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داءـإه
:اهدي ثمرة هذه السنين إلى

إلى من أقف لهما وحدهما عرفانا وحبا وطاعة بعد اهللا ورسوله إلى نور 

:حنينيشارق يعانق راية تكويني إلى حب ساطع يمال كأس

التي لم يبقى لي من ذكرياتها سوى صورة " فوزية كافي"إلى روح أمي 

.حفظتها الذاكرة رحمها اهللا واسكنها فسيح جنانه

إلى التي ما فتئت يوما وال تأخرت في فرش طريقي بآللئ الحنان والنجاح 

.اهللا اإلى من هي جواز سفري إلى الجنة إلى أمي الغالية ماما رقية حفظه

مز العطاء الوافر إلى من علمني كيف تسير الحياة أغنية برائحة إلى ر

إلى أبي عبد الوهاب ....الورود إن تعلمت العزف يوما إلى الذي تعب الرتاح

.حفظه اهللا ورعاه

نالذي"محمد خالد"وتوأمي الغالي على قلبي " الدكتور محمد بالل" إلى أخي 

.ي خيرااهللا عنماسندي النجاز هذا العمل جزاهاكان

"أميمة""،"صبرينة"،"ريحانة"،"جميلة"،"فاطمة الزهراء:"إلى أخواتي

.الذي لن تسعه عبارات الشكر والتقدير" محمد الصالح"وزوجها"سمية

إلى كل الصديقات والزمالء وباألخص أعضاء دفعة الرواحل المميزة

ين إلى كل أساتذة قسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة منتوري قسنطينة الذ

شموع العلم بمدينة العلمنوال يزالواكانو

.أهدي عملي المتواضع وأرجو من اهللا حسن القبول والختام
أمینة
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:   "   من اصطنع إليكم معروفاً     ( صلى اهللا عليه و سلم    ) قال رسول اهللا    

ــكرتم  فجازوه، فإن عِجزتُم عن مجازاته، فادعوا له حتّى تعلَموا أنّكم قد ش

فإن الشاكر يِحب الشّاِكرين   . " 

رواه الطبراني   

ــل  ال يسعني في هذا المقام إال أن نتقدم بالشكر الجزيل و العرفان الجمي

ــم الطاهر أجغيم لألستاذ   الذي أشرف على إعداد هذه المذكرة، و الذي ل

ــة،  يبخل علي بالتوجيهات و النصائح و كان ثمارها هذه المذكرة العلمي

ــي.    فنتمنى له المداومة في خدمة العلم و البحث العلم

ــهم  كما يسرني أن أتقدم لكل أساتذة قسم علوم اإلعالم واالتصال و على رأس

بالشكر الخالص عرفانا بما قدموه      إدريس بولكعيبات رئيس القسم األستاذ    

ــص  لنا من عون طوال فترة تمدرسنا و التي توجت بهذه المذكرة و نخ

ــة،  بالذكر األساتذة :   دليو فضيل، حسين خريف، صالح بن نوار، رفيق بوزان

زهير أكرور .   

ــاع  كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء مخبر علم االجتم

ــى  االتصال وكافة عمال مكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية عل

ــذكرة .    التسهيالت التي قدموها لنا إلتمام هذه الم
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مقدمة
إعالنات القنوات العربية المتخصصة في برامج "تتناول هذه الدراسة بالبحث موضوع 

.هو يندرج في نطاق بحوث الوسيلة وتحديدا التلفزيونو"األطفال

فخاصية لتلفزيون بمجموعة من الخصائص جعلته في مقدمة الوسائل اإلعالمية ،ايتمتع 

تأثير في شرائح واسعة من مكنته من الالجمع بين الصوت والصورة والحركة 

التطور الحاصل في ميادين االتصال من إنتاج إعالنات تستجيب كما أهلهالمجتمع،

لدى المعلنين األولى اإلعالنية يلةللخطط المسطرة وتلبي رغبات المنتجين وجعلته الوس

ويعد األطفال أكثر الشرائح تأثرا بمضامين القنوات التلفزيونية ومن بينها المضمون 

اإلعالني، حيث مكنت التقنيات الحديثة لالتصال من خلق صناعة إعالنية ناجحة 

اهير ومربحة، تخدم أهداف المؤسسات المعلنة كما تلبي في الوقت نفسه احتياجات الجم

.من وسائل اإلعالم كالترفيه والتسلية التي ينشدها األطفال في اإلعالنات التلفزيونية

ولقد أدت المنافسة الشديدة بين القنوات التلفزيونية العربية إلى خلق نوع جديد من 

اإلعالم يعرف باإلعالم المتخصص، فبرزت في هذا المجال القنوات اإلخبارية 

ات المتخصصة في البرامج، كما برزت أيضا القنوات والغنائية في إطار القنو

في الجمهور الذي تخاطبه والتي تستهدف شرائح محددة من المجتمع  المتخصصة

. وكمثال عنها القنوات المتخصصة في برامج األطفال محل دراستنا

لقد حققت القنوات المتخصصة في برامج األطفال نقلة نوعية في اإلعالم العربي 

ببرامجها التأثير على جمهور األطفال، لهذا أصبحت هدفا رئيسيا للعديد واستطاعت 

من المؤسسات تسعى هاته األخيرة من ورائها بث إعالناتها المختلفة واستهداف 

وقد أدى تنامي عدد هذه . جماهير نوعية وعلى مساحات واسعة من العالم العربي

عالنية حيث تخصص هذه القنوات إلى زيادة معدل تعرض األطفال للمضامين اإل

القنوات مساحة كبيرة لإلعالنات التلفزيونية في بثها إلى جانب البرامج والمسلسالت 

وما زاد من تعلق األطفال بهذه اإلعالنات هو استثمار . التي توجه أساسا لألطفال

وكاالت اإلعالن للتقنيات الحاسوبية الحديثة وبرامج الجرافيك والخدع البصرية 

لموسيقية الستهداف هذه الشريحة لذا أصبحت الفقرة اإلعالنية ضرورية والمقاطع ا
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ينتظرها األطفال بلهفة ويتابعونها بتركيز كبير كما يرددون األغاني والكلمات 

. المصاحبة لها ومن ثم يقبل األطفال على اقتناء ما تم اإلعالن عنه من سلع وخدمات

ية المتخصصة في برامج األطفال أصبح من هنا فان دراسة اإلعالن في القنوات العرب

الهامة، وسيكون مضمون هذه اإلعالنات محل تساؤل الدراسة الرئيسي، عمن المواضي

خصوصا في هذه الفترة التي تشهد فيها الصناعة السمعية البصرية في العالم العربي 

.بيةتطورا لم يسبق له مثيل والذي كان ثمرة التحوالت التي تعرفها المجتمعات العر

الدور الخطير للقنوات المتخصصة في تأتي أهمية هذا الموضوع  انطالقا من 

برامج األطفال في تنشئة الطفل، من خالل تشكيلة البرامج التي تقدمها لهم خصوصا 

كما تستمد الدراسة أهميتها من طبيعة الشريحة المقصودة بالبحث . منها اإلعالنات

.جتمع، والتي تتقبل أي معطى يقدم لهاوهي األطفال على اعتبارها لبنة الم

وقد وقع اختيار الباحثة لهذا الموضوع استنادا إلى أسباب ذاتية وأخرى 

فمن أهم األسباب الذاتية رغبة الباحثة في التعمق في مضمون اإلعالن .موضوعية

التلفزيوني على اعتبار أن موضوع اإلعالن يعد من صميم تخصص االتصال 

كثافة اإلعالنات على أما األسباب الموضوعية تردها الباحثة إلى. عامةوالعالقات ال

القنوات التلفزيونية المتخصصة في برامج األطفال، حيث أصبح الحجم الساعي 

لإلعالنات كبيرا مقارنة بحجم البرامج األخرى إضافة إلى طول المدة التي يقضيها 

فل إلى كم هائل من الرسائل وهو ما يعكس تعرض الطاألطفال أما شاشة التلفاز،

.والمضامين من بينها المضامين اإلعالنية

وتهدف الباحثة من دراستها لهذا الموضوع التعرف على األنماط اإلعالنية 

للكشف عن القيم الثقافية التربوية كما تهدف" . سبيس تون"الغالبة على إعالنات قناة 

جهات المعلنة من خالل القنوات الفضائية التي تحويها الرسائل اإلعالنية التي توجهها ال

. سبيس تون"العربية المتخصصة في برامج األطفال وكنموذج عنها قناة  وتصبو " 

الباحثة إلى اإلحاطة بأهم عوامل الجذب في اإلعالن التي تعمل على التأثير بشدة في 

.عنهاالطفل، وتخلق لديه الرغبة الشديدة في الحصول على السلع والخدمات المعلن 

:وقد تضمنت الدراسة خمسة فصول جاءت على النحو التالي
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وقامت الباحثة فيه بعرض إشكالية الدراسة، أهمية موضوع الدراسة :الفصل األول

وأسباب اختياره واألهداف المرجوة من البحث فيه،باإلضافة إلى عرض أهم الدراسات 

فصل تحديد المفاهيم المستخدمة كما تم في هذا ال. السابقة في الموضوع والتعقيب عليها

في صياغة عنوان الدراسة فرضياتها ليتم بعد ذلك عرض الفروض األساسية الموجهة 

ثم قامت الباحثة بعرض المنهجية المتبعة في هذه الدراسة من مجال . الختبار صحتها

.الدراسة والعينة المختارة ومنهج الدراسة وأداة جمع البيانات

ذا الفصل لشرح منظور الدراسة توزع على مبحثين خصص ه:الفصل الثاني

خصص األول منه لمنظور التفاعلية الرمزية، حيث تم التطرق إلى نشأة نظرية 

كما تم عرض .التفاعلية الرمزية ثم توضيح مفهوم نظرية التفاعلية الرمزية وفرضياتها

هاية المبحث إلى استخدام التفاعلية الرمزية في الدراسات االتصالية لتصل الباحثة في ن

.االستراتيجيات الرمزية في االتصال

أما المبحث الثاني فتضمن عرضا للمنظور الثاني والمتمثل في نظرية الغرس 

الثقافي حيث قامت الباحثة بعرض نشأة نظرية الغرس الثقافي وتحديد مفهوم نظرية 

رس الثقافي الغرس الثقافي ثم تعرضت ألهم الفرضيات التي قامت عليها النظرية الغ

كما وضحت الباحثة عالقة الدراسة بنظرية الغرس الثقافي لتختم المبحث بأهم 

.االنتقادات الموجهة لنظرية الغرس الثقافي

قسم هذا الفصل إلى مبحثين حيث تطرق المبحث األول لعرض :الفصل الثالث

اف ووظائف أهدإلىقنا تطرثم إبراز أهم مداخل دراسته ثم .لإلعالنالخلفية التاريخية 

من حيث خصائصه أما المبحث الثاني فقد تناول اإلعالن التلفزيوني.وأبعاد اإلعالن

كما تطرقت الباحثة إلى .عناصره وخصص عنصر مستقل للرسالة اإلعالنية

ثم ختمت المبحث .االستماالت اإلقناعية التي تستخدم في اإلعالن التلفزيوني وأنواعه

.التلفزيونيبمراحل إنتاج لإلعالن

تم تخصيص هذا الفصل للحديث عن اإلعالن في القنوات :الفصل الرابع

القنوات العربية من حيث نشأتها خصائصها العربية حيث خص المبحث األول بدراسة 

لتقوم .ثم تعرضت الباحثة بشيء من التفصيل للفضائيات العربية.أدوارها ووظائفها 
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برامج األطفال من خالل عرض أهم لمرئي بعد ذلك بالتطرق إلى إعالم الطفل ا

.  لالقنوات على الطفهثم تأثير هذالمخصصة على القنوات العربية

أما المبحث الثاني فتناول اإلعالن في القنوات العربية وعالقة الطفل باإلعالن 

التلفزيوني ، كما تطرق المبحث إلى استخدام الطفل في اإلعالن التلفزيون ، ثم مدى 

ليتم في األخير عرض اآلثار االيجابية .إلعالنات التلفزيونية لحاجات الطفلتحقيق ا

. والسلبية لإلعالن على الطفل

عرضت الباحثة من خالله نتائج الدراسة التحليلية إلعالنات : الفصل الخامس

ثم قامت الباحثة .القناة في جداول بعد أن قامت بحساب التكرارات والنسب المئوية

. ءة تحليلية ألهم النتائج لتصل الباحثة في األخير إلى النتائج النهائية للدراسةبقرا

ونسأل اهللا في األخير التوفيق والسداد

ط.أ
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الفصل األول

اإلطار المفاهيمي للدراسة وإجراءاتها المنهجية
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همية موضوع الدراسة وأسباب اختيارهأ-2

أهداف الدراسة-3

الدراسات السابقة-4

مفاهيم الدراسة-5

فرضيات الدراسة-6

مجال الدراسة-7

)خصائصها وطريقة بنائها(عينة الدراسة -8
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:اإلشكالية-1
ليوم ثورة تكنولوجية كبرى في مجال االتصال ووسائله، تمكن اإلنسان يشهد العالم ا

عبرها من اختصار الزمان والمكان، وزاد فيها استعمال التقنيات األكثر تطورا 

الخ فالقطاع السمعي البصري يشهد تحوالت كبيرة ...كاألقمار الصناعية والتلفزيونية 

. قبال الفردي بواسطة الهوائياتأدت إلى تكاثر محطات البث، فارتفع بذلك االست

والتلفزيون كوسيلة لالتصال الجماهيري، يتمتع بمجموعة من الخصائص واإلمكانات 

جعلته من أكثر الوسائل اإلعالمية جماهيرية وتأثيرا، وجعلته أيضا من أكثر الوسائل 

فالتلفزيون وبخاصية جمعه بين الصوت والصورة . اإلعالنية قبوال لدى المعنيين

حركة، زاد من احتماالت انتباه المشاهدين لإلعالن، بل وزاد من احتماالت تأثرهم وال

.بالرسالة اإلعالنية الموجهة لهم

ويعتبر األطفال من أكثر الشرائح في المجتمع تأثرا بما يعرضه التلفزيون من 

برامج، فهو يحول الخياالت إلى حقيقة مرئية، ويحول القصص المحكية إلى صورة 

وهو ما جعل األطفال يقضون ساعات طويلة في مشاهدة . فيها نشاط وحيويةمتحركة 

.البرامج التلفزيونية ومنها الفقرات اإلعالنية

وتشهد الساحة اإلعالمية تنافسا شديدا بين مختلف الدول في تحقيق تأثير 

العربية خلق إعالم لإعالمي واسع يشمل كافة دول العالم، فأصبح لزاما على الدو

خصوصيات المنطقة، والجمهور الذي تستقطبه خصوصا فئة األطفال يحمل 

والمراهقين، لهذا السبب عرفت الساحة اإلعالمية العربية في السنوات األخيرة، ظهور 

قنوات عربية متخصصة من حيث المحتوى البرامجي والجمهور المستهدف، تتوجه 

لملكية قنوات خاصة، بعضها إلى األطفال والسمة الغالية لهذه القنوات أنها من حيث ا

يحمل أسماء غير عربية وأغلبها يعتمد البث المفتوح وينطبق عليها وصف البث 

تعتمد في برامجها على الرسوم )1()ساعة24إلى 17(الطويل ساعات تتراوح بين 

المتحركة المدبلجة، وناذرا ما تبث البرامج التي تتناول قضايا الطفولة العربية 

مد هذه القنوات على اإلعالنات التلفزيونية لتغطية تكاليف ونفقات ومشكالتها، تعت

إنتاجها، لكن كل قناة تنتهج سياسة محددة في االعتماد على اإلعالنات، فمنها ما يظهر 
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سبيس " فيها اإلعالنات بشكل محدود، ومنها ما لوحظ فيها كثافة إعالنية معتبرة كقناة 

".تون

القنوات المتخصصة في برامج األطفال، قد زاد ومثلما يمكننا القول بأن ظهور

من حصار الطفل بالمواد التلفزيونية، يمكن كذلك استنتاج زيادة معدل تعرضه 

لإلعالنات بما تحويه من مضامين مختلفة، فالطفل يقبل على مشاهدة اإلعالنات 

اقعيا من التلفزيونية لما لها من إمكانات جذب مختلفة، وتربطه عالقة قوية بها تتجسد و

خالل الحرص الشديد لألطفال على اقتناء السلع أو الخدمات المعلن عنها، مستعملين 

تفي ذلك كل وسائل الضغط على أوليائهم، كما تنعكس تأثيرات اإلعالن في سلوكيا

كل هذه االستجابات التي . الطفل عبر ترديده لألغاني والكلمات المصاحبة لإلعالن

ة تعكس مكانة اإلعالن التلفزيوني لدى الطفل، وهو ما دفع تولدها الرسائل اإلعالني

.)2("إن اإلعالنات التلفزيونية تساهم في تشكيل شخصية الطفل: "بالقول" جاك موسو"

فاإلعالنات وما تتمتع به من صفات قابلة للتصديق من قبل األطفال، والمعلنون 

عنه ، وما يدعم هذه القدرة ال يجدون صعوبة في مخاطبة األطفال وإقناعهم بما يعلنون

االقناعية لإلعالنات التلفزيونية، هو استفادة الصناعة اإلعالنية من أشكال التطور 

التكنولوجي، عبر استخدام مختلف األساليب الفنية والمؤثرات السمعية البصرية

) 3(فيستغل مصممو اإلعالن عنصر اللون واإلبهار، واستخدام برامج الجرافيك الحديثة

". سبيستون"لى سبيل المثال للتأثير في الطفل كما هو الحال بالنسبة إلعالنات قناة ع

.كما يستخدمون كافة التقنيات التي تتيح إخراج إعالن تلفزيوني يشد انتباه الطفل إليه

نموذجا بارزا للقنوات التي تعتمد على اإلعالنات، فبحكم " سبيستون"تعد قناة 

لتعرض إلعالناتها وتأثيرها على األطفال من بعض كثافة اإلعالن لديها، ثم ا

المختصين، حيث توافقت آراء العديد منهم في التأثر الشديد لألطفال باإلعالنات 

المعروضة والتي تركز في غالبها على السلع الغذائية واأللعاب والهدايا، ويتبع 

وزيع الكامل المسؤولون عند اإلعالن عن منتوجاتهم عدة استراتيجيات من أهمها الت

المتعدد لكل عمل فني موجه لألطفال، فكلما ظهر فيلم لألطفال من األفالم الكارتونية 

الناجحة، تظهر سلع وألعاب تذكر األطفال بأحداث الفيلم أو بأبطاله، بحيث تحتوي هذه 

وتلجأ بعض العالمات التجارية إلى . السلع الشخصيات البارزة والمفضلة لدى األطفال
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ضلرسمية ألحد البرامج المفضلة لدى غالبية األطفال، حيث يتكرر عرالرعاية ا

اإلعالن عن المنتج ألكثر من مرة خالل الحلقة الواحدة، حتى يترسخ في أذهان 

.األطفال

إن اإلعالن التلفزيوني كأحد أشكال االتصال، هو تفاعل لجملة من الرموز التي 

ألنواع اإلعالنية األخرى، لكنه يختلف قد تحتويها اإلعالنات الصحفية أو غيرها من ا

عنها جميعا في حضور سمات رئيسية ثالث، ال تتوافر مجتمعة في الوسائل التقليدية

).4(وهي الحديث الحركة، الموسيقى

والرموز التي تتشكل منها الرسالة اإلعالنية تحمل مدلوالت يختلف تفسيرها من 

سوسيولوجية، يتقبل الفرد منها ما يراه متلقي إال آخر وفقا لخصائصه السيكولوجية ال

مناسبا ويترك ما يرفضه لكن الطفل بخبرته البسيطة ال يملك القدرة على التمييز بين 

ما هو مناسب وما هو ضار، في ظل الحصار الذي تفرضه الرسالة اإلعالنية بكل 

.تعقيداتها، لذلك نجده يتقبل أغلب المعطيات بانبهار

ي قد يشكل خطورة على الطفل، بما يحويه من رسائل لهذا فالمضمون اإلعالن

تحمل في طياتها دالالت تربوية ثقافية، البعض منها يعكس الواقع العربي، والبعض 

اآلخر هو نتاج التأثر بالفكر والثقافة الغربيين، لذا تتمحور دراستنا في البحث في 

ضائية العربية كنموذج بارز للقنوات الف" سبيس تون"المضمون اإلعالني لقناة 

.المتخصصة في برامج األطفال

: حيث تحاول الباحثة اإلجابة على التساؤل الرئيسي اآلتي

ما هو مضمون إعالنات قناة سبيستون المتخصصة في برامج األطفال؟

ونظرا لكون الموضوع المدروس متعدد المضامين، فقد قسمت الباحثة التساؤل 

:الرئيسي إلى تساؤالت فرعية

النمط اإلعالني السائد في قناة سبيستون الفضائية؟ما هو-

ما هي األبعاد التي يركز عليها إعالنات قناة سبيستون؟-

هل تعبر هذه اإلعالنات عن النمط الثقافي العربي؟-
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:أهمية موضوع الدراسة وأسباب اختياره-2
تأتي أهمية موضوع الدراسة الذي يندرج في إعالنات القنوات العربية 

تخصصة في برامج األطفال، تأتي أهميته من الدور الخطير للقنوات المتخصصة الم

في برامج األطفال في التنشئة االجتماعية للطفل، من خالل تشكيلة البرامج التي تقدمها 

لهم والتي تحمل في طياتها أبعادا ثقافية واجتماعية وتربوية مختلفة بعضها إيجابي 

.اإلعالناتوبعضها اآلخر سلبي خصوصا منها 

كما تستمد الدراسة أهميتها من طبيعة الشريحة المقصودة بالبحث وهي األطفال 

.على اعتبارها لبنة المجتمع، ولكونها لها القابلية لتقبل أي معطى يقدم لها

:وتبرز أهمية الموضوع في نقاط أخرى وهي

ي حيث نجده االنتشار الواسع لإلعالن الذي يالزم الحياة اليومية للفرد العرب-

في كل مكان سواء في الشارع عبر الملصقات اإلشهارية أو اللوحات اإلعالنية أو عبر 

... وسائل االتصال الجماهيرية المختلفة من قنوات تلفزيونية، جرائد، راديو، إنترنيت

الخ

األهمية الكبيرة لإلعالن وقدرته الفائقة في التأثير على الجماهير وتغيير -

.سلوكياتهم

ا أسباب اختيار الباحثة لموضوع الدراسة فتعددت إلى أسباب موضوعية أم

:وأخرى ذاتية ولعل أهمها يكمن في 

: األسباب الذاتية-أ
جاء اختيار الباحثة لموضوع اإلعالن ألنه من المواضيع الهامة في ميدان 

سين العالقات العامة واتصال المؤسسات، فهو الوسيلة األنسب للتعريف بالمؤسسة وتح

صورتها لدى جماهيرها والتأثير فيهم بأساليب اقناعية مختلفة، كما أن للباحثة رغبة في 

التقرب من مضمون اإلعالن التلفزيوني، بأبعاده واستراتيجياته االقناعية المختلفة بعدما 

كانت للباحثة دراسة متواضعة حول المضمون اإلعالني في الصحافة المكتوبة في 

.نسإطار شهادة الليسا
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:األسباب الموضوعية-ب
:كما جاء اختيار الباحثة لموضوع الدراسة العتبارات أخرى لعل أهمها

ظهور العديد من القنوات التلفزيونية المتخصصة في برامج األطفال ·

حيث أصبح الحجم الساعي لإلعالنات كبيرا مقارنة بحجم البرامج 

.األخرى

ية المتخصصة في برامج األطفال كثافة اإلعالنات على القنوات التلفزيون·

حيث أصبح الجم الساعي لإلعالنات كبيرا مقارنة بحجم البرامج 

.األخرى

طول المدة التي يقضيها األطفال أما شاشة التلفاز، حيث أظهرت ·

دراسات أمريكية أن معدل ما يقضيه الطفل أمام شاشة التلفزيون يقدر 

فل إلى كم هائل من ساعة يوميا، وهو ما يعكس تعرض الط12بحوالي 

.الرسائل والمضامين من بينها المضامين اإلعالنية

تأثر الطفل الشديد بما يعرض من إعالنات، ومحاكاة أبطال اإلعالن بتقليد 

المختلفة، والتعلق الشديد باإلعالنات واإلصرار الشديد على اقتناء مسلوكياته

.السلع المعلن عنها

:أهداف الدراسة-3

:ن خالل دراسة هذا الموضوع إلى أهداف تتجلى في تسعى الباحثة م

" .سبيس تون"التعرف على األنماط اإلعالنية الغالبة على إعالنات قناة -1

الكشف عن القيم التي تحويها الرسائل اإلعالنية التي توجهها الجهات -2

ج المعلنة من خالل القنوات الفضائية العربية المتخصصة في برامج األطفال وكنموذ

" .سبيس تون"عنها قناة 

اإلحاطة بأهم عوامل الجذب في اإلعالن التي تعمل على التأثير بشدة في -3

.الطفل، وتخلق لديه الرغبة الشديدة في الحصول على السلع والخدمات المعلن عنها
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:الدراسات السابقة-4

لى ع،للدراسةةحديثالع يضامويعد من الدراسته دإن الموضوع الذي نحن بصد

إعالمية ظهرت ةاعتبار أن القنوات المتخصصة في برامج األطفال، تعتبر ظاهر

ومن بين الدراسات القليلة التي درست موضوع اإلعالن في . لعالم العربي حديثا في ا

:لقنوات العربية المتخصصة في برامج األطفال نذكر مايليا

وعالقتها صورة الطفل في اإلعالن التلفزيوني: الدراسة األولى-4-1
بالقيم االجتماعية والتربوية للدكتور محمد بن علي السويدي بقسم اإلعالم، كلية 

:الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام بالرياض
عالجت الدراسة موضوع اإلعالنات التلفزيونية حيث ركز الباحث فيها على 

مة والسلوكية استخدام الطفل كوجه إعالني وتأثيرات ذلك االستخدام على المنظومة القي

.للتنشئة االجتماعية

:انطلق الباحث في دراسته من خالل طرح جملة من التساؤالت 

ما هي طبيعة العالقة بين الطفل واإلعالن التلفزيوني؟-

ما دور الصورة اإلعالنية في ترسيخ قيم التنشئة االجتماعية والتربوية للطفل؟-

نات التلفزيونية؟ما أنماط الصور اإلعالنية لألطفال في اإلعال-

ما أغراض استخدام الطفل في اإلعالن وما هي ضوابط هذا االستخدام؟-

وقد جاء اختيار الباحث لهذا الموضوع استنادا إلى عدة أسباب، لعل أهمها يكمن 

في خطورة مضامين قنوات األطفال وعلى رأسها المضمون اإلعالني التي يتابعها 

ويعتقد الباحث من خالل المالحظة العلمية الدقيقة الطفل في غياب المتابعة األسرية،

لنماذج من اإلعالنات في قنوات األطفال أن أهداف اإلعالن فيها مختلفة، حيث التركيز 

المباشر على الطفل باعتباره المستهدف األول من الرسالة اإلعالنية، ويضاف إلى هذا 

ة، وعلى ضوء هذه كله اعتماد نسبة كبيرة من اإلعالنات على شخصيات أجنبي

األسباب رأى الباحث أن معالم صورة الطفل في اإلعالنات في قنوات األطفال 

استخدم الباحث منهج الدراسات الوصفية التحليلية، حيث . المتخصصة تستحق البحث

استخدم مسح التراث العلمي المرتبط بعالقة الطفل بالصورة اإلعالنية، واستخدم تحليل 

القنوات المتخصصة في برامج األطفال في فترة زمنية معينةمضمون اإلعالنات في 
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وانصبت دراسته تحديدا على إعالنات قناة سبيس تون ، استعان الباحث باستمارة 

ومن خالل الدراسة .تحليل المضمون مكونة من فئتين تحليلية شكلية وموضوعية 

:الميدانية توصل الباحث إلى 

.كثافة السلع االستهالكية-

.السلع ألعاب أطفال وفي نشوؤها ذات مصدر أجنبيأغلب -

أكثر الفئات ظهور في اإلعالنات أما ) سنة12إلى 7(تعد الفئة العمرية -

.جنسياتهم فهم أجانب بأكثر من نصف اإلعالنات

:وختم الباحث دراسته بتلمس بعض القيم الهامة

.حيث الحظ تدني بعض القيم اإلنسانية كالصحة والنظافة-

قيم نوعية ذات أبعاد بنائية مرتبطة بتكوين الطفل الفكري والعقدي تدني -

.واالجتماعي كالقيم الدينية والوطنية وقيم القرابة

قيم : كما صادف الباحث قيما لم يحددها قبل تحليل المضمون اإلعالني مثل

الجمال والقبول من اآلخرين والحرية واالنطالقة واعتبرها الباحث مؤشرات تتطلب 

ر مما قد يتسرب من شخصيات أطفال اإلعالنات من ألفاظ وسلوكيات تخالف الحذ

.توجيهات قيم التنشئة االجتماعية

وقد قدم الباحث توصية للبحث حول عالقة الطفل بالقنوات المتخصصة في 

برامج األطفال، ليس فقط من جانب تأثيرات اإلعالن فيها على الطفل ولكن باعتبارها 

.على واقع الطفل وتعامله التلفزيوني متغيرات جديدة طرأت

:تعقيب

تشترك دراستنا مع هذه الدراسة في اهتمامها بموضوع اإلعالنات في القنوات 

ومن " سبيس تون"العربية المتخصصة في برامج األطفال وكنموذج عنها في قناة 

نة منطلق االستفادة من هذه الدراسة وإجراءاتها المنهجية كالمنهج المستخدم والعي

.والنتائج التي توصلت إليها الدراسة سنحاول تحليلها قصد االستفادة منها

فمن حيث الموضوع نشترك في دراسة المضمون اإلعالني من حيث القيم 

البارزة أما من حيث مجتمع الدراسة فتطابقت مع الدراسة في اختيارها توالسلوكيا

التصميم الستمارتها التحليلية وفي هذا استعانت الباحثة" سبيس تون"إلعالنات قناة 
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باستمارة تحليل المحتوى التي استخدمها الباحث من خالل بعض الفئات التي رأت 

.الباحثة ضرورة وجودها للبحث

اإلعالنات التلفزيونية وثقافة الطفل إليناس محمد : الدراسة الثانية-4-2
تم نشرها 1999فتحي غزال، رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية بكلية اآلداب 

:2001في كتاب سنة 
استهدفت الدراسة التعرف على مدى تأثير اإلعالنات التلفزيونية على تشكيل 

ثقافة الطفل، وما إن كان بإمكان اإلعالنات تقديم الكيف المناسب للطفل، من خالل الكم 

وقد انطلقت الباحثة في . الهائل من ساعات البث اليومي من اإلعالنات التلفزيونية

:استها من طرحها للتساؤلين التالييندر

ما مدى تأثير اإلعالنات التلفزيونية على تشكيل ثقافة الطفل؟-

هل استطاعت تلك اإلعالنات أن تقدم للطفل الكيف الهادف من خالل الكم -

الهائل في ساعات اإلرسال اليومي؟

في ذلك وقد استعانت الباحثة بالمنهج الوصفي التحليلي في دراستها، واستخدمت

أداتين تحليل مضمون إعالنات القناتين األولى والثانية المصرية، كما استعانت بصحيفة 

.سنة12إلى 6المقابلة لعينة من أطفال المجتمع المصري الذين تتراوح أعمارهم بين 

وتوصلت الباحثة إلى جملة من النتائج مؤداها غلبة الثقافة االستهالكية على 

.ينشئ جيال معدا لالستهالك الترفي، غير الهادفمعظم اإلعالنات، مما 

وتقوم اإلعالنات على تشجيع االتجاهات المادية، من خالل تأكيدها على قيم 

.مادية ال يعتد بها، على حساب قيم أكثر أهمية كالمعرفة والوعي والعمل المنتج

كما توصلت الباحثة إلى ندرة اإلعالنات الثقافية بوجه عام والتي ينبغي 

.شجيعها والعمل على تدعيمها بما لها من فوائد عديدة بالنسبة لثقافة الطفلت

:تعقيب

استفادة الباحثة من الدراسة في تدعيم اإلطار النظري، وكذا في إعداد استمارة 

حيث انصبت دراسة الباحثة على . تحليل المحتوى، رغم اختالف المجتمع المدروس

والثانية، أما الدراسة الميدانية فاقتصرت فيه إعالنات القناتين المصريتين األولى
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سنة، رغم أن العديد من العلماء 12إلى 6الباحثة على عينة الفئة العمرية الممتدة من 

أكدوا على أن فترة اكتساب الطفل للسلوكيات والتأثر بالمحيط وحب التطلع تبدأ من 

ة، أما من حيث النتائج سنوات وهو ما يمكن أن نعتبره نقطة تعقيب على الدراس4سن 

فقد حاولت الباحثة االستفادة من نتائج الدراسة واستثمارها لبناء فرضيات الدراسة 

.ومؤشراتها

أثر اإلعالنات في اكتساب . التلفزيون والطفل: الدراسة الثالثة-4-3
طفل ما قبل المدرسة بعض المهارات االجتماعية للدكتور محمود أحمد مزيد، 

، 1998جامعة عين شمس معهد الدراسات العليا للطفولة سنة رسالة دكتوراه ب
:2007تم نشرها في كتاب سنة 

استهدفت الدراسة التعرف على السلوكيات التي تعكسها اإلعالنات التلفزيونية 

بعض المهارات ) سنوات6إلى 4(في سن التي تساعد في إكساب طفل ما قبل المدرسة

قبل المدرسة لها في اكتسابه للسلوكيات االجتماعية االجتماعية، وآثار مشاهدة طفل ما 

.التقليد، االستقاللية، التعاون: التي حددها الباحث بثالث سلوكيات وهي

وقد اختار الباحث البحث في هذا الموضوع، نظر ألهمية الفئة العمرية وهي 

أطفال ما قبل المدرسة، حيث تعتبر هذه المرحلة العمرية األمثل لتعلم واكتساب

المهارات المختلفة، واختيار الباحث السلوكيات الثالث فقط نظر ألهميتها في بناء 

واستهدفت الدراسة إضافة إلى ما سبق التعرف على المساحة الزمنية . شخصية الطفل

التي تخص الطفل مقارنة بتلك التي توجه للجمهور العام، وكذا التعرف على أهم 

.التلفزيونيةاالستماالت المستخدمة في اإلعالنات

:طرح الباحث في بداية الدراسة التساؤل التالي

ما أثر مشاهدة طفل ما قبل المدرسة لإلعالنات التلفزيونية في اكتسابه بعض -

؟)التقليد، االستقاللية، التعاون(المهارات االجتماعية 

:ولإلجابة عليه قام الباحث باقتراح الفرضيات التالية

إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة ال توجد فروق ذات داللة-

التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس المهارات 

.االجتماعية المصور قبل إجراء التجربة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية -

مهارات االجتماعية بعد إجراء ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة على مقياس ال

.التجربة لصالح المجموعة التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية -

.األكبر سنا واألصغر سنا على مقياس المهارات المصور لصالح المجموعة األكبر سنا

ذكور واإلناث في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال-

.المجموعة التجريبية على مقياس المهارات االجتماعية المصور بعد التجربة

واستخدم الباحث منهجين المنهج الوصفي التحليل باستخدام تحليل المضمون 

. لتحليل عينة من اإلعالنات التلفزيونية المقدمة على القناة األولى التلفزيون المصري

عى الباحث إلى قياس أثر اإلعالنات على الطفل، وذلك المنهج التجريبي، حيث يس

بتجريب مجموعة من هذه اإلعالنات على مجموعة من األطفال في مرحلة ما قبل 

المدرسة، واختار الباحث لذلك عينة من أطفال الروضة قسمت إلى مجموعتين األولى 

ها ضابطة لم تتعرض لمجموعة اإلعالنات، والثانية تجريبية لم تعرض أفراد

.لإلعالنات

:وقد توصل الباحث في ختام الدراسة إلى جملة من النتائج مؤداها

فاعلية اإلعالنات التلفزيونية التي تم اختيارها في التأثير وإكساب طفل ما قبل -

وبالتالي ) التقليد، االستقاللية، التعاون(المهارات االجتماعية ) سنوات6إلى 4(المدرسة 

م اإلعالنات وتوظيفها في مساعدة أطفال ما قبل المدرسة فهي تؤكد صالحية استخدا

.في إكساب المهارات االجتماعية

الفرضياتأما ما يخص الفرضيات التي اقترحها الباحث فقد تم إثبات صحة كل-

ثالتي استند إليها الباحنتائج الدراسة مع الدراسات السابقةالمقترحة وتطابقت بذلك

:تعقيب

السلوكات االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة وربطها ركزت الدراسة على 

الباحث بثالث متغيرات فقط هي االستقاللية، التقليد، التعاون، حيث اختار عينة ممثلة 

لهذه السلوكات فقط، وما يمكن أن نعتبره نقطة التقاء بين الدراسة التي قام بها الباحث 

في دراسة المضمون اإلعالني والدراسة التي تجريها الباحثة، تتمثل في االشتراك
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الموجه للطفل رغم أن الفئة التي استهدفتها الباحثة كانت أوسع من الفئة التي اقتصرت 

وما يمكن أن تعتبره نقطة اختالف هو تركيز . عند الباحث في فترة ما قبل المدرسة

الباحث على سلوكيات محددة في حين تستهدف الباحثة كل السلوكيات التي يمكن أن 

.عكسها اإلعالناتت

وما نعتبره نقطة اختالف أخرى هو مجتمع البحث حيث اقتصرت دراسة 

الباحث على المجتمع المصري من خالل القناة المدروسة وبعينة األطفال، في حين 

وعلى العموم استفادت الباحثة من الدراسة ". سبيس تون"استعنا في دراستنا على قناة 

.مارة تحليل المضمونفي صياغة الفروض وتصميمها است

:مفاهيم الدراسة-5
:توجد عدة مفاهيم تضمنتها الدراسة والتي يتوجب توضيحها منها

:اإلعالن-5-1
تعددت التعاريف التي قدمت لإلعالن بتعدد التخصصات العلمية التي لها عالقة 

.بهذا النشاط االتصالي ستورد أهمها في محاولة لتقديم مفهوم دقيق وواضح 

:لغة-أ
" أعلن"األصل اللغوي لكلمة إعالن كما جاء في المعجم الوجيز يعود إلى فعل 

بمعنى أظهره وجهر به واإلعالن بذلك هو إظهار الشيء " أعلن بالشيء"يقال في اللغة 

وهو يعني أيضا الجهر بشيء ما، أمر ما، أو أي ) 5(بنشره في الصحف ونحوها

متعارف عليها في أي مجتمع من طريقة من طرق الجهر واإلظهار واإلشهار وال

).6(المجتمعات

تشير إلى خاصية كل ما " Publicité"أما في اللغة الفرنسية فإن كلمة إعالن 

، حيث يعرف القاموس )7(هو مشهور ومعروف من طرف عدد كبير من الناس

النشاط والفن الذي يستهدف إحداث تغيير وتأثير نفسي : "الفرنسي اإلعالن تجديدا بأنه

).8"(الجهور تحقيقا لغايات تجاريةعلى

من خالل هذه التعاريف اللغوية التي قدمت لإلعالن نجد أن هذا النشاط ال 

يختلف كثيرا عن األنشطة االتصالية األخرى كالدعاية، اإلعالم، العالقات العامة 
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وترويج المبيعات، لذا سنحاول تقديم التعاريفات االصطالحية لكل نشاط حتى نحاول 

.ز الفرق بينها وبين اإلعالنإبرا

:التعريف االصطالحي-ب
:تعددت التعاريف المقدمة لإلعالن لكن سنورد أهمها فيما يلي

"بأنهتعرف جمعية التسويق األمريكية اإلعالن- الجهود غير الشخصية التي : 

يدفع عنها مقابل عرض األفكار، السلع، الخدمات، وترويجها بواسطة شخص 

).9"(معين

ل هذا التعريف الذي قدمته جمعية التسويق األمريكية، يمكننا استخالص من خال

خاصيتين تميزان اإلعالن، وهما كون اإلعالن اتصال غير شخصي ينفي المواجهة

وهي الخاصية التي تفرقه عن البيع الشخصي، وثانيا كونه مدفوع األجر األمر الذي 

.بليختلف به عن الدعاية التي عادة ما تكون دون مقا

"فالبيع الشخصي يعرف بأنه المجهود الذي يقوم به البائع بوصفه لمنتج : 

وعرضه على المشتري، وإقناعه بالشراء ويتميز بالمواجهة الشخصية والحديث وجها 

فهي تلك الجهود المقصودة للتأثير في : "أما الدعاية). 10"(لوجه بين البائع والمشتري

ب تأييد لقضية أو شخص أو منظمة بهدف تغيير الغير وإقناعه بفكرة أو برأي أو كس

).11"(سلوك األفراد والجماعات أو خلق أنماط جديدة من السلوك

"فقد عرفت اإلعالن بأنهأما جمعية اإلعالن البريطانية- أحد الوسائل التي : 

).12"(تستخدم ألغراض بيع وشراء السلع والخدمات

ية لم يفرق بين اإلعالن وبقية التعريف الذي قدمته جمعية اإلعالن البريطان

.عناصر المزيج الترويجي بالتالي فهو لم يقدم لنا المحددات األساسية لإلعالن

بأن اإلعالنكثيرا فهي اقترحتتبديد الخلط إال أنها لم توفق" إيلي كوهن"وحاولت -

كالصحافةأو وسائل االتصال الكبرىمجمل الرسائل المبنية عبر حوامل: "هو

).13"(، التلفزة، السينما، الملصقاتالراديو

لم تميز بين اإلعالن واألنشطة االتصالية التي تقوم بها المؤسسة " إيلي كوهن"

للتواصل مع جمهورها إال من خاصيته كاتصال جماهيري، فالعالقات العامة مثال 

.يمكن أن تتخذ وسائل االتصال المذكورة سابقا وسائل للتبليغ
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قاموس يعرف . العالقات العامة فسوف نقدم تعريفا لهاوما دمنا تحدثنا عن 

مجموعة من النشاطات تقوم بها هيئة أو اتحاد : "العالقات العامة أنهالويستر

أو حكومة أو أي نظام في البناء االجتماعي من أجل خلق عالقات جيدة وطيبة 

ن وسليمة مع الجماهير المختلفة التي تتعامل معها، كجمهور من المستهلكي

والمستخدمين وكذلك الجمهور بوجه عام، لتفسير لغتها للمجتمع حتى تكسب 

).14"(رضاه

"تعريفا لهمحمد حجاببالعودة إلى اإلعالن، قدم الباحث - هو النشاط الذي : 

يقدم الرسائل اإلعالنية المرئية إلغرائه على شراء سلعة أو خدمة مقابل أجر 

).15"(مدفوع

شامال محمد جمال الفار في الموسوعة اإلعالميةويعد التعريف الذي قدمه -

مجموع الوسائل المستخدمة لتعريف : "ألهم محددات اإلعالن، فقد عرف اإلعالن بأنه

الجمهور بمنشأة تجارية أو صناعية وإقناعه بامتياز بمنتجاتها واألبعاد إليه بطريقة ما 

ة اقناعية حول بحاجته إليها، وهو اتصال غير شخصي للمعلومات يكون ذا طبيع

المنتجات والخدمات واألفكار بممول معروف يدفع ثمن إعالنه في الوسائل اإلعالنية 

).16"(المختلفة

:لقد قدم هذا التعريف محددات اإلعالن والتي تتمثل في 

اإلعالن اتصال غير شخصي، حيث يتم االتصال بين المعلن وجماهيره -

.ن المختلفةبطريقة غير مباشرة باستخدام وسائل اإلعال

اإلعالن مدفوع األجر وهو ما يميزه عن الدعاية التي عادة ما تكون دون -

.مقابل

ال يقتصر دوره على عرض وترويج السلع، بل يتضمن التعريف بالمؤسسات -

.والترويج لألفكار والخدمات

.بروز صفة المعلن على عكس الشائعات والدعاية-

يير سلوك الجمهور لصالح المؤسسة اتصال إقناعي يعمل على التأثير بتغ-

.المعلنة بتبني السلع واألفكار أو الخدمات المعلن عنها
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:التعريف اإلجرائي-ج
استنادا إلى التعاريف السابقة استخلصت الباحثة تعريفا إجرائيا لإلعالن يتمثل 

"في اإلعالن اتصال غير شخصي يدفع المعلن عنه ثمنا محددا في وسائل اإلعالم : 

صال المختلفة، يقوم المعلن من خالله بالتعريف بمؤسسة ما، أو الترويج بمختلف واالت

األفكار والسلع والخدمات التي تنتجها، هادفا إلى إقناع الجماهير بطلب السلع أو 

.الخدمات أو تبني األفكار المعلن عنها

القناة هي ممر إلكتروني لنقل برامج :القنوات العربية المتخصصة-5-2

زيون، وعادة يشار إلى القناة برقم معين على جهاز االستقبال، حتى يتسنى للمشاهد التلف

أما القنوات التلفزيونية ). 17(معرفة رقم القناة التي تذيع البرنامج الذي يود مشاهدته

المتخصصة فتعد ظاهرة إعالمية ملفتة للنظر ،القنوات المتخصصة هي قنوات تقدم 

:تستهدف جمهورا معينا وهي بذلك تنقسم إلى شكليننوعية معينة من البرامج، أو

وهي قنوات تقدم نوعية : قنوات متخصصة في المضمون الذي تقدمه-أ

معينة من البرامج المتخصصة، ولكنها تستهدف جمهورا عاما مثل القنوات 

المتخصصة في األخبار والبرامج اإلخبارية أو القنوات الموسيقية الغنائية وقنوات 

.الدرامااألفالم و

وهي قنوات تستهدف :قنوات متخصصة في الجمهور الذي تخاطبه-ب

الوصول إلى قطاع معين من الجمهور، يتميز بخصائص وسمات مشتركة، تقدم هذه 

القنوات مواد منوعة تالءم تلك الخصائص والسمات كمثال على ذلك القنوات 

ة لرجال المتخصصة في برامج األطفال، قنوات المرأة، القنوات المخصص

.الخ)...18(األعمال

وقد خصصت بعض الفضائيات العربية قنوات خاصة لألطفال، تبث برامج 

وهي ) 19(خاصة باألطفال من ساعات الصباح الباكر إلى ساعات متأخرة من الليل 

القنوات التي اصطلح على تسميتها القنوات المتخصصة في برامج األطفال، أو ما 

ومن ) 20(الخاصة باألطفال أو القنوات الموجهة لألطفاليطلق عليها البعض القنوات

.محل دراستنا" Space toon"بينها قناة شباب المستقبل 
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:مفهوم الطفل-5-3
تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو اإلنساني، ألن الطفل يتعلم في هذه 

ق مع مواقف المرحلة المعارف، ويكتسب الخبرات الحياتية التي تساعده على التواف

الحياة اليومية مع بيئته ومجتمعه، كما انه خالل هذه المرحلة تنمو قدراته وتتضح 

).21(وتتنوع مواهبه

"الطفولة بأنهاموسوعة مصطلحات الطفولةتعرف  مراحل عمرية متدرجة : 

من عمر الكائن البشري من سن الميالد إلى البلوغ، وقد تطول أحيانا قبيل سن الرشد، 

فترة انتهاء الطفولة 1989الموقعة عام "االتفاقية الدولية الحقوق الطفل حيث حددت 

).22(سنة من عمر الفرد18عند 

: وما دامت دراستنا تهتم بالطفل وجدنا ضرورة تحديد مفهوم الطفل

"بهذا التعريف للطفلالمعجم الفلسفي لجميل صليبايطلعنا  الطفل في اللغة : 

يسعى إلى أطفال الجوائع أي صغارها ويطلق الطفل :يعني الصغير من كل شيء يقال

في علوم التربية على الولد أو البنت حتى سن البلوغ، أو على المولود ما دام ناعما

).23(وقد يطلق أيضا على الشخص ما دام مستمر النمو

)24"(الوليد حتى البلوغ: "هومعجم العلوم االجتماعية أن الطفلوقد جاء في 

الطفولة خصوصا المراحل المبكرة منها، مراحل مهمة في وتعتبر مراحل

التطور من الناحية الجسمية، والمعرفية واالجتماعية، وتشهد تحسنا واضحا في قدرة 

الطفل على األبعاد والتركيز البصري، كما أنه يستجيب للمثيرات، وينمو لديه اإلدراك 

د إدراك الطفل البصري المكاني، كما أنه يترك الشكل واللون والمساحة، ويزدا

بالتدريج، لذا فهو يحتاج إلى معلومات غزيرة من أجل التعرف على األشياء ويدرك 

.العالقات المكانية قبل الزمنية

وينمو لدى الطفل في مراحل تطوره القدرة على القيام بأنواع النشاط المعرفي 

اعد وما يوجد نمو من التصورات العقلية والصور الذهنية والرموز، والمفاهيم والقو

عقلي، هناك نمو اجتماعي باتساع عالم الطفل، وزيادة وعيه باألشخاص واألشياء

ويزداد اندماج األطفال بكثير من األنشطة فهم يتعلمون الجديد المتنوع من الكلمات 

.والعناوين، واألفكار والمفاهيم، ويمرون بخبرات جديدة من العالم االجتماعي
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:القيم-5-4
" Valeur"وباللغة الفرنسية " Value"كلمة القيمة هي باالنجليزية :  لغة-أ

بمعنى وقف واعتدل وانتصب وبلغ " قام"مشتقة في اللغة العربية من الفعل 

).25(واستوى

قدم علماء النفس واالجتماع تعريفات متعددة للقيمة لكنهم يتفقون :اصطالحا-ب

لفرد والمجتمع على األشخاص والمعاني على أن القيمة تحكم عقلي انفعالي، يصدره ا

، وقد )26(واألشياء وأوجه النشاط ويعبر عن المبادئ الدينية والثقافية االجتماعية

قيم : صنفت القيم في ضوء درجة انتشارها في المجتمع إلى فئتين رئيسيتين األولى

.قيم خاصة بجماعات اجتماعية معينة: عامة في المجتمع والثانية

في ضوء ارتباطها بالنمط البنائي للمجتمع إلى فئتين، قيم تقليدية وقيم وصنفت أيضا 

).27(عقلية

وعموما تعددت التعريفات التي قدمت للقيم لكن الباحثة رأت أن التعريف الذي قدمه 

"فالقيم في نظره هي.الباحث زكرياء عبد العزيز واضحا إلى حد معين عبارة عن : 

فضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء، وذلك األحكام التي يصدرها الفرد بالت

في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو األشياء وتتم هذه العملية من خالل 

التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته وبين ممثل اإلطار الحضاري الذي يعيش فيه 

اما في حياة والقيم تحتل حيزا ه). 28"(ويكتسب من خالله هذه الخبرات والمعارف

الناس باعتبارها ضرورة اجتماعية تضم مجموعة من المعايير واألهداف نجدها في 

.المجتمعات باختالف مستوياتها الحضارية

).29(تؤثر القيم في سلوك الفرد ويظهر تأثيرها في مناحي شيء

فهي تهيئ لألفراد اختيارات معينة وتحدد السلوك الصادر عنهم، وبمعنى آخر -

ل االستجابات وبالتالي تلعب دورا هاما في تشكيل الشخصية الفردية وتحديد تحدد شك

.أهدافها

تعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، وتمنحه القدرة على التكيف -

.والتوافق اإليجابي، وتحقيق الرضا النفسي لتجاوبه مع الجماعة في مبادئها وعقائدها
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اته لتتضح الرؤيا أمامه، وبالتالي تساعده تدفع الفرد لتحسين إدراكه ومعتقد-

.على فهم العالم حوله

تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه، بتحديدها لالختيارات -

.الصحيحة التي تسهل على الناس حياتهم، وتحفظ للمجتمع استقراره وكيانه

.تربط أجزاء وثقافة المجتمع ببعضها البعض حتى تبدو متماسكة-

)30:(القيم المميزة للبيئة العربية-ج

لكل مجتمع من المجتمعات منظومة خاصة من القيم التي تميزه عن غيره

وتكون بمثابة الموجه والمحرك الحقيقي لسلوك أفراده، كما تعمل على تحديد 

اختياراتهم وتفضيالتهم وألن القيم لها طابع التغيير والتقلب المستمر فإن المجتمعات 

ة كغيرها من المجتمعات كانت عرضة للعديد من التغيرات المتالحقة، خصوصا العربي

بعد أن برزت وسائل اإلعالم كقوة أخرى تهيمن وتسيطر على العقول، وبعد أن تم 

فالقيم التي ميزت المجتمعات . استخدامها كأسلحة لغزو المجتمعات واختراقها ثقافيا

لحرب هي قيم إنسانية أصيلة حافظ عليها العربية طيلة قرون وأثناء فترات السلم وا

وكرسها المصدر الروحي لهذه المجتمعات وهو اإلسالم بكل ما فيه من قيم سامية، ال 

توجد في أديان أخرى، فالدين هو المصدر األول لقيم الفرد في المجتمعات العربية

.عن الفردوهو المعيار الذي تصدر من خالله أحكاما على السلوكات اليومية الصادرة 

:الثقافة والنمط الثقافي-5-5

.مفهوم الثقافة من المفاهيم األساسية في بحثنا لذا سنحاول ضبطه 

أي حذق وفهم وضبط ما يحويه وقام " ثقف"الثقافة في اللغة العربية من :لغة-أ

.فطن، ذكي ثابت المعرفة، وتعني تهذيب وتسوية من بعد اعوجاج: به وكذلك تعني

ملعونين أين ما ثقفوا : "القرآن الكريم عند قوله تعالىدر كلمة ثقافة في وقد ورد مص

وقديما كانت تشير إلى . أدركه وظفر به: بمعنى)61: األحزاب" (تقتيالاأخذوا وقتلو

ثقن السيف أي حده وأقامه أو : معنى إعداد أداة من مادة خام لكي تكون سالحا، فيقال

).31(ثقف العود ليكون سهما أو رمحا

ذلك ": "Klinberg"تعدد التعاريف المقدمة للثقافة، فقد عرفها : اصطالحا-ب

).32"(الكل المتعلق بأسلوب الحياة كما تحدده البيئة االجتماعية
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ذلك : واتفق عدد كبير من علماء االجتماع واألنثربولوجيا على تعريف الثقافة بأنها

الفن واألخالق والقانون والعادات الكل المركب الذي يتكون من المعرفة والمعتقدات و

وغيرها من المقدرات واألعراف التي يكتسبها اإلنسان بصفته عضوا في 

). 33(المجتمع

األنماط الثقافية هي روابط : "بأنه" كرويبر"أما مصطلح النمط الثقافي فقد عرفه 

يؤدي أو صالت قائمة بين السمات الثقافية، يفترض أنها تشكل بناءا محددا ومتماسكا 

).34"(دورا وظيفيا ويكتسب قيمة تاريخية وتحقق استمرارا في الوجود

تنظيم مركبات الثقافة التي تؤلف الصيغة الثقافية الكلية : "كما يعرف النمط الثقافي بأنه

لمجتمع ما ، أو القيم والمعتقدات السائدة التي تميز ثقافة بعينها والتي اكتسبت قدرا من 

"النمط الثقافي بأنه" سايبر"كما عرف ). 35"(االستمرار النسبي أسلوب تعميمي : 

"إلى المجتمع أكثر مما يتعلق بالفردللسلوك يعزى

فمن خالل التعاريف المقدمة نالحظ تركيز العلماء على المكونات الثقافية التي 

.تميز مجتمع ما أو منطقة جغرافية ما خالل فترة تستدعي االستمرار النسبي

لثقافي يشير إلى صور الثقافة التي تميز مجتمعا آخر أو حيزا فكأنما النمط ا

"جغرافيا عن آخر وهذا يحيلنا إلى مصطلح آخر وهو المنطقة الثقافية وهي منطقة : 

جغرافية يشترك سكانها في ثقافة واحدة أو في نموذج ثقافي واحد وقد تشتمل المنطقة 

منها عناصره الثقافية المتميزة في الثقافية على عدد من الثقافات الفرعية، فيكون لكل 

)36"(الوقت الذي تشترك فيه مع خصائص النموذج الثقافي العام في المنطقة الثقافية

فالمنطقة العربية إذ تشكل منطقة ثقافية يشترك سكانها في ثقافة هي الثقافة 

العربية إضافة إلى وجود ثقافات فرعية تميز كل دولة على حدة، وما دامت المنطقة 

العربية تشترك في ثقافة معينة فلها نمط ثقافي يعكس خصوصية هذه المنطقة التي 

نشأت بينهما روابط منذ القدم وتوطدت مع الفتوحات اإلسالمية، وبالتالي فالمنطقة 

العربية ونمطها الثقافي تتفق في مجموعة من القيم والمعتقدات التي تميز الثقافة العربية 

.ية األخرىعن باقي الثقافات العالم
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:فرضيات الدراسة-6
:لإلجابة على التساؤالت المطروحة قامت الباحثة باقتراح الفرضيات التالية

:الفرضية األولى-6-1
.نمط اإلعالن السلعي االستهالكي" سبيس تون"يغلب على إعالنات قناة 

:ومؤشراتها

.أنماط اإلعالن-

.مواضيع اإلعالنات-

.لرسالة اإلعالنيةالقيم التي تتضمنها ا-

.الحاجات المحققة للطفل عبر اإلعالن-

.اتجاهات اإلعالن-

:الفرضية الثانية-6-2

.على البعد الفني الجمالي لإلعالن" سبيستون"تركز إعالنات قناة 

:ومؤشراتها

.اإلستماالت اإلقناعية التي يركز عليها اإلعالن-

.القالب المستخدم في اإلعالن-

.راج اإلعالن أساليب إخ-

.الشخصيات الظاهرة في اإلعالن-

:الفرضية الثالثة-6-3

.ال تعبر عن الثقافة العربية" سبيس تون"إعالنات قناة 

:ومؤشراتها

.القيم التي تتضمنها الرسالة اإلعالنية-

).من حيث التصميم واإلنتاج(مصدر اإلعالن -

.لن عنهامصدر إنتاج السلع أو الخدمات أو األفكار المع-

جنسيتها،وسلوكياتها التي تعكس (الشخصيات الظاهرة في اإلعالن من حيث -

).النمط الثقافي للبلد الذي نشأت فيه

.لغة اإلعالن التي تعبر عن ثقافة المجتمع-
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.نوعية الموسيقى المستخدمة في اإلعالن التي تعكس النمط الثقافي-

:مجال الدراسة-7
:المجال المكاني-7-1

المتخصصة في " سبيستون"بت اهتمامات الدراسة على تحليل إعالنات قناة انص

القنوات العربية برامج األطفال، وكنا قد حددنا مجتمع الدراسة في البداية بإعالنات

،قناة MBC3قناة " سبيستون"المتخصصة في برامج األطفال، وهي باإلضافة إلى 

ل، قناة النيل للطفل واألسرة، قناة مجد طيور الجنة، قناة براعم، قناة الجزيرة لألطفا

لألطفال، العتبارات عديدة تجتمع فيها منها عدم التشفير، صدورها من جهات خاصة، 

طول ساعات اإلشهار بها لإلعالنات، لكننا الحظنا أن مستوى وجود اإلعالنات 

عتماد مما ال يسمح لنا باال" سبيستون"التجارية في هذه القنوات غير معتبر عدا قناة 

.نموذج للدراسة" سبيستون"عليها إلجراء الدراسة التحليلية، لذا تقرر اختيار قناة 

:Space toonالتعريف بقناة سبيستون 
إلى هيئة اإلذاعة والتلفزيون البحرينية " سبيستون"يعود الفضل في إنشاء قناة 

لك تبني التي رعت إطالقها في خطوة رائدة في إعالم الطفل العربي، ساعدها في ذ

لهذا المشروع، الذي يشارك " إمبراطورية الطفل"أو ما يدعى " شباب المستقبل"مؤسسة 

من نسبة ) %55(في توفير إراداته المالية رجال أعمال عرب يسهمون في تقديم 

من أسهمه منها شركات أمريكية، بريطانية، ويابانية مهتمة ) %45(تمويله، مقابل 

.الم كله، ومنها المنطقة العربيةبتنمية الطفل وإعالمه في الع

ولعل رعاية مؤسسة شباب المستقبل للقناة التي تبث من البحرين، وتملك عدة 

مراكز إذاعية في المدينة الحرة بدبي وسوريا ومصر واألردن وبيروت، هو الذي 

بدأت القناة بثها عبر موجه قناة ". قناة شباب المستقبل"جعل من شعار هذه القناة 

في الفترة الممتدة من الصباح وحتى منتصف الظهيرة، على القمر الصناعي البحرين 

لتعاود قناة البحرين إرسالها االعتيادي بعد ذلكـ، قبل أن تستقل " عرب سات"العربي 

بموجة خاصة على ذات القمر، إضافة إلى قناتها الخاصة على أثير " سبيستون"قناة 

"النايل سات"القمر الصناعي المصري 
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على مدى يقارب 2000بدأ إرسال القناة الرسمي في األول من أوت وقد 

ويالحظ أن هذه القناة ).37(مساءا7صباحا وحتى 7ساعة يوميا تقريبا تمتد بين 12

تشتمل على حمالت دعائية وإعالنات لأللعاب والمجالت والغناء الخاص باألطفال

كرتونية المتحركة، وبرامج إضافة إلى الرسوم ال. وكذا المجالت الصادرة عن القناة

العرائس المتعددة المترجمة إلى اللغة العربية الفصحى، إضافة إلى األغاني ذات 

اإلنتاج الخاص، وفترات ترويجية وإرشادية تهدف إلى المحافظة على هوية الطفل 

).38(العربية

حاليا أصبح . القناة لها عشرة كواكب تحدد أصناف الرسوم المتحركة مع العمر

ثالثة منها في الدول العربية وهي كل من " سبيستون"اك شبكة لسلسلة قنوات هن

، أما خارج الدول العربية "سبيس باور"، "سبيستون االنجليزية"، " سبيستون العربية"

).39(تبث قناة لكل من الهند، كوريا، إندونيسيا، إيران

العربية لقد شد انتباهي ظاهرة القنوات الفضائية :المجال الزمني-7-2

المتخصصة في برامج األطفال وأثرها البالغ على الطفل وسلوكياته والتعلق الشديد 

لألطفال بكل ما تعرضه هذه القنوات من برامج، وما شدني أكثر هو كثافة اإلعالنات 

التي تبثها، والرسائل اإلعالنية التي تمررها للطفل مما جعل الكثير من األطفال 

، فقررت البحث في المضمون اإلعالني لهاته القنوات يقلدونها بأدق التفاصيل

خصوصا القيم التي تعكسها والمكونات الثقافية التي تقدمها للطفل في ظل العولمة، وقد 

طرحت موضوع الدراسة على عدد من أساتذتي بالقسم من أجل ضبطه وتحديد جوانب 

كنموذج للقنوات " سبيس تون"البحث لدراسة محتوى اإلعالنات التي تبث عبر قناة 

المتخصصة في برامج األطفال واصلت بعدها القراءات األولية وجمع المادة العلمية 

أبعاد اإلعالن التلفزيوني "ثم قدمت مشروع البحث تحت عنوان 2008طيلة صيف 

لكن بعد التشاور مع األستاذ المشرف وأعضاء اللجنة العلمية لقسم " الموجه للطفل 

إعالنات القنوات العربية "تم تعديل عنوان المذكرة ليستقر عند علوم االتصال واإلعالم

فيفري 4بعد انعقاد مجلس اللجنة العلمية بتاريخ " المتخصصة في برامج األطفال 

.، لتنطلق الباحثة بعدها مرحلة الدراسة الفعلية2009
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:عينة الدراسة-8
طرق محددة ليمثل العينة في البحث العلمي هي الجزء الذي يختاره الباحث وفق 

وبالنظر إلى عدة عوامل منها منهج البحث، .)40(مجتمع البحث تمثيال علميا سليما

مجال الدراسة، طبيعة الموضوع رأت الباحثة بالتشاور مع األستاذ المشرف أن أفضل 

وقد . عينة يمكن اختيارها وتطبيقها على مجال الدراسة هي العينة العشوائية المنتظمة

اختارت الباحثة في البداية الفترة : باختيار مفردات العينة بالطريقة التاليةقامت الباحثة

الزمنية المتمثلة في العطل المدرسية الرسمية لعدة اعتبارات منها أن هذه الفترة تتميز 

بتفرغ األطفال في البيت وعدم مزاولتهم الدراسة، وبالتالي فغالبية الوقت سيقضيه 

تابعة البرامج على القنوات التلفزيونية، لذلك تعد هذه الفترة األطفال إما باللعب أو بم

فترة فعالة لتحقيق األثر اإلعالني، لذلك جاءت الفترة المختارة هي عطلتي الشتاء 

ونظرا لكون الرسائل اإلعالنية تتكرر وبما أن العينة ال . يوما32والربيع بمدة تقدر بـ

ردات الرسائل اإلعالنية التي تبث لمدة تزال كبيرة الحجم حيث يستحيل دراسة كل مف

أي تم اختيار عينة ممثلة %50ساعة تحتم تقليص حجم العينة إلى 24/24يوما 32

.أي يومين2يوم وبناء على هذا فالمسافة المقاسة هي 16لـ

اختيار المفردة األولى بطريقة عشوائية حيث دونت أيام األسبوع األول على -

، ثم 2008ديسمبر 22واحدة منها ووقع االختيار على يوم قصاصات ورقية ثم اخترنا

.راعينا تسلسل األيام لبقية المفردات المختارة مع ثبات المسافة المحددة بيومين

بناءا على كل هاته المعطيات جاءت مفردات العينة حسب التسلسل الموضح في 

:الجدول التالي
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الدراسةيوضح توزيع عينة: 1جدول رقم 

التاريخ

المفردة

تاريخ المفردة

المفردة األولى

المفردة الثانية

المفردة الثالثة

المفردة الرابعة

المفردة الخامسة

المفردة السادسة

المفردة السابعة

المفردة الثامنة

المفردة التاسعة

المفردة العاشرة

المفردة الحادية عشر

المفردة الثانية عشر

المفردة الثالثة عشر

المفردة الرابعة عشر

المفردة العاشرة

المفردة الحادية عشر

المفردة الثانية عشر

المفردة الثالثة عشر

المفردة الرابعة عشر

المفردة الخامسة عشر

المفردة السادسة عشر

2008ديسمبر 22
2008ديسمبر24

2008ديسمبر26
2008ديسمبر28

2008ديسمبر30
2009جانفي 1

2009جانفي 3
2009مارس 20

2009مارس 22
2009مارس 24

2009مارس 26
2009مارس 28

2009مارس 30
2009أفريل 1

2009مارس 24
2009مارس 26

2009مارس 28
2009مارس 30

2009أفريل 1
2009أفريل 3

2008ديسمبر 20
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:منهج الدراسة-9
"يعرف المنهج على أنه صحيح لسلسلة من األفكار العديدة من فن التنظيم ال: 

مجموعة من : "ويعرف أيضا على أنه ) 41"(أجل الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها

اإلجراءات المتبعة في دراسة ظاهرة أو مشكلة بحث، يقوم بها الباحث بسلسلة من 

العمليات حتى يصل إلى النتائج وذلك عن طريق األساليب المتبعة من أجل تحقيق 

فالمنهج إذا هو العمود الفقري لتصميم البحوث االجتماعية ). 42"(وض المصممةالفر

وتندرج هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية، ذلك أنها تستهدف . اإلعالمية

والدراسات الوصفية التحليلية تعد نوعا " سبيستون"وصف وتحليل المواد اإلعالنية لقناة 

ل أساسي في البحوث، حيث تتسم بالوصف الدقيق من الدراسات التي يعتمد عليها بشك

).43(للظاهرة، موضوع الدراسة والتحليل النوعي والكمي وتحقيق العالقات السببية

"المنهج الوصفي التحليلي بأنه" باكسترول وسيزار"ويعرف كل من  أحد : 

ت األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد والمفردات والسلوكات واإلدراكا

، الهدف منها هو تصوير الواقع المدروس بالحصول على )44"(والمشاعر واالتجاهات

.  معلومات كافية و دقيقة عن الموضوع محل الدراسة

ومادامت الدراسة تنصب على المضمون اإلعالني فالمنهج الوصفي هو األنسب 

في تقديم في رأي الباحثة، حيث يساعد المنهج في دراسة الباحثة من خالل إسهامها 

المعلومات حول حضور اإلعالن في القنوات المتخصصة في برامج األطفال، وانتظام 

.هذا الحضور، كذلك حول األنماط اإلعالنية والقيم المتضمنة

:تحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات-10
اعتمدت الدراسة لجمع البيانات على أداة تحليل المحتوى، حيث تعتبر هذه األداة 

لة حينما يتعلق األمر بدراسة وفهم محتوى االتصال اإلنساني بمختلف جوانبه جد فعا

حينما " بيرلسون"وأشكاله واإلعالن يمثل أحد هذه األشكال االتصالية، وهو ما أكده 

أسلوب يرمي إلى الوصف الموضوعي المنتظم الكمي : "عرف أداة تحليل المحتوى بأنه

)45"(للمحتوى الظاهر لمضمون االتصال

: وقد صممت الباحثة استمارة تحليلية مكونة من فئتين
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:حيث تناولت العناصر التالية: فئة شكل اإلعالن

وتتمثل في القوالب في الحديث المباشر الحوار، الغناء : القالب الفني المستخدم

.والموسيقى، الدراما، الرسوم المتحركة، الجمع بين أكثر من قالب

بيةعربية، أجن: نوع الموسيقى-

حددتها الباحثة في اللغة العربية الفصحى، العربية الدارجة: لغة اإلعالن-

.األجنبية، الجمع بين أكثر من لغة

:وتنقسم بدورها إلى : االستماالت االقناعية-

تشتمل على الترفيه والفكاهة، محاكاة النجوم، الموضة: استماالت عاطفية-

، دافع األمومة واألبوة، الميل إلى حياة وحب الظهور، حب التملك، الصحة والجمال

.أفضل

الثقافة وحب المعرفة، التفوق، الكسب والفوز : تشتمل على: استماالت عقلية-

السريع، االقتصاد وتوفير الجهد، التطلع إلى حياة أفضل، الحاجة الضرورية للطعام 

.والشراب

.الندرة، محدودية العرض، الشعور بالذنب: استماالت تخويفية-

المدة بالثواني : المدة الزمنية لإلعالن-

:الشخصيات الظاهرة في اإلعالن-

مجموعة أطفال، أطفال وكبار، رجل وامرأة، طفل، شخصيات كرتونية، 

.عرائس ودمى أكثر من شخصية

:جنسية الطفل الظاهر في اإلعالن-

.عربي، أجنبي، غير واضحة

.سب جنس الطفلسوف نوزعها ح: سمات الطفل الظاهر في اإلعالن-

السمات الرياضية، سمات الوسامة، السمات العلمية، سمات : سمات الذكر-

الحركة والمرح، سمات المظهر العصري، سمات المظهر العربي التقليدي، سمات 

.الشخصية العادية

السمات الجمالية، السمات العلمية، التراقص والتمايل، سمات : سمات البنت-

.مظهر العربي، سمات المرح، سمات الشخصية العاديةالمظهر العصري، سمات ال
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على نعني بها كل السلوكيات التي تظهر: فئة السلوكيات الظاهرة في اإلعالن-

الشخصيات البارزة في اإلعالن سواء كانت أطفال أو شخصيات خيالية أو كرتونية أو 

ة، اإلدراكية السلوكات الجسمية الحركية، المعرفي: غيرها من الشخصيات وتتمثل في 

.الحسية، االجتماعية

: فئة المضمون

يعتمد تحليل المحتوى أيضا على فئات المضمون حيث تحاول الباحثة على 

:اإلجابة على التساؤل ماذا قيل؟ تناولت الباحثة في هذه الفئة العناصر التالية

اإلعالن السلعي، اإلعالن الخدمي: وقسمت إلى ثالث هي: اإلعالن) نوع(نمط 

.اإلعالن التوعوي

.استهالكية، غير استهالكية: أنواع السلع

سلع غذائية ومشروبات، مستلزمات األطفال المدرسية: مواضيع اإلعالن السلعي

المالبس، المنظفات، األثاث والمفروشات، مستحضرات الزينة، األلعاب، الوسائط 

.الحديثة

ب، الصحف، المجالتالكت: خدمات ثقافية وتشتمل: مواضيع اإلعالن الخدمي

المالهي والسيرك، شرائط مسموعة: المكتبات، المعارض، خدمات ترفيهية، وتشتمل

.أفالم كرتونية وسينمائية، وسائط تخزين إلكترونية

التطعيم ضد األمراض، ترشيد االستهالك، الحفاظ على : مواضيع اإلعالن التوعوي

.البيئة

.عربي، أجنبي، غير محدد:العينةإلعالنات) السلع، الخدمات(مصدر إنتاج 

.أجنبي، غير محدد) عربية التصميم واإلنتاج والشخصيات(عربي : مصدر اإلعالن

الحاجة إلى الطعام والشراب: الحاجة التي تلبيها السلعة الخدمة موضوع اإلعالن

الحاجة إلى تنمية مهارات القراء، الحاجة إلى اكتساب المهارات اللغوية، الحاجة إلى 

ب االستطالع والفهم والمعرفة، الحاجة إلى الحب والحنان، الحاجة إلى اإلنتماء ح

والقبول االجتماعي، الحاجة إلى االستقالل، الحاجة إلى اكتساب مهارة المشاركة 

.واحترام الذات، الحاجة إلى اكتساب مهارة اللعب
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مة العمل واالنجازقيمة االستهالك، قيمة الجمال، قي: فئة القيم التي يحويها اإلعالن

قيمة المشاركة، قيمة االقتصاد، قيم وطنية، قيم التسلية، قيم االختالط، قيم معرفية، قيمة 

.الصحة، قيم دينية، قيمة التبذير

.الجمهور العام، األطفال، األولياء: فئة الجمهور المستهدف من اإلعالن

.ديد، تثبيت سلوكالكف عن السلوك، التحريض على سلوك ج: فئة اتجاه اإلعالن

أما فيما يخص وحدات تحليل المحتوى فتركزت الدراسة على وحدة الموضوع حيث 

ستنصب عملية التحليل على جميع المواد اإلعالمية ذات الفكرة اإلعالنية في القناة 

.وكذا لوحدة المساحة والزمن لمعرفة الوقت المخصص لكل فئة

:كيفية التحليل

لدراسة على عدة معاملين أساسيين لمعالجة وتحليل البيانات تم االعتماد في هذه ا

:وتتمثل هذه المعامالت في 

.تم تطبيقه على أغلب فئات االستمارة: معامل التكرار

نسبة ) الجزئية(فندته تكمن في توضيح حجم المواضيع الفرعية : معامل النسبة المئوية

لدراسة الموضوع واألكثر تناسقا المعاملين األنسبنيعتبر هذي. إلى مجموع المواضيع

.مع منهج البحث وأداة جمع البيانات

:إجراءات الصدق في استمارة التحليل
سعيا من الباحثة إلضفاء الصدق على استمارة التحليل وضمان صالحية األداة للقياس 

فقد قامت الباحثة بتحديد فئات التحليل وتعريفها إجرائيا، ثم عرضت االستمارة بعد 

ال فئاتها وتعريفاتها بعد استشارة األستاذ المشرف على مجموعة من المحكمين من اكتم

أساتذة اإلعالم بقسم علوم االتصال واإلعالم بجامعة منتوري قسنطينة الذين وجهوا 

الباحثة إلى بعض المالحظات وعلى ضوء التعديالت المقترحة تم وضع التصميم 

.النهائي لالستمارة
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).21(، ص 1991منتوجات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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).207(، ص 2005اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب، . )انجليزي
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).36(المرجع نفسه، ص .27

. ، رسالة ماجستير غير منشورةالرسالة اإلشهارية في ظل العولمة: بسمة فنور.28

).39-38(قسم علوم االتصال واإلعالم، جامعة منتوري، قسنطينة، ص ص 

دار النهضة العربية. نظريات االتصال: الطرابيشي، عبد العزيز السيدتميرف.29

).280(، ص 2006، القاهرة

،الدار العالمية للنشر والتوزيع،الجيزة1ط.التلفزيون والطفل:محمود أحمد مزيد.30

.114،ص2008

، مكتبة االنجلو 3ط. وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية: شاهيناز طلعت.31

).107(، ص 1995مصرية، القاهرة، 

).119(مرجع سابق، ص : محمود أحمد مزيد.32

).281(ع سابق، ص مرج: الطرابيشيتميرف.33

).285-282(المرجع نفسه، ص ص .34

).290-289(المرجع نفسه، ص ص .35

، عالم الكتب1ط. نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد.36

).265(، ص 1995القاهرة، 

).116(مرجع سابق، ص : محمود أحمد مزيد.37

).266(مرجع سابق، ص : محمد عبد الحميد.38

).118-117(جع سابق، ص ص مر: محمود أحمد مزيد.39

).270(مرجع سابق، ص : محمد عبد الحميد.40
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متهيد
يمثل منظور الدراسة الموجه األساسي لها وللباحث، حيث يتم في إطاره تحديد 

مختلف المكونات المشكلة للدراسة، فهذه األخيرة تستلهم من منظور الدراسة مشكلة 

ضوع المبحوث إعالنات القنوات البحث، مفاهيمه وأدواته التحليلية، ونظرا لطبيعة المو

العربية المتخصصة في برامج األطفال، ارتأت الباحثة تبني نظريتين تأخذهما كمنظور 

النظرية "للدراسة، يمكن االعتماد عليهما خالل خطوات هذا البحث العلمي وهما 

".الغرس الثقافي"وكذا نظرية " التفاعلية الرمزية
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:التفاعلية الرمزية كمنظور للتحليل: المبحث األول
تعتقد النظرية التفاعلية الرمزية أن الحياة االجتماعية التي نعيشها ما هي إال 

حصيلة التفاعالت التي تقوم بين البشر والمؤسسات والنظم، وهذه التفاعالت تكون 

.ناجمة عن الرموز، التي كونها األفراد نحو اآلخرين بعد التفاعل معهم

تفاعلية الرمزية بطبيعة اللغة والرموز، في شرح عملية االتصال في تهتم ال

إطارها االجتماعي، حيث تتحدد االستجابات من خالل نظام الرموز والمعاني، الذي 

.يبنيه الفرد لألشياء واألشخاص والمواقف

لذلك سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى نظرية التفاعلية الرمزية، من حيث 

وض التي قامت عليها، كما سنحاول الربط بين تطبيقاتها في ميدان اإلعالم نشأتها والفر

واالتصال مع إبراز العالقة بينها وبين هذه الدراسة من حيث اإلجراءات المنهجية 

الخ...والمفاهيم البحثية واألطر النظرية 

:نشأة نظرية التفاعلية الرمزية-1
ة إلى علماء النفس التقليديين الذين تمتد جذور هذه النظرية من الناحية التاريخي

اهتموا بدراسة المشاكل السيكولوجية، كما جاءت اهتماماتهم بدراسة طبيعة التفاعل 

).1(االجتماعي، والعالقات االجتماعية والنفسية التي تحدث بين األفراد والجماعات

". بالتفاعلية الرمزية"وعرفت " جورج ميد"ظهرت أفكار هذه النظرية في أعمال 

تهتم أساسا بعملية التفاعل االجتماعي القائم على الرموز، وتركز على االتصال بشكل 

" العقل والذات والمجتمع"، وقد بلور أفكارها في كتابه المميز عن )2(أساسي ومباشر

"Mind Self and Society " شيكاغو"ووضع أسسها العلمية التي ارتبطت بمدرسة "

وقد سبق ). 3"(هربرت بلومر"بتحليالت عالم النفس في مجال علم النفس التي عززت

علماء النفس حينما قدم تحليال عن العالقة بين اللغة والمعنى والواقع، ومن " أفالطون"

الواضح أن هذا التحليل ال عالقة له بوسائل االتصال الجماهيرية، لكنه تصور عن مبدأ 

). 4(ر قوي على سلوك الناسعادات اللغة التي تربط المعاني بالكلمات، ولها تأثي

من ) 1930-1920(البدايات األولى للتفاعلية الرمزية ظهرت في الفترة الممتدة بين 

من أوائل من أسسوا " جورج هربرت ميد"،ويعتبر ) 5(طرف علماء مدرسة شيكاغو

" وليام وينت"ووضعوا أفكار التفاعلية الرمزية، متأثرا بأفكار العالم األلماني 
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علم النفس الفردي، وعلما النفس الفسيولوجي، كما تأثر بأفكار عالم المتخصص في 

).6"(وليام جيمس"النفس األمريكي 

:مفهوم نظرية التفاعلية الرمزية-2

" يتشارلز كول"إن التفاعلية الرمزية أصوال أمريكية، تجسدت في كتابات 

انيا تمثلت في وغيرهم، كما أن لها جذورا مستقلة في ألم" بالدوين"و " جون ديوي"و

انطلقت مدرسة التفاعلية الرمزية من الفلسفة ". ماكس فيبر"و " جورج زميل"كتابات 

التي نشأت في أمريكا خالل الثلث األخير من القرن التاسع عشر، والتي . البرغماتية

). 7(أكدت على أهمية الفعل والعمل، بدال من التأكيد على أهمية التفكير والمنطق

رسة الربط بين الحياة الداخلية للفرد وبين المجتمع، وما ينطوي عليه حاولت هذه المد

من نظام قيمي أو أحكام قيمية وأخالقية يمكن إصدارها للفرد الذي يكون مصدر عملية 

.التفاعل مع اآلخرين

يقيم من اآلخرين بعد تفاعله، فعند تنصب اهتماماتها على حقيقة أن الفرد يقيم و

. التفاعل يكون التقييم بشكل رمز يمنح لكل فرد، ثم معه التفاعلاالنتهاء من عملية 

.والرمز سواء أكان إيجابيا أو سلبيا هو الذي يحدد طبيعة التفاعل مع ذلك الشخص

يتركز التفاعلية الرمزية على أهمية اللغة في التفاعل االجتماعي وف

نفسه فيها مع تفسيرها التفكير،وتؤكد على فهم اإلنسان للحالة االجتماعية التي يجد 

إضافة إلى دور المعاني والدالالت في تفسير السلوك، فضال عن تجسيدها لكيفية قيام 

العمليات الرمزية المستندة على دراسة الدور وتقويم الذات بواسطة أفراد يحاولون 

).8(التكيف مع بعضهم بعضا

ال بين الناستقدم فكرة التفاعلية الرمزية على وجود عملية التفاعل واالتص

عن طريق اللغة حيث تستخدم الرموز والعقل والذات واألنا كأداة علمية لمعرفة تحليل 

، وتعتبر الظاهرة االتصالية واإلعالن )9(السلوك اإلنساني والظاهرة االجتماعية

.التلفزيوني كأحد أشكالها إحدى مظاهرها

)10: (والرموز بنظر هذه النظرية هي

اهم واالتصال بين الناس ونقل الرسائل الشفوية والمكتوبة أداة أساسية للتف-

.وغير اللفظية 
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، فوجود التماثل في مكان ما "شيء ما يحل مكان شيء آخر"الرمزية هي -

.يدل على وجود هذه الشخصية

. الرمز عبارة عن إشارة مميزة للداللة على موضوع معين، مادي أو معنوي-

بل المجتمع، ويشير إلى وظيفة اجتماعية تشبع حاجة ويكون لكل رمز معنى يحدد من ق

فمعاني الرموز ما هي إال نتائج . الفرد وتساعده على التفاعل مع بقية أفراد المجتمع

اجتماعية مخلوقة من المجتمع لتحديد أنماط سلوك الفرد، وتوضح عملية تفاعلية وهي 

.مكتسبة

تعمل على تماثلهم في نمط الرموز تتضمن معاني متفق عليها من قبل األفراد-

.سلوكي معين، يستخدمونها عندما يريدون التعبير عن مضامينها

)11: (ويمكن توضيح أبرز موضوعات اتجاهات التفاعل الرمزي بـ

وهي العامل األساسي في عملية التفاعل االجتماعي، حيث :الذات-2-1

مع، وتكتسب من عدة تحتوي على العديد من المعاني والتفسيرات، تنشأ داخل المجت

فالنفس . مصادر أهمها الخبرات االجتماعية عند الفرد، تفاعل الفرد مع اآلخرين

البشرية عبارة عن مرآة ينعكس عليها ما يوجد في المجتمع والثقافة التي يعيش فيها 

.الفرد

كحقيقة اجتماعية لها دورها في عملية تفاعل األفراد واالتصال : الرموز-2-2

وكذلك في عملية التكيف، وهذا يعني أن المجتمع هو الذي يصوغ هذه فيما بينهم،

في الرمز الواسطة التي " ميد"الرموز ليجعلها ذات معان اجتماعية وسلوكية، ويرى 

.يستطيع أفراد عديدون أن يتفاهموا ويتواصلوا بها

:الظواهر االجتماعية-2-3
تها، فالظواهر لها وجود في ينبغي أن ترتبط بوعي الباحث الذي يقوم بدراس

وعي األفراد وإدارتهم، وعلى الباحث أن يشتق لنفسه من األدوات ما يمكنه من 

الغوص في نفوس األفراد الستخالص ظواهر المجتمع وقوانينه كما يتصورها، ومن 

.هنا كان التركيز على هذه األساليب الجديدة في جمع البيانات عن الظواهر االجتماعية
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: ات النظريةفرضي-3
في عالقتها بوسائل اإلعالم " جورج ميد"أفكار " ميشيل سلومون"لقد لخص 

):12(والفرضيات التي قامت عليها نظرية التفاعل الرمزي في

التفاعل هو مجال اكتساب وتعلم الرمز الثقافية التي تصبح بعد ذلك هي * 

.الوسيلة للتفاعل

ة الواحدة، هي التي تساعدهم على رسم المعاني المشتركة بين الناس في الثقاف* 

.التوقعات الخاصة بسلوك اآلخرين في نفس الثقافة

.من الطبيعي أن يتم تعريف الذات اجتماعيا وهذا من خالل التفاعل مع البيئة* 

يتأثر سلوك الفرد مع اآلخرين بمدى مشاركة الفرد في التوحد االجتماعي * 

.وقوة هذا التوحد

اسطة األفراد لكن يتم تشكيل سلوك األفراد والجماعات عن يتجدد السلوك بو* 

.طريق أنماط التفاعل واالتصال الرمزي أو الوسائل االتصالية واإلعالمية المختلفة

يتأثر السلوك الفردي والجماعي عن طريق التأثر بطبيعة الموقف وهذا ما * 

نماط التفاعل موجهة ال سيما أن طبيعة هذا السلوك وأ" ميد وبلومر"أكد عليه كل من 

لتحقيق أهداف معينة، لكنها تتأثر بطبيعة الموقف الذي يشكل الكثير من سلوك األفراد 

من الواضح أن وسائل االتصال الجماهيرية تمارس دورا مهما في . والجماعات

المجتمعات الحديثة، فهي تقدم تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة واللون 

قون الرسالة اإلعالمية صبغة ذاتية، ويبني األفراد معاني مشتركة وتضفي على من يتل

.للواقع المادي واالجتماعي من خالل ما يسمعونه أو ما يقرؤونه أو ما يشاهدونه

:التفاعلية الرمزية في الدراسات االتصالية-4

إن دراستنا للتفاعلية الرمزية باعتبارها من أهم النظريات السيكولوجية الرائدة

في مجال دراسة اإلعالم واالتصال، ال يمكن أن نخوضها في األفكار العامة بقدر ما 

نركز على أهم أفكارها التي تبحث في عملية االتصال وخصوصا ما جاء في كتاب 

" دنيس ألكسندر"لكل من " االتصال والسلوك االجتماعي منظور التفاعلية الرمزية"

ذا الكتاب تم تحليل االتصال باعتباره سلوكا ، ففي ه)13(1978سنة " دون فالس"و

.رمزيا ينتج بدرجات مختلفة لمعايير وقيم مشتركة بين المشاركين
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ووفقا لهذا التعريف يمكن تحديد العناصر التي تكشف بوضوح عملية االتصال 

)14: (كما يراها دواء التفاعلية الرمزية، وهي

بين العقل والنفس والمجتمع بتجديد العالقة المتبادلة" جورج ميد"اهتم * 

وغيرها من العناصر التي تشكل طبيعة أنماط االتصال والتفاعل الذاتي والشخصي 

.أو بين األشخاص، واعتبارها من الميكانيزمات األساسية

ضرورة استخدام اللغة، والتي تتضمن الرموز واإلشارات والمعاني التي * 

د والجماعات، وتفسر العالقات االجتماعية تحدد أنماط االتصال الذاتي وبين األفرا

.بصورة عامة

لعمليات التفاعل واالتصال وانتقال األفعال ) المصدر(يعتبر الفعل هو * 

االجتماعية وردود األفعال والسلوك، واالتجاهات والقيم من الحالة الفردية إلى 

.الجمعية

اد والجماعات عن يتجدد السلوك بواسطة األفراد، لكن يتم تشكيل سلوك األفر* 

.طريق أنماط التفاعل واالتصال الرمزي أو الوسائل االتصالية واإلعالمية المختلفة

يتأثر السلوك الفردي والجماعي عن طريق التأثر بطبيعة الموقف وهذا ما * 

السيما أن طبيعة هذا السلوك وأنماط التفاعل موجهة " بلومر"و " ميد"أكد عليه كل من 

نة ولكنها تتأثر بطبيعة الموقف الذي يشكل الكثير من سلوك األفراد لتحقيق أهداف معي

.والجماعات

من الواضح أن وسائل االتصال الجماهيرية تمارس دورا مهما في المجتمعات الحديثة 

وتضفي على من يتلقون . فهي تقدم تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة واللون

يبني األفراد معاني مشتركة للواقع المادي الرسالة اإلعالمية صيغة ذاتية، و

).15(واالجتماعي من خالل ما يسمعونه وما يقرؤونه أو ما يشاهدونه

ومن ثم فإن سلوكهم الشخصي واالجتماعي يمكن أن يتحدد جزئيا من خالل 

التفسيرات التي تقدمها وسائل اإلعالم لألحداث االجتماعية والقضايا التي ال توجد 

بديلة عنها، وبعد هذا أحدا عقد النماذج المستخدمة في بحوث مصادر معلومات

اإلعالم وبعيدة المدى لوسائللفهم التأثيرات غير المباشرةاالتصال، وهو ضروري

على أكان ذلكسواء
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).16(مستوى األفراد أو الجماعات

وإذا كان التركيز في تناول منظور التفاعل الرمزي لالتصال اإلنساني بصفة 

وعالقته ببناء المعاني في أذهان الناس وتأثير هذا البناء على االتصال مرة عامة 

أخرى، فإن وسائل اإلعالم هي التي أصبحت الوسيلة األساسية في تقديم هذه المعاني 

والتفسيرات إلى الناس، خصوصا أن الناس تبني أفكارها عن الحقيقة بينما لم تشاهدها 

. عالم في رسم معالم هذه األفكار عن الحقائقفعال ولكنها اعتمدت على وسائل اإل

وبالتالي فإن الناس تبني المعاني أو الصور عن الحقائق االجتماعية أو المادية التي لم 

تحسها من خالل التعرض لوسائل اإلعالم، بل إن سلوكهم الذاتي واتجاهاتهم تحددها 

حيث تعتبر . ا ورسمهاهذه المعاني والتصورات التي ساهمت وسائل اإلعالم في تقويمه

المصدر األساسي لكثير من قطاعات الجماهير للمعرفة والمعلومات الخاصة بالحقائق 

).17(واألشياء واألشخاص الذين تضمهم البيئة المحيطة بهم

)18: (االستراتيجيات الرمزية في االتصال-5
تشير اإلستراتيجية إلى جميع القوى التي يستخدمها أي كائن عضوي للتوصل

.إلى المفاهيم المتصلة ببيئته، بما ينطوي عليه ذلك من استخدام لألشياء والموضوعات

أما كلمة الرمز فهي تشبه معظم الكلمات األخرى في أنها اكتسبت معاني 

متعددة، ولكن بعض هذه المعاني جعل الكلمة مصطلحا مشبوها مما أدى إلى رفض 

يعاني دائما من انعدام واقعية العالم الذي بعض العلماء والباحثين له على اعتباره أنه 

يعيش فيه، غير أن المماثلة والمطابقة بين الرموز وبين ما هو غير واقعي أو خيالي أو 

حتى للكثيرين بأن العمليات الرمزية هي عمليات بعيدة عن الواقع، فال أحد ينكر أن 

بناية قبل تنفيذهاهناك فرق بين بناية المصنع المكتمل والتصميم الهندسي لشكل ال

ولكن ال ينبغي أن نجعل من هذه االختالفات والفروق أساسا إلقامة ثنائية اإلنسان

وهو ليس عالما وهميا، بل إن اإلنسان يستخدم الرموز كوسيلة لالستمرار في هذا 

العالم، وهي تعد جزء ال يتجزأ من تعامالته المتبادلة مع بنيته، ومن ثم فإنها ال تكتسب 

.يتها أو معناها إال من خالل هذه التعامالتواقع

:هذا وتتميز الرموز بخصائص معينة لها مغزاها العميق بالنسبة لالتصال وهي

أنمقنع علىأن الرموز تنتج بواسطة كائنات بشرية، إذ ليس ثمة دليل: أوال
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.الكائنات غير البشرية تنتج الرموز وتستخدمها

صالي بقدر ما يكون هناك اتفاق مسبق بين أنها تتميز بالمغزى االت: ثانيا

القائمين بعملية االتصال وبين المتصل بهم، على معانيها، لذلك ال تكون للرموز أهمية 

.في االتصال

أنها تنتج بقصد تركيب أو بناء مواقف معينة تتميز أطرافها بأنها مصلحة : ثالثا

.مشتركة أو أنها تتصور وجود هذه المصلحة

ألة الرموز وعدم دقتها، وذلك اعتمادا على الحقيقة التي تشير ولقد أثيرت مس

إلى أن العمليات اإلدراكية المعرفية التي توجد لدى فردين ناذرا ما تكون واحدة، غير 

أن درجة االتفاق على داللة الرموز يمكن أن تتصورها باعتبارها تقع على متصل 

تفاق، وبطبيعة الحال ال يوجد اتصال يمتد من حالة االتفاق الكاملة إلى حالة فقدان اال

في الطرف الثاني، ولكن مسألة الغموض هذه أو انعدام دقة الرموز، ال تمثل خاصية 

لصيقة بالمادة الرمزية ذاتها، وإنما نتيجة لدرجة اشتراك من ينتج المادة الرمزية ومن 

منها لعالم يقوم بتفسيرها معا في عالم معرفي وإدراكي متماثل، أو درجة مشاركة كل

.آخر

وعندما استخدام أي فرد للرموز، يتعين عليه أن يفهم ما يقول، والمقصود بذلك 

أنه البد أن يؤثر الفرد في ذاته كما يؤثر في اآلخرين، وهذا ما يتعارض مع الفكرة 

الشائعة التي تشير إلى أنه يمكن للمعاني أن ترتبط أو ال ترتبط بالرموز تبعا لرغبة 

عن تلك الفكرة الشائعة " ميد"يقوم باستخدامها، وتختلف وجهة نظر الشخص الذي 

اختالفا بينيا، إذ أنه يرى أنه ال يوجد وجود ألي مكان أو أفكار ال يشارك فيها 

وهو يقصد بذلك أن االشتراك في المعنى هو عملية سلوكية تبدأ عندما يؤدي . اآلخرون

يقول كلمة مثال، وفي نفس الوقت معينة فةالطرف األول إشارة أو حركة أو إيماء

يتعين عليه أن يستجيب لها بذات األسلوب الذي يتوقع أن الطرف اآلخر سوف 

يستجيب به، وكل المعاني تظهر وتنبثق من هذه العملية االجتماعية، وليس هنا لتطرق 

.آخر النبثاقها

:للرموز وظائف متعددة وهي
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نتباه إليه، وبطبيعة الحال تشير إلى شيء أو شخص أو فعل فتحول اال: أوال

يمكن أن تستخدم الرموز مستقلة عما تشير إليه، ومعنى ذلك أنها ال تستخدم فقط 

.للتحدث مع اآلخرين ولكنها تستخدم في الوقت ذاته للحديث عنهم

تقوم الرموز بعملية تعميم لما تشير إليه، وذلك بواسطة وضعه في مقولة : ثانيا

التي يتخذ المرء اتجاها نحوها، بل يتوقع أن يتبنى طائفة من الموضوعات أو األفعال 

.من المواقف اتجاهها

أنها تشير إلى أشياء أبعد منها وتكون تائهة عنها أو بديلة لها، ويمكن : ثالثا

.للرمز أن يثير نفس االستجابة التي يثيرها الشيء المشار إليه

المواقف أو األفعال أنها تعبر عن اتجاهات ذات واقع وجداني اتجاه: رابعا

.أو األشياء لذلك فإن مسألة حيادية الرموز تعتبر مثار للجدل والمناقشة

أن األساليب الفنية الرمزية تمكن األفراد من المشاركة في التجربة : خامسا

االجتماعية، حيث يتمكن كل منهم من مشاركة اآلخر اتجاهه ودوافعه فضال عن 

من تفهم نوايا بعضهم ومقاصدهم ومن الدخول في الخبرات قدراتها في تمكين األفراد 

.السابقة لآلخرين

إذن فإن استخدام العمليات الرمزية تمكن اإلنسان من اختيار جوانب معينة من 

المواقف االتصالية وتحديدها واستخدامها والتعبير عن اتجاهاته نحوها، فضال عن 

مما يساعده على توجيه أفعاله ربطها بمواقف أخرى في الماضي أو في المستقبل 

وأفعال اآلخرين المتصلة بأفعاله، ويساعده على أن يثير في نفسه كما يثير لدى 

.اآلخرين اتجاهات وميول متشابهة نحو الفعل

:الغرس الثقافي كمنظور للتحليل: المبحث الثاني
تذكر نظرية الغرس الثقافي أن لوسائل اإلعالم تأثيرا مباشرا على سلوك 

تلقين، بقدرتها على تكوين األنماط الثقافية، وتنفرد هذه النظرية بتقديم تصور لطبيعة الم

الدور الذي تنهض به وسائل اإلعالم في تقديم الواقع الرمزي والصور الذهنية للواقع 

.الحقيقي وخاصة التلفزيون

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


منظور الدراسةثانيالفصل ال

49

لذلك سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى نظرية الغرس الثقافي من حيث 

الفروض التي قدمتها، االنتقادات التي وجهت لها، كما سندرس عالقتها نشأتها و

.بالظاهرة االتصالية التي ندرسها

جذور نظرية الغرس الثقافي ترجع إلى الباحث:نشأة الغرس الثقافي-1

من خالل مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافية الذي يحث " جورج جرنبر"األمريكي 

جماهيرية على البنية الثقافية، وتركزت بحوث المؤشرات فيه تأثير وسائل االتصال ال

:الثقافية على ثالث قضايا متداخلة وهي

.دراسة الرسائل والقيم والصور الذهنية التي تعكسها وسائل اإلعالم* 

.دراسة الهياكل والضغوط والعمليات التي يؤثر على إنتاج الرسائل اإلعالمية* 

ائل الجماهيرية على إدراك الجمهور للواقع دراسة المشاركة المستقلة للرس* 

).19(االجتماعي

:مفهوم الغرس الثقافي-2
يمكن تعريف عملية الغرس الثقافي على أنها غرس وتنمية مكونات معرفية 

" جرنبر"، ولقد شرح )20(ونفسية تقوم بها المعلومات والخبرة لدى من يتعرض لها

ى أنها تعلم عرضي غير مقصود، من عملية الغرس الثقافي عل)1976(عام " كروس"و

المشاهد حيث يكتسب من التلفزيون بدون دراية للحقائق التي تقدمها الدراما 

التلفزيونية، وهذه الحقائق تصبح أساسا للقيم والصور الذهنية عن العالم المحيط 

).21(به

تذكر نظرية الغرس الثقافي أن لوسائل اإلعالم تأثيرا مباشرا على سلوك 

ين بقدرتها على تكوين األنماط الثقافية، وتعتبر هذه النظرية على أنه في مقدور المتلق

وسائل اإلعالم من خالل العرض االنتقائي واالختياري لمسائل والتركيز عليها، وخلق 

انطباعات معينة لدى المتلقين، يمكن معها تكوين أنماط ثقافية مشتركة مرتبطة بهذه 

).22(المسائل بطريقة محددة

ناقش نظرية الغرس الثقافي، تأثير التلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى، على ت

الجمهور الذي يشاهدون برامج التلفزيون بدرجة أكثر من غيرهم،حيث يختلف إدراكهم 

وتقرر نظرية الغرس أن . للواقع االجتماعي عن األفراد الذين يكون تعرضهم أقل
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التلفزيون باالنتباه والمشاهدة لمضمون ماعملية بناء الواقع االجتماعي تبدأ من خالل

ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعلم التي تسبقها عوامل مثل االنتباه والتذكر والقدرة على 

الربط بين المعلومات بعضها البعض، بعد ذلك تأتي عملية بناء الواقع االجتماعي في 

د، وأخيرا تأتي عملية إطار المهارات الشخصية، والمعطيات االجتماعية المحيطة بالفر

)23(إدراك الواقع االجتماعي التي تؤثر على السلوك وتكون بمثابة مرشد للسلوك

أن نظرية الغرس الثقافي نظرية ثقافية في المقام األول، وأن " مورغان"لهذا كله يرى 

هدفها هو تحديد المدى  الذي يمكن لرسالة معينة أن تساهم به في إدراك مفاهيم الواقع 

).24(جتماعي بطريقة مشابهة لتلك المفاهيم التي تحملها هذه الرسالةاال

)25: (ترتكز نظرية الغرس الثقافي على أسس وهي

فالتلفزيون هو : التلفزيون وسيلة متميزة عن وسائل اإلعالم األخرى* 

الوسيلة التي تدخل إلى البيوت لمدة تزيد عن سبع ساعات يوميا ويتميز بقدرته على 

بار والصغار حوله مما يجعله بيئة للتعلم، وهو موزع أساسي للصورة جذب الك

الذهنية، كما أنه يشكل االتجاه السائد لثقافتنا الشعبية من ناحية أخرى، وما يميز 

التلفزيون أيضا هو قدرته على توحيد األنماط الثقافية وتبسيطها وجعلها مشتركة بين 

.الغرس تتعامل فقط مع التلفزيونجميع أعضاء المجتمع، ومن هنا فإن عملية 

:رسائل التلفزيون تشكل نظاما متجانسا هو التيار السائد في ثقافتنا* 

إن الغرس باعتباره عملية ثقافية يرتبط باإلطار النظري للمعرفة، ويخضع 

للمفاهيم التي تنكشف في اإلجابة عن أسئلة محددة، وهذه المفاهيم يتم غرسها عن 

يون، حيث أن كثيفي المشاهدة يشاهدون خليطا من البرامجطريق التعرض للتلفز

والنتيجة هو أن يحدث التلفزيون والنص التلفزيوني نوعا من التجانس بين الجماعات 

.االجتماعية المختلفة، وهو ما يؤدي إلى ذوبان االختالفات االجتماعية التقليدية

:مضمون هذه الرسائل يقدم مفاتيح الغرس* 

سح المستخدمة يجب أن تعكس المضامين المختلفة الموجودة في إن أسئلة الم

الرسائل التلفزيونية التي تقدم لمجموعات كبيرة من المشاهدين عبر فترة زمنية طويلة

.حيث ال تصلح األسئلة االستطالعية أو االستكشافية التقليدية في تحليل الغرس
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بأنماط معلوماتية تستطيع إن األسئلة المستقاة من العالم الواقعي يمد الغرس 

.تفسير المعلومات المقدمة في عالم التلفزيون وهو ما يؤدي إلى نتائج مثمرة

تحليل الغرس يركز على إسهام التلفزيون ووسائل اإلعالم المغربي في * 
:صياغة أفكار الجمهور واتجاهاته نحو القضايا المختلفة

ى أي مدى يمكن لرسالة معينة أن إن المهمة الرئيسية لتحليل الغرس هي تحديد إل

تسهم في تكوين معتقدات الواقع االجتماعي لدى األفراد، بطريقة تتفق مع القيم 

واألعراف المتكررة، وكذلك الصور الذهنية التي تتضمنها هذه الرسائل، فتحليل 

الغرس يركز على إسهامات التلفزيون في صياغة تفكير الغالبية العظمى وتحقيق 

بين أفراد المجتمع ككل وتعمل وسائل اإلعالم على تكوين تصورات الجمهور االنسجام 

.من خالل عملية التعرض التراكمي عبر فترة زمنية طويلة

تزيد المستحدثات التكنولوجية من وصول الرسائل التلفزيونية إلى * 
:الجمهور

أعطت أن نظم التلفزيون السلكي والمحطات المستقلة والفيديو، قد" جرنبر"يرى 

للمشاهدين قدرا أكبر في التحكم في تلقي البرامج، وأن التعرض لهذه الرسائل قد يحل 

محل قراءة الجريدة أو الذهاب إلى السينما، وال يمكن أن يحل محل التعرض 

.للتلفزيون

)26:(لقد ارتكزت نظرية الغرس الثقافي على مجموعة من المفاهيم لعل أهمها هي

عور المشاهدين أن المحتوى التلفزيون يقدم إليهم يقصد به مدى ش:التعلم

معلومات في العديد من الموضوعات مثل كيفية إقامة عالقات اجتماعية، وكيفية حل 

.المشكالت، حيث يمكنها استخدام هذه المعلومات في حياتهم الحقيقية

يركز بصفة أساسية على الطريقة التي يتم من خاللها تكوين المشاهد :التوحد

قته مع الشخصيات التلفزيونية، وال يعني هذا أن يكون الشخص الذي يبني عالقة لعال

متآلفة ومتقاربة مع الشخصيات التلفزيونية غير متوازن عقليا، وإنما هو يخلف إحساسا 

بأن هذه الشخصيات التلفزيونية واقعية بل وتشابهها مع بعض الشخصيات في العالم 

.الواقعي الحقيقي
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في دراسة العالقات لمفهومين رئيسيين في عملية الغرس أكد " رجرنب"كما ركز 

)27: (عليهما وهما

هو التجانس بين األفراد، في اكتساب الخصائص الثقافية :االتجاه السائد

المشتركة للمجتمع التي يقدمها التلفزيون كقناة ثقافية حديثة، فاالتجاه السائد هو عبارة 

لممارسات التي يقدمها التلفزيون في صورة مختلفة عن نسيج من المعتقدات والقيم وا

يتوحد مهما كثفوا المشاهدة، وبالتالي فإن االتجاه السائد يشير إلى سيطرة التلفزيون في 

.غرس الصورة واألفكار بشكل يجعل الفوارق تقل أو تختفي بين الجماعات

صلية التأثيرات المضافة للمشاهدة بجانب الخبرات األ:الصدى أو الرنين

الموجودة فعال لدى المشاهدين وبذلك فإن المشاهدة يمكن أن تؤكد هذه الخبرات من 

خالل استدعائها بواسطة األعمال التلفزيونية التي يتعرض لها األفراد، أصحاب هذه 

.الخبرات بكثافة أعلى

:فرضيات النظرية-3

ى معتقدات تفترض هذه النظرية أن تقديم التلفزيون للواقع االجتماعي يؤثر عل

المشاهدين حول الواقع االجتماعي، حيث أنه يعمل على تأكيد أو تثبيت وتعزيز 

.المعتقدات التعليمية والسلوكيات فضال عن قدرته على تغييرها

كما أن نظرية الغرس تفترض أن من هم قليلو المشاهدة للتلفزيون يتعرضون لمصادر 

عضها شخصي وبعضها جماهيريمعلومات متنوعة وكثيرة أخرى غير التلفزيون، ب

في حين أن من هم كثيفي المشاهدة يعتمدون على التلفزيون أكثر من غيرهم في 

).28(الحصول على المعلومات

وعلى الرغم من أن نظرية الغرس قد وضعت أساسها وفروضها البحوث الخاصة 

ن تطبيقها ال بانتشار العنف والجريمة باعتباره نتيجة للتعرض المكثف للتلفزيون، إال أ

يجب أن يقف عند هذه الحدود، حيث تؤكد هذه النظرية األفكار الخاصة، بتأثير 

التلفزيون على إدراك األفراد والجماعات والمجتمع في رسم صورة العالم الخارجي 

في أذهانهم كما يقدمها التلفزيون، وبالتالي فإن اختبار النظرية يمكن أن يمتد يشمل 

رسم مدركات األفراد والجماعات بصورة متعددة في العالم تأثير التلفزيون في 

).29(الخارجي
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:عالقة الدراسة بنظرية الغرس الثقافي-4
طبقا لهذه النظرية يمكن القول بأن تعرض األطفال للتلفزيون بشكل مكثف 

خصوصا للقنوات المتخصصة في برامج األطفال، وتكرار مشاهدتهم يجعلهم يتأثرون 

التلفزيون من رسائل إعالنية، يعتقدون أنها صورة عن العالم الذي يعيشون بما يقدمه

فيه، وبالتالي فإعالنات التلفزيون تقدم أنماط وأشكال وسلوكيات، يمكن أن تساهم بها 

.في التنشئة االجتماعية للطفل، واكتسابه قيما إيجابية وسلبية تظل معهم

:فياالنتقادات الموجهة لنظرية الغرس الثقا-5
:أهم االنتقادات التي وجهت لنظرية الغرس الثقافي في النقاط التاليةلتتمث

ولعلعلى المشاهدينهناك متغيرات أخرى في عملية التأثير التلفزيوني*

).30(من أهمها العوامل الديموغرافية

أن العالقة بين مشاهدة التلفزيون والغرس " بنجري"و " هاوكنز"ويرى كل من *

د مشاهديه يمكن أن ترجع إلى بعض محتوى مواد أو برامج التلفزيون وال الثقافي عن

تنطبق على البعض اآلخر من البرامج وكذلك فإن تلك العالقة ال تنطبق على مشاهدة 

محتوى جميع مواد أو برامج التلفزيون في عمومها ولكنها قد تحدث نتيجة مشاهدة 

.برامج محددة

القة بين التعرض للتلفزيون والغرس الثقافي كما وجه البعض أيضا انتقادا للع

والمشاهدين، حيث انه من الممكن أن تتعرض المادة المقدمة من خالل التلفزيون، إلى 

القلب والتزييف من قبل المشاهدين، كما أن استجاباتهم قد تكون متحيزة وبالتالي تصبح 

لتأثير طبقا لمنظور الغرس األسس التي تبنى عليها مفاهيم أبعاد العالقة بين المشاهدة وا

.الثقافي مفاهيما وأبعادا غير دقيقة

كذلك ال توجد إجابة قاطعة حول أسباب عدم اكتساب المعاني واألفكار والحقائق 

التلفزيونية رغم تشابه كثافة المشاهدة في داخل الفئة أو الجماعة الواحدة مثل األطفال 

ية األدلة الخاصة بالمحتوى ذاته باإلضافة إلى عدم كفا. في مرحلة عمرية معينة

حقيقة أننا يمكن أن نلمس . وحدوث الغرس الناتج عن تراكم التعرض إلى هذا المحتوى

انتشار بعض األفكار والحقائق بين األطفال في مرحلة عمرية معينة حتى أننا نطلق 
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فكار عليهم في كثير من المواقف جيل التلفزيون، إال أننا نلمس أيضا تغيرا في هذه األ

والحقائق بتطور المرحلة العمرية، مما يثير البحث في مصادر التغيير فيها وتأثير 

التلفزيون في هذا المجال، وعديد من اآلراء النقدية األخرى التي تثير العديد من 

).31(التساؤالت والقضايا المرتبطة بهذه النظرية وتطبيقاتها في الثقافات المختلفة
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:هوامش الفصل الثاني
دار المعرفة . سوسيولوجيا االتصال واإلعالم: عبد اهللا محمد عبد الرحمن.1

).121(، ص 2006الجامعية، اإلسكندرية، 

المكتب . االتصال االجتماعي في الخدمة االجتماعية: محمد محمود مهدلي.2

).55(، ص 2006الجامعي الجديد، اإلسكندرية، 

).121(ص . مرجع سابق: عبد اهللا محمود عبد الرحمن.3

، ترجمة كمال عبد نظريات وسائل اإلعالم: ميفلين دوفلير، ساندرا روكيتش.4

).352(، ص 2004الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، . الرؤوف
5.Jean Lahisse : la communication de la transmission à la

relation. 3eme édition, De Boeck E Larcier, sa , Bruxelle, 2007, P
(178).

، دار وائل للنشر1ط.النظريات االجتماعية المتقدمة: إحسان محمد الحسن.6

).73(، ص 2005

، رسالة ماجستير مناقشة، جامعة اإلعالن في التلفزيون الجزائري: مريم زعتر.7

).25(، ص 2008منتوري، قسنطينة، 

).80(مرجع سابق، ص : إحسان محمد الحسن.8

، دار الشروق1ط. مدخل إلى علوم اإلعالم:فهمي سليم العزوي وآخرون.9

).18(، ص 1992عمان، 

، عالم الكتب1ط. نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد.10

).60(، ص 1997القاهرة، 

.المرجع نفسه.11

، دار الخلدونية، الجزائر1ط. وسائل اإلعالم والمجتمع: بلقاسم بن روان.12

).33(، ص 2007

دار الفكر العربي، القاهرة. لوظائفية اإلخبارية لوسائل اإلعالما: حمدي حسين.13

).90(ص 

).91(المرجع نفسه، ص .14

).358(مرجع سابق، ص : ميفلين دوفلير.15
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الدار المصرية اللبنانية. نظريات االتصال المعاصرة: حسن عماد مكاوي.16

).112(، ص 1998القاهرة ، 

).36-35(مرجع سابق، ص ص : بلقاسم بن روان.17

).39-38(مرجع سابق، ص ص : مريم زعتر.18

للنشر والتوزيع،الجيزة  ة،الدار العالمي1ط.التلفزيون والطفل: دمحمود أحمد مزي.19

).114-113(، ص ص 2008

).280(مرجع سابق، ص : الطرابيشي، عبد العزيز السيدتميرف.20

).114(مرجع سابق، ص : محمود احمد مزيد.21

).107(مرجع سابق، ص : شاهيناز طلعت.22

).119(مرجع سابق، ص : محمود احمد مزيد.23

).281(مرجع سابق، ص : الطرابيشيتميرف.24

).285-282(المرجع نفسه، ص ص .25

).290-289(المرجع نفسه، ص ص .26

).265(مرجع سابق، ص . محمد عبد الحميد.27

).116(مرجع سابق، ص : محمود أحمد مزيد.28

).266(مرجع سابق، ص : محمد عبد الحميد.29

).118-117(مرجع سابق، ص ص : مزيدمحمود أحمد .30

).270(مرجع سابق، ص : محمد عبد الحميد.31
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 متهيد

تنا اليومية على الصعيد االقتصادي أصبح اإلعالن يلعب دورا مهما في حيا

واالجتماعي، فهو يحيطنا أينما وجهنا نظرنا سواء كنا في البيت أو حتى في الشارع 

وإذا كان هذا العصر الذي نعيش فيه أطلقت . وتتلقى حواسنا كل لحظة إعالنا جديدا

عليه مسميات عديدة مثل عصر الذرة وعصر الكمبيوتر وعصر المعلومات وعصر 

.يق، فإنه يمكن أيضا أن نسميه عصر اإلعالن بحقالتسو

واإلعالن يأخذ  أشكاال وأنماطا متعددة لعل أهمها حسب نظر العديد من 

الباحثين  هو اإلعالن التلفزيوني لذا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى اإلعالن 

التلفزيوني  بخصائصه ومختلف عناصره وأنواعه بعد المرور بتطور اإلعالن،وأهم

الوظائف واألبعاد التي تميزه
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اإلعالن وظائفه وأبعاده:المبحث األول

:تطور اإلعالن-1

ال يمكننا أن نتحدث عن تاريخ خطي يصور تطور اإلعالن انطالقا من نقطة 

فلقد  ارتبط اإلعالن تاريخيا ببنى اجتماعية عديدة . معينة وإنتهاءا إلى نقطة أخرى

، وظل دوما خاضعا للظروف النسبية االجتماعية الثقافية، السياسية ومتباينة ظهر فيها

فكان يأخذ شكال معينا ويخدم أهدافا معينة في . والحضارية لمختلف الحضارات

حضارة ما، ويتخذ شكال وأهدافا أخرى في حضارة ثانية ،كما كان ينظر إليه كشيء 

).1(متبدل ترفضه قيم وتمثالت حضارة ثالثة

إلعالن الحديث بالبنيات االجتماعية للمجتمعات الحديثة، التي هيأت لقد ارتبط ا

له المناخ ليثبت ويتطور ويترسخ كضرورة بنيوية لهذه المجتمعات، وال بد من اإلشارة 

إلى االختالفات النسبية في هذه المجتمعات فاألمر يتعلق بمجتمعات رأسمالية اكثر من 

.ية اكثر من أخرىمجتمعات اشتراكية، بل بمجتمعات رأسمال

ق م، في حضارة مصر 3000يؤرخ ألول إعالن جرى اكتشافه إلى العام 

القديمة حيث ثم العثور على قطعة من ورق البردي تعرض على العامة مكافأة لمن 

يجد عبدا قادرا كان ملكا ألحد السادة،وال تزال محفوظة في احد المناطق 

الن أنه يبتعد في جوهره وهدفه عن كل ما لوحظ على هذا اإلع).  2(البريطانية

اإلعالن بشكله الحديث فهو يخلو من أي تحفيز يدفع العامة إلى شراء منتوج 

أو استعمال خدمة بمقابل، بل فيه وعد للقارئ للحصول على مكافأة في مقابل قضاء 

لح مصلحة األسياد، لقد كان اإلعالن أداة من أدوات الحكم، وكان محتواه يخدم مصا

).3(المالكين واألسياد، ويبتعد عن األهداف التجارية

وشهدت العصور الوسطى تغيرا طفيفا، حيث حلت المناداة عوض الكتابة في 

األماكن العامة كوسيلة أساسية لإلعالن، وكان المنادون مرتبطين بالسلطة الملكية 

3000عشر باعتبارهم يؤدون خدمة عمومية، وعدت باريس وحدها في القرن الخامس

).4(مناد 
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وترجع األبحاث، أول ممارسة مكثفة ومنظمة لما يمكن أن  يكون حملة إعالنية 

في انجلترا، حيث انتشرت بطرقة غير عادية بمدينة لندن الكثير من 1665إلى العام 

الالفتات والمطويات على خلفية انتشار مرض الطاعون، وكان محتوى اإلعالنات 

وانطالقا من أواخر القرن الثامن . ضل  األدوية والعالجاتباألساس هو إبراز مفا

1759عشر وبوادئ القرن التاسع عشر، بدأ اإلعالن يأخذ شكله  الحديث ،ففي العام 

يرى بأن اإلعالن يقترب أكثر نحو الكمال ،بحيث أصبح من " صامويل جونسون"كان 

).5(الصعب إضافة تحسينات عليه

ي الصحف تطور أسلوب جديد في تسيير العالقة وبالتزامن مع نمو اإلعالن ف

بين المعلنين والصحافة ،حيث ظهرت الوكاالت اإلعالنية كطرق ثالث، تحمل على 

عاتقها وكالة كل من الصحف والمعلنين في تداول المساحات اإلعالنية بيعها 

.الخ...وشرائها

:وامل التاليةومع بداية القرن العشرين يمكن رصد تطورات جديدة، ترافقت مع الع

عرف اإلنتاج الصناعي األمريكي نسب نمو اكبر بكثير مقارنة بإنتاج الدول -1

األوروبية، وبعد الصناعة ازدهر قطاع الخدمات كذلك في أمريكا لهذا وجد اإلعالن 

.مناخا أكثر مالئمة

د فق. من مخلفات التطور الصناعي والتقني األمريكي ابتكار وسائط اتصال جديدة-2

ظهرت السينما،ثم اإلذاعة ثم التلفزيون الذي أصبح الوسيلة الرائدة عالميا 

.خصوصا في الواليات المتحدة

شهدت العلوم االجتماعية واإلنسانية في الفترة تطورا كبيرا على غرار علم -3

النفس، التسويق ،االتصال االقتصاد، كل ذلك ساهم في نضج الممارسة اإلعالنية في 

).6(أمريكا

ولم يلق الراديو بعد اختراعه ودخوله ميدان المنافسة على الموارد اإلعالنية اهتماما 

لم يحز الراديو سوى على 1928كبيرا في الواليات المتحدة األمريكية ،ففي العام 

مليون 3400من مجمل اإلنفاق اإلعالني األمريكي الذي بلغ حوالي % 0.3حوالي

از التلفزيون منذ ظهوره على بالغ اهتمام المعلنين وعلى خالف الراديو فقد ح.دوالر
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بالنظر إلى المزايا التي يقدمها من حيث الصورة والصوت، وسرعان ما أصبح وسيلة 

األولى ووسيلة اإلعالن األولى في العالم، حيث كان التلفزيون ةاالتصال الجماهيري

الوقت كان يخضع لقطاع خاص يتغذى بشكل حيوي من عائدات اإلعالن، وفي نفس

التلفزيوني الكثير من  الدول األوروبية من احتكار الدولة، ثم سرعان ما بدأ ثالب

التلفزيون يكتسي المزيد من العائدات اإلعالنية بعد نمو وازدهار التلفزيونات الخاصة 

في أوروبا ،ففي فرنسا  بدأت التلفزيونات  الخاصة بالظهور واالنتشار منذ الثمانينات 

لى نصيب كبير من العائدات التي كانت تذهب سابقا للصحافة، حيث بلغت ،وحازت ع

).7(1995سنة% 40حصة التلفزيون 

:مداخل دراسة اإلعالن-2

تختلف المداخل المتعددة في معالجة موضوع اإلعالنات نظرا الختالف 

التخصصات العلمية للباحثين، حيث عالج كل واحد منهم جزئية معينة من جزيئات 

)8: (عالن، ولهذا يمكن حصر أهم المدخل األساسية لدراسة اإلعالن فياإل

:المدخل االقتصادي االجتماعي-2-1

يركز هذا المدخل على أن النشاط اإلعالني، يرتبط ارتباطا وثيقا بكافة العوامل 

والمتغيرات، وفي مقدمتها المتغيرات االقتصادية واالجتماعية، التي ال يعمل بمعزل 

إنما في إطارها وباتساق مع كافة أوجه األنشطة اإلقتصادية واالجتماعية و. عنها

إضافة إلى تأثر النشاط اإلعالني بمجموعة المحددات السياسة .األخرى في المجتمع

.والثقافية والتربوية

:المدخل  السلوكي-2-2

يعالج القضية اإلعالنية من الزاوية السلوكية، مع التركيز على الجوانب 

ولوجية المرتبطة بخصائص المستهلكين واحتياجاتهم، ودوافعهم واألسس السيك

.السيكولوجية التي ينبغي أن يؤسس عليها النشاط اإلعالني
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:المدخل اإلداري والتنظيمي-2-3

وظيفة أعم روهو ينظر إلى اإلعالنات كأحد الوظائف اإلدارية للمنشأة، في إطا

النات من هذه الزاوية مع تناول الجوانب وأشمل هي وظيفة التسويق، ويعالج اإلع

اإلدارية والتنظيمية للمؤسسات والمنشآت العاملة، وخاصة في مجال اإلعالن 

.التلفزيوني كالمعلنين ووكاالت اإلعالن وشركائه

:المدخل القانوني-2-4

وهو يرتبط بالقوانين والتشريعات والنظم التي تؤثر في اإلعالنات، باإلضافة 

حركة المستهلكين والنظم الرقابية سواء الحكومية أو القومية على النشاط إلى تأثير 

.التسويقي واإلعالني

:المدخل الفني التكنولوجي-2-5

وهو يركز على الجوانب الفنية والتكنولوجية واالبتكارية في اإلعالن 

كاإلخراج، والتصميم الفني وتصوير األفكار اإلعالنية، وتحرير الرسائل وصياغتها 

.وإعداد القوالب واألشكال الفنية المختلفة لإلعالنات

:المدخل التسويقي والترويجي-2-6

وهو يمثل المجال الرئيسي للنشاط اإلعالني، حيث يمارس اإلعالن التلفزيوني 

دورا باعتباره جزءا من النشاط الترويجي والتسويقي للمنشأة، وبالتالي فإنه يتأثر إلى 

كما يتأثر . التسويقية كسياسية المنتجات والتسعير والتوزيعحد كبير بكافة السياسات

بكافة األنشطة األخرى التي يشملها النشاط الترويجي كالبيع الشخصي والدعاية

).9(السياسات، فضال عن تأثيره في هذهووسائل تنشيط المبيعات

).10(ثالثة مداخل لصياغة رسالة إعالنية " الين"و" راسل" وقد أورد كل من

:المدخل الحقائقي-أوال

يعتمد هذا المدخل على ذكر الحقائق  الموضوعية والملموسة حول السلعة أو 

ويرتبط التأثير في هذا المدخل بدفع . الخدمة، ويخاطب عقل المستهلك مباشرة

.المستهلك إلى اتخاذ سلوك الشراء أو االستعمال على أساس حساب المنفعة العائدة
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:تخيليالمدخل ال-ثانيا

ويقدم هو اآلخر معلومات دقيقة ،ولكن في أسلوب يهدف إلى استثارة خيال 

ويعمل هذا المدخل على إعطاء المنتوج المعلن عنه . المستهلك اتجاه سلعة أو الخدمة

بعدا جماليا حين تكون خصائصه وعناصره الموضوعية غير قادرة على اإلغراء 

.والجذب واستثارة حاجات المستهلك

:المدخل العاطفي-ثالثا

يتخذ التأثير في هذا المدخل طريقا آخر، حيث يضفي المعلن على المنتوج 

عواطف الحب والكره: مثيرات وجاذبيات تتوجه إلى مشاعر الفرد، وتخاطب عواطفه

الخ، وذلك لتعويض عدم فاعلية تأثير الخصائص الموضوعية ...اللذة واإلثارة الجنسية

.للمنتوج

ن من بين هذه المداخل ما يراه مالئما إلعالنه وذلك باالعتماد على معايير ويختار المعل

:محددة من بينها نذكر ما يلي

طبيعة السلعة والمرحلة التي تمر بها،فإذا كانت تقدم استعماالت جديدة -

ومتميزة ،فان المعلن يفضل االعتماد على المدخل الحقيقي،بينما لو كانت السلعة ال 

صها الموضوعية عن بقية المنتوجات المنافسة، ال تبرز تمييزا تختلف في خصائ

أو تجديد، فإن المدخلين اآلخرين التخيلي والعاطفي  يمكن أن يضفيا عليها أبعادا تميز 

.أخرى

طبيعة المستهلكين الذين يخاطبهم المعلن، فعادة ال يهتم أصحاب الدخول –

قدر ما يهتمون بالمكانة االجتماعية المرتفعة بخصائص السلعة واستعماالته، ب

واإلشباعات  النفسية التي تقدمها، في حين يهتم أصحاب الدخول المنخفضة في العادة 

.بفعالية واستعمالية السلعة أكثر من أبعادها الخيالية

طبيعة الهدف الذي يرتجيه المعلن من اإلعالن،فحينما يتعلق هذا الهدف -

هذه الصورة قد ال ترتبط بالمنتوجات فقط، لذلك يعمل المعلن بتحسين الصورة، فإن 

على  إضفاء  أبعاد خيالية وعاطفية نحو المؤسسة الستثارة عواطف وخيال 

.المستهلكين، ومد جسور الثقة والتفاهم معهم
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:أهداف اإلعالن-3

إن الهدف األول من اإلعالن هو االقتناع بالرسالة التي يحملها، وعن طريق 

أهداف أخرى، هذه األهداف ينبغي أن تنبثق من استراتيجية التسويق قلهدف تتحقهذا ا

.ومن المهام المنسوبة لإلعالن

):11(ومن أبرز األهداف المتعارف عليها لإلعالن اآلتي 

.المساعدة في تقديم سلع جديدة إلى أسواق مستهدفة محددة* 

المزيج التسويقي للشركة من المساعدة في تثبيت صنف معين في السوق، أو تثبيت* 

خالل إبالغ وإقناع المستهلكين المستهدفين أو الوسطاء بالمزايا والمنافع المتضمنة في 

.ذلك الصنف

المساعدة في الحصول على منافذ توزيعية وإبالغ المستهلكين بأماكن بيع السلع * 

.أو األصناف المعلن عنها

لمستهدفين حتى في حالة عدم توفر رجل توفير اتصال مستمر مع المستهلكين ا* 

.البيع

.تمهيد الطريق لرجل البيع وتمكينه من إبراز  وتقديم اسم الشركة ومزايا سلعها* 

.الحصول على فعل شرائي فوري* 

.في تأكيد قراراتهم الشرائيةنمساعدة المستهلكي* 

ء المستهلكين تغيير ميول واتجاهات وسلوك المستهلكين المحتملين، أو تكريس وال* 

.القائمين ألصناف معينة

فتح آفاق جديدة ألسواق لم تكن قائمة قبل توجيه الحمالت اإلعالنية، أو خلق * 

.قطاعات سوقية جديدة ألول مرة

محاولة مواجهة المنافسة، حيث أن كثيرا من الحمالت اإلعالنية تهدف إلى تعويض * 

إعالنات المنافسين، واإلعالنات على حصة الشركة من السوق الذي تحدثهرالتأثي

تحاول إغراء المستهلكين بالتحول من عالمة تجارية إلى أخرى أو من سلعة إلى 
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المقارن في تحقيق مثل هذا الهدف من خالل التركيز على نأخرى، ويساهم اإلعال

.مزايا فريدة يتمتع بها الصنف على األصناف األخرى

افا كعملية اتصال توسيعية خالل أربع مراحل ويمكن القول بأن اإلعالن يحقق أهد-

).12(متتالية وهي 

يعني الجمهور المستهدف نوعية السلعة أو الخدمة، وما يمكن أن :مرحلة الوعي-أ

.تقدمه

بمعنى أن يفهم الجمهور المستهدف نوعية السلعة أو الخدمة وما :مرحلة الفهم-ب

.يمكن أن تقدمه 

.لجمهور المستهدف بشراء السلعة بالفعليقتنع ا: مرحلة اإلقناع-ج

:وظائف اإلعالن-4

ينظر إلى اإلعالن بعين اإليجابية الكثيرين حين يتعلق األمر بالمعلن فقط، فهو 

لكن بالرغم من صحة هذا المعطى . عن طريقه يضمن إيجاد منافذ لسلعه أو خدماته

ء لمصالح من المعلن فهو جزئي وال يلم بكامل الحقيقة، فاإلعالن يمثل نقطة التقا

والمستهلك ،باإلضافة إلى ما نجد فيه المؤسسة من تحقيق ألهدافها، يجد فيها المستهلك 

سبيال للتعرف على الخيارات المتاحة أمامه، ويمكن أن نحدد وظائف اإلعالن على 

:مستويين

.على مستوى الفرد المستهلك أو المجتمع-2على مستوى المؤسسة ، -1

:اإلعالن يحقق للمؤسسة األهداف التاليةأن" فاربي"يرى 

خلق وعي لدى المستهلكين بوجود السلعة وخصائصها واستخداماتها وكيفية * 

.الحصول عليها

تنمية هوية للعالمة التجارية عن طريق بناء صورة ذهنية لها *  

.                         خلق وتنمية اتجاهات إيجابية حيال السلعة أو الخدمة* 

.توفير وضع للمنتوج في السوق* 
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.جعل عالقة المنتوج بالعميل مستديمة* 

إقناع العميل وجذبه إلى المنتوج المعروض والمعلن عنه* 

خلق الطلب، وترتبط هذه الوظيفة بسابقتها، حيث يتحرك العميل بعد اقتناعه * 

.بجودة وأفضلية المنتوج باتجاه طلبه والرغبة فيه

.زيادة الطلبات فهو يمثل حلقة وصل بين المنتوج وطلب المبيعات* 

تدعيم الموزعين، فاإلعالن إحدى القوى التي تدعم الموزعين على مختلف * 

.الخطوط واألسواق

ها مساندة المنظمة، حيث يعمل اإلعالن على تقوية أواصر المؤسسة بمحيط* 

.وبجمهورها

المساعدة  على الوصول إلى الجمهور، فاإلعالن يتيح  ذلك عبر طرق ال * 

.يجدها المعلن إال في اإلعالن نفسه

أما بالنسبة للمستهلكين فيبقى هدف المستهلك هو الحصول على السلعة المناسبة 

م بالعديد في الزمن والمكان المناسبين،وتسهيال لهدف المهمة فإن النشاط اإلعالني يقو

من الوظائف التي من خاللها يجد المستهلك نفسه على دراية أكبر وأوسع بالسلع 

).14(بالنسبة للمستهلكإلعالنوظائف االمعلن عنها ويمكن تحديد بعض 

.تسهيل مهمة اختيار السلع* 

.تسهيل زمان ومكان توفر السلع* 

.تزويد المستهلك بمهارات جديدة* 

):15(والمجتمعات فيالوظائف التي يقوم بها اإلعالن لألفراد كما يمكن تحديد بعض

من  خالل  التأثير على أفكار الناس وتعميق ثقافتهم :اإلعالن قوة تعليمية*

وزيادة الوعي لديهم، كما أن اإلعالن يستخدم أسلوب الحجة واإلقناع لشراء السلع 

بعض اإلعالنات التي تسوق والخدمات التي يعمل اإلعالن على تسويقها، كما تعمل 

السلع الجديدة إلى إضافة معلومات جديدة للمستهلكين من خالل شرح طرق التركيب 
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لهذه السلع أو كيفية االستخدام، كما يسهم اإلعالن في تعليم األفراد كيفية المحافظة على 

..صحتها واستثمار مدخراتهم

من خالل تسهيل :داإلعالن  يساعد على إبراز تكافؤ الفرد بين األفرا*

االستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لموطنيها من خالل وسائل اإلعالن المحلية

وبذلك فإن جميع  أفراد المجتمع الذين تنطبق عليهم الشروط لهم جميعا نفس الفرصة 

.للتقدم لملء شاغر وظيفة ما

التي يحويها وذلك من خالل المعلومات :اإلعالن يوفر جهد ووقت األفراد*

مثل تحديد أماكن توفر السلع،وطريقة الحصول عليها وفي أي المواقع ناإلعال

.التسويقية يمكن توفيرها

وذلك من خالل تكرار : بروز عادات جديدة ومفيدة عند األفراد*

مشاهدة اإلعالنات التي تطرح بعض األفكار والعادات التي قد تكون غير مألوفة

.منقطع لدى البعض مثل تنظيف األسنانأو مستخدمة بشكل

ذلك من خالل ما : المساهمة في زيادة  متوسط الفرد والدخل القومي*

تسوقه بعض اإلعالنات حول كيفية استثمار أموال الناس وضرورة التفكير بطريقة 

اقتصادية عند شراء السلع أو الخدمات، مما يعمل على زيادة االستهالك وهو بدوره 

زيادة اإلنتاج وضرورة العمل على تطويره باستمرار ليحقق رغبات يسعى  إلى 

.المستهلكين

يعتبر اإلعالن وسيلة ممتازة : وسيلة لترويج المبادئ السياسية االجتماعية*

لترويج المبادئ السياسية واالجتماعية بين أفراد المجتمعات فنجد بين فترة وأخرى 

تعمل على ترويج مبادئ اجتماعية في أمثلة على ترويج المبادئ السياسية وأخرى

.بعض الحمالت  التطوعية والتبرع الجوي

عندما يقوم منتج سلعة ما بنشر إعالن : التأثر  بين المجتمعات والشعوب*

لهذه السلعة داخل نفس البلد فإن ذلك يعمل على زيادة روابط األلفة بين أفراد المجتمع

فإن ذلك يعمل على اتصال هذه الشعوب أما عند نشر اإلعالنات في بلدان أخرى

.ونشر عادات وتقاليد مجتمع ا لدى المجتمع اآلخر
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:أبعاد اإلعالن-5

يعد اإلعالن شكال من أشكال االتصال التي تستهدف التأثير في األشخاص بشتى 

الجهود االتصالية االقناعية، ومادام اإلنسان هو المستهدف  من الرسالة اإلعالنية ينبغي 

ا اإلحاطة  بمختلف األبعاد التي تحملها الرسائل اإلعالنية خصوصا إذا علمنا أن علين

الشريحة المقصودة بالبحث هي فئة أو شريحة األطفال التي تتأثر تلقائيا بالرسائل 

:اإلعالنية، وعموما تحمل اإلعالنات األبعاد التالية

: البعد الثقافي  لإلعالن-5-1

إلعالنات والتي تحاول طمس المجتمع والتي إن المغريات التي تتضمنها ا

تسوقها الدول الغربية ليس إال نموذجا للتعبئة، وتمتد إلى حد ما في األغلبية الهامشية 

نظرا إلمكانياتها االقتصادية والمحدودة، اإلعالن كمادة ثقافية يسهم في خلق نمط حياة 

د نام لالقتصاد ، وفي تأصيل عادات ونبد أخرى، وكلما زاد تعبئة اقتصاد بل

.الرأسمالي، كلما زاد هذا النمط الجديد الذي يقوم عبر اإلعالن انتشارا

والدول العربية شأنها شأن شعوب العالم الثالث تواجه هجوما أو غزوا ثقافيا 

وإعالميا متعدد الجهات من شانه اإلغراق في قيم اجتماعية وثقافية تتنافى مع ما ينبغي 

هذه المرحلة ،كما تؤدي بوعي أو  بغيره إلى اإلحساس أن  يسود مجتمعنا  في

).16(باالغتراب، فاألمر يقتضي تثبيت دعائم الثقافة في أجهزة اإلعالم 

ةوقد أجريت دراسات عديدة على اإلعالن في الدول الغربية، أظهرت أنها مليئ

وز لغوية ، حيث يحتوي اإلعالن على رمةبالمعايير والقيم والسمات و األنماط الثقافي

:، ويتكون البعد الثقافي ممايلي)17(مسموعة ومكتوبة وصور ورسوم وكتابات وأذواق

يتكون البعد الثقافي في اإلعالن بأن تحمل السلعة نمطا ثقافيا، وأكثرها توجدا * 

يدور حول األزياء، حيث ركز اإلعالن على آخر صيحات الموضة ،حتى ولو كانت 

.كأن يسوق ألزياء تجسد ثقافة الغرب-يتم فيه اإلعالنتتعارض مع ثقافة البلد الذي 

يعتبر الحوار والحركة والتصوير واللوحة المرسومة التي يتضمنها اإلعالن*
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ومن مكونات اإلعالنات الثقافية .من األنماط الثقافية تحمل وجهة نظر الذين يعدونه

الثقافي في اإلعالن لغة تأثر بالبيئة المحيطة به وبالعادات والتقاليد ويدخل ضمن البعد

.اإلعالن وطريقة الخطاب ورموز الكتابة ورسم الحروف وكلها تحمل ثقافة معينة

حركات الجسد التي ترافق اإلعالن قد تكون راقصة، أو تحمل إيماءات *

وإيحاءات تنطق من وجهة نظر ثقافية معينة، كما  في األغاني والزجل واألهازيج 

.إلعالن، هي ثقافة تحمل وجهة نظر مرافقيهاوالشعر واللحن المرافقة ل

فإذا كان المعلن يصبوا إلى تحقيق تأثير قوي عليه إن يراعي هذه الفوارق الثقافية بين 

ما يعتقده العرب،وما تحمله ثقافة الدول العربية من قيم وأخالق لذلك  نجد إن اإلعالن 

ي نشر قيم الغير المعاصر يحمل في طياته غزوا ثقافيا ساهم بشكل أو بآخر ف

.وحضارته وتجاهل ما لدى األمة من قيم وعقيدة وأفكار

:البعد التربوي لإلعالن-5-2

تقوم التربية بدور فاعل في تكوين شخصية اإلنسان، من خالل ترسيخ قيم 

وهي عملية شاقة وطويل المدى، وتحتاج إلى صبر وهي عملية توأفكار وسلوكيا

.عد حينتراكمية البد أن تؤتي أكلها ب

لكن الحال تغير اليوم، إذا أصبحت وسائل اإلعالم تقوم بدور تربوي خطير عن 

طريق نشر المعرفة والخبرة واألفكار والثقافات التي ال يعبر معظمها عن جوهر 

ويشكل التلفزيون أخطر ثالث الوسائل المروجة لتلك اإلعالنات، التي تتوجه . العقيدة

سات إن الرسائل الموجهة بعناية قد تشكل اختراقا تربويا للكبار والصغار وتشير ا الدرا

وخلقيا وقيميا، األمر الذي يدمر ما بناه األهل ويبني مكانه عقليات ملوثة 

).18(ومشوهة
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اإلعالن وظائفه وأبعاده:يالمبحث الثان

:خصائص اإلعالن التلفزيوني-1

النية إلى العائلة كوحدة واحدة يتميز اإلعالن التلفزيوني بأنه ينقل الرسالة اإلع

وينفرد اإلعالن التلفزيوني عن بقية األنواع اإلعالنية . بحيث تنشأ هذه األسرة مجتمعة

:األخرى بجملة من الخصائص نحصرها في اآلتي

يتيح اإلعالن التلفزيوني فرصة التعرض الجماعي الذي ال يمكن تطبيقه في *

التلفزيوني ميزة التقاء المشاهدين من حال الصحف والمجالت كما يحقق اإلعالن

:خالل

.اختيار اليوم الذي يذاع فيه اإلعالن خالل األسبوع-

.اختيار وقت اإلعالن-

.نوعية البرنامج التلفزيوني الذي يذاع اإلعالن خاللهراختيا-

ومن ثم يجد المعلن الفائدة المناسبة من المشاهدين الذين يمثلون بالنسبة له القطاع 

.   تهدف يتابعون التلفزيون في هذه األوقاتالمس

عندما يتم عرض اإلعالن التلفزيوني لسلعة أو خدمة ما فإنها تظهر خالل هذه *

.أخرىةاللحظات وحدها دون منافسة من وسائل اتصالي

يمد التلفزيون المعلن بفرصة العمل الخالق من خالل الناحية الفنية من حيث *

واأللوان، وعرض السلعة والصوت مما يكون له أكبر األثر استخدام األفراد والحركة 

.على المشاهدين

يقدم التلفزيون الفرصة للمعلنين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين *

من خالل رسالة إعالنية واحدة، فنظرا للتقدم االقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة 

زة تلفزيونية ومن ثم يزداد عدد فان نسبة كبيرة من األفراد أصبحوا يملكون أجه

المشاهدين للرسالة اإلعالنية في أوقات المساء حيث تمثل أوقات الفراغ معظم 

).19(األفراد
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يعد اإلعالن التلفزيوني عملية اتصال جماهيري يتميز بضمان انتشاره *

باتساع مساحته زووصوله إلى أعداد  كبيرة من الناس  في ذات الوقت، كما يتمي

حيث توجد  إعالنات في مختلف الفترات الصباحية والظهيرة والمسائية . ة اليومالزمني

.مما يجعل منه رسالة جماهيرية

انتقاء العنصر الشخصي في اإلعالن التلفزيوني فهو رسالة اتصال غير *

مباشرة بمعنى أن اكتساب المعلومات من المرسل إلى المستقبل يتم بدون مواجهة 

).20(ل بين البائع والمشتري أثناء لحظة الشراء مباشرة، كما هو الحا

ال تنتهي وظيفة اإلعالن التلفزيوني عند توصيل معلومات معينة، بل األهم من *

.ذلك هو إحداث التأثير

:عناصر اإلعالن التلفزيوني-2

تتميز اإلعالنات التلفزيونية بالمرونة والحيوية ما يجعلها تعطي المشاهد فكرة 

سلعة أو الخدمة موضوع اإلعالن وما ساعدها في ذلك هو احتواء متكاملة عن ال

:الرسالة اإلعالنية على جملة من العنصر وتتمثل في

تتضمن العناصر المرئية كل شيء يتم رؤيته على :العناصر المرئية-2-1

شاشة التلفزيون، فالجانب المرئي هو الجانب المؤثر والمسيطر في إدراك الرسالة 

لذا فإن فريق االبتكار يعتبر أن لمرئيات هي الوسيلة األساسية لتقديم التلفزيونية، 

وبناء على السلعة أو الخدمة المعلن عنها يتم . المفهوم االبتكاري بأقصى سرعة ممكنة

اتخاذ القرارات االبتكارية المتعلقة بالمرئيات لتوضع في مكانها الصحيح مثل الديكور 

شكل مقدم اإلعالن والموقف، واأللوان والرموز واألزياء واإلضاءة والماكياج ، و

وقد أتاحت أنظمة الرسوم عبر الكمبيوتر فرصا . الموحية وكذلك سرعة إيقاع المشهد

نعديدة لتغيير صورة التلفزيون بطريقة جذرية، فقد أصبح من الممكن ابتكار ألوا

).21(مسيطرة وقوية، وإضفاء المسائل ابتكارية على الوجوه 

في تكنولوجيا المعلوماتية أضفى العديد من الخصائص التي لم إن التطور

يعرفها اإلعالن التلفزيوني قبال  والتي حققت له األثر الذي يشهده اإلعالن التلفزيوني  

إلى الحيل close upالمقربة أو ما يصطلح عليها ةاليوم، فبداية من اللقطات التلفزيوني
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ج ، كل هذه العوامل ساهمت في إضفاء التصويرية وصوال إلى عمليات المونتا

.الواقعية والخيال وتحقق لإلعالن التلفزيوني قوة التأثير

العناصر الثالثة للصوت في التلفزيون هي الصوت البشري : الصوت-2-2

والموسيقي والمؤثرات الصوتية، ولكن يتم استخدامها في التلفزيون بطريقة مختلفة عن 

.ساسا بالصورةالراديو ،حيث أنهم مرتبطون أ

قد يكون استخدام الصوت البشري عن طريق مباشر :الصوت البشري-أوال

مع الجمهور أو من خالل حوار بين أشخاص ال يظهرون في اإلعالن، أو من خال 

استخدام صوت شخص ال يظهر في اإلعالن، ولكن يصف بصوته الشاهد المتتابعة 

.Voice overعلى الشاشة 

ستخدم الموسيقى إعالنيا ألسباب متعددة من أهمها لتكثيف ت:الموسيقى-ثانيا

الشعور بالمحتوى أو ابتكار مقدمة لصوت المعلق، أو كمؤثر صوتي في جزئية معينة 

في اإلعالن أو لتوفير خلفية مالئمة أو خلق مشاعر إيجابية ترتبط بالمنتج المعلن عنه 

. ية لالستجابة للرسالة اإلعالنيةأو خلق حالة نفسية إيجابية تجعل المستهلك أكثر قابل

ولموسيقى اإلعالنات في التلفزيون عدة مصادر من أهمها أن بعض الشركات تكلف 

موسيقيين معدة سلفا سواء لألغاني أو كمطبوعات موسيقية منفصلة وتقوم شركت 

).22(أخرى بدفع مبالغ طائلة نظير حق استخدام األغاني الشهيرة في إعالناتها 

أما المؤثرات الصوتية فهي تلعب دورا خاصا في :ثرات الصوتيةالمؤ-ثالثا

تعميق اإلحساس بمشاعر معينة تجاه المرئيات وهو دور ال يقل أهمية عن المرئيات 

في سان " سميث كيل ويل" نفسها ،فقد وجد الباحثون في مركز أبحاث  العيون

ينظر فيها المشاهد أن تداخل وتنوع المؤثرات الصوتية مع اللحظة التي وفرانسيسك

" الموناليزا"إلى لوحة ما يمكن أن يؤثر في إحساسه بها، وقد أجروا دراسة على لوحة 

وجعلوا المؤثرات الصوتية لحظة مشاهدتها تختلف، وقد أدى ذلك إلى اختالف إحساس 

المشاهدين بابتسامتها وتراوحت اإلجابات بين اإلحساس بدرجات متفاوتة من سعادة 

).23(بتسامة وفقا للمؤثرات الصاحبة أو حزن اال
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:الرسالة اإلعالنية-3

:عناصر الرسالة اإلعالنية-3-1

)24: (يحتوي هيكل الرسالة المقدمة عبر شاشة التلفزيون على ما يلي

ال توجد عناوين في هذه الرسالة لذلك ينبغي لمن يقوم بكتابة :العناوين-أوال

بر حتى يمكنه أن يحصل على انتباه المشاهدين الرسالة مراعاة إن يعمل بمجهود أك

.ويستخدم بعض المؤثرات  التي تعمل على جذب المشاهدين لها

تؤدي اإلعالنات ذات األسهم المبسطة إلى جذب : الرسالة التمهيدية-ثانيا

االهتمام ،فاستخدام الكثير من األفكار أو الموضوعات يؤدي إلى شعور المشاهد بعدم 

أو متابعة  الرسالة ،وعند استخدام التلفزيون فإن التنسيق بين ما يؤكده القدرة على فهم

الصوت والصورة معا ال بد أ يكون متوافرا، فعندما يؤكد الصوت شيئا والصورة شيئا 

مختلفا، فإن المشاهد يشعر على سبيل المثال بعدم القدرة على الفهم، ومن الضروري 

و المعلن أو الفكرة أو الموضوع الرئيسي في هنا أن يتم إعادة تكرار اسم المنتج أ

.اإلعالن، على أن يتم ذلك بصورة سريعة وغير مملة

وهنا يتم التركيز على الفكرة اإلعالنية أو النقطة : الرسالة الرئيسية-ثالثا

البيعية الرئيسية في الرسالة، ومن الممكن أن يتم تقديم هذه الرسالة بعدة طرق 

.األنواع اإلعالنية حسب طبيعة الرسالةسنتطرق إليها من خالل 

تنتهي الرسالة بدفع المشاهد إلى القيام بتصرف مباشر :خاتمة الرسالة-رابعا

وعادة ما تحتوي الخاتمة على . أو غير مباشر تجاه تلك الفكرة أو الخدمة المعلن عنها

إلعالن عنصر االستحقاق واألسباب التي  تدفع المشاهد إلى التصرف ،كما قد ينتهي ا

وبذلك تكون معظم .بجملة يسهل على المشاهد ترديدها وتكرارها في  غياب اإلعالن

والرسالة اإلعالنية .اإلعالنات التلفزيونية من عنصرين رئيسيين هما الشكل والمحتوى

التلفزيونية على خالف الرسائل اإلعالنية الصحفية والرسائل اإلعالنية عبر الراديو 

من العناصر التي تحمل على تحقيق األثر في متلقي هذه تتطلب توافر مجموعة 

.الرسائل اإلعالنية
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وذلك من خالل المؤثرات ): 25(التركيز بشكل أكبر على جذب االنتباه*

الصوتية المميزة، أو أي أسلوب تقني آخر يجعل المشاهد أو المجتمع يوجه أنظاره

.أو أذنيه إلى الوسيلة اإلعالنية إذاعة أم تلفزيون

من خالل التركيز األكثر من مرة على :التركيز على إثارة االهتمام*

المغريات والوعود المتضمنة في السلعة  أو الخدمة المعلن عنها،وهذا أمر مهم ألن 

الرسالة اإلعالنية التلفزيونية غالبا ما تكون قصيرة ويجب أن تتضمن تكرار منسقا 

وتشير دراسات بهذا الخصوص أن .فريدةالسم السلعة ونقاطها البيعية ومزاياها ال

.التكرار المتنوع يعزز مهمة تثبيت اسم السلعة في الذاكرة وإثارة االهتمام

:ضرورة تنمية رغبة التفصيل للسلعة والترغيب بشرائها*

يتم هذا من خالل الطرح المباشر لخصائص ومزايا السلع مع التركيز على الوعود 

لمؤسسة هو أسلوب عقالني أكثر مما هو عاطفي، حيث الفريدة التركيز على صورة ا

يتم تسليط الضوء على صورة الشركة لتركيزها بشكل أكثر جاذبية في أذهان 

المستهلكين أو المشاهدين، إن تأكيد اإلدعاءات المطروحة حول السلعة يعد أمرا في 

غاية األهمية وفي كثير من اإلعالنات تظهر شخصيات معروفة في الغابة وهم

.يروجون بشكل مباشر أو غير مباشر للسلعة أو الخدمة

سواء كان اإلعالن في التلفزيون أو اإلذاعة فإن :خلفية موسيقية مالئمة*

الخلفية الموسيقية والمؤثرات الصوتية ضرورة البد منها إلضفاء نوع من الشفافية 

أو الخدمة المعلن والرومانسية واالنضباطية على الرسالة اإلعالنية وأيضا على السلعة

.عنها

بعض اإلعالنات تحتاج إلى لمسات درامية، حيث يستخدم حوار : الدراما*

درامي له عالقة بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها، لتضخيم مشكلة ما مثال والعمل على 

.حلها من خالل استخدام السلعة أو الخدمة المعلن عنها

:أنواع الرسائل اإلعالنية-3-2

ى المعطيات السالفة الذكر تأخذ الرسالة اإلعالنية التلفزيونية عدة أشكال لكن وبناء عل

:أبرزها نلخصه في النقاط اآلتية
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:الرسالة اإلعالنية الخفيفة-أوال

هذا النوع من الرسائل يتميز بالخفة والبساطة بمعنى أنه  ال يحتوي على 

إنما تقدم للقارئ أو المشاهد بيانات ومعلومات جامدة أو منطقية فقط تخاطب العقل، و

أو المستمع بعض المعلومات البسيطة والتي قد تقتصر على اسم السلة وبعض مزاياه 

.في صياغة  فنية وسهلة بحيث تنفذ بكل لطف إلى نفس الجمهور المقصود

)26:(الرسالة اإلعالنية الوصفية-ثانيا

ها األساسي هو وصف  وهي ذلك النوع من الرسائل اإلعالنية التي قد يكون هدف

. االستخدامات المختلفة التي تصلح لهاالسلعة خصائصها ،كيفية استعمالها، كذلك

وبالرغم من أهميتها إال أن المعلنين قليال ما يعتمدون تماما لما قد تنطوي عليه من 

مخاطر تحول اإلعالن إلى نشرة تعليمات تتصف بالرقابة والملل، مما يحول دون 

.المرجوةتحقيق األهداف

)27: (الرسالة اإلعالنية التفسيرية-ثالثا

تعتمد هذه الرسالة على مخاطبة القارئ منطقيا حيث تقدم له معلومات وحقائق عن 

. السلعة واستخدامها وخصائصها ،ويكون هدفها األول هو اإلعالم والتعليم واإلرشاد

الرسائل في تلك السلع وتتحدد طبيعة السلع التي يمكن أن يطبق عليها هذا النوع من

التي يحتاج المعلن أن يعرف بها جمهوره، سواء كانت جديدة أو لم يزل الجمهور غير 

.مقتنع بها

:الرسالة اإلعالنية المحتوية على الشهادة-رابعا

تعتمد على  توظيف القدرة التأثيرية لشخصية ما، وتحاول إضفاء هذه القوة على 

الشخصية مبرر بقربها من الجمهور ولتقبل هذا األخير إن االعتماد على هذه. السلعة

.آلرائها التي يعتبرها نموذجية تحت تأثير مكانها االجتماعية أو معرفتها الجيدة بالسلعة

:االستماالت االقناعية لإلعالن التلفزيوني-4

تتعدد تصنيفات االستماالت اإلعالنية  بتعدد الرؤى واالتجاهات،حيث تستخدم 

التلفزيونية أساليب اقناعية كبيرة من  جانب المعلن للتأثير على اتجاه اإلعالنات
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وذلك من خالل ذكر . المستهلك خاصة األطفال بشكل يتوافق مع الهدف من اإلعالن

المزايا التي تتصف بها  السلعة المعلن عنها وكيفية استخدامها في أغراض مختلفة 

. ل وحب التظاهر واإلعجاب بما هو جديدوكذلك المتعة واالقتناء واألمل في حياة أفض

والواقع أن اإلعالن التلفزيوني يقدم للطفل رسالة لغوية فيلمية مقتضبة طريفة ومسلية 

تحتوي على صور براقة متحركة وسريعة اإليقاع، جامعة بين الواقعية والغرابة، كما 

م القليل تحتوي على شخصيات مميزة واضحة المعالم محدودة الحركات ناطقة  بالكال

).28(الطريف المكرر

:ويمكن تصنيف االستماالت االقناعية إلى

):Rational Appeals")29"االستماالت العقلية-4-1

تركز االستماالت العقلية على االحتياجات العملية أو الوظيفية للسلعة أو الخدمة 

ي يتمتع من جانب المستهلك، وذلك من خالل عرض صفات المنتج والمزايا العلمية الت

بها مثل األداء والصالبة والجودة، واالقتصاد في التكاليف والفاعلية والكفاءة والقدرة 

على التحمل، وبذلك ترتبط االستماالت العقلية اكثر بالحاجات الجوهرية كالرغبة في 

الحياة الحماية األمان االستقرار االقتصاد والصحة والفوائد الحسية مثل اللمس 

.والتذوق

وهي تعتمد على إظهار الميزة القائمة التي :استمالة الميزة التنافسية-أوال

ينفرد بها المنتج وال تتوفر لدى المنفسين وتعتمد هذه االستمالة المقارنة بين المنتج 

والمنتجات األخرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلظهار ادعاءات التفوق

:ليواستمالة الميزة التنافسية تتميز بما ي

.إيجاد اتجاهات تفضيلية تجاه العالمة التجارية خاصة إذا كانت جديدة*

.تحسين الوعي بالعالمة التجارية *

.زيادة إمكانية استدعاء نقاط الرسالة*

.خلق نوايا أقوى للشراء*
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. هنا تتحكم استمالة السعر المفضل  في اإلعالن:استمالة السعر-ثانيا

عروض الخاصة أو التخفيضات ويستخدمها المعلن في وتستخدم هذه االستمالة في ال

بعض الحاالت مثل مطاعم الوجبات السريعة حيث يشكل السعر جانبا مهما من 

.اإلستراتيجية التسويقية

وهي تعتمد على ذكر المعلومات والحقائق : استمالة اإلخبار: ثالثا

يجب أن تكون فعالة واإلحصائيات ونتائج الدراسات الخاصة بالسلعة أو الخدمة والتي 

وذات تأثير حاسم،فال مجال هنا  لألرقام المبالغ فيها أو الصغيرة أو البيانات

:وهذه المواصفات تجعلها تالءم حاالت  متعددة مثل.اإلحصائية التي ال تعني شيئا

.المنتجات التي تدخل للسوق للمرة األولى* 

فيها إلى حقائق تؤدي إلى  المنتجات التي وصلت إلى مرحلة المنافسة وتحتاج * 

.حسم القرار الشرائي

.حالة اإلعالن عن حدوث تطور جديد ومهم للمنتج* 

واعتماد استمالة األخبار على الحقائق يجعل من المصداقية قضية شائكة في المعلومات 

المقدمة قد تقضي تماما على الحملة اإلعالنية ككل، ولذلك يجب تدعيم هذه المصداقية 

ريق إجراء بحوث دعم أو استخدام الشخصيات الموثوق بها في المجال سواء عن ط

.أو االستشهاد بالهيئات المعتمدة

وهي الخصائص التي تصف ماهية السلعة أو الخدمة :استمالة السمات: رابعا

وال ينبغي االعتقاد بأن هذه االستمالة التي تعتمد على مجرد سرد الخصائص التي تتسم 

وإنما تعتمد على ذكر السمات المتميزة أو المسيطرة للمنتج، أي . لخدمةبها السلعة أو ا

.جعله يتميز بمزايا تنافسية في المجال التسويقي في ذلك من وجهة نظر المستهلك

ولذلك فهي تميل إلى  تقديم قدر كبير من المعلومات التي تقوده إلى االستجابة المفضلة 

ما يتم استخدام هذه االستمالة مع السلع اعتمادا على قرار شراء عقالني، وعادة

.التكنولوجية
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وهي تعتمد على إبراز انتشار المنتج وتفضيله : استمالة شهرة المنتج: خامسا

لدى قطاع كبير ومن جمهور المستهلكين سعيا للحفاظ على مكانته في السوق واجتذاب 

.شرائح جديدة من قاعات الجمهور

يميل الطفل على حب االستطالع : المعرفةالميل إلى االستكشاف و: سادسا

وحب االستكشاف لكل ما هو حوله، فهو يبحث عن األخبار والمعلومات عن السلع 

والخدمات التي تقوم بالتركيز على هذه االستمالة مثل اإلعالنات التي تبين فوائد غسل 

وتحافظ على األسنان حيث أنها تقوم بالشرح العلمي باكتشاف مادة جديدة ال تؤذي اللثة 

األسنان من التسوس، أو اإلعالنات الغذائية مستخدمة في ذلك أهمية المحافظة على 

الصحة واحتوائها على الفيتامينات وإعالنات األجهزة الكهربائية وسهولة استخدامها 

).30(الخ...وإعالنات مساحي الغسيل

.وهي ما تعرف بدوافع الجوع والعطش:دافع الطعام والشراب: سابعا

وترتبط ببناء الفرد من الناحية الصحية والغذائية ،وهذه االستمالة فطرية ويولد بها 

الفرد، وتالزمه حتى يفارق الحياة، وتستخدمها جميع اإلعالنات االستهالكية المتعلقة 

بصحة الفرد وغذائه بهدف الوصول إلى الفرد عن طريق إظهار هذه االستمالة 

اإلعالنية إليه بشكل مباشر، ونرى ذلك في إعالنات والدافع، وذلك بتوجيه الرسالة 

.السلع الغذائية مثل إعالنات اآليس كريم، والشيبس الشوكوالطة

إن مهمة اإلعالن هي الوصول إلى الجمهور :النظافة والصحة: ثامنا

المستهدف بأي شكل من األشكال من أجل إحداث تأثير وجذب الجمهور نحو المنتج 

وعليه تتمثل فكرة اإلعالن في أن الطفل سوف يتمتع بصحة ).31(والترويج للسلعة

وحياة سعيدة هادئة إذا ما استخدم هذا المنتج الذي يوفر الصحة الشخصية والنظافة 

المنزلية مثل إعالنات معجون األسنان، أو شامبو األطفال، وبالتالي تدفعهم إلى شرائها 

عن استخدام هذه ...كن إن رغبة في الحصول على أسنان جيدة وحمام منعش ويم

.االستمالة تنمية الوعي الصحي وتدعيم النظافة لدى األطفال

التركيز على هذه الستمالة لتحقيق :التركيز على مميزات السلعة: تاسعا

هدف التعريف أو المعرفة بمميزات السلعة أو الخدمة وطرق استخدامها يساعد الطفل 
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وتفيد . ركه، وتمكينه من الحوار والمبادأةعلى الحصول على المعلومات وتوسيع مدا

هذه المعلومات في زيادة المحصول  اللغوي وتكوين بنك معلوماته، خاصة إن الطفل 

).32(األلفاظ والمعلومات بشكل واسع طيكون لديه استعداد كبير اللتقا

:"Emotional Appeals"االستماالت العاطفية-4-2

الجتماعية لجمهور المستهلكين مثل المرح والجاذبية تركز على االحتياجات النفسية وا

الشراء تستند ت،حيث أن أغلب قرارايوالمكانة االجتماعية التقدير والحنين للماض

إلى أبعاد عاطفية حتى لو كانت المنتجات المعلن عنها يمكن النظر إليها على أنها 

لى لغة حية نابضة مؤثرة تعتمد على دوافع شراء منطقية ،فالعاطفة تحول لغة الحقائق إ

:في اإلقناع ألنها صارت تمس المشاعر ومن أمثلة تلك االستماالت نذكر

االستعارة عبارة عن أسلوب مجازي لوصف شيء :استمالة االستعارة-أوال

ما من خالل التعبير عنه بشيء آخر، وتعتبر االستعارات من أكثر الوسائل فاعلية في 

وتشبه في ذلك النوافذ التي تحدد ما نستطيع أن تغيير مواقف األشخاص بسرعة،

.نشاهده حيث أنها ترتكز على خصائص معينة دون أخرى

تعتمد على إيجاد حالة عاطفية إيجابية، حيث ترسم في : ثانيا استمالة الدفء

اإلعالن صورة لشخصيات تعبر عن الدفء العاطفي الناتج عن استخدامهم للسلعة

عديد من الشركات على استخدام هذه االستمالة ومثال ذلك ما وتعتمد ال. أو الخدمة

بفاعلية لخلق الشعور بأنها سلسلة لمطاعم التي يتمتع خاللها Mc Donaldتستخدمه 

.اآلباء واألجداد بتجربة سعيدة مع أبنائهم وأجدادهم

تعتمد على إشباع حاجة الفخر لدى المستهلك :استمالة الفخر أو التملك: ثالثا

زه بامتالكه المنتج المعلن عنه، وتركز على النتائج اإليجابية لتفرده بامتالكه سلعة لتمي

).33(أو خدمة ال تقدم إال لجمهور له صفات خاصة 

ال يدخر اإلعالن التلفزيوني جهدا وال يغفل عن استغالل عنصر الرغبة في 

فزيوني دورا في التملك وحب االقتناء ويلعب استخدام هذه االستمالة في اإلعالن التل
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التأثير على الطفل عن طريق إثارة رغبة التملك واالقتناء وذلك عن طريق التمتع 

.بالشيء الذي يرغب في اقتناءه

وهي تمتلك تأثيرا عاطفيا، ولكن قبل :استمالة الجاذبية الجنسية: رابعا

قادرة على فإذا ربطها بطريقة مالئمة، فإنها . استخدماها يجب أن نسأل أنفسنا ماذا بعد

جذب االنتباه وتدعيم استدعاء عناصر الرسالة اإلعالنية، وخلق ارتباط مفضل عن 

إن استخدام النماذج عالية الجاذبية قد تكون غير فعالة ،حيث تثير . المنتج المعلن عنه

أحيانا حساسية خاصة، فعلى سبيل المثال فإن مفهوم إدراك الذات لدى الكثير من 

دراكهن للجاذبية الجسدية، ولذلك فإن المقارنة بين أنفسهن المراهقات ينبع من إ

والصورة المثالية للجاذبية المقدمة في اإلعالن قد تشعرهن بتأثير سلبي نتيجة لهذه 

.المقارنة وهو ما قد ينعكس على المنتج المعلن عنه

تعتمد على استخدام الفكاهة فيخلق أجواء مواتية لردود :استمالة المرح: خامسا

ل مرغوبة، حيث يعد المرح وسيلة فعالة لجذب االنتباه لإلعالن، وتدعيم تفضيل فع

.العالمة التجارية، ولكنه يملك تأثيرا أقل في مجال الحث وتعديل السلوك الشرائي

:وعادة ما تستخدم هذه االستمالة في الحاالت التالية

.مع السلع الموجودة أكثر من السلع الجديدة*

.مرتبطة بالمشاعرمع المنتجات ال*

.حين تكون تقييمات المستهلك إيجابية مسبقا تجاه العالمة التجارية*

).35(إذا تمت مراعاة اختالف سمات المتلقي *

ويمكن أن تلعب الفكاهة دورا في إمتاع الطفل المشاهد لإلعالن  في التلفزيون وتجعه 

طفل  بالسلعة أو الخدمة أكثر تذكرا وتكرارا ألحداثه وتعتبر عامال مهما في تعلق ال

).36(المعلن عنها 

تعتمد على استخدام اإلعجاب والرغبة :استمالة الشخصيات الشهيرة: سادسا

في التوحد من جانب الجمهور مع الشخصيات الشهيرة، بما تتضمنه من عناصر 

وهذا االرتباط المتكرر بين الماركة .الجمال والشجاعة والموهبة والرياضة والقوة

صية الشهيرة قد يجعل المستهلكين يفضلون المنتج إعجابا بالشخصية التي تقدمه والشخ
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ويتحقق هذا التوحد بتخيل المستهلك نفسه في شخصية معينة في اإلعالن أو أن ).37(

إن استخدم هذه االستمالة يزيد من فاعلية تأثير . يحقق رغبته في أن يكون شخصا آخر

ص شديدة كانت درجة االستجابة لإلعالن أكثر اإلعالن، وكلما كانت عملية التقم

ولكي يتحقق ذلك يقوم المعلنون باستخدام شخصيات المشاهير الذين يستحوذون ،)38(

وتشير إحدى الدراسات إلى أن بعض المعلنين يستغلون العوامل . على محبة الجمهور

طفل في هذه النفسية لألطفال، ويستغلونهم في اإلعالنات للترويج لسلعهم، حيث أن ال

المرحلة العمرية يميل إلى المحاكاة والتقليد، وتعتبر هذه االستمالة من المهارات 

).39(لإلعالنات التلفزيونية 

وهي تعتمد على رغبة الفرد في تحقيق الرضا :استمالة تحقيق الذات: سابعا

من الذاتي كهدف جوهري يسعى إليه، وتعتمد الكثير من المنتجات على هذه االستمالة

فالعديد من المستهلكين . خالل تقديم صورة قوية لها ترتبط بصورة المستهلك عن ذاته

ال يشترون السلع دائما من خالل عملية واعية، وإنما يشترون تلك المنتجات التي 

.تضيف قيمة إلى  عيشتهم، وتنبع هذه القيمة من خبراتهم الشخصية عن الماركات

)Fear Appeals") :40"استماالت التخويف-4-3

تركز هذه االستماالت على النتائج السلبية لعدم استخدام السعة أو الخدمة 

اعتمادا على أن الخوف سوف يؤدي على زيادة توترات الجمهور والبحث عن الحلول 

وتتعدد . لتقليل هذه التوترات وتتمثل هذه الحلول في السلع والخدمات المعلن عنها

دم استماالت الخوف فمثل إعالنات إطارات السيارات المنتجات التي يمكن أن تستخ

.ومنتجات العناية الشخصية خاصة تلك التي تقدم حلوال لبعض المشكالت

يثار دائما سؤال حول درجات الخوف التي يمكن استخدامها ،وقد أجريت 

دراسات عديدة بهذا الشأن ل تصل إلى نتيجة محددة، وإنما قدمت مؤشرات من هامها 

الخوف العالية غير مرغوبة ألنها قد تؤدي إلى إحجام الجمهور عن أن درجات

ومن بين األساليب المستخدمة في االستمالة .الرسالة اإلعالنية تجنبا للمخاوف للعالية

:التخويفية نذكر
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الشعور بالذنب استمالة سلبية، حيث يشعر : استمالة الشعور بالذنب: أوال

واعد ويتخطون معتقداتهم ويتصرفون بعدم مسؤوليةاألفراد بالذنب حينما يكسرون الق

وتستمد استماالت الذنب قوتها من تحريك شعور النضج عند األفراد واتخاذ مواقف 

ويميل المعلنون إلى استخدام هذه االستمالة خاصة .مسؤولة للتقليل من الشعور بالذنب

ب، وقد استخدمت حينما  يكون استخدام المنتج هو وسيلة الفرد للشعور بعدم الذن

هذه االستمالة  لجلب الشعور بالذنب لدى المستهلك energizerإعالنات بطاريات 

نتيجة عدم استخدامه لهذا النوع من البطارية واستعانته ببطاريات أخرى ضعيفة في 

energizerأوقات مهمة، مما يؤدي إلى حدوث خسائر  وغن استخدام بطاريات 

ر بالذنب المرتبط بالتصرف بعدم مسؤوليته  بوجه عام  مستقبال سوف يزيل هذا الشعو

فإن استخدام استمالة الشعور بالذنب تركز على الفشل في الماضي أو المرتقب في 

.االهتمام بالذات أو باآلخرين

تعتمد على سحر الندرة وقيمة كل ما هو نادر ،فعندما :استمالة الندرة: ثانيا

الحصول عليه، حينئذ يمكن أن يولد الشعور يشعر المستهلك إن هناك منتجا يصعب

ويستخدم المعلنون هذه االستمالة حينما يريدون أن يشتري األفراد بسرعة . بقيمته

، أو عبارة "سوف ينتهي اليوم: كميات كبيرة، وفي هذا المجال يستخدمون عبارات مثل

حرك األفراد استنادا إلى جانب نفسي يتعلق بت" العرض محدود"، أو "الكمية محدودة" 

ولذلك حينما يشعرون بأن المنتجات ليست متاحة .ضد ما يقلل من حريتهم واختياراتهم

بدرجة كافية، فإنها قد تصبح أكثر قيمة في ذهن المستهلك، ولكن ال ينبغي االعتماد 

المطلق على فاعلية هذه االستمالة في كل الحاالت فهي تحتاج إلى معلن يتوافر لديه 

.يققابلية  التصد

:أنواع اإلعالن التلفزيوني-5

:يمكن تقسيم اإلعالنات التلفزيونية  إلى عدة أنواع باستخدام أسس  مختلفة

):41(أنواع اإلعالن بناءا على الهدف من الرسالة اإلعالنية -5-1

وهو اإلعالن الذي يقوم به منشآت األعمال أي :اإلعالن التجاري-أوال

:، وينقسم اإلعالن التجاري إلى نوعين هماالمنشآت التي تهدف إلى الربح
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يهدف اإلعالن االنتقائي إلى زيادة الطلب على صنف :اإلعالن االنتقائي-أ

معين من السلع، فكما نعرف أن كل فئة من فئات السلع المختلفة تشتمل على أصناف 

ي مختلفة من السلع، وتحاول كل منشأة أن تزيد من إقبال المستهلكين على الصنف الذ

.تنتجه وتفضله على األصناف األخرى من خالل اإلعالن االنتقائي

باإلضافة إلى اإلعالن االنتقائي الذي يهدف إلى زيادة :اإلعالن األساسي-ب

الطب على صنف معين من السلعة تستخدم المنشآت اإلعالن األساسي أو المشترك 

.لزيادة الطلب العام على فئة معينة من فئات السلع

تستخدم اإلعالن غير التجاري المنشآت التي ال :اإلعالن غير التجاري: ثانيا

تهدف إلى تحقيق الربح مثل األجهزة الحكومية المختلفة ،والنقابات واإلطارات العمالية 

والمهنية ،والمستشفيات والجامعات العامة، التي ال تهدف إلى تحقيق أرباح واألحزاب 

ري إلى ترويج مفهوم معين أو فكرةالسياسية، ويهدف اإلعالن غير التجا

.معينة أو فلسفة معينة كالحفاظ على  النظافة مثال

يستخدم هذا اإلعالن كل من المنشآت الهادفة إلى : اإلعالن عن منظمة: ثالثا

الربح وأيضا المنشآت غير الهادفة على الربح،فبينا يركز اإلعالن التجاري وغير 

و مفهوم أو فكرة أو فلسفة، فإن اإلعالن عن التجاري إلى ترويج سلعة أو خدمة أ

المنظمة يركز على المنشأة نفسها، حيث يهدف إلى تكوين انطباع حسن وصورة جيدة 

وشهرة طيبة عن المنظمة نفسها لدى جماهيرها المختلفة، فهو ال يهدف إلى زيادة 

).42(المبيعات بل يساهم في تكوين وبناء صورة أو انطباع قوي عن المنشأة 

:أنواع اإلعالن التلفزيوني من حيث طريقة عرض اإلعالن-5-2

ويكون هذا اإلعالن على شكل توجيه رسالة مباشرة : اإلعالن المباشر-أوال

من أحد األشخاص إلى المشاهدين يدعوهم إلى استخدام السلعة أو الخدمة، ويذهب 

.شهورةبعض مصممي اإلعالن إلى تنفيذ اإلعالن من خالل إحدى الشخصيات الم

يعتمد هذا النوع على  إجراء محادثات بين اثنين :اإلعالن الحواري: ثانيا

أو أكثر بخصوص السلعة المعلن عنها، وفيه قد يتم مبادلة الرأي والرأي اآلخر 
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المعارض بحيث يطرح فرد فكرة أو مشكلة ويسأل في كيفية حلها، ويقوم اآلخر 

.ةباقتراح الحل عن طريق استخدام السلع

ويهدف إلى تذكير المشاهد بسلعة معروفة، ومن ثم : اإلعالن التذكري: ثالثا

وقد ينطوي على عرض اسم السلعة . فإن هذا النوع يستغرق زمنا قصيرا من الوقت

.فقط في تشكيالت متتابعة مع موسيقى حقيقية

يعتمد هذا النوع من إلعالن على : اإلعالن عن طريق عرض السلعة: رابعا

لمادي للسلعة، عن طريق إظهارها من حيث حجما وغالفها واسمها التجاريالعرض ا

.وإظهار استخداماتها وكيفية استخدامها وعيوب عدم استخدامها

وفيها يتم استخدام الرسوم :اإلعالن عن طريق الرسوم المتحركة:خامسا

نوعا المتحركة في شكل أشخاص أو حيوانات أليفة،وال يمثل إعالن الرسوم المتحركة

من أنواع اإلعالن ولكن هو أسلوب من أساليب التعبير عن األفكار اإلعالنية المتباينة 

يعد هذا األسلوب من اإلعالنات من أهم األساليب اإلعالنية المستخدمة في ). 43(

القنوات الموجة للطفل نظرا لشدة تأثر الطفل  وتعلقه بشخصيات  الرسوم المتحركة 

.مج وأفضلها على اإلطالقالتي تعد من أهم البرا

يعتمد المعلن في هذه اإلعالنات على إبراز :اإلعالنات الدرامية: سادسا

فكرته اإلعالنية، من خالل عرض موضوع أو قصة درامية، توضح مزايا استخدام 

السلعة عن طريق إظهار الفرق بين حالة الفرد المستخدم للسلعة قبل وبعد استخدامها

ات الخوف خالل إظهار المخاطر المرتقبة على عدم استخدام وقد تعتمد على مؤثر

.األسناناستعمال معجونمشاكل التسوس الناتجة عن عدم : مثال.السلعة

):43(أنواع اإلعالن  التلفزيوني حسب القالب -5-3

:تتخذ اإلعالنات التلفزيونية عدة أشكال وقوالب

اع باستخدام الصوت والصورة تمتاز بقدرتها على اإلقن:القوالب الفيلمية:أوال

:واللون من خالل عدة أشكال
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:A Live Action: أفالم الحركة الحية-أ

تعتمد على ظهور الشخصيات والسلع والخدمات بصورة حقيقية وواقعية من 

:خالل األشكال التالية

يستخدم فيه الموسيقى وأصوات المطربين لجذب االنتباه :اإلعالن الغنائي* 

.اهدين وبصرهملسمع المش

يتخذ اإلعالن أسلوب الدراما أو القصة السريعة لشرح : اإلعالن التمثيلي*

مزايا السلعة أو الخدمة المعلن عنها، وبما يؤثر على المشاهدين من خالل استخدام 

.شخصيات مشهورة أو غير مشهورة

ترتكز هذه اإلعالنات المباشرة والمدفوعة الثمن على :إعالنات إعالمية-ب

إلعالم عن إنجازات أو افتتاح مشروعات أو خدمات، وتستخدم  وقائع وحقائق يظهر ا

.فيها شخصيات عامة معروفة يشاركون في افتتاح هذه المشروعات

:يضم هذا اإلعالن عدة أشكال:Animation Action""إعالنات متحركة-ج

دام الحوارتعتمد على الدعاية والخيال لجذب االنتباه مع استخ: أفالم كرتون* 
.أو التمثيل أو الغناء 

تستند على الخيال مع صمود األطفال غالبا ": Puppets"أفالم العرائس * 

.مع استخدام الحوار أو التمثيل أو الغناء لجذب االنتباه 

حيث يتم التركيز على حركة السلعة ":Stop Action"أفالم تحريك السلعة * 

.تيك يعتمد على استخدام الخداع البصريأو تفكيكها األجزاء من خالل تك

وتعد األشكال الثالث السابقة من أكثر القوالب اإلعالنية استخداما في القنوات 

المتخصصة ببرامج األطفال، لشدة ارتباط وتعلق األطفال باألفالم الكرتونية والدمى  

.والعرائس المستخدمة في اإلعالن

:"Photo Animation"أفالم الصور المتتابعة * 

وذلك من خالل حركة الخدع البصرة لصور السلعة أو الخدمة أو حروف 

.اسمها أو عالمتها التجارية أو يتم استخدام أكثر من شكل معا للتأثير على المشاهد
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:القوالب غير الفيلمية: ثانيا

:تعتمد على الثبات دون الحركة مع وجود عنصر الصوت وتضم

مثل المستخدمة في الفقرات اإلعالنية أضف : تةالشرائح أو اللوحة الثاب-أ

. لمكتبتك، حيث يكتب نص اإلعالن في لوحة ثابتة يصاحبها صوت مذيع األستوديو

.وقد تضم اللوحة صورة معبرة عن السلعة أو الخدمة

تماثل الشرائح في خصائصها، إال أنها يتم : "Roll" القائمة المتحركة -ب

غالبا بإعالنات حكومية لإلصالح الزراعي تحريكها بطول الشاشة، وتتعلق 

.المزادات، أو بيع األراضي أو إعالنات  عن مواعيد تجنيد الشباب بالقوات المسلحةأو

حيث يقوم بعض المعلنين أو وكاالت اإلعالن:البرامج المكفولة: ثالثا

دخلها اسم السلعةبتمويل إنتاج بعض البرامج الفكاهية وترفيهية أو غيرها، على أن سي

.إنتاج البرنامجأو الخدمة وإعالناتها ويتم شراء فترة بثها دون أن يحتل التلفزيون قيمة

يختلف التلفزيون عن الراديو والوسائل : مراحل إنتاج اإلعالن التلفزيوني-6

المتحركة بحيوية، والتي تتضامن مع اإلعالنية المطبوعة في أنه وسيلة للصورة

تدعما الكلمات البيعية التي تسمع وال تقرأجل إيجاد رسائل مرضية،من االكلمات

وعلى عكس .قئوتقف خلفها فكرة بيعيه فريدة من اجل إيقاظ المشاعر وبأقل الحقا،

الراديو الذي يكون فيه شخص واحد مسؤول عن ابتكار اإلعالن، فإن التلفزيون 

ت المكتوبة، وآخرون في يستخدم فريق االبتكار، فهناك متخصصون في مجال الكلما

مجال العناصر المرئية، وآخرون للموسيقى واألصوات والمؤثرات الصوتية، وتتضمن 

):44(مراحل التخطيط إلنتاج اإلعالن التلفزيوني مايلي 

يمثل السيناريو التصوير ""The Script):45(ة السيناريوكتاب-6-1

ناريو إلى قسمين، أحدهما خاص المبدئي لإلعالن التلفزيوني، وعادة تقسم ورقة السي

بالجانب المرئي الذي يتعلق بحركات الكاميرا واللقطات والمناظر، والثاني خاص 

. بالجانب الصوتي الذي يتعلق بالنص واألصوات والموسيقى والمؤثرات الصوتية

يرسم الجانب المرئي للسيناريو على اسكتش مبدئي ملحق به، وإذا ما تمت الموافقة 

.شكل المبدئي يتم االنتقال إلى المرحلة التاليةعلى هذا ال
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"The Story Board:"المسودة النهائية لإلعالن -6-2

تعد مؤشرا لالتجاه النهائي لإلعالن، وتمثل منطقة وسطى بين السيناريو 

فبعد أن يتم توضيح العالقة بين الجانبين المرئي والمسموع . المبدئي واإلنتاج الفعلي

والمدير الفني الخطة المرئية لإلعالن من خالل المسودة النهائية ،يضع كاتب النص 

لإلعالن، حيث يتم وضع مجموعة إطارات يحتوي كل منهما على اسكتش تفصيلي 

يوضح مشهدا من المشاهد الرئيسية التي اقترحتها السيناريو ، ولتوضيح االتجاه الفني 

ات إلى جزأين األعلى يوضح وتنقسم اإلطار. وتتابع اللقطات والحدث ونمط اإلعالن

الجانب المرئي، واألسفل يوضح الجانب الصوتي، ويعتمد عدد اإلطارات على مدى 

وإذا كان السيناريو مهما في توضيح المعلومات . تعقيد اإلعالن ومتطلبات المعلن

اإلنتاجية األساسية للمنتج والمخرج، فإن المسودة  النهائية لإلعالن مهمة في تقديم 

األساسي إلعالن العميل، وتعد المسودة النهائي مهمة عند المناقشة مع العمالء المفهوم

وبعد إن يتم االنتهاء من وضع المسودة النهائية، ولجعلها اكثر واقعية تصور ).46(

على شرائح لتقديمها إلى العميل وقد تسجل على شريط فيديو framesاإلطارات 

وإذا كانت اإلطارات animaticحالةمصاحب لتسجيل صوتي وتسمى  في هذه ال

.photoboardعبارة عن صور فوتوغرافية من اإلعالن يطلق عليها في هذه الحالة 

)45: (قياس فاعلية اإلعالن-6-3

بعد االنتهاء من وضع الشكل النهائي لإلعالن، يبقى هناك عامل مهم قبل البدء 

مرور التصميم بعملية اختبار في  مرحلة إنتاج اإلعالن أو التنفيذ النهائي له، وهو

لجودته وكفاءته ومدى مالئمة الفكرة والتصميم للرسالة اإلعالنية المطلوب توصيلها 

تقاس فاعلية اإلعالن بقدرته على تحقيق األهداف الموجودة منه، خاصة مع . للمتلقي

ا يحتم ازدياد أهمية  اإلعالن ، وازدياد النفقات والجهود التي تبذل في هذا المجال، مم

ضرورة إيجاد بعض الوسائل لتقييم األفكار والتصميمات اإلعالنية،وإمكان إصدار حكم 

وعلى الرغم من أهمية عملية التقييم هذه، فإن الوصول إلى وسائل . على مدى فاعليتها

.محددة له لم ينته بعد
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الكل مجمع على أنه من الضروري عمل إعالن عن :"وقد عبر بعض الكتاب 

، لكن هناك بعد شاسع بين االتفاق على أن اإلعالن شيء جيد، وبين اكتشاف المنتجات

تقييم اإلعالن قبل النشر يزيد من ". ما إذا كان نوع  اإلعالن المستخدم جيدا حقا أم ال

فاعلية الرسالة اإلعالنية، ويكون بمثابة تأمين لقبول فكرة اإلعالن من جانب المتلقي

.ومن أساليب هذا التقييم

إن أصعب المواقف التي يجتازها المصمم أو الوكالة : رأي الخبراء-والأ

أو العميل،هي لحظة تقديم العمل الفني في شكله النهائي، فكل المراحل السابقة كانت 

أما بعد انتهاء العمل، والذي قد يستغرق شهورا  .قابلة للجدل والنقاش والتعديل المستمر

اك مجال للتغيير، فهي إذا لحظة حاسمة في عالقة من التفكير والجهد ال يكون هن

.العميل بالوكالة وعادة ما تأخذ شكلين

وفي هذه الحالة تقبل الوكالة رأي العميل، وتطلب منه :ترك الرأي  للعميل-أ

تقييم العمل الفني وقبوله، أو إحداث أية تعديالت عليه، أو تغييره بالكامل إذا 

.أراد

ي  هذه الحالة تأخذ الوكالة برأي خبراء اإلبداع فيهاف: ترك الرأي للوكالة-ب

وتدافع عن العمل الفني، وتنتظر من العميل أن يحترم اآلراء األخرى اإلبداعية 

وبالرغم من هذا تظل هناك حقيقة انه ال يوجد خبير . لفريق  اإلبداع بالشركة

لمقدم إليهإعالنات مهما بلغت كفاءته، يستطيع التنبؤ بمدى تأثير اإلعالن ا

.أو النتائج المرجوة منه بثقة كافية

وفي الواقع أن عديدا من خبراء اإلعالن يشعرون بنوع من عدم الراحة عند 

طلب هذه المهمة، لعلمهم التام بمدى صعوبة تقييم نتائج عمل فني، وصعوبة 

هذا الطلب ترجع إلى كونه يريد منه أن يخمن كيف يتفاعل فرد من الجمهور 

وإذا كان رأي الخبراء هو أول طريق . ستهدف بهذا اإلعالن أو يتجاوب معهالم

تقييم العمل الفني قبل تنفيذه، فهناك طريق ثان تفضله وكاالت إعالنية أخرى

.وهي طريقة مجموعات المستهلكين
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:مجموعات المستهلكين: ثانيا

لسلعة وتعني هذه الطريقة اختيار  عينة من المستهلكين المرتبطين با

أو الخدمة، والذين يمثلون مختلف االتجاهات في السوق للحصول على 

معلومات عن مدى تأثير اإلعالن المعروض، وقدرته على توصيل الرسالة 

باإلضافة إلى هذين األسلوبين هناك االستراتيجية اإلعالنية. اإلعالنية وفهمها

ولذا فهي تمثل أفضل طريقة . والتي تلخص أفضل ما يمكن لإلعالن أن يحققه

.يمكن استخدامها للحكم على جودة اإلعالن

)46: (اإلنتاج-6-4

بعد موافقة العميل على تفاصيل ما جاء في المسودة النهائية إلعالن تبدأ 

:مراحل 3مرحلة إنتاج اإلعالن والتي تتضمن 

التصوير تشمل كل األنشطة التي يقوم بها فريق العمل قبل: قبل اإلنتاج-أوال

وتسجيل اإلعالن، مثل اختيار المخرج وشركة اإلنتاج، وتقدير التكلفة والوقت

تحديد األجهزة المكان،  موافقة الوكالة والعميل : ووضع جدول لإلنتاج يشمل

.تحديد  فريق العمل، المالبس واإلكسسوارات، ثم اجتماع ما قبل اإلنتاج

.اللها تصوير العمل وتسجيلهوهي المرحلة التي يتم خ:اإلنتاج-ثانيا

ويشمل كل األنشطة التي تقوم بها فريق العمل بعد :ما بعد اإلنتاج-ثالثا

التصوير والتسجيل، وهي المونتاج والتحميض وتسجيل المؤثرات الصوتية 

مع الوسائل ،والمزج بين الصوت والصورة، وموافقة العميل والوكالة ،واالتفاق

.اإلعالنية على العرض
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خالصة
وكخالصة عامة للفصل يمكننا أن نستنتج أن اإلعالن نشاط اتصالي ضارب 

بجذوره في العصور القديمة منذ عرف اإلنسان التجارة والمبادالت التجارية 

.وكان وال يزال يهدف إلى تحقيق الربح المادي

وقد ساهم التطور  التكنولوجي لوسائل االتصال واإلعالم في تطوير اإلعالن 

في اإلخراج وفنون التصوير رخصوصا اإلعالن التلفزيوني، فالتطوو

والمؤثرات السمعية البصرية  مكن اإلعالن من ان يكون صناعة قوية 

ومربحة، مثلما كان والزال فنا، تستخدم فيها مختلف األساليب والتقنيات في 

والسلعة مجال الفنون، والعلوم اإلنسانية مستهدفا خلق عالقة طيبة بين المستهلك

ليزيد اهتمام مضمون الرسائل اإلعالنية، ومن ثم يستطيع المعلن كسب 

.الجمهور المستهدف وتحقيق الربح المنشود

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


اإلعالن التلفزیونيالثالث                                     الفصل

91
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متهيد
وأصبح لها تأثير ،البثتلفزيونية اليوم مساحة كبيرة في الل اإلعالنات تشغ

ع فئات المجتمع بوجه عام، إال أن تأثيرها على األطفال بوجه خاص يبارز على جم

يعد األكثر وضوحا، حيث أن الطفل المشاهد لها يكون متجاوبا معها أكثر من أفراد 

.األسرة في كثير من األحيان

خصائص التي يتميز بها اإلعالن التلفزيوني كوسيلة ، الريساعد على التأثيوما 

لدرجة أن األطفال اليوم،اتصال، خصوصا مع علو درجة اإلتقان الفني الذي نلحظه

اإلعالنية ضرورية للغاية يعجبون بها، وينتظرونها بلهفة، ويقومون ةيعتبرون الفقر

.بترديد الكلمات واأللحان المتضمنة فيها

خصوصا،لسنوات األخيرة التقدم في القنوات العربيةولقد بدا واضحا في ا

أصبحت تتمتع بجذب جماهيري مما و.مثل قنوات األطفالمنهاالقنوات المتخصصة

يجعلها مكانا مفضال لبعض اإلعالنات، التي تستهدف التأثير في فئات المجتمع 

.وإمدادها بكثير من القيم

المتخصصة في برامج ت العربيةلذا سوف نتعرض لنوعية اإلعالنات في القنوا

عالقاتها بالطفل ومختلف كشفحاولكما سن،من حيث مضمونها وشكلهااألطفال

.تأثيراتها فيه
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المبحث األول
القنوات العربية نشأتها وتأثيرها على الطفل

:نشأة القنوات التلفزيونية-1

أن حيث بإمكانه،ةيعد التلفزيون من أهم وسائل االتصال الجماهيري الحديث

أرجاء العالم إلى ماليين الناس في منازلهم وفي أي ينقل الصورة والصوت من جميع

لتلفزيونية عبر اتنقل الصور التياألقمار الصناعيةبفضل ،مكان آخر هذه األيام

وتعني عن "télé"من مقطعين األول " تلفزيون"وتتكون كلمة ).1(المحيطات ولقارات 

.تعني الرؤية أي كلمة تلفزيون تعني الرؤية عن بعد "vision"بعد، والثاني 

بأنه طريقة إرسال وانتقال ،ويمكن تعريف النظام التلفزيوني من الناحية العملية

الصورة المرئية المتحركة والصوت المصاحب لها عن طريق موجات 

ة كبيرة من  ولقد بدأت التجارب األولى للتلفزيون على أيدي مجموع.كهرومغناطيسية 

واستفاد هؤالء ،20في العشرينات من القرن ةالعلماء في الواليات المتحدة األمريكي

العلماء من التجارب والدراسات لتي قام بها رواد في المجاالت المختلفة للكهرباء 

.والتصوير الضوئي والمواصالت السلكية والالسلكي المتعددة

جه اليل كل الصعوبات التي كانت توذلمواجهة وتموواصل العلماء محاوالته

كان و،وكان بينهم عالم روسي هاجر إلى الواليات المتحدة األمريكية،بداية التلفزيون

الذي استطاع ،"فالديمير زوريكين"من أبرز الذين عملوا في هذا المجال وهو العالم 

ن أي عي:"اإليكونوسكوب"اختراع جهاز" وسئنجهاوس"من خالل  عمله في شركة 

الذي قام باختراع أول جهاز " إلين دومنت" ثم العالم،كاميرا التلفزيون اإللكترونية

أخذ التلفزيون في التقدم .وقام بتطوير شاشات االستقبال،منزليياستقبال تلفزيون

ة من قالسريع حيث نجح أحد الباحثين في إرسال  صورة تلفزيونية بالدائرة المغل

.1927واشنطن إلى نيويورك، سنة 

جنرال "وفي العام التالي بدأت تجارب اإلرسال التلفزيوني الذي قامت به شركة 

بدأت 1935وبعدها بعدة أعوام وعلى وجه التحديد في عام ،كمرحلة تجريبية" إلكتريك

.الذي أنشأتهكمن خالل محطة نيويور،بث برامجها بطريقة منتظمةNBCشركة 
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RCAوقامت شركة ،شهرة وانتشاراأخذ التلفزيون يزداد1940وفي عام 

لم تكن .ثم نقلها على التلفزيون،من الجو بواسطة جهاز متنقلة نيويوركبتصوير مدين

الواليات المتحدة األمريكية في البداية هي صاحبة السبق األول، ولكن كانت المملكة 

اية من فقد بدأت هي األخرى تجاربها بد،المتحدة لها دور بارز في هذا المجال

الذي أجرى العديد من " جون لوجي بيرد"العشرينات على يد أحد العلماء يدعى 

.الصور تلفزيونياضرلعاألبحاث 

مما ،ولكن بقيام الحرب العالمية الثانية تأخرت األبحاث المتعلقة بالتلفزيون

بالقياس إلى التقدم الذي أحرزته ،أدى إلى تراجع المملكة المتحدة بعض الشيء

وبالفعل قد شهدت الثالثينيات تنافسا كبيرا . المتحدة األمريكية في هذا الشأنالياتالو

، ونافست دول أخرى إلى جانب المملكة المتحدة بين الدول في مجال التلفزيون

)اابقس(إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، االتحاد السوفيتي :والواليات المتحدة األمريكية منها 

).2(ارب التي ساعدت على ظهور التلفزيون من التجيدحيث ثبت العد

1939فقد بدأ كما هو معروف سنة ،أما  فيما يخص البث التلفزيوني المنتظم
حيث تمكنت بريطانيا وألمانيا من تغطية أربع ساعات يومية للبث، ومع ذلك فإن 

حيث طورت صناعة التلفزيون،اإلرسال الواسع للتلفزيون لم يبدأ إال في الخمسينات

ظهرت الشاشة الملونة في السوق 1952ففي عام . وارتفع عدد أجهزة االستقبال

بينما لم تتعد في بلدان أوروبا الرائدة قناتين ةوتعددت القنوات التلفزيوني،األمريكية

من %90حتى عمت أجهزة االستقبال 1970ولم يحل عام .حتى بداية الستينات

معظم بالد العالم فامتد نطاقه في القارات زيونيالبيوت األمريكية وعم اإلرسال التلف

حيث أنشأت عدة شبكات جهوية ودولية ،المتقدمةالخمس، ولم يعد حكرا للدول الشمالية 

:كانت أهمها

ألفمنبها أكثروالتي ترتبطeurovisionالشبكة األوروبية المعروفة باسم*

.محطة

ترتبط بها محطات سبع دول التيIntervision: شبكة أوروبا الشرقية سابقا*

.من أوروبا الشرقية
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اسماليابانيون شبكة آسيوية تحت أما في الشرق األقصى فقد أنشأ *

Asiavisionولقد تضاءلت فعاليتها نتيجة .وكراشيوتربط الدول الواقعة بين طوكي

المنافسة القوية للشبكات والقنوات الخاصة العالمية مثل 

(CNN.NHK.SKYNEWS.CANAL+-ART- AL JAZEERA)..

أما  في البالد العربية فقد ظهر التلفزيون في بعض البلدان قبل استقاللها ومنها 

، وفي السنة الموالية دخل التلفزيون العراق ،ثم لبنان 1956الجزائر التي عرفته سنة 

سنة والمغرب والسودان1961والكويت سنة 1960، ومصر وسوريا سنة 1959عام 

والمالحظ حسب .يمن، السعودية، تونس وباقي البلدان العربية األخرىثم ال1962

بعض البيانات المتوفرة لحد اآلن أن قدرات اإلرسال التلفزيوني بين الدول العربية 

متفاوتة جدا، لكنها على العموم في تزايد مستمر، ونفس الشيء يمكن قوله من أجهزة 

حيث أشارت إحدى .)3(مرات عشر ةاالستقبال التي تضاعفت في نفس الفتر

بليون تلفزيون مستقبل في العالم أي أن واحد من 01اإلحصائيات إلى وجود أزيد من 

وتنتشر محطات التلفزيون حاليا في كل بالد ). 4(كل ثالثة أفراد لديه تلفزيون مستقبل 

لها محطة إرسال تلفزيوني ويوجد أنواعسالعالم تقريبا ومن الصعب إن تجد دولة لي

.من محطات اإلرسال التلفزيوني

:محطات عامة-أ
وتعتمد في معظم الدول على ،وهي محطات حكومية ال تهدف إلى الربح

لذلك فهي تتدخل في محتويات البرامج التي ،مساهمات الحكومة لتغطية نفقات التشغيل

.تكون غالبا برامج تثقيفية وإعالمية موجهة

:محطات الخاصة أو التجارية-ب
. خاصةار هذه المحطات وتمول من قبل مؤسسات ومنظمات وشركاتتد

نفقاتها، وتحقيق األرباح للجهات التي تديرها لتغطيةوتعتمد غالبا على اإلعالنات

اوهناك التلفزيون الكيبلي وهي خدمة تلفزيونية يدفع المشاهد اشتراك.وتشرف  عليها

ارية إشارتها عبر موجات امة والتجفبينما ترسل محطات التلفزيون الع،للحصول عليها

تصل إلى منازل المشتركين عبر ة،الكيبليةنجد أن اإلشارات التلفزيونيالهوائي،

تكرس العديد من هذه .ةوتحمل بعض نظم هذه الكليبات أكثر من مائة قنا،الكيبالت
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نلصحة، الديااألفالم، األخبار، : معينة من البرامج المتخصصة مثلعقنوات األنوا

).5(وغيرها 

وهناك أساس آخر تصنف القنوات بناءا عليه ،حيث الملكيةتصنيف القنوات منهذا

ظهرت قنوات تلفزيونية متخصصة وأصبحت ظاهرة  إعالمية وهو التخصص،حيث

قسمين إلى على أساس التخصصملفتة للنظر، وتنقسم القنوات التلفزيونية

:قنوات متخصصة في المضمون الذي تقدمه-أ
ولكنها تستهدف ،وهي قنوات تقدم نوعية معينة من البرامج المتخصصة

جمهورا عاما مثل القنوات المتخصصة في األخبار والبرامج اإلخبارية أو القنوات 

.الموسيقية الغنائية وقنوات األفالم والدراما

:قنوات متخصصة في الجمهور الذي تخاطبه-ب
يتميز بخصائص ،ين من الجمهوروهي قنوات تستهدف الوصول إلى قطاع مع

وسمات مشتركة، وتقدم هذه القنوات مواد متنوعة تالئم تلك الخصائص والسمات مثال 

ذلك قنوات األطفال المتخصصة، قنوات المرأة، القنوات المخصصة لرجال األعمال 

)6.(

:خصائص القنوات التلفزيونية أدوارها ووظائفها-2
للدور راوسائل اإلعالم واالتصال المهمة، نظمنالقنوات التلفزيونيةيعتبر 

البالغة على كاف شرائح المجتمع ولعل أبرزها شريحة اتأثيراتهوقوم به تيالخطير الذ

ها ة بالغة نتيجة الخصائص التي تميزأهميالقنوات التلفزيونيةوقد اكتسبتاألطفال، 

:وأهمها

:خصائص القنوات التلفزيونية-2-1

القنوات ت، ولما كانوعلى حد سواءلكبار والصغار، يعتبر عنصر جذب ل*

بطريقة يستفيد منها األطفال خصوصاااستغاللهوسيلة حضارية، وجب التلفزيونية 

.عتمد على  حاستي البصر والسمع في آن واحدتالقنوات التلفزيونيةف

عتمد الحوار والكالم والحركة وحوادث تتابع في ديكور خاص وسط تاكما أنه

).7(ات صوتية وموسيقية معينة مؤثر
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وسيلة من السهل الوصول إليها، حيث تصل القنوات التلفزيونيةيعتبر *

الصورة والصوت من خالله إلى الناس المشاهدين دون جهد وعناء من حيث المتابعة 

عتمد على عنصر الحركة المرافق لعنصر الصورة والمرافقة تيفي النظر التحليل، وه

من تقديم البرامج واألفالم واألغاني اب إعالمي تمكنهذخاصية جأيضا للصوت وهذه

.وما يرافق ذلك من عناصر الترفيه والتسلية

خاصية يكسبهاوسيلة مناسبة لعرض اإلعالنات، مما القنوات التلفزيونية*

متلك اإلمكانات ت، كما اعلى النجاح وإقبال الناس على مشاهدتهاإعالمية  تساعده

بين حصول الحدث وعرضه عبر آالت واألجهزة نالزماختصاراتتيح لهالفنية التي

من كاميرات تصوير وغيرها، والتي  أضافت خاصية نقل األحداث والوقائع 

والمعلومات العلمية الدقيقة التي تعجز األجهزة والطاقات البشرية المجردة من الوصول 

).8(إليها 

الواحد بوصوله إلى إعداد " تلفزيونيالدرس ال"أما في ميدان التعليم فتتميز *

قدم توفيرة من المدارس  مما يجعل التكلفة أقل بكثيرة من االستفادة العائدة، كما 

.للمدارس نماذج حية ناجحة في التدريس يمكن أن تفيد المدرسالقنوات التلفزيونية

ة الحاصل إلخراج والعرض التلفزيوني مع استخدام األقمار الصناعيمإن التقد*

استطاع  جذب المشاهدين والتأثير عليهم أكثر، حيث أظهرت إحدى الدراسات حول 

اتجاهات الجمهور نحو وسائل اإلعالم،أظهرت أن التلفزيون بقنواته المتعددة يعد 

للصحف، وأنه يعد من أكثر المصادر اإلعالمية التي يدق الجمهور يارئيسمنافسا

).9(أخبارها 

قوم بجملة تمن وسائل االتصال هاكغيرهي،فتلفزيونيةالقنوات الأما عن أدوار 

:من األدوار أهمها ما لي

:أدوار القنوات التلفزيونية-2-2
تؤدي وسائل اإلعالم دورا مهما في تربية األفراد، وتنميتهم اجتماعيا، سياسيا 

لما اقتصاديا ويأتي التلفزيون في مقدمة وسائل اإلعالم  ألنه األكثر تأثيرا في األفراد

يتمتع به من عاصر التشويق واإلثارة والتنوع، كما أنه يفتح آفاقا متجددة وواسعة من 

المعرفة بما يقدمه من خدمات برامجية متعددة الجوانب واألهداف وتشمل اإلعالم 
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والتوجيه والتدقيق واإلثارة الترفيه والتعليم إضافة إلى المساهمة في حل المشكالت 

على الترفيه القنوات التلفزيونيةردوالتنمية، لذا لم يعد يقتصراالجتماعية ودفع عجلة

بل اعتبر .)10(اإلنسان بجوانبها المختلفة ةأدوارا متعددة تشمل حياافقط بل أصبح له

معجزة العصر الحالي، كما شبهه بقنواته نالتلفزيوعبد الرحمان بأنيعيساو

طق تماما على دوره في نشر تعميم بالمدرسة اإليجابية والعكس صحيح، وهو ما ين

ثيرا خاصة في أوساط الشعب الضعيف أو المتوسط أاللغة العربية  فهو األكثر ت

رض أكثر، كما أنه الوسيلة األكثر ، ألن دمج الصورة والصوت يؤدي الغالمستوى

فعالية لتعليم األطفال مبادئ اللغة العربية قبل دخول المدرسة واالستمرار في مساعدته 

لكي يتوجه التلفزيون بصدق لخدمة اللغة العربية ،ينبغي الثبات عل هذا -د ذلكبع

باللغة العربية  خاصة إذا كان مصدره مؤسسة ) اإلعالن(الموقف فمثال فرض اإلشهار 

).12(عامة تابعة للدولة 

دور فعال في تنمية حب القراءة  والحث لقنوات التلفزيونيةلويمكن أن  يكون 

الدراسات إلى أن التلفزيون يمكن أن يقوم بدور هام في تعليم األطفال عليها، تشير 

).13(القراءة والكتابة والحساب من خالل البرنامج المصممة خصيصا  لهذه الغاية 

أو من خالل بعض البرامج التي توجه أنظار الناشئة نحو مزيد من اإلطالع والبحث 

إللهام التي تحملها الرسائل التلفازية المتدفقة والقراءة، والواقع أن القدرة الفائقة على ا

والمعلومات واألفكار لتجد قد عززتها إمكانية هائلة على توظيف شتى المعارف

طريقها إلى الطفل وبالتالي فإن مجتمع الصغار وجدوا ضآلتهم في مدرسة موازية 

).14(وأحيانا بديلة 

سلوك األطفال واألفراد دورا محوريا في توجيهالقنوات التلفزيونيةعب تلو

عموما، وبث قيم اجتماعية ،ومم ال شك فيه أن الوسائل السمعية البصرية قد أخذت  

القنوات عرضه تتحدث أثرها كوسائل تعليمية هامة، ولكن الجدال يدور حول ما 

مساوئ من الناحية الجسمية اينهون إلى أن لههاعادة، فالمعارضين لالتلفزيونية

وسع من مدارك تهاأما المؤيدون فيذهبون إلى أن. ربوية واالجتماعيةوالخلقية والت

ستشير  لديه  تخلق لديه الكثير من االهتمامات وتفتح  آفاق المعرفة أمامه، وتالطفل، و

.جعل الروابط بين أفراد األسرةتثري خياله وتاألفكار المتنوعة العديدة و
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القراءة، نجد إن المؤلف ال كيف يعلم التلفزيون األطفال : وفي بحث فيليش 

يساند القائلين بأن التلفزيون ضد القراءة وأشار إلى أن األطفال يتعلمون من اإلعالنات 

والتجربة  بسيطة فهم يعرفون الكثير من المنتجات لتعويدهم على اسمها في الشاشة 

ية التي بتقديم البرامج الدينالقنوات التلفزيونيةالعديد من هتم تكما ).15(الصغيرة 

تدخل ضمن ثقافة المجتمع بهدف التعريف بثوابت األمة الواردة في الكتاب والسنة 

ورفع الوعي الديني وقد زاد االهتمام بالبرامج الدينية، في أحداث الحادي عشر من 

ن يسبتمبر والتي تعرض اإلسالم والمسلمون بعدها لهجمة شرسة وحملت ظالمة تد

من الزوبالتالي فقد زاد  ،مظاهر العنف واإلرهابهم كلبالعرب والمسلمين وتلصق 

.)16(2001-2000ام  ن عالمخصص لهذه البرامج م

تنافس التي تقوة هائلة من قوى  التنشئة االجتماعية القنوات التلفزيونيةعتبر تو

واألندية االجتماعية رفاقكأولياء األمور والمعلمين وجماعة ال،مع القوى األخرى

في بث معلومات يمكن عن طريقها تغيير المعرفة اور دورهوغيرهم، ويتبل

دورا مهما في تحقيق التنمية اكما أن له،واالتجاهات بطرق مباشرة وغير مباشرة

االجتماعية، حيث يمكن عن طريق البرامج تدعيم بعض االتجاهات والقيم، وتغيير 

لقنوات ما أن ل، ك)17(البعض اآلخر، الذي يختلف مع عمليات التنمية والتحديث 

لى إيدورا مهما في إكساب المشاهد األنماط المختلفة من السلوك التي تؤدالتلفزيونية

القبول االجتماعي ،باإلضافة إلى إعطائه فكرة عن كيفية التعامل  مع األسرة والمجتمع 

ستطيع القيام بدور الوسيط بين الوالدين وأبنائهم بما توتحيطهم علما بحقوقهم، كما 

.عد على التكيف مع المجتمعيسا

اآلن في عصر العولمة عصر السماوات القنوات التلفزيونيةويزداد دور 

قيم اإلنسانية والروحية والوطنيةنحو ما يرسخ الاالمفتوحة، وذلك من خالل اتجاهه

في االتجاه الصحيح، وذلك باستعراض الصور المرفوضة وتحريك سلوك المواطنين 

عن عواقبها الوخيمة، باإلضافة إلى تقديم النموذج االجتماعي  والسلوكيات والكشف 

، ويضاف إلى )18(سر والمجتمعات المختلفة، وتقديم القدوة الحسنة الناجح لألفراد ولأل

يحفظبما ته حافظ على لغالفي نقل تراث الشعب من قيم وعادات وتقاليد، واذلك دوره

حث الفرد على تالمختلفة اببرامجهيونيةالقنوات التلفزكما أن .)19(تماسكه ووحدته 
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المشاركة االجتماعية في التعاون بين األفراد وكيفية حل المشكالت المختلفة  داخل 

طالب األفراد بالقيام بأدوار إيجابية ال تقف عند حد ما هو تاالبيئات المختلفة ، أي أنه

وعوق للتنمية دعوه إلى المشاركة في إصالح ما هو معوجتموجود بالفعل وإنما 

)20.(

تجميع تبدور مهم في حياة األسرة، فقد استطاعالقنوات التلفزيونيةقوم تو

لهم التسلية تبأن قدمت من مشاحنات الزوجين رادها ساعات طويلة أمام شاشة ،وقللفأ

ي تعلم المهارات الضرورية إلدارةربات البيوت فتوالترفيه داخل منزلهم ،وساعد

دروس تعليمية ادخل األسرة ،باإلضافة إلى تقديمهةطفال، وموازنة األيالمنزل وترب

.لألطفال والبالغين وبرامج  في التعليم المستمر

:وظائف القنوات التلفزيونية-2-3
:قية الوسائل االتصالية بوظائف متعددة فمنهابكالقنوات التلفزيونيةقوم ت

ومعالجة ونشر األنباء وذلك بجمع وتخزين: الوظيفة اإلعالمية واإلخبارية*

على هذه الوظيفة وظيفة مراقبة البيئة " السويل"والرسائل والحقائق، ولقد أطلق 

.واألخبار عما جري فيها

).21(وهي وظيفة غاية في الخطورة وظيفة الدعوة والتبشير*

والوعي االجتماعيفي توفير المعرفةوظيفة خلق الدوافع االجتماعية*

وهناك من يلق على هذه الوظيفة وظيفة ترابط ) 22(آلخر ونقل التراث من جيل

).23(المجتمع ونقل تراثه 

أو ما يعرف بالوظيفة وظيفة الحوار والنقاش وتبادل الحقائق والمعارف*

التشاورية حيث يقوم االتصال بمسايرة التطورات والتحوالت االجتماعية والسياسية 

اإلعالمية وذلك لتوطيد العالقة بين األفراد الواقعة في المجتمع من باب تنوع خدماتها

).24(والمسؤولين 

في نشر المعرفة وتعزيز النمو الثقافي وتكوين الشخصية وظيفة التربية*

.واكتساب المهارات

واإلبداع والمحافظة على التراث، هذا إلى جانب دعم وظيفة النهوض الثقافي*

).25(الثقافة وتطوريها وتنميتها 
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على الصعيدين الشخصي والجماعي للتخفيف من المعاناة لترفيهيةالوظيفة ا*

.والصعوبات التي يعاني منها األفراد

.بتوفير الفرص لكل األفراد للحصول على المعرفة والحقائقوظيفة التكافل*

.ومتابعة كل جديد في كافة المجاالتوظيفة تفسير الظواهر الجديدة*

).26(لتجارية بين األفرادللسلع والخدمات اوظيفة الترويج*

:الفضائيات العربية-3

:تطور البث الفضائي في العالم العربي-3-1

العشرينابتدأت تجارب البث التلفزيوني في العالم في العشرينيات من القرن

أما البث التلفزيوني المباشر ) 27(.وأصبح وسيلة تسلية لإلعالم والتعلم في العالم كله

، حيث اقترح 1945في مقال سنة " آرثر كالرك"ا الكاتب البريطانيفقد بدأ بفكرة نشره

ألف كلم فوق خط 360في مقاله إطالق قمر صناعي يدور حول األرض بارتفاع 

).28(االستواء 

ولقد عرفت البشرية في العصر الحديث أول قمر صناعي يدور حول األرض 

1957سنة "1سبوتنيك"في  الفضاء على أيدي الروس حيث أطلق االتحاد السوفيتي
محدثا بهذا ضجة عالمية وسباقا نحو الفضاء مع الواليات المتحدة وأوربا الغربية 

ولقد قامت الواليات المتحدة األمريكية بإطالق أول قمر للبث التلفزيوني ).29(

لشركة أقمار التلفزيون حيث كان هذا القمر ملكا1986المباشر إلى المنازل سنة 

أما أول قمر للبث المباشر في أوروبا الغربية فكان القمر . (SCT)األمريكية

(TVSAT) باشتراك ألمانيا وفرنسا في تعاون مثمر، كما 1984الذي انطلق عام

أطلق الفرنسيون في نفس العام قمر البث المباشر وقد كان على المشاهدين تركيب 

لتلفزيوني المباشر أمتار اللتقاط البث ا03هوائي مخروطي على هيئة طبق قطره 

)30.(

رجع عهد العرب بالفضاء إلى مرحلة مبكرة من عمر شبكات الفضاء الدوليةي

إذ شاركت اثنتا عشرة دولة عربية في تأسيس المنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية 

»Intelsat« . في 1967وتعود  فكرة إنشاء منظمة اتصاالت فضائية عربية إلى عام

توالت بعدها .الثقافة واإلعالم العرب في بنزرت بتونساجتماع مجلس وزراء
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أثمرت عن توقيع اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لالتصاالت ،الخبراءتجتماعاا

Arabsat القاهرة في نيسان بفي المؤتمر التنفيذي الثالث لوزراء المواصالت العرب

ولمتخصصة في بهدف توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة1967

.31جميع الدول األعضاء في الجامعة العربيةلمجال االتصاالت السلكية والالسلكية 

الصناعي  وقامت بإطالق  القمر1985ت مؤسسة  االتصاالت الفضائية سنة ئأنش

استهل بثه بتقديم شعائر الحج إلى كل الدول العربية ، 1985أوت 22عربسات في 

وتوالت بعدها ،)32(هلة  الستقبال بث العربسات التي تمتلك محطات أرضية مؤ

.ياألجيال األخرى للقمر الصناعي العرب

لقد ساهم القمر الصناعي العربي في الدفع بالدول العربية إلى تأسيس قنوات 

فضائية خاصة بها، والمالحظ أن عمليات تأسيس الفضائيات العربية صاحبة اتساع 

إذ أصبحت تمتلك ،)عربسات(ة لالتصاالت الفضائية األنظمة وفعاليات المؤسسة العربي

قناة تستخدم للبث اإلذاعي والتلفزيوني وخدمات 26قمرين فضائيين األول يتسع 

محطة التحكم الرئيسية . )33(الهاتف، والثاني محصورة  مهامه في البث التلفزيوني 

.ند بتونسدية إلى جانب مركز تحكم مساوتقع بمدينة الرياض  بالسع" عربسات"ـل

من إجمالي رأسماله، أما التبادالت %26.2وتعتبر السعودية الممول الرئيسي له بنسبة

.الذي يوجد مقره بتونس(USBU)العربية فيشرف عليها اتحاد إذاعات الدول العربية 

البدائيات األولى للبث الفضائي المباشر كانت في المغرب العربي، حيث غطاها 

وبي ونقلت كل من المغرب والجزائر إرسال قنوات تلفزيونية البث التلفزيوني األور

باستقبال اإلرسال األجنبي وسمحت لهيئة التلفزيونية تونسفرنسية، كما سمحت

وسمحت دول المغرب . العاصمة بإقامة محطة قوية في تونس RAIاإليطالية 

ائيات باسم وتصنيعها ،فقد قامت الجزائر مصنعا للهوةباستيراد الهوائيات الالقط

Télémicrovideo تحت رعاية الثقافة 1987عرض النماذج األولى إلنتاجه عام

أول قانون يسمح بامتالك 1988الجزائرية،  أما تونس فقد أصدرت الحكومة عام 

وفي التسعينات بدأت المناطق األخرى في الوطن .الهوائيات الالقطة من قبل األفراد

حيث  وصل اإلرسال القنوات ،باألقمار الصناعيةالعربي تتأثر بتكنولوجيا البث

).34(الفضائية الدولية لمنطقة الخليج العربي 
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أما أولى القنوات الفضائية الرسمية فقد انطلقت من جمهور مصر العربية التي  

، ثم قامت القناة 1990بادرت بافتتاح قناتها الفضائية األولى بشكل رسمي في ديسمبر 

ية المملكة العربية السعودية، ببدء إرسالها كأول قناة تلفزيونية فضائية األولى التلفزيون

لم يقتصر البث الفضائي المباشر و).35(م1990خليجية وثاني قناة عربية نهاية عام 

1الحكومية ،إذ شهدت أقمار الجيل ةللفضائيات العربية على انطالقة الفضائيات العربي

MBCات العربية الخاصة ولتي كان لها محطة من العربسات ظهور قنوات الفضائي
من السعودية،تونس، اإلمارات واألوروبيت على جانب فضائيات كلARTثم 

أما الجيل الثاني فتميز بظهور بقنوات متخصصة .المغرب،سوريا، األردن والسودان

لقمر وتميز الجيل الثالث من ا.ةركالقنوات الغنائية والدرامية واإلخبارية كقناة الجزي

إضافة إلى مناطق أمريكا ،العربي بتغطية جميع مناطق الدول العربية وقارة أوروبا

الشمالية والجنوبية ،األمر الذي مكن  الجمهور العربي خارج حدود الوطن العربي من 

وبرز في هذا الجيل من األقمار الصناعية ،األم الفضائيهبلدتقنواعالتواصل م

ية، لتصبح ظاهرة التسوق وات الفضائية التجارية اإلعالنالعربية  بشكل واضح القن

كما .tv shoppingذات تطبيق خاص في المناطق العربية الغربية عبر التلفزيون،

كالقنوات ،جميع مناحي الحياةلتميز هذا الجيل بظهور قنوات متخصصة تشم

كل خارطة وتش.اإلخبارية والرياضية والدرامية وقنوات األطفال وقنوات الدينية

حيث يمكن تصنيفها إلى عدة ،القنوات الفضائية العربية فسيفساء ذات ألوان مختلفة

:تقسيمات كالتالي

.هناك قنوات حكومية وقنوت خاصة: أوال من حيث الملكية

.هناك قنوات عامة وقنوات متخصصة: من حيث نوع البرامج:  ثانيا

.البث المشفرهناك البث المفتوح، : من حيث نوعية البث:ثالثا

هناك قنوات ثبت اللغة العربية ،و يبث بعض برامجها بلغات :من حيث لغة البث: رابعا

).37(أخرى إلى جانب العربية، وهناك قنوات تبث باللغة األجنبية فقط 

:القنوات الفضائية العربية الخاصة والمتخصصة-3-2
س األموال العربية تعد القنوات العربية الخاصة التي تمتلكها وتديرها رؤو

ربي، برزت هذه القنوات كنتيجة لثورة االتصاالت عإحدى المعالم الحديثة لإلعالم ال
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بعد عقود طويلة من احتكار الحكومات العربية لإلعالم المرئي والمسموع، وقد شهدت 

لرأس المال العربي الخاص في مجال إطالق ئالاهالسنوات القليلة الماضية تدفقا

العديد واستطاعت . سواء من خارج المنطقة أو من داخلها،ضائية العربيةالقنوات الف

من هذه القنوات الفضائية جذب اهتمام المشاهد العربي، وحقق بعضها رغم قصر المدة 

برغم وجود بعض وجهات النظر التي تلخص ،الزمنية على إطالقها نجاحا جماهيريا 

القنوات الفضائية الخاصة نمع ذلك فإفكرة االستقالل التام لبعض المحطات الخاصة، 

.قد استطاعت تحريك المياه الراكدة في مجال اإلعالم التلفزيوني الفضائي العربي

وتمثل القنوات الفضائية المتخصصة إحدى خطوات تطور الخدمات االتصالية 

تستهدف الوصول إلى صفوة المجتمعالتي بدأت بمرحلة الصفوة التيو،العالمية

إلى ،لى مرحلة الحشد التي تستهدف مالقاة اهتمامات جميع أفراد الجمهوروتطورت إ

وأخيرا مرحلة .مرحلة التخصص التي تستهدف خدمة احتياجات جماهير محددة

التفاعل التي تهدف إلى التبادل والتفاعل بين الجمهور وقنوات االتصال، ويتزايد 

تسعى القنوات .ي يتم اختيارهاخاللها التحكم االنتقائي للجمهور في المعلومات الت

الفضائية العربية المتخصصة، لمخاطبة جمهور محدد بتقديم مواد إعالمية بعينها، 

والمتلقي للخدمة مثل نوعية الجمهوروتختلف ما بين قنوات متخصصة من حيث 

صصة من حيث نوعية المضمون قنوات األطفال والمرأة، باإلضافة إلى قنوات متخ

مثل االتجاه ي.ا، وتشمل قنوات األخبار الرياضية الموسيقى واألفالممن خاللهالمقدم

نحو التخصص اتجاها شائعا في مجال البث الفضائي العربي ،فعلى صعيد القنوات 

مثل أضافت العديد من القنوات العربية منظومة من القنوات المتخصصة الحكومية 

نحو هتجااالوبرز.55ينإضافة قناة البحرين لقناتي البحرين الرياضية والبحر

التخصص بدرجة أكبر في مجال القنوات الخاصة ،حيث ارتبط التخصص في مجال 

التي ARTربي بانطالق مجموعة قنوات راديو تلفزيوني العرب عالبث الفضائي ال

مجموعة من MBCتضم مجموعة من القنوات العربية المتخصصة، وتقدم مجموعة 

ألطفال ،األفالم ، الدراما األجنبية ،كذلك الحال القنوات المتخصصة في مجاالت ا

بالنسبة لمجموعة قنوات الجزيرة  التي تجمع ما بين قنوات األخبار، الرياضة، األطفال 
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اتسع مجال التخصص ليشمل العديد من و.الخ...،قناة البث المباشر القناة الوثائقية 

.المجاالت

المتخصصة في تقديم برامج األطفال القنوات الفضائية دفعلى سبيل المثال تتعد

النيل لألسرة والطفل،قناة المجد لألطفال، قناة الجزيرة ART teensوتشمل قنوات 

،قناة سبيستون باللغتين العربية واإلنجليزية  وسنأتي ) MBC3)38لألطفال، قناة 

.بالتفصيل لكل قناة من القنوات العربية المتخصصة في برامج األطفال

:ئيات العربية المتخصصة في برامج األطفالالفضا-3-3
شهدت الساحة اإلعالمية العربية بروز قنوات عربية متخصصة من حيث 

" الخاصة"ويغلب على هذه القنوات  طابع .البرامج التي تقدمها ،تتوجه إلى فئة األطفال

ففي غالبها هي ملك أفراد وليس حكومات، تعتمد هذه القنوات في الغالب على دبلجة

برامج من مرسوم متحركة وأفالم، ويعد اإلنتاج العربي ضئيال مقارنة بكم البرامج 

وال ،المدبلجة ،لذلك يرى العديد من الباحثين أن هذه القنوات ال تعكس الواقع العربي

:فيوتتمثل هذه القنوات.تهتم بقضايا الطفولة العربية وهمومها

:قناة أرتينز: أوال

فيه لألطفال من مختلف األعمار وبرامج المسابقات قناة مفتوحة تقدم التر

والكرتون الذي يتم إنتاجه خصيصا لألطفال،إضافة إلى مجموعة من األفالم ،المتميزة

وتتفاعل القناة مع العديد .التي تعكس الثقافة والقيم العربية،الوثائقية التعليمية والثقافية

كما تمثل أول قناة عربية ،ممن المؤسسات التي تدعم حقوق األطفال في العال

).40(متخصصة في برامج األطفال 

Space toonقناة : ثانيا

ومثلت ظاهرة تلفزيونية استقطبت اهتمام 2000انطلق بث هذه القناة سنة 

وتتميز بطريقة توزيعها البرامجي على كواكب حسب تصنيفات البرامج ،األطفال

القناة برامجها من البحرين واإلمارات  وباألساس منها الرسوم المتحركة، وتبث هذه

35يقدر اإلنتاج البرامجي الخاص للقناة  بنسبة  تتجاوز .بنسختين العربية واإلنجليزية
وتتميز القناة . لبرامج اإلنتاج األجنبي%65من مجموع ساعات البث مقابل %
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وتقدم ،ارة بالطفلالكثافة اإلعالنية التي يرى العديد من الباحثين أنها لمواد غذائية ضب

).41(المنتج بشكل مبالغ فيه على أنه ضرورة من ضروريا الحياة

:mbc3: ثالثا

قناة mbc3، وتعد قناة 2004عام mbc3قناتها mbcأطلقت مجموعة 

تستهدف القناة الجيل الجديد ،متخصصة في البرامج والمسلسالت الكارتونية لألطفال

لهم برامج الكرتون والمغامرات العلمية وبرامج المشاهدين الصغار، حيث تقدم نم

).42(األطفال المختلفة 

23انطلق البث التجريبي لقناة المجد لألطفال في :قناة المجد لألطفال: رابعا

المجد لألطفالةليعلن عن رافد جديد للطفل العربي المسلم، تعد قنا2004يناير

يز قناة المجد لألطفال بتنوع برامج تتم، قناة تربوية تتوجه للطفل العربي المسلم

ومسلسالت الرسوم المتحركة واألناشيد الحية واألناشيد ،األطفال المسجلة والمباشرة

:المنفذة بالرسوم  ثنائية وثالثية األبعاد، كما تسعى  لتحقيق األهداف التالية

فال وصقل المزج بين الترفيه ،التعليم، التوجيه والتسلية، كما تسعى لتدريب األط- 1

.مواهبهم

تقديم المضامين التربوية الهادفة بها ينسج مع الرسالة التربوية للقناة، حيث تعمل - 2

قناة المجد على انتقاد البرامج بعناية سواء من اإلنتاج الخليجي العربي والعالمي وحتى 

الخاص بها إضافة إلى صناعة شخصيات رسوم متحركة للطفل العربي  المسلم تحمل 

ومالمح الشخصية العربية المسلمة ضمن المسلسالت واألناشيد واأللعاب سمات

).43(التفاعلي 

:قناة الجزيرة لألطفال: خامسا

، تبث قناة الجزيرة 2005ديسمبر 09بدأ بث قناة الجزيرة لألطفال في 

وتتخذ القناة شعارا) الدوحة(لألطفال إرسالها من المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية 

العرب وتعزيزفتح اآلفاق أمام األطفال لىإوتهدف القناة .)من العين إلى القلب(

تواصلهم مع البيئة العربية وما يحدث في أرجاء العالم، كما تسعى إلى تطوير مهارات

األطفال، واالستفادة من وقت الترفيه لتلقي المعلومة المفيدة بأسلوب مبسط ومحبب في 

.رفيهيةإطار مفهوم التربية الت
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م مشروع إطالق القناة في إطار شراكة بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم  ت

وبالتعاون مع المؤسسات االستشارية الفردية  ،وتنمية المجتمع وشبكة الجزيرة الفضائية

يتضح مضمون القناة بالجمع و.لنشر مفهوم التربية الترفيهية" الجاردير إيماج الدولية"

فيه، بحيث يجد األطفال قناة تجاوزهم وال تخاطبهم فحسب، وتحترم بين التربية والتر

18حقهم في المعرفة واإلطالع على ما هو جاد ويحترم عقولهم، بدأ بث القناة بحوالي

ساعة ونصف ساعة يوميا من البرامج  المتنوعة التي تتناول التسلية الترفيه 

الفصحى مجها باللغة العربيةبراتقدم قناة الجزيرة لألطفال. االكتشافات العلمية

.داخل الوطن العربي وفي أوروبالتخاطب بها األطفال العرب

تمتلك القناة عدة مكاتب إقليمية في كل من القاهرة ،الرباط، عمان، بيروت، باريس 

من البرامج %40عالوة على مقرها الرئيسي بالمدينة التعليمية بالدوحة، تنتج القناة 

بعض الشركات حصريا إلى عدد من البرامج التي تنتجهاافةإض،افي استوديوهاته

).44(للقناة 

:قناة مواهب وأفكار: سادسا

مواهب "تمثل قناة مواهب وأفكار قناة تربوية  تحمل اسم  البرنامج الشهير 

فيهتتوجه القناة إلى الشباب واألطفال من خالل طابع تعليمي ترفيهي تجمع ."وأفكار

.ائدة من خالل التعلم بالترفيهبين الترفيه والف

).45(تستخدم القناة القيم الزخرفية للحرف العربي في تصميم شعارها 

:قناة براعم: سابعا

-3(سن ما قبل المدرسة المفتوحة والموجهة لألطفال في" براعم"تعد قناة 

ذه تجربة تلفزيونية غير مسبوق في الوطن العربي، إذ لم يحظ األطفال من ه) سنوات6

يتهم ثقافاتهم يصا لهم يتالءم مع هومضمون تلفزيوني مصمم خصبالفئة العمرية 

.وضروريات نموهم في محيطهم األسري واالجتماعي

باقة متنوعة من البرامج التلفزيونية والتفاعلية المبتكرة التي " براعم"وتقدم قناة 

اسه وقدراتهه ومراعاة ذكائه وإحسمن منطلق التحاور مع،تخاطب الطفل الصغير

ناية كبيرة من أو ثم انتقاؤها بع%15وهي برامج تم إنتاجها من طرف القناة بنسبة 

كل هذه %.85والقنوات التلفزيونية العالمية المختصة ونسبتها الشركات اإلنتاجية
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بلغة عربية مبسطة جدا لتمكين الطفل من التعود على اللغة " براعم"البرامج تقدمها 

.قراءة وكتابة وسمعها قبل دخول المدرسةالعربية الفصحى 

صباحا بتوقيت الدوحة بفقرة 6:00يبدأ البث الصباحي للقناة على الساعة 

بعدها ينتقل األطفال ،صباحا بتوقيت الدوحة10التي تمتد حتى الساعة " أحلى صباح"

يتعلمون فيها القراءة والكتابة والرسم وفي الظهيرة " حروف ورسوم"إلى ورشة  

ليتعرفوا بالحروف واألرقام "المرح ألوان"ثم ينتقلون إلى فقرة" فافا"تهم تلقون بصديقي

وينتهي اليوم مع فقرة جميلة يخلدون بعدها إلى النوم وهي فقرة ،واأللوان واألشكال

م المتحركة والقصص وتتخلل كل هذه المحطات العديد من البرامج والرسو."نام القمر"

لم العربي وأوروبا على االع" براعم"يغطي بث .فال للصغارخصيصا لألطالمنتقاة

ساعة يوميا 17على مدى دثالث أقمار صناعية هي عربسات  ونايلسات وهوت بر

)46.(

:واقع الفضائيات العربية-3-4
إلى وسيلة االتصال الجماهيري األولى األكثر التلفزيون العربيت قنواتتحول

النحو الذي تريده واالتجاه الذي ىالعربية تجنيدها عللذا حاولت األنظمة ،انتشارا

يؤشر لنا أن األنظمة ،واقع التلفزيون في العالم العربيونظرة عامة إلى. هتحدد

:العربية عملت على 

.احتكار ملكية أغلب المحطات التلفزيونية العربية*

ه استجابة لمعطيات خدمة سياستها اكثر منتأسيس المحطات التلفزيونية*

الشكلية للسيادة الوطنية ولمظاهر ر واستكماال للمقومات محاولة إلشباع حاجات الجماهي

.همئالتقليد والتشبه باآلخرين من نظرا

لتثقيف ) التوعية(رفعت شعار استخدام التلفزيون لتحقيق مهام التنمية الشاملة *

...).محو األمية ،التعليم، زيادة اإلنتاج، مكافحة ال

تلفزيون العربي واستمر أداة تابعة للسلطة، تملكها وتقودها وتوجهها لقد نشأ ال*

ظهر التلفزيون في مجتمعات عربية تفتقر إلى العناصر .وتديرها لخدمة مصالحها

، وأدى ذلك إلى تقديم خطاب عقالنية مع هذه األجهزةبالفنية القادرة على التعامل 

التي تفتقر اإلبداع الفني وأسلوب مدجنة الالمادة التلفزيونية الجامدة وت، كما هيمنرتيب
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ذلك محدودية اإلنتاج التلفزيوني القادر على استقطاب ىم الجذاب يضاف إليالتقد

لهذا يجمع الكثير من الباحثين والمهتمين إلى أن برامج ). 47(الجمهور والتأثير عليه 

كر اإلنسان الذي ل على بناء قيم وفميمكن أن تكون ذات فعالية ما لم تعالالتلفزيون 

).48(يشارك فيصنع التنمية االجتماعية 

أما الفضائيات العربية فلقد استبشر المشاهد العربي خيرا عندما تسابقت الدول 

على الحصول على مكان في األقمار الصناعية لبث قنواتها الفضائية، لكن المحلل 

ابع الترفيهي المقلد لما لبرامج القنوات يجد أن معظمها غلب على إنتاجها البرامجي الط

الذي تعد فيه المرأة "بالفيديو كلي"واألدلة على ذلك انتشار ما يسمى.ينتجه الغرب

قاسما مشتركا وأداة رئيسية للجذب وهي بهذا في منزلة أي سلعة استهالكية يروج لها 

يات ومما يدعو للدهشة أن نسبة كبيرة من البرامج التي تقدمها الفضائ،)49(في التلفاز 

ن كمتعجةمزوالواقع إذا يسجل حقيقة مريرة .العربية منقولة تماما من برامج أجنبية

والذي يجعلها غير قادرة على منافسة ،في الموقع الضعيف والهزيل للفضائيات العربية

هي انحصار المشكلة األساسيةنإ.لهاخاات األجنبية التي تشكل تحديا صارالفضائي

ية هوعلى ترويج ما تعتقد أنه مساهمة في التعريف بمكونات البرامج هذه الفضائيات 

من ، تجعل النظرية المحركةةالخلفيوفباإلضافة إلى ضعف اإلطار التقني ،الثقافية

).50(ي غير ذي قيمة شكال ومضموناربالبث التلفزيوني الع

الويرى فريق من الباحثين أن القائمين على شؤون الفضائيات العربية 

لتوظيف الفضاء السمعي ،من التكنولوجيا المتطورة على مستوى االتصالنيستفيدو

ي تساهم لتاوإفرازاته ،البصري لمواجهة المشكالت التي يطرحها التطور المجتمعي

إن مجمل البرامج اإلعالمية عبر القنوات الفضائية العربية .فيها الفضائيات األجنبية

لف التوقعات الصحفية التي عرفها اإلعالم ضعف ميلها إلى استخدام مختهايتجسد في

كما ).51(المكتوب، والتي قد تدعم توظيفها العملية اإلعالمي التلفزيونية بشكل عام 

العديد من القنوات والفضائيات العربية وقعت في فخ المحظور أخالقيا وقيميا وذلك نأ

،فعمدت إلى  كنةممن خالل محاولتها الساعية إلى جذب المشاهدين بأية وسيلة م

استنساخ مجموعة من برامج اللهو في إطار برامج تسمى برامج التصوير الواقعي 
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ولذلك نرى اليوم أن العديد من القنوات العربية الفضائية ،أو تلفزيون الواقع

).52(يألفها المجتمع العربي من قبل معامرة بكل ما يثير الجنس وبمواد ل

عند ذكر ،آلية البث الفضائيقبحفاإلجحامنا فيه نوع منلربما يكون كال

فزادت من رصيد ،سلبياتها دون التعرض لما جلبته من فتح آفاق رحبة وواسعة

باتت لها إن قنوات البث قد.ب على العالمثالمعرفة اإلنسانية  الواسعة واإلطالع عن ك

المعلومةإيصالوالتعليم وبسرعةأهمية كبرى تتمثل في تحقيق التنمية

.الصناعيةقي المباشر من األقمارعن طريق التل،لى المناطق النائية والمعزولةإ

منها ،فالقنوات في العديد منها تحمل مواد إعالنية إعالمية ذات فائدة كبير للمشاهد

والقنوات الثقافية ،القنوات التعليمية التي توفر حصصا مجانية في مختلف العلوم

غفل دور بعض ندون أن ،حلقات النقاشية المثمرةاألخرى التي تعرض الندوات وال

والتي تشد أواصر األسرة ،القنوات التي تعرض الدراما الهادفة للمواطن المستهدف 

والقنوات العربية تسهم مساهمة فعالة في ترسيخ المشروع ).54(ها فتيتالعربية دون ت

وبالصياغة التي ،لغة العربية الفصحىلمن خالل تعزيز التعبير با،الثقافي العربي 

تسير جودة األداء، فإذا كان تأسيس قناة عربية واحدة تحمل وتضمن سالمة التركيب 

جز إعالما عربيا متميزا، فإن عملية التنسيق بين القنوات العربية نهم الثقافة العربية وت

إن تطو المضمون الثقافي واإلعالمي للقنوات العربية رهين .تعتبر ضرورة قصوى

جهزة اإلعالم الغربي من كونها أجهزة إعالم قطري دعائي إلى ضرورة بتجاوز أ

ة ييتجاوب المتلقون العرب معها في مواجهة التحديات السياسي واإلعالمية والثقاف

).54(هم بالمحيطة 

كما حققت الفضائيات العربية أهمية كبرى ال يمكن إقفالها فقد ربطت 

يبت التصدع الذي أصكما أسهمت في رأب، المغتربين العرب عموما بوطنهم الكبير

إضافة إلى تحسين الصورة التي رسمتها ،العربي المشتركبه مؤسسات العمل 

ومن امثل هاته القنوات الفضائية الهادفة ،)55(الصهيونية في دول أوروبا وأمريكا 

إلى تعزيز التماسك العربي وتحصينه هي القنوات الدينية التي تذكر العربي بتراثه 

وتساهم الفضائيات العربية في تفاعل . وتطرح له المقومات األساسية للمحافظة عليه،

ار ما أفرزته مقدمة في استثتالدول المممشاركتهو،العرب مع التكنولوجيا االتصالية

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الرابع                                                        اإلعالن في القنوات العربیةالفصل

115

كذلك ساعدت ،تكنولوجيا االتصال واألقمار الصناعية في عصر السماوات المفتوحة

فيبية وتأثيرها الثقافي واالجتماعي الذي ال يتفق في التصدي لهجوم القنوات األجن

مضمونه مع القيم والعادات العربية، كما تمكنت القنوات العربية من كسر الهيمنة 

رية عربية الغربية في مجال األخبار ووفرت للجمهور العربي  قنوات فضائية إخبا

تزايدها يوما بع يوم إن تعدد القنوات العربية و.برؤى عربيةتنقل األحداث واألخبار

بغية إشباع احتياجات ،بفضل تكنولوجيا البث الرقمي واتجاه بعضها إلى التخصص

كن من توفير اختيارات متعددة أمام المتلقي العربي في الداخل ، أمجماهير محددة

استطاعت مناقشة العديد ،والخارج ،ونظرا لتمتع هذه القنوات لهامش أوسع من الحرية

تي تمس مصالح الجمهور العربي والتي كانت من الموضوعات المحرمة من القضايا ال

).56(في ظل اإلعالم الحكومي الرسمي )  التابو(

:برامج األطفال في القنوات العربية-4
يتم عرض ة زمنية لألطفال في تلفازها، حيثلعربية مساحاتخصص الدول 

مترجمة أو مدبلجة ضمن الفترة اللغة العربية أو اإلنجليزيةببرامج خاصة باألطفال 

ل األغاني واألناشيد شمإضافة إلى إعداد برامج خاصة لألطفال متنوعة ت،الزمنية

تراعي المستوى بغي اختيار برامج وفق أسس رئيسيةلذلك ين).57(والتعليم والرسم 

لمستوى النفسي والمستوى االنفعالي والشخصي ،والخبرات والقدرات لكل فئة االعقلي و

لغوي، إضافة إلى لإضافة إلى مراعاة اللغة من حيث قاموس الطفل ا،ن األطفالم

مراعاة  اللغة الخاصة باألطفال في كل مرحلة من مراحل الطفولة المختلفة، وتعد 

صفة التغيير المستمر في برامج التلفزيوني من المتطلبات األساسية لجذب الطفل نحو 

اهة والرومانسية والواقعية والخيال، ونظرا إلى البرامج التلفزيونية الممزوجة بالفك

فإنه من الضروري ،ل في مشاهدة برامج التلفزيونفه الطقضيالذي قد يالطويلالوقت

متحركةطفال تقديم برامج تتضمن صوراأن يراعي المسؤولون في أقسام برامج األ

).58(أفالما عن الحيوانات وقصصا ومسرحيات وأغاني وأناشيد هادفة 
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لقد انتقد التلفزيون العربي بقلة برامجه المخصصة لألطفال، وشيوع جانب 

على حساب القيم والمثل االجتماعية في برامجه، كما اتهم بتأثر عنفمر والدالخيال الم

القيم التي تقدمها ضبرامجه بالثقافة األجنبية واالنبهار بالجانب المادي منها، وربما تناق

الطفل ببيئته المحلية إلى جانب قلة االهتمام بربط ،مية والعربيةالبرامج مع القيم اإلسال

الم الكرتون فثبتته الدراسات لآلثار التربوية ألأوالعربية وتراثه اإلسالمي ،وهذا ما 

كما يؤخذ  على بعض البرامج .عليها األطفال في غفلة منهم ومن آبائهمتربىالتي ي

ا هكل رئيسي على  اللهجات العامة، وبعدهبوطها في المستوى اللغوي واعتمداها بش

ي الخيال فبعضها غارق أنعن معالجة القضايا التي تهم األطفال العرب، إضافة إلى

أما .المطلق بعيدا عن قدرة الطفل ومستواه العقلي ومقدرته على التصور والتخيل 

عبارة منها بخاصية الدرامية، تقوم علىاعلى صعيد اإلعداد  لهذه البرامج،فكثير

مجردة ومعنوية، كذلك عدم اعتماد هذه البرامج على التخطيط لألهداف التي يفترض 

أن تركز البرامجلذلك كله فإن المفروض في هذه.أن تحققها أثناء العرض والتقديم

وفي فال في واقعهم األسري في الشارع على التجارب التي يعيشها األطيبشكل رئيس

لى األساليب العلمية الصحيحة في مخاطبة خيال الطفل المدرسة وكذلك اعتمادها ع

ومحاولة التقليل من االعتماد على األمور الغريزية .ه وانفعاالته الخاصة به،وعواطف

رض عأو العقلية المجردة، واالبتعاد عن التكرار الممل أو التقليل من شأن األطفال ب

).60(مواد تافهة تثير سخريتهم 

لمرئي، فإنه ال التي يمكن حشدها بشأن واقعنا اإلعالم لكن مع كثرة المآخذ ا

طل علينا بين الحين واآلخر محاوالت تثلج تيخلو من بعض المبادرات اإليجابية، حيث 

عامل االستمرار، ومن أمثلة البرامج التي لالصدور، لكنها تتسم بالظرفية وتفتقد 

وتقديم صورة مشرفة  من ساهمت بالتعريف بالكثير من قضايا اللغة واألدب العربيين

برنامج افتح يا سمسم مدينة القواعد، لغتنا الجميلة ،كلمات :تاريخنا المجيد نذكر

ودالالت، فرسان الشعر، أصحاب الكهف، عصر األئمة، سيرة الرسول صلى اهللا عليه 

اللغة العربية بحربرامج التي صالت بالمشاهد وجالت في الالخ من ...وسلم لألطفال

).61(ا الجميلة وشواطئه
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من خالل هذه النظرة تعتبر البرامج الموجهة لألطفال في التلفزيون ذات 

مستوى ومحتوى حضاريين، لذلك يمكن القول أنه باإلمكان إخضاع المقاييس النقدية  

).62(ببرامج األطفال للحقائق التالية 

ة التأكيد على تنوع البرامج وتعددها واعتمادها على مراحل الطفول*

فالمفروض تخصيص برنامج على . وخصائصها العمرية والعقلة والعاطفية والبيئية

وخصائصها، فيكون هناك برنامج سباألقل لكل مرحلة من مراحل الطفولة، لما يتنا

موجه لمرحلة الطفولة المبكرة ،وآخر المرحلة الطفولة المتوسطة وأخر لمرحلة 

منها  في المضمون، وطريقة العرض الطفولة المتأخرة، على أن يختلف كل واحد 

والتقديم ،بحيث تتناسب ذلك مع قدرات الطفل العقلية وميوله ومهاراته ورغباته، ومما 

يثبت هذه الحقيقة وضرورة التقيد بها، ما يتمثل في مهارة القراءة والكتابة ،فهذه مهارة 

د البرنامج عليها ال يمتلكها الطفل إال في مرحلة الطفولة المتأخرة، ولذلك فإن اعتما

.يحد من استفادة أطفال المرحلة المبكرة غير المكتسبين لهذه المهارة

أن يكون العاملون في برامج األطفال من معدين ومقدمين ومنتجين *

من ذوي اإلعداد الفني المناسب والخبرة المصقولة والتجربة الجيدة في ،أو مشرفين

لغة ومعرفة الجوانب العقلية واالنفعالية وخبرات وبخاصة في مجال ال،هذا المجال

.األطفال الخاصة

وما يقدم لهم من ،العمل على إيجاد عنصر التجاوب والتفاعل بين األطفال*

مج تراعي في مضمونها وأسلوب مواد وبرامج ، ويكون ذلك من خالل إعداد برا

وليس من خالل مفاهيم مفاهيم األطفال الذاتية، الواقعية والخيالية اوتقديمهعرضها

.الكبار وواقعيته وخيالهم، ونظرتهم إلى الحياة

األخذ بعين االعتبار قابلية األطفال وميلهم إلى التقليد ،مما يستوجب التقليل من *

المناظر المثيرة التي تعتمد أساليب القسوة واإلجرام والعنف ، واالبتكار من المواد التي 

م الطفل رتبط بالبيئة الذي يعمل على جذب اهتماتعتمد عنصر الخيال المحدود الم

.وتوجيهه إلى السلوكيات التربوية السليمةوترفيهه

االعتماد على البرامج التي تقدم موادها من خالل األلحان الموسيقية لما في *

.ذلك في عناصر جذب الهتمام األطفال
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ية في األطفال على الطرق المنطقتعتمد البرامج على ضرورة تدريبأن*

على المشاركةعلى تنشيط قدراتهمذلك  يساعد على إعدادهم، ويعملالتفكير ألن

.في التقييم والنقد

العمل على مراعاة عنصر الشمولية المعرفية في المادة التي يعتمد عليها *

فية بما يكفل لألطفال التثقيف بشكل عام في المجاالت العلمية والمعر،البرنامج

.والعامةاتهم الخاصةوالتركيز على بيئ

بحيث ال تكون على ،مراعاة التوقيت المناسب في عرض برامج األطفال*

.حساب دوامهم المدرسي، أو تناولهم لوجبات الطعام أو في أوقات راحتهم

العمل على ربط الطفل ببرنامجه، من خالل المقدم الثابت للبرامج، حتى *

.وبه في التقديمعرفة  أسلميتمكن األطفال من التآلف معه، و

أن تشرف على برامج األطفال لجان علمية تربوية متخصصة في مجاالت *

ا، بعد وإشراك اآلباء واألمهات في اإلشراف عليها واإلعداد أحيان،تثقيف األطفال

.توعيتهم وتثقيفهم في مجاالت تربية أبنائهمعرض برامج خاصة تعمل على 

الرسمية فيما يخص اإلعالم الموجه وقد تجلى اهتمام بعض الهيئات العربية-

فعلى سبيل . حينما سنت قوانين تحمي األطفال من خطر اإلعالم الموجه لهم،للطفل

لسنة ) 1(رقم  المثال  جاء في تعليمات البرامج واإلعالنات والدعاية التجارية 

) 71(من قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم 8، الصادرة بموجب المادة 2006

من طرف هيئة اإلعالم المرئي والمسموع للمملكة األردنية الهاشمية ما 2002لسنة

:يلي

:المعايير الموضوعية للبرامج ما يلي6جاء في نص المادة 

:تلتزم المحطة عند بث أي برنامج ما يلي

.التقيد بالمصداقية والموضوعية والمهنية-1

، وتكريس األخالق واآلداب احترام العادات والتقاليد في المجتمع األردني-2

.العامة

.اإلشارة إلى الفئة العمرية التي تسمح لها بمشاهدة البرنامج-أ

.بعدم عرض أي برامج ال تتناسب وفئة األطفال قبل الساعة العاشرة مساءا
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بل عرض البرامج بأنها تتضمن مشاهد عنف أو رعب أو أية قنويهالت-ج

.مشاهد قد تؤدي مشاعر الجمهور

:تلتزم المحطة في بثها للبرامج الموجهة لألطفال بما يلي: 7ة الماد

عدم تضمن هذه البرامج أي مواد تؤثر سلبا في سلوك األطفال النفسي -1

.أو الصحي

عدم تضمين هذه البرامج أو تلك التي يظهر فيها األطفال مشاهد عنف -2

.أو أذى مهما كان نوعه

لى الشاشة  تشير إلى عدم مالءمة البرنامج إظهار شارة اسم أو كتابة ع-3

.التلفزيوني المعروض لألطفال

:تأثير القنوات العربية على الطفل-5
يعد التلفزيون من أخطر الوسائل اإلعالمية تأثيرا على األطفال حتى انه لقب 

واألب، وألن العقل اإلنسانيل مرتبة مهمة في األسرة تلي األمبالوالد الثالث الذي يحت

يبدأ طريقه إلى المعرفة بالدهشة، لذا فالتلفزيون وسيلة جذابة ال تقف عن حد معين بل 

هي مستمرة في الدهشة إلى أن يتقدم عقل الطفل من مرحلة المشاهدة إلى مرحلة التقلد 

).63(والتعلم 

:عالقة الطفل بالقنوات التلفزيونية-5-1
على معظم وسائل اإلعالم يخاطب التلفزيون كافة قطاعات المجتمع، ويتفوق 

أما عن عالقة الطفل بالتلفزيون، فلقد أصبح من المسلمات .من حيث الجماهير والتأثير

المتعارف عليها أن ثقافة جيل اليوم تتشكل من خالل األسرة أوال والتلفزيون ثانيا 

:ويرجع تعلق األطفال ببرامج التلفزيون إلى عاملين رئيسيين

من المقومات ،الطبقة الدنيا من المجتمعوأطفال وجه عام بيستمد األطفال : أوال

الثقافية كالمعرفة والترفيه والعادات والسلوك والخبرات من برامج التلفزيون المتنوعة 

.حيث أن خبراتهم الواقعية الواعية محدودة

بين الواقع عليه الفصلوقلت ثقافته صعبكلما صغر عمر الطفل: ثانيا

عليه البرامج، فغالبا ما يعتقدفيه والواقع الخيالي الذي تقومالذي يعيش الحقيقي

.األطفال أن ما يعرضه التلفزيون يمثل حقيقة واقعه
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أنه توجد عالقة وثيقة بين الموضوعوتؤكد الدراسات التي تمت في هذا 

فاألصوات المنبعثة من هذا  الجهاز ،التلفزيون والطفل في مختلف مراحل نموه

فل في العام الثاني من عمره، وإذا تكرر مرور الطفل أمام هذا طهتمام التستحوذ على ا

هم لدراسات الحديثة على األطفال مكوثالجهاز صدفة، وجد فيه شيئا  جذابا، وقد أثبتت ا

أمام شاشات التلفاز والبث الفضائي إلى مدة تصل إلى عشرات الساعات، بحيث يقضي 

ساعة 24ساعة أسبوعيا في فصل الصيف و33األطفال في العالم العربي ما يزيد عن

إن ).64(وذلك بطبيعة الحال له آثاره النفسية واالجتماعية عليه ،الشتاءلفي فص

قال من مرحلة ألخرى، أما نتة في حالة نمو مستمر متطور الطفل من الناحية الجسماني

عيش فيها، أي أن ة التي يلة إعداد وتكيف مع البيئمن الناحية االجتماعية فيكون في حا

فهو يكتسب منابع الثقافة مثل مناقشة المحيطين به .يكون في فترة تكيف اجتماعي

وغير ذلك  من أوجه النشاط التي يكون في حاجة إليها، ويتعرف على المبادئ والقيم 

والعادات، والتقاليد التي يتميز بها مجتمعه، كما يكتسب بعض المعرفة عن نظم وتاريخ 

إذ ،وأنماط السلوك التي يستخدمها مثال له في مستقبل حياته،ي يعاصرهاالحضارة الت

انه يقترب من مرحلة النمو التي تسمح له أن يتحرر من رقابة الوالدين ليدخل في 

النفسية يحاول أن يخرج من نطاق مجتمعه ، ومن الناحية مجتمع الرفاق واألصدقاء

فنجد الطفل في هذه المرحلة اتية ،ليكون لنفسه طابعا مميزا يعبر عن شخصيته الذ

:لى تحقيق العديد من األهداف مثليسعى إ

.مكانته في الوسط االجتماعي والثقافي المحيط به-

.المهنة التي سيلتحق بها في المستقبل-

.المبادئ األخالقية التي سيتخذها موجها له-

.الخ...األصدقاء الذين سيقترن بهم -

وغالبا ما تسبب له ،بة على نفس الطفلوفي الصعمثل هذه األهداف تكون غاية

صدمات شديدة ومخاوف تشعره أحيانا بالفشل، إذ لم يلق رعاية وتوجيها من والديه 

الهروبما يعيينه علىوهنا يجد الطفل في مشاهدة التلفزيون.ومعلميه

ا أمام فنجده جالس.والشعور بالفشل الذي يشعر به في عالم الواقع،من الصراع النفسي

يجد ربما شاشة التلفزيون ببرامجه المتعددة، وفي وجهه نظرات االستغراب العميق إذ 
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في هذه البرامج بعض العون في فكرة صائبة لحل مشكله، وقد ينصرف إلى التلفزيون 

).65(لمجرد الترفيه 

اقع والحقيقة كما هي والطفل عندما ينظر إلى التلفزيون يعتبره مرآة تعكس الو

مع أن الواقع العلمي يؤكد قدرة التلفزيون على التعديل ،يريتعديل أو تغخل أودون تد

كما أنه يمتلك القدرة على . والتغيير حسب رأي المعدين والمخرجين والمصورين

وذلك ،التالعب الدرامي في المعنى التمثيلي والقصصي المعروض على األطفال

جعل ما يعرض في يمما ،التصويروإمكانات،مثلوالمخرج والم،بتدخل كاتب النص

المشهد الدرامي غير الواقع الحقيقي، لكن هذه اإلمكانات الفنية للعرض تخلط هذا الوهم 

).66(لألطفال بالحقيقة والواقع 

وفي العام الثالث يبدأ الطفل في االهتمام بالصوت والصورة بشكل عام، ثم يتحول 

وفي العام السادس يالحظ أن الطفل .ىاالهتمام تدريجيا إلى برامج معينة دون أخر

أن الطفل في هذه المرحلة ظكما يالح.يتأثر بنوعية اختيار الوالدين للبرامج التلفزيونية

فيما يجد نفسه أمام جهاز غوف بالمعرفة لنموه ونمو أفكاره، ش،العمرية وما بعدها

.العالتلفزيون فإنه يقبل عليه إما بدافع الترفيه أو بدافع حب االستط

:عادات وأنماط مشاهدة الطفل للتلفزيون-5-2
سنتناول في تحليل عادات وأنماط مشاهدة التلفزيون عدة نقاط أهمها ساعات 

:الخ ويتضح ذلك كمايلي... المشاهدة المواد التلفزيونية المفضلة 

:ساعات المشاهدة: أوال

) اليونسكو(العلوم لثقافة واأظهرت دراسة أجرتها منظمة األمم المتحدة للتربية و

إلى أن الطفل قبل أن يبلغ الثامنة ،حول معدالت تعرض األطفال العرب للتلفزيون

ساعة في 14ساعة في حين يقضي 22عشرة يكون قد أمضى أمام شاشة التلفزيون 

الثامنة والخامسة هذا إذا علمنا أن نسبة الذين يشاهدون التلفزيون ما بين،قاعة الدرس

فيهؤالء األطفال يقضون جزءا كبيرافإن%99.9عشر بلغت 

) .67(مشاهدة التلفزيون دون رفقة األهل 

إن هذه النسب مرتفعة للغاية وهي تؤكد التأثير البالغ للطفل، وعموما فساعات 

:زيون تتحكم فيها عوامل هاما منهامشاهدة التلف
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: عمر الطفل-أ

المواد التلفزيونية فكلما تقدم عمر الطفل سرعان ما يبدأ في استطالع

المتنوعة، ويكون لنفسه ذوقا خاصا تجاه تلك المواد وخاصة البرامج التي تعرض على 

.القنوات المتخصصة في برامج األطفال

:جنس الطفل-2

يالحظ أنه توجد فروق كثيرة بين الذكور واإلناث بالنسبة ألذواقهم في اختيار 

.يختلف كثيراالبرامج لكن حجم المشاهدة لهذه البرامج ال

:األسرة-ج

تزداد استجابة الطفل لمشاهدة القنوات التلفزيونية ببرامجها المتعددة وفقا 

التجاهات الوالدين اتجاه تلك البرامج، وتوضع الدراسات أن مستوى ثقافة األسرة يؤثر 

في تحديد ساعات مشاهدة الطفل للتلفزيون حيث تتناسب نسبة مشاهدة األطفال عكسيا 

ستوى االجتماعي والثقافي لألسرة، فكلما ارتفع المستوى االجتماعي والثقافي مع الم

تنوع اهتمامات أطفال األسر المثقفة بوسائل تحيث.لألسرة كلما قلت مشاهدة األطفال

كما يجد الطفل ميوال نحو .كقراءة الكتب والقصص والمجالت،أخرى للثقافة والتسلية

سرة، بينما تكثر المشاهدة عند أطفال األسرة النشاط االجتماعي والرياضي مع األ

ساعات مشاهدة التلفزيون عند مدةتذبذبوتوضح دراسة إيناس غزال .المتوسطة

ص رولكنه يترقب موعد مشاهدة بعض البرامج المفضلة في الوقت الذي ال يح،الطفل

.سبة لقيامه بأنشطة أخرىنفيه بال

وض في مجاالت أوسع، ويقدم مادة ويرى بعض أولياء األمور أن التلفزيون يخ

ثقافية أوفر تمثل اهتماما دقيقا لدى أطفالهم، وتتمثل األساليب التي تدفع هؤالء األطفال 

في التعرف على ما يدور في المجتمع واكتساب المزيد من ،إلى مشاهدة التلفزيون

والمواد باألوقات ذلك تفرض األسر قيودا فيما يتعلقلالمعرفة وشغل أوقات الفراغ، 

التي يشاهدونها كحرمانهم من مشاهدة بعض القنوات التي تعرض أفالما تحتوي على 

كما توضح الدراسات مدى تزايد ساعات مشاهدة الطفل للتلفزيون .اإلثارة والرعب

أيام الخميس والجمعة، األحد والعطالت الرسمية واألعياد ،حيث تصل عدد ساعات 

.المشاهدة إلى حوالي خمس ساعات
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:البرامج التلفزيونية المفضلة: ثانيا

فيما يخص بالبرامج والمواد التلفزيونية التي يفضلها األطفال في القنوات اأم

أن " برامج األطفال التلفزيونية"بعنوان " دعاطف لي العب"، فأوضحت دراسة التلفزيونية

عالناتيليها في مراتب الحقة اإل،برامج األطفال تمثل أعلى نسبة من المشاهدة

كما أن برامج ).68(السيرك، برامج عالم الحيوانات ثم التمثيليات وبرامج المسابقات 

كذلك برامج األطفال التي تعتمد على تنمية ،المسابقات التي تعتمد على ثقافة الطفل

.قبل األطفال على مشاهدتهايالمهارات واكتشاف المواهب تعد من أهم المواد التي 

يلعبون الدور األساسي في انتقاء القناة أو البرنامج ألطفال ويمكن القول أن ا

الذي يجتمع حوله أعضاء األسرة لمشاهدته، يلي ذلك األمهات وأخيرا يأتي دور اآلباء 

الذي يبدو أن دورهم يتقلص في هذا المجال، مما يشير إلى الدور البالغ الذي يلعبه 

إن .ستفادة من هذه الوسيلة اإلعالميةومدى اال،األطفال في توجيه استخدام التلفزيون

االختالفات في تمييز األطفال واختيارهم لبرامج التلفزيون ليس راجعا إلى المستويات 

االجتماعية واالقتصادية فحسب، وإنما في مدى الخبرات التي يمرون بها، واألسس 

البرامج النفسية لحاجتهم وقدراتهم، ومدى اإلدراك واالستيعاب باإلضافة إلى طبيعة

التي اعتادوا على مشاهدتها وهذا يعني أن األثر الذي يحدثه التلفزيون في الطفل يعد 

.تفاعال بين خواص البرامج التلفزيونية ونوعية األطفال الذين يشاهدون هذه البرامج

:جماعية المشاهدة: ثالثا

ور تتم في حض،تتميز عادات وأنماط المشاهدة لألسر العربية بأنها جماعية

األهل أو األصدقاء أو الجيران، وعادة ما تدور النقاشات والتعليقات المتبادلة بينهما 

أثناء المشاهدة التي كثيرا ما تأخذ الدعابة والسخرية أحيانا من بعض المشاهد وبخاصة 

العادات التقاليد، ويعد اآلباء في ذلك أكثر شعورا بالسخط والحرج ك التي تخرج من تل

د مشاهدة األطفال لهذه المشاهد التي ترد في المسلسالت واألفالم من األمهات عن

.العربية واألجنبية

والمتعة وليس للفرجة أنه وسيلة ي أذهان العديد من األسر بويرتبط التلفزيون ف

حسب –وسيلة ثقافية تعليمية إخبارية، حيث توضح الدراسات أن التلفزيون ضروري 
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ل البهجة والسرور على األطفال أو لشغل وقت ال لشيء سوى إلدخا-رأي األصدقاء

.الفراغ أو لمنع الشعور بالوحدة

وأكدت الدراسات أن انخفاض المستوى الثقافي لألسرة يؤدي إلى قوة تأثير 

البرامج واإلعالنات المتنوعة في تشكيل ثقافة الطفل، وأن عدم رضا اآلباء فيما يقدم 

إيجابي في تغيير عادات المشاهدة أو تقديم من بعض المشاهد التلفزيونية ليس له أثر 

.البديل الثقافي والترفيهي لألطفال

:أثر القنوات التلفزيونية على الطفل-5-3
من المعروف أن التلفزيون يلعب في الوقت الحاضر، دورا فاعال في حياة 

الناس فينقل الهموم في بيوتهم أو في موقع يتواجدون فيه العلم والمعرفة والخبر 

وتغطي ،لتسلية والترفيه، كما اعتبر من الوسائل  الناجحة في تعليم الصغار والكباروا

أن دخول الفضائيات .برامجه معظم نواحي الحياة، وتتوجه إلى جميع الفئات واألعمار

ووظائفه ومعتقداته وقيمه وأفكارهقد حمل معه تغييرات مقصودة للمجتمع في بناءه 

واآلخر قد زاد من إعاقة ،مستمر في ذلك وم المجتمع فمنه ما زاد  من تطور وتقد

بنى المجتمع وتمزيق وتغريب قيمه وثقافته، وذلك مناط بالطريقة أو اآللية التي موهد

شير التأثير القنوات التلفزيونيةوي.تم التعامل بها في استقبال الخطاب الفضائي

إلى دراسة أعمق وخصوصا الفضائيات على الطفل جملة من القضايا التي تحتاج

وتحليل أشمل لظواهرها لكن على العموم يمكن تقسيم هذا التأثير إلى تأثير إيجابي 

:وسلبي على النحو التالي

:التأثيرات اإليجابية: أوال

فإن ،على الرغم من كل ما كتب عن اآلثار السلبية للتلفزيون على المشاهدة

.دى الطفل القيم االجتماعية اإليجابيةللتلفزيون أثاره اإليجابية فهو يمكن أن ينمي ل

ر من البرامج والمشاهد التلفزيونية تحث على بر الوالدين ،وتقديم الخير واإلحسان يفكث

مما يجعلهم يتأثرون بها ،عن طريق ما تقدمه من مشاهد مأساوية لفقراء أو مصابين،

).69(إلى فعل الخيرات ونويسارع

زيادة الحصيلة اللغوية عند األطفال وتعزيز ،ومن اآلثار النافعة للتلفزيون*

استخدام اللغة الفصحى لديهم، وأي مراقب في البيت ألطفال األسرة يلحظ استخدام 
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الطفل لمفردات جديدة،ما كان له أن يعرفها لوال متابعات المسلسالت المدبلجة 

غيرها افتح ياسمسم، والمناهل، و:بالفصحى، ولوال متابعة البرامج التعليمية مثل 

هي ،وقد أثبتت الدراسات التربوية أن من أبسط الطرق الكتساب الطفل اللغة ).70(

.سنوات04و03إقامة عالقات الطفل فتظهر في العمر ما بين 

فتح آفاق جديدة للتعرف على عوالم مختلفة لدى الطفل، فهو يتابع مسلسالت *

ة، تثير خياله وتشده عن حروب الفضاء ويتابع معها صورا عن آالت وأجهزة معقد

إليها كما تنقله بعض البرامج على عوامل أخرى من التجارب الجديدة خالل برامج 

.عديدة عن البحار والمحيطات وعالم الحيوان والشعوب األخرى

تبرز لديه القدرة شاهدة الطفل للبرامج التلفزيونيةومن المالحظ أيضا أن م*

وصا في المراحل األولى للطفولة، وتقف التخيلية، ويسعى جاهدا إلى تعميقها خص

البرامج التلفزيونية إلى جانب المدرسة كوسيلة معينة يستفيد منها المعلمون والمعلمات 

في تنفيذ دروسهم بخاصة عن طريق المشاهدات التي ينقلها إليهم، وتحتاج منهم 

اإلمكانات رحالت وتنقالت إلى المواقع الموجودة فيها، وقد ال تتوافر له وألطفالهم 

.التي تساعدهم على الوصول إليها بسهولة

وفي المجال الصحي، تهدف البرامج التلفزيونية إلى تبصير األطفال بالقواعد *

ية غير السليمة حتى يبتعدوا عنهاالصحية السليمة حتى يتقيدوا بها، والقواعد الصح

ة ،النظافة الشخصية فعن طريق البرامج يمكن تعويد األطفال النظافة مفاهيمها المختلف

في الجسم والمالبس، النظافة العامة في البيت وفي الشارع والمدرسة  والبيئة بشكل 

ويعلم التلفاز العناية الشخصية .عام مما يساهم في نظافة البيئة وحمايتها من التلوث

افظة لمحافظة على أسنانهم بعيدا عن األمراض التي تسبب لهم المخاطر، والمحامثل 

بعيدا عن تعرضها للمخاطر التي تؤدي بها إلى األمراض، التي تعيق جسامهمعلى أ

نموهم الجسدي، والذي يؤثر بالضرورة على نموهم النفسي والعاطفي والعقلي، مما 

يكون له بالنتيجة األثر السلبي على حياتهم التعليمية، بشكل خاص وعلى مجريات 

.حياتهم العامة
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األطفال مفهوم الوقاية من األمراض واالبتعاد ويستطيع التلفاز أن يعزز لدى

عن مصادر العدوى، ويعلمهم كيفية التعامل مع األمراض التي قد يتعرضون لها حتى 

).71(يخففوا من خطرها عليهم، والمساعدة في الشفاء منها 

اأما في المجال الترفيهي، فتعد البرامج التلفزيونية خصوصا الترفيهية منه*

ناجحة، تقدم البهجة والسرور لألطفال في إطار من التسلية الممتعة وسيلة ترفيهية

قد أوقات فراغ كثيرةوالمفيدة في الوقت نفسه، فاألطفال خارج أوقات دوامهم يمتلكون 

تلحق بهم الضرر التربوي والصحي واالجتماعي، إذا لم يجدوا وسيلة تنظم هذه 

وقات الفراغ لديهم، ع طريق تقديم أماألوقات والتلفاز في هذه الحالة يمكنه تنظي

.برامجه ومواده المختلفة التي تراعي رغباتهم المتنوعة

--أن آثار التلفزيون محدودة ولكنها مستمرة فالتلفزيون " هيملويت"وتذكر *

يؤثر مفهوم األطفال عن الوظائف ويثري معلوماتهم عنها، كما يؤكد -حسب رأيها

ينمي من قيمهم كاإليمان بالشجاعة ويزدهم المبادرة، وحسن المظهر، كماةصف

وتذهب بالقول إلى أن أطفال .ةفبالمعلومات عن حياة أبناء الطبقات االجتماعية المختل

المدرسة االبتدائية هم أكثر الجماعات مشاهدة للتلفزيون، وخاصة متوسطي الذكاء منهم 

).72(ويعد التلفزيون مصدر هاما للمعرفة بالنسبة لهم 

:التأثيرات السلبية:ثانيا

إن التطور وتوسع البث الفضائي الموجه للمجتمعات العربية، أخذ يجذب -

أعدادا متزايدة من الجماهير العربية، ويؤثر على ثقافتهم العربية اإلسالمية ،كما أضر 

كثيرا تكوينهم الوطني والقومي ،من خالل التأثير في نظمهم القيمية المستمدة من 

).73(أصالة تراثهم وشريعتهم 

اءتنا الفضائيات ونتيجة لعدم االستخدام المناسب لها جاءت بعدة سلبيات لقد ج

:ممكن أن تحطم بناءات وثقافة المجتمع العربي ومنها

لقد أصبح اإلعالم المبثوث في بعض بلدنا العربية نسخة :نشر الثقافة اإلباحية*

ورامج اللهر المتابعة السطحية وبيلإلعالم الغربي، حيث ال نجد في بعض معلوماته غ

وضآلة العقل، وتحرفه  عن التفكير في أساسيات ع التي تزيد في سطحية التفكير الخلي

الحياة ،وبالتالي تقل فيه روح العلم والمعرفة واإلبداع ،وتحوله إلى فرد غير مبال 
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هبالقيم واإلرث الديني اإلسالمي ومندفعا إلى تقليد ما يشاهده من برامج على هذ

لحال إذا كانت برامج األطفال في التلفزيونات العربية ثم إنتاجها في القنوات، فكيف ا

دول أجنبية غربية، ال تمت للواقع والثقافة العربيتين بصلة، بل إن العديد من الدراسات 

من مجموع األفالم التي تعرض على األطفال تتناول موضوعات %49أثبتت إن نسبة 

ناه الشهواني العصري المكشوف، وأن تدور حول الحب بمع%15جنسية، وأن نسبة 

هذه األفالم تثير الرغبة الجنسية في معظم موضوعاتها، وتعلم المراهقين والمراهقات 

العادات الضارة وفنون التقبيل والحب والمغازلة واإلثارة الجنسية والتدخين واحتساء 

).74(الخمر 

ونه من تصرفات وأفعال يميل األطفال إلى التقليد والمحاكاة لما يشاهد:العنف*

الكبار، وخاص إذا شاهد هؤالء األطفال مواقف ذات جاذبية عالية ، كان تكون أفالم 

الكرتون، وصور ومسلسالت يتدخل فيها الخيال العلمي ،ومن ثم فإن الطفل إذا شاهد 

إن زيادة.ل عنيدا وعنيفالطفاأمواقف للعنف قام بتقليدها وبتكرار المشاهدة والتقليد ينش

أعمال العنف على شاشة التلفزيون وخاصة التي يتصل منها بهوائي يمكن من خالله 

استقبال القنوات الفضائية المليئة ببرامج وأفالم العنف والقوة، وهو ما يترك آثاره على 

يقلدون ما يشاهدونه على شاشة التلفزيون مالفرد وبخاصة األطفال والمراهقين، ألنه

فالكثير ينتقدون .عزيادة الجريمة واالنحراف داخل المجتمي،ومن هنا تبدأ الخطوة ف

اإلدارة التلفزيونية على تصوير الجريمة والعنف بصورة أكبر من حجمها في الحياة 

ملء األخبار بالنشاط اإلجرامي والعنف، واستخدام العنف في دونالطبيعية ،و ينتق

هم، وربما يميل ديالمعلومات التي لهواألفالم بأنه يفسد القيم التي يعتنقها األطفال ويش

).75(البعض منهم خصوصا المراهقين إلى ممارسة الجرائم في الحياة الواقعية 

أن مشاهدة برامج العنف له تأثير على وأكدت دراسة المنظمة النفسية األمريكية

:األطفال وكان من أهم هذه التأثيرات

.المهماإلقالل من حساسية األطفال لمعاناة الغير وآ*

.مشاهدة برامج العنف يدمن مخاوف األطفال من العالم المحيط بهم*

).76(بشكل يضر باآلخرين مشاهدة برامج العنف تعل األطفال يسلكون عدوانيا *

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الرابع                                                        اإلعالن في القنوات العربیةالفصل

128

يشجع التلفزيون الروح االستهالكية لدى الطفل خصوصا في :نشر ثقافة االستهالك*

حيث تستهوي اإلعالنات أفئدة األطفال القنوات التي يأخذ اإلعالن منها حيزا كبيرا، 

ومع تكرارها فإن الطفل يتخيل أن كل ،للنظر والسمعملفتة خاصة إذا قدمت بطريقة 

إن اإلطالع بشكل غير مناسب .هذه الحاجات المعلن عنها يمكن إن يحصل عليها

له أثر كبير في ازدياد حدة،نوات من إعالناتقثر بصورة مبالغة بما تعرضه اللتأوا

االستهالك، فالفرد يحاول أن يصل إلى مستوى ما يراه على هاته القنوات، فيلجأ إلى 

إن األمر بات خطيرا نتيجة الزدياد رغبات البعض من مشاهدي .األسواق المبالغ 

مما ،القنوات الفضائية بتطمين حاجاتهم االستهالكية حتى لو بالطرق غير المشروعة

.مؤكد أن المجتمع العربي بغنى عنهاإلى انحرافات كثيرة من الييؤد
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المبحث الثاني

عالقة الطفل بإعالنات القنوات العربية

:اإلعالن في القنوات العربية-1

:التطور في اإلعالنات التلفزيونية-1-1
وضع اهتمام مة يأصبحت القنوات التي تبث عن طريق األقمار الصناع

ألن ،ات العربية أصبحت تتنافس لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين المعلنين، فالقنو

ذلك يعود عليها بالخير من الناحية االقتصادية، حيث أن المعلنين يقبلون على القنوات 

يصل إعالنها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين ، لكيالتي تحقق أكبر نسبة مشاهدة

.المتضمن الجمهور المستهدف لإلعالن

هذا .العربيةاإلعالن التجاري يمثل مصدر مهما من مصادر تمويل القنواتأصبح 

ألي رياضة، أو لبرامج ناجحالرعاية اإلعالنيةكانتوقد تطور اإلعالن حتى

من الرياضات تجذب عدد كبيرا من الجمهور، وهذه الرعاية تختار برنامجا معينا يهتم 

.ور المستهدف لسلعتهبنوعية معينة من الجمهور يمكن أن تكون الجمه

أنه استفاد من ،وقد كان من مظاهر التطور اإلعالني إلعالنات القنوات العربية

وبرامج الجرافيك ،وطرق التصوير،ي من حيث األفكار الحديثةكنولوجالجانب الت

خصوصا في القنوات ،الحديثة والكمبيوتر، ولقد بدا هذا واضحا في السنوات األخيرة

وات األطفال وقنوات األخبار التي أصبحت تتمتع بجذب جماهيري المتخصصة مثل قن

).77(مما يجعلها مفضال لبعض اإلعالنات 

وتشير اإلحصائيات إلى أن حجم الصرف اإلعالني في المنطقة العربية لسنة 

مليار دوالر حسب التعريفة اإلعالنية الرسمية، وأن ما نسبته 4.4بلغ حوالي 2004

مليون دوالر، يتم تخصيصه 88أي ما قيمته الفعلية حوالي من هذا المبلغ 20%

).78(سنويا الستهداف األطفال بواسطة القنوات الفضائية المتخصصة أو العامة 

أضخم شبكة ،وتعتبر شبكة التلفزيون السعودي التي تربط مختلف المدن من المملكة
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لميزانيات اإلعالنية في حيث توجه ا،وأكثرها حداثة،تلفزيونية في دول العالم الثالث

أما في باقي دول الوطن .التلفزيون  السعودي إلى العديد من الدول المجاورة لها

التي تعتبر ،ذيع كثير من محطات التلفزيون العربية اإلعالنات التجاريةفت،العربي

مصدر أساسيا للتمويل لبعض المحطات التلفزيونية كالتلفزيون اللبناني واإلماراتي 

).79(يرها وغ...

.نوات العربية إشكال القيم األخالقية في اإلعالن التلفزيونيقويطرح اإلعالن في ال

:العربييالقيم األخالقية في اإلعالن التلفزيون-1-2

تلتزم بعض القنوات العربية منهجا أخالقيا في إعالنات األسرة، في حين نجد 

LBC-.MBCت كقناتي أن قنوات أخرى تعتمد على الخط الغربي في اإلعالنا

ومنها اإلعالنات ،ويالحظ أن هناك بعض اإلعالنات تتناوب وتختلف في عرضها

سواء كانت المنتجات خاصة بالمنزل وبالطفل ،الموجهة إلى األسرة العربية بشكل عام

األسرة محاكاةويخاطب بعض المعلنين األسرة عن طريق .أو بعض األجهزة المنزلية

لغة سواء في المظهر أو الملبس، مما يسهل على األسرة تقبل السلعة الحقيقية دونما مبا

غير أن العديد من إعالنات الشباب تجنح إلى ،كضرورة من ضروريات الحياة اليومية

ات بشكل غير متفق مع تيكذلك ما يؤخذ على اإلعالنات استخدام الف.اإلثارة والحركة

أو ما إلى ذلك من ،أم مغازلة شاب فتاة،سواء برقص الشباب مع فتيات،القيم العربية

على فمعظم القنوات العربية تعتمد).80(المعالجات اإلعالنية التي تتنافى مع التقاليد 

ومعدة بأسلوب ،جسدها العاري في الدعاية لبعض السلعالمرأة في اإلعالنات ،مستغلة 

يعكس الطابع العربي وبهذا يفتقد اإلعالن في القنوات العربية أن.اإلعالنات الغربية

.المميز للثقافة العربية األصلية

بالرغم من ،نتساءل في كثير من األحيان عن واقع الصناعة اإلعالنيةو

الهيئات العربية بغية تنظيم اإلعالن والدعاية بعض التشريعات الصارمة التي وضعتها 

.التجارية

):81(من قانون اإلعالم األردني بمايلي) 9(فقد صرحت المادة 

.عدم اإليحاء باإلساءة إلى أي منتج آخر-4

.احترام العادات والتقاليد في المجتمع األردني وتكريس األخالق واآلداب العامة-5
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احترام الذات اإلنسانية والقيم األخالقية وأن ال تدعو إلى التفرقة على أساس العرق -6

.اللغة الدين العجز العقلي أو الجسدي

....يحاءات جنسية أو ترويج لإلباحية واالنحرافأن ال تتضمن إ-7

.عدم الترويج المفاهيم السوقية أو اإليحاء ألي فعل غير قانوني-12

:عالقة الطفل باإلعالن التلفزيوني-2

تساعد خصائص اإلعالنات التلفزيونية كوسيلة اتصال بصفتها أكثر هذه 

جه عام في التأثير على الطفل بوالوسائل التي يتعرض لها األطفال في الوطن العربي

لذلك تشير معظم البحوث إلى تعاظم مكانة اإلعالنات التلفزيونية بالنسبة لألطفال

التي تقدم للصغار تفاإلعالنا.لمؤثرات السمعية البصريةبحكم االستخدامات الذكية ل

الرسوم مثل ;حيث يتم مراعاة ذلك في أساليب جذب االنتباه،غير تلك التي تقدم للكبار

التعامل مع حركات ،الجذابةالمتحركة المعروفة عند األطفال والتركيز على األلوان

زا عوقد ).83(الكاميرا واستخدام الشكل الفكاهي وغيره من أساليب الجذب المختلفة 

ضعف قدرات الطفل الذهنية :ولهماأبعض البحثين هذه العالقة إلى عاملين أساسيين 

.هد التلفزيونية على الفصل بين المشا

إمكانات المتعة البصرية المتحققة في اإلعالن التلفزيوني، والعائدة من اتساع : وثانيهما

مما أتاح المناظر ،يالمجال التصويري لإلعالنات باستخدام التصوير الكمبيوتر

بناء عالقة ووالحركات التصويرية والمشاهد المتحولة وغيرها من التكتيكات الصعبة 

كال الحقيقية، وهو ما يعزز فرص المتع البصرية من وراء مشاهدة الطفل مع  األش

ويؤكد العديد من المسؤولين التسويقيين أن األطفال يتابعون اإلعالنات ). 84(لإلعالن 

ارك لألبحاث ، ففي دراسة أمريكية حديثة نشرتها ميديا ممالتجارية بشكل يثير االهتما

كي حول اإلعالنات التي يعرضها التلفزيون طفل أمري4500وتطرقت إلى استفتاء 

سنة ال 11و06من األطفال  الذين تتراوح أعمارهم بين %60أشارت إلى أن نسبة 

ات التي سبقتها وثم ييتجاهلون اإلعالنات التجارية، وتأتي هذه الدراسة لتنفي كل النظر

إن القيمة ).85(تداولها عن إهمال األطفال لإلعالنات التي يعرضها التلفزيون 

هي تدعيم عملية التمتع ،المستخلصة من مثل هذه اإلعالنات الممتعة في نظر الطفل

األخصائيين االجتماعيين والتربويين من حياة كأسلوب وكمعيار، رغم تحذيراتبال
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التأثيرات السلبية لغرس هذه القيمة في أذهان األطفال وانعكاسها بعد ذلك على قيمهم 

).86(وسلوكياتهم 

ن أجل بلوغ اإلعالن التلفزيوني ألهدافه السلوكية على األطفال، أصبح من وم

المعروف اعتماد شركات اإلعالن على علماء نفس متخصصين في دراسات سلوك 

المؤثرات السمعية البصرية وما مساعدهم هو استخداا وم،األطفال بهدف التأثير عليهم

،تؤهلهم إلخراج ةوتقنية هائلهذه اإلعالنات من إمكانات ماديةيتوفر لمصممي

اإلعالن التلفزيوني بطريقة تشد انتباه الطفل وتغرق خياله في عالم من الرؤى 

ة تحتوي على الرسوم بفاإلعالن التلفزيوني يقدم  للطفل رسالة مقتض.والمشاهد الجذابة

الواقعية والخيالوالصور سريعة اإليقاع غريبة أحيانا وأحيانا أخرى تجمع بين

حتوي شخصيات مميزة، واضحة المعالم تقوم بحركات معينة وهو ما ينشده الطفل في ت

.عالقته مع اللغة والصورة والصوت

ودور األسرة ،وتتحكم في عادات مشاهدة الطفل اإلعالن عدة عوامل كسن الطفل

أما عن أنسب األوقات لمشاهدة األطفال لإلعالنات التلفزيونية ،العرضتوأوقا

:احثة إيناس غزال في دراستها إلى أنتوصلت الب

إعالنات ما قبل مسلسل السهرة المساء تستحوذ اكبر عدد من المشاهدين وهذه -

.الفترة تمثل الذروة لعرضها  لعديد المسلسالت واألفالم

وعزت الباحثة انخفاض مشاهدة اإلعالنات في فترتي الصباح والعصر إلى -

).87(في المذاكرة انشغال األطفال في المدارس وبعدها 

وما قد تخلقه مشاهدة الطفل ،ونظرا لتعلق الطفل الشديد باإلعالن التلفزيوني

سعت ،لإلعالن من مخاطر تنعكس في سلوكياته، خصوصا فئة أطفال ما قبل المدرسة

اتجاه الطفل، فسنت هالعديد من الدول إلى تنظيم العمل اإلعالني للحد من مخاطر

ها قطاع رفية الهدف منها حماية الطفل من التحوالت التي يعتشريعات تنظيمية وقائ

:اإلعالن وخصوصا السمعي البصري منه

أحكاما حول اإلعالن التلفزيوني تشريعات االتحاد األوروبيفقد جاء في 

منع :" حيث نصت مواده على 1997والموجه للطفل منه خصوصا وفصح جليا سنة 
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باألطفال والقصر لذا وجب احترام التعليمات إلحاق أي ضرر أو أذى جسدي ومعنوي 

:التالية لحمايتهم

ال ينبغي بأي شكل من األشكال دفع القصر واألطفال مباشرة لشراء السلع -أ

.أو خدمات مستغلين قلة خبراتهم أو سذاجتهم

ال ينبغي دفع القصر مباشرة إلقناع أوليائهم لشراء السلع أو استعمال -ب

.عنهاالخدمات المعلن

.ال ينبغي استغالل ثقة األطفال في أوليائهم أو معلميهم أو أي شخص آخر-ج

.ال ينبغي تقديم القصر في حاالت خطيرة-د

المالحظة  التي يمكن تقديمها أن اإلطار المقدم سابقا بعيد عن آليات حماية األطفال من 

.االهتمام بالرسالة اإلشهارية والتأثر بها

رجمت نصوصا قانونية دقيقة تعنى بحماية الطفل من خطر اإلعالنات لكن السويد ت

حينما نصت إحدى المواد القانونية بما يلي 

ويطبق هذا القانون أيضا على ،سنة12دون سن تمنع اإلعالنات التي توجه لألطفال 

قبلها السويد ،فقد جاء رويج هي األخرى تقدمت في الطريق الذي سطرته نال.الرعاية

عموما " :مايلي1997والذي عدل سنة 1992انون السمعي البصري لسنة في ق

"تحرم اإلعالنات الموجهة خصوصا القصر

لكن يمكن أن تعتبر إن ،رويجنباقي الدول األوروبية لم تسن قوانين مماثلة للسويد وال

عن سابقيها في هذا المجال، فقد قدم مكتب متأخرافرنسا قد خطت هي األخرى ولو 

تعليمات صارمة حيث جاء في تعليماته لسنة (Bvp)اإلعالن الفرنسيقابة على الر

:على14المادة ما يلي نصت 2002

.اإلعالن ال ينبغي أن يشغل  سذاجة الصغار المراهقين وقلة خبراتهم-

اإلعالن ال ينبغي أن يحمل أي عروض تضع األطفال في موضع خطر -

.معنوي أو نفسيأو تعرض حياتهم ألي خطر صحي، 

يجب إن تخلو اإلعالنات من مشاهد العنف أو أي معالجة سلبية تؤثر على -

.ا ومعنوياحيالطفل ص
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ن تعرض المنتوجات في بيئة وحاالت أاإلعالنات الموجهة للطفل ينبغي -

).88(تستجيب لقواعد األمن والطوارئ المتوقعة  

الممارسات التجارية المشرع الفرنسي أيضا يحمي القصر من المخاطر بعض-

يحذر  أي 1987جويلية 30من قانون 99كما الحال لإلعالن التلفزيوني ،فالمادة 

البيع تجاه القصر طفي نقا"  SEXE  SHOPتجارة الجنس "شكل من أشكال التجارة 

)82.(

فعلى سبيل المثال جاء ل،للطفةكما أولت الدول العربية  اهتمامات باإلعالنات الموجه

: ما يلي 12انون اإلعالم األردني وفي مادتهقفي 

:يجب أن تخلو اإلعالنات والدعايات الموجهة لألطفال مما يلي

.مشاهد العنف أو الخرافات أو األذى مهما كان نوعها أو طبيعتها-1

المعلومات أو الصور أو التعابير أو الكلمات التي تؤثر سلبا في سلوك -2

).90(أو بغرض حياتهم أو صحتهم للخطر األطفال النفسي أو األخالقي

:استخدام الطفل في اإلعالن التلفزيوني-3
:واقع االستخدام-3-1

تساهم الشخصيات اإلعالنية الظاهرة في الرسالة اإلعالنية في دعم الجهود 

اإلقناعية لإلعالن التلفزيوني، وينطبق ذلك على الشخصيات الرئيسية والشخصيات 

فالمتحدث األساسي في ،اإلعالن والنشاطات التي يقومون بهااألخرى المشتركة في

اإلعالن له شكل تأثيري يظهر في جذب األطفال، وإلدراك ما هو مهم، وما هو جدير 

).91(باالهتمام والثقة في الرسالة اإلعالنية 

التلفزيوني ة الطفل في اإلعالنلقد تنبه المعلن إلى أهمية توظيف شخصي

ام الطفل في اإلعالن التلفزيوني سيثير فضوال أكبر لدى األطفال وأدرك بأن استخد،

منتجات األطفال والخدمات المقدمة لهم بوقد حفز تزايد االهتمام .)93(المشاهدين 

توضيح كيفية استخدام المنتجات وشرح فوائد هذا لاستخدام الطفل في تلك اإلعالنات 

الدافعة الستخدام شخصية الطفل وهناك العديد من االعتبارات األخرى،االستخدام

باإلضافة إلى ،طفل وحركاته الطبيعية على الشاشةمنها استغالل براءة ال;اإلعالنية
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تسخير فنون المكياج واإلضاءة وتقنيات التصوير والصوت إلثارة االهتمام بصورة 

.الطفل الظاهرة في اإلعالن التلفزيوني 

إن نسبة 1993ع الشريف سنة وقد كشفت  دراسة قام بها سامي محمد ربي

10-6وجاء أطفال المرحلة العمرية من ،من اإلعالنات شارك فيها أطفال56%
وتوصلت .تالهم األطفال من سنتين إلى أقل من ست سنوات،سنوات أكثر مشاركة

حول ترشيد استخدام الطفل في اإلعالنات التلفزيونية، أن معظم معلني دراسة  أخرى

في التلفزيون يستخدمون األطفال في إعالناتهم ،سواء كانت هذه السلع والخدمات السلع 

.تخص األطفال فقط أو تخص األطفال والكبار معا، أو تخص الكبار فقط توالخدما

بالعديد من وقد حظي موضوع استخدام الطفل في اإلعالنات التلفزيونية

:لية،حيث توصلت إحداهما إلى النتائج التاالدراسات األكاديمية

المصري تستخدم على التلفزيونتبث من اإلعالنات التي %56أن األكثر من -

سنة ،وعلل الباحث تفضيل هذه المرحلة العمرية لكون 12–6األطفال بين عامي

.درة على التعبير عن المواقف والنطق السليم للكلماتقالطفل فيها أكثر 

من  %28فيها سلبيا وأن من إعالنات العينة كان سلوك الطفل%43تبين أن -

.هذه اإلعالنات كان سلوكه إيجابيا وهي نسبة قليلة حسب رأي الباحث

.من إعالنات العينة تستخدم الطفل بمفرده%33أظهرت الدراسة أن -

مع المرأة%16.36مع الرجل والمرأة معا، %41وتوزعت باقي النسبة على ظهور 

.من الرجل %9و

لطفل بثلث إعالنات العينة نسبة عالية وهذا  ما قد الباحث اختصاص اوقد عد 

.عاما12يتعارض مع قانون عدم تشغيل األطفال والقصر وقبل بلوغهم 

:ضوابط استخدام الطفل في اإلعالن التلفزيوني-3-2

دون التطرق إلى ،ال يمكننا الحديث عن استخدام الطفل في اإلعالن التلفزيوني

ستخدام ، فقد تضمنت بعض تنظيمات اإلعالن  في القنوات لهذا االالضوابط التشريعية

وني مثلما أشارت إليهراعت استخدام الطفل في اإلعالن التلفزيالعربية الرسمية، مواد

:بعض المواد اإلعالن في التلفزيون السعودي وهي

.ة لما فوق الركبة لألطفال ولغيرهمرعدم استخدام المالبس القصي*
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سن السادسة في حدود بأداء الدور الطفولي هي ما تحت الطفلة المسموح لها*

".صوت وصورة"وتصرفاتها مظهر الطفولة

عدم إظهار األطفال الرضع ضمن المشاركين في اإلعالنات عن الحليب حتى *

).93(وإن لم ينص اإلعالن صراحة عن ذلك 

في التلفزيوني والتشريعاتناإلعال"وفي دراسة للباحثة فريال مهنا بعنوان 

لعربية عموما ات الباحثة أن األعراف اإلعالنية في الدولبين،المجتمعات الراهنة

الرسالة اإلعالنية التلفزيونية لمظاهر العنف أو إثارة الخوف لدى الطفل نتضمتحظر

ه، غير أن هناك جملة من المشكالت تشكل خطورة على حيايأو دفعه إلى سلوك 

ها الدور الذي وليها البلدان العربية االهتمام الالزم وأهمالمرتبطة باإلعالن والطفل ال ت

عناصر ترويج السلعة ونوعية التأثير الذي يمارسه اإلعالن نميؤديه الطفل كعنصر

:على الطفل المتلقي، وتوصلت الباحثة على ضوء التحليالت إلى النتائج التالية

اءة استخدامه الطفل وتمنع إسيال توجد  أية ضوابط قانونية ضخمة تحم*

كمروج لسلع خاصة بالصغار أو الكبار ،مما يحول هذا الطفل نفسه في بعض األحيان 

اإلعالن في غياب أي شكل منظم من أشكال جي ويضعه تحت رحمة منت،إلى السلعة

.الرقابة 

كما ال توجد قوانين واضحة تحرم التوظيف غير المشروع للمشاعر *

).94(مروج لدى أفراده ولدى الكبار يرها الطفل اليثواألحاسيس التي 

لقد حاولت بعض الدراسات العربية، سد الفجوة بين ضبابية التشريعات الخاصة 

باستخدام  األطفال في اإلعالنات التلفزيونية أو غيابها نهائيا، وبين واقع اشتراك الطفل 

مثيل في اإلعالن التلفزيوني في ظل غياب التشريعات الضابطة لعمل الطفل في الت

:د من التوصيات واالقتراحات منهايبصفة عامة، بما فيها اإلعالنات فوضعت العد

ضرورة وضع قواعد وتشريعات لعمل األطفال في اإلعالنات وإخضاع عمله *

.فيها القوانين عمالة الطفل

.االهتمام  الخاص بسالمة الطفل الذين يعملون في مجال اإلعالنات*

فال في اإلعالن ضد قيم المجتمع وتقاليده كما يجب أن ال يكون ظهور األط*

.سلبيةتهر بسلوكياظيجب أال ي
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مراعاة عدم استخدام األطفال في اإلعالنات إال في حدود خاصة، بشرط أن *

.ترتبط السلعة أو الخدمة المعلن عنها بشكل ما

لالحد من استخدام األطفال ذوي المالمح األجنبية واالهتمام بإظهار األطفا*

.ة عربيي المالمح الذو

التي يتحدث فيها الطفل في اإلعالن حتى يكون األداء ةاالهتمام بالطريق*

.اللغوي سليما

2عدم اإلكثار من استخدام األطفال في مرحلة المهد، وكذا المرحلة من *
).95(سنوات 6سنوات إلى 

هتماما خارج كانت قد اكتشفت ا،في اإلعالنات التلفزيونيةللكن قضية ظهور األطفا

مطالبة تشريعات صارمة ضد ، فقد تعالت األصوات شرقا وغربا الوطن  العربي

.مشاركة األطفال في اإلعالنات التجاريةرانتشا

األطفال من خطر تتواصل الجهود لحمايةاالتحاد األوروبيففي  دول 

جاء في الطفل فقد مباستخدا، وخصوصا ما له عالقة اإلعالنات التي تستهدف األطفال

.رية القصاالتشريع اإليطالي فيما يتعلق بالمستويات الثالث لحم

يرتبط المستوى األول منها بحماية القاصر الذي يؤدي أدوارا في الفيلم 

اإلعالني حيث ينص القانون على أن منتجي اإلعالن يجب أن يحصلوا على موافقة 

يا للقاصر الذي ال يجاوز مسبقة من أحد قضاة محاكم القصر، إذا أرسلوا دورا إعالن

.سنة14عمره 

الثاني والثالث فقد اهتما بحماية الجمهور، جمهور القصر من نأما المستويا

.التعرض لإلعالنات بصورة مباشرة حتى غير مباشرة

عرض منها نشرع اإليطالي أحكام حماية األطفال القصر في عدة بنود مل الصهذا ويف

:اإلعالن التلفزيوني أو يشمله كما يليما له عالقة بالطفل المشارك في 

يجب أن ال يستغل المشاعر ي،استخدام الطفل والقاصر في الفيلم اإلعالن-

.الطبيعية التي يكنها الراشدون للصغار

أو نفسيا ،ويجب جسديامضامين الرسالة اإلعالنية يجب أال تؤذي القاصر-

.أال تشغل براءته وسهولة تصديقه وقلة تجربته
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.جب أال ترد في اإلعالن أعمال وأوضاع تعرض الطفل للخطري-

تحرم أحكام القانون اإليطالي أن يخاطب اإلعالن المروج كمشروبات -

كحولية جمهور القصر، أو أن يستخدم القصر في أي فيلم إعالني يروج بشكل مباشر 

).96(أو غير مباشر لمشروبات كحولية 

:لطفلالحاجيات التي يلبيها اإلعالن ل-4

حيث ،ت وجهات النظر بين الباحثين في تقديم تعريف واحد للحاجةتاوفلقد ت

مظهر يعبر عن اإلحساس الداخلي :تعرفها موسوعة مصطلحات الطفولة على أنها 

)97(الذي يوقظ ميل الفرد الطبيعي للقيام بفعل ما أو البحث عن أشياء ومواد بعينها 

سنتناول منها الحاجات المتعلقة . ات عديدةوقد صنف الباحثون الحاجات إلى تصنيف

:بمتغيرات الدراسة

:حاجات النمو الجسدي والعقلي-4-1

):98: (الحاجة إلى الطعام والشراب: أوال

فهي تعتبر من الحاجات الفسيولوجية الجسمية الضرورية لنمو الجسم ،وإكسابه 

ما لتحقيق الصحة النفسية هذه الحاجة مهعالكثير من السلوكيات واألنشطة، ويعتبر إشبا

ويمكن لإلعالن التلفزيوني إن يسهم في إشباع هذه الحاجة من خالل ما يقدمه .للطفل

من معلومات وإرشادات حول السلع الغذائية ،وعرض فائدة  وأهمية كل منتج غذائي

.واجب إتباعها للمحافظة على الغذاء ونظافتهالواألساليب 

:حاجات النمو العقل: ثانيا

الكلمات والمفاهيم، ويكتسب القدرة على معرفة ظستطيع الطفل إن يتقبل ويحفي

لى تنمية مهاراته إما يره على الشاشة وأوقات البرامج واإلعالنات، ويحتاج الطفل 

والخبرات االتصالية مع اآلخرين لية السيما في مجال اإلدراك والتذكر والتفكير،قالع

في تحقيق وإشباع تلك الحاجة لدى لفزيوني أن يسهم مكن لإلعالن التوي.وتفاعله معهم

كي تساعده في تية اليومية التي يعيشها الطفل، بتقديم مواقف متشابهة للمواقف الحيا

تنمية مدركاته، وذلك عن طريق األسلوب المستخدم في صياغة الرسالة مثل استخدام 

.أسلوب الدراما
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:الحاجة إلى تنمية المهارات القرائية: ثالثا

يزداد المحصول اللغوي عند الطفل بشكل ملحوظ حيث يكون عند الطفل بنك 

ويمكن أن .معلوماتي، فحينما يكمل الطفل نموه اللغوي يحتاج إلى تنمية ميوله القرائية

يساعده اإلعالن التلفزيوني بإمداده بالمعلومات حول الكتب، المسابقات التي تجرى في 

الخ ..اإلعالن عن المجالت التي تصدر للطفل القراءة معارض الكتب والقصص، 

)100.(

):101(الحاجة إلى اكتساب المهارات اللغوية : رابعا

تعتبر من أهم الحاجات التي تتعلق بالنمو اللغوي، كما تعتبر مظهرا من 

ومنمظاهر النمو العقلي والحسي والحركي ،ووسيلة من وسائل التفكير والتذكر، حيث ت

طفال بشكل سريع، ويمكن لإلعالن التلفزيوني أن يسهم في تعليم مفردات لدى األال

الطفل عدد كبيرا من المفردات والمعلومات والكلمات، ويمكنه من تصحيح أخطائه 

اللغوية بنفسه خصوصا إذا تكررت أو استخدمت النماذج والشخصيات التي يمكن أن 

.توحد معها ويقوم  بتقليدهاي

:المعرفة والفهمالحاجة إلى حب االستطالع و

تعتبر من أكثر الحاجات النفسية  الملحة التي يحتاجها اإلنسان في الوقت 

خصوصا في عصر المعلومات، وهي حاجة عقلية تسمى الحاجة إلى رالحاض

االستطالع، فهي المحرك األساسي وراء دافع التحصيل عند الطفل ،وتتحقق من خالل 

ن يسهم أويمكن لإلعالن التلفزيوني ). 102(فكر القراءة واإلطالع وتنمية المعرفة وال

رعنصزيادةفي تحقيق حاجة الطفل لالستطالع والمعرفة، بتنويع المثيرات أمامه و

ويق لمعرفة السلعة، أو عن طريق استخدام المسابقات واأللغاز والمعاني، أو عن شالت

هر في مكان طريق العرض ألماكن األشياء واألخبار والتجارب والمعلومات كان تظ

).103(أو محيط معين 

:حاجات النمو االنفعالي واالجتماعي-4-2

:الحاجة إلى الحب والحنان: أوال

من أهم الحاجات النفسية االنفعالية التي يسعى الطفل إلشباعها، ويحتاج الطفل 

إلى  الشعور باألمان العاطفي والحب، وعلى هذا فإن الحياة األسرية والجو العائلي 
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عيد هو الذي يخلق هذا الشعور وينميه، وتأتي أهمية هذه الحاجة لما تتركه من آثار الس

).104(إيجابية على شخصية الطفل مستقبل 

يستطيع اإلعالن التلفزيوني تحقيق هذه الحاجة من خالل مشاهدة الطفل 

لإلعالنات التي تظهر فيها أسرة سعيدة بأبنائها ،بحيث يتمكن من أن يتقمص شخصية 

رها، أو ظهور أم تحنو على يهر في تلك اإلعالنات أو غظحد أفراد هذه األسرة التي تأ

وغيرها من أشكال ...وة وأصدقاءإخأطفالها، أو ظهور  مجموعة من األطفال ك

العالقات الطيبة بين الناس، فيكون عمال مساعدا على توسيع دائرة الحب عند الطفل 

)105.(

:والقبول االجتماعيالحاجة إلى االنتماء : ثانيا

مو هذه الحاجة عند الطفل منذ الشهور األولى داخل األسرة، ثم تنتقل الحاجة نت

إلى االنتماء إلى الجماعات األخرى التي يجد فيها الطفل إشباع حاجته إلى األمن 

ويمكن ).106(ما زاد في العمر لالعاطفي، بحيث تندرج الحاجة إلى جماعات متعددة ك

ن يشبع هذه الحاجة عند الطفل، عندما تكون المواقف والمشاهد أفزيوني لإلعالن التل

ة في موضوعاتها على حركة الطفل في الدوائر المختلفة من خالل لاإلعالنية مشتم

.التركيز على إظهار العالقات الطيبة بينه وباقي أفراد المجتمع

:الحاجة إلى االستقالل: ثالثا

ن المحيطين به في أعقاب مرحلة المراهقة الستقالل عباتعني شعور الطفل 

،وهي حالة الشعور بالنضج الجسمي والعقلي والنفسي والعاطفي، ويتم إشباعها 

، والتلفزيون يلعب دورا أساسيا في مساعدة الطفل على )107(باالعتماد على الذات 

) 108(ة األخرى التي يتعامل معها تحقيق ذاته إلى جانب المؤسسات االجتماعي

مكن لإلعالن التلفزيوني تنمية هذه المهارة للطفل عن طريق إظهار صورة الطفل وي

وهو يقوم بأداء عمل معين، وإنجازه بنفسه، وهذا يتم بالفعل في بعض اإلعالنات التي 

تظهر الطفل وهو يمارس بعض األنشطة التي تنمي الحاجة لديه إلى تأكيد ذاته 

هذه المهارة تنمو لدى الطفل من خالل توحده ، والشعور باالستقالل والنجاح، و)109(

وتقمصه وتقليده للنماذج التي تعجبه من مواقف ومشاهد تصدر من الشخصيات 

.اإلعالنية التي يمكن أن تخذها قدوة له  ويقوم بتقليدها
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:الحاجة إلى اكتساب مهارة المشاركة واحترام الذات: رابعا

النفسية المهمة التي يحتاجها تعتبر الحاجة إلى تحقيق الذات من الحاجات

ذا لعملإحساس بأنه يستطيع عمل شيء ما، وأن يكون هذا اإنساناإلنسان، فلدى كل 

والحاجة إلى تحقيق الذات من حاجات الطفل التي يسعى إلشباعها بمختلف .قيمة

ح اآلخرين واحتالل مكانة عالية بين األفراد د، حتى يحصل على م)110(الوسائل 

ره عضوا فاعال في الجماعة وله دور يقوم به يستحق التقدير ائه واعتببغية إرضا

هذه المهارة وينمييمكن أن يشبع هذه الحاجةفال شك أن اإلعالن التلفزيوني).111(

حول أطفالإلعالنات تدورلدى األطفال حيث أن مشاهدته

لمواقف والمشاهد هذه ا.يتمتعون بالنظام والتعاون، ويشاركون في أعمال تفيد المجتمع

الطفل في التوحد مع الشخصيات التي تظهر في اإلعالن التلفزيوني وهي رغبةتثير

فيقوم الطفل بأداء ما يظهر من هذه المواقف ويلعب هذا الدور ،تؤدي األدوار التعاونية

).112(في المجتمع 

:الحاجة إلى اكتساب مهارة اللعب: خامسا

فالنشاط الحركي الجسماني يحتاج إليه الفرد حاجة أساسية يحتاجها كل طفل، 

وتبدو مظاهره المختلفة في اللعب وحركات القفز والثبات ،عامة والطفل خاصة

من الحاجات المهمة للطفل حيث يتعلم عن " اللعب"، وتعتبر هذه المهارة)113(والتوازن

ر من خاللها ومراعاة أدوار اآلخرين ،كما تظهماحترااالجتماعية مثلتطريقها العادا

وينظر إلى اللعب في إطار الصحة النفسية .روح التعاون، وتكوين صداقات جديدة

.والعالج النفسي على أنه وسيلة تفهم ودراسة الطفل وسلوكه ومشكالته وعالجها

وخالصة القول إن اللعب يفيد في النمو العضلي والنمو االجتماعي والعقلي، كما يفيد 

ويمكن لإلعالن اإلسهام في تحقيق ). 114(لنفسية بشكل عام في إشباع حاجات الطفل ا

اكتساب هذه المهارة، عن طريق اإلعالن عن أنشطة اللعب والرياضة والمسابقات التي 

تظهر في اإلعالنات وممارسة األلعاب الذهنية المفيدة، كذلك  يمكن لإلعالن أن يساهم 

عب في الشارع واألماكن في تقنين اللعب عن طريق بث إعالنات تحذرهم من الل

المتنوعة، وكما أن يقدم اإلعالن التلفزيوني إعالنات عن لعب األطفال، وإظهار الطفل 
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وهو يمارس األنشطة  الهادفة، التي تنمي مهارة اللعب المطلوبة التي تنمي سلوكيات 

).115(التعاون 

:تأثير اإلعالنات التلفزيونية على الطفل-5
األطفال معها ويتجلى ذلك من تجاوباألطفال واضحا ،يعد تأثير اإلعالن على 

لالسيما وأنها أصبحت تشغل حيزا واسعا ضمن البث التلفزيوني اليومي، ولقد تناو

ة في العديد من البحوث والدراساتالعديد من الباحثين تأثير اإلعالنات التلفزيوني

:وتوصلوا إلى نتائج هامة سنحاول التعرض إلى أهمها فيما يلي

:التأثير الثقافي والمعرفي-5-1

إن اإلعالنات التلفزيونية أكثر من  ميرى بعض المتخصصين في وسائل اإلعال

على "جورج فريدمان "عند الناس، وفي هذا يؤكد زة الثقافة انتشارا وقوة وإقباال أجه

عة يعد التلفزيون ببرامجه وإعالناته المتنو" األثر الثقافي لإلعالنات في مقولته الشهيرة 

معارف ة، وتساهم اإلعالنات في تنمي)116(مدرسة يمكنها أن تقدم الثقافة للجماهير 

:الطفل حيث

.تكسبهم لغة اإلعالنات لغة ومفردات جديدة بالنسبة إليهم*

إلعالنات اتنمي خيال الطفل ببعض المشاهد غير الواقعية التي تعرضها *

.التلفزيونية

إلعالنات يعزز ثقة األطفال بأنفسهم مساهمة بعض األطفال في عرض ا*

.بالقدرة على العرض والتسويق والتأثير في اآلخرين

يحفظ األطفال كلمات العرض خصوصا إذا كانت أغنية أو حوارا تمثيلي *

)117.(

حيث يرى مجموعة من ،إلعالنات تأثيرات سلبيةللكن من ناحية أخرى فإن 

:الباحثين  أن اإلعالنات قد تسبب في

ن يعتقد الطفل أن نعومة شعر الممثلة هو أك،ام األطفال بحقائق واقعيةهيإ*

.نتيجة استعمال الشامبو الذي تعرضه على الشاشة والواقع ليس كذلك

والعبارات العامية اظكثير من اإلعالنات تحتوي على العديد من األلف*

ضمن محصولهم والدارجة التي يرددها األطفال بشكل سريع وتتناقلها ألسنتهم، وتصبح
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اللغوي في هذا السن، كما أنه ليس هناك ما يدعو للشك من خالل ما تشاهده من 

تستخدم بعض العبارات السهلة التي تصل أن معظم اإلعالناتإعالنات على الشاشة،

إلى وجدان الطفل، دون مراعاة لمدى انضباطها لغويا ومدى صحة  قواعدها ، وبذلك 

).118(اللغوي تعمل على انحدار المستوى 

يقوم بعض المعلنين من اجل الترويج للسلع والخدمات بإعداد إعالنات تتضمن *

ويل، والغش والخداع وعدم الصدق في تقديم المعلومات هوالتةكثيرا من أساليب المبالغ

ويكون دوره،وتعمد تقديمها المعلومات غير صحيحة ومضلة

).119(في التأثير على معلومات الطفل وخبراته

الطفل وتفقده القدرة على التركيز كما إن شتتكثرة اإلعالنات التلفزيونية ت*

.تواصل عرضها يجعل األطفال يهملون واجباتهم المدرسية ووظائفهم المنزلية

:التأثير االجتماعي-5-2

اإلعالنات في إكساب الطفل كثيرا من المهارات االجتماعية نتيجة تساهم

:لمشاهدة التي تعكسها اإلعالنات التلفزيونية ومنهامحاكاته للمواقف وا

وينمي لدى الطفل ،يساهم اإلعالن في تشجيع الحوار بين الطفل ووالديه*

مهارات اإلقناع وإبداء الرأي، وهو بذلك يعلم الطفل مسؤولية اتخاذ القراء بالشراء

ه األبناء وما ال فهو مرآة لآلباء يتعرفون من خاللها على ما يفضلكباإلضافة إلى ذل

.يفضلونه

تساهم اإلعالنات في بعض الدول إسهاما حقيقيا في إيجاد وعي اجتماعي *

وفي إيضاح الكثير من المشكالت كالفقر والتدهور األخالقي، وتقدم صورا ،ملموس

.واقعية للمشكالت 

يعلى التأثير االجتماع" جيمس هالوران"أما على المستوى الخاص فيؤكد 

اته اإلعالنية على مختلف قطاعات المشاهدين وبخاصة رببرامجه وفقللتلفزيون

األطفال،حيث تعمل اإلعالنات في رأيه على تدعيم العالقة االجتماعية بين األطفال 

).120(كما تؤثر على أنماط الشخصيات المختلفة ،وأسرهم فتزداد تماسكا وتكامال

عالنات تساهم أيضا في اإل،فومثلما تساهم اإلعالنات في تحقيق التماسك *

بة، فحرص األطفال على تقليد كل ما يشاهد يجعله يإدخال أنماط سلوكية واجتماعية غر
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ع وخدمات جديدة وغريبة لويتضح هذا من خالل إدخالها س.خيلةدينغمس في عادات 

ويؤدي إلى  االعتقاد بأنها مطالب ضروري ،لم يكن لدى الطفل معلومات سابقة عنها

ستغناء عنها، إضافة إلى تعميق بعض القيم واألفكار غير الصحيحة عن ال يمكن اال

.جدوى بعض األطعمة والمشروبات على أنها متطلبات أساسية للصحة

سرة في األسرة فالطفل يطلب عددا ال وتخلق اإلعالنات صراعات في األ*

جود التي يراها كل يوم عن طريق اإلعالنات التلفزيونية، مع وعله من السلحصر 

ظروف اقتصادية منخفضة في معظم األسر، وعدم قدرة الوالدين على تحقيق مطالب 

الطفل، فيولد لدى الطفل شعور بعدم الرضا والذي يؤدي إلى ممارسة بعض أنواع 

إذ أنه ،العدوان اللفظي، وبالتالي فاإلعالن يؤثر بشكل ضار على الطفولة السعيدة 

عدم مقدرته على اقتناء السلع المعلن عنها يحرك مشاعر الغضب في الطفل في حالة 

).121(ثم تتولد لديه مشاعر الحزن واإلحباط 

واإلعالنات التلفزيونية في غالبها تستغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة سذاجة 

ته وخبرته فكما انه بحكم ثقا،الطفل أو رغبته في  التقليد ألن من السهل استهوائه

التمييز بين المفيد وغير المفيد من هذه السلع والخدمات المحدودة يفتقد القدرة على

ولقد كتب .المعلن عنها، فتساهم هاته اإلعالنات في تنمية السلوك االستهالكي للطفل

يؤكد فيه على ضرورة تدخل اآلباء لمنع أبنائهم من 1978مقاال عام " روبنشتين"

).122(ستهالك مشاهدة اإلعالنات للحد من االستهالك المفرط نتيجة اال

:التأثير النفسي -5-3

تمثل االستجابة لإلعالن التجاري هدفا استراتيجيا للمعلن، يلخص غاية أهداف 

اإلعالن فإذا كان تأثير اإلعالن التلفزيوني على استجابات المستهلك البالغ أمرا 

فوري وك والتأثير ال ينعكس في سل.محتمال، فإنه على سلوكيات األطفال اكثر احتماال

إن من شأن خلطة .سلوكي طويل األجلرثيتألها بل ينطوي على عمليات نفسية

اإلبهار اإلعالني أن تشكل عامل إثارة وجذب للطفل المشاهد ،خصوصا من خالل 

مكنه من قضاء وقت سعيد، وكل تالمواقف الترفيهية ،وتعمل على تنمية إدراك الطفل و
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شكال والدعابة والفكاهة والمشاهد الجماليةاستخدام اإلعالن األعن طريقهذا يأتي

).123(أو الرموز والتصورات لخلق جو مناصر للسلعة 

الب اإلعالني المستخدم في اإلعالن التلفزيوني تأثيره النفسي المباشر على قولل

ستخدامهاا، يأمل المعلنون من خاللعلى سبيل المثالقوالب الرسوم المتحركةفالطفل، 

أن بيد).124(فل عبارات اإلعالن أو يحاكي المناظر التي رآها فيه أن يكرر الط

ترديد الطفل لبعض كلمات اإلعالن أو شعاراتها ال تعكس جل االستجابات السلوكية 

والنفسية، فقد بينت الدراسات العربية أن األطفال يستجيبون لإلعالن سلوكيات متعددة 

لتعبيرات اللفظية، تقليد الطفل لما يراه المشاهدة بشغف ظاهر، ترديد الطفل ل: أهمها

أثير النفسي تومن إفرازات ال.ترديد بعض األنغام الموسيقية وكذا السلوك الشرائي

لمشاهدة الطفل لإلعالن التلفزيوني، ضغط األبناء واألمهات لشراء السلع المعلن عنها

قها فقد تشعر ن تعذر على ذويه تحقيابغض النظر عن مدى فائدتها وصالحيتها لهم و

فاإلعالنات توهم األطفال بأن .بعدم الرضا أو يصل اإلحساس باإلحباط والمعاناة 

السعادة في تملك أو االستهالك بعض مواد اإلعالن، وأن الوالدين اللذين يحبان 

أطفالهما هما اللذان يدفعان لشراء ما تعرضه  اإلعالنات، وهكذا يرتبط اإلعالن 

وتسعى ).125(هب عواطفها وقد يضغط على عالقتها األسرية بالمشاعر الطفولية ويل

األفراد، وإظهار لبعض اإلعالنات إلى إثارة وإبراز الدوافع والميول الكامنة داخ

وإثارة الرغبات في إشباعها، وال يميل المعلنون في البحث عن مواطن الضعف لدى 

الغرائز أشكال متعددة منها وإلثارة. ذلك عامل الدوافع والميولاألفراد، مستخدمين في

إلعالنات بصورة تفقدهم براءتهم وتجعل من األطفال ااستخدام المرأة والطفل في 

.المشاهدين لهم يحاكونهم

:التأثير الصحي-5-4

تشير الدراسات أن اإلعالنات تشجع االستهالك لسلع غذائية ضارة بالصحة

للجسم والتي تدخل في بناءهتناول األغذية المفيدةنعف زحيث تجعل الطفل يع

وتوجهه نحو المأكوالت الدسمة والمأكوالت الخفيفة والجاهزة  المليئة بالدهون 

فالعديد من الدول دقت ناقوس الخطر عن اإلعالنات التي تشجع .والسكريات

االستهالك السلبي والذي يؤدي إلى مشاكل البدانة والسمنة، ومن يتصفح موقع الجمعية 
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سيصادف حقائق عن اإلجراءات القانونية (www.apa.org)ريكية النفسية األم

الضارة اتمن أجل حماية األطفال من التأثير،ي قامت بها دول غربيةتالكثيرة ال

أنها تورط األطفال في أفخاخ البدانة  واإلدمان بتلإلعالنات عن منتجات ث

النفس أن شدة لماءكما يؤكد األطباء وع).126(االستهالكي وغيرها من السلبيات 

حواسهله تؤثر علىتعلق الطفل باإلعالن وتكرار مشاهدته

).127(السمعية البصرية وتخلق لديه ميال إلى السلبية واالستهالك 
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خالصة
لتلفزيوني بعض المخاطر على الطفل فإنه نخلص مما سبق أنه إذا كان اإلعالن

فزيوني إلى وسيلة مهمة في تنمية ليث يتحول اإلعالن التباإلمكان تفادي كثير منها، بح

وتدعيم الكثير من السلوكيات والقيم اإليجابية التي تتعلق بالطفل في جميع مراحله 

.العمرية وتساعد في التنشئة االجتماعية

لذا وجب على الهيئات العربية التكفل والتوحد لوضع قوانين صارمة تنظم 

كل آليات العولمة والحفاظ على الهوية العربية كما أن  لها العمل اإلعالني لمحاربة

تطور قنواتها لبناء إعالم رائد  يعزز ثقة الناشئة في إعالمهم المحلي وتكون له مكانته 

في اإلعالم العالمي
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.47، ص1993قاهرة، دار النهضة العربية، ال
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.235إيناس محمد فتحي غزال ،مرجع سابق،ص -81

82- Monique Dagand, enfants consommation et publicité télévisée. la
documentation française, Paris, 2003, p p (56,59).
83- Bruno Ravaz, Stéphane Retterer : droit de l’information et de la
communication ,Ellipses Edition marketing. sa , paris, 2006, p(143).

.موقع هيئة اإلعالم المرئي والمسموع للمملكة األردنية الهاشمية -84

التنشئة االستهالكية للطفل ودور األسرة واإلعالنات التجارية : نوال سليمان رمضان -85

.46، ص1993دار النهضة العربية، القاهرة، .التلفزيونب

1991، استخدام الطفل في اإلعالنات التلفزيونية: حسن محمد جعفر هاني عبد الم-86

).08(ص

صورة الطفل في اإلعالن التلفزيوني وعالقتها االجتماعية  : محمد بن علي السويد-87

.، دراسة بكلية اإلعالم، جامعة اإلمام والتربوية

ة المصرية لبحوث المجل.اإلعالن التلفزي والتشريعات في المجتمعات الراهنة: فريال مهنا-88

.74، ص1999، أفريل، 5اإلعالم القاهرة، العدد 

).273،274(هاني عبد المحسن محمد جعفر ،مرجع سابق، ص ص -89

.59فريال مهنا، مرجع سابق،ص -90

مركز .إنجليزي-موسوعة مصطلحات الطفولة عربي: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي-91

).68(ص، 2006اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية ، 

، ص 2008. ، الدار العالمية للنشر والتوزيع، الجيزةالتلفزيون والطفل: محمود أحمد مزيد-92

)92.(

، مكتبة النهضة المصرية 2ط. نمو الطفل وتنشئته بين األسرة والحضانة: فوزية دياب-93

).90(، ص1980القاهرة، 

.32، ص1989، الدار اللبنانية للنشر، بيروت، 1ط. قراءات الطفل: حسن شحاتة-94

.95محمود أحمد مزيد، مرجع سابق،ص -95

.130إسماعيل عبد الفتاح ، مرجع سابق، ص-96

.96محمود أحمد مزيد مرجع سابق، ص -97
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1983مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة، . الطفل تنشئته وحاجاته: هدى محمد قناوي -98

).179(ص

).96،97(محمود أحمد مزيد، كرجع سابق،ص ص -99

1979مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة، . علم النفس وثقافة الطفل: ي سمية احمد فهم-100

.175ص

).128، 127(إسماعيل عبد الفتاح، مرجع سابق،ص ص -101

1979مكتبة النهضة مصر، القاهرة، . سيكولوجية الطفولة والمراهقة: مصطفى فهمي-102

.62ص

).98،99(محمود احمد مزيد ،مرجع سابق، ص ص -103

).129(اح ،مرجع سابق،ص إسماعيل عبد الفت-104

كلية اإلعالم ،القاهرة. دور التلفزيون في إمداد الطفل بالمعلومات: عاطف عدلي العبد-105

).24،27(، ص ص 1984

.99محمود أحمد مزيد، مرجع سابق،ص -106

.130إسماعيل عبد الفتاح ، مرجع سابق،ص -107

، ص ص  1990اهرة، ، عالم الكتب ،الق2،طعلم النفس النمو: حامد عبد السالم زهران-108

)207 ،274.(

.100محمود أحمد مزيد ،مرجع ساب،ص -109

.237إيناس محمد غزال ،مرجع سابق،ص -110

.111مرجع سابق، ص: باسم علي حوامده وآخرون-111

).87(محمود أحمد مزيد، مرجع سابق، ص-112

113-rhow children earn to buy the development of consume:Ward scotte
).131(k p1981,London,licationsage pub,skills

دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. مدخل إلى االتصال واإلعالم:سامية محمد جابر -114

).181،189(، ص1984

).88،90(محمود أحمد مزيد ،مرجع سابق، ص ص -115

.إيناس  محمد فتحي غزال-116
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1995صرية، بيروت، المكتبة الع. دراسات في التربية اإلعالمية: محمد منير سعد الدين-117

.167ص

.29محمد علي السويد، مرجع سابق، ص-118

119-ae.albayan.www.

).42(مرجع سابق، ص: أحمد محمد الزبادي وآخرون-120
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة الميدانية

تمهيد

."سبيس تون"اإلعالن في قناةطج المرتبطة بأنماالنتائ-أوال 

."سبيس تون"النتائج المرتبطة باألبعاد الفنية في إعالنات قناة -ثانيا

.النتائج العامة للدراسة:ثالثا
.نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات:رابعا
.آفاق البحث في الموضوع:خامسا
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متهيد
ية اليوم من الموضوعات الرئيسية، ليس فقط في أصبحت اإلعالنات التلفزيون

لذا فان . المجال اإلعالمي ، ولكنها أيضا أحد العوامل ذات التأثير البالغ في الطفل 

شكل اإلعالنات يرتبط بمضمونها ارتباطا وثيقا ألن نجاح تأثر الرسالة اإلعالنية 

لفنية للتلفزيون يوجب تحقيق التكامل بين الشكل والمضمون واستغالل اإلمكانات ا

.كوسيلة إعالنية

إن اإلعالنات المقدمة ال تخلو من محتويات ثقافية متنوعة ، فهي تعرض مواد 

متنوعة حيث تعرف الشاهدين بأحدث السلع والخدمات ومن بينهم األطفال ، لذلك 

تقتضي األساليب الفنية في إعداد اإلعالنات دراسة فكرة اإلعالن دراسة وافية، وتحدد 

دفه ومعرفة طبيعة الجمهور الذي ستوجه إليه الرسالة اإلعالنية ، واختيار الشكل ه

والمضمون المالئم، والوقت المناسب إلذاعته، والمدة التي يستغرقها، وأسلوب العرض 

.الذي يتفق مع فكرة اإلعالن

ل وستقوم الباحثة في هذا الفصل بدراسة تحليلية لإلعالنات التلفزيونية، حيث تحاو

التعرف على المالمح األساسية التي تدور حولها الرسالة اإلعالنية المقدمة، كما نحاول 

كما . بالخصوص التعرف على القيم التي تتضمنها الرسائل اإلعالنية الموجهة لألطفال 

ستبحث في مضمون اإلعالن وذلك من خالل دراسة تحليل مضمون اإلعالنات 

بمناقشة البيانات وتحليلها وعرض النتائج التي توصلت التلفزيونية ، ثم ستقوم الباحثة 

.إليها الدراسة

جدوال، تتنوع بين الجداول العامة والجزئية التي تدرس 57يتضمن هذا الفصل 

ونشير أننا اعتمدنا خالل  .جزئيات اإلعالن بحسب خصوصية الموضوع المدروس

لنا تفسيرها بناءا على معطيات قراءاتنا للجداول، على انتقاء البيانات البارزة وحاو

.  الواقع الذي نعيشه
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"سبيس تون"اإلعالن في قناةطالنتائج المرتبطة بأنما–أوال
المتخصصة في برامج " سبيس تون"كشفت نتائج دراسة اإلعالنات على قناة 

أننوما يمك.األطفال أن اإلعالنات تشغل حيزا كبيرا في شبكة البرامج المقدمة للطفل

:إعالنات قناة سبيس تون مايليصنسجله فيما يخ

يوضح توزيع اإلعالنات التلفزيونية حسب أنماطها:2جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار
نمط اإلعالن

80.21 77 إعالن سلعي

16.67 16 إعالن خدمي

03.12 3 إعالن توعية

100 96 المجموع

ت السلعية على إعالنات القناة،و جاءت في هيمنة اإلعالنا) 2(يوضح الجدول 

من إجمالي أنماط اإلعالنات موضع %) 81.05(صدارة األنماط اإلعالنية بنسبة

هذه النتيجة حيث تشغل ) 3(التحليل، وتؤكد البيانات المحصل عليها في الجدول 

من إجمالي اإلعالنات التي تم) دقيقة33(اإلعالنات السلعية حيزا زمنيا يقدر بنحو 

من الحجم %) 81.74(تحليلها دون احتساب تكرار العرض، أي ما يصل إلى نسبة 

والباحثة بذلك ال تحتاج إلى مجهود كبير إلثبات الطابع . الساعي لإلعالنات

االستهالكي الطاغي على إعالنات القناة ، في حين جاءت اإلعالنات الخدمية في 

) 6(نات بحيز زمني قدر بنحو من اإلعال) %16.84(المركز الثاني  وشغلت نسبة 

بالرغم ) %2.11(وجاءت إعالنات التوعية  أخيرا بنسبة. دقائق من إجمالي زمن العينة

من أهميتها في إرشاد وتوعية الطفل بأهمية الحفاظ على الصحة من األمراض الفتاكة

. مثالأو الحفاظ على البيئة،أو الحفاظ على النظام العام من خالل تطبيق قواعد المرور
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يوضح المدة الزمنية ألنماط لإلعالن3جدول رقم

طيات تعكس توجه شركات المنتجات الترفيهية واالستهالكية والخدمية هذه المع

الستخدام قنوات األطفال التي رأت فيها مخرجا لتصريف منتجاتها من خالل عمليات 

الترويج إلى شرائح واسعة من أطفال المجتمع العربي،خصوصا إذا علمنا أن القناة 

جمهورا ال يستهان به مقارنة المدروسة تتبع أسلوب البث المفتوح أي أنها تخاطب

بباقي القنوات المشفرة، وبالتالي يسعى المعلنون  لترويج منتجاتهم وحفز اهتمام 

تحقيقا .األطفال بها ومن  ورائهم أوليائهم، وإقناعهم بحقيقة احتياجهم الفعلي القتنائها 

يةكما تعكس هذه المعطيات اإلدراك المتزايد للمؤسسات بفعال.لألهداف المسطرة

.اإلعالن التلفزيوني في استهداف الجمهور العام وإقناعه 

وهذا المؤشر قد يشكل خطرا على .وبناء على ذلك فالقناة تعزز الطابع االستهالكي

األطفال حيث يعزز لديهم االستهالك الال محدود والنزعة المادية للحصول على كل ما 

يائهم ، وهنا نشير إلى خطورة يرغبون  فيه مستخدمين كل أساليب الضغط على أول

ذلك بالنسبة لألسر متوسطة أو محدودة الدخل، حيث تضع اإلعالنات  األولياء في 

وقد أكدت مجلة . ألطفالهم وبين الدخل المحدودةحرج بين الطلبات المتنوعة والمتجدد

القبس  الكويتية شكاوي األولياء، نتيجة الطلبات المتزايدة ألطفالهم بعد مشاهدتهم

النسبة المئوية
%

التكرار
مدة اإلعالن

81.74 1933 اإلعالن السلعي
المدة بالثانية

13.74 325 اإلعالن الخدمي
المدة بالثانية

04.52 107 اإلعالن التوعوي
المدة بالثانية

100 2365 المجموع
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مارس 26في تحقيق نشرته يوم -لإلعالنات ، مع ارتفاع أسعار المواد المعلن عنها  

وهو ما جعل الكثير منهم يعتبر أن مثل هذه اإلعالنات وجدت الستغالل براءة -2008

هذا حال األولياء في دولة الكويت التي تعرف بالرفاهية بل . األطفال لصالح المعلنين

) الجزائر(فكيف يتعامل األولياء في بلدنا.حقق االكتفاء الذاتي إنها تعد من الدول التي ت

حين يستعصى على األسر توفير المواد المعلن عنها ، فالعديد منها إن وجدت فهي 

فالحال في كثير .بأثمان خيالية والكل يعلم أن غالبية األسر الجزائرية متوسطة الدخل

لسلع،األمر الذي يشعر الطفل من األحيان هو اعتراض األولياء عن توفير هذه ا

بالحرمان والنظرة الدونية، أو يعرضه لالحتقار والسخرية من أقرانه ،فيدخل الطفل في 

دوامة المقارنة مع بقية أقرانه الذين يمتلكون هذه السلع المعلن عنها،ولعل هذا األمر قد 

س مشاعر النظام االجتماعي، وفي أقل التقديرات تنعكديدفع بالطفل إلى التمرد ض

.لديه إلى شكل من أشكال العنفبالغض

يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب مواضيعها: 4جدول رقم 
28.57 22 سلع غذائية و

مشروبات

0 / مستلزمات األطفال 
المدرسية

01.30 01 األثاث و المفروشات

01.30 01 مستحضرات الزينة

14.29 11 وسائط التعليم 
الحديثة

02.59 02 لمالبسا

01.30 01 لمنظفات

50.65 39 األلعاب

100 77 المجموع
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باالنتقال إلى مواضيع اإلعالنات فما يخص اإلعالن السلعي كشفت البيانات 

أن إعالنات ألعاب األطفال نالت االهتمام األكبر ) 4(المحصل عليها في الجدول

ها السلع الغذائية من اإلعالنات السلعية ككل  تلي%) 50.65(بنسبة قدرت ب 

من إجمالي اإلعالنات السلعية ، وما لفت انتباه الباحثة %) 28.57(بنسبة تقدر ب

هو الحضور المعتبر للوسائط التعليمية الحديثة المتمثلة في وسائل تعليم اللغتين 

، وهذا يعد %) 14.29(العربية واالنجليزية ،وكذا تعلم األرقام بنسبة تقدر ب

ين تسعى المؤسسات إلى ترويج مثل هذه الوسائل التي تعمل على مؤشرا ايجابيا ح

%) 5(أما بقية النسبة.تنمية قدرات الطفل الفكرية واللغوية وتحببه أكثر في التعلم

وقد الحظت الباحثة أن إعالنات السلع ترتكز على . توزع على بقية السلع األخرى

التي ) new boy(عالمة عالمات محددة ، فبالنسبة أللعاب األطفال تركزت على

، أما ألعاب )fulla،Arabian friends،strawberry(تشمل العاب البنات 

، إضافة إلى مجموعة )Tmnt،Ben10،Idaten Jump( األوالد فتمثلت في ألعاب

:  وانفردت ذات العالمة بوسائل التعليم المتمثلة في مجوعتي. للجنسين" وهمتا ر"

 Fun to learn) ،Bayby's in2fun.(

أخذت ) sweetoon(أما ما يخص السلع الغذائية وجدت الباحثة أن  عالمة 

تتمثل في -كمالية–الحصة األكبر لمواد  ترى الباحثة أنها 

، أمام ) والمأكوالت الجاهزةالعلك،التشيبس،الشوكوالطة،حبوب اإلفطار المصنعة (

وهنا ندق . الطبيعية حضور متواضع لمواد ضرورية كالحليب والجبن والعصائر

ناقوس الخطر فقد ثبت علميا وبناءا على دراسات متواصلة أن االستهالك  المفرط 

لمثل هذه المواد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة للطفل كالسمنة وسوء التغذية 

كما تؤدي في كثير من األحيان إلى عزوف الطفل عن تناول المواد الضرورية 

لذلك فان ما يؤخذ على اإلعالنات .ذه المواد الكماليةلبناء جسمه والتوجه نحو ه

.،   إكساب الطفل عادات غذائية غير سليمة "سبيس تون"التلفزيونية لقناة 

وتعزو الباحثة تركيز القناة على هذه السلع تحديدا ألنها األكثر ارتباطا باهتمامات 

الجديدة التي تتبناها الدول كما أن انتشار هذه السلع ما هو إال نتيجة السياسات.الطفل

العربية ،وهي االنفتاح أكثر على السوق العالمية، وانفتاح أسواقها لكل المنتجات 
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فأصبحت . راألجنبية في إطار توسيع نطاق التبادل التجاري والتوجه نحو االقتصاد الح

عى الدول العربية سوقا مفتوحا تتنافس فيه العديد من المؤسسات، وكل واحدة منها تس

يضاف إلى ذلك، الهدف المادي .المتاحة ومنها اإلعالنلإلقناع جمهورها بشتى الوسائ

واإلعالنات بغض النضر عن نللقنوات العربية التي تسعى لكسب أكبر عدد من المعلني

ومن . انعكاساتها على المجتمع خصوصا إذا كنا ندرس أهم شريحة فيه وهي األطفال

خلق آليات للرقابة على اإلعالنات في القنوات العربية هنا ِتؤكد الباحثة على ضرورة

. وخصوصا قنوات األطفال عبر سن تشريعات صارمة، الهدف منها حماية األطفال

ولنأخذ المثال من الدول األوروبية كاليونان التي تمنع إذاعة اإلعالنات عن لعب 

، إضافة إلى منع 12والسويد التي تمنع إذاعة اإلعالنات لمن هم دون سن . األطفال 

.اإلعالنات التي تشجع األطفال على استهالك الحلويات حفاظا على سالمتهم

يوضح أنواع السلع في اإلعالنات: 5جدول رقم

أن السلع االستهالكية اختصت معظم إعالنات القناة،بنسبة )  5(كما يؤكد الجدول

مقابل نسبة متواضعة  للسلع غير االستهالكية ، والتي لم )  %83.12(وصلت إلى 

، جاءت هذه النسبة كأمر طبيعي الهتمامات  موضوعات إعالنات %) 17(تتجاوز 

ناة من مواد طويلة القناة بمواد االستهالك المباشر والنهائي وخلو إعالنات الق

وتؤكد هذه المعطيات النتيجة التي توصلنا إليها سابقا، وهي هيمنة  الطابع .  االستعمال

ولعل من أخطر االتجاهات التي تغرسها اإلعالنات . الستهالكي على إعالنات القناة 

المادية االستهالكية التي تصبح فيما بعد ةالتلفزيونية في عقول األطفال هي النزع

كا اجتماعيا بارزا في مجتمعاتنا العربية،واإلعالنات بذلك تعمل على إنشاء جيل سلو

النسبة المئوية التكرار أنواع السلع

83.12 64 سلع استهالكية

16.88 13 سلع غير 
استهالكية

100 77 المجموع
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معد لالستهالك الترفي من خالل كل المعطيات التي نوقشت يمكننا أن نسجل مالحظة 

أكثر نحو اإلعالن السلعي " سبيس تون "تخص الفرض األول وهي توجه قناة 

.خرىاالستهالكي، على حساب األنماط اإلعالنية األ

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب مواضيعها:6جدول رقم

مواضيع اإلعالن 
الخدمي

التكرار
النسبة المئوية

، فكتب، صحخدمات ثقافية
مجالت

425

، ،محالتمعارض
مكتبات

425

0/مالهي وسيرك

0/شرائط مسموعةخدمات ترفيهية

أفالم كرتونية 
سينمائية

/0

850اةخدمات القن

16100المجموع

أما ما يخص مواضيع اإلعالنات الخدمية، فالحظت الباحثة من خالل البيانات 

، أن اإلعالنات التي تخص الخدمات التي تقدمها القناة، نالت )6(الموضحة في الجدول 

، وتشمل هذه %)50(حصة وفيرة من إعالنات القناة الخدمية بنسبة وصلت إلى 

(sms)لبرامج المرتقبة والشريط التفاعلي للقناة، خدمات ألا: اإلعالنات
space)يضاف إلى ذلك خدمات .وغيرها من الخدمات التي تقدمها القناة....(mms)و

zee) المتعلقة بتنقية مواقع االنترنت لألسرة والطفل خصوصا، وتعد هذه الخدمة

في الوقت نفسه، كما ألن الهدف منها هو خلق محيط تفاعلي نظيف وآمن ومفيد ;هامة
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جاءت لتحل إشكال الرقابة األسرية على المواقع التي يتدوالها األطفال طيلة فترة 

فيما حضت الخدمات الثقافية بالنسبة المتبقية وهي . استخدامهم للشبكة العنكبوتية

:يوتوزعت هذه النسبة كاآلت) 50%(

المجالت ،الكتب (ص من اإلعالنات الخدمية عادت لإلعالنات التي تخ) 25%(

وهي نسبة معتبرة،يمكن أن نعدها مؤشرا ايجابيا يحسب للقناة، ألن ) والصحف

إعالنات لخدمات كهذه، تعمل على تنوير الطفل، وتثقيفه، وتنمية قدراته اللغوية 

وقدراته التخيلية عن طريق مجالت وكتب وصحافة متخصصة موجهة لهذه الفئة 

كما أن هذه الصحف والمجالت، تعزز .في قنواتنا العربيةالهامة، ناذرا مايتم تداولها 

.العربي للطفل، ألنها باإلجمال مجالت وصحف ناطقة باللغة العربيةءاالنتما

فتمثل إعالنات المحالت %) 25(أما النسبة المتبقية من اإلعالنات الخدمية أي 

وعادت في . ميوالمعارض والمكتبات التي تعد شكال آخر من أشكال اإلعالن الخد

. مجملها إلى  محالت بيع حاجيات الطفل من كتب وقصص وألعاب مختلفة

وما لفت انتباه الباحثة، غياب إعالنات المسارح ومالهي األطفال،بالرغم من أن 

مثل هذه القنوات تعد المكان المناسب لبث هذه اإلعالنات، لكونها تخاطب فئة األطفال 

ثل هذه الفعاليات يتم اإلعالن عنها في القنوات العامة تحديدا ، لكن األرجح أن م

واألماكن اطريق الملصقات الجدارية في دور السينمنأو ع.ةاإلذاعية منها والتلفزيوني

العمومية،أو في الصحف لكونها تخاطب كافة فئات المجتمع

يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب مواضيعها:7جدول رقم

النسبة المئوية
%

ارالتكر مواضيع

33.33 1 الحفاظ على الصحة

0 / ترشيد االستهالك

0 / الحفاظ على البيئة

66.67 2 أخرى تذكر

100 3 لمجموع
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المالحظة األولى التي سجلتها الباحثة بخصوص إعالنات التوعية هي الحضور 

عالنات وتفسر الباحثة ذلك، إلى توجه القناة نحو اإل. المتواضع إلعالنات التوعية

سلعية والخدمية على اعتبار أن هذين النمطين يحققان للقناة المردود المالي لتغطية ال

نفقات إنتاج وبث برامجها، عن طريق المبالغ التي يدفعها المعلنون كمقابل لتذاع 

. أما اإلعالن التوعوي فلن يحقق لها هذا مادام مصدره هو القناة نفسها.إعالناتهم بالقناة

غالبية اإلعالنات ) 7(خص مواضيع اإلعالن التوعوي فكما جاء في الجدول أما ما ي

جاءت لتغرس بعض السلوكيات االيجابية وقيم المجتمع اإلسالمي بنسبة 

،كضرورة الحفاظ على الصلوات، وكيفية الوضوء، وضرورة التحلي %)66,67(بلغت

مواضيع صحيةأما بقية المواضيع األخرى فهي .بالصدق، والتأكيد على الصداقة

واألولياء من مخاطر استعمال السلع المقلدة، التي قد لوتتعلق أساسا بتحذير األطفا

تدخل في تركيبها مواد محذوره، أو مواد تتسبب في أي شكل من أشكال األذى على 

ومثل هذه اإلعالنات تعد . الطفل المستعمل لها، كما يعزز البعض منها قواعد النظافة

التي قد ال يدركها ةسرة ككل واألطفال خصوصا من المخاطر الصحيعامال لوقاية األ

إال من خالل توعيته بخطورتها عبر البرامج العلمية أو من خالل إعالنات التوعية

.معلومات علمية دقيقة ترسخ في أذهانهملكما تعد زادا معرفيا ألنها تقدم لألطفا

عالنات ألنها التبحث عن الربح ولكنها عموما تعد إعالنات التوعية أفضل أنواع اإل

كما أن مصداقيتها واضحة الن . تقصد فائدة المشاهد وتوعيته بخطر ما يمكن تفاديه

.هدفها األساسي هو التوعية وليس الربح والترويج للسلعة

يوضح توزيع اإلعالنات حسب الجمهور المستهدف: 08جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار هدفالجمهور المست

15.63 15 الجمهور العام

76.04 73 األطفال

08.33 08 ألولياء

100 96 لمجموع
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،حيث الحظنا تنوع " سبيس تون"الفئات المستهدفة من إعالنات قناة ) 08(بين الجدول

لكن من معطيات الجدول تبين أن فئة األطفال جاءت في مقدمة . الفئات المستهدفة

النات التلفزيونية، حيث بلغت نسبة اإلعالنات الموجهة إليها الفئات التي استهدفتها اإلع

األمر طبيعيا مادامت القناة باألساس تعنى بإعالم الطفل ا، ويعد هذ%)76,04(

ولهذا فان المؤسسات المعلنة . برامج القناة اغلبه من األطفالعوالجمهور الذي يتاب

وجهة للطفل  وتستهدف هذه مهتمة بالسلع والخدمات المةفيها، سوف تكون بالضرور

.الفئة بالدرجة األولى، ثم باقي المستهلكين ثانيا

حيث تشترك %) 15,63(وجاء الجمهور العام في المرتبة الثانية بنسبة بلغت

الجمهور العام مع فئة األطفال في بعض المواد ذات االستهالك الواسع من مواد غذائية 

ذه المواد ليست في استعماالتها حصرا على كالحليب وبعض المأكوالت الجاهزة ، ه

األطفال فقط لذلك نجد أن المؤسسات المعلنة صممت إعالنات تخاطب الجمهور بكل 

،  واستهدف األولياء %)08,33(أخيرا بنسبة وصلت إلىءثم جاءت فئة األوليا. فئاته

ات فالرسائل التي وجهت إليهم تتعلق في األساس بالمنتوج.برسائل قليلة ومحددة

المخصصة لصغار السن وتحديدا لألطفال الذين هم اقل من ثالث سنوات هذا باإلضافة 

.ألوالدهم ءإلى بعض المنتوجات األخرى التي عادة ما يؤمنها األوليا

يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الجمهور المستهدف:09جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار الجمهور المستهدف

12.99 10 الجمهور العام

76.62 59 األطفال

10.39 08 ألولياء

100 77 لمجموع

أن اإلعالنات خاطبت بشكل ) 09(بالنسبة لإلعالنات السلعية يوضح الجدول رقم 

العام ثانيا ر، في حين حل الجمهو%)76,62(كبير فئة األطفال بنسبة وصلت إلى

%).10,39(، وجاءت فئة األولياء أخيرا بنسبة%)12,99(بنسبة
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ويرجع ارتفاع نسبة فئة األطفال لكون غالبية السلع هي إما ألعاب أو وسائل تعليمية 

كما أن المؤسسات . توجه إلى هذه الفئةسمخصصة لألطفال، وبالتالي فالرسالة باألسا

بحيث تستغل المساحات المعلنة تسعى إلى ترويج ثقافة االستهالك المستمر عند الطفل، 

لتي تستهدف جمهور األطفال في إقناعهم بجودة المنتوجات وفعاليتها في اإلعالنية ا

وقد الحظت الباحثة أن الرسائل التي توجه للبنات أكثر . حياتهم، وتدعوهم إلى اقتنائها

من التي توجه لألوالد بحيث تركزت السلع على العرائس والدمى وأدوات الزينة التي 

لحضور النسبي أللعاب الطفل التي تميزت بكونها باةتدخل في اختيارات البنات مقارن

أما الرسائل اإلعالنية التي تخاطب األولياء، فتركز معظمها . ألعابا قتالية في الغالب

على المواد الغذائية المخصصة للرضع أو الوسائل التعليمية لفئة األطفال تحت سن 

الناحية الجسمية أي فئة الطفولة المبكرة،التي تتميز بنمو الطفل من;)سنوات6(

والمعرفية واالجتماعية ، لذا فهو يحتاج معلومات غزيرة من اجل التعرف على 

وقد تحقق للطفل في وقتنا الحالي وسائل تنمي المهارات الحسية واللغوية لديه.األشياء

. وبرزت بشكل واضح في إعالنات القناة.وتعلمه آليات الربط بين مختلف األشياء 

ل التي تتضمن العديد من التوضيحات حول استخدامات هذه السلعومثل هذه الرسائ

.وكيفية تعامل الطفل معها والنتائج التي يمكنها تحقيقها توجه إلى األولياء

والحظت الباحثة أن معظم الرسائل التي وجهت إلى األولياء خاطبت بأكثر من 

. ن أطفالها أكثر من األب، وترجع الباحثة ذلك إلى قرب األم متمنها األمها%) 80(

فاألم هي التي تتولى العناية بالطفل طيلة مراحل نموه وبالتالي فهي على دراية واسعة 

بما يحتاجه األوالد في كل مرحلة من مراحل نموهم، وعليه نجد أن المؤسسات التي 

تنتج حاجات الطفل في هذه السن من غذاء ولباس ووسائل تعليمية ترفيهية تتوجه 

وتستند المؤسسات المعلنة في تأثيرها على األولياء تحريك .ها إلى األمهاتبرسائل

المواد المعلن عنها، يكون ةعواطف األمومة واألبوة لديهم، لذا فان إقناع األم بأهمي

أما . أسهل من إقناع اآلباء الذي يتطلب شيئا من المنطق واالقتصاد أكثر من العاطفة

بفتضمنت مواد غذائية ذات استهالك واسع كالحليما يخص إعالنات الجمهور العام،

الصغار والكباراوالجبن وبعض المعجنات والمأكوالت الجاهزة التي يستهلكه
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والمؤسسات المعلنة ليست في حاجة أن تخصص لمثل هذه المنتوجات ذات االستعمال 

.                                    الواسع إعالنا يخص كل فئة على حده

حسب الجمهور المستهدفيوضح توزيع اإلعالنات الخدمية:10جدول رقم 

النسبة المئوية
%

التكرار الجمهور المستهدف

25 04 الجمهور العام

75 12 األطفال

/ / ألولياء

100 16 لمجموع

نا الجدول ولم تختلف اإلعالنات الخدمية عن اإلعالنات السلعية، حيث يوضح ل

أن اإلعالنات الخدمية هي األخرى، ركزت على مخاطبة فئة األطفال بشكل ) 10(رقم 

،ثم باقي الجمهور العام %)75(كبير حيث بلغت نسبة الرسائل الموجهة إلى هذه الفئة 

ولم تتوجه اإلعالنات الخدمية إلى مخاطبة األولياء تحديدا، الن %). 25(بنسبة 

تخاطب جمهورها بشكل مباشر، واغلب خدمات القناة ) ميةاإلعالنات الخد(رسائلها

.تخص األطفال

وقد الحظت الباحثة أن فئة األطفال التي استهدفتها هذه اإلعالنات  فوق سن السادسة 

في الغالب، فالخدمات المعلن عنها تتطلب مستوى فهم معين وقدرة على القراءة 

للفئات على تحليل وفهم رموز الرسائوالكتابة،  لذلك يمكننا استنتاج إمكانية هذه ا

وهو ما يفسر أيضا انعدام الرسائل الموجهة . الموجهة إليهم دون مساعدة األولياء

أما الرسائل التي وجهت للجمهور العام فتتعلق بخدمات االنترنت وخدمات . لألولياء

ومثل هذه الخدمات تستعمل من الكل وتستهدف إعالناتها كل ). mms(وال) sms(ال

.الفئات، لذا فالرسائل وجهت إلى الجمهور العام
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يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب الجمهور المستهدف:11رقمجدول

النسبة المئوية
%

التكرار الجمهور المستهدف

33.33 01 الجمهور العام

66.67 02 األطفال

/ ألولياء

100 03 لمجموع

، تركيزها على استهداف )11(ضح بيانات الجدول بالنسبة إلعالنات التوعية، فتو

بمنها لتخاط%) 33,33(، في حين جاءت نسبة %)66,67(فئة األطفال بنسبة

ويرجع ارتفاع نسبة إعالنات التوعية الموجهة لألطفال عبر قناة . الجمهور العام

،لكون أن هذه اإلعالنات، تقدم رسائل تستهدف تربية وتوعية الطفل "سبيس تون"

مخاطر الصحية والبيئية، من أجل حمايته، كوقايته مثال من مخاطر التسوس بال

أو تعزز لديه سلوكيات ايجابية قد تختفي مع تأثيرات العولمة ،واالنفتاح على العوالم 

وجاءت في مجملها رسائل تذكره بالقيم الدينية، كضرورة . المختلفة بتنوع ثقافاتها

يد على التسامح والتكافل االجتماعي، وغيرها من القيم الحفاظ على الفرائض، والتأك

أما الجمهور العام فقد توجهت إليه إعالنات التوعية، برسائل تهدف على وجه . النبيلة

التحديد إلى تحذيره من المواد المقلدة وما قد تجلبه من مخاطر صحية لكل من 

.    يستعملها
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اإلعالنيوضح القيم المستخدمة في: 12جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار القيم المستخدمة

25.33 38 قيمة االستهالك

07.33 11 قيمة الجمال

10.67 16 قيمة العمل واإلنجاز

04.67 7 قيمة المشاركة 
والتعاون

/ قيمة االقتصاد

02 3 قيمة حب الوطن 
واالعتزاز بالعروبة

14.67 22 قيمة التسلية 
والترفيه

05.33 8 قيمة االختالط بين 
الجنسين

09.33 14 المعرفةقيمة

04 6 قيمة الصحة

01.33 2 قيمة حب وطاعة 
الوالدين

04 6 قيمة الحفاظ على 
العبادات

11.34 17 قيمة القوة والعنف

100 150 المجموع
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جملة من القيم التي تغرس في "سبيس تون"تتضمن اإلعالنات التلفزيونية لقناة 

وقد حرصت الباحثة في تحليلها لمضمون اإلعالنات، معالجة عينة من القيم .الطفل

العامة ذات األبعاد االجتماعية والتربوية، سواء تم التعبير عن هذه القيم باللفظ الدال 

عليها أو بالسلوكيات واإلشارات والرموز فهذه القيم على قدر كبير من األهمية ألنها 

.توجه أصال إلى الطفل 

أن هناك تفاوتا في النسب الممثلة للقيم الظاهرة في ) 12(نالحظ من خالل الجدول 

فيما الحظنا %) 10(حيث يتقارب البعض منها إلى حد المساواة عند حدود .اإلعالن

وإذا تمعنا أكثر سنجد بروز قيمة %).5(تدني بعض القيم األخرى تحت عتبة 

هذه النسبة جاءت طبيعية بحكم أن ، %)25,33( االستهالك بنسبة وصلت إلى 

ما يؤخذ على إعالنات القناة هو ناإلعالنات في غالبها سلعية استهالكية، لذا فا

تركيزها على القيم المادية على حساب قيم أخرى كالمعرفة، فالتركيز على مثل هذه 

اإلعالنات يحصر اهتمامات الطفل في تلبية حاجاته ورغباته المادية، ويهمش لديه 

. لجوانب الروحية ا

كما تركز إعالنات القناة على قيم التسلية والترفيه حيث وصلت نسبتها إلى 

وتفسر الباحثة بروز هذه القيم، هو توجه العديد من الوكاالت اإلعالنية %).14,67(

،التسلية والكوميديا ، استنادا إلى النتائج التي هنحو الرسائل اإلعالنية القائمة على الترفي

صلت إليها العديد من الدراسات، والتي أثبتت أن الرسائل اإلعالنية القائمة على تو

الكوميديا والتسلية، تعد من أكثر الرسائل تفضيال وقبوال من قبل الطفل، فهذا الشكل 

وهي في . من اإلعالنات يعمل على جذب االنتباه ويمكن الطفل من قضاء وقت سعيد

هن الطفل تركيزا معمقا حتى يفهمها و توافق ميوال تالغالب رسائل خفيفة، ال تحتاج م

.الموجهة نحو اللعب والتسلية

ىكما أن بروز هذه القيم راجع لطغيان األلعاب ووسائل الترفيه المختلفة عل

مواضيع اإلعالنات المعروضة على القناة، كما سبقت اإلشارة إليها أثناء مناقشتنا 

وقد الحظت الباحثة بروزا معتبرا " . سبيس تون"ة لمواضيع اإلعالن السلعي على قنا

%)11,50(لبعض القيم السلبية ومنها قيم العنف والقوة التي ظهرت بنسبة تقارب 

فبالرغم من أن العديد ).الذكور(وارتبطت هذه القيم في مجملها بالسلع الموجهة لألوالد 
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تحظر تضمن الرسائل من التشريعات اإلعالنية في بلداننا العربية وحتى الغربية 

اإلعالنية ألي مظهر من مظاهر العنف، لكننا لمسنا العديد من اإلعالنات التي تتضمن 

ومثل هذه السلوكيات ترسخ في ذهن الطفل وتنعكس في سلوكياته مع . قيم العنف

الباحثة بروز قيمة االختالط بين تكذلك لمس. المحيطين بهدأقرانه، وحتى مع األفرا

، والباحثة معنية بسلوكيات االختالط عند فئة األطفال في سن %)5(ة الجنسين بنسب

أي فترة المراهقة التي تعد مرحلة حرجة، وحساسة يمر بها الطفل) سنة فأكثر13(

فبالرغم من أن ظهور هذه .حيث تتميز هذه المرحلة بالنمو الجسمي والعاطفي للطفل 

باستمرار تجعل الطفل العربي يتعود القيم كان محدودا إال أن تسويق مثل هذه القيم 

عليها ويجعلها أمرا طبيعيا يتقبله، و تكون اإلعالنات بهذا قد ساهمت في إحداث خرق 

.  نغرسها في الطفليفي النظم األخالقية واالجتماعية الت

ويظهر ذات الجدول أن إعالنات القناة مشبعة ببعض القيم االجتماعية التربوية 

جاءت اإلعالنات لتعزز قيما منتجة ممثلة في قيم العمل واالنجاز، والتي االيجابية، فقد

، قيمة المشاركة والتعاون %)9(،وقيم المعرفة بنسبة %)10,67(ظهرت بنسبة 

. إلى حب الوطن واالعتزاز بالعروبةو، إضافة إلى قيم وطنية تدع%)4,67(بنسبة

والحفاظ على أداء نلديوتعمل اإلعالنات على غرس قيم دينية كحب وطاعة الوا

عبادات وسلوكيات حميدة ككيفية الوضوء والحفاظ على الصلوات والصيام ومساعدة 

الغير والعديد من السلوكيات االيجابية التي تعزز القيم الدينية واالنتماء العربي 

التي يتم غرسها في الطفل ةوتعتبر هذه القيم االجتماعية والديني. اإلسالمي للطفل

. في بناء شخصية الطفل وقبوله كعضو في المجتمع مستقبالاألساس 

يوضح طبيعة القيم المتضمنة في اإلعالن السلعي حيث الحظت ) 13(أما الجدول رقم 

من اإلعالنات % 27.73الباحثة تنوع هذه القيم، لكن قيمة االستهالك، تهيمن على 

.شكل مباشر األهدافويبدو هذا األمر طبيعيا، فاإلعالن السلعي يخدم ب. السلعية

االقتصادية والتجارية، ويكرس القيم التي تخدم هذه األهداف، وهو بذلك ينأى عن بقية 

ويالحظ على هذه القيمة أنها دائمة الحضور والهيمنة، حيث تطغى على . أنواع القيم

وتعكس هذه النتيجة حركية العالقة بين كل المنتجين.  كل أعداد عينة الدراسة

إلعالم والمستهلكين، حيث يستغل المنتجون الفضاءات اإلعالنية لوسائل ووسائل ا
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لمخاطبة المستهلكين، ونقل القيم االستهالكية إليهم من أجل رفع مؤشرات ماإلعال

.االستهالك، وتصريف المنتوجات التي ينتجونها

يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب القيم المستخدمة:13جدول رقم

ةالنسبة المئوي
%

التكرار القيم المستخدمة

27.73 33 قيمة االستهالك

08.40 10 قيمة الجمال

10.08 12 قيمة العمل واإلنجاز

05.04 6 قيمة المشاركة والتعاون

/ قيمة االقتصاد

02.52 3 قيمة حب الوطن 
واالعتزاز بالعروبة

11.77 14 قيمة التسلية والترفيه

05.89 7 قيمة االختالط 

10.08 12 المعرفةقيمة

05.04 6 قيمة الصحة

01.68 2 قيمة حب وطاعة 
الوالدين

02.52 3 قيمة الحفاظ على 
العبادات

09.25 11 قيمة القوة والعنف

100 119 المجموع
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أما قيم العنف والقوة فقد عاد الجزء األكبر منها في عينة الدراسة إلى اإلعالنات 

في اإلعالنات الموجهة ، و برزت بالخصوص %)09,25(السلعية بنسبة بلغت

وظهرت .حيث لم يخلو اإلعالن الواحد، من سلوكيات وإيحاءات ترمز للعنف.لألوالد

هذه القيمة بشكل مباشر، في إعالنات ألعاب القتال والمبارزة وسيارات السباق الموجهة 

ن إبداء مظاهر القوة فأثناء تعامل طفل اإلعالن مع هذه األلعاب، كان البد م.للذكور

ولعل .أو حركات العنف، إلثبات صالحية اللعبة وجدارتها بتحقيق الفوز على الخصم

شغف األطفال بالقوة، خصوصا وأن البرامج الكرتونية الحديثة، تعزز كثيرا هذه القيم

والعنف، حين ةهو ما جعل العديد من المؤسسات اإلعالنية تتجه إلى استخدام القو

يالباحثة من التأثير السلبرلهذا تحذ). الذكور(رسائلها اإلعالنية األطفال تخاطب ب

لمثل هذه اإلعالنات ، حيث الحظت ميدانيا أن العديد من األولياء يشتكون من تنامي 

العنف لدى أطفالهم، نظرا لالنتشار الواسع أللعاب المصارعة  والقتال، التي تعلم 

بل .ل والضرب تقليدا للشخصيات البارزة في اإلعالنالطفل برأيهم مختلف أساليب القتا

العربية، وخصوصا اإن العديد من األولياء يرجع تنامي ظاهرة العنف في مجتمعاتن

.عند األطفال إلى البرامج التي تقدمها القنوات ومن بينها اإلعالنات 

لنجاز والعموالتعلم، وقيم االةوعززت اإلعالنات السلعية قيما ايجابية، كقيمة المعرف

من مجموع اإلعالنات التي ظهرت %) 75(لكل واحدة، وما يمثل نسبة%) 12(بنسبة 

، بالنسبة للوسائل التعليمية المختلفةظوبرزت هذه األخيرة بشكل ملحو. فيها هذه القيم

حيث اعتمدت إلقناع الجمهور بهذه السلع، على قيم المعرفة والتفوق العلمي ،وتعزيز 

حققها الطفل بذاته، وبالتالي فهي تنمي ثقة الطفل بنفسه وتشجعه أكثر االنجازات التي

. على العمل وتقديم األحسن 

أن قيم التسلية ) 14(وباالنتقال إلى اإلعالنات الخدمية، يوضح الجدول رقم 

والترفيه نالت حصة وفيرة من إعالنات القناة حيث بلغت نسبة استخدامها 

ريبا في نظر الباحثة بحكم أن هذه اإلعالنات كانت في وال يعد هذا غ%).27,59(

مجملها تخص خدمات القناة، وكانت موجهة إلى فئة األطفال ، لذا فقيم التسلية والترفيه 

ومثلما الحظنا بروز قيم العنف في اإلعالنات السلعية فقد .  متعد األنسب للتأثير عليه

. من حيث حضورها%) 20,69(تها بذات القيمة في اإلعالنات الخدمية بل فاقتبرز
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الذكور، استخدمت في ةفقد استخدمت هذه القيم كما هو الحال في السلع الموجهة لفئ

الصحف والمجالت الموجهة لنفس الفئة السابقة الذكر، والتي استعانت في الغالب 

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب القيم المستخدمة:14جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار القيم المستخدمة

17.24 5 قيمة االستهالك

03.45 1 قيمة الجمال

13.79 4 قيمة العمل واإلنجاز

03.45 1 قيمة المشاركة 
والتعاون

/ / قيمة االقتصاد

/ / قيمة حب الوطن 
واالعتزاز بالعروبة

27.59 8 قيمة التسلية والترفيه

03.45 1 قيمة االختالط 

06.89 2 المعرفةةقيم

/ / قيمة الصحة

/ / قيمة حب وطاعة 
الوالدين

03.45 1 قيمة الحفاظ على 
العبادات

20.69 6 قيمة القوة والعنف

100 29 المجموع
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بشخصيات القتال الكرتونية ، بل إنها كانت تحمل أسماء هذه الشخصيات، ونذكر منها 

الشخصية الكرتونية المذكورةالتي استعانت ب" سبايدر مان"على سبيل المثال مجلة 

وركزت اإلعالنات عن هذه المجلة بضرورة محاربة األشرار، وأن هزيمتهم تكون 

إذا فمثل هذه القيم التي . باالستعانة بالخدمة المروج لها، وأكدت على القتال النزيه 

ور تروج لها اإلعالنات الخدمية، هي قيم سلبية تنمي ثقافة العنف والقوة، التي قد تتط

إلى سلوكيات خطرة على الطفل وعلى المجتمع ككل مستقبال، خصوصا في فترة 

. المراهقة، التي تعتبر مرحلة حرجة في حياة الطفل

يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب القيم المستخدمة:15جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار القيم المستخدمة

/ / قيمة االستهالك

/ / قيمة الجمال

/ / قيمة العمل واإلنجاز

/ / قيمة المشاركة 

/ / قيمة االقتصاد

/ / قيمة حب الوطن 

/ / قيمة التسلية

/ / قيمة االختالط 

33.33 1 قيمة الصحة

/ / قيمة طاعة الوالدين

66.67 2 ى قيمة الحفاظ عل
العبادات

100 3 المجموع
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ت فيها القيم الدينية بشكل ملحوظ، حيث أما بالنسبة إلعالنات التوعية فقد برز

وال تستغرب الباحثة هذه النتيجة، فإعالنات التوعية %). 66,67(بلغت نسبة هذه القيم 

ركزت على تعزيز العبادات والفرائض، والسلوكيات االجتماعية االيجابية عند الطفل

ك فمن البديهي أن كما الحظنا ذلك سابقا أثناء تحليلنا لمواضيع إعالنات التوعية، لذل

كما برز .يكون تركيزها واهتمامها، بارزا في القيم الدينية أكثر من القيم األخرى

االهتمام بالقيم الصحية، على اعتبار أن إعالنات التوعية تهتم بالحفاظ على الصحة 

إلى توعية الطفل بالمخاطر البيئية و الصحية ةالعامة، من خالل حمالتها الهادف

.مجتمعهواء في محيطه العائلي الصغير أو بشكل أوسع في المحيطة به س

يوضح توزيع  الحاجات المحققة للطفل من خالل اإلعالن:16جدول رقم
النسبة المئوية

%
التكرار الحاجة   المحققة        

14.29 11 الحاجة إلى الطعام 
والشراب

5.19 4 الحاجة إلى تنمية 
اإلبداع

12.99 10 العقليحاجات النمو

10.39 8 الحاجة إلى الحب 

9.09 7 الحاجة إلى االنتماء 
والقبول االجتماعي

14.29 11 الحاجة إلى االستقالل 
والتميز

24.67 19 الحاجة إلى اكتساب 
مهارة اللعب الجماعي 

واحترام الذات

9.09 7 أخرى

100 77 المجموع
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هم اإلعالن التلفزيوني في تلبيتها، من تنوع الحاجات التي يس) 16(يبين الجدول 

فالدراسات تشير إلى أن األشخاص أثناء تعرضهم . خالل المعلومات المقدمة

لإلعالنات، يقرؤون اهتماماتهم ويتجاهلون ماال يلبيها، لذا يجب على مصمم اإلعالن

لبية أن يصل الرسالة اإلعالنية بالتوقعات السيكولوجية للجمهور، بان يقوم المنتج بت

فإذا استطاعت الرسالة اإلعالنية أن تلبي بعض احتياجات المتلقي.احتياجاتهم الخاصة

أما حاجات الطفل فهي متنوعة.أصبحت قادرة للدخول به في مرحلة إثارة االهتمام

. وغيرها من أنواع الحاجات األخرى.... بين االجتماعية والنفسية

الحاجات السوسيولوجية، كاكتساب مهارة توضح معطيات الجدول طغيان استخدام 

من %) 24.67(اللعب الجماعي واحترام الذات، التي احتلت ربع العينة أي ما نسبته 

أيضا من الحاجات السوسيولوجية التي تم التركيز عليها في إعالنات القناة. اإلعالنات

%) 09.09(ةالحاجة إلى االنتماء والقبول االجتماعي، حيث ظهرت هذه األخيرة بنسب

والشك أن اإلعالن التلفزيوني بإمكانه تنمية مثل هذه الحاجات.في العينة المدروسة

فحين يشاهد الطفل إعالنا تدور أحداثه حول سلوك أطفال يتمتعون بالنظام والتعاون

ويبرزهم وهم يساعدون ذويهم ويحترمون أنفسهم، فمما الشك فيه أن هذه المشاهد 

جابيا لدى الطفل ، يجعله يتأثر بالشخصيات، وتعزز روح سوف تعطي انطباعا اي

التعاون والعمل الجماعي لديه، فيقلد الطفل السلوكيات التي قامت بها هذه الشخصيات 

. ويمارس أنشطة مشابهة لها على مستوى محيطه االجتماعي الذي يعيش فيه

إلى االستقالل في حين تساوى استخدام كل من الحاجة إلى الطعام والشراب، والحاجة

الباحثة ارتباط توهنا الحظ. عن الحاجة األولى%) 10(أي بفارق %) 14.29(بنسبة 

لقد ركزت إعالنات القناة في أكثر من . استخدام الحاجتين معا في العديد من اإلعالنات

إعالن واحد على تنمية مهارة االستقالل بإظهار الطفل وهو يقوم بأداء نشاط معين 

. رز نجاح الطفل في انجاز العمل وهو ما يعزز ثقته بنفسه وقدراتهبنفسه، ثم يب

التركيز على مثل هذه المهارات مطلوب في اإلعالنات الموجهة للصغار خصوصا إذا 

انجازاته قصدرت من شخصيات محببة للطفل، حيث يسعى  جاهدا لتقليدها، بتحقي

والنجاح، وهو ما يدفعه ةفيتحقق للطفل تأكيد ذاته والشعور باالستقاللي. الشخصية

واهتمت . للخوض في تجارب مختلفة الهدف منها تحقيق الذات في أكثر من نشاط
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إعالنات القناة بحاجات النمو العقلي، كالحاجة إلى اكتساب المهارات اللغوية، ومهارات 

وبرزت أكثر في اإلعالنات .الكتابة ومهارات الحساب، والحاجة إلى االستطالع والفهم

ية، وتحديدا باإلعالنات المتعلقة بالوسائط التعليمية، التي تهتم بتعليم النطق للغتين السلع

وغيرها من المهارات الفكرية األخرى... العربية واالنجليزية، ومهارات الحساب

وتساهم هذه اإلعالنات في زيادة حصيلة الطفل، من الكلمات التي تلفظها شخصيات 

أما في . الظاهرة في اإلعالن والمعارف المختلفةاإلعالن، أو الصور واألشكال 

كما ظهرت الحاجة . اإلعالنات الخدمية فارتبطت بإعالنات الصحف والكتب والمجالت

%)  10.39(إلى الحب والحنان بشكل بارز في إعالنات  القناة، وبلغ استخدامها نسبة 

إلشباعها ،واإلعالنات حيث تعتبر من أهم الحاجات النفسية االنفعالية التي يسعى الطفل 

في اوبرز ذلك جلي. تستخدم هذه الحاجة للتأثير على األطفال وأوليائهم في آن واحد

اإلعالنات السلعية، من خالل حرص األم على التغذية السليمة ألطفالها، أو إسعادهم 

والمواد الغذائية المحببة لديهم، وكذا حرصها على تنمية قدرات طفلها بباقتناء األلعا

على "Babys in2fun"نموه اعتمادا على مجموعة لاللغوية والحسية اإلدراكية خال

. سبيل المثال في سنواته األربع األولى

حيث أظهرت . طبيعة الحاجات التي يلبيها اإلعالن السلعي ) 17(يبين الجدول

حاجة إلى البيانات تنوع الحاجات المستخدمة فيه، لكن التركيز األكبر كان على تلبية ال

وهذا راجع إلى كثرة السلع المتمثلة في . الذاتمهارة اللعب الجماعي واحتراماكتساب 

من %) 50,65(وصلت نسبة األلعاب المعلن عنها ) 04(األلعاب ، فكما بين الجدول

مجموع اإلعالنات السلعية فمثل هذه اإلعالنات تركز على حاجة الطفل إلى اللعب

وتعد مهارة اللعب من الحاجات المهمة . العديد من األنشطة فتظهر الطفل وهو يمارس

نللطفل، حيث يتعلم عن طريقها عادات اجتماعية، مثل اللعب الجماعي، وروح التعاو

ويمكن لإلعالن اإلسهام في تحقيق اكتساب هذه المهارة. وتكوين صداقات جديدة

االستمتاع باللعب الجماعي، فحين يتم اإلعالن عن السلع، بطريقة يظهر فيها التعاون و

وتعلمهم أصول اللعب الصحيحة ،البعيدة عن أشكال المخاطر، مثل إعالن عالمة فلة

التي تظهر فيه الفتاة وهي تقود الدراجة، مستعملة كل أدوات الوقاية، وتلتزم اللعب في 

ا الشك أن هذه الرسائل التي يحمله.األماكن اآلمنة، المسموح بها لقيادة الدراجات
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يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الحاجات المحققة: 17جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار الحاجة   المحققة        

19.29 11 الحاجة إلى الطعام 
والشراب

03.50 2 الحاجة إلى تنمية 
اإلبداع

12.28 7 حاجات النمو العقلي

14.04 8 الحاجة إلى الحب 
والحنان

07.02 4 حاجة إلى االنتماء ال
والقبول االجتماعي

14.04 8 الحاجة إلى االستقالل 
والتميز

22.81 13 الحاجة إلى اكتساب 
مهارة اللعب 
الجماعي واحترام 

الذات

07.02 4 أخرى

100 57 المجموع

اإلعالن ستترسخ في ذهن الطفل وسيحرص كل مرة على تطبيقها، ألنه يربطها 

وتكرار هذه العملية يصبح عادة حميدة تسعى كل المجتمعات . باإلعالن الذي تلقاه

هذا . في هذه الحالة، يقوم بدور توعوي هام) اإلعالن(كما أنه . لتنميتها عند الصغار

كما ركزت . باإلضافة إلى األنشطة واأللعاب الفكرية التي تنمي قدرات الطفل الفكرية 
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والشراب بنسبة وصلت إلى اإلعالنات السلعية إلى تلبية الحاجة إلى الطعام

وهذا طبيعي إذا علمنا أن ثلث السلع المعلن عنها، عبارة عن مواد غذائية %).19,30(

.استهالكية

والحاجة إلى الطعام والشراب، تعتبر من الحاجات الفسيولوجية األساسية لنمو الطفل

الل ما تقدمه من وتعد من أكثر الحاجات التي تركز عليها اإلعالنات التلفزيونية، من خ

معلومات حول السلع واألغذية، ودورها في إكساب الجسم الطاقة التي يحتاجها للقيام 

التطرق لمثل هذه الحاجات، يخلق الرغبة في الحصول . بمختلف األنشطة الضرورية

على المنتوجات المعلن عنها، وتتطور هذه الرغبة لتخلق دافعا قويا يسهم في توجيه 

لنصل في األخير إلى اقتناء .الحصول على المنتوج المعلن عنهالسلوك نحو هدف 

. المنتوج واستهالكه وبالتالي تحقيق الربح للمعلنين

اكتساب : ثالث هي الحاجة إلىةكما ركزت اإلعالنات السلعية على حاجات أساسي

و قد تساوى استخدام. مهارة اللعب ، االستقالل والتميز، والحاجة إلى الحب والحنان

فالبنسبة للحاجتين األوليين %).14,04(هذه الحاجات حيث بلغت نسبة كل واحدة 

فتصنفان ضمن دائرة أوسع تتمثل في اكتساب المهارات االجتماعية، والتي تعمل على 

تهيئة الطفل لالندماج في المحيط الخارجي ،األوسع من المحيط العائلي الذي يعيش في 

اجة إلى اكتساب مهارة اللعب، إلى غلبة األلعاب على وتفسر الباحثة بروز الح.أكنافه

.السلع المعلن عنها

أما مهارة االستقالل، فانه من الخطأ اعتبارها سلوكا سلبيا، فالطفل يحتاج إلى الشعور 

بالحرية واالستقالل، وتسيير أموره بنفسه، وتظهر هذه المهارة في ميل الطفل إلى 

طفل إلى هذه الحاجة، سوف يدفعه إلى إيجاد سلوك إن افتقار ال. قضاء حاجاته بنفسه

ايجابي مع اإلعالن التلفزيوني، يتمثل في التعرض له، الكتساب المعلومات حول 

المنتجات التي تسهم في إشباع هذه الحاجات وتلبية الدوافع، مما يجعل الطفل يشعر 

في اإلعالنإن تركيز اإلعالن على هذه الحاجة.بالرضا، والراحة واالتزان النفسي

سوف يستثير الرغبة عند الطفل ،وبالتالي سوف تدفع به إلى تحقيق االستجابة 

.الشرائية
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يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب الحاجات المحققة 18جدول رقم 
للطفل 

النسبة المئوية
%

التكرار الحاجة   المحققة        

/ / الحاجة إلى الطعام 
والشراب

12.50 2 جة إلى تنمية الحا
اإلبداع

18.75 3 حاجات النمو العقلي

/ / الحاجة إلى الحب 
والحنان

12.50 2 الحاجة إلى االنتماء 
والقبول االجتماعي

18.75 3 الحاجة إلى االستقالل 
والتميز

37.50 6 الحاجة إلى اكتساب 
مهارة اللعب 
الجماعي واحترام 

الذات

/ / أخرى

100 16 المجموع

حيث أظهرت األرقام .الحاجات المحققة عبر اإلعالن الخدمي) 18(الجدول رقميوضح

وعادت النسبة األكبر منها إلى .الواردة في الجدول توزيعا متقاربا في استخدام الحاجات

العينةمن%) 37,50(ةحاجة الطفل إلى اكتساب مهارة احترام الذات التي ظهرت بنسب
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. ل هذه الحاجات، يتناسب مع  طبيعية الخدمات المقدمةإن تركيز المعلنين على مث

لذا فهي .فالخدمات الثقافية المعروضة، تنمي وتطور قدرات الطفل في القراءة والكتابة

تعد عامال، يساعد الطفل على تقدير ذاته، واإليمان بقدراته والطاقات الكامنة لديه، بل 

بلها المجتمع ويشجعه على تدفعه إلى استثمار كل هذه الطاقات في أعمال، يق

لذا يعمد المعلنون الربط بين الحاجات المرغوب في تحقيقها، وبين الخدمات .تطويرها

ويمكن ربط . المعلن عنها ،حتى تثير اهتمام الطفل بها، وتخلق لديه الدافع الستعمالها

هذه الحاجة أيضا بحاجات النمو العقلي، على اعتبار أن الكتب والصحف والمجالت

من خيال عبر القصص والرسومات التي . ساهم في تطوير قدرات الطفل الفكريةت

هذا باإلضافة إلى تنمية . تحويها، أو تزيد رصيده العلمي بالمعلومات التي تقدمها 

. اللغوي للطفل بمفردات جديدة،وتنمي لديه مهارات التعبير لكتابي والشفهيدالرصي

فاستخدام هذه %).18,75(ةتقالل والتميز نسبفي حين بلغ استخدام الحاجة إلى االس

وتقوم . الحاجة في اإلعالن، يثير رغبة الطفل في الحصول على الخدمة المعلن عنها

الفكرة األساسية لإلعالن ، على أن الخدمات المعلن عنها خاصة فقط باألطفال، وان 

كما أن . استعمالهاالطفل الذي يستعمل هذه الخدمة ستكون له االستقاللية والحرية أثناء 

إن . الخدمة المعلن عنها ستجعله مميزا عن بقية أفراد العائلة، وبقية الرفاق أيضا

دراكات الطفل، وتنمية شخصيتهإالتركيز على مثل هذه المهارة له فوائد في توسيع 

.لكن من ناحية أخرى سوف تدعم االستهالك المتزايد، بزيادة الطلب لهذه الخدمات
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يوضح توزيع اإلعالنات التوعية حسب الحاجات المحققة 19دول رقم ج
للطفل

النسبة المئوية
%

التكرار الحاجة   المحققة        

/ / الحاجة إلى الطعام 
والشراب

/ / الحاجة إلى تنمية  اإلبداع

/ / حاجات النمو العقلي

/ / الحاجة إلى اكتساب 
المهارات الحركية و 

رات الحساباللغوية ومها

/ / الحاجة إلى حب االستطالع 
والفهم والمعرفة

/ / الحاجة إلى الحب والحنان

33.33 1 الحاجة إلى االنتماء والقبول 
االجتماعي

/ / الحاجة إلى االستقالل 
والتميز

/ / الحاجة إلى اكتساب مهارة 
اللعب الجماعي  واحترام 

الذات

66.67 2 أخرى

100 3 المجموع
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ونظرا لطابعها . الحاجات التي تحققها إعالنات التوعية) 19(يوضح الجدول

لكن ما لمسته الباحثة هو التركيز . التوعوي، فمن الصعب تحديد الحاجات التي تحققها

أما النسبة .اإلعالنات على الحاجة إلى األمان، والتمتع بالصحة والعافية في بعض

بية الحاجة إلى االنتماء والقبول االجتماعي، عبر فتركزت على تل%) 33,33( المتبقية 

التطرق إلى التكافل االجتماعي، وبناء العالقات الطيبة بين أفراد المجتمع، من خالل 

اإلحسان إلى فقراء المجتمع ،خصوصا في شهر رمضان، أو بأداء الصلوات في 

أداها الجزاء وغيرها من السلوكيات، التي سينال الطفل إذا ... المسجد مع الجماعة

إن الوصول إلى .الطفل يفخر بانتمائه إلى مجتمعهكل هذه الرسائل تجعل .الحسن 

تعزيز هذه السلوكيات، هو من صميم اإلعالم التوعوي ،وهو الهدف األساسي لتوجيه 

.مثل  هذه اإلعالنات إلى الطفل واألسرة معا

يوضح اإلعالنات حسب اتجاهها:20ول رقمجد

النسبة المئوية
%

لتكرار اتجاه اإلعالن

06.25 06 الكف عن سلوك

62.50 60 التحريض على سلوك 
جديد

18.75 18 تثبيت سلوك

12.50 12 الكف عن سلوك 
والتحريض على 

سلوك

100 96 المجموع

حيث أوضحت النتائج توجه " .سبيس تون" اتجاه إعالنات قناة ) 20(يبين الجدول 

يز سلوك سابق أو التحريض إلى سلوك جديد في العديد من المعلنين إما لتعز

حيث بلغت نسبة اإلعالنات التي توجهت نحو التحريض على سلوك جديد . اإلعالنات
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بينما بلغت نسبة اإلعالنات التي ركزت . من جملة اإلعالنات المدروسة%) 62,50(

التي تحث إلى اإلعالنات %) 12,50(وعادت نسبة %) 18,75(على تثبيت السلوك 

في حين بلغت نسبة اإلعالنات التي أكدت الكف عن . على سلوك والكف عن سلوك

%).06,25(سلوك

ولجا المعلنون للتأثير على جماهيرهم إلى استخدام عبارات عديدة نذكر منها على 

والعديد من العبارات ... سبيل المثال ال الحصر اكسب جوائز، اجمع واستمتع، احصل

أي التحريض إلى إلى التوجه مباشرة نحو المنتجات واقتنائهااهير التي تشجع الجم

. وقدمت لهم سبل الوصول إلى أماكن التوزيع واألسعارسلوك االستهالك في الغالب،

يتم تداولها من قبل ىمثل هذه العبارات تحقق الهدف بالتأثير على الجماهير، لدو

بإعالن عن سلع وخدمات شريحة واسعة من المعلنين خصوصا إذا تعلق األمر 

جديدة،أو خصومات على األسعار أو أي نشاط ترويجي تقوم به المؤسسات، لكن ما 

لمسته الباحثة فيما يخص اإلعالنات التي تحرض على سلوكيات جديدة والتي تم 

توجيهها لألطفال هو اللجوء إلى مفردات وعبارات تحمل مدلوالت قد نعتبرها مصدر 

ا يستخدم المعلن عبارة مثل ادخل ساحة القتال وحاربفعندم. خطر على الطفل

الخ فمثل هذه العبارات التي صاحبتها في ...أو تحدى أو عبارة كابدا يومك بعاصفة

العديد من اإلعالنات موسيقى صاخبة، تثير انفعاالت الطفل وتعزز وتنمي فيه ميوال 

لمفردات، حينما نوجه رسائل إلى لذا تنوه الباحثة هنا إلى ضرورة انتقاء ا. نحو العنف

.شريحة األطفال 

.وعلى العموم،فغالبية إعالنات القناة توجهت إلى تعزيز العديد من السلوكيات االيجابية

أما اإلعالنات التي تدعو إلى الكف عن سلوك أو ما يصطلح على تسميته االتجاه 

تحذر من استخدام السلبي في اإلعالن فتكاد تكون غائبة، وهي عبارة عن إعالنات

بعض المنتوجات بسبب التبعات السلبية الستخدامها، مثل تلك اإلعالنات التي تحذر 

التقليد، حيث يتفادى المعلنون المقارنة مع منتوجات أخرى، استنادا إلى التشريعات 

كما برز ھذا االتجاه بشكل واضح في .العالمية التي تمنع تداول اإلعالن المقارن
تحذيرها من بعض السلوكيات السلبية التي تنتشر في المجتمع وعویة، عبر اإلعالنات الت

ويتجنب العديد من المعلنين استخدام .أو األولياء بخطورتها لنتيجة عدم وعي األطفا
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هذا االتجاه تخوفا من االنعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج عن استخدام هذا االتجاه

. و سمعة المؤسسة في مواجهة المؤسسات المنافسةوإمكانية إضراره بصورة المنتوج

وفي هذا الشأن يذكر الدكتور سيد بهنسي في كتابه ابتكار األفكار اإلعالنية أن دراسات 

حديثة أجريت بهذا الشأن توصلت إلى أن التشديد من استخدام هذا االتجاه قد تؤدي إلى 

.إحجام الجمهور عن الرسائل اإلعالنية تجنبا لمخاوفهم

يوضح توزيع االستماالت المستخدمة في اإلعالن: 21جدول رقم 

النسبة المئوية

%
التكرار نوع االستمالة

50.51 50 استمالة عاطفية

44.44 44 استمالة عقلية

05.05 05 استمالة تخويفية

100 99 المجموع

:"سبيس تون"النتائج المرتبطة باألبعاد الفنية في إعالنات قناة –ثانيا

حيث ،عية المستخدمة في إعالنات القناةاالستماالت االقنا) 21(يوضح الجدول رقم

تنوعت هذه االستماالت بين العاطفية والعقلية، في حين لم تستخدم استماالت التخويف 

.5.05(إال في إعالنين وهو ما خفض نسبتها لتبلغ  ويتضح من خالل الجدول، أن ) 

أي ما خدم االستماالت االقناعية العاطفيةأكثر من نصف اإلعالنات تست

إن توظيف هذه االستماالت من طرف المعلنين بطريقة ال تعتمد . %)50.50(نسبته

كما أنها .على نص جاف، وإنما على المؤثرات العاطفية المفيدة، يهدف إلى اإلغراء

اقة تخدم الجانب االجتماعي، من خالل تركيزها على عواطف األمومة واألبوة والصد

والعواطف المستخدمة في اإلعالنات عديدة، تعكس طبيعة . واللعب الجماعي
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الرفاهيةعواطف اللذة،المنتوجات والخدمات المعروضة والغرض منها، ومن أهمها

.وغيرها من العواطف...حب التملك ،

ويمكن أن نفسر استخدام %) 44.44(أما االستماالت العقلية، فقد حلت ثانيا بنسبة

ماالت العقلية إلى عدة عوامل منها التركيز على خصائص السلعة إضافة إلى كل االست

.ة  وهو ما يدعم قرارات الشراءأشكال الربح من تخفيضات سعريه  أو هدايا إضافي

يوضح توزيع االستماالت المستخدمة في اإلعالنات السلعية : 22جدول رقم 

النسبة المئوية
%

التكرار نوع االستمالة

51.94 40 استمالة عاطفية

45.46 35 استمالة عقلية

02.60 02 استمالة تخويفية

100 77 المجموع

أنواع االستماالت االقناعية المستخدمة في اإلعالنات السلعية ) 22(يوضح الجدول رقم 

فمن خالل البيانات برز استخدام االستماالت العاطفية بشكل مكثف " .سبيس تون"لقناة 

أما اإلعالنات العقلية فاستخدمت %) 51.94(بة استخدامها إلى حيث وصلت نس

إن اعتماد اإلعالنات .من إجمالي اإلعالنات السلعية المدروسة%) 45.46(بنسبة

االستماالت العاطفية بشكل مكثف، راجع الن األسلوب العاطفي يركز ىالسلعية عل

واغلب قرارات الشراءعلى االحتياجات النفسية واالجتماعية لجمهور المستهلكين، 

تستند إلى أبعاد عاطفية حتى لو كانت المنتجات المعلن عنها، يمكن النظر إليها على 

أنها تعتمد على دوافع شراء منطقية، و هذه االستماالت ترتبط بالمنتجات ذات 

االستهالك الواسع والسريع والتي تغزو األسواق بقوة وهي بذلك تناسب المنتجات 

السبب الثاني الذي يعزو إليه المعلنين اختيارهم االستماالت .ي القناةالمعلن عنها ف

فاغلب اإلعالنات وجهت رسائلها إلى فئة . العاطفية، طبيعة الجمهور المستهدف

،لذلك فان االستماالت العاطفية هي األنسب، فالطفل في الغالب، يتعامل لاألطفا

. ه، ومن بينها الرسائل اإلعالنيةبعاطفته مع المؤثرات التي يتعرض إليها في محيط
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كما أن قدرات الطفل العقلية المحدودة، والتي هي في إطار النمو، تدفع بالمعلنين إلى 

االبتعاد عن المنطق و التحاليل المعقدة، والتوجه نحو استخدام اكبر لالستماالت 

الجمهورلحثالمنطقيوالجانبعلى الحقائقالعقلية فتركزأما االستماالت.العاطفية

على شراء الماركة ألنها األكثر مالئمة الحتياجاته، لذلك اقترن استخدام االستماالت 

االقناعية العقلية بالرسائل الموجهة إلى األولياء وبعض الرسائل التي وجهت للجمهور 

إن استخدام االستماالت العقلية برز عن طريق تقديم القدر الوافي من . العام 

لع المعلن عنها من حيث خصائصها ومميزاتها التنافسية وبالتالي المعلومات حول الس

وقد الحظت .فهي تقود المتلقي إلى االستهالك بناءا على قرارات شراء عقالنية 

الباحثة، أن اغلب اإلعالنات التي تم االعتماد فيها على االستماالت العقلية، هي 

التعليمية الحديثة، ومثل هذه اإلعالنات التي تخص السلع التكنولوجية، أي الوسائط

المنتجات التركيز على االستماالت العقلية يناسبها أكثر من االستماالت العاطفية، ألنها 

تهتم بالخصائص التي تميز هذه السلعة، والتي عادة ما يعبر عنها بأسلوب 

.ومصطلحات علمية دقيقة

خدمها واستعان بشكلين ظهر إال إعالن واحدا يستما ما يخص استماالت التخويف فلم أ

فمثل هذه اإلعالنات تؤدي إلى زيادة توترات .من الميول التخويفية في آن واحد

المفرط لدرجات الخوف، تؤدي إلى إحجام الجمهور عن مالجمهور، كما أن االستخدا

.  الرسائل اإلعالنية

يوضح توزيع االستماالت المستخدمة في اإلعالنات الخدمية: 23جدول رقم

بة المئويةالنس
%

التكرار نوع االستمالة

56.25 09 استمالة عاطفية

43.75 07 استمالة عقلية

/ / استمالة تخويفية

100 16 المجموع
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طبيعة االستماالت االقناعية المستخدمة في اإلعالنات الخدمية ) 23(يوضح الجدول

وتبين األرقام الواردة في الجدول .العاطفية والعقليةوقد تنوعت بين" سبيس تون"لقناة 

أن اإلعالنات الخدمية للقناة تعتمد بشكل كبير على االستماالت العاطفية وهذه النتيجة 

:طبيعية بالنظر إلى عدة عوامل منها

اإلعالنات الخدمية كلها تخاطب فئة األطفال لهذا يعتمد المعلنون على االستماالت 

لديهم ةفهي المحبب. روض المبنية على العاطفة عادة تعد األكثر متعةالعاطفية، فالع

كما أن االستماالت العاطفية، تتطلب .خاصة بدعمها بالشخصيات الكرتونية الشهيرة 

.مجهودا اقل مما يتطلبه المنطق لذا فهي األنسب للطفل

خدمية للقناة السبب الثاني الذي يبرر استخدام االستماالت العاطفية في اإلعالنات ال

يعود إلى نوع الخدمات المعلن عنها في القناة فقد توصلنا سابقا أن مواضيع اإلعالنات 

وجل هذه .الخدمية، تخص إما خدمات القناة أو إعالنات لصحف متخصصة ومجالت

الخدمات توجه لألطفال لذلك فاستخدام الشخصيات هو الخيار األنسب للمعلنين بغية 

، أما استخدام لواقع اثبت هذا الخيار فعاليتهثير فيهم وعلى ارض اوالتأهإثارة االنتبا

إن محتوى . االستماالت العقلية فيناسب كثيرا من اإلعالنات المعروضة على القناة

اإلعالن الخدمي في حد ذاته هو محتوى يتناسب مع االستماالت العقلية، ألنه يعتمد

وهذه المعلومات . يقة وواضحةباألساس على توصيل معلومات، وتقديم شروحات دق

إن الهدف من .تخاطب العقل في الغالب، ألنه يرتبط بالمنتجات بطيئة االستهالك

ة، فحينما يكون الهدف هو اإلعالن الخدمي يتالءم مع االعتماد على االستماالت العقلي

على امحتوى معين إلى الجمهور، فان المحتوى ينقل بشكل مباشر اعتمادنعاإلخبار

.قل دون العواطفالع

يوضح توزيع االستماالت المستخدمة في اإلعالنات التوعية24جدول رقم

النسبة المئوية
%

التكرار نوع االستمالة

40 02 استمالة عاطفية

20 01 استمالة عقلية

40 03 استمالة تخويفية
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100 06 المجموع

في إعالنات التوعيةطبيعة االستماالت المستخدمة) 24(يوضح الجدول رقم

حيث أبرزت بيانات الجدول اعتمادها على نمطين هما االستماالت العاطفية 

أما االستماالت العقلية فلم تظهر إال في . لكل منهما%)40(واستماالت التخويف بنسبة

.إعالن واحد

استخدمت االستماالت العاطفية لتعكس حرص األولياء على الرعاية الصحية 

وحصلت استماالت  التخويف على نفس النسبة . نية واالجتماعية ألوالدهموالدي

وهي نسبة معتبرة نظرا العتماد إعالنات التوعية، على أسلوب التحذير من 

إضافة إلى بعض . استعمال البضائع المقلدة، وما قد ينجم عنها من أضرار صحية

عادات األكل غير المشاكل الصحية، كالتسوس، واألمراض الداخلية الناجمة عن

وأسلوب .الصحية، وعدم االهتمام بالنظافة الذاتية، خصوصا قبل تناول الوجبات

.التحذير اليناسبه إال استماالت التخويف

يوضح توزيع اإلعالنات حسب أنواع الميول العاطفية25جدول رقم 
النسبة المئوية

%
التكرار   الميول العاطفية

32 16 الترفيه والفكاهة

/ / محاكاة النجوم

12 06 الموضة وحب الظهور

08 04 حب التملك

08 04 الصحة والجمال

16 08 دافع األمومة واألبوة

08 04 الميل إلى حياة أفضل

16 08 أخرى

100 50 المجموع
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توضح بيانات الجدول أن أكثر االستماالت العاطفية استخداما في إعالنات القناة، هي 

، وكانت واضحة في العديد من %)32(، التي ظهرت بنسبة"الترفيه والفكاهة"ة استمال

اإلعالنات التي تضمنت مواقف فكاهية تثير الضحك، وهذا بالطبع له أثره الفعال في 

لذلك يرتبط الطفل أكثر بهذه اإلعالنات، كما يسهل . اإلعالناتهجذب الطفل نحو هذ

عالنات على استخدام شخصيات الكرتون ونظرا العتماد هذه اإل.عليهم تذكرها 

مع الشخصيات التي االشهيرة ،واستخدام أطفال جذابين، يمكن لألطفال أن يتوحدو

لذا ينبغي على . سلوكياتهم، سواء كانت ايجابية أو سلبيةاجذبت انتباههم، ويسلكو

إلى المشاهد المفيدة، التي تعكس سلوكيات تفيد الطفل، إضافة االمعلنين، أن يتحرو

.تحقيق أهدافهم االقتصادية من وراء الترويج واإلعالن

وقامت فكرتها %). 16(، فكان استخدامها بنسبة"دافع األمومة واألبوة"أما استمالة

األساسية، للتوجه إلى اآلباء واألمهات، إلقناعهم بان استخدام السلع والخدمات يعكس 

مواد المعلن عنها تهدف إلى الحفاظ اهتمام األبوين بأطفالهم ، كما ركزت على أن ال

على صحة أطفالهم، و أنها تقوي المناعة لديهم، وتوفر لهم الطاقة الضرورية ألداء 

كما أشارت العديد من . للمواد الغذائيةةمختلف أنشطتهم، وكان هذا واضحا بالنسب

ي اإلعالنات، أن المنتجات المعلن عنها، تساهم في تطوير قدرات الطفل الذهنية ف

والكتابة، وبدا ذلك جليا من خالل إعالنات ةالتخيل ،أو تنمي قدراته اللغوية في القراء

فضال عما ظهر في إعالنات التوعية بالمخاطر الصحية .وسائل التعليم الرقمية الحديثة 

ركز المعلنون من %). 12" (الموضة وحب الظهور"بينما بلغت نسبة استخدام استمالة 

طلع األطفال، ليكون لهم مظهرا متميزا بين أقرانهم، يحاكي خاللها، على فكرة ت

احد النجوم والمشاهير في االصيحات الحديثة للموضة، وكل ما يؤهلهم  الن يكونو

وتشير الباحثة أن كل هذه اإلعالنات قصدت فئة البنات تحديدا، ألنهن األكثر .المجتمع

.انشغاال باألزياء والموضة والمظهر الخارجي الجذاب
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يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الميول العاطفية 26جدول رقم 
المستخدمة 

النسبة المئوية
%

التكرار الميول العاطفية

25 10 الترفيه والفكاهة

/ / محاكاة النجوم

15 06 الموضة وحب الظهور

7.50 03 حب التملك

10 04 الصحة والجمال

22.50 09 بوةدافع األمومة واأل

10 04 الميل إلى حياة أفضل

10 04 أخرى

100 40 المجموع

توضح بيانات الجدول أن اإلعالنات السلعية جاءت في المرتبة األولى من حيث 

استخدامها لالستماالت المختلفة، وبلغت نسبة االستماالت العاطفية التي 

حيث احتلت . ةخدممن إجمالي االستماالت العاطفية المست%) 78,84(استخدمتها

واستخدام هذه %).  25(استمالة الترفيه والفكاهة المرتبة األولى فيها، بنسبة بلغت 

االستماالت يناسب تقديم وسائل الترفيه المتعددة، كلعب األطفال التي احتلت مساحة 

وتعد الفكاهة والترفيه عامل جذب للطفل إلى . كبيرة من إعالنات القناة السلعية

.لتلفزيونية، بل ن األطفال يقبلون عليها ويتفاعلون معهااإلعالنات ا

بالنسبة إلجمالي %) 22,50" (دافع األمومة واألبوة " بينما بلغت نسبة استخدام استمالة 

ويرجع هذا، إلى أن اإلعالنات . االستماالت العاطفية المستخدمة في اإلعالنات السلعية
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، فهم المسئولون عن تامين األولياء، وهم تأخذ في اعتبارها القائمين على شؤون الطفل

لذلك فالتركيز . كما أن القرار النهائي للشراء عائد إليهم. وتوفير كافة مستلزمات الطفل

وإذا دققنا أكثر، سنجد أن اإلعالنات ركزت . على استمالة األولياء كانت جد وارد

نا أن اإلعالنات بكثير على استماالت األمومة، كما الحظنا ذلك سابقا حينما توصل

تخاطب األمهات أكثر من اآلباء، وهذا راجع إلى سهولة التأثير فيهن ،فالنساء عادة ما 

الثاني هو لكون المرأة هي سببال.  يتخذن قراراتهن ألسباب عاطفية أكثر منها عقلية

المسئولة عن اقتناء حاجيات المنزل، فهي التي تختار مستلزمات العائلة لتفرغها التام 

.ؤون البيتلش

وهي %). 15(أما استمالة الموضة وحب الظهور، فقد شكلت نسبة استخدامها 

تسيطر على األطفال وخصوصا البنات، وتلعب هذه اإلعالنات دورا كبيرا في التأثير

وقد الحظت . وجذب األطفال إليها، في محاولة من المعلنين للترويج للسلع المعلن عنها

نات جاءت مقترنة بشيئين اثنين، فمن حيث الفئات المستهدفةأن هذه اإلعالةالباحث

فجل هذه اإلعالنات كانت موجهة للفتيات، أما الشيء الثاني فهي من حيث مصدر 

السلع، فاغلب السلع المعلن عنها أجنبية الصنع، سواء ظهرت في إعالنات أجنبية 

عكست هذه اإلعالنات وقد . أو إعالنات عربية المصدر لكنها تروج لسلع أجنبية

خصوصا أجنبية المصدر، بعض السلوكيات غير المقبولة ،حيث أظهرت الفتيات في 

كم .أوضاع غير الئقة، كالرقص بأساليب جنونية أو التمايل المحرك للغرائز الجنسية 

وقد عكست العديد من .ظهرت العديد من الفتيات وهن يرتدين مالبس غير محتشمة

تيات الشديد بالموضة وآخر صيحاتها، والمبالغة في استخدام مواد اإلعالنات اهتمام الف

وبالتالي .الزينة في سن صغيرة، وكل هذه السلوكيات تتنافى مع قيم المجتمعات العربية

يمكن أن يكون لإلعالن اثر سلبي على األطفال الذين يميلون إلى تقليد هذه السلوكيات 

.بشكل تلقائي

وقامت الفكرة األساسية لها على %). 10(نسبة" والجمال الصحة" وشغلت استمالة 

أن الطفل، سوف يتمتع بصحة جيدة وحياة سعيدة إذا استخدم السلع المعلن عنها 

وينتج عن استخدام هذه االستمالة خلق وعي صحي .األسنان وشامبو األطفالنكمعجو

" الميل إلى حياة أفضل " عند الطفل بقيمة النظافة، ونفس النسبة أيضا شغلتها استمالة 
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التي ركزت على أن الطفل سوف يشعر بالراحة نتيجة استخدامه للسلع لمعلن عنها

.ويتحول إلى مستوى اجتماعي أفضل من المستوى الذي يعيشه

لخدمية حسب الميول العاطفية ايوضح  توزيع اإلعالنات 27جدول رقم  
المستخدمة

النسبة المئوية التكرار طفيةالميول العا

66.67 06 الترفيه والفكاهة

/ / محاكاة النجوم

/ / الموضة وحب الظهور

11.11 01 حب التملك

/ / الصحة والجمال

/ / دافع األمومة واألبوة

/ / الميل إلى حياة أفضل

22.22 02 أخرى

100 09 المجموع

التي ركزت عليها اإلعالنات يوضح بيانات الجدول أن أكثر االستماالت العاطفية  

الخدمية، هي استمالة الترفيه والفكاهة، وقد حصلت على المركز األول بنسبة 

ويرجع ارتفاع استخدام هذه االستمالة، لكثرة إعالنات عروض األفالم %) .66.67(

أما .التي تبث على القناة، والتي أخذت نصف عينة اإلعالنات الخدميةتوالمسلسال

وال يجب إغفال دور هذه %) .11,11(التملك، فجاءت أخيرا بنسبةاستمالة حب 

االستمالة في الترويج لما يعلن عنه من خدمات، والتي ركزت في غالبها على مظاهر 

أيضا على المشاركة والتفاعل االجتماعي بين األطفالتالمتعة والتثقيف، كما ركز

يثير "حب التملك "تخدام استمالة إن اس.سواء بين أفراد األسرة، أو مع جماعات الرفاق

رغبة الطفل في امتالك ما يعلن عنه،ويدعم المعلنون ذلك حيث يوحون للطفل، بأن 
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الخدمات المعلن عنها في متناوله، حتى التي يعتقد أنها صعبة التوفير، سواء بتخفيض 

أو غير ذلك من الحلول التي تضمن للطفل ..سعرها أو زيادة مراكز توزيع الخدمة 

إن استخدام هذه االستمالة، تفيد في المنافسة، حيث يسعى كل . الحصول على الخدمة

وبذلك يضمن المعلنون .قرانهطفل الن يكون هو السباق في الحصول عليها قبل بقية أ

.زبائن

يوضح توزيع اإلعالنات التوعية حسب الميول العاطفية 28جدول رقم 
المستخدمة

النسبة المئوية التكرار ل العاطفيةالميو

/ / الترفيه والفكاهة

/ / محاكاة النجوم

/ / الموضة وحب الظهور

/ / حب التملك

/ / الصحة والجمال

50 01 دافع األمومة واألبوة

/ / الميل إلى حياة أفضل

50 01 أخرى

100 02 المجموع

مة في إعالنات التوعية الميول العاطفية المستخد) 28(رقم توضح بيانات الجدول

وبين الميل إلى %) 50(حيث تنوعت بين دافع األمومة واألبوة التي استخدمت بنسبة

طاعة الخالق عبر اإلعالنات التي تناولت الفرائض الدينية من صيام وصالة 

ومثل هذه %) . 50(وغيرها من أركان الدين األخرى التي شغلت النسبة المتبقية ...

وتعمل ) األسرة المدرسة، المسجد( ر مؤسسات التنشئة االجتماعية اإلعالنات تعزز دو

على غرس القيم والسلوكيات الدينية الضرورية وهي بذلك تعبر عن ثقافة المجتمع 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفصل الخامس                                                         نتائج الدراسة الميدانية

197

- ، فالهدف منها توجيه اآلباء واألمهات "األمومة واألبوة "أما استخدام دافع .العربي

لمخاطر الصحية واألمراض التي لحماية أطفالهم من بعض ا-خصوصا غير المثقفين

يتعرضون لها، نتيجة جهل األولياء أو نتيجة سلوكيات غير سوية يقوم بها األطفال 

كما أكدت هذه اإلعالنات على ضرورة رقابة المنتجات .كتهاونهم عن قواعد النظافة

وحرص األولياء على اقتناء السلع األصلية، تتسبب في مشاكل عديدة نتيجة عدم 

. لمعايير الرقابة والجودةخضوعها 

يوضح توزيع اإلعالنات بحسب الميول العقلية المستخدمة: 29جدول رقم 

النسبة المئوية
%

التكرار الميول العقلية

17.39
08 المعرفة وتطوير 

المهارات

26.09 12 التفوق

15.22 07 الكسب والفوز السريع

/ / االقتصاد وتوفير 
الجهد

10.87 05 الوقاية من الصحة و
األمراض

13.04 06 الحاجة الضرورية 
للطعام والشراب

04.35 02 االستشهاد بالخبراء أو 
األرقام

13.04 06 أخرى

100 46 المجموع
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وتبرز .الميول العقلية المستخدمة في إعالنات القناة) 29(يوضح الجدول رقم 

لميل إلى التفوق في أكثر من دام امعطيات الجدول تنوع هذه الميول لكن برز استخ

وتقوم الفكرة األساسية لمثل هذه اإلعالنات ،%)26,67(ربع العينة بنسبة وصلت إلى 

على أن استخدام السلع أو الخدمات المعلن عنها يجعل الفرد المستخدم لها ناجحا في 

األنشطة والمنافسات التي يقوم بأدائها سواء كانت منافسة رياضية أو علمية 

أو ترفيهية، لكن يرى بعض المحللين في استخدام مثل هذه الميول إمكانية تسرب 

بعض الرموز غير الدقيقة للطفل والتي تربط بين قيم التفوق المرغوبة  وبين استهالك 

مادة اإلعالن، بحيث تجعل تفوق الطفل وتميزه مقترنا باقتنائه لهذه المادة أو تلك، وهذا 

قيمة االستهالك وتجعل تقدير الطفل لتميزه مرتبطا بحصوله يعزز كما ذكرنا سابق

لذا فان هذه اإلعالنات قد تغرس بطريقة غير مقصودة قيما خاطئة في ، على المادة

.ذهن الطفل

والحظت %) 17,78(وجاء الميل إلى المعرفة وتطوير المهارات ثانيا بنسبة بلغت 

ليم الحديثة والتي يتماشى اإلعالن فيها الباحثة أن هذه الميول خصت بكثافة وسائل التع

كما %). 15,56(مع استخدام هذه الميول، تالها الميل إلى الكسب والفوز السريع بنسبة

ركزت العديد من اإلعالنات وتحديدا السلعية على استخدام الحاجة إلى الطعام 

والشراب التي تدخل في نطاق الميول العقلية، حيث وصلت نسبة استخدامها 

واقتصر استخدام االستشهاد بالخبراء على إعالنين فقط من إجمالي %). 13,33(

اإلعالنات المدروسة 
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يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الميول العقلية :30جدول رقم  
المستخدمة

النسبة المئوية
%

التكرار   الميول العقلية

22.22 08 الثقافة وحب المعرفة 
راتوتطوير المها

25 09 التفوق

13.89 05 الكسب والفوز السريع

/ / االقتصاد وتوفير الجهد

05.56 02 الصحة والوقاية من 
األمراض

16.66 06 الحاجة الضرورية للطعام 
والشراب

02.78 01 االستشهاد بالخبراء أو 
األرقام

13.89 05 أخرى

100 36 المجموع

حيث .يول العقلية المستخدمة في اإلعالنات السلعيةالم) 30(يوضح الجدول رقم 

أبرزت البيانات  المقدمة في الجدول غلبة الميل إلى التفوق و كذا الميل إلى تطوير 

المهارات الشخصية و ارتبطت هذه الميول من خالل مالحظة الباحثة أكثر بالوسائل 

المذكورة سابقا في بعض التعليمية في حين استخدم الميل إلى التفوق إضافة إلى السلع 

مثل هذه الميول تعزز الميزة التنافسية للسلع حيث تقدم صورة قوية و. المواد الغذائية

للمنتج ترتبط بصورة المستهلك عن ذاته أي أن جوهر اإلعالن يركز على تحقيق 

رغبات الفرد في التفرد بجملة من الصفات التي لن يمتلكها إال من خالل استهالكه 

إما استمالة دافع الطعام والشراب فقد شكلت نسبة .معلن عنهاللسلعة ال
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من %) 30(واقترنت بإعالنات المواد الغذائية التي احتلت قرابة%).16,66(استخدامها

وقد الحظت الباحثة أن هذه اإلعالنات استخدمت شعارات تتصف في .العينة المدروسة 

بين تناول حبوب اإلفطار كثير من األحيان بعدم المصداقية  مثل محاولة الربط

السريعة والمواد الجاهزة والتنعم بالقوة والصحة الجيدة السليمة، بالرغم من تناقض 

.ذلك مع الحقائق الطبية التي ِتؤكد على أن مثل هذه المواد تساهم في سمنة األطفال

، وكان %)14(وبرز الميل إلى الكسب والفوز السريع ،وبلغت نسبة استخدامه 

ا واضحا في إعالنات المسابقات التي تجريها الشركات المعلنة وبالخصوص استخدامه

وقامت الفكرة األساسية في استخدامها في الحصول على مكاسب .المنتجات الغذائية

مالية ومادية كبيرة أو تخفيضات سعريه مع الحصول على هدية إضافية في سلسلة 

الرسائل يستهوي اهتمامات مثل هذه.العروض الخاصة التي تتسم بمحدودية الزمن

.      المشاهد ألنها توفر إنفاقا اقل مع ربح أكثر

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب الميول العقلية المستخدمة:31رقم  جدول 

النسبة المئوية
%

التكرار الميول العقلية

42.85 03 الثقافة وحب المعرفة وتطوير 
المهارات

/ / التفوق

28.57 02 لكسب والفوز السريعا

/ / االقتصاد وتوفير الجهد

/ / الصحة والوقاية من األمراض

/ / الحاجة الضرورية للطعام 
والشراب

14.29 01 االستشهاد بالخبراء أو األرقام

14.29 01 أخرى

100 07 المجموع
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ة األولى المالحظ.يوضح الجدل الميول العقلية المستخدمة في اإلعالنات الخدمية

التي سجلتها الباحثة أنه بالرغم من أن الميول العقلية تناسب كثيرا هذا النمط اإلعالني 

،إال أن استخدامها كان محدودا واقتصر على ثالث أشكال من الميوالت هي كل من 

الميل إلى الثقافة وحب المعرفة، الميل إلى الكسب والفوز السريع،وكذا استخدام 

.واحداالستشهاد في إعالن

أوضحت بيانات الجدول أن أكثر الميوالت العقلية التي ركزت عليها اإلعالنات 

%) 42,85(الخدمية هي استمالة حب الثقافة وقد حصلت على المركز األول بنسبة

فمثل .الخ...وبرز ذلك جليا في إعالنات الخدمات الثقافية كإعالنات المجالت والكتب 

اقتناع عقلية لذا ظهر استخدام الميل في إعالنات هذه اإلعالنات تحتاج إلى دوافع 

.القناة

من مجموع %)28,57(أما استمالة الكسب والفوز السريع فقد حصلت على نسبة

الميول العقلية المستخدمة في اإلعالنات الخدمية، وتلجأ العديد من المؤسسات الخدمية 

ن استنادا إلى فكرة لالعتماد على هذا الميل الستهداف اكبر شريحة من المستهلكي

وغيرها من ...السحب تمن خالل الخدمات اإلضافية ككوبونا" الربح المضمون"

بتقليل تكاليف الخدمات،وبالتالي " أقل التكاليف"وسائل الترويج، او تعتمد على فكرة 

.يكون مجرد الحصول على الخدمة هو ربح في حد ذاته

هذا النوع .عالن خدميا لالستشهاد والحظت الباحثة استخدام إعالن واحد من أصل إ

من الميول يضفي المصداقية على الخدمة المقدمة ويجعل المتلقين يقتنعون بأهمية 

الخدمة استنادا إلى آراء الخبراء والمشاهير فاألفراد كثيرا ما يميلون لالقتناع بآراء هذه 

فعت مكانة الشخصيات ألنهم يثقون فيهم، وكلما زادت ثقة المتلقي في الشخصية ارت

.الخدمة لديه وبالتالي تزداد فرص اقتناعه بالخدمة المعروضة

هذا النوع من الميول استهدف فئة الكبار كاألولياء والسبب في ذاك يعود لخبراتهم 

وقدراتهم على تحليل وفك رموز الرسائل اإلعالنية وقدرتهم على التمييز بين الخدمة 

همة إقناعهم صعبة مقارنة بمن يقلون عنهم المناسبة عن غيرها وهذا الجانب يجعل م

الشراء عند األولياء خصوصا الرجال تقوم توقرارا.سنا
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على أسس منطقية في المقام األول وبالتالي فأسلوب االستشهاد الذي يعد احد هذه 

.  األسس يمكن له أن يؤتي ثماره حين يخاطب فئة األولياء

ة حسب الميول العقليةيوضح توزيع اإلعالنات التوعي:31جدول رقم

والحظت الباحثة أن هذا .يوضح الجدول الميول العقلية المستخدمة في إعالنات التوعية

ي ذلك الميل  النمط اإلعالني اعتمد على الميول العقلية في بعض إعالناته واستعان ف

إلى الصحة والوقاية من األمراض وهو الميل الذي يتوافق وأهداف اإلعالن التوعوي 

حيث يدعم الهدف إلى توعية لمتلقي بضرورة الحفاظ على الصحة والوقاية من 

.األخطار وهي المواضيع التي الحظنا بروزها في إعالنات التوعية

النسبة المئوية
%

التكرار  الميول العقلية

/ / الثقافة وحب المعرفة 
وتطوير المهارات

/ / التفوق

/ / الكسب والفوز السريع

/ / االقتصاد وتوفير الجهد

100 01 الصحة والوقاية من 
األمراض

/ / الحاجة الضرورية للطعام 
والشراب

/ / خبراء أو االستشهاد بال
األرقام

/ / أخرى

100 01 المجموع
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الميول التخويفية يوضح توزيع اإلعالنات حسب : 32جدول رقم 
المستخدمة

النسبة المئوية
%

التكرار الميول التخويفية

25 01 ندرة المتوج

25 01 محدودية العرض

/ / مشاكل ناتجة عن عدم 
استعمال المتوج

/ / الشعور بالذنب

25 01 أضرار تتسبب فيها 
منتجات مقلدة

25 01 أخرى

100 04 المجموع

هذه الميول تركز .تخويف المستخدمة في إعالنات القناة يوضح الجدول ميول ال

على النتائج السلبية نتيجة عدم استخدام السلعة أو الخدمة أو التحذير من بعض 

المخاطر كما هو الحال في إعالنات التوعية، وأن هذا الخوف سوف يزيد من توتر 

.عنهاالمتلقي وتجعله يبحث عن الحلول طبعا التي تكمن في السلع المعلن

الحظت الباحثة االستخدام المحدود لمثل هذه الميول ولعل السبب في ذلك راجع لخوف 

المعلنين من عزوف الجمهور للتعرض إلعالناتهم التي تعتمد على مثل هذه الميول 

وترى الباحثة أن هذه .تزيد كمن معدالت تخوفهم وبالتالي إحجامهم عنهااألنه

إال أنها تناسب العديد من اإلعالنات خصوصا إذا االستماالت بالرغم من خطورتها 

الهدف الرئيسي للرسالة لكانت إعالنات توعية فهذه الميول هي األنسب إليصا

حيث تجعل المتلقي مدركا تمتما لخطورة المواضيع المعالجة في اإلعالنات ;اإلعالنية 

عي واحد أما عموما استخدم الميل محدودية العرض وكذا ندرة المنتوج في إعالن سل.
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إعالنات التوعية فقط استخدمت التحذير من األضرار الصحية الناجمة عن التقليد 

.أو من خالل األمراض واألوبئة وهي اإلعالنات التي تتبناها منظمة اليونيسيف

يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الميول التخويفية : 33جدول رقم
المستخدمة

النسبة المئوية
%

رارالتك الميول التخويفية

50 01 ندرة المتوج

50 01 محدودية العرض

/ / مشاكل ناتجة عن عدم استعمال 
المتوج

/ / الشعور بالذنب

/ / أضرار تتسبب فيها منتجات مقلدة

100 2 المجموع

النظرة .يوضح الجدول استماالت التخويف المستخدمة في اإلعالنات السلعية

انات الجدول ِتكد تجنب العديد من المعلنين من تداول هذه اإلعالنات ،لكن األولى لبي

فبعض اإلعالنات السلعية استخدمت ميوال مثل محدودية العرض .ذلك ال ينفي وجودها

وندرة المنتوج ،فهذا الميل له وقع خاص لدى المتلقي حيث تشعره عبارة محدودية 

لحصول عليه وتولد لديه شعورا العرض وندرة المنتوج أن هناك منتوج يصعب ا

استخدام المعلنين لهذا الميل يهدف شراء األفراد لمنتجاتهم في أقل وقت ممكن . بقيمته

الكميات "وبكميات معتبرة،وزادوا من حصار المتلقي حينما أضافوا إلى اإلعالن عبارة 

سي في ، وفي هذا الجانب يذكر الدكتور بهن"كذا...العرض محدود الى غاية"،و"محدودة

"كتابه ابتكار األفكار اإلعالنية يستخدمون هذه الميول استنادا إلى جانب أن المعلنين: 

نفسي يتعلق بتحرك األفراد ضد ما يقلل من حريتهم واختياراتهم،ولذلك حينما يشعرون 

".بأن المنتجات ليست متاحة بدرجة كافية فإنها قد تصبح أكثر قيمة في ذهن المستهلك
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أن المعلنين وفقوا إلى حد بعيد في استخدامهم لهذه الميول حيث استعانوا وترى الباحثة 

بدرجات متوسطة التخويف، ووجهوها تحديدا لفئة األطفال مدركين تماما أن هذه 

الميول ستثير مخاوفهم وسيقتنعون بفكرة ندرة المنتوج المعروض وهو ما يدفعهم 

.الستهالكه في اقرب اآلجال

وزيع اإلعالنات الخدمية حسب الميول التخويفية يوضح ت: 34جدول رقم 
المستخدمة

النسبة المئوية
%

التكرار الميول التخويفية

/ / ندرة المنتوج

/ / محدودية العرض

/ / مشاكل ناتجة عن 
عدم استعمال المتوج

/ / الشعور بالذنب

/ / أضرار تتسبب فيها 
منتجات مقلدة

/ / المجموع

ات الجدول تجنب المؤسسات الخدمية التي تعرض إعالناتها  على توضح معطي

القناة الستخدام الميول التخويفية والتفسير الوحيد الذي تراه الباحثة هو كما ذكرنا سابقا 

تخوف المعلنين من النتائج السلبية االستخدام هذه الميول وإحجام الجمهور عن مشاهدة 

لنمط اإلعالن الذي يتوافق بالدرجة األولى مع هذه اإلعالنات، ولعل ذاك أيضا راجع 

.الميول العقلية ثم الميول العاطفية بالدرجة الثانية

لكن الباحثة ترى أن استخدام ميل محدودية العرض مع انفراد المؤسسات بالعرض قد 

.يجعل إعالن المؤسسة مميزا وقد يحقق الهدف في جلب اكبر المتعاملين والمستهلكين
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يوضح توزيع اإلعالنات التوعية حسب الميول التخويفية :35جدول رقم 
المستخدمة

النسبة المئوية
%

التكرار الميول التخويفية

/ / ندرة المتوج

/ / محدودية العرض

/ / مشاكل ناتجة عن عدم استعمال 
المتوج

/ / الشعور بالذنب

33.33 01 أضرار تتسبب فيها منتجات مقلدة

66.67 02 أخرى

100 03 المجموع

الميول التخويفية المستخدمة في إعالنات التوعية، حيث ) 35(يوضح الجدول رقم

األولى أن إعالنات التوعية كانت لها الحصة األكبر من الميول تأبرزت البيانا

الباحثة غرابة في ذلك نظرا لما تتصف به إعالنات التوعية بالصفة دالتخويفية، وال تج

واألوبئة أو نتيجة السلوكيات غير السوية كإسراف ضمن أخطار األمراالتحذيرية 

فإعالنات  التوعية .كما ورد ذلك في إعالنات القناة ...النظافة الذاتية المياه وإهمال

األول فائدة المتلقي وتوعيته بخطورة ما قد يحيط به، إذن فالرسائل ستهدف باألسا

ة لألسرة عموما وللطفل بشكل أخص،وهي تعمق من التي تحملها إعالنات التوعية مفيد

مفاهيمه وتزوده بقيم ضرورية كقيمة الوقاية وضرورة الحفاظ على النظافة العامة وكل 

.    المفاهيم التي يعايشها في محيطه
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يوضح توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالن: 36جدول رقم 

النسبة المئوية
%

لتكرار ا اللغة المستخدمة

70.21 66 العربية الفصحى

01.06 01 العربية الدارجة

18.09 17 لغة أجنبية

10.64 10 الجمع بين أكثر من 
لغة

100 94 المجموع

حيث غلبت اللغة العربية . اللغات المستخدمة في اإلعالن) 36(يوضح الجدول 

ة فناذرا ما تم ، أما العربية الدارج)%21, 70(الفصحى على إعالنات القناة بنسبة

السعودية تخليجية الصنع وتحديدا المنتجاتاستخدامها، وارتبطت ببعض المنتجا

.حيث استخدمت فيها اللهجة الخليجية

هناك خيارات لدى المعلنين في انتقاء اللغة المناسبة إلعالناتهم ،والتي تحقق هبما أنف

لمعلنين في القناة يرون أن لهم التواصل مع الجمهور وإقناعه، فهذا يعني أن غالبية ا

اللغة العربية الفصحى هي األنسب، فهي اللغة التي تشترك فيها كل األقطار العربية

العربية على إعالنات ةإن طغيان اللغ.وتتميز اللغة العربية، بدقة تعبيرها وجودتها

.القناة، جاء كنتيجة منطقية بحكم أن إعالنات القناة في غالبها عربية المصدر 

لشيء الثاني الذي يفسر هذه النتائج، هو توجه اإلعالنات نحو المجتمع العربي، سواء ا

األطفال، األولياء، وحتى عامة الناس، ونظرا لكون المجتمع يضم فئات مثقفة تتقن فهم 

األجنبية، وأخرى متوسطة الثقافة، أو فئات أمية ،وحتى األطفال صغار تاللغا

لهذه األسباب .رة في التعامل مع إعالنات باللغة األجنبيةالسنوهذه الفئات ليس لديها خب

وعليه فاللغة العربية هي التي . تعد اللغة العربية األنسب لسهولة فهمها ويسر استعمالها

أما اللغة األجنبية، فيعود السبب في استخدامها، استهداف فئات .ستحقق التأثير واإلقناع 

اضي العربية، علما أن دول الخليج تستقطب فئات المثقفين أو األجانب المقيمين في األر
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وبالتالي فان . اليستهان بها من األجانب، ألنها أصبحت تشكل سوق عمل مربحة لهم

وعلى العموم استخدمت .اإلعالنات التي تستخدم اللغة األجنبية، لن تكون واسعة األثر

.ية المصدرواقتصرت على بعض اإلعالنات أجنب%) 18,09(اللغة األجنبية بنسبة 

كان التعليق ثكما تم الجمع بين اللغتين العربية واألجنبية في عدد من اإلعالنات، حي

باللغة العربية، في حين تستعمل اللغة األجنبية، لذكر اسم المنتج، والشركة المصنعة 

وتشير الباحثة أن اللغة األجنبية المستخدمة في القناة، اقتصرت .له، وأماكن تسويقه

ة االنجليزية، بحكم أن اللغة االنجليزية هي لغة خطاب عالمي، كما أن اللغة على اللغ

االنجليزية هي اللغة األجنبية األولى التي يتعامل بها جل قاطني منطقة الشرق األوسط

خالفا لدول المغرب العربي ةخصوصا دول الخليج،التي تعد من الدول االنجلو سكسوني

). ةدول الفرانكفوني( لغة األجنبية األولىالتي تتبنى اللغة الفرنسية ال

استخدام اللغة في اإلعالن، يرتكز أساسا على طبيعة نذكره، إقوكخالصة لما سب

إضافة إلى طبيعة المنتوج . الجمهور الذي تستهدفه الرسالة اإلعالنية، مصدر اإلعالن

. في حد ذاته

السلعييوضح توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالن: 37جدول رقم 

النسبة المئوية لتكرارا اللغة المستخدمة

64.94 50 العربية الفصحى

01.30 01 العربية الدارجة

22.08 17 لغة أجنبية

11.68 09 الجمع بين أكثر من لغة

100 77 المجموع

أنماط اللغات المستخدمة في اإلعالنات السلعية ) 37(يوضح الجدول 

رقام الواردة في الجدول، أن اللغة األكثر استخداما في اإلعالنات ويتضح من األ.للقناة

من اإلعالنات )%94, 64(السلعية، هي اللغة العربية الفصحى التي تسود بنسبة

وهو ما يؤكده توجه المعلنين الستخدام اللغة العربية ،التي يرون أنها األقدر . السلعية

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفصل الخامس                                                         نتائج الدراسة الميدانية

209

العربية المستخدمة ةعلما أن اللغ. طفالعلى تبليغ رسائلهم إلى الجمهور وبخاصة األ

. بسيطة، تراعي اإلمكانيات الثقافية للجمهور المستهدف

المستخدمة، فلو أخذنا ةوطبيعة المنتوج، تتحكم في كثير من األحيان في نوعية اللغ

على سبيل المثال وسائل التعليم الحديثة، نجد أنها استخدمت اللغتين معا العربية 

فهناك العديد من المعلومات التي تقدمها اإلعالنات، كبعض المعلومات واالنجليزية، 

.المرتبطة بالمنتوج، تتطلب استخدام اللغة األجنبية

"fast-food" ،كالمأكوالت السريعة)خليجيا(ع الغذائية محلية الصنتأما المنتوجا
الدارجة تم الترويج لها باللغةوبعض العصائر واالجبان، ) اندومي(توبعض المعجنا

تكما الحظ.وانتشار الرسالة بين شرائح واسعةوهذا ما يعطي الحيوية، وسهولة الفهم 

الباحثة استخداما معتبرا للغة االنجليزية، والتي ارتبطت في األساس بإعالنات، تم 

ما يؤخذ على . إنتاجها من قبل مؤسسات أجنبية، ونقصد اإلعالنات أجنبية المصدر

. وبالتالي فالرسالة قد ال تحقق اإلقناع.ية، هو عدم وضوح اللغةبعض اإلعالنات األجنب

رئيسيتان يجب توافرهما في الرسالة، لمنع التداخل أو الخلط نفالفهم والوضوح، سمتا

في ذهن المستهلك وخصوصا األطفال الذين يعدون اكبر الفئات المستهدفة من إعالنات 

.القناة

لذا يفضل خبراء .اإلعالنات الدوليةومشكلة وضوح الرسالة مطروحة جدا في 

دقيقا اإلعالن، عند تنفيذ حمالتهم اإلعالنية، استعمال لغة المنطقة المستهدفة، استعماال

عموما ما يمكن أن نقوله، هو أن .يخدم الهدف اإلعالني، أال وهو التأثير و اإلقناع

تت لهم خيارافالمعلنون ليس.له مرونة نسبية" سبيس تون" اإلعالن السلعي في قناة

واسعة للغة اإلعالن، الن الجمهور المخاطب هو جمهور األطفال في الغالب، والخيار 

.األنسب إلقناعه هو استخدام اللغة العربية
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يوضح توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالن الخدمي:38جدول رقم 

النسبة المئوية
%

لتكرار ا اللغة المستخدمة

92.86 13 الفصحىالعربية 

/ / العربية الدارجة

/ / لغة أجنبية

07.14 01 الجمع بين أكثر من لغة

100 14 المجموع

أنماط اللغة المستخدمة في اإلعالن الخدمي لقناة سبيس ) 38(يوضح الجدول رقم

وتبين من معطيات الجدول استخدام اللغة العربية الفصحى في كل اإلعالنات .تون 

نوهما اإلعالنان اللذاةدا إعالنين جمعا بين اللغتين العربية واالنجليزيالمدروسة ع

حيث استخدمت بعض المفردات ) pace zeeS(وخدمات )SMS(يخصا خدمات ال

وفي مثل هذه الخدمات الرقمية عادة ما يتم . التي تخص الخدمتين باللغة األجنبية

ة في الخدمة الن تداولها بين التعبير باللغة االنجليزية لتوضيح الخيارات المطروح

.يكون باللغة االنجليزيةسعامة النا

أما استخدام اللغة العربية فترى الباحثة أن اللغة العربية تناسب اإلعالنات الخدمية إلى 

فاإلعالنات الخدمية تتسم بالشرح المستفيض ودقة المصطلحات لذا لن يجد .حد بعيد 

كما أنها اللغة المفهومة .الوصف مثل اللغة العربيةالمعلن لغة أدق في التعبير وابلغ في

. لدى كل الفئات
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توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالنيوضح : 39جدول رقم 

يالتو عو

النسبة المئوية
%

لتكرار  ا اللغة المستخدمة

100 03 العربية الفصحى

/ / العربية الدارجة

/ / لغة أجنبية

/ / ن لغةالجمع بين أكثر م

100 03 المجموع

تيوضح الجدول اللغات المستخدمة في إعالنات التوعية، حيث أبرزت بيانا

الجدول استخدام اللغة العربية الفصحى في كامل إعالنات التوعية، والسبب في ذلك 

فجل اإلعالنات التوعوية تم إنتاجها من طرف مؤسسات . راجع لمصدر اإلعالنات

مؤسسات أجنبية، كما يرجع السبب في استخدامها للغة العربية هو عربية وليس

استهداف شرائح األطفال في العالم العربي لذلك سيكون من الخطأ إذا استخدمت لغة 

محلية معينة قد ال يفهمها العديد من األطفال في العالم العربي الذي تميزه العديد من 

وما .مها الجميع هي اللغة العربية الفصحىاللغات المحلية، لكن تجمعهم لغة واحدة يفه

دام المعلن يحرص على عنصر الفهم ووضوح الرسالة الموجهة فان خيار اللغة 

.العربية الفصحى هو األنسب في هذه الحالة
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يوضح القالب المستخدم في اإلعالن40جدول رقم

%النسبة المئوي لتكرارا القالب المستخدم

40.62 39 اشرحديث مب

06.25 06 الحوار بين شخصين فأكثر

18.75 18 غناء وموسيقى

10.42 10 دراما

13.54 13 رسوم متحركة

10.42 10 الجمع بين أكثر من أسلوب

100 96 المجموع

األولى من ة، أن قالب الحديث المباشر جاء في المرتب)40(الجدول تتوضح بيانا

حيث بلغت . استخدمتها اإلعالنات التلفزيونيةبين القوالب الفنية المختلفة التي 

، ويرجع ذلك إلى أن استخدام هذا الشكل، يساعد على إضفاء الجاذبية %)40,62(نسبته

والتشويق وإعطاء المزيد من الحقائق والمعلومات عن السلع والخدمات ومميزاتها وهو 

وهذا .نات القناة بذلك يناسب كثيرا اإلعالنات السلعية، التي برزت هيمنتها على إعال

.النوع من اإلعالنات يساعد األطفال كثيرا على تنمية مهارة التعبير

وترجح %).18,75(الثانية بنسبة بلغتةواحتل قالب الغناء والموسيقى، على المرتب

ارتفاع نسبة هذا القالب الفني، إلى أن الغناء والموسيقى يناسب العديد من ةالباحث

اعتماده على كلمات بسيطة، ولحن جذاب، سهل االستيعاب عند اإلعالنات، فهو يتميز ب

األطفال ،خصوصا أن النتائج أثبتت بأن فئة األطفال، هي األكثر استهدافا من قبل 

كما أن اإلعالن الذي يستخدم هذا القالب، سريع الحفظ والترديد عند األطفال . المعلنين

إلعالنات التلفزيونية على الطفل ولو تابعنا تأثير ا. وبالتالي يمكن تذكره بسهولة

لالحظنا أن األطفال يحفظون العديد من األغاني المصاحبة إلعالنات القناة، ويرددونها 

بشكل دائم، وهو الهدف الذي يسعى إليه العديد من المعلنين، وهو استمرار تذكر الطفل 
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رتبط المحالة وبالتالي كلما ارتبط الطفل باألغنية المقدمة، واإلعالن، فسي. لإلعالن

. بالسلعة، أو الخدمة موضوع اإلعالن

حيث . من إعالنات القناة%) 13,54(وحصل قالب الرسوم المتحركة على نسبة 

الحظت الباحثة، اعتماد العديد من اإلعالنات على شخصيات األفالم الكرتونية 

وهذا القالب الذي . ةالمعروضة على القناة، إضافة إلى بعض الشخصيات المجسم

يعتمد كثيرا على األفالم المعروضة، وشخصياتها البارزة، يمكنه جذب انتباه الطفل بل 

، ويعتمد على ةوالمبالغلفهو يعتمد كثيرا على الخيا: انه من أحب القوالب لدى الطفل

. من األلوان، وكلها عوامل جذب للطفلربشكل جذاب، والكثيةالشخصيات المجسد

كما .ي السنوات الست األولى، يميل كثيرا إلى الخيالوكلنا يعلم أن الطفل خصوصا ف

، لذا نجده في كثير من األحيان يتوجه إلى محاكاة أبطال دأنه يميل كثيرا إلى التقلي

. اإلعالن، في مغامراتهم وحركاتهم، وفي الكلمات التي يرددونها أثناء عرض اإلعالن

ل الشديد، وكيفية العناية كما برز كثيرا استخدام العرائس، حيث جسدت اهتمام الطف

، في أسلوب تاألولياء به وخصوصا األمهاموكأن الطفل يعكس واقع اهتما. بها

ومثل هذه اإلعالنات تنمي االستقاللية لدى . معاملته وطريقة اهتمامه بهذه العرائس

.الطفل، واعتماده أكثر على قدراته الذاتية

عتبر في القناة، حيث بلغت نسبة كما حضي اإلعالن المقدم في شكل درامي بحضور م

وهذا القالب عادة ما يعرف باستمالته الشديدة للمتلقي خصوصا %). 10,42(استخدامه 

األطفال، ألنه يقوم بسرد اإلعالن في شكل قصة أو حكاية، تتنوع فيها أساليب اإلثارة 

ي والتشويق، حتى يندمج المشاهد مع أحداثها، ويتتبع تطور أحداثها، كما تؤثر ف

، ما يؤدي إلى تعاطف المشاهد مع القصة ةعواطفه استعانة بالمؤثرات الصوتية المختلف

لتوحي له في األخير بأن السلعة أو الخدمة المعلن عنها، هي الحل لكل .المسرودة عليه

. ةاإلشكاالت التي طرحت أثناء سرد القص
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يوضح القالب المستخدم في اإلعالن السلعي41جدول رقم 

بة المئويةالنس
%

لتكرارا القالب المستخدم

36.36 28 حديث مباشر

07.79 06 الحوار بين شخصين 
فأكثر

16.88 13 غناء وموسيقى

12.99 10 دراما

12.99 10 رسوم متحركة

12.99 10 الجمع بين أكثر من 
أسلوب

100 77 المجموع

انت أكثر األنماط اإلعالنية أن اإلعالنات السلعية ك) 41(توضح بيانات الجدول 

الحوار "و" الحديث المباشر"وجاء شكل الحوار بشقيه . استخداما للقوالب الفنية المختلفة

" الحديث المباشر"في المرتبة األولى حيث كانت نسبة " بين شخصين فأكثر

%). 07,79(بلغت نسبة استخدامه" الحوار بين شخصين فأكثر"، أما قالب %)36,36(

حوار كل أشكال التعليق، حيث تختلط أصوات تعليق الكبار والصغار ويتضمن ال

.والتعليق باللغة العربية واألجنبية

يمكن هذا القالب الفني من تقديم المعلومات والشروح عن السلع وكيفية استخدامها، لذا 

وأماكن تفانه يعد من انسب القوالب اإلعالنية، فهو يقوم باإلعالم بأحدث المنتجا

وهو بذلك يختصر كل هذه الجهود في . دها، إضافة إلى انه يشرح كيفية استعمالهاتواج

.إعالن واحد شامل لها جميعا 
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إن استخدام الحوار والدراما في اإلعالنات، يساعدان على تشجيع الحوار بين الطفل 

ووالديه، وتنميان قدرات الطفل اللغوية ومهارات الخطاب لديه، كما تشجعانه أكثر على 

لدى " تأكيد الذات واالستقاللية"وبهذا يكون اإلعالن عامال من عوامل تنمية . إبداء رأيه

.األطفال

،ويرجع استخدام %) 16,88(في المرتبة الثانية بنسبة" الغناء والموسيقى"وقد جاء قالب 

هذا القالب لما تتمتع به األغنية من رد فعل على نفسية المشاهدين وخاصة األطفال 

يرمي المعلنون من استخدام هذا القالب إلى جذب . ددون األغاني فور سماعهاالذين ير

اانتباه المستهلكين للرسالة اإلعالنية وإضفاء شعور خاص يمكن أن يصبح مرتبط

.لذا تلعب الموسيقى دورا في التذكير بوجود السلع. عنهانبالسلعة المعل

لكن .لكل واحدة منها%) 10(وتساوت باقي القوالب األخرى من حيث ظهورها بنسبة 

فقالب الرسوم المتحركة من .أبرزها في نظر الباحثة هو قالب الرسوم المتحركة

أو صغارا، تعتمد في االقوالب التي تتمتع بجماهيرية قوية لدى المشاهدين كبارا كانو

األساس  على الخيال والمبالغة والفكاهة، وتجذب المشاهدين نحوها بالشخصيات التي 

ها والتي تضفي عليها الشكل اإلنساني كأن تمشي وتتكلم وبالتالي تجذب انتباه تبتكر

ونظرا لكون هذه اإلعالنات . الطفل نحوها وهو ما يجعلها مميزة عن باقي اإلعالنات

تحقق نجاحا كبيرا، يتم االعتماد عليها من طرف العديد من المعلنين، فهي تحقق التأثير 

ها على الرسالة اإلعالنية، كما أن هذا القالب يتيح واإلقناع، للحيوية التي تضفي

لمصممي اإلعالن، الفرصة لتجسيد أي فكرة يتخيلونها والتي يصعب تجسيدها على 

.ارض الواقع بممثلين حقيقيين 

عموما استخدام الشخصيات الكرتونية في إعالنات األطفال يناسب المنتجات التي 

ية ويرغب المعلنون في تدعيم مكانتها لمواجهة تواجه منافسات عالية كالمواد الغذائ

المنافسة الشديدة كما ترفع حاالت الرغبة وبالتالي تدفع بالجمهور إلى مزيد من 

.االستهالك
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يوضح القالب المستخدم في اإلعالن الخدمي42جدول رقم 

النسبة المئوية
%

لتكرارا القالب المستخدم

62.50 10 حديث مباشر

/ / حوار

18.75 3 غناء وموسيقى

/ / دراما

18.75 3 رسوم متحركة

/ / الجمع بين أكثر من 
أسلوب

أن القالب الغالب في اإلعالنات الخدمية هو قالب ) 42(تبين معطيات الجدول 

من بين القوالب الفنية %) 62,50(وقد احتل المركز األول بنسبة". الحديث المباشر"

،لما يتميز به هذا القالب "الحديث المباشر"ارتفاع نسبة قالب وتفسر الباحثة .المستخدمة 

على الخدمات المختلفة لمن خصائص، تمكن المعلن من شرح طرق الحصو

.وأسعارها، ومثل هذه المعلومات ال تتطلب عمال دراميا

" ىالغناء والموسيق"أما بقية القوالب األخرى، الحظت الباحثة استخداما معتبرا لقالب 

الغناء والموسيقى من أكثر القوالب استخداما للتأثير على المتلقي، نظرا ألنها ويعتبر

وقالب الغناء يناسب عددا كبيرا من . تسيطر على مزاج الفرد وتخاطب عواطفه

اإلعالنات الخدمية، حيث كان استخدامها في اإلعالن عن البرامج واألفالم والبرامج 

.أخرى المعروضة على القناة إضافة إلى خدمات

في اإلعالنات هكما حصل قالب الرسوم المتحركة على نفس النسبة من حيث استخدام

، وبرز جليا في الخدمات الثقافية من مجالت وصحف %)18,75(الخدمية وهي

متخصصة، حيث استعانت هذه الخدمات بالشخصيات الكرتونية البارزة، والدمى األكثر 
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الب الفني، يجعل العديد من اإلعالنات ثابتة في واستخدام هذا الق. شعبية عند األطفال

.-حتى في أسمائها-أذهان األطفال، الرتباطها بشخصياتهم 

يوضح القالب المستخدم في إعالن التوعية: 43جدول رقم

%النسبة المئوية لتكرارا القالب المستخدم

33.33 1 حديث مباشر

/ / حوار

66.67 2 غناء وموسيقى

/ / دراما

/ / رسوم متحركة

/ / الجمع بين أكثر من أسلوب

100 3 المجموع

، احتل المكانة األولى من "الغناء والموسيقى"، أن قالب )43(توضح بيانات الجدول 

وترى الباحثة أن %) .66,67(بين القوالب الفنية المستخدمة في إعالنات التوعية بنسبة

وبالتالي .أن يرسخ المعلومة المقدمة لهمتقديم اإلعالنات في هذا القالب ، من شأنه

تصبح السلوكيات التي تهدف اإلعالنات إلى تعزيزها وتطبيقها على أرض الواقع عادة 

كما أن تقديم النصح واإلرشاد في شكل أغنية، يلقى .اجتماعية تالزم الطفل طيلة حياته

رالحديث المباشمن قبل األطفال، بل يعتبره العديد أمرا مسليا على خالف ااستحسان

الذي يتميز في مثل هذه اإلعالنات بالجد والصرامة
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مصادر اإلعالن: يوضح44جدول رقم

النسبة المئوية التكرار مصدر اإلعالن

28.13 27 إعالن عربي

70.83 68 إعالن أجنبي

01.04 01 غير واضح

100 96 المجموع

وتكشف المعطيات " سبيس تون"ن في قناة مصادر اإلعال)  44(يبين الجدول رقم 

حيث توضح النتائج المحصل . في القناة يأتي من مصادر عديدة نالمقدمة أن اإلعال

عن أن أكثر من ثلثي إعالنات القناة أي ما نسبته ) 44(عليها في الجدول رقم 

%) 28,13(في حين أن ما يقارب ثلث إعالناتها. إعالنات أجنبية المصدر%) 70,83(

عربية المصدر أي إعالنات عربية التصميم واإلنتاج ، وما تبقى من اإلعالنات أي ما 

ال تجد الباحثة غرابة في ظهور اإلعالنات . غير واضحة المصدر%) 01,04(نسبته 

العربية فموقع القناة التي تقع ضمن نطاق القنوات العربية والتي تبث من دولة عربية 

هو في الغالب جمهور عربي، كل هاته العوامل وطبيعة جمهورها الذي تخاطبه و

لكن ما الحظناه هو كثافة المصادر األجنبية . تفرض  المصادر العربية بالدرجة األولى

وهو ناتج من ارتباط العديد من إعالنات القناة بمنتجات شركات أجنبية حيث قامت هذه 

.  التعليق والحوارالشركات ببث إعالناته األصلية باللغة األجنبية أو بتعريب لغة

أما ما يخص اإلعالنات األجنبية المصدر، فهو ناتج من ارتباط إعالنات القناة بمنتجات 

شركات األلعاب األجنبية التي توزع منتجاتها في فروعها بالدول العربية، التي قامت 

فيما يبدو  ببث إعالناتها بالشكل األصلي أو بإجراء تعديالت عليه عن طريق الدبلجة 

.أو إعادة صياغة لغة التعليق والحوار باللغة العربية

وحين قمنا بتحليل البيئات اإلعالنية التي تعد احد عناصر اإلعالن، فالمالحظ هو فقر 

إعالنات القناة في عرض نماذج بيئية معبرة أو معالم تبرز البلد المنتج فجزء كبير من 

النات تعكس البيئات ، فقد ظهرت أما ما رصدناه من إع. اإلعالنات غير واضح البيئة
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هذه النتائج برأي الباحثة جاءت لتدعم البعد . البيئة العربية في عدد قليل من اإلعالنات

االقتصادي التسويقي إلعالنات القناة حيث التركيز على السلعة والتأثير في الطفل 

.باستخدام المؤثرات الصوتية والشخصيات الكرتونية

ع اإلعالن السلعي حسب مصادرهيوضح توزي:45جدول رقم

النسبة المئوية التكرار مصدر اإلعالن

31.17 24 إعالن عربي

67.53 52 إعالن أجنبي

1.30 01 غير واضح

100 77 المجموع

يوضح الجدول مصادر اإلعالنات السلعية وعكست النتائج كثافة اإلعالن األجنبي 

العربية المصدر فقد بلغت نسبتها أما اإلعالنات%).67,53(بنسبة وصلت إلى 

هذا الحضور الواسع إلعالنات أجنبية المصدر ارتبط بمنشأ السلع المعلن %). 31,17(

الذي يوضح ) 46(عنها كما نالحظ ذلك في المعطيات التي يقدمها لنا الجدول رقم 

مصادر إنتاج السلع والذي غلب عليها السلع األجنبية الصنع بنسبة وصلت إلى 

، فيما لم ترصد الباحثة من مصادر اإلنتاج العربية سوى %)81,81(

.هي إلعالنات مجهولة المصدر%) 1,30(وبقية النسبة أي%).16,89(
يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب مصدر إنتاج السلع المعلن عنها: 46جدول رقم 

النسبة المئوية
%

مصدر إنتاج السلع                       التكرار
مفردات العينة

16.89 13 عربي

81.81 63 أجنبي

01.30 01 غير واضح

100 77 المجموع
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هذه النتيجة تؤكد توجه القناة لإلعالن عن المنتجات لمؤسسات أجنبية،حيث قامت هذه 

المؤسسات بإنتاج إعالناتها وتوزيعها على كامل فروعها في العالم ومنها العالم العربي 

أما ما رصدناه من إعالنات عربية اإلنتاج . األصلية أو بعد تعريبهاسواء بلغتها

. فارتبط ببعض المؤسسات العربية القليلة التي قامت ببث إعالناتها على هذه القناة

إن هذا االكتساح الواسع للسلع األجنبية على مستوى اإلعالنات المعروضة على 

المنتجات لدى المستهلكين                                القنوات يشكل خطرا على اإلنتاج العربي وصورة 

،فتنامي عدد اإلعالنات التي تروج للمنتجات األجنبية مقابل ظهور محتشم لبعض 

السلع والمنتجات المحلية، يخلق نوعا من األلفة بين المستهلك وهذه المنتجات ،وهو ما 

ع األخرى، كما أن كثافة يؤدي في كثير من األحيان إلى عزوف المستهلك عن السل

اإلعالنات عن المنتوجات األجنبية سوف تعزز النظرة التي يرى من خاللها 

المستهلكون جودة المنتوجات أجنبية الصنع مقارنة بالمنتجات العربية أو محلية 

الصنعوبذلك ال تأخذ المنتجات العربية حصة مناسبة  للظهور في السوق وينتج عن 

لكن التكثيف من . ات العربية على منافسة المنتوج األجنبيهذا عدم قدرة المنتوج

الحمالت اإلعالنية مع تطوير المنتجات سوف يحسن صورة المنتجات العربية عند 

. المستهلك ويمنحها مساحة لمنافسة السلع األجنبية

يوضح توزيع اإلعالن الخدمي حسب مصادره: 47جدول رقم 
النسبة المئوية لتكرار نمصدر اإلعال

100 16 إعالن عربي

/ / إعالن أجنبي

/ / غير واضح

100 16 المجموع
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أن اإلعالنات ) 47(باالنتقال إلى اإلعالنات الخدمية فقد أوضحت معطيات الجدول 

الخدمية المعروضة في القناة عربية المصدر وان الخدمات المعلن عنها من حيث 

إلعالنات التي تعلقت بالبرامج التي منشأها عربية اإلنتاج في الغالب ماعدا بعض ا

.تقدمها القناة والتي يرجع إنتاجها إلى مؤسسات أجنبية

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب مصادر إنتاج :48جدول رقم 
الخدمات المعلن عنها

النسبة المئوية
%

التكرار
إنتاج مصدر 

لخدمة                           ا
مفردات العينة

81.25 13 إعالن عربي

18.75 03 إعالن أجنبي

/ / غير واضح

100 16 المجموع

; إن طغيان إعالنات خدمية عربية المنشأ جاء كنتيجة حتمية لجملة من المعطيات

نطاق عربي وتستهدف أوالها أن القناة التي تبث اإلعالنات قناة عربية المنشأ، تقع في

وبالتالي فاغلب المؤسسات الخدمية التي تتعامل معها .المجتمع العربي بالدرجة األولى

ستكون هي األخرى عربية في الغالب، أو أنها مؤسسات أجنبية تستثمر في نطاق 

وما دامت هذه المؤسسات تستهدف شريحة تمثل المجتمع العربي، فان أفضل .عربي

ا بها لتحقيق اإلقناع هي اللغة التي يتحدث بها هذا المجتمع لغة يمكن أن تخاطبه

.بمختلف أطيافه ويفهمها وهي اللغة العربية الفصحى
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يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب مصادره:49جدول رقم

النسبة المئوية لتكرار مصدر اإلعالن

100 03 إعالن عربي

0 00 إعالن أجنبي

/ / غير واضح

100 03 لمجموعا

وأبرزت البيانات طغيان .مصادر إعالنات التوعية) 49(يوضح الجدول رقم 

اإلعالن العربي على كامل العينة المدروسة، فلو تفحصنا بدقة الرموز التي تبثها هذه 

اإلعالنات والتي عكست باألساس األول قيم المجتمعات العربية اإلسالمية وحرصها 

تمعات العربي،إضافة إلى استخدامها للغة العربية على الحفاظ على خصائص المج

وكذا الهدف الذي تصبوا إلى تحقيقه والذي يقوم على غرس القيم .الفصحى فقط 

والثقافة العربيين وبالتالي فهذه اإلعالنات تخدم المجتمع العربي بالدرجة األولى، كل 

أن مصادر إعالنات التوعية عربهذه المعطيات تجعلنا نستنتج 

يوضح مصدر الموسيقى المستخدمة في اإلعالن:50ل رقم جدو

النسبة المئوية
%

لتكرار مصدر الموسيقى

15.56 07
موسيقى وغناء 

عربيين

05
موسيقى أجنبية 

وغناء عربي

11
موسيقى وغناء 

أجنبيين

11.11 22 موسيقى أجنبية

24.44 45 لمجموع
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غناء المستخدمين في إعالنات قناة مصدر الموسيقى وال) 50(يوضح الجدول رقم 

وتبين معطيات الجدول اعتماد إعالنات القناة على الموسيقى والغناء ".سبيس تون"

سواء كان هذا %) 74(األجنبيين بشكل كبير حيث وصلت نسبة استخدامها إلى قرابة 

وكذلك الموسيقى %) 24,44(االستخدام بأغاني أجنبية مؤداه بالكامل أو مقاطع قصيرة 

األجنبية الهادئة أو الصاخبة المصاحبة للمشاهد اإلعالنية والتي استخدمت 

كما استخدمت الموسيقى األجنبية في بعض األغاني المؤداة باللغة %). 48,89(بنسبة

.من العينة المدروسة%) 11(العربية بنسبة

في حين ظهر الغناء والموسيقى العربيين بشكل بسيط حيث وصلت نسبة استخدامهما 

وتوافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الدكتور محمد بن علي السويد %) . 15,56(لىإ

" .صورة الطفل في اإلعالن التلفزيوني :" التي كانت حول

وتفسر الباحثة االستعمال المكثف للموسيقى واألغاني األجنبيين رغم توصلنا سابقا إلى 

ت اإلعالن ومؤسسات اإلنتاج كون غالبية اإلعالنات عربية المصدر إلى تبعية وكاال

التلفزيوني العربية إلى الدول األجنبية والتقليد الشديد ألساليب تصميم اإلعالن 

كما قد يفسر هذا إلى نقص تكوين الكوادر العربية في مجاالت تصميم . وإخراجه

ويرى الباحث عصام نصر في استخدام الموسيقى األجنبية تربية . اإلعالنات التلفزيونية

طفال على اإليقاعات الغربية وانفصاال عن الموسيقى المحلية وما ينتج بعده من األ

. انفصال تدريجي عن الثقافة األصلية
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يوضح الشخصيات الظاهرة في اإلعالن السلعي: 51جدول رقم

النسبة المئوية
%

تكرار الشخصيات

16.88 13 مجموعة أطفال

12.99 10 أطفال وكبار

01.20 01 رجل وامرأة

14.29 11 )ولد،بنت(طفل 

18.18 14
شخصيات كرتونية 

خيالية

14.29 11 عرائس ودمى

22.08 17 أكثر من شخصية

100 77 المجموع

الشخصيات الظاهرة في اإلعالن السلعي، حيث تبين ) 51(يوضح الجدول رقم 

ولى، بالنسبة للشخصيات جاءت في المرتبة األ) أكثر من شخصية( النتائج أن فئة 

حيث ظهر في العديد من اإلعالنات  .الرئيسية التي تظهر في اإلعالنات التلفزيونية

كما ظهرت العائلة كاملة في .أطفال مع شخصيات كرتونية، أو أطفال مع دمى والعاب 

ويلجا . العديد من المنتجات الغذائية مع الشخصية الكرتونية التي اعتمدت عليها السلعة

فاألطفال عادة ما تستهويهم . معلنون إلى تنويع الشخصيات للتأثير في مختلف الفئاتال

اإلعالنات التي تظهر فيها شخصياتهم الكرتونية المفضلة، أو اإلعالنات التي يظهر 

أما الكبار فتستهويهم اإلعالنات التي تعكس العائلة واهتمام . فيها أطفال يماثلونهم سنا

المعلنون التأثير على مختلف الشرائح بالتركيز على الشخصيات لذا يحاول.  األولياء

.المحببة لديهم

حيث الظهور نحلت ثانيا م) الشخصيات الكرتونية( وتبين معطيات الجدول أن فئة 

حيث برزت هذه الشخصيات في إعالنات المواد %) .18,18(وبلغت نسبة ظهورها 
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إضافة إلى إعالنات العاب األطفال .الغذائية مثل رقائق الفطور والحليب والشوكوال

بل إن ما يالحظ انه حين .التي جسدت شخصيات الكرتون المعروضة على القناة

يعرض مسلسل كرتوني ما، فان سلسلة اإلعالنات تكون أللعاب تجسد الشخصية 

.البارزة فيه، أو لمواد تعتمد في التغليف والتسمية على ذات الشخصية

كرتونية، من العوامل التي تجذب انتباه الطفل ،وتضفي إن استخدام الشخصيات ال

الحيوية والتشويق على الرسالة اإلعالنية، خصوصا حين تجسد السلوكيات المختلفة 

).بمعنى أن يضفى عليها صفة اإلنسان(التي يقوم بها الفرد العادي 

ق ويستند المعلنون في اعتمادهم على الشخصيات الكرتونية باإلضافة إلى التشوي

فكلما شاهد . يستندون إلى عامل التذكر والربط بين السلعة والشخصيات الكرتونية

لكن رغم .الطفل تلك الشخصية، سوف يربطها بالسلع التي اعتمدت عليها في الترويج

اإلفراط فيما هو تَخَيِلي بل يجب أن ترتبطَ الرسوم فعالية هذه الشخصيات ينبغي عدم 

اقعيِة حتى يتمكن أن ينمي األطفاُل ميولهم نحو أشياء حقيقيٍة في المتحركة بالحياِة الو

 ِص الخياليِة رغمالمبالغِة في الِقص فيه ، وأيضاً ينبغي تجنب المجتمِع الذي يعيشون

أهميتها في اتساِع خياِل الطفِل وخصوبِة تفكيرِه حتى ال يؤدي ذلك إلى تشويِه الحقائق 

. لعقليالمحيطة به وتقوية نموه ا

حيث . توضح بيانات الجدول االستخدام المكثف لألطفال كشخصيات إعالنية بارزة

، وعكست عبر هذا الظهور مفهوم %)16,88(بنسبة ) مجموعة أطفال(ظهرت فئة 

اللعب الجماعي، والمتعة الحقيقية في الشراكة في اللعب، والمعنى الحقيقي للمنافسة 

، والتي كانت نسبة )ولد، بنت( لسابقة فئة الطفل ولو أضفنا إلى النسبة ا.الجماعية 

، سنجد أن فئة األطفال الظاهرين في اإلعالن كشخصيات %)14,29(ظهورها 

من إجمالي %) 31,17(رئيسية، تشكل نسبة عالية في اإلعالنات السلعية، تصل إلى 

.الشخصيات الظاهرة في اإلعالنات السلعية

ى أهمية توظيف األطفال كوجوه إعالنية بارزة هذه النتيجة تعكس تنبه المعلنين إل

لهذا يرى العديد . خصوصا في السلع التي توجه باألساس إلى هذه الفئة من المجتمع 

من الخبراء، أن ظهور األطفال في إعالنات خاصة بمنتوجات موجهة لهم أمرا مقبوال 
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ع، كما تشرح فهذه الشخصيات توكل إليها مهمة التعريف بهذه السل.ومنطقيا ومبررا 

.كيفية استخدام السلعة وخصائصها، وتعكس المتعة الحقيقية للطفل في اقتنائها

فاالستعانة . السبب الثاني الستخدام األطفال، هو إلثارة فضول المشاهدين·

التي يؤديها ،اللباس تبالطفل في دور إعالني، يجذب انتباه المشاهدين بالحركا

. يه وحتى طريقته في الكالم التي تتسم باللعثمةالذي يرتديه، الدور الذي يسند إل

.وهذه الخاصية تجعل اإلعالن عالقا في ذهن المشاهد

هو كون غالبية الرسائل اإلعالنية موجهة لألطفال، لهذا فتأثير ثالسبب الثال·

أكدته اوهذا م. الطفل على الطفل سيكون اكبر من تأثير الكبار على الطفل

ت فيها أن تأثر األطفال واقتناعهم يكون اكبر، عندما التي توصل" كولين"دراسة 

لهذا يجب التأكيد على . تأتي المعلومة أو السلوك ممن يماثلونهم في السن

السلوكيات التي تجسدها هذه الشخصيات اإلعالنية، فينبغي على القائمين 

ع باإلعالن تحري السلوكيات االيجابية ألنها ستؤثر في الطفل المشاهد الذي يقتن

.بها ثم يجسدها واقعيا

ولجأت بعض اإلعالنات إلى التركيز على األلعاب والدمى كشخصيات إعالنية بارزة 

حيث قامت الفكرة األساسية لهاته اإلعالنات، على إبراز خصائص الدمية أو اللعبة من 

كيفية اللعب بها واللوازم اإلضافية . حيث الحركات التي تؤديها، الكلمات التي تنطقها

. لتي تباع معها وكل إمكانيات اللعب التي تتيحهاا
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يوضح الشخصيات الظاهرة في اإلعالن الخدمي: 52جدول رقم

%النسبة المئوية تكرار الشخصيات

12.50 02 مجموعة أطفال

/ / أطفال وكبار

/ / رجل وامرأة

/ / )ولد،بنت(طفل 

81.25 13 شخصيات كرتونية خيالية

/ / ائس ودمىعر

06.25 01 أكثر من شخصية

100 16 المجموع

الشخصيات الظاهرة في اإلعالن الخدمي حيث شملت ) 52(يوضح الجدول رقم

ثم األطفال %)  81.25(الشخصيات الكرتونية أكثر من ثلثي اإلعالنات الخدمية

.وظهرت أكثر من شخصية واحدة في إعالن واحد%) 12,25(بنسبة

الشخصيات الكرتونية في اإلعالنات الخدمية من شانه جذب انتباه المشاهدين إن ظهور 

ويحمل هذا النوع من الرسائل اإلعالنية  دالالت -صغارا أو كبارااسواء كانو- إليه 

خاصة ورموز تقوم فكرتها األساسية على مأل اإلعالن بالحيوية والتشويق والخيال أي 

وهذا ما يجعل المشاهدين . عن باقي اإلعالناتجعل اإلعالنات تنفرد برموز تميزها

إن استخدام هذه الشخصيات اإلعالنية تخلق عالقة خاصة بين . يتذكرون اإلعالن

الطفل وبين هذه النماذج اإلعالنية تتطور فيما بعد لتؤدي إلى توحد الطفل مع هذه 

.الشخصيات

ات المعلن عنها يعد الخدمنإن ظهور األطفال في اإلعالنات الخدمية وهم يستعملو

فكرة صائبة، باعتبارهم عامل ضغط سواء على أقرانهم من األطفال وحتى على 
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ويضاعف هذا الظهور من تأثير الرسالة اإلعالنية على الطفل وغرس جملة . األولياء

.                                  من القيم والسلوكيات التي يتعلمها الطفل من مشاهدته لإلعالنات

يالتو عونيوضح الشخصيات الظاهرة في اإلعال: 53جدول رقم 

النسبة المئوية
%

تكرار الشخصيات

/ / مجموعة أطفال

/ / أطفال وكبار

/ / رجل وامرأة

/ / )ولد،بنت(طفل 

/ / رتونية خياليةشخصيات ك

100 03 عرائس ودمى

/ / أكثر من شخصية

100 03 المجموع

الشخصيات الظاهرة في اإلعالن التوعوي، حيث تبرز ) 53(يوضح الجدول رقم 

لنا المعطيات المقدمة أن الشخصيات التي تؤدي هذه اإلعالنات اقتصرت على الدمى، 

ث على القناة كانت تنتج من طرف عالمة بحكم أن اإلعالنات التوعوية التي كانت تب

فلة، وبالتالي فالسياسة التي انتهجتها هذه المؤسسة هي إنتاج إعالنات توعية أبطالها 

; األساسين الدمى واأللعاب التي تنتجها، وبهذا تحقق المؤسسة هدفين في آن واحد

طريق هذه لمنتجاتها عنجتوعية األطفال وهو الهدف الظاهر لإلعالن، وأيضا التروي

. اإلعالنات وهو الهدف غير المصرح به

على العموم استخدام مثل هذه الشخصيات يحقق التأثير المنشود على األطفال لشدة 

تعلق الطفل بمثل هذه األلعاب، وبالتالي يسعى الطفل إلى تقليدها واألخذ بالنصائح التي 

. توجهها لهم عبر اإلعالنات
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ال الظاهرين في اإلعالنيوضح جنس األطف:54جدول رقم 

النسبة المئوية
%

تكرار جنس الطفل

60 30 أنثى

22 11 ذكر

18 09 أنثى وذكر

100 50 المجموع

يوضح الجدول جنس األطفال الظاهرين في اإلعالن، حيث تبين معطيات الجدول 

ور أما الذك.من الشخصيات الظاهرة في اإلعالنات هم إناث(60%)أن ما نسبته 

فيما اشترك . فقط من األطفال الظاهرين في اإلعالن%) 22(فكانت نسبة ظهورهم 

وتشير هذه المعطيات إلى توجه . من اإلعالنات%) 18(الجنسين في الظهور معا في 

فالبنات لهن . الرسالة اإلعالنية للقناة إلى استهداف فئة البنات أكثر من فئة األوالد

وتشاطر الباحثة  الباحثين . ن في اإلعالن بمظهر فاتنجاذبية خاصة أثناء تأدية دوره

والمحللين الذين يرون في هذا الظهور استغالل المعلنين لبراءة األطفال وإقحامهم في 

إلى نموذج -وحتى الفتيان-عالم النجومية ومن ثم تتحول السمات التي تظهر بها الفتاة 

حاصل بالنسبة لإلعالنات التي جمالي يكون معيارا لمقاييس الجمال الصغار كما هو 

.توجه للكبار والتي تعمل على تسويق جسد المرأة وتجعل منها سلعة معروضة 

:وعلى العموم فظهور الطفل أيا كان جنسه في اإلعالن يؤثر على مستويين 

التأثير على أقرانه ومن يقاربونه في السن فالدراسات كما رأينا سابقا تؤكد على : أوال

فل بأقرانه يكون اكبر من الكبار، وبالتالي فهذا الظهور يخدم مصالح أن تأثر الط

.المؤسسات التي تقدم منتوجات وخدمات موجهة أساسا إلى األطفال

التأثير على األولياء فظهور الطفل في اإلعالن يستهوي اآلباء واألمهات ويستثير :ثانيا

.نويجعلهم أكثر تقبال لإلعالمشاعر األمومة واألبوة فيهم
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يوضح جنسيات األطفال الظاهرين في اإلعالن: 55جدول رقم

النسبة المئوية
%

تكرار جنسية الطفل

47.46 28 عربي

49.15 29 أجنبي

03.39 02 غير واضح

100 59 المجموع

يوضح تقاربا بين األطفال العرب 56أما عن جنسيات هؤالء األطفال فالجدول رقم 

طفال األجانب كان لهم الظهور األكبر على إعالنات القناة بنسبة واألجانب، لكن األ

%) 03,39(أما باقي النسبة أي %) .47,46(، يليهم األطفال العرب بنسبة %)49,15(

.فلم تستطع الباحثة تحديد مالمحهم

إن استخدام الطفل األجنبي يحمل . إن النتائج التي كشفتها معطيات الجدول تدعو للقلق

العديد من المحللين ىعاني كثيرة، فالطفل الظاهر في اإلعالن كما يرفي طياته م

ومادام الظهور الغالب عاد ألطفال أجانب، فهذا يعني بال شك، أن . رسول ثقافته

لذلك ما يمكن أن نقوله، هو أن .اإلعالنات تعمل على تسويق الثقافة األجنبية وتعزيزها

.أوساط مجتمعاتنا العربيةيفهذه اإلعالنات تسهل شيوع القيم الغربية، 

تقليدا لألطفال اوالمالحظة األخرى للباحثة، هي أن العديد من األطفال العرب اظهرو

هذه النتائج تؤكد ما توصلنا إليه سابقا من تبعية اإلعالن العربي لإلعالن . األجانب

.الغربي
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الظاهر في ) الذكر(يوضح السمات الشكلية للطفل: 56جدول رقم 
عالناإل

النسبة المئوية
%

تكرار السمة الشكلية

50 11 السمات الرياضية

13.64 03 سمات الوسامة

/ /
سمات المرح 

والحركة

09.09 02
سمات المظهر 

العصري

09.09 02
سمات المظهر 

العربي

18.18 04
سمات الشخصية 

العادية

100 22 المجموع

وسمات الطفل البارز في اإلعالن، إضافة إلى يكشف الجدول المقابل أهم مالمح

فقد أوضحت معطيات الجدول أن نصف اإلعالنات . بعض السلوكيات التي يقوم بها

التي ظهر فيها طفل ركزت على إبراز الطفل وهو يقوم بأنشطة رياضية مختلفة 

ومتنوعة، والتركيز على هذه السمات يجلب الفائدة، فمن خاللها يتم استثمار طاقات

الطفل في أنشطة تفيده جسميا وعقليا، ويتمكن الطفل بممارسته لهذه الحركات من 

. تفريغ كل االنفعاالت التي يكتمها بداخله

أما السمة الثانية من حيث ترتيب الظهور فهي سمة الشخصية العادية، بلغت نسبة 

مشروط وهذا يدل على أن استخدام األوالد في إعالنات القناة غير%) 18.18(ظهورها

وتفسر الباحثة هذا الحضور المعتبر . بتوظيف أطفال ذوي مالمح جذابة ومميزة
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للشخصيات من ذوي المالمح العادية بأنه كان لمجرد التعبير عن الطريقة العادية 

الستخدام المنتجات المعلن عنها، أو أن ظهورهم في اإلعالن هو ألداء دور ثانوي فيه

األساسية بالتركيز على المنتج وليس على الشخصيات وبالتالي تقوم فكرة اإلعالن

. اإلعالنية

%) 13,64(أما السمة الثالثة من حيث الظهور فهي سمة الوسامة بنسبة قدرت ب

. وعكست هذه النسبة اهتمام المعلنين بانتقاء شخصيات من ذوي المالمح الجذابة

جمال الشخصية الظاهرة في وبالتالي جاءت هاته النتائج لتفند المزاعم التي تعتبر أن 

وتؤكد على أن معيار جمال األوالد هو من .  اإلعالن هي حصر فقط على اإلناث

. معايير انتقاء شخصيات اإلعالن

يوضح السمات الشكلية للبنت الظاهرة في اإلعالن:57جدول رقم

النسبة المئوية
%

تكرار سمات البنت

29.27 12 السمات الجمالية

04.88 02 ظهور بأوضاع غير الئقةال

07.31 03 التراقص والتمايل

21.95 09 سمات المظهر العصري

02.44 01 سمات المظهر العربي

12.20 05 سمات المرح

17.07 07 سمة الشخصية العادية

04.88 02 السمات العلمية

100 41 المجموع

زت اإلعالنات على حيث رك.في اإلعالن ةيوضح الجدول سمات البنت البارز

من إجمالي اإلعالنات التي ظهرت فيها %) 29.27(سمات الجمال التي بلغت نسبتها 
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بعض البنات ذوات االفتيات، فقد حرص المعلنون على انتقاء الشخصيات، واختارو

مالمح جمالية، وقدموهن بمظهر أنيق باستخدام احدث التسريحات والزينة التي ال 

يظهرن في ياألزياء، أو غيرهن من الفتيات الكبار اللواتتختلف كثيرا عن عارضات

.اإلعالنات، والهدف األساسي من هذا الظهور هو خلق جاذبية نحو اإلعالن

هذه النتيجة تعكس حرص وكاالت اإلعالن على جعل السمات الجمالية معيارا لإلعالن 

مل على تعميم ثقافة الناجح، حتى بالنسبة لإلعالنات التي توجه لألطفال، وهي بذلك تع

فيصبح معيار الجمال بالنسبة لهن، هو بتقليد النماذج . الجمال لدى المشاهدات لإلعالن

.الظاهرة في اإلعالن

كما برز تركيز إعالنات القناة على إبراز سمات الظهور بالمظهر العصري ،وعكست 

ية  غير المحتشمة طريقة لباس الفتيات الظاهرات في اإلعالن، االهتمام باألزياء األجنب

وهذا االهتمام ينسجم تماما مع . وتسريحات الشعر التي تظهر فيها الفتاة بنموذج غربي

كما يعكس .حجم اإلعالنات األجنبية في القناة، واالستخدام الواسع لألطفال األجانب 

الرغبة الملحة للمعلنين، في نشر هذه القيم الغربية في أوساط األطفال في المجتمعات 

وما يؤكد هذه النتيجة األفكار التي قامت عليها اإلعالنات والتي اعتبرت أن . ربيةالع

،إنما يكون فقط االرقي والتطور، وكذا تقدير اآلخرين للفتاة وإعجابهم بمظهره

وكل ...باالحتذاء بالنماذج اإلعالنية في طريقة اللباس واإلكسسوارات وطريقة التجميل 

لذا ما يؤخذ على اإلعالنات هو اهتمامها . للفتاةبي الجذاما له عالقة بالمظهر الخارج

المبالغ بمظهر الفتاة في الوقت الذي كان ينبغي عليها فيه التركيز على السلع 

.والخاصية التي تميزها عن غيرها من المنتوجات المعروضة

كما ظهرت بعض الفتيات خصوصا األجنبيات، وهن يتراقصن ويتمايلن ويتخذن 

فمثل . وال شك أن هاتين السمتين ستنعكسان سلبا على المشاهدين.ر الئقةوضعيات غي

الجنسية، بالخصوص عند المراهقين سواء بالتمايل أو زهذه الحركات تحرك الغرائ

وسوف يسعى العديد من . حتى في وضعيات الجلوس أو النوم التي تظهر فيها الفتاة

لذا ينبغي على المعلنين . االنبهار بهنالمشاهدين لإلعالن، إلى تقليد سلوكياتهن لشدة 

الحرص على أن يكون اإلعالن نظيفا من هذه السلوكيات التي التمت للثقافة وال للقيم 

وظهرت الفتيات بمظهر عادي في بعض اإلعالنات المتعلقة . العربية بأية صلة 
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ترتبط بمظهر بالمواد الغذائية وبعض الخدمات العامة، التي تقدمها القناة فهذه المواد ال

أما .الفتاة بل يكون التركيز فيها على خصائص الخدمات أو المواد المعلن عنها 

السمات العلمية فالمالحظ أنها كانت شبه غائبة وانحصرت على بعض اإلعالنات 

.المتعلقة بوسائل التعليم الحديثة 

النتائج العامة للدراسة: ثالثا
الفضائية واألبعاد " سبيس تون"اط اإلعالن في قناة بعد إجراء الدراسة الميدانية حول أنم

: الفنية والثقافية لإلعالن، تم التوصل إلى النتائج التالية

ويعتبر مؤشر المساحة . يعد معتبرا " سبيس تون"إن حضور اإلعالن في قناة -1

.الزمنية األقدر على  التدليل على قوة حضور اإلعالن في القناة

هيمنة نمط اإلعالن السلعي على قنوات المتخصصة في برامج إن هناك -2

األطفال ، حيث برزت هيمنة هذا األخير سواء على صعيد عدد اإلعالنات أو المساحة 

ويمكن تفسير هيمنة نمط اإلعالن السلعي كداللة على المرحلة . الزمنية اإلعالنية

واقتصاد السوق واالنفتاح على الجديدة التي تعيشها البالد العربية في  مجاالت التجارة

أما عن مواضيع هاته اإلعالنات  فبينت النتائج أن األلعاب والسلع . األسواق العالمية

.الغذائية كان لها الحضور الكبر بالنسبة لإلعالنات السلعية

بينت النتائج كثافة اإلعالن عن مواد الطفل بما ال يترك حضورا ملموسا -3

إذن فالجمهور األساسي . العالقة باهتمامات أطراف أخرىتذااإلعالنية دللموا

إلعالنات القناة يتمثل في فئة األطفال ثم األولياء وأخيرا عامة الناس، وهذا يعكس 

توجه المعلنين نحو قطاعات سوقية جديدة تتمثل في السلع والخدمات الخاصة بفئات 

لنشاطهم االقتصادي، وذلك األطفال، حيث تصبح هذه الجماهير المحركات األساسية 

.عن طريق دعم عملية االستهالك

في برامج األطفال الكثير من ةتتضمن إعالنات القنوات التلفزيونية المتخصص-4

ترتبط يالقيم، لكن القيم االقتصادية بدت  مهيمنة بوضوح، وأهمها قيمة االستهالك والت

باإلضافة إلى ذلك  .و اإلعالن السلعيكثيرا بالنمط السائد على إعالنات القناة أال وه

فقد تضمنت اإلعالنات بعض القيم االجتماعية والتربوية ، التي تتمثل عموما في قيم 
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العمل واالنجاز، ،وقيم المعرفة ، قيمة المشاركة والتعاون بنسبة ، إضافة إلى قيم 

.إلى حب الوطن واالعتزاز بالعروبةووطنية تدع

ع الحاجات التي تلبيها اإلعالنات للطفل،لكن ميزها الحضور بينت النتائج تنو-5

المعتبر للحاجات  السوسيولوجية، كاكتساب مهارة اللعب الجماعي واحترام الذات

كما ركزت على بعض الحاجات الفسيولوجية . الحاجة إلى االنتماء والقبول االجتماعي

التي تخدم كثيرا اإلعالنات وأهمها الحاجة إلى الطعام والشراب وحاجات النمو العقلي

السلعية التي تركزت باألساس على العاب األطفال في المرتبة األولى والسلع الغذائية 

.في مرتبة ثانية

اتجهت اإلعالنات التلفزيونية في الغالب لنقل رسائلها إلى التحريض على -6

لنقل إعالناتهمالئمة سلوكيات جديدة ، و هذا االتجاه يعتبر في نظر المعلنين األكثر م

خصوصا اإلعالنات السلعية منها بغية استقطاب عدد كبير من المستهلكين والتأثير 

أما االتجاه إلى الكف عن سلوكيات فيالحظ عليه .على قراراتهم الشرائية، بفعالية

ضعف استخدامه في إعالنات القناة ،وهو يالءم نقل محتوى اإلعالن التوعوي على 

استخدام هذا االتجاه تخوفا من تجنب العديد من المعلنينوي. وجه الخصوص

االنعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج عن استخدامه، وإمكانية إضراره بصورة ،

.المنتوج و سمعة المؤسسة في مواجهة المؤسسات المنافسة

تتنوع األساليب اإلقناعية التي يوظفها اإلعالن في القنوات التلفزيونية -7

تخصصة في برامج األطفال ما بين األسلوب العقلي و األسلوب العاطفي و أسلوب الم

إن قوة استخدام األسلوب العاطفي راجعة إلى . التخويف، مع أفضلية لألسلوب الثاني

األبعاد االجتماعية و اإلنسانية فاألسلوب العاطفي يركز على االحتياجات النفسية 

ا أن اغلب قرارات الشراء لديهم، تستند إلى أبعاد واالجتماعية لجمهور المستهلكين، كم

وغيرها من ...والعواطف المستخدمة عواطف اللذة،الرفاهية، حب التملك . عاطفية

و االعتماد على األسلوب العقلي راجع لدوافع منطقية ترتبط أساسا . العواطف 

أكثر من بخصائص المنتوج المعلن عنه،وهو األسلوب الذي ناسب اإلعالنات الخدمية 

إن اعتماد . أي نمط آخر،أما استماالت التخويف فارتبط ظهورها بإعالنات التوعية

اإلعالنات على كل أسلوب من هذه األساليب قائم على عدة معايير ،تختلف من نمط 
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إعالني إلى آخر، و تجد تبريراتها في الكثير من مكونات الثقافة و مقتضيات المرحلة 

.أصبحت تعيشها البالد العربيةاالقتصادية الجديدة التي

تعددت الميول العاطفية المستخدمة في اإلعالنات وبرز هذا التعدد بالخصوص -8

في حين لم تستغل إعالنات التوعية هاته االستماالت إال ناذرا .في اإلعالنات السلعية

اعية وهذا يرجع إلى خصوصية كل نمط إعالني فإعالنات التوعية تعتمد على دوافع اقن

وقد طغى الترفيه والفكاهة على .منطقية و تخويفية حتى توصل الهدف من الرسالة

الميول العاطفية مع حضور معتبر لبعض الميول األخرى كاألمومة واألبوة مع تسجيل 

بعض النقاط السلبية في اإلعالنات بتركيز العديد من اإلعالنات على المبالغة في 

. استخدام الموضة وحب الظهور

تميزت إعالنات القناة بتنوع الميول العقلية التي تستخدمها، وبرز فيها الميل -9

ومثلما سجلنا تفوق اإلعالنات . إلى التفوق وكذا الميل إلى الكسب والفوز السريع

السلعية في استخدام الميول العقلية، فقد سجلنا تفوقها أيضا في استخدام الميول العقلية 

كما سجلنا استخداما معتبرا لهذه الميول في .التعليم في الغالبوارتبط ذلك بوسائل 

اإلعالنات الخدمية قارب نصف عينتها المدروسة ألن األسلوب العقلي يتماشى مع 

. طبيعة وأهداف نمط اإلعالن الخدمي

عكست النتائج مرونة في استخدام اللغات حيث تنوعت بين العربية الفصحى -10

التنوع بالخصوص لدى اإلعالنات السلعية حيث وظفت هذه وبرز هذا.واألجنبية 

اإلعالنات اغلب اللغات المتداولة، في حين اكتفى النمطين اآلخرين باستخدام اللغة 

طبيعة الجمهور الذي : واختيار المعلن للغة قائم على عدة عوامل منها.العربية الفصحى

. طبيعة المنتوج في حد ذاتهتستهدفه الرسالة اإلعالنية، مصدر اإلعالن،إضافة إلى

تنوعت القوالب الفنية المستخدمة في إعالنات القناة، حيث لمسنا إحاطة -11

هذا المؤشر يعكس التطور . اإلعالنات بكل القوالب الفنية اإلعالنية المتعارف عليها

الذي آل  إليه اإلعالن في العالم العربي، والسعي الحثيث إلنتاج إعالن تلفزيوني 

وارتبط القالب . ى درجات الدقة في اإلخراج الفني، يجذب انتباه المشاهدين إليهبأعل

المستخدم بالفئة المستهدفة و نمط اإلعالن المعروض، وبينت النتائج مرونة لدى 

أما ما يخص الفئة المستهدفة من اإلعالنات . اإلعالن السلعي في استخدام كافة القوالب
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توصلت الباحثة أن المعلنين توجهوا إلى فئة األطفال وعالقتها بالقالب المستخدم فقد

إليهم إعالنات االتي تعد أكثر الفئات استهدافا بإعالنات متنوعة القوالب، فوجهو

الخ وهي القوالب التي يستهويها ...استخدمت قالب الغناء، الرسوم المتحركة أو الفكاهة

.العديد منهم

ن األجنبي المصدر لسلع استهالكية أجنبية بينت النتائج كثافة استخدام اإلعال-12

جاء هذا نتيجة ارتباط إعالنات . المنشأ مما ال يترك فرصة لظهور المنتجات العربية

في حين . القناة بالعديد من المؤسسات األجنبية التي أصبح لها سوق في الدول العربية

خدمات عربية تعزز ظهور اإلعالنات العربية المصدر في كل من اإلعالن الخدمي ب

وكما بينت النتائج كثافة استخدام اإلعالن األجنبي . المنشأ وكذا اإلعالن التوعوي

المصدر في اإلعالنات السلعية بالخصوص جاءت الموسيقى والغناء ليعززا االنتماء 

األجنبي فقد أوضحت النتائج اعتماد إعالنات القناة على الغناء والموسيقى األجنبيين 

.ي للموسيقى والغناء العربييننسبرمقابل حضو

تنوعت الشخصيات الظاهرة في إعالنات القناة لكن النتائج كشفت عن االستخدام -13

من ةهذا االستخدام يصبوا إلى تحقيق جمل.الواسع للشخصيات الكرتونية وكذا األطفال

:األهداف منها

حيوية جذب انتباه الطفل لإلعالن وإضفاء الحرص المؤسسات المعلنة إلى  -

.والتشويق على الرسالة اإلعالنية باستخدام الشخصيات الكرتونية

استخدام األطفال، هو إلثارة فضول المشاهدين وتحقيق التأثير ومادامت غالبية -

الرسائل اإلعالنية موجهة لألطفال، لهذا فتأثير الطفل على الطفل سيكون اكبر من 

.تأثير الكبار على الطفل

عالنات يعد عامل ضغط سواء على أقرانهم من األطفال ظهور األطفال في اإل-

ويضاعف هذا الظهور من تأثير الرسالة اإلعالنية على الطفل . وحتى على األولياء

.وغرس جملة من القيم والسلوكيات التي يتعلمها الطفل من مشاهدته لإلعالنات

بينت النتائج أما ما يخص المظاهر العامة لألطفال الظاهرين في اإلعالن، فقد-14

تقاربا في استخدام جنسيات األطفال بين العربي واألجنبي مع تفوق بسيط في ظهور 
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أما عن جنس . األطفال األجانب وهي نتيجة حتمية لكثافة اإلعالنات األجنبية المصدر

األطفال فهم بنات بأكثر من نصف العينة مقابل ظهور محدود لفئة الذكور وهو ما 

.اإلعالنية للقناة إلى استهداف فئة البنات أكثر من فئة األوالديعكس توجه الرسالة 

بالنسبة لسمات هؤالء األطفال فقد استنتجت الباحثة من خالل دراستها إلى بروز -15

سمة الشخصية الرياضية بالنسبة للذكر وهي نتيجة ايجابية تعزز استثمار : سمتين

حين برزت سمة الجمال والمظهر طاقات الطفل في أنشطة تفيده جسميا وعقليا ، في 

العصري بالنسبة للبنت والتي اعتبرتها الباحثة سلبية حينما تم المبالغة في استخدامها 

معيار الجمال هو "وجعلها الهدف األول للرسالة اإلعالنية، فهذه اإلعالنات سوقت فكرة 

، لذا ترى والتي كانت نماذج غربية في الغالب" بتقليد النماذج الظاهرة في اإلعالن

.                                                                                                                                                                       الغربية في أوساط األطفال في المجتمعات العربية مالباحثة في هذه الظهور نشر القي

النتائج على ضوء الفرضيات-رابعا
:راسة إلى اختبار فرضيات رئيسية ثالث هيلقد سعت الد

.نمط اإلعالن السلعي االستهالكي" سبيس تون"يغلب على إعالنات قناة -

.على البعد الفني الجمالي لإلعالن" سبيستون"تركز إعالنات قناة -

.ال تعبر عن النمط الثقافي العربي" سبيستون"إعالنات قناة -

:دراسة، يمكن تقييم الفرضيات كما يليومن خالل النتائج التي انتهت إليها ال

:الفرض األول
لقد أثبتت الدراسات السابقة حول اإلعالن التلفزيوني وتأثيراتها في الطفل كما حللناها 

في الفصل األول صحة الفرض األول ، كما أن هذه الدراسة التي تناولت بالبحث 

صة في برامج األطفالمضمون اإلعالن التلفزيوني و تحديدا عبر القنوات المتخص

جاءت لتؤكد صحة هذا الفرض وصدق النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة في 

لظاهرة اإلعالن التلفزيوني والطفل، وذلك في ظل مختلف النتائج التي تم امعالجته

:وأهم هذه النتائج هي. التوصل إليها

عالنية، حيث  لوحظ وضوح هيمنة نمط اإلعالن السلعي على بقية األنماط اإل-

انخفاض تداول اإلعالن الخدمي و التوعوي نتيجة نمو البعد االقتصادي 
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والتجاري الربحي لمختلف األنماط اإلعالنية، بحيث أصبحت حتى اإلعالنات 

التوعوية تنتج من طرف مؤسسات خاصة بهدف اإلشهار والتعريف بها 

.وبمنتوجاتها في سياق اإلعالن الذي تقدمه

عالن في القنوات التلفزيونية بكم كبير من القيم االقتصادية،وأهمها قيمة تشبع اإل-

االستهالك التي أصبحت لها األسبقية على باقي القيم في ظل التحوالت التي يعرفها 

كما نتج عن  هذا االندماج . العالميةتاالقتصاد العربي بعد اندماجه في االقتصاديا

ل مؤسسات التنشئة غرسها ،وحلت محلها قيم بديلة اختفاء العديد من القيم التي تحاو

وتؤكد على تعزيز قيم االختالط بين .تؤسس لتقوية االستهالك الال محدود والعنف

. الجنسين

على صحة الفرضىوجاءت الحاجات التي تلبيها إعالنات القناة مؤكدة هي األخر-

كل والشرب بنسبة فقد بينت النتائج تركيز اإلعالنات على تلبية الحاجة إلى األ

. معتبرة، فهي إذا تعزز االستهالك لمثل هذه السلع

:الفرض الثاني
أكدت العديد من الدراسات السابقة على اعتبار البعد الفني في اإلعالن هدفا ساميا 

يسعى لتحقيقه العديد من المعلنين كما أن الدراسة التي أجرتها الباحثة تؤيد هذه  النتيجة 

:ها العديد من الدراسات وتؤكد صحة الفرض من خالل النتائج التاليةالتي توصلت إلي

تنوع القوالب الفنية المستخدمة في إعالنات القناة حيث لمسنا إحاطة اإلعالنات -

بكل القوالب الفنية والتزام المعلنين بأعلى درجات الدقة في اإلخراج الفني، لجذب 

.انتباه المشاهدين 

برز االهتمام بمظهر في إعالنات القناة وقد تنوعت الشخصيات الظاهرة -

الخارجي للشخصيات و التركيز على سمة الجمال حيث ال حطنا اهتماما بالمظهر 

في اختيار آخر األزياء واإلكسسوارات وحتى التسريحات التي تظهر العصري 

.بها الشخصية اإلعالنية

نية على اعتبار التنويع في الموسيقى المستخدمة التي تصاحب الرسالة اإلعال-

.الموسيقى عامل جذب للعديد من الفئات
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ثالثية األبعاد سواء لبيئة اإلعالن وحتى في تصميم وتحريك 3dاستخدام تقنيات -

الشخصيات اإلعالنية خصوصا ما تعلق بشخصيات الكرتون والدمى أو بالنسبة 

. لباقي الشخصيات األخرى

من خالل محدودية الرسائل التوعوية فقر اإلعالنات في االهتمام بالبعد التثقيفي-

وعدم وضوح لغة التعليق في بعض اإلعالنات إضافة إلى تسجيل بعض األخطاء 

إلى جانب القيم التي قامت عليها هذه اإلعالنات والتي كانت .اللغوية أثناء التعليق

.  في الغالب قيما استهالكية اقتصادية

:الفرض الثالث
وجها كبيرا نحو اإلعالن والثقافة األجنبيين أكثر من عكست اإلعالنات المدروسة ت

اإلعالنات التي تعبر عن الثقافة العربية هذه النتيجة توصل إليها العديد من الباحثين 

كدراسة سامية سليمان رزق حول القيم المتضمنة في اإلعالن التلفزيوني والتي 

افي يدفع الطفل إلى توصلت إلى أن اإلعالنات التلفزيونية تميل إلى طرح نمط ثق

:االغتراب لذا تؤكد هذه الدراسة صحة الفرض األخير بناءا على المعطيات التالية

.كثافة اإلعالن األجنبي لسلع استهالكية أجنبية المنشأ-

وما .العربيةتالظهور الواسع لشخصيات أجنبية مقابل حضور معتبر للشخصيا-

غربي حتى على فئة الشخصيات يخص المظاهر العامة لها تجلت هيمنة المظهر ال

). الخ....في طريقة اللباس،السلوكيات (العربية

نسبي راعتماد إعالنات القناة على الغناء والموسيقى األجنبيين مقابل حضو-

.للموسيقى والغناء العربيين

ظهور قيم كالحرية واالختالط إلى جانب هيمنة واسعة للقيم المادية االستهالكية -

.للقيم الدينية واالجتماعية التي تعبر عن الثقافة العربيةأمام حضور نسبي 

آفاق البحث في الموضوع:خامسا
لقد مثلت هذه الدراسة جهدا متواضعا في دراسة اإلعالنات التلفزيونية في القنوات 

وعلى ضوء ما أفرزته هذه الدراسة من نتائج تحليلية . المتخصصة في برامج األطفال

بذل المزيد من االهتمام العلمي بعالقة الطفل بالقنوات تأتي دعوة الباحثة إلى

المتخصصة في برامج األطفال، على اعتبار أنها تمثل ظاهرة إعالمية جديدة طرأت 
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كما تؤكد الباحثة على ضرورة التعمق في عالقة .على واقع الطفل في عالمنا العربي

:الطفل باإلعالنات عبر دراسة

.ة على الطفل تأثير اإلعالنات التلفزيوني·

.اإلعالنات التلفزيونية والسلوك االستهالكي للطفل·

.اإلعالنات التلفزيونية وتشكيل القيم عند األطفال·

.األساليب االقناعية في اإلعالنات التلفزيونية الموجهة للطفل·
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.ملخص البحث
ى القنوات تبحث الدراسة في مضمون اإلعالنات التلفزيونية المعروضة عل

تأتي أهمية موضوعها من دور هذه القنوات في المتخصصة في برامج األطفال ،و

التنشئة االجتماعية للطفل، كما تستمد الدراسة أهميتها من الشريحة التي تستهدفها هذه 

الظاهرة وهي األطفال على اعتبارها لبنة المجتمع، ولكونها لها القابلية لتقبل أي معطى 

.يقدم

ار هذا الموضوع للدراسة وفقا لمجموعة من األسباب الذاتية تم اختي

والموضوعية، فأما األسباب الذاتية فهي وقوع موضوع الدراسة ضمن اهتمامات 

عروضة اإلعالنات المةكثافالباحثة وتخصصها، أما األسباب الموضوعية، فتتمثل في

.على القنوات المتخصصة في برامج األطفال

نمط مجملها إلى اختبار ثالث فرضيات األولى غلبة وقد سعت الدراسة في

أما الفرضية الثانية فهي ،"سبيس تون"اإلعالن السلعي االستهالكي على إعالنات قناة 

على البعد الفني الجمالي لإلعالن، والفرضية الثالثة " نسبيس تو"تركز إعالنات قناة 

وقد تم إجراء .العربيةعن الثقافة " سبيس تون"طرحت عدم تعبير  إعالنات قناة 

مفردة، حيث 16الدراسة الميدانية بواسطة أداة تحليل المحتوى على عينة مكونة من 

.العينة العشوائية المنتظمةتم انتقاء هذه العينة بأسلوب 

جاء اإلطار النظري للدراسة في أربع فصول خصص األول منه لإلطار 

الفصل الثاني تطرق إلى منظور الدراسة المفاهيمي للدراسة وإجراءاتها المنهجية، أما 

واعتمدت الباحثة على منظورين التفاعلية الرمزية و الغرس الثقافي، حيث اهتمت 

الباحثة بنشأة كل منظور وأهم الفروض التي قام عليها و فاعليته في دراسة الظاهرة 

أما الفصل الثالث عالج  اإلعالن . االتصالية، وظاهرة اإلعالن على وجه أخص

التلفزيوني من حيث خصائصه، أهدافه،االستماالت اإلقناعية،أنواع اإلعالن التلفزيوني 

أما الفصل الرابع فخصص لدراسة اإلعالن في .ثم مراحل إنتاج اإلعالن التلفزيوني

.القنوات العربية، وعالقة الطفل بهذه اإلعالنات

يها الباحثة، لتتوصل الدراسة الميدانية جرى فيها معالجة البيانات التي تحصلت عل

:الباحثة في األخير إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي
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و هيمنة نمط اإلعالن " سبيس تون"الحضور المعتبر لإلعالن في قناة -1

.السلعي على األنماط اإلعالنية

الجمهور األساسي إلعالنات القناة يتمثل في فئة األطفال ثم األولياء وأخيرا عامة -2

وهذا يعكس توجه المعلنين نحو قطاعات سوقية جديدة تتمثل في المنتجات الناس،

.الموجهة لألطفال

تتضمن إعالنات القنوات الكثير من القيم، غلب عليها قيمة ، إلى جانب ذلك برزت -3

بعض القيم االيجابية االجتماعية والدينية ، كالتعاون العمل واالنجاز،الحفاظ على 

.العبادات

ستخدام اإلعالن األجنبي المصدر لسلع استهالكية أجنبية في حين ارتبط كثافة ا4

. ظهور اإلعالنات العربية المصدر في كل من اإلعالن الخدمي وكذا اإلعالن التوعوي

وتعزز المنشأ األجنبي لإلعالن بظهور واسع للشخصيات األجنبية مع هيمنة كبيرة 

. للموسيقى والغناء األجنبيين

تماالت اإلقناعية التي وظفها اإلعالن في القناة، كما عكست النتائج تنوعت االس-5

.مرونة في استخدام اللغات بين العربية الفصحى واألجنبية 
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Résumé :
          Cette recherche a pour objet le contenu des publicités présentées par les
chaines télévisées dans les programmes pour enfants. Sujet très important du
fait qu'il touche une catégorie spéciale qui est les enfants. Ces derniers, base de
la société, sont disponibles à accepter tout ce qui est présenté par ces chaines,
cela contribuera à la formation sociale de l'enfant.
           Ce choix a pour raison la densité des publicités présentées par ces
chaines et l'intérêt que porte la chercheure à ce sujet. L'étude est fondée sur
trois hypothèses :
     1- la plupart des publicités présentées sur "space toon " incitant à la
consommation
     2- "space toon" s'intéressent à la dimension artistique de la publicité.

3- les publicités de "space toon" ne reflètent pas la culture arabe.
     La recherche a été réalisée en étudiant un échantillon formé de 16 éléments
pris selon la méthode de l'échantillon aléatoire uniforme.
L'étude théorique se compose de quatre volets
* le premier consacré au cadre conceptuel et ses procédures méthodiques.
* le deuxième étude l'interaction symbolique et l'in plantation de la culture la
chercheure s'est 'intéressée à la naissance de chaque concept et les hypothèses
les plus importante sur lesquelles il s'est fondé et son effet dans l'étude de
phénomène de communication et celui de la publicité, en particulier.
* le troisième étude la publicité télévisée, ses caractéristiques, ses objectifs, ses
procédure de persuasion, les genres de publicités télévisées puis les étapes de
production de la publicité télévisée.
   Quant au quatrième volet, il a été consacré à l'étude e la publicité dans les
chaînes arabes et la relation de l'enfant avec ces publicités.
   L'étude sur terrain a donné lieu à un ensemble de déductions, parmi
lesquelles :
1- Le taux considérable de la publicité dans "space toon" et la domination de
la publicité incitant à la consommation.
2- le public principal à ces publicités sont les enfants puis les parents et enfin
les gens en générale et cela montre l'intérêt que portent les spécialistes en
publicité à un nouveau marché : celui des produits pour enfant.
3- Ces publicités véhiculent différents principes parmi lesquels certains ont un
caractère positif (principes sociaux et religieux) tels l'entre aide, le travail, la
conception, les rhites religieux….
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4- La densité de l'utilisation de la publicité étrangère exportant des
marchandises étrangères par contre la publicité arabe est une publicité de

service, et de sensibilisation.
De plus les publicités étrangères sont accompagnées de la présentation de

personnages étrangère, de la musique et de la chanson étrangères.
5- La diversité des procédures de persuasion employées par la publicité dans la
chaine. Et la remarque d'une flexibilité dans l'emploi des langues : arabe

académique et étrangères.
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The summary of the research

This study is a research about the content of the television
advertisements shown on its channels specialized in children programmes. The
importance of its subjects comes in its role for the child social growth, this
study also have importance because this phenomenon affects a special part of
the society children since they accept any thing they see on TV.
           This subject is chosen for the study because of many personal and
subjective reasons. The personal reasons represent in the importance of the
subject study and the researcher's speciality, and the subjective reasons
represents in the big amount of advertisements shown on the channels
specialized in children programme.
        This research found in general that there are three hypotheses. The first,
one is the kind of advertisements of consuming products on "spacetoon"
channel. The second one concentrates on the beauty and artistic
advertisements shown on the same channel, and the third is the absence of the
Arabic culture in the adverts of "spacetoon". This study has been based on the
analyse tool of the content on an example of 16 words, this example is chosen
with organized at random style one.
       The theoretical side of this research consists of four parts. The first one is
specialized in the understanding study pedagogical use. and the second part
deals with the sight of the study where the researcher depended on two sides:
the symbol influence and cultural growth, in this case, the researcher insisted
on  of each sight and the main hypothesis that she has based on her study of
this communicative phenomenon and the advertisement at a special side . And
the third part deals with the television advertisements characteristics, its
aims , its convincing side and its type , then the steps of the its production .
The fourth and the last part is specialized in the study of the advertisements
in the Arabic channel and the relation of children with these advertisements.
       The practical study of this research deals with the titles that the
researcher has found, the main results we have found are:
  1- The great presence of advertisements on "spacetoon" channel and the kind
of products (goods) shown in these adverts.
 2- The basic public of this channel represents the children firstly and their
parents, but at last the rest of population in general.
 3- The advertisements of these channels consists of a great deal of values, but
there are some positive social and religious values, such us, corporation, work
and production and protection of our religious.
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 4- The big amount of foreign advertisements for the source of these
consuming products, which were related with the presence of the Arabic
source of these advertisements foe service and awareness. The foreign base of
the advertisements because of the wide presence of foreign personalities with
the big presence of foreign music and songs.
 5- The diversity of the convincing tools which the advertisements used in the
channel, which reflected the results of the use of language between the
academic Arabic and the foreign language.
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فهرس المحتويات

فهرس المحتويات
د-أمقدمة 

اإلطار المفاهيمي للدراسة وإجراءاتها المنهجية: الفصل األول
11-9اإلشكالية-1
13-12أهمية موضوع الدراسة وأسباب اختياره-2
13أهداف الدراسة-3

19-14الدراسات السابقة -4
26-19مفاهيم الدراسة -5
28-27فرضيات الدراسة -6
29-28مجال الدراسة -7
31-30) خصائصها وطريقة بنائها(عينة الدراسة-8
32منهج الدراسة -9

35-32تحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات-10

38-36هوامش الفصل األول 
منظور الدراسة: الفصل الثاني

40تمهيد

التفاعلية الرمزية كمنظور للتحليل: المبحث األول
42-41الرمزية ةنشأة  نظرية التفاعلي-1
43-42مفهوم نظرية التفاعلية الرمزية-2
44فرضيات نظرية التفاعلية الرمزية-3

46-44التفاعلية الرمزية في الدراسات االتصالية-4
48-46يجيات الرمزية في االتصالاالسترات-5
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المبحث الثاني الغرس الثقافي كمنظور للتحليل
49نشأة نظرية الغرس الثقافي-1

52-49مفهوم نظرية الغرس الثقافي-2
52فرضيات نظرية الغرس الثقافي-3

53عالقة الدراسة بنظرية الغرس الثقافي-4

54-53الثقافياالنتقادات الموجهة لنظرية الغرس -5
56-55هوامش الفصل الثاني 
مفهوم اإلعالن وبنية الرسالة اإلعالنية: الفصل الثالث

58تمهيد

اإلعالن وظائفه وأبعاده: المبحث األول
61-59تطور اإلعالن-1
63-61مداخل دراسة اإلعالن-2

65-64أهداف اإلعالن-3
67-65وظائف اإلعالن-4
69-68عاد اإلعالنأب-5

اإلعالن التلفزيوني: المبحث الثاني
71-70خصائص اإلعالن التلفزيوني-1
72-71عناصر اإلعالن التلفزيوني-2
75-73الرسالة اإلعالنية-3
82-75االستماالت االقناعية لإلعالن التلفزيوني-4
86-82أنواع اإلعالن التلفزيوني-5
89-86اإلعالن التلفزيونيمراحل إنتاج-6

90خالصة

94-91هوامش الفصل الثالث
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اإلعالن في القنوات العربية: الفصل الرابع
96تمهيد

100-97نشأة القنوات التلفزيونية-1
-100خصائص القنوات التلفزيونية أداورها ووظائفها-2

105
115-105الفضائيات العربية-3

119-115:فال في القنوات العربيةبرامج األط-4

128-119تأثير القنوات العربية على الطفل-5

عالقة الطفل بإعالنات القنوات العربية: المبحث الثاني

131-129اإلعالن في القنوات العربية-1
134-131عالقة الطفل باإلعالن التلفزيوني-2
138-134استخدام الطفل في اإلعالن التلفزيوني-3
142-138الحاجيات التي يلبيها اإلعالن للطفل-4

146-142تأثير اإلعالنات التلفزيونية على الطفل-5

147خالصة

155-148هوامش الفصل الرابع
نتائج الدراسة الميدانية: الفصل الخامس

157تمهيد

234-158نتائج الدراسة 

238-234النتائج العامة للدراسة 

240-238نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات 

241-240آفاق البحث في ضوء نتائج الدراسة 

251-242قائمة المراجع 

المالحق 
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فهرس األشكال و الجداول
31توزيع ألعداد عينة الدراسة: 01جدول رقم 

158يوضح توزيع اإلعالنات التلفزيونية حسب أنماطها: 02جدول رقم

159المدة الزمنية ألنماط لإلعالن:03رقمجدول 

160يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب مواضيعها:4جدول رقم 

162يوضح أنواع السلع في اإلعالنات:5جدول رقم

163يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب مواضيعها:6جدول رقم

164يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب مواضيعها:7جدول رقم

165يوضح توزيع اإلعالنات حسب الجمهور المستهدف:08جدول رقم

يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الجمهور :09جدول رقم
المستهدف

166

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب الجمهور :10جدول رقم 
المستهدف

168

169يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب الجمهور المستهدف:11رقمجدول

170يوضح القيم المستخدمة في اإلعالن: 12جدول رقم

173يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب القيم المستخدمة:13جدول رقم

175يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب القيم المستخدمة:14جدول رقم

176يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب القيم المستخدمة:15جدول رقم

177ح توزيع  الحاجات المحققة للطفل من خالل اإلعالنيوض:16جدول رقم

180يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الحاجات المحققة: 17جدول رقم

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب الحاجات المحققة        18جدول رقم   
للطفل 

182

يوضح توزيع اإلعالنات التوعية حسب الحاجات المحققة        19جدول رقم   
لللطف

184

185يوضح اإلعالنات حسب اتجاهها:20جدول رقم
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187يوضح توزيع االستماالت المستخدمة في اإلعالن: 21جدول رقم 

يوضح توزيع االستماالت المـستخدمة فـي اإلعالنـات     : 22جدول رقم   
السلعية 

188

يوضح توزيع االسـتماالت المـستخدمة فـي اإلعالنـات     : 23جدول رقم 
الخدمية

189

يوضح توزيع االستماالت المستخدمة في اإلعالنات التوعية24دول رقمج
يوضح توزيع اإلعالنات حسب أنواع الميول العاطفية25جدول رقم 

190
191

يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الميول العاطفيـة         26جدول رقم   
المستخدمة 

193

يول العاطفية يوضح  توزيع اإلعالنات الخدمية حسب الم27جدول رقم  
المستخدمة

195

يوضح توزيع اإلعالنات التوعية حسب الميول العاطفيـة         28جدول رقم   
المستخدمة

196

يوضـح توزيـع اإلعالنـات بحـسب الميـول العقليـة            : 29جدول رقم   
المستخدمة

197

يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الميـول العقليـة         :30جدول رقم   
المستخدمة

199

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب الميول العقليـة     :31جدول رقم 
المستخدمة

200

202يوضح توزيع اإلعالنات التوعية حسب الميول العقلية:31جدول رقم

يوضح توزيع اإلعالنـات حـسب الميـول التخويفيـة          : 32جدول رقم   
المستخدمة

203

التخويفية يوضح توزيع اإلعالنات السلعية حسب الميول       : 33جدول رقم 
المستخدمة

204

205يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب الميول التخويفية  : 34جدول رقم   
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المستخدمة
يوضح توزيع اإلعالنات التوعية حسب الميول التخويفية       : 35جدول رقم   
المستخدمة

206

207يوضح توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالن: 36جدول رقم 

208توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالن السلعييوضح: 37جدول رقم 

210يوضح توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالن الخدمي:38جدول رقم 

211ييوضح توزيع اللغات المستخدمة في اإلعالن التو عو: 39جدول رقم 

212يوضح القالب المستخدم في اإلعالن40جدول رقم

م في اإلعالن السلعييوضح القالب المستخد41جدول رقم 
يوضح القالب المستخدم في اإلعالن الخدمي42جدول رقم 

214
216

217يوضح القالب المستخدم في إعالن التوعية: 43جدول رقم

218مصادر اإلعالن: يوضح44جدول رقم

219يوضح توزيع اإلعالن السلعي حسب مصادره:45جدول رقم

ت السلعية حـسب مـصدر إنتـاج        يوضح توزيع اإلعالنا  : 46جدول رقم   
السلع المعلن عنها

219

220يوضح توزيع اإلعالن الخدمي حسب مصادره: 47جدول رقم 

يوضح توزيع اإلعالنات الخدمية حسب مـصادر إنتـاج         :48جدول رقم   
الخدمات المعلن عنها

221

222يوضح توزيع إعالنات التوعية حسب مصادره:49جدول رقم

222مصدر الموسيقى المستخدمة في اإلعالنيوضح:50جدول رقم 

224يوضح الشخصيات الظاهرة في اإلعالن السلعي : 51جدول رقم

227يوضح الشخصيات الظاهرة في اإلعالن الخدمي: 52جدول رقم

228يالتو عونيوضح الشخصيات الظاهرة في اإلعال: 53جدول رقم 

229ي اإلعالنيوضح جنس األطفال الظاهرين ف:54جدول رقم 

230يوضح جنسيات األطفال الظاهرين في اإلعالن: 55جدول رقم
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الظـاهر فـي    ) الذكر(يوضح السمات الشكلية للطفل   : 56جدول رقم   
اإلعالن

231

232يوضح السمات الشكلية للبنت الظاهرة في اإلعالن57جدول رقم
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