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:ملخص
ومشاهدة املرأة املاكثة ستهدفت معرفة كيفية استقبالتستعرض هذه الورقة نتائج دراسة استطالعية ا

وذلك يف إطار تنامي األفكار والبحوث اليت تؤكد التأثريات ، لإلشهار التلفزيوين"سطيف"بالبيت مبدينة
السلبية البعيدة املدى لإلشهار على القيم والسلوكات وترسيخه للنمط االستهالكي الذي خيدم مصلحة 

اجلمهور خاصة إذا كان هذا اجلمهور مجهور النساء املاكثات  بالبيت واللوايت لديهن املعلنني وليس مصلحة
وقد جاءت هذه الدراسة لبحث نقطتني ، بطبيعة احلال متسع من الوقت ملشاهدة اإلشهار التلفزيوين

:أساسيتني مها
، أجل الوقوف على حجموذلك من :عادات وأمناط مشاهدة املرأة املاكثة بالبيت لإلشهار التلفزيوين- 
. وكثافة التعرض وعادته، تكرار

الوقت ، أساليب اإلشهار، -
املخصص له باإلضافة إىل مدى الفهم واألحاسيس النامجة عن املشاهدة ومدى تأثر السلوك االستهالكي 

.
وذلك من ، ومن أهم النتائج املتوصل إليها أن هناك مشاهدة دائمة لإلشهار التلفزيوين أغلبها دون قصد

ومن أهم األحاسيس النامجة عن هذه املشاهدة الغرية ، 
.والنقص واحلرمان

Résumé:
Dans ce document nous allons exposer les résultats d' une étude prospective

pour savoir comment les femmes au foyer setifiennes reçoivent  et regardent elles les

publicité à la télévision et ce la dans le contexte du développement d'idées et de

recherche qui soulignent à long terme les influences négatives de la publicité sur les

valeurs et les comportements  et aussi l'implantation du mode de la consommation qui

sert l'intérêt des annonceurs et non pas le public surtout si se public des femmes au

foyer ayant suffisamment de vide pour voir la publicité à la télévision.

La présente étude a pour but d'étudier les deux points suivants:

1) les habitudes et mode dont la femme au foyer reçoive elle la publicité

2) les opinions de la femme au foyer et sa vision sur le contenu du message publicitaire.

:اإلشكالية
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إن الوظائف التقليدية لإلشهار التلفزيوين تعرف تطورا كبريا وأدوارا جديدة فرضتها مقتضيات اقتصادية 
فوظيفة اإلشهار اليوم أصبحت ذات عالقة مباشرة باملستهلك الذي ميثل العنصر ، واجتماعية وثقافية وفكرية

وإقناعه مث تغيري طريقة تفكريه ومنط حياته من أجل األهم يف العملية اإلشهارية اليت تستهدف التأثري عليه
ونالحظ اليوم أن هناك اندفاعا كميا كبريا لإلشهار عرب خمتلف ، مزيد من الشراء للسلع واملنتجات املعروضة

القنوات التلفزيونية سواء كانت أرضية أو فضائية وسواء كانت عامة أو خاصة حبيث ال يكاد خيلو أي برنامج 
.ن الومضات والفواصل اإلشهاريةتلفزيوين م

و
للسلع واخلدمات املعلن عنها خاصة وأن  إعالنات اليوم تسعى جلذب املشاهد املستهلك حنوها بإقحام املرأة 

، وضوعيةيف اإلشهار ألسباب قد تكون موضوعية أو غري م
. املعروضة

وحضور املرأة يف اإلشهار من حيث استخدامهم هلا يف تقدميه يطرح إشكالية أخالقية من حيث الصورة اليت 
د إذا كانت الومضات اإلعالنية التلفزيونية تعتم"أنه"J.Boudrillard"ويف هذا الصدد يرى، 

1"أساسا على املرأة فذلك يستدعي بالضرورة الرتكيز على جسدها كي يتحول إىل أمجل مادة قابلة لالستهالك

وهو األمر الذي أثبتته معظم الدراسات اليت تناولت موضوع استخدام املرأة يف اإلشهار سواء كانت هذه 
.*الدراسات عربية أو أجنبية

ومن جهة أخرى فإن حضور املرأة يف اإلش

عبد اهللا "ويف هذا الصدد يقول، 
اإلعالن حيرك الرأي العام ويعترب نوعا من الدعاية التجارية اليت تستخدم الكثري من "أن"مد عبد الرمحانحم

وتكون نتائج هذا التغيري ، البواعث والدوافع السيكولوجية حلمل اجلمهور على تغيري أمناط السلوك الفردي
والسبب يف ذلك يكمن 2"االجتاهات احملافظةوذات طابع اجيايب أو سليب على نوعية القيم والعادات والتقاليد

يف القيمة املضافة اليت يستطيع اإلشهار وحده أن يضفيها على السلعة فيشرتيها الناس ليس من أجل احلاجة 
ومنه فإنه ومن خالل الرتكيز ، إىل استخدامها ولكن من أجل املعاين اليت تثار لديهم عند مشاهدة اإلشهار

سة للمنتج ينجح اإلعالن يف دفع املستهلك حنو شراء سلعة ما حىت إذا كان سعرها على اخلصائص غري امللمو 
."نادية العارف"على حد تعبري3

املعلن عنها سوا
األثاث املنزيل باإلضافة إىل املنتجات اخلاصة باألطفال ، األدوات الكهرومنزلية، مواد التنظيف، املواد الغذائية
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من أن صورة املرأة يستغلها مصمموا االشهارات A.AncelinوE.Chapusوهو ما يؤكده كل من ، املنتجات
فاملرأة متلك اليوم قدرة كبرية على الشراء مثل مواد ،

كما أن مصمموا ،يها باالضافة اىل أغلب املنتجات االستهالكية اليومية تشرتيها املرأةالتجميل اليت تتوجه ال
فاالشهار عندما يأخذ منحى اغرائيا فان مجال ،االشهارات يستخدمون جسد املرأة من أجل قيمته اجلمالية

يطرح مشكلة عدم وهذا ان كان مقبوال يف بعض منتجات اجلمال والعطور فانه أحيانا ،املرأة يصبح حجة للبيع
فهل هناك عالقة بني القهوة واملرأة العارية مثال ومنه فان املرأة أصبحت ،التطابق بني املنتوج وحصور املرأة

.4موضوعا للرغبة هدفها اثارة انتاله الرجل

السلع
ومنط احلياة الذي قدمت من خالله هذه املنتجات ولو كان هذا التأثري وهذا االكتساب بطريقة غري مباشرة أو 

حول موضوع التأثريات السلبية ، على املدى البعيد
لإلشهار التلفزيوين بسبب نقص املعلومات وعدم مناقشة املوضوع وتناوله إعالميا وبالتايل تنعدم األنظمة 

خاصة إذا ما تعلق األمر باملرأة املاكثة بالبيت فرمبا يكون هلا متسع ، الدفاعية الذاتية بسبب نقص املعلومات
وهو ما دفعنا إىل ، منه تكون فرص التعرض لإلشهار التلفزيوين والتأثر به أكربمن الوقت ملشاهدة التلفزيون و 

إجراء هذا البحث االستطالعي الذي تساءلنا فيه عن كيفية مشاهدة املرأة املاكثة بالبيت لإلشهار التلفزيوين 
:وأدرج ضمن هذا التساؤل اإلشكال التساؤالت الفرعية التالية، منوذجا"سطيف"وكانت مدينة

؟لإلشهار التلفزيوين"سطيف"ما هي عادات وأمناط مشاهدة املرأة املاكثة بالبيت مبدينة-
؟ما هي آراؤها حول حمتوى هذه اإلشهارات-
؟كيف يؤثر اإلشهار التلفزيوين على مستوى األحاسيس والسلوكات االستهالكية للمرأة املاكثة بالبيت-

:تحديد المفاهيم
عبارة عن جمموعة من الرسائل الفنية املتنوعة ":أنه"إيناس حممد غزال"تعرفه:التلفزيوني**اإلشهار-1

املستخدمة خالل الوقت املباع من قبل التلفزيون إىل اجلمهور قصد تعريفه بسلعة أو خدمة أو فكرة بالشكل 
5"الثقافية األخرىواملضمون الذي يؤثر يف معلوماته وميوله وقيمه وسلوكه االستهالكي وأفعاله وسائر املقومات

املرأة اليت ختتص بنوعية عمل معينة ""Andrée Michel"يعرف:المرأة الماكثة بالبيت-2
هي و6"بدءا بالرتتيب والتنظيف والطبخ وصوال إىل تربية األوالد وخدمة أفراد العائلة خاصة الزوج، داخل املنزل

، ت أخرىاملرأة املتزوجة غري العاملة يف قطاعا
.ملا تراه مناسبا

التغري الذي يطرأ على مستقبل الرسالة كفرد فقد تلفت الرسالة "أنه"حممد منري حجاب"يعرفه:التأثير-3
اهات جديدة أو يعدل انتباهه ويدركها وقد تضيف إىل معلوماته معلومات جديدة وقد جتعله يكون اجت
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فهناك مستويات عديدة من التأثري ، اجتاهاته القدمية وقد جتعله يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق
ابتداء من االهتمام إىل حدوث تدعيم داخلي لالجتاهات إىل حدوث تغيري على تلك االجتاهات مث يف النهاية 

7"إقدام الفرد على سلوك علين

:نهجية للدراسةاإلجراءات الم
:نوع الدراسة والمنهج المستخدم- 1

لذلك كانت هذه الدراسة استطالعية وصفية وذلك ، لإلشهار التلفزيوين ومواقفها إزاء حمتواه"سطيف"مبدينة
املنهج الذي يتم اللجوء إليه عادة لدراسة "بأنه"أجنرسموريس "الذي يعرفه***باعتماد منهج البحث امليداين

.8"ظواهر موجودة يف الوقت الراهن واملتعلقة مبجموعات كبرية
"سطيف"مبا أن اجلمهور املستهدف من الدراسة هو املرأة املاكثة بالبيت مبدينة:عينة الدراسة-2

، ، اتهويصعب الوصول إىل مفردغري متجانسالبحثي هنا 
ولعل أنسب العينات يف مثل هذه احلالة هي العينة الغرضية وهي عينة من العينات غري االحتمالية يتم اختيار 

كما ،  
.أن غياب إطار مضبوط وواضح جيعل اختيارنا للمفردات بالطريقة العشوائية أمرا غري ممكن

أما عن حجم العينة رأينا أن اختيار مئة مفردة هو عدد كاف حبكم وجود اجلمهور املستهدف يف إطار 
امنا إضافة إىل سعينا للحصول على معلومات ونتائج دقيقة أي اهتم، "سطيف"جغرايف واحد هو مدينة

.باجلانب النوعي وذلك طبعا يف حدود اإلمكانيات املتوفرة
اعتمدنا يف دراستنا هذه على استمارة االستبيان كأداة من أدوات مجع البيانات :أدوات جمع البيانات-3

حيث مت توزيعها عن طريق املقابلة أي عن طريق الطرح ، من العينة املبحوثة واإلجابة على التساؤالت املطروحة
ويرجع استخدمنا هلذا النوع على الرغم مما يتطلبه من جهد ووقت إىل احتمال عدم فهم ، الشفوى لألسئلة

األسئلة من طرف بعض املبحوثات خاصة إذا كان مستواهم التعليمي حمدود أو ال ميلكون معلومات سابقة 
.حول املوضوع

:نتائج الدراسة الميدانية
نساء املاكثات بالبيت والاليت مت اختيارهن عن طريق الصدفة يتميزن مبا إن ال:خصائص أفراد العينة:أوال
:يلي

مث فئة النساء ، %31سنة وذلك بنسبة 34إىل 25أعمارهن خمتلفة ولكن أغلبهن ضمن الفئة العمرية من -
سنة24وهناك من النساء من مل يتجاوز عمرهن ، %27سنة بنسبة 44و35اللوايت ترتاوح أعمارهن بني 

سنة 55أما النساء الاليت فاق سنهن ، %19بنسبة 54–45باضافة إىل النساء الفئة العمرية %21بنسبة  
.فكن امرأتني فقط
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منهن مستواهن 28%-
من املستوى املتوسط باإلضافة إىل %9، بتدائيمن ذوي املستوى اال%10ومنهن جامعيات %32وثانوي

أما النساء الاليت ال يقرأن وال يكتنب كانت ، هلن تكوين فيما بعد التدرج وبنفس النسبة هلن تكوين مهين6%
.من إمجايل مفردات العينة%15نسبتهن 

منهن %8فهناك ومع ذلك، %88أغلب أفراد العينة من النساء املاكثات بالبيت متزوجات وذلك بنسبة -
.منهن أرامل%4ومطلقات 

يف ، %74الوضعية املادية وحسب تقييم النساء أفراد العينة هلا كانت حسب أغلبهن متوسطة وذلك بنسبة -
وطبعا تلعب ، %15أما ، منهن وضعيتها املادية جيدة%11حني اعتربت 

ت الشراء داخل األسرة ويف إمكانية االستجابة للرسائل اإلشهارية ألن وفرة الوضعية املادية دورا مهما يف قرارا
.املال تساهم يف كثرة املشرتيات أما قلة املال فتؤدي إىل تفكري كبري قبل عملية الشراء

وهو ما %35ولكن أغلب األسر لديها ولدين وذلك بنسبة ، اختلف عدد األوالد داخل أسر املبحوثات-
من هذه األسر لديها مخسة أو ستة أطفال وهو %32باملقابل فإن ، داثة أعمار هؤالء النسوةقد يرجع إىل ح
ومع ذلك ، من األسر لديها ثالثة أو أربعة أوالد وهو العدد املتوسط%22يف حني جند ، عدد كبري نسبيا

.هناك ستة أسر لديها سبعة أو مثانية أوالد ومخسة أسر لديها أكثر من مثانية
وعلى قرارات ، ود األوالد يف األسرة يلعب دورا مهما يف التأثري على املشاهدة التلفزيونية من جهةإن وج

مهما كانت "وزمالؤه أنه"طلعت أسعد عبد احلميد"الشراء من جهة أخرى ويف هذا الصدد يقول
والد يف التأثري على االختالفات يف عدد األوالد إال أن عدد من الدراسات تعرضت للدور اهلام الذي يلعبه األ

حيث بينت الدراسات إمكانية التأثر الكبري لألم سواء يف آرائها أو يف ، االستجابة السلوكية والشرائية لألم
كما أن وجود األوالد من عدمه يلعب دورا يف عملية تصنيف األسرة يف مرحلة معينة ،  

دورا مهما يف تقسيم السوق إىل قطاعات ما يساعد على التخطيط 
.9"اإلعالين

:عادات وأنماط تعرض النساء الماكثات بالبيت لإلشهار التلفزيوني:ثانيا
، %40ويشاهدنه أحيانا بنسبة ، %60معظم املاكثات بالبيت يشاهدن التلفزيون بصفة دائمة وذلك بنسبة -

.لتعرض لإلشهار التلفزيوينويعترب ذلك دافعا وسببا ل
منهن ال يشاهدن اإلشهارات %20من أفراد العينة يشاهدن اإلشهار عرب التلفزيون يف حني أن 80%-

.التلفزيونية
حيث ، بالنسبة للنساء اللوايت يشاهدن اإلشهار التلفزيوين أغلبهن من ذوات األعمار الصغرية واملتوسطة-

باإلضافة إىل ذلك فمستواهن التعليمي ، املرأة أكرب  قلت نسبة املشاهدةأظهرت النتائج أنه كلما كان سن 
مرتفع ويتعلق األمر مبن لديهن مستوى ثانوي وجامعي حيث أنه كلما قل املستوى التعليمي قلت نسبة 
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إضافة إىل ذلك فإن متغري عدد األوالد يلعب دور يف املشاهدة حبيث أن النساء الاليت لديهن عدد ، املشاهدة
.قليل من األوالد أكثر مشاهدة لإلشهار التلفزيوين

تشاهد النساء املاكثات بالبيت أفراد العينة اإلشهار التلفزيوين بصفة دائمة ولكن عن طريق الصدفة وذلك -
منهن يشهدن هذه االشهارات %23.52يف حني أن نسبة ، منهن%47.05لدى أغلبهن وذلك بنسبة 

يف ، دون األخرى ولكن عن طريق الصدفة وبطريقة قصدية بنفس النسبة أيضاالتلفزيونية يف بعض األحيان 
.بطريقة قصديةو منهن يشاهدن اإلشهار التلفزيوين بصفة دائمة%5.88حني أن 

وغري دائمة ، ومنه نستنتج أن هناك مشاهدة دائمة لإلشهار ولكن أغلب هذه املشاهدة عن طريق الصدفة
ويعود ذلك إىل طبيعة  اإلشهار يف التلفزيون حيث يتخلل أغلبية ، قصديةتكون أحيانا قصدية وأحيانا غري

.الربامج املعروضة ويقتحم أجندة املشاهدة األمر الذي يؤدي بشكل أو بآخر إىل التعرض هلذه اإلشهارات
ن على إن الربامج اليت تشاهد النساء املاكثات بالبيت من خالهلا اإلشهار التلفزيوين ميكن ترتيبها حسبه-

:النحو التايل
.%24.42املسلسالت بنسبة -1
.%18.89األفالم بنسبة -2
.%17.51برامج الطبخ بنسبة -3
.%11.52الربامج الفنية الغنائية بنسبة -4
.%10.13الربامج الدينية بنسبة -5

)1.84(ج الرياضيةالربام، )5.99(الرسوم املتحركة، )8.75(باإلضافة إىل برامج أخرى كالربامج اإلخبارية 
إن مشاهدة أغلب النساء لإلشهار من خالل املسلسالت يرجع إىل طبيعة هذا .)0.92(والربامج الصحية

، النوع من الربامج من حيث وقته احملدد والثابت والذي يتيح للمرأة فرصة  التأقلم خاصة أوقات الظهرية والليل
من أفراد العينة %43.22تعلق بأوقات املشاهدة حيث أن وهي النتيجة املؤكدة من خالل إجابات السؤال امل

يشاهدنه يف %14.40يشاهدنه أثناء فرتة بعد الظهر يف حني أن %42.37يشاهدن اإلشهار أثناء الليل و
واألكيد أن فرتة الظهرية والليل هي الفرتات اليت تقل فيها األعمال املنزلية وعن هذه الظاهرة ، الفرتة املسائية

عبد القادر بن الشيخ أن الظاهرة ليست جديدة بل هي اليوم أكثر من األمس جمذرتا يف ممارسات .يقول د
وخطة كل مؤسسة واملسلسالت متثل املوقع احملوري للرأية الربجمية وخاصة خالل شهر رمضان مث ان كل 

لسالت خاصة مؤسسة حريصة على تأكيد حضورها واكتساب أكرب نسبة من املشاهدين وكأن الدرامة واملس
واملعلنون على وعي بأمهية ... متثل اليوم باعتالر مضامينها الفكرية والفنية احدى مقومات الشخصية الوطنية

.10هذا املوعد فيستهدفونه لتمرير الرسائل االشهارية 
:توجهات المرأة الماكثة بالبيت نحو محتوى اإلشهار التلفزيوني:ثالثا

:مشاهدة بعض اإلشهارات دون غريها وذلك على النحو التايلتفضل املرأة املاكثة بالبيت-
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-5، مواد التنظيف والغسيل-4، األجهزة الكهرومنزلية- 3، املواد الغذائية- 2، مستحضرات التجميل-1
السيارات واألماكن ، لعب األطفال، األثاث املنزيل باإلضافة إىل اإلشهارات املتعلقة باهلواتف واالتصاالت

.السياحية
كون هذه ،  إن اهتمام املرأة مبستحضرات التجميل يعود إىل أن هذه املواد تلعب دورا أساسيا يف حياة املرأة-

ويركز ، األخرية تسعى دوما للمحافظة على مجاهلا وأناقتها والظهور بأحسن صورة إرضاء لنفسها ولغريها
مىن "املعلنون كثريا على هذه احلاجة امللحة لدى املرأة يف تقدمي مع

أن أغلب إعالنات مستحضرات التجميل تعتمد على وتر احلاجة "سلوى إمام على"و"سعيد احلديدي
11للصحة واجلمال خاصة يف اإلعالنات املوجهة للمرأة

أيضا أغلبها أجنبية وهو ما يطرح اشكالية االشهار املعومل ذلك أن العوملة يف أغلبها اشهارات أجنبية ملنتوجات
أسلوب االعالن و جماالت االعالم واالتصال تعين تركيز وسائل االعالم كحافز االستهالك على النطاق العالين

تطمس أو تزيل الغريب ومضمون االعالم يدفع اىل التوسع العاملي لثقافة االستهالك عرب ادخال قيم أجنبية
.12اهلويات القومية أو الوطنية

-
وهو ما يفسر ، ولعل أحد أهم هذه الشؤون هو حتضري وإعداد الطعام، بالبيت متتهن االهتمام بشؤونه

ويف هذا الشأن يقول، اهتمامها باالشهارات 
إن املواد الغذائية من املواد اليت تدخل ضمن منطقة ربة البيت منفردة "وزمالؤه"طلعت اسعد عبد احلميد"

نفرد لذلك تفضل ربات 
"13.

:األجهزة الكهرومنزلية-
واملال، بشكل كبري يف تسهيل العمل املنزيل وتوفري الكثري من الوقت واجلهد

مىن سعيد "
يف معرض حديثهما عن األوتار االقناعية يف اإلعالنات التلفزيونية حيث "سلوى إمام على"و"احلديدي

ة وبذل أقل جهد ممكن إلقناع اجلمهور املستهدف على اإلقبال اإلعالنات تركز على وتر الراح"تشريان إىل أن
على شراء املنتجات موضع اإلعالن من خالل التأكيد على ما حتققه من راحة وبذل جمهود صغري وكسب 

وخري مثال على ذلك إعالنات األدوات املنزلية احلديثة السيما الكهربائية اليت بشرائها يوفر ، لوقت
.14"اجلهد والوقتمستخدموها ومقتنوها

وهو ما يدل على وجود رغبة يف املشاهدة وإن  ، 
لتلبية هذه الرغبة والذي يتمثل يف عملية املشاهدة اليت تكون كانت هناك رغبة فالبد أن يكون هناك سلوك
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باهتمام وبالتايل احتمال أكرب للتأثر مبضمون تلك اإلشهارات وهو ما يثري الكثري من التساؤالت حول القيم 
.املتضمنة فيها

ي تقدم به -
واالهتمام ، %29.42مقابل %70.58السلعة وذلك بنسبة 

، باألسلوب اإلعالين يعود إىل التطور احلاصل يف شكل اإلعالنات وعناصر اجلذب اليت حتتويها من ديكور
.دماتألوان واعتماد الرموز واإلحياء يف تقدمي السلع واخل، موسيقى

تلعب دورا خاصا يف تعميق اإلحساس مبشاعر معينة جتاه ""فاملؤثرات الصوتية مثال حسب
التكوين "أن"امحد عادل راشد"ويف نفس الشأن يقول15املرئيات وهو دور ال يقل عن أمهية املرئيان نفسها

، كن من خالهلا حتقيق جناح وفعالية اإلعالنالفين لإلعالن التلفزيوين عامل هام من العوامل الرئيسية اليت مي

واهتمام معظم النساء 16"ومثري للرغبات بالنسبة للمشاهد من مجهور املستهلكني احلاليني واملرتقبني يف السوق
اري هو دليل آخر يزيد من احتمال التأثر مبضمون اإلشهار ألن األسلوب يف حد ذاته باألسلوب اإلشه

حيتوى الكثري من الرسائل الضمنية اليت قد تكون اجيابية أو سلبية ذلك أن اعجاب الناس يف االعالن يرفع 
ذي حيب االعالنات احتمال االقتناع به اىل مرتني باملقارنة مبن يشعرون باحلياد جتاه االعالن وأن الشخص ال

ويظيف الباحث جالل 17
اخلشاب يف نفس السياق أن طرق اخلطاب االشهاري يف حقيقة األمر هي طرق خطاب متميز ان مل نقل 

اخلطابات األخرى وكذلك الشأن داخل الدائرة رمتمردا نظرا خلصائصه الرتكيبية وبنيته املتفردة عن سائ
فالطريقة التعبريية . .اخلطابية االشهارية نتيجة التعدد والتنوع الذي تشهده الساحة االشهارية بني احلني واألخر

اليت يسلكها مبدع اخلطاب طريقة مرنة حتمل طول الدرب واملمارسة اللغوية والتمكن الواضح من أساليب 
لذلك فاالشهار عامة بشكل من أشكال االتصال يقوم ،ولة ألجل االقناع والتأثري واالستمالةالتسويق املتدا

على اسرتاجتية لغوية واقتصادية واضحة املعامل تدغدغ عواطف املستهلك مع مراعاة اهتماماته ودراسة حاجاته 
.18من خالل خطاب يضع مكانة املتلقي يف احلسبان انطالقا من االثارة والرتغيب

أما %82.23إن الوقت املخصص لإلشهار التلفزيوين وحسب معظم أفراد العينة يعترب طويال وذلك بنسبة-
واملالحظة تؤكد أن الزمن املخصص للفواصل اإلشهارية يف التلفزيون سواء ، باقي أفراد العينة فيعتربنه متوسط

تلك الربامج األكثر مشاهدة يف بعض كان يف املسلسالت أو األفالم أو الربامج األخرى يعترب طويال خاصة
حيث يقطع الربنامج عدة  مرات لتمرير تلك الومضات اإلشهارية وهو ما قد ، القنوات األكثر مشاهدة أيضا

يف حني أن هذا التكرار قد يزيد من احتمال التذكر والتأثر ، يبعث على التذمر وامللل خاصة إذا كانت مكررة
حيث تشري إىل أن تكرار نفس اإلعالن عن سلعة "هناء عبد احلليم سعيد"لصاحل اإلشهار وهو ما تؤكده
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واحدة لعدة مرات يؤدي إىل تثبيت الرسالة اإلعالنية يف ذهن املستهلكني وسهولة تذكرهم هلا ويدفعهم 
19تدرجييا لتقبل املنتج املعلن عنه باإلضافة إىل إتاحة الفرصة لعدد أكرب من املستهلكني ملشاهدة اإلعالن

جتدر اإلشارة إىل أن طول الفرتة الزمنية املخصصة لإلشهار التلفزيوين يعود من جهة إىل وجود عدد ضخم 
. ومن جهة أخرى يعود إىل أمهية وفعالية التلفزيون كوسيلة إعالنية، من املنتجات املتنافسة

%88لن اإلشهارات العربية بنسبة يف مقارنة بني اإلشهارات اجلزائرية والعربية فإن النساء حمل الدراسة يفض-
وهو ما يدل على أن عوامل اجلذب يف اإلشهارات العربية أفضل من تلك ، لإلشهارات اجلزائرية%12مقابل 

.
ومع %51.47ساء يستطعن فهم اإلشهار التلفزيوين بصفة دائمة وذلك بنسبة معظم أفراد العينة من الن-

منهن نادرا %2.94كما أن ،  من النساء يفهمنها يف بعض األحيان دون األخرى%45.58ذلك جند باملقابل 
األول يتعلق باملستوى التعليمي حيث أنه  :وميكن إرجاع صعوبة الفهم لسببني، ما يفهمن هذه اإلشهارات

والسبب الثاين يكمن يف تطور األساليب اليت ، ما قل املستوى التعليمي قلت نسبة الفهم والعكس صحيحكل
هناء عبد "تقدم من خالهلا اإلشهارات حبيث أصبحت أكثر تعقيدا وإحياءا خاصة وأن اإلحياء يعترب حسب

ي عدم اإلكثار أو املبالغة يف ومع ذلك ينبغ، أسلوبا للتأثري على املستهلك ودفعه إىل التصرف"احلليم سعيد
استخدام العوامل الشاذة يف اإلعالن الواحد حىت ال يتشتت ذهن املعلن إليه وتضيع الفائدة من الرتكيز على 

.20وعليه جيب أن حيتوى اإلعالن على عنصر واحد شاذ فقط، العناصر املهمة يف اإلعالن
وميكن ترتيب هذه ، ت العينة لإلشهار التلفزيوينهناك العديد من األحاسيس النامجة عن مشاهدة مفردا-

:األحاسيس حسبهن على النحو التايل
وهو األمر الذي تؤكده ، من النساء حمل الدراسة%25.22وهو ما عربت عنه نسبة :الشعور بالغرية-1

نون يف إعالناته هناك نقطة ال يراعيها املعل"إىل أن"عبد الفتاح حممد دويدار"أشارالعديد من الدراسات وقد 

"ويقول أيضا أن21"أناقتها وهو ما خيلق الشعور بالغرية
22"ثارة هذه احلساسية لدى املرأة أو أي انفعال سليب لديهابالنسبة هلا ومن واجب اإلعالن هنا أن يتجنب إ

اإلعالن يدفعنا إىل تدمري أنفسنا بشكل غري "من حيث أن"Mintnisky"وهي نفس الفكرة اليت يؤكدها
واحلقيقة أنه ال ميكننا ، ظاهر فالصور والرسائل اليت يروج هلا اإلعالن جتعلنا يف حبث مستمر ودائم عن الكمال

23"ار على الوسخ وال ميكننا احلصول على تلك البضاعة وال شيء من الكمال الذي يصوره اإلعالن لنااالنتص

من النساء وهو ما يؤكد ما جاء سابقا من حيث تركيز %23.42وهو ما عربت عنه :الشعور باالستمتاع-2
، النساء يف املشاهدة على األسلوب الذي يقدم من خالله اإلشهار بدال من الرتكي

ذلك أن مصممي اإلشهارات التلفزيونية يسعون إىل خلق االستجابة املالئمة حنو السلعة أو اخلدمة باستخدام  
كافة الطرق والوسائل واألساليب اإلخراجية والفنية والتقنية وخمتلف األفكار اإلبداعية واألساليب االقناعية 
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مهور وطبيعة املنتوج باإلضافة إىل التطور اهلائل يف جمال األشكال اإلخراجية املالئمة واملؤثرة حسب طبيعة اجل
.اليت يقدم من خالهلا اإلشهار

وتعترب من أكثر %13.51وكذا الشعور بالعجز لدى %16.21الشعور بالنقص واحلرمان بنسبة -3
احليايت الذي يقدمه اإلشهار األحاسيس سلبية نظرا لوجود عقبات مادية أو ثقافية حتول دون حتقيق النمط 

، البحث عن الرفاهية يكاد حيل حمل البحث عن السعادة"أن"Genévrière Rochard"ويف هذا الصدد ترى
حيث أن املفهوم اإلعالين للرفاهية يقصد به فقط كل ما يساعد على العيش يف راحة ومنه فقد أرفقت أعداد 

ادي والبحث عن الكماليات وهذه الرسائل موجهة بصفة عامة هائلة من املنتجات بعالمات توحي بالرخاء امل

مجيع األفراد تستهويهم حوافز الراحة "أن"Mintnisky"ويف نفس السياق يرى24"
، والتحرر من املتاعبوالكسل

وتؤكد25"وأن هذه املكنسة مصنوعة من مادة معينة بقدر ما متتلكها فكرة التخلص من عبئ التنظيف املنزيل
"Rochard"يف حتقيق العيش األفضل ألزواجهن اإلعالن خياطب فئة النساء الراغبات "األمر ذاته بقوهلا أن

يف مملكتها فتظهر 01وكذا احملافظة على البيت الزوجي والسعي لبلوغ سعادته باعتبار الزوجة املستهلكة رقم 
وغريها من األلفاظ املوجهة للزوجة بالدرجة األوىل واليت تندرج من غريزة ... سريري، طاوليت:وهي تقول مثال

حب التملك فهذه النزعة تس
وهو األمر الذي يؤكد ما توصلت إليه الكثري من 26"

اضافة اىل الدراسات العربية والغربية من أن اإلشهار التلفزيوين يقدم منطا حياتيا غري واقعي وصعب املنال
.%14.41وعدم الشعور بأي شئ لدى %2.70والشعور بامللل بنسبة %4.50الشعور باالنزعاج بنسبة 

:خالصة
من خالل النتائج املتوصل إليها يتضح بأن اإلشهار التلفزيوين حيتل مكانة هامة يف فضاء املشاهدة 

اهدة غري قصدية يف الكثري من األحيان وذلك وإن كانت هذه املش، التلفزيونية لدى النساء املاكثات بالبيت
وقد أبدت النساء املاكثات بالبيت ، 

ميوال ملشاهدة اشهارات معينة دون غريها ويتعلق األمر خاصة ببعض املنتجات اليت تعنيها خاصة وتعين شؤون 
، وهنا ميكن، بيتها

إال أن ذلك قد ولد لديهن بعض األحاسيس السلبية وعلى رأسها الغرية باإلضافة إىل النقص واحلرمان والعجز 
دم اإلشهار واليت إضافة نتيجة منط احلياة الفاخر الذي تقدمه هذه اإلشهارات والصورة اجلميلة للمرأة اليت تق

.
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، منه فإن هذه الدراسة االستطالعية توحي مبؤشرات هامة يف دراسة تأثري اإلشهار التلفزيوين على املرأةو
إضافة إىل األحاسيس ، يل مشاهدة اشهارات معينة دون األخرىويتعلق األمر بالتعرض غري القصدي وتفض

إن هذه املؤشرات ، املتولدة عن مشاهدة هذه االشهارات وخاصة السلبية منها  كالشعور بالنقص والغرية
تقتضي ضرورة دراسة حمتويات اإلشهار الذي تشاهده املرأة خاصة ما تعلق جبانب القيم والسلوكيات ومنط 

وذلك يف حماولة للوصول إىل إجابة حمددة وواضحة حول ما تكتسبه ، دمه هذه اإلشهاراتاحلياة الذي تق
وهو ، 

خرى نظرا لدور ومن جهة أ، سؤال ملح نظرا لدور املرأة ومكانتها داخل األسرة والتنشئة االجتماعية من جهة
غريه من وسائل االتصال ومكانة اإلشهار اليوم والذي أصبح حيتل مساحة هامة يف البث التلفزيوين ويف

اجلماهريية األخرى وكذا نظرا العتماده على أساليب واسرتاجتيات علمية ودقيقة لتحقيق أهدافه التأثريية على 
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