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 شكر وتقدير

نشكر المولى العلي القدير الذي أنار لنا درب العلم وأعاننا على ما فيه 
من خير ومنحنا القدرة على التفكير والتفاني في إنجاز هذا العمل 

 وقّدرنا على اتمامه

نتقدم بالشكر إلى األستاذ المؤطّر بالجامعة "خشة احسن" على 
 التوجيهات المقدمة من طرفه

يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى األستاذ المّؤطر بإذاعة قالمة كما ال 
الجهوية المذيع "أمير عيسوقي" على كل التسهيالت والمساعدات 

 التي قّدمها لنا إلنجاز هذا العمل

ونتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا إلنجاز هذا العمل من قريب أو من 
 بعيد  



 

 
 إىل من عّلمين النجاح والصرب

 عّلمين مواجهة الصعاب، إىل أيب الغايل.من إىل 

 إىل من
 عّلمتين خطوات دريب، إىل من كانت سندي، 

 إىل من سهرت عليّا اللّيايل، إىل أمي الغالية.

إىل قرة عيين و قدويت يف احلياة، إىل الذين يبعثون فيّا األمل  والنشأة والشغف على االّطالع 
 واملعرفة، اىل إخويت "مسري، عماد، وليد، كرمية "

 من ال حتلوا تفاصيل يومي من دوهنما، اىل صديقيتإىل 

 زينب" -"عبري

وإىل كل من كان عوان يل يف مشواري الدراسي من قريب  عاب،إىل كل من ساعدين يف جتاوز الصّ 
 أو من بعيد

 إىل كل عائليت الغالية أهدي مثرة جناحي

 

 



 

 



 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على المصطفى ،الحمد هلل الذي وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع

 ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا " "وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل إلى من قال فيهما الرحمان :

حملتني وهنا على وهنا ،أجمل هدية وهبني اهلل إياها ،الحنونة ، الطيبة ،التي حفتني بالدعوات من  إلى
ء لعظمتها ،وتوقفت السطور امام قدميها ، كلمات الدنيا ال تكفي للثنا،ومدتني بالطاقات فانحنى الرأس 

 عليها ،إلى من أوجدتني للحياة ، وتمنت لي أكبر األمنيات 

 . ي"أمي قرة عيني " أطال اهلل في عمرك

إلى الرجل الذي أنار دربي باإلرشاد ،الذي حمل همي وأسند ظهري وتعب لدعمي ، الذي منحني عطفه 
 أرد له جميلهوحنانه الذي حّسنني بصور اإليمان ثم زينني بأطيب األخالق ورحل باكرا قبل أن 

 أبي رحمة اهلل عليك وجميع المسلمين

إلى إخوتي حنان ، فاروق ، لحسن ،محمد فخر اإلسالم ،أطال اهلل في عمرهم وأنار دربهم باإليمان، 
 النجاح في شهادة البكالوريالكما )هيثم ، غادة( أتمنى 

أتمنى له التوفيق حزاني إلى زوجي محمد الذي سأكمل معه مشوار حياتي ، وكان معي في كل أفراحي وأ
 ،والى أمه وأبيه أطال اهلل في عمرهما في حياته المهنية 

مالك ،رهف ،سندس ،صفية ،أريج ، حفظهم اهلل ورعاهم  مصعب ،دون أن ننسى الكتاكيت الصغار :
 ،وإلى كل من لهم مكان في قلبي محفور وإن لم يكن اسمهم مذكور
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 ملخص الدراسة .

تعاجل هذه الدراسة موضوعا مهما يشغل العديد من الباحثني واملختصني يف جمال اإلعالن  وهو أخالقيات 
اإلعالن التلفزيوين، حيث هتدف هذه الدراسة للتعرف على وجهة نظر طلبة قسم علوم اإلعالم  واالتصال 

تتمثل وجهة نظر ية املطروحة : فيما لإلعالن التلفزيوين من الناحية األخالقية ، وهذا من خالل معاجلة اإلشكال
 ؟. طلبة ماسرت علوم اإلعالم واالتصال حنو أخالقيات اإلعالن التلفزيوين يف القنوات اجلزائرية

اخلصائص، الوظائف، االنواع ، مراحل اجنازه،   فتطرقنا يف الفصل النظري إىل االعالن التلفزيوين من حيث
لة االعالنية، إضافة إىل إبراز مدى اعتماد إعالنات القنوات التلفزيونية على وأساليبه اإلقناعية املعتمدة يف الرسا

األخالق فوضحنا أهم القضايا األخالقية املطروحة، مث استعرضنا أهم املبادئ األخالقية ومدى تطبيقها فعال عند 
 التلفزيوين.  تصميم اإلعالنات، وكذلك كيفية اختاذ القرار األخالقي، والتجاوزات األخالقية لإلعالن

وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية اليت تستهدف وصف وحتليل آراء الطلبة حمل الدراسة حول أخالقيات 
اإلعالن التلفزيوين ، وتعتمد الدراسة على املنهج الوصفي من خالل املسح بالعينة للحصول على البيانات 

فقد مت اختيار عينة قصديه من طلبة املاسرت من قسم علوم واملعلومات الالزمة، ووفقا حلدود الدراسة وإمكانيتنا 
مفردة ومت إعداد استمارة استبيان  529، حيث بلغ إمجايل العينة  5491ماي  8اإلعالم واالتصال جبامعة قاملة 

 بيقها عليهم بعد حتكيمها علميا .مث تط
حسب وجهة نظر مفردات العينة  وقد قمنا بتحليل إجابات املبحوثني، وتوصلنا اىل ان االعالن التلفزيوين اجلزائري 

كثر ما يلفت انتباههم أو يغلب على اإلعالنات التلفزيونية اجلزائرية من الناحية االخالقية الطابع السليب ، املبحوثة 
 ما هو املبالغة يف وصف املنتجات ،هذاأما  أكثر ما يزعجهم ,ت هو الشخصيات اإلعالنية املوظفة يف اإلعالنا

عدم احرتامها لاألخالقية نتيجة  لبعض الضوابط وجتاوزهالسبب رداءة تصميمها  جيعلهم ينصرفون عن متابعتها
كعدم للضوابط األخالقية، وتتمثل هذه التجاوزات يف نشر ثقافة استهالكية  والتعارض مع القيم الثقافية للمجتمع  

  .لتاثري على قراراهتم الشرائيةلاألبوة واألمومة عواطف  تخدام األطفال من أجل اثارة احرتامها للمرأة واس
 

 

 

 



Résumé : 

           Cette étude traite un thème  important qui préoccupe de nombreux 

chercheurs et spécialistes de la publicité, c’est « l'éthique de la publicité 

télévisée  », qui vise à préciser les différents points de vue des étudiants du 

Département des Sciences de l'Information et de la Communication à propos de 

la publicité morale tout en abordant la problématique suivante : quelle est la 

prise de position des étudiants de Master de communication envers l’éthique de 

la publicité télévisée dans les chaines algériennes ?  

           Nous avons identifié  la publicité télévisée en termes de caractéristiques, 

fonctions, types, ses étapes d'achèvement et ses méthodes de persuasion 

adoptées, en plus de mettre en évidence la mesure d’utilisation de l’éthique dans 

les annonces publicitaires et nous avons clarifié  les plus importantes questions 

d'éthique, nous avons également  examiné les principales valeurs morales et leur 

utilisation réelle  et concrète dans la préparation de la publicité   , ainsi que  la 

façon de déterminer   les décisions éthiques et les violations morales résultant du 

non respect des règlements juridiques qui conditionnent  la pratique de la 

publicité. 

           Cette  étude descriptive ,visant à décrire et analyser les opinions des 

étudiants à propos de l'éthique de la publicité télévisée,  est basée sur l'approche 

de l'échantillon de prélèvement pour obtenir les données et informations 

nécessaires, selon les limites de l'étude et notre potentiel , nous avons 

sélectionné  échantillon intentionnel  des étudiants de Master du Département de 



l'information et de la communication à l'Université de Guelma Sciences 8 mai 

1945, l'échantillon total enregistre  124 et nous avons élaboré était un 

questionnaire bien déterminé scientifiquement et appliqué effectivement sur  

échantillon elle-même  , nous avons analysé par la suite les réponses  et nous 

sommes arrivées à la conclusion générale  que la publicité télévisée algérienne 

contient quelques excès moraux et se caractérise  par un caractère négatif selon  

le point de vue de l'échantillon. 

 



 

 مقدمة : 

أخالقيات املهنة امر اليتوقف عند املدارس واجلامعات بل اصبح يأخذ بعدا أكرب يف احلياة العملية سواء يف القطاع 
العام أو يف القطاع اخلاص ،نظرا المهية االخالق يف حياة الفرد واجملتمع وحىت املؤسسات باعتبار هذه االخرية 

واليت الميكن التحكم فيها ، هذا ماجعل االهتمام ينصب  تستعمل يف بيئة تعمها التغريات والتطورات الدائمة
ألهنا تصل حول تقنيات االتصاالت التسويقية ومن أهم هذه التقنيات :االعالن الذي ميثل الوسيلة األكثر انتشارا 

 اىل اكرب شرحية من املستهليكني لذلك اصبحت امهيته تزداد يومابعد يوم يف الواقع املعاش .

جعل وكاالت االعالن املسؤولة عن االنتاج االعالين تتفنن يف انتاج االعالنات باساليب وأشكال  هذا الواقع الذي
فاقت كل تصور وخيال ،وذلك هبدف اثارة املتلقي ولفت انتباهه للمنتجات املعلن عنها ، ووظفت من اجل ذلك  

 راء املتلقي وحثه على االقتناء كل امكانياهتا الفنية  مستخدمة خمتلف احليل واالستماالت والدوافع هبدف إغ

ومصدر  اخلدمة أو السلعة حنو السلوك وتوجيه املعتقدات و األفكار نقل يف بارزا دورا يلعب اإلعالن فأصبح
 أن ترى كانت ، خصوصا املنافسة و عموما لإلعالن أمهية تول مل اليت الدول من كانت للتمويل  ، غري اجلزائر

 ، العامة امللكية ى عل القائم اجملتمع طبيعة مع يتناىف الذي الرأمسايل اإلقتصاد  مظاهر من رظهم اإلعالن
 فقدد منافسة و إعالن و ترويج و طلب عرض و من اإلقتصادية النشاطات خمتلف يف تتدخل الدولة فكانت

 أبعاده يفقد أن ميكن مركزي سياسي و إقتصادي نظام ظل يف اإلعالن أن كيف الفرتة هذه يف اجلزائر بينت
 يف اجلزائر عرفت بعدما لكن االيديولوجية ، األهداف خدمة  إىل يتجه  و التجارية اإلقتصادية

 أصبح القطاعات و األصعدة كافة مست بنياوية تغريات التسعينيات وبداية الثماننيات من املمتدة املرحلة
 املؤسسات كل هتاإعتمد وسيلة اإلعالن كان لذلك ، املنافسة وجه  يف للوقوف منها مناص ال وسيلة إلعالن

 . اإلعالن عليها يعتمد اليت الوسائل أهم من التلفزيون يعترب و اإلعالمية
 أداة انه يعترب كما األخرية، السنوات يف التلفزيون عرب واضحا ظهورا سجل قد اإلعالن أن شك ال اجلزائر ويف

 جتعله  احلركة و الصورة و الصوت مثل خصائص مميزة من به يتمتع ملا الرتفيه  و التسلية و الثقافة نشر و للتعليم
 .األخرى النشر وسائل من غريه عن يتميز

 
 
 



 

 ترويج ذلك ك لميش إمنا و ، فقط السلع ترويج و عرض على يقتصر ال التلفزيون عرب اإلعالن أن كما
 مهتخداإس أن ا كم ، الثقافة ترسيخ و تعميق بذلك فيتم ، رمزية أو كانت لفظية املعاين و اخلدمات و األفكار
 يستدعي ما  هذاو  ، ادر األف لاأفع و سلوكات حتدد أنرتبولوجية دالالت تعترب اليت ية اإلجتماع و يةالدين للرموز

 خدمة يف يتأثر ال األخري هذا  كان إذا ما و اجلزائري التلفزيون يعرضها الذي اإلعالن اخالقيات حول التساؤل
 الثقايف النسق اىل غريبة عناصر إدخال طريق عن جديدة قيم نقل و التغيري و التحديث فهبد الثقايف املوروث

 .ى وحماولت التعرف عليها من وجهة نظر طلبة علوم االعالم واالتصال احملل
 من هذا املنطلق مت تقسيم دراستنا اىل :

فيه عرض االشكالية وامهية واهداف الدراسة واسباب اختيار املوضوع  حتديد مصطلحات  الفصل االول : مت
الدراسة اضافة اىل عرض الدراسات السابقة وجماالت الدراسة نوع الدراسة والعينة املختارة واالداة املستخدمة يف 

 مجع البيانات 
امهية  ،انواع األخالق  ،أصل االخالق ،عريف االخالق)ت الفصل الثاين : خصص لدراسة االخالق من حيث

 القضايا االخالقية لإلعالنمن حيث ): أخالقيات اإلعالن التلفزيوين التلفزيوين من حيث )( و واالعالن(االخالق

 اضافة اىل  (جتاوزات االعالن،إختاذ القرار االخالقي ، االخالقية لإلعالن املبادئ

 الفصل الثالث : قمنا فيه بتحلني البيانات املتحصل عليها من الدراسة امليدانية والتوصل اىل النتائج 
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 موضوع الدراسة وإشكاليتهاأوال .

 اإلشكالية-1

 ،سلتلف الوسائل التكنولوجية اذلائل يفشهد الوطن العريب تغَتات جذرية يف مجيع اجملاالت، ويف ظل التقدم 
وصول إىل للسسات اليت أصبحت تسعى جاىدة أصبحت ىناك غزارة وتنوع يف اإلنتاج، شلا زاد ادلنافسة بُت ادلؤ 

ادلستهلك وتلبية حاجياتو، وقد رافق ىذا التقدم تطورا وانتشارا واسعا لوسائل اإلعالم على غرار الوسائل األخرى، 
 حبية والًتويج دلنتجاهتم.ادلنتجون ووظفوىا لتحقيق غاايهتم الر أين اعتمد عليها 

، وأداة تروجيية دلنتجات بذاتو ا قائمافمن خالل وسائل اإلعالم برز اإلعالن وتطور إىل أن أصبح علما وفن  
إذ أنو طا بُت ادلنتج واجلمهور ادلستهدف، فاإلعالن يعترب وسي ،ادلؤسسات ومصدر للمعلومات ابلنسبة للجمهور

على وجهات نظر اجلمهور اجتاه  قناعية يستطيع التأثَتاإلبطريقة جذابة، ومن خالل شليزاتو ينقل رسائل ادلنتج 
فهو يساعد أخرى ، إضافة إىل أن اإلعالن حيقق فوائد اقتصادية رائيلتايل التأثَت على سلوكهم الش  واب ،ادلنتجات

النشاط  إلنتاج وابلتايل تنميةعلى تنمية الطلب على السلع واخلدمات وىذا ما يدفع ابدلصانع إىل زايدة ا
 تصادي.االق

بتغَتات اقتصادية جذرية، ومل تويل اىتمامها ابإلعالن إال أوائل التسعينيات ،فهي كانت تعيش حتت اجلزائر مر ت 
ومل تكن حباجة إىل الًتويج دلنتجاهتا، لكن  ىي ادلنتج الوحيد كانت ادلؤسسات العامة   أين ،األحاديةنظام تسوده 

اليت عرفتها اجلزائر بعد حتوذلا لنموذج اقتصاد السوق جعلتها تعيد ىيكلة مؤسساهتا وسياساهتا   االقتصاديةالنقلة 
ابإلعالن والسعي وراء  االىتماماحلاصل، وتستطيع التأقلم مع ادلنافسُت، وىذا ما زاد  االقتصاديلتجاري التغَت 
وقد  خالقياتضرورة حتل ي اإلعالن ببعض األعلى  مبادئ قانونية تنص يةاجلزائر احلكومة عت تطويره أين شر  

 عدم خروج اإلعالن عن ادلسار الذي وجد ألجلو.بذلك لتضمن  فرضت عقوابت يف حالة التجاوزات

ين الذي اإلعالن التلفزيو تتنوع حسب وسيلة عرضها، ولكل نوع مسات خاصة بو، على غرار و واإلعالانت ختتلف 
فاإلقناع عن طريق الصوت والصورة يزيد من مصداقية خصائص السلعة ادلعلن ، صريةيتميز بصفاتو السمعية الب

فهو يتمتع  ،الةىذا النوع من اإلعالانت يعتمد اساسا على التلفزيون الذي يعترب وسيلة اتصال مجاىَتية فع  عنها، و 
 ما يساعدوىذا  احلركةبُت الصوت والصورة واللون و   أنو جيمعإذ دتيزه عن ابقي الوسائل، اليت جبملة من اخلصائص 

إشارات ورموز صرحية وأخرى ضمنية من  تم استخدميو على خلق دوافع سيكولوجية قوية لدى اجلمهور، كما أن
، واإلعالن التلفزيوين ال يقتصر فقط على عرض وترويج السلع إمنا شأهنا التأثَت على ادلشاىد بطريقة ال شعورية

 .ثقافيةوقيم يروج كذلك إىل أفكار 
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لذلك البد تمعات، ومعايَت أخالقية تضبطو، جملأن لكل رلتمع ثقافة خاصة بو دتيزه عن ابقي اشلا ال شك فيو و 
عند تصميم اإلعالانت التلفزيونية وعند  االعتبارىا بعُت هبا، وأخذ االلتزامعلى ادلعلنُت معرفة ىذه ادلعايَت و 

 اجملتمع. عرضها، من أجل حتقيق التوازن بُت أىداف ادلعلن ومصلحة 

األخالقية، فادلعلن يف ادلتمسك ابلضوابط جتاه جتاىُت، االجتاه اإلجيايب وىو االبشكل عام يسلك ا أن اإلعالنإذ 
جتاه يسعى إىل ضمان البقاء واالستمرارية والربح للمؤسسات من خالل تصميم إعالانت تعرض ادلنتجات ىذا اال

من جهة  أخالقياتوو  اإلعالن القانونية اليت تنص على دلوادتلتزم ابو  ،من جهة لمجتمعية لثقافالقيم البطريقة حتًتم 
 .اخرى

لو  و أين يبيح ادلعلن كل الطرق يف اإلعالانت حىت األخالقية، جتاه ادلخالف للضوابط ىو االو و االجتاه السليب 
ادلواد القانونية، فادلعلن ىنا يسعى إىل حتقيق الربح ادلادي  تجاوزأو ت ،لمجتمعثقافة لالقيم الكانت ال تتماشى مع 

 فقط.

فإضافة إىل ما تتمتع بو  ،لبيتهم من فئة الشبابأغيعد الطلبة اجلامعيون من بُت أىم الفئات يف اجملتمع، إذ أن و 
 ،تصالاالو  التكنولوجيا ووسائل اإلعالمفهي كذلك تتميز إبقباذلا الواسع على  ،ئة من مستوى تعليميفىذه ال

تصال بكلية سويداين بومجعة كعينة وقد قمنا ابختيار طلبة ماسًت علوم اإلعالم واال، منها السيما السمعية البصرية
على اعتبار أن ىذه الفئة توشك على التخرج، وذلا مستوى تعليمي وثقايف وخلفية معرفية حول اإلعالانت 

دتكنها من إبداء رأيها حول موضوع أخالقيات اإلعالن التلفزيوين، فهذه الفئة ذلا إمكانيات  ،واألخالقيات
 تساعدىا على إعطاء نظرة نقدية حتليلية انطالقا شلا درستو يف مسارىا اجلامعي.

اإلعالين، يف اجملال  وعمال زلتملُت تصالئمُت ابالتصال قاكن اعتبار طلبة علوم اإلعالم واالإضافة إىل أنو دي
 وابلتايل فإن نظرهتم تكون أكثر دقة عن ابقي الفئات على ضوء ما تعرضوا لو يف دراستهم اجلامعية.

 عنا إىل طرح التساؤل التايل:فوىذا ما د

 ؟ةاجلزائرييف القنوات ضلو أخالقيات اإلعالن التلفزيوين تصال نظر طلبة ماسًت علوم اإلعالم واالوجهة فيما تتمثل 

 التالية:ة ذلك قمنا بطرح األسئلة ودلعرف

 اجلزائرية؟ القنوات فيما تتمثل عادات وأمناط مشاىدة أفراد العينة ادلبحوثة لإلعالن التلفزيوين يف-1

 اجلزائرية تتجاوز القيم األخالقية من وجهة نظر العينة؟قنوات ىل اإلعالانت التلفزيونية يف ال   -2

 ما مدى احًتام اإلعالن التلفزيوين اجلزائري للمرأة والطفل؟ -3
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 أمهية الدراسة وأهدافها:-ا2

 األمهية:-أ

ين علععى درجععة ك إلعععالن ق اباألو ل يتعل عع ،بععَتة مععن األمهيععةتنبععع أمهيععة ىععذه الدراسععة مععن خععالل تناوذلععا دلتغععَت 
، ، ومععدى التزامععو ابألخالقيععات ا وخععدماهتاللععًتويج لسععلعه لة ىام ععة وفع الععة لععدى ادلؤسسععاتوسععي ابعتبععاره ،التلفزيععوين

االعععععالن ينعععدرج ضععععمن ىععععذا  ، علعععى اعتبععععار اناالتصععععالة ماسععععًت علعععوم اإلعععععالم و بععععطلوجهععععة نظعععر بوالثعععاين يتعل ععععق 
دلوضعوع  ، وتعرضعهمانطالقعا معن مسعتواىم التعليمعي ععن ابقعي الفئعات ةتلفعتخصص، وبذلك تكون زاوية نظعرهتم سلال

خععععالل دراسععععتهم اجلامعيععععة، وابلتععععايل فععععإن نظععععرهتم  األخالقيعععات، واالعععععالانت وادلبععععادئ القانونيععععة الععععيت نصععععت عليهعععا
 ، وديكن أن نلخ ص أمهي ة الدراسة يف النقاط التالية :لإلعالانت تكون أكثر دقة وحتليال

على القنعوات  إلعالن التلفزيوين اجلزائريزلاولة تسليط الضوء على نظرة طلبة اإلعالم واالتصال حول أخالقيات ا-
 .اجلزائرية

 كثرة التجاوزات األخالقية يف بعض االعالانت. -

 السلوكيات إجيابية كانت أم سلبية.اإلعالن ليس وسيلة تروجيية فقط بل ىو يساىم أيضا يف غرس وتدعيم بعض -

 األىداف:-ب

معن قبعل الباحعك، كمعا ىعو احلعال ابلنسعبة إىل ىا ظعاىرة معينعة أو تفسعَت دراسعة كل دراسة علمية إىل   هتدف
 :إىلفهي هتدف اليت ضلن بصدد التعرض إليها  الدراسة

اجلزائري، وما إذا كان حيًتم الضعوابط األخالقيعة معن وجهعة نظعر طلبعة ماسعًت علعوم  التعرف على اإلعالن التلفزيوين-
 االعالم واالتصال.

حتسععُت اإلعععالن التلفزيععوين ولععة الوصععول إىل نتععائج تسععاعد علععى وزلا تقععدد دراسععة ديكععن االسععتفادة منهععا مسععتقبال،-
 اجلزائري.

وزيعهعا علععى طلبعة ماسععًت وذلعك ابالعتمعاد علععى الدراسعة الكميععة والنوعيعة مععن خعالل اسععتخدام اسعتمارة االسععتبيان وت
 .علوم اإلعالم واالتصال
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 املوضوع اختيار أسباب-3

 أسباب ذاتية:-أ

 الرغبة يف التحكم يف أدوات الدراسة ومنهجيتها .-

 موضوع الدراسة مع ختصصنا.ارتباط -

 ميلنا الش خصي لدراسة موضوع اخالقيات اإلعالن التلفزيوين والد راسات ادليدانية على حد سواء. -

 .ابألخالقياتادراكنا ألمهية اإلعالن التلفزيوين وضرورة التزامو -

 أسباب موضوعية:-ب

 الرغبة يف اثراء رصيد ادلكتبة ابلبحوث العلمية وادليدانية.-

 حساسية موضوع الدراسة وارتباط متغَت اإلعالن ابألخالقيات.-

اإلعالانت بومجعة ضلو أخالقيات  سويداينبكلية  واالتصالالرغبة يف معرفة نظرة طلبة ماسًت علوم اإلعالم -
 تناولت ىذا ادلوضوع.التلفزيونية اجلزائرية، وقلة الدراسات اليت 
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 مصطلحات الدراسة:-4

 .1"ىو السجية ألن  صاحبو قدر عليو واط بع" لغة: اخللق: -أ 

ىو "حصيلة تفاعل بُت الصفات الفطرية وادلكتسبة، حبيك تصبح عادة متمثلة يف السلوك خاضعة  :اصطالحا
 2واجملتمع"للمبادئ والقيم اإلسالمية اليت جاء هبا الوحي لتنظيم الفرد 

"ىيئة راسخة يف النفس تصدر عنها أفعال بيسر من غَت حاجة إىل فكر،  على أهنا عرفها كل من اجلاحظ والغزايل
 3"ابالجتهادأو طبع ويف بعضهم ال يكون إال  واخللق قد يكون يف بعض الناس غريزة

األخالق ىي رلموعة الصفات ادلكتسبة والفطرية اليت تًتسخ يف عقول ونفسية األفراد،  التعريف االجرائي:-
 فتتحول إىل عادات وأفعال تصدر بطريقة تلقائية، واألخالق مصدرىا ادلبادئ والقيم اإلنسانية.

 4وادلؤسسات""ىي ادلبادئ والقيم اليت حتكم أفعال وأقوال األفراد واجملتمعات  اصطالحا: األخالقيات: -ب 

"رلموعة من ادلبادئ وادلعايَت اليت يقوم هبا االنسان بتطبيقها بشكل اختياري الختاذ قراراتو حول ما يقوم بو من -
 .5أفعال، وىذه ادلبادئ ىي اليت حتدد مدى صحة الفعل االنساين"

 تعترب األخالقيات اتفاقا عاما بُت رلموعة من األفراد، الذي يصبح معيارا للسلوك وىذا  :التعريف اإلجرائي-
 ادلعيار ضلدد من خاللو ما جيوز وماال جيوز، وما ىو مقبول وغَت مقبول على الصعيد الفردي و اجلماعي.  

فعععاألخالق رلموععععة معععن القعععيم  ،"ىنعععاك فعععرق بععُت األخعععالق و األخالقيعععاتالفررررني ارررق األخرررالني و األخالقيرررات:-
ذلععا وسععندا قانونيععا تسععتقي منععو وادلبععادئ الععيت حتععرك الشعععوب مثععل العععدل و ادلسععاواة ، احلريععة، وتصععبح مرجعيععة ثقافيععة 

أو كتابععععة بععععُت  قععععيم وا داب ادلتعععععارف عليهععععا شععععفاىياالععععدول أنظمتهععععا وقوانينهععععا. أمععععا األخالقيععععات فهععععي رلموعععععة ال
بنعون عليهعا األنظمعة والشعروط العيت يعملعون  حتعت ظلهعا  كأخالقيعات مهنعة معا، وععادة أصحاب مهنة معينة، واليت ي

 6ما تكون أخالقيات مهنة ما متضاربة مع أخالقيات مهنة أخرى أو مع الصاحل العام"

                                                           
 13، سوراي، صعبد الرمحان حبنكة ، األخالق االسالمية وأسسها، دار لقلم-1
 .158،ص2012، أخالقيات العمل  اإلعالمي، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان،بسام عبد الرمحان -2
العلوم االقتصادية، جامعة ابو تصاد، كلية واق ، ختصص تيسَتدكتوراهعبد هللا بن منصور، اشكالية العالقات العامة بُت االقتصاد واألخالق، اطروحة -3

 .15،ص2014،بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر
 .266،ص2007إدارة ادلعرفة ادلمارسات وادلفاىيم، دار الورق للنشر والتوزيع، األردن ، ابراىيم اخللوف مكاوي،-4
 .58، ص2002، سليمان صاحل، أخالقيات االعالم، مكتبة الفالح، الكويت-5
 اطلع على ادلوقع اإللكًتوين 6124، أمهية التفريق بُت األخالق واألخالقيات ، جريدة الوطن اليومية، العددالوائلي لرمحانا عبد -6

elph.com/news papers2009/10/498317.html 18:34على الساعة  2018-02-26اطلع عليو يوم. 
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 .1"أعلن األمر، أظهره وأعلنو" :لغة اإلعالن: -ج 

االحداث أو السلع  شخصية لتقدد االفكار أواالعالن وسيلة غَت «تعريف مجعية التسويق االمريكية:-:اصطالحا
 2«بواسطة جهة معلومة و مقابل أجل مدفوع

ىو رلموع الوسائل  «تعريف  االعالن يف ادلوسوعة الفرنسية الكربى )الروس( يف دائرة ادلعارف الفرنسية:-
 3«.بطريقة  ما حباجتو إليهاابمتياز منتجاهتا و االيعاز اليو  و إقناعوادلستخدمة لتعريف اجلمهور مبنشاة جتارية 

االعالن فن التعريف يساعد ادلنتجُت على تعريف عمالئهم ادلرتقبُت ابلسلع و اخلدمات اليت «تعريف كوتلر: -
 4«.يعرضوهنا، كما يساعد ادلستهلكُت يف التعرف على حاجاهتم وكيفية اشباعها.

: ىو عبارة عن الوسيلة الغَت الشخصية لتقدد ادلعلومات واإلعالن عن السلع واخلدمات، التعريف االجرائي-
زلاولة إقناع اجلمهور والتأثَت عليو من أجل تقبل ما يعرض يف تلك اإلعالانت، ويعترب عملية اتصالية تستهدف و 

 لوك الشرائي.اذ الساىل اختإحداث أثر زلدد يتمثل يف إقناع اجلمهور ادلستهدف من قبل ادلعلن ودفعو 

ىو عملية نقل الصورة والصوت يف وقت واحد بطريقة الدفع الكهرابئي وىو أىم الوسائل " التلفزيون:-د 
 TELEوكلمة التلفزيون تتكون من مقطعُت، يق بك برامج معينة، لالتصال ابجلماىَت عن طر السمعية البصرية 
 5وتعٍت الرؤية وكلمة التلفزيون تعٍت الرؤية عن بعد" VISIONوتعٍت عن بعد 

ىو رلموع الرسائل الفنية ادلتنوعة وادلستخدمة خالل الوقت ادلباع من قبل ": صطالحا: ااإلعالن التلفزيوين-
التلفزيون إىل اجلمهور بقصد تعريفو ابلسلع أو اخلدمات أو األفكار ابلشكل وادلضمون الذي يؤثر على معلوماتو 

 6والتو وقيمو"ومي

...، طلب اجملد: سعى للحصول عليو أي توخاه، نشده، و يقال "طلب، طلبا لغة الطالب اجلامعي: -ه  
 7."طلب شيئا: رغب اليو، والطالب ىو الذي يطلب العلم

 

                                                           
 .177، ص2005ئر، دمحم دمحمي، مرشد الطالب، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، اجلزا-1
 .15،ص 2012، دار ادلعتز للنشر و التوزيع، 1رسم أبو رستم دمحم ابو مجعة، الدعاية و االعالن،ط-2
 .267، ص2001، االفاق ادلشرفة انشرون، عمان،1دخل اىل العالقات العامة  و االعالن،طمنصر الدين عبد القادر عثمان،  -3
 .21، ص2010، دار البارزي العلمية للنشر و التوزيع، عمان،1طعالن الدويل، بشَت عباس العالق، اال -4
 .171، ص2004، القاىرة، مصر، ،دمحم منَت حجاب، ادلعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع-5
 .68، ص2007دار النهضة العربية،القاىرة، ، عملية االتصال اإلعالين،العامل صفوت  -6
 .3، ط3ابن منظور، لسان العرب، حرف "طاء"، اجمللد 7
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معن أجعل احلصععول علعى العلعم وامتالكعو لشعهادة معععًتف مععُت  تعليمعيىعو كعل فعرد ينتمعي إىل مكععان " اصرطالحا:-
 1هبا"

 

 2النامية والشرحية ادلثقفة يف اجملتمع بصفة عامة" اجملتمعاتيف  لشبانيةيعترب الطلبة الصفوة والقاعدة ا-

التعريعععععف اإلجرائعععععي: ىعععععو كعععععل فعععععرد حتصعععععل علعععععى شعععععهادة البكعععععالوراي ودرس يف اجلامععععععة علعععععى سلتلعععععف مسعععععتوايهتا -
 سعيا للحصول على شهادة جامعية معًتف هبا.وختصصاهتا 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
على  2018-02-26اطلع عليو يوم   MAWDOO3.COMىديل شلش، تعريف الطالب اجلامعي من ادلوقع اإللكًتوين العريب،-1

 .20:08الساعة 
 .238، صلنشر والتوزيع، القاىرةفجر لدار ال،اجلامعُت  ةبيف اجلامعة وعالقتها بتكثيف الطل العود خرفية، األساليب البيداغوجية-2
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 الدراسات السااقة :.5

آمال حسن الغزاوي ، رسالة ماجستَت بعنوان :أخالقيات اإلعالن التلفزيوين ,دراسة حتليلية  -أ 

 .2003األوىل ادلصرية األرضية والفضائية خالل شهر جانفي،  قانتُتلإلعالانت ادلقدمة على 

واعتمدت على منهج ادلسح  التلفزيونيةىدفت ىذه الدراسة اىل التعرف على اجلانب األخالقي يف اإلعالانت 

اإلعالمي وادلنهج ادلقارن ، وتوصلت النتائج اىل سلبية ادلمارسة اإلعالنية وادلتمثلة يف تدين الوصف واللغة وإثراء 

 اإلعالانت لقيمة الشراىة والتبذير ووجود العديد من مظاىر اإلاثرة اجلنسية .

ان :كيف يرى الشباب أخالقيات ادلمارسة اإلعالنية ؟دراسة ميدانية سوزان القليٍت ، رسالة دكتوراه بعنو  -ب  

 1. 2004على عينة من الشباب اجلامعي قسم العالقات العامة جبامعة القاىرة ،

تستهدف ىذه الدراسة الكشف عن أبعاد رؤية الشباب ألخالقيات ادلمارسة اإلعالنية وتقييمهم ذلا ،استخدمت 

واعتمدت على منهج ادلسح ابلعينة  اانث %50ذكور و%50طالب وطالبة  80الباحثة صحيفة استبيان على 

اذ أن الطلبة يرون أن مستوى  العتبار الدراسة استطالعية ،فكانت نتائج الدراسة سلتلفة بُت الطلبة والطالبات،

 2األخالق يف اإلعالن متوسط بينما اإلانث ترى أن مستوى األخالق يف اإلعالن منخفض .

دراسة مبارك واصل احلازمي ،رسالة ماجستَت بعنوان :أخالقيات اإلعالن وأدأب ادلهنة ،دراسة  -ج 

 اإلعالن يف ادلؤسسات اإلعالنية جبدة . لُتو مسئميدانية على 

هتدف ىذه الدراسة اىل التعرف على آراء ووجهات نظر ادلسئولُت عن اإلعالن يف ادلؤسسات اإلعالنية جبدة من 

 خالل :

 اة الصدق واألمانة يف اإلعالن .مدى مراع -

 مدى مراعاة اإلعالن لعادات وتقاليد اجملتمع . -

                                                           
 .158،ص،2004، القانونية :اإلسكندرية  مكتبة الوفاء،أخالقيات اإلعالم واإلعالن ،عالء الدين دمحم العفيفي  -1
 . 160ادلرجع نفسو ،ص   - 2
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 االستغالل السيئ للمرأة والطفل يف اإلعالن . -

 أوضاع اإلعالن يف الوطن العريب .                                                                 -

وىذه الدراسة تنتمي ضمن الدراسات الوصفية اليت تستهدف وصف آراء ادلسئولُت حول أخالقيات  -

 60اإلعالن ،معتمد على منهج ادلسح ابلعينة ، وطبقت ىذه الدراسة بتوزيع استمارة استبيان على 

 1اإلعالن يف كل من الصحافة والراديو والتلفزيون جبدة .   مسؤولُتمفردة من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 15 -10ص  -،ص   2003، جامعة جدة  ،أخالقيات اإلعالن وآداب ادلهنة ،رسالة ماجستَت بعنوان  ،احلازمي ،مبارك واصل  - 1.
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 ة الدراسة :اثنيا : منهجي

 رلاالت الدراسة : تتمثل يف ثالث رلاالت رئيسية  1

 8:وىو ادلكان الذي أجريت فيو دراستنا وادلتمثل يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة أ ( جمال مكاين 

 قادلة . 1945ماي 

 ماي 20ىل غاية ديسمرب ا 10: الفًتة اليت مت خالذلا اصلاز مذكرتنا ،وتبدأ من ب ( جمال زماين 

: اجملتمع الذي أجرينا أو طبقنا عليو دراستنا ، ويتمثل يف طلبة ادلاسًت يف ختصصات اتصال ج ( جمال اشري 

 وعالقات عامة ، تكنولوجيا ادلعلومات ، اتصال مجاىَتي  بقسم علوم اإلعالم واالتصال .

 منهج الدراسة وأدواته : -2

 2الطريقة اليت يتبعها الباحك يف دراسة ادلشكلة للوصول اىل نتيجة معينة . ىو :أ (املنهج

: يعترب منوذج معياري خلطوات مجع البياانت من ادلفردات البشرية ،وىو أحد اشكال مجع منهج املسح ابلعينة   

ادلنهج الرئيسي لدراسة  ادلعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرىم واجتاىاهتم ، وهبذا ادلفهوم يعترب

 3مجهور وسائل اإلعالم يف إطارىا الوصفي 

ىي الوسيلة ادلستخدمة يف البحك سواء كانت تلك الوسيلة متعلقة جبمع البياانت أو التصنيف أو ب ( األداة :

 1اجلدولة واستعمال مجيع البياانت من طرف الباحثُت خيضع لنوع البحك .

 وتتمثل األداة ادلستعملة يف دراستنا استمارة االستبيان . 

 

                                                           

 39،ص 1999،ديوان ادلطبوعات اجلامعية :اجلزائر، 2عمار بوحوش ،دمحم زلمود الدينات ،مناىج البحك العلمي وطرق إعداد البحوث،ط - 2 
 . 180، ص ، 2000دمحم عبد احلميد ، البحك العلمي يف الدراسات اإلعالمية ، عامل الكتب :القاىرة ، -  3
 . 271طنية ، و حسان جالين ، منهجية العلوم االجتماعية ، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع : اجلزائر ، ص ، ابلقاسم سال -  1



 12 

أداة احلصول على بياانت تعرب عن استجابة ادلبحوثُت على عدد من األسئلة قد يقوم الباحك بكتابة االستبيان : 

رب اإلجابة بنفسو وقد يتوىل ادلبحوث كتابتها ، ىذا يكون حسب طبيعة ادلبحوث ، وتوزع إما شخصيا ،بريداي ، ع

 2اذلاتف عرب مواقع التواصل االجتماعي أو عرب أشخاص آخرين .  

 أما يف دراستنا مت توزيعها شخصيا على مفردات العينة ادلقصودة ، بعد النزول إىل ميدان الدراسة .

 جمتمع الدراسة ونوع العينة : – 3

ذي نسحب منو العينة ادلبحوثة ولو عبارة عن كل العناصر ادلراد دراستها ،وىو اجملتمع الأ ( جمتمع الدراسة : 

مواصفات من حيك العدد والتجانس ،شلا يساىم بشكل كبَت يف حتديد حجم العينة ، فإذا كان حجم اجملتمع  

 3.تمع صغَت فإننا نقوم حبصر شاملجد واسع فإن حجم العينة يكون بعض ادلفردات ،أما إذا كان حجم اجمل

 ن  طلبة ادلاسًت يف التخصصات التالية :مفردة م 183ورلتمع دراستنا يتمثل يف 

 إانث . 80ذكور و  12( 1مفردة )ماسًت 92اتصال وعالقات عامة:   -

 إانث . 32ذكور و  05(  2مفردة )ماسًت  37                                  

 إانث . 27ذكور و 2( 1مفردة ) ماسًت29اتصال مجاىَتي : -
 إانث . 21ذكور و  4( 2)ماسًتمفردة  25تكنولوجيا ادلعلومات :  -

ىي العينة القصدية لتناسبها مع موضوع حبثنا ،حيك مت قصد طلبة  ادلاسًت من قسم علوم  ب ( العينة املختارة :
 اإلعالم واالتصال ألهنم على دراية أبخالقيات اإلعالن .

 مت حتديد عدد مفرداهتا كالتايل . املعاينة :   
 مفردة ( فإن حتديد حجم العينة 183لوم العدد ) مبا أن رلتمع الدراسة مع -(1

 ف (   -1ف) ×        2ح ع = ز 

 2 مخ                 

                                                           
 .3، ص2010تاب احلديك : القاىرة ، عبد العزيز، مناىج البحك اإلعالمي ، دار الك -  2
قصبة وآخرون ، دار ال  موريس أصلرس ، منهجية البحك العلمي يف العلوم االنسانية : تدريبات عملية ، ترمجة بوزيد صحراوي ، كمال بوشروف -  3

 .298 ، ص 2000للنشر : اجلزائر ،
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ز = القيمة ادلعيارية عند مستوى ثقة معُت .مستوى الثقة يكون يف مجيع األحوال يف شكل حالتُت : حالة أوىل 
  2،58= %99مبعٌت  0،01=مستوى الثقة 

  1،96= %95مبعٌت  0،05حالة اثنُت=مستوى الثقة            

 0،5ف = فائدة دائما تكون 

 خ = خطأ معياري 

 .(384)= ح ع من اجملتمع اجلهول 1حيك: ن                     1ومنو ح ع =      ن -(2    

 . (183)مع الكلي ن = ح ع من اجملت                      1 – 1+ ن1                         

 ن                                   

  1،96= %95مبعٌت  0،05نقوم حبساب ح ع عند مستوى الثقة = 

 (  0،5 – 1)  0،5×            2(1،96ن =) 

(0،05)2  

 1     384= 0،25× 1536(  = 0،5)0،5×       3،84ن = 

       0،0025 

 ادلعلوم  مث ح ع دراستنا يف اجملتمع 

  124=       =      384         384=         1ن =        ن   

 3،092           1-384+1            1 – 1+ ن1         

                                          183ن                                               

 .مفردة  124ومنو حجم عينة دراستنا =

 

                                                           
اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علوم ة ،زلاضرة يف مقياس اإلحصاء وحتليل البياانت ،ختصص إتصال وعالقات عامة بكلية العلوم مبارك زود -   1

 . 2017/ 11/ 15قادلة ،يوم  45ماي 8االعالم واالتصال  ،جامعة 
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 نوع الدراسة :  -4

اىرة بطريقة علمية تكمن من دتييز اجلوانب ظاىل دراسة أي تنتمي دراستنا إىل الدراسات الوصفية ، اليت هتدف 
وىي ترتكز على ادلنهج الوصفي من خالل مجع ومعاجلة وتنظيم البياانت عن الظاىرة ادلدروسة ،وىي مناسبة يف 

 1دراسة الظواىر اإلعالمية .

 

                                                           
 .23،ص 2006عامر مصباح ،منهجية إعداد البحوث العلمية ،دار النشر :اجلزائر ،  - - 1
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 متهيد:

لوسائل االعالم واالتصال واالنفتاح السمعي البصري، ويف ظل ادلنافسة بُت ادلصانع  نظرا لالنتشار الواسع  
 حياتنا اليومية.و ادلؤسسات، وغزارة االنتاج، أصبح االعالن دبختلف أنواعو يلعب دورا مهما يف 

ال وديكن القول أنو يف وقتنا احلارل أصبحت ىناك كثافة يف االعالانت السيما التلفزيونية منها، إذ أنو 
 سوآءا، فقد أصبحنا نتعرض ذلذه االعالانت ادلختلفة برانمج مهما كان نوعو خيلو من الومضات االعالنية يوجد

أصبح يفرض مشاىدتو علينا، وسنحاول يف ىذا الفصل التطّرق رغبنا بذلك أم ال، أي أن االعالن التلفزيوين 
 وأىم خصائصو وأنواعو، بعد ادلرور بتطور االعالن عموما، ويف اجلزائر خصوصا،وظائفو و لإلعالن التلفزيوين ب

 االساليب اإلقناعية ادلرتبطة بو، اضافة اذل مراحل انتاجو.
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 لإلعالنالتارخيي تطور ال أوال:
 ظهور وسائل اإلتصاالت اجلديدةتطور اإلعالن من العصور القدمية اىل  -1 

 إذل ظهوره اتريخ يرجع، و يف اجملتمعات البشرية منذ القدميمتأصل بل ىو اإلعالن ليس وليد الصدفة، 
 مراحل من مرحلة كل يف و ،فقط  النداء على يعتمد كان عندما سنة، 3000 حبوارل ادليالد قبل ما عصور
 بعدة مراحل امهها< وقد مرفيها. حييا اليت الفًتة عن يعرب كان  تطوره

نتشر اجلهل و االمية ، اال ان االعالن كان موجودا على شكل رموز و صور ياين كان  مرحلة العصور القددية<-أ
ىذه ، وقد سبيزت آنذاكفيما  ىو معلن عنو ، والعمل ابذباه ترغيب االخرين  ابألشياءبدائية من اجل التعريف 

 .وربتفظ متاحف العادل بشواىد على ىذا النوع من االعالن ،ادلرحلة ابلبساطة والعشوائية

وديكن حصر ىذه ادلرحلة من بداية ظهور اإلعالن يف العصور القددية إذل ما قبل اخًتاع الطباعة 
، كاستخدام ادلنادين النية بدائيةإعوكان يستخدم يف ىذه ادلرحلة أساليب  ،م 59واستخدام ادلطبوعات يف القرن 

شارات والنقوش والرموز كذلك استخدمت اإل ،والطرقات للفت أنظار ادلستهلكُت لبيع السلع يف األسواق
يج سلعهم السماسرة الّذين كانوا "ويف ىذه ادلرحلة أيضا بدأ التّجار يستخدمون لًتو  اإلعالنية.إليصال الرسائل 

إلمضاء البيع  ويتوّسطون بينهم ،ويدّلون ادلشًتين عليهم، فَتّوجون للباعة سلعهم وادلشًتينيدخلون بُت الباعة 
 1مقابل أجر معُّت"

م  5:69شَت اليت نشرت عام طبوع وكان أّول ظهور لو ىو ادلناحيث برز اإلعالن ادل مرحلة ظهور الطباعة<-ب
 يف صحف لندن .

وزاد  امكانياتو تنامت شعبيتو وربّسنت قد م و 5:99أّما ظهور اإلعالن ابدلعٌت ادلألوف كان سنة 
وكثرة الراغبُت يف اإلعالن وادلعتمدين  ك تطور التعليم وزايدة ادلتعلمُتكذل ،انتشاره ابنتشار الصحف واجملاّلت

 عليو لتعزيز مبيعاهتم .

 قراء مضاعفة يف التنقالت سبل انتشار و الفوتوغرافية التصوير آالت واخًتاع ادلطبعي التطور ساىمفقد "
 .2اإلعالن" تطور إذل ذلك أدى حيث الصحف

نشره ، شلّا زاد حجم  ادلرحلة أحدثت تطورا كبَتا يف اإلعالن ، وأساليبو ووسائلوديكن القول ان ىذه 
 .من أىم األنشطة التسويقية ليصبح بذلك اإلعالن  ،لسلع، وتوسيع االطلب عليو

                                                           

  >7، ص6005، دار طيبة اخلضراء ، مكة ادلكرمة ، 5بن علي ،اإلعالانت التجارية واجلوائز الًتوجيية ، ط  الكاملي ،زلّمد-5
 .55،ص ===5القاضي انطوان الناشف، االعالانت والعالمات التجارية بُت القانون واالجتهاد، منشورات احلليب، بَتوت، - 2
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ا فالثورة الصناعية وم ،حيث تعترب ىذه ادلرحلة نقطة ربول لإلعالن <التكنولوجيمرحلة الثورة الصناعية والتقدم -ج
أدى إذل احتداد ادلنافسة بُت  بهر يف حجم ادلنتجات وتنوعهاادل االرتفاع، و ترتب من تطور يف وسائل اإلعالن

 .متجاهتمنتخدامو كوسيلة تروجيية وآلية تثَت ادلستهلكُت اذباه ادلنتجُت ، وتوجههم لإلعالن واس

ذل القدرة على اجتذاب " ففي ىذه ادلرحلة فلسفة اإلعالن قائمة على أّن الّسر يف صلاح اإلعالن يرجع إ
 للمنتج األساسية ادلستلزمات أحد و االقتصادية احلياة ضرورايت من ضرورة بذلك اإلعالن فأصبح، 1نظر القارئ"

 وادلستهلك. ادلوزع و

والتلفاز ووسائل يف بداية القرن التاسع عشر  اكتشفت وسائل الراديو  احلديثة<مرحلة تطور وسائل االتصال "-د
 .2، وربسن مستوى ربريرىا وتصميمها واخراجها وصلاحها"تفزادت أمهية االعالاناالتصال احلديثة 

يف وسائل اإلعالم وادلواصالت والفنون وظهور ادلخًتعات احلديثة بدأ اإلعالن ينتشر  التقدمفمن خالل "
 3يف أساليبو ومستوى ربريره وتصميمو و إخراجو"

 الوالايت يف التلفزيون زلطات خالل ناألخَت، م ىذا لظهور مواكبة ابلتلفزيون اإلعالن عالقة دوتع
 احلرب أحداث انتهاء بعد خاصة أورواب يفىذا النوع من االعالانت  انتشر ما سرعان ، لكن األمريكية ادلتحدة
 . الثانية العادلية

ىذا النوع من  مرّ و  ،ارتبط وانتشر ابنتشار التلفزيوناذ  وديكن القول ان اإلعالن التلفزيوين حديثا نسبيا -
التلفزيوين يف بداايتو خيتلف سباما عن االعالانت اليت نشاىدىا  فاإلعالناإلعالانت بتطورات ومراحل عديدة، 

وكذلك يف الوسائل التقنية وادلساحة ووسائل التعبَت واللغة،  ويف الزمناليوم من حيث اجلودة الفنية واالخراج 
أي ان االعالن التلفزيوين قد تطور شكال  ،يف تصميم ىذا النوع من االعالانت اويف االخراج سوآءاادلعتمدة 

  ومضموان واصبح عامال مؤثرا وفعاال.

 

 

 

 

                                                           
 .59،ص 6050، دار زىران للنشر والتوزيع ، عّمان ، 5التجاري للسلع واخلدمات ، ط  عيسى زلمود احلسن ،الًتويج- 1
 .76،ص=600علي فالح الزعيب، اإلعالن الفعال، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، - 2
 .;50،:50ص -، ص>600م[،-دمحم جودة انصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، دار اجملدالوي،]د - 3
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 تطور اإلعالن يف اجلزائر-2

إذل الفًتة االستعمارية، ربت ادارة وكالة دلمارسة النشاط االعالين يف اجلزائر  تعود البداايت االوذل
الفرنسية على اعتبار ان اجلزائر فرنسية، يسودىا النظام الرأمسارل الذي دييز السوق الفرنسية، وقد كانت  "ىافاس"

صول على اكرب قدر من الربح الرسائل االعالنية تصمم دبا يتفق ومصاحل االستعمار الذي يسعى من خالذلا إذل احل
 عن امهية ادلنتوج وجودتو. بغض النظر

 ،وبعد االستقالل عاش االعالن كغَته من القطاعات االخرى وضعا مزراي نتيجة الفراغ ادلارل والقانونُت
الفرنسية لتحل زللها الوكالة الوطنية للنشر و االشهار  وابسًتجاع اجلزائر الستقالليتها مت أتميم وكالة ىافاس"

ANEP ( الصادرة يف =;6-;:دبوجب األمر )إذ تبعو نشر النص ادللحق الذي يتضّمن ;:=5 -56-60 ،
أبواب تتكفل بتحديد التسمية والشخصية  :0ماّدة موزعة على >6القانون األساسي للوكالة حيث حيتوي على 

وىذه    ، 1ل إضافة إذل رأمسال الشركة ومديرىا العام واجمللس االستشاري واالحكام ادلالية"وادلركز واذلدف والوسائ
أنشئت كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وذباري تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلارل، هتدف الوكالة 

 وجبميع الطرق البصرية والسمعية.بكل الوسائل  عالنإذل دراسة وتطوير اال

يف اجلزائر ىو اتريخ الشركة الوطنية للنشر و االشهار، الذي ديثل اجلهاز  عالنتارل فإن اتريخ االوابل
وقد كان اإلعالن يعاين من فراغ قانوين واضح إذ أنو كان متضمنا يف القوانُت ، اإلعالين الوحيد الرمسي للدولة

 وال توجد قوانُت خاصة بو. ابإلعالماخلاصة 

وديكن تقسيم تطور االعالن يف اجلزائر على مرحلتُت ىامتُت يف اتريخ البالد ومها< مرحلة االقتصاد ادلوجو، 
 ومرحلة االنفتاح على اقتصاد السوق. 

 2<ادلوجو االقتصاداإلعالن يف مرحلة  -أ

 =;6-;:دبوجب األمر  ;:=5الوكالة الوطنية للنشر و االشهار سنة  إبنشاءسبيزت ىذه ادلرحلة  
 05 ل ادلوافق ىجري 1387 شوال 05 اجلمعة ليوم الرمسية اجلريدة يف األمر ىذا نشر و ديسمرب  60ادلؤرخ يف 

 و للنشر الوطنية للشركة األساسي القانون يتضمن الذي و ادللحق النص نشر إذل إضافة ، 1968 جانفي
، وربتكر االعالن احتكارا ، حيث كانت الوكالة اتبعة للقطاع العمومي;:=5مادة 28 على حيتوي و اإلشهار

                                                           
نابة، سطوطاح مسَتة، مذكرة دكتوراه بعنوان االشهار والطفل، يف االتصال يف التنظيمات، زبصص علوم االعالم واالتصال، جامعة ابجي ادلختار، ع- 1

 .667، ص=600
االتصال، جامعة منتوري، مرمي زعًت، مذكرة ماجستَت بعنوان االعالن يف التلفزيون اجلزائري، اتصال وعالقات عامة، زبصص علوم االعالم و -- 2

 .9=، ص >600قسنطينة، 
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واجلماليات الفنية اليت تساعد على جذب مطلقا، وقد كانت االعالانت يف ىذه ادلرحلة تفتقر اذل االبداع 
 .عالانت قليلة جدااجلمهور، وايضا سوء التصميم وعدم االىتمام هبذا اجملال حيث كانت اال

 مرحلة االنفتاح على اقتصاد السوق<-ب

وىي مرحلة جديدة تعيشها سلتلف القطاعات اجلزائرية من خالل االنفتاح والتعددية وتبٍت نظام اقتصاد  
وتعديالت ليتالءم مع مقتضيات ادلرحلة  السوق، وقطاع االعالن كغَته من القطاعات حيتاج اذل تنظيم ىيكلي

اجلديدة، بل وحيتاج أيضا إذل مواد قانونية لضبطو ولتساير سلتلف التحوالت، وىذا ما دفع ادلشرع اجلزائري إذل 
دلتطلبات التحوالت اليت تعيشها اجلزائر،  ، لسد الفراغ القانوين واستجابة===5االعالن تقدمي مشروع قانون 

 .لع واخلدماتأصبح مصدر سبويل وآلية من آليات السوق والًتويج للس خاصة وأن االعالن

 السوق، اقتصاد لنظام الضرورية األساسية ادلتطلبات من اعتباره يف االعالن قانون مشروع أمهيةوتكمن 
 ورفع ادلنافسة من يزيد فهو وابلتارل التجارية، والعالمات واألمساء واخلدمات ابدلنتوجات ويعرف يقدم عالناإل ألن

 1بو تضر قد اليت ادلمارسات سلتلف من ادلستهلك ليحمي جاء النص ىذا فإن الوقت نفس ويف النوعية، وربسُت
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .==مرمي زعًت، مرجع سابق ذكره، ص-1
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 خصائص اإلعالن التلفزيوين :ااثني

 يتمّيز اإلعالن بعدة خصائص سبّيزه عن غَته وديكن تلخيصها يف < 

بشكل رلتمع وىذا ما ال ديكن الوصول اليو يف يستطيع التلفزيون ان ينقل الرسالة االعالنية اذل العائلة الواحدة "-
 1حالة الصحف او اجملالت، حيث يتيح فرصة التأثَت من خالل الكلمة الحد االفراد على االسرة ككل"

نفس ره ووصولو إذل أعداد كبَتة من الناس يف يعد اإلعالن التلفزيوين عملية اتصال مجاىَتي يتميز بضمان انتشا-
 الوقت.

"يتمكن ادلعلن من انتقاء ادلشاىدين من خالل عدة طرق منها يوم عرض اإلعالن ووقتو، نوعية الربانمج -
 2التلفزيوين ادلعروض، يتمكن ادلعلن من الوصول إذل ادلشاىدين الذين ديثلون ابلنسبة لو القطاع السوقي ادلستهدف"

فيمكن للمعلن اختيار الوقت والقناة  "امكانية االختيار بُت العديد من الربامج لوضع الرسالة االعالنية خالذلا،-
 3ادلناسبة للوصول اذل ادلشاىد ادلطلوب"

 تطبيقو يف حال الصحف واجملالت. ال ديكنيتيح اإلعالن التلفزيوين فرصة التعرض اجلماعي الذي -

 "عند عرض اإلعالن عن طريق التلفزيون فإن السلعة أو اخلدمة موضوع اإلعالن سوف تظهر بشكل منفرد -

 .4خبالف ادلنافسة اإلعالنية يف حالة اإلعالانت يف الصحف أو اجملالت"

 5""يقدم التلفزيون الفرصة للمعلنُت للوصول اذل اكرب عدد شلكن من ادلشاىدين من خالل رسالة اعالنية واحدة–
،إذ أن التلفزيون يف وقتنا احلارل أصبح جزء من حياة األفراد، وتقريبا ال يوجد بيت خيلوا من جهاز التلفزيون 

 وابلتارل ازداد حجم ادلشاىدين للرسائل اإلعالنية.

 

 

 

                                                           
 .655س[، ص-أمحد عادل راشد، االعالن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بَتوت، ]د- 1
 .>:-;:عمان ، ص صقطحان بدر العبدرل، مسَت عبد الرزاق العبدرل، الدعاية واإلعالن، مكتبة بغدادي للطباعة والنشر، - 2
 .600فريد الصحن، مرجع سابق ذكره، ص- 3
 .>89س[، ص -امساعيل أمحد السيد، اإلعالن، ادلكتب العريب احلديث، االسكندرية،]د- 4
 .:60،ص=>=5م[،-صاحل ابو االصبع، وظائف االتصال اجلماىَتي< دراسات يف االعالم والتنمية العربية، منشورات مؤسسة البيان،]د- 5
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 أنواع اإلعالن التلفزيوين :اثلثا

 يتم تقسيم اإلعالن التلفزيوين إذل عدة أنواع من بينها<

 :طريقة شراء الوقت اإلعالينمن حيث "-1

م ادلعلن ابإلعالن عن السلعة خالل فًتة عرض الربانمج أو حىت وفيها يقو  تلفزيونية كاملة< إعالانت سبويل برامج-ا
وىذا االسلوب تلجا اليو يف الغالب الشركات الكبَتة، اذ تقوم ىذه االخَتة ابستخدام حق بث  قبل وبعد عرضو ،

 .اعالانهتا اخلاصة هبا فقط.

عن  عملية شراء وقت اإلعالنرلموعة من ادلعلنُت يف < يف ىذه احلالة يشًتك الشراء اجلماعي لوقت االعالن-ب
 ن خالل قسمة الوقت الذي مت شراءه على عدد من ادلعلنُت.وذلك م منتجاهتم شلا يؤدي اذل زبفيض التكاليف.

يقو م ادلعلن بشراء وقت االعالن عن منتجاتو ويقوم ابالتفاق مع  االدارة التلفزيون  < حيثاالعالن الفردي-ج
 1"على توزيع ىذه االعالانت حسب االوقات ادلتفق عليها وحيدد ادلدة الزمنية العقد ادلربم بُت الطرفُت

 :حيث طريقة العرضمن  2
 عرض خالل من ،اإلعالنية ادلعلن على إبراز فكرتويف ىذا النوع يركز  <الدرامية إلعالانتا"-ا

اظهار الفرق بُت حالة الفرد ادلستخدم   طريق عن السلعة استخدام فوائد و مزااي توضح، درامية قصة أو موضوع
 عدم على ادلًتتبة ادلخاطر خالل اظهار  اخلوف مؤثرات على عتمدت قد و ،استخدامها بعد للسلعة قبل و

 .2"األسنان معجونمثل< مشاكل التسوس الناذبة عن عدم استعمال . السلعة استخدام
 ادلادي العرض على التلفزيوين اإلعالن من النوع ىذه يعتمد و : السلعة عرض طريق عن اإلعالن-ب

 النامجة السلبية اآلاثر و استخدامها كيفية و الغالف و احلجم حيث من مظاىرىا إبراز طريق عن للسلعة
 .السلعة استخدام عدم عن
وىي ارل تقوم بعرض مستندات وسجالت توضح بياانت او معلومات متعلقة ابلسلعة  "االعالانت التسجيلية<-ج

 . 3رسالتها االعالنية مثل التقارير الطبية" لتأكيد

 طريق عن السلعة بوجود ادلشاىد تذكَت إذل اإلعالن من النوع ىذا يهدف و : التذكَتي اإلعالن-د
 . اخلفيفة ادلوسيقى ببعض ذلك مرافقة مع فقط السلعة السم سريع عرض

 و عنها ادلعلن السلعة خبصوص أكثر أو شخص بُت زلادثة إجراء على ويعتمد : احلواري اإلعالنه 

                                                           
 .6>،ص6009لنور دفع هللا امحد، االعالن االسس وادلبادئ، دار الكتاب اجلامعي، االمارات، ا- 1
 .506، ص:600صلم عبد الشهيب، نور الدين النادي، الدعاية واالعالن يف السينما والتلفزيون، دار دلع العريب للنشر والتوزيع، عمان، - 2
 .:=-9=ص-، ص6007دمحم ابو مجعة، الدعاية واالعالن، دار ادلعتز للنشر و التوزيع، عمان ، رستم ابو رستم،- 3
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 عليو ابالقًتاح األخر يقوم و حلها كيفية عن يسأل و مشكلة األشخاص أحد يطرح حبيث اآلراء تبادل يتم
 . ادلشكلة حيل سوف الذي ىو السلعة استخدام أبن
 احليواانت أو األشخاص استخدام اإلعالن من النوع ىذا يف يتم و : ادلتحركة الرسوم إعالانت-و

 اإلعالن استخدام ديكن و ادلتباينة اإلعالنية األفكار عن التعبَت أساليب من كأسلوب يعتمد و األليفة
  األفكار ىذه عرض يف احلواري

 ادلشاىدين إذل األشخاص أحد من مباشرة رسالة توجيو شكل على يكون و: ادلباشر اإلعالن-ز
ويف ىذا النوع من االعالانت يلجأ اذل االعتماد على  ،اخلدمة أو ادلعلن عنها  السلعة استخدام يدعوىم اذل

 االعالن على اهنا تستخدم السلعة أو تدعو إليها.حيث تبز يف  الشخصيات ادلعروفة
 أو السلعة تستخدم ىي و تظهر و الدور هبذا للقيام معروفة شخصية تكليف على ادلعلن يعمد ما

 . استخدامها إذل تدعوا

 عملية االعالن: ألركاناالعالن التلفزيوين وفقا "-2

معينة وحث ادلستهلكُت على شرائها او ربسُت < حيث يهدف اذل التعريف بسلعة على وفق ىدف االعالن-ا
 صورة ادلؤسسة لدى مجهورىا او دعوة اجملتمع دلساندهتا

< يوجو اذل فئة معينة على وفق معيار العمر او الدخل وقد يكون موجها اذل رجال على وفق نوع اجلمهور-ب
 البيع او ادلوردين او ادلنتجُت

 .1"او التلفزيون او الراديو او أي وسيلة اخرى اما ابلصحف <على وفق الوسيلة االعالنية-ج

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .90،ص:605،دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان،5عرسان يوسف عرسان الزوبعي، االعالن التلفزيوين واذباىات ادلنتخبُت وادلستهلكُت، ط- 1
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 وظائف االعالن التلفزيوينرابعا: 

 وظائف مخسة اتفق على معظمهم أن التلفزيوين وظائف متعددة، واختلف الباحثون يف تصنيفها إال لإلعالن
 :ىي أساسية

 الوظائف املتفق عليها:-05
 أو معرفة سابق دلستهلك وليس سباما السوق على اجلديدة للسلع ابلًتويج تتعلق  :التعليمية "الوظيفة-أ

 ابلسلعة وخصائصها ادلنتظر ادلستهلك تعريف إذل هتدف فهذه الوظيفة 1 السوق" يف ادلعروفة السلع أو هبا، خربة
 استعماذلا، أي اهنا تعلم ادلستهلك كيفية التعامل مع السلعة ادلعلن عنها. ورلاالت وصيانتها استعماذلا وطرق

 تذكَت من ىذه الوظيفة ىو والغرض ادلستهلكُت، لدى ادلعروفة واخلدمات ابلسلع تتعلق: التذكَتية الوظيفة-ب
 عنو. يعلن ما طريق حاجاهتم عن إشباع على اخلدمة، وحثهم أو السلعة بوجود ىذه  ادلستهلكُت

اخلاصة  ابدلعلومات اجملتمع أفراد ومجيع ادلستهلك مد إذل يهدف االعالن، من النوع ىذا :اإلعالمية الوظيفة-ج
، أي تزويد اجلمهور بكل ادلعلومات ادلتعلقة  الشائعات...اخل على االجتماعية وردىا ومشاركاهتا  وإدارهتا ابدلؤسسة

 ابدلؤسسة ومستجداهتا.
 الناس عنها يعرف ال اليت ادلؤسسات أو األفكار أو واخلدمات ابلسلع "تتعلق :اإلرشادية الوظيفة -د

اجلمهور  إخبار يف الوظيفة ىذه وتتلخص عليها حيصلون وأين ومىت، كيف، يعرفون ال أو كافية، حقائق
 2النفقات" وأبقل وقت أقصر ويف جهد أبقل عنو ادلعلن الشيء على احلصول لو تيسر اليت ابدلعلومات

 منتجات ذلا ظهرت قد تكون واليت ادلكانة يف السوق، ذات واخلدمات ابلسلع تتعلق اليت: التنافسية الوظيفة-ه
متكافئة  تكون أن دبعٌت تنافسية وخدمات سلع عن يكون االعالن أن من النوع ىذا يف ويشًتط "منافسة، أخرى

 .3"والثمن االستعمال وظروف اخلصائص حيث من بعضها مع ومتساوية النوع يف
 4<وهناك من يلخص وظائف االعالن التلفزيوين فيما يلي-22

 <طريق عن ادلستهلكُت عدد زايدة - أ
 .ادلنافسة السلع عن ادلستهلك ربويل - 
 .ادلستهلكُت بُت للسلعة الوالء تثبيت-
 . للسلعة جديدة أسواق فتح-
 

                                                           
 .7=،ص1998 سكندرية،اإل اجلامعية، الصحن، اإلعالن، الدار فريد دمحم - 1
 . 57س[، ص-زلمود عساف، اصول االعالن، مكتبة عُت الشمس، القاىرة،]د- 2
 .76،ص 1998 البازوري، عمان، دار والتطبيق، النظرية بُت الفاغي، اإلعالن منديل اجلبار عبد - 3
 .:5ص1976 القاىرة،  اجلامعة، مركز ادلصري، التلفزيون يف اإلعالن إمام، سلوى احلديدي، مٌت - 4
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 :طريق عن االستهالك تنشيط أو ادلستهلكُت بُت االستعمال نسبة زايدة - ب
 السلعة ابستعمال ادلستهلك تذكَت-
 .للسلعة جديدة خصائص ذكر-
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 :التلفزيونية اإلعالنية الرسالة يف اإلقناعية األساليب خامسا:

اخًتان التقسيم الذي يصنف لألساليب اإلقناعية يف الرسالة االعالنية التلفزيونية، ولقد ىناك عدة تقسيمات  
 مرتبطة ابدلضمون. إقناعيو، واساليب اساليب إقناعيو مرتبطة ابلشكل االساليب اإلقناعية اذل 

 : ابلشكل املرتبطة اإلقناعية األساليب :21

 للمستهلك اإلعالنية األفكار عن التعبَت يتم :"التلفزيوين اإلعالن يف ادلتحركة الرسوم و الصور استخدام -أ
 أمهية من ابلرغم و الرسوم و ابلصور التعبَت خالل من أو الكلمات استخدام طريق عن إما ادلرتقب

 و الصور استخدام أن يعتربون اإلعالن رلال يف اخلرباء أن إال اإلعالنية األفكار نقل يف الوسيلتُت
 1اإلعالن" دبوضوع االىتمام إاثرة و االنتباه جذب يف أساسيا عنصرا تعترب اإلعالن يف الرسوم

"فالتعبَت ابلصور التلفزيونية نوع من اللغات ادلتتابعة كاللغة اللفظية، أي ان التعبَت هبا يعتمد على وحدات اساسية 
تقابل الكلمات يف لغة الكالم، وكما ان لكل كاتب من كتاب اللغة اللفظية اسلوبو اخلاص يف التعبَت هبا فان لكل 

 2عبَت هبا" من صناع الصور ادلتحركة اسلوبو اخلاص يف الت
اضافة اذل اهنا عنصر فعال جلذب االنتباه و ااثرة االىتمام فهي كذلك ربقق كل من االعجاب  الصورف     

بنتائج عكسية وذبعل ادلشاىد ينفر من  أتيتو تذكره ،كمو ديكن القول ان الصورة السيئة ديكن ان  ابإلعالن
 .االعالن ،و تتوافق ىذه النتيجة مع اعتقاد علماء النفس سيطرة الذاكرة البصرية على االنسان بصفة عامة

كفاءة، لذلك فإهنا حامسة إلصلاح االعالن من  و بسرعة اإلعالنية األفكار ،فالصور إضافة إذل أهنا تعرب عن
 ادلعلنُت لتجسيد حالت معينة ووصف أخرى.عدمو، ويلّجا اليها 

كما ىو احلال ابلنسبة الستخدام الرسوم ادلتحركة يف االعالانت التلفزيونية فهي ربقق معدل استجابة من "     
  .3"% عن االعالن الثابت حيث ان الرسوم ادلتحركة ذبذب انتباه ادلشاىد اذل االعالن80% اذل 59

ة عن تادلوضوعات اليت تعجز الصور الثابيف االعالن التلفزيوين ذلا القدرة على التعبَت على بعض  ادلتحركة الرسوم و 
منها  التلفزيونية اإلعالانت يف يويةاحلادائها، ويضفي عنصر احلركة على الصور التلفزيونية عدد من ادلميزات 

 .احليوية واحلركة ذبذب انتباه ادلشاىد وتثَت اىتمامو الواقعية، الرؤية اجلمالية ،
الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ويكون الضوء على ىيئة الوان تقع بُت البنفسجي و " <اإلضاءة -ب

على التوارل كما ان الضوء يساعد االنسان يف كافة االمحر ويقع بينهما االزرق و االخضر واالصفر و الربتقارل 

                                                           
 .=>،ص6000،بسكرة جامعة زبصص علوم االعالم واالتصال، مريبعي امسهان، مذكرة ماجستَت بعنوان االشهار يف التلفزيون اجلزائري ،- 1
 .0:، ص6056، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان،5رانيا شلدوح، االعالن التلفزيوين، ط- 2
 .0:،ص6056، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان ،5، االعالن التلفزيوين وأتثَته يف اجلمهور،طسعد سلمان ادلشهداين- 3
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ما يهمنا ىنا ىو مدى امكانية توظيف الضوء لتحقيق اىداف االعالن التلفزيوين فالكامَتا ربتاج اذل   االمور و
 . 1كميات كبَتة من الضوء حىت تستطيع رؤية االشياء وربديد معادلها"

 ادلشارك ادلشاىد ىو تعنيو فالذي البسيط ادلشاىد طرف من مباشرة دورىا يدرك ال احلقيقة يفواالضاءة   
لإلعالن  الشكلي البناء يف لاعف عنصر دبثابة اإلضاءةف ،اإلعالين العرض أبعاد من بعد لكل أمهية يعطي الذي

 .ادلستهلك للجمهور اإلعالنية الرسالة تبليغ يف مهم دور ذلا و ،التلفزيوين
اىتمام، واضفاء الواقعية  إاثرة و ادلشاىد انتباه بجذ تكمن أمهية األلوان يف :اإلعالن يف األلوان استخدام-ج

 استخدام من أكثر االنتباه ذبذب األلوان أن أثبتت اجملال ىذا يف ادلقدمة األحباث أن "حيث ، على االعالانت
 أن ديكن ادلشاىد أن و كما لسلعة صحيحة ذىنية صورة تكوين على األلوان تساعد كما ، األبيض و األسود

، فاأللوان تعمل على إغراء ادلشاىد، 2الواقع" يف السلعة عليو تكون الذي الشكل على دقيقة فكرة على يتحصل
 بنظره قبل احلواس االخرى، كما ان وجودىا يف االعالن يبعث البهجة يف نفس ادلشاىد،ألن اإلنسان بطبو يتأثر 

قوة  بشرط تناسق وتناغم االلوان، وقد اثبتت بعض الدراسات اذل ان اللون يولد جو من االاثرة وحيافظ على
 ، وان اكثر االلوان تفضيال من طرف اجلمهور ىو اللون االمحر.لإلعالنجذب عالية 

  :التالية ادلراحل تتضمن و : فزيونيةالتل الومضة إخراج"-د
 ادلشاىد جزئيات كل حيمل نص إذل ادلناظر ربول حبيث للكامَتا الكتابة عملية تتضمن و : التحضَتية ادلرحلة -

 ..اخل..الكامَتا حركات تصوير، زوااي إضاءة، ديكور،من 

 شلثلي...اخل. كامَتا، حركة ،التصوير دبوقع الطبيعي العمل سَت و ادلشهد عناصر حركة تتضمن : التصوير عملية-

 فيها و ادلؤثرات إدخال و اللقطات و ادلشاىد انتقاء فيها يقع مرحلة آخر ىي و : الًتكيب عملية" -
 3"هنائي بشكل الومضة ذبسد

 ذلك كان سواء اإلعالنية الرسالة يقرأ الذي الصوت نوعية بو ادلقصود :التلفزيوين اإلعالين النص يف الصوت-ه
 .معا اجلميع أو أطفال أو نساء أو رجال صوت الصوت

 حول"علي إمام سلوى الدكتورة" و "احلديدي سعيد مٌت" الدكتورة هبا قامت ربليلية دراسة أسفرت و
 وات ادلصرية،القناحدى  على تبث اليت التليفزيونية اإلعالانت من لعينة ادلصري التليفزيون يف اإلعالن

 :4يلي ما
 .للمرأة صوت على اإلعالانت أغلب يف يعتمد للمرأة< موجها التلفزيوين اإلعالن يكون عندما -

                                                           
 .=57عرسان يوسف عرسان، مرجع سابق ذكره، ص- 1
 .757س[،ص-م[،]د-نبيل حسُت النجار، اإلعالن وادلهارات البيعية، الشركة العربية للنشر والتوزيع،]د- 2
 .7>60، ص 6007م[،-عالمية، اجمللد الثالث، دار الفجر للنشر والتوزيع]ددمحم منَت حجاب، ادلوسوعة اال- 3
 .0>مٌت احلديدي، سلوى امام، اإلعالن، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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 . الرجال صوت على اإلعالانت أغلب يف يعتمد <للرجال موجها التلفزيوين اإلعالن يكون عندما-
 على اإلعالانت أغلب يف يعتمد(<ادلرأة و الرجل) للجميع موجها التلفزيوين اإلعالن يكون عندما -

  .ادلرأة صوت مث الرجل صوت يليو ادلشًتك الصوت
 ادلعلن اخلدمة أو السلعة إبراز على إما التلفزيونية اإلعالنية الرسالة تعتمد :اإلعالن يف الشخصيات استخدام-و

 إما ىؤالء و األفراد خالل من الشهادة أو التعامل أو االستخدام خالل من اخلدمة أو السلعة تقدمي أو فقط عنها
  .الشهرة ذوي من أفرادا أو معروفُت غَت عاديُت أفرادا يكونوا أن

 ربقيق على األشخاص من النوعية هبذه االستعانة تساعد :(العاديُت األفراد) ابلشخصيات ستعانةاال -
 اإلعالن عرب لو يقدم ما أن إليو ادلعلن يشعر حيث اإلعالنية والرسالة لإلعالن ادلستهدف اجلمهور بُت التطابق
 .رلتمعو و الواقعي زليطو مع يتفق و يتطابق

 ىذه، ان وجود ادلشاىَت يف االعالن يزيد من جاذبيتو<( ادلشهورين )األفراد ابلشخصيات ستعانةاال -
قادرة على  جيعلها شلا األعلى ادلثل و القدوة للبعض سبثل  اجملتمع يف ادلميزة ادلكانة ذات األشخاص من النوعية
 . اإلعالنية الرسالة أتثَتزايدة 

 من غَتىا على تفوقها و السلعة مزااي على التأكيد سبل أحد ادلشهورة الشخصيات ستخداما ويعترب
 خدمة أو سلعة وكأهنا عنها ادلعلن اخلدمة أو السلعة تظهر حيث ، كانةادل ذوي أفراد قبل من ادلنافسة السلع

 .ادلشهورين ىؤالء زلاكاة يف يرغب ادلستهدف اجلمهور جيعل شلا ، الصفوة
، لذلك ال بد ان يتم لإلعالنيف بعض االحيان تكون الشخصية ادلشهورة عامل سليب ال حيقق اضافة "-

نقوم بثبيت ىذا النجم ابلذات مع السلعة خالل ومن االفضل ان  السلعة ادلعلن عنها،اختيار النجم بدقة ليناسب 
 .1احلملة االعالنية، وذلك لتثبيت اسم السلعة يف ذاكرة ادلستهلك من خالل ربطها هبذا النجم"

 التلفزيون<  يف اإلعالانت تقدمي أساليب -ز
واالشكال  الشرحية والرول من كأسلوبالعُت   سلاطبة على تعتمد البسيطة وتتمثل ىذه االساليب يف االشكال 

 خالل اسلوب الفيلم والرسوم ادلتحركة، اليت سنتعرض ذلا فيما يلي< من الطبيعية احلركة على تعتمد اليت
 وتشمل االساليب الثابتة > 

 ،ىي سلتلفة مقاييس ذلا و خاص إطار يف مثبتة شفافة صورة ىي: الشرحية( اسلوب الفالش ) -
التلفزيون، ذات منظر واحد اثبت يضم صورة او رسم  شاشة على تعرض اثبتة لوحة عن عبارة

عادة صوت قارئ الرسالة االعالنية الذي قد  عرضها يصاحب و السلعة او اخلدمة مع امسها،"
عرض الشرحية مدة  ال يستغرقيكون مسجال من قبل او يقوم بو مذيع على اذلواء مباشرة وعادة 

                                                           
 .5:سعد سلمان ادلشهداين، مرجع سابق ذكره، ص- 1
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ابسط االساليب و اقلها تكلفة واسرعها يف التصميم  ، ويعد ىذا االسلوب من 1زمنية طويلة"
 .اخل االستديو وضمن فيق عمل زلدودوالتنفيذ واالنتاج ، حيث ينفذ د

  : الرول -
، وىو رلرد نص مكتوب ادلتحرك و الثابت بُت الوسط اإلعالانت يف يستخدم الذي األسلوب لكذ ىو

يتحرك على الشاشة ويصاحبو صوت معلق لقراءة النص ببطء دلساعدة ادلشاىد على قراءة واستيعاب النص، 
ووضوح ادلعلق صوت الذي يتم -بطء حركة النص على الشاشة–"حيث جيب مراعاة بساطة لغة النص ووضوحها 

 2تسجيلو ليصاحب عرض النص على شاشة العرض ابالستديو."
 ساليب اليت تعتمد على عنصر احلركة<اال 
 التلفزيون خصائص من تعترب اليت ادلتحركةاساسا على الصورة  الفيلمية اإلعالانت تعتمد: الفيلم أسلوب -

يقوم على اساس االختيار اجليد للفكرة اليت يستند  جذابو  مشوق قالب يف اإلعالانت ىذه أتيت و ،
تقدمي السلعة او ويتميز ىذا االسلوب بقدرتو على "، واخراجواليها وجاذبية االشخاص واساليب تنفيذه 

، كما انو ينقل مشاىد السلعة وىي يف حالة التشغيل شلا يضاعف من أتثَت اخلدمة يف احسن احواذلا
اجلمهور هبا واالقتناع دبزاايىا، إضافة اذل ان ىذا االسلوب يضع السلعة يف زليط يضاعف من امهيتها 

 .3ذلا و اغرائو بشرائها" ومن مث جذب ادلشاىد
 وينقسم ىذا االسلوب اذل عدة تقسيمات وديكن امجاذلا يف<

 او االشياء يف موقع التصوير. لألشخاصاليت تعتمد على التقاط صورة دقيقة وواقعية  افالم احلركة احلية< .
ود بو من فوائد على وفيو تظهر السلعة من زوااي سلتلفة مع توضيح الىم خصائصها وما تعاعالن السلعة ذاهتا< 

 ادلستهلك.
اعالن احلوار< يقوم احلوار بُت شخصُت او اكثر حول خصائص السلعة وشليزاهتا، بصورة ذبذب ادلستهلك  .

 ضلو الشراء.
قدر كبَت من  ادلتحركة او االعالن الكارتوين على اعالن الرسوم يتطلب  اعداد":ادلتحركة الرسوماسلوب  -

 .رسم الشخصيات واالماكن واالحداث وادلقدرة الفنية علىادلهارات واخليال الواسع 
 مستوايت للرسوم ادلتحركة<  07وديكن تفريق  

 افالم كارتون ذات حركة كاملة< يتحرك الرسم الكارتوين كلو، وال يوجد فيو ، جزء اثبت. .
 اليدين. اليت تعتمد على ربريك جزء فقط من الرسم، كتحريك افالم الكارتون ذات احلركة احملدودة<

                                                           
 .5=5مٌت احلديدي، سلوى امام، مرجع سابق ذكره، ص- 1
 .585، ص 9;=5ابع االىرام التجارية، القاىرة، رلدي مسعان، االعالن التلفزيوين، مط- 2
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 .1"متتالية كداراتافالم الكارتون ذات احلركة البسيطة< اليت تقوم على رسم واحد يتكرر داخل   .
فهذا االسلوب يعتمد اساسا على اخليال الواسع وادلقدرة الفنية وادلهارات والدعابة جلذب انتباه ادلشاىد وزلاولة 

 على اقتناءىا. اقناعو ابلسلعة او اخلدمة ادلعلن عنها، وااثرتو  وربريضو
 :ابملوضوع املرتبطة اإلقناعية األساليب :22

 انتباه جيذب ال الذي اإلعالن و ، األمور أصعب من شلكنة مدة أطول ادلتلقي انتباه على احلفاظ إن
 . قيمتو من يفقد األفراد من عدد أكرب

  :التلفزيونية اإلعالانت يف االستماالت-ا
 عواطف سلاطبة على أساسا اإلعالين النص يعتمد حيث: العاطفية ستماالتاال على عتماداال -

 من النوع ىذا إذل تلجأ اليت اإلعالانت على البعض يطلق و ،اإلجيابية النتائج على الًتكيز مع ادلستهدف اجلمهور
 ." ادلزاج إعالانت" االستماالت

 عن اإلعالنية للرسالة اإلقناعية القوة لزايدة استخدامها ديكن العاطفيةىناك من يرى أن االستماالت 
  .األبوة أو األمومة كعاطفة العواطف من متعددة أنواع استثارة طريق

 حيث اجملتمع يف السائدة التقاليد و العادات و القيم أمهية االعتبار بعُت األخذمن  ال بدّ إضافة إذل أنو 
 أو للسيدات الداخلية ادلالبس بعض مثل صراحة عنها احلديث ادلستحب غَت من اليت ادلنتجات بعض يوجد

 . النسل تنظيم وسائل
 جيعلها شلا أبرزىا و ادلادية اخلصائص ذكر على تعتمد اليت و : ادلنطقية االستماالت على االعتماد -

 ، التسجيلي السينمائي ابإلنتاج ابدلقارنة أو ادلنطقي أو الواثئقي األسلوب إذل األقرب
 على األسلوب ىذا يعتمد ما عادة و .العقل سلاطبة على األوذل ابلدرجة األسلوب اىذ يعتمد حيث

 نسبة عن لإلعالن البنوك إعالانت يف يستخدم ما غالبا و البيانية الرسوم أو اإلحصاءات أو الرقمية البياانت
  .الفائدة

 عن اإلعالن عند ادلثال سبيل فعلى " ادلربرات تقدمي إعالانت" اإلعالانت ىذه على البعض ويطلق
 سرد يف يبدأ اإلعالن مث احلال ادلرض يف على يقضي.أبن ىذا الدواء اإلعالنية احلملة تبدأ معُت قد مضاد دواء

 الدواء. مكوانت بذكر ادلربرات
 آاثر من .اإلعالن يستفيد حبيث <ادلنطقية و العاطفية االستماالت بُت اإلعالنية الرسالة يف ادلزج على االعتماد -

 .النوعُت كال
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 :اإلعالنية الرسالة عليها تركز اليت والدوافع ادلغرايت-ب
 عليها يركز حبيث الدوافع أو ابدلغرايت يسمى ما على مضموهنا صياغة حيث من اإلعالنية الرسالة تعتمد

 1:معاكسة وأخرى مواتية ميول نوعُت إذل ادليول وتنقسم ،ادلستهدف اجلمهور سلاطبة عند ادلعلن
 عقلية ميول إذل وتنقسم ،اإلعالنية الرسالة أثر إحداث على تساعد اليت تلك وىي :ادلواتية ادليول -

 االقتناء الًتكيز يف الرغبة ،للتأكد احلاجة عليو، والتعود اإلعالم إذل ادليل على العقلية ادليول تتمثل ،مادية وأخرى
 واإلعجاب التظاىر حب ،االشتهاء ،أفضل حياة يف األمل تضم :ادلادية ادليول أما اخل،... السلعة خصائص على
 .اخلوف الطعام، عن البحث غريزة ،احملاكاة إذل ادليل جديد، ىو ما بكل

 وىو أثرىا اإلعالن مصمم يبطل أن جيب لذا اإلعالنية الرسالة أثر تعطل اليت وىي ادلعاكسة< ادليول - 
 .األاننية روح ،متبع ىو دبا التمسك على الثورة ،اإلعالين التشبع

 <يف وتتمثل مغرايت بدل أواترا عليها ويطلق أنواع ربع أ إذل ادلغرايت ىذه البعض ويقسم
 .اجلنسية األواتر-األسرية األواتر-التهديد أواتر-ناألما أواتر
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 مراحل اجناز االعالن التلفزيوين:سادسا: 
 عليو يف التلفزيون، تتمثل ىذه ادلراحل يف< ىوما االعالن التلفزيوين بعدة مراحل حىت يصل اذل  دير

وتعد من اصعب ادلراحل إذ ، وديكن ان نطلق عليها مرحلة االبداع واالبتكار  :االعالنية الفكرة خلق مرحلة-1
 عوامل تدعمواالعالنية  الفكرة خلق أن إذل إضافة، ليس لكل فرد ادلوىبة القدرة على ابكار فكرة اعالنية انو

 البد الفكرة واضع أوعالن اإل مصممعلى " لذلك فانو، االعالن رلاالت يف ادلختلفة والدراسات كالثقافة اخرى
 يبتكر وىو ذىنو يف يكون أن

 أو السلعة لشراء ادلشاىد جذب ديكن فكيف السلعة، بيع ىو لإلعالن األساسي اذلدف أن فكرتو
 1"عنها ادلعلن اخلدمة

 <يفالباحثُت  بعض حصرىا اليت ادلعلومات من رلموعة على االعالنية الفكرة خلق عملية تعتمد"
 وادلنافسُت والسوق ابدلستهلك اخلاصة ادلعلومات وكل ابلسلعة، اخلاصة ادلعلومات مجع-

 .اإلعالمية والوسائل
 ذلا اليت العوامل خلق وزلاولة عالنلإل احملدد اذلدف إطار يف بدقة ادلعلومات ىذه دراسة-

 .ادلعلومات داخل من البعض ببعضها صلة
 .ادلرحلة ىذه يف شيء أي كتابة بدون ادلعلومات ىذه كل يف التفكَت -
 .2"الورق على إليو توصل ما يسجل أن وعليو ادلصمم ذىن يف عالنيةاإل الفكرة ظهور -
 :االعالنية الفكرة خلق مراحل-ا

 ال ولذاعالن ،اإل حوذلا يدور اليت األفكار من رلموعة وضحيف ىذه ادلرحلة يتم  : والتحديد اإلعداد -
 .وأىدافو وحاجاتو ادلستهدف اجلمهور وعن عنها ادلعلن اخلدمة أو السلعة عن الكافية ادلعلومات توفر من بد

) كدوافع ربقيق ادلتعة الذاتية، ربقيق ادلستهدف اجلمهور لدى الدوافع رلموعة ادلرحلة ىذه تستغل كما
 مع تتفق إجيابية غرائز على الدوافع تنطوي حيثوافع اقتصادية كالرغبة يف كسب ادلال وتوفَته(،ادلتعة للغَت، ود

 ازباذ على ووربث السلعة، و ادلستهلك شخصية بُت العالقة ربدد كما ربقيقها، حياول اليت النفسية الفرد حاجات
  الشرائي، قرارال

 فيها ادلؤثرة والعوامل واالذباىات، الرغبات احلاجات، الدوافع، تشمل اليت السلوك زلددات جانب وإذل
 و الفرد، إليها ينتمي اليت كالطبقة ادلؤثرة واحلضارية االجتماعية العوامل معرفة جيب والتذكر، والتعلم كاإلدراك

 .اإلنساين السلوك منها يتشكل اليت اجملتمع يف السائدة والتقاليد العادات معرفة
 حوذلا يدور سوف اليت الرئيسية الفكرة ربديد ادلرحلة ىذه يف يتم :عالنلإل الرئيسية الفكرة ربديد-

                                                           
 .=66، ص6006مٌت احلديدي، عدرل سعيد رضا، االعالن االذاعي والتلفزيوين، مركز اجلامعة، القاىرة، - 1
 .666مٌت احلديدي، نفس ادلرجع، ص- 2
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 أية على تعتمد الوتؤيدىا لكن "ىذه االفكار  الرئيسية الفكرة تدعم اليت الثانوية األفكار وكذلك ،عالناإل
 الفرد على اخلدمة أو السلعة استخدام نتائج إبراز عرب ادلستهلك سيكولوجية على التأثَت على تعتمد بل معلومات

 ،"الالشعور على التأثَت إذل األوذل ابلدرجة يهدف عالناإل مصمم أن ادلعروف ومن كما
ادلراحل فهي عبارة عن وضع تصورات دلا  تعد ىذه ادلرحلة من اصعب :عالنلإل النهائية الفكرة انتقاء-

ينبغي ان يقال يف االعالن، وكيف يقال، أي اهنا تصور ذىٍت دلضمون النص االعالين والقالب االخراجي الذي 
 تناسب ال اليت األفكار استبعاد معرحلة السابقة ادلتوصل اليها يف ادل األفكار بلورة يتم ففي ىذه ادلرحلة ،يوضع فيو

 .خلدمةا أو السلعة
 يف الكلمات وضع كيفية تعٍت التلفزيوين عاليناإل النص كتابة إن :التلفزيوين عاليناإل النص كتابة مرحلة2

 ،التصويرية ادلشاىد تتضمنها اليت احلركات وتفسر تشرح فالكلمات الشاشة، على تظهر اليت ادلرئية احلركة نطاق
 اإلقناع، والتفضيل، الرغبة خلق االىتمام، إاثرة ،االنتباه جذب التالية< عناصرعالين الاإل النص يف تتوفر أن وجيب
 .التلفزيون مشاىدي من ادلتنوع اجلمهور مع يتفق أن البد وأن الشراء. كما على واحلث

وال بد على  ،عالناإل لتمثل ادلختارة الرسالة وشكل مضمون تتضمن ىذه ادلرحلة تصميم :التصميم مرحلة-3
 ادلبادئ التالية<ادلصمم ان ينطلق من 

 ذلك ومن العالمة، سبوضع ادلنتوج، ادلستهدف، اجلمهور ربديد عرب يكون وذلك : عالنيةاإل للرسالة تصور وضع-
 .عالنيةاإل الرسالة عرب إيصالو ادلراد النفسي التأثَت استخراج يتم كلو
 فريدا العرض يكون أن جيب ،لدى اجلمهور ادلستهدف كامنة رغبة الرسالة تثَت أن جيب :الرسالة وانتقاء تقييم-

 .العرض وبسيطة صادقة الرسالة تكونكما جيب ان  .نوعو من
 ،أيضا ابلشكل وإمنا دبوضوعها فقط يتعلق ال عالنيةاإل رسالةال أتثَت إن :الرسالة تنفيذ-

 ،ىادلوسيق الشعار أو ومجاذلا الصورة أو العيش طريقة أو العملية، الشرحية :على الًتكيزوتنفذ ىذه الرسالة 
  ...اخلالشهادات أو العلمي الدليل او
ىذه ادلرحلة بوضع ما يسمى ابلسيناريو ادلوضح  وذل خطواتا تبدأ : التلفزيوين عاليناإل الفيلم إنتاج مرحلة-4

 يتضمن األول القسم :قسمُت إذل ىنا الصفحة وتنقسم ،عاليناإل النص كتابة بعدابلصورة، الذي يتم اعداده 
ويف ىذه  الكالم، ىذا تصاحب أن ينبغي اليت الصور أو احلركات يتضمن الثاين والقسم ،توقراء ادلطلوب النص

 ادلختلفة األوضاع ربديدوايضا ديكن  ،ادلصمم  إليها توصل اليت عالنيةاإل األفكار من العديد تطوير ديكنادلرحلة 
 ابلصورة عالناإل ظهور إذل تؤدي اليت ادلطلوبة اللقطات نوع ربديد يتم كما، الصوتية اخلاصة وادلؤثرات للكامَتا

 1.هبا نراه اليت
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 خطوات وتتمثل يف< 07ومرحلة االنتاج تتضمن "-
االنشطة كلها اليت يقوم هبا فريق العمل قبل التصوير ،و تسجيل االعالن مثل اختبار ادلزج  قبل االنتاج <وتشمل-

 و شركة االنتاج وتقدير التكلفة و ربديد فريق العمل.
 االنتاج <وىذه ادلرحلة اليت يتم فيها تصوير العمل و تسجيلو.-
  1."والتسجيل عد التصويرويشمل االنشطة كلها اليت يقوم هبا فريق العمل ب ما بعد االنتاج<-
 حكاية ىو الرىان ألن ،اإلخراجية العمليات أصعب عالين مناإل الفيلم إخراج عملية تعد :اإلخراج مرحلة-5

 ، فادلخرج ىنا يوضع امام ربدي.قصَت وقت يف عالنية، وذبسيد كل ادلراحل السابقةاإل القصة
  <2"وعملية االخراج سبر بعدة مراحل وتتمثل يف

 تسرد سوف  اليت العناصر وربديد اختيار فيها يتم حيث للتصوير، التحضَت مرحلة ىي :اإلخراج قبل ما مرحلة-ا
 األضواء، احًتامها، جيب اليت األلوان الديكور،، ربضَت ابلكاستينج يسمى ما عرب شخصيات من عالنيةاإل القصة

 .سواراتواألكسي ادلالبس اختيار وكذا ادلنتوج هبا يقدم اليت والطريقة
 ادلخرج يشرح حيث ابإلنتاج، ادلكلفة والوكالة ادلعلن االجتماع ىذا يضم :اإلخراج قبل ما اجتماع-ب

 الصحيح فهمو إظهار عرب وذلك وانجح، كامل فيلم إذل السيناريو فيلم ادلسماة اخلطة ربويل كيفية
 .ادلرجوة االتصالية لألىداف

 أين كبَت، ابىتمام والديكور واألسلوب التمثيل خيص فيما النهائية اخليارات االجتماع ىذا يف حيدد كما
 وقت من اثنية كل يف بو يقوم ما إظهار من يتمكن لكي العمل دلخطط دقيقا تقطيعا كذلك ادلخرج يقدم

 .عالناإل
 فرقة وتتكون .وتقنيُت شلثلُت من التصوير فرقة يف مشارك فرد كل أدوار يبُت سلطط يف التصوير حيضر :التصويرج 

 يتم حيث األزايء، يف وسلتصة احلالقة والسكريبت ومساعده سلرج من تتكون أبسطها أشخاص عدة من التصوير
 والديكور اإلضاءة نوعية مراعاة مع السيناريو، فيلم مرحلة يف ادلوضوعة ادلخططات كل تنفيذ ادلرحلة ىذه يف

 إذل ادلخرج يصل حىت مرة عشرين من أكثر الواحدة اللقطة إعادة أحياان يتم ادلمثلُت أداء خيص فيما أما ادلالئم،
 الصحيحة الفكرة توصيل على الكالم نربة أو الباىتة االبتسامة أو اخلاطئة النظرة تؤثر فقد الصحيح األداء

 .الصحيح التوقيت مراعاة جيب كما السيناريو فيلم يف وادلرسومة
 ، و ادلشاىد، ادلصورة اللقطاتيف ىذه ادلرحلة تتم عملية انتقاء  :التلفزيون عاليناإل الفيلم تركيب مرحلة-6

 الصورة مع وربطو الصوت شريط تسجيل يتم ادلدة الزمنية احملددة لإلعالن مث أساس على الشريط يركب ذلك بعد
 .ابدلكساج يسمى ما أي

                                                           
 .555حامد رليد الشطري، مرجع سابق ذكره، ،ص- 1

2 -Bernard Brochand, Jacques Lendrevie : « Le publicitaire », Edition Dalloz, Paris, 
1993,P767. 
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الذين يقرؤون النص االعالين ويستطيعون ضبط نربة اصواهتم  ادلعلقُت من سلتلفة عناصر ادلكساج يتضمن
 .الضوضاء وأحياان ،اليت تكون حسب ما تتطلبو الفكرة ادلوسيقىوايضا  ،حسب الوقت احملدد

 يعتمد وذلك آلخر، من فيلم خيتلفان التلفزيوين اإلعالين الفيلم إلصلاز ادلخصص والوقت وربديد التكلفة
 الديكور. تعقيد درجة أو مثال أجنيب بالد يف كالتصوير اإلخراج متطلبات على

 يتم البصرية اليت اخلدع بعض األمر تطلب إذا إال النهائية، ادلرحلة إذل وصلنا قد نكون احلالة ىذه "يف
 على مت تعرض ومن أوال، عليها للحكم ادلعلن على النهائي بشكلها عرضها ويتم ادلرحلة، ىذه يف إضافتها

 .1اجلمهور"
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 <خالصة
عديدة، وقد كان للتطور  دبراحل وتطوراتوكخالصة عامة للفصل ديكن القول أن االعالن التلفزيوين مّر  

التكنولوجي احلاصل فضال يف ذلك، فقد أصبح علما وفنا قائما بذاتو، فالتطور ادللحوظ يف طريقة التصميم، 
واستخدام ادلؤثرات السمعية البصرية، واالخراج، مّكنو من أن يكون صناعة قوية ومرحبة، تسعى إذل خلق عالقة 

تمام ادلشاىد ابلرسائل االعالنية، وابلتارل يستطيع ادلعلن كسب اجلمهور طيبة بُت ادلستهلك والسلعة، وزايدة اى
 ادلستهدف وربقيق الربح. 
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 :متهيد

 إذلمصدر سبويل ألغلبها  اإلعبلن أصبحواالنتشار الواسع للشركات ، واإلعبلممع تطور وسائل االتصال  
قواعد  إذلجعل تصميمو وتوزيعو حيتاج  يصبح حبد ذاتو مصدرا مهما للمعلومات ، وىذا ما أنبو  األمروصل  نأ

وحواسو ، وادلعروف عن  اإلنسانتنظمو كما خلق نوعا من ادلشاكل األخبلقية كونو خياطب نفسية  أخبلقية
ُب مجيع اجملاالت ًب تسجيل عدة  اإلعبلنأفراده ،وبعد االنتشار الواسع الذي شهده  سلوكياتاختبلف  اجلمهور

 اإلعبلن إحاطة إذلبح واحلرية ، ىذا األمر عجل بربوز منضمات ومجعيات تدعوا الر  ابسم اإلعبلنذباوزات ُب 
يسمى  ينحدر عن مهمتو ويتجاوز اخلصوصيات ىذا ما بنوع من القواعد وادلبادئ اليت تنظمو وتوجهو كي ال

 . اإلعبلنمواثيق والقيام دبواقف من أخبلقيات  إعداد إذل،كما دعت الضرورة  اإلعبلنأبخبلقيات 
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 أوال : مدخل إىل األخالق.

 األخالق مصادر   -1 
 تؤخذ األخبلق من مصادر عديدة ولكن يكاد يكون االتفاق على أن ادلصادر األخبلقية ىي نفسها 

 الديٍت: ادلصدر-أ 

يعد القرآن الكرًن ادلضجع األول لكل القيم األخبلقية اليت يسًتشد هبا اإلنسان فضبل عن السنة النبوية 
يعترب ىذا ادلصدر ىو األىم ُب تشكيل األخبلق والدليل على األخبلق كثَتة ُب القرآن والسنة  ، حيثحملمد ملسو هيلع هللا ىلص

 11األخبلق .إن مجع آية للرب والفضل ومكارم  :قال العلماء وأحاديث، وقدمن آايت 
 

 " أّن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء وادلنكر يعظكم لعلكم تذّكرون" تعاذل:قولو 

 من سورة النحل  90اآلية                                                                     

" إمنا بعثت ألسبم مكارم األخبلق " ،وقولو كذلك :فاألخبلق جوىر اإلسبلم ومصداق ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص
 .:"الدين حسن اخللق " 

 لؤلخبلق ىو الدين اإلسبلمي وىذا مايؤكد على أن أول وأىم مصدر

  :  األسرة  –ب 
األولياء  اجملاالت، ويعتربأساس كل اجملتمعات ُب مجيع  األخبلق، تعدلؤلسرة أمهية كبَتة ُب مسألة تلقُت 

القدوة اليت يتبعها األبناء ابعتبارىم ادلثل األعلى ذلم ،ونظرا ألمهية الكيان األسري تعترب سورة لقمان أفضل مثال 
عن يدل على دور األسرة ُب مسألة تلقُت األخبلق ،حيث يقوم فيها لقمان بتقدًن رلموعة من الوصااي البنو 

 لقولو تعاذل:2 مكارم األخبلق، 

ووصينا اإلنسان بوالديو  11تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظيم  ال بٍت " وإذ قال لقمان البنو وىو يعظو اي
أن تشرك يب  وإن جاىدك على 11محلتو أمو وىنا على وىن وفصالو ُب عامُت أن اشكر رل ولوالديك إرّل ادلصَت 

لك بو علم فبل تطعهما وصاحبهما ُب الدنيا معروفا واتبع سبيل من أانب ارل ٍب ارل مرجعكم فأنبئكم دبا   ليس ما
اي بٌّت إّّنا إن تك مثقال حّبة ّمن خردل فتكن ُب صخرة أو ُب السماوات أو ُب األرض أيت هبا   11كنتم تعملون 

أصابك إن ذلك من  ابدلعروف وانو عن ادلنكر واصرب على ماأقم الصبلة وأمر  بٍت اي  11هللا إن هللا لطيف خبَت 

                                                           
 .16عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره، ص  سامب -.1
2
 .350،ص 1984 بَتوت ، ،الفتح للطباعة والنشر  ، دار3الصاحلُت، ط بلبق، مناىجعز الدين  - 
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واقصد ُب   11حيب كل سلتال فخور  وال تصعر خّدك للّناس وال سبش ُب األرض مرحا إن هللا ال  11 عزم األمور
 من سورة لقمان  19-12اآلايت   1" 11إن أنكر األصوات لصوت احلمَت 18مشيك واغضض من صوتك 

 التعليمية :ادلؤسسات  -ج 

اخللقية مطلوبة كوسيلة لتحقيق التعلم  وتعليم، فالًتبيةإن للمؤسسات التعليمية دور مزدوج يتمثل ُب تربية 
ذلذا ادلؤسسات التعليمية ذلا مسؤولية بناء الطالب خلقيا وعليها تكوين بيئة أخبلقية لتحقيق النمو  األفضل،

 2اخللقي للطبلب .

 اجملتمع:-د 

خبلل التأمل مع  ادلؤسسات، ومنيعترب اجملتمع الركن ادلهم لتحديد مسار األخبلق والسلوك اإلنساين ُب 
معيار تشَت  البعض فالعاداتواألعراف االجتماعية اليت ربدد تصرفات أفراد اجملتمع مع بعضهم  العادات، القواعد

أّنا مدونة ُب األذىان  مكتوب، غَتستور غَت جزء ىام من الد الناس، وىيإذل أفعال الناس اليت تعود علليها 
 وتعترب مرجعا أخبلقيا ذلم 

 الضمَت اإلنساين :  -ه 

عن رلموعة القيم وادلبادئ  الصاحلُت، وتعربيعرب عنو أبنو اذليئة اليت منحها هللا سبحانو وتعاذل إذل البشر 
 3لذلك.ام هبا زبتلف تبعا زبتلف من شخص آلخر ومنو درجة االلتز  الفرد، وعليواليت يعيش عليها 

  : القانون-و 

تقيم إال ُب ظل قوانُت خيضع ذلا اجلميع وغياب القانون فيها قد  إن العبلقات االجتماعية واالقتصادية ال
رلربا، األخَت ملزم هبا طوعيا أو  للفرد وىذاوضعت قوانُت تضبط السلوك األخبلقي  فوضى، لذلكيؤدي إذل 

 ادلعامبلت.ىو الصواب من اخلطأ ألّنا هتدف إذل إقامة التوازن والعدل ُب  من خبلذلا ما ليحدد
 تنقسم األخبلق إذل عدة أصناف :األخالقأنواع - 1

اليت هتتم بدراسة الواقع واحلاالت اليت يتم احلصول عليها من رلاالت سلتلفة اجتماعية : أ ( األخبلق الوصفية
اخلصائص لكن بدون أحكام مسبقة ،أي العادات اليت يتبعها رلتمع من ،نفسية ،ثقافية ،وإجراء مقارانت بُت 

 اجملتمعات ُب شؤون حياتو .

 وىي هتتم بدراسة األعمال بقيمها األخبلقية وداللتها وأمهيتها وتنقسم إذل نوعُت: ب ( األخبلق ادلعيارية

                                                           
1
 .412، ص  2007دمشق ،، مصحف التجويد دار ادلعرفة للنشر  ،وآخرون صبحي طو ، -  

2
 .81ص ، 2003مصر ،، وكالة األىرام للتوزيع  أخبلق ادلهنة عند أستاذ اجلامعة، صديقي دمحم عفيفي، -  

3
 .54،ص 2005مصر،، ،وكالة األىرام للتوزيع أخبلق ادلهنة لدى ادلعلم، صديقي دمحم -  
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  هتتم ابدلبادئ العامة اليت تقيم وتوجو السلوك اإلنساين وتعتمد ُب تقييم القرارات  :عامةأخبلق معيارية
 أخبلقي.وادلواقف على أساس 

  ابألحكام ادلتعلقة ابدلشكبلت األخبلقية اخلاصة وادلعينة ُب أي رلال من  هتتم: تطبيقيةأخبلق معيارية
 1التسويقية. احملاسبية، األخبلقياتاجملاالت كاألخبلقيات 

هتتم بدراسة الدالالت والتربيرات اليت تكمن وراء ادلواقف األخبلقية ،إضافة إذل طبيعة  : (  األخبلق ادلاورائية ج
 ادلفاىيم األخبلقية، أما على صعيد ادلمارسات ديكن التمييز بُت نوعُت من األخبلق مها :

 تقوم على القيم ادلطلقة والنهائية اليت ال توسط وال مساومة وال مبادلة فيها سواء بُت  :أخبلق ادلبدأ
 والباطل.الصواب واخلطأ أو احلق 

  ىو زلدد ُب بيئتها احملدودة، فهي مفهوم  تقوم على القيم النسبية واألساس فيها ما :الواجبأخبلقيات
 2وائح وأنظمة ادلؤسسة .قانوين تنظيمي ابلنسبة للعاملُت يتعلق دبا ربدده ل

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1
 .59ص  ،ذكره سابق رجع ، مصديقي دمحم -  

2
أطلع عليو   http://www.managementstudyguide.com/advertising-ethics.ht:  ادلوقع اإللكًتوين  -  

  . 20:36على الساعة  15/01/2018يوم
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 1 الشكل التايل يوضح أنواع األخالق                                

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 خمطط يوضح أنواع األخالق                                             

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .48،ص 2005 ،عمان ، الوراق للنشر و التوزيعمؤسسة  أخبلقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال ُب شركات األعمال، صلم عبود صلم، -  

األخالق دينية      األخالق فلسفية  

 أخالق وصفية أخالق ماورائية    

أخالق معيارية    

 أخالق معيارية تطبيمية أخالق معيارية عامة 

أخالق مهنية  أخالق طبية 

 خاصة
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 أمهية األخالق -1

  لؤلخبلق أمهية كبَتة ُب حياة الفرد واجملتمعات وحىت رلال العمل  

 : ا ( ابلنسبة للفرد

 تساعد ُب بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيتو  - 

 ادلعيار الذي ربكم تصرفات اإلنسان ُب حياتو العامة وتضبط سلوكو وتوجيهو   -  

وربدد أذا كانت  والتصرفات،سبثل أحكاما معيارية ُب تقييم سلوك الفرد وسلوك اآلخرين ُب بعض ادلواقف  -  
 مرغوبة.مرغوبة أو غَت 

 االضلرافات.تعمل على وقاية الفرد من  - 

 1تلعب دورا رئيسيا ُب حل اخلبلفات وازباذ القرارات عند اإلفراد  -

إن أي رلتمع من اجملتمعات ال ديكن ألفراده العيش بنظام مادل تربط بينهم روابط متينة  : ب ( ابلنسبة للمجتمع
 عنها أين كان ،و انعدامها يؤدي إذل عدم األمن من األخبلق الكردية ،فمكارم األخبلق ضرورية ال يستغٍت

واالستقرار ، ولقد أكدت مجيع التجارب اإلنسانية واألحداث التارخيية أن ارتقاء القوى ادلعنوية لؤلمم مبلزم 
ارتقاءىا ُب سلم األخبلق الفاضلة ،واّنيارىا مبلزم الّنيار أخبلقها ،وىذا ما يقابلو انقطاع الروابط االجتماعية 

 حيث يقول أمحد شوقي : ،

 إمنا األمم األخبلق ما بقيت        فإن ىم ذىبت أخبلقهم ذىبوا.          

 ىذا ما جيعل األخبلق:

متكافئة لؤلفراد كما تساىم  وتوفر فرصحيث تًتاجع ادلمارسات الظادلة ككل، تساىم ُب ربسُت اجملتمع    -
 2بينهم.التعامل ُب ربقيق الرضا االجتماعي بُت الناس نتيجة لعدالة 

 وربدد لو أىدافو ومثلو العليا ومبادئو الثابتة سباسكو، ربفظ للمجتمع  -
 وتقي اجملتمع من االضلرافات االجتماعية  واجلماعات،تعمل كموجهات لسلوك األفراد  -
 تلعب األخبلق دورا ابرزا ُب ربقيق التنمية للمجتمع  -

 

                                                           
1
 .24ص  ، 2009 ،عمان  ، ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعةأخبلقيات العمل، ببلل خلف السكرانة -  

2
 .73 -68ص -ص ،2004القاىرة ، ، دار النهضة العربية ،ات اإلعبلن بُت النظرية والتطبيقخالد شاكر جاويش ، أخبلقي -  
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 1ء اجملتمع وتبعدىم عن العنف تؤدي دورا مهما ُب العبلقات اإلنسانية بُت أبنا -
 أصبحت مسألة األخبلق من األمور اليت هتتم هبا ادلؤسسات وذلك لعدة أسباب منها : ب ( ابلنسبة للمؤسسات

 ابدلستهلكُت.شيوع بعض األعمال غَت ادلرغوب فيها ُب عبلقتها  -
  .ابألخبلق اىتمام ادلؤسسات على البقاء واالستمرارية وربقيق الربح دون مراعاة االىتمام -
  أخبلقية.الًتكيز على اجلانب ادلادي ولد إحساس أبن ادلؤسسات أقل  -

شلا يشعر العاملُت بثقة النفس والثقة ُب  سلاطر،ونتيجة ذلذا أكدت ادلؤسسات إلزامها األخبلقي لتأمينها من عدة 
 عليهم.كما يقلل من الضغوط   العمل،

 رجع يسًتشد بو مجيع ادلوظفُت ُب تصرفاهتم.وجود ميثاق أخبلقي ُب ادلؤسسة يكون دبثابة م 

يعود ابلنفع على الفرد واجملتمع وادلؤسسات  اإلنتاج، شلافاألخبلق بصفة عامة تدعم بيئة مواتية لروح الفريق وزايدة 
 2. ءعلى حد سوا

 األخالق  نظرايت- 1

من  وتفسَتىا وموقفهاأن معظم النظرايت الفلسفية اىتمت ابألخبلقيات مع االختبلف ُب الًتكيز عليها  
 األخبلق:ومنو نستعرض بشكل سلتصر أىم النظرايت الفلسفية اليت تناولت موضوع  األخبلق،

 أ( النظرية التليولوجية :

يطلق  عنو، لذلكإذل النتائج اليت تنتج  وىي تقوم على احلكم على العمل من الناحية األخبلقية ابلنظر 
 ومقياس احلكم ُب ىذه النظرية يقوم على ىل نتيجة ىذا العمل طيبة أم ال  النتائج،عليها ُب بعض األحيان نظرية 

 3النظرية،وصلد اذباىان داخل ىذه   

القرار  وما ىواذباه األاننية الذي يركز على النتيجة األفضل لئلنسان الذي يتخذ القرار ..  األول:االذباه  
وعند ربديد األخبلق يستخدم األاننيون أفضل ميزة على ادلدى الطويل لقياس مدى  دلصلحتو؟األكثر ربقيقا 

 آخر.من أي بديل  كثرالطويل أفإذا كان العمل سينتج أفضل معدل دلصلحة الفرد على ادلدى  العمل،صحة 

االذباه الثاين : نظرية الفائدة ويهدف ىذا االذباه إذل البحث عن العمل األفضل ألكرب عدد شلكن من  
ادلهتمُت ،ويعترب جَتمي بنتام أىم فبلسفة االذباه الذي يصف ىذا االذباه أبنو فلسفة هتدف إذل ربقيق أكرب قدر 

                                                           
1
 .24ص  ،بلل خلف  السكرانة، مرجع سابق ذكرهب -  

2
 . 73 -68ص -ص ،2004القاىرة ، ، دار النهضة العربية خالد شاكر جاويش ، أخبلقيات اإلعبلن بُت النظرية والتطبيق ، -  

3
 .68- 66ص -ص  ، 2005الكويت ،  ، ، مكتبة الفبلح للنشر والتوزيع  2سليمان صاحل ، أخبلقيات اإلعبلم ، ط  -  
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شر ، يصور اجلنس البشري أبنو زلكوم بقوى متصارعة من السعادة شلكن من ادلساعدة ألكرب عدد شلكن من الب
واألدل ،كما ينسب ريتش ىذه النظرية إذل جون ستيوارت ميل الذي تقوم فلسفتو على أن القرارات األخبلقية ىي 

 .اليت ربقق اكرب قدر شلكن من السعادة أو الفائدة ألكرب قدر شلكن من الناس 

 ب ( نظرية ادلوقف :

ذه النظرية على انو ليس ىناك حكم ديكن إن يغطي مجيع ادلواقف ، وأنو البد من النظر إذل تقوم ى 
الظروف اليت ربدد ما إذا كان العمل صحيح آم ال ، ومن الواضح ىذه النظرية تسود حىت ُب صياغة ادلواثيق 

 للموقف الذي يواجهونو . األخبلقية اليت تتبٌت الكثَت من ادلربرات للصحفيُت بكسر األحكام األخبلقية طبقا

 : ج ( نظرية النسبية األخبلقية

وىذه النظرية تقوم على انو ليس ىناك مبادئ أخبلقية مقبولة عادليا ولذلك فالقرارات األخبلقية تقوم على  
 معُت،مكان معُت وُب شعب  معُت، وُبماىو مقبول ُب وقت 

َت واليت يطلق عليها نظرايت التطور ادلعنوي أو فيو نوع آلخر من النظرايت اليت تبدو حديثة اذل حد كب 
التنمية ادلعنوية وىي تقوم على أن اإلنسان يتطور معنواي وأخبلقيا كما يتطور من النواحي الفسيولوجية 

 والسيكولوجية واللغوية.

 : د( نظرية كوىلربج

 أشهر النظرايت اليت تصف مراحل التطور األخبلقي عرب ثبلث مستوايت  وتعترب من 

يعتقد فيو اإلنسان أن الصواب واخلطأ يتم ربديده بواسطة سلطة خارجية قادرة على منح  األول:ادلستوى  -
 ادلكافئة،فاخلوف من العقاب ىو الذي حيرك اإلنسان للعمل وأيضا الرغبة ُب  لئلنسان،السعادة والعقاب 

ويسعى اإلنسان ُب ىذه ادلرحلة على القبول  وفيو يتحول إدراك اإلنسان من السلطة إذل اجملتمع الثاين:ادلستوى  -
 من اجملتمع ٍب يكسب االحًتام للنظام بشكل عام ٍب الوالء للنظام 

استخدامو لؤلحكام العقلية دلعرفة الصواب  الذاٌب ويزدادوفيو يتجو اإلنسان إذل االستقبلل  الثالث:ادلستوى      
 1وإدراك أن اإلنسان لو قيمة مساوية لغَته من البشر  واستخدامها،ودييل إذل فهم مبادئ العدالة  واخلطأ،

 ادلعنوي أتٌب:وُب إطار التطور األخبلقي أو 

 
                                                           

1
 .71 - 68ص  -، ص ذكرهسليمان صاحل، ادلرجع سابق  -  
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 ه ( نظرية جيليجان  :

 مراحل:وتقوم ىذه النظرية على ثبلث  

 ادلرحلة األوذل ىي االىتمام ابلنفس ، وفيها يكون اإلنسان مهتما حبياتو الفردية . -
االىتمام ابآلخرين ، وفيها يبدأ اإلنسان ُب إدراك مسؤوليتو ، ويفكر ُب مشاعر ادلرحلة الثانية ىي مرحلة  -

 اآلخرين واحتياجاهتم كأساس دلا ىو صواب وما ىو خطا ، لكنو  مع ذلك يوجو اللوم لآلخرين .
1ادلرحلة الثالثة وفيها يدرك اإلنسان أنو ليس ىناك صراع أو تناقض بُت االىتمام ابلنفس واآلخرين

 . 
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 لإلعالن األخالقيةالقضااي   -اثنيا

ىو تعظيم الربح ،ومن أجل ربقيق ىذا ركزت على ربقيق  اقتصاديةإن اذلدف األساسي ألي مؤسسة  
مصاحلها وأمهلت مصاحل اجملتمع اليت تنشط فيو وتناست بذلك إلزامها األخبلقي وُب ظل شلارسة ادلؤسسة 

بعبلقاهتا مع ادلستهلك  األمرتعلق  التسويقية ،تضع نفسها أمام مشكبلت أخبلقية شىت خاصة إذا ما لنشاطاهتا
منتجات معينة  اقتناءصال ادلعلومات البلزمة من خبلل اإلعبلن ، فيستعمل ىذا األخَت حلث ادلستهلك إذل يوإ

السليب وإحلاق الضرر ابدلستهلك ،   التأثَتفيمكن أن يكون لو أثر إجيايب كما أنو ديكن أن يكون قادرا على 
وابلتارل خروجو من القيم األخبلقية ، فاإلعبلن ُب ىذه احلالة يتعامل مع ادلستهلك ويتواصل معو من أجل إغرائو 

 :وعلى ضوء ىذا سنعرض بعض القضااي األخبلقية  لئلعبلن ،ىت وإن كان بطريقة غَت أخبلقية  لشراء ادلنتج ح

 التأثري السليب لإلعالن على األطفال : 1

وال يستطيعون إدراك  الربامج،األطفال الصغار غي قادرين على التمييز بُت اإلعبلانت التلفزيونية وزلتوى  
يرون  فاإلعبلن ابلنسبة ذلم شيء موثوق بو ، صحيح ، بينما ال واخليال،القصد البيعي وال التفرقة بُت الواقع 

عبلقة الطفل ابإلعبلن عبلقة يفطنون إذل النية من وراء اإلعبلن ،ف الذي تنطوي عليو الرسالة كما الادلبالغة واخلداع 
أو تلك اليت تستعملو كأيقونة ُب رسائلها من  جد حساسة سواء ُب الشق ادلتعلق ابإلعبلانت اليت زباطب الطفل،

زايدة تطلعاتو  على الطفل لدرجة أجل الًتويج لبعض السلع واخلدمات. حيث تؤثر اإلعبلانت بشكل كبَت 
بشكل يؤدي إذل رفضو لواقعو األسري، شلا خيلق أشكال سلتلفة من الصراع داخل األسرة، وداخل الطفل ذاتو، 
وإصابتو ابإلحباط، أو جلوئو إذل شلارسة السلوكيات غَت السوية، للحصول على ادلال الذي حيقق لو تلبية ما 

ات. ومنها أيضا استغبلل براءة األطفال وسرعة اقتناعهم وتعلقهم ابألشياء يشاىده ويسمع عنو من سلع ومنتج
لذا حددت بعض القوانُت ضوابط .من أجل أن يضغطوا على ذويهم ودفعهم إذل شراء سلع وخدمات ال حيتاجوّنا

 خاصة لئلعبلن ادلوجو إذل الطفل، ومنها:

 .ال يستغل اإلعبلن براءة الطفل، وسهولة تصديقو، وقلة ذبربتو أن .

 .أن ال يرد ُب اإلعبلن أعمال أو أوضاع تعرض الطفل لؤلذى أو للخطر .

أن ال حيتوي اإلعبلن إطبلقًا أي مضامُت تشعر الطفل بعقدة النقص إذا دل يتمكن من امتبلك السلعة ادلعلن  .
 1ائو لتلك السلعة انجم عن تقصَت والديو ُب أداء واجباهتما ضلوه .عنها، أو ذبعلو يعتقد أن عدم اقتن

                                                           
1
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من أىم القضااي األخبلقية ادلتعلقة ابإلعبلن ، حيث حياول ادلعلن بشىت الطرق لفت نظر ادلستهلكُت  : التضليل1
استعمال الوسيلة فيكذب وحييط منتجو   ذبعلو خيطئ ُب  سلعو أو خدماتو، ىذه الغاية قد ابمتيازوزلاولة إقناعهم 

هبالة من الفخامة وىو ما يسمى التظليل اإلعبلين. ويسمى إعبلان مضلبل غَت أخبلقي كل وصلة إعبلنية زائفة أو 
عة كخصائصها ومزاايىا ُب زلاولة جلذب خادعة واليت يلجئ فيها ادلعلنون إذل ادلبالغة ُب ذكر احلقائق ادلتعلقة ابلسل

كما يدرج الدكتور فهد عبد الرمحان مشيمري نقطتُت ُب ىذا  .لبلستجابةاجلمهور ودفعو  واستمالةللسلعة  االنتباه
 العنصر ومها 

تضمُت اإلعبلانت معلومات مضللة ومزيفة وغَت دقيقة، أو ما يؤدي إذل انطباعات سلادعة، تغري  -
 .ء بناءاً على تلك ادلعلوماتادلستهلكُت ابلشرا

الثناء على السلعة آبراء ذاتية تستخدم صيغ ادلبالغة بطريقة عمومية وغامضة، دون وقائع زلددة تستند  -
 عليها.

 العامة وتدين الذوق العام : لآلداباإلساءة  1

أحد مظاىر وىو أن يكون اإلعبلن ديثل إساءة للذوق العام، فيصبح  ويعرف كذلك ابإلعبلن العدائي،   
للخمور إذل القضاء  أمَتكةو كمثال عن ىذا أحيلت شركة  ،القيمي التلوث البصري والسمعي والثقاُب واللغوي و

 the breckenirdige بعد نشرىا إعبلن للبَتة بشعار" بَتة جيدة بدون كبلم بذيء"، كما سحب منتج
ski resort  جاء فيو " من ادلمكن أن يسيطر عليك ، لكن تبقى   محلتو اإلعبلنية بعد إدراج شعار مسيء
ادلفضلة لديك". من جهة أخرى تسببت صورة فم لشخص مصاب ابلسرطان دمره  -البغي-ادلدينة ىي ادلرأة

 170ًتارل مكتب معايَت اإلعبلن األس  التدخُت وأصاب أسنانو ابلتعفن ُب موجة من الشكاوى، حيث تلقى
 شكوى ُب ىذا الصدد.

 وُب منطقتنا العربية صلد كثَتا من اإلعبلانت زبدش الذوق العام أو زبرج عن تقاليدان ،وأحياان     ما يعرب
 ادلعادين لئلعبلن ،و ادلستهلكُت يفقد ادلستهلكون عن عدم رضاىم شلا يدفع ادلعلن إذل سحب اإلعبلن حىت ال

يشكل مشكلة ولكن ُب منطقتنا يواجو  ائية الصحية ،فاإلعبلن عنها ُب الغرب اللك إعبلانت الفوطة النسذ منذ
يعد إفساد  كلمة اإلعبلن واليت جيد صعوبة ُب ربديدىا ،ىذا ما  ختياراعنها عدة مشاكل خاصة عند ادلعلن 

 للذوق العام ويسئ لآلداب والقيم والتقاليد العربية واإلسبلمية
 ذبعل ادلستهلك يستاء من اإلعبلن ،نذكر منها:  ىناك مجلة من العوامل اليت     
ففي الوالايت ادلتحدة األمريكية   1:اإلعبلن عن منتجات الصحة احملظورة عندما يتم اإلعبلن عنها بشكل عام  -أ    

امتنعت وسائل اإلعبلم عن قبول إعبلانت " الواقي الذكري" إال بعد أزمة "اإليدز" اليت أجربهتا على إعادة النظر 
ُب ىذه القيود، ورغم ىذا فقد لقي العرض انتقادات كبَتة من طرف احملافظُت واجلماعات الدينية. وُب ادلنطقة 

                                                           
1
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ال يفقد   د من اإلعبلانت اليت زبدش الذوق العام أو زبرج عم تقاليدان ويتم سحبها أحياان كبالعربية صلد العدي
عنها ُب  نتلقى مشاكل ُب الغرب ، لكن ادلعلادلعلن مجهوره. فمثبل إعبلانت الفوط النسائية الصحية اليت ال 

   ادلنطقة العربية يواجو صعوبة ُب اختيار الكلمات ولو بشكل غَت مباشر
ستماالت اليت تستغل القلق واخلوف ىناك اعًتاض على اال :ادلستخدمة وطريقة التقدًن االستمالة نوع  - ب     

حملاولتها إاثرة ادلخاوف. كما لدى األفراد، مثل إعبلانت معجون األسنان والشامبو ضد القشرة اليت واجهت النقد 
األكثر رفضا وانتقادا لتدين ذوقها، كوّنا قد ال تناسب ادلنتج واستعماذلا يكون فقط  اجلنسية اإلستماالت عدت

والتعاليم  تتناَبادلشاىدين. ولعل أشهر نقد وجو ذلا أّنا ربط من شأن الرجل وادلرأة ، كما أّنا  انتباهجلذب 
د التجميل وادلبلبس الداخلية السماوية. وتوجد رلموعة من اإلعبلانت األكثر عرضة للنقد منها اإلعبلن عن موا

للنساء اليت تصور ادلرأة على أّنا مثَت جنسي، كما تعزز خضوعها جنسيا. ولعل األخذ دببدأ "الغاية تربر الوسيلة" 
جدا، وقد تكون أحد جعل اإلعبلانت اليت تستخدم اإلاثرة اجلنسية تعزز النظرة الدونية للمرأة تزداد بشكل كبَت 

 1.نتائج العودلة
 

وتطرح قضية  نا ما نراه عند ادلعلنُت العرب الذين ينقلون طرق الًتويج العربية ُب رلتمعاتنا العربيةوى
استعمال اجلنس وجهات نظر عديدة ، فالبعض يربطها ابلقيم الفردية واالذباىات الذاتية والعوامل الدديوغرافية، 

و ُب تزايد، كما ترى أغلبهن أن ىذه مستاءات من استعمال اجلنس ُب اإلعبلن ويرين أن  فأعلب النساء
   واألخبلقي االجتماعيةاّنيار القيم  اإلعبلانت تزيد من

 اإلعالن املقارن :   1
دمات مقارنة بسلع أو خدمات منافسة، ية تصمم إلبراز مزااي السلع و اخلاإلعبلن ادلقارن ىو رسالة إعبلن
ىو إعبلن أقناعي حياول إثبات إن منتج أفضل   ادلقارنأن اإلعبلن  أي  عن طريق أو وصف السمات األساسية،

وبعض األحيان تتفادى الشركات ادلقارنة ادلباشرة   سواء صراحة أو ضمنيا  علميو منطقيو من منتج أخر إبثبااتت 
ويلقى اإلعبلن ادلقارن ردود  ،ادلقارنةعلى سبيل  X بُت منتجهم ومنتج ادلنافسُت فيقارنون منتجهم دبنتج يسمى

أما  ال،اعفعال متباينة ورؤى سلتلفة من دولة ألخرى ،أما إذا كانت ادلزااي متشاهبة لن يكون لئلعبلن ادلقارن دورا فأ
 احلط من شأّنا أو إبراز مزااي إذل على إبراز عيوب ادلنتجات األخرى ردبا يؤدي  االعتمادادلخاطرة فتكمن ُب أن 

                                                           

 
1
     عليو ُب ادلوقع االلكًتويناطلع  ،الفصل التاسع : أخبلقيات اإلعبلن  كيف نتعامل مع اإلعبلم؟،  :الًتبية اإلعبلمية ،مشَتي فهد بن عبد الرمحان   - 

http://digital-mediaph.com/book/index.php?option=com_content&view=article&id=113           
                                         . 23:00على الساعة   2018 - 03- 13 ومي
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يربر تطبيق  كُت للسلعة ،وىذا مادلستهلدقيقة هبدف جذب اوذلك عن طريق عقد مقارانت غَت غَت صحيحة 
 1القواعد العامة للمنافسة الغَت الشريفة .

 الضغط على وسائل اإلعالم: 1
وُب  فاألول يساىم ُب سبويل الثانية بنسب كبَتة، تنفصل،إن عبلقة اإلعبلن بوسائل اإلعبلم تكاد ال 

ويظهر ربكم اإلعبلن وضغطو على وسائل  ادلقابل ىو حيتل مساحة كبَتة ُب زمن ومساحة وسائل اإلعبلم،
ُب زلتوى ادلقاالت الصحفية والربامج اإلذاعية والتلفزيونية، التأثَت على  مثبل: التحكماإلعبلم ُب عدة أشكال منها 

ووصل  .اخلو أو على منتجو دينع من النشر ويتم ذباوزه...نوع التغطيات فما خيدم ادلعلن ينشر وما يؤثر سلبا علي
اليت ربقق مصاحلهم، وىو  واالقتصاديةاألمر ُب استغبلل ادلعلنُت لوسائل اإلعبلم للًتويج لؤليديولوجيات السياسية 

 ة.االستهبلكيما يفسر اذباه معظم وسائل اإلعبلم ُب الغرب للدفاع عن النظام الرأمسارل والًتويج للثقافة 
وتكون ادلؤسسات اإلعبلمية الصغَتة أكثر عرضة لضغوط ادلعلنُت ُب مقابل الشركات والتكتبلت الكبَتة 
ادلستقلة ماداي، رغم أن ىذه األخَتة تبتعد بشكل كبَت عن نشر ادلواضيع اليت تسيء للشركات اليت تشًتي 

 مساحات إعبلنية كبَتة.
بشأن الربامج التلفزيونية على أساس ماىية ادلواد اليت ذبذب اليت تؤخذ  القرارات ُباإلعبلن  أتثَت ونلمس

معظم اجلمهور وابلتارل ادلعلن، وىو ما ينتج برامج ذات جودة رديئة ألن الًتفيو يطغى على جانب التعليم 
 2والتثقيف.

  إعالم:اإلعالن على أنه  تقدمي 1

يوقع  الذي التمويوحيث تقوم وسائل اإلعبلم أحساان بتقدًن اإلعبلن على أنو إعبلم وذلك ابستعمال  
ُب ادلقال أو الربانمج على أّنا حقائق  الواردة ادلعلومات اخللط فيأخذادلستهلك البسيط ذو القدرات احملدودة ُب 

الشكلُت،  لخربة البسيطة للجمهور ُب التفريق بُت وىو أمر القى نصيبو من النقد كونو يتسم ابخلداع نظرا ل مثبتة.
وجهات النظر الغربية اذباه ىذا األمر فمن  مواإلعبلن. وتنقسأنو يعرب عن اّنيار اجلدار الفاصل بُت اإلعبلم  كما

آخر يؤكد على ضرورة إحداث "زواج طبيعي" بُت اإلعبلن  ادلهنية إذلفريق يرى أنو يشكل خطرا على السبلمة 
 واإلعبلم،

ويؤيدون موقفهم ىذا ابلقول أن واجب اإلعبلمي حيتم عليو نشر معلومات عن ادلنتجات ادلختلفة،  
 .وحسب ىؤالء فاإلعبلن ابلنسبة لئلعبلن كالدعاية ابلنسبة لئلعبلم السياسي

                                                           

 
1
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 سوء استخدام االستشهاد: 1

تعكس أراء ومعتقدات وخربات فرد أو مجاعة أو  أّنااالستشهاد عبارة عن رسالة إعبلنية يعتقد ادلستهلك  
 الشراء،كُت عليهم ُب تقرير عملية عتمد عليو ونظرا العتماد ادلستهلأو رأي يقدمو شخص موثوق بو أو ي مؤسسة،

يتسمون ابخلربة  أّنمتشهاد للتأكد منهم بتقدًن اإلعبلانت اليت تستخدم االس FTC الفيدراليةتقوم اللجنة 
عرضة  اما ثبت العكس يكونو  إذاألن ُب حالت  صحيحة، أحكامهمويستخدمون ادلنتج ابلفعل كي تكون 

 ية      للمسألة القانون

 التشجيع على املادية : 8

خلق احلاجات الومهية وربويلها إذل حاجات أساسية، وبيع ما  رسائلهم علىحيث يعمل بعض ادلعلنُت ُب  
ويرى النقاد ُب ىذا الشأن أن اإلعبلن اإلعبلمي الذي يعدد مزااي السلع مقبول  .ىو غَت ضروري دلن ال حيتاجو
الذي يلعب دبشاعر ادلستهلكُت وسلاوفهم واحتياجاهتم النفسية ورغباهتم   اإلقناعي،ُب حُت يرفضون اإلعبلن 

 1  الصحيح للسلع اليت حيتاجهم االختيار، كما يرون أن اإلعبلن يعوق ادلستهلك عن االجتماعيةادلكانة ك

 اللغة:سوء استخدام  1

ضارة دبستقبلها وحىت  كوّنا العربيةاإلعبلانت من أىم العوامل ادلسيئة للغة  ُب العامةإن استخدام اللغة  
إن وسائل اإلعبلم أسهمت ُب  دبستقبل الوحدة العربية، وُب ىا السياق يؤكد الدكتور زلي الدين عبد احلليم :"

....وجدان أن نسبة ما تبثو ابلعامية  -ومنها اإلعبلن –اللغة العربية، فإذا استعرضنا برامج التلفزيون واإلذاعة ء إيذا
كثَتا عما يقابلو ابلفصحى". كما يرى بعض الباحثُت أن تغلب العامية على   وبلهجة رجل الشارع يزيد

ُب الربامج اإلعبلمية و اإلعبلانت كان سببا من أسباب أزمة اللغة العربية، لكن اللغة العربية دل ربظى دبا   الفصحى
 2فيو الكفاية من الدراسات ابعتبارىا األكثر انتهاكا ُب اإلعبلانت 

 

 

 

 

 
                                                           

.109  ص ،مرجع سابق ذكره حسنُت،إبراىيم السيد  - 1
  

. 205،ص2011، القاىرة، أخبلقيات اإلعبلن ُب الفضائيات العربية، دار الفجر للنشر والتوزيع ،حسن نيازي الصيفي -   2
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 لإلعالن  األخالقية املبادئ اثنيا :

  يلي:فيما وتتمثل ىذه ادلبادئ  اإلعبلين،لئلعبلن مبادئ يستند علها ادلعلن ُب العمل 

 احًتام وكسب ثقة اجلمهور  -
 تفادي الوقوع ُب شرك ادلنافسة الغَت شريفة -
ُب الدولة اليت ينشر  الساندةادلبادئ الوطنية  القيم، اإلسبلمي، القوانُت، الدينسباشي تصميم الرسالة مع  -

 فيها 
 على معلومات تثَت الشك واالدعاءات ادلبالغ فيها  اإلعبلانتعدم احتواء  -
  اإلعبلنذبنب التضليل ُب  -
  والفكرة اإلعبلنيةالشكل  ادلنافس،اسم  العبلمة،من حيث  اإلعبلانتتفادي التقليد ُب  -
 تكون السلعة ادلعلن عنها ذات فائدة حقيقية للمستهلك  أنجيب  -
  اإلعبلنيةعن زلتوايت الرسالة  مسئولادلعلن  -
 1ابآلداب العامة  اإلخبللعدم  -
 االمتناع عما يسئ للغة العربية الفصحى  -
 وذبنب اخلداع  واألمانةالصدق  مبدأاعتماد  -
 ي لؤلسعارالومه كُت، كالتخفيضادلستهلأبموال  األضرارمتناع عن اال -
 واخلدمات مزااي السلععدم ادلبالغة ُب  -
 للعنف  اإلعبلينذبنب الًتويج  -
 ذات طابع ربرضي  اإلعبلنيكون  أنجيب  ال -
 2 ذاتو.مباحا ُب حد  اإلعبلنيكون  أن -

 

 

 

 

                                                           

68.-67ص -ص ،1999القاىرة ،، التوزيعسامي الشريف ، اإلعبلن التلفزيوين :األسس وادلبادئ ، دار الوزان للطباعة و  -   1
  

2
 05أطلع عليو يوم      http://www.managementstudyguide.com/advertising-ethics.htm دلوقع االلكًتوين : -  

   19:20على الساعة  2018  04

http://www.managementstudyguide.com/advertising-ethics.htm
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 اختاذ القرار األخالقي  اثلثا :

 يلي : فيما عوامل، تتمثلتنحصر صياغة القرار األخبلقي لئلعبلن ُب ثبلث 

 الشخصي القرار على تؤثر اليت وادلعتقدات االذباىات ادلعرفة، القيم، ُب العوامل ىذه تتمثل : العوامل الفردية  1
 وادلبادئ القيم ىذه يتعلمون ،واألفراد خاطئ أو صحيح ىو ما ربديد يتم ضوئها على واليت ، ادلتخذ الفردي أو
 األخبلقي، القرار الزباذ معلوماٌب خزن تكوين ُب أثر ذلا يكون واليت واالجتماعي العائلي انتمائهم خبلل من

 .اجملتمع مع الفاعل االتصال وربقيق
  ادلؤسسة، أعضاء بُت احلاصل التفاعل سبثل اليت و للمؤسسة األخبلقية ادلعايَت رلموعة وىي: التنظيمية العوامل 1

 حيث االتصاالت، جوىرىا ُب سبثل ،اليت األخبلقي التعامل كيفية ُب اعتمادىا ادلمكن واألسس القواعد لتحديد
 على ابلتارل ولتنعكس للعمل األخبلقية األطر يضع ادلؤسسة ُب األعلى ادلدير أن على التنظيمية التقاليد تشَت

 والقيم ادلعايَت تلك تعزيز مع يتفقا ودب األخبلقية؛ ألمناط بعضا إضافة فرصة ،مع ادلؤسسة ُب األدىن ادلستوايت
 .هبا تعمل اليت القانونية واألطر ادلؤسسة، ثقافة مع ادلنسجمة األخبلقية

 األداء ُب العوائق أو القيود تقليل و احملتملة ادلنافع إذل تؤدي اليت الظروف رلموعة حقيقتها ُب سبثل :الفرص1
 مكافأة ًب ما إذا و ادلبيعات، ُب زايدة عنو ينجم أخبلقي غَت بعمل للقيام فرصة ىناك كانت ما فإذا األخبلقي؛

 ابلتارل و لذلك، الفرصة مسحت كلما مستقببل أخرى مرة للتكرار مدعاة سيكون ذلك فإن العمل، هبذا القائم
 للقيام الفرص ىذه ابستغبلل األفراد قيام من احلد إمكانية ُب ابرزا دورا التنظيمية و الفردية للعوامل سيكون
 1.العمل أخبلقيات ُب السلوكية اإلرشادات و القواعد قيام عند خباصة و أخبلقية، غَت تسويقية أبعمال
 .اإلعبلن ُب األخبلقي القرار ازباذ عملية يبُت 07 ):رقم والشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم العلوم التجارية، زبصص تسويقُب  ،ربليل اإلشهار من منظور أخبلقيرسالة ماجستَت بعنوان  مفيدة، تيتوش -  

 . 98،ص 2007جامعة اجلزائر ، ،التسيَت
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 1اإلعالن يف األخالقي القرار اختاذ :( 07 ) رقم الشكل                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبٍت العمل األخبلقي                                                التخلي عن العمل الغَت أخبلقي   
 
 
 
 
 

 رسم زبطيطي يوضح كيفية ازباذ القرار األخبلقي
 

                                                           
 . 89لسابك ذكره، ص تيتوش مفيدة ، المرجع    

1
  

 العوامل التنظيمية  العوامل الفردية

فرص الميام  

بعمل        

غير  

 أخاللي

الصراع بين 

الحك 
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 :يلي فيما وادلتمثلة رئيسية حاالت ثبلث استنتاج ديكننا 07 :رقم الشكل من
 ىذا فإن أخبلقي، غَت بعمل للقيام فرصة ىناك وكانت ،متينةو  قوية والتنظيمية الفردية العوامل كل كانت إذا -

 أخبلقي الغَت السلوك ربارب والتنظيمية الفردية العوامل ىذه كل ألن أخبلقي، غَت العمل عن التخلي عنو سينجم
  تنهي و
 و احلق بُت الصراع سيولد ذلك فإن ،ضعيفة واألخرى قوية إحدامها والتنظيمية الفردية العوامل كانت إذا أما  -

 اليت وادلؤسسة قوية أخبلقية بقاعدة متمتع الفرد يكون فقد التنظيمية، و الفردية العوامل بُت نزاع فيحدث الباطل،
 األخبلقية االنتهاكات على تشجع فيها يعمل

 هبا العاملُت األفراد بينما األخبلقي االلتزام إذل تدعو ادلؤسسة ثقافة تكون قد ابلعكس، أو
 .األخبلقي ادلستوى دون يكونون

 أخبلقي، غَت بعمل للقيام فرصة ىنالك كانت و ىشة، و ضعيفة التنظيمية و الفردية العوامل كل كانت إذا و -
 أنصار من التنظيمية و الفردية العوامل من كل احلالة ىذه ففي أخبلقي، الغَت العمل تبٍت عنو سينجم ىذا فإن

 .1أخبلقي الغَت العمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.88تيتوش مفيدة ، المرجع سابك ذكره، ص - 
1
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  إلعالن التلفزيوين االخالقية لتجاوزات ال رابعا :

 ديكن حصر عدد كبَت من  التجاوزات اليت يقع فيها ادلعلنون منها :

 واألماكنجتاوز خصوصيات األفراد - 1
 ديكن تلخيص صور انتهاك اإلعبلن خلصوصية األفراد واألماكن ُب الصور التالية:

اإلعبلن لؤلماكن العامة واخلاصة سواء الروحية منها أو الطبيعية أو الثقافية أو حىت ادلقدسة،   غزو -
 جزء من حياة الفرد.  كالشواطئ والغاابت ودور العلم والعبادة، فهذه األماكن ذلا قيمها الغالية وىي

 من أجل بث اإلعبلانت.  قطع الربامج وادلواد اإلعبلمية أو أتخَت مواعيد بثها -
 طغيان ادلادة اإلعبلنية على ادلادة التحريرية. -
 كثرة الرسائل اإلعبلنية اليت ال يرغب فيها الفرد . -
 عندما يفتح الفرد ابب مسكنو فيجد أمامو إعبلانت مطبوعة ملقاة على األرض بشكل أقرب للتلوث.  -
صغَتة وكبَتة ُب تدخل اإلعبلن ُب حياة األفراد وأسلوب معيشتهم وُب عبلقاهتم، واقتحامو لكل  -

 2حياهتم.
 

السجائر والكحول واخلمور أو مواد التخسيس وغَتىا من األمور  :مثل اإلعالن عن السلع املثرية للجدل- 1
لسلع أو خدمات ال تتناسب مع قيم  اإلشهار وكذلكاليت ال يوجد اتفاق حول شرعية اإلعبلن عنها من عدمو، 

لتسويق رلربين على أخذ التأثَت االجتماعي والغذائي دلنتجاهتم ُب عُت اجملتمع . وُب الوقت الراىن أصبح رجال ا
، بل ُب عصران ىذا ادلوسوم ادلاضي ُب تجات اليت يشًتيها كماعن ادلن مسئوال، فلم يعد ادلستهلك االعتبار

حيث أصبحت  بعد منتجاهتم عن التأثَت السليب.ابت ادلسوقون أكثر حرصا ومسؤولية على  االجتماعيةابدلسؤولية 
  1ادلسؤولية مبدأ عمل جديد ُب بعض الصناعات اليت دل تكن تعتقد من قبل أّنا زلور اىتمام من الناحية األخبلقية

وىي من القضااي اليت تثَت النقاشات على كافة ادلستوايت :  استخدام املرأة والطفل بشكل سيئ:  -1
 األصوات الحًتام ومحاية الطفل وادلرأة إذل أن الواقع يعكس النظري. ارتفاعواألخبلقية ،ورغم  االجتماعية

: إن أغلب اإلعبلانت التجارية تقدم ادلرأة كسلعة رخيصة، فيتم استخدام اجلنس وإاثرة الغرائز -أ 
ادلستهلك ُب أحيان كثَتة ال يدري عن السلعة سوى أّنا تعرض  كعنصر تروجيي و  استخدام جسدىا 

  وذات جسد مغري. مع فتاة مجيلة

                                                           

96.-92ص -ص ،بق ذكرهاحسن نيازي الصيفي، مرجع س -  2
  

1
التلفزيوين  ، زبصص ربليل اخلطاب اإلعبلمي محد بلخَت ، رسالة دكتوراه بعنوان أخبلقيات اإلعبلن التجاري بوسائل اإلعبلم السمعية  البصرية  -  

  .86، ص  2009، جامعة اجلزائر ،كلية علوم اإلعبلم واالتصال
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، هبدف جذب ولفت انتباه ادلشاىد عرض ادلرأة مع ادلنتجات يشكل عنصر ال عبلقة لو ابدلنتج  -ب         
 بكافة الوسائل، دبا فيها سلاطبة الغرائز لديو والسخرية من ادلرأة

ذات إحياءات خارجة عن اآلداب إما ُب نصوص التعليق ادلصاحب لئلعبلن أو  :سلبية  استخدام ألفاظ -1
 ُب الغناء بشكل غَت الئق .

 الوزن. ومواد التخسيس وإنقاص اد التجميل،: خصوصا ُب اإلعبلانت الطبية ومو  اإلفراط يف ذكر اإلجيابيات1
 . جتاوزات يف مسابقات الربح السريع -1 

 ثَتة للجدل.ادل: وىو من القضااي األخبلقية  مقبولةتقدمي سلبيات غري  - 1
وىو يتخذ عدة أشكال مثل اإلعبلن عن منتجات أبوصاف غَت حقيقية، أو اإلعبلن عن جوائز : الغش  8

 1ومهية، يدخل ُب الغش كذلك اإلعبلن عن الوظائف اخلالية و تسويق السلع الرديئة على أّنا سلع جيدة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.98، صبق ذكرهانيازي الصيفي، مرجع س حسن   -
1
  



أخالقيات اإلعالن التلفزيوني                                                            الثالثالفصل   
 

 58 

 :خالصة

ترتبط األخبلق ارتباطًا وثيقًا بكل جواِنب حياة اإلنسان، فتصرفات اإلنسان تعِكس ما يّتصف بو من  
أخبلٍق، فالشكل اخلارجّي ُيسمى ابخلَْلق وىو ما يظهر لكل شخٍص، بينما اخلُُلق ال يظهر إاّل بعد التعامل مع 

جتمع  الشخص. إذ تُعترب األخبلق ىي ادلبادئ األساسّية اليت يقوم عليها
ُ
أي رلتمع، فاجلميع يعيش ربت مظلِة ادل

وال بّد من تنظيِمو بقواَعد زلدَّدٍة من أجل أن يكون قواًي وسليمًا وتستمد من مصادر سلتلفة مكملة لبعضها 
البعض حيث ُب كل مرحة من عمر اإلنسان يكتسب خلق من مرجع معُت ىذا ما جعلها ضرورة إنسانية ال ديكن 

 عمره.نسان ُب أي رلال من رلاالت حياتو أوُب أي مرحلة من مراحل اين يستغٌت عنها اإل

احًتام مجلة من القواعد وادلبادئ  إذلمن خبلذلا  اإلعبلنرلموعة من القضااي يدعو  اإلعبلينوللعمل  
الضرر،  وىو أمر يعود ابلفائدة على اجلمهور ادلتلقي وادلستهلك حىت ال يقع ُب ادلغالطات اليت تسبب لو  العامة،

دلن على ادلعلنُت وذلك من خبلل ادلنافسة الشريفة اليت ذبذب ادلستهلك  بفائدة أكرباحًتام القانون يعود  كما
ليس ُب ىذه ادلبادئ    يستحق ثقتو من خبلل ادلزااي احلقيقة للسلعة أو اخلدمة وقيمتها. لكن يبقى ادلشكل

األخبلقية ىي نسبية نظرًا لتغَت ىذه األخَتة  للقيماإلعبلنية احًتام الّرسالة  مسألةوإن  تطبيقها،األخبلقية بل ُب 
تتخّطى احلدود اجلغرافية، وتتحّرر من  قداإلعبلانت من رلتمع آلخر، وحىت من فًتة ألخرى، وىكذا صلد أن 

لتتناسب  عبلنيةلة اإلالقيود ُب ظل العودلة واالنفتاح االقتصادي، وهبذا قد صلد أن ىذا قد يؤثر على ضبط الرسا
 .واجملتمع اجلزائري اإلسبلمي، فمهمة الرقابة تزيد صعوبة ُب ىذه احلالة

تتمثل ُب التنظيم الذاٌب  عبلانتوبناء على ما تقدم فإن احلماية القانونية الوقائية للمستهلك ُب اإل
للقواعد القانونية، إضافة إذل االلتزام ابدلبادئ العامة اليت تسعى إذل تقييد حرية ادلعلن  عبلنيةواحًتام الرسالة اإل

وضبط ىذه األخَتة لتتبلءم  عبلنية،اإللتحقيق احلماية للطرف الضعيف، وىو ادلستهلك ادلتلقي لتلك الرسالة 
 .والّنظام العام واآلداب العامة وقيم اجملتمع اجلزائري
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 البياانت الشخصية حمور : أوال

 البياانت الشخصية: 10

 6 ميثل خصائص مفردات العينة ادلبحوثة10جدول

صلتخا
 ص

 اجملموع تكنولوجيا ادلعلومات اتصال مجاىريي اتصال وعالقات عامة

 انثى ذكر انثى ذكر انثى  ذكر اجلنس
 النسبة   
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 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

[22- 
22                ] 

0
0 

52
% 

3
4 

53
% 

2 011
% 

2
1 

011
% 

0 011
% 

0
2 

52
% 

02
1 

53
% 

[23– 
10 ] 

0 14
% 

2 11
% 

1 11% 1 11% 1 11% 0 14
% 

4 11
% 

ما فوق 
10 

1 11
% 

1 11
% 

1 11% 1 11% 1 11% 1 11
% 

1 11
% 

0 اجملموع
2 

01
1 

3
2 

01
1 

2 011 2
1 

011 0 011 0
1 

01
1 

02
4 

01
1 

 ما بني يف ختصص اتصال وعالقات عامة يف سنمن أفراد العينة نسبة الذكور  انيوضح اجلدول أعاله  
نسبة االانث من نفس التخصص يف سن ما  و %،14[ ىي 10-23] السن %، وما بني52ىي [ 22-22]

%، اما ابلنسبة لتخصص اتصال مجاىريي فنسبة 11[ ىي 10-23%، وما بني ]53[ ىي 22-22بني ]
%، وكذلك نسبة االانث من نفس الفئة العمرية ومن نفس 011[ ىي 22-22سن ]الالذكور فيو ما بني 

%، 011[ ىي 22-22لذكور يف الفئة ]، ويف ختصص تكنولوجيا ادلعلومات نسبة ا%011التخصص ىي 
%، يف حني ال يوجد فرد من 14[ ىي 10-23%، ونسبتهم يف الفئة ]52ونسبة االانث من نفس الفئة ىي 

 سنة. 10مفردات العينة يتجاوز سنو 

 ليتضح من خالل اجلدول6

 .%53من كال اجلنسني بنسبة  [22-22أن أغلبية مفردات العينة تًتاوح أعمارىم ما بني ] -



 الفصل الرابع :                                                                  اجلانب التطبيقي

 61 

، وقد يرجع ذلك الن 015يع التخصصات، وعدد االانث ىو ذكر يف مج 01إن عدد الذكور يف عينتا ىو -
عدد االانث يف قسم العلوم االنسانية أكرب من الذكور رمبا الن عدد االانث ادلتحصالت على شهادة الباكالوراي 

 ن الذكور.أكرب من عدد الذكور، أو رمبا الن ىذا التخصص يستهوي االانث أكثر م

 22مفردة، ومن ختصص اتصال مجاىريي  44إن عدد مفردات العينة من ختصص اتصال وعالقات عامة ىو -
 مفردة 04مفردة، ومن ختصص تكنولوجيا ادلعلومات 

 اثنيا: عادات وأمناط تعرض مفردات العينة املبحوثة لإلعالن التلفزيوين اجلزائري

 اجلزائرية اليت يتعرض فيها أفراد العينة ادلبحوثة لإلعالانت اجلزائرية القنوات146

 اجلزائرية اليت يتعرض فيها أفراد العينة ادلبحوثة لإلعالانت اجلزائرية القنوات 6 ميثل12جدول 

اليت يتعرض فيها مفردات العينة لإلعالانت التلفزيونية القنوات اجلزائرية  من خالل اجلدول اعاله يتضح ان اكثر
ت على مستوى %، وقد يرجع ذلك الن ىذه القناة أحدثت تغيريا11بنسبة  10اجلزائرية اجلزائرية ىي6 قناة 

 جودة ونوعية برارلها.

 

 

 

 

 

 

 % ك النسبة العبارة
 %04 03 النهار

 tv 41 12%الشروق
 %11 22 10 اجلزائرية

 %11 1 اخرى تذكر
 011 024 اجملموع
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حسب متغري  إلعالانت اجلزائريةاىل اأفراد العينة ادلبحوثة  من خالذلا  اليت يتعرضالقنوات 6 ميثل 11اجلدول 
 اجلنس

 اجلنس        ذكر انثى اجملموع
 ك % ك % ك % العبارة

 النهار 4 14% 5 14% 03 04%
 الشروق 1 11% 41 13% 41 12%
 10اجلزائرية 2 01% 21 11% 22 11%

 اخرى تذكر - - - - - -
 اجملموع 01 011 015 011 024 011

التلفزيونية اجلزائرية  لإلعالانتالذكور يتعرض فيها اليت  القنوات اكثرمن خالل اجلدول اعاله يتضح ان 
، اما ابلنسبة %01بنسبة  10مث قناة اجلزائرية  %،11%، تليها قناة الشروق بنسبة 14ىي6 قناة النهار بنسبة 

% ، تليها قناة الشروق بنسبة 11بنسبة  10اجلزائرية ىي قناة اجلزائرية لإلعالانتفاكثر قناة تتعرضن فيها  لإلانث
 .%14%، مث قناة النهار بنسبة 13

والذكور تستهويهم  القناة االخبارية االوىل يف اجلزائر ألهناوقد يعود سبب تفضيل الذكور لقناة النهار  
ىاتو  الن 10االخبار والربامج الرايضية اكثر من أي برامج اخرى، على عكس االانث الاليت اخًتن قناة اجلزائرية

 اكثر من الرجل.  ادلرأةلبية برارلها ختص أغ القناة

أكثر شهرة بينهم ، أو القنوات لك الن ىاتو اخرى، وقد يعود ذقناة يف حني مل يضف افراد العينة أي 
 اجلزائرية. لإلعالانتاألكثر عرضا  ألهنا

الن عدد االانث يف عينتنا ذلك سبب رجع ي،و %11على اعلى نسبة وتقدر ب 10لتتحصل قناة اجلزائرية  -
 خالذلا اىل االعالانت اجلزائرية، تتعرضن منقناة كأكثر   10قناة اجلزائريةاكثر من الذكور، وأغلبية االانث اخًتن 

، برارلهاوجودة بعد التغيري الذي قامت بو يف ابقة ونوعية  10اىل ان قناة اجلزائرية  ،وقد يرجع سبب اختيارىن
من مسلسالت، برامج  ادلرأةختص  هااستطاعت ان جتذب مشاىدة االانث ذلا اكثر من الذكور، فغالبية برارل

 .غنائية...اخللى الرشاقة، جلسات نسائية، برامج االزايء، برامج للحفاظ ع
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 اجلزائرية القنوات ادلقدمة يف إلعالانتاىل اأوقات تعرض افراد العينة -11

 اجلزائريةالقنوات ادلقدمة يف  لإلعالانتأوقات تعرض افراد العينة  6 ميثل14اجلدول 

 نسبة         تكرار                                          النسبة      العبارة                  

 %11 11 صباحا   

 %21 21 مساءا  

 %41 55 ليال   

 %011 024 اجملموع    
اجلزائرية القنوات من خالل اجلدول اعاله يتضح ان اغلبية افراد العينة يتعرضون لإلعالانت ادلقدمة يف 

ألنو عادة ما يكون الطالب اجلامعي منشغل ابلدراسة يف الفًتة الصباحية %، ورمبا يرجع ذلك 41ليال بنسبة 
 .وادلسائية، أو الن القنوات اجلزائرية تركز على بث االعالانت ليال على اعتبار انو وقت الذروة

 ادلقدمة يف الفضائيات اجلزائرية حسب متغري اجلنس لإلعالانتأوقات تعرض افراد العينة  6 ميثل11اجلدول 

 اجلنس                  

 العبارة 

 اجملموع           اانث           ذكور             

 نسبة تكرار  نسبة تكرار %نسبة  تكرار

 %11 11 %11 11 %11 11 صباحا

 %21 21 %21 22 %21 11 مساءا

 %41 55 %41 43 %41 02 ليال

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع

اجلزائرية ليال بنسة القنوات ادلقدمة يف  لإلعالانتلبية الذكور يتعرضون ان أغمن خالل اجلدول يتضح 
ليال بنسبة  لإلعالانتفغالبيتهن تتعرضن  لإلانث%، كما ىو احلال ابلنسبة 21%، وبعضهم مساءا بنسبة 41
 %.21بنسبة  % ، وبعضهن مساءا41
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اجلزائرية ليال بنسبة  قنواتادلقدمة يف ال لإلعالانتليتفق كال اجلنسني من افراد العينة على التعرض -
، او الن % ، وقد يعود ذلك لكوهنم من فئة الطلبة وابلتايل فاهنم ميضون وقتهم الصباحي وادلسائي يف اجلامعة41

تستهدف اكرب تبار انو وقت ذروة ادلشاىدة، وابلتايل على اعليال تزيد من كثافة عرض االعالانت اجلزائرية  قنواتال
 .، وكذلك قد يرجع سبب اختيارىم لذوقهم يف ادلشاىدةعدد من ادلشاىدين أكثر من الفًتات االخرى

 التلفزيونية اجلزائرية لإلعالانتردة فعل افراد العينة اثناء تعرضهم  -10

 التلفزيونية اجلزائرية لإلعالانت6 ميثل ردة فعل افراد العينة اثناء تعرضهم 12اجلدول 

 نسبة              تكرار               النسبة العبارة  

 %02 21 تتابعها حىت النهاية

 %21 25 تغري القناة

 %20 31 تتابع اليت تعجبك فقط

 %011 024 اجملموع    
اجلزائرية اليت تعجبهم  اعاله  يتضح ان اغلبية افراد العينة يتابعون االعالانت التلفزيونيةمن خالل اجلدول 

حد ذاتو فهناك اعالانت جتذب ادلتعرض ذلا وىناك اعالانت %، وقد يرجع ذلك لإلعالن يف 20بنسبة  فقط
 .جتعلو يعزف عن مشاىدهتا

 التلفزيونية اجلزائرية حسب متغري اجلنس لإلعالانتردة فعل افراد العينة اثناء تعرضهم 136اجلدول 

 اجلنس                  

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

 %02 21 %05 21 %11 1 تتابعها حىت النهاية

 %21 25 %03 05 %23 01 تغري القناة

 %20 31 %24 31 %11 11 بك فقطجتتابع اليت تع

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
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بنسبة  لإلعالانتالقناة عند تعرضهم ادلبحوثة يغريون لبية الذكور من افراد العينة يوضح اجلدول ان أغ
%، يف حني تتابع غالبية االانث 11تعجبهم بنسبة %، وبعضهم االخر يكمل متابعة االعالانت اليت 23

الذكور %، وقد يدل ذلك على ان 03%، وبعضهن تغري القناة بنسبة 24 االعالانت اليت تعجبهن فقط بنسبة
 .بشكل كبري، على عكس االانث ابإلعالانتال يولون اىتماما 

يرجع قد  ، و%20على أعلى نسبة وتقدر ب  -االعالانت اليت تعجبك فقط تتابع–لتتحصل عبارة -
االقناع واجلذب وابلتايل يعزف ادلشاىد عن ذلك اىل االعالن يف حد ذاتو، فهناك بعض االعالانت تفتقر اىل 

متابعتها او حىت يغري القناة بسببها، كما ان تكرار بعض االعالانت بكثرة يشعر ادلشاىد ابدللل والنفور من ذلك 
 االعالن.

 اللغة اليت يفضل أفراد العينة متابعة االعالانت التلفزيونية اجلزائرية هبا-13

 يفضل أفراد العينة متابعة االعالانت التلفزيونية اجلزائرية هبا6 ميثل اللغة اليت 14اجلدول

 نسبة         تكرار               النسبة      العبارة                 

 %21 34 العامية 

 %13 42 العربية الفصحى

 %011 024 اجملموع    
متابعة االعالانت التلفزيونية اجلزائرية من خالل اجلدول اعاله يتضح ان افراد العينة ادلبحوثة يفضلون -

العامية اجلزائرية خليط ما بني اللغة العربية والفرنسية، ورمبا  هجة%، ومن ادلعروف ان الل21العامية بنسبة  هجةابلل
على عكس اللغة العربية يع كل فرد مهما كان مستواه فهمها، العامية يستط للهجةيرجع سبب تفضيلهم اىل ان ا

 .االشخاص ذوي ادلستوى التعليمييت يفهمها الفصحى ال
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 ة اجلزائرية هبا حسب متغري اجلنساللغة اليت يفضل أفراد العينة متابعة االعالانت التلفزيوني 6 ميثل15اجلدول 

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

 %21 34 %21 25 %21 5 العامية

 %13 42 %13 41 %41 2 العربية الفصحى

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
%، 21بنسبة هجةالعامية لبية الذكور يفضلون متابعة االعالانت ابللأغمن خالل اجلدول يتضح ان 

فغالبيتهن تفضلن %، كما ىو احلال ابلنسبة لإلانث 41وبعضهم االخر يفضل اللغة العربية الفصحى بنسبة 
 %.13%، وبعضهن ابللغة العربية الفصحى بنسبة 21متابعة االعالانت ابللهجة العامية بنسبة 

%، 21اجلزائرية ابللهجة العامية بنسبة ليفضل كال اجلنسني من أفراد العينة متابعة االعالانت التلفزيونية -
الة االعالنية اىل أكرب عدد شلكن من ادلتعرضني ورمبا يعود سبب التفضيل اىل ان ىذه اللهجة تضمن وصول الرس

لإلعالن، إذ أن ىذه اللهجة يستطيع كل فرد فهمها على عكس العربية الفصحى حيتاج فهمها اىل مستوى 
 تعليمي معني. 
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 .افراد العينة ادلبحوثة قطع الربامج لبث االعالانت ورفض موافقة-14

 .الربامج لبث االعالانتما إذا كان أفراد العينة ادلبحوثة يوافقون على قطع 6 ميثل 01اجلدول 

 نسبة         تكرار               النسبة     العبارة                   

 %11 1 نعم

 %44 21 ال

 %12 24 ال اكًتث

 %011 024 اجملموع    
 لقطع الربامج من اجل بث االعالانتلبية افراد العينة ال يكًتثون أغمن خالل اجلدول اعاله يتضح ان 

كدارسني لإلعالن يدركون ضرورة قطع الربامج لبث االعالانت %، وقد يعود ذلك اىل ان أفراد العينة  12بنسبة 
 .حلصد أكرب نسبة مشاىدة لو

 حسب متغري اجلنسما إذا كان أفراد العينة ادلبحوثة يوافقون على قطع الربامج لبث االعالانت  6 ميثل00اجلدول 

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

 %11 1 %11 1 %11 1 نعم

 %44 21 %42 11 %23 01 ال

 %12 24 %14 15 %11 1 ال اكًتث

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
%، وبعضهم 23من خالل اجلدول يتضح ان اغلبية الذكور يرفضون قطع الربامج لبث االعالانت بنسبة 

، يف حني غالبية االانث ال يكًتثن ابإلعالانتوقد يرجع ذلك لعدم اىتمامهم  %11ال يكًتث لذلك بنسبة 
 %.42بنسبة %، وبعضهن ترفضن 14االعالانت بنسبة  لقطع الربامج من اجل بث
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ة قطع %، وقد يعود ذلك لفهمهم ضرور 12وتقدر بنسبة على اعلى  عبارة ال اكًتث لتتحصل-
اهنم أو الن ىذه االعالانت هتمهم، او  الربامج لبث االعالانت حىت تستهدف اكرب عدد شلكن من ادلشاىدين،

 صبحوا ال يكًتثون.اعتادوا على قطع الربامج وابلتايل ا

 التلفزيونية اجلزائرية لإلعالانتسبب تعرض افراد العينة  -15

 التلفزيونية اجلزائرية لإلعالانت6 ميثل سبب تعرض افراد العينة 02 اجلدول

 نسبة         تكرار               النسبة      العبارة                   

دلعرفة احسن ادلنتجات واخلدمات 
 ادلطروحة يف السوق

11 41% 

 %24 11 أخرىحاجات  إلشباع

 %01 02 الختاذ القرار الشرائي

 %21 25 جمالن االعالن مفروض ضمن الربا

 %11 1 اخرى تذكر

 %011 024 اجملموع    
التلفزيونية اجلزائرية دلعرفة احسن  لإلعالانتمن خالل اجلدول يتضح ان معظم افراد العينة يتعرضون 

%، وقد يدل ذلك على اهنم يعتربون االعالن مصدرا 41بنسبة  ادلنتجات واخلدمات ادلطروحة يف السوق
 .للمعلومات، أو أهنم يلجؤون لإلعالن لتحقيق الرضا مبقتنياهتم 
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 التلفزيونية اجلزائرية حسب متغري اجلنس لإلعالانتسبب تعرض افراد العينة 6 ميثل 01اجلدول 

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

دلعرفة احسن ادلنتجات 
واخلدمات ادلطروحة يف 

 السوق

1 21% 11 42% 11 41% 

 %24 11 %24 11 %11 1 حاجات معينة إلشباع

 %01 02 %15 01 %01 2 القرار الشرائي الختاذ

الن االعالن مفروض 
 ضمن الربامج

01 23% 05 03% 25 21% 

 %11 1 %11 1 %11 1 اخرى تذكر

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
التلفزيونية الن ىذه االعالانت مفروضة عليهم ضمن  لإلعالانتيوضح اجلدول ان معظم الذكور يتعرضون 

% الختاذ 01% منهم دلعرفة أحسن ادلنتجات واخلدمات ادلطروحة يف السوق، و 21و %، 23الربامج بنسبة 
ذلذه االعالانت دلعرفة احسن ادلنتجات واخلدمات ادلطروحة يف السوق يف حني تتعرض االانث القرار الشرائي، 

%الن االعالن مفروض علهن ضمن 03%، و%24إلشباع حاجات أخرى بنسبة  وبعضهن%،42بنسبة 
 % منهن الختاذ القرار الشرائي.15و  ،الربامج

ليتفق أغلبية أفراد العينة ادلبحوثة على أن سبب تعرضهم لإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية ىو معرفة أحسن  -
االعالانت دتثل مصدر للمعلومات ابلنسبة ، وىذا يدل على أن ادلنتجات واخلدمات ادلطروحة يف السوق

 ذلم.
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 من الناحية االخالقية الطابع الذي يغلب على االعالانت التلفزيونية اجلزائرية-01

 6 ميثل الطابع الذي يغلب على االعالانت التلفزيونية اجلزائرية04اجلدول 

 نسبة         تكرار               النسبة        العبارة                

 %14 23 السليب

 %42 13 ايجياال

 %011 024 اجملموع    
زائرية يغلب عليها الطابع من خالل اجلدول يتضح ان اغلبية افراد العينة يرون ان االعالانت التلفزيونية اجل

بعض التجاوزات %، وىذا يدل على ان االعالانت التلفزيونية حتتوي على 14السليب من الناحية االخالقية بنسبة 
 االخالقية يف زلتوىا.

حسب متغري  من الناحية االخالقية الطابع الذي يغلب على االعالانت التلفزيونية اجلزائرية6 ميثل 01اجلدول 
 اجلنس

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

 %14 23 %14 15 %11 4 السليب

 %42 13 %42 11 %43 3 االجياي

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
بنسبة السليب لبية الذكور يرون ابن االعالن التلفزيوين اجلزائري يغلب عليو الطابعأغيبني اجلدول ان -

 لإلانث%، كما ىو احلال ابلنسبة 43بنسبة االجياي يف حني يرى البعض منهم انو يغلب عليها الطابع  ،11%
%، وترى بعضهن انو يغلب 14بنسبة السلبي يهن كذلك ان االعالانت اجلزائرية يغلب عليها الطابعفحسب رأ

مهما طغى عليها الطابع  %، وىذا يدل على ان االعالانت التلفزيونية اجلزائرية42 بنسبة االجيايعليها الطابع 
 السليب إال أهنا ال ختلو من اإلجيابية.
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من الناحية السليب مفردات العينة على ان االعالانت التلفزيونية اجلزائرية يغلب عليها الطابع  يةغلبليجمع أ-
منها مل تصل اىل ادلستوى الذي ينتظره  % وىذا يدل على ان االعالانت التلفزيونية اجلزائرية 14بنسبةاألخالقية 

 .لإلعالنمها ، واهنا مل تراعي ادلعايري الالزمة عند تصميادلبحوثة فراد العينةأ

 التلفزيونية لإلعالانتاالشياء اليت تلفت انتباه افراد العينة -00

 التلفزيونية لإلعالانت6 ميثل االشياء اليت تلفت انتباه افراد العينة 02اجلدول 

 نسبة         تكرار               النسبة    العبارة                    

 %12 41 الصوت يف االعالن

 %41 12 الشخصيات االعالنية

 %14 01 طريقة التصميم

 %12 3 الفكاىة

 %11 2 الفكرة االعالنية

 %11 1 اخرى تذكر

 %011 024 اجملموع    
من اجلدول يتضح ان أكثر ما يلفت انتباه أفراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية ىو الشخصيات  

وىذا قد يدل على ان مصممو االعالانت التلفزيونية اجلزائرية  ،%41بنسبة  االعالنية ادلوظفة يف االعالن
 استطاعوا توظيف الشخصيات ادلناسبة.
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 التلفزيونية حسب متغري اجلنس لإلعالانتاالشياء اليت تلفت انتباه افراد العينة  6 ميثل 03اجلدول 

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

 %12 41 %13 41 %14 11 الصوت يف االعالن

 %41 12 %42 11 %41 2 الشخصيات االعالنية

 %14 01 %15 01 %11 1 طريقة التصميم

 %12 3 %11 1 %01 2 الفكاىة

 %11  2 %11 4 %01 2 الفكرة االعالنية

 %11 1 %11 1 %11 1 اخرى تذكر

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
من أفراد العينة اىل االعالانت التلفزيونية اجلزائرية ىو يبني اجلدول ان اكثر شيء يلفت انتباه الذكور 

، مث الفكاىة والفكرة االعالنية %14%، مث الصوت ادلستخدمة فيو بنسبة 41الشخصيات االعالنية بنسبة 
%، مث 42%، كذلك االانث اكثر ما يلفت انتباىهن ىو الشخصيات  ادلوظفة يف االعالن بنسبة 01بنسبة 

%، مث الفكرة االعالنية 11الفكاىة بنسبة %، مث 15%، مث طريقة تصميم االعالن بنسبة 13الصوت بنسبة 
دلبحوثة كانت الشخصيات االعالنية، الصوت يف االعالن، طريقة ومنو نالحظ أن اختيارات العينة ا %.11بنسبة

 التصميم، الفكاىة، مث الفكرة االعالنية، وابلتايل فإن االساليب اإلقناعية ادلرتبطة ابلشكل ىي األكثر أتثريا.  

يلفت على ان الشخصيات االعالنية ادلوظفة يف االعالن ىي أكثر ما ادلبحوثة لبية افراد العينة أغليجمع -
ب انتباه ادلتعرض ذ%، ويعود ذلك الن الشخصيات االعالنية من أكثر العوامل اليت جت41انتباىهم بنسبة 

 ، وقد يدل ايضا على ان االعالانت التلفزيونية اجلزائرية استطاعت توظيف الشخصيات ادلناسبة.لإلعالن
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 جلزائريةاالشياء اليت تزعج افراد العينة يف االعالانت التلفزيونية ا-02

 6 ميثل االشياء اليت تزعج افراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية04اجلدول 

 نسبة         تكرار               النسبة     العبارة                  

 %24 41 ادلبالغة يف وصف ادلنتجات

 %15 00 االاثرة واالغراء

 %23 11 التصميم الرديء

 %11 1 اخرى تذكر

 %011 024 اجملموع    
غة يف وصف لمن خالل اجلدول اعاله يتضح أن اكثر ما يزعج أفراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية ادلبا

 .وىذا يدل على أن ىذه االعالانت تفتقر نوعا ما اىل ادلصداقية ،%24بنسبة  ادلنتجات
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 افراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية حسب متغري اجلنسشياء اليت تزعج اال6 ميثل 05اجلدول 

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

ادلبالغة يف وصف 
 ادلنتجات

01 23% 31 24% 41 24% 

 %15 00 %14 5 %01 2 االاثرة واالغراء

 %23 11 %24 11 %21 1 التصميم الرديء

 %11 1 %11 1 %11 1 اخرى تذكر

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
 الذكور من افراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية ىوأكثر ما يزعج من خالل اجلدول يتضح ان 

%، كما 01، مث االاثرة واالغراء بنسبة %21%، مث رداءة التصميم بنسبة 23ادلبالغة يف وصف ادلنتجات بنسبة 
%،مث التصميم الرديء 24فاكثر ما يزعجهن  ىو ادلبالغة يف وصف ادلنتجات بنسبة  لإلانثىو احلال ابلنسبة 

الضوابط بعض %، وىذا يدل على أن االعالانت اجلزائرية ال تلتزم ب14مث االاثرة واالغراء بنسبة ‘ %24بنسبة 
 .الغرائز، والتزام الصدق كتجنب سلاطبة  االخالقية

لبية مفردات العينة على ان اكثر ما يزعجهم يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية ىو ادلبالغة يف أغليجتمع -
وتومهو  لإلعالنانت تسعى اىل تغليط ادلتابع ىذه االعالان %، وقد يدل ذلك على 24وصف ادلنتجات بنسبة

 تتحلى ابدلصداقية التامة. ، واهنا المبثالية السلعة ادلعلن عنها
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 العوامل اليت تؤدي اىل االنصراف عن متابعة االعالن حسب افراد العينة-01

 6 ميثل العوامل اليت تؤدي اىل االنصراف عن متابعة االعالن حسب افراد العينة21اجلدول 

 نسبة         تكرار               النسبة   العبارة                   

تعارض االعالن مع ادلمنوعات 
 الثقافية

24 05% 

 %44 11 رداءة االعالن يف حد ذاتو

 %24 11 تكرار االعالن اكثر من الالزم

تقليد االعالانت اجلزائرية 
 الغربية لإلعالانت

01 15% 

 - - اخرى تذكر

 %011 024 اجملموع    
اجلزائرية لرداءهتا بنسبة  متابعة االعالانت لبية افراد العينة ينصرفون عنأغمن خالل اجلدول يتضح ان 

%، وىذا يدل على أن االعالانت التلفزيونية اجلزائرية ال تزال يف بدايتها، ومل تصل بعد اىل ادلستوى الذي 44
 ينتظره منها مجهور الطلبة كعينة مبحوثة.
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 افراد العينة حسب متغري اجلنسالعوامل اليت تؤدي اىل االنصراف عن متابعة االعالن حسب 206اجلدول

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

تعارض االعالن مع 
 ادلمنوعات الثقافية

4 23% 21 04% 24 05% 

رداءة االعالن يف حد 
 ذاتو

1 11% 11 42% 11 44% 

تكرار االعالن اكثر من 
 الالزم

1 11% 11 24% 11 24% 

تقليد االعالانت اجلزائرية 
 الغربية لإلعالانت

0 13% 5 14% 01 15% 

 %11 1 %11 1 %11 1 اخرى تذكر

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
التلفزيوين اىل االنصراف عن متابعة االعالن من أفراد العينة يبني اجلدول ان العوامل اليت تؤدي ابلذكور 

%، مث لتعارضو مع ادلمنوعات الثقافية بنسبة 11اجلزائري ىي رداءة ىذا االخري وتكراره أكثر من الالزم بنسبة 
 لإلانثكما ىو احلال ابلنسبة %، وبعضهم ينصرف عن ادلتابعة لتقليد االعالانت اجلزائرية االعالانت الغربية،  23

%، مث لتكراره اكثر من الالزم بنسبة 42ىي رداءتو بنسبة فالعوامل اليت تؤدي هبن لالنصراف عن متابعة االعالن 
ترى بعضهن ان تقليد االعالانت اجلزائرية ، و %04%، مث لتعارض االعالن مع ادلمنوعات الثقافية بنسبة 24

%، وابلتايل فإن 14راف عن متابعة االعالن بنسبة الغربية ىو العامل الذي يؤدي هبن اىل االنص لإلعالانت
 علهم ينصرفون عن متابعة ىذه االعالانت ىو رداءة تصميمها وتكرارىا أكثر من الالزم.أكثر ما جي

التلفزيوين اليت تؤدي هبم اىل االنصراف عن متابعة االعالن  ليجتمع أغلبية أفراد العينة على ان العوامل-
زائرية التزال يف اجل %، ويدل ذلك على ان االعالانت التلفزيونية44رداءة ىذا االخري بنسبة اجلزائري ىي 

 اهنا ال حتظى ابالىتمام الالزم من قبل اجلهات ادلعنية.بداايهتا، أو 
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 يف االعالانت التلفزيونية اجلزائريةادلبحوثة درجة ثقة افراد العينة -04

 6 ميثل درجة ثقة افراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية22اجلدول 

 نسبة         تكرار               النسبة     العبارة                   

 %11 1 عالية 

 %12 41 متوسطة

 %24 35 منخفضة

 %011 024 اجملموع    
%، 24بنسبة  ان ثقة أفراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية منخفضةمن خالل اجلدول يتضح 

وقد يرجع ذلك الن ىذه االعالانت حتتوي على بعض التجاوزات االخالقية كالصدق، وابلتايل فقد أفراد العينة 
 .ثقتهم فيها

 درجة ثقة افراد العينة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية حسب متغري اجلنس6 ميثل 21اجلدول 

 اجلنس                 

 العبارة

 اجملموع          أنثى           ذكر         

 % ك % ك % ك

 %11 1 %11 1 %11 1 عالية

 %12 41 %13 41 %11 1 متوسطة

 %24 35 %21 25 %23 01 منخفضة

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع
% 23ثقتهم يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية منخفضة بنسبة من أفراد العينة اغلبية الذكور اجلدول ان يبني  

فغالبيتهن ثقتهن منخفضة بنسبة  لإلانثكما ىو احلال ابلنسبة %،  11وبعضهم االخر ثقتهم متوسطة بنسبة 
 أي مستوى الثقة ما بني ادلتوسط وادلنخفض. %.13%، وبعضهن ثقتهن متوسطة بنسبة 21
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%، وقد يعود 24على أن ثقتهم يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية منخفضة بنسبة  لبية أفراد العينة أغمع ليج-
وابلتايل فقد مجهور  ببعض ادلعايري االخالقية كالتحلي ابلصدقتلتزم  ال ألهناىذه االعالانت، أو  ذلك لرداءة

 .الطلبة كعينة مبحوثة ثقتهم فيها

 يف القنوات اجلزائرية  .اثلثا: التجاوزات األخالقية لإلعالانت املقدمة 

 تعرض أفراد العينة ادلبحوثة لبعض التجاوزات األخالقية  يف اإلعالانت  التلفزيونية اجلزائرية -15

تعرض أفراد العينة ادلبحوثة لبعض التجاوزات األخالقية  يف اإلعالانت ادلقدمة يف   ما إذا 6 ميثل 24اجلدول رقم 
 اجلزائرية لقنواتا

 %النسبة  التكرار النسبةالعبارة                       
 %21 34 نعم 

 %13 42 ال
 %011 124 اجملموع 

ميثل نسبة أفراد العينة ادلبحوثة  % 21من خالل اجلدول أعاله نالحظ اعلي إمجايل نسبة حتصلنا عليو 
ميثل األفراد  %13اجلزائرية ،وأقل إمجايل نسبة الذين تعرضوا لبعض التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية 

 الذين مل يتعرضوا لبعض التجاوزات األخالقية .

وىذا ما يفسر أن بعض اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية ال حتًتم ادلعايري والقيم  األخالقية  الواجب االلتزام 
 هبا لذلك دتكنت من جتاوزىا .

العينة ادلبحوثة لبعض التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية 6 ميثل توزيع تعرض أفراد  21اجلدول 
 حسب متغري اجلنس 

 اجلنس               
 العبارة

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %21 34 %20 22 %41 02 نعم
 %13 42 %15 41 %21 11 ال

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع 
 

دتثل الطالبات اللوايت تعرضن   %20من خالل اجلدول أعاله اعلي نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث 
.أما أعلى  %15لبعض التجاوزات يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية ،واللوايت مل يتعرضن لبعض التجاوزات بنسبة 
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دتثل الطلبة الذين تعرضوا لبعض التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية  %41ىي نسبة عند الذكور 
 . %21ونسبة الطلبة  الذين مل يتعرضوا لبعض التجاوزات ىي  اجلزائرية.

أهنم تعرضوا لبعض التجاوزات تدل على من خالل ما سبق صلد  أعلى نسبة لكل من اإلانث والذكور 
وىذا ما يفسر أن طلبة علوم اإلعالم واالتصال جبامعة قادلة على دراية  ،اإلعالانت التلفزيونية اجلزائريةاألخالقية يف 

 ىو أخالقي آو غري أخالقي . أبخالقيات وقانون اإلعالن لذلك ذلم إمكانية معرفة ما

 زائريةيف اإلعالانت التلفزيونية اجلأفراد العينة ذلا   التجاوزات  اإلعالنية اليت تعرض -16

 اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية يف 6 ميثل التجاوزات  االعالنية اليت تعرضت ذلا مفردات العينة ادلبحوثة  22اجلدول 

)مالحظة 6 مت التفريغ ابعتماد طريقة إعادة التفيئة وذلك على أساس الذين أجابوا بنعم فقط وذلك من خالل 
 اختيار أكثر من إجابة ،(

 %النسبة  التكرار النسبةالعبارة                        
 %01 02 نقص ادلصداقية

عدم مطابقة الشكل االعالين مع 
 اجلودة 

2 3% 

 %01 01 نشر ثقافة استهالكية
 %01 4 التعارض مع القيم الثقافية

عدم مطابقة الشكل االعالين مع 
 اجلودة، نشر ثقافة استهالكية

1 2% 

التعارض مع القيم الثقافية ، نقص 
 ادلصداقية ، نشر ثقافة استهالكية

03 22% 

نشر ثقافة استهالكية ، التعارض مع 
 القيم الثقافية

21 22% 

 _ _   أخرى تذكر 
 %011 34 اجملموع

يرون دتثل اجابة ادلبحوثني الذين  %22تشري نتائج اجلدول اعاله ان اعلى امجايل نسبة حتصلنا عليو ىو 
ان التجاوزات االخالقية اليت تعرضوا ذلا يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية تتمثل يف نشر الثقافة االستهالكية 

دتثل اجابة ادلبحوثني الذين يرون ان  %2والتعارض مع القيم الثقافية للمجتمع ، واقل نسبة حتصلنا عليها 
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ت التلفزيونية اجلزائرية تتمثل يف عدم مطابقة الشكل االعالين مع التجاوزات االخالقية اليت تعرضوا ذلا يف اإلعالان
 اجلودة  نشر الثقافة االستهالكية .

وىذا ما يفسر ان الغرض من االعالن التلفزيوين ىو الربح ادلادي ،من خالل حث ادلتلقي على كثرة  االستهالك  
وىذا من القيم الغري االخالقية اليت تؤدي ابلفرد اىل االسراف والتبذير الذي يتعارض مع القيم الثقافية يف اجملتمع 

 االسالمي 

اليت تعرضت ذلا مفردات العينة ادلبحوثة يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية 6 ميثل التجاوزات االعالنية  23اجلدول
 حسب متغري اجلنس 

)مالحظة 6 مت التفريغ ابعتماد طريقة إعادة  التفيئة وعلى أساس الذين أجابوا بنعم فقط وذلك من خالل اختيار 
 أكثر من إجابة( 

 اجلنس               
 العبارة

 اجملموع         اانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %01 02 %04 5 %22 1 نقص ادلصداقية
 %3 2 %3 1 %4 0 التعارض مع القيم الثقافية

 %01 01 %02 4 %02 2 نشر ثقافة استهالكية
عدم مطابقة الشكل 

 االعالين مع اجلودة
1 1% 4 02% 4 01% 

الشكل عدم مطابقة 
االعالين مع اجلودة، نشر 

 ثقافة استهالكية

1 1% 1 4% 1 2% 

التعارض مع القيم الثقافية 
، نقص ادلصداقية ، نشر 

 ثقافة استهالكية

2 03% 01 21% 03 22% 

نشر ثقافة استهالكية ، 
 التعارض مع القيم الثقافية

4 11% 02 24% 21 22% 

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 34 %011 22 %011 02 اجملموع 
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واليت دتثل نسبة  %،24من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ ان اعلى نسبة حتصلنا عليها عند االانث 
الطالبات ادلبحواثت اللوايت ترى أبن التجاوزات االخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية تتمثل يف التعارض مع 

ودتثل نسبة اجابة الطالبات   %3القيم الثقافية ونشر الثقافة االستهالكية ،واقل نسبة حتصلنا عليها ىي 
طابقة الشكل زات االخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية تتمثل يف عدم مادلبحواثت اللوايت ترى أبن التجاو 

دتثل اجابة ادلبحوثني الذين يرون أبن التجاوزات   %11يف حني صلد اعلى نسبة عند الذكور ، االعالين مع اجلودة
دتثل اجابة  %4نسبة للذكور االخالقية تتمثل يف نشر الثقافة االستهالكية و التعارض مع القيم االخالقية ،وأقل 

ادلبحوثني الذين يرون ان التجاوزات االخالقية اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية تتمثل يف عدم مطابقة الشكل 
 االعالين مع اجلودة .

سبق نالحظ ان وجهة نظر الذكور تتفق مع وجهة نظر االانث اذ يرون ان التجاوزات  من خالل ما
التلفزيونية اجلزائرية تتمثل يف تكريس النزعة االستهالكية والتعارض مع القيم الثقافية، وىذا  االخالقية يف اإلعالانت

يف حني الذين يرون ان التجاوزات االخالقية يف  ،الن ىو بيع اكثر لتحقيق ربح اكثريفسر ان ىدف وغاية االع ما
ين مع اجلودة ،تعود اىل جتربتهم للمواد ادلعلن اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية تتمثل يف عدم مطابقة الشكل االعال

 .ادلتوقعة عنها اليت مل تكن بنفس اجلودة والفاعلية
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 العوامل اليت تؤدي إىل التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية -17

6 ميثل العوامل اليت تؤدي إىل التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية  حسب  24اجلدول رقم 
 وجهة نظر مفردات العينة ادلبحوثة 

 ) مالحظة 6 مت تفريغ البياانت ابعتماد  طريقة التفيئة وذلك من خالل اختيار أكثر من إجابة (

 %النسبة  التكرار                        النسبة                العبارة   
 % 20 22 عدم الصرامة يف تطبيق القانون 

ادلؤسسات وادلعلنني على  حرص
 رحبي الاجلانب 

13 42% 

نقص فعالية مجعيات محاية 
 ادلستهلك يف ىذا األمر 

01 4% 

عدم الصرامة يف تطبيق القانون ، 
 حرص ادلؤسسات وادلعلنني على 

 جلانب ارحبيا
 

04 01% 

نقص فعالية مجعيات محاية 
ادلستهلك يف ىذا األمر ، عدم 

 الصرامة يف تطبيق القانون

01 01% 

 _ _   أخرى تذكر 
 %011 024 اجملموع

وميثل نسبة إجابة  %42من معطيات اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو ىو 
ادلبحوثني الذين يرون أبن حرص ادلؤسسات وادلعلنني على اجلانب الرحبي ىو العامل الذي يؤدي إىل كثرة 

دتثل نسبة ادلبحوثني الذين يرون أبن   %4التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية ، واقل نسبة 
 ذا األمر ىو العامل الذي يؤدي إىل التجاوزات اإلعالنية اجلزائرية .نقص فعالية مجعيات محاية ادلستهلك يف ى

يفسر أن اىتمام ادلؤسسات وادلعلنني ينصب يف االىتمام ابجلانب الرحبي أكثر من االىتمام  وىذا ما
اية ابجلانب األخالقي شلا جعلها تتجاوز احلدود األخالقية لتحقيق غاايهتا الرحبية يف ضل نقص فعالية مجعيات مح

 ادلستهلك 
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6 ميثل العوامل اليت تؤدي إىل التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية من وجهة نظر 25اجلدول 
 مفردات العينة ادلبحوثة حسب متغري اجلنس 

 ) مالحظة 6 مت تفريغ البياانت ابعتماد  طريقة التفيئة وذلك من خالل  اختيار أكثر من إجابة (

   اجلنس                
 العبارة

 اجملموع         اانث           ذكور            
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار  

عدم الصرامة يف تطبيق 
 القانون 

3 20% 4 3 % 00 5% 

حرص ادلؤسسات و 
وكاالت اإلعالن  على 

 اجلانب ارحبي 

1 21% 14 11% 13 42% 

 نقص فعالية مجعيات
محاية ادلستهلك يف ىذا 

 األمر 

0 3% 21 21% 22 20 % 

عدم الصرامة يف تطبيق 
القانون ، حرص 
ادلؤسسات وادلعلنني على 

 اجلانب ارحبي
 

4 11% 22 21 % 11 24% 

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 124 %011 015 %011 01 اجملموع

ودتثل نسبة ادلبحواثت اللوايت   %11عند اإلانث تشري نتائج اجلدول أعاله إىل أعلى نسبة حتصلنا عليها 
نية أبن حرص ادلؤسسات على اجلانب الرحبي ىو العامل الذي يؤدي إىل التجاوزات األخالقية اإلعال ينتر 

واليت دتثل نسبة ادلبحواثت اللوايت ترى أن عدم الصرامة يف تطبيق   %3 ىي وأقل نسبة عند اإلانث ،اجلزائرية
القانون ىو العامل الذي يؤدي إىل التجاوزات اإلعالنية يف اإلعالانت اجلزائرية .أما أعلى نسبة عند الذكور 

عالن  دتثل نسبة ادلبحوثني الذين يرون أن عدم الصرامة يف تطبيق القانون وحرص ادلؤسسات و وكاالت اإل 11%
على اجلانب الرحبي مها العاملني الذين يؤداين إىل التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت اجلزائرية .واقل نسبة عند 

دتثل نسبة ادلبحوثني الذين يرون أن نقص فعالية مجعيات محاية ادلستهلك ىو العامل الذي و  %3 ىي الذكور
 ائرية .يؤدي اىل التجاوزات اإلعالنية يف اإلعالانت اجلز 
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اإلانث ترى أن حرص  يةلباغإذ صلد  ،عن نظرة اإلانث ان نظرة الذكور ختتلفترى من خالل ما سبق 
أما أغلب  ،ادلؤسسات على اجلانب الرحبي ىو العامل الذي يؤدي إىل التجاوزات األخالقية اإلعالنية اجلزائرية

ن ت على اجلانب الرحبي مها العامالوكاال الذكور يرون أن عدم الصرامة يف تطبيق القانون وحرص ادلؤسسات و
 ونعتمدييفسر أن ادلؤسسات وادلعلنني  ن يؤداين إىل التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت اجلزائرية ، وىذا مااذلال

وأن القوانني ادلشرعة وادلنصوص عليها يف اجلانب األخالقي لإلعالانت رلرد حرب   ،الغاية تربر الوسيلة أعلى مبد
 مل جتسد على ارض الواقع . و قعلى ور 

 اذليئات اليت تقع على عاتقها ادلسؤولية  األخالقية يف الضبط اإلعالين - 18

6 ميثل اذليئات اليت تقع على عاتقها ادلسؤولية  األخالقية يف الضبط اإلعالين من وجهة نظر أفراد  11اجلدول
 العينة ادلبحوثة  

                       النسبة                      
 العبارة

 %النسبة  التكرار

 %01 02 ادلعلن
 %45 20 وكاالت اإلعالن

 %04 04 وزارة االتصال
 %23 11 اذليئات الرمسية ادلختصة

 _ _   أخرى تذكر 
 %011 024 اجملموع

واليت دتثل نسبة ادلبحوثني  %45تشري نتائج اجلدول أعاله إىل أن أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو ىو
الذين يرون أن وكاالت اإلعالن ىي اذليئة اليت تقع على عاتقها مسؤولية األخالقية يف الضبط اإلعالين ،أما اقل 

لمبحوثني الذين  يرون أن ادلعلن ىو الذي تقع على عاتقو ادلسؤولية لنسبة ك  %02 ىو إمجايل نسبة حتصلنا عليو
 الين .األخالقية يف الضبط اإلع

يفسر انو جيب على الوكاالت اإلعالنية النظر جيدا يف الفكرة اإلعالنية ادلقدمة ذلا من قبل  وىذا ما
ىو مطلوب يف الوسط  و يتناىف مع ماأاإلعالن جيب أن تراعي ما يتناسب ادلؤسسات ادلعلنة ،وقبل ما تصمم 

  .رب عدد شلكن من اجلمهور ادلستهدف اكألن ادلعلن ال هبمو سوى الًتويج للمنتج والوصول إىل ،االجتماعي
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6 ميثل اذليئات اليت تقع على عاتقها ادلسؤولية األخالقية يف الضبط اإلعالين من وجهة نظر أفراد  10اجلدول 
 العينة ادلبحوثة حسب متغري اجلنس

   اجلنس               
 العبارة

 اجملموع         اانث           ذكور            
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار  

 %01 02 %2 2 %11 1 ادلعلن
 %45 20 %11 21 %3 0 وكاالت اإلعالن

 %04 04 % 02 03 %3 0 وزارة االتصال
 %23 11 % 21 21 %11 4 اذليئات الرمسية ادلختصة

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 124 %011 015 %011 01 اجملموع

واليت دتثل نسبة ادلبحواثت  %11أعاله نالحظ أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث من خالل اجلدول 
واقل ، ية األخالقية يف الضبط اإلعاليناللوايت ترى أن وكاالت اإلعالن ىي اذليئة اليت تقع على عاتقها ادلسؤول

سؤولية األخالقية يف الضبط أن ادلعلن ىو الذي تقع على عاتقو ادلاالانث الاليت ترين واليت دتثل  %2ىي نسبة 
دتثل إجابة  و %11ىي  يف حني صلد أعلى نسبة  حتصلنا عليها عند الذكور ،وجهة نظرىن سبح ،اإلعالين

وأقل نسبة  ،على عاتقها ادلسؤولية األخالقية ادلبحوثني الذين يرون أن اذليئات الرمسية ادلختصة ىي اذليئة اليت تقع
تقع  اليت اذليئاتىي وزارة االتصال (  –الذين يرون أن ) وكاالت اإلعالن  دتثل إجابة ادلبحوثنيو   %3ىي 

 ادلسؤولية األخالقية يف الضبط اإلعالين . هاعلى عاتق

لكن جيمع أغلبية الطلبة بنسبة ختالف يف وجهات نظر ادلبحوثني ، ايوجد  ومن خالل ما سبق صلد أن
، وذلك الن ادلسؤولية األخالقية يف الضبط اإلعالينتتحمل ىي اذليئة اليت  يةوكاالت اإلعالن% على ان ال45

  .ولة عما فيوؤ وابلتايل تكون  ادلساالعالن  ميتصمتقوم بىذه الوكاالت ىي اليت 
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الضوابط األخالقية الواجب توفرىا عند صياغة وتصميم اإلعالن حىت ال يقع ادلعلنون يف مثل ىذه  - 19
 التجاوزات

6ميثل الضوابط األخالقية الواجب توفرىا عند صياغة وتصميم اإلعالن حىت ال يقع ادلعلنون يف مثل 12اجلدول
 ىذه التجاوزات من وجهة نظر أفراد العينة ادلبحوثة .

 ) مالحظة 6 مت تفريغ البياانت ابستعمال طريقة التفيئة وذلك من خالل استخدام أكثر من إجابة (

 نسبةال                         
 العبارة

 %النسبة  التكرار

 %21 24 احًتام القيم الثقافية للمجتمع 
 %11 40 ة والطفل  أاحًتام ادلر 

 %0 2 اجلنسية سلاطبة الغرائزجتنب 
و  ،لثقافية للمجتمعاحًتام القيم ا

 احًتام ادلرأة والطفل 
11 41% 

 _ _   أخرى تذكر 
 %011 024 اجملموع

 

ميثل نسبة ادلبحوثني و  %41 ىو أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليوأن من معطيات اجلدول أعاله نالحظ 
عند صياغة وتصميم االعالن  احًتام القيم الثقافية للمجتمع ، احًتام ادلرأة والطفل  أبنو ال بد من الذين يرون 

ميثل نسبة ادلبحوثني الذين   %0صل عليو حىت ال يقع ادلعلنون يف مثل ىذه التجاوزات ، واقل إمجايل نسبة حت
 .اجلنسية الغرائز أبنو ال بد من جتنب سلاطبة يرون 

 االعالن.  تصميم  يقوم عليهاالركائز أىم  والطفلاحًتام ادلرأة و القيم الثقافية احًتام وىذا ما يفسر أن  
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 يف مثل نيادلعلن ال يقع ميثل الضوابط األخالقية الواجب توفرىا عند صياغة وتصميم اإلعالن حىت 6 11اجلدول 
 ىذه التجاوزات من وجهة نظر أفراد العينة ادلبحوثة حسب متغري اجلنس.

 ) مالحظة 6 مت تفريغ البياانت ابستعمال طريقة التفيئة وذلك من خالل استخدام أكثر من إجابة (

 اجلنس
 العبارة

 اجملموع         اانث           ذكور            
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار  

احًتام القيم الثقافية 
 للمجتمع 

2 01% 22 24 % 24 21% 

 %11 40 %14 13 %21 4 احًتام ادلرأة والطفل  
عدم ادلبالغة يف سلاطبة 

 اجلنسية الغرائز
1 1% 2 2 % 2 0% 

احًتام القيم الثقافية 
للمجتمع ،احًتام ادلرأة 

 والطفل 

5 21% 44 41% 11 41% 

 _ _   _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع

 دتثل نسبة واليت %41 ىي من معطيات اجلدول أعاله نالحظ أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث
انو جيب احًتام القيم الثقافية للمجتمع ، واحًتام ادلرأة والطفل  عند صياغة اإلعالن ،حىت ال  ينالطالبات اللوايت تر 

انو جيب  ينادلبحواثت اللوايت تر  دتثل نسبةو  %2 ىي يقع ادلعلنون يف التجاوزات األخالقية اإلعالنية ، واقل نسبة
تشري  و %21 ىي صلد أعلى نسبة عند الذكور ، وعند صياغة و تصميم االعالن عدم ادلبالغة يف سلاطبة الغرائز

 )احًتام القيم الثقافية للمجتمع ، واحًتام ادلرأة والطفل ( عند  نية الذين يرون انو جيب على ادلعلنلطلباىل ا
يف حني مل ترد أيو إجابة على عدم ادلبالغة يف سلاطبة  ،عون يف التجاوزات األخالقيةالتصميم اإلعالين حىت ال يق

 من طرف الذكور . اجلنسية زالغرائ

مفردات العينة ادلبحوثة تتمحور حول انو من اىم وجهات نظر أغلب  ومن خالل ما سبق نالحظ ان
الضوابط األخالقية الواجب توفرىا عند صياغة وتصميم اإلعالن حىت ال يقع ادلعلن أو اجلهة ادلعلنة يف مثل ىذه 

 .واحًتام ادلرأة والطفلللمجتمع ، التجاوزات احًتام القيم الثقافية 
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  ام ال التضرر من اإلعالانت ةحال يعرفون اجلهات اليت يلجؤون اليها  العينة ما إذا كان أفرادمعرفة – 20

 التضرر من اإلعالانت  ةلا6ميثل إذا كانت مفردات العينة ادلبحوثة تعرف إىل من تلجأ يف ح 14اجلدول 

                      النسبة                          
 العبارة

 %النسبة  التكرار

 %34 52 نعم
 %22 12 ال

 %011 124 اجملموع
ميثل نسبة الطلبة و  %34 ىو أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو ان من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ

دتثل نسبة و  %22 ىي التضرر من اإلعالانت ، واقل نسبة ةذين يعرفون إىل من يلجئون يف حالادلبحوثني ال
 أغلبية أفراد العينة يعرفون اىل من يلجؤون.وابلتايل فان  ،الذين جيهلون ذلكادلفردات 

6 ميثل إذا كانت مفردات العينة ادلبحوثة تعرف إىل من تلجأ يف حلت التضرر من اإلعالانت حسب 11اجلدول
 متغري اجلنس 

 اجلنس                
 العبارة

 اجملموع         اانث           ذكور            
 نسبة تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %34 52 %32 35 %43 01 نعم
 %22 12 %24 11 % 01 2 ال

 %011 024 %011 015 %011 01 اجملموع 
دتثل حيث   %32 وتقدر ب أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث ان اجلدول أعاله نالحظخالل من 

دتثل نسبة و  %24ىي ، وأقل نسبة التضرر من اإلعالانت ةلوايت تعرفن إىل من تلجأن يف حالالطالبات النسبة 
دتثل نسبة الذكور الذين يعرفون إىل من و  %43ىي أما أعلى نسبة لدى الذكور  ،الطالبات اللوايت ال تعرفن ذلك

 دتثل نسبة  الذين ال يعرفون .و  % 01ىي و اقل نسبة عند الذكور  يلجئون يف حالة التضرر من اإلعالانت،

اجلدول نالحظ ان أغلبية مفردات العينة من كال اجلنسني يعرفون اىل من يلجؤون يف ونالحظ من خالل 
  -ختصص علوم االعالم واالتصال–حالة التضرر من االعالانت، وقد يكون لتخصص دراستهم دورا يف ذلك 
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 التضرر من اإلعالانت  ةالعينة ادلبحوثة يف حال ها أفرادلجأ إليياجلهة اليت  - 21

 التضرر من اإلعالانت   ةها أفراد العينة ادلبحوثة يف حاللجأ إليي6 ميثل اجلهة اليت 12اجلدول

 %النسبة  التكرار النسبة العبارة 
 %2 2 القضاء

 %41 40 مجعيات محاية ادلستهلك 
 %13 14 أخرى تذكر ) ادلعلن (

 %02 01 وكاالت اإلعالن (أخرى تذكر ) 
 %011 52 اجملموع 

نسبة ادلبحوثني الذين يلجؤون اىل ثل و مي % 41أعلى إمجايل نسبة  ان تشري نتائج اجلدول أعاله إىل
  يف حالة التضرر من االعالانت. مجعيات محاية ادلستهلك

التضرر من اإلعالانت حسب متغري   ةها أفراد العينة ادلبحوثة يف حال6 ميثل اجلهة اليت تلجأ إلي13اجلدول
 اجلنس 

   اجلنس                
 العبارة

 اجملموع         اانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %2 2 %2 2 %1 1 القضاء
 %41 40 %42 13 %12 4 مجعيات محاية ادلستهلك 

 %13 14 %12 25 % 42 1 أخرى تذكر ) ادلعلن (
أخرى تذكر ) وكاالت 

 اإلعالن (
2 04 % 01 02% 01 02% 

 %011 52 %011 40 %011 00 اجملموع
 لإلانثكنسبة  %42 ىي أن أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانثيتضح اجلدول أعاله  من خالل

% و دتثل نسبة االانث الاليت يتوجهن اىل ادلعلن ، مث 12تليها  ،اىل مجعيات محاية ادلستهلك الاليت يلجأن 
و  %2 ىي وأقل نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث% كنسبة لإلانث الاليت تتوجهن اىل الوكاالت االعالنية،  02
يلجؤون الذين الذكور ودتثل نسبة  %42 ىي أما أعلى نسبة عند الذكور ،القضاءاالانث الاليت يلجأن اىل  دتثل
% ودتثل نسبة الذكور الذين يتوجهون اىل مجعيات محاية 12، تليها التضرر من اإلعالانت ةحاليف ادلعلن اىل 

يف حني  % كنسبة للذكور الذين يتوجهون اىل وكاالت االعالن يف حالة التضرر من االعالن ،04ادلستهلك، مث 
 .يعزف الذكور عن التوجو اىل القضاء
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ول ان أغلبية مفردات العينة ما بني ذكور و اانث يتوجهون اىل مجعيات محاية ليتضح من خالل اجلد
%، وقد يرجع ذلك الن ىذه اجلمعيات ىي االنسب ليسًتد هبا ادلستهلكني حقوقهم دون 41ادلستهلك بنسبة 

 الدخول يف ادلشاكل القضائية.

 رابعا: مدى احرتام اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية للمرأة والطفل

  اجلزائرية على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية ونوافقي معرفة ما إذا كان أفراد العينة  -22

  اجلزائرية 6 ميثل موافقة أو عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية14اجلدول 

 %النسبة  التكرار النسبة العبارة
 %21 10 نعم 

 %31 51 ال
 %011 124 اجملموع

والذي ميثل اغلب مفردات  %31 ىو أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليويتضح ان من خالل اجلدول أعاله 
%، و قد يرجع ذلك لكوهنم 31بنسبة  ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونيةعلى ظهور  ونوافقيال  الذين  العينة ادلبحوثة

 ينتمون اىل رلتمع زلافظ.  

حسب اجلزائرية 6 ميثل مدى موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية  15اجلدول 
 متغري اجلنس 

 اجلنس               
 العبارة

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %21 10 % 21 21 % 41 2 نعم 
 %31 51 % 33 44 % 21 5 ال

 %011 124 %011 015 %011 01 اجملموع
دتثل نسبة و  %33ىي أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث ان اجلدول أعاله نالحظ من خالل 

دتثل نسبة و  %21 ىي وأقل نسبة، اجلزائرية ادلبحواثت اللوايت ال توافقن على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية
ون على دتثل الذين ال يوافق و %21 ىي أعلى نسبة عند الذكور ، كذلك فاناللوايت توافقن على ذلكاالانث 

الذكور الذين يوافقون على دتثل نسبة و   %41  ىي وأقل نسبة عند الذكور، اإلعالانت ىذه ظهور ادلرأة يف
 .ظهورىا
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اجلزائرية بنسبة ال يوافقون على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية وعليو فان أغلبية أفراد العينة ادلبحوثة 
 وقد يرجع ذلك اىل طبيعة البيئة اليت يعيشون فيها واليت تتميز ابحملافظة.، 31%

 اجلزائرية سبب موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية -22

 أفراد العينة ادلبحوثة على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية  6ميثل سبب موافقة41اجلدول 

 %النسبة  التكرار النسبة العبارة
 %21 21 جلذب االنتباه

 %2 2 أصبحت ادلرأة أكثر مشاركة يف اجملتمع
أتثر ادلرأة بشكل اجياي يف عملية 

 اإلقناع 
5 25% 

 _ _ أخرى تذكر 
 %011 10 اجملموع 

نسبة ادلبحوثني  ميثلو   %21ىو أعاله نالحظ أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو خالل اجلدول من 
 قدرهتا على جذب االنتباه.سبب ب الذين يوافقون على ظهور ادلرأة يف االعالانت التلفزيونية اجلزائرية

 ميثل سبب موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية حسب متغري اجلنس 6 40اجلدول 

 اجلنس               
 العبارة

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %21 21 % 34 17 % 14 3 جلذب االنتباه
أصبحت ادلرأة أكثر 

 مشاركة يف اجملتمع
0 0% 2  5 % 2 2% 

أتثر ادلرآة بشكل اجياي 
 يف عملية االقتناع

5 22 % 4 03 % 5 25% 

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 10 %011 23 %011 8 اجملموع 

اغلب ثل أن دتو   %34 ىي من معطيات اجلدول أعاله نالحظ أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث
، وقد يرجع ذلك جذب االنتباهبسبب قدرهتا على على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت وافقن الفتيات ادلبحواثت ت

على  يوافقون  دتثل نسبة ادلبحوثني الذينو   %22 ىي أما أعلى نسبة عند الذكورلكوهنن من نفس اجلنس، 
 .اإلقناعىا بشكل اجياي يف عملية أتثري بسبب ظهور ادلرأة يف اإلعالانت 
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هم من خالل مالحظة ما سبق نالحظ اختالف وجهات النظر بني الذكور واإلانث حول سبب موافقت
قدرة ، كما ان وىذا ما يفسر أن للمرأة أساليب وطرق خاصة جلذب االنتباه ،على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت

 جيدة على اإلقناع. 

 اجلزائريةور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية سبب  عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على ظه -23

 6ميثل سبب  عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية 42اجلدول 

 %النسبة  التكرار النسبةالعبارة                        
أصبحت ادلرأة تشارك حىت يف 

 اإلعالانت اليت ال تعنيها
04 21 % 

 % 21 15 جعل ادلرأة كسلعة
ظهور ادلرأة حبركات ذات إحياءات 
منافية للدين اإلسالمي واآلداب 

 العامة

02 03% 

 _ _ أخرى تذكر 
 %011 51 اجملموع 

نسبة ادلبحوثني الذين ال % ودتثل 21يتضح ان اعلى نسبة حتصلنا عليها ىي اجلدول أعاله من خالل  
، وقد يدل ذلك على اهنم سلعةسبب أن اإلعالن جعل ادلرأة كبدلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية يوافقون على ظهور ا

 تعرضوا إلعالانت ال حتًتم ادلرأة وتوظفها بشكل سيء.
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6ميثل سبب  عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية حسب متغري 41اجلدول 
 اجلنس 

 اجلنس                
 العبارة

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

أصبحت ادلرأة تشارك 
حىت يف اإلعالانت اليت ال 

 تعنيها

1 1 % 04 20 % 04 21 % 

 % 21 15 % 21 12 % 41 1 جعل ادلرأة كسلعة
ظهور ادلرأة حبركات ذات 

لثقافة إحياءات منافية 
 واآلداب العامةاجملتمع 

4 13 % 02 04% 02 03% 

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 51 % 011 42 % 011 3 اجملموع 

ودتثل نسبة ادلبحواثت اللوايت  %21أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث  يتضح ان  من خالل اجلدول أعاله
ىي ،وأقل نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث  ادلرأة تظهر كسلعة سبب جعلبظهور ادلرأة يف اإلعالانت ترفضن ترى 
حبركات ذات  ىاسبب ظهور بعلى ظهور ادلرأة يف اإلعالانت نسبة ادلبحواثت الاليت ال توافقن دتثل  و% 04

 واآلداب العامة.لثقافة اجملتمع إحياءات منافية 

دتثل نسبة ادلبحوثني الذين يرجعون عدم موافقتهم و    %13عليها عند الذكور أما أعلى نسبة حتصلنا 
 .واآلداب العامةلثقافة اجملتمع حبركات ذات إحياءات منافية  ىاعلى ظهور ادلرأة يف اإلعالانت لسبب ظهور 

بني النظر حول  سبب عدم ادلوافقة  اتاختالف يف وجهيوجد  نالحظ انو  من خالل مالحظة ما سبق
، جيمع غالبيتهم على ان جعل ادلراة كسلعة ىو دلرأة يف اإلعالانت التلفزيونيةعلى ظهور ا انث ادلبحوثنيلذكور واإلا

ادلعلنني جعلوا ادلرأة سلعة  ألن الكثري من ادلتلقني يقومون ابقتناء  سبب رفضهم لظهورىا، وىذا يدل على ان 
وىذا ما جيعل من اإلعالن غري أخالقي  تيف  بعض اإلعالانادلنتجات على أساس مجال او  شهرة ادلرأة ادلوظفة 

 الستغاللو دلفاتن ادلرأة .
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 ظهور املرأة  يف املنتجات املعلن عنها ضروري آم غري ضروري -24

ادلنتجات ادلعلن عنها ضروري آم غري ضروري حسب وجهة نظر أفراد  6 ميثل إذا كان ظهور ادلرأة  يف44اجلدول 
 العينة ادلبحوثة 

 %النسبة  التكرار النسبة                     العبارة
 %21 10 ضروري 

 %31 51 غري ضروري) سطحي فقط(
 %011 124 اجملموع

ميثل نسبة ادلبحوثني  و  %31ىو من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو 
  .ر ادلرأة يف اإلعالانت غري ضروريظهو ان الذين يرون 

6 ميثل إذا كان ظهور ادلرأة  يف ادلنتجات ادلعلن عنها  ضروري آم غري ضروري من  وجهة نظر أفراد 41اجلدول 
 العينة ادلبحوثة حسب متغري اجلنس

 اجلنس                 
 العبارة                

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %21 10 % 21 21 % 41 2 ضروري 
غري ضروري) سطحي 

 فقط(
5 21 % 44 33 % 51 31% 

 %011 124 %011 015 %011 01 اجملموع
دتثل نسبة ادلبحواثت  و  %33ىي أعاله نالحظ أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث اجلدول من 

ل نسبة اللوايت ترى ذلك دتث %21وأقل نسبة ، اإلعالانت التلفزيونية غري ضروريظهور ادلرأة يف  ى ان اللوايت تر 
، يف اإلعالانت غري ضرورير ادلرأة دتثل نسبة الذكور الذين يرون ظهو  %21ما أعلى نسبة عند الذكور ، اضروري

 دتثل نسبة الذكور الذين يرون ظهورىا يف اإلعالانت التلفزيونية ضروري  .و    %41 ىيوأقل نسبة عند الذكور 

و ىذا  ما يدل على عدم  من خالل مالحظة ما سبق صلد فيو اتفاق يف وجهات النظر بني اإلانث والذكور ،
 موافقة كل من اإلانث والذكور على توظيف ادلرأة يف اإلعالانت .
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 سبب جلوء املعلن إىل استخدام املرأة يف اإلعالانت -25

 6 ميثل سبب جلوء ادلعلن إىل استخدام ادلرأة يف اإلعالانت حسب وجهة نظر  أفراد العينة ادلبحوثة 42اجلدول 

 %النسبة  التكرار النسبة             العبارة          
 % 11 40 إلاثرة الغرائز

 % 21 34 جلذب ادلشاىدين 
 % 4 1 خاصة   إقناعيوألن للمرأة أساليب 

 _ _ أخرى تذكر 
 % 011 024 اجملموع 

و  % 21ىو من خالل نتائج اجلدول ادلتحصل عليها أعاله نالحظ أن أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو 
واقل ، يف اإلعالانت لسبب جذب االنتباهميثل نسبة ادلبحوثني الذين يرون أن ادلعلن يلجأ إىل استخدام ادلرأة 

ميثل نسبة ادلبحوثني الذين يرون أن ادلعلن يلجأ إىل استخدام ادلرأة يف اإلعالانت  %4إمجايل نسبة حتصلنا عليو 
 خاصة  .  إقناعيوألن للمرأة أساليب 

6 ميثل سبب جلوء ادلعلن إىل استخدام ادلرأة يف اإلعالانت من وجهة نظر  أفراد العينة ادلبحوثة حسب 43اجلدول 
 متغري اجلنس

 اجلنس                
 العبارة

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 % 11 40 %11 14 %20 1 إلاثرة الغرائز
 % 21 34 %22 24 %22 01 جلذب ادلشاىدين 

ألن للمرآة أساليب 
 خاصة إقناعيو

2 01% 1 1% 1 4 % 

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 % 011 024 %011 015 %011 01 اجملموع

دتثل نسبة اإلانث  % 22من معطيات اجلدول أعاله نالحظ أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث 
اللوايت ترى أن جذب االنتباه ىو السبب الذي جعل ادلعلن يلجأ إىل استخدام ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية ، واقل 

أما ،  اساليب إقناعيو خاصةلمرأة لثل نسبة اإلانث اللوايت ترى أن دتو   % 1نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث 
دتثل نسبة ادلبحوثني الذين يرون أن ادلعلن يلجأ إىل استخدام ادلرأة يف   %22لذكور أعلى نسبة حتصلنا عليها عند ا
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ودتثل نسبة ادلبحوثني الذين يرون  %2 واقل نسبة حتصلنا عليها عند الذكور اإلعالانت لسبب جذب االنتباه،
 ساليب إقناعيو خاصة. لمرأة ألتخدام ادلرأة يف اإلعالانت ألن ادلعلن يلجأ إىل اس

ىو قدرهتا على  سبب جلوء ادلعلن إىل استخدام ادلرأة يف اإلعالانتجمع أغلبية مفردات العينة على ان لي
لفت انتباه لخصائص وأساليب من وىذا ما يفسر أن ادلعلن يستخدم ادلرآة يف اإلعالانت دلا ذلا جذب االنتباه، 

 دلنتجات.ضلو اادلتلقني 

 توظيف الطفل يف اإلعالانت مدى موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على26

 و عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلعالانت أفقة ا6ميثل  مو 44اجلدول 

 %النسبة  التكرار العبارة                      النسبة
 %41 012 نعم
 %01 04 ال

 %011 124 اجملموع
والذي ميثل نسبة  % 41معطيات نتائج اجلدول أعاله نالحظ أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو  من

 .ادلبحوثني الذين يوافقون على توظيف األطفال يف اإلعالانت

و عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلعالانت حسب متغري أفقة ا6ميثل  مو 45اجلدول 
 اجلنس 

 اجلنس
 العبارة            

 اجملموع         اانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

 %41 012 %42 54 %41 02 نعم 
 %01 04 %04 01 %21 1 ال

 %011 124 %011 015 %011 01 اجملموع
ودتثل نسبة   %42اإلانث  أعلى نسبة حتصلنا عليها عندنالحظ ان  من خالل اجلدول أعاله 

 بحواثت الاليت دتثل نسبة ادلو   % 04، واقل نسبة على توظيف الطفل يف اإلعالانت نتوافق اليتال دلبحواثتا
قون الذين يواف دلبحوثنيدتثل نسبة او    %41أما أعلى نسبة حتصلنا عليها عند الذكور ، على ظهورىم  نال توافق

ادلبحوثني دتثل نسبة و   % 21ىي  قل نسبة حتصلنا عليها عند الذكورو أ ،على ظهور الطفل يف اإلعالانت
 الذين ال يوافقون على ذلك .
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اهنم يوافقون على توظيف الطفل يف االعالانت التلفزيونية بنسبة ليجمع أغلبية افراد العينة ادلبحوثة على 
 لرباءة والعفوية.%، ويرجع ذلك دلا يضفيو الطفل من مجال على االعالن كونو يتميز اب41

 سبب موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلعالانت -27

 6ميثل سبب موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلعالانت  11اجلدول 

 %النسبة  التكرار النسبةالعبارة                        
 %11 12 توظيفهم يناسب اجلمهور ادلستهدف

 %14 41 ذلم أتثري على القرار الشرائي 
 %5 01 ذلم إضفاء جاذبية على اإلعالانت 

 _ _ أخرى تذكر 
 011 012 اجملموع

 والذي ميثل نسبة   %11 ىو أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليوان من خالل اجلدول أعاله نالحظ 
اجلمهور يناسب  وتوظيفالتلفزيونية بسبب ان الذين يوافقون على ظهور الطفل يف اإلعالانت  ادلبحوثني 
الذين يوافقون على ظهور الطفل يف ادلبحوثني ميثل نسبة  و% 5 ىو ، واقل إمجايل نسبة حتصلنا عليوادلستهدف

 .بب إضفاء اجلاذبية على اإلعالانتاإلعالانت لس

 ميثل سبب موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلعالانت حسب متغري اجلنس 6 10اجلدول

 اجلنس               
 العبارة

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

توظيفهم يناسب اجلمهور 
 ادلستهدف

1 11% 11 12% 12 11% 

ذلم أتثري على القرار 
 الشرائي 

2 21% 14 11% 41 14% 

ذلم إضفاء جاذبية على 
 اإلعالانت 

0 01% 5 5% 01 5% 

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 012 %011 52 %011 01 اجملموع

واليت دتثل نسبة   %  12 ىي اجلدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة حتصلنا عليها عند اإلانثخالل من 
سبب موافقتهن على توظيف الطفل يف اإلعالانت إىل أن توظيفهم يناسب اجلمهور ترجعن اللوايت  بحواثتادل
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سبب موافقتهن على يرجعن  اللوايت بحواثتواليت دتثل نسبة ادل  % 5 ىي ، أما اقل نسبة عند اإلانثادلستهدف
، أما أعلى نسبة عند بية على اإلعالانتإضفاء جاذالقدرة على توظيف الطفل يف اإلعالانت إىل أن األطفال ذلم 

سبب موافقتهم على توظيف الطفل يف اإلعالانت  إىل يرجعون واليت دتثل نسبة ادلبحوثني الذين   % 21الذكور 
يرجعون دتثل نسبة ادلبحوثني الذين و  %01 ىي الذكور دوأقل نسبة عن ،على القرار الشرائي أن األطفال ذلم أتثري

إضفاء جاذبية على القدرة على توظيف الطفل يف اإلعالانت إىل أن األطفال ذلم  سبب موافقتهم على
  .اإلعالانت

أعلى نسبة أن اختالف بني وجهة نظر الذكور واإلانث حيث  الحظ ان ىناك ما سبق نخالل من 
يناسب اجلمهور ادلستهدف، يف حني صلد أعلى انو ىو عالن توظيف الطفل يف اإل اىل ان سبب لإلانث تعود

صب يف معٌت واحد نتاختياراهتم  إال أن ،ال ذلم أتثري على القرار الشرائيلذكور تعود لسبب أن األطفعند انسبة 
ىو ان الطفل يؤثر يف اجلمهور ادلستهدف، السيما الوالدين وىو أن غاية ادلعلن من توظيف الطفل يف اإلعالانت 

والتايل يكون  شاعر وغرائز األمومة واألبوة العالانت اليت يوظف فيها الطفل تكون عبارة عم سلاطبة دلإذ ان معظم ا
 التأثري على قرارىم الشرائي أسهل، ومنو تربز قوة االساليب اإلقناعية ادلرتبطة ابدلضمون على التأثري.

 الانتسبب عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلع -28

 6 6ميثل سبب عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلعالانت12اجلدول 

 %النسبة  التكرار النسبةالعبارة                        
 فواطع، استغالل براءة األطفال

 االمومة واالبوة
1 24% 

ابلنسبة  يعلم أمناط سلوكية سلبية
 للطفل ادلتعرض

4 11% 

 %24 1 الًتويج للثقافة االستهالكية
 _ _ أخرى تذكر 

 %011 04 اجملموع
والذي ميثل نسبة   %11 ىو أعلى إمجايل نسبة حتصلنا عليو ان من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ

لطفل يعلم ا التلفزيونية ىو انو  ادلبحوثني الذين يرجعون سبب عدم موافقتهم على توظيف الطفل يف اإلعالانت
ميثل نسبة ادلبحوثني الذين يرجعون سبب عدم  و % 24 ىو ، واقل إمجايل نسبةي أمناط سلوكية سلبيةادلتلق

عواطف و  طفالستغالل براءة األاب االعالانت تقومان ىذه  موافقتهم على توظيف الطفل يف اإلعالانت إىل
 .و الًتويج للثقافة االستهالكية، االمومة واالبوة
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من عل جيدلتلقي سلوكيات غري أخالقية شلا ما يفسر أن اإلعالانت التلفزيونية تكسب الطفل ا ىذاو 
  .اإلعالن غري أخالقي

 6 6ميثل سبب عدم موافقة أفراد العينة ادلبحوثة على توظيف الطفل يف اإلعالن حسب متغري اجلنس 11اجلدول 

 اجلنس               
 العبارة

 اجملموع         إانث           ذكور            
 %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار %نسبة  تكرار  

، استغالل براءة األطفال
 االمومة واالبوةو عواطف 

0 21% 4 10% 1 24% 

 يعلم  أمناط سلوكية سلبية
 ابلنسبة للطفل ادلتعرض

2 41% 2 42% 4 11% 

الًتويج للثقافة 
 االستهالكية

2 41% 1 21% 1 24% 

 _ _ _ _ _ _ أخرى تذكر 
 %011 04 %011 01 %011 1 اجملموع

نسبة  دتثلو   %42 ىي نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث ىاعل ان من خالل اجلدول أعاله نالحظ
يت يرجعن سبب عدم موافقتهن على توظيف الطفل يف اإلعالانت إىل انو يعلم أمناط سلوكية سلبية الادلبحواثت ال

نسبة ادلبحواثت الاليت يرجعن سبب دتثل واليت   %21ىيل نسبة حتصلنا عليها عند اإلانث أقو  ،يف رلتمع الطفل
 . إىل الًتويج للثقافة االستهالكيةعدم موافقتهن على توظيف الطفل يف اإلعالانت 

رون سبب عدم و دتثل نسبة ادلبحوثني الذين ي  % 41 ىي يف حني صلد أعلى نسبة عند الذكور
يعلم أمناط سلوكية سلبية و يروج إىل ىذا التوظيف  اناألطفال يف اإلعالانت راجع إىل وظيف موافقتهم على ت

سبب عدم يرجعون دتثل نسبة ادلبحوثني الذين و   % 21 ىي الثقافة االستهالكية ،واقل نسبة عند الذكور
 .مة واالبوةاالمو  عواطفستغالل ل، وارباءة األطفاللاستغالل  ان ىذا التوظيف فيو موافقتهم إىل
 توظيف الطفل يف اإلعالنيبني اجلدول ان أغلبية أفراد العينة ادلبحوثة  يرجعون سبب رفضهن لو 

وابلتايل نشر   ،ابلنسبة لألطفال ادلتعرضني لويعلم أمناط سلوكية سلبية  التلفزيوين اىل أن ىذا التوظيف من شأنو أن
 غري أخالقية يف اجملتمع .  قيمثقافة و 
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 الدراسة : نتائج

 عادات وأمناط تعرض أفراد العينة لإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية:-10

، وىذا نتيجة للتغيري الذي قامت بو على نوعية 10_ أىم قناة تتعرض ذلا مفردات العينة ادلبحوثة ىي اجلزائرية 
 وجودة برارلها.

انت التلفزيونية  اليت تعجبهم فقط وىذا راجع _ يتابع طلبة ماسًت علوم االعالم واالتصال كعينة مبحوثة اإلعال
 إىل اإلعالن يف حد ذاتو.

 _ أغلب مفردات العينة يفضلون متابعة اإلعالانت التلفزيونية ابللهجة العامية، ألهنا األكثر شيوعا بينهم .

ذلك إلدراكهم ضرورة _ أغلبية أفراد العينة ادلبحوثة ال يكًتثون اىل  قطع الربامج من أجل بث اإلعالانت، ويرجع 
 بث اإلعالانت أثناء الربامج، حىت تستهدف اكرب عدد شلكن من ادلتابعني   .

_ يتعرض طلبة علوم االعالم واالتصال اىل اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية دلعرفة أحسن ادلنتجات واخلدمات يف 
 السوق .

  حسب وجهة نظر مفردات العينة._ يغلب على اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية الطابع السليب

_ أكثر ما يلفت انتباه أفراد العينة يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية ىو الشخصيات اإلعالنية ادلوظفة يف 
 اإلعالانت. 

 _ أكثر ما يزعج أفراد العينة ادلبحوثة يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية ىو ادلبالغة يف وصف ادلنتجات .

 فردات العينة ادلبحوثة عن متابعة اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية لسبب رداءة تصميمها ._ ينصرف م

_ ثقة مفردات العينة ادلبحوثة يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية منخفضة، ويرجع ذلك لرداءهتا، وعدم التزامها 
 ببعض ادلعايري األخالقية كالصدق .

 التلفزيونية اجلزائرية يف القنوات اجلزائرية: التجاوزات األخالقية لإلعالانت-10

 _ تعرض طلبة علوم االعالم واالتصال لبعض التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية

تتمثل التجاوزات االخالقية اليت تعرض ذلا أفراد العينة  يف نشر ثقافة استهالكية ، والتعارض مع القيم الثقافية - 
 للمجتمع .
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_ حسب وجهة نظر أفراد العيينة ادلبحوثة فان العامل الذي يؤدي إىل التجاوزات األخالقية يف اإلعالانت 
 التلفزيونية  اجلزائرية ىو حرص ادلؤسسات وادلعلنني على اجلانب الرحبي فقط .

ات العينة _ اذليئات اليت تقع على عاتقها ادلسؤولية األخالقية يف الضبط اإلعالين  حسب وجهة نظر مفرد
 ادلبحوثة ىي وكاالت اإلعالن. 

_ تتمثل الضوابط األخالقية الواجب توفرىا عند صياغة وتصميم اإلعالن حسب رأي العينة يف احًتام القيم 
 الثقافية للمجتمع. 

 تهلك._ تلجأ مفردات العينة ادلبحوثة يف حالة التضرر من اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية  إىل مجعيات محاية ادلس

 مدى احرتام اإلعالن التلفزيوين اجلزائري للمرأة والطفل:-10

 _ أغلب مفردات العينة ادلبحوثة ال توافق على ظهور ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية اجلزائرية .

 _ حسب وجهة نظر العينة،  يلجأ ادلعلن إىل استخدام ادلرأة يف اإلعالانت التلفزيونية  من أجل جذب االنتباه.

_ أغلب مفردات العينة ادلبحوثة يوافقون على توظيف الطفل يف اإلعالانت التلفزيونية الن توظيفهم يناسب 
 اجلمهور ادلستهدف.
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 خاتمة

رغم بساطة موضوع أخالقيات االعالن التلفزيوين إال انه يتمتع بأمهية كبرية، ويعترب موضوعا حساسا 
املهنية، فلكل مهنة خالقيات، فهذه االخرية ترتبط باملمارسات للغاية الرتباط موضوع االعالن التلفزيوين باأل

واجباهتا االخالقية اليت تنشأ وترتعرع معها، وبالتايل املمارس هلذه املهنة جيد نفسه ملزما باالنصياع هلذه الواجبات، 
 على القالب االخالقي لكل مهنة. ةاف ه احلد من التجاوزات االخالقية واحملوهذا من شأن

ومصدر  ،مة وفعالة للرتويج ملختلف السلع واخلدماتكذلك فان االعالن مبختلف أنواعه يعترب اداة ها
مهم للمعلومات بالنسبة للجمهور، على غرار االعالن التلفزيوين الذي يتميز بصفاته السمعية البصرية اليت أضفت 

ضافة التأثري على اجلمهور املستهدف، إ عامل احلركية على االعالنات وزادت من جانبها اجلمايل الذي من شأنه
 اخلصائص السمعية البصرية زادت من تفعيل االساليب اإلقناعية املختلفة املستخدمة يف االعالنات. اىل ان

  حتدد له مساره ح ى ال ينررف عنواليت واالعالن التلفزيوين له مجلة من الضوابط االخالقية اليت حتكمه
 يتجاوز ثقافة اجملتمع.االهداف احلقيقية اليت وجد ال جلها وال 

التلفزيوين اجلزائري له ضوابط أخالقية ومواد قانونية تنص عليه، ح ى يضمن املشرع بذلك متاشيه واالعالن 
 .واحلد من التجاوزات االخالقية الشائعة يف االعالنات ،مع ثقافة اجملتمع اجلزائري

 على وحتمية سلبية آثار عنه ترتتب قد فإنه ،فعالو  سليم بأسلوب التلفزيوين اإلعالن ينشط مابقدر و 
قمنا هبا تبني لنا  اليت الدراسة خالل ومن ،الضوابط االخالقيةو  للمجتمع الثقافية احلدود بذلك متجاوزا اجملتمع،

طلبة ماسرت  وجهة ن رحسب من الناحية االخالقية يطغى عليه الطابع السليب ان االعالن التلفزيوين اجلزائري 
 األخالقية.للضوابط وجتاوزه  رداءة التصميم ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها علوم االعالم واالتصال

 :أنه ومن أهم النتائج اليت توصلنا اليها من هذا البرث
  أكثر ما يلفت انتباه أفراد العينة يف اإلعالنات التلفزيونية اجلزائرية هو الشخصيات اإلعالنية املوظفة يف _

  .اإلعالنات
  املنتجات._ أكثر ما يزعج أفراد العينة املبروثة يف اإلعالنات التلفزيونية اجلزائرية هو املبالغة يف وصف 
 ينصرف مفردات العينة املبروثة عن متابعة اإلعالنات التلفزيونية اجلزائرية لسبب رداءة تصميمها _.  

  منخفضة لسبب رداءة اإلعالنات وعدم  يةالتلفزيونية اجلزائر _ ثقة مفردات العينة املبروثة يف اإلعالنات
  .التزامها ببعض املعايري األخالقية كالصدق
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  وهذا  التلفزيونية اجلزائرية_ تعرضت مفردات العينة املبروثة لبعض التجاوزات األخالقية يف اإلعالنات
مع  والتعارضاستهالكية ضوابط األخالقية، وتتمثل هذه التجاوزات يف نشر ثقافة لنتيجة عدم احرتامها ل

 للمجتمع.   القيم الثقافية 
  تتمثل الضوابط األخالقية الواجب توفرها عند صياغة وتصميم اإلعالن يف احرتام القيم الثقافية _

 .للمجتمع واحرتام املواد القانونية اليت تنص على اإلعالن 

 اجلزائرية. بسببلفزيونية _ أغلب مفردات العينة املبروثة ال توافق على ظهور املرأة يف اإلعالنات الت 
  .شاهدة كسلعة واستخدامها كعامل جذب للمجعل املرأ

  التلفزيونية_ أغلب مفردات العينة املبروثة يوافقون على توظيف الطفل يف اإلعالنات.  

 :التالية توصياتخرجنا بال في ضوء النتائج المتحصل عليها فقد

  من طرف املعلنني اإلعالنوصياغة  تصميم عندثقافة اجملتمع مراعاة ضرورة. 
 قي مثل اجلانب املادي.األخال باجلانب االهتمام ضرورة 
  .جيب مراعاة القوانني املشرعة لتن يم اإلعالنات 
 الطفلو  للمرأة اإلعالن ضرورة احرتام.  
 اإلغراءو  اإلثارة أساليب استعمال وعدم اإلعالن، يف واملبالغة الكذب عن االبتعاد.  
 املستهلكني بصرة املضرة للمنتجات عدم الرتويج.  
 امليثاق.كمقرر يف   اإلعالين، بإدراجهايف العمل  األخالق، على الرتكيز 

 

 
  
 



 1 

 

 اجلمهورية اجلزائريــة الدميقراطيــــــة الشعبيــــة                
 وزارة التــعليم العايل والبحث العلمي

 قاملة 1445ماي  8جامعة 
  اإلنسانية و االجتماعيةكلية العلوم 

 االتصال و علم املكتبات اإلعالم وقسم علوم 
 

 

 اتصال و عالقات عامة ص:ختص
  استمارة استبيان بعنوان 

 
 

 
 

 )ة(:إشراف األستاذ                                                 :إعداد الطلبة
 خشة أحسن                                   لبدازي بشرى   -
 بوترعة نسيمة-  

 
 
 

ىذا االستبيان يدخل يف إطار دراسة علمية أكادميية فقط ، لذا نرجو من سيادتكم حتري الدقة مالحظة : 
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 العلمي فقط .
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