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 مقدمة
تعددت  ين واحًدا من المجاالت الميمة التمجال اإلعال يعد االبتكار في       

لعالم اإلعالن  يطبيقوألنو يمثل الجانب الت؛ ثراء ىذا المجال بشأن تناولو المحاوالت
 العمميةمسار  فيوتأثيره ، ىتمام بدور اإلعالنز بتصاعد االتاعصر يم يف

ة بين تعاظم المنافس يف وكذلك ،القيم الثقافية واالجتماعية فيبل وتأثيره ، االقتصادية
حدثات التكنولوجية ليذه ضوء تأثير المست عمى، و الوسائل اإلعالنية لتعددىا

 .(1)الوسائل
، ا لممستيمكينجديد وفريد من نوعو بما يحقق جذبً  يءفاالبتكار بمثابة خمق ش       

ا بين المستيمك والعالمة التجارية بما بشكل يخمق ارتباطً  يصال الرسالة اإلعالنيةا  و 
 .(2)من الخدمات واألفكار المعان عنيافادة أو اإليحفزىم عمى شراء السمع 

العممية اإلعالنية عمى نجاح الجيود اإلعالنية  يويتوقف الجانب االبتكاري ف      
، وأن اإلعالن ىو قمب اإلعالنتبار أن االبتكار ىو التى تقوم بيا المنشأة المعمنة باع

بتكار أفكار جديدة ىى عمى ا ، وأن القدرةير االبتكاري عن األفكار الجديدةالتعب
تعتمد عمى  يالت يمة ىععالنية الفا، وأن الرسالة اإلساسى لنجاح اإلعالنالمتطمب األ

قيق حيمكن أن تؤدى إلى ت يابتكار الفكرة واألسموب وطريقة المعالجة الت يالميارة ف
 .(3)األىداف االتصالية لإلعالن

 التي تمتازوعمى الرغم من أن المعمنين دائما ما يختارون الوكاالت اإلعالنية      
 لنا نو ينبغىفإ مية،عبتكارى وقدرتيا عمى تقديم المفاىيم اإلعالنية بفابأسموبيا اال

القائمين عمى إدارة اإلعالن أو  ليةو مسئو  يعدبتكارى والذى لم لتفكير االإلي ا اإلشارة
ا من فكر تسويقى ذا كان جزءً  إالإيمكن تحقيق تأثير  وكالة إعالنية فقط، كما أنو ال

اًل وحده بمعزل عن عوعممية فكرية مستمرة، كما أن اإلعالن المبدع لن يكون فا
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ك لذل؛ نتاج وتسعير وتوزيعإعناصر المزيج التسويقي التى يمكن أن يتفاعل معيا من 
ستراتيجية االبتكارية الركيزة األساسية التى تحمل الفكر اإلعالنى لمسمعة أو تمثل اال

 .الخدمة المعمن عنيا

إلى كل تفاصيل عممية االبتكار اإلعالنى، وتجيب  تشيرفاالستراتيجية االبتكارية      
عمى أحد سؤالى العمل االبتكارى اإلعالنى وىو ماذا يريد اإلعالن أن يقول؟..... ثم 

ن ايأتى بعد ذلك تنفيذ ىذه االستراتيجية من خالل الصور والعناوين والمغة واأللو 
ريده اإلعالن؟، من والتصميم وغيرىا ليجيب عمى السؤال الثانى وىو كيف يقال ما ي

االبتكارية بإعتبارىا جانًبا مميًزا وحيويا من اإلعالن  باالستراتيجياتىنا يأتى االىتمام 
حيث تيتم الشركات والوكاالت اإلعالنية بتطويرىا لتالئم األسواق الداخمية والخارجية 
عمى حد سواء حتى تتمكن من الوصول إلى قطاعات المستيمكين المستيدفة ونجاح 

 ه االستراتيجية يحقق األىداف المنشودة فى إطار التنوع الثقافى المحيط بيا.ىذ

وتتنوع االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات بتنوع رؤى المعمنين واىدافيم، ومع      
نجد أن ىناك نوعين اساسيين من االستراتيجيات  اإلعالنيةتعدد االستراتيجيات 

عمى المنتج واألخرى تعتمد عمى المستيمك، ويرى  االبتكارية ىما: استراتيجية تعتمد
الكثيرون أن االستراتيجيات الفعالة ىى التى تأخذ فى اعتبارىا كاًل من النوعين المنتج 
والمستيمك بما يستتبعو ذلك من الوفاء باالستماالت المنطقية والعاطفية، فاالستماالت 

الرسائل اإلعالنية بما يجعل اإلعالنية ىى األساليب االقناعية المستخدمة لتقديم 
المنتج جذاًبا ومفضاًل لممستيمك، وىى بذلك مدخل التأثير الذى يتم استخدامو لجذب 
انتباة المستيمكين وتحريك اىتماماتيم ودوافعيم لمتأثير عمى قراراتيم الشرائية، ويتأثر 

اإلعالنية  اختيار االستماالت بالعديد من المتغيرات عمى غرار طبيعة المنتج والمرحمة
لو وطبيعة المنافسة وكذلك طبيعة سموك المستيمك الذى يتسم بالتداخل والتعقيد بشأن 

 العوامل المؤثرة فيو والمتحكمة فى تشكيمو.
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ويتسم المجال اإلعالنى بالتغيير المستمر فى مدخالتو وتفاعميا، مما يجعل من      
الصعوبة بمكان إعطاء تعميمات عممية مؤكدة بشأن التأثير المباشر بمجرد استخدام 
االستمالة، ولذلك يجب أن نضع أمامنا النصيحة التى تقول "ابحث عن البساطة ولكن 

يضمن نجاحيا فى المجال  ر من استمالو الالتثق دائًما بيا" ذلك أن تفضيل أكث
. وتتعدد الرؤى (4)اإلعالنى إال إذا أخذت كل المتغيرات المحيطة فى االعتبارات

واالتجاىات حول تصنيف االستماالت اإلعالنية، إال أننا نجدىا عمى نوعين أوليما: 
كاألداء  استماالت عقمية تركز عمى الجوانب العممية والوظيفية لممنتج وتصف مزاياه

والصالبة والجودة وىى تخاطب العقل والمنطق، ثانييما: االستماالت العاطفية تستند 
إلى أبعاد عاطفية تمس المشاعر والوجدان بالتركيز عمى االحتياجات العاطفية 

 واالجتماعية لمجميور.
عالن بتنوع زوايا لالستراتيجيات االبتكارية لإل تنوعت معالجة الباحثينوعميو      

من منظور قدرات الفرد الخالقة  اإليي بعضيمالرؤية التى نظروا من خالليا، فقد نظر 
عالقات أو ترتيب مفردات لم تكن كذلك من قبل ... ونظر  خمقيجاد أشياء أو إعمى 

 التى مجموعة متتالية ومتداخمة من العمميات العقمية والنفسية بوصفيا اإليي بعضيم
نظر  فى حينلبعض المشكالت ...  بوصفيا حمواًل تؤدى إلى بمورة أفكار غير مسبوقة 

مما يشير إلى  ؛من حيث مدى مالئمة الفكرة اإلعالنية المبتكرة لممجتمع يمبعض اإليي
تمع جعالن من حيث مدى تقبل الملإل يةاالبتكار  االستراتيجية ضرورة أن ينظر إلى

، وضغوط اجتماعية متبادلة بين المبتكر والمجتمع، فى ظل خصوصية ثقافية األفكارى
(5)وليس من زاوية االبتكار المجرد لفكرة غير مألوفة

. 
بالتداخل والتفاعل مع متغيرات أخرى تأثيًرا  تمتاز يةاالبتكار االستراتيجيات وألن      

لتركيز سعًيا إلى مزيد من ا ؛وتأثًرا، فكان البد من محاولة تبسيط ىذه العممية المركبة
االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات  يلذلك كان من الطبيعى أن تحظ، عمى تفاصيميا

الباحث إلى محاولة  اساليبيا المستخدمة، مما دعأبنقاش كبير حول أدوارىا ووظائفيا و 



 مكتبات واإلعالمالرابع: الالجزء    جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب

 

 8102 أكتوبر                              42     العدد الخمسون                            

 يالرؤى المختمفة الت إليث اليام، والتعرف دفى ىذا الح االستراتيجياتتحميل تمك 
صحف الدراسة، وما يستتبعو ذلك من ضرورة اجراء دراسات  يحكمت طبيعة نشرىا ف

تستيدف التأثير فى  يتيجيات االبتكارية لإلعالنات التااالستر  إليتتبعية لمتعرف 
 المعرفة واالتجاه والسموك الشرائى .

 الدراسات السابقة :
بية التى تناولت العربية واألجنتعرض الباحث لمجموعة من الدراسات السابقة 

 ومنيا :، االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات
استراتيجيات  إليالتى استيدفت التعرف  (6)(2117، دراسة ) أحمد عادل -

 وشكميا اإلعالنات الصحفية ستخدمة عمى مستوى مضموناإلبداع الم
 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ اإلعالن، بالمجالت المصرية واألمريكية

الختالف فئة المنتج أو الخدمة بما ينعكس عمى صيغ تنفيذ  ؛ يتفاوت ويتنوع
وأن االبتكار ، وبشكل يسيم فى عممية تطوير األفكار والتصورات، اإلعالن

واإلبداع فى األساليب المستخدمة فى اإلعالنات من العوامل األساسية التى 
 تؤدى إلى انجذاب القارئ لإلعالن .

  (7)( Daniel W. Baack& Rick Wilso  ،2116)كما ناقشت دراسة  -
بعد تعرضيم  تجاىات مديرى األعمال وسموكياتيمتأثير اإلبداع عمى ا

اإلبداعية كونت اتجاىات توصمت الدراسة إلى أن اإلعالنات  إذ، لإلعالنات
وانعكاس ذلك عمى  مقارنة باإلعالنات غير اإلبداعية ،قوية لدى المبحوثين

 سموكيات المديرين واتجاىاتيم نحو العالمة التجارية.
استخدام األفكار  أن إلى  (8)(Raja PutriNadiah ،2115)وأشارت نتائج  -

فاستخدام ، اإلبداعية ينعكس عمى مستوى الوعى لدى المستيمكين بالمنتجات
 في طريقة التفكير لدى الفرد فياألفكار اإلعالنية التى تتسم باإلبداع تؤثر 
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أثناء عممية الشراء وتزيد من وعيو بالمنتجات وتساعده عمى اتخاذ القرارات 
 الصحيحة والعكس صحيح.

عالقة  إليإلى التعرف  (9)( VijethaMukkelli،2114)  واتجيت دراسة -
توصمت الدراسة إلى  إذ ؛إلعالنية ودوره فى السوق الينديةمية اعاإلبداع بالفا

فعل المستيمكين  نحو اإلعالنات طالما احتوت  أن اإلبداع ينعكس عمى ردود
عمى عناصر المرح والفكاىة واإلثارة والتركيز عمى مقترح بيعى فريد ومثير 

 لالىتمام.
مدى تأثير االستراتيجية  (11)(2113، كما رصدت دراسة )مى محمود -

 إذ؛السموك الشرائى لمشباب المصرى  االبتكارية فى إعالنات الصحف عمى
وعية السمع توصمت الدراسة إلى أن االستراتيجيات اإلبداعية تنوعت وفق ن

ة فى إعالنات استراتيجية مكانة السمع تغمب إذ، والخدمات المعمن عنيا
إعالنات االتصاالت والمحمول  في حين أن، ستيالكيةالسيارات والسمع اال
من خالل استراتيجية العروض البيعية قدمت اإلستيالكية والعقارات والسمع 

 الفريدة.
دراسة عن مفيوم  (11)( Mohammad, Run .E،2112)كما أجرى  -

اإلعالن المواجية إلى أعراق معينة فى ماليزيا مع التركيز عمى متغير أساسي 
توصمت الدراسة إلى أن سكان الماليو لدييم  إذ، نتماء العرقىاالوىو 

أكبر  ا، وكذلك اتضح أن لدييم استعدادً يجابية نحو إعالنات السمعإاتجاىات 
، مع قيميم ورموزىم الثقافيةالسمع التى عرضتيا إعالنات تتوافق  لشراء  

 .نيينيتتوافق مع ثقافتيم المدركة بشكل أكبر من الص اوألوانً  اوتعرض صورً 
االبتكار فى  مدى تأثير (12)( 2111، كما ناقشت دراسة ) بارك نعيم -

عن ، ورصد ذلك فى جذب انتباه المستيمك الجزائرىاالستراتيجية اإلعالنية 
فى التطبيق عمى مؤسسة اتصاالت الجزائر ورصد واقع االبتكار  طريق

فضال  ةالمزدوجإعالناتيا فيما يتعمق باليواتف وخدمات اإلنترنت والمكالمات 
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، اإلعالن فى تمك المؤسسة ع ووسائلعن تحديد واقع االبتكار فى تصميم أنوا
 عتمد عمى االبتكار.يتوصمت الدراسة إلى أن تصميم الرسائل اإلعالنية  إذ

إلى  ةعمى اإلعالنات الموجي (13)(CChavez,  ،2111) ركزت دراسة  -
أن صناعة  عن كشفت نتائج الدراسة إذ ؛سبانىإاألمريكيين من أصل 

العوامل التي كان أبرازىا  من بالكثيراإلعالن ليذه الفئة تأثرت بشكل كبير 
إلى ، كما أوضحت الدراسة اتجاه المعمنين السمطةو الطبقة االجتماعية و العرق

استخدام العديد من التنويعات المغوية التى تعكس اليوية االجتماعية 
 سبانى.إلألمريكيين من أصل 

 االساليب إلىالتعرف  عمي (14)(2112، وركزت دراسة )السيد بينسى -
، اإلعالنية المستخدمة فى الصحف وعالقتيا بالتغيير االجتماعى فى مصر

شارت نتائج الدراسة إلى اىتمام اإلعالنات بتصوير المنتج المعمن عنو أحيث 
ضمن عدة  مأكان المنتج وحده أبشكل مباشر فى أوضاع مختمفة سواء 

سبة الغالبة ىذا المحور النوقد مثل ، أو قبمو االستخدام أم في أثناءمنتجات 
، وجود خدمة فى تصوير األفكار اإلعالنيةساليب اإلعالنية المستمن األ

أكانت عالقة ارتباط قوية بين ترتيب أىمية األوتار اإلعالنية المستخدمة سواء 
 المنتج فيما بين سنوات الدراسة التحميمية المختمفة . مخاصة بالمستيمك أ

مدى  إليدراسة لمتعرف  (15)(Malaviya. et. All  ،1999) كما اجرى  -
، حيث توصمت نتائج الدراسة إلى أن المستيمكين فيتأثير تكرار اإلعالن 

ع مأحكام المستيمكين تجاه الس فىيؤثر  تكرار اإلعالن فى بيئة مثقفة قد ال
 .والخدمات

 يمى : من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة يتضح ما

االبتكارية لإلعالنات  االستراتيجياتتزايد اىتمام الدراسات األجنبية بدراسة  -
 فيوحدود دورىا فى التأثير ، يالمؤثرة فى زيادة فاعمية االتصال اإلعالن
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 ،  ( VijethaMukkelliدراسة  : قرارات الشراء لدى جميور المستيمكين مثل
 ( .Raja PutriNadiah ،2015( ودراسة. ) 2014

 :مثل، الدراسات العربية التى تناولت االستراتيجيات االبتكارية لإلعالناتقمة  -
 عمى الرغم من، (2113، محمود يودراسة )م، (2117، دراسة )أحمد عادل

 .وكيفية زيادة فاعميتيا، إلى دراسة االستراتيجيات االبتكارية شديدةالحاجة  أن
مدى ثبات االستراتيجيات االعالنية  إليأىمية الدراسات التتبعية فى التعرف  -

  .فى ظل التغيرات التى تطرأ عمى المجتمعأو تغيرىا المستخدمة 
المتغيرات الحاكمة لالستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات فى  إلىأىمية التعرف  -

 ظل زيادة التفاعل مع المجتمعات والوسائل اإلعالنية المختمفة.
 :يمى الدراسة فيما وتتحدد مصطمحات: مصطمحات الدراسة

 .فكار جديدة ومالئمةأنتاج إ: االبتكار
ىى الخطة اإلعالنية المتعمقة بتصميم  االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات:

اإلعالن من ناحية الشكل والمضمون وتصميم أسموب عرض الرسالة 
اإلعالنية، وتصنف الستراتيجيات تتعمق بالمنتج واستراتيجيات تتعمق 

 .(16)بالمستيمك
وعرفتيا "دينا عرابى" أنيا تتضمن عمميات خمق وكتابة وتصميم وانتاج  -

 .(17)الرسائل اإلعالنية بطرق جديدة ومميزة
كما عرفتيا " فاتن رشاد " بأنيا تحديد ماذا يريد المعمن أن ينقمو لممستيمك  -

وكيفية تقديم ىذه األفكار فى شكل عممى مدروس بحيث يحدث األثر 
 .(18)مستيمكالمطموب عمى ال

وعرفيا "أحمد عادل" بأنيا وضع مجموعة من القواعد التى تحدد االبتكار فى  -
الناتج اإلعالنى فى كافة الجوانب الفنية من تحرير وفن وتصميم الرسالة 

 .(19)اإلعالنية
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ويعرفيا الباحث إجرائًيا بأنيا عممية مستمرة لمجموعة من القواعد لخطة عمل  -
يجابية لدى إتحدد ىدًفا وتقترح وسائل تحقيق ىذا اليدف لخمق اتجاىات 

 المنتج فى كافة الجوانب الفنية لمرسالة اإلعالنية. هالمستيمك تجا

 تحديد مشكمة الدراسة:
جانًبا مميًزا وحيوًيا من  بوصفيايأتى االىتمام باالستراتيجية االبتكارية لإلعالن 

م األسواق الداخمية ئتيتم الشركات والوكاالت اإلعالنية بتطويرىا لتال إذ ؛اإلعالن
عات المستيمكين اقطإلي  والخارجية عمى حد سواء حتى تتمكن من الوصول

طار التنوع إقق األىداف المنشودة فى يحالمستيدفة ونجاح ىذه االستراتيجية 
، ونظًرا ألىمية االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات الصحفية الثقافى المحيط بيا

 إليفاعمية عممية االتصال اإلعالنى وأىمية التعرف  فيالمستخدمة فى التأثير 
 كيفية استخدام ىذه االستراتيجات فقد تحددت مشكمة البحث فيما يمى:

في  إلعالنات فى الصحف المصريةالتي تستخدميا اإلبتكارية اتيجيات ااالستر ما 
 ؟(8114 - 0444 – 0424 – 0444) أعوام

 :أىمية الدراسة

محاولة الربط بين مكونات االبتكار النظرية  في أىمية الدراسة تكمن -
رافًدا  وصفومما يسيم فى تطويره ب ؛وتطبيقاتيا فى مجال اإلعالن الصحفى

 .روافد الصحافةساسًيا من أ
تفتقر إلى الحسم العممي فى مجال الصحافة والسمات  تزالظاىرة االبتكار ال -

ى يتمتع بخصوصية شديدة مقارنة والذ ؛الفارقة والمميزة لالبتكار اإلعالنى
 ىالمواد الصحفية األخر  ببقية

ثبات االستراتيجيات االبتكارية  إلي أىمية الدراسات التتبعية فى التعرف -
 فى المجتمع  أو تغيرىا المستخدمة
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 :أىداف الدراسة
الخدمات( فى سنوات  –أىم موضوعات اإلعالنات )السمع  إليالتعرف  -

 الدراسة التحميمية.
 إلى تحديد أىم األىداف الوظيفية التى تسعي إعالنات سنوات الدراسة -

 تحقيقيا.
والعاطفية( المستخدمة فى  –ية )العقالنية الكشف عن االستماالت اإلعالن -

 التحميمية.سنوات الدراسة 
 رصد األساليب االبتكارية لمنص اإلعالنى فى سنوات الدراسة التحميمية. -
 فى أثناءاستخدامات الصور والرسوم المستخدمة فى اإلعالنات  إلىالتعرف  -

 سنوات الدراسة التحميمية .
لإلعالنات الصحفية المستخدمة فى سنوات رصد االستراتيجيات االبتكارية  -

 الدراسة التحميمية .
 تساؤالت الدراسة :

ما موضوعات اإلعالنات الصحفية المنشورة عن السمع والخدمات خالل  -
 سنوات الدراسة التحميمية .

خالل سنوات الدراسة ما األىداف الوظيفية لإلعالنات الصحفية المنشورة  -
 التحميمية .

العاطفية( المنشورة خالل سنوات  –اإلعالنية )العقالنية  ما االستماالت -
 الدراسة التحميمية.

فى صياغة النص اإلعالنى خالل  المنشورة ما أىم األساليب االبتكارية -
 .سنوات الدراسة التحميمية

ما مدى استخدام الصور والرسوم فى اإلعالنات الصحفية المنشورة خالل  -
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 راسة التحميمية .سنوات الد
الستراتيجيات االبتكارية المستخدمة فى اإلعالنات الصحفية خالل سنوات ما ا -

 الدراسة التحميمية .
 فروض الدراسة:

حصائية بين إعالنات سنوات إتوجد عالقة ارتباط ذات داللة : الفرض األول -
 .عنيا الدراسة التحميمية بشأن ترتيب السمع والخدمات المعمن

حصائية بين أنواع السمع إ: توجد عالقة ارتباط ذات داللة  الفرض الثانى -
 عالنية المستخدمة .المعمن عنيا واالستماالت اإلوالخدمات 

حصائية بين أنواع السمع إ: توجد عالقة ارتباط ذات داللة  الفرض الثالث -
 .والخدمات المعمن عنيا واالستراتيجيات االبتكارية المستخدمة

عالنات سنوات إحصائية بين إذات داللة  ارتباط : توجد عالقة الفرض الرابع -
لمستخدمة لكل من المستيمك الدراسة التحميمية بشأن االستراتيجيات االبتكارية ا

 جوالمنت

 : نوع الدراسة
تنتمى الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية التى تستيدف وصف        

فى اإلعالنات الصحفية المنشورة  وتحميميا االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة
، (2115/ 1995/ 1985/  1975)دراسة تتبعية إلعالنات أعوام  عن طريق

لصعوبة  ؛عمى منيج المسح بالعينة جراء ىذه الدراسةإوقد اعتمد الباحث فى 
طول الفترة الزمنية التى استغرقتيا بسبب ، اء الدراسة عن طريق المسح الشاملجر إ

  الدراسة .
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 أداة جمع البيانات :
 لتحميل االستراتيجيات االبتكارية ؛استخدم الباحث أداة تحميل المضمون -

من حيث موضوعات إعالنات ، سنوات الدراسة لإلعالنات المستخدمة خالل
 –االستماالت اإلعالنية )العقالنية السمع والخدمات واألىداف الوظيفية و 

االبتكارية المستخدمة لكل من المنتج والمستيمك االستراتيجيات و ، العاطفية (
 فى اإلعالنات الصحفية خالل سنوات الدراسة التحميمية .

 المعالجة اإلحصائية لمبيانات:  -
 قام الباحث باستخدام المعامالت اإلحصائية اآلتية :

 معامل ارتباط سبيرمان. -

وا -
2 

 معامل التوافق. -

 : الدراسة عينة
جراء الدراسة التحميمية عمى االستراتيجيات ؛ إلجريدة األىرام قام الباحث بإختيار     

؛ ذلك لممكانة يا خالل سنوات الدراسة التحميميةاالبتكارية لإلعالنات المنشورة ب
التى كانت تتمتع بيا األىرام من حيث كونيا أوسع الصحف مة الصحفية المي

والمساحات ام بدور اإلعالنات ، وإلىتمام األىر والعربية انتشاًرا فى ذلك الوقت المصرية
دورىا الصحفى المتميز فى ذلك الوقت الذى فضاًل عن  ،المتزايدة المخصصة ليا

 .(21)ساعدىا عمى جذب المزيد من اإلعالنات
 :اإلطار الزمنى الدراسة

قام الباحث بإختيار عينة عشوائية منتظمة لسنوات الدراسة التحميمية من أربعة 
واختار الباحث ، األلفينياتو ، والتسعينيات، والثمانينيات، ىى السبعينياتو  ،عقود

، وقد كان الرقم ة تمثل كل عقد من العقود السابقةبطريقة عشوائية سنة تحميمي
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 /م1995/ م1985 /م1975وعمى ذلك تم احتيار أعوام ) ،(5العشوائى ىو رقم )
 (.م2115

الدراسة من أعداد  الختيار عينة ؛ثم استخدم الباحث أسموب األسبوع الصناعى
وعمى ذلك ، الشاملجراء الدراسة باستخدام الحصر إذلك لصعوبة  ؛جريدة األىرام

سنة من سنوات  لكل اعددً  55بمعدل  اعددً  221بمغت عينة أعداد الدراسة 
. وقام الباحث بتحميل جميع إعالنات المساحة المنشورة باألىرام الدراسة التحميمية

 تحميمية السابق تحديدىا.فى جميع أيام الدراسة ال

نيا الشكل اإلعالنى األمثل الستخدام ذلك أل، واستخدم الباحث إعالنات المساحة
نيا الشكل اإلعالنى كما أ ،(21)الصحف فى المراحل والحمالت اإلعالنية المختمفة

النات الصحفية ستخدام االستراتيجيات االبتكارية لإلعاأن يبرز بو  الذى يمكن
عالنات المساحة في إاستخدام الحصر الشامل لمتطبيق عمى و بعناصرىا المتعددة، 

 جريدة األىرام؟

 الصدق والثبات:
استمارة تحميل مضمون لالستراتيجيات االبتكارية المستخدمة  بإعدادقام الباحث 

في اإلعالنات موضع الدراسة ثم عرضيا عمى عدد من األساتذة المتخصصين 
%، كما قام 91وبمغت النسبة العامة لإلتفاق  )*(في مجال اإلعالن ومناىج البحث

 ثم قام، ميةأعداد لكل سنة تحمي 4عدًدا بواقع  16ختبار مبدأي إلعالنات ابعمل 
ما جعل االستمارة في صورتيا ضوء ذلك بضبط بعض فئات التحميل م عمي

بإعادة تحميل  )*(اثنين محممينالبيانات قام الباحث مع نتياء جمع االنيائية، وبعد 
وبمغت نسبة ، التحميمية الدراسة% من أعداد 6.7عدًدا بما يعادل  14إعالنات 
 االستمارة وصالحيتيا لمتطبيق. وىي نسبة دلت عمى وضح، %95الثبات 
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 نتائج الدراسة التحميمية:
سفرت عنيا الدراسة التحميمية أيستعرض الباحث فيما يمي النتائج التي    

 /1975لالستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات الصحفية المستخدمة خالل أعوام 
1985/ 1995/ 2115. 

موضوعات اإلعالنات الصحفية المنشورة عن السمع والخدمات خالل سنوات  -والا أ
 الدراسة التحميمية.

( يوضح موضوعات اإلعالنات الصحفية المنشورة عن السمع 1جدول رقم )
 والخدمات خالل سنوات الدراسة التحميمية.
 

 سنوات خالل والخدمات السلع عن المنشورة الصحفية اإلعالنات موضوعات( 1جدول رقم )
 التحليلية الدراسة

 السنوات         
 السلع والخدمات

 اإلجمالي م5001 م5771 م5791 م5791

 % ك % ك % ك % ك % ك

ع
ســـلـــــ

ال
 

 

 15.3 1351 22.4 1017 8.3 175 8.2 110 5.9 49 السلع الغذائية

 5.8 515 4.9 224 9.2 194 5.2 69 3.4 28 مستحضرات تجميل

 10.9 960 13.1 593 8.9 188 7.9 106 8.8 73 ومستلزماتهاسيارات 

 5.1 452 4.1 186 5.1 107 8.6 115 5.3 44 مستلزمات بناء

 3.7 330 3.3 149 4.5 95 5.6 75 1.3 11 مبيدات حشرية

 2.6 227 0.7 32 5.1 107 1.7 23 7.9 65 سجائر

 6.9 606 4.6 208 6.6 140 8.9 119 16.8 139 متعلقات شخصية

شرائط كاسيت وفيديو 
 واسطوانات

21 2.5 45 3.4 163 7.7 20 0.4 249 2.8 

 20.5 1806 21.8 989 18.9 400 21.2 283 16.2 134 أجهزة إلكترونية وكهربائية

 5.2 462 3.9 177 6.4 135 7.2 96 6.5 54 آالت

 7.1 626 4.3 196 9.5 200 9.9 133 11.7 97 أثاث ومفروشات

 12.7 1119 14.5 660 8.7 185 12.2 163 13.4 111 مطبوعات

 1.3 115 1.9 88 1.3 27 - - - - سلع دوائية

 100 8818 100 4539 100 2116 100 1337 100 826 اإلجمالي
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ت
خـــــدمـــــــا

ال
 

 0.7 77 1.8 77 - - - - - - وهىاحف ِذّىي احصاالث

 11.1 1160 12.3 516 11.1 337 9.3 188 9.5 119 بٕىن وخذِاث

 0.9 94 1.0 43 1.1 34 0.8 17 - - اٌخأٍِ

 5.3 560 4.8 199 5.1 155 6.9 139 5.3 67 سُادت وطُشاْ

 9.5 995 9.8 411 11.2 338 7.3 147 7.9 99 خذِاث عماسَت إسىأى

 6.2 649 6.1 255 6.6 201 5.7 116 6.1 77 خذِاث حعٍُُّت 

 15.1 1582 9.2 385 13.2 400 22.2 447 27.8 350 ِٕالصاث وِزاَذاث 

 9.0 946 9.6 401 8.1 244 8.3 168 10.6 133 وظائف

 17.3 1815 19.3 806 17.9 543 13.2 266 15.9 200 خذِاث حشفهُت

إٔخشٔج ووّبُىحش وبشاِج 

 حشغًُ
- - 0 - - - 58 1.4 58 0.6 

 5.7 594 4.7 197 8.1 244 6.6 133 1.6 20 ِطاعُ وفٕادق

 6.9 726 8.8 367 4.8 145 5.8 117 7.7 97 ٍخهأاٌ

 4.5 469 3.3 137 5.1 154 8.2 165 1.0 13 ِعاسض

 4.5 471 4.3 178 4.8 146 4.3 86 4.8 61 خذِاث عالجُت 

 2.8 290 3.6 150 2.9 88 1.4 29 1.8 23 دَىىس

 100 68406 100 4180 100 3029 100 2018 100 1259 اإلجّاٌٍ

 60384 8719 5145 2018 2085 اإلجّاٌٍ اٌعاَ

 يمي تدل بيانات الجدول السابق عمى ما
إعالن  19314بمغ عدد اإلعالنات المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية  -

 :كاآلتيصحفي توزعت عمى سنوات الدراسة 
 . م1975عام  اإعالنً  2185 -
 .م1985عام  إعالًنا 3355 -
 .م 1995عام  إعالًنا 5145 -
 م .2115عام  إعالًنا 8719 -

قد بدأ فىتمام باإلعالنات المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية، تصاعد اال -
م ثم 1995وعام  م1985ثم تضاعف عام  م1975عام  االتصاعد محدودً 

عن جميع سنوات الدراسة، ويرى بفارق حاد لمغاية  م2115نتيي عام ا
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قتصادي في اسة االنفتاح االيد إلى بدء تطبيق سالباحث أن ىذا التصاعد يعو 
ضرورة  وجودىاستمزم قتصادية التي االكثير من المؤسسات االوظيور  ،مصر

 ستخدام اإلعالن لتعريف المستيمك بالسمع والخدمات المقدمة.اتكثيف 
، رتفاع نسبة إعالنات الخدمات عن إعالنات السمع في جميع سنوات الدراسةا -

%، وعام 12بنسبة  إعالًنا 1259، م1975إعالنات الخدمات عام  تفقد بمغ
 إعالًنا 3129 م،1995%، وعام 19.2بنسبة  إعالًنا 2118، م1985
من إجمالي ، %39.9بنسبة  إعالًنا 4181 م 2115%، وعام  28.9بنسبة 

وتشير ىذه النتيجة إلى التنوع الكبير ، إعالنات سنوات الدراسة التحميمية
 ؛المتالحقة التي شيدىا مجال الخدمات وتزايد عدد المنافسينوالتطورات 

 .لجذب المستيمكين نحو الخدمة المقدمة
فجاءت إعالنات  ؛الخدمات المعمن عنيا إلى أىموتشير النتائج التفصيمية  -

%، بينما تالىا إعالنات 17.3الخدمات الترفييية في الترتيب األول بنسبة 
جاءت إعالنات البنوك في  في حين%، 15.1المناقصات والمزايدات بنسبة

جاءت إعالنات اإلسكان والخدمات العقارية و %، 11.1الترتيب الثالث بنسبة 
%، وجاءت فئة إعالنات الوظائف في الترتيب 9.5في الترتيب الرابع بنسبة 

في حين % من إجمالي إعالنات سنوات الدراسة التحميمية، 9الخامس بنسبة 
 جاءت بنسبة منخفضة وبمراتب متأخرة. ىاألخر الفئات  أننا نجد بقية

وأشارت النتائج إلى تصاعد نسبة إعالنات الخدمات أكثر من نسبة إعالنات  -
رتفاع إلعالنات فئة المناقصات والمزايدات اكان أعمي  مإذ1985السمع لعام 

بنسبة  351عدد  م1975بمغت عام  في حين%، 22.2بنسبة  447بعدد 
ويمكن ، لخدمات لسنوات الدراسة التحميميةات ا% من إجمالي إعالن27.8

تفسير تزايد ىذه النتيجة إلى أن إعالنات المزايدات والمناقصات فى قطاع 
زم الييئات تماإلعالنات لنشر إلى أن الموائح الداخمية  يرجع الممكية العامة

دارات القطاع العام والقطاع الحكومى بضرورة نشر إعالنات المناقصات  وا 
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وتجنب لتحقيق عامل االنتشار  ؛ارشاالنت يجريدتين يوميتين واسعتفى 
بيذه األنشطة  المختصةالمصالح الخاصة والمحسوبية فى االجراءات التنفيذية 

تعد اإلعالنات فى ىذه الحالة شكاًل من أشكال الدعم المادى  إذ ؛المالية
شطة اإلعالنية دون االىتمام باألىداف الترويجية والتسويقية لألن من لمصحيفة
 المختمفة.

ارتفاع نسبة فئة إعالن إسكان وخدمات عقارية من  م2115عام كما شيد  -
% من 9.8بنسبة  إعالًنا 411إلى  م1975% لعام 7.9بنسبة  إعالًنا 99
ويرجع ذلك إلى تصاعد دور القطاع الخاص ، م2115جمالى إعالنات عام إ

 فى حل مشكمة اإلسكان فى مصر .
 إعالًنا 21نسبة فئة إعالنات مطاعم وفنادق من  ارتفاع م1995وشيد عام  -

جمالى إ% من 8.1بنسبة  إعالًنا 244إلى  م1975% لعام 1.6بنسبة 
 .م 1995إعالنات 

نسبة  تفقد ارتفعتصاعًدا كبيًرا فى إعالنات الخدمات م 2115كما شيد عام  -
%  لعام 9.5بنسبة  إعالًنا 119فئة إعالنات بنوك وخدمات مالية من 

نسبة  تكما ارتفع، م2115% لعام 12.3بنسبة  إعالًنا 516إلى  م1975
إلى  م1975% لعام 5.3إعالن بنسبة  67فئة إعالنات سياحة وطيران من 

. وىذا يعكس تدعيم دور القطاع  م2115% لعام 4.8بنسبة  إعالًنا 199
ومتزايدة إلى دائرة الخاص فى التحول التجاري والصناعى ودخول فئات جديدة 

 االستيالك.
 8818إعالنات السمع المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية بمغ عدد  -

 :آلتيتوزعت عمى سنوات الدراسة كا % 45.7بنسبة  اصحفيً  إعالًنا
 .م1975عام  % 9.4بنسبة  إعالًنا 826 -
 .م1985عام % 15.2بنسبة  إعالًنا 1337 -
 .م1995عام % 23.9بنسبة  إعالًنا 2116 -
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 .م2115عام % 51.5بنسبة  إعالًنا 4539 -
بأىم السمع المعمن عنيا فى سنوات الدراسة  المختصةمية يوتشير النتائج التفص -

كترونية والكيربائية بنسبة إذ جاءت إعالنات األجيزة اإلل، إلي اآلتيالتحميمية 
غذائية تالىا فى الترتيب الثانى إعالنات السمع ال، % فى الترتيب األول21.5
%  فى الترتيب 12.7تالىا إعالنات مطبوعات بنسبة ، %15.3بنسبة 
% فى 11.9السيارات ومستمزماتيا بنسبة جاءت إعالنات  في حين، الثالث

% فى الترتيب 7.1ومفروشات بنسبة  ثأثاوجاءت إعالنات ، الترتيب الرابع
% 6.9بينما جاءت إعالنات السجائر فى الترتيب السادس بنسبة ، الخامس

تنوعت الفئات األخرى ولقد ، جمالى إعالنات سنوات الدراسة التحميميةإمن 
وىذا يختمف بشكل ،  فجاءت بنسب متوسطة وقميمة واحتمت مراتب متأخرة

فى مجئ إعالنات السيارات  (22)(Daehun. An  ،2113) كبير مع دراسة
تالىا فى الترتيب األجيزة الكيربائية بنسبة ، %31تيب األول بنسبة فى التر 

باألثاث والمفروشات والسمع الغذائية  المختصةفى حين جاءت الفئات ، 13%
 % لكل فئة من اإلعالنات عينة الدراسة.8بنفس النسبة 

نفتاح االقتصادى سوق الحر وتحويميا إلى االاقتصاد ال فيبعد دخول مصر  -
حيث ، بعض التحول فى نوعيات السمع المتصدرة لإلعالناتبدأ يحدث 

بنسبة  إعالًنا 134استمر ارتفاع معدالت إعالنات أجيزة كيربائية من 
كما ، م2115% لعام 21.8بنسبة  إعالًنا 989إلى  م1975% لعام 16.2
% لعام 5.9بنسبة  إعالًنا 49ذائية من غنسبة إعالنات السمع ال تارتفع

وارتفعت إعالنات ، م2115% لعام 22.4بنسبة  إعالًنا 1117إلى  م1975
في ، %14.5بنسبة  إعالًنا 661إلى م 2115وصمت عام  حتىالمطبوعات 

نسبة  توارتفع، %13.4بنسبة  إعالًنا 111بعدد  م1975جاءت عام  حين
إعالًنا  593 م إلي1975لعام  إعالًنا 73إعالنات السيارات ومستمزماتيا من 

وصمت عام إذ  ؛ رتفعت إعالنات المتعمقات الشخصيةا كما، م2115لعام 
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بعدد  م1975جاءت عام  في حين، %4.6بنسبة  إعالًنا 218إلى  م2115
مفروشات من الثاث و األنسبة إعالنات  توارتفع، %16.3بنسبة  إعالًنا 139
%  4.3بنسبة  إعالًنا 196إلى  م1975% لعام 11.7بنسبة  إعالًنا 97

إلى  م2115وارتفعت إعالنات مستحضرات التجميل فى عام ، م2115لعام 
% 3.4بنسبة  إعالًنا 28إلى وصمت  في حين، %4.9بنسبة  إعالًنا 224
 جمالى إعالنات سنوات الدراسة التحميمية .إمن  م1975لعام 

ختالف وتطور السياق االجتماعى والثقافى ويمكن تفسير تمك النتيجة إلى ا -
والذى يقدم بو  م2115إلى عام  م1975لممجتمع المصرى من عام 

والتى تتنوع من  ،وخصائصو واحتياجاتو اإلعالنات وفق متطمبات الجميور
 توضحو فئات اإلعالنات  سالفة الذكر. وىذا ما، ىفترة زمنية ألخر 

أثناء الدراسة التحميمية دخول سمع وخدمات جديدة لمسوق  في حظ  الباحثل -
ظيور شرائط  :والعادات االستيالكية مثلالحياة باستمرار بتغيير أنماط 

 والسيماالكاسيت والفيديو وأجيزة الكمبيوتر وأجيزة اإلنذار وكاميرات المرقبة 
، نات التسجيالت الصوتيةاواختفاء إعالنات أسطو  م1995وعام  م1985عام 
وبدأت إعالنات شرائط ، م2115إعالنات اليواتف المحمول عام  تشر تكما ان

وىذا يعكس أن االستيالك قد أصبح ، 2115والفيديو تختفى عام الكاسيت 
و الخدمات ومدى أيستيمكو الفرد من السمع  وأن ما، قيمة اجتماعية كبرى

قدرتو عمى التغيير المستمر أصبح من خصائص الذوق فى العصر الحديث 
زىير عبد وىذا يختمف مع دراسة )، وصار من مقاييس مركز الفرد االجتماعى

، حيث جاءت بالترتيب األول إعالنات النعى والمواساة (23)(2113ف، المطي
%، وجاءت 35%، تالىا إعالنات الخدمات بالترتيب الثانى بنسبة 41بنسبة 

 % فى الترتيب الثالث.7.9اإلعالنات العقارية بنسبة 
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سنوات  لاألىداف الوظيفية لإلعالنات الصحفية المنشورة خال  -ثانياا 
 الدراسة التحميمية
سفرت عنيا الدراسة التحميمية بشأن تحديد األىداف أ( النتائج التى 2يوضح جدول رقم)

 .الوظيفية لإلعالنات الصحفية المنشورة خال سنوات الدراسة التحميمية
(األىداف الوظيفية لإلعالنات الصحفية المنشورة خال سنوات الدراسة 8جدول رقم)

 التحميمية
 اٌسٕىاث 

 األهذاف

 اإلجّاٌٍ 2885َ 6005َ 6005َ 6095َ

 % ن % ن % ن % ن % ن

 29.7 5739 34.1 2970 35.0 1800 21.5 723 11.8 246 حٕافسُت
 16.7 3228 10.6 921 15.7 810 24.1 810 32.9 687 إعالُِت
 7.8 1502 8.1 705 8.0 414 6.1 206 8.5 177 حعٍُُّت
 8.2 1580 7.7 673 9.6 496 8.6 288 5.9 123 حزوُشَت

 7.4 1432 8.4 734 5.8 300 7.9 265 6.4 133 حشىَمُت
 10.1 1955 10.2 890 9.6 494 11.2 377 9.3 194 اٌّىأت واٌسّعت

 5.0 972 6.0 526 4.3 221 3.0 99 6.0 126 ِؤسسُت
 15.0 2896 14.9 1300 11.9 610 17.5 587 19.1 399 ِخعذدة األهذاف

 100 19304 100 8719 100 5145 100 3355 100 2085 اإلجّاٌٍ

 يمي تدل بيانات الجدول السابق عمى ما

ت فجاء، رة سنوات الدراسة التحميميةيوجد تنوع فى أىداف اإلعالنات خالل فت -
فى  2115و، 1995و، 1985و، 1975األىداف التنافسية فى أعوام 

جاءت األىداف اإلعالمية فى  في حين، %29.7الترتيب األول بنسبة 
تالىا فى الترتيب الثالث فئة متعددة األىداف ، %16.7الترتيب الثانى بنسبة 

بينما جاءت فئة المكانة والسمعة فى الترتيب الرابع بنسبة ، %15بنسبة 
، %8.2وجاء فى الترتيب الخامس األىداف التزكيرية بنسبة ، 11.1%

 في حين جاءت باقية، %7.8سادس بنسبة واألىداف التعميمية فى الترتيب ال
مما يعكس تأثير طبيعة النظام ؛ ئات بمراتب متأخرة وبنسب قميمةفال
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ة ساألىداف اإلعالنية فكانت بدايات تطبيق سيا في االقتصادى لمدولة
برامج سنوية فى شكل خطط متحركة  طبقت إذ، نفتاح االقتصادىاال

نات مما زاد من تصاعد إعال ؛ األموال العربية واألجنبية وسءواالستعانة بر 
خبار المستيمك مع ساًساالسمع المختمفة التى تعتمد أ ى المنافسة التسويقية وا 

 عن مزايا تنافسية أو تحديثات المنتج . 
عن % ‘ 32.1متفوقة بنسبة جاءت األىداف اإلعالمية  م1975وفى عام  -

سنوات جمالي إعالنات إمن /  م2115/ م 1995/  م1985/ م1975أعوام 
وىذا يعكس خمق صورة متميزة لممنتجات فى أذىان ، الدراسة التحميمية
في حين ، بغض النظر عن الترويج لمسمعة أو الخدمة 1975الجميور عام 
يمكن  ؛إذسنوات الدراسة عمى الترويج لمسمعة أو الخدمة فقط  ركزت باقية

يمة ،ويمكن إضفاء بريق الحدث مداث الربط المنتج المعمن عنو ببعض األح
 عمى المنتج المعمن عنو لمزيد من الربط الذىنى لدى المستيمك .

عن سنوات  م1975% لعام 8.5كما جاءت األىداف التعميمية متفوقة بنسبة  -
ويرجع ذلك إلى طبيعة النظام ، م2115/  م1995/ م 1985أعوام 

طارىا عمى طبيعة األىداف إوالتى نشرت اإلعالنات فى ، االقتصادى لمدولة
طريقة الصحيحة فاإلعالن التعميمى يستيدف تعميم المستيمكين ال، اإلعالنية

رشاد المستيمكين إما يؤدى فى استخدام السمع م لى زيادة وكفاءة استخداميا وا 
وتعريف المستيمكين بالسمعة المختصة إلى مجموعة من الخصائص والمزايا 

 .الستخدامات المتعددة ليابا
إلى  م1975عام  اإعالنً  123ارتفاع نسبة إعالنات األىداف التذكيرية من  -

جمالى اإلعالنات المنشورة خالل سنوات إمن  م2115عام  إعالًنا 679
مقاومة أثر النسيان لدى يستيدف اإلعالن التذكيرى  إذ ؛الدراسة التحميمية

 السمعة أو الخدمة.سم االمستيمكين ومواصمة تذكيرىم ب
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نات المنشورة خالل أعوام ج إلى أن األىداف الوظيفية لإلعالشارت النتائأو  -
طار إتقاربت جميعيا فى اشتراكيا فى  م2115/ م1995/ م1985/ م1975

أن ىذه األىداف ويرى الباحث ، نظام اقتصادى واحد يعترف بمؤشرات السوق
إلى الجميور المستيدف خالل صالية محددة تتنوع  لموصول ميام ات بمنزلة

 وقت محدد .

 االستماالت اإلعالنية المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية -ثالثاا 
االستماالت سفرت عنيا الدراسة التحميمية بشأن ( النتائج التى أ3يوضح جدول رقم)

 سنوات الدراسة التحميمية  لالمنشورة خال  اإلعالنية

 سنوات الدراسة التحميمية لاإلعالنية  المنشورة خال  ( االستماالت5جدول رقم)
 اٌسٕىاث

 اإلسخّاالث

 اإلعالُٔت

 اإلجّاٌٍ 2885َ 6005َ 6005َ 6095َ

 % ن % ن % ن % ن % ن

 عمالًٔ

 

 17.6 3402 15.5 1349 18.8 967 23.8 797 13.9 289 ُِزة حٕافسُت  -

 22.3 4302 24.5 2133 21.1 1088 17.7 595 23.3 486 اٌّعٍىِاث  -

 12.3 2367 11.3 984 14.4 741 12.8 431 10.1 211 اٌسّاث  -

 6.6 1267 7.6 666 6.2 321 5.6 188 4.4 92 شهشة إٌّخج  -

 100 11338 100 5132 100 3117 100 2011 100 1078 اإلجّاٌٍ

 عاطفُت

 3.2 625 2.5 217 3.2 166 4.1 139 4.9 103 إٌذسة -

 1.9 371 2.0 176 1.7 88 1.9 64 2.1 43 االسخعاسة -

 7.4 1424 11.3 988 3.8 99 4.0 135 5.1 106 اٌّىأت -

 1.6 318 1.5 135 1.9 195 1.5 49 1.7 35 اٌذفء -

 2.2 426 2.3 197 1.9 100 2.3 76 2.5 53 اٌفخش -

 2.0 386 2.0 178 1.9 97 2.0 66 2.2 45 اٌجاربُت اٌجٕسُت -

 2.1 412 1.8 154 2.3 117 2.5 85 2.7 56 اٌشعىس باٌزٔب -

 1.5 292 1.1 96 1.5 76 2.1 71 2.4 49 اٌخىف -

 2.5 485 2.3 198 2.3 118 2.8 93 3.6 76 اٌّشح -

 1.9 374 1.5 131 1.8 93 2.4 81 3.3 69 اٌزاث -

 100 5113 100 2470 100 1149 100 859 100 635 اإلجّاٌٍ

  14.8 2853 12.8 1117 17.1 879 14.5 485 17.8 372 ُٓسٍىبَجّع بُٓ األ

 100 19304 100 8719 100 5145 100 3355 100 2085 اإلجّاٌٍ
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 :يمي تدل بيانات الجدول السابق عمى ما

إن النتائج االجمالية أكدت عمى تنوع االستماالت اإلعالنية المستخدمة  خالل  -
 والتى تيدف، وأخرى عاطفيةعقالنية بين استماالت  سنوات الدراسة التحميمية ما

ومحاولة إقناعو بالسمعة أو  ،لتأثير بكل الطرق عمى الجميور المستيدفا إلى
فى المضمون اإلعالنى  المستخدمةالخدمة وتعد تمك االستماالت ىى المداخل 

فادة من تعود عميو عند شراء المنتج أو اإلإلقناع المتمقى بحجم الفائدة التى س
جاءت استمالة تقديم المعمومات فى الترتيب األول بنسبة  ؛إذالمعمن عنيا الخدمة 
في ، %17.6تالىا استمالة ميزة تنافسية فى الترتيب الثانى بنسبة ، 22.3%
العقالنى والعاطفى فى الترتيب الثالث  : جاءت فئة يجمع بين األسموبين حين

، %12.3ثم جاءت استمالة السمات فى الترتيب الرابع بنسبة ، %14.8بنسبة 
تالىا استمالة شيرة ، %7.1فى الترتيب الخامس بنسبة وجاءت استمالة الدفء 

االستماالت  يةقفي حين جاءت ب، %6.6المنتج فى الترتيب السادس بنسبة 
 بنسب ضئيمة واحتمت مراتب متأخرة .

، %51.7جاءت بنسبة  ؛إذارتفاع نسبة اإلعالنات ذات االستماالت العقالنية  -
/ 1985/ 1975% من اجمالى إعالنات أعوام 58.9و، %61.6و، 59.9و

ويرى الباحث أن محتوى الرسائل المستخدمة ، عمى التوالي 2115/ 1995
والجانب المنطقى لحث الجميور عمى أن ، نية يؤكد الحقائقلالستماالت العقال

حتياجاتو وتقديم معمومات عنيا ءمة الألنيا األكثر مال، يشترى السمعة أو الخدمة
 رىا وأماكن البيع والمزايا المضافة إلى المنتجات المعمن عنيا .كأسعا

، %17.7، %23.3فقد جاءت بنسبة ، ارتفاع نسبة استمالة تقديم المعمومات -
/ 1995/ 1985/  1975جمالى إعالنات إمن % وذلك 24.5، 21.1%
 عمى التوالى . 2115
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 %،15.5، %18.8، %23.8، %13.9كما جاء ارتفاع نسبة ميزة تنافسية  -
 عمى التوالى 2115/ 1995/ 1985/ 1975جمالى إعالنات أعوام إ وذلك من

تعتمد الميزة التنافسية عمى المقارنة بين المنتج والمنتجات األخرى سواء  ؛إذ
ز استمالة الميزة تمتاو ، دعاءات التفوقاظيار ال؛ غير مباشرة أمبطريقة مباشرة 

 .(24)أقوى لمشراء تخمق نياوزيادة ، يةالتنافسية بتحسين الوعى بالعالمة التجار 

، %6.2و، %5.6و، %4.4تصاعدت نسبة استمالة شيرة المنتج فبمغت نسبتيا  -
عمى  2115/  1995/  1985/  1975% من إجمالى إعالنات أعوام 7.6و

التوالى . ويرى الباحث أن شيرة المنتج وانتشاره وتفضيمو لدى قطاع كبير من 
إلجتذاب شرائح باستمرار؛ جميور المستيمكين يساعد المعمن عمى تحسين جودتو 

 جديدة من قطاعات الجميور .

 –المنتج  شيرة –كما يرى الباحث أن االستماالت العقالنية )ميزة تنافسية  -
 أصيأًل  اكجزءً  بوصفيا السمات( ترتبط بشكل وثيق مع استمالة تقديم المعمومات

ما يحقق م ؛من المعمومات التى يبحث عنيا الجميور فى المقام األول بإالعالنات
لمفرد حاجاتو واشباع رغبة حب االستطالع لديو بشكل يضفى نوًعا من الواقعية 

غراء المستيمك  ويحتاج المتمقى المعمومات ، قبال عمى الشراءإلباعمى اإلعالن وا 
إلي يسعى المعمن  من ثمو  ؛ فى حالة دخول سمعة أو خدمة ألول مرة فى السوق

قناعو بالمعمومات والحقائق التى تحقق الفوائد المتنوعو لو ، المستيمك استقطاب وا 
 ممكوناتيا أ أيقدم اإلعالن معمومات عن السمع سواء إذالمستويات  كلعمى 

 .(25)مواصفاتيا مسعرىا أ

، %17.8)العقالنى والعاطفى( بنسبة  :وجاءت فئة يجمع بين األسموبين -
/ م 1975جمالى إعالنات  إوذلك من ، /%12.8و ، %17.1و، %14.5و
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يجمع بين مزايا االستماالت عمى التوالى وىو اتجاه  م2115/  م1995/ م1985
 العقالنية والعاطفية.

، %55.4و ، 25.6و، %17.8العاطفية بنسبة  كما جاءت االستماالت -
عمى  م2115/ م1995/ م1985/ م1975جمالى أعوام إمن ، %28.3و

فالعاطفة تحول لغة الحقائق المجردة إلى لغة حية نابضة مؤثرة فى ، التوالى
، تكون الكممات جامدة بال تأثير من دونيااإلقناع ألنيا صارت تمس المشاعر و 

أن معظم المواقف التى تستدعى إقناع اآلخر يحتاج إلى  ولذلك فإن الواقع يثبت
فالعقل يقنع الناس والعاطفة ىى التى ، استخدام العاطفة وتبريرىا بالحقائق

 .(26)تحركيم

% من 2و، %1.9و ، %2 ، و% 2.2استمالة الجاذبية الجنسية بنسبة  جاءت -
، والىعمى الت م2115/  م1995/  م1985/  م1975جمالى إعالنات أعوام إ

، %3.8و ، %3.8، %4و ، %5.1ة بنسبة جاءت استمالة المكان في حين
عمى  م2115/  م1995/  م1985/  م1975جمالى أعوام إمن ، %11.3و

، %2.3، %2.3و ، %2.8و ، %3.6جاءت استمالة المرح بنسبة  و، التوالى
، عمى التوالى م2115/  م1995/  م1985/  م1975جمالى أعوام إوذلك من 

% من 1.1، %1.5، %2.1، %2.4جاءت استمالة الخوف بنسبة  حينفي 
 عمى التوالى . م2115/  م1995/  م1985/  م1975جمالى أعوام إ

ية فى المنتجات وقد تمثمت السمع التى غمب عمى مضمونيا االستماالت العقالن -
كترونية والمطبوعات وأثاث ومفروشات والمنتجات الغذائية الكيربائية واإلل

والمبيدات ومستمزمات البناء واألسطونات وشرائط الكاسيت ارات ومستمزماتيا والسي
تمثمت السمع التى غمب عمى مضمونيا االستماالت العاطفية  في حين، والفيديو

 فى مستحضرات التجميل والسجائر والمتعمقات الشخصية كالمجوىرات والساعات.
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االستماالت العقالنية فى كما تمثمت الخدمات التى غمب عمى مضمونيا  -
والخدمات العقارية والخدمات المناقصات و المزايدات والبنوك والوظائف واإلسكان 

تمثمت  في حين، التعميمية والعالجية والسياحة والطيران والديكور والمعارض
يية يترفالخدمات الالخدمات التى غمب عمى مضمونيا االستماالت العاطفية فى 

 والتيانى.

بترجمة النقاط البيعية  انباحث أن المعمن ومحرر الرسالة اإلعالنية يقومويرى ال -
 عن طريقلذا يسعى إلى تقديميا  ؛لمسمعة أو الخدمة لمنافع معينة لممستيمكين

 لمتأثير فى الجميور المستيدف . ؛مجموعة من االستماالت

 San)وىكذا اتفقت النتائج بشكل جزئى مع دراسة  -
JeevBansal&VarshaKattri  ،2111)(27)   فى تركيز اإلعالنات األمريكية

بعض الرموز الدالة  عن طريقعمى استماالت تقديم المعمومات التى ظيرت 
 في حين، الحجج المنطقية ( –التنافس  –المرح  –القيمة  –) كالسعر عمييا

التخويف والتركيز عمى الجانب  ماالتتعمى اساعتمدت اإلعالنات اليندية 
 العاطفى أكثر من الجانب العقالنى .

سنوات الدراسة  لخال لمنص اإلعالنى  المنشورة األساليب االبتكارية-رابعاا
 التحميمية 

األساليب سفرت عنيا الدراسة التحميمية بشأن أ( النتائج التى 4يوضح جدول رقم)
 . سنوات الدراسة التحميميةلمنص اإلعالنى خالل المنشورة االبتكارية 

  



 مكتبات واإلعالمالرابع: الالجزء    جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب

 

 8102 أكتوبر                              41     العدد الخمسون                            

لمنص اإلعالنى خالل سنوات  المنشورة ( يوضح األساليب االبتكارية4جدول رقم )
 الدراسة التحميمية

 السنوات
 األساليب 
 االبتكارية 

 للنص اإلعالنى

 اإلجمالي م2001 م1771 م1791 م1791

 % ك % ك % ك % ك % ك

النص البسيط 
 المباشر

572 27.4 1113 33.2 1445 28.1 1785 20.5 5751 25.5 

 2.1 501 2.5 215 1.8 93 2.6 86 0.5 11 النص القصصى

النص الخيالي 
 )إبهار(

123 5.9 318 9.5 561 10.9 978 11.2 5790 10.3 

 27.5 5317 29.3 2554 22.7 1167 24.3 815 37.5 781 حقائقى

 6.7 5000 9.3 811 7.3 375 2.4 81 1.6 33 نص استشهادى

نص يقدم الحقائق 
 والخيال مًعا

211 10.1 288 8.6 595 11.6 1078 12.4 5595 11.3 

سلوب األقوال أ
 المأثورة

45 2.2 86 2.6 75 1.5 150 1.7 013 1.8 

النصائح 
 والتحذيرات

88 4.2 95 2.8 219 4.3 315 3.6 959 3.7 

يجمع بين أكثر من 
 سلوبأ

221 10.6 473 14.1 615 12.0 833 9.6 5555 11.1 

 100 57005 100 8719 100 1551 100 0011 100 5091 اإلجمالي
 

 :تدل بيانات الجدول السابق عمى مايمي

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن النتائج االجمالية قد أكدت تنوع األساليب   -
فجاء النص ، االبتكارية لمنص اإلعالنى الصحفى فى سنوات الدراسة التحميمية

والذى يركز النص عمى تقديم ، أبرز األساليب االبتكاريةبوصفو  الحقائقى
المعمومات والحقائق عن السمع والخدمات فى اإلعالنات فى الترتيب األول بنسبة 

، إلى أن النص الحقائقى يقدم معمومات عن مكونات منتجاتمما يشير  ؛27.5%
يارات التى تتحدث إعالنات الس :تستطيع الصور وحدىا أن تقدمو مثل والتى قد ال



 عمي حسن عثمان محمد. د       الصحفية لإلعالنات االبتكارية االستراتيجيات
 

 8102 أكتوبر                              40     العدد الخمسون                            

مكانات فات التكنولوجية وا  قوتيا وتجييزاتيا واإلضااتيا و نصوصيا عن إمكان
ثم جاء النص البسيط المباشر فى الترتيب الثانى بنسبة ، فرة بياااألمان المتو 

يعتمد النص المباشر عمى تقديم الحقائق المباشرة لمفكرة البيعية  ؛إذ% 25.5
 سموب يفضل المنتجات التى تحتاج إلى تفكير عال  وىو أ، ويقدم السبب المتوقع

تالىا فى الترتيب الثالث نص يقدم  ،(28)الصناعيةأو المنتجات ، القرار التخاذ
ثم جاء فى الترتيب الرابع يجمع بين أكثر ، %11.3الحقائق والخيال مًعا بنسبة 

ويتوقف ىذا عمى ، زيادة درجة فاعمية التأثير اإلعالنى عمي من أسموب يعمل
وجاء ، واليدف من تحقيق ىذا المزج، مًعا ممزوجمالءمة األساليب اإلعالنية 

كما جاء ، %11.3النص الخيالى القائم عمى اإلبيار فى الترتيب الخامس بنسبة 
ستخدم إحدى ت% وفيو 6.7ستشيادى بنسبة فى الترتيب السادس النص اال

م النص اإلعالنى من خالليا اعتماًدا قدخبيرة لي   مكانت شييرة أ أالشخصيات سواء
، عمى استخدام مدخل التقمص الوجدانى والرغبة فى التقميد من جانب المستيمكين

وجاء فى ، %3.7كما جاء أسموب النصائح واإلرشاد فى الترتيب السابع بنسبة 
فى ستخدم ىذا األسموب يو ، %2.1الترتيب الثامن أسموب النص القصصى بنسبة 

واألوعية ، المجوىرات :ن السمع والخدمات ذات االتجاه العاطفى مثلاإلعالن ع
وجاء فى الترتيب األخير أسموب األقوال المأثورة ، وبعض أنواع األدوية، اإلدخارية
 % من اجمالى سنوات الدراسة التحميمية.2.1بنسبة 

ارتفاع نسبة األساليب االبتكارية لمنص اإلعالنى التى اعتمدت عمى األسموب  -
، م1985لعام ، %24.3و، م1975% لعام 37.5لحقائقى فجاء بنسبة ا
وكذلك أسموب النص ، م 2115% لعام 29.3و ، م1995% لعام 22.3و
جمالى إ% من 21.5و، %28.1و، %33.2و، %27.4باشر بمغ نسبتو مال

 عمى التوالى . م2115/  م1995/  م1985/  م1975إعالنات أعوام 
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، %2.4و، %1.6ستشيادى فبمغت نسبتيا النص اال تصاعدت نسبة أسموب -
/  م1995/  م1985/  م1975جمالى إعالنات أعوام إ% من 9.3و، %7.3و

، %5.9وكذلك أسموب النص الخيالى بمغ نسبتو ، عمى التوالى م2115
/  م1975من اجمالى إعالنات أعوام % من 11.2و، %11.9و ، %9.5و

 عمى التوالى . م2115/  م1995/  م1985
بمحاولة  2115ساليب االبتكارية لمنص اإلعالنى إلعالنات عام األمتازت ا -

تقاربت النسب  إذ ؛احداث قدر من التوازن بين األساليب االبتكارية المختمفة 
/  م1975أعوام الحال فى  كان عميوالمختمفة فى االستخدام بدرجة أكبر مما 

ىذه السنوات باالنخفاض الممحوظ فى استخدام  م؛إذ امتازت1995/  م1985
أسموب و ، أسموب األقوال المأثورةو ، عدد من األساليب االبتكارية مثل القصصى

 مكانية التنوع فى األداء اإلعالنى .إمما قمل من  ؛ النصائح واإلرشادات
ويستطيع ، لمرسالة ياعنعالنى ىو المحور اإلقالنتائج السابقة أن النص اإلوتؤكد  -

واستثارة الرغبة فى شراء ، أن يتولى تقديم أدوار عديدة منيا : إثارة اىتمام القارىء
قناع المستيمك بأىمية السمعة أو الخدمة ، السمعة أو طمب الخدمة  عن طريقوا 

وعمى الرغم من أن النص اإلعالنى ، لجذب الجميور؛ تقديم المعمومات والحقائق 
العشرين وأن ىذه الحيز قد أخذ فى  يأخذ الحيز األكبر فى إعالنات القرن

ن فإ، نص دون نمالتضاؤل لدرجة أن بعض اإلعالنات يمكن أن تقدم اليوم 
لييا إالنص اإلعالنى الزال يقوم بدور أساسى فى نقل المعمومات التى يحتاج 

 .(29)الجميور
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 استخدام الصور والرسوم المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية -خامساا
استخدام سفرت عنيا الدراسة التحميمية بشأن أ( النتائج التى 5جدول رقم)يوضح 
 .المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية اإلعالنيةوالرسوم  الصور

 

( يوضح استخدام الصور والرسوم اإلعالنية المنشورة خالل سنوات 4جدول رقم )
 تحميميةالدراسة ال

 السنوات
 استخدام

 الصور 
 والرسوم 

 اإلجمالي م2001 م1771 م1791 م1791

 % ك % ك % ك % ك % ك

 53.6 10352 60.6 5284 52.7 2710 44.4 1488 41.7 870 صىس فىحىغشافُت

 9.3 1794 8.8 768 4.5 230 17.5 588 10.0 208 سسىَ

 37.1 7158 30.6 2667 42.9 2205 38.1 1279 48.3 1007 الَىجذ

 100 19304 100 8719 100 5145 100 3355 100 2085 اإلجّاٌٍ

 

 :تدل بيانات الجدول السابق عمى مايمي

فى مجال اإلعالن فى الترتيب األول بنسبة  جاء استخدام الصور الفوتوغرافية  -
، % فى الترتيب الثانى37.1جاء استخدام فئة اليوجد بنسبة  في حين، 53.6%

% من 9.3كما جاء فى الترتيب األخير فئة استخدام الرسوم فى اإلعالنات بنسبة 
تؤدى الصور  ة خالل سنوات الدراسة التحميمية؛ إذمالى اإلعالنات المنشور إج

ه جميور المستيمكين الفعمين اوالرسوم اإلعالنية دوًرا ميًما فى جذب انتب
جاذبية الحركة والحيوية والمحتممين إلى التصميم اإلعالنى بما تممكو من 

ونقل الجو النفسى المطموب من مشاعر إنسانية ، وتعبيرات المشاركين فى الصورة
بجذب  مختصومشاعر خاصة محققة بذلك اليدف السيكولوجى األول لإلعالن وال

 .(31)االنتباه



 مكتبات واإلعالمالرابع: الالجزء    جامعة بنيا - مجمة كمية اآلداب

 

 8102 أكتوبر                              44     العدد الخمسون                            

% عام 41.7تصاعد نسب استخدام الصور الفوتوغرافية فى اإلعالنات من  -
% 61.6م إلى 1995% عام 52.7م إلى 1985% عام 44.4م إلى 1975
م من إجمالى اإلعالنات المنشورة لكل عام؛ إذ يبرز استخدام الصور 2115عام 

بوضوح فى إعالنات مستحضرات التجميل والعطور والمتعمقات الشخصية 
 Maxوىرات والساعات( والعطور والسيارات فعمى سبيل المثال تركز شركة )كالمج

Factor   فى حمالتيا اإلعالنية عمى صور عيون الموديل، أما شركةL 
oreal) فتركز عمى التعبير األنثوي لوجو فتاة اإلعالن، واتفقت النتائج مع دراسة )

افية المركز األول ، حيث احتمت الصور الفوتوغر (31)(2113) مى محمود محمد، 
فى كل من إعالنات العقارات والمياه الغازية ومستحضرات التجميل والسمع 

 االستيالكية، يمييا فى المركز الثانى النص فى اإلعالنات.
دراك أىمية الصورة فى اإلعالنات الصحفية فى جذب انتباه إوتؤكد ىذه النتيجة  -

ولعل ىذه الفاعمية والمزايا ، الجميور تمتمك الصورة تأثيًرا كبيًرا لدى ؛ إذالقارىء
التى تتمتع بيا الصور الفوتوغرافية ىى ما جعمت المعمنين يعتمدون عمييا بصورة 

 أكبر من الرسوم اليدوية .
 
سادساا: االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة فى اإلعالنات  -

 الصحفية خالل سنوات الدراسة التحميمية .
سفرت عنيا الدراسة التحميمية بشأن أ( النتائج التى 6يوضح جدول رقم ) -

االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة فى اإلعالنات الصحفية خالل سنوات 
 الدراسة التحميمية .
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( يوضح االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة فى اإلعالنات 4جدول رقم )
 . الصحفية خالل سنوات الدراسة التحميمية

 اٌسٕىاث

 اإلسخشاحُجُاث

 اإلبخىاسَت ٌإلعالْ

 اإلجّاٌٍ 2885َ 6005َ 6005َ 6095َ

 % ن % ن % ن % ن % ن

 حعخّذ

عًٍ 

 إٌّخج

 12.4 6996 12.4 3600 12.6 2254 12.4 887 11.7 255 اإلدعاء اٌعاَ

إسخشاحُجُت 

 اٌّىأت

 32.4 2865 28.9 1201 31.7 989 44.8 540 38.8 135 اٌسعش

 27.3 2410 26.6 1106 26.3 822 30.8 371 31.9 111 اٌجىدة

االسخخذاَ 

 واٌخطبُك
75 21.6 175 14.5 744 23.8 977 23.5 1971 22.3 

ٔىعُت 

 اٌّسخهٍىُٓ
27 7.8 120 10 567 18.2 869 869 1583 17.9 

 13.1 7350 13.4 3887 13.0 2323 12.1 863 12.7 277 اٌّمخشح اٌبُعٍ

 18.5 10373 19.4 5614 17.8 3188 17.0 1211 16.5 360 إٌّخجصفت 

 100 33548 100 17254 100 10887 100 4167 100 1240 اإلجّاٌٍ

 حعخّذ

عًٍ 

 اٌّسخهٍه

 11.2 6312 10.5 3044 12.6 2264 10.7 763 11.1 241 شخصُت اٌّاسوت

 21.2 11914 22.0 6367 21.1 3774 19.2 1371 18.4 402 ّٔط اٌذُاة

 7.9 4425 7.9 2285 5.6 1001 11.8 842 13.6 297 االحجاٖ اٌعاَ

 100 22651 100 11696 100 7039 100 2976 100 940 اإلجّاٌٍ

 100 56199 100 28950 100 17926 100 7143 100 2180 اٌعاَ اإلجّاٌٍ

 :يمي تدل بيانات الجدول السابق عمى ما

االبتكارية لإلعالنات الصحفية خالل سنوات الدراسة بمغ عدد االستراتيجيات  -
 : اآلتيو حتراتيجية توزعت عمى النسا 56199التحميمية 

 % .59.7بنسبة استراتيجية تعتمد عمى المنتج  33548  -
جمالى إ% من 41.3استراتيجية تعتمد عمى المستيمك بنسبة  22651 -

 خالل سنوات الدراسة . االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات الحفية المنشورة
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 : االستراتيجيات التى تعتمد عمى المنتج
جاء فى الترتيب األول لالستراتيجيات التى تعتمد عمى المنتج استراتيجية صفة  -

ويرى الباحث ، جمالى االستراتيجيات االبتكارية لممنتجإ% من 18.5المنتج بنسبة 
عن أن استراتيجية صفة المنتج ترتبط بالمنتج وتدعم مكانتو  التنافسية فى األسواق 

وىنا ، أو قدرتو عمى حل المشكالت التى تواجو الجميورالمنتج مزايا طريق تقديم 
 فى حسم القرارات الشرائية  بناءً االستماالت العقالنية والعاطفية دوًرا ميما  تؤدي

 نجد أنفعمى سبيل المثال ، الموجوده بين الماركات المختمفة عمى االختالفات
وتعتمد مطاعم ماكدونالديز ، مانتعتمد استراتيجياتيا عمى صفة األ سيارات فولفو

وتعتمد شرائح جبنة كرافت عمى ، أنو جيد وقميل التكمفةبعمى تقديميا لطعام تصفة 
 .(32)تميزىا فى المساعدة عمى تحضير السندوتشات بسيولة

% من اجمالى 15.7جاءت استراتيجية المكانة فى الترتيب الثانى بنسبة  -
، عالنات المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميميةاالستراتيجيات االبتكارية لإل

، لماركة ومنافسيياافاستراتيجية مكانة المنتج تستيدف معرفة كيفية ادراك المستيمكين 
 –)الوصف المكانةستراتيجية تضم ا إذ ؛تيمكلممس القرارت الشرائية  فيوتأثير ذلك 

ى ضوء ىذه عم، نوعية المستيمكين( –االستخدام والتطبيق –السعر والجوده
المتغيرات يستطيع فريق االبتكار أن يختار لممعمن الدخل المالئم الستراتيجية 

 المكانة.
جمالى إمن % 13.1كما جاءت استراتيجية المقترح البيعى فى الترتيب الثالت بنسبة  -

وىى ، االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية
ميا يدة لممنتج اليستطيع أن يقداستراتيجية تعتمد عمى تقديم وعد خاص بفائدة فر 

والمقترحات البيعية الفريدة تتجو إلى االعتماد عمى الجوانب العاطفية ، المنافسون
يعتمد فى استراتيجياتو عمى االسترخاء  إذشيكوالتة كادبورى  إعالنات :لمجميور مثل

 مد إعالن األيس كريم عمى المتعة والمرح.تكما اع، دةاوالسع
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جمالى إ% ،من 12.4جاءت استراتيجية اإلدعاء العام فى الترتيب األخير بنسبة  -
 إذ، االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية

يمجاء بعض المعمنين إلى التركيز عمى تقديم إدعاء عام أو فائدة أساسية فى اطار 
وقد ، فقد يتم ربط الشاى باالسترخاء والتسمية، ربطيا بالعالمة التجارية لممنتجمحاولة 

 يتم ربط العطور بالجاذبية وربط شركات التأمين باألمان .
مد عمى المنتج فبمغت نسبتيا تى تعارتفاع نسبة االستراتيجيات االبتكارية الت -

، م1995% لعام 61.7و ، م1985لعام  58.3و، م1975% لعام 56.9
جمالى االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات إوذلك من  م2115%  لعام 59.6و

تيجيات وتشير ىذه النتيجة إلى تعدد االسترا، المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية
إلى اىتمام المعمنين  م2115وعام  م1995فى عام  وزيادتيا المستخدمواالبتكارية 

 ؛ مزاياه المختمفةبتعريف المستيمك بالمنتج ولتمييزه عمى غيره من المنتجات وتقديم 
الجميور  فقد تستيدف االستراتيجية زيادة وعى، من أجل مزيد من إقناع المستيمك

لدى المستيمكين تجاه السمعو أو حث بالسمعة أو الخدمة أو خمق اتجاىات ايجابية 
وىذه االستراتيجية تعتمد ، المستيمكين عمى طمب المزيد من المعمومات حول المنتج

 بما يحقق مزيًدا من اإلقناع لممستيمك وتزيد من مصداقية اإلعالن. ؛عمى الحقائق
% 61.7بنسبة  1995االستراتيجيات االبتكارية لممنتج اإلعالنى عام  امتازت -

تقاربت النسب  ؛ إذالمختمفةحداث قدر من التوازن بين االستراتيجيات بمحاولة إ
بنسبة  م1975المختمفة فى االستخدام بدرجة أكبر مما ىو الحال فى أعوام 

% من 59.6بنسبة  م2115وعام ، %58.3بنسبة  م1985وعام ، 56.9%
 شورة خالل سنوات الدراسة التحميمية.جمالى االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات المنإ

 االستراتيجيات التى تعتمد عمى المستيمك :
جاء فى الترتيب األول لالستراتيجيات التى تعتمد عمى المستيمك استراتيجية نمط  -

جمالى االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات المنشورة إ% من 21.2الحياة بنسبة 
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 تؤديويرجع ذلك إلى أن إعالنات نمط الحياة ، خالل سنوات الدراسة التحميمية
عادة بناء النظام المرجعى الستخدامات  دوًرا ميًما فى الفيم األفضل لممجتمع وا 

فاالطار الثقافى لمجميور ىو المنبع الذى تستقى منو إعالنات نمط ، المنتجات
 الحياة .

جمالى إن % م11.2اء فى الترتيب الثانى استراتيجية شخصية الماركة بنسبة جو  -
 ؛إذاالستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية 

يًضا أو ، المنتج فى مجال تنافسى يوجدتكون ىذه االستراتيجية مالئمة حينما 
وفى المنتجات التى تستيدف وضعية المنتج بسمة فريدة لمغاية  يمتازحينما 

 .(33)سسوارات النسائيةكاجتماعية خاصة مثل السيارات واإل
جمالى إ% من 7.9كما جاءت استرتيجية االتجاه العام فى الترتيب األخير بنسبة  -

االستراتيجيات االبتكارية التى تعتمد عمى المستيمك لإلعالنات المنشورة خالل 
 سنوات الدراسة التحميمية .

فبمغت ارتفاع نسبة االستراتيجيات االبتكارية التى تعتمد عمى المستيمك  -
 م1985/  م1975جمالى أعوام إ% من 41.4، 39.3%، 41.7%، 43.1%

ويرجع الباحث ذلك إلى أن المستيمك يقتنع ، عمى التوالى م2115/  م1995/ 
المعمومات حول السمع من بالمعمومات ولديو حب االستطالع لالستزادة 

االعتبار أخذ المعمن فى إذ ي، فادة منياالخدمات حتى يقبل عمى شرائيا واإلو 
 يالكيم لممنتج.يزيدون من استدوافع الشراء التى تجعل المستيمكين 

% لعام 18.4تصاعدت نسبة االستراتيجيات االبتكارية لنمط الحياة فبمغت  -
% لعام 22و، م1995% لعام 21.1و، م1985% لعام 19.2و، م1975
االستراتيجيات االبتكارية لإلعالنات المنشورة خالل سنوات  من اجمالى م2115

 الدراسة التحميمية .
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فى االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة  اوتشير نتائج الدراسة إلى أن ىناك تنوعً  -
مداخل مستخدمو فى المضمون اإلعالنى إلقناع المستيمك بحجم الفائدة بوصفيا 

ن االستراتيجيات ىى عممية إ إذ، لمعمن عنياالتى ستعود عميو عند شرائو لمسمع ا
يعمل متضامًنا مع غيره من بل يمثل وحدة منفصمة  إعالن ال وأن كل، مستمرة

 اإلعالنات من أجل رؤية محددة وشاممة .
، فى (34)(Mior Harris et al. ,2014واتفقت النتائج بشكل جزئى مع دراسة ) -

استراتيجية المكانة من حيث  اعتماد إعالنات الشركات متعددة الجنسيات عمى
فى ماليزيا، كما  BMWالمعمومات والسعر والجودة والتطبيق إلعالنات سيارات 

فى االعتماد عمى  ،(35)(2113اتفقت النتائج مع دراسة )مى محمود توفيق،
ة السمعة فى إعالنات السيارات، فى حين اعتمدت إعالنات ناستراتيجية مكا

 االتصاالت عمى استراتيجية العروض البيعية ومكانة السمعة.
 نتائج اختبار الفروض

عالنات سنوات حصائية بين إإذات داللة  ارتباط توجد عالقة :الفرض األول
الدراسة التحميمية بشأن ترتيب السمع والخدمات المعمن عنيا وفقا 

 لمموضوعات
بُٓ إعالٔاث سٕىاث اٌذساست اٌخذٍٍُُت بشأْ (َىضخ اٌعاللت 9) سلُ  جذوي

 حشحُب اٌسٍع اٌّعٍٓ عٕها وفمًا ٌٍّىضىعاث .

 اٌسٕىاث              

 اٌسٍع
6095َ 6005َ 6005َ 2885َ 

 ــــــ **0.795 **0.795 5 6095َ

6005َ  5 0.799** 0.955** 

6005َ   5 0.751** 

2885َ    5 

 0.005 0.005 0.005 ِسخىي اٌّعٕىَت

 0..0.دال عند مستوى داللة  **                                                                     
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 ًٍَ : وحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك عًٍ ِا

إلى وجود عالقة ارتباط ايجابية بشأن ترتيب نوعيات وقد اشارت نتائج الدراسة  -
فقد ، م2115و م1975عدا عامى ماالتحميمية  الدراسةبين جميع سنوات  السمع

، م1985و م1975بين عامى  1.984بمغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان 
 1.744، م1995و م1985بين عامى  1.987، م1995و م1975، 1.972و

وىى ، م2115و م1995بين عامى  1.925، م2115و م1985بين عامى 
قد  ويري الباحث أن ىذه النتيجة تشير إلى أن التركيز، ةارتباطات دالة احصائي

غنى عنيا بالنسبة ساسية ومتطمبات الحياة الضرورية التى الكان عمى السمع األ
وبالتالى قد يحدث تغيير فى معدالت  ؛ ومن ثم ا فى حياتوساسً لممستيمك وتعد أ

مضافة إلى منتج جديد وفًقا لخصائص جديدة أو ي لإالمستيمكين وتحوليم 
ولكن تبقى السمع ، فأنماط االستيالك تختمف من فترة إلى أخرى، المنتج الجديد

شارت النتائج إلى عدم وجود عالقة بين أكما ، ذات أولوية أساسية عند المستيمك
، ويرجع ذلك إلى أن السياق االجتماعى والثقافى والذى م2115و م1975عامى 

واحتياجات الجميور وخصائصو التى تتنوع تقدم بو اإلعالنات وفًقا لمتطمبات 
أحدثت  م2115و م1975رة الزمنية بين عامى من فترة زمنية ألخرى واتساع الفت

 تغيرات سريعة فى أنماط االستيالك لمسمع .
بُٓ إعالٔاث سٕىاث اٌذساست اٌخذٍٍُُت بشأْ (َىضخ اٌعاللت 0) سلُ  جذوي

 .حشحُب اٌخذِاث اٌّعٍٓ عٕها وفمًا ٌٍّىضىعاث 

 اٌسٕىاث              

 اٌخذِاث
6095َ 6005َ 6005َ 2885َ 

6095َ 5 0.715** 0.735** 0.755** 

6005َ  5 0.790** 0.790** 

6005َ   5 0.797** 

2885َ    5 

 0.005 0.005 0.005 ِسخىي اٌّعٕىَت

  0..0.دال عند مستوى داللة  **                       
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 وحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك عًٍ ِاًٍَ :

شارت نتائج إعالنات الخدمات إلى قوة العالقة بشأن نوعيات الخدمات بين أكما  -
 1.951فقد بمغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان ، جميع سنوات الدراسة التحميمية

، م1995و م1975بين عامى  1.962و، م1985و م1975بين عامى 
 م1985بين عامى  1.983و، م2115و م1975بين عامى  1.921و
وىى ارتباطات دالة  م2115و م1985بين عامى  1.973و، م1995و

تقاربت ترتيبيا وبطء التغيير فى أولوياتيا ويرى الباحث أن الخدمات ، احصائية
بين الجماىير حتى  ونشره ألىميتيا لتنمية  الوعى؛ فى السنوات المختمفة لمدراسة

 .عمن عنياملمخدمات ال تطوير المستيدفةاتجاىات ال يتتييأ لتبن
بين أنواع السمع والخدمات حصائية إذات داللة  توجد عالقة ارتباط:  يالفرض الثان

 المعمن عنيا واالستماالت االعالنية المستخدمة .
 عٕها اٌّعٍٓ اٌسٍع أٔىاعَىضخ اٌعاللت بُٓ  (0) سلُ  جذوي

 اٌّسخخذِت االعالُٔت واالسخّاالث
 

 اٌّخىسط اٌّخغُش
االٔذشاف 

 اٌّعُاسٌ

 ِعاًِ

 االسحباط
 ِسخىي اٌذالٌت اٌمىة االحجاٖ

 االسخّاالث

 االعالُٔت
6.08 8.590     

    ــــــــ 3.35 9.54 6095اٌسٍع عاَ 

 8.886داي عٕذ ِسخىي لىي طشدٌ **8.606 3.55 9.22 6005اٌسٍع عاَ 

 8.886ِسخىي داي عٕذ لىي طشدٌ **8.062 3.50 6.04 6005اٌسٍع عاَ 

 8.886داي عٕذ ِسخىي لىي طشدٌ **8.048 4.60 6.26 2885اٌسٍع عاَ 

 0..0.دال عند مستوى داللة  **

 :ًٍ ِاًٍَ :وحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك ع

بين أنواع السمع المعمن عنيا واالستماالت االعالنية وجود عالقة ارتباط قوية  -
( وىي دالة 1.3كانت )ر< إذ(،  2115 – 1995 -1985ألعوام )المستخدمة 

أي أنو كمما زاد تنوع السمع المعمن عنيا فى سنوات عينة ، 1.11 مستوىعند 
لجذب انتباه المستيمكين الدراسة كمما زادت االستماالت االعالنية المستخدمة 
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عدم وجود عالقة ، وتحريك اىتماماتيم ودوافعيم لمتأثير عمى قراراتيم الشرائية 
لعام بين أنواع السمع المعمن عنيا واالستماالت االعالنية المستخدمة ارتباطية 
حتياجات العممية لمسمعة حيث تركز االستماالت العقالنية عمى اال، م1975
 :المزايا العممية التى يتمتع بيا مثلو نتج معرض صفات ال عن طريقوذلك 
ويؤكد ، التحملوالقدرة عمى ، والكفاءة، والسعر، والجودة، والصالبة، األداء

محتوى الرسائل المستخدمة لالستماالت العقمية عمى الحقائق والجانب المنطقى 
وقد تمثمت  ،(36)مة الحتياجاتوءيشترى السمعة األكثر مال ولحث الجميور عمى أن

السمع التى غمب عمى مضمونيا االستماالت العقالنية فى المنتجات الكيربائية 
مفروشات والمنتجات الغذائية والسيارات الثاث و األوالمطبوعات و  اتواإلليكتروني

، ومستمزماتيا والمبيدات ومستمزمات البناء واألسطونات وشرائط الكاسيت والفيديو
كما تركز االستماالت العاطفية عمى االحتياجات النفسية واالجتماعية لجميور 

 في حين ،روالتقديوالمكانة االجتماعية ، والجاذبية، المرح :المستيمكين مثل
تمثمت السمع التى غمب عمى مضمونيا االستماالت العاطفية فى مستحضرات 

وتؤكد ىذه  التجميل والسجائر والمتعمقات الشخصية كالمجوىرات والساعات.
دوًرا اساسًيا فى تحديد االستماالت اإلعالنية  ؤديالنتيجة أن طبيعة السمعة ت

 .من أجل جذب المستيمكين ؛التى يمكن استخداميا العاطفية(–)العقالنية
 

 عٕها اٌّعٍٓ اٌخذِاث أٔىاعَىضخ اٌعاللت بُٓ  (68) سلُ  جذوي

 اٌّسخخذِت عالُٔتاإل واالسخّاالث
 

 اٌّخىسط اٌّخغُش
االٔذشاف 

 اٌّعُاسٌ

 ِعاًِ

 االسحباط
 ِسخىي اٌذالٌت اٌمىة االحجاٖ

     8.590 6.08 االعالُٔت االسخّاالث

 8.886داي عٕذ ِسخىي لىي طشدٌ **8.663 3.62 9.59 6095اٌخذِاث عاَ 

 8.886داي عٕذ ِسخىي لىي طشدٌ **8.086 3.42 9.00 6005عاَ  اٌخذِاث

 8.886داي عٕذ ِسخىي لىي طشدٌ **8.003 3.54 9.03 6005عاَ  اٌخذِاث

 8.886داي عٕذ ِسخىي لىي طشدٌ **8.030 3.98 9.96 2885عاَ  اٌخذِاث

 0..0.دال عند مستوى داللة  **
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 :ًٍَ ًٍ ِاوحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك ع

 عالنيةاإلبين أنواع الخدمات المعمن عنيا واالستماالت طردية قوية  عالقةوجود  -
( 1.3كانت )ر< إذ، (2115 –1995 -1985 - 1975ألعوام )المستخدمة 

أي أنو كمما زاد تنوع الخدمات المعمن عنيا فى ، 1.11وىي دالة عند مستوى 
لجذب انتباه عالنية المستخدمة زادت االستماالت اإلسنوات عينة الدراسة 

تمثمت  وقد، قراراتيم الشرائية فيالمستيمكين وتحريك اىتماماتيم ودوافعيم لمتأثير 
الخدمات التى غمب عمى مضمونيا االستماالت العقالنية فى المناقصات و 

مزايدات والبنوك والوظائف واإلسكان والخدمات العقارية والخدمات التعميمية ال
تمثمت الخدمات التى  في حين، ياحة والطيران والديكور والمعارضوالعالجية والس

تؤكد  إذ، غمب عمى مضمونيا االستماالت العاطفية فى خدمات ترفيية والتيانى
ىذه النتيجة أن طبيعة الخدمات التى يسعى إلييا اإلعالن إلى بيعيا وترويجيا 

االستماالت تتحكم فى طبيعة ونوعية المداخل اإلعالنية المؤثرة ومدى تغمب 
 أو العاطفية فى اقناع المستيمك.  العقالنية

والخدمات بين أنواع السمع  إحصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة : لثالفرض الثا
 المعمن عنيا واالستراتيجيات االبتكارية المستخدمة .

 عٕها اٌّعٍٓ اٌسٍع أٔىاع(َىضخ اٌعاللت بُٓ 66) سلُ  جذوي
 

 واالسخشاحُجُاث االبخىاسَت اٌّسخخذِت

 اٌسٍع

 

 االسخشاحُجُاث االبخىاسَت ٌإلعالْ

6095َ 6005َ 6005َ 2885َ 

وا
2

 5075.5 1030.9 50509 59779 

 0.005 0.005 0.005 0.005 اٌّعٕىَتِسخىي 

 0.979 0.750 0.997 0.959 ِعاًِ اٌخىافك

 0..0.دال عند مستوى داللة  **                                                                          
 

 ًٍ ِاًٍَ :وحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك ع

المستخدمة فى االبتكارية  تواالستراتيجياوجود عالقة بين السمع المعمن عنيا  -
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وا، فبمغت قيم جميع سنوات الدراسة
 18998و 11137و 5161.7و 2194.4 2

عمى التوالى وجميعيا قيم دالة  2115 ، 1995، 1985، 1975وذلك لسنوات 
وبمغت قيم معامل التوافق لمقياس قوة العالقة  بين أنواع إعالنات ، احصائًيا
 1.989و، 1.911و ، 1.889و ، 1.847واالستراتيجيات االبتكارية  السمع 
ر إلى وجود مما يشي ،عمى التوالىم2115، م1995، م1985، م1975ألعوام 

ستخدام االوتمثمت أىم االستراتيجيات اإلعالنية لمسمع فى ، ارتباطات قوية بينيما
ليكترونية مستمزمات و ، ومستمزماتياالسيارات ، المنتجات األجيزة الكيربائية وا 

ستخدام االو ، مبيدات حشرية فى السعر والجودةو ، متعمقات شخصيةو ، بناء
؛ مما يشير إلى نمط الحياة و ، خصائص المنتجو ، الميزة التنافسيةو ، والتطبيق

مة االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة لطبيعة السمع المعمن عنيا مالء
 التسويقية التى تمبى احتياجات الجميور.واستخداميا فى دعم األىداف 

 
 عٕها اٌّعٍٓ ٌخذِاثا أٔىاع(َىضخ اٌعاللت بُٓ 62) سلُ  جذوي

 

 واالسخشاحُجُاث االبخىاسَت اٌّسخخذِت

 اٌخذِاث

 

 االسخشاحُجُاث االبخىاسَت ٌإلعالْ

6095َ 6005َ 6005َ 2885َ 

وا
2

 5159.5 3175.5 55000.9 51955.9 

 0.005 0.005 0.005 0.005 ِسخىي اٌّعٕىَت

 0.759 0.709 0.991 0.995 ِعاًِ اٌخىافك

 

 ًٍ ِاًٍَ :وحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك ع

لمستخدمة فى االبتكارية ا تواالستراتيجياالمعمن عنيا  الخدماتوجود عالقة بين  -
 14131.8و 6592.2و 4517.4(8كا)فبمغت قيم ، جميع سنوات الدراسة

عمى التوالى  2115 ، 1995، 1985، 1975وذلك لسنوات   25821.8
وبمغت قيم معامل التوافق لمقياس قوة العالقة  بين ، احصائًيا دالةوجميعيا قيم 
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و ، 1.875و ، 1.884أنواع إعالنات السمع واالستراتيجيات االبتكارية  
 عمى التوالى م2115، م1995، م1985، م1975ألعوام   1.928و، 1.917

قوة العالقة بين مما يشير إلى  .مما يشير إلى وجود ارتباطات قوية بينيما
فعمى سبيل المثال ، المعمن عنيا الخدمات تيجيات االبتكارية المستخدمةااالستر 

تمثمت أىم االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة لمخدمات فى االتصاالت 
سياحة وال، خدماتالبنوك و وال، سكان والخدمات العقاريةواإل، واليواتف الذكية

االستخدام و ، والجودة، السعرو ، طيران والتأمين فى استراتيجية االتجاه العامالو 
، نوعية المستيمكين والمقترح البيعىو ، االدعاء العامو ، تقديم معموماتو ، والتطبيق

وىو ما يؤكد وجود اتجاه مالئم بين االستراتيجيات االبتكارية لإلعالن والخدمات 
 عنيا. نمعمال

عالنات سنوات الدراسة إحصائية بين إتوجد عالقة ذات داللة : الرابعالفرض 
 لمستخدمة لكل من المستيمك والمنتجالتحميمية بشأن االستراتيجيات االبتكارية ا

سٕىاث اٌذساست اٌخذٍٍُُت بشأْ االسخشاحُجُاث (َىضخ اٌعاللت بُٓ 63) سلُ  جذوي

اٌّسخهٍه وإٌّخجٌّسخخذِت ٌىً ِٓ االبخىاسَت ا  

 اٌسٕىاث

 االسخشاحُجُاث 

 ٌإلعالْاالبخىاسَت 

 اإلجّاٌٍ 2885َ 6005َ 6005َ 6095َ

 % ن % ن % ن % ن % ن

حعخّذ عًٍ 

 إٌّخج

 18.5 10373 19.4 5614 17.8 3188 17.0 1211 16.5 360 صفت إٌّخج

اسخشاحُجُت 

 اٌّىأت
348 16.0 1206 16.9 3122 17.4 4153 14.3 8829 15.7 

 13.1 7350 13.4 3887 13.0 2323 12.1 863 12.7 277 اٌّمخشح اٌبُعٍ

 12.4 6996 12.4 3600 12.6 2254 12.4 887 11.7 255 االدعاء اٌعاَ

 100 33548 100 17254 100 10887 100 4167 100 1240 اإلجّاٌٍ

حعخّذعًٍ 

 اٌّسخهٍه

 21.2 11914 22.0 6367 21.1 3774 19.2 1371 18.4 402 ّٔط اٌذُاة

 11.2 6312 10.5 3044 12.6 2264 10.7 763 11.1 241 شخصُت اٌّاسوت

 7.9 4425 7.9 2285 5.6 1001 11.8 842 13.6 297 االحجاٖ اٌعاَ

 100 22651 100 11696 100 7039 100 2976 100 940 اإلجّاٌٍ

 100 56199 100 28950 100 17926 100 7143 100 2180 اإلجّاٌٍ
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 عالٔاث سٕىاث اٌذساست اٌخذٍٍُُت بشأْإَىضخ اٌعاللت بُٓ  (64) سلُ  جذوي

 ٌٍّسخهٍه االسخشاحُجُاث االبخىاسَت اٌّسخخذِت

 اٌسٕىاث              

 

 االبخىاسَت ٌٍّسخهٍه االسخشاحُجُاث

6095َ 6005َ 6005َ 2885َ 

 ــــــ ــــــ **0.355 5 6095َ

 ــــــ **0.910 5  6005َ

6005َ   5 0.990** 

2885َ    5 

 0.005 0.005 0.005 ِسخىي اٌّعٕىَت

   0..0.دال عند مستوى داللة  **                                                                  

 ًٍ ِاًٍَ :وحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك ع

 

االستراتيجيات االبتكارية يجابية بشأن إشارت النتائج إلى وجود ارتباطات أ -
عدا أعوام ماجميع سنوات الدراسة التحميمية  المستخدمة لممستيمك بين

( فقد بمغت قيمة  م2115، م1985، م2115و م1975، م1995و م1975)
 1.751، ( م1985و م1975بين عامى ) 1.611معامل ارتباط  سبيرمان 

(، م2115و م1995)  يبين عام 1.771(،  م1995و م1985) يبين عام
االبتكارية مما يشير إلى وجود عالقة قوية بين ترتيب االستراتيجيات 

وكانت أىم االستراتيجيات االبتكارية  لمستيمكبا المختصةالمستخدمة 
والتى جاءت فى الترتيب ، المستخدمة فى ىذا الصدد استراتيجية نمط الحياة

/ م1975راسة التحميمية  األول لالستراتيجيات االبتكارية المستخدمة ألعوام الد
كما جات استراتيجية شخصية الماركة فى ، م2115/  م1995/  م1985

وفى الترتيب الثالث ، م2115/  م1995/  م1975الترتيب الثانى ألعوام 
وجاءت استراتيجية االتجاه العام فى الترتيب الثالث ألعوام  ، م1985لعام 
ى لعام نالترتيب الثاءت فى جا في حين، م2115/  م1995/  م1975
 المرتبطةمما يشير إلى زيادة االستراتيجيات االبتكارية المستخدمة ، م1985
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ات الجماىير جق واحتياابالمستيمك ومتابعة دراسة التطورات التفصمية ألذو 
والحصول عمى ، والحفاظ عمى المستيمكين الدائمين من محاوالت المنافسين

استخدام استراتيجيات  عن طريقت وزيادة فرص المبيعا، أفضل األسعار
 0  لدعم مكانة المعمن وصورتو الذىنية لدى الجماىير ؛ متنوعةاالبتكارية ال

  

 عالٔاث سٕىاث اٌذساست اٌخذٍٍُُت بشأْإ(َىضخ اٌعاللت بُٓ 65) سلُ  جذوي
 

 ٌٍّٕخج االسخشاحُجُاث االبخىاسَت اٌّسخخذِت

 

     0..0.دال عند مستوى داللة  **

 ًٍ ِاًٍَ :وحذي بُأاث اٌجذوي اٌسابك ع

 

شارت النتائج إلى وجود ارتباطات ايجابية بشأن االستراتيجيات االبتكارية أ -
 م1975عدا أعوام )مابين جميع سنوات الدراسة التحميمية  نتحالمستخدمة لمم

شارت النتائج إلى ضعف العالقة بين أكما ، (م2115و م1975، م1995و
  1.477كان معامل االرتباط  إذم2115و  م1985عامى 

بالمنتج فى  المختصة االستراتيجيات االبتكاريةوجود عالقة ارتباط بين  -
بين  1.813بمغ قيمة معامل سبيرمان  إذ، اعالنات سنوات الدراسة التحميمية

 اٌسٕىاث                            

 االسخشاحُجُاث

 االبخىاسَت ٌٍّٕخج

6095َ 6005َ 6005َ 2885َ 

 ــــــ ــــــ **0.900 5 6095َ

6005َ  5 0.990** 0.559** 

6005َ   5 0.750** 

2885َ    5 

 0.005 0.005 0.005 ِسخىي اٌّعٕىَت
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، (م1995و  م1985) يبين عام 1.881، (م1985و م1975) يعام
(، وكانت أىم االستراتيجيات م2115و م1995) بين عامي 1.923

ىذا الصدد استراتيجية صفة المنتج والذى جاء فى الترتيب المستخدمة فى 
/  م1975األول لالستراتيجيات االبتكارية المستخدمة ألعوام الدراسة التحميمية 

فى الترتيب  كما جاءت استراتيجية المكانة، م2115/  م1995/  م1985
وجاء فى الترتيب ، م2115/  م1995/  م1985/  م1975الثانى ألعوام 

وفى ، م2115/  م1995/  م1975استراتيجية المقترح البيعى ألعوام  الثالث
جاء فى الترتيب الرابع استراتيجية  في حين، م1985الترتيب الرابع لعام 

وفى الترتيب الثالث لعام ، 2115/  1995/ 1975االدعاء العام ألعوام 
ر التأثيبلزيادة االىتمام  ؛ ويري الباحث أن تقسيم السوق يعد منطقًيا، 1985

إلى فئات ىو السمة ات أصبح تقسيم السوق ياإلعالنى والتسويقي ففى السبعين
ات دخمت الفئات األصغر واألضيق واألسواق ي، وفى الثمانيناألكثر شيوًعا

زدىر النظام التسويقى فرد وفى التسعينيات ا، المحدودة إلى دوائر االىتمام
وأساليب المعرفة التى مكنت من تحديد األفراد الذين  التكنولوجيانتشار لفرد ال

فتستيدف االستراتيجيات االبتكارية زيادة وعى ، (37)المنتجيمكنيم القيام بشراء 
 الجميور بالمنتج  وزيادة معدالت تذكر المستيمكين لممنتج.
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 الخاتمة

 رتفاع نسبة إعالنات الخدمات عن إعالنات السمع في جميع سنوات الدراسةا -
%، 12بنسبة  إعالًنا1259 معدد1975إعالنات الخدمات عام  تفقد بمغ
 3129عدد  1995%، وعام 19.2إعالن بنسبة  2118عدد  م1985وعام 

% 39.9إعالن بنسبة 4181عدد  م2115%، وعام  28.9إعالن بنسبة 
وتشير ىذه النتيجة إلى التنوع ، من إجمالي إعالنات سنوات الدراسة التحميمية

والتطورات المتالحقة التي شيدىا مجال الخدمات وتزايد عدد المنافسين الكبير 
 . لجذب المستيمكين نحو الخدمة المقدمة

ج إلى أن األىداف الوظيفية لإلعالنات المنشورة خالل أعوام واشارت النتائ -
تقاربت جميعيا فى اشتراكيا فى اطار  2115/ 1995/ 1985/ 1975

ويرى الباحث أن ىذه األىداف ، رات السوقنظام اقتصادى واحد يعترف بمؤش
لموصول إلى الجميور المستيدف   ؛ صالية محددة تتنوعتىى بمثابة ميام ا
 خالل وقت محدد .

بين أنواع السمع المعمن عنيا واالستماالت االعالنية وجود عالقة ارتباط قوية  -
( وىي 1.3كانت )ر< إذ(،  2115 – 1995 -1985ألعوام )المستخدمة 

أي أنو كمما زاد تنوع السمع المعمن عنيا فى سنوات ، 1.11دالة عند مستوى 
لجذب انتباه  ؛ عينة الدراسة زادت االستماالت االعالنية المستخدمة

عدم و ، قراراتيم الشرائية فيلمتأثير  المستيمكين وتحريك اىتماماتيم ودوافعيم
عنيا واالستماالت االعالنية  بين أنواع السمع المعمنوجود عالقة ارتباطية 

 ،1975لعام المستخدمة 
بمحاولة  2115ساليب االبتكارية لمنص اإلعالنى إلعالنات عام األ امتازت -

تقاربت النسب  ال إذاحداث قدر من التوازن بين األساليب االبتكارية المختمفة 
/ 1985/ 1975المختمفة فى االستخدام بدرجة أكبر مما ىو الحال فى أعوام 
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ىذه السنوات باالنخفاض الممحوظ فى استخدام عدد من  إذ امتازت، 1995
أسموب و ، أسموب األقوال المأثورةو ، القصصى أسموب األساليب االبتكارية مثل

 مكانية التنوع فى األداء اإلعالنى .إمما قمل من ، النصائح واإلرشادات
فى مجال اإلعالن فى الترتيب األول  جاء استخدام الصور الفوتوغرافية  -

% فى 37.1جاء استخدام فئة اليوجد بنسبة  فى حين ، %53.6بنسبة 
كما جاء فى الترتيب األخير فئة استخدام الرسوم فى ، الترتيب الثانى

% من اجمالى اإلعالنات المنشورة خالل سنوات 9.3اإلعالنات بنسبة 
 الدراسة التحميمية .

مد عمى المنتج فبمغت نسبتيا تاتيجيات االبتكارية التى تعارتفاع نسبة االستر  -
و ، م19995% لعام 61.7و ، م1985لعام  58.3و، 1975% لعام 56.9
جمالى االستراتيجيات االبتكارية إوذلك من  م2115%  لعام 59.6

 لإلعالنات المنشورة خالل سنوات الدراسة التحميمية .
فى االستراتيجيات االبتكارية  اوتشير نتائج الدراسة إلى أن ىناك تنوعً  -

مداخل مستخدمو فى المضمون اإلعالنى إلقناع بوصفيا المستخدمة 
 إذ إن، المستيمك بحجم الفائدة التى ستعود عميو عند شرائو لمسمع المعمن عنيا

 بلوأن كل إعالن اليمثل وحدة منفصمة ، االستراتيجيات ىى عممية مستمرة
 من أجل رؤية محددة وشاممة .، يعمل متضامًنا مع غيره من اإلعالنات

شارت النتائج إلى وجود ارتباطات ايجابية بشأن االستراتيجيات االبتكارية أ -
 1975المستخدمة لممستيمك بين جميع سنوات الدراسة التحميمية عدا أعوام )

تباط  ( فقد بمغت قيمة معامل ار  2115، 1985، 2115و 1975، 1995و
 يبين عام 1.751، ( 1985و 1975) يبين عام 1.611سبيرمان 

 .( 2115و 1995)  يبين عام 1.771(،  1995و 1985)
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المعمن عنيا واالسترتيجيات االبتكارية المستخدمة  الخدماتوجود عالقة بين  -
 6592.2و 4517.4(8كا)فبمغت قيم ، فى جميع سنوات الدراسة 

 2115 ، 1995، 1985، 1975وذلك لسنوات   25821.8 14131.8و
وبمغت قيم معامل التوافق لمقياس ، عمى التوالى وجميعيا قيم دالة احصائًيا

و ، 1.884قوة العالقة  بين أنواع إعالنات السمع واالستراتيجيات االبتكارية  
 2115، 1995، 1985، 1975ألعوام   1.928و، 1.917و، 1.875

 .إلى وجود ارتباطات قوية بينيماعمى التوالى مما يشير 
-  
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