
   

 

 

 

 جامعة القاهرة -  كلية اإلعالم - قسم العالقات العامة واإلعالن.   محمد عشرى مسعود عنوان المؤلف:

E-mail: ashrymedia@hotmail.com 
 

 

 
 

 أكتوبر 6المجلة العلمية لجامعة  

 2314-8640ترقيم دولى للنسخ الورقية: 

 8119-2356 ترقيم دولى ألكترونى:

 أكتوبر 6كل حقوق النشر محفوظة لجامعة  ©

 http:// sjou.journals.ekb.eg  ح على الموقع األلكترونى متا

 بحث أصيل

 

  

  
 العالقة بين استخدام العالمة التجارية داخل السياق اإلعالمي و تذكرها 

                                      " دراسة تجريبية على عينة من الشباب المصرى"            

 

 محمد عشري مسعود احمد

 

جامعة القاهرة -  كلية اإلعالم - قسم العالقات العامة واإلعالن  

  
Received: 10-02-2018/         Revised: 10- 04-2018 /        Accepted: 22-04-2018

 

 

  

 :  صستخلالم

السززياق اإلعالمززى علززى تززاكر واتجززان الجمكززور نحززو تلزز  المنتجززات     لعالماتالتجار ززةدا ل للمنتجززات واالتززرو   أثززر  التعرفعلززىفززى الدراسززة تتركزز  

واعتمزد الباحزث    Susan Auty and Charlie Lewis  ة تمثيل المعلومات كما استعان الباحث بنمزوج  استخدم الباحث نظر، وقد لعالماتالتجار ةوا

طالبوطالبزة فزى    (60. وقام الباحث بدراسة تجر بية باالعتماد علزى عينزة عشزوا ية قوامكزا      Mateja Kos Kokliˇc and IrenaVidaنموج على 

ظكزور المنتجزات أو العالمزات التجار زة دا زل      لمميز   الموقزع  الأهميزة  ة من النتا   من أهمكزا :  ، وتوصل الباحث الى مجموعمرحلة الدراسة الجامعية

كمزا   ن جل   جعل من عملية تاكر تلز  العالمزة أسزكل وأسزر     إف؛ و العالمة التجار ة أكثر من مرةأأهمية تكرار ظكور المنت  ، والمضامين اإلعالمية

 و حف على الشراء . مين اإلعالمية على تكو ن اتجاهات ا جابية نحوها ساعد وجود العالمات التجار ة دا ل المضا

 

  

الترو   الضمنى  –االعالن غير المباشر  –االعالن الضمنى  –  استخدام العالمات التجار ة  -الكلمات المفتاحية:  

 

 -مقدمة:  

 

اتجكزززك وكزززاالت اإلعزززالن البتكزززار أشزززكال تعالنيزززة نظزززرا  للتززز احم    

الززاى تشززكدن السززاحة اإلعالميززة تلبيززة  لرغبززة المعلنززين فززى    اإلعالنزز  

 Kerri Kuhn, Anita Love & Nigel  تمييز  عالمزاتكم التجار زة   
K. Ll. Pope2002)   ومزززن بزززين تلززز  األشزززكال الترو جيةأسزززلو

الترو   للسلع والخدمات دا ل المحتزوى اإلعالمزى وبزدأ هزاا الشزكل      

كززان المشززاهير والنجززوم مززن التززرو   منززا أكثززر مززن ما ززة عززام حيززث   

 روجزززونلبعل المنتجزززات علزززى  شزززبة المسزززرح مزززن  زززالل الكلمزززة   

المنطوقززة ثززم تززدا لك المنتجززات والعالمززات التجار ززة بعززد جلزز  مززع       

العد د من األعمزال الفنيزة والبزرام  التلف  ونيزة وألعزا  الفيزد و حتزى        

أصزززبج وجزززود المنتجزززات دا زززل المضزززاميناإلعالمية أحزززد الوسزززا ل      

لإلعالن وأنتقل هاا الشكل من الترو   للسلع والخزدمات تلزى    الشا عة

دورالعرض السزينما   وأصزبحك األفزالم السزينما ية مزن أهزم وسزا ل        

التزززرو   غيرالمباشزززر للسزززلع والخزززدمات وتضزززاعف حجزززم اإلنتزززا       

السززززينيما ى بعززززد م ززززادة حجززززم اإلقبززززال اإلعالنززززى دا ززززل األفززززالم        

 السينيما يةوبعد أن 

لمعلنززززززززززززين مبززززززززززززال  ماليززززززززززززة طا لززززززززززززة    وفززززززززززززرت تنفاقززززززززززززات ا 

لشركاتاإلنتاجوأصززززززززززززبحالترو   للمنتجاتوالعالماتالتجار ززززززززززززةدا ل 

( ظززاهرة سززعك الدراسززات ProductPlacementالسززياقاالعالمى 

اإلعالميززززةتلى قيززززال أثرهززززاعلى القطاعززززات الجماهير ززززة المختلفززززة   

و حززاول الباحززث فززى تلزز  الدراسززة قيززال أثرهززاعلى مسززتو ات تززاكر   

امعى لكا ومن ثزم التعزرع علزى أثزر جلز  علزى اتجاهزاتكم        الشبا  الج

 نوا اهم الشرا ية . 
 مشكلة الدراسة

 عمل الباحث على رصزد العالقزة بزين التزرو   للمنتجزات والعالمزات       

 التجار ة دا ل المضامين اإلعالميةومستوى تاكر الشبا  الجامعى  

 

 

لتلززززززززز  المنتجزززززززززات والعالماتالتجار زززززززززة وتززززززززز ثير جلززززززززز  علزززززززززى  

 اتكمنحوهاونوا اهم الشرا ية.  اتجاه

 

 أهمية الدراسة
تنبززع أهميززة الدراسززة مززن أهميززة  العالمززة التجار ززة التززى  اللكززا         .1

 ززتمكن المعلززن مززن اإلعززالن عززن بضززاعتس وتعر ززف المسززتكلكين بكززا   

 وحما ة المستكلكين من الغش والتدليس.
ت ا ززد اهتمززام المنتجززين والعززاملين فزز  مجززال اإلنتززا  اإلعالمزز          .2

و   للعالمات التجار ة دا ل المضامين اإلعالمية بالتر
1
. 

دراسززة الجمكززور فزز  تطززار البييززة التزز   عززيش فيكززا والتطززورات        .3

المتالحقززة عليكززا باإل ززافة تلززى  بعززل المتغيززرات التزز  تلعزز  دورا    

وسزززززززيطا  دا زززززززل فعاليزززززززة هزززززززاا الشزززززززكل مزززززززن اإلعزززززززالن غيزززززززر     

 . ( Moonhee Yang & David R. Roskos2007)المباشر
تمد الدراسة على المنك  التجر بى بخالع اغل  الدراسزات فزى   تع .4

 هاا الصدد.

نززدرة الدراسززات العربيززة التززى تتنززاول التززرو   للسززلع والخززدمات       .5

 دا ل المضامين اإلعالمية.   
 أهداف الدراسة

تسعى الدراسة تلى  تحقيق هدع ر زيس وهزو ا التعزرع علىالعالقزة     

ر زززززة دا زززززل المضزززززامين  بزززززين الترو جللمنتجزززززات والعالمزززززات التجا 

اإلعالميةومسزززتوى تزززاكر الشزززبا  الجزززامعى لتلززز  العالمزززات ا الزززى   

جانزز  التعززرع علززى تزز ثير نززو  المززادة االعالميززة التززى  ززتم التززرو      

للمنتجززات والعالمززات التجار ززة دا لكززا علززى مسززتوى التززاكر والنوا ززا  

 الشرا ية للشبا  الجامعى نحو تل  المنتجات والعالمات.
 

                                                           
 

العالقزززة بززين اسزززتخدام   ( .2018   مسززعود محمززد عشزززرى   األقتبززال:   

ا دراسزة تجر بيزة    العالمزة التجار زة دا زل السزياق اإلعالمز  و تزاكرها      

أكتززوبر.  6لمجلززة العلميززة لجامعززة  ا.علززى عينززة مززن الشززبا  المصززرىا  

 ( 119-107  ، صفحة2،عدد 4مجلد

مقزال قابزل   : بحزث   امل حسين عبدالقادرعلى:  2018: © حقوق النشر

لمززززى بموجزززز  شززززرود الر صززززة اإلبداعيززززة، الززززا   سززززمج  لتززززداول الع

الفكريةة   باالسززتخدام، والتوم ززع واالستنسززا  بشززرد حفززل حقززوق الملكيززة
 للمؤلف.
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 الدراسات السابقة  استعراض 
قام الباحث بعرض الدراسات السابقة من  الل ثالثة محاور أساسزية  

 كما  لى : 
المحور األول : دراسات تناولك أثزر التزرو   للمنتجزات أوالعالمزات     

 التجار ة دا ل المضامين اإلعالمية 

 المحور الثان   : دراسات تناولك نظر ة تمثيل المعلومات

سززززات تناولززززك الجانزززز  األ القززززى للتززززرو     المحززززور الثالززززث : درا 

 للمنتجات أو العالمات التجار ة دا ل المضامين اإلعالمية     

 ووجد الباحث محددات الدراسة كما يلى : 

(  Brand Placementاسززززتخدم بعززززل البززززاحثين مسززززمى   .1

لإلشززززارة تلززززى التززززرو   للمنتجززززات أو العالمززززات التجار ززززة دا ززززل     

 Productالززبعل ار ززر مسززمى   المضززامين اإلعالميززة واسززتخدم
Placement     والمسميان وجكان لعملة واحدة و ز تى هزاا الخزالع )

 وفقا ل او ة النظر تلى الترو   دا ل المضامين اإلعالمية .   

لم  جد الباحث دراسات عربية فز  هزاا المجزال علزى الزرغم مزن        .2

تعززدد الدراسززات األجنبيززة التززى تززدرل جوانزز  التززرو   للمنتجززات أو  

العالمزززات التجار زززة دا زززل المضزززامين اإلعالميزززة  وأنطلقزززك تلزززز        

 ( .  2013( حتى عام   1990الدراسات منا عام   

تنوعززك المنززاه  البحثيززة المسززتخدمة فززى هززان الدراسززات تال أن      .3

المزززنك  التجر بزززى كزززان األكثزززر اسزززتخداما حيزززث أن نسزززبة اسزززتخدام    

 56ة وصزلك الزى    الباحثين للمنك  التجر بى  الل الدراسات السزابق 

%(، كما تعددت أدوات جمع البيانات ما بزين أدوات كميزة كاسزتمارة    

االستقصزززاء، وأدوات كيفيزززة كالمقزززابالت المتعمقزززة والمالحظزززة تلزززى   

جان  استخدام تحليل المضمون الكمى والكيفى للمضامين اإلعالمية  

. 

توصززززلك الدراسززززات تلززززى أن موقززززع وتوقيززززك ظكززززور العالمززززة  .4

المضزززامين اإلعالميزززة  همزززا المحزززددان األساسزززيان    التجار زززة دا زززل 

لدرجة تاكر الجمكور للعالمة التجار ة، كما توصلك تلز  الدراسزات   

تلى أن الجمع بين العنصزر ن البصزر   واللفظز     زد مزن تحتماليزة       

 تاكر الجمكور للعالمة التجار ة

سجلك نتا   الدراسات أن نسبة التزاكر أكبزر لزدى الفيزة العمر زة       .5

(  41حتى  30( عاما  وتليكا الفية العمر ة من   29حتى   24من   

(  42عاما  وأقل فية من فيات التاكر ف  المرحلزة العمر زة مزا فزوق      

عاما  . وهو ما  شزير بزدورن تلزى العوامزل الوسزيطة التزى تلعز  دورا        

 هاما فى عملية التاكر . 

كمززا توصززلك بعززل الدراسززات تلززى أن الرجززال لكززم قززدرة أعلززى   .6

ى تززززاكر المنتجزززات والعالمززززات التجار ززززة التزززى تتواجززززد دا ززززل   علززز 

 المضامين اإلعالمية   أكثر من السيدات  .  
 ختلززف تزز ثير التززرو   للمنتجززات أو العالمززات التجار ززة دا ززل        .7

المضززامين اإلعالميززة  حسزز  طبيعززة الموقززع الززاى  ززتم بززس التززرو          

رة المباشزرة  المستخدم حيث  عد الترو   بالمساحات واالمزاكن الظزاه  

دا ززل العمززل الفنززى هززو األكثززر تزز ثيرا  علززى مسززتوى وعززى الجمكززور   

 بالمنتجات أو العالمات التجار ة و   د من فرص التعلم والتاكر .
 

 -أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

استطا  الباحث بلورة المشزكلة البحثيزة مزن  زالل التعزرع علزى        .1

الترو   للمنتجات أو العالمزات  اتجاهات البحث العلم  حول تشكالية 

 التجار ة دا ل المضامين اإلعالمية .  
تعرع الباحث على المقزا يس المسزتخدمة فز  الدراسزات السزابقة       .2

 -وهى كالتالى :
مقزززا يس تزززم اسزززتخدامكا للتعزززرع علزززى درجزززة تزززاكر المبحزززوثين     .أ 

التزز   ززتم التززرو   لكززا بالمضززمون     للمنتجززات أو العالمززات التجار ززة 

 وكانك كالتالى  اإلعالم  

          مقيزال االسزتدعاء بمسزاعدة الباحزث للمبحزوثين لال تيزار مزن بزين

 صور المنتجات أو العالمات التجار ة  
   مقيزززال االسزززتدعاء بزززدون مسزززاعدة الباحزززث للمبحزززوثين لكزززى  زززتم

التعرع على مدى ادراك المبحوثين للمنتجات أو العالمات التجار زة  

 اإلعالمية    الت   تم الترو   لكا دا ل المضامين 

مقزززا يس تزززم اسزززتخدامكا للتعزززرع علزززى اتجاهزززات المبحزززوثين       .  

للمنتجززززات أو العالمززززات التجار ززززة التزززز   ززززتم التززززرو   لكززززا دا ززززل    

 -المضامين اإلعالمية وكانك كالتالى : 

  وهزززو أسزززلو  لقيزززال السزززلوكيات والتفضزززيالت     مقيزززال ليكزززرت

ر نسزززيس  اسزززتنبطس عزززالم الزززنفس  اال تبزززارات النفسزززية مسزززتعمل فززز 

 ستعمل فز  االسزتبيانات وبخاصزة فز  مجزال اإلحصزاءات.        . ليكرت

و عتمد المقيال على ردود تزدل علزى درجزة الموافقزة أو االعتزراض      

 (1932:ر نسيس ليكرت   .على صيغة ما

       مقيال التميي  الداللى والاى  كدع الزى قيزال معنزى لفزل مزا ، أو

 بند ما بالنسبة للفرد و تضمن المقيال الصفة أو السمة وعكسكا .  
   -تحد د  طوات التجربة والتى تتضمن مرحلتين اساسيتين :  .3

   المرحلززة األول : تعززر ل المبحززوثين ألشززكال التززرو   المنتجززات أو 

 العالمات التجار ة  
        المرحلة الثانية : سؤال المبحزوثين عزن مزدى تزاكرهم لتلز  المنتجزات

والعالمات وتز ثير تلز  األشزكال اإلعالنيزة علزى اتجاهزاتكم نحوهزا        

 ونوا اهم الشرا ية .

 التصميم المنهجى للدراسة
تعتمززد الدراسززة علززى مززنك  التجر زز  والززاى  قززوم علززى مبززدأ الززتحكم    

حظة مزن  زالل تحكزم الباحزث فز  المتغيزر المسزتقل        والسيطرة والمال

ثززم  قززوم بعززد جلزز  بمالحظززة اسززتجابات وردود فعززل المبحززوثين اى        

المتغيززر التززابع وهززو عبززارة عززن رمزز  أو مفكززوم و غالبززا مززا  كززون         

راسززم    المتغيززر المسززتقل هززو الززا   حززدف التزز ثير فزز  المتغيززر التززابع 

اسززززة العالقززززة بززززين  (  و تززززيج البحززززث التجر بزززز  در 1999:الجمززززال

المتغيززرات طالمززا تززم  ززبج و معالجززة المتغيززر المززدرول، وسززيكون    

 -تصميم البحث المنكجى  الل الدراسة كالتال : 
 بيئة التجربة )بيئة طبيعية (

تمزززك التجربزززة باالعتمزززاد علزززى احزززد قاعزززات المحا زززرات العاد زززة      

 وباستخدام جكام العرض الموجود بكا.

 التصميم التجريبى

م التجربزززة باالعتمززاد علززى مجموعزززة تجر بيززة واحززدة  زززتم     تززم تصززمي  

تعر ضكا ال تبار قبلى بعد عزرض المحتزوى االعالمزى عليكزا بزدون      

وجززود منتجززات او عالمززات تجار ززة ثززم تززم اجززراء ا تبززار بعززدى بعززد   

تعر ضزكا للمضزامين اإلعالميزة  التزى بكزا اشزكال التزرو   للمنتجزات         

تز ثير ظكزور تلز  المنتجزات      والعالمات التجار ة للتعزرع علزى مزدى   

أو العالمات التجار ة دا ل المحتوى االعالمى علزى مسزتوى التزاكر    

 واالتجان نحوها . 

 مجتمع الدراسة

تم تحد د الشزبا  الجزامعى كمجتمزع للدراسزة، وجلز  لسزكولة اإلعزداد        

والتجكي  إلجزراء التجربزة لتزوافر قزوا م بكزا بيانزات واسزماء الطزال          

العمزززرى والتعليمزززى والتقزززار  فزززى المسزززتوى   الزززى جانززز  التجزززانس  

االقتصادى واالجتماعى بما  ضمن تثبيك العوامل الد مغرافية، ومزن  

ثم السيطرة على الت ثيرات التى  مكن أن تمارسكا تل  العوامزل علزى   

 النتا  .

 عينة الدراسة

اسزززتخدم الباحزززث عينةعشزززوا ية مزززن الشزززبا  الجزززامعىفى المرحلزززة     

(  2001 :سززامى طززا ع    الجززراء التجربززة ( 23: 19العمر ززة مززن   

( طالز  وطالبزة أثنزاء     200حيث تم االعتماد على قا مة بكا اسماء   

حضورهم أحد الندوات الثقافية وتم ا تيزار مفزردات العينزة التجر بيزة     

( طالزز  وطالبززة مززن مختلززف الكليززات   60بشززكل عشززوا ى وعززددهم   

ى الظكززور أكتززوبر حيززث تسززاوت فززرص جميززع الطززال  فزز  6بجامعززة 

دا ل العينة وتم ا تيار هاا العدد بالتحد د من الطزال  النزس كلمزا ماد    

عززدد المبحززوثين بالدراسززات التجر بيززة تزز داد معززس الحاجززة لم  ززد مززن 

اجزززراءات  زززبج المتغيزززرات والتقسزززيم الزززى مجموعزززات وهزززو مزززا ال  

تسزززتوعبس قاعزززة المحا زززرات ممزززا سزززيجعل التجربزززة تخزززر  عزززن        

 السيطرة.  

 

 لزمنى للدراسة  اإلطار ا

حتززى  2011تنحصززر الفتززرة ال منيززة للدراسززة فززى الفتززرة مززن مززا و      

حيث أنس قد أجرى الباحزث الدراسزة االسزتطالعية فزى      2014أكتوبر 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1


(119-107  ، صفحة2، عدد 4، مجلد 2017أكتوبر   6العلمية لجامعة المجلة , محمد عشرى  

109 

 

وقززد قززام الباحززث بززاجراء   2011د سززمبر 1مززا و حتززى  1الفتززرة مززن 

 . 2014أكتوبر  12التجربة فى 

 إجراءات الضبط والثبات  

موعززة مززن اإلجززراءات الوقا يززة لضززمان عززدم   قززام الباحززث باتخززاج مج 

  -الت ثير على استدعاء الطال  منكا : 

قام الباحث فزى البدا زة الت كيزد علزى حياد زة البحزث وانزس لزيس لزس           .1

أى غرض سوى  دمزة أغزراض البحزث العلمزى فزى كزل مقدمزة قبزل         

اجراء التجربة ، كما تم الت كيد على أنس ليس هناك اجابة صزحيحة أو  

ة وانمززا هززى تعبيززرات عززن االتجاهززات واالراء ال تتسززم  أ ززرى  اطيزز

 بالخط  اال فى حالة عدم تعبيرها الصادق عما بدا ل المبحوف  

لم  شر الباحث الى وجود اى فروق بزين محتزوى العزرض الزاى      .2

 قدم  الل التجربة على الطال  بل كان  ؤكد أن الكزدع مزن البحزث    

واالتجاهزات نحزون    هو معرفة وجكة نظر الطال  فى المحتوى نفسزس 

. 

قززام الباحززث فززى البدا ززة اسززتعراض أراء الطززال  فززى المضززامين   .3

التى  تم عر كا ومدى اعتقادهم عزن الكزدع االساسزى للتجربزة ولزم      

  توصل احد الى الكدع الحقيقى من التجربة .
 المعاجة االحصائية للبيانات

 قززام الباحززث بحسززا  تززاثير المتغيززر المسززتقل   ظكززور المنتجززات أو      

العالمات التجار ة دا ل المضامين اإلعالمية  ( علزى المتغيزر التزابع    

 مستوى تاكر المبحوثين المنتجات أو العالمات التجار ة التى تظكزر  

دا ل تل  المضامين ( من  الل حسا  الفزرق بزين متوسزج درجزات     

تززاكر الطززال  لتلزز  المنتجززات أو العالمززات فززى اال تبززار القبلززى و         

 البعدى .

( وهززو أحززد أهززم     T Testالباحززث علززى ا تبززارات  ت(    اعتمززد 

اإل تبززارت اإلحصززا ية وأكثرهززا اسززتخداما فززى االبحززاف والدراسززات   

التززى تكززدع للكشززف عززن داللززة الفززروق اإلحصززا ية بززين متوسززطى        

 عينتين .

واستخدم الباحزث االنحزراع المعيزارى وهزو الجزار التربيعزى للتبزا ن        

بركات   م عن الوسج الحسابى لكا و عتمد على انحراع عدد من القي

 (.  2012 :عبد الع    

 أدوات  جمع البيانات

استخدم الباحث   اسزتمارة استقصزاء (  اثنزاء اجزراء التجربزة لتزدو ن       

اجابززات المبحززوثين للتعززرع علززى مسززتوى تززاكر الطززال  للمنتجززات     

والعالمزات التجار ززة  زالل اال تبززار القبلززى والبعزدى وتززم توحيززد أداة    

 يال لضمان الدقة واالتساق وصدق التجربة .الق

 المدخل النظرى للدراسةيقوم على ما يلى : 

وهزززى بنزززاء معرفزززى متكامزززل لزززدور    نظريةةةة تمثيةةةل المعلومةةةات :  .1

الااكرة فى تخ  ن واسترجا  المعلومات الى جانز  فزروض النظر زة    

 عن نظم معالجة المعلومات دا ل الااكرة البشر ة  

وهززو  ( :  (Susan Autyأوتةةاى ( نمةةو ل للباحثةةة ) سةةو ان  .2

( و حززدد اجززراءات الدراسززة   2004نمززوج  اسززتخدمتس الباحثززة عززام      

التجر بية ال تبار درجات التاكر للمنتجزات والعالمزات التجار زة التزى     

  تم الترو   لكا دا ل المضامين اإلعالمية 

الزا    Mateja Kos Kokliˇc and IrenaVida )نمةو ل )  .3

لمختلفزززة  المزززؤثرة علزززى درجزززة تزززاكر الفزززرد      و زززج أثزززر العوامزززل ا  

و فيما  لى شرح للنظر ة والنمزوججين  للمنتجات أو العالمات التجار ة 

  -بالتفصيل : 

 فروض الدراسة

وبناء على ما سبق عر س من مدا ل نظر ة للدراسة سيقوم الباحث 

 بو ع فروض الدراسة استنادا  على هان المدا ل على النحو االتى :

 ول :الفرض األ

ا  وجززد فززروق جات داللززة تحصززا ية بززين متوسززطات درجززات تززاكر      

الطززال  فزز  التطبيقززين القبلزز  والبعززد  ألشززكال التززرو   للمنتجززات       

والعالمزززات التجار زززة دا زززل المحتزززوى اإلعالمززز  لصزززالج التطبيزززق     

 البعد .ا

 

 الفرض الثاني:

ا  وجززد فززروق جات داللززة تحصززا ية بززين متوسززطات درجززات اتجززان     

لمجموعة التجر بية نحو المنتجات والعالمزات التجار زة التزى    طال  ا

 زززتم التزززرو   لكزززا دا زززل المحتزززوى االعالمزززى فززز  التطبيقزززين القبلززز    

 والبعد  لمقيال اإلتجان لصالج التطبيق البعد .ا

 الفرض الثالث:

ا  وجززد فززروق جات داللززة تحصززا ية بززين متوسززط  درجززات طززال      

القبل  والبعزد  بزين مسزتوى تزاكر      المجموعة التجر بية ف  التطبيقين

المنتجات والعالمات التجار زة التزى تزرد بزالمحتوى االعالمزى والنيزة       

 الشرا ية لتل  المنتجات والعالمات لصالج التطبيق البعد  .ا
 الفرض الرابع:

ا توجد عالقة ارتباطية دالزة بزين تزاكر ظكزور المنتجزات والعالمزات       

 اإلتجان نحوها االتجار ة دا ل المحتوى االعالمى و

مفهةةوم التةةرويم للمنتجةةات أو العالمةةات التجاريةةة داخةةل المضةةامين     

 اإلعالمية  
تعزززددت تعر فزززات التزززرو   للمنتجزززات أوالعالمزززات التجار زززة دا زززل    

المضامين اإلعالمية من قبل العد د من الباحثين، وأول دراسة بحثيزة  

ة دا ززل تسزلج األ زواء علزى التزرو   للمنتجزات أوالعالمزات التجار ز       

( Brennan( وقام بكا  1987المضامين اإلعالمية  كانك فى عام  

( ب نززززس تدرا  العالمززززة  Product placementوالززززاى عززززرع  

التجار زززة للمنزززت  أو العبزززوة أو المؤسسزززة أو اللوحزززات اإلعالنيزززة أو     

غيرهززا دا ززل فززيلم تلف  ززون  أو دا ززل االعمززال الموسززيقية أو ألعالزز   

 ,Brennan, Ian; Dubas, Khalid M. &Babin )الفيززد و
Laurie A (1999 )    وأ زاع.Immonen)    أن  1995( عزام )

التززززززرو   للمنتجززززززات أوالعالمززززززات التجار ززززززة دا ززززززل المضززززززامين   

اإلعالمية مكن أن  كون لفظيا أو من  الل تواجزد تعزالن دا زل تلز      

، و تشزززابس جلززز  مزززع ) (Immonen, Tapio :1995المضززامين 

بززز ن جلززز  جزززاء نتيجزززة امتززز ا  اإلعالنزززات      (  Ginosarتعر زززف   

-Ginosar, A. &Levi)بزززززززالفقرات الترفيكيزززززززة المختلفزززززززة
FaurD,2010) وأشززارBalasubramanian     تلززى الطززابع السززر

بزين أطزراع تلز  العمليزة فالكززدع األساسز  هزو لفزك انتبزان الجمكززور         

 وبنزززززززززززاء اتجاهزززززززززززات ت جابيزززززززززززة تجزززززززززززان العالمزززززززززززة التجار زززززززززززة 

 Balasubramanian, Siva K 1994 )  عرع الترو   للمنتجات 

أو العالمززززات التجار ززززة دا زززززل المضززززامين اإلعالميززززةفى قزززززامول     

أكسفورد ب نس الممارسزة التز  تقزوم بكزا الشزركات المصزنعة للسزلع أو        

التى تقدم الخدمات نظير مقابل مادى  ضمن ظكور تل  المنتجزات أو  

 English Dictionary Pioneers in dictionary  الخزدمات 
publishing  1819) 

وتظكرالمنتجززات أو العالمززات التجار ززة دا ززل المضززمون اإلعالمززى   

مثزززل األفزززالم أوالبزززرام  أواالغزززانى أو األعمزززال الدراميزززة والبزززرام   

و زتم جلز  بشزكل فجزا ى ال      ( Schiller, Gail  2005)التيليف  ونيزة  

  ( Swift, Deanna  2001) توقعس الجمكور المستكدع

  للمنتجززززات أو العالمززززات التجار ززززة دا ززززل المضززززامين بززززدأ التززززرو 

( وامداد بعد جل  هاا األسلو  1940اإلعالميةبكاا الشكل منا عام  

( وأصززززبج أسززززلوبا معروفززززا 1980الترو جززززى حتززززى أوا ززززر عززززام  

ومسزززتخدما علزززى نطزززاق واسزززع، وفززز  السزززنوات األ يزززرة اسزززتطا        

 اإلنترنك أن  حقق قف ة كبيرة فى هاا المجال . 

رى الباحززث أن التززرو   للمنتجززات أو العالمززات التجار ززة دا ززل      و زز

المضامين اإلعالمية  هو ا اى توظيف لمنتجات او عالمات تجار زة  

او  زززدمات دا زززل احزززد المضزززامين اإلعالميزززة  بقصزززد التزززرو   لكزززا   

بموج  اتفاق بين المنظمة المسؤولة عن العالمة التجار زة او المنزت    

ؤولة عن انتا  المضزمون االعالمزى  زالل    او الخدمة والمنظمة المس

 فترة ممنية محددة الستكداع جمكور محدد  ا .

أسززبا  التوجزززس تلزززى التززرو   للمنتجزززات أو العالمزززات التجار زززة    .1

 دا ل المضامين اإلعالمية  

تعاظم دور الترو   للمنتجات أوالعالمات التجار زة دا زل المضزامين    

لمتكاملززة وك سززال لحمززالت اإلعالميةك حززد أليززات الخطززة التسززو قية ا

 1000تصل تكلفتكا الى مال ين الدوالرات تدار من  زالل أكثزر مزن    

شركة متخصصة ف  مجال الترو   للمنتجات أو العالمزات التجار زة   

 Siva K Balasubramanian   دا ززل المضززامين اإلعالميززة   
 نتيجة لبعل األسبا  منكا :  (1994)

 بيية االتصاالِت الُم َدَحمِة      - أ
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 الت ثير فى وجدان الجمكور المستكدع -  

 رغبة القنوات فى تحقيق أرباح   - ت

 امكانية التوجس تلى الجمكور الدولى    - ف

 التكلفة المنخفضة نسبيا        -  
معا ير الترو   للمنتجزات أوالعالمزات التجار زة دا زل المضزامين       .2

 اإلعالمية  

تن التززززرو   للمنتجززززات أو العالمززززات التجار ززززة دا ززززل المضززززامين    

 -عالمية عملية مخططة تتوقف على مجموعة من المعا ير منكا :اإل

 حجم المخصصات المالية للخطة الترو جية   - أ

 طبيعة سوق المنافسة   -  
 طبيعة المنتجات أو العالمات التجار ة التى  تم الترو   لكا  - ت
المخصصات المالية للمضمون نفسس الاى تو ع دا لس المنتجات  - ف

 أوالعالمات التجار ة

قابزل المزدفو  مزن أجزل التزرو   للمنتجزات أو العالمزات        نوعية الم -  

 التجار ة

طبيعززززة المضززززمون اإلعالمززززى الززززاى تو ززززع دا لززززس المنتجززززات     - ح

 أوالعالمات التجار ة   

 نوعية أبطال العمل الفنى و مدى شكرتكم  -  

طر قززة ظكززور المنتجززات أو العالمززات التجار ززة دا ززل المضززامين   - د

 اإلعالمية  
 لعالمات التجار ة مع قّصة العمل الفنِىمدى التحام المنتجات أو ا - ج
 طر قة التعاقد مع الممثلين - ر
 التوم َعوالحصر ة  - م

 مراحزززل تطزززور التزززرو   للمنتجزززات أوالعالمزززات التجار زززة دا زززل      .3

 المضامين اإلعالمية  

   بدا ة الترو   دا ل المضامين اإلعالمية (المرحلة األولى:

منزززا عزززام   اتجكزززك المؤسسزززات تلزززى التعزززاون مزززع شزززركات اإلنتزززا   

( مززن اجززل التززرو   لمنتجاتكززا أوعالماتكززا التجار ززة وبعززد أن   1910

لمسك شركات اإلنتا  األرباح التى  مكزن أن تجنيكزا مزن تواجزد تلز       

المنتجززات أو العالمززات التجار ززة دا ززل األفززالم السززينما ية مززن  ززالل  

االسززتفادة ممززا  قدمززس مززن اسززكامات مجانيززة تسززاعد فززى تنتززا  العمززل     

 Robert)مثزززززل االكسسزززززوارات والسزززززيارات وغيرهزززززا    الفنزززززى
Parrish:1976)      كززان المعلنززين  ززرون فززى تلزز  الممارسززة وسززيلة ،

هززرو  مززن قيززود اإلعززالن  التقليززدى المباشززر تلززى جانزز  تقليززل حجززم  

 . ( Michael Grebb :2005)اإلنفاق اإلعالنى

 بدا ة الترو   للمنتجات أو العالمات التجار ة دا زل Fristoeوأرجع 

م ( قبزززززل سزززززن القزززززوانين و  1930المضزززززامين اإلعالميزززززة  لعزززززام    

وهو ما   ( Fristoe, R . 2005)التشر عات المنظمة لتل  الممارسة.

( والسززب  هززو تواجززد بعززل    Jean – mare lehuجهزز  تليززس   

المنتجات أوالعالمات التجار ة دا ل األعمال الدراميزة وقزد صزاحبك    

ح  أعمززالكم الفنيززة فززالنجوم    تلزز  المنتجززات المشززاهير قبززل أن تصززا    

والمشاهير على  شزبة المسزرح كزانوا  ستعر زون بعزل المنتجزات       

بغرض الترو   لكا فعلى سبيل المثال قامك الممثلزة ا سزارة برنزارا    

( أثنزززززاء عزززززرض  Diaphaneبزززززالترو   لمستحضزززززرات تجميزززززل    

  James A. Karrh , Kathy Brittainمسززرحياتكا بالمسززرح 
Mckee , and Carol 2003)  وفى نفس العام تم انتا  فيلم صزامك

 زرو  للسزيارة فززورد  زمن أحززداف الفزيلم وكزان عنززوان الفزيلم  حمززل       

 ( .She Wanted a Fordاسم السيارة ا ضا    

( تلزى قا مزة المؤ زد ن لتلز  الفكزرة       (Economistوانضزمك صزحيفة  

( مقاال تؤر  فيزس تزار خ ظكزور العالمزات      2005حيث نشرت عام  

م ( واستعر ك طرق 1930ة دا ل األعمال الدرامية لعام  التجار 

الترو   لمساحيق الغسيل دا ل أحد المسلسزالت التلف  ونيزة الشزكيرة     

وقززد رصززد  ( Jasper K. Juhl  2006)ا soap operas ا 

 Kerry     شزكد التزرو   للعالمزات    1931(  الل دراستس أن عام )

ض السززينما ى بعززدما  % مززن دور العززر  50التجار ززة فززى أكثززر مززن    

 Kerry)أصبحك السزينما وسزيلة الترفيزس الر يسزية فزى جلز  الوقزك .        
Segrave 2004 )  

(  1940وبززدأ تواجززد العالمززات التجار ززة  تقززدم تززدر جيا منززا عززام       

حززززين قامززززك شززززركة سززززجا ر فيليزززز  مززززور س برعا ززززة البرنززززام        

كة التيليف  ززون  الشززكير ا أنززا أحزز  لوسزز  ا وكانززك تعالنززات الشززر    

أقزرت   ( Andruss  2001)تبزث  زالل العزرض كفواصزل تعالنيزة .     

لجنززة االتصززاالت الفيدراليززة قززوانين التعاقززد بززين المنتجززين و المعلنززين  

(  1950فززز  دور العزززرض السزززينما   و األعمزززال الدراميزززة عزززام     

(  1970؛ ففزى عزام     ( Barry Sapolsky  2003)لتجن  الفو ى

علزززن  فضزززلون اسزززتخدام التزززرو    ( م 300كزززان هنزززاك أكثزززر مزززن    

للعالمززززززززززززززززززززززات التجار ززززززززززززززززززززززة دا ززززززززززززززززززززززل المضززززززززززززززززززززززامين 

  (Balasubramanian 1994)الترفيكية

بززززدأ التزززززرو   للمنتجززززات أو العالمزززززات التجار ززززة دا زززززل األلعزززززا     

م عنزدما قامزك شزركة سزيجا إلنتزا  األلعزا         1980االلكترونية عزام  

  تنتجكزا  بو ع الفتة عليكا عالمة مزارلبورو فز  بعزل األلعزا  التز     

2006 )    Katherine Neer(  و رى.Karrh      أننزا عنزدما نتحزدف

عزززن التزززرو   للمنتجزززات أو العالمزززات التجار زززة دا زززل المضزززامين      

وهزو   1982اإلعالميةفالبد أن نؤر  لكاا الشكل اإلعالنزى منزا عزام    

 The ( دا زل فزيلم   Reeseم الزاى نجزج فيزس الترو جلشزيكوالتة      العزا 
Extra- Terrestrial )   فقززد حققززك مبيعززات شززيكوالتة )Reese )

% ( بعزززززد عزززززرض الفزززززيلم بزززززدور العزززززرض   65ارتفاعزززززا بنسزززززبة   

 , James A. Karrh , Kathy Brittain  Mckee)السززينما  
and Carol 2003       هزززى وأصززبحك العالمززة التجار زززة بعززد جلزز

 Federalالمحزززور الر يسزززى للعمزززل الفنزززى مثزززل ظكزززور شزززركة      
Express  فى فيلمCast Away  كعنصر أساسى من عناصر الحبكزة

   (Koberger 2002)الدرامية

  التعاون بين المعلنين والمنتجين(المرحلة الثانية : 

اتجزززس المعلنزززون تلزززى التزززرو   لعالمزززتكم التجار زززة دا زززل المضزززامين  

للتغيزززرات التززز  طزززرأت علزززى بييزززة االتصززززاالت       اإلعالميزززة نتيجزززة   

التسو قية وساعد على جل  تطور صزناعة السزينما بالوال زات المتحزدة     

األمر كيززة والتززى اعتبرهززا االمر كيززون مززوادا  ترفيكيززة تناسزز  جميززع   

دول العالم وشجع على جل  اإل رادات السنو ة الضخمة التى وصزلك  

مزززن الطبيعزززى أن  زززتم  ( وكزززان 1998مليزززارات دوالر عزززام   5تلزززى 

النظزززر تلزززى تلززز  الصزززناعة بنظزززرة تسزززو قية تضزززمنك العد زززد مزززن         

  ( Marshall & Ayers  1998)الشراكات بين المعلنين والمنتجزين 

( مليززار دوالر  3ت ا ززد معززدل اإلنفززاق علززى هززاا الشززكل الترو جززى    

٪ ( كل 27.9( مع توقع م ادة تل  الممارسة بمعدل    2006عام   

مززا  فزززوق معززدل ال  زززادة باإلنفززاق علزززى أشززكال اإلعزززالن     عززام وهزززو  

لبحزوف وسزا ل    PQورصزدت شزركة   ( Kaylene  2011)التقليزد  

اإلعزززالم قيمزززة للتزززرو   المنتجزززات أوالعالمزززات التجار زززة فزززى عزززام   

( مليززار دوالر  3.7( دا ززل االفززالم السززينيما ية وقززد بلغززك       2006

ر للتزرو   المنتجزات   ( مليزار دوال  7.45غير مدفوعة األجر مقابزل   

أوالعالمززات التجار ززة بشززكل مخطززج ومززدفو  وتوقعززك الشززركة أن       

 نمو معدل االنفاق علزى التزرو   دا زل المضزامين اإلعالميةبنسزبة        

٪ ( سززنو ا والتلف  زززون هزززو الوسززيلة الر يسزززية المكيمنزززة علزززى   27.9

٪ ( مزن معزدل   71.4سوق الترو   للعالمات التجار زة حيزث  مثزل      

قوتعد الوال ات المتحدة األمر كية ه  األكبر واألسر  نموا فزى  اإلنفا

( مليززار دوالر عززام    1.5هززان الممارسززة فحجززم اإلنفززاق بكززا بلزز       

( مليار دوالر حتى  2.9( وصل تلى    2007( وف  عام    2005

( وصل حجم االنفزاق علزى ظكزور العالمزات التجار زة       2008عام   

٪ ( مززن 41نتيجززة المززتالك أكثزر مززن     مليززار دوالر وجلز   3.7تلزى  

األسززر األمر كيززة ألجكزز ة الفيززد و الرقميززة التزز  تمكززنكم مززن تخطزز       

 اإلعالنات  التجار ة.

تن الترو   للعالمات التجار زة دا زل المضزامين اإلعالميزة هزو نتزا        

التعزززاون المشزززترك بزززين منتجزززى األفزززالم أوالمسلسزززالت أو األغزززانى     

ى التواجد بعالماتكم التجار زة أو منتجزاتكم   والمعلنين الا ن  رغبون ف

دا ززل تلزز  المضززامين والمقابززل الززاى  دفعززس المعلززن ال  كززون مقززابال      

ماد ززا  فززى أغلزز  األحيززان فقززد  كززون المقابززل هززو تقززد م المعلززن بعززل   

الخززدمات التززى تسززاعد فززى أعمززال اإلنتززا   مثززل شززركات الطيززران أو  

ير السززيارت لتصززو ر بعززل  الفنززادق التززى  ززتم التصززو ر فيكززا أو تززوف  

فعلزى سزبيل المثزال بلغزك نسزبة      (Alfred Petrosky 2011)المشاهد

( مليززون مززرة مشززاهدة    62مشززاهدة فيززد و كليزز  ليززد  غاغززا الززى       

http://money.howstuffworks.com/about-author.htm#neer
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علززى موقزززع اليوتيززو  وكزززان  شززمل العد زززد مزززن     2010 ززالل عزززام  

 . Virgin Mobileو   Whipالعالمات التجار ة مثل 

تلززز  األشزززكال مزززن التعزززاون نظزززرا   وتوجكزززك شزززركات اإلنتزززا  تلزززى 

تكلفة تنتا  األفزالم السزينما ية والتزى كانزك تصزل تلزى أربعزة        الرتفا  

( مال ين دوالر عام  9( ووصلك تلى    1976مال ين دوالر عام   

(  1996( مليزززززززززون دوالر فززززززززز  عزززززززززام     39( ثزززززززززم    1980  

(Vogel1998 )    ثززر باال زافة تلززى تكززاليف التسزو ق التززى تعززادل أك

 ,Jowett, Garth & Linton)مززن أربعززة أ ززعاع تلزز  المبززال 
James M. 1980 )    ؛ فوجود المنت  بصحبة المشاهير  زوفر الت  يزد

 Shrimp)الضمنى لس و ساعد فى تكو ن االتجاهات اإل جابية نحزون  
كمززا أن هززاا التعززاون  تخطززى مشززكالت عززدم ترحيزز  بعززل ( 1997

اإلعالناتالتجار ة وبد ال عن جل   الممثليين والممثالت بالمشاركة فى

 ززززززتم ادرا  المنززززززت  دا ززززززل االعمززززززال الدراميززززززة و بتكلفززززززة أقززززززل     

 & Amis, John; Slack, Trevor)بكثيروبمصززداقية أعلززى  
Berret, Tim 1999 )  و زرىJowett & Linton     أن ظكزور

العالمزززة التجار زززة أو المنتجزززات دا زززل األفالمالسزززينما ية  سزززير وفقزززا 

 (Riku Kaijansinkko. 2003) الية :للخطوات الت

: تقزززوم شزززركة اإلنتزززا  بتخصزززية أمزززاكن محزززددة     الخطةةةوة األولةةةى 

لظكور المنتجزات أو العالمزات التجار زة دا زل مشزاهد الفزيلم الم مزع        

 تنتاجس وتحد د مقابل لكاا الظكور سواء أكان المقابل ماد ا أو معنو ا 

االت : تتواصزززززززل شزززززززركة اإلنتزززززززا  مزززززززع وكززززززز الخطةةةةةةةوة الثانيةةةةةةةة

الدعا ززززةواإلعالن المتخصصززززة فززززى مخاطبززززة المعلنززززين المحتملززززين   

وهىززالتى تقززوم بصززياغة العززروض المقدمززة لكززم وتعمززل علززى تحقيززق  

 التوافق واالنسجام بين المعلن و المنت  بما  حقق أهداع الطرفين  

: تنتزززا  الفزززيلم السزززينما ى بالتعزززاون مزززع المؤسسزززات  الخطةةوة الثالثةةةة 

ار ززة بمتابعززة الوكيززل اإلعالنزز  الززاى  شززرع   صززاحبة العالمززات التج

علززى اإلنتززا  وطر قززة وجززود المنتجززات أو العالمززات التجار ززة دا ززل  

 الفيلم

: تقززوم شززركة اإلنتززا   بززاإلعالن عززن تززوافر الفززيلم     الخطةةوة الرابعةةة

بدور العرض السينما ى والترو   لس على كافزة األصزعدة وبزالتوامى    

ثيزززف حمالتكززم اإلعالنيزززة والتزززرو     قززوم المعلنزززون دا ززل الفزززيلم بتك  

لمنتجززاتكم بززالت امن مززع انتشززار الفززيلم السززينما ى دا ززل دور العززرض  

السززززينما ى لتحقيززززق التززززراكم المعرفززززى المطلززززو  ولتحقيززززق األثززززر     

 الترو جى المرجو .

تعزاظم التزرو   دا زل المضزامين اإلعالميزة  زمن        المرحلة الثالثة :

 ملةم    االتصاالت التسو قية المتكا

أن ظكور المنزت  دا زل    Smith  ،Kotler   ،Ailloniاعتبر كل من 

المضامين اإلعالمية   أحد أدوات م    االتصزاالت التسزو قية  التزى    

تكززدع تلززى تحسززين صززورة المنززت  لززدى الجمكززور المسززتكدع وبنززاء     

   (Elliott , R. and Percy , 2007)صورة ت جابية .

التجار ززززة دا ززززل المضززززامين  أنززززالترو   للعالمززززات Pickton زززرى  

اإلعالميةأحززززد عناصراالتصززززاالت التسززززو قية المتكاملززززة حيززززث أن     

التزززرو   دا زززل المضزززامين اإلعالميزززةهو تدرا  متعمزززد لخزززدمات او   

لمنتجززززززززات دا زززززززززل المضززززززززامين اإلعالميزززززززززة  بشززززززززكل مبتكزززززززززر    

فالعالمة التجارية كعنصةر  Vollmers in Immonen 1998وممي 

 ا نال رأفزك مزامون الشزناوى     تمثل فىلكا بعل الوظا ف ت تسويقى

2011 ) 

    تززوفير المعلومزززات االتصزززالية أى تعر ززف الجمكزززور بالمنتجزززات

 والمنشآت  

      استمالة الطل  فالعالمة التجار ة جات السزمعة الطيبزة تسزاهم فزى

 ترو   المنتجات واقنا   المستكلكين بالشراء

  تسكم العالمات التجار ة فى اشبا  حاجات الجمكور 

 ثير فى سلوك واتجاهات المستكل   التا 
     بنززاء االنطبززا  الجيززد عززن المنشزز ة ومنتجاتكززا فالعالمززة التجار ززة

تخلزززق صزززورة ا جابيزززة عزززن المنزززت  أو المنشززز ة فزززى األسزززواق لزززدى     

المسزززتكل  و زززرتبج االنطبزززا  عزززن اسزززم تجزززارى معزززين بالمشزززاعر       

 واالحاسيس واالراء والمعانى التى  راها الفرد فى المنت  
 ي  فالعالمة التجار ة أداة التمي  بين منت  وأ ر وبين منشزاة  التمي

 وا رى 

       تحقيق االتصال حيث أن العالمزة التجار زة عنصزر اتصزالى هزام

  نقل مجموعة كبيرة  من المعلومات 

     تززدعيم الجكززود التسززو قية اإلعالنيززة ؛ ف سززال اى حملززة تعالنيززة

ار زة جيزدة   ناجحة  بزدأ بزاطالق اسزم تجزارى جيزد وتصزميم عالمزة تج       

تحمل قيما وظيفية وجمالية عالية لكى تنجج الحملة اإلعالنية وتحقزق  

 اغرا كا فالعالمة التجار ة بمثابة تعالن موج  فى صورة بسيطة  

        تكفزل العالمزة التجار ززة الحما زة مزن الغززش والت و زر كمزا تحمززل

 .الضمان واالمان لكل من المنت  والمستكل 
 

 لعالمات التجاريةأشكال الترويم للمنتجات أو ا .4

 زززرى الباحزززث أنزززس  مكزززن تصزززنيف التزززرو   للمنتجزززات والعالمزززات      

التجار زززة دا زززل المضزززامين اإلعالميزززة وفقزززا للمضزززمون الزززاى  زززتم      

   -الترو   بس على النحو التالى : 

 الترويم للعالمات التجارية داخل األفالم السينمائية .1

السزلع و الخزدمات   كانك األفالمالسينما ية هى النافزاة األولزى لتسزو ق    

وأصبج جلز  أداة  أساسزية مزن أدوات المز    الترو جزى مزع انطزالق        

المنتجززات الجد ززدة باألسززواق و ززتم جلزز  بالتعاقززد بززين منتجزز  األفززالم     

ومسوقى المنتجات وقد تلع  وكاالت الدعا ة واإلعزالن دورالوسزيج   

فززى بعززل األحيززان، وتتززراوح تكلفززة ظكززور العالمززة التجار ززة دا ززل   

( دوالر وتصزززززل تلزززززى     30.000الم السزززززينما ية مزززززا بزززززين   األفززززز

( دوالر و توقزززف حجزززم التكلفزززة بنزززاء علزززى العد زززد مزززن     100.000

المتغيزززرات منكزززا مزززدة ظكزززور المنزززت  وعزززدد مزززرات ظكزززورن ومزززدى  

 Joël Brée, 1996)انغمزال العالمزة التجار زة دا زل أحزداف الفزيلم      
أحززداف األفززالم  و عززد قطززا  السززيارات األنشززج فززى التززرو   دا ززل      (

والتزززى  BMWالسززينما ية وبصزززفة  اصززة المؤسسزززات الرا ززدة مثزززل    

 The Italianظكرت دا ل العد د مزن األفزالم السزينيما ية مثزل فزيلم      
Job     والاى كانزك بزس سزياراتMini coper    تلعز  دورا ر يسزيا لمزا

تتمي  بس من صغر الحجزم وامكانياتكزا الفر زدة والتزى سزاعدت أبطزال       

منززاورات مززع الشززرطة والتززى أبززرمت قززدرات السززيارة        الفززيلم فززى ال 

ود لزك  (  ( Steven L Snyder, 1992الفر دة من نوعكا فى فيتكزا 

الخطود الجو ة عالم الترو   لنفسكا  زالل األفزالم السزينيما ية فعلزى     

مززع  Air Franceسززبيل المثززال تعاقززدت الخطززود الجو ززة الفرنسززية   

كززى  1955عزام   Henri Decoinالمخزر  العزالمى هنزرى د كززو ن    

أثنزاء    Razzia )تظكزر كزى تظكزر تحزدى طا راتكزا فزى بدا زة فزيلم           

 Jean-Marc Lehu   2007)وصزول بطزل الفززيلم تلزى المطزار     
أن األقبززال الشززد د علززى   Stuart Elliottووجززدت دراسززة قززام بكززا(

سززيارات شززيفروليس وبصززفة  اصززة جات اللززون األسززود هززو ظكورهززا  

والتى  Warner Bros Picturesارنر براجرم فى كثير من أفالم و

تتناول أساطير المافيا العالمية بعد التعاقد الاى تم مع مؤسسة جنزرال  

موتززورم والززاى  ززنة علززى تواجززد سززيارات المؤسسززة دا ززل جميززع     

 Jay Newell and Charles)األفزززالم التزززى تنتجكزززا الشزززركة
Salmon 2003)   حتى وأن شركة جنرال موتورم قد  صصزك فزى

تل  الفترة مجموعة كبيرة من سياراتكا لنقل نجزوم ومشزاهير هوليزود    

 2006تلى لول أنجلول لحضور حفل تسليم جزوا   األوسزكار عزام    

واحتلززك صززور نجززوم هوليززود وهززم  ن لززون مززن سززيارات شززيفروليس     

جميززع الشاشززات العالميززة تلززى جانزز  تصززدر تلزز  الصززور الصززفحات    

الى وهززو مززا وفززر لمؤسسززة  األولززى فززى جميززع الصززحف فززى اليززوم التزز  

  Jean-Marc Lehu)جنرال موتزورم دعا زة قو زة فزى تلز  الفتزرة       
.ووجزدت شزركات تنتزا  السزجا ر طر قزا لكزا لتفزادى قزوانين         ( 2007

حظززززر النشززززر مززززن  ززززالل اإلعززززالن  غيززززر مباشززززر دا ززززل األفززززالم     

السينيما ية، وكانك شركة مالبورون، هى األسبق فزى جلز  مزن  زالل     

نتجى أفالم رعاة البقر كى تظكر السزجا ر عالمزة مميز ة    التعاقد مع م

للفرسان واستمر االعتماد على تل  الوسيلة حتزى ارن حيزث تعاقزدت    

نفززس الشززركة مززع منززت  فززيلم سززوبر مززان
2
  Superman II  مقابززل )

دوالر كى تظكر العالمة التجار ة للشزركة دا زل الفزيلم مزن      42000

التززى ظكززرت فززى  Lois Laneن  زالل بطلززة الفززيلم الممثلززة لززو س ال 

مشزكد تزد ن سزجا ر المزالبورو بزالرغم مزن الصزعوبات         22اكثر من 

 William)التى واجكتكا لعدم اعتيادها التزد ين فزى حياتكزا الطبيعيزة    
Benjamin Lackey 1993 ) تكززتم المؤسسززات بززالجو النفسززى  و
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الززاى  ززتم و ززع عالمتكززا التجار ززة بززس مثززل شززركة مرسززيدل عنززدما    

 Theلززى هززاا الشززكل مززن التززرو   تعاقززدت مززع منززت  فززيلم   توجكززك ت
Firm كززى  قززود الممثززل تززوم كززروم السززيارة مرسززيدل       1993عززام

بعدما أصبج محاميا  شكيرا  دا ل الفيلم كى تصزبج السزيارة مرسزيدل    

رمزز ا  للنجززاح والتفززوق وهززو مززا قامززك بززس الشززركة االلمانيززة بززور       

Porsche  الززاى اشززترى  (دور ززا ززالل مشززاركتكا فززى فززيلم   كززارتر

سيارة بور  بمجرد ترقيس تلزى منصز  مزد ر عزام للمبيعزات بإحزدى       

كانزك مشزاركة شزركة    و ( Isabelle Fontaine  2002 )الشزركات 

BMW      دا ل أحزد سلسزلة أفزالمJames Bond   بعنزوانGolden 
Eye   تجار زززة دا زززل األفزززالم  أعلزززى مشزززاركة لعالمزززة 1996عزززام

السززينيما ية  حتززى ارن حيززث تعاقززدت بمبلزز  ثالثززة مال ززين دوالر فززى   

وحققزك الشزركة مبيعزات بعزد       Z3 Roadsterمقابل ظكور سيارتكا 

للتعاقززد  Fordمليزون دوالر وهزو مزا دفزع شزركة       240الفزيلم تقزدر بز     

 مليزززون دوالر فزززى مقابزززل المشزززاركة فزززى األجززز اء التاليزززة  70بمبلززز  

 . 2002عام  Die Another Dayلسلسلة أفالم جيمس بوند 

توجكك بعل المنظمات التى تعمل فى جمكور ة مصر العربية الزى  

التزززرو   لعالماتكزززا التجار زززة دا زززل االفزززالم السزززينما ية فعلزززى سزززبيل  

المثال قيام شركة   منصزور شزيفروليس ( والتزى تعمزل فزى مجزال بيزع        

ن تران  ك ( والزاى  لعز  بطولتزس    السيارات الى رعا ة فيلم   مسجو

الفنان احمد ع  ، وظكرت العالمزة التجار زة   شزيفروليس ( فزى أكثزر      

من مشكد من مشاهد الفيلم الى جان  استعراض قزدرات السزيارة فزى    

 .( 3بعل المشاهد ومدى اتساعكا  مرفق رقم 

 

 الترويم للعالمات التجارية داخل الروايات والمسرحّيات .2
لسلع و الخدمات تلى  الروا ات واألعمزال األدبيزة ففزى    امتد الترو   ل

 روا زززة مانكزززاتن ظكزززرت العالمزززة التجار زززة لمحزززل المجزززوهرات    
Bulgari     فى أحد المشاهد التى كان  كدى فيكا بطزل الروا زة موجتزة

جنيزززس  18000 زززاتم مزززن هزززاا المحزززل وأشزززار تلزززى تكلفتزززس الفعليزززة      

 Michael)ر بلنزدن استرلينى ومكان المحل فزى شزارِ  سزلون الشزكي    
Fielding   2005 )       و جزاءت تلز  الفكزرة مزن وحزىFrancesco 

Trapani  المد رة اإلدار ة لمجموعة محالتBulgari   التزى تعاقزدت

مززع كاتزز  الروا ززة لإلشززارة تلززى مجموعززة المحززالت  ززالل أحززداف       

نسزخة   7500روا تس مقابل مبل  مادى وتم طباعة وتوم ع أكثزر مزن   

لززززى غالفكززززا قطعززززة ثمينززززة مززززن مجززززوهرات  مززززن تلزززز  الروا ززززة وع

Bulgari.(Martin Arnold 2001 ) 

 الترويم للعالمات التجارية داخل المضامين الغنائية .3

انتشر الترو   للعالمات التجار ة دا ل الكليبات الغنا يزة ومزن أشزكر    

أشزكال  التززرو   للمؤسسزات دا ززل الفيزد و كليبززات هزو تززرو   مغنززى     

 - Rolexللعد د من المؤسسات مثزل   Kool G Rapالرا  األميرك  

Moschino - Jacuzzi  - Martini  -  Cristal -  

Bloomingdale’s      من  الل جكزر منتجزاتكم أو عالمزاتكم التجار زة

 ( Jean-Marc Lehu  2007) 1999دا ل كلمات أغانيس عام 

لمعدل اإلنفزاق علزى التزرو   دا زل أغزانى       PQوفى تحصا ية شركة 

( مليزون دوالر  ززتم تنفاقكززا  30وجززد أن هنزاك أكثززر مززن   الفيزد وكلي   

سززززنو ا فززززى هززززاا المجززززال مززززن قبززززل شززززركات المالبززززس و األحا ززززة   

 Evelyn) والمشززززززروبات والسززززززيارات والسززززززاعات وغيرهززززززا  
Nussenbaum 2005  

وارتفع حجم االستثمار اإلعالنى دا ل أغانى الرا  األمر كيزة حتزى   

لأللبوم الغنا ى حيث اتجكزك  ( مليون دوالر 40وصل تلى أكثر من  

المؤسسززات تلززى رعا ززة األلبززوم بالكامزززل فعلززى سززبيل المثززال قامزززك        

vodka  برعا ة ألبومLenny Kravitz     على االنترنزك أثنزاء الحملزة

، وقامزك السزيارة كزاد الك برعا زة       2006الترو جية لمنتجاتكا عزام  

السزيارة  أحد األلبومات الغنا يزة والزاى كزان  ضزم أغنيزة ر يسزية عزن        

واحتلك صورة السزيارة مسزاحة     It’s my Cadillacكاد ل  بعنوان 

وهزو مزا    ( Michael Paoletta  2006)كبيرة على غالع األلبزوم  

أشعل حدة المنافسة بين المؤسسات للتواجزد دا زل األلبومزات الغنا يزة     

مززع احززدى الفززرق     Chevroletتعاقززدت سززيارات   1974ففززى عززام  

دا زل أغزانى الفيزد و كليز       Chevroletتظكزر   الغنا ية الفرنسية كى

التى تقزدمكا الفرقزة واتجكزك شزركة جنزرال موتزورم تلزى التعاقزد مزع          

دا زل   Hummerكى تظكر السزيارة هزامر    Ching chingالمغنى  

 Eric)مشاهد الفيد و كلي  الخاص بس فى مقابزل ثالثزة مال زين دوالر   
Parker 2002) ) 

 Leeللمغنزى االمر كزى    Sweet Serendipity  عزد فيزد و كليز    
DeWyze      من أشكر النماج  للترو   غيزر المباشزر عبزر المضزامين

 و   Microsoftالغنا يززة حيززث ظكززرت العالمززة التجار ززة لكززل مززن   

Sony's   ثانيزة مزن مزدة االغنيزة     30 زالل(Michael Paoletta  
، وتكتم شركة سون  بتل  ارلية الترو جية فقزد تعاقزدت بعزد     ( 2006

كزززى تظكزززر الكواتزززف الجوالزززة  Avril Lavigneجلززز  مزززع  المغنيزززة 

ووصزلك تحزدى    " What the Hell "للشركة دا زل كليز  بعنزوان    

دوالر  500000سونى مع منتجى الفيد و كليز  تلزى   تعاقدات شركة 

للتزززرو   ألجك تكزززا اإللكترونيزززة دا زززل أغزززانى المغنيزززة االنجلي  زززة     

 . Britney Spearsبر تنى سبيرم 

 را  للتزرو   لكواتفكزا المحمولزة فزى مصزر      اتجكك شزركة سزونى مزؤ   

مزن  ززالل الكليبززات الغنا يززة فعلززى سززبيل المثززال تعاقززدت مززع الفنانززة    

( أثنززاء كليزز  Sony Xperiaهيفززاء وهبززى ( كززى تسززتخدم هواتززف   

بعنززوان   أماى انسززاك ( والززاى استعر ززك  اللززس الم ا ززا المختلفززة   

( و امكانيزززة   GPSللكزززاتف مثزززل تقنيزززات التنقزززل علزززى الخزززرا ج      

التصزززو ر السزززر ع اللتقزززاد لقطزززات متتاليزززة عاليزززة الو زززوح والدقزززة   

 وم ا ا ا رى عد دة . 

 

 اإلعالن داخل األلعاب اإللكترونية .4

بززدأ اإلعززالن للعالمززات التجار ززة دا ززل ألعززا  الفيززد و السززتكداع فيززة  

الشززززا  والمززززراهقين فززززى األسززززال بشززززكل مباشززززر حيززززث أظكززززرت   

%( مزززن الشززبا   تخطزززون اإلعالنزززات   80 اسززتطالعات الزززرأى أن  

التلفي  ونية عن عمد ولكنكم ال  رفضزون وجزود نفزس تلز  العالمزات      

التجار ززة دا ززل األلعززا  اإللكترونيززة، وتعززود بززدا ات اإلعززالن دا ززل   

لأللعا   Sega( عندما تعاقدت شركة 1980العا  الفيد و تلى عام  

كززر عالمتكززا   كززى تظ  Marlboroاإللكترونيززة مززع شززركة مززالبورو     

 ( Neer  2006)التجار زة دا زل األلعزا   التزى تصزدرها الشزركة      
نظرا  لما  زوفرن امتز ا  العالمزة التجار زة باأللعزا   اإللكترونيزة مزن        

تمكانيزززة اسزززتكداع الجمكزززور الزززدولى و اصزززة بعزززد انتشزززار شزززبكات   

وهززو مززا دفززع شززركة    ( Coulter, Keith S. 1998)االنترنززك 

Samsung ن منتجاتكا دا ل لعبة   تلى اإلعالن عavatar.)(Eric 
Parker  2002 )        و فضززل المعلنززون التواجززد دا ززل األلعززا

اإللكترونيززززة لتززززوافر تمكانيززززة معرفززززة عززززدد المسززززتخدمين للموقززززع       

االلكترونززى وعززدد مززرات التحميززل التززى تمززك باإل ززافة تلززى تمكانيززة  

ى وهزو مزا أد  (Duffy, J., 2005)قيزال معزدل مبيعزات تلز  األلعزا      

تلى ت ا د حجم اإلنفاق علزى تنتزا  األلعزا  اإللكترونيزة وتعزاظم دور      

األلعا  اإللكترونية ك داة  تسو قية وتعالنية حتزى بلز  معزدل اإلنفزاق     

 Forbes, marketing)2005( مليزززار دوالر عزززام 24عليكزززا  
section, 2007)         و تبزع اإلعزالن دا زل األلعزا  اإللكترونيزة أحزد

 طر قتين : 

تنتززا  لعبززة تلكترونيززة دعا يززةو تم هززاا اإلنتززا  مززن   ة األولةةى :الطريقةة

 الل المؤسسة نفسكا صاحبة العالمة التجار ة من  زالل  بزراء فزى    

مجال البرمجة وهو ما  تيحللمؤسسة التحكم فى جميع عناصزر اللعبزة   

وتحد ززد مسززتو ات التحزززدى وتحد ززد مواصززفات اللعبزززة مثززل تمكانيزززة      

عبززر شززبكة االنترنززك وال تتجززاوم    تنضززمام أشززخاص أ ززر ن لللعزز   

دوالر واعتمدت شركة جنرال موتزورم   250000تكلفة تنتا  اللعبة 

االمر كيززة علززى األلعززا  اإللكترونيززة للتززرو   لسززيارتكا  جيزز ( مززن   

 ززالل تنتززا  لعبززة سززباق سززيارات  جيزز ( مززع انطززالق كززل فيززة مززن       

رصززدتس سززياراتكا والتززى القززك قبززوال  واسززعا  لززدى الشززبا  طبقززا لمززا     

( شززززا  قزززاموا بتحميززززل تلزززز    250000اإلحصزززاءات بزززز ن هنزززاك    

 األلعا  بمجرد تطالقكا عبر المواقع اإللكترونية.

وفززى المجززال السياسززى، اتبعززك الوال ززات المتحززدة االمر كيززة سياسززة     

التززرو   لنفسزززكا مززن  زززالل األلعزززا  اإللكترونيززة كوسزززيلة لتوصزززيل    

الزدولى تحمزل فزى طياتكزا     العد د من الرسزا ل غيزر مباشزرة للجمكزور     

طابع التمي  للوال ات المتحدة فزى جميزع المجزاالت العسزكر ة والفنيزة      

والر ا ززية وجميعكززا رسززا ل أكثززر تززاثيرا  وأكثززر فعاليززة فعلززى سززبيل    

http://www.bmw.com/
http://www.bmw.com/
http://www.soundspike.com/artists/lee-dewyze-200777/
http://www.soundspike.com/artists/lee-dewyze-200777/
http://www.soundspike.com/artists/lee-dewyze-200777/
http://www.soundspike.com/artists/avril-lavigne-1471/
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المثززال األلعزززا  اإللكترونيززة التزززى أنتجتكززا ومارة الزززدفا  االمر كيزززة    

متحزززدة  لقزززك لزززدى الشزززبا  صزززورة جهنيزززة مثاليزززة عزززن الوال زززات ال   

األمر كيززززة وجيشززززكا مززززن  ززززالل اسززززتعراض األسززززلحة بززززالحرو      

االفترا ية مزن  زالل انضزمام الشزبا  تلزى صزفوع جزيش الوال زات         

المتحدة االمر كية بتل  األلعا  االفترا ية حتى  د البلدان العربيزة  

 ( Jean-Marc Lehu 2007 )التى  عيشون بكا . 

 ل األلعا  اإللكترونية  تيج المشاركة اإلعالنية داالطريقة الثانية : 

هززاا الشززكل مززن اإلعززالن وجززود العد ززد مززن العالمززات التجار ززة مثززل    

مشاركة مجموعة من المؤسسات للترو   لمنتجاتكم عبزر لعبزة كز ل    

العالم لكزرة القزدم وهزو مزا حقزق أربزاح تقزدر بز كثر مزن مليزون دوالر           

  Ubisoft  .(Delaney, 2004 )للشركة المنتجة لللعبة 

حقززق هززاا األسززلو  تنتشززارا  أوسززع للعالمززات التجار ززة مززن  ززالل     و 

التكامززل فيمززا بينكززا وهززو مززا  جعززل وجودهززا انعكاسززا لنجاحززات جميززع  

المؤسسزات ولزال  عظزيم األثزر فزى انتشزار اللعبزة نفسزكا مثزل انتشززار          

مليززون  5لكززرة القززدم التززى حققززك مبيعززات أكثززر مززن     Ubisoftلعبززة 

 اسطوانة ممغنطة.

 

 ت الترويم للعالمات التجارية داخل المضامين اإلعالمية  أخالقيا .5

 تخطزززى اإلعزززالن التلف  زززون  كونزززس نشزززاطا  تجار زززا   تعلزززق بالسزززلع      

والخززززدمات نظززززرا  لتزززز ثير اإلعززززالن علززززى النسززززق القيمززززى وعززززادات  

واتجاهات وسلوكيات المستكل  فمع تكزرار عزرض اإلعزالن  ترسزخ     

ل فززززززززززى أجهززززززززززان ووجززززززززززدان الجمكززززززززززور مززززززززززا  تززززززززززردد  ززززززززززال

وعلزى الزرغم مزن      (Balasubramanian, S. K. 1994)اإلعزالن 

وجزززود بعزززل القزززوانين والتشزززر عات التززز  تحكزززم عمليزززة االتصزززال      

اإلعالنى تال أن ما قد  جام قانونا قد  كون غير أ القيزا  أحيانزا  ؛ ومزا    

 .David J)هززو مقبززول فزز  مجتمززع قززد ال  كززون كززال  فزز    ززر        
Fritzsche & Helmut Becker  1983 ) لاا  شكل اإلعالن نوعا

مززن التواصززل بززين أفززراد المجتمززع الواحززد وبززين المجتمعززات األ ززرى  

  ( 2003 عل  مزنعم   النس  عكس ثقافة و عزادات و تقاليزد كزل مجتمزع    

.و  ت  دور اإلعالن  فز   دمزة وتنميزة المجتمزع فز  مقدمزة السزمات        

لعصزززر ثزززورة المعلومزززات نظزززرا لتدا لزززس مزززع كافزززة وسزززا ل   المميززز ة

 .( 2008 حسام حامد تبراهيم  االتصال الحد ثة .

قززد ظكززر مفكززوم أ القيززات اإلعالنفزز  الغززر  بدا ززة الثمانينززات؛ بعززد    

الممارسززات اإلعالنيززة التززى لززم ت  ززا فززى االعتبززار دور اإلعززالن فزز     

 Praveen)تشززززززكيل قززززززيم و عززززززادات وسززززززلوكيات المجتمززززززع    
Aggarwal & Stephen Castleberry  2012 )    فزاأل الق هزى

مجموعزززة القزززيم والمبزززادك التززز  تحكزززم سزززلوك أو قزززرار األفزززراد أو       

الجماعات حيث أن السزوق المفتزوح أدى تلزى تطزور تقنيزات اإلعزالن       

ة تلعزز  دورا هامززا منززا انززدال  الثززورة الصززناعية والحمززالت اإلعالنيزز

فى تنمية السلوك االستكالكى لدى األفزراد وهزو مزا كانزك تسزعى تليزس       

الززدول األوروبيززة كززى  نمززو المجتمززع الرأسززمال  الززاى  عتمززد علززى         

تشجيع المستكل  عل  الم  د مزن االسزتكالك ، و بظكزور التليف  زون     

أصززبج فزززى تمكززان المعلنزززون السززيطرة علززز  عقززل وقلززز  المسزززتكل      

 النفور  عالن  سمة أساسية مزن سزمات المجتمزع الحزد ث    وأصبج اإل

، وت ا ززدت اإلعالنززات المضززللة التززى تسززتخدم     ( 2001مجززد منززار  

أسززلو  المبالغززة والتزز  تعكززس صززورا مشززوهة عززن الواقززع وصززور      

 ,Gupta)نمطية عزن المرأةنتيجزة انشزغال المعلنزين ب  زادة المبيعزات      
P. B., & Gould, S. J. 1997 ) دعوات لو ع مواثيق ؛ فجاءت ال

الممارسززات السززلبية ومنكززا المبالغززة وتسززتغالل    شززرع لمواجكززة تلزز  

المشززززززززاهير والتخفيضززززززززاتالوهمية والكززززززززا  واإلسززززززززاءة لزززززززز دا   

 محمزد عبزدن حزافل    العامةواالدعاء بالفوم بجوا    زالل المسزابقات .  

2010).  

ال  قتصززر التضززليل اإلعالنززى علززى عززرض معلومززات  اطيززة ولكززن   

ر  تحتس ا فاء معلومات جات قيمة فبعل شزركات األدو زة   ا ضا  ند

تعلن عن المنتجات الطبيزة األعلزى سزعرا بزالرغم مزن وجزود بزد ل أو        

أكثر لنفس الدواء ، وتن مجرد تدعاء المنت  الحتكار التميز  والجزودة   

التززى تززدعى انكززا األفضززل أو تدعززاء   AXEهززو تضززليل مثززل تعالنززات  

sensodyne   مزززززن أطبزززززاء األسزززززنان  80فزززززى اعالناتكزززززا ان  )%

 .Pat Auger & Timothy M) نصحون بكزاا المعجزون بالتحد زد    

Devinney  2007 )   ومن أشكر حاالت تضليل المستكل  الحملزة ،

والتززى روجززك لززبعل الوجبززات السززر عة    Whoppersاإلعالنيززة لزز 

م اللا ا للمنتجات وبعد جل  ثبك تشبع تلز   وقامك بالتركي  على الطع

المنتجات بنسبة عالية جدا من الدهون والتى تسب  ارتفا  فزى معزدل   

الكوليسززترول بالززدم بشززكل  طيززر . وا ضززا الحملززة اإلعالنيززة ألوانززى   

(أثارت غضز  الجمزاهير نتيجزة تدعزاء اإلعزالن       1968كامبل عام  

اسى وأن الخضروات ب ن تل  األوانى تطكو الخضروات فى ممن قي

تطفزززو علزززى سزززطج اإلنزززاء بمجزززرد نضزززوجكا اال أن الجمكزززور بعزززد       

استخدام تلز  األوانزى لزم  جزد مزا تزم بثزس  زالل تلز  اإلعالناتممزا أدى           

 (David S. Waller 2012)تلى فشل الحملة اإلعالنية بالكامل 

مزن أشزكر القضزا ا فزى هزاا اإلطزار حيزث          McDonaldوتعزد قضزية  

قززام أحززد المحززامين برفززع دعززوى قضززا ية  ززد مطززاعم ماكدونالززدم         

و تكمكا ب نكا مطاعم تؤدى تلى ارتفا  معدالت السمنة لزدى األطفزال   

وما  تبع جل  من األمراض مثل ارتفا   غج الدم ومرض السزكرى  

وجميزززع  وبعزززد النززز ا  القضزززا ى المحكمزززة بزززإل ام مطزززاعم ماكدونالزززد

المؤسسزززات التزززى تعمزززل فزززى مجزززال التغا زززة بالكشزززف عزززن مكونزززات   

الوجبات و نسبة الدهون بكا وهو ما تتبعكالمؤسسات حتى  ومنزا هزاا   

و عزرع  (Claire Badaracco 2007)على غالع اى منزت  غزاا ى  

 -قصززد أو دون قصززد   عززن -االعززالن المضززلل بانززس ا  قززود المعلززن     

المعلززن اليززس الززى الوقززو  فززى  طزز  فززى حكمززس أو تقززد رن الشخصززى،      

نتيجة التعرض للرسالة االعالنية، بغل النظر عما  ترت  على هزاا  

الخط  من تصرفات أو قرارات ووفقا لكاا التعر ف  مكن و ع عدة 

معززا ير للتضززليل تكشززف لنززا متززى  كززون االعززالن مضززلالعلى النحززو    

   -: التالى  

   االعالن  حتوى على معلومات كاجبة 

      االعززالن الزززاى  تصززف بالصزززدق والكززا  حيزززث  عتبززر االعزززالن

  ادعا  اجا ما احتوى على معنيين احداهما غير صادق

    االعالن الاى  حتوىعلى معلومات غير كافية فكو مضزلل ، لزيس

 بسب  ما  فصج عنس بل بسب  ما ال  فصج عنس

    لومزززات صزززادقة ولكزززن الزززدليل    االعزززالن الزززاى  حتزززوى علزززى مع

 المستخدم فى اثبات صحتكا م  ف 

         االعزالن الصزادق مزن الناحيزة الفنيززة ولكنزس  زؤدى الزى اسززتنتاجات

 غير صحيحة  

     االعالن الاى  قدم البرهان المو وعى على عزدم صزحتس، ولكنزس

 عطى وعودا من الصع  تحقيقكا . عدلى ر ا ، د سلوى العزوادلى  

2008 ). 

ؤسسززات باسززتغالل شززعبية المشززاهير للتززرو   عززن    وقامززك بعززل الم 

بعل المنتجات حتى لو كانك  ارة بالصزحة لرفزع معزدل المبيعزات      

%( مززن  89ووجززد أن   1997فززيلم لعززام   200، فبتحليززل محتززوى  

هزان األفززالم بكززا مشزاهد تحتززوى علززى تنزاول المشززروبات الكحوليززة و    

نون %( مزززن شخصزززيات تلززز  األعمزززال  زززد    17منتجزززات التبززز  و   

وتوصزل بعزد     ( Gupta, P. B., & Gould, S. J. 1997 )بشزراهة 

 ززالل دراسززتس تلززى أن التززد ين فززى األفززالم هززو     Nebenzahlجلزز  

 & ,.Nebenzahl, I. D )السب  الر يسى لدفع  المراهقين للتزد ين 
Jaffe, E. D. 1998 ).

 

وكززان القززانون اال طززإلى هززو األسززبق فززى منززع اإلعالنززات المروجززة        

وبات الكحوليززة بشزكل مباشززر أو غيزر مباشززر ، وحظزر تمو ززل    للمشزر 

الشززركات المنتجززة للسززجا ر والتبزز  ألى برنززام  تليف  ززونى أو مززادة      

تعالميززة كمززا و ززع ميثززاق الشززرع اال طززإلى قواعززد صززارمة تمنززع       

  استغالل الشخصيات العامزة فزى التشزجيع علزى التزد ين بز ى وسزيلة       

اسززززتطاعك جمعيززززَة   وفزززز  فرنسززززا  (  2004عصززززام الززززد ن فززززر    

Fumeurs   حقوق غير المد نيِن( أن تقا ى جر دة اللومونزد   le 
mond لمجرد نشرها صورة لعالمة سجا رMarlboro   تظكر فى

 لف أحد المتسابقين فى سزباق السزيارات السزنوى ولزم  توقزف األمزر       

عنززد جلزز  بززل تحالفززك الجميعززات المدنيززة   حتززى أجبززرت الدولززة علززى  

تحززد و تحززرم اإلعززالن عززن منتجززات تضززر بالصززحة    تصززدار قززوانين 

العامززة وحتززى  ومنززا هززاا نجززد أن الحكومززة الفرنسززية تحظززر اإلعززالن  

لوجزود تقزار ر طبيزة صزدرت عزن جمعيزة        Red Bullعزن مشزرو    

http://philpapers.org/rec/FRIEBO
http://philpapers.org/rec/FRIEBO
http://philpapers.org/rec/AGGMAP
http://philpapers.org/rec/AGGMAP
http://philpapers.org/rec/AUGDWC
http://philpapers.org/rec/AUGDWC
http://philpapers.org/rec/WALTIA-3
http://philpapers.org/rec/BADTEO
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 Janet)لفرنسزية تحزار مزن  طزورة هزاا المشزرو        معزا ير الغزااء ا  
Borgerson & Jonathan Schroeder  2002  

وتنبكك بعزد جلز  السزلطات األمر كيزة بعزد تكزرار نزداءات الجمعيزات         

األهليززة تلززى أهميززة منززع التززد ين دا ززل األفززالم السززينيما ية واألعمززال  

 Johannes)الدراميزززة نظزززرا لطبيعزززة الممثزززل ك حزززد قزززادة الزززرأى  
Brinkmann  2002 )      ووجود المنتجات التى تحمل نسزبة  زرر

فززى أ ززدى المشززاهير تززدفع الجمكززور تلززى الززتقمة الوجززدانى وتقليززد        

 هؤالء المشاهير .

( قزوانين تحظزر اإلعزالن عزن     2006أصدر االتحاد األوروبز  عزام    

السززززجا ر والكحوليززززات دا ززززل المضززززامين الترفيكيززززة و المناسززززبات    

نظزرا النتشزار ظكززور   ( Balasubramanian  1994)الر ا زية  

تلز  المنتجزات دا ززل األفزالم السزينيما ية وكززان مزن الشزا ع أن  تجمززع        

شزززركات اإلنتزززا   مبزززال  ماليزززة طا لزززة جزززراء جلززز  ومزززن أشزززكر تلززز   

 License toالحاالت هو اتفاق شركة فيلي  مور س مع منت  فيلم  
Kill    وهو أحد سلسلة أفالمJames Bond    ظكر أبطال الفزيلم  كى

(  3500000فى مقابل   Lark cigarettes د نون سجا ر الرك  

 . (Mireya Navarro 2010)دوالر

 

 كالتالى :  نتائم الدراسة التجريبيةوكانت 
 نتيجة اختبار الفرض األول :

" توجةةد فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات تةةذكر     

ي ألشةةكال التةةرويم للمنتجةةات  الطةةالب فةةي التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  

والعالمةةات التجاريةةةة داخةةةل المضةةةامين اإلعالميةةةة لصةةةال  التطبيةةة   

 البعدي "

بعد اجراء التجربزة قزام الباحزث بتطبيزق ا تبزار اتا لنتزا   التجربزة        

   -للتحقق من صحة الفرض وجا ك نتيجة اال تبار كما  لى : 

 ( لمسزززتوى تزززاكر المبحزززوثين  16.88أن قيمزززة اتا تسزززاوى     .1

للمنتجات والعالمات التجار ة التى تم الترو   لكا دا زل سزياق الفزيلم    

 0.01السزززينيما ى، وهزززى قيمزززة جات داللزززة تحصزززا ية عنزززد مسزززتوى   

لصالج اال تبزار البعزد ، حيزث كزان متوسزج درجزات تزاكر الطزال          

( ، بينما كان متوسج درجات الطال  15.500ف  التطبيق البعد   

 (.7.3000ف  التطبيق القبل   
( لمسزززتوى تزززاكر المبحزززوثين  12.461أن قيمزززة اتا تسزززاوى   .2

للمنت  والعالمة التجار ة التى تم الترو   لكزا دا زل سزياق البرنزام ،     

لصزالج اال تبزار    0.01وهى قيمة جات داللة تحصزا ية عنزد مسزتوى    

البعززد ، حيززث كززان متوسززج درجززات الطززال  فزز  التطبيززق البعززد     

درجززات الطززال  فزز  التطبيززق القبلزز   ( ، بينمززا كززان متوسززج 5.166

 2.716. ) 

( لمسزززتوى تزززاكر المبحزززوثين  11.299أن قيمزززة اتا تسزززاوى   .3

للمنززززت  والعالمززززة التجار ززززة التززززى تززززم التززززرو   لكززززا دا ززززل سززززياق    

 0.01الفيززد وكلي ، وهززى قيمززة جات داللززة تحصززا ية عنززد مسززتوى       

لصززالج اال تبززار البعززد ، حيززث كززان متوسززج درجززات الطززال  فزز      

( ، بينما كزان متوسزج درجزات  الطزال  فز       2.19طبيق البعد    الت

 ( .0.6833التطبيق القبل   
( ال تبززززار لقيززززال اجمززززالى  12.529أن قيمززززة اتا تسززززاوى   .4

درجات التاكر الشكال الترو   للمنتجات والعالمات التجار ة دا زل  

المحتززوى االعالمززى، وهززى قيمززة جات داللززة تحصززا ية عنززد مسززتوى     

اال تبززار البعززد ، حيززث كززان متوسززج درجززات تززاكر     لصززالج 0.01

(، بينما كان متوسج درجات  24.016الطال  ف  التطبيق البعد   

ممةةا يةةدل علةةى وجةةود (، 8.617تززاكر الطززال  فزز  التطبيززق القبلزز   

تأثير الشكال الترويم للمنتجات والعالمات التجارية داخل المحتةوى  

وهةو وجةد فةروق  ات     االعالمى وبذلك يتحق  صدق الفرض األول 

داللة إحصائية بين متوسةطات درجةات تةذكر الطةالب فةي التطبيقةين       

القبلةةةي والبعةةةدي ألشةةةكال التةةةرويم للمنتجةةةات والعالمةةةات التجاريةةةة  

 داخل المحتوى اإلعالمي لصال  التطبي  البعدي 

( Moonhee&Davidوتتوافززق تلزز  النتيجززة مززع مززا توصززل اليززس       

لزززى عينزززة مزززن طزززال  الجامعزززات  زززالل دراسزززة تجر بيزززة أجراهزززا ع

للتعززززرع علززززى مسززززتوى التززززاكر للمنتجززززات أو العالمززززات التجار ززززة  

المحتززوى االعالمزز  وتوصززل تلززى أن الجمكززور  تززاكر المنتجززات أو     

العالمززات التجار ززة التزز  تززرد دا لكززا و تبنززى موقفززا  ت جابيززا  تجاهكززا،    

ل ووجزززد أن فعاليزززة التزززرو   للمنتجزززات أو العالمزززات التجار زززة دا ززز   

األفزززالم السزززينيما ية تتعزززاظم تجا كانزززك تلززز  المنتجزززات معروفزززة لزززدى 

وقزد  ( Moonhee Yang & David R. Roskos  2007)الجمكور

( أن فعاليززززة و ززززع المنتجززززات والعالمززززات  (YongjunSungوجززززد 

التجار زززة دا زززل المحتزززوى االعالمزززى أكثزززر ا جابيزززة مزززن االعالنزززات  

جمكزور بززالمحتوى الزاى  ززتم   المباشزرة وقزد أرجززع جلز  تلززى  اهتمزام ال    

 Etienne. كمزا وجزد     ( Yongjun Sung 2008)التزرو   دا لزس   
Bressoud and Jean-marc Lehu     الل دراسة بحثيزة فزى هزاا 

الصززدد أن ظكززور للمنتجززات أو العالمززات التجار ززة دا ززل المحتززوى     

االعالمززى وسززيلة ت  ززد مززن وعزز  الجمكززور بالمنتجززات والخززدمات،      

مواقززف واتجاهززات ت جابيززة تجززان تلزز  المنتجززات      وتسززاعد فززى  لززق   

(Etienne Bressoud and Jean-marc Lehu  2007 ) و زرى 

  DeLorme  للمنتجزززات أسزززبا  تزززاكر المسزززتكلكين  أهزززم ( أن أحزززد

اإلعالمززز  هزززو  حتزززوىلعالمزززات التجار زززة التزززى تتواجزززد دا زززل الم وا

موقززع بموقززع متميزز  دا ززل المضززمون اإلعالمززى حيززث  عززد    التواجززد 

صززرا تثبيززك اسززم المنززت  دا ززل أجهززان  اعنواجززد المنتجززات أحززد أهززم  ت

متكاملززة بشززكل  الجمكززور ؛ الن الجمكززور  تعززرض لرسززالة تعالنيززة    

 الارادى أثناء المشاهدة

( تلزى أن  chan yan kihan kim & patricia A.staut  اشزار 

اإلعززالن غيززر المباشززر الززاى  ززرد دا ززل المحتززوى االعالمززى  حمززل     

النتبزان و علزق بالززااكرة أكثزر مزن اإلعالنزات التزى تظكززر       ميز ة تثزارة ا  

 patricia A.stout & chan yun)بشزكل مباشزر علزى الشاشزة    
yoo  2000 :نتيجة اختبار الفرض الثاني 

" توجةةد فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات اتجةةا    

الطةةالب فةةي التطبيقةةين القبلةةي والبعةةدي ألشةةكال التةةرويم للمنتجةةات    

مةةات التجاريةةةة داخةةةل المضةةةامين اإلعالميةةةة لصةةةال  التطبيةةة   والعال

 البعدي "

بعد انتكاء الباحث من اجراء التجربة قام باجراء تطبيزق ا تبزار ا ت   

ا للنتا   للتحقق من صحة الفرض وجا ك نتيجة اال تبار كما  لزى :  

-   

( لمقيزال االتجزان ، وهزى قيمزة جات     18.177أن قيمة اتا تساوى  

لصززالج اال تبززار البعززد ، حيززث  0.01ية عنززد مسززتوى داللززة تحصززا 

وصززززززززل متوسززززززززج درجززززززززات اتجززززززززان الطززززززززال  فزززززززز  التطبيززززززززق   

(، بينمززا كززان متوسززج درجززات اتجززان الطززال  فزز     173.40البعززد  

مما يدل علةى  يةادة االتجاهةات االيجابيةة     (، 82.33التطبيق القبل   

نيا نحةةو المنتجةةات والعالمةةات التجاريةةة التةةى يةةتم التةةرويم لهةةا  ةةم    

البرنةةامم ( وبةةذلك   –الفةةيلم  –داخةةل المحتةةوى اإلعالمةةي ) الفيةةديو   

 يتحق  الفرض الثاني

 Etienneوتتفق نتيجة الدراسة فى هاا الصزدد مزع مزا توصزل تليزس       
Bressoud and Jean-marc Lehu   الل دراسة مسحية علزى  )

عينة من مشاهدى األفالم السينما ية الا ن  رون أن ظكور المنتجزات  

 زززل األفزززالم السززززينيما ية    زززد مزززن وعزززز  الجمكزززور بالمنتجززززات      دا

والخززدمات، و  سززاعد فززى  لززق مواقززف واتجاهززات ت جابيززة تجززان تلزز   

 Etienne Bressoud and Jean-marc Lehu )المنتجززات
( تلززى أن فعاليززة   Kristin & Irene Roozenواشززار  ( 2007

تززززوى و ززززع المنتجززززات والعالمززززات التجار ززززة تتعززززاظم دا ززززل المح  

االعالمى ؛  اصة مع الحتوى الاى  تناس  مع طبيعتكا ووجود تل  

المنتجات والعالمات  ع م من فعاليتكا و درجة قبول الجمكور لكزا ،  

وجل  بعد مقارنة فعالية الترو   باستخدام العالمات التجار ة مع بقية 

األشكال اإلعالنيزة التقليد زة مزن  زالل دراسزة تجر بيزة أجراهزا علزى         

 Kristin Blondé and Irene)مزززن األسزززر البلجيكيزززة عينزززة
Roozen  2003    واشززار Noel   تلززى أن ظكززور المنتجززات )

والعالمزززات التجار زززة دا زززل المحتزززوى  تزززيج لكزززا فرصزززة االلتصزززاق   

 Hayden بالمشاهير مما  ع م من اثارة وانتبان الجمكور لوجودها 
Noel 2006 ) هززو مززا أكززدنKavita Jayaraman) ل ( مززن  ززال

منك  المسج على عينة من طال  الجامعات حيث وجزد أن الجمكزور   

  فضل المنتجات الت  تظكر بصحبة المشاهير  
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 Joseph W. Chang, , Regina Yung-Chien)وا زاع    
Lou)      الى هاا التفضيل بعدا  أ ر وهزو المصزداقية مزن  زالل  زالل )

ناهززا دراسززة تجر بيززة أجراهززا علززى بعززل السززلع والخززدمات التززى  تب   

  Chang, Joseph W. and Y. C. Lou)و زور  لكزا المشزاهير .    
2005  

 نتيجة اختبار الفرض الثالث:

" يوجةةد فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطي درجةةات طةةالب     

المجموعةةةة التجريبيةةةة فةةةي التطبيقةةةين القبلةةةي والبعةةةدي بةةةين تةةةذكر    

النيةة  المنتجات والعالمات التجارية التةى تةرد بةالمحتوى االعالمةى و    

 الشرائية لتلك المنتجات والعالمات لصال  التطبي  البعدي ."
بعزد اجززراء التجربززة قززام الباحزث تطبيززق ا تبززار اتا لنتززا   التجربززة   

   -للتحقق من صحة الفرض وجا ك نتيجة اال تبار كما  لى : 

( للترو   للمنتجات والعالمات 2ηقام الباحث بحسا  حجم الت ثير   

محتوى االعالمزى علزى النيزة الشزرا ية لكزل محتزوى       التجار ة دا ل ال

  -على حدة كما  لى : 

اتضج أن قزيم مربزع ت تزا أن حجزم تز ثير ظكزور المنتجزات والعالمزات         

التجار ززة دا ززل الفززيلم السززينيما ى كبيززر جززدا  علززى نيززة الشززرا ية لززدى    

(، 0.941: 0.823المبحززوثين حيززث تراوحززك قززيم مربززع ت تززا بززين    

(، وهزى قزيم أكبزر مزن القيمزة الحد زة       0.935بار ككزل   وقيمتكا لال ت

 (. 0.14لحجززززززززززززززززززززززم التزززززززززززززززززززززز ثير الكبيززززززززززززززززززززززر وهززززززززززززززززززززززى   

وتبَّززين أن حجززم تزز ثير ظكززور المنتجززات والعالمززات التجار ززة دا ززل      

الفيد و كلي  على نية الشرا ية لدى المبحوثين فز  المالحظزة البعد زة    

متغيةةر وهةذا يعنةي أن حجةةم التةأثير ال   (، وهزى قيمزة عاليززة،   0.923  

المستقل )ظهور المنتجات والعالمات التجارية (على النية الشةرائية  

 (. 0.14≤  2كبير جدًا )

وأن قيم مربع ت تا لحجم تز ثير ظكزور المنتجزات والعالمزات التجار زة      

دا ل البرام  التليف  ونيزة علزى النيزة الشزرا ية لزدى المبحزوثين كبيزر        

(، وقيمتكزا  0.959: 0.822جدا  حيث تراوحك قزيم مربزع ت تزا بزين      

(، وهززى قززيم أكبززر مززن القيمززة الحد ززة لحجززم     0.959للمقيززال ككززل   

 (. 0.14الت ثير الكبير وهى  
 Jane Scott and Remikoتتوافق تل  النتيجة مع ما توصل اليس 

Wong        حيث وجزد أن مزد ر  وكزاالت الدعا زة واإلعزالن  زرون أن

أمزام الجمكزور دا زل    وجود المنتجات والعالمات التجار زة باسزتمرار   

المحتززوى اإلعالمزز    سززاعد علزز  سززرعة تززاكرها، و  جعلكززا م لوفززة  

 Margaret Carig-Less, Jane Scott and Remiko)لد زس 
Wong, 2005)     ؛وهززو مززا  فسززر م ززادة حجززم االنفززاق علززى اشززكال

التززرو   للمنتجززات والعالمززات التجار ززة دا ززل المحتززوى االعالمززى     

( مليززون دوالر وت ا ززد عززام     600تلززى   2006حتززى وصززل عززام   

( مليززون دوالر، وتعززد شززركة كوكززاكوال    948( حتززى بلزز      2010

هى أعلى الشركات فى معزدالت اإلنفزاق علزى التزرو   للمنتجزات  أو       

( مليززون دوالر سززنو ا وتليكززا    300العالمززة التجار ززة حيززث تنفززق      

 مليون دوال ر سنو ا . 250شركة بيبسى والتى تنفق 

 تخطى اإلعالن التلف  ون  كونس نشاطا  تجار ا   تعلق بالسزلع أو   لال 

الخدمات لت ثيراتس على النسق القيمى وعادات واتجاهزات وسزلوكيات   

الجمكززور فمززع تكززرار عززرض اإلعززالن  ترسززخ فززى أجهززان ووجززدان     

 .Balasubramanian, S. K)الجمكزور مزا  تزردد  زالل اإلعزالن     
1994)  

 زالل دراسززة تجر بيززة   McDonnellيززس و توافزق جلزز  مزع توصززل ال  

حيززززث وجززززد أن التززززرو   للمنتجززززات أو العالمززززات التجار ززززة دا ززززل  

٪ (علزى  60المضامين اإلعالمية  شجع المشتر ن المحتملين بنسبة   

الشززراء ألنكززم  ززرون أن مشززاهدتكم للمنتجززات أوالعالمززات التجار ززة      

 زززة  دا زززل المحتزززوى اإلعالمززز     زززد مزززن وعزززيكم بالعالمزززة التجار      

و ساعدهم على تاكر م ا اها أثناء عملية الشراء فالجمكور  تخا من 

 المشاهير مرجعا لس عند التسوق.  

وعززززن دور الززززااكرة الضززززمنية فزززز  سززززلوك المسززززتكل  توصززززل كززززل  

تلزى أن احتمزاالت الشزراء أو التزاكر      SARAH L& COATES)مزن  

إعالنزات  للمنتجات تتجس تلى العالمات التجار ة التى  تم الترو   لكا ب

مستمرة وبشكل متكرر . وتتفق تل  النتيجزة مزع النتيجزة التزى توصزل      

( وهى أن الجمكزور  تزاكر المنتجزات    ( Moonhee & Davidاليكا 

والشركات الت   تم اإلعالن عنكا دا زل المضزامين اإلعالميزة بشزكل     

قزززو  و تبنززز  مواقزززف ا جابيزززة تجاهكزززا ، وتسزززاعد تلززز  االتجاهزززات     

 Moonhee)ر المسزتكل  للمنزت  بطر قزة تلقا يزة    اال جابيزة فز  ا تيزا   
Yang & David R. Roskos  2007 )   

 نتيجة اختبار الفرض الرابع :

" توجد عالقة ارتباطية دالة بين تةذكر ظهةور المنتجةات والعالمةات     

التجارية داخل المحتةوى االعالمةى واإلتجةا  نحوهةا "ولةجابةة عةن       

عمةل مصةفوفة ارتبةا     هذا السةاال والتحقة  مةن صةحة الفةرض تةم       

بين:مسةةتوى تةةذكر الطةةالب للمنتجةةات والعالمةةات التجاريةةة التةةى تةةم   

 الترويم لها داخل المحتوى االعالمى .
واتضج من الدراسة وجزود عالقزة ارتبزاد طزرد  قو زة بزين مسزتوى        

فكلمةةةا  ادت ظهةةةور  ،  0.05التزززاكر واإلتجزززان عنزززد مسزززتوى داللزززة    

 .ا  دات اإلتجاهات نحوها العالمات داخل المحتوى اإلعالمي كلم

 

كما أتضج وجزود عالقزة ارتبزاد طزرد  بزين تزاكر ظكزور المنتجزات         

والعالمززات التجار ززة فزز  كززل مززن الفيززد و والبرنززام  واإلتجززان نحوهززا  

، اى انززس كلمززا ماد معززدل تززاكر المبحززوثين  0.01عنززد مسززتوى داللززة 

الشززززكال ظكورالمنتجززززات والعالمززززات التجار ززززة دا ززززل المضززززامين  

 عالمية كلما مدات الميول واإلتجاهات اال جابية نحوها  اإل

( تلزى أن ظكزور العالمزات    Noel وتتفق تل  النتيجة مع ما توصزل    

التجار ة والمنتجات بجان  المشزاهير تجعزل الرسزالة اإلعالنيزة أكثزر      

 Kavitaوهزاا مزا أكزدن    ( Hayden Noel 2006(اثزارة للجمكزور  
Jayaraman)  تززاكر المنتجزززات التززز    ( حيزززث وجززد أن الجمكزززور 

تظكر مع المشاهير، وجل  عندما  تم و ع المنت  بشكل بزارم دا زل   

المضمون المقدم للجمكور وجلز  مزن  زالل مزنك  المسزج علزى عينزة        

مززززن طززززال  الجامعززززات. ومززززن  ززززالل دراسززززة تجر بيززززة أجراهززززا        

 (Joseph W. Chang, , Regina Yung-Chien Lou)  وجزد )

ر زة دا زل المضزمون اإلعالمزى  بمصزاحبة      أن ظكور العالمات التجا

 المشاهير أكثر مصداقية لدى الجمكور . 
 Jane Scottوتتوافق نتيجة اجابزات المبحزوثين مزع مزا توصزل اليزس       

and Remiko Wong  أن مد ر  وكاالت الدعا ة واإلعالن  رون

أن تكززرار ظكززور العالمززة التجار ززة باسززتمرار أمززام الجمكززور دا ززل    

مية سززاعد علزز  سززرعة تززاكرها ، ووجززود العالمززة   المضززامين اإلعال

 التنجار ة باستمرار امام الجمكور  جعلكا م لوفة لد س .

 مناقشة نتائم الدراسة

 فضل الجمكور أسلو  الترو   للمنتجات والعالمات التجار ة دا ل 

المضامين اإلعالمية نظرا لما  تمي  بس هاا األسلو  مزن مميز ات ال   

ت المباشرة التزى تز تى فزى فواصزل الفقزرات ومزن       تتوافر فى اإلعالنا

  -أهمكا ما  لى : 

الترو   دا ل المضزامين اإلعالميزة ال  تسزب  فزى قطزع عزرض        .1

األفززالم السززينما ية أو البززرام  التليف  ونيززة أوالفيززد و كليبززات الغنا يززة   

 و تمتع بجاجبية أكثر من اإلعالنات المباشرة   

المضزامين اإلعالميزة  قصزير    الترو   للعالمات التجار زة دا زل    .2

فزززى مدتزززس نسزززبيا مقارنزززة باإلعالنزززات المباشزززرة و تعزززا ش السزززلع و      

 الخدمات الجو النفسى لألفالم السينما ية، والبرام  التليف  ونية

تعاون شركات اإلنتزا  مزع المعلنزين  زوفر فرصزة تعزداد مشزاهد         .3

اكمزا   اصة إلبرام م ا ا السلع أو الخدمات المعلن عنكا مما  وفر تر

معرفيززا لززدى المسززتكلكين  جعززل مززن السززكل تززاكر السززلع أو الخززدمات 

 المعلن عنكا

تعززادة األفززالم السززينما ية أو البززرام  التلف  ونيززة أكثززر مززن مززرة      .4

 ززوفر للعالمززات التجار ززة الظكززور أكثززر مززن مززرة دون تحمززل أعبززاء    

 مالية ا افية  

ات تتعززززاظم النيززززة الشززززرا ية لززززدى المبحززززوثين بمشززززاهدة المنتجزززز  .5

والخدمات التى  رغبون فى اقتنا كا بصزحبة المشزاهير دا زل األفزالم     

 السينما ية أو الفيد و كليبات الغنا ية  
 

كززى  ززتم التززرو   دا ززل المضززامين اإلعالميززة بشززكل نززاجج  جزز  أن    

   -تتوافر لس مجموعة من السمات والخصا ة منكا : 
دا زل   الموقع المتمي  :  عزد موقزع ظكزور المنتجزات أو الخزدمات      .1

المضززامين اإلعالميززة   أحززد أهززم اركززان عمليززة التززرو   دا ززل تلزز      
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المضززامين كززى  حقززق وجززود العالمززة التجار ززة االهززداع االتصززالية     

المحزززددة، وأشزززار المبحزززوثين تلزززى أن أعلزززى درجزززات التركيززز  فزززى      

المحتوى تكون فى وسج العرض وهو ما  وفر فرصزة قو زة إلدراك   

 دا ل تل  المشاهد   وتاكر المنتجات التى تتواجد

تكرار ظكزور المنزت  أو العالمزة التجار زة أكثزر مزن مزرة : كلمزا          .2

ماد عدد مرات ظكزور العالمزة التجار زة دا زل األفزالم السزينما ية أو       

البرام  أو الفيد وكليبات فإن جل   جعل من عملية تاكر تل  العالمزة  

كزم عنزد   أسكل و أسر  و الل تجراء المناقشة أشار المبحوثين تلى ان

اجابتكم عن عدد مرات ظكور المنتجات أو العالمزات التجار زة التزى    

ظكرت بالمضامين التزى شزاهدوها أثنزاء تجزراء تجربزة البحزث قزاموا        

بجمع عدد مرات ظكور العالمة التجار ة التى ظكرت مباشرة دا ل 

المشاهد باإل افة تلى عدد المشاهد التى  ظكزر بكزا أحزد اسزتخدامات     

خدمززة بززالرغم مززن عززدم ظكززور العالمززة التجار ززة  ززالل     المنززت  أو ال

 تل  المشاهد

التصزززميم الجزززاا  :  عتبزززر كثيزززر مزززن  بزززراء اإلعزززالن أن تصزززميم      

وت را  اإلعالن من أهم عناصر اإلعالن وأكثرها ت ثيرا ف  ت صال 

الرسززالة اإلعالنيززة تلززى المسززتكل  المحتمززل، فززالنواح  السززيكولوجية    

ر علزززى اإلعزززالن  بشزززكل عزززام فالمصزززمم      والنفسزززية لكزززا تززز ثير كبيززز    

االبتكار  البار   ج  أال  صمم تعالنا تال ف   زوء عوامزل عد زدة    

ف  مقدمتكا النواح  السيكولوجية للمستكلكين المحتملين الا ن  سزعى  

اإلعالنززإلى تثززارة انتبزززاهكم وتعظززيم اهتمززامكم و لزززق الرغبززة لزززد كم      

 صزززفوت العزززالم  دمة.وتقنزززاعكم بشزززراء السزززلعة أو االسزززتفادة مزززن الخ 

( فززى مجززال وسززا ل االعززالم التززى اهززتم بكززا بانززدورا رأى أن     2005

األطفزززال والبزززالغين  كتسزززبون االتجاهزززات واالسزززتجابات العاطفيزززة ،    

واألنمزززاد الجد زززدة مزززن  زززالل النمزززاج  التزززى تعزززرض فزززى األفزززالم و  

التليف  ززون، و  عززد الززتعلم مززن  ززالل االقتززداء بالنمززاج  اإلعالميززة جا     

ور كبيززر فززى تعلززم أنمززاد السززلوك وحلززول المشززكالت، التززى لززم  كززن  د

الفرد  تعلمكا أو  تعلمكا ببجء، أو  دفع فيكا ثمنزا غاليزا لزو تعلمكزا مزن      

البيية الحقيقية ، وهو ما  تفق مع مفكوم التوحد الاى  عتبر شزكال مزن   

أشزكال المحاكززاة  زتم فيكززا نسزخ النمززوج  أى محاولزة التشززبس بززالنموج      

لكثير مزن  صا صزس التزى  راهزا جزد رة بزاالحترام وهزاا التوحزد         فى ا

مع النماج  اإلعالمية هزو الزاى  و زج المغز ى فزى تز ثيرات وسزا ل        

 ( 2000 محمد عبد الحميد   اإلعالم
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