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امللخص

يــدرس البحــث دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة فــي تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، حيــث 
يتنــاول دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة فــي أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل، وتحديــد إلــى أي 
مــدى تؤثـــر أشــكال ســلوك للطفــل فــي تعلمــه الســلوك االســتهالكي، وتحديــد االختــالف فــي الخصائــص الديموغرافيــة )النــوع 
والســن( فــي تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، وذلــك للتوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التـــي تســاعد املعلنيـــن 
واملسوقيـــن فــي التعــرف علــى دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة فــي تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي.

الكلمات املفتاحية: التنشئة االجتماعية - سلوكيات الطفل- التقليد- التعزيـز

مقدمــــة

أدى تعــدد القنــوات التليفزيونيــة إلــى فتــح منافــذ واســعة أمــام املشاهديـــن مــن مختلــف الشــرائح االجتماعيــة والعمريــة 
ملشــاهدة اإلعالنــات، لكــن البعــض قــد يتصــور أن مشــاهدة التليفزيــون ال تعنــي بالضــرورة مشــاهدة اإلعــالن، لكــن الدراســات 
 Chaves, 2012(،( .ا

ً
 الفئــات األصغــر ســن

ً
العلميــة تؤكــد أن مشــاهدي التليفزيــون يتعرضــون لإلعالنــات التـــي يبثهــا، وخاصــة

Hill, 2011(،)Schiffman & Kanuk, 2007(،)Arnas, 2006(، )املصــري، 2004(، )محمــود،2002(، )السالمـــي،2001(.

فاحتمــال تعــرض األطفــال اليــوم لإلعالنــات التليفزيونيــة ليســت بالقليلــة )Pine & Others, 2007(، فخــالل الســاعات 
)Reynolds & Kirnan, 2014( .التـــي يقضيهــا األطفــال فــي مشــاهدة التليفزيــون، يتعرضــون لكــم كبيـــر مــن اإلعالنــات التجاريــة

ا أطول في مشاهدة التليفزيون وبالتالي مشاهدة إعالنات 
ً
وقد توصلت الدراسات الحديثة إلى أن األطفال يقضون وقت

التليفزيــون، فالتليفزيــون اليـــزال الوســيلة اإلعالميــة األولــى الســائدة فــي حيــاة األطفــال، بينمــا يحتــل الكمبيوتـــر واإلنتـــرنت 
)Lemish, 2008( .املرتبــة الثانيــة

بيـــن  للطفــل  املوجهــة  التليفزيونيــة  اإلعالنــات  علــى  املتـــرتبة  اآلثــار  حــول  النقــاش  األخيـــرة  الســنوات  فــي  زاد  وقــد 
 Calvert,2008 Arnas,2006; Story & French,2004; Buijzen &( األكاديمييـــن وواضعــي السياســـات العامــة واملسوقيـــن
ــًيا يحـــرك  Valkenburg,2003;(، ومنهــا تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي مــن خــالل مؤثـــر أو دافــع قــد يكــون داخلًيــا أو خارجـ

.)2010 )الغنيمـــي،  الطفــل نحــو تحقيــق هــدف معيـــن. 

ــا علــى 
ً
لــذا، اهتــم الباحثــون بمعرفــة تأثيـــر اإلعــالن التليفزيونــي ليــس فقــط علــى ســلوك الشــراء للطفــل، ولكــن أيض

 Almeida, 2012; Andreyeva & Others, 2011;( لديــه  االســتهالكي  الوعــي  تنميــة  مثــل  االســتهالكية،  للعمليــات  معرفتــه 
 .)Others, 2006 & Utter; Pine & Nash, 2002; Halan,2002

* تم تسلم البحث في سبتمبـر 2015، وقبل للنشر في نوفمبـر 2015.
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 - Sliburyte, 2009; Pine & Nash, 2002; Calvert, 2008; Valkenburg & Cantor, 2001;( دراســات  أكــدت 
لإلعــالن  الخــاص  والتأثيـــر  الديموغرافيــة  الخصائــص  دور  علــى   ،)2006 )ســلطان،   ،)Bijmolt & Wilma,1998

لــه. والتعــرض 

اإلطار الفكري املقتـرح للدراسة

ألن أبعاد اإلعالن التـي تنطبق على البالغيـن هي عينها أبعاد اإلعالن املوجه لألطفال، ومن ثم فقد استخدمت الباحثة 
مقاييــس )التعــرض – فتـــرات املشــاهدة – شــكل اإلعــالن – املصداقيــة(، للتعــرف علــى دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل 
التنشــئة االجتماعية في تعلم الطفل الســلوك االســتهالكي، والســيما أنها أكثـــر مقاييس األثـــر اإلعالني التـــي درج الباحثون على 
 فــي هــذه الدراســة(، لــذا  ســوف يتــم تنــاول هــذه العناصــر علــى النحــو الــذي يمثلــه 

ً
تناولهــا، )علــى النحــو الــذي سيـــرد تفصيــال

الشــكل رقــم )1(:
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  املصدر: من إعداد الباحثة

شكل رقم )1( اإلطار الفكري للدراسة

خــالل  مــن  باالســتهالك،  الصلــة  ذات  املهــارات  اكتســبوا  األطفــال  أن  للمســتهلك  االجتماعيــة  التنشــئة  نظريــة  أثبتــت 
التفاعل مع عناصر التنشئة االجتماعية في مختلف الحياة االجتماعية، والتـــي تشمل )اآلباء، واألقران، واملدارس، ووسائل 
)Bao,2001(  .والتـــي تؤثـــر فــي تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي مــن خــالل التقليــد، التعزيـــز، التفاعــل االجتماعــي ،)اإلعــالم

 )Consumer Socialization( ويـــرجع الفضــل فــي االهتمــام بدراســة ســلوك املســتهلك مــن منظــور التنشــئة االجتماعيــة
للبحــث الــذي قدمــه )Word, 1974(، وقــد ســاهم هــذا البحــث فــي جــذب اهتمــام الباحثيـــن بدراســة ســلوك اســتهالك األطفــال، 

)Marshall, 2010( .وبشــكل خــاص فــي دور عناصــر التنشــئة االجتماعيــة فــي تطويـــر الســلوك االســتهالكي لألطفــال

ــا علــى فئــات معينــة مــن الجمهــور 
ً
فاإلعالنــات التليفزيونيــة - بحكــم جاذبيتهــا وقدرتهــا التأثيـــرية العاليــة - تشــكل ضغوط

تدفعهــم لطلــب ســلع قــد ال يكونــون بحاجــة إليهــا، ومــن بيـــن هــؤالء جمهــور األطفــال، وبخاصــة عنــد تكــرار اإلعالنــات تصبــح 
 رئيًســا فــي تكويـــن تفضيالتهــم مــن املنتجــات. )الســويد،2007(

ً
عامــال

ــا 
ً

 أن لهــا مــن الخصائــص مــا يجعلهــا مناخ
ً
إن هنــاك تأثيـــًرا يتـــركه اإلعــالن التجــاري التليفزيونــي علــى هــذه الفئــات وخاصــة

خصًبا للتـــرويج والربح، حيث يســتطيع اإلعالن التجاري أن يشــكل اتجاهاتهم كيفما، يـــريد والســيما االتجاهات االســتهالكية، 
، أو أن ينشــر فكــرة مهمــة ومرغوًبــا 

ً
فاإلعــالن يعــزز القيــم املاديــة؛ ألنــه مصمــم ليثيـــر الرغبــات للمنتجــات التـــي لــم تكــن مالحظــة

)Buijzen,2003( .فيهــا، مثــل النجــاح، والجمــال

وبمــا أن عمليــات التعلــم االســتهالكي لألطفــال تتطــور مــع مــرور الوقــت؛ لــذا، فإنــه عندمــا تتــم دراســتها داخــل أدبيــات 
 Marshall, 2010; Miguel & Aldas, 2011; Ali( .علم التســويق يتم غالًبا تبنيها من منظور التنشــئة االجتماعية للمســتهلك
 Chan & McNeal, 2006; Fan & Li, 2009; Dotson & Hyatt, 2005; Kalar,( ؛)(؛ )الغنيمــــــــــــي، 2010& Others, 2012
ا 

ً
 قوًيا، بل إنه أقوى وسيلة إعالنية تصل إلى مجموعة كبيـــرة جد

ً
John, 1999  ;2004(، والذي يعتبـــر فيها التليفزيون عامال

 األطفال )Khandai & Agrawal, 2012(، فإعالنات التليفزيون أحد العوامل األساسية في التنشئة 
ً
من املستهلكيـن، خاصة

االجتماعيــة التـــي تؤثـــر فــي اســتهالك الطفــل )Dotson & Hyatt, 2005(، وذلــك ملــا تمتلكــه مـــن قـــوة تأثيـــر علــى الطفــل، مــن 
.)Calvert, 2008( خـــالل املعلومــات التـــي يتعــرض لهــا والتـــي تؤثـــر علــى أفــكاره واتجاهاتــه وخلــق الرغبــة لديــة للشــراء

اإلطار النظري والدراسات السابقة

تولــي دراســات عديــدة فــي أدبيــات التســويق بصفــة عامــة وســلوك املســتهلك بصفــة خاصــة اهتماًمــا بموضــوع اإلعــالن 
فــي دور اإلعالنــات التليفزيونيــة كأحــد مداخــل   

ً
وأثـــره علــى ســلوك املســتهلك بشــكل عــام دون البحــث بشــكل أكثـــر تفصيــال

التنشــئة االجتماعيــة فــي تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، لــذا قامــت الباحثــة بمراجعــة مــا توافــر لــه مــن دراســات فــي هــذا 
الصــدد، وقــد تــم التوصــل إلــى:

لــم يتفــق الباحثــون علــى عناصــر معينــة تمثــل عناصــر التنشــئة االجتماعيــة للمســتهلك، ولكنهــم اتفقــوا علــى أن - 
فــي عمليــة تعلــم األطفــال واكتسابهـــــم املهــارات واملعــارف  عناصــر التنشــئة االجتماعيــة للمســتهلك لهــا تأثيـــر قــوى 
والسلوكيـــــات واالتجاهــــــات والقــــــــيم املتعلقــة باالســتهالك، وأن إعـــــــالنات التليفزيــون كــــإحدى الوســائل فــي التنشــئة 
االجتماعـــــية التـــي يهـــتم بهــــا الطفــل دون غيـرهــــا مـــــن الوســائل، وأنهــا مــن املصــادر الرئيســة فــي تعريــف الطفــل بالســلع 
 Ekstrom, 2007; Fan & Li, 2009;( ،)2010،في عملية التنشــئة االجتماعـــية للمســتهلك، ومنها دراســات. )الغنيمـــي

.)Chan & McNeal, 2006; Dotson & Hyatt, 2005

إن اإلعالنات تؤثـر على املستهلكيـن الذيـن يفتقدون القدرة على التمييـز بيـن املعلومات الصحيحة وغيـر الصحيحة - 
 ،)Bindah & Othman, 2012; Priya & Others, 2010( .التـــي ينقلها إليهم اإلعالن، وهذا هو ما أوضحته دراســات

)عبــد العزيـــز والعوادلــي، 2009، املصــري، 2004،الســخاوي، 2001(.

أظهــرت الدراســات )Arnas, 2006; Farooq, Shakeel & Others, 2010(، )مشــاقبة، 2007، السالمـــي،2001(، األثـــر - 
الكبيـــر الــذي تتـــركه مشــاهدة اإلعالنــات التليفزيونيــة علــى األطفــال فــي نواحـــي وجوانــب عديــدة، ومنهــا النواحـــي االســتهالكية.

اتفقــت دراســات )املعيقــل،2001، عبــد العاطــي،2000، البنــا،1995(، علــى أن إعالنــات التليفزيــون لهــا أهميــة فــي - 
تعريــف الطفــل بالســلع، وأن هنــاك عالقــة بيـــن إعالنــات التليفزيــون وتعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي.

تـــرى دراســة )French & Story, 2004( أن الهــدف الرئيــس مــن اإلعــالن والتســويق الغذائــي التـــي تســتهدف األطفــال - 
هــو التأثيـــر علــى الوعــي بالعالمــة التجاريــة، وتفضيــل العالمــة التجاريــة، والــوالء للماركــة، وشــراء املــواد الغذائيــة.

أوضحت دراســة )Nazari & Others, 2011( أن مشــاهدة التليفزيون والتعرض إلعالنات الغذاء هو من بيـــن أحد - 
العوامــل البيئيــة املختلفــة، االجتماعيــة والشــخصية التـــي تؤثـــر علــى تنميــة العــادات الغذائيــة الســيئة، ومنهــا زيــادة 

الــوزن عنــد األطفــال.
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فروض الدراسة

وبناًء على ما سبق تمت صياغة فروض البحث على النحو التالي:

الفرض األول

توجد عالقة معنوية بيـن دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة االجتماعية وأشكال السلوك االستهالكي.

ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

توجد عالقة معنوية بيـن تعرض الطفل لإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.1- 

توجد عالقة معنوية بيـن فتـرات مشاهدة اإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.2- 

توجد عالقة معنوية بيـن أشكال اإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.3- 

توجد عالقة معنوية بيـن مصداقية اإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.4- 

الفرض الثاني

توجد عالقة معنوية بيـن أشكال السلوك االستهالكي وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.

ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

توجد عالقة معنوية بيـن التقليد وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.- 

توجد عالقة معنوية بيـن التعزيـز وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.- 

الفرض الثالث

توجد فروق معنوية بيـن املتغيـرات الديموغرافية )النوع – السن( وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.

الدراسة االستطالعية

تــم إجـــراء دراســة اســتطالعية مبدئيــة، وقــد اعتمــدت علــى املقابــالت الشــخصية املتعمقــة املوجهــة مــن خــالل تصميــم 
قائمــة اســتقصاء لعينــة ميســرة مكونــه مــن )50()1( مفــردة مــن األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة املتأخـــرة )9-12( ســنة، اســتهدفت 
فــي هــذه  فــي تعليــم الطفــل الســلوك االســتهالكي  التعــرف علــى دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة 

املرحلــة العمريــة.

وقد أسفرت الدراسة االستطالعية عن النتائج التالية:

أن اإلعالن التليفزيوني من املصادر الرئيسة في تعريف الطفل بالسلع.1- 

يختلــف دور اإلعــالن فــي التأثيـــر علــى الطفــل باختــالف شــكل اإلعــالن املقــدم، فهنــاك زيــادة فــي اســتجابة األطفــال 2- 
لإلعــالن الغنائــي عــن اإلعــالن الحــواري.

أن اإلعالنات إحدى الوسائل املهمة في تحديد ما يقوم الطفل بشرائه واستهالكه.3- 

أن األطفال تحب تقليد ما تشاهده في إعالنات التليفزيون.4- 

يختلف السلوك االستهالكي للطفل بحسب السن.5- 

ال يختلف السلوك االستهالكي للطفل بحسب النوع.6- 

))( استخدمت الباحثة عينة مكونة من )50( مفردة، إلنها عينة ميسرة للباحثة، وتجتمع فيها غالبية عمليات التحليل اإلحصائي، كما إنها 
تمثل تقريًبا نسبة 10% من حجم عينة البحث.

ويـــرى )Khandai & Agrawal, 2012( أن التليفزيــون عامــل قــوي فــي التنشـــئة االجتـــماعية، وأنــــه أقــــوى وسيــــلة إعــــالنية 
 األطفــال.

ً
ا مــــن املستهلكيـــن، خاصــة

ً
تصـــــل إلــى مجموعــة كبيـــرة جــــد

وتوصــل كل مــن )Dotson & Hyatt, 2005( أن إعالنــات التليفزيــون أحــد العوامــل الخامســة )األصدقــاء - الوالديـــن - 
التســوق - العالمــة التجاريــة( األساســية فــي التنشــئة االجتماعيــة التـــي تؤثـــر فــي اســتهالك الطفــل، لكــن إعالنــات التليفزيــون مــن 
أكثـــر عناصر التنشــئة االجتماعية تأثيـــًرا في حياة الطفل والتـــي تســاهم في تعلم الطفل الســلوك االســتهالكي. وذلك ملا تمتلكه 
مــن قــوة تأثيـــر علــى الطفــل مــن خــالل املعلومــات التـــي يتعــرض لهــا والتـــي تؤثـــر علــى أفــكاره واتجاهاتــه وخلــق الرغبــة لديــه 
 لألطفال والشــباب ألنهم 

ً
للشــراء، وقد أدى النمو الســريع في عدد من محطات التليفزيون ومواقع اإلنتـــرنت لتســويق مباشــرة

)Calvert, 2008(.هــم املســتخدمون األوائــل للتكنولوجيــة الجديــدة، وأن تأثيـــرهم هــو تأثيـــر علــى قــرارات العائلــة كلهــا بالشــراء

ويقول )John,1999( أن اإلعالن يلعب دوًرا مبكًرا في التنشئة االجتماعية للمستهلك الطفل، فاإلعالنات التليفزيونية 
ــا أن اإلعــالن قــد يســاهم فــي عمليــة 

ً
تملــك القــدرة علــى تشــكيل أنمــاط اســتهالكية للطفــل تظــل لصيقــة بــه، وهــو مــا يعنــي ضمن

التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال ومــا تحملــه مــن قيــم وعــادات ومعتقــدات.

ويـــري )Almeida, 2012( أن تأثيـــر اإلعــالن كبيـــر علــى املعرفــة التـــي يكتســبها األطفــال، وهــو أمــر ضــروري فــي التنشــئة 
الطفــل  تعلــم  فــي  يؤثـــر  االجتماعيــة  التنشــئة  كأحــد عناصــر  التليفزيونــي  لإلعــالن  الطفــل  فتعــرض  للمســتهلك.  االجتماعيــة 

االســتهالكي. الســلوك 

وتقــول )Pine & Nash, 2002( إن ســن الطفــل لــه أهميــة خاصــة فــي عالقتــه بتأثيـــر اإلعالنــات علــى مطالبــه، فمــع تقــدم 
عمــر الطفــل تـــزداد مطالبــه، ومــن ثــم فــإن تأثيـــر اإلعــالن علــى األطفــال فــي مختلــف الفئــات العمريــة هــو مؤشــر وعنصــر مهــم 
ا لألطفــال الذيـــن يواجهــون اإلعالنــات التجاريــة، فقــد أظهــرت األبحــاث، أن فهــم األطفــال إلعالنــات التليفزيــون الخاصــة 

ً
جــد

)Sliburyte, 2009(.بهــم وقدرتهــا علــى إقناعهــم تعتمــد علــى أعمارهــم

كبيـــرة  اختالفــات  توجــد  ال  أنــه  إلــى    )Wilma & Bijmolt, 1998  ،2006 ســلطان،   ،Chan, 2008( مــن  كل  وتوصــل 
بيـــن األوالد والبنــات فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى التمييـــز بيـــن البـــرامج واإلعالنــات التجاريــة أو فهمهــم للغــرض مــن اإلعالنــات 

لهــم. املقدمــة  اإلعالنيــة  للرســائل  تصديقهــم  وكذلــك  التجاريــة،  التليفزيونيــة 

وتـــرى )الغنيمـــي، 2010( أن الطفــل ال يســتطيع تعلــم الســلوك االســتهالكي بمفــردة، فالبــد مــن وجــود مؤثـــر أو دافــع 
ــا عــن ســلعة مــا فــي 

ً
 عندمــا يشــاهد الطفــل إعالن

ً
قــد يكــون داخلًيــا أو خارجـــًيا يحـــرك الطفــل نحــو تحقيــق هــدف معيـــن، فمثــال

التليفزيــون أو يشــاهد أحــد أصدقائــه أو رفاقــه يتنــاول ســلعة غذائيــة معينــة )مؤثـــر خارجـــي( يتولــد لديــه دافــع داخلــي بضــرورة 
امتــالك هــذه الســلعة، فيقــوم بطلــب هــذه الســلعة مــن والديــه أو أحدهمــا، وعندمــا يســتجاب لطلــب الطفــل يكــرر مــا قــام بــه.

وتقــول )رمضــان، 1993( إن تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، يكــون عمليــة تعلــم غيـــر مقصــودة عــن طريــق التقليــد، 
ــا عمليــة تعلــم وتـــربية تقــوم علــى التفاعــل، بهــدف تشــكيل الســلوك اإلنســاني،  وتأخــذ الطرائــق التـــي يتعلــم بهــا الطفــل 

ً
وأيض

الســلوك االســتهالكي عــدة أشــكال منهــا:

األهداف التـي تـريد أن تعلمها األم للطفل.1- 

سلوك األم كمستهلك مع التـركيـز على استخدام املعارف في القرارات االستهالكية.2- 

تفاعل األمهات مع األبناء أثناء اتخاذ القرارات االستهالكية.3- 

فرص األطفال في القيام بالسلوك االستهالكي.4- 

ويعــد التعزيـــز أحــد الشــروط األساســية فــي عمليــة التعلــم، حيــث يتشــكل ســلوك الطفــل االســتهالكي فــي مرحلــة الطفولــة 
ــا لظــروف األســرة. )الغنيمـــي، 2010 (

ً
ويســتخدم الوالــدان أســلوب التعزيـــز املناســب فــي توجيــه ســلوك الطفــل االســتهالكي وفق
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األهمية العملية 2-

الــدور الحيــوي الــذي تمثلــه إعالنــات التليفزيــون كوســيلة تســويقية يحتــاج إليهــا املجتمــع كمصــدر للمعرفــة باملــاركات أ- 
واألنواع املشتـــراة من الســلع والخدمات.

يعتبـر الطفل أهم عضو مستهلك في األسرة، ومن ثم فهو يمثل طاقة استهالكية كبيـرة في املجتمع.ب- 

الســلوك ج-  ومنهــا  التليفزيونــي،  لإلعــالن  تعرضــه  خــالل  مــن  الطفــل  يكتســبها  التـــي  الســلوكية  القيــم  علــى  التعــرف 
االســتهالكي.

مســاعدة رجــال التســويق فــي التعــرف علــى دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة فــي تعلــم د- 
الطفل الســلوك االســتهالكي، وبالتالي مســاعدتهم في تحديد احتياجات ورغبات الطفل ووضع الخطط التســويقية 

املناســبة لــه.

منهجية الدراسة

يتضمن منهج البحث تحديد العناصر التالية:

- مجتمع وعينة الدراسة
ً
أوال

مجتمع الدراسة 1-

يمثــل مجتمــع الدراســة مــدارس املرحلــة االبتدائيــة )الحكوميــة – الخاصــة- اللغــات( والتـــي تضــم الصفــوف مــن الصــف 
)إدارة مصــر الجديــدة – إدارة شــرق مدينــة نصــر – إدارة مدينــة الســالم(  التعليميــة  مــن اإلدارات  الســادس  الرابــع حتـــى 

باملنطقــة التعليميــة الشــرقية - محافظــة القاهــرة.

وحدة العينة 2-

يمثــل وحــدة عينــة الدراســة الطفــل فــي املرحلــة العمريــة املتأخـــرة )9-12( ســنة ذكــًرا كان أم أنثـــى مــن مــدارس التعليــم - 
األسا�سي ممثلة في املدارس )الرسمـــي – الخاصة - اللغات( والتـــي تضم الصفوف من الصف الرابع حتـــى السادس 
مــن اإلدارات التعليميــة )إدارة مصــر الجديــدة – إدارة شــرق مدينــة نصــر – إدارة مدينــة الســالم( بمحافظــة القاهــرة.

تــم تطبيــق االختبــارات واملقاييــس خــالل الفتـــرة مــن شــهري أبـــريل ومايــو لعــام 2014 والــذي يمثــل النصــف الثانــي مــن - 
العام الدرا�سي 2013 / 2014.

نوع العينة 3-

تم االعتماد على أســلوب العينة العشــوائية الطبقية متعددة املراحل للصفوف الدراســية الثالثة األخيـــرة من التعليم 
االبتدائــي املتمثليـــن فــي الصفــوف )الرابــع - الخامــس - الســادس(، والتـــي تــم ســحبها مــن خــالل اعتـــراض مفــردة واحــدة بشــكل 
منتظــم )بمجـــرد االنتهــاء مــن اســتيفاء اســتمارة االســتقصاء(، وقــد تــم جمــع هــذه البيانــات فــي أيــام مختلفــة مــن األســبوع، بعــد 

انتهــاء اليــوم الدرا�ســي.

ثانًيا- حجم وتوصيف العينة

لتحديــد حجــم العينــة املناســب، تــم اســتخدام بـــرنامج الحاســب اآللــي )Sample Size Calculator(، وتــم تحديــد حجــم 
العينــة مــن خــالل )Confidence Interval( والــذي تــم تحديــده بنســبة 95%، ونســبة الخطــأ )Confidence Level( والــذي 
تــم تحديــده بنســبة 5%. وملعرفــة حجــم العينــة املطلــوب ملجتمــع حجمــه )2281( تــم طلــب حجــم العينــة مــن خــالل األمــر 

)Sample Size Needed (، فيكــون العــدد املطلــوب هــو )329 مفــردة(.

مشكلة الدراسة

بعــد االطــالع علــى الدراســات الســابقة واألدبيــات املتخصصــة فــي هــذا املجــال والدراســة االســتطالعية، وفــي ضــوء مــا 
يتصــف بــه جمهــور األطفــال مــن املشاهديـــن، فمــن طبيعــة الطفــل حــب االســتطالع واندفاعــه للتقليــد والتجـــربة، وبتطبيــق 
ــا أو حـــركات علــى ســبيل التنفيــس أو 

ً
ذلــك علــى مشــاهداته اإلعالنيــة، فقــد يعمــد الطفــل إلــى تمثيــل اإلعــالن الــذي تأثـــر بــه لفظ

 فــي هــذه الدراســة( أن اإلعالنــات التليفزيونيــة 
ً
التقليــد، وهــذا مــا أكــدت عليــه دراســات عديــدة )علــى النحــو الــذي سيـــرد تفصيــال

لهــا تأثيـــرات قويــة، ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية، علــى ســلوكيات ومفاهيــم ومعتقــدات الطفــل.

واألكاديمييـــن  املفكريـــن  قبــل  مــن  الدراســات  فــي  فــي وجــود فجــوة  تمثلــت  الدراســة  لهــذه  الرئيســة  املشــكلة  فــإن  لــذا، 
الســلوك  الطفــل  تعلــم  فــي  االجتماعيــة  التنشــئة  مداخــل  كأحــد  التليفزيونــي  اإلعــالن  دور  حــول  والتسويقييـــن  والتـربوييـــن 
االســتهالكي، مما يتـــرك أثـــره على حياته وعلى أســرته بشــكل عام، لذا فإنه يمكن بلورة مشــكلة الدراســة في ســؤال أسا�ســي هو:

ما هو دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة االجتماعية في تعلم الطفل السلوك االستهالكي؟

وفي إطار اإلجابة عن هذا السؤال سوف تناقش الدراسة ما يلي:

دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة االجتماعية في أشكال السلوك االستهالكي للطفل؟1- 

أشكال السلوك االستهالكي للطفل في تعلمه السلوك االستهالكي؟2- 

هل الختالف الخصائص الديموغرافية )النوع والسن( دور في تعلم الطفل السلوك االستهالكي؟3- 

أهداف الدراسة

يتمثــل الهــدف العــام للبحــث فــي التعــرف علــى دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة فــي تعلــم 
الطفــل الســلوك االســتهالكي، وذلــك مــع األخــذ بالحســبان كل مــن أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل )التعزيـــز, التقليــد( 

واملتغيـــرات ديموغرافيــة )النــوع, الســن( ويمكــن تحديــد أهــداف البحــث بمــا يلــي:

تحديد ودراسة دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة االجتماعية في أشكال السلوك االستهالكي للطفل.1- 

دراسة دور أشكال السلوك االستهالكي للطفل )التعزيـز والتقليد( في تعلم الطفل السلوك االستهالكي.2- 

تحديد االختالف في الخصائص الديموغـرافيه )النوع والسن( في تعلم الطفل السلوك االستهالكي.3- 

فــي التعــرف علــى دور اإلعــالن 4-  إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التـــي تســاعد املعلنيـــن واملسوقيـــن  التوصــل 
االســتهالكي. الســلوك  الطفــل  تعلــم  فــي  االجتماعيــة  التنشــئة  كأحــد مداخــل  التليفزيونــي 

أهمية الدراسة

تأتـــي أهمية هذه الدراسة من أهمية اإلعالن التليفزيوني بتأثيـــره الكبيـــر ومساهمته الفاعلة في تكويـــن شخصية الطفل، 
وبلــورة اتجاهاتــه وميولــه ووجدانــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة وســلوكه بصــورة عامــة، ولــكل ذلــك ينبغــي إخضــاع العالقــة بيـــن 
إعالنــات التليفزيــون وعمليــة التنشــئة االجتماعيــة للدراســة النظريــة والتطبيقيــة، ومــن ثــم إمكانيــة زيــادة فاعليــة دور اإلعــالن 
التليفزيونــي كمصــدر للمعلومــات مــن جهــة، واالبتعــاد عــن االعتمــاد علــى ظنــون مصممـــي تلــك اإلعالنــات وتخيالتهــم وتوقعاتهــم 
املبنيــة فــي كثيـــر مــن األحيــان علــى الخبـــرات الذاتيــة وغيـــر املوضوعيــة. ومــن هنــا تكتســب الدراســة أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى مــا 

يلــي:

األهمية العلمية 1-

احتياج املكتبة العربية ألبحاث تتناول دور اإلعالن في تعلم الطفل السلوك االستهالكي وذلك من منظور تسويقي.
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العبارات التـي سيتم بها قياس محددات املتغيـراترقم العبارةاملتغيـرات

الكي
سته

ك اال
سلو

شكال ال
أ

التقليد

أقوم بتقليد ما أشاهده في إعالنات التليفزيون26

ستخدم في اإلعالن التليفزيوني27
ُ
أستخدم السلعة كما ت

أحب تقليد النجوم باستعمال السلع التـي يعلنون عنها28

أقوم بتقليد أصدقائي في استعمال السلع املعلن عنها29

التعزيـز

أسعى لالشتـراك في مسابقات إعالنات التليفزيون30

أرغب في تجـربة السلع التـي أشاهدها في إعالنات التليفزيون31

أشعر بالضيق عندما ال أستطيع تجـربة السلع املعلن عنها32

33
تكرار اإلعالنات التليفزيونية يحفزني على شراء السلع املعلن عنها بشدة أكثـر من 

السلع التـي ليس لها إعالنات كثيـرة

أتذكر كل ما يقال في اإلعالن التليفزيوني34

ك 
سلو

تعلم ال
الكي

سته
اال

أتعلم من اإلعالن التليفزيوني كيفية استخدام السلعة35

أعرف السلع الجديدة من إعالنات التليفزيون36

أتذكر اإلعالن التليفزيوني عندما استخدام السلعة37

اإلعالن التليفزيوني يجعلني استعمل السلعة مرات عديده38

اإلعالنات التليفزيونية سبب في زيادة استهالكي للسلع39

القسم األول

يتضمــن مجموعــة مــن األســئلة للحصــول علــى بيانــات عامــة بغــرض قيــاس العوامــل الديموغرافيــة لــدى األطفــال فــي 
املرحلــة العمريــة مــن )12-9(.

القسم الثاني

يتضمــن مجموعــة مــن العبــارات لقيــاس دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة فــي تعلــم الطفــل 
)التعــرض، فتـــرات املشــاهدة، شــكل اإلعــالن،  التليفزيونــي،  أبعــاد اإلعــالن  الســلوك االســتهالكي والتـــي تشــتمل علــى بعــض 

املصداقيــة(، كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )3(.

القسم الثالث

يتضمــن مجموعــة مــن العبــارات املوجهــة لقيــاس أشــكال الســلوك االســتهالكي ) التقليــد، التعزيـــز(، وهــو مــا يوضحــه 
الجــدول رقــم )3(.

القسم الرابع

يتضمــن مجموعــة مــن العبــارات املوجهــة لقيــاس تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي والتـــي تشــتمل علــى مجموعــة مــن 
العبــارات يوضحهــا الجــدول رقــم )3( التالــي:

يوضــح الجــدول رقــم )5( األســئلة التـــي تنــدرج تحــت كل متغيـــر مــن املتغيـــرات والعبــارات التـــي ســيتم بهــا قيــاس املتغيـــر، 
بحيــث تشــمل كل مرحلــة املتغيـــرات التـــي ســتطبق عليهــا الدراســة، مــع مراعــاة االعتبــارات العلميــة فــي صياغــة األســئلة، والتـــي 

مــن أهمهــا صياغــة األســئلة بمفــردات لغويــة بســيطة يســهل علــى األطفــال فهمهــا.

وللحـــرص علــى الحصــول علــى األعــداد املطلوبــة لعينــة الدراســة، تمــت زيــادة أعــداد االســتمارات املوزعــة علــى عينــة 
500 اســتمارة)1(، اســتوفيت منهــا 486 اســتمارة صالحــة بنســبة اســتجابة )%97.2(. إلــى  الدراســة لتصــل 

تصميم قائمة االستبيان وأساليب القياس

تــم تصميــم قائمــة اســتبيان واحــدة وتقســيمها إلــى أربعــة أقســام يحتــوي كل قســم علــى مجموعــة مــن العبــارات التـــي 
تقيــس كل متغيـــر مــن متغيـــرات البحــث كمــا يلــي:)2(

الجدول رقم )3(
العبارات التـي سيتم بها قياس محددات املتغيـرات

العبارات التـي سيتم بها قياس محددات املتغيـراترقم العبارةاملتغيـرات

شئة االجتماعية
ل التن

خ
حد مدا

الن التليفزيوني كأ
اإلع

الن التليفزيون
إلع

ض ل
التعر

أحب مشاهدة إعالنات التليفزيون1

 في مشاهدة إعالنات التليفزيون2
ً
ا طويال

ً
أق�سي وقت

أنتظر اإلعالن التليفزيوني لكي أشاهده3

إذا تكرر اإلعالن أحب مشاهدته4

ال أغيـر القناة التـي أشاهدها إذا كان هناك فاصل إعالني5

أحب مشاهدة إعالنات السلع في التليفزيون مرات عديدة6

أشاهد إعالنات التليفزيون في أثناء تناول الطعام7

ا ملشاهدتـي التليفزيون8
ً
ا معين

ً
أبـي وأمـي يحددان وقت

أعرف الفرق بيـن اإلعالن التليفزيوني والبـرنامج التليفزيوني)2(9

شاهدة
ت امل

فتـرا

أشاهد اإلعالنات التليفزيونية صباًحا وقبل النزول إلى املدرسة10

أشاهد اإلعالنات التليفزيونية بعد الرجوع من املدرسة11

أشاهد اإلعالنات التليفزيونية بعد االنتهاء من الواجبات املدرسية12

 مع أبـي وأمـي13
ً
أشاهد اإلعالنات التليفزيونية ليال

أشاهد اإلعالن التليفزيوني في عطلة نهاية األسبوع14

الن
شكل اإلع

يعجبني اإلعالن الحواري القصيـر بيـن شخصيـن أو أكثـر15

أحب اإلعالن التليفزيوني الذي تكون فيه شخصية مشهورة16

أهتم باإلعالن التليفزيوني الذي تكون فيه أغنية17

أحب إعالنات التليفزيون التـي يظهر فيها أطفال في مثل سني18

يعجبني شكل اإلعالن  الذي تكون فيه صور متحـركة أو جـرافيك19

اإلعالن التليفزيوني الكوميدي يشد انتباهي للسلعة املعلن عنها20

أهتم باإلعالن التليفزيوني  الذي تكون فيه موسيقى21

صداقية
امل

أعتمد في الحصول على معلوماتـي  عن السلع على إعالنات التليفزيون22

أصدق كل ما تقوله إعالنات التليفزيون23

أثق في كالم الناس وأفعالهم التـي يقومون بها في إعالنات التليفزيون24

أغيـر رأيـي في السلعة إذا نصحني أحد أصدقائي باستعمالها25

))( تمت زيادة حجم العينة لتقليل خطأ املعاينة العشوائية. 

)2( عبارة تم استبعادها في مقياس الثبات الداخلي، حيث معامل االرتباط عندها أقل من 0.30.
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)Reliability( تقييم االعتمادية / الثبات

تــم اســتخدام معامــل االتســاق أو الثبــات الداخلــي )Internal Consistency( لتقييــم درجــة االعتماديــة، حيــث يتبّيــن 
التنشــئة  التليفزيونــي كأحــد مداخــل  قيــاس دور اإلعــالن  فــي  املســتخدمة  بالعبــارات  الخاصــة  أن جميــع معامــالت االرتبــاط 
االجتماعيــة )0.430– 0.990(، بينمــا جميــع معامــالت االرتبــاط الخاصــة بالعبــارات املســتخدمة فــي قيــاس أشــكال الســلوك 
االســتهالكي تتـــراوح بيـــن )0.680 – 0.863(. فــي حيـــن أن جميــع معامــالت االرتبــاط الخاصــة بالعبــارات املســتخدمة فــي قيــاس 
تعلم الطفل السلوك االستهالكي تتـراوح بيـن )0.788 – 0.843(، األمر الذي يعكس درجة عالية من ثبات األداة املستخدمة 

وإمكانيــة االعتمــاد عليهــا بشــكل كبيـــر.

اختبار فروض الدراسة

تـــم تجهيـــز االســتمارات الصالحــة للتحليــل والبالــغ عــــددها )486( اســتمارة، بنســبة اســـتجابة )97.2%(، وقــد تمــت 
معالجتها باستخدام بـرنامج الحـزمــة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS - Version16(، وفي ضوء بعض املعاييـر كطبيعة 
البيانــات، ومســتويات القيــاس، وعــدد املتغيـــرات، وحجــم العينــة، وأغــراض التحليــل، فقــد تــم االعتمــاد علــى مجموعــة مــن 

األســاليب اإلحصائيــة الختبــار صحــة الفــروض وتحقيــق األهــداف املرجــوة مــن الدراســة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

اختبار صحه الفرض األول

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي للفــرض األول أن قيمــة معامــل االرتبــاط 0.788 وإشــارته موجبــة، وهــذا يــدل علــى 
وجــود عالقــة ارتبــاط متوســطة القــوة طرديــة )موجبــة( بيـــن اإلعــالن التليفزيونــي وبيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي.

ويوضــح الجــدول رقــم )7( بعــض االختبــارات للنمــوذج املقــدر )اختبــار T، واختبــار ،F وكل مــن معامــل االنحــدار، ومعامــل 
التحديــد( باإلضافــة إلــى املعنويــة والداللــة اإلحصائية للنموذج.

جدول رقم )7(
 نتائج النموذج واالختبارات اإلحصائية لتأثيـر دور اإلعالن التليفزيوني 

كأحد مداخل التنشئة االجتماعية وأشكال السلوك االستهالكي

املتغيـر املستقل
معامل االنحدار

B  القيمة 
T اختبارF معامل اختبار

R2 التحديد
الداللة 

اإلحصائية املعنويةالقيمة املعنوية

دالة0,007281.8760.000,645-2.693-0.233الجـزء الثابت

اإلعالن 
التليفزيوني

)D(

0.2816.7100,00التعرض

0.0812.1760.030فتـرات املشاهدة

0.36110.1160,00شكل اإلعالن

0.3669.0310,00املصداقية

يبيـن الجدول رقم )7( ما يلي:

أكــدت نتائــج الجــدول رقــم )7( علــى معنويــة نمــوذج االنحــدار الخطــي، حيــث إن قيمــة اختبــارF  )ف املحســوبة = 1- 
281.876(، ممــا يؤكــد علــى داللتهــا اإلحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )0,00(، وذلــك بدرجــات حـــرية )485(.

 -2 )D( التليفزيونــي  اإلعــالن  بيـــن  العالقــة  أن  يعنــى  وذلــك  املســتقل،  للمتغيـــر  موجبــة   )B(االنحــدار معامــل  إشــارة 
وأشــكال الســلوك االســتهالكي )C( للطفــل - عالقــة طرديــة، بمعنــى أنــه كلمــا زادت اإلعالنــات التليفزيونيــة، زادت 

للطفــل. والتعزيـــز(  )التقليــد  االســتهالكي  الســلوك  أشــكال 

جـــــدول رقـــــــــم )5(
متغيـرات الدراسة

املتغيـرات
عوامل محددة 

ملتغيـر
التعريف النظري

يتم اختبار 
املتغيـرات من 

خالل العبارات 
التـي تحمل األرقام 
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تعرض الطفل 
لإلعالن التليفزيوني

 Exposure to
  television
advertising

للرســالة  الطفــل  اســتقبال  فــي  يتمثــل 
التليفزيــون. خــالل  مــن  اإلعالنيــة 

من )9-1(

)Bishnoi & Sharma, 2009(
)Gayatri & Gaur, 2012(

)Sunita & Sharma, 2013(
)Waqas & Others, 2014(

فتـرات املشاهدة
Viewing periods

اإلعــالن  ملتابعــة  املخصــص  الوقــت 
وقــت  مــلء  أجــل  مــن  التليفزيونــي 
وإشــباع  تلبيــة  بهــدف  وذلــك  الفــراغ 
التعليــم،  كالتـــرفيه،  مختلفــة  رغبــات 

. لتثقيــف ا

من )14-10(
)Baxter, 2009(

)Sunita & Sharma,2013(

أشكال اإلعالن
 Forms of

advertising

يأتـــي  الــذي  الفنــي  الشــكل  أو  القالــب 
التليفزيونــي. اإلعــالن  من )15-21(عليــه 

))Gbadeyan, 2009
)Gulla & Purohit, 2013(
)Waqas & Others, 2014(

املصداقية
Credibility

تجـــربة  عــن  الناتجــة  الطفــل  خبـــرات 
إحدى الســلع االســتهالكية، والتـــي يظهر 
الرســالة  كــذب  أو  صــدق  خاللهــا  مــن 

اإلعالنيــة.

من )25-22(

))Boush & Others, 1994
)Chan, 2008(

)Gulla & Purohit, 2013(
)البنا، 1995(
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التقليد
Imitation

بمالحظــة  االســتهالكي  الســلوك  تعلــم 
ســلوك اآلخـريـــن ونســخة ثــم تقليدهــم 
خــالل  مــن  الســلوك  هــذا  وإظهــار 

تكــراره.

)Jam &  Others, 2010(من )29-26(

التعزيـز
Reinforcement

أي فعــل يأتـــي بعــد الســلوك )الســلوك 
ذلــك  فــي  زيــادة  إلــى  ويــؤدي  االســتهالكي( 

تكــرار حدوثــه. فــي  أو  الســلوك 
من )34-30(

)Bishnoi & Sharma,2009( 
)Gayatri &  Gaur, 2012(
)Waqas & Others, 2014(

تعلم السلوك االستهالكي
 Learning in Consumptive

Behavior

يتمثــل فــي الســلوك املتعلــق باســتعمال 
وكيفيــة  طريقــة  حيــث  مــن  الســلعة 
يســتهلكها  التـــي  والكميــة  االســتعمال 
فــي املــرة الواحــدة وعــدد مــرات  الطفــل 

الســلعة. اســتعمال 

)Bishnoi & Sharma, 2009(من )39-35(
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  Age &  Gender

الطفولــة  مرحلــة  فــي  الطفــل  عمــر 
مــن  لــكل  ســنه  مــن)12-9(  املتأخـــرة 

والبنــات. األوالد 
)أ-ب(

)Harris & Others, 2009(
)Arnas, 2006(

)سلطان، 2006(

املصدر: من إعداد الباحثة.
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ــا إلــى رفــض اآلبــاء واألمهــات فكــرة أن اإلعالنــات تؤثـــر ســلًبا علــى ســلوك أبنائهــم، وأن الغالبيــة 
ً
الدعايــة، وتوصلــت الدراســة أيض

منهــم توافــق أن اإلعالنــات تعــزز املعرفــة لــدى أطفالهــم.

اختبار صحه الفرض الثاني

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي للفــرض الثانــي أن قيمــة معامــل االرتبــاط 0.784 وإشــارته موجبــة، وهــذا يــدل علــى 
وجــود عالقــة ارتبــاط متوســطة القــوة طرديــة )موجبــة( بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي وتعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي.

يوضــح الجــدول التالــي بعــض االختبــارات للنمــوذج املقــدر )اختبــار T، واختبــار F، وكل مــن معامــل االنحــدار ومعامــل 
التحديــد( باإلضافــة إلــى املعنويــة والداللــة اإلحصائيــة للنمــوذج.

جدول رقم )8(
نتائج النموذج واالختبارات اإلحصائية لتأثيـر أشكال السلوك االستهالكي على تعلم الطفل السلوك االستهالكي.

املتغيـر املستقل
معامل االنحدار

B  القيمة 
T اختبارF معامل اختبار

R2 التحديد
الداللة 

اإلحصائية املعنويةالقيمة املعنوية

دالة0.4476.7210,00484.4800.000.667الجـزء الثابت

تعلم الطفل السلوك 
 )L( االستهالكي

0.953.5950,00التقليد

0.76722.7410,00التعزيـز

يبيـن الجدول رقم )8( ما يلي:

 قيمة اختبارF   )ف املحسوبة = 484.480(، 1- 
َ

أكدت نتائج الجدول على معنوية نموذج االنحدار الخطي، حيث إن
مما يؤكد على داللتها اإلحصائية عند مستوى معنوية )0,00(، وذلك بدرجات حـرية )485(.

إشــارة معامل االنحدار موجبة للمتغيـــر املســتقل، وذلك يعنى أن العالقة بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفل 2- 
)التقليد-التعزيـــز( عالقــة طرديــة، بمعنــى أنــه كلمــا زادت أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل )التقليــد - التعزيـــز(، 

زاد تعلمــه للســلوك االســتهالكي.

إن زيــادة أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل )التقليــد( بمقــدار وحــدة واحــدة تــؤدي إلــى تغيـــر طــردي فــي تعلــم الطفــل 3- 
الســلوك االســتهالكي بمقدار )0.95( وحدة تقريًبا.

إن زيادة أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفل )التعزيـــز( بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى تغيـــر طردي في تعلم الطفل 4- 
الســلوك االســتهالكي بمقدار )0.767( وحدة تقريًبا.

 مســتوى الداللــة الختبــار T-test  للمتغيـــر املســتقل مــع املتغيـــر التابــع هــي )0,00(، وهــي أقــل مــن مســتوى معنويــة 5- 
َ

إن
1%، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي وتعلــم الطفــل 

الســلوك االســتهالكي.

يوضح معامل التحديد R2 النســبة املئوية للتفسيـــرات التـــي يســتطيع تفسيـــرها لتأثيـــر أشــكال الســلوك االســتهالكي 6- 
بالنســبة للتغيـــرات التـــي تطــرأ علــى تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي وهــي )%66.7(.

معادلة النموذج النهائية:7- 

L= 0.447 + 0.095 C1+ 0.767 L2

أي أن:

أشكال السلوك االستهالكي = أشكال السلوك االستهالكي= 0.447 + 0.095 )التقليد( + 0.767 )التعزيـز(.

إن زيــادة التعــرض بمقــدار وحــدة واحــدة تــؤدي إلــى تغيـــر طــردي فــي الســلوك االســتهالكي للطفــل بمقــدار )0.281( 3- 
وحــدة تقريًبــا.

إن زيــادة فتـــرات املشــاهدة بمقــدار وحــدة واحــدة تــؤدي إلــى تغيـــر طــردي فــي الســلوك االســتهالكي للطفــل بمقــدار 4- 
تقريًبــا. )0.081( وحــدة 

إن زيادة شكل اإلعالن بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى تغيـر طردي في السلوك االستهالكي للطفل بمقدار )0.361( 5- 
وحــدة تقريًبا.

إن زيــادة املصداقيــة بمقــدار وحــدة واحــدة تــؤدي إلــى تغيـــر طــردي فــي الســلوك االســتهالكي للطفــل بمقــدار )0.366( 6- 
وحــدة تقريًبــا.

 مســتوى الداللــة الختبــار T-test  للمتغيـــر املســتقل مــع املتغيـــر التابــع هــي )0,00(، وهــي أقــل مــن مســتوى معنويــة 7- 
َ

إن
التليفزيونــي كأحــد مداخــل  بيـــن دور اإلعــالن  يــدل علــى وجــود عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة  1%، وهــذا 

التنشــئة االجتماعيــة وأشــكال الســلوك االســتهالكي.

يوضــح معامــل التحديــد R2 النســبة املئويــة للتفسيـــرات التـــي يســتطيع تفسيـــرها لــدور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد 8- 
ــي تطــرأ علــى أشــكال الســلوك االســتهالكي وهــي )%64.5(. مداخــل التنشــئة االجتماعيــة بالنســبة للتغيـــرات التـ

الســلوك 9-  الحقيقيــة ألشــكال  القيمــة  بيـــن  فــروق كبيـــرة  عــدم وجــود  املعيــاري )0.342( علــى  الخطــأ  أكــدت قيمــة 
االســتهالكي والقيــم املتنبــأ بهــا مــن خــالل نمــوذج االنحــدار الخطــي البســيط، حيــث إن قيمــة الخطــأ املعيــاري محــدودة 

نســبًيا.

معادلة النموذج النهائية: 10-

C = - 0.233 +0.281D
1
+0.081D

2
+0361D

3
+0.366D

4

أي أن:

أشــكال الســلوك االســتهالكي = 0.233- + 0.281 )التعــرض( + 0.81 )فتـــرات املشــاهدة( + 0.361 )شــكل اإلعــالن( + 
)املصداقيــة(.  0.366

من العرض السابق وفي ضوء مراحل التحليل، تتضـح صحة الفرض الرئيس األول القائل:

»توجد عالقة معنوية بيـن دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة وأشكال السلوك االستهالكي«.

املقارنة مع نتائج الدراسات السابقة

تتفــق نتيجــة اختبــار الفــرض األول الرئيــس بوجــود عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن دور اإلعــالن التليفزيونــي 
كأحد مداخل التنشئة وبيـن أشكال السلوك االستهالكي مع ما توصل إليه )Dotson & Hyatt,2005( أن إعالنات التليفزيون 
هــي خامــس العوامــل )األصدقــاء - الوالديـــن - التســوق - العالمــة التجاريــة( األساســية فــي التنشــئة االجتماعيــة التـــي تؤثـــر فــي 
اســتهالك الطفــل، لكــن إعالنــات التليفزيــون مــن أكثـــر عناصــر التنشــئة االجتماعيــة تأثيـــًرا فــي حيــاة الطفــل، والتـــي تســاهم فــي 
تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، كمــا تتفــق مــع مــا خلصــت إليــه دراســة )الغنيمـــي،2010( أن إعالنــات التليفزيــون كأحــد 
مداخــل التنشــئة االجتماعيــة تؤثـــر تأثيـــًرا إيجابًيــا علــى تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، وأن إعالنــات التليفزيــون تســاهم فــي 

تفسيـــر التغيـــر فــي الســلوك االســتهالكي لألطفــال.

واختلفــت الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة كل مــن )Farooq, Shakeel & Others, 2010( فــي تأثيـــر دور اإلعــالن علــى 
ســلوك األطفــال فــي أن اإلعالنــات ال تنمـــي الســلوك الشــرائي لألطفــال، ولكــن اإلصــرار علــى شــراء األشــياء التـــي يحبهــا الطفــل 
أثنــاء التســوق مــع والديهــم هــي التـــي تؤثـــر علــى ســلوكه، وأن الســبب فــي هــذا اإلصــرار يـــرجع إلــى أســباب شــخصية وليــس تأثيـــر 
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 تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي لــدى الفئــة العمريــة األخيـــرة مــن )10-11( أقــل ممــا هــو عليــه لــدى الفئــات - 
ّ

إن
العمريــة األخـــرى.

تعكــس قيمــة االنحـــراف املعيــاري للنتائــج مــدى تشــتت اســتجابات مفــردات العينــة حــول الوســط الحسابـــي بالنســبة - 
ألبعــاد تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي بحســب الفئــات العمريــة، حيــث ينخفــض االنحـــراف املعيــاري الســتجابات 

مفــردات العينــة فــي معظــم الفئــات ممــا يعكــس درجــة أقــل مــن التشــتت.

للتحقــق مــن وجــود فــروق جوهريــة أم ال علــى مســتوى تعلــم الســلوك االســتهالكي لــدى كل فئــة مــن فئــات الســن، تــم - 
اســتخدام تحليــل التبايـــن أحــادي االتجــاه متبوًعــا باختبــار )Tukey(، حيــث تبيـــن أن هنــاك اختالفــات معنويــة فــي 
تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي علــى مســتوى الفئــات العمريــة الثــالث، وفــي االعتمــاد علــى اختبــار توـكـي تبيـــن أن 
ــا لصالــح الفئــة العمريــة مــن )9-10(، األمــر الــذي يــدل علــى وجــود فــروق معنويــة بيـــن فئــات 

ً
االختالفــات املذكــورة آنف

 تعلم الطفل الســلوك االســتهالكي يختلف باختالف 
ّ

الســن بالنســبة لتعلم الطفل الســلوك االســتهالكي، وبالتالي فإن
الســن، فقــد الحــظ أنــه كلمــا زاد ســن الطفــل، قــل تعلمــه للســلوك االســتهالكي مــن خــالل اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد 

مداخــل التنشــئة االجتماعيــة، حيــث تؤثـــر عليــه عوامــل أخـــرى.

جدول رقم )10(
نتائج اختبار توكي الخاصة بتعلم الطفل السلوك االستهالكي على مستوى فئات السن

تعلم الطفل السلوك 
االستهالكي

من11-12من10-11من 9-10فئات السن

القيمة
مستوى 

الدالة
القيمة

مستوى 
الدالة

القيمة
مستوى 

الدالة

م 
عل

ت
ل 

طف
ال

ك 
لو

س
ال

كي
ال

سته
0.15160.0450.12680.130*--من 9-10اال

0.922-0.0248--من11-10

--من12-11

ا الختبار توكي.
ً

* تشيـر إلى وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05 وفق

من عرض جدول )10( وفي ضوء مراحل التحليل السابقة بالنسبة لسن الطفل يتضح صحة الفرض الثالث القائل:

توجد فروق معنوية بيـن املتغيـرات ديموغرافية )السن( وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.

املقارنة مع نتائج الدراسات السابقة

تتفــق نتيجــة اختبــار الفــرض الثالــث أنــه توجــد فــروق معنويــة بيـــن املتغيـــرات الديموغرافيــة )الســن( وتعلــم الطفــل 
ا مــن األطفــال هــي التـــي 

ً
الســلوك االســتهالكي، مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )Arnas, 2006( بــأن الفئــات العمريــة األصغــر ســن

تتأثـر باإلعالنات التـي تبث عبـر شاشات التليفزيون، ومع ما بّينه )Calvert, 2008( أن عمر الطفل أحد املتغيـرات األساسية 
التـــي تؤثـــر علــى قــدرة األطفــال علــى فهــم الرســالة اإلعالنيــة، ومــع مــا خلــص إليــه كل مــن )Ranjbarian & Others, 2010( مــن 
 )Miguel & Aldas, 2011( وجــود عالقــة بيـــن عمــر الطفــل وإدراكــه للغــرض مــن اإلعــالن، كمــا تتفــق مــع مــا خلــص إليــه كل مــن
أن تأثيـــر اإلعــالن يختلــف حســب الفئــة العمريــة، ومــع مــا توصلــت إليــه دراســة كل مــن )Miguel & Aldas, 2011( أن تأثيـــر 
اإلعــالن يختلــف حســب الفئــة العمريــة. وأنــه بالرغــم مــن اشتـــراك األطفــال فــي بعــض الســمات العامــة، لكنهــم ال يشــكلون 

جمهــوًرا متجانًســا، فهــم يختلفــون فــي ســمات كثيـــرة مــن مرحلــة عمريــة إلــى أخـــرى.

ومن ثم يمكن القول إن:

هناك اختالف على التحديد الدقيق للعمر الذي يستطيع فيه الطفل فهم وتفسيـر األغراض التـي تكمن وراء اإلعالن.- 

تأثيـر اإلعالن يختلف حسب املرحلة العمرية للطفل.- 

إدراك الطفل لنوايا ومضمون اإلعالن يـزيد تدريجًيا مع تقدم عمره.- 

من العرض السابق وفي ضوء مراحل التحليل تتضـح صـحة الفرض الرئيس الثاني وصحة الفرض البديل القائل:

»توجد عالقة معنوية بيـن أشكال السلوك االستهالكي للطفل وتعلم الطفل السلوك االستهالكي«.

املقارنة مع نتائج الدراسات السابقة

تتفــق نتيجــة االختبــار الرئيــس الثانــي بوجــود عالقــة معنويــة بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل وتعلــم الطفــل 
الســلوك االســتهالكي - مــع مــا خلــص إليــه )Bao, 2001( أن األطفــال اكتســبوا املهــارات ذات الصلــة باالســتهالك، مــن خــالل 
التفاعــل مــع عناصــر التنشــئة االجتماعيــة فــي مختلــف الحيــاة االجتماعيــة، والتـــي تشــتمل علــى تعلــم األطفــال مــن خــالل ثــالث 
عمليــات هــي ) التقليــد - التعزيـــز- التفاعــل االجتماعــي (، ومــع مــا توصــل إليــه )John, 1999( أن التعزيـــز والتقليــد عناصــران 
أساسيان في عملية التعلم الذاتي، والتـــي هي جوهر عملية التنشئة االجتماعية. ومع ما توصل إليه  )Marshall, 2010(  أن 
التنشئة االجتماعية باعتبارها عملية مستمرة يتعلم من خاللها الطفل املعرفة واملنطق عن العالم االقتصادي واملمارسات 
االســتهالكية، وذلــك مــن خــالل مداخــل التنشــئة االجتماعيــة، وهــي: املدرســة، والزمــالء، والوالــدان، وســائل اإلعــالن، حيــث إن 

عمليــة التعلــم تتــم مــن خــالل املالحظــة والتقليــد والتعزيـــز.

اختبار صحه الفرض الثالث

توجد فروق معنوية بيـن املتغيـرات الديموغرافية )السن – النوع( وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.

قامت الباحثة الختبار هذا الفرض باستخدام ما يلي:

 - One-Way( وتحليل التبايـن أحادي االتجاه ،)إجـراء اإلحصاءات الوصفية )الوسط الحسابـي – االنحـراف املعياري
ANOVA(، وذلك بغرض تحديد الفروق في تعلم الطفل السلوك االستهالكي تبًعا للعوامل الديموغرافية.

إجـــراء اإلحصــاءات االســتداللية: اختبــار مــان ويتنــي )Mann-Whitney( وذلــك بالنســبة إلــى عامــل النــوع، واختبــار - 
توـكـي )Tukey( بالنســبة للعامــل ديموغرافيــة )الســن(.

وفيما يلي نتائج اختبار الفرض الثالث للدراسة:

تبًعا للسن

االتجــاه  أحــادي  التبايـــن  تحليــل  ونتائــج  الدراســة،  عينــة  الســتجابات  اإلحصائــي  الوصــف   )9( رقــم  الجــدول  يوضــح 
يلــي: كمــا  وذلــك  الثالثــة  الســن  فئــات  مســتوى  علــى  االســتهالكي  الســلوك  أشــكال  بأبعــاد  الخاصــة 

جدول رقم )9(
الوصف اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة ونتائج تحليل التبايـن أحادي االتجاه الخاصة بأبعاد أشكال السلوك 

االستهالكي على مستوى فئات السن

تعلم الطفل السلوك 
االستهالكي

الوسط 
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

مصادر التبايـن
مجموع 
املربعات

درجات 
الحـرية

F قيمة
مستوى 
الداللة
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2.1702بيـن املجموعات2.5490.511من 9-10اال

دالة3.2440.041 162.547483داخل املجموعات2.3970.603من11-10

164.718485إجمالي2.4220.619من12-11

املصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضح من الجدول )9( ما يلي:

إن تعلم الطفل السلوك االستهالكي لدى الفئة العمرية األولي من )9-10( أعلى منه لدى الفئات العمرية األخـرى.- 
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النتائج والتوصيات

فــي تعلــم الطفــل  توصــل هــذا البحــث الخــاص بمعرفــة دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة 
الســلوك االســتهالكي إلــى مجموعــة مــن النتائــج التـــي تســتحق الدراســة واالهتمــام مــن قبــل مديـــري التســويق واملعلنيـــن، والتـــي 
يمكن تقســيمها إلى نتائج خاصة بنوع العالقة بيـــن اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشــئة االجتماعية وأشــكال الســلوك 
االســتهالكي للطفــل, ونتائــج خاصــة بنــوع العالقــة بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل وتعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، 
ونتائــج خاصــة فــي التحقــق مــن وجــود فــروق معنويــة فــي تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي باختــالف العوامــل الديموغرافيــة 

)النــوع, الســن(، وذلــك كمــا يلــي:

الســلوك  1- وأشــكال  االجتماعيــة  التنشــئة  مداخــل  كأحــد  التليفزيونــي  اإلعــالن  بيـــن  العالقــة  بنــوع  خاصــة  نتائــج 
للطفــل: االســتهالكي 

توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج املوضحــة لنــوع العالقــة بيـــن اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة 
االجتماعيــة وأشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل، وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن الفــروض الفرعيــة, يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

نتائج خاصة بنوع العالقة بيـن تعرض الطفل لإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي للطفل.أ- 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن تعرض الطفل لإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.- 

الســلوك -  أشــكال  تطــرأ علــى  التـــي  التغيـــرات  مــن   )%41.5( التليفزيونــي يفســر حوالــي  الطفــل لإلعــالن  تعــرض  إن 
االســتهالكي.

وبنــاًء عليــه تــم قبــول الفــرض الفرعــي 1/1 القائــل: »توجــد عالقــة معنويــة بيـــن تعــرض الطفــل لإلعــالن التليفزيونــي - 
وأشــكال الســلوك االســتهالكي«.

نتائج خاصة بنوع العالقة بيـن فتـرات مشاهدة اإلعالن التليفزيون وأشكال السلوك االستهالكي للطفل.ب- 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن فتـرات مشاهدة الطفل لإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.- 

التـــي تطــرأ علــى أشــكال -  التغيـــرات  مــن  التليفزيونــي تفســر حوالــي )%32.3(  الطفــل لإلعــالن  إن فتـــرات مشــاهدة 
االســتهالكي. الســلوك 

وبنــاًء عليــه تــم قبــول الفــرض الفرعــي 2/1 القائــل: »توجــد عالقــة معنويــة بيـــن فتـــرات مشــاهدة اإلعــالن التليفزيونــي - 
وأشــكال الســلوك االســتهالكي«.

نتائج خاصة بنوع العالقة بيـن أشكال اإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي للطفل.ج- 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن أشكال اإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.- 

إن أشكال اإلعالن التليفزيوني تفسر حوالي ) 46.4%( من التغيـرات التـي تطرأ على أشكال السلوك االستهالكي.- 

وبنــاًء عليــه تــم قبــول الفــرض الفرعــي 3/1 القائــل: »توجــد عالقــة معنويــة بيـــن شــكل اإلعــالن التليفزيونــي وأشــكال - 
الســلوك االســتهالكي«.

نتائج خاصة بنوع العالقة بيـن مصداقية اإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.د- 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن مصداقية اإلعالن التليفزيوني وأشكال السلوك االستهالكي.- 

إن مصداقية اإلعالن التليفزيوني تفسر حوالي ) 41.9%( من التغيـرات التـي تطرأ على أشكال السلوك االستهالكي.- 

التليفزيونــي -  اإلعــالن  بيـــن مصداقيــة  القائــل: »توجــد عالقــة معنويــة   4/1 الفرعــي  الفــرض  قبــول  تــم  وبنــاًء عليــه 
االســتهالكي«. الســلوك  وأشــكال 

ومــن خــالل مــا ســبق تــم التوصــل إلــى نتائــج خاصــة بالفــرض الرئيــس الخــاص بنــوع العالقــة بيـــن اإلعــالن التليفزيونــي 
كأحــد مداخــل التنشــئة االجتماعيــة وأشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل، وذلــك علــى النحــو التالــي:

تبًعا للنوع

توجد فروق معنوية بيـن املتغيـرات الديموغرافية )النوع( وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.

يوضــح الجــدول رقــم )40/4( الوصــف اإلحصائــي الســتجابات عينــة الدراســة ونتائــج اختبــار »مــان ويتنــي« الخاصــة 
بتعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي علــى مســتوى فئتـــي النــوع، وذلــك كمــا يلــي:

جدول رقم )11(
الوصف اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة ونتائج اختبار »مان ويتني« الخاصة

بتعلم الطفل السلوك االستهالكي على مستوى النوع

الداللة اإلحصائيةمستوى الداللةZ testاالنحـراف املعياريالوسط الحسابيتعلم الطفل السلوك االستهالكي

تعلم الطفل السلوك 
االستهالكي

2.4600.587ذكر
غيـر دالة0.420-0.674

2.4500.578أنثـى

يتضح من الجدول رقم )11( ما يلي:

 تعلم الطفل السلوك االستهالكي لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث.- 
ّ

أن

تعكــس قيمــة االنحـــراف املعيــاري للنتائــج مــدى تشــتت اســتجابات مفــردات العينــة حــول الوســط الحسابـــي بالنســبة - 
تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي بحســب فئــات النــوع، حيــث ينخفــض االنحـــراف املعيــاري الســتجابات مفــردات 

العينــة فــي كلتــا الفئتيـــن ممــا يعكــس درجــة أقــل مــن التشــتت.

الذكــور -  مــن  لــدى كل  االســتهالكي  الســلوك  الطفــل  تعلــم  علــى مســتوى  أم ال  فــروق جوهريــة  مــن وجــود  للتحقــق 
واإلنــاث، تــم اســتخدام اختبــار )Man-whitney( والــذي يشيـــر إلــى عــدم وجــود فــروق معنويــة لــدى فئــة النــوع، ألنــه 
مســتوى الداللــة غيـــر معنــوي وهــذا يعنــي عــدم وجــود فــروق تبًعــا للنــوع فــي تعلــم الســلوك االســتهالكي، أي أن تعلــم 

الطفــل الســلوك االســتهالكي ال يختلــف باختــالف النــوع.

مــن العــرض الســابق وفــي ضــوء مراحــل التحليــل الســابقة بالنســبة لنــوع الطفــل يتضــح عــدم صحــة الفــرض الثالــث 
وصحــة الفــرض البديــل القائــل:

ال توجد فروق معنوية بيـن املتغيـرات ديموغرافية )النوع( وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.

املقارنة مع نتائج الدراسات السابقة

وتتفــق نتيجــة الفــرض الثالــث مــن حيــث النــوع مــع كل مــن)Wilma & Bijmolt, 1998( لــم يعثـــروا علــى اختالفــات كبيـــرة 
بيـــن األوالد والبنــات فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى التمييـــز بيـــن البـــرامج واإلعالنــات التجاريــة أو فهمهــم للغــرض مــن اإلعالنــات 
التليفزيــون التجاريــة، بينمــا اختلفــت مــع كل مــن )Mcaleer & Gunter, 1997( فــي وجــود اختــالف بيـــن األوالد والبنــات فــي فهــم 
ا 

ً
الغــرض الرئيــس مــن اإلعــالن حيــث إن نســبة )84%( مــن الفتيــات مــن األطفــال تعتقــد أن الغــرض مــن اإلعالنــات بيــع شــيئ

ــا بنســبة )75%( مــن األطفــال الذكــور، إال أنهــا اتفقــت )ســلطان، 2006( فــي أنــه ال يوجــد اختــالف فــي فهــم اإلعالنــات 
ً
مــا، مقارن

التليفزيــون بيـــن األطفــال الذكــور واإلنــاث.

وتتفــق الباحثــة فــي أنــه ال يوجــد اختــالف فــي فهــم اإلعالنــات التليفزيــون بيـــن األطفــال الذكــور واإلنــاث. حيــث إن مشــاهدة 
التليفزيــون ســلوك اتصالــي عــام يشتـــرك فيــه جميــع األفــراد باختــالف نوعهم.)عرفــات، 2010(
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املتغيـــرات -  بيـــن  فــروق معنويــة  توجــد  القائــل:  ال  البديــل  الفــرض  وقبــول  الثالــث  الفــرض  رفــض  تــم  عليــه  وبنــاًء 
االســتهالكي. الســلوك  الطفــل  وتعلــم  )النــوع(  الديموغرافيــة 

نتائج خاصة بوجود فروق معنوية بيـن املتغيـرات الديموغرافية )السن( وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.ب- 

توصلت الدراسة إلى وجود تأثيـر لعامل السن في تعلم السلوك االستهالكي, أي أن تعلم الطفل السلوك االستهالكي - 
يختلف باختالف املرحلة العمرية للطفل.

فكلمــا زاد ســن الطفــل، قــل تعلمــه للســلوك االســتهالكي مــن خــالل اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد مداخــل التنشــئة - 
االجتماعيــة، حيــث تؤثـــر عوامــل أخـــرى علــى تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي.

وبنــاًء عليــه، تــم قبــول الفــرض القائــل: » توجــد فــروق معنويــة بيـــن املتغيـــرات الديموغرافيــة )الســن( وتعلــم الطفــل - 
الســلوك االســتهالكي«.

توصيات الدراسة

ــي تــم التوصــل إليهــا، ونظــًرا ألن  مــن خــالل اســتعراض الجـــزء النظــري، وفــي ضــوء مناقشــة نتائــج الدراســة امليدانيــة التـ
دراســة تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي هــي دراســة تفاعــل الطفــل مــع بيئتــه، مــن خــالل معرفــة دور أحــد مداخــل التنشــئة 
االجتماعيــة للطفــل، وهــي اإلعــالن التليفزيونــي، والــذي أظهــرت الدراســة مســاهمته فــي تعلــم الطفــل الســلوك االســتهالكي، لــذا 

يمكــن للباحثــة تقديــم بعــض التوصيــات، وذلــك النحــو التالــي:

وضع عدد من التشريعات وآليات الضبط الكفيلة بالحد من التأثيـرات السلبية لإلعالن.- 

تحقيــق مزيــد مــن الفاعليــة آلليــات املراقبــة وضبــط الجوانــب الفنيــة واألخالقيــة لإلعــالن الــذي يبــث عبـــر القنــوات - 
التليفزيونيــة بمــا يحافــظ علــى ثوابــت املجتمــع وقيمــه.

توجيه املهارات واملعارف املتعلقة باالستهالك لدى الطفل في االتجاه الصحيح.- 

تأسيس عادات إيجابية ملشاهدة التليفزيون لدى الطفل مبكًرا.- 

تجنب استخدام التليفزيون كمكافأة، أو حظره كنوع من العقاب.- 

إجراء مناقشة من قبل اآلباء واألمهات ألبنائهم، حول محتويات اإلعالنات التليفزيونية.- 

الرجوع إلى الدراسات املتعلقة بالفئة العمرية املوجه إليها اإلعالن قبل القيام بتصميمه.- 

التعــاون بيـــن شــركات الدعايــة واإلعــالن، وبيـــن املؤسســات التعليميــة إلعــداد إعالنــات موجهــة لألطفــال وفًقــا ملنهــج - 
مــدروس يتناســب مــع ســن الطفــل.

الربــط بيـــن اإلعــالن التليفزيونــي وبيـــن قيــم املجتمــع ومعاييـــر  الصــواب والخطــأ حتـــى ال يتحــول التليفزيــون إلــى وكالــة - 
.
ً
إعــالن تهــدف إلــى الربــح الســريع علــى حســاب قيــم وأخالقيــات املجتمــع بصفــة عامــة وســلوك األطفــال بصفــة خاصــة

صياغة استـراتيجية تسويقية تتناسب مع املستهلكيـن من األطفال.- 

األخــذ فــي االعتبــار عنــد التفكيـــر فــي الســلوك الشــرائي أو االســتهالكي، أن يفــرق مديـــر التســويق بيـــن القــرارات التـــي - 
تــؤدي إلــى الشــراء وتلــك التـــي تــؤدي إلــى اســتعمال الســلعة.

االهتمام بمعرفة دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة االجتماعية في تعلم الطفل السلوك االستهالكي.- 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة وأشكال السلوك االستهالكي.- 

أشــكال -  علــى  تطــرأ  التـــي  التغيـــرات  مــن   )%62.1  ( يفســر حوالــي  التنشــئة  كأحــد مداخــل  التليفزيونــي  اإلعــالن  إن 
االســتهالكي. الســلوك 

وبنــاًء عليــه تــم قبــول الفــرض الرئيــس األول القائــل: » توجــد عالقــة معنويــة بيـــن دور اإلعــالن التليفزيونــي كأحــد - 
مداخــل التنشــئة وأشــكال الســلوك االســتهالكي ».

بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي وتعلــم الطفــل  2- بنــوع العالقــة  الثانــي الخــاص  الرئيــس  بالفــرض  نتائــج خاصــة 
االســتهالكي: الســلوك 

توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج املوضحــة لنــوع العالقــة بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي وتعلــم الطفــل 
الســلوك االســتهالكي وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن الفــروض الفرعيــة, يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:

نتائج خاصة بنوع العالقة بيـن التقليد وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.أ- 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن التقليد وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.- 

الســلوك -  أشــكال  علــى  تطــرأ  التـــي  التغيـــرات  مــن    )%31.1( يفســر حوالــي  التليفزيونــي  لإلعــالن  الطفــل  تقليــد  إن 
االســتهالكي.

الســلوك  الطفــل  وتعلــم  التقليــد  بيـــن  معنويــة  عالقــة  »توجــد  القائــل:   1/2 الفرعــي  الفــرض  قبــول  تــم  عليــه  وبنــاًء 
االســتهالكي«.

نتائج خاصة بنوع العالقة بيـن التعزيـز وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.ب- 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن التعزيـز وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.- 

إن التعزيـــز كأحد أشــكال الســلوك االســتهالكي يفســر حوالي )65.8%( من التغيـــرات التـــي تطرأ على أشــكال الســلوك - 
االستهالكي.

بيـــن التعزيـــز وتعلــم الطفــل الســلوك -  2/2 القائــل: »توجــد عالقــة معنويــة  تــم قبــول الفــرض الفرعــي  وبنــاًء عليــه 
االســتهالكي«.

الســلوك  أشــكال  بيـــن  العالقــة  بنــوع  الخــاص  الرئيــس  بالفــرض  نتائــج خاصــة  إلــى  التوصــل  تــم  ســبق  مــا  خــالل  ومــن 
التالــي: النحــو  علــى  وذلــك  االســتهالكي،  الســلوك  الطفــل  وتعلــم  االســتهالكي 

توجد عالقة طردية معنوية بيـن أشكال السلوك االستهالكي وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.- 

الســلوك -  الطفــل  تعلــم  علــى  تطــرأ  التـــي  التغيـــرات  مــن   )%81.5( حوالــي  تفســر  االســتهالكي  الســلوك  أشــكال  إن 
االســتهالكي.

وبنــاًء عليــه تــم قبــول الفــرض الرئيــس الثانــي القائــل: »توجــد عالقــة معنويــة بيـــن أشــكال الســلوك االســتهالكي للطفــل - 
وتعلم الطفل الســلوك االســتهالكي«.

االســتهالكي  3- الســلوك  الطفــل  تعلــم  فــي  معنويــة  فــروق  وجــود  مــن  التحقــق  وهــو  الثالــث  بالفــرض  خاصــة  نتائــج 
الســن(: )النــوع,  الديموغرافيــة  العوامــل  باختــالف 

توصــل هــذا البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج املوضحــة لوجــود أو عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي تعلــم الطفــل الســلوك 
االســتهالكي باختــالف العوامــل الديموغرافيــة )النــوع، الســن(، يمكــن عرضهــا كمــا يلــي:

نتائج خاصة بوجد فروق معنوية بيـن املتغيـرات ديموغرافية النوع )ذكر، أنثـى( وتعلم الطفل السلوك االستهالكي.أ- 

توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود تأثيـــر لعامــل النــوع فــي تعلــم الســلوك االســتهالكي, أي أن تعلــم الطفــل الســلوك - 
االســتهالكي ال يختلــف باختــالف النــوع.
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ABSTRACT

In recent years, the debate on the effect of advertisements targeting younger generations, between 
academics, policy makers and marketers, has increased )Salami, 2001(, )Moniek, 2003(, )Story & French, 
2004(, )Arnas, 2006(, )Calvert, 2008(, )Kirmani & UI-Hassan, 2008(, )Aysen & Scott, 2010(, )Bakir & Vitell, 
2010(, )Ferguson, 2011(. One of those effects is child-learning the consumptive behavior through an 
influencer or motive, which may be internal or external. Such Influencers or Motives can drive the child 
towards a particular goal )Ghonaimi.2010(. It is widely accepted that that television is an effective factor 
in socialization development, and it is the most powerful media for reaching a large group of consumers, 
especially children )Khandai & Agrawal, 2012(.

Television advertisement is one of the basic five factors )friends - parents - Shopping – brand name( 
of socialization development that affect child consumption. However, TV Ads are the highest influential on 
child’s socialization development and contribute in a child’s consumptive behavior )Dotson & Hyatt, 2005(. 
Such a strong impact is the outcome of the information content that the child is exposed to, which affects his 
perceptions and attitudes, and creates a desire for consumption. Moreover, the rapid growth in the number 
of television stations and Web sites induced marketing efforts targeting children and youth, as they are the 
early adopters of technology innovations, and influenced the whole family purchasing decision.

Accordingly, the current study examines the role of television advertising as one of the entrances of 
socialization development in a child’s learning consumptive behavior, during his/her late childhood; by 
studying various aspects of the advertising process as one of the entrances of child socialization development.

Keywords: Socialization, Behavior of the child, learning, Imitation, Reinforcement.
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