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  ملخص ال�حث

اتجاهات جمهور مدینة مصراته نحو فاعل�ة  دراسة ال�حث�ةتناولت الورقة     

إعالنات الطرق في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات؟ وهدفت إلى التعر�ف 

مد� اهتمام  والتعرف علىبإعالنات الطرق وخصائصها وعیو�ها وأنواعها 

جمهور مدینة مصراتة �متا�عة محتو� إعالنات الطرق ومن ثم تقصى آراءهم 

 والكشف عنن�ة والش�ل�ة والجمال�ة إلعالنات الطرق حول النواحي الم�ا

مد� فاعلیتها في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات، ومن  اتجاهاتهم نحو

  ثم تقد�م مقترحات تطور من استخدام إعالنات الطرق �مدینة مصراته.

لمعالجة الشقین النظر�  استخدم ال�احث المنهج الوصفي والمنهج المسحي  

. وقد أوضح ال�احث من خالل الجزء النظر� تعر�ف اإلعالن وأهدافه نيیداوالم

األساس�ة وعالقة اإلعالن �االتجاه ومن ثم بین ما المقصود بإعالنات الطرق 

  وخصائصها وعیو�ها وأنواعها.

أن المواقع المختارة توصلت الورقة ال�حث�ة لمجموعة من النتائج تمثلت في    

راته تعتبر مواقع ممتازة �صورة عامة وتم�ن من إلعالنات الطرق �مدینة مص

جذب انت�اه الجمهور ومتا�عته لإلعالن �ارت�اح غیر أن �عض هذه المواقع 

عدم وجود �ش�ل خطرا على قائد� المر��ات في حال متا�عتهم لها. و�ذلك 

أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �ما أنها غیر مواك�ة للتطور التقني  في تنوع
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، و�تمیز معظمها وال تتمیز أف�ارها اإلعالن�ة �اإلبداع واالبتكار والتكنولوجي

معظمها ذات طب�عة بجمال�ة التصم�م واأللوان ومراعاة الق�م والعادات. وأن 

المستهلك ببدائل أخر� للسلع والخدمات وتت�ح له فرصة المفاضلة وتمد  تذ�یر�ة

. وتسهم بدرجة مقبولة بینها وال �سبب تزاحم االعالنات االرت�اك في االخت�ار

في ترسیخ العالمة التجار�ة للشر�ات المنتجة وتعطي احساس �أهم�ة السلع 

والخدمات المعلن عنها وتسهم في اش�اع الحاجات والرغ�ات بدرجة مقبولة، 

وتسهم بدرجة مقبولة أ�ضا في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات التي 

الشراء، واختتمت الورقة �مجموعة من �ستخدمونها وتشجع على اتخاذ قرار 

  المقترحات.

  تعز�ز الوالء الطرق،إعالنات  ،فاعل�ة المفتاح�ة:الكلمات 

Abstract  

The effectiveness of road advertising in promoting 

loyalty to goods and services 
(A survey study of trends in the city of Misurata masses) 

Ahmed Elyas Elkhidir Mohamed 
This research paper tackles with examining the trends of the people in 
Misurata city toward the effectiveness of the advertisement in the 
roads in promoting the loyalty of the goods and services. Basically; 
the study aims at defining the advertisement in the streets: their 
characteristics, imperfections, types, as well as to identifying to what 
extent people of Misurata city pay attention and follow the content of 
such advertisement in the streets. The study seeks to explore the 
viewpoints of the people about the spatial, temporal, and aesthetic 
aspects of these advertisements, detecting their trends towards the 
effectiveness of the road advertisements in promoting the loyalty of 
the consumers to the goods and services. Then; to present suggestions 
that may help in developing the usage of advertisement in the roads of 
Misurata city. 
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The researcher uses the descriptive and surveying methods to deal 
with both theoretical and practical aspects of the study. 

In the theoretical part, the researcher gives a definition of the 
advertisement, its main objectives, its relation to the attitude, then, 
what is meant by road advertisement, the features, imperfections, and 
the types of the advertisement. 

The research paper reached out to a set of results represented in that 
the designated locations of the advertisement in the roads of Misurata 
city are in general excellent, enable the possibility of attracting 
people's attention to advertisement in an convenient way. But; some 
locations are dangerous to the drivers of vehicles in case their 
attention drifted by following them. Also; the advertisements lack the 
diversity in terms of the shape and size. Further; the advertisements do 
not keep pace with technical and technological developments as well 
as with innovation and creation, though; their designs and colors are 
good complying the norms and traditions. Also most the 
advertisements in Misurata roads are of remembering nature, provide 
the consumer with alternatives for goods and services, enable him the 
opportunity of favoring between many products. The crowdedness of 
the advertisements cause no confusion to the consumer in when he is 
picking a product, and reasonably contribute in uprooting the 
trademark of the producing company, give the consumer the feeling of 
the importance of the goods and services, besides; the advertisement 
assists in remarkably satisfying the needs and requirements of him. 
The study also pointed out that the advertisements in Misurata roads 
greatly contribute in promoting the loyalty of the consumer toward the 
goods and services he uses, and encourage him to make the decision 
of purchasing. The paper concluded by a set of suggestions 

   
Effectiveness / Road Advertising / Promoting Loyalty  key words:  
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  المنهجيالم�حث األول: اإلطار 

  مقدمة:

لى إتعتبر إعالنات الطرق من وسائل اإلعالن التي تمتد جذورها التار�خ�ة      

نا بدا�ات ممارسة النشا� اإلعالني غیر أنها ال زالت تستخدم و��ثافة إلى وقت

، الحاضر مستفیدة من �افة أوجه التطور التقني والتكنولوجي في مجال اإلعالن

ن استخدام هذه الوسیلة �طرق وأش�ال وأنواع الذ� م�ن المعلنین م الشيء

تخلو مدینة من المدن على مستو� العالم من  إنه المختلفة، و�م�ن القول 

  انتشار هذا النم� من اإلعالنات في شوارعها وطرقها المختلفة.

  مش�لة الورقة ال�حث�ة:

من خالل تخصص ال�احث في مجال اإلعالن الح� االنتشار الواسع في    

استخدام إعالنات الطرق �أحجام وأش�ال وأنواع مختلفة �ما الح� أن هناك 

 �عض المواقع اإلعالن�ة تزدحم بإعالنات الطرق للعدید من السلع أو الخدمات

لى ع�احث للتر�یز الذ� قاد ال الشيءالتي �عتبر واقعها في السوق واقع تنافسي 

 مسار تعز�ز أو تدع�م الوالء للسلعة أو الخدمة �واحد من أهم األهداف التي

�سعى إلیها المعلن في ظل شدة التنافس خاصة وأن أغلب هذه اإلعالنات ذات 

طب�عة تذ�یر�ة ـ وف� مالحظة ال�احث ـ ومن هنا �م�ن تحدید مش�لة الورقة 

  ال�حث�ة في التساؤل اآلتي:

لع � فاعل�ة إعالنات الطرق �مدینة مصراتة في تعز�ز الوالء للسمدما   

  ؟ والخدمات
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  أهم�ة موضوع الورقة ال�حث�ة

  تتجسد أهم�ة موضوع الورقة ال�حث�ة من خالل اآلتي:

الز�ادة المطردة في العالمات التجار�ة لنوع السلع والخدمات المثیلة أو  /1

  المنافسة.البدیلة مما یؤد� إلى ارتفاع درجة 

الدور الحیو� والفاعل الذ� �م�ن أن تؤد�ه إعالنات الطرق في تعز�ز والء  /2

  المستهلكین للسلع والخدمات. 

التي حاولت أن تتقصي مد� ـــ حسب اطالع ال�احث ـــ ندرة الدراسات  /3

فاعل�ة إعالنات الطرق في تحقی� األهداف اإلعالن�ة. �صورة عامة وتعز�ز 

  اصة.الوالء �صورة خ

  أهداف الورقة ال�حث�ة:

  التعر�ف بإعالنات الطرق وخصائصها وعیو�ها وأنواعها. /1

التعرف على مد� اهتمام جمهور مدینة مصراتة �متا�عة محتو� إعالنات  /2

  الطرق.

تقصى آراء جمهور مدینة مصراتة حول النواحي الم�ان�ة والش�ل�ة والجمال�ة  /3

  إلعالنات الطرق.

اهات الجمهور �مدینة مصراتة نحو مد� فاعل�ة إعالنات الكشف عن اتج /4

  تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات. التي یتعاملون معها. الطرق في
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الوصول إلى نتائج ومن ثم مقترحات تطور من استخدام إعالنات الطرق  /5

  �مدینة مصراته.

  تساؤالت الورقة ال�حث�ة

  ئصها وعیو�ها وأنواعها؟ما المقصود بإعالنات الطرق وما خصا /1

إلى أ� مد� یهتم الجمهور �مدینة مصراتة �متا�عة محتو� إعالنات  /2

  الطرق؟

ما تقی�م الجمهور �مدینة مصراته إلعالنات الطرق من حیث النواحي  /3

  الم�ان�ة والش�ل�ة والجمال�ة؟

 الطرق فيما اتجاهات جمهور مدینة مصراته نحو مد� فاعل�ة إعالنات /4

  والء المستهلكین للسلع والخدمات؟تعز�ز 

ما أهم المقترحات التي من شأنها أن تطور من استخدام إعالنات الطرق  /5

  �مدینة مصراته؟ 

  منهج الورقة ال�حث�ة: 

طب�عة األهداف والتساؤالت اقتضت استخدام المنهج الوصفي لمعالجة    

 راءالمسحي إلج األدب�ات النظر�ة للورقة ال�حث�ة �ما أن ال�احث استخدم المنهج

  .سح�ةالدراسة الم
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  مجتمع ال�حث وعینته

 ونس�ة للكثافة الس�ان�ة العال�ة تمع ال�حث في جمهور مدینة مصراتةتمثل مج

من المهتمین ) مفردة 100شملت (نة عمد�ة عیال�احث على تمد عا فقد  �المدینة

لمراكز التجار�ة الكبر� لمختلف أنواع �ذلك یرتادون ات الطرق و إعالنا�متا�عة 

  السلع والخدمات �المدینة. 

  حدود ال�حث

نات الحدود الموضوع�ة: اتجاهات جمهور مدینة مصراته نحو فاعل�ة إعال

  والخدمات. للسلع الطرق في تعز�ز الوالء

  م.2020الحدود الزمان�ة: تم أجراء الدراسة المسح�ة خالل شهر مارس 

  الحدود الم�ان�ة: مدینة مصراتة ــ لیب�ا.

  المصطلحات والتعر�فات اإلجرائ�ة

على تحصیل النتیجة المطلو�ة أو  (القدرةعرفت الفاعل�ة �أنها الفاعل�ة:  /1

وتستخدم في هذا ال�حث �معنى قدرة أو نجاح إعالنات  )1(المبتغاة والمتوقعة). 

  الطرق في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات التي �ستخدمونها.

إعالنات الطرق هي اإلعالنات التي �م�ن أن یراها  إعالنات الطرق: /2

المستهلك في الطرق والم�ادین، وهدفها الوصول إلى الجمهور الذ� �مر في 

طر�� عرض رسالة إعالن�ة في مواقع معینة على تر�ی�ات هذه الطرق عن 

خاصة تقام خص�صًا لهذا الغرض أو تنفیذها م�اشرة على جدران الم�اني، �ما 
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قد تصمم �عض هذه التر�ی�ات �طر�قة تسمح بإضاءتها وذلك لغرض المساعدة 

  )2(على ترو�ج السلع والخدمات. 

 تدع�م السلوك المناسب أو ز�ادة احتماالت تكراره في (عمل�ةهو تعز�ز:  /3

 )3(. حدوثه)المستقبل بإضافة مثیرات ایجاب�ة أو إزالة مثیرات سلب�ة �عد 

  .وس�ستخدم مصطلح تعز�ز بذات المعنى في هذا ال�حث

في  الوالء في اللغة هو الوفاء واالخالص والمناصرة والتأیید وهوالوالء:  /4

دأ أخالقي �ش�ل محور �ل الفضائل الوطن�ة أو هو القاموس الس�اسي مب

 و�قصد �الوالء في هذا ال�حث) 4( �لهاالواجب الوطني الرئ�سي بین الواج�ات 

  رسوخ قناعة المستهلك تجاه السلعة أو الخدمة واستدامة تعامله معها.

من الخواص الملموسة  (مجموعةمفردها سلعة وهي ع�ارة عن السلع:  /5

وغیر الملموسة مثل التغلیف، اللون، واجهة الشر�ة المنتجة، واجهة تجار 

ي و�أت )5(. واحت�اجاته)التجزئة، وهي خواص �قبل بها المشتر� ال ش�اع رغ�اته 

  .استخدامها في ال�حث بذات المعنى

هي نشا� ینتج من استجا�ة لرغ�ات الز�ائن، و�ضیف ق�مة الخدمات:  /6

قتصاد�ة �ش�ل عام دون انتاج شيء ملموس على ع�س السلعة التي تتطلب ا

  وس�ستخدم إجرائ�ا بذات المعنى.) 6( محسوسشيء 

أما  )7( سبیل)اتجاه مصدر اتجه طر�� أو  (مفردها لغةاالتجاهات:  /7

ساب� لد� الفرد لتقدیر ف�رة أو رمز  (استعداداصطالحا فقد عرفه " �اتز " �أنه 

) 8(. یرفضها)أو ظاهرة معینة في عالمه �طر�قة تجعله �قبل هذه الف�رة أو 
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و�قصد بها في هذا ال�حث آراء الم�حوثین حول مد� فاعل�ة إعالنات الطرق 

  .في تدع�م الوالء للسلع والخدمات التي �ستخدمونها

  تقس�م الورقة ال�حث�ة

تتضمن الم�حث األول أساس�ة  �احثم أر�عةلى ة ال�حث�ة إتم تقس�م الورق  

تعر�ف اإلعالن  ثانيال �حثمن خالل الم اإلطار المنهجي، وعالج ال�احث

تعر�ف إعالنات الطرق  �حث الثالث�االتجاه وتناول في الموأهدافه وعالقته 

 سح�ةواألخیر للدراسة الم خصص الم�حث الرا�عو�ها وأنواعها و وخصائصها وعی

وتحلیل ب�انات  حیث تم تحدید اإلجراءات المنهج�ة للدراسة ومن ثم عرض

واختتمت الورقة �النتائج والمقترحات وقائمة المراجع التي  سح�ةالدراسة الم

  استعان بها ال�احث.

  الم�حث الثاني: تعر�ف اإلعالن وأهدافه وعالقته �االتجاه

  أوال: تعر�ف اإلعالن

من حیث المدلول اللغو� اللفظي لكلمة اإلعالن عرفه الشیراز� �أنه "    

المجاهرة " في حین أن �طرس ال�ستاني الذ� �حتل المر�ز األول من بین �افة 

  )9(اإلظهار والنشر.  إنه �عنيالعرب الذین تطرقوا لتعر�ف اإلعالن، قال 

�فات التي وضعت أما من الناح�ة االصطالح�ة فقد تعددت وتنوعت التعر    

لإلعالن وذلك الرت�اطه �علم انساني �العدید من العلوم، إضافة الرت�اطه أ�ضا 

التعر�فات  �طب�عة وفلسفة البیئة التي �مارس فیها، غیر أن اإلطار الف�ر� لهذه

في فلك واحد. وف�ما یلي س�عرض ال�احث �عضا  یدورال�احث ما یر�  حسب

  و اآلتي:من هذه التعر�فات وذلك على النح
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غیر شخص�ة لتقد�م  (وسیلةعرفت جمع�ة التسو�� األمر���ة اإلعالن �أنه   

  )10(. مدفوع)األف�ار أو السلع أو الخدمات، بواسطة جهة معلومة ومقابل اجر 

�م إدار� منظم �ستخدم األسالیب االبتكار�ة لتصم (نشا�وعرف اإلعالن �أنه    

ذلك و  الجماهیر�ة،ستخدام وسائل االتصال االتصال االقناعي التأثیر� المتمیز �ا

بهدف ز�ادة الطلب على السلعة المعلن عنها وخل� صورة ذهن�ة عن المنشأة 

المعلنة تتف� مع إنجازاتها وجهودها في تحقی� اإلش�اع لحاجات المستهلكین 

  )11. (واالقتصاد�ة)وز�ادة الرفاه�ة االجتماع�ة 

ة ولعل من التعر�فات التي یر� ال�احث أنها تنسجم مع موضوع الورقة ال�حث�  

التعر�ف الذ� ذهب إل�ه األساتذة محمد رفی� البرقوق، صادق راشد، عبد 

حیث عرفوا اإلعالن  الب�ع} {فنالحمید حمروش ومحمد ز�ي الح��م في �تابهم 

ع � الجماهیر �غرض ب�المدفوعة لخل� حالة من الرضا النفسي لد (الوسیلة�أنه 

أو المساعدة في ب�ع سلعة ما أو خدمة معینة، أو �سب موافقة الجمهور على 

  )12( .بذاتها)قبول ف�رة معینة توجهه نحو سلعة 

  ثان�ا: أهداف اإلعالن

تتعدد وتتنوع األهداف التي �م�ن أن یوظف اإلعالن لتحق�قها سواء    

ما  للمنتجین أو المستهلكین أو الو�الء ورجال الب�ع ولعل من أهم هذه األهداف

  )13(یلي: 

ـ تعر�ف الجمهور �منتج جدید أو ب�عض الخصائص والمزا�ا لمنتج موجود 1

  ومعروف.
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ستهلكین تجاه السلعة أو الخدمة أو ـ أحداث تغییرات ایجاب�ة في سلوك الم2

  الشر�ة المعلن عنها.

  ـ لفت انت�اه الناس إلى منتج معین وتذ�یرهم �ه و�أماكن وجوده.3

ـ الحفا� على العمالء السا�قین على األقل من أجل التقلیل من التقل�ات في 4

  �م�ة المب�عات.

أعمال وجهود  ـ تكو�ن ف�رة معینة عن السلعة �م�ن من خاللها دعم ومساندة5

  رجال الب�ع.

ـ تقد�م أف�ار و��انات تستط�ع اقناع المستهلكین �مزا�ا وفوائد المنتج و�تفوقه 6

  على السلع المنافسة له.

ـ عرض صور أو ب�انات أو رسوم أو جمل صغیرة من شأنها خل� صورة 7

  ذهن�ة وانط�اع ذهني لد� المستهلكین عن السلعة أو الشر�ة.

ین وحثهم على ز�ادة استهالكهم و�التالي ز�ادة مشتر�اتهم من ـ إثارة المستهلك8

  .السلعة

ـ إغراء العمالء الجدد وجذبهم نحو السلعة المعلن عنها عن طر�� الترغیب 9

  واالقناع �مزا�اها.

ـ اكتساب حرب المنافسة بتحو�ل المستهلكین من السلع المنافسة إلى السلع 10

  المعلن عنها.

إلى أماكن وجود السلعة وتعر�فهم �منافذ التوز�ع التي  ـ إرشاد المستهلكین11

  تتولى ب�ع هذه السلعة.
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ـ تعل�م المستهلكین على المنافع الجدیدة واالستخدامات الجدیدة للسلعة 12

  المعلن عنها.

ـ تعر�ف المستهلكین على طرق استخدام السلعة وعلى ��ف�ة ص�انتها وف�ها 13

  فني.  وتر�یبها إذا �انت سلعة ذات طا�ع

 و�ر� ال�احث من خالل األهداف آنفة الذ�ر أن الغا�ة النهائ�ة من ورائها  

�النس�ة للمنتجین هي ب�ع السلعة أو الخدمة إما حفاظا على مستو� معدل 

جح المب�عات أو رغ�ة في ز�ادة هذا المعدل ولعل هذا األمر لن یتحق� ما لم ین

ب لد� المستهلكین نحو السلعة المنتج عبر اإلعالن في ترسیخ االتجاه الموج

  أو الخدمة التي ینتجها.

  ثالثا: عالقة اإلعالن �االتجاه

أن االتجاهات تعد من الموضوعات المهمة والرئ�س�ة في مجال اإلعالن،    

فاالتجاهات تش�ل عامال رئ�س�ا في تحدید أهداف اإلعالن، بل أن نشا�  

 تجاهات مستهلكیها، فقد ��ون اإلعالن �عتمد في أهدافه على دراسة الشر�ة ال

هدف اإلعالن هو خل� اتجاهات إیجاب�ة نحو المنتج أو الخدمة المعلن عنها، 

جاه أو قد ��ون هدف اإلعالن التأثیر في الم�ونات المعرف�ة أو الوجدان�ة لالت

في محاولة إما لتدع�م اتجاه موجب حالي، أو إلى تغییر اتجاه سلبي لد� 

ون معلن عنه، وأخیرا فقد �عمل اإلعالن على تغییر الم�األفراد نحو المنتج ال

السلو�ي التجاهات األفراد من خالل التأثیر على الم�ونات المعرف�ة أو 

الشعور�ة، وهنا �م�ن التأكید أن الرسالة اإلعالن�ة سوف تختلف �اختالف 

     )14(الهدف الذ� �سعى اإلعالن إلى تحق�قه ف�ما یتعل� �اتجاهات المستهلك 
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، الخصائص العیوب (التعر�ف: إعالنات الطرق م�حث الثالثال

  واألنواع)

  أوال: تعر�ف إعالنات الطرق وخصائصها وعیو�ها

  أ/ تعر�ف إعالنات الطرق  

تعتبر إعالنات الطرق من أقدم األش�ال المستخدمة في اإلعالن عن السلع    

مستفیدة من �افة والخدمات، وال زال استخدامها مستمرا حتى وقتنا الحاضر 

مناحي الطور التقني والتكنولوجي في مجال اإلعالن، ولعل إعالن المر��ات 

ووسائل النقل �عد نمطا تطور�ا إلعالنات الطرق و�م�ن تعر�ف إعالنات الطرق 

�أنها ( تلك اإلعالنات التي �م�ن أن یراها المستهلك في الطرق والم�ادین، 

مر في هذه الطرق عن طر�� عرض وهدفها الوصول إلى الجمهور الذ� �

رسالة إعالن�ة في مواقع معینة على تر�ی�ات خاصة تقام خص�صًا لهذا الغرض 

أو تنفیذها م�اشرة على جدران الم�اني، �ما قد تصمم �عض هذه التر�ی�ات 

     اعدة على ترو�ج السلع �طر�قة تسمح بإضاءتها وذلك لغرض المس

وهناك العدید من اإلشتراطات الواجب توافرها في إعالنات  )15( والخدمات)

  )16(الطرق نذ�ر منها: 

ــ أن ��ون حجم اإلعالن �بیرا حتى یلفت النظر وخاصة �النس�ة للسائر�ن 1

  على األقدام أو قائد� الس�ارات.

ــ أن تستخدم األلوان الجذا�ة، وان تكون �لمات اإلعالن محدودة ومعبرة 2

  اإلدراك نظرًا لقصر الفترة التي یتعرض لها الفرد لإلعالن.  وسهلة الفهم و 

  ــ أن ��ون اإلعالن مشوقًا من الناح�ة الفن�ة حتى یلفت أنظار المارة.3
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   )17(وعند المفاضلة الخت�ار الموقع المناسب لإلعالن یجب مالحظة ما یلي:   

 �فضل الموقع اخت�ار الموقع الذ� �عتبر منطقة جذب لمتاجر التجزئة وعادة /1

 لكیناألقرب إلى المراكز التجار�ة واألماكن التي �مر منها أكبر عدد من المسته

  المرتقبین.

�فضل عند اخت�ار الموقع أن ��ون في مواجهة الطرق حتى ��ون من  /2

  السهل على المارة مشاهدة اإلعالن دون عناء االلتفات.

وقع ت المنافسین، علما أن الم�فضل اخت�ار الموقع الذ� ال تزدحم ف�ه إعالنا/3

  .االنفراد� لإلعالن له قدرة على جذب انت�اه أكبر عدد مم�ن من المارة إل�ه

�ذلك �فضل عند اخت�ار موقع اإلعالن أن یتمیز �أن �شاهده المارة ألطول /4

  فترة مم�نة من الوقت.

  ب/ خصائص إعالنات الطرق 

 �م�ن أن �طل�أساسًا إلى عدد �بیر من األفراد إن إعالنات الطرق توجه     

(جمهور عام) مما �عني أن المعلن ال �ستط�ع من خاللها التح�م في  معلیه

خصائص الجمهور الموجه ال�ه الرسالة ومن ثم فإن استخدامها �فضل في 

  )18(حالتین هما: 

ات لف فئأــ السلع والخدمات ذات االستخدام العام التي تشتر�ها وتستعملها مخت

  المجتمع.

ب ــ في حالة محاولة بنا صورة ذهن�ة طی�ة عن المنظمة ومن ثم فإن اإلعالن 

الجودة، رمز  (أصلفي هذه الحالة یتكون من عدد قلیل من الكلمات مثل 
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. و�ساعد ذلك على تذ�ر اسم المنشأة ومن ثم �ساعد ذلك في ب�ع الثقة)

  منتجاتها.

  )19(الخصائص وذلك على النحو التالي: وتتصف إعالنات الطرق �عدد من    

ساعة  24ــ عند اخت�ار الموقع المنساب لإلعالن �م�ن أن �عمل طوال الـ 1

  �وسیلة إعالن�ة وخاصة في حالة توافر الالفتات المضیئة.

ــ التذ�ر المستمر للمستهلك �سبب تكرار مشاهدتها یوم�ًا وخاصة �النس�ة لمن 2

  إلى أماكن عملهم.�سلكون طرقًا محددة للوصول 

ــ أن استخدام إعالنات الطرق تسمح للمعلن أن ینقل الرسالة اإلعالن�ة �القرب 3

  من نقطة الشراء وذلك في حالة وضعها �القرب من المراكز التجار�ة.

ــ تتمیز الطرق ووسائل النقل �المرونة من حیث التغط�ة الجغراف�ة وتظهر هذه 4

  وسائل النقل.الخاص�ة �صورة أكبر في إعالنات 

ــ ان توافر واستخدام األسالیب الفن�ة والتكنولوج�ة المرئ�ة أدت إلى ز�ادة 5

جاذب�ة اإلعالنات وخاصة تلك اإلعالنات الموضوعة على اللوحات المضیئة 

  والمتحر�ة وام�ان�ة استخدام األلوان والصور ��فاءة أكبر.

في حالة نسبتها إلى �ل ــ تعتبر أقل وسائل اإلعالن من حیث التكلفة وخاصة 6

  ألف من المشاهدین.

و�ضیف ال�احث أن إعالنات الطرق تكسب المنظر العام للمدن والطرق ناح�ة 

 الشاشاتفي حال استخدام إعالنات  جمال�ة �ألوانها وٕاضاءتها خاصة

  .اإللكترون�ة
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  ج/ عیوب إعالنات الطرق 

 �الرغم من المزا�ا والخصائص التي تتمتع بها إعالنات الطرق والتي ذ�رت   

  )20(آنفا إال أنها أ�ضا تتصف �مجموعة من العیوب �م�ن حصرها في اآلتي: 

أ ــ االختصار الشدید في النص اإلعالني یجعل إعالنات الطرق ال تناسب 

ما د من التحسینات، �السلع الجدیدة أو السلع القد�مة التي أدخل علیها العدی

أنها ال تناسب الكثیر من السلع والخدمات التي تتطلب استخدام نص إعالني 

  مفصل.

رأها  �قب ــ قد ال یلتفت الجمهور إلى إعالنات الطرق وٕاذا التفت إلیها فإنه قد ال

وٕاذا حاول قراءتها ف��ون ذلك �سرعة ودون تر�یز مما یجعله ینسى �سرعة ما 

  قرأه.

ا ا ما تكون إعالنات الطرق متجاورة وقر��ة من �عضها مما یخل� نوعج ــ �ثیر 

  .من التزاحم والمنافسة الشدیدة بینها

 د ــ قد تؤثر العوامل الجو�ة على إعالنات الطرق، مما قد �عرضها للتلف في

  �ثیر من األح�ان.

و�ضیف ال�احث لتلك العیوب خاص�ة تشو�ه المنظر العام في حالة تلف �عض 

األنواع من إعالنات الطرق نتیجة العوامل الجو�ة �ما أن �عضها �ش�ل خطرا 

على مستخدمي الطرق في حالة الر�اح والعواصف خاصة اإلعالنات ذات 

  اله�اكل الحدید�ة.
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  ثان�ا: أنواع إعالنات الطرق 

أشارت معظم الدراسات إلى أن إعالنات الطرق تنقسم إلى ثالث أنواع    

  )21(أساس�ة هي: 

  الملصقات /1

وهي أقدم أنواع إعالنات الطرق وهي اإلعالنات المطبوعة أو المرسومة     

على الورق أو الصاج أو الخشب حیث تط�ع علیها أجزاء اإلعالن أو اإلعالن 

�له ثم تلص� �أماكن التسوق أو في الشوارع الهامة على تر�ی�ات خشب�ة أو 

ء حسب إم�ان�ات ورغ�ة المعلنین، معدن�ة وقد تضاء تلك التر�ی�ات أو ال تضا

وغال�ا ما ��ون استعمال الملصقات لإلعالن عن األفالم السینمائ�ة التي تتغیر 

اسبوع�ا �ما ال �سمح بتكالیف اعداد لوحات منقوشة ورسمها �الز�ت، �ما أن 

�ثرة المواقع التي توضع فیها هذه الملصقات یجعل من المستحیل استخدام 

في اإلعالن عن األفالم، و�التالي یجعل الملصقات أكثر  الالفتات المنقوشة

  مناس�ة إلعالنات السینما.

  اللوحات المنقوشة /2

وهي اللوحات التي یتم إعدادها وتصم�مها بواسطة المعلن خص�صا لتصم�م    

اإلعالن المطلوب عرضه، و�تم رسمها وٕاعدادها بواسطة الفنانین على لوحات 

من الصاج المدهون وتكون �ل منها وحدة مستقلة عن غیرها وعادة یتم 

�م�ن مشاهدتها و�تم استخدام الجدران الجانب�ة أو الخلف�ة للم�اني العال�ة والتي 

  استئجارها لمدة طو�لة من أصحابها.
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  اللوحات المضیئة /3

نتیجة للتطور التكنولوجي الذ� صاحب تصم�م إعالنات الطرق ظهرت ف�رة    

اللوحات المضیئة �أفضل أنواع اللوحات من حیث التأثیر وفي نفس الوقت أقل 

�تم ساعة و  24ه �عمل لمدة تكلفة، والمیزة األساس�ة لإلعالن في هذه الحالة أن

بناؤها بواسطة أعمدة ومواسیر من الصلب داخل إطار �حمل التر�ی�ات 

 هذه والتجهیزات المضیئة التي یتكون بها اله��ل أو الش�ل العام للوحة، وتتمیز

ا �ارهاللوحات �أش�الها المتمیزة واإلضاءة ال�اهرة وأماكن إقامتها حیث یتم اخت

  والتي �م�ن للمارة مشاهدتها من �عید. على الم�اني المرتفعة

قد  علىغیر أن �ل من الد�تورة منى سعید الحدید� والد�تورة سلو� أمام 

 لطرق ااعتبرتا أن جم�ع هذه األنواع الثالث تعد من األش�ال التقلید�ة إلعالنات 

          وأن هناك أش�اال حدیثة ألنواع إعالنات الطرق �م�ن اإلشارة إلیها 

  )22(لي: ف�ما ی

  أوال: اللوحات اإلعالن�ة على حامل على هیئة أسطوانة معدن�ة.

وهي ع�ارة عن اللوحات اإلعالن�ة التي توضع على ارتفاع عاٍل على حامل    

على هیئة أسطوانة معدن�ة ضخمة ومثبتة على قاعدة خرسان�ة مثبتة على 

األرض. و�نتشر هذا الش�ل في طرق السفر وداخل المدن �حیث �طل على 

  الجسور.

  المتحر�ة ثالث�ة األ�عاد ان�ا: اإلعالناتث

عن أعمدة طو�لة مثلثة الش�ل على هیئة منشور، ومن ثم ��ون  هو ع�ارةو    

لدینا ثالثة وجوه تحمل ثالثة إعالنات. وتدور هذه األعمدة حول نفسها �ل فترة 
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. و�م�ن تلك اإلعالنات الواحد تلو اآلخر زمن�ة معینة، و�ذلك یتم ت�ادل عرض

المختلفة أو عن أن �ستخدم المعلن الواحد هذا الش�ل في اإلعالن عن منتجاته 

  منتج واحد ولكن بتصم�مات مختلفة، مما یز�د من تأثیر وفعال�ة اإلعالن.

  تتنوع األش�ال المضیئة لتشمل: حیثالمضیئة: ثالثا: األش�ال 

من صندوق من ال�الست�ك حوله  یتكون  المضيءالشاس�ه أو الصندوق  أ/

زجاج أب�ض شفاف أو األلومنیوم أو ال�الست�ك واجهته من  إطار من الحدید أو

زجاج األكر�ل�ك، و�وضع اإلعالن بداخله و�ضاء من الداخل بواسطة لم�ات 

نیون، و�ثبت هذا الش�ل غال�ًا على دعامة حدید�ة فوق األسطح أو في اتجاه 

  المسارات الخاصة �الك�ار� العلو�ة.

تصم�م فرنسي إلعالن مضيء داخل فانوس أو صندوق  هو السوسیت:ب/ 

یوم أو الصاج، و�ر� من الوجهین وهما غال�ًا من ال�الست�ك الشفاف، من األلومن

و�ثبت على األرض على جانبي الطر�� أو في جز�رة الطر�� الوسطى على 

مستو� نظر قائد� الس�ارات في الشوارع الرئ�س�ة والم�ادین العامة وأماكن 

  التسوق.

حدیث �ماثل السوسیت في المساحة واإلضاءة والموقع  تصم�م الالب:ج/ 

وطرق تنفیذ اإلعالن ولكن على مستو� أعلى من األرض، حیث یتم تر�ی�ه 

  سم.190على ماسورة یبلغ ارتفاعها 

حروفها  اللیزراإلعالن�ة المنفذة بواسطة  تكون اللوحة :اللیزرد/ إعالن 

عادة  زر، و�صدر اللیزرن �رات صغیرة مضیئة بواسطة اللیوصورها ع�ارة ع
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مرتفعة  یزرعالنات المنفذة بواسطة الللونه أحمر وفى خ� واحد، وتعد اإل ضوءً 

  التكلفة نسب�ًا.

اكرة هذا الش�ل شاشة التلفز�ون، و�حتو� على ذ �ش�ه التلفز�ون�ة:ه/ الشاشة 

 ى التوالي وفقاً إلكترون�ة تحمل عددًا من اإلعالنات المختلفة یتم عرضها عل

اك كون حر�ة تتا�ع الصور �طیئة نسب�ًا حتى �م�ن للمارة إدر تلبرنامج محدد، و 

 ةلمار ائقة على جذب انت�اه االرسالة اإلعالن�ة.  و�تمیز هذا الش�ل �القدرة الف

 لحداثته �ش�ل جدید من أش�ال إعالنات الطرق، ونظرًا لقدرته على إنتاج صور

  و�م�ن رؤ�تها على مسافة �بیرة. ملونة ومتحر�ة على درجة عال�ة من الوضوح 

  ما یلي: وتنقسم إلى المجسمة:: التصم�مات اإلعالن�ة را�عا

ل�ارد. ااء ــ �الون إعالني مملوء �الهو 2ــ �الون إعالني مملوء �الهواء الساخن. 1

ة ــ �الون على ش�ل �ر 4تش�یله بناء على طلب المعلن.  ــ �الون إعالني یتم3

 ــ ش�ل6غیر مملوء �غاز الهلیوم. ــ إعالن منطاد ص5مملوء �غاز الهلیوم. 

  مجسم على لوحة إعالن�ة.

  سح�ة: الدراسة الم�حث الرا�عالم

  أوال: اإلجراءات المنهج�ة للدراسة

تحدید مجتمع ال�حث في جمهور مدینة مصراته  تموعینته: مجتمع ال�حث 

حیث تزخر شوارعها وطرقها بإعالنات الطرق موضوع ال�حث، أما عن عینة 

ال�حث فقد اعتمد ال�احث في تحدیدها على العینة العمد�ة وف� مع�ار� متا�عة 

إعالنات الطرق و�ذلك ارت�اد مراكز السلع والخدمات، ونس�ة لعدم تمر�ز وث�ات 

لمستهدفة في م�ان واحد مما �ش�ل صعو�ة �الغة في مرحلة توز�ع العینة ا
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االستب�ان و�ذلك صعو�ة تحدید العدد الكلي لمجتمع ال�حث اضطر ال�احث إلى 

  م�حوث. )100(تحدید حجم العینة في حدود 

أن ال�حث میدان�ا و�عتمد على المنهج المسحي  �مااالستب�ان: تصم�م وتح��م 

دد من االستب�انات المصممة في مجال دراسة فقد اطلع ال�احث على ع

االتجاهات وقام ال�احث بتصم�م االستب�ان بناء على أهداف وتساؤالت الورقة 

ال�حث�ة وتم عرضه على �عض المختصین* بهدف التح��م حیث أخذت 

  مالحظات المح�مین في االعت�ار وتم تصم�مه �الش�ل النهائي.

ة المستهدفة في أماكن متفرقة مثل مراكز لوجود العین نس�ةاالستب�ان: توز�ع 

مثل شر�ات االتصال و�ذلك  التسوق السلعي و�ذلك في مراكز الخدمات

لصعو�ة التواصل الم�اشر لل�احث مع فئة االناث ضمن عینة ال�حث فقد 

استعان ال�احث ب�عض المعیدین والمعیدات في مرحلة التوز�ع مع التنب�ه 

رحلة تعبئة االستب�ان من قبل الم�حوث، �ضرورة اشرافهم الم�اشر على م

) صح�فة 120وتحوطا لوجود �عض االستب�انات التالفة فقد تم توز�ع عدد (

  استب�ان.

جمع االستب�انات وقام ال�احث �فحصها  تماالستب�ان: جمع وتفر�غ وتحلیل 

من التالف �سبب  )23(جم�عا الست�عاد التالف منها حیث تبین أن هناك عدد 

) 5النقص في تعبئة الب�انات وإلكمال العینة قام مرة أخر� بتوز�ع عدد (

است�انات وأشرف م�اشرة على تعبئتها من قبل الم�حوثین وأكمل العینة الصالحة 

ومن ثم تمت عمل�ة تفر�غ ب�انات االستب�ان وتحلیلها احصائ�ا  100للتحلیل إلى 

  ب�انات اإلحصائ�ة للتحلیل الموضوعي.�طر�قة یدو�ة وأخضع ال�احث ال
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  ثان�ا: عرض وتحلیل ب�انات الدراسة المیدان�ة

  یوضح نوع الم�حوث )1(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %59  59  ذ�ر

  %41  41  أنثى

  %100  100  المجموع

  

% مقابل 59یتضح من خالل الجدول أن فئة الذ�ور في العینة جاءت بنس�ة 

لفئة اإلناث وهي نس�ة متوازنة لحد ما من وجهة نظر ال�احث �النظر % 41

  إلى عادات التسوق في مجتمع ال�حث.

  یوضح أعمار الم�حوثین )2(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %13  13  20أقل من 

  %29  29  30ـــ  20

  %33  33  40ـــ  31

  %18  18  50ـــ  41

  %07  07  60ـــ  51

  %00  00  60من أكثر 

  %100  100  المجموع

  

عام بنس�ة  40إلى  31أعلى نس�ة للم�حوثین �انت للفئة العمر�ة ما بین   

% 29عام بنس�ة  30إلى  20% تلتها الفئة العمر�ة ما بین 33مئو�ة بلغت 

عام  20% وأقل من 18بنس�ة  50إلى  41ف�ما جاءت الفئة العمر�ة ما بین 
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% حیث �الح� أن معظم 7عام بنس�ة  60إلى  51 % والفئة ما بین13بنس�ة 

% 61عام بنس�ة إجمال�ة بلغت  40إلى  20أفراد العینة تتراوح أعمارهم ما بین 

و�صنف هذا العمر في مرحلة الش�اب والتي یهتم فیها االنسان �ثیرا ـ حسب ما 

یر� ال�احث ـ �عمل�ات التسوق ومواك�ة ما هو جدید و�هتم �ثیرا �مسألة 

ضلة بین السلع والخدمات، وقد یدخل الفرد في هذه المرحلة في طور المفا

المسؤول�ة العائل�ة عن طر�� الزواج واإلنجاب مما قد یؤثر في سلو�ه 

  االستهالكي والشرائي.

  یوضح المستو� التعل�مي للم�حوثین )3(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %00  00  غیر متعلم

  %02  02  ابتدائي

  %09  09  إعداد�

  %31  31  ثانو� 

  %45  45  جامعي

  %13  13  فوق الجامعي

  %100  100  المجموع

ب�انات الجدول أعاله توضح أن الم�حوثین من ذو� المستو� التعل�مي    

% لمستو� التعل�م 31% �أعلى نس�ة تلتها نس�ة 45الجامعي ش�لوا نس�ة 

% بینما اإلعداد� �س�ة 13الثانو�، وجاءت نس�ة التعل�م فوق الجامعي ب 

الم�حوثة % ولم تدخل فئة غیر المتعلمین ضمن العینة 2% واالبتدائي بنس�ة 9

حیث �الح� أن معظم الم�حوثین هم من ذو� التعل�م الجامعي وفوق الجامعي 

% ولعل في ذلك مؤشر على ارتفاع درجة الوعي لد� 58بنس�ة إجمال�ة بلغت 

الم�حوثین مما �م�نهم من التعاطي المدروس والواعي مع إعالنات الطرق من 

  حیث التقی�م والتفاعل.
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  االجتماع�ة للم�حوثین یوضح الحالة )4(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %52  52  متزوج

  %41  41  أعزب

  %02  02  مطل�

  %05  05  أرمل

  %100  100  المجموع

  

یتضح من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة هم من المتزوجین بنس�ة    

% والمطل� 5% بینما جاءت نس�ة األرمل 41% تلیهم نس�ة العزاب بنس�ة 52

% وهنا یر� ال�احث أن اختالف الضغو� االقتصاد�ة وضغو� المسؤول�ة 2

التقی�م  بین المتزوجین والعزاب من شأنها أن تش�ل متغیرات مؤثرة في طر�قة

  والتفاعل مع إعالنات الطرق.

 یوضح مهنة الم�حوثین )5(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %18  18  طالب

  %44  44  موظف

  %13  13  رجل أعمال

  %10  10  عامل

  %07  07  ر�ة منزل

  %08  08  اخر� (عضو هیئة تدر�س جامعي)

  %100  100  المجموع

معظم أفراد العینة هم من الموظفین بنس�ة من خالل الجدول یتضح أن   

% یلیهم رجال األعمال 18الطالب في المرت�ة الثان�ة بنس�ة  و�أتي% 44

% وهم أعضاء هیئة 8% وجاءت أخر� بنس�ة 10% والعامل بنس�ة 13بنس�ة 
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% ولعل ت�این المهنة 7تدر�س جامعي وأخیرا ر�ة البیت أو المنزل بنس�ة 

  .والخدماتالسلع للم�حوثین من شأنه أن �قود إلى ت�این االهتمامات في مجال 

  یوضح الوضع الماد� للم�حوثین )6(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات

  %17  17  مرتفع

  %49  49  متوس�

  %34  34  منخفض

  %100  100  المجموع

توضح ب�انات الجدول أعاله أن معظم الم�حوثین هم من ذو� الوضع الماد� 

% بینما جاءت نس�ة ذو� الوضع الماد� المنخفض بنس�ة 49المتوس� بنس�ة 

% و�الح� ال�احث أن 17% وش�ل ذو� الوضع الماد� المرتفع نس�ة 34

الماد� للم�حوثین وال  هناك شيء من االنسجام ما بین طب�عة المهنة والوضع

شك أن الوضع الماد� له دور �بیر ومؤثر في عمل�ة التقی�م والتفاعل مع 

إعالنات الطرق وخاصة ف�ما یتعل� �مجال المفاضلة بین السلع وتعز�ز الوالء 

  واتخاذ قرار الشراء

  یوضح مد� متا�عة الم�حوثین إلعالنات الطرق �مدینة مصراته )7(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات 

  %62  62  دائما

  %38  38  أح�انا

  %100  100  المجموع

% من العینة یتا�عون إعالنات الطرق �صورة دائمة بینما 62یوضح الجدول أن 

% منهم یتا�عونها أح�انا ولعل في ذلك مؤشر على أن إعالنات الطرق 38

االهتمام �النس�ة �مدینة مصراتة قد نجحت في عملیتي جذب االنت�اه وٕاثارة 

  لعینة الم�حوثین.
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  اتهیوضح تقی�م الم�حوثین لنس�ة استخدام إعالنات الطرق �مدینة مصر  )8(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات

  %51  51  تستخدم بدرجة �ث�فة

  %39  39  تستخدم بدرجة معقولة

  %10  10  ضع�فةتستخدم بدرجة 

  %100  100  المجموع

یر� معظم الم�حوثین من خالل الجدول أعاله أن إعالنات الطرق �مدینة 

% من الم�حوثین 39%، و�ر� 51مصراتة تستخدم بدرجة �ث�فة وذلك بنس�ة 

% منهم یرون أنها تستخدم بدرجة 10أنها تستخدم بدرجة معقولة، بینما 

نات ضع�فة، ولعل هذا یتف� مع مالحظة ال�احث حول االستخدام الكثیف إلعال

الجدو� من هذه اإلعالنات  أهم�ة دراسةالطرق �مدینة مصراته، و�ؤ�د أ�ضا 

  في إطار األهداف اإلعالن�ة

  صراتهمیوضح ما یلفت انت�اه الم�حوثین أكثر في إعالنات الطرق �مدینة  )9(جدول رقم 

  النس�ة المئو�ة  التكرار  الفئات

  %15  15  الموقع

  %08  08  الش�ل

  %07  07  الحجم

  %26  26  التصم�م

  %13  13  األلوان

  %31  31  المحتو� 

  %00  00  آخر

  %100  100  المجموع

یتضح من خالل الجدول أعاله أن أكثر ما یلفت انت�اه الم�حوثین في إعالنات 

% ثم 26% یل�ه التصم�م بنس�ة 31الطرق �مدینة مصراته هو المحتو� بنس�ة 

% وأخیرا 8% وجاء الش�ل بنس�ة 13% یل�ه األلوان بنس�ة 15الموقع بنس�ة 
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ن إلش�اع �عض % ولعل هذا یؤشر إلى أن الم�حوثین �حتاجو 7الحجم بنس�ة 

الرغ�ات والحاجات من خالل مطالعة المحتو� اإلعالني على الرغم من أن 

إعالنات الطرق تتمیز في غالبیتها �النص اإلعالني القصیر جدا، �ذلك �الح� 

أن نس�ة �بیرة من الم�حوثین یجذب انت�اههم التصم�م ولعل هذا یدل على أن 

  بجمال�ة التصم�م. معظم إعالنات الطرق �مدینة مصراته یتمیز 

اتجاهات الم�حوثین نحو النواحي الم�ان�ة والش�ل�ة والجمال�ة ) یوضح 10جدول رقم (

  إلعالنات الطرق 

 الفئات
التكرار 

  والنس�ة
 المجموع ال أواف� محاید أواف�

المواقع المختارة إلعالنات الطرق �مدینة مصراته مواقع ممتازة 

 وتم�ن من جذب انت�اه الجمهور

 100 21 24 55 التكرار

 %100 %21 %24 %55 النس�ة

�عض المواقع إلعالنات الطرق تش�ل خطرا على قائد� المر��ات 

 في حال متا�عتهم لها أثناء الق�ادة

 100 26 17 57 التكرار

 %100 %26 %17 %57 النس�ة

المواقع المختارة إلعالنات الطرق ال تم�ن الجمهور من متا�عة 

 اإلعالن �ارت�احمحتو� 

 100 56 25 19 التكرار

 %100 %56 %25 %19 النس�ة

 ال یوجد تنوع في أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �مدینة مصراته
 100 33 18  49 التكرار

 %100 %33 %18 %49 النس�ة

 تراعي إعالنات الطرق الق�م والعادات االجتماع�ة للجمهور
 100 06 11 83 التكرار

 %100 %06 %11 %83 النس�ة

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة مواك�ة للتطور التقني والتكنولوجي 

 في مجال اإلعالن

 100 48 23 29 التكرار

 %100 %48 %23 %29 النس�ة

تتمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراته �اإلبداع واالبتكار في األفكار 

 اإلعالن�ة

  100  41  21  38  التكرار

  %100  %41  %21  %38  النس�ة

 تتمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراتة بجمال�ة التصم�م واأللوان
  100  33  31  36  التكرار

  %100  %33  %31  %36  النس�ة

  

الم�ان�ة  خصص الجدول أعاله لتقصي اتجاهات الم�حوثین حول النواحي    

والش�ل�ة والجمال�ة إلعالنات الطرق �مدینة مصراته حیث یر� معظم الم�حوثین 
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أن المواقع المختارة إلعالنات الطرق �مدینة مصراته مواقع ممتازة وتم�ن من 

% یرون 21% لمحاید و24% مقابل 55جذب انت�اه الجمهور بنس�ة بلغت 

  ع�س ذلك. 

% من أفراد العینة إلى أن �عض مواقع إعالنات الطرق تش�ل 57وذهب    

% یرون أنها ال 26 خطرا على قائد� المر��ات في حال متا�عتهم لها، مقابل

% من الم�حوثین موقف الح�اد، و�تف� ال�احث مع ما 17تش�ل خطرا واتخذ 

ذهب إل�ه معظم الم�حوثین في أن �عض المواقع تش�ل خطرا على قائد� 

المر��ات خاصة مواقع تقاطعات الطرق والتي تحتاج لدرجة تر�یز عال�ة من 

  قائد� المر��ات.

 ا�عةعالنات الطرق وأنها ال تم�ن الجمهور من متأما عن المواقع المختارة إل   

% من العینة إلى عدم الموافقة على ذلك 56محتو� اإلعالن �ارت�اح فقد ذهب 

% على ذلك ولعل في ذلك تأكید 19% موقف الح�اد بینما واف� 25واتخذ 

  على أن المواقع المختارة إلعالنات الطرق �صورة عامة مواقع ممتازة.

التنوع في أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �مدینة مصراته فإن وف�ما یختص �  

% 33عدم وجود تنوع في األش�ال واألحجام رأ�  العینة یرون % من 49

% موقف الح�اد ولعل ذلك یؤشر إلى غ�اب استخدام 18ع�س ذلك واتخذ 

ن �عض األش�ال اإلعالن�ة مثل إعالن المنطاد والشاشات اإللكترون�ة وغیرها م

الحدیثة أو أن نس�ة استخدامها ضئیلة مقابل أش�ال أخر� �ث�فة األش�ال 

االستخدام، أما عن الحجم فقد یتف� ال�احث مع من یرون أن هناك تنوع في 

  األحجام وف� ما الحظه ال�احث في طرق وشوارع المدینة.
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% من الم�حوثین أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تراعي الق�م 83ورأ�   

% على 6% موقف الح�اد ولم یواف� 11تماع�ة للجمهور، واتخذ والعادات االج

ذلك و�عتبر هذا األمر مؤشرا جیدا درجة التواف� بین اإلعالن والعادات والتقالید 

في المجتمع المعین هي أحد العوامل التي تحدد درجة نجاح اإلعالن في تحقی� 

  أهدافه.

ور التقني والتكنولوجي في وحول مواك�ة إعالنات الطرق �مدینة مصراتة للتط   

% إلى 29% من الم�حوثین أنها غیر مواك�ة وذهب 48مجال اإلعالن رأ� 

% موقف الح�اد و�عد هذا مؤشرا سلب�ا وأن إعالنات 23أنها مواك�ة واتخذ 

الطرق �المدینة ال زالت تمارس وف� الطرق التقلید�ة ولم تستفد من التطور 

  ن حسب رأ� معظم الم�حوثین.التقني والتكنولوجي في مجال اإلعال

تمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراته �اإلبداع واالبتكار في األف�ار أما عن   

% منهم 38% من العینة أنها ال تتمیز بذلك بینما ذهب 41فقد رأ�  اإلعالن�ة

% موقف 21إلى أنها تتمیز �اإلبداع واالبتكار في األف�ار اإلعالن�ة، واتخذ 

یوشر إلى أن إعالنات الطرق �مدینة مصراته تعاني من الح�اد ولعل ذلك 

الضعف في أهم عنصر من عناصر االقناع وهو الف�رة اإلعالن�ة والتي تبنى 

  علیها �ق�ة عناصر التصم�م اإلعالني.

وعن مد� تمیز إعالنات الطرق �مدینة مصراتة بجمال�ة التصم�م واأللوان    

% ع�س ذلك واتخذ 33ذلك بینما رأ� % من أفراد العینة أنها تتمیز ب36رأ� 

% موقف الح�اد و�الح� هنا تقارب نسب الموافقة وعدمها والح�اد مما یدل 31

على أن هناك مش�لة ف�ما یختص �الناح�ة الجمال�ة والتصم�م�ة إلعالنات 

  الطرق �مدینة مصراتة.



  فاعلية إعالنات الطرق يف تعزيز الوالء للسلع والخدمات (دراسة مسحية التجاهات جمهور مدينة مرصاتة)

  
144 

 

ز تعز� اتجاهات الم�حوثین نحو مد� فاعل�ة إعالنات الطرق في) یوضح 11جدول رقم (

  الوالء للسلع والخدمات.

 الفئات
التكرار 

  والنس�ة
 المجموع ال أواف� محاید أواف�

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تقدم معلومات تفصیل�ة 

 ومفیدة عن السلع والخدمات

 100 52 19 29 التكرار

 %100 %52 %19 %29 النس�ة

وال إعالنات الطرق �مدینة مصراتة ذات طب�عة تذ�یر�ة فق� 

 تقدم تفاصیل عن السلع والخدمات

 100 29 18 53 التكرار

 %100 %29 %18 %53 النس�ة

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تمد المستهلك ببدائل أخر� 

 للسلع والخدمات التي �ستخدمها

 100 31 28 41 التكرار

 %100 %31 %28 %41 النس�ة

االرت�اك التزاحم في إعالنات الطرق �مدینة مصراتة �سبب 

 للمستهلك في االخت�ار بین السلع والخدمات

 100 47 21  32 التكرار

 %100 %47 %21  %32 النس�ة

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تت�ح للمستهلك فرصة 

 المفاضلة بین السلع والخدمات

 100 43 06 51 التكرار

 %100 %43 %06 %51 النس�ة

للشر�ات المنتجة ترسخ إعالنات الطرق العالمة التجار�ة 

 للسلع والخدمات لد� الجمهور

 100 21 18 61 التكرار

 %100 %21 %18 %61 النس�ة

تعطي إعالنات الطرق احساس �أهم�ة وتمیز السلع 

 والخدمات المعلن عنها

  100  33  09  58  النس�ة

  %100  %33  %09  %58  التكرار

تسهم إعالنات الطرق في إش�اع الكثیر من الحاجات 

 والرغ�ات لد� الجمهور

  100  35  13  52  النس�ة

  %100  %35  %13  %52  التكرار

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تعزز والء المستهلك للسلع 

 والخدمات التي �ستخدمها

  100  37  11  52  النس�ة

  %100  %37  %11  %52  التكرار

تشجع إعالنات الطرق �مدینة مصراتة المستهلك على اتخاذ 

 قرار الشراء

  100  28  19  53  النس�ة

  %100  %28  %19  %53  التكرار

یتعل� محتو� الجدول أعاله بتقصي اتجاهات الم�حوثین نحو مد� فاعل�ة    

إعالنات الطرق �مدینة مصراته في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات حیث رأ� 

إعالنات الطرق �مدینة مصراتة ال تقدم معلومات % من الم�حوثین أن 52

% إلى ع�س ذلك واتخذ 29وذهب  ومفیدة عن السلع والخدماتتفصیل�ة 
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% موقف الح�اد، ولعل ذلك �عود أصال إلى طب�عة إعالنات الطرق التي 19

تستهدف جمهورا ال �متلك في أغلب األح�ان زمنا �اف�ا للتعرض لها مما یؤد� 

إلى اختصار المحتو� اإلعالني غیر أن �عضها قد �قدم �عض المعلومات 

  ل�ة خاصة في حال السلع أو الخدمات الجدیدة.التفصی

% من 53ولتأكید اتجاه الم�حوثین حول محتو� إعالنات الطرق فقد رأ�   

الم�حوثین أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة ذات طب�عة تذ�یر�ة فق� وال تقدم 

% موقف 18% ع�س ذلك واتخذ 29تفاصیل عن السلع والخدمات بینما رأ� 

مؤشر واضح أن إعالنات الطرق �مدینة مصراته تستخدم أكثر الح�اد وفي هذا 

النم� التذ�یر� الذ� یر�ز على اسم المنتج أو صورته أو العالمة التجار�ة 

  لكسب المنافسة وتعز�ز الوالء للسلع والخدمات.

% أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تمد 41ومن خالل الجدول فقد رأ�   

% إلى 31ع والخدمات التي �ستخدمها بینما ذهب المستهلك ببدائل أخر� للسل

% موقف الح�اد ولعل تقارب نسب الموافقة وعدم 28أنها ال تقدم بدائل والتزم 

الموافقة بین الم�حوثین �عود الختالف مع�ار اعتماد البدیل للسلعة أو الخدمة 

ف�عض المستهلكین ��تفي �الخطو� العر�ضة في الح�م مثل اسم السلعة ومجال 

الستخدام أو السعر في حین أن ال�عض اآلخر �عتمدون في الح�م على درجة ا

الجودة مثال والتفاصیل حول مواصفات السلعة والتي قد ال توجد في معظم 

  إعالنات الطرق التي تعتمد النهج التذ�یر�.

أما ف�ما یختص �التزاحم في إعالنات الطرق �مدینة مصراتة وما �م�ن أن  

% �47سب�ه من ارت�اك للمستهلك في االخت�ار بین السلع والخدمات فقد رأ� 

% موقف الح�اد 21% ع�س ذلك والتزم 32أنها ال تسبب االرت�اك، بینما رأ� 
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ب�عض الوالء ولعل في ذلك مؤشر غیر م�اشر أن معظم الم�حوثین یتمتعون 

للسلع والخدمات التي یتعاملون معها أصال، �ما تجدر االشارة أ�ضا أن نس�ة 

مقدرة من الم�حوثین یرون أنها تسبب لهم االرت�اك وقد �عود ذلك إلى �عض 

  العوامل الذات�ة المرت�طة �المستهلك مثل الوضع الماد� واالجتماعي.

طرق �مدینة مصراتة تت�ح % من الم�حوثین إلى أن إعالنات ال51وذهب    

% أنها ال تت�ح ذلك 43للمستهلك فرصة المفاضلة بین السلع والخدمات، ورأ� 

% �الح�اد و�الح� هنا تقارب النسب بین الموافقین وغیر 06بینما التزم 

ح�م الموافقین ولعل ذلك �عود ــ و�ما ذ�ر ال�احث سا�قا ــ الختالف معاییر ال

م ناك من �عتمد في المفاضلة على مع�ار السعر وحجوالتقی�م بین الم�حوثین فه

لة العبوة وش�ل المنتج مثال وفقا ألوضاعه الماد�ة وهناك من �عتمد في المفاض

ه على التفاصیل المرت�طة بجودة المنتج ومواصفاته والفوائد التي �حققها وهذ

  تفاصیل قد ال تقدم من خالل معظم إعالنات الطرق.

ات الطرق العالمة التجار�ة للشر�ات المنتجة للسلع ترسیخ إعالنأما عن    

% من الم�حوثین على ذلك ولم یواف� 61والخدمات لد� الجمهور فقد واف� 

% موقف الح�اد وفي ذلك مؤشر جید �أن إعالنات الطرق 18% والتزم 21

تسهم في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات من خالل ترسیخ العالمة التجار�ة 

  ة.للشر�ات المنتج

% من الم�حوثین على أن إعالنات الطرق تعطي احساس �أهم�ة 58وواف�   

% 09% ع�س ذلك والتزم 33وتمیز السلع والخدمات المعلن عنها، بینما رأ� 

موقف الح�اد وفي هذا مؤشر جید حیث أن االحساس �أهم�ة وتمیز السلعة أو 
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لك تجاه السلعة الخدمة �عتبر من العوامل المساعدة على ترسیخ قناعة المسته

  أو الخدمة و�التالي تعز�ز والءه لها.

وف�ما یختص بإسهام إعالنات الطرق في إش�اع الكثیر من الحاجات والرغ�ات 

% من الم�حوثین على أنها تسهم في ذلك وعارض 52لد� الجمهور فقد واف� 

% موقف الح�اد ولعل �عض الم�حوثین 17% ذلك �عدم الموافقة واتخذ 35

ي تحدید اتجاهاتهم نحو السلع والخدمات على المعلومات األساس�ة �عتمدون ف

عن السلع والخدمات والتي تقدم في أغلب األح�ان من خالل إعالنات الطرق 

لذلك یرون أنها تسهم في اش�اع حاجاتهم ورغ�اتهم بینما �میل ال�عض اآلخر 

ة وث�قة للتعامل مع التفاصیل لذلك ال یر� فیها ذلك وهذا االختالف ذو صل

�الخصائص الذات�ة للشخص مثل الوضع الماد� أو االجتماعي او طب�عة 

المهنة أو المستو� التعل�مي والثقافي  أو غیرها وجم�عها تعتبر من الفروق 

  الفرد�ة ذات االعت�ار.

والءهم % من الم�حوثین أن إعالنات الطرق �مدینة مصراتة تعزز 52ورأ�   

% أنها ال تعزز 37نها أصال، في حین رأ� والخدمات التي �ستخدمو  للسلع

% موقف الح�اد و�عتبر هذا مؤشر موجب في إطار فاعل�ة 11الوالء واتخذ 

إعالنات الطرق �مدینة مصراته في تعز�ز الوالء غیر أن نسبته حسب ما یر� 

ال�احث تعتبر ضع�فة �صورة عامة غذا أخذ في االعت�ار أن نس�ة ل�ست 

أنها ال تعزز الوالء وهذا قد ��ون ناتجا عن سوء في  % یرون �37القلیلة بلغت 

  التخط�� أو في التصم�م �قتضي التقی�م والتقو�م من قبل المعلنین.

أما ف�ما یختص �قدرة إعالنات الطرق �مدینة مصراته على تشج�ع المستهلك   

% من الم�حوثین أن لها القدرة على ذلك 53على اتخاذ قرار الشراء فقد رأ� 
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% موقف الح�اد 19% أن ل�س لها القدرة على ذلك والتزم 28رأ� بینما 

و�النظر إلى أن اتخاذ قرار الشراء هو الهدف األساسي الذ� �سعى إل�ه �ل 

المنتجین للسلع والخدمات فأن هذا �عتبر مؤشرا جیدا �النس�ة لجدو� استخدام 

د نس�ة إعالنات الطرق �مدینة مصراتة وأن �انت النس�ة �صورة عامة ال تع

  مرتفعة.

  النتائـــــج

رة یود ال�احث وقبل البدء في استعراض نتائج الدراسة المیدان�ة أن ینوه م   

أخر� إلى أن الدراسة المسح�ة أجر�ت على عینة عمد�ة وف� مع�ار� متا�عة 

إعالنات الطرق وارت�اد مراكز التسوق السلعي والخدمي �مدینة مصراته ولذا 

صعب تعم�مها على تعتبر النتائج التي تم استخالصها مجرد مؤشرات قد �

مجتمع ال�حث ��ل وٕانما تؤخذ من �اب المؤشرات المبدئ�ة الدالة في مجال 

 فاعل�ة إعالنات الطرق في تعز�ز الوالء للسلع والخدمات حیث تمثلت النتائج

  المستخلصة في اآلتي:

اتضح من خالل الدراسة المسح�ة أن هناك اهتمام من قبل الجمهور �مدینة  /1

  إعالنات الطرق إما �صورة دائمة أو أح�انا. مصراته �متا�عة

اته بینت الدراسة المسح�ة أن المواقع المختارة إلعالنات الطرق �مدینة مصر  /2

حسب اتجاهات الجمهور تعتبر مواقع ممتازة �صورة عامة وتم�ن من جذب 

انت�اه الجمهور ومتا�عته لإلعالن �ارت�اح غیر أن �عض هذه المواقع �ش�ل 

  ائد� المر��ات في حال متا�عتهم لها.خطرا على ق
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�شفت الدراسة المسح�ة من خالل آراء نس�ة مقدرة من الم�حوثین عدم  /3

أش�ال وأحجام إعالنات الطرق �مدینة مصراته �ما أنها غیر  في تنوعوجود 

مواك�ة للتطور التقني والتكنولوجي وال تتمیز أف�ارها اإلعالن�ة �اإلبداع 

  .واالبتكار

ص من الدراسة أن نس�ة مقدرة من إعالنات الطرق �مدینة مصراته �ستخل /4

  تتمیز بجمال�ة التصم�م واأللوان وأن غالبیتها تراعي الق�م والعادات للمجتمع.

أوضحت الدراسة أن معظم إعالنات الطرق �مدینة مصراته ذات طب�عة  /5

ح له فرصة تذ�یر�ة غیر أنها تمد المستهلك ببدائل أخر� للسلع والخدمات وتت�

  المفاضلة بینها وال �سبب تزاحم االعالنات االرت�اك في االخت�ار.

أشارت الدراسة المسح�ة إلى أن إعالنات الطرق تسهم بدرجة مقبولة في  /6

ترسیخ العالمة التجار�ة للشر�ات المنتجة وتعطي احساس �أهم�ة السلع 

بدرجة مقبولة والخدمات المعلن عنها وتسهم في اش�اع الحاجات والرغ�ات 

  أ�ضا

تبین من خالل الدراسة أن إعالنات الطرق �مدینة مصراته تسهم بدرجة  /7

مقبولة في تعز�ز والء المستهلكین للسلع والخدمات التي �ستخدمونها وتشجع 

  على اتخاذ قرار الشراء. 
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  المقترحــات

ضرورة تجنب وضع إعالنات الطرق في تقاطعات الطرق الخطرة  /1

والمزدحمة حرصا على سالمة قائد� المر��ات والحرص على أخذ موافقة إدارة 

  المرور عند اقتراح الموقع اإلعالني.

 ضرورة مواك�ة شر�ات اإلعالن �مدینة مصراته للتطور التقني والتكنولوجي /2

  في مجال اإلعالن.

االهتمام من قبل شر�ات اإلعالن �مدینة مصراته �الجانب االبتكار�  /3

ة االبداعي ف�ما یختص �األف�ار اإلعالن�ة والتصم�م وذلك من خالل االستعانو 

  �المختصین في هذا المجال �غض النظر عن التكلفة.

ضرورة التنوع في األش�ال اإلعالن�ة واإلكثار من استخدام األش�ال  /4

  اإلعالن�ة الحدیثة مثل الشاشات اإلعالن�ة اإللكترون�ة. 

لتفاصیل المهمة عن السلعة أو الخدمة في المحتو� محاولة تضمین �عض ا /5

  اإلعالني.

  ي.التأكد من سالمة وصحة الناح�ة اللغو�ة واإلمالئ�ة في المحتو� اإلعالن /6

  محاولة تجنب التزاحم في أماكن نشر إعالنات الطرق.   /7
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  الهوامش والمراجــــــــــع

 https:llar.wikipedia.org l wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ـ 1

القاھرة،  ،2ط ،فنونھ وسائلھ.. أسسھ.. اإلعالن: ،منى سعید الحدیدي وسلوى أمام عليـ 2

  122ص  م،2008الدار المصریة اللبنانیة، 

 https: llar. https:llar.wikipedia.org l wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة ـ 3

   forces.com www.lebanesehttps:ll _ـ 4

األردن،  ،2، طاإلعالن مدخل تطبیقي ،طاھر محسن الغالبي وأحمد شاكر العسكريـ 5

  125ص ،م 2006عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، 

6. https:llwww.google.com  

  53ص ه،1429، عالم الكتب، القاھرة، المعاصرةمعجم اللغة العربیة  ،أحمد مختار عمرـ 7

  50ص م،2003، عالم الكتب، ، القاھرةالذھنیةالعالقات العامة والصورة  ،عجوة عليـ 8

، عمان، دار مجدالو�، ، األردنالعامةالدعا�ة واإلعالن والعالقات  ،محمد جودت ناصرـ 9

   102ص م،1997/1998

، األردن، عمان، الدعا�ة واإلعالن ،ـ قحطان بدر العبدلي وسمیر عبد الرزاق العبدلي10

  18ص ،م 1993م�ت�ة �غداد� للط�اعة والنشر،

  22ص  ت،الدار المصر�ة اللبنان�ة، د  القاهرة، اإلعالن، الحدید�،مني ـ 11

  103مرجع سب� ذ�ره ص ،ـ محمد جودت ناصر12

  116ص  ،ـ المرجع نفسه13

م، 2006االس�ندر�ة، الم�تب العر�ي الحدیث،  ،اإلعالن ،ـ اسماعیل محمد السید14

   156ص

  122مرجع سب� ذ�ره، ص ،ـ منى سعید الحدید� وسلو� أمام علي15

http://www.lebanese/
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  192ص م،2003 /2002الدار الجامع�ة،  ،اإلعالن ،ـ محمد فر�د الصحن16

ن دب، زهرا ،4، �الترو�ج واإلعالن ،ـ قحطان بدر العبدلي وسمیر عبد الرزاق العبدلي17

  59ص م،1998للنشر والتوز�ع،

  193مرجع سب� ذ�ره ص ،محمد فر�د الصحنـ 18

  نفس الصفحة ،ـ المرجع نفسه19

  14مرجع سب� ذ�ره، ص  ،ـ منى سعید الحدید� وسلو� أمام علي20

ره، مرجع سب� ذ� ،الترو�ج واإلعالن ،ـ قحطان بدر العبدلي وسمیر عبد الرزاق العبدلي21

   61ص 

  145ــ  133مرجع سب� ذ�ره، ص  ،سعید الحدید� وسلو� أمام علي ـ منى22

  م تح��م صح�فة االستب�ان من قبل:*ت

 عالمد. علي حامد هارون، استاذ مشارك، قسم العالقات العامة واإلعالن، �ل�ة الفنون واإل 

  جامعة مصراته.

  ته.جامعة مصرا د. مفتاح محمد اجع�ة، استاذ مشارك، قسم الصحافة، �ل�ة الفنون واإلعالم 




