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املخلص::
يلعب اليوم العان دورا هاما وحيويا في حياتنا االقتصادية .ويزداد هذا الدور أهمية في ظل عوملة االقتصاد العالمي وارتفاع شدة املنافسة بين
الشركات التي لم يعد نشاطها مقيدا باطار جغرافي محدد .لهذا فان من أبرز املهام التي تسعى الشركات تحقيقها هي الوصول الى أكبر قدر ممكن من
املستهلكين الكتساب أكبر حصة سوقية على حساب املنافسين ،لهذا كان ال بد من التركيز على الجانب املمثل بحساب تكاليف العان .ونتيجة لذلك
يقابله سعي الشركات املستمر لتعريف املستهلكين بسلعهم واهمية اقتنائها والذي بدوره سيكون له أثرا واضحا على الناتج املحلي االجمالي وبالتالي
معدالت النمو االقتصادي .ومن الواضح أن تخصيص الشركات ملبالغ مالية على النفا العاني قد أعطى الكثير من هذه الشركات مزايا اضافية
للوصول الى تحقيق الهدف االهم وهو زيادة حجم املبيعات وتحقيق أكبر قدر ممكن من االرباح.
وقد أظهرت الدراسة األثر املباشر ملعدالت النفا العاني في اململكة األردنية الهاشمية على معدالت النمو االقتصادي باستخدام اسلوب التحليل
القياس ي وتحديدا طريقة املربعات الصغرى حيث تبين أن للنفا العاني أثر واضح في زيادة النمو االقتصادي للمملكة األردنية الهاشمية.
الكلمقت املاتقحية :العان؛ النفا العاني؛ صناعة العان؛ الناتج املحلي االجمالي؛ النمو االقتصادي؛ اململكة األردنية الهاشمية.

املدقمةة:
ان التطور الكبير الذي شهده عاملنا اليوم في صناعة العان قد بلغ حجما كبيرا جدا وله من املساهمة الفعالة في جميع ميادين الحياة على وجه
االرض وخصوصا فيما يتعلق بالشؤون االقتصادية ملا له من أهمية في تطور الحياة االقتصادية لدول العالم ،لهذا كان ال بد من التركيز على هذا الجانب
الهام في حياتنا وبشكل مخطط ومنهجي حتى تتوفر لنا القدرة على معرفة وقراءة اآلثار الهامة لهذا العنصر دائم التجديد في حياتنا .ويمكن اعتبار طر
وأدوات وشكل االعان نمطا هاما من أنماط التطور التكنولوجي في حياتنا وخاصة في العقود االخيرة ملا لنهضة االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي من
أهمية في حياة كل فرد .مما ينعكس هذا األثر وبشكل مباشر على سلوكيات الجماعات واألفراد من اتباع انماط جديدة في حياتهم وتحديدا في السلوك
االقتصادي الخاص بهم.
ويكون ذلك بشكل خاص عند معرفة الكم الهائل من وسائل العان ابتداء من الطر التقليدية للعان وصوال إلى ما نحن عليه اليوم من
استخدام ألكثر الوسائل تقدما وفاعلية للوصول الى عقول وجيوب االفراد وملا له من أثار اقتصادية الحقة تشمل جميع القطاعات االقتصادية .وقد
ركز هذا النهج أو هذه الصناعة على دراسة السلوك االنساني والحالة النفسية لألفراد محاولة بذلك غرس مفهوم علم النفس التجاري والذي يعتمد
بشكل أساس ي على تسخير علم النفس في مجاالت العان املختلفة حتى بات األثر واضحا على سلوك املستهلكين وتوجهاتهم ،لذا ما سياحظ الحقا هو
األثر األكبر واألعظم للعان على االقتصاد ككل وهذا ما نسعى للوصول اليه حتى نتمكن من معرفة أهمية هذا الجانب والعمل بشكل مستمر على
تطويره.
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وبما أن التركيز في هذا املجال سيكون على األثر االقتصادي للعان وخاصة أن كثير من وسائل االتصال املختلفة تعتمد مواردها على الدخل
الذي يتأتى لها عبر وسائل العان بالضافة الى ترابط هذه الصناعة بمختلف مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية ممثا بالدور الذي تلعبه بشكل
أساس ي في املساعدة بدوران عجلة االقتصاد من زيادة الدخل الفردي وانعكاسه على الدخل القومي وزيادة فرص التشغيل وغيره من امور ،فانه ال بد
من البحث بشكل متأني ودقيق في االحصائيات املتوفرة والتي تركز بشكل أساس ي على حجم النفا العاني في دول العالم وبشكل خاص سيكون التركيز
على حجم النفا العاني في اململكة األردنية الهاشمية ملحاولة معرفة مستو مساهمة هذا النشاط في الحياة االقتصادية واحتمالية تنشيطها ملا له من
أثار ايجابية ان وجدت على النمو االقتصادي للدولة بشكل عام.
أهمية المراسة:
تعتبر هذه الدراسة محاولة جادة ملعرفة حجم النفا العاني وتطوره في اململكة األردنية الهاشمية للفترة املمتدة ما بين  2018 – 2000وخاصة
أنه من املعروف أن العان يمثل أحد األركان األساسية لسلوك البشر االقتصادي وذلك ليس في اململكة األردنية الهاشمية وحدها وانما في جميع أرجاء
املعمورة .لذا فانه ال بد من التركيز على مجموعة من النقاط الهامة لتلخيص أهمية البحث ،أبرزها ما يلي :
 .1املقارنة بين النفا العاني املحلي والخارجي وعلى املستويين االقليمي والعالمي.
 .2التركيز على أهم الهفوات التي تواجه صناعة العان في اململكة األردنية الهاشمية ومحاولة معالجتها من خال االستفادة من خبرات الدول
االخرى.
 .3التركيز على أن تكون ردود األفعال ايجابية عند القطاعات االقتصادية املختلفة.
أهماف المراسة:
أخذت الدراسة بعين االعتبار تحقيق مجموعة من االهداف أبرزها :
 .1دراسة حجم النفا العاني ومعرفة أثاره االيجابية على االقتصاد الوطني.
 .2مقارنة حجم النفا العاني املتحقق في األردن مع دول االقليم والعالم.
 .3البحث في أسباب تراجع النفا العاني وتذبذبه خال السنوات املاضية.
 .4التركيز على أساليب العان الحديثة (العان اللكتروني) وما له من أثار ايجابية على الجانب االقتصادي.
ةشكلة المراسة:
ً
نظرا ملا للعان من أهمية كبيرة على نشاط القطاعات االقتصادية وخاصة القطاع االستهاكي الذي يسعى دائما للحصول على املعلومات التي
تظهر أهمية ما يتم اقتناءه من سلع وخدمات أو حتى أفكار معينة ضمن االمكانيات املتاحة ،وكذلك القطاع االنتاجي الذي يسعى دائما الى تحقيق أكبر
قدر ممكن من األرباح التي من خالها يستطيع ضمان نموا طبيعيا وصحيحا للنشاط االقتصادي املتعلق باملشروع .لهذا كان ال بد من دراسة مفهوم
العان وما استجد عليه من تطورات عبر السنوات املاضية ملعرفة األثار االقتصادية لهذا النشاط على االقتصاد الوطني وخاصة اذا كان من املعلوم
عدم ثبات واستقرار حجم النمو في النفا العاني على املستوى املحلي والدولي وخضوع هذه الحالة لكثير من العوامل التي قد تؤثر ايضا على مستوى
تأثير هذا النهج على النمو االقتصادي.
ةنهجية البحث:
سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واملتمثل بدراسة االسس النظرية واالدبيات املتوفرة مع التركيز بشكل أساس ي على الجوانب واالساليب
الحديثة لطر العان ،ملعرفة أثاره على النمو االقتصادي .بالضافة الى تحليل البيانات املجدولة والتي تركز على حجم النفا العاني وأساليبه وذلك
باعتماد طريقة املربعات الصغرى من البرنامج القياس ي .E-views
حمود المراسة:
تمثل اململكة األردنية الهاشمية الحدود الجغرافية للدراسة والحد الزمني للدراسة سيكون للفترة ما بين (.)2018 – 2000
المراسقت السقبدقة:
يوجد العديد من الدراسات العربية واالجنبية التي تناولت أثر العان على االقتصاد القومي والنمو االقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر.
وركزت كثير من الدراسات على دور العان في السلوك الشرائي لألفراد والذي يمثل الخطوة االولى لجعل عجلة االقتصاد تبدأ بالدوران بشكل طبيعي
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من خال مفهومي العرض والطلب على السلع والخدمات .وسيتم استعراض مجموعة من الدراسات التي تظهر هذا االثر الواضح لجعل صناعة العان
عنصرا هاما في زيادة حجم النشاط االقتصادي وما توصلت اليه من نتائج ،على النحو االتي:
 دراسة ) (Zeynep & Elif, 2018بعنوان" تحليل التأثير املتبقدل بين النادققت لعلى اللعان والنقتج املحلي االجمقلي " :هدفت الدراسة الى تحليل
االثر املباشر لحجم النفقات العانية على الناتج املحلي االجمالي .فمن خال معرفة مدى ترابط اقتصاديات الدول بعضها ببعض فان للنفا
العاني أثرا قويا ودورا اساسيا باعتباره االداة التسويقية االكثر فعالية حيث يعمل على اظهار الفعالية االقتصادية نتيجة هذا النشاط وعليه فان
الشركات التي تهتم بالعان فإنها ضمنيا تسعى الى اكتساب السو وزيادة الحصة السوقية وخلق صورة ايجابية تجاه العامة التجارية وتستكشف
الدراسة العاقة بين اجمالي الناتج املحلي االجمالي ونفقات العان وفقا ملستويات التنمية االقتصادية في البلدان.
 دراسة ) (Laurent & Pau, 2016بعنوان" اللعان واالبتكقر والنمو االقتصقدي" :هدفت الدراسة الى تطوير نموذجا لديناميكيات الشركات من
خال ابتكار املنتجات التي تتضمن بشكل صريح قرارات العان من قبل الشركات .وذلك من خال بناء اطار عمل يوحد حجم الحقائق التي حددها
االدب التسويقي ،ويتم استخدام النموذج لشرح مجموعة من الحاالت التجريبية لعدد من الشركات في الواليات املتحدة االمريكية .وقد تبين من
دراسة الحالة حول االحجام املختلفة للشركات أن الشركات األصغر حجما يمكن أن تكون أكثر تركيزا على االبتكار.
 دراسة ) ( Fabio & Andre, 2016بعنوان" فنادققت اللعان في البرازيل ولعاقتهق بقالقتصقد المولي" :هدفت الدراسة الى اظهار ارتباط االداء
املميز لاقتصاد البرازيلي في العقد االول من القرن العشرين بالتوسع في مختلف املجاالت بما في ذلك سو العانات واملرتبطة أساسا بنمو السو
املحلية وتكثيف العاقات التجارية مع الدول االخرى .وبهذا فانه عند تحليل االداء الحالي لسو العان البرازيلي فانه من املتوقع ان يمر بتغيرات كبيرة
وقد يمثل حلقة جديدة في االقتصاد البرازيلي ،حيث أبرزت نتائج الدراسة ان النفا العاني ينخفض مع انخفاض معدالت التضخم والعكس ،كما
تشير الدراسة الى أن حجم النفا العاني في ثاث بلدان اخرى يرتبط بمحددات مختلفة مثل الدين والثقافة والتاريخ.
 دراسة حمزة (  )2015بعنوان " تأثير اللعان في ةكقن البيع لعلى الدقرار الشرائي للمستهلك" :هدفت الدراسة الى التعرف على أثر العان في
مكان البيع على القرار الشرائي للمستهلك .حيث تبين ان للعان في املوقع أثر كبير على قرارات املستهلكين من خال مجموعة من العوامل املؤثرة
أبرزها العمل على تقديم منتجات تلبي احتياجات ورغبات املتسوقين وضمن حدود امكانيتهم املادية .وقد تبين أن للعان في املوقع أثر واضح وكبير في
التأثير على سلوك املستهلكين من خال دراسة ردود أفعال املستهلكين كل مرة يتعرضون لهكذا موقف.
 دراسة ريم شريتح( )2013بعنوان " اللعان اللكتروني في سوريق" :هدفت الدراسة الى معرفة أهمية واقع العان اللكتروني في سوريا واعتبرت
الباحثة أن للدراسة أهمية كبيرة لكونها من أولى الدراسات التي تساهم في تطوير املمارسات العانية اللكتروني في سوريا من خال االعتماد على
األسس العلمية والتقنيات الحديثة في ظل ما يعتبر أن لصناعة العان اللكتروني من أهمية كبرى في تحديد السلوك الشرائي وخاصة ملا له من مزايا
أبرزها توفير الوقت والجهد على أقطاب الحركة االقتصادية وهما املنتج واملستهلك.
 دراسة  )2006( Jean Herveبعنوان " اللعان والنمو االقتصقدي" :هدفت الدراسة الى اظهار دور العان على النمو االقتصادي حيث أظهرت
النتائج انه يمكن تقدير الناتج املحلي االجمالي من خال مؤشر مناسب وهو الكفاءة االنتاجية .وفيما يتعلق باملوضوع يتم من خال الكفاءة االنتاجية
لوسائل العان الغير تقليدية بشكل خاص وأثرها على النمو االقتصادي حيث يرتبط هذا النمو مع ارتفاع معدالت االستثمار العاني على املدى
الطويل لذا ال بد من زيادة حجم هذا النوع من االستثمارات .وركزت الدراسة على أنه عندما تكون املساحة املتاحة للمعلنين في وسائل العان غير
كافية فان قطاع العان الغير تقليدي هو املفضل ومع ذلك فان هذا أقل ارتباطا بكفاءة النمو االقتصادي.
 دراسة ةحمم ديوب( )2006بعنوان " الفناق اللعاني في سورية" :هدفت الدراسة الى التعرف على حجم النفا العاني حيث يمثل هذا
النفا مؤشرا جيدا على الحالة التي يعيشها االقتصاد .وركزت الدراسة على أنه ال بد من بناء صناعة إعانية قوية لها أبعاد استراتيجية مع التركيز
على النفا الرشيد واملوجه في سبيل مجابهة تحديات العصر وعوملة االقتصاد العالمي الذي تنعدم فيه الحدود أمام توسع الشركات العاملية
واملدعومة بإنفا إعاني مرتفع وتنخفض فيه املواصفات املادية بين السلع املتنافسة أمام االهمية املتزايدة للقيمة املضافة والعامات التجارية
العاملية .لذا لن يكون أمام الشركات الوطنية اال أن تسلك ذات الطريق باالعتماد على إنفا إعاني فعال.
 دراسة أبو طعيمة ( )2005بعنوان "أثر اللعان لعلى سلوك املستهلك دراسة تطبيدقية لعلى السلع الغذائية واملنتجة واملسوقة في اململكة
األردفنية الهقشمية " :هدفت الدراسة الى معرفة أثر العان كأحد عناصر املزيج التسويقي على سلوك املستهلك وبشكل خاص على السلع الغذائية
املنتجة واملسوقة داخل حدود الدولة األردنية ،وما هو الدور املطلوب من وسائل العان املختلفة للتعريف بهذه السلع .وقد أظهرت هذه الدراسة
أهمية االرتباط بين العناصر الثاثة املكونة لهذا النشاط وهي الشركات املنتجة ووكاالت العان واملستهلكين.
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املبحث األول :أهمية اللعان وأهمافه وةحمداته االقتصقدية (:الزلعبي)2009 ،
املطلب األول :أهمية اللعان وأهمافه االقتصقدية:
من الهام جدا معرفة أن العان يرتكز أساسا في عمله على ألية هامة وهي ما تسمى بالنموذج العام لاتصاالت حيث يعمل هذا النموذج على
االجابة على عدد من االسئلة والتي من أبرزها ،من هو صاحب الرسالة العانية؟ وماذا سيقول في هذه الرسالة ؟ وأي وسيلة من الوسائل يمكن االعتماد
عليها في العان؟ وملن سوف توجه هذه الرسالة؟ وبهذا فان املعنى الحقيقي للنموذج يسعى الى تبادل الحقائق واالفكار واآلراء واملشاعر.
وبما أن الحديث في الدراسة هو التركيز على أهمية العان وحجم النفا فيه على نشاط االقتصاد القومي ،فانه من املنطق جدا الحديث وبشكل
يمكن أن يوضح أهمية العان والنفا العاني على دوران عجلة االقتصاد وزيادة النمو االقتصادي ،فالبعد االقتصادي للنفا العاني سيمثل
الحلقة االساسية ملناقشة تطور النفا العاني عبر السنوات وما كان لها من آثار ايجابية على زيادة النمو االقتصادي ،وكذلك فان له أثرا واضحا في
حجم النمو االقتصادي مما يعطي الفرصة للحديث عن هذا املوضوع بشكل يوضح مدى مساهمة النفا العاني على الجوانب االقتصادية ملختلف
القطاعات.
فاملراحل التي مر بها تطور العان في عصرنا الحالي وتزايد معدالت النفا العاني على املستوى العالمي دفع الكثير من أصحاب الشركات الى
التوسع في حجم النتاج لتغطية الطلب املتزايد على السلع والخدمات .وقد ظهر هذا األثر بالغا مع تطور وسائل العان الذي يعتمد على األساليب
التقنية الحديثة واملتاحة لجميع الجهات سواء املستهلكين أو املنتجين مما دفع بالكثير من املنتجين الى اتباع هذا االسلوب للوصول الى أكبر عدد من
املستهلكين لزيادة معدالت أرباحهم.
فلوال النشاط العاني وأهميته البالغة في تسويق املنتجات لكان من الصعب على املنتجين التوسع بالشكل الذي يشهده العالم في عصرنا الحالي،
وخاصة أنه من املعروف أن الهدف الرئيس ي للشركات هو تعظيم االرباح من خال تحقيق أكبر قدر ممكن من املبيعات .وهذا ال يمكن له أن يحدث اال
بالوصول الى أكبر قدر ممكن من الجمهور املستهدف بمختلف الوسائل العانية التقليدية والحديثة مع التركيز على الوسائل التي تعمل على تخفيض
متوسط التكلفة الكلية للمنتج بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من االرباح .فالدور الذي يقوم به الجانب العاني للحمات التسويقية هو لفت االنتباه
تجاه سلعة ما أو مجموعة من السلع في سبيل التوسع بحجم االنتاج وبالتالي زيادة حجم الطلب على هذا املنتج محققا بذلك الغاية الرئيسية للمعلن
وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من املبيعات.
ومن خال تقدير النشاط الذي تقوم به الشركات للوصول الى أكبر عدد ممكن من املستهلكين يتحقق الهدف االهم وهو زيادة النشاط
االقتصادي على مستوى جميع القطاعات االقتصادية مما يؤدي الى زيادة الناتج القومي االجمالي وما له من أثار هامة على حجم النمو االقتصادي
والذي بدوره يؤدي الى زيادة الدخول لألفراد مما يؤدي الى انعكاس أثر ذلك على السلوك االستهاكي لألفراد ،فمن البديهي أنه مع زيادة دخل االفراد
سيؤدي ذلك الى زيادة في معدالت النفا االستهاكي مما ينعكس إيجابيا على حركة النشاط االقتصادي القومي وهذا فعا ما تم التركيز عليه في النظرية
الكينزية حول أثر زيادة الدخل.
املطلب الثقني :ةحمدات اللعان االقتصقدي:
إن النشاط العاني للمؤسسات والشركات يؤدي الى بروز االهمية االقتصادية لهذا الجانب وما له من محاور اساسية تحت هذا العنوان الكبير
هو االقتصاد والذي يمثل املحرك االساس ي الستمرار دوران التدفق الدائري لاقتصاد بين القطاعات األهم في االقتصاد وتحديدا القطاع االستهاكي
والقطاع االنتاجي والقطاع الحكومي والقطاع الخارجي حيث يتم فيه تبادل لألدوار بين من يمتلكون الشرارة االولى لدوران االقتصاد وهي عناصر االنتاج
وبين من يتلقون هذه العناصر واسلوب وطر استغالها لتعم الفائدة على االقتصاد ويصبح هناك استخداما أمثا للموارد االقتصادية املتاحة ،لهذا
فانه من الهام جدا ابراز دور العان االقتصادي من خال مجموعة من األركان يمكن ايجازها على النحو التالي
ا
أوال :أثراللعان لعلى حجم الطلب  :تظهرأثقراللعان لعلى حجم الطلب للسلع والصمةقت ةن خال الندققط التقلية:
 .1يساعد على سرعة امليل العام للطلب.
 .2للعان القدرة على تخفيض معدالت تراجع الطلب على سلعة ما في حال لوحظ انخفاض حجم الطلب عليها.
 .3يساعد العان على مساعدة الشركة الحفاظ على مستويات أسعار تتناسب والسياسة السعرية املعمول بها في الشركة.
ثقفنيق :أثراللعان لعلى تكقليف التسويق(Bovee. L & William, 1998) :
مما الشك فيه أن للحملة العانية في كل مشروع حجم مقدر في ميزانية هذه الشركة وهذا النفا من الطبيعي أن يؤدي الى زيادة متوسط
التكاليف الكلية للمنتج النهائي .اال أن التفكير بما هو أبعد من ذلك قد يؤدي الى زيادة التدفقات املالية نظرا لزيادة حجم املبيعات في املشروع ومن خال
اتباع سياسة تسعيرية واضحة في املشروع سيؤدي ومما ال شك فيه الى زيادة معدالت االرباح وملا له من أثار واضحة على االقتصاد القومي.
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ا
ثقلثق :االثرلعلى جودة املنتجقت وافنوالعهق :ويظهرذلك ةن خال الندققط التقلية:
 .1السعي دائما الى تطبيق أحدث الوسائل االنتاجية.
 .2استخدام االحدث من وسائل االنتاج يؤدي الى الخروج بسلع ذات نوعية وجودة تدفع املستهلك الى اقتنائها.
 .3اقتناء السلع نظرا لجودة ونوعية هذه السلع تؤدي الى زيادة حجم الطلب على املنتج وهو الهدف املنشود.
ا
رابعق :أثراللعان لعلى سعرالبيع :ويظهرذلك ةن خال الندققط التقلية:
 .1يساعد العان على زيادة حركة املنافسة بين الشركات من خال اتباع سياسات سعرية تتناسب مع خطط كل مشروع.
 .2قد يؤدي العان الى تركيز نوعية محددة من السلع في أيدي مجموعة معينة من الشركات مما يؤدي الى الحفاظ على معدالت مناسبة من
االسعار لهذه الشركات.
اذا ياحظ أن صناعة العان ذات أهمية بالغة جدا لجميع القطاعات االقتصادية وفي أي اقتصاد حيث يتم إنفا مليارات الدوالرات حول العالم
ابتداءا من وسائل العان التقليدية وصوال الى احدث الطر في يومنا هذا واملتمثلة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في ظل توفر خدمات الشبكة
العنكبوتية .حيث أن الهدف االهم لهذه النفقات هو تحفيز الطلب وتمييز السلع والخدمات في السو  .ففي العام  2017تم إنفا ما مقداره ( ) 297
مليون دوالر على الحمات العانية في اململكة األردنية الهاشمية من خال مختلف الوسائط ولكافة القطاعات االقتصادية .وبالرغم من الظروف
االقتصادية التي تواجه العالم اال أن معدالت النفا العاني بقيت تحافظ على معدالت مناسبة وبمعدل نمو جيدة ملا للعان من أثار ايجابية تؤدي
الى تحفيز النشاط االقتصادي من خال زيادة حجم املبيعات الغير مباشرة.

املبحث الثقني :حجم وتطورالفناق اللعاني في األردن ودول القليم والعقلم
املطلب األول :حجم الفناق اللعاني في األردن ودول القليم
يمكن توضيح النفا العاني في اململكة األردنية الهاشمية من خال اظهار قيم هذا النفا في جدولين منفصلين ملعرفة مستوى تطور معدالت
النفا على العان "  "Ipsos Jordanفي اململكة األردنية الهاشمية ودول تتشابه في طبيعة نشاطاتها االقتصادية وظروفها االجتماعية.
جمول( :)1قيم الفناق اللعاني في األردن للاترة ()2018-2000
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

حجم النفا العاني ( مليون دوالر )
46
57
77
61
75
103
137
275
303
315
320
143
139
226
162
150
160
180
170

املصمر :العماد البقحث بقاللعتمقد لعلى التدققريراالخبقرية السنوية لعن Ipsos Jordan
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جمول( : )2الفناق اللعاني ( ةليون دوالر) في دول ةجلس التعقون الصليجي وةصرولبنقن واألردن للاترة ( )2018– 2017
السنة
2017
2018

لبنقن
170
180

ةصر
5770
5930

الكويت
472
477

السعودية
975
951

البحرين
110
105

االةقرات
1828
1750

لعمقن
142
134

األردن
180
170

املصمر :ةن لعمل البقحث بقاللعتمقد لعلى تدققريرالمول املذكورة.

عند ماحظة ما ورد من ارقام في الجدولين السابقين يظهر أن النفا العاني في اململكة األردنية الهاشمية للفترة املوضحة في الجدول ( ) 1أن
النفا العاني قد مر بمراحل تذبذب اال أن أهمية النفا العاني بقيت واضحة ،ويعود سبب هذا التذبذب الى الظروف االقتصادية التي تمر بها
امللكة األردنية الهاشمية والتي أدت الى تراجع مستويات االستثمار وانخفاض معدالت االنتاج والدخول .فيما ياحظ من الجدول رقم (  ) 2أن جمهورية
مصر قد تصدرت النفا العاني من بين الدول العربية وكانت حصة االسد من بين دول مجلس التعاون الخليجي لدولة االمارات العربية املتحدة
بامتياز على الرغم من تراجع النفا العاني فيها في العام (  ) 2018الى مستويات (  )1750مليون دوالر بمستوى انخفاض بلغ تقريبا ( .) % 4
ونظرا لهذه املستويات من النفا على صناعة العان فهذا يؤدي الى التحفيز االقتصادي واملتمثل بزيادة حجم املبيعات والطلب على السلع
والخدمات بشكل أساس ي ،ويؤدي أيضا الى خلق مزيد من الوظائف مما يؤدي الى زيادة مستويات الدخول وبالتالي زيادة حجم النفا االستهاكي على
السلع والخدمات بمعنى مضاعفة االستهاك الذي سيعمل على مضاعفة الدخل بمعنى ان كل دينار يتم إنفاقه على االستهاك نتيجة هذا النشاط
سيؤدي الى زيادة حجم الدخل في االقتصاد بمعدالت مضاعفة .وهذا هو العمل الحقيقي ملضاعف االقتصاد الكلي .بمعنى أن نشاط املبيعات املحفز
سيؤدي الى فوائد اقتصادية كبيرة منها:
 .1زيادة حجم املبيعات.
 .2خلق فرص عمل جديده تعمل على الحد من معدالت البطالة.
 .3تحقيق املزيد من االرباح للشركات.
 .4تقديم مساهمات فعالة للناتج املحلي االجمالي.
 .5تحصيل الضرائب من الشركات والعاملين والتي تمثل موردا اساسيا مليزانيات الدول.
املطلب الثقني :تطور الفناق اللعاني في العقلم
وحتى يتم معرفة مدى تطور النفا العاني حول العالم وبالتركيز بشكل أساس ي على أساليب العان الحديثة واملتمثلة بالوسائل التكنولوجية
املتطورة من خال استخدام الشبكة العنكبوتية فانه يمكن اظهار مجموعة من البيانات االحصائية املجدولة لهذا النشاط وعلى النحو االتي.
ا
أوال :نسبة فنمو الفناق اللعاني في العقلم بحسب الوسيط اللعاني املصمر " "Makkahnp
جمول( :)3نسبة فنمو الفناق اللعاني بحسب الوسيط
الوسيط
التلاقز
الصحف
الراديو
السينمق
اللعافنقت خقرج املنزل
رقمي

2016
2.2
-9.3
3.1
5.2
3.8
17.1

2017
0.9
-7.2
0.5
4.2
3
15

2018
0.5
-5.9
1.3
4.6
2.4
12.9

ا
ثقفنيق :النمو في الفناق اللعاني الرقمي في العقلم .املصمر" "Makkahnp
جمول( :)4نسبة النمو الفناق اللعاني الرقمي
الوسيط
العرض
الايميو لعبراالفنترفنت
وسقئل التواصل االجتمقعي
املبوبة
فنتقئج البحث املمفولعة

2016
13.6
48.6
46.9
9.6
13.3

2017
11
34.3
30.8
8.8
13.5

2018
8.7
24.5
23.5
7.3
12.5
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ا
ثقلثق :أقوى املعلنين في العقلم للعقم (  ) 2017املصمر " "adbrands
جمول( :)5أقوى املعلنين في العقلم للعقم ()2017
المولة
الواليقت املتحمة االةريكية
كوريق الجنوبية
سويسرا
اململكة املتحمة \ هولنما
فرنسق

الشركة
بروكتروغقةبل
سقةسوفنج
نستله
يوتيليار
لوريقل

حجم الفناق اللعاني (ةليقردوالر)
10.5
11.2
7.2
8.5
8.6

ياحظ من الجداول السابقة أن معدالت النفا العان ي الرقمي تفوقت على جميع الوسائط لذا ال بد من الحديث عن أهمية هذا الوسيط
الحديث ولم له من دور فعال في تحريك صناعة العان وما له ا من تبعات اقتصادية هامة على جميع االتجاهات أدت بشكل واضح الى ضخامة النفا
العاني واملتمثل بالشركات االكثر إنفاقا على العان ،ويعود ذلك الى ادراك هذه الجهات ألهمية العان في الحياة االقتصادية على املستوى الكلي
والجزئي.
وبتفسير بسيط حول هذا الجانب حتى تصبح االمور أكثر وضوحا فان قيمة النفا العاني الرقمي في العام ( ) 2017بلغت ما مقداره ( ) 209
مليار دوالر) (Makkahnpحول العالم ويمثل هذا الرقم ما معدله (  )%41من قيمة النفا العاني الكلي .بهذا فقد تجاوز النفا العاني الرقمي قيمة
النفا العاني املتلفز بمقدار كبير وقد لوحظ هذا االمر في الجدول رقم ( )3حيث بلغ قيمة النفا العاني عبر التلفاز ( )178مليار دوالر بمعدل
( )%35من قيمة النفا الكلي على صناعة العان .ومن املاحظ أيضا أن معدالت النفا العاني الرقمي قد نمت في العام ( )2018لتصل الى ()237
مليار دوالر وعليه فانه من املتوقع أن ينمو النفا العاني الرقمي في العام ()2020الى حدود ( )%50من قيمة النفا الكلي على العان(.زينيث
أوبتيميديا )
ووفقا لتوقعات وكالة العانات " زينيث اوبتيميديا " فان حجم النفا العاني على وسائل التواصل االجتماعي ستصل الى (  ) 50مليار دوالر
وسيكون حجم سو العانات على هذا النوع ما مقداره (  ) %20من حجم سو العانات على الشبكة العنكبوتية بعد أن كان يمثل (  ) % 16في العام
(  .) 2016أما فيما يتعلق بإعانات الفيديو عبر الشبكة فتتوقع الوكالة نسبة نمو بمقدار (  ) %18لتصل في العام ( )2019الى (  )4،35مليار دوالر عامليا
 ،لتتجاوز بذلك حجم النفا العاني عبر الراديو والبالغة ( )35مليار دوالر .وكان لظهور الهواتف الذكية االثر البالغ في زيادة حجم النفا العاني
عبر الفيديو ( .زينيثأوبتيميديا )
وال بد من التنويه ألثر هام أخر للنفا العاني الرقمي وهو األثر االقتصادي لهذا النشاط واملتمثل بهذه الحالة يقيمة االرباح املتحققة .فقد
بلغت قيمة أرباح شركة ( غوغل ) في العام (  ) 2017حوالي (  ) 90مليار دوالر بعد أن كانت (  )4،79مليار دوالر في العام ( .)2016وياحظ من هذه االرقام
أن مبالغ ضخمة قد انتقلت في نشاطها من وسائل العان التقليدية الى عالم العانات الرقمية .ويقدر الكثير من الخبراء أن مواقع التواصل واملواقع
االلكترونية تستنزف ما مقداره ( )%10من النفا العاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما يفسر التراجع في نفقات العان
التقليدية .مع العلم أن العان الرقمي بات ينمو بشكل ملحوظ اال أن أغلب االيرادات التي تتحقق تذهب الى الشركات العماقة مثل ( غوغل ) و (
فيسبوك ).
التحليل الدقيقس ي:
تم االعتماد على البيانات التي تنشرها املواقع الرسمية حول النشاط العاني في اململكة األردنية الهاشمية والبيانات الرسمية التي تنشرها الجهات
الحكومية عن حجم الناتج املحلي االجمالي .فقد تم استخدام طريقة املربعات الصغرى باالعتماد على برنامج التحليل القياس ي (  )E-viewsأخذا بعين
االعتبار حجم النفا العاني في اململكة األردنية الهاشمية للفترة ( )2018–2000باعتباره املتغير املستقل في الدراسة ومن ناحية اخرى معدل النمو
االقتصادي كمتغبر تابع ولذات الفترة .وبعد التحليل كانت النتائج كما تظهر في الجدول ()6
جمول( :)6التحليل الدقيقس ي للبيقفنقت
Dependent Variable: G
Method: Least Squares
Date: 10/03/19 Time: 08:29
Sample (adjusted): 2001 2018
Included observations: 18 after adjustments
)HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel،Newey-West fixed bandwidth = 3.0000
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
AD

4.840206
0.027113

2.577192
0.014938

1.878093
1.815088

0.0787
0.0883

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic
)Prob(Wald F-statistic

0.142654
0.089070
5.889773
555.0309
-56.39876
2.662249
0.122279
0.088301

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
Wald F-statistic

9.438889
6.171008
6.488751
6.587681
6.502392
1.550022
3.294544

املصمر :تم حسقبهق ةن البقحث

من التحليل أعاه والنتائج التي تم التوصل اليها حول املتغيرين أال وهما النفا العاني والنمو االقتصادي للفترة (  ) 2018 – 2000يمكن استنتاج
اآلتي:
 .1اذا زاد حجم النفا العاني في اململكة األردنية الهاشمية بمقدار دينار واحد فان االقتصاد سينمو بمعدل (  ) 027،0كما يظهر في بيانات
الجدول (.)6
 .2بما أن االحتمالية (  ) Prop. = 0.0883فان املعنوية تكون عند مستوى أقل من (  ) %10اشارة الى وجود أثر ايجابي لحجم النفا العاني عل
معدالت النمو االقتصادي.
 .3تشير النتائج أن معامل التحديد (  ) R-squaredتساوي (  ) 142654،0فهذا يعني أن النفا العاني يفسر ما مقداره (  ) %14تقريبا من النمو
االقتصادي في اململكة األردنية الهاشمية ،أما باقي النسبة واملقدرة ب (  ) %86فتعود لعوامل اخرى.
ب ً
ناء على ما ورد من تفسير لنتائج التحليل فانه يمكن رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة .بمعنى أن للنفا العاني أثر ايجابي على النمو
االقتصادي.
فنتقئج وتوصيقت المراسة:
يمكن االستنتاج أن صناعة العان في األردن ما زالت في بدايتها نظرا للتذبذب الواضح في النفا العاني خال سنوات الدراسة .وعليه يمكن
تلخيص نتائج الدراسة على اآلتي:
 .1زيادة االعتماد على وسائل العان الرقمية مما أضعف بشكل كبير الوسائل التقليدية دون األخذ بعين االعتبار أهمية هذه الوسائل لشريحة
معينة من املستهلكين.
 .2تزايد أعداد الفضائيات املحلية والعربية والعاملية أدى الى ضعف التركيز على نمو حجم النفا العاني في األردن مما أدى الى انخفاض
مساهمة هذا القطاع في النشاط االقتصادي ولو أنه قد ظهر ايجابا على الناتج املحلي االجمالي في الدراسة.
 .3منافسة شركات العان العاملية أضعفت الدور االقليمي في زيادة حجم هذا النشاط مما أدى الى انحياز هذا النشاط لصالح شركات كبرى على
املستوى العالمي وبالتالي ارتفاع دخولها وانخفاض هذه الدخول في الدول النامية.
 .4قلة حجم املعلومات حول النشاط العاني في األردن أدى الى قلة الدراسات أو حتى انعدامها أحيانا حول هذا النشاط الهام لاقتصاد القومي.
 .5انخفاض الطلب من الشركات املحلية على العان بسبب التزاحم الذي يحدث على الشركات املحلية من منتجات الشركات االجنبية املعروفة
عامليا من خال وسائل إعان عاملية بشكل خاص.
بناء على نتائج الدراسة فانه من املمكن تحديد التوصيات التالية:
 .1تطوير صناعة العان في اململكة األردنية الهاشمية لزيادة مساهمتها في الناتج املحلي االجمالي
 .2تشجيع الشركات املحلية على استخدام الوسائل االكثر تقدما في العان للوصول الى أهدافها.
 .3استشارة ذوي الخبرات في مجال العان للتقليل من نفقات العان وزيادة فعاليته.
 .4تنمية ثقافة قبول العان من القطاع االستهاكي من خال حث الجهات املعلنة على ابراز الجوانب الحقيقية لعاناتهم.
 .5تكرار وتطوير الدراسات التي تظهر حجم النفا العاني على الجوانب االقتصادية وتحديدا على معدالت النمو االقتصادي.
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 التركيز على إظهار االحصائيات املتعلقة بحجم النفا العاني على املستوى املحلي واالقليمي والدولي ودراسة آثاره االقتصادية ونشرها بشكل.6
.دوري ملعرفة أهمية هذا الجانب

:املراجع
ا
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. األردن- عمان،دار اليازوري للنشر،)) اللعان الاعقل (ةنظورتطبيدقي ةتكقةل2009( ، علي، الزعبي.1
. مصر- القاهرة، دار املعرفة الجامعية،) اللعان2005(، علي، السلمي.2
. األردن- إربد، دار الكتاب الثقافي،) ةبقدئ االقتصقد الكلي2019(، خالد، السواعي.3
. مصر- القاهرة، دار املعرفة الجامعية،) الملعقية واللعان2005(، جمال، أبو شنب.4
. األردن- عمان،دار اليازوري للنشر،)) األسس العلمية للتسويق الحميث (ةمخل شقةل2008(، وآخرون، الصميدعي.5
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. األردن- عمان، دار وائل للنشر،) قراءة في تقريخ وحقضراالقتصقد األردني2019(، محمد، العدينات.8
. األردن- عمان، دار وائل للنشر،)) التسويق اللكتروني (لعنقصراملزيج التسويدقي لعبراالفنترفنت2012(، يوسف، أبو فارة.9
. األردن- عمان،دار وائل للنشر،)) التنمية االقتصقدية (فنظريقت وسيقسقت وةوضولعقت2007(، مدحت، القريش ي.10
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Abstract: Nowadays, advertising conducts an important and vital role in our economic life. The importance of this
role is supposed to be increased due to the globalized economy
And the strict competition between those companies, which their activities are no longer restricted by any
specified geographical framework. Therefore, one of the most important duties, which are sought to be obtained
by companies, is reaching consumers as much as they can for the purpose of expanding their market share on the
behalf of their competitors. Therefore, it is important here to focus on advertising's costs, which can help them
increasing the share. As a result, companies are constantly trying to highlight the importance of their goods and
products in an attempt to attract their consumers, and subsequently, that will positively impacting the gross
domestic product and economic growth as well.
Anyway, it is obvious that when companies tend to allocate funds for the purpose of advertising spending that will
on turn assisting these companies to attain the core aim of any business company, which is maximizing the
volume of their sales and profits as well. Through the attempt of accomplishing the aim of this study and using the
least squares method, the results showed that in the case of Jordan there is a direct effect of advertising spending
rates in the in the economic growth rates.

Keywords: advertising; advertising spending; advertising industry; GDP; economic growth; Hashemite Kingdom of
Jordan.
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