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 الصدمة في إعالن الخدمات العامة

 سمر هاني السعيد أبو دنياأ. م . د / 
 مصر -جامعة حلوان  -لية الفنون التطبيقية ك -أستاذ مساعد 

 

        Abstractالبحث  :     ملخص

فبدأ  اجاً كبيراً،نتشاراً و روالماضية اشهدت إعالنات الخدمات العامة الصادمة علي مستوي العديد من دول العالم خالل العقود القليلة        

ة صور المروعدام الوذلك باستخ، رـاه واإلقناع و التأثيـالمعلنون ينظرون إليها علي أنها وسيلة فعالة يمكن عن طريقها لفت االنتب

بلة للربح ت الغير قامنظمااتجهت الكثير من ال في مجال اإلعالن ةــ، ومع زيادة المنافسللتخويف أو الرسائل الجريئة أو االستفزازية

الجتماعية ضايا ارفع من تأثير وقوة اإلعالن ولزيادة الوعي وتغيير السلوك حول القلإلي توظيف الصدمة في إعالناتها، ل

،  القيادة اءان أثنالمختلف،وخاصة بالموضوعات  المتعلقة بقضايا الصحة أو الوقاية من اإلصابات مثل ضرورة ربط حزام األم

ة ساءة معاملمثل إ واألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي ونقص المناعة ) االيدز ( والتدخين أو القضايا اإلنسانية

 األطفال أو العنف األسري أو التحرش .

 اء متضاربةجدت آرد وناقش رجال اإلعالن والمسوقون واألطباء النفسيون وعلماء االجتماع فاعلية اإلعالن الصادم وق وقد    

اإلعالن  لنوع مناالعالم العربي أصبح مرشحًا لهذا  ، وألنحول فاعلية اإلعالن الصادم فانقسمت اآلراء مابين مؤيد ومعارض
ولة والتي يمكن تلخيصها في محا مشكلة البحث، فمن هنا تظهر طالما أنه حقق توسعًا علي المستوي العالمي بشكل واضح

  االجابة علي التساؤل اآلتي :
علي حقيق أكيف يمكن االستفادة من عنصر الصدمة في تصميم إعالن الخدمات العامة في مصر بشكل ناجح وفعال لت     

 درجات جذب االنتباه إلي اإلعالن و للتأثير واإلبهار لتحقيق أهداف اإلعالن ؟

وظيف تمكانية انتباه وتشجيع الجهات والمؤسسات المعنية بإعالنات الخدمات العامة بمصر، إلي إلفت  إلي ويهدف البحث

لجهات اف تلك عنصر الصدمة في تصميم إعالن الخدمات العامة، وتقديم حلول لمشكالت المجتمع والتي تعتبر من أهم أهدا

 يق الغرض من اإلعالن .والمؤسسات لالستحواذ علي عين وذهن المتلقي ألطول فترة ممكنة لتحق

  ظفت الصدمةوية التي الوصفي التحليلي لبعض من نماذج إعالنات الخدمات العامة سواء العربية أو العالم البحث المنهجويتبع 

ليه عمل ي صدمةفي محاولة إليجاد مجموعة من المعايير التي يتبعها مصمم اإلعالن للوصول إلي إعالن ناجح باستخدام ال

لمقدمة في الصدمة ااستبيان علي نماذج إعالنية مصرية وأجنبية لنفس موضوع اإلعالن ) أخطار التدخين ( للمقارنة بين قوة 

 .المصري النماذج اإلعالنية المصرية واألجنبية والوقوف علي مدي تأثيرها علي المتلقي 

صة عند ناسباً خامحدين فأحياناً يكون توظيف الصدمة في اإلعالن أن اإلعالن الصادم هو سالح ذو إلي  توصلت الدراسةوقد 

عالمة جنب اليترتب عليه ت مع إحداث تأثير سلبي يكون منفراً  وأحياناً  ،توظيفه حول مواضيع قضايا الصحة أو السالمة

 .التجارية
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Abstract:  

Public Service Shockvertising witnessed, in the recent few decades, wide spread or boom in several countries 

worldwide, as advertisers began to look at the same as an effective means as per which they can draw attention, 

persuade and influence through using horrible images for intimidation or bold or provocative messages. With the 

intense competition in the advertising field, most nonprofit organizations tended to function shockvertising to 

increase influence and strength of advertisements as well as increased awareness and changing behavior toward 

social different issues especially those are related to health or injury protection such as wearing safety belt, Sexually 

transmitted diseases (STDs), AIDS, Smoking or humanitarian issues such as child abuse, family violence or 

harassment.  

Advertising men, marketers, psychiatrists and sociologists discussed the effectiveness of shockvertising with 

conflicting opinions whether pro or against it. Whereas the Arab World has become exposed to this type of 

advertising which notably spread around the world. Consequently, the research problem arises which can be 

encapsulated into answering the following question:  

How can the shock element be utilized in effective and successful design of public service advertisements in Egypt 

to achieve highest levels of drawing attention, influence and dazzling to achieve objectives of the advertisement?  

The research objective is to draw attention of and encourage bodies, which are concerned with public service 

advertising in Egypt, to function the shock element in designing public service advertisements and provide solutions 

to the community problems which are the most important objectives of those bodies and establishments to catch 

eyes and occupy minds of recipients for the longest possible period with a view to achieving the purpose of the 

advertisement.   

The research methodology adopts the analytic description of some examples of Arab or world public service 

advertisements which functioned shock in a bid to finding a pack of standards adopted by designers for successful 

shock advertising. Then a questionnaire, on samples of Egyptian and foreign advertisements, on the same subject 

(dangers of smoking) to compare between the strength of the shock at the Egyptian and foreign advertisements to 

determine to what extent the shock elements affects the Egyptian recipient.  

The research reached that shockvertising is a double-edged weapon. Sometimes, shockvertising is appropriate 

regarding health or safety issues, whilst, it may be repellent with a negative effect causing avoiding the relevant 

trademark. 
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 البحث :  مقدمة 

ت، ارة للرغباواستث إن اإلعالن الناجح هو ذلك اإلعالن الذي يحقق وظائفه المختلفة من جذب لالنتباه وإثارة االهتمام    

لي إلذي يحتاج عالن اوصوال لإلقناع بمضمون الرسالة اإلعالنية واالستجابة لها، وألن إعالن الخدمات العامة أحد أنواع اإل

خدمات عالن الالخاصة، فقد لجأت بعض الهيئات والمؤسسات إلي توظيف عنصر الصدمة في إجذب انتباه شديد وذلك لطبيعته 

 العامة.

النتائج ولحوظ، موعلي الرغم من أن استخدام اإلعالنات الصادمة هي ظاهرة متنامية انتشرت في الفترة األخيرة بشكل     

لي عا الفائقة قدرته المتعلقة بهذه النوعية ال تزال متفاوتة ما بين مؤيد لها ومعارض، إال أن معظم المتخصصين اتفقوا علي

 اإلعالن .جذب االنتباه وهو أحد وأول مراحل 

منهم من امة، وفمنهم من اعتبر الصور المروعة هو نجاح في جذب االنتباه ومنه إلي اإلعالن خاصة في مجال الخدمات الع

 رأي أنه انتهاك للقيم االجتماعية السائدة في المجتمع .

 البحث : أهمية

لصدمة والتي الخدمات العامة وهو عنصر ا إعالنالضوء علي عامل مهم من عوامل نجاح  إلقاءتكمن أهمية البحث في      

لعامة دمات االخ إعالن، وما زال في مصر ومعارض لها وظفت في الخارج بشكل كبير والتي اختلف حولها اآلراء بين مؤيد

ذب وة في جلما له من ق الخدمات العامة إعالنفهو عامل مهم من عوامل نجاح  ه،الجرأة في تناول موضوعات إلييحتاج 

 اصة مع ندرةخ، لمرجوة أهدافه ا اإلعالنوبما ال يفقد  ،اإلعالنيةوظف بشكل صحيح لترسيخ وتأكيد الرسالة  إذاولكن  االنتباه،

 . األبحاث العربية التي تناولت هذا الموضوع 

 مشكلة البحث :

تباه وجذب االن وذلك إلثارة ،تصميم إعالن الخدمات العامةلجأت بعض الوكاالت اإلعالنية إلحداث نوع من الصدمة في     

ة ومن ثم المقدم يةاإلعالنفي محاولة لفهم الرسالة  ،لإلعالن وإدراكه إحساسهلرسالتها والتي تستوقف المتلقي وتطيل فترة 

  . إدراكهترسيخ الفكرة في ذهنه ورفع مستوي 

 عن التساؤل اآلتي : اإلجابةتلخص مشكلة البحث في محاولة من هنا ت 

أعلي قيق تحلناجح وفعال  في مصر بشكل الخدمات العامةتصميم إعالن صر الصدمة في كيف يمكن االستفادة من عن     

 اإلعالن ؟لتحقيق أهداف  واإلبهار لتأثيرل جذب االنتباه إلي اإلعالن ودرجات 

 هدف البحث :

في  عنصر الصدمة توظيف إمكانية إلي ،بإعالنات الخدمات العامة بمصر لفت انتباه وتشجيع الجهات والمؤسسات المعنية     

 لالستحواذ لمؤسساتوتقديم حلول لمشكالت المجتمع والتي تعتبر من أهم أهداف تلك الجهات وا ،الخدمات العامة إعالنتصميم 

 .علي عين وذهن المتلقي ألطول فترة ممكنة لتحقيق الغرض من اإلعالن 

 البحث : فرض

وتأثير  يد من فاعليةنتباه إلي اإلعالن ويزالتوظيف الصدمة في إعالن الخدمات العامة يعمل علي جذب ايفترض البحث أن      

 . المقدمة يةاإلعالنالرسالة 

 منهج البحث : 

ظفت المية التي وأو الع عربيةالعامة سواء الالخدمات  اتيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لبعض من نماذج إعالن     

تخدام باس ثرناجح ومؤللوصول إلي إعالن  ،في محاولة إليجاد مجموعة من المعايير التي يتبعها مصمم اإلعالن ،الصدمة

قوة ين برنة المقلعمل استبيان علي نماذج إعالنية مصرية وأجنبية لنفس موضوع اإلعالن ) أخطار التدخين ( يليه الصدمة، 

 النية المصرية واألجنبية والوقوف علي مدي تأثيرها علي المتلقي .عالصدمة المقدمة في النماذج اإل

 



لعدد الثامن ا                               مجلة العمارة والفنون                                                                    
 

4 
 

 البحث : حدود

 حدود موضوعية : الصدمة في تصميم إعالن الخدمات العامة .     

 : نماذج عربية وأجنبية . حدود مكانية     

   نتهاء من فترة اال م 2017وقت توظيف الصدمة بشكل واضح في اإلعالن وحتى  م1982: في الفترة من حدود زمانية      

 البحث.

 Shockvertising   الصادم : اإلعالنتعريف 

ية لعليا الشخصعية والمثل المفاجأة الجمهور من خالل انتهاك متعمد لمعايير القيم االجتما الذي يستخدم اإلعالنهو نوع من       

عة لصور المرواتخدام وذلك باس ،وذلك لجذب انتباه المتلقي ونشر الفكرة والتحدث عنها بين الناس ،والقواعد والقيم واألعراف

 (119ص  -3 ).لمتلقياسلوك  تغييرلوذلك لبيع منتج أو لتقديم رسالة خدمة عامة وذلك  ،للتخويف أو الرسائل الجريئة أو االستفزازية

لتعلم خالل عملية ا المتعارف عليه بين الناس من هو ذلك السلوك المقبول وغير المقبولالقيم االجتماعية بوالمقصود       

لخير، وال لمجتمع ليحترم ذلك وال يتعارض مع تصورات افإذا كان اإلعالن  ،لتقييم األفكار واألفعال واألشخاص االجتماعي،

شخصية األخالق الولسليم ينتهك تلك المعايير فهو إعالن مقبول من قبل المتلقين، أما إذا انتهك اإلعالن تلك المعايير للذوق ا

 لتعرضعند ا وأصابت المتلقي باإلحراج وعدم الراحة وفي بعض الحاالت االضطراب العقلي وزيادة في ضربات القلب

 (62 ص - 4) إلعالن الصدمة، فقد يؤدي ذلك إلي رد فعل عكسي قد يصل  إلي مقاطعة العالمة التجارية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 7 ) ( 1شكل )

 ،2009 - أسبانيا -الحدي المؤسسات الخاصة برعاية الطفل تدعو لمنع التحرش الجنسي باألطفال عالن إ

 لألطفال تعلق في الذهن والنفس إلي األبدللتأكيد علي أن االساءة الجسدية 

 

 تاريخ ظهور اإلعالن الصادم :

نيات القرن في ثماال إ هذا المصطلح يظهرنه لم ولكن قد يكون ذلك أل ،قاطععالن الصادم بشكل لم يتم تحديد بداية ظهور اإل    

من الشركات  االيطالية للمالبس، وهي تونيشركة بينل ية صادمةإعالن حملة مع ظهور أولم، 1982وتحديداً سنة  يالماض

 Oliviero Toscani المثيرة للجدل، عندما استعانت بمصور األزياء أوليفر توسكاني الرائدة في مجال اإلعالنات الصادمة

، وهنا  (ة من بينيتون المتعددة األعراق تحت شعار ) األلوان المتحد الذي قام بحملته اإلعالنيةو ،م1942فبراير الذي ولد في

 ند مخاطبتهع اعليةسيكون أكثر فاإلعالن  حيث كان يري أوليفر أن كان التركيز علي الرسالة التوعوية أكثر من المنتج نفسه

  ضةصور متناق لت فيوالتي تمث وهو ما كان غير مألوفاً في هذه الفترة، لرسالة أخالقية بصرف النظر عن تسويق المنتج نفسه،

 .كما في الشكل التالي (  98ص  - 6)
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 (8)(  2شكل )

 لبعضا ايحتضنان بعضهم مراءاتين صغيرتين مختلفتين في لون البشرة واحدة شقراء واألخري ستلشركة بينيتون ضد العنصرية لفإعالن 

 بصرف النظر عن وجود المنتج نفسه يمثالن الخير والشر

 

 

 There are no shocking pictures ,onlyقالت ) اتهاالصادمة المستخدمة في إعالنعلي الصور شركة بينيتون وفي رداً ل

shocking reality  لنقل الحقيقة ( بمعني أنه ال يوجد صور صادمة ولكن الواقع هو الصادم، فنحن نستخدم صوراً من الواقع. 

قوق تعدي علي حثل الم مختلفة ازماً بشأن مواضيعالصادمة أيضاً من أجل اتخاذ موقفاً ح يةاإلعالن الحمالت تلتها مجموعة من

 . .(107ص  - 6) وغيرهانسان وحماية البيئة اإل

العنف  وبدأ اإلعالن الصادم في الظهور بوضوح في مصر مؤخراً، ومن أشهرموضوعاتها في مجال الخدمات العامة هو    

  ضد المرأة واألطفال والتحرش والتدخين .

 

 (9)(  3شكل )

بالتعاون مع المجلس  العنف ضد المرأةي مصر لمناهضة فتابع لحملة لهيئة األمم المتحدة   -2015ديسمبر   -أكتوبر السادس من أعلي كوبري إعالن

أ عليه طرالً وقد يلإلعالن القومي للمرأة، لوجه فتاة جميلة كتب عليها ) كان ياما كان أميرة حبت أمير ... عارفين القصة دي؟( وعند المساء يضاء ا

ليها عقب اة يعضد المرأة جريمف مثل ظهور كدمات وآثار ضرب علي وجه الفتاة مع كلمات تستكمل الحكاية بـ ) العن ،الصادمة بعض التغيرات

 متسكتيش ( ...القانون
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 فاعلية إعالن الخدمات العامة الصادم :

واجاً رنتشاراً و الماضية ادول العالم خالل العقود القليلة شهدت إعالنات الخدمات العامة الصادمة علي مستوي العديد من        

ادة المنافسة ير، ومع زيالتأث كبيراً، فبدأ المعلنون ينظرون إليها علي أنها وسيلة فعالة يمكن عن طريقها لفت االنتباه واإلقناع و

 .(210 ص - 1)ة مة العامة بصفة خاصتزايد إقبال المعلنين علي توظيف عنصر الصدمة في تصميم اإلعالن عامة وإعالن الخد

ل و أحد أشكاوه ،لنشاط غير ملموس يحقق منفعة من طرف آلخر وإعالن الخدمات العامة هو نوع من االتصال االقناعي    

ح ستهدف الربي ال ياإلعالن المدفوع من قبل الدولة أو المؤسسات أو الهيئات المعنية بخدمة المجتمع، فهو إعالن غير تجار

ادي لكل من مويختلف عن اإلعالن التجاري أنه يسعي لتحقيق رضي معنوي وليس رضا  المادي بقدر ما يعد خدمة للجمهور،

 قف والسلوكالموا وهدفه نشر المعلومات وتغيير ،المعلن والجمهور، ويسمي أحياناً بإعالن التوعية أو اإلعالن االجتماعي

كل يخدم سالة بشومحاولة إيجاد حلول مناسبة له من خالل مضمون الر ،المجتمعوالتأثير علي األفعال لمواجهة مشكالت في 

ية ملية التنمة في عمصلحة الفرد والمجتمع معاً، كما أدركت العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أهميته كأداة فعال

 .(213ص - 1)الشاملة والمستدامة 

اني منها اد، التي تعالخدمات العامة الصادمة هو تغيير وتحسين أحوال معيشة األفريعتبر الهدف األساسي ألغلب إعالنات     

 صالح وخدمةلبية لبتغيير الممارسات الس ،حلوالً  لها معظم دول العالم والتي تحاول الحكومات والمؤسسات المختصة أن تجد

 . (274 ص - 2)جتماعية المجتمع ، مما يعظم دور إعالنات الخدمات العامة واإلحساس بالمسئولية اال

دة عالن ولزيار وقوة اإللذا اتجهت الكثير من المنظمات الغير قابلة للربح إلي توظيف الصدمة في إعالناتها، لرفع من تأثي    

ضايا لمتعلقة بقعات  االوعي وتغيير السلوك حول القضايا االجتماعية المختلفة، والتي قد تصل إلي التهديدات بالقتل بالموضو

ي تصال الجنسيق االصحة أو الوقاية من اإلصابات مثل ضرورة ربط حزام األمان أثناء القيادة ، واألمراض المنقولة عن طرال

رش أو ري أو التحف األسنسانية العظيمة مثل إساءة معاملة األطفال أو العنونقص المناعة ) االيدز ( والتدخين أو القضايا اإل

 .(211ص  - 1)مثل العنصرية أو عقوبة االعدام  بشكل عام الدفاع عن أحد أشكال الظلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10) (  4شكل )  

علي  في الطرق العامة في ألمانيا والتي تهدف إلي ضرورة تأييد إلغاء عقوبة اإلعدام ، بوضع حبال الشنق Amnestyالعفو الدولية  منظمة لإعالن 

 ة، وقدموا الشكاوي إلزالة مثل تلك اإلعالنات الصادممما أصاب الناس بالنفور من المشهد اليومي لإلعالن  ،أعمدة اإلنارة
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 إعالن الخدمات العامة الصادم التفاعلي  :

إلعالن كثر جوانب اأحداهما إستراتيجية واألخرى ابتكارية، ويعد الجانب االبتكاري ااإلعالن الناجح يتكون من فكرتين     

 قعة كما فيير متوإثارة ومتعة، فالجميع يثير فضولهم وتقديرهم اإلبداع المصاحب لإلعالن، وتهزهم أو تصدمهم الفكرة الغ

 لغامضة .او حتى اإلعالن الصادم، خاصة إذا كان إعالن تفاعلي فاإلنسان بطبيعته يستجيب للعناصر الجديدة أو الغريبة أ

 

 

 ( 11) (  5 شكل )

 lenticular(  تهدف لرعاية األطفال واالهتمام بقضاياهم وقد نفذ اإلعالن بتقنية  )  the ANAR foundationلمنظمة أسبانية  )حملة إعالنية 

printing باإلضافة إلي الرقم  ،متعدي عليه بالضرب لنفس الطفل ولكنوهي صورة  ،( والذي يحمل رسالة خفية يراها فقط األطفال نظراً لقصرهم

 غ في حالة تعرضه لنفس االعتداءالساخن لإلبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( 12) ( 6شكل ) 

ت حفظ الطعام للتبرع لصالح المستشفي بوضع أكياس الدم في ثالجا  - 2011بر نوفم  -(  في ساولو البرازيل  Albert Einsteinإعالن لمستشفي )

في صالح المستشثمنها لببالسوبر ماركت ، مما أصاب الناس بالصدمة عند فتح الثالجة وقراءة اإلعالن علي أكياس الدم لشراء تلك األكياس والتبرع 

 تحت شعار ) قد تحتاجه في أي مكان وفي أي وقت (
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 ( 13) ( 7شكل ) 

 بيتا هي أكبر منظمة لحقوق الحيوان في العالم وهي من الشركات التي عملت ضجة كبيرة حول إعالناتها الصادمة،

نوعند تجربة المستخدم للمنتجات يصدم بالجانب الدموي لإلعال ،ففي اإلعالن السابق نري محل لبيع منتجات الجلود المختلفة   

التجارب عليها  اجراء أو حتيمنتجاتها رتداء افالشركة تحارب تناول الحيوانات كغذاء أو    

 

 الخدمات العامة الصادم : إعالنصفات 

الئقة ،  عة أو غيربش يستخدم إعالن الخدمات العامة الصادم صور تعبر بشدة عن الواقع الخارجي حتي لو كانت هذه الصور    

ن السعادة ع يعبر الفهو نوع من اإلعالن  ،واتخاذ قرار بحلها إليهاوذلك ليعالج مشكلة اجتماعية خطيرة يجب لفت االنتباه 

و ن بشاعة أو ألم أيعرض الواقع بما فيه م إعالن، ولكن في أغلب األحيان هو اتللخدم أو ح والقوي السحرية للمنتجاتوالمر

  . ( 206ص  - 1) الذي قد يصدم المتلقي ئالسيعلي الجانب الضوء  بإلقاءفهو مرآة للواقع كما هو ولكن  ،جرح
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 ( 14 ) ( 8شكل ) 

ة دعلام التعسفي ء االعدلمشهد عنيف سوا ،عالن لطفل يأخد صورة شخصية ) سيلفي ( مماثلة لتلك التي يمكن مشاهدتها علي مواقع التواصل االجتماعيإ

 الفعل وتثيرموجود ب لي اثارة صدمة لواقعإفهذه الحملة تهدف  ،للداللة علي حاالت التدهور البشري ،أو المرأة تلد في سياق صحي كارثي ،أشخاص

 لالطالع علي ظروف وحياة الالجئين ،مشاعر السخط

 

 

 خدام :ذلك باستعند تناوله لمواضيع الخدمات العامة و الصادم لإلعالنصفات مشتركة وقد اتفق العلماء والمتخصصين علي 

ب ماعية وآداوبعبارة أخري مخالفة لألخالق االجتأو أفعال قد تكون مشينة  عري أوشذوذ  أوجنسية فاضحة  إشارات -1

 .(279ص  -2) السلوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 15) (  9شكل ) 

ليك وقد ألصدقاء إاتأثير الكحول ألنك لن تستطيع التحكم في نفسك بعد تناوله حتي مع أقرب ضمن حملة إعالنية للتحذير من الوقوع تحت إعالن 

 اباالغتص تخسرهم لألبد،ويوضح صورة لفتاة ملقاه علي األرض، وقد تم سحب االعالنات بعد أسبوعين ألنه يقلل من األنثي وكأنها ضحية
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 . اً الكلمات قاسياً جد وقعالتي تجعل  أو كلمات مرعبة أو مثيرة لالشمئزاز أو خارجة ألفاظ نابية -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16) (10شكل )

لفتاه حلم اني هذه ، فحلم كل امرأة أن تكون أم ولكن في هذه الحالة ال تتمعالن يحث علي عدم الحمل في سن مبكرة خاصة من عالقة غير شرعيةإ

 ألنها تريد أن تعيش سنها وأن تكمل دراستها األمومة

 

 .(ضعفأل)الطبقة ا أو كبار السن يصل لالهانة األخالقية باستخدام األطفال أو النساء أو الحيوانات عنف غير مبرر -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17) (  11شكل ) 

 تداءه من اعلوتظهر فيها طفلة في سن الشيخوخة لما تعرضت  ضد االعتداء علي األطفال تحت عنوان ) الدعارة تسرق حياة األطفال ( إعالن
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 .تأجزاء مقطوعة من الجسم أو مرض أو طفيليات أو مو تحتوي علي دم أو لقطات دموية مبالغ فيها -4 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 ( 18) ( 12شكل )  

ف أكياس تغلي يعي بداخلبوضع أناس بحجمهم الطب (فهو قاتلأن من يأكل اللحوم جملة )بآكلي لحوم البشر وكتابة  معالن يهاجم آكلي اللحوم وتشبيهإ

 الحداث صدمة للمارين الطعام في الشوارع و األماكن العامة

 

 

 .(115 ص - 3) ئقةلمحظورات الدينية حيث يستخدم الرموز الدينية أو الروحية أو رجال الدين بصورة غير الا -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 19 ) (  13شكل )  

ه تقبيل شيخ األزهر وفي Unlike 2011)ال للكره   (تون للمالبس تحت شعار يشركة بينحملة تضم قادة العالم وهم يقبلون بعضهم البعض لمن إعالن 

لن وأع ب الفاتيكانثار غضأ، مما وهو ما يتنافي مع قيم المجتمع وعاداته ،لبابا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وكأنهم عاشقين رغم اختالف الديانة

 ينيتون .شركة ب احتجاجه، فيما وصف المتحدث باسم األزهر المصري بأنه إعالن غير مسئول، وقد تم سحب اإلعالن وتقديم االعتذار الرسمي من

 

 مستويات الصدمة في إعالن الخدمات العامة :

كلما  اً ونضوجاً اً وتعليمفكلما كان المتلقي أكثر ذكاء ،علي طبيعة المتلقي الموظفة في إعالن الخدمات العامة تتوقف الصدمة   

 .(210ص  - 1) كان تأثير الصدمة سريعاً، وتكون الصدمة أعمق كلما كان المتلقي أقل تطوراً 

وال  اش،والنق ر للجدلوالمتمثلة في اإلعالن المثي الصدمة الضعيفةمنهم من صنف الصدمة إلي مستويات تتراوح بين و -1

 للمتلقي .تكون الصدمة مسيئة 
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 (20) ( 14شكل )  

  ، حيث أن التدخين يصيب االنسان بالشيخوخة المبكرةسنواتيظهر فيه المدخن أكبر من عمره ب إعالن لمكافحة التدخين

 وقد صنف هذا اإلعالن من اإلعالنات الصادمة الضعيفة

 يعة المتلقي .ذي تختلف حوله اآلراء بين مؤيد ومعارض باختالف طبوهو اإلعالن ال ةالمتوسطالصدمة  ايليه -2

 

 

 

 

 

 

 

 ( 21) ( 15شكل )   

 ختلفت حولهااات التي ليظهر بشاعة وقسوة المشهد وهو من اإلعالن ،بوضع سيدة حية علي فرن الشوي من قبل النباتيين، إعالن لمقاطعة أكل اللحوم

 اآلراء بين مؤيد ومعارض ألكل اللحوم

فور دي إلي النمما قد يؤ ،زازهذلك اإلعالن الذي يجعل المتلقي مستاءاً أو يثير اشمئ تتحقق في فهي مؤثرةالصدمة الأما  -3

 . من اإلعالن واالنتقاص من شأن العالمة التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 22) (  16شكل )  

للتوجه إلي  لهم، والدينعاية اللتصوير بشاعة مصير األطفال الذين يعانون من عدم ر من اإلعالنات الصادمة التي أثارت جدال كبيراً حولها لقوة تأثيرها،

 الجهة المختصة أو دار لرعاية األطفال لتوفير الراحة والغذاء لهم 
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هدف جيدة ب عن طريق دراسة الجمهور المستهدف دراسة اإلعالنيةالرسالة  رويستطيع المعلن أن يزيد من فاعلية وتأثي

لجمهور اد فعل رللتعرف علي  مؤثرة في المتلقي ، إعالنيةبهدف خلق وتصميم رسالة  ،وافية ومتكاملة الحصول علي معلومات

 .(121ص  - 3) الصادم اإلعالنقبل وبعد نشرها بعمل استبيانات علي  اإلعالنيةتجاه الرسالة 

 

   في إعالن الخدمات العامة : مراحل الصدمة

 

 

 

 

 

 

 (1رقم )  مخطط

 الصدمة الحسية اإلدراكية ) التعرض للمؤثرات ( : -1

ت حساساوهو عبارة عن تنظيم لإل ،الحس اإلدراكي هو محصلة نشاط حسي يؤدي إلي إدراك معني أو تصور لفكرة

الوجدانية ورية ووإضفاء معني لها تنقله إلينا حواسنا، ويتوقف ذلك علي طبيعة المنبه الخارجي وعلي الحالة الشع

المعني بيفة ذهنية نها وظللفرد واتجاهه الفكري وخبراته السابقة إزاء المثيرات، وال يمكن النظر إلي هذه العملية علي أ

 ر ما هي عملية استثارة ومنبه للمتلقي .الحرفي بقد

عالن أن لي اإلواإلحساس واإلدراك عمليتان متشابكتان ومتالزمتان، ولكي تتحقق الصدمة الحسية اإلدراكية يجب ع

تى لمناسبة، حاوسيلة وأن يصل إلي المتلقي في الزمان والمكان المناسبين بال ،يكون علي درجة عالية من جذب االنتباه

لي هذه علحصول يولد لدي المتلقي تساؤالت فكرية، ومن أنجح الطرق اإلعالنية ل سالة اإلعالنية منبهاً تكون الر

 (101ص  - 5) الصدمة حداثة وال معقولية الفكرة حتى تخرج عن نطاق توقعات المتلقي .

 الصدمة النفسية الوجدانية ) االهتمام بالمؤثرات ( : -2

ن ب اإلعالويتوقف شعور المتلقي بها علي حالته النفسية بأن يخاط وهي تفاعل داخلي للمتلقي تثير مشاعره، 

تلقي كلما قعات المبوجود عنصر المفاجأة، فكلما كانت المفاجأة أعلي من توتلك الصدمة ، وتتحقق هوغرائز هاحتياجات

 حتى ال تثير ضوع مع مراعاة أال تكون الصدمة عنيفة،نجحت في إثارة فضوله وزادت شدة اإلثارة المتعلقة بالمو

فقط  ظر المتلقيلفت ن نفور المتلقي ويفقد اإلعالن الغرض منه واالستجابة العاطفية المرجوة، فال يكفي لنجاح اإلعالن

 .  (021 ص - 5) ية فنحن في حاجة إلي أن نحتفظ بانتبـاهه لمدة تكفي للتأثير عليه ولحدوث الصدمة النفسية الوجدان

 ثرات ( :ؤالصدمة العقلية ) تفسير الم -3

لمه أو رتيب ما تععادة تالبد من االحتفاظ بانتباه المتلقي فترة أطول لكي يستطيع أن يقوم بتفسير وتحليل المعلومات وإ

 اكتسبه وتنظيمه مرة أخري واتخاذ القرار.

سير حاولة التففاعل بموتنظيمها في ذهن المتلقي، ثم يحدث التو الصدمة العقلية تتم بعد استقبال المعلومات وتسجيلها 

قي حدثت ير منطغوهو ما يسمي بعملية الترميز، فإذا تعارضت هذه المعلومات الجديدة مع المعلومات المخزنة بشكل 

راك شكلة وادلمي حل االتي تثير نزعات التحدي في نفس المتلقي فيركز ذهنه وانتباهه إلمعان العقل ف ،الصدمة العقلية

شكالت من أهم م، أما اذا عجز المتلقي عن معالجة المعلومات أو إعادة تنظيمها بطرق جديدة نتجت مشكلة العالقة

 . (110ص  - 5) عملية االتصال وهي عملية الترميز الخاطئ وال تحدث االستجابة المطلوبة
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 األهداف النفسية والوظيفية إلعالن الخدمات العامة الصادم :

 فزاز .لي االستجذب االنتباه بشكل مؤثر وفعال لإلعالن بحيث يتوفر في الصور عنصر المبالغة والجرأة قد يصل إ -1

 التعبير عن األفكار اإلعالنية بواقعية شديدة قد تكون منفرة أحياناً . -2

 ارية .إثارة االهتمام لبقية مضمون اإلعالن الذي يتمثل في اسم الجهة المعلنة وعالمتها التج -3

 خلق الجو العاطفي وتهيئة الجو المناسب لالستجابة والتأثير في السلوك .  -4

 .قين المتل ديلاستخدام اللغة الجادة والصور الواقعية الحية والتي تهدف إلي خلق عاطفة قوية أو رد فعل قوي  -5

 : ( المؤيد والمعارض) الرأي والرأي اآلخر  اإلعالن الصادم بين

اربة حول آراء متض وقد وجدت الصادم اإلعالنوعلماء االجتماع فاعلية ناقش رجال اإلعالن والمسوقون واألطباء النفسيون    

 .مؤيد ومعارض : مابينفاعلية اإلعالن الصادم فانقسمت اآلراء 

 الرأي المؤيد لفكرة توظيف الصدمة في إعالن الخدمات العامة : أوالً : 

رامج الب أو أن الصدمة تحيط بنا في كل مكان سواء علي شاشات التليفزيون في األفالم المقدمةيري أصحاب هذا الرأي 

 واخر القرنهرت في أظمثيرة للجدل كما  اإلعالنمما يفقد الصدمة قوتها ، فبتالي لم تعد الصدمة في  اإلعالنات المعروضة أو

غداً  ن مألوفاً فما يكون صادماً اليوم قد يكو ؟ من نوعها، ولكن أصبح البعض يصنفها هل هي صدمة جديدة (1982الماضي )

 .لصدمةلذلك النوع من اوذلك لتعود المتلقي للتعرض 

هي نوع من  ،الغير تقليديةالصادمة كنوع من اإلعالنات  اإلعالنات أن عنصر الصدمة لتوظيف المؤيد فيري البعض     

ير تث فهي ،نياإلعال بها المسوقون تحديات اإلعالن اليوم في ظل الزخم يواجه فهي إستراتيجية صالحة لجذب االنتباه اإلبداع

ف لدي تدعاء الخوفز الس، كما أنها تستخدم كمحوأكثر تأثيراً  وتكون ملفتة وغير متوقعة أقوي بين المتلقين اً ا ومشاعراهتمامً 

لتجارية ابالعالمة  لق وعي، باإلضافة إلي أنها تخلألفضل للتشجيع علي تغيير السلوك جيدة المتلقين وأحياناً تعتبر وسيلة تهديد

عي العام دة الو، ومنها من حصل علي جوائز عالمية لزياوعمل تأثير طويل المدى من الصدمة المعروضة في اإلعالن للشركة

 .(116ص  - 3) مثل شركة بينيتون الحاصلة علي عدة جوائز في هذا المجال حول هذه القضايا

 الرأي المعارض لتوظيف الصدمة في إعالن الخدمات العامة :  ثانياً :

 مرفوضة ها انتهاك للقيم االجتماعية بصورةعنصر الصدمة في اإلعالن أنتوظيف ويري البعض اآلخر من المعارضين ل

خسارة  إليد تؤدي ق التيو ،أحياناً  مما تسبب مواقف سلبية للمتلقين وخفض نسبة الشراء ومقاطعة العالمة التجارية ومبالغ فيها،

طرق  حاولة وجودبون بم، والذين يطال، فمنها ما يحمل من القيم السلبية ما يجعلها محظورةأو رفض للسلوك المقدم في المبيعات

ذب الهتمام وجعلي ا بديلة لإلعالن الصادم وذلك لعدم فاعلية إعالن الصدمة بشكل ايجابي، فهي وسيلة للتحايل لمجرد الحصول

 .االنتباه 

ة بيعة الصورطوعلي  ضدها وتلقي العديد من الشكاوي العتراض الجمهور عليها إزالتهاعالنات التي تم وهناك من اإل    

 . (13،  9كما في شكل ) (117 ص - 3)عرضها علي موقع الشركة االلكترونياالكتفاء بولكن تم  أو األلفاظ المكتوبة، المعروضة

 : ة للبحثالتحليلي الدراسة

في مصر  الباحثة بتحليل نماذج إعالنية مصرية وأجنبية لقياس مدي فاعلية الصدمة في تصميم إعالن الخدمات العامةقامت 

( 2مصري و) ( نموذج إعالني2عدد )( التوعية بمخاطر التدخين)قد تم تحديد موضوع ووتأثيرها علي المتلقي  والخارج،

الجهاز المركزى حيث أكد  ،واآلخر عن طريق األلفاظ المكتوبةاحداهما صدمة عن طريق الصورة أجنبي نموذج إعالني 

، وهو مايمثل 2016وفقاً لتقديرات عام مليون نسمة  12.6سنة بلغ 15فوق في مصر المدخنين ن عددأ للتعبئة العامة واإلحصاء

% من 22.5% من نسبة االيناث وأن 1% من نسبة الذكور، و41حيث تبلغ في مصر، السكان عدد % من إجمالي20.2نحو 

 .(27)  ( سيجارة يومياً  24 - 15% من اجمالي المدخنين يدخنون من ) 60مدخنون وأكثر من  سنة (  44 - 25الشباب فئة ) 

http://www.masrawy.com/news/Tag/56912/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D9%86#bodykeywords
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ة في الصدم فتوظي مدي موافقتهم عليللوقوف علي  ،المصريين استبيان علي عينة عشوائية من المتلقين المدخنينثم عمل 

 30ن من ينة تتكوحيث كانت الع ،والفرق بين قوة الصدمة في اإلعالنات المصرية واألجنبية المصرية واألجنبيةات اإلعالن

 . ( من االيناث7و) ( من الذكور23شخص منهم )

 

 النماذج اإلعالنية المصرية : أوالً :

 األول : المصري التحليلي النموذج         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23)(  71شكل )

 حملة إعالنية ألربعة تصميمات تحذيرية علي عبوات السجائر في مصر 

 

 تغليف -ائر ـإعالن مطبوع علي علب السج    نوع اإلعالن

 شركة فيليب موريس العالمية     الجهة المسئولة

  2011ديسمبر  11    السنة 

 مصر    البلد

 ة أشهر .نظام السابق الذي كان يضع صورة واحدة لمدة ستبدالً من ال -سنتين متتاليتين     مدة العرض 

 

 لزيادة الوعي . التحذير بعواقب التدخين علي الصحة العامة    الموضوع

 سرطان  -م ) غرغرينا القد ـباستخدام صور لحاالت اصابة حقيقية بين المدخنين إما ل    الصدمة في اإلعالن

 لشيخوخة والعجز المبكر ( .ا -لألطفال  ربوأمراض الرئة وال -اللسان 

 

قد الحظوا  % من المدخنين الحاليين93.3إلى أن  المركزي للتعبئة العامة أشار الجهاز   تأثير الصدمة 

سبة ن% 61.5التحذيرات الصحية على عبوات السجاير خالل الشهر السابق للبحث، وأن 

ون ليفزيالمدخنين الذين الحظوا أى إعالنات عن التدخين فى الصحف أو المجالت أو الت

 لصادمةأكثر الصور ا، وأن حول أخطار التدخين أو أى معلومات تشجع على اإلقالع عنه

 . علي عبوات السجائر تأثيرا كانت صورة لغرغرينا القدم

 

 

 (1)(  1جدول تحليلي رقم ) 
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 الثاني : المصري التحليلي النموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( 24) (  81شكل )  

 التدخين. إعالنات للتوعية بخطرفسك تموت ( ن -تحت شعار )عاوز تنتحر ، إعالنات الموت في اإلسكندرية كما أطلق عليها

 

 طريق خارجيإعالن     نوع اإلعالن

 شركة ايفيت للدعاية واإلعالن    الجهة المسئولة

وسوق  والجدير بالذكر أن الشركة أطلقت عدة حمالت تطوعية منها ) ال للتحرش ( )   

 عدل (  للحد من حوادث الطرق في االسكندرية .

  2015مايو     السنة 

 مصر -اإلسكندرية     البلد

 النية.ساعة، تالها الكشف عن مضمون الحملة اإلع 72أخذت الحملة شكل تشويقي لمدة    مدة العرض 

 

 التهديد بالموت للتحذير بعواقب التدخين علي الصحة العامة لزيادة الوعي .   الموضوع

 اشرب سجاير ( اوز تموت ؟ع -باستخدام األلفاظ الصادمة ) عاوز تنتحر؟    الصدمة في اإلعالن

 .....احسبها صحدقائق من عمرك 10سيجارة =  1  

 

سعاً تمت ازالتها بشكل مفاجئ والكشف عن الغرض من الحملة، بعد أن أثارت جدالً وا تأثير الصدمة 

رع ن وشواميادي المتلقين في مختلفوانتقادات واتهامات، وذلك لوقع الكلمات الصادم علي 

 يوسف ، بوضع اإلعالنات الجديدة الخاصة بالتوعية بأخطار التدخين، ورآياإلسكندرية

 ير حولأن الجدل الذي أثالمسئولة عن الحملة  رضا رئيس مجلس شركة الدعاية واإلعالن

  اإلعالنات يعد سبب كاف لنجاح الحملة وهذا هو الهدف الحقيقي .

 

 

 (1)(  2جدول تحليلي رقم ) 
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 ثانياً : النماذج اإلعالنية األجنبية :

 األول :األجنبي  التحليلي النموذج         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( 25) (  19شكل ) 

 التوعية بأخطار التدخين علي الرئة والقلب والمعدةإعالنات 

 

 ت (وسائل مواصال - ملصقات -خارجي  -رائد ج -)مجلة إعالن مطبوع   نوع اإلعالن

  Neogama الوكالة اإلعالنية     الجهة المسئولة

  2008 إبريل   السنة 

 البرازيل  البلد

 Marcio Ribas, Wilson Mateo المدير االبداعي 

 Fabio Baraldi المدير الفني 

 Marcus Hausser الفوتوغرافي  المصور

 أوقف تدمير جسمك. جملة اإلعالنيةال

 أوقف التدخين . التدمر قلبك - تدمر معدتك أوقف التدخين ال -تدمر رئتك أوقف التدخينال 

بها جزء  باستخدام صور للرئتين والقلب والمعدة ، مكونة من مجموعة كبيرة من السجائر، الصدمة في اإلعالن

 يحترق باشعال تلك السجائر.

 

لمقدمة اصورة القت نجاحاً واعجاباً من المتلقين من فكرة اإلعالن، ولكنهم اعترضوا علي ال تأثير الصدمة 

 صدمة الحتراق أعضاء الجسم .لما بها من 

 

 

 (1)(  3جدول تحليلي رقم ) 
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 الثاني : األجنبي التحليلي النموذج

 

 

 

 

 

 

 

  ( 26) (  20شكل ) 

 علي الرئةللتحذير من أخطار التدخين  للتوعية و إعالن

 

 

 إعالن مطبوع   نوع اإلعالن

  TBWA, Canada for BC Lung Association الجهة المسئولة

 المصلحة العامة للمنظمات غير الحكومية  

 2008سبتمبر   السنة 

 كندا  البلد

  TBWA\Vancouver, Canada الوكالة اإلعالنية 

 Paul Little المدير االبداعي 

 Angela Sung, John Williamson المدير الفني

 

 لمزيد من المعلومات عن سرطان الرئة، استمر في التدخين  الجملة اإلعالنية

ي مدخن فو التي سيتعرف عليها ال جاءت الصدمة هنا باأللفاظ الصادمة عن سرطان الرئة، الصدمة في اإلعالن

 . حالة استمراره في التدخين

 

واجاً اً وروالقت نجاح في ذلك الوقت ايجابي ومؤيد لفكرة اإلعالن في كنداكان لها تأثير  تأثير الصدمة 

د تي بعح، وأصابت المدخنين بالصدمة من فكرة اإلعالن وظل بالذاكرة عند البعض كبيراً 

 مرور سنة من مشاهدة اإلعالن .

 

 

 (1)(  4جدول تحليلي رقم ) 

 

ابقة حليلية السنماذج التالخالل من  من المدخنين االستبيان علي عينة البحثالستمارة االستبيان ونتائج عملية  تصميم وفيما يلي

 : المصرية واألجنبية
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 ( 21شكل رقم )

 نموذج الستمارة االستبيان من تصميم الباحثة

 

 عامة :دمات التصميم إعالن الخوفيما يلي النسب المئوية لنتيجة االستبيان للمدخنين الذين يؤيدون توظيف الصدمة في 

 

 التحليلي لنموذجا                    النموذج التحليلي                        النموذج التحليلي                          النموذج التحليلي    

 إلعالن األجنبي الثانيل               األجنبي األولإلعالن ل                   الثاني المصري عالنلإل          األول     المصري  عالنإلل

 

 ( 22شكل رقم )

 لمؤيدي الصدمة في تصميم إعالن الخدمات العامة االستبيان  نتائج عمليةالنسب المئوية ل رسم بياني يوضح 



لعدد الثامن ا                               مجلة العمارة والفنون                                                                    
 

20 
 

المنفرة والجمل الصور علي  ( من العينة وركزت المالحظات%20أما السؤال الثامن فجاءت نسبة االجابة علية بنسبة )

 . اإلعالنية الصادمة لهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 23شكل رقم )

 المصرية واألجنبية متوسط النسب المئوية لكل سؤال في االستبيان  للنماذج اإلعالنية التحليلية رسم بياني يوضح 

 

 :واستمارة االستبيان نتائج الدراسة التحليلية 

ورفع الوعي  يمن اللحظة األول الصادم إلعالنلجذب انتباههم من المتلقين قد تم ( %73.51جاءت نتيجة السؤال األول )

ة في اإلعالن سواء ( شعروا بصدم%62.92، بينما كانت نتيجة السؤال الثاني )بالعالمة التجارية وخلق انطباع دائم في ذهنهم

ابي بعد التعرض ( بوجود رد فعل ايج%15.81)في الصورة المقدمة أو األلفاظ المكتوبة، بينما جاءت نسبة السؤال الثالث 

هم بأخطار بة وعيحيث أن اإلعالنات المقدمة لن تكون سبباً في االقالع عن التدخين، ولكنها زادت من نس لإلعالن الصادم

 الراحة وقلق وعدم ر( شعروا بنفو%81.46، أما السؤال الرابع فجاء ) التدخين والتفكير بتلك األعراض لفترة طويلة من الزمن

 ( رأووا أن%72.08س )، والسؤال الخامبسبب الصور المقدمة أواأللفاظ المكتوبة في اإلعالن من اإلعالن أو للعالمة التجارية

إلعالن الصادم ( أيدوا وجود فرق بين ا%57.36، أما السؤال السادس )، اإلعالن يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا المصرية

ألجنبية ماذج احيث كانت النماذج المصرية تركز علي جذب االنتباه، في حين كانت الن جنبيالمصري واإلعالن الصادم األ

ة الصدمة في ( يؤيدون فكر%65.27، أما السؤال السابع )جريئة في تناولها لموضوع اإلعالن وقدمت حقائق علمية مثبتة

 .بين المتلقين ثارت جدالً واسعاً أوتصميم إعالن الخدمات العامة 

 

 نتائج البحث : 

لي الفائقة ع قدرتهإذا تميز ب خاصة ناجحاً  اإلعالن الصادم هو سالح ذو حدين فأحياناً يكون توظيف الصدمة في اإلعالن -1

إذا كان  يثير سلب، وأحيانا يكون منفراً مع إحداث تأقضايا الصحة أو السالمة حول مواضيع هعند توظيف التذكر وخاصة

 يترتب عليه تجنب العالمة التجارية.مخالًف للعادات وتقاليد المجتمع أو الجمهور وقد 

ير أو  جاح كبنفيها مغامرة ومجازفة( فقد تحصل علي  الصادم غير مضمون نتائج الحملة كما هو مخطط لها ) اإلعالن -2

 فشل كبير .

 سماتهعليه و فترة غير محددة ترتبط بمدي تأثير الصدمةالصدمة تترسخ في ذهن وذاكرة المتلقي ويظل متعايش معها  -3

 .الشخصية

فسية مل النيرتبط نجاح إعالن الخدمات العامة الصادم بشكل كبير بإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بالعوا -4

 واالجتماعية المحركة الستجابات الجمهور لرسالته اإلعالنية وانعكاس نتائجها علي اإلعالن .
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رها باعتبا ،يبالشكل الكاف توظيف عنصر الصدمة إليالخدمات العامة في مصر  بإعالنبعد الجهات المعنية لم تلتفت  -5

د في جود األفراديداً بومما يطفي بعداً ج ،في األماكن العامة اإلعالنخاصة عند تواجد  ،اإلقناععنصر له تأثير كبير علي 

ماذج علي ن أماكن ممارسة أنشططهم المختلفة، وذلك بناءاً علي الصعوبة التي واجهت الباحثة في محاولة الحصول

وظيف ت، مما يجعلها تربة خصبة يمكن بعكس النماذج األجنبية بشكل واضح تحمل عنصر الصدمة ةإعالنية مصري

 . وعاداتنا وتقاليدنا العربية بيتناسالصدمة بها بما 

 توصيات البحث :  

يذ ل تنفقب عمل الدراسات الالزمة علي المستوي االجتماعي والنفسي واالتصالي واالقتصادي للجمهور المستهدف -1

 ستعانةلك باالذ، ويمكن تحقيق لضمان نجاح العملية االتصالية االقناعية إلعالن الخدمات العامة اإلعالن الصادم،

 بالمتخصصين في إجراء تلك الدراسات والقياسات وتخصيص أقسام متخصصة لهذا الغرض في شركات الدعاية

 واإلعالن التي تعمل في مجال إعالن الخدمات العامة .

ما توصلت و ،امةاالستفادة من تجارب القطاعات الخدمية المجتمعية بالخارج في توظيف الصدمة في إعالن الخدمات الع -2

 تائج فعلية وعائدات لالستثمار في هذا المجال واستخالص ما يخدم الواقع المصري .إليه من ن

مستهدف جمهور المالئم لطبيعة ال إطارالخدمات العامة الصادم بالشارع المصري في  إعالنتقديم فكرة التفاعلية في  -3

 . اإلعالنيةلة المادية المتاحة لما لها من تأثير كبير علي تحقيق االستجابة للرسا واإلمكانيات

ة الموظف العام التفكير بمزيد من المسئولية عند تصميم إعالن الخدماتو العربية يجب استخدامه بحظر في مجتمعاتنا -4

والصور  أللفاظامما يستدعي ذكاء في اختيار ،للصدمة بطريقة تحفز بها االستجابة وطريقة تناول العناصر اإلعالنية

ا حتى بالغ فيهميجب أن تكون الصورة اإلعالنية التي تحمل الصدمة غير ف العامة،الصادمة في تصميم إعالن الخدمات 

ظرة ل بتغيير نالطوي فقد يؤدي اإلفراط فيها علي المدي ال يحدث حالة نفور من قبل المتلقي واستبعاد العالمة التجارية

 . المتلقين للعالمة
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