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 مقدمة :

أنماط اإلتصال التنموي, وأداة لتحقيق التغير المطلوب بما يتفق مع طبيعة يعد اإلعالن نمط من 

المرحلة التي تمر بها المجتمعات. فاإلعالن اليسعى إلى تحقيق مخرجات مادية أو تجارية بقدر ما 

ي معدالت ر فييسعى إلى تحقيق التغير اإليجابي, ولم تعد فاعلية اإلعالن تقاس بمدى مايحققه من تغي

ط , وإنما بقدرته على المعلن عنها فق اتبشراء السلع أو الخدم المتلقيينإقناع أو المبيعات أو  الشراء

وما يحققه من تغيير على مستوى اإلتجاهات والسلوك من خالل تعزيز األفكار الثقافية  يهالتأثير عل

والقيم اإلنسانية. وقد انعكس ذلك على تصميم اإلعالن الذي ركز على رفع الروح المعنوية وتحفيز 

إلنسانية مما يؤكد على دور اإلعالن في تدعيم القيم ا ،القيم اإليجابية والدعوة إلى التفاؤل والمشاركة

في تشكيل ثقافة المجتمع , فالقيم هي المثاليات  ا  رئيسي ا  الموجودة داخل المجتمع, حيث تعد القيم عنصر

وللمجتمع , وتتغير القيم مع تطور المجتمعات وهذا التغير له تطبيقاته المهمة في للفرد العليا 

ة حتى يتم توصيل المعاني يؤثر بوضوح في تصميم الرسالة اإلعالني مام ،استراتيجيات اإلعالن

 . للمتلقيلألفكار المطلوب توصيلها 

والدوافع المختلفة  المتلقيفإن تأثير القيم اإلنسانية يعتمد على الربط بين المنتجات ومشاعر وسلوك 

المكتسبة والتي يكتسبها الفرد إلشباع إحتياجاته سواء المادية )الطعام والملبس واألمان والمأوى(, 

اإلجتماعية )اإلنتماء والمحبة(, واإلحتياجات الفردية )المعرفة والتعبير عن الذات( والتي  واإلحتياجات

يتعرض ألفكار  المتلقيترتبط باإلتجاهات والعواطف )كاإلنتماء لألسرة أو الوطن(. فقد أصبح 

المصرية. وأساليب إعالنية جديدة لتغيير إتجاهاته وبث قيم وعادات مرتبطة بهوية مجتمعاتنا العربية و

حيث يقوم على  ،ات العاطفية لجذب إنتباه المتلقيفيعمل اإلعالن على إثارة مجموعة من اإلستجاب

كالفرحة ه سلوكه من خالل التأثير على مشاعروالتأثير على  المتلقيتضمين القيم اإلنسانية المؤثرة في 

خدمات المعلن عنها, وإشباع والحب والسعادة حيث تؤثر العاطفة في طريقة التعامل مع المنتجات وال

أعلى درجات الحاجات اإلنسانية وهي التعبير عن الذات, وذلك من خالل إنشاء منتج يرتبط بنتائج 

في التعبير عن ذاته وارائه ومعتقداته بحرية و تدعيم القيم اإلنسانية  هفي المجتمع وحق المتلقيأفعال 

 .منتج أو الخدمة المعلن عنهاالمرتبطة بحياته ومجتمعه باعتبارها قيم جاذبة لل
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 مشكلة البحث :

 إلجابة على التساؤالت اآلتية :في اتتلخص مشكلة البحث 

ي جابية فاإلي ماهي المحاور البنائية األساسية للقيم اإلنسانية التي تعمل على تحفيز القيم -

 ؟  المتلقيالمجتمع وتؤثر في اتجاهات 

  ؟  متلقيالات هل تؤثر نظريات التعبير عن القيم اإلنسانية في إحداث تغيير إيجابي في إتجاه -

ن ععبرت استراتيجيات القيم اإلنسانية من خالل تحفيز مشاعر وعاطفة المتلقي كيف  -

 مضمون الرسالة اإلعالنية؟ 

 هدف البحث : 

ات ستراتيجياتجاه  من خالل األساليبيهدف البحث إلى دراسة تأثير المحاور البنائية للرسالة اإلعالنية 

      .تحقيق التواصل المجتمعيمن ثم القيم اإلنسانية إلحداث تغيير إيجابي لدى المتلقي و

 فرض البحث :

 ي تدعيمفتخدمة اإلعالنية المسيفترض البحث أن اإلستفادة من المحاور البنائية للتعبير عن الرسالة 

جابي غيير إياث تفعال في إحد سوف يكون له دور   لمتلقييناستراتيجيات القيم اإلنسانية المشتركة بين ا

 .في إتجاهات المتلقي وتحقيق التواصل المجتمعي 

 أهمية البحث :

 ترجع أهمية البحث إلى :

داث إح ل علىخالل أساليب إعالنية جديدة تعممن نظريات التعبير عن القيم اإلنسانية  دراسة تأثير

 .وتحقيق التواصل المجتمعي المتلقيتغيير إيجابي في إتجاهات 

 منهج البحث :

 يدمة فيتبع البحث المنهج الوصفي من خالل وصف مجموعة مختارة من الرسائل اإلعالنية المستخ

إحداث  تأكيد علىالالدراسة في هذه واإلستفادة من نتائج  ،تدعيم استراتيجيات القيم اإلنسانيةل البحث

 .المتلقي وتحقيق التواصل المجتمعييجابي في إتجاهات اإلتغيير ال

 : مفهوم القيم

 ،مع البيئة الكلية التي يعيش فيهامعنى أو موقف إنساني يختاره المتلقي للتفاعل مع نفسه وهي القيمة 

يسير في حياته وفق مجموعة من القيم تم ترتيبها على نحو  فردحياة قيمية, بمعنى أن كل  الفردفحياة 

واألشياء وتتحدد على ضوئها مالمح  بالمجتمعمعين بحيث تحكم تصرفاته في هذه الحياة, وعالقاته 

 على انها األهداف التي يعيش الفرد من" values"القيم يمكن تعريف ، ف1شخصيته التي يُعرف بها

 أجل الوصول إليها.

 

                                                           
فاتن إبراهيم عوض خميس/ استراتيجية للتحكم في الخبرات المصاحبة لتلقي اإلعالن في مصر/ رسالة دكتوراة/ كلية   1

 51ص .  /2015جاكعة حلوان/  -قسم اإلعالن -الفنون التطبيقية
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 القيم اإلنسانية :

يرفع من قيمته داخل  المتلقيهي قناعات فكرية مرتبطة بمجتمع معين, والتحلي بها من طرف 

على المتلقي . فهي األحكام اإلنسانية التي يصدرها 1المجتمع والنهوض بمستقبل هذا المجتمع

أي موضوع أو موقف على مستوى الحياة الديمقراطية واألخالقية, لبناء مجتمع أكثر إنسانية 

ويحدد سلوكه ومعتقداته واحتياجاته واتجاهاته, و إشباع  المتلقيمن خالل نظام أخالقي يميز 

, وهي صفات حميدة داخل المجتمع, مثل قيم الحب 2للمتلقيالحاجات اإلنسانية المختلفة 

دة واإليثار والتعاطف مع اآلخرين والتعاون واإلحترام واإلخالص والوفاء واإلستقامة والمو

 واألمانة والنزاهة ورعاية اآلخرين, والذكاء والجمال والعدل والفضيلة والعفة.

 اإلعالن ودوره في اكتساب القيم اإلنسانية :

مع وإحداث تأثير إيجابي من يقوم اإلعالن بدور فعال في تعزيز التغيرات التي تحدث داخل المجت

خالل توليد قيم إنسانية جديدة وفقا  إلحتياجات المجتمع. والقيم اإلنسانية هي قيم إيجابية عبارة عن 

والنهوض بمستويات المعيشة ورقي  ،مجموعة صفات معيارية تؤدي إلى اإلرتقاء بالحياة اإلجتماعية

يجابية موعة من المبادئ والقيم اإلنسانية اإلالسلوك اإلنساني. وكلما كان اإلطار القيمي يضم مج

ا هو سلبي يصبح هناك قبول عام واتفاقات حول و ،المجتمع فيويرتقي النشاط اإلنساني  ،واإلبتعاد عمَّ

أفكار ومعارف ومعتقدات وعادات وطرق للتفكير وأساليب للحياة ويكون ذلك لصالح الفرد والمجتمع 

فهوم "الضمير الجمعي". والقيم اإلنسانية ماهي إال إنعكاس وهو مايعرف لدى علماء اإلجتماع بم

وأساليبهم التي يفكرون بها في سياق إجتماعي محدد وفي فترة زمنية  المتلقيينلمنهجية التفكير عن 

وتوجه أحكامهم واتجاهاتهم بما هو  المتلقيينمعينة. فالقيم تشكل منظومة ثقافية أخالقية تحدد سلوكيات 

شكال السلوك في إطار يضعه المجتمع من قواعد وأسس ومعايير يستمدها من مرغوب فيه من أ

 . 3مصادر مختلفة ) دينية وثقافية وبيئية وإجتماعية( 

 يمكن تقسيم القيم اإلنسانية إلى ثالثة أقسام :و

 منظومة القيم األخالقية : 

الكذب لجشع والرذائل كالغش واوهي الشعور بالمسئولية والعمل بمقتضاها, والوفاء باألمانة, ونبذ 

 والخيانة وحماية األسرة ...

 منظومة القيم الحضارية : 

مكافحة ان, وكالحرية, والمساواة, والعدل, ونبذ الظلم, وحماية كرامة اإلنسان, كفالة حقوق اإلنس

 التمييز العنصري والعرقي...

 

                                                           
1 http://26sept.net/opinion/48829-48829.html 

 تصريف الباحثة  2
مركز  -أحمد مجدي حجازي / نحو منظومة القيم اإليجابية الداعمة لرؤية مصر/ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  3

 4ص  /2008مجلس الوزراء/  -الدرايات المستقبلية
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 منظومة القيم الروحية :

ادة, وح والموالر تهدف إلى تحقيق التكامل بين اإليمان والعلم وهي التي تقوم على أساس اإليمان والتي

 وفق ماجاءت به األديان السماوية في توازن وتناغم.

يم قارض مع  تتعالوبذلك فإن اإلتفاق على أن منظومة القيم اإلنسانية اإليجابية والمعايير األخالقية 

ما  ل دعلتشكي ،حددة الهدف والغايةفهي قابلة للترقي ومتواصلة المسار وم ،الحداثة والمعاصرة

لتي ائية وام الغلإلستقرار واألمن المجتمعي, وكذلك اإلتفاق على أن القيم اإلنسانية التخرج عن القي

يلية سو.. والقيم التتمثل في السعادة والمتعة وتحقيق الذات والحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية.

 طموح وضبط النفس ... مثل التسامح واألمانة والطاعة وال

لقيم تعزيز ايضا لفقد أصبح  اإلعالن ليس فقط إلقناع المتلقي بالمنتج أو الخدمة المعلن عنها وإنما أ

ألساسية متلقي اات الاإلنسانية واألفكار الثقافية واإلجتماعية والسياسية وغيرها.., وذلك إلشباع احتياج

يم تبط بقاإلنسانية وهو التعبير عن الذات, وهو مبدأ مرالمرتبطة بتحقيق أعلى درجات الحاجات 

عال ئج أفوإنشاء منتج يرتبط بنتا ،التواصل اإلنساني الذي يعمل على تدعيم وتقوية وضع المنتج

 نسانية م اإلوالقي ،في التعبير عن ذاته وارائه ومعتقداته بحرية هفي المجتمع من خالل حقالمتلقي 

 عتبارها قيم جاذبة للمنتج أو الخدمة المعلن عنها.المرتبطة بحياته ومجتمعه با

ن تعبير عق مبدأ المحاور التعبير البنائية األساسية للقيم اإلنسانية التي ترتبط بتحقي وذلك من خالل 

 الذات في توصيل الرسالة اإلعالنية وهي :

 

 

 

 

 

 

 

يؤكد على قيم الرسالة من خالل خلق ارتباط مميز بين المنتج واحتياجات المتلقي حيث " Orange"إعالن (  1)  شكل
قيمة اإلستقرار بقيمة العائلة والروابط األسرية من خالل العبارة اإلعالنية " أهم حاجة توضح الرسالة اإلعالنية ارتباط 

 1عندي عيلتي" 
 

                                                           
 تصوير الباحثة/ كوبري الدائري /outdoorإعالن مطبوع خارجي   1
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 message valuesقيم الرسالة  -

بالقيم اإلنسانية في اإلعالن تبعا  لطبيعة المنتج واحتياجات المتلقي لخلق مكانة هو خلق إرتباط معين 

 .1مميزة للمنتج في عقل ووجدان المتلقي

 message mantraشعار الرسالة  -

يم ى القهو شعار الرسالة اإلعالنية كعرض لجملة إعالنية قصيرة تحتوي على معنى معين يرمز إل

 فيا  فيغم وظيفهي نسق لساني دال على قيم متعددة تتنا ،ذهن المتلقياإلنسانية التي يتم ربطها في 

 تشكيل الرسالة 

اللفظية حيث تعتمد على القيم النفسية واإلجتماعية والثقافية واإلتصالية في استدعاء شعارات من 

الخبرات والمعارف من التخصصات المختلفة بهدف استكشاف استراتيجية جديدة تقوم على أساس 

  باآلتي: اللفظييتميز المستوى . 2صل اللساني في تدعيم القيم اإلنسانية في اإلعالنالتوا

 الجمل والشعارات  بساطة .أ

 كثافة الداللة  .ب

  -تداخل المستويات اللغوية )الفصحى/ العامية( .ج

 ض ألغرالتفسير أو الدمج بين هذه االتميز في اإلنتقال من السرد إلى الوصف أو ا .د

 السجع وتكرار العبارات  .ه

  زيادة الشعور بأجواء الخيال والمغامرة .و

  التأكيد على فعل الطلب المباشر .ز

 الزمنية الواقعية  غياب القيمة .ح

 الجماعية لشعور المتلقي باألمان توظيف الضمائر التي توحي بالمشاركة  .ط

 

 

 

 

 

 
لتعبير عن الرسالة اإلعالنية "معاك في اللي يهمك" في ا على شعار الرسالة" اعتمدت Orangeحملة "(  2شكل ) 

إلثارة إهتمام المتلقي بمدى ارتباط المنتج أو الخدمة المعلن عنها بأنماط الحياة المختلفة التي يعيشها المتلقي حيث 
 1لقيم اإلنسانية المرتبطة باألشياء ذات األهمية الكبيرة بالنسبة لهيرمز ل

                                                           
1 Richard J. Varey and Michael Pirson/Humanistic Marketing /palgrave macmillan 
publishers/England/first edition/2014/p. 207   

نعمان عبد الحميد بوقرة نعمان عبد الحميد بوقرة / النص اإلشهاري العربي بين أدبية الصورة وحجاجية الغرض/   2

  123ص. /2008الرياض/  -مجلة الخطاب الثقافي/ العدد الثالث/ جامعة الملك سعود
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 message narrativeقصة او حكاية الرسالة  -

اته ها عن ذبيعبر هذا المفهوم له بعدين : إما أن يقوم المتلقي بسرد حكاية بأسلوب واقعي عن المنتج ل

اني هو بعد الث, والوالقيم اإلنسانية التي يهتم بها وتوضح إنتماؤه من خالل امتالكه للمنتج المعلن عنه

ة الرسال رض منصة أو حكاية للوصول إلى الغأن يقوم المنتج بالتأثير الفعال على المتلقي من خالل ق

 اإلعالنية في تدعيم القيم اإلنسانية لدى المتلقي.  

 

 

 

 

( حملة "افرح" لكوكاكوال اعتمدت على تصوير قيم إنسانية ألحداث واقعية ألشخاص يقوموا بتشجيع المتلقي  3شكل ) 

على القيام بأشياء تضفي الفرح والسعادة على اآلخرين وتشجيعهم على القيام بعادات صحيحة في حياتهم وإحداث تغيير 

الناس على السواقة الصح" حيث يقوم اإلعالن بتصوير مجتمعي من خالل التأكيد على الرسالة اإلعالنية " تشجيع 

شخص واقعي يقوم بتشجيع المتلقيين على القيادة الصحيحة من خالل الفتة "امشي في حارتك" وتدعيم قيمة إنسانية 

 2من خالل المنتج المعلن عنه.

 ،هاوتغيير عيمهاقد اهتم البحث بدراسة الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالن المختلفة في نشر القيم وتدف

ي فلجديدة اكل ابوصفها إحدى آليات اكتساب المتلقي للقيم في المجتمع. ونظرا  لظهور العديد من المش

ختلفة توصيل رسائل ملاتجهت المؤسسات اإلعالنية إلى عمل شئ مشترك  ،حياتنا وداخل مجتمعنا

ار د األفكي يحدهذا الشئ هو الوعي الغريزي اإلنساني الذ ،لمتلقيوإحداث تغيير إيجابي في إتجاهات ا

لى إي حاجة فنحن .... ف،واأللفاظ واألفعال واألشياء المختلفة مثل السعادة والصحة والسالم واإلنسجام

 أن نفكر داخل المجتمع من أجل المجتمع.

ي المتلق اهاتاتج يؤكد الباحثون أن اإلتجاهات تمثل متغير تابع للقيم ومن ثم يمكن تغييركما 

لى عت تعمل الناإذا أمكن تغيير قيمه التي تمثل أساس اتجاهاته. لذلك نالحظ أن كثيرا  من اإلع

و أسلعة المستهدف تجاه ال المتلقينشر قيم جديدة وتأكيدها بهدف محاولة تغيير اتجاهات 

فمن  ،معن المجتالن وبيمتبادلة بين اإلعالتأثيرية العالقة من خالل دراسة ال، الخدمة المعلن عنها

 الئم معمايتب ،ناحية يسهم المجتمع بقيمه وسلوكياته في التأثير في المعلن وتشكيل مضمون اإلعالن

ديدة قيم جوذلك بالترويج ل ،المتلقي ومن ناحية أخرى يسهم اإلعالن في إحداث تغيير في المجتمع

نها ات ولكلإلعالن هي تسويق المنتجتتناسب مع السلع المنتجة. بالرغم من أن الوظيفة األساسية 

 نتج فقطبالم فاإلعالن يقنع المتلقي ليس ،أصبحت تسوق للمشاعر واألحاسيس وأنماط الحياة المختلفة

قيم  ير فيبل باستخدامه لهذا المنتج سوف يقضي على كثير من المشاكل التي يواجهها ويُحِدث تغي

 المجتمع.

                                                                                                                                                      
 طريق المحور –تصوير الباحثة  1

2 http://scoopempire.com/ad-dicted-etganen-ma3-cocacola/ 
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أصبحت الشركات حاليا  تقوم بالجمع مابين الربح المادي والهدف اإلنساني معا  في تنفيذ استراتيجيات ف

إعالنية جديدة تعمل على تطوير المستقبل اإلنساني في المجتمع. لذلك اتجهت لدراسة النظريات 

التركيز  ،ن المعنيمثل البحث عالمتلقي بقياس إحداث التغيير اإليجابي في اتجاهات اإلنسانية الخاصة 

 . 1والمحافظة على نسيج المجتمع من خالل نشر البهجة والسرور ،على الهوية

لقي المت تجاهاتاالتغيير اإليجابي في قياس للقيم اإلنسانية اب الخاصةأربع نظريات  تم التركيز على 

 هي :و

 

 

 

 

 

 

 

 

 2المتلقيتدعيم القيم اإلنسانية من خالل التأثير في ( نظريات  4شكل ) 

 نظرية بناء المعنى : .1

، ..( ،العمل ،الصحة ،إن بناء المعنى مسعى إنساني من خالل مجاالت الحياة المختلفة ) كاألصدقاء

سواء كانت هذه الخدمات  بالمتلقيمن خالل ذلك يشجع المسوقون تقديم خدمات ذات معاني مرتبطة 

والمعاني المرتبطة  ،من مصدر موثوق به أو غير موثوق به. لذلك يتم دراسة المعاني المتغيرة للمنتج

ثم عليهم فك شفرة هذه التركيبة من المعاني وأي من هذه المعاني تصلح مع أي منتج بالمتلقي، 

ية إلمكانية تواصل وارتباط األهداف السامية بالخدمات اإلنسان

 .3المتلقيوليس الخدمات التي التعود بالفائدة على 

 

 

إعالن " إتصاالت" يقوم بتقديم خدماته من خالل فكرة بناء (  5شكل ) 

بالتأكيد على قيمة اإلنتماء الوطني متضامناً مع  لمتلقيمعنى إنساني لدى ا

 4حملة "اشتري المصري"

                                                           
 رأي الباحثة 1
 شكل من تصميم الباحثة 2

3 Richard J. Varey and Michael Pirson/Humanistic Marketing/ Ibid/p.152 
4 http://ezzat.info/2013/03/31/advertising-after-the-revolution/ 

بناء 
المعنى

اإلستهالك
الذاتي

المشاركة 
ةالمجتمعي

التجربة 
العاطفية
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 نظرية التجرية العاطفية : .2

، كائن يتأثر والمؤثر هو المنتج أو السلعة أو الخدمة المعلن عنهاالمتلقي فاإلستهالك العاطفي يجعل 

البيولوجية واإلجتماعية في المناسبات المختلفة الفرح والحزن  المتلقيحيث يعمل على سد حاجات 

-biوالعون وتحفيز العاطفة اإليجابية والتقليل من العاطفة السلبية. هذه اإلستراتيجية ذات إتجاهين 

directional strategy  إتجاه عاطفي إيجابي وإتجاه سلبي( وهذه اإلستراتيجية هي التي تثمر عن (

 .1(cultural shiftفي المجتمع ) التحول الثقافي 

 

إعالن "كوكاكوال" يوضح (   6شكل ) 

اإلستهالك العاطفي بتحفيز العاطفة 

بتعزيز قيمة   لمتلقياإليجابية لدى ا

السعادة والفرح في حملة "افرح" وذلك 

 2من خالل استخدام المنتج المعلن عنه

 نظرية اإلستهالك الذاتي : .3

تعتمد هذه النظرية على إرتباط 

 المتلقيينفطبيعة  ،وذات قيمة بالنسبة له المتلقيمن  ا  حيث يصبح المنتج جزء ،المتلقيالمنتج بشخصية 

تحتاج إلى السلعة التي تعكس شخصيتهم أو ذاتهم التي يرغب أن يكون عليها. هذا اإلتجاه يحفز 

حقيق الذات من ثقة بالنفس واإلحترام وت للمتلقية ن للبحث عن كيفية سد اإلحتياجات المعنوييالمعلني

 والتفرد بالمنتج.

 

باعتبارها ماركة  "Nikeإعالن "(  7  شكل )

حيث يتمكن من  لمتلقيعالمية تعكس شخصية ا

القيم اإلنسانية التي يعبِّر بها عن  التأكيد على

 ,ذاته وذلك من خالل امتالكه للمنتج المعلن عنه

 Makeويظهر ذلك من خالل حملة "

yourself.. Fit " لتدعيم وهي حملة نسائية

من خالل قيم إنسانية تعبِّر بها رياضياً المرأة 

 3وعن قوتها عن نفسها

 نظرية المشاركة المجتمعية : .4

 الناستعريف المجتمع هو مجموعة من 

تنشأ من كلمة  communityتعيش معا  وتتفاعل مع بعضها بشكل نظامي, أصل كلمة 
                                                           

1 Jennifer Fleming /The advertising effect “how to change behavior”/ Oxford university 
press/ Australia/ first edition/ 2014/ p.31 
2 https://waveceration.deviantart.com/art/Coca-Cola-Afra7-194710754 
3 http://www.bonniepowers.com/index.php/2011/05/hybrid-design-nike-make-yourself/ 
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communitos " ومعناهاThe gift of togetherness منحة التجمع معا . هناك أشكال جديدة "

 onlineمجتمع التواصل اإلجتماعي  ، national communityللمجتمع مثل المجتمع األهلي 

community ، ومجتمع السلعةbrand community،  تتفق كلها على النظريات اإلجتماعية

 ،تركة كمطلب أساسي لمفهوم المجتمعع من حيث وجود اإلحساس بالصداقة والمصلحة المشللمجتم

نكون معا " من خالل وا على مبدأ أن "اجتمع مجموعة من الناسفإن المجتمع اإلستهالكي هو تجمع 

من  للمتلقينشاط إستهالكي مشترك. لذلك يسعى المعلنين من خالل هذه النظرية إلى سد حاجة اإلنتماء 

 .   1ناحية العاطفة والتعاون والقبول والحب والصداقة

تمع من خالل المشاركة المجتمعية حملة إعالنية قامت بها شركة "فودافون" لتفعيل دورها في المج (  8 شكل )

التعاون واإلرتقاء لتأكيد على قيمة لمن خالل " حملة المصريون يتعلمون" بمساعدة عمالءها في قضية التعليم 

 2بالمجتمع المصري

 

اإلعالنية للقيم اإلنسانية األساليب 

المستخدمة في والكلمات المحفزة 

إحداث التغيير اإليجابي في اتجاهات 

 وهي ثالثة أساليب: المتلقي 

النهج اإلنساني  -

Humanistic 

Approach  

  Transpersonalالتواصل عبر األفراد  -

 Integral Approachتدعيم التواصل  -

 

 

 

 

 

-  

-  

اإلعالنية الجديدة للقيم اإلنسانية والكلمات المحفزة المستخدمة في إحداث التغيير مخطط يوضح األساليب (  9شكل ) 

 3اإليجابي في إتجاهات المتلقي

األساليب اإلعالنية للقيم اإلنسانية والكلمات المحفزة هي أفكار جديدة لتدعيم القيم اإلنسانية والتواصل 

تلقي بالمنتج المعلن عنه والتأكيد على قيم التواصل المجتمعي كالثقة والعاطفة مع المجتمع وإقناع الم

جتماعي مرتبط بالحياة هذا التواصل الذي يجلب السعادة للمتلقي باعتباره إنسان إ،واإللتزام واإلخالص

                                                           
1  Richard J. Varey and Michael Pirson/Humanistic Marketing/ Ibid/p.156 
2 http://alhayaheco.com/art.php?id=58958#.WaYgxsgjE2w 

 مخطط من تصميم الباحثة  3

األساليب اإلعالنية للقيم 
اإلنسانية والكلمات المحفزة

تدعيم التواصل-
Integral 

Approach

التواصل عبر -
األفراد 

Transpersonal 

النهج اإلنساني 
Humanistic 
Approach



 لعدد الثامنا                                                       مجلة العمارة والفنون                     

10 
 

ومن خالل األسلوب األول والثاني النهج اإلنساني والتواصل عبر األفراد أمكن إنشاء  المجتمعية.

 نظريات مختلفة منها :

 .للقيم اإلنسانية والمشاكل المجتمعية Maslow ماسلوإشباع الحاجات ل نموذج .1

مجموعة معينة من  متلقيولكل  ،يعد نموذج إشباع الحاجات لدى ماسلو اإلطار النظري لفهم الرضا

هو نتيجة التوافق بين هذه الحاجات  المتلقيالحاجات التختلف كثيرا  عن ماوضعها ماسلو, فرضا 

وفي ضوء  المتلقي،سيزداد رضا  المتلقيفعندما تنسجم خصائص البيئة مع حاجات  ،وخصائص بيئته

 المتلقيتماء( تتعلق بعالقة بالبيئة المحيطة فالحاجات اإلجتماعية ) العاطفة والصداقة واإلنته عالق

باآلخرين  .1وبالمجتمع

 

 

 

 

 

اللحظات اليومية  على تجسيد كوكاكوال الحملة اإلعالنية الجديدة " ذوق اإلحساس" التي اعتمدت إعالن(  10)  شكل

 المتلقيينقلوب جميع بتحقيق التوافق بين إشباع حاجات المتلقي وخصائص بيئته إلحداث تأثير في لتي يمر بها الفرد ا

المنتج المعلن  وذلك من خاللحول العالم والوصول إلى اإلحساس العام بالمتعة والهدوء والراحة واإلنتعاش والرضا 

 2.عنه

  Techniques of evocativeألسلوب الكلمات المحفزة Assagioliمفهوم  .2

words" 

طريقة يؤثر بها على نفسية الشخص ويستطيع من خاللها  Assagioliوضع أخصائي التحليل النفسي 

 ،أن يغير سلوكه بشكل معين. قام باقتراح استخدام مجموعة من الكلمات والصفات كالشجاعة

 ،والتوافق وغيرها ،والحكمة ،واإلرادة ،والبساطة ،والحماس ،والهدوء ،والنشاط ،واإلخالص

ومايصاحبها من الجمل  ،البوسترات ،ت العرضوتطبيقها في وسائل اإلعالن المختلفة في شاشا

 .3وتكرار اإلعالن كل ذلك ليكون أكثر إقناعا  للمتلقي ،والحركة ،والموسيقى، والصور ،والشعارات

                                                           
ماجدة عبد المنعم محمد مخلوف/ دور اإلتصال في إشباع الحاجات اإلجتماعية للجمهور المصري/ رسالة دكتوراة/   1

 64ص.  2006جامعة القاهرة/  -قسم العالقات العامة واإلعالن -كلية اإلعالم
2  www.facebook.com/cocacolaegypt 
3 Dana Klisanin/ Being Values And Beneficent Obsessions: Applying Theories From Maslow 
And Assagioli To Evolutionary Guidance Media/52nd Annual Meeting of the ISSS/ Madison, 
Wisconsin/ 2008/ p.3 
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" في استخدام الكلمات المحفزة كإثارة الحماس والنشاط Assagioliيوضح مفهوم "إعالن "زبادو" (   11 ) شكل

الرسالة اإلعالنية التي تهدف إلى إثارة الطاقة والحماس والقوة عند الشباب لتغيير سلوكهم إلى للمتقي وذلك من خالل 

 1سلوك إيجابي يؤثر في حياتهم ويظهر ذلك في العبارة اإلعالنية " زبادو طلع الطاقة اللي جواك"

  لتحقيق التواصل المجتمعي : استراتيجيات تدعيم القيم اإلنسانية

 ع المجتمعماصل إلى التوكالثقة والعاطفة واإللتزام واإلخالص تشير إستراتيجيات القيم اإلنسانية 

شاعر ز الممن خالل رسائل إعالنية تعتمد على تحفيوإقناع المتلقي بالمنتج المعلن عنه, وذلك 

ي اصل الذوا التهذ، ناسب مع األهداف المراد تحقيقهاوالعاطفة لدى المتلقي وتكوين انطباعات تت

  يجلب السعادة للمتلقي باعتباره إنسان إجتماعي مرتبط بالحياة المجتمعية.

 استراتيجية قيمة الخوف :

قد يصبح عنصرا  منفرا  للمتلقي,  فهوعبارة عن ف ،يمكن أن يصبح الخوف محركا  سلوكيا  شديد التأثير

وتتمثل هذه الحلول في السلع  المتلقي.عاطفة سلبية, تحتاج إلى تقديم األفكار اإلعالنية لجذب إنتباه 

ومخاوف عدم األمان يقابلها الشعور ، والخدمات المعلن عنها من خالل معالجات إعالنية مبتكرة

باألمان والثقة, ومخاوف الضغوط العصبية يقابلها الشعور بالراحة, ومخاوف القيود اإلجتماعية يقابلها 

  .2الشعور بالحرية
 

 

 

بيبسي يوضح عاطفة إعالن (  12شكل ) 

الخوف من التفرق لذلك أكد على فكرة " 

خيوط من نور تجمعنا" للشعور بالتجمع 

 3وعدم اإلنفصال عن بعضنا البعض

 

 

 

                                                           
1 https://www.facebook.com/JuhaynaZabado/ 

 431ص / 2007القاهرة / م الكتب /عالنسي/ إبتكار األفكار اإلعالنية / السيد به  2
3 http://e3langi.com/ 
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 استراتيجية قيمة المرح :

تتميز هذه اإلستراتيجية بقوة التأثير وكذلك اإلرتباط بالذاكرة, وتعتمد بشكل أساسي على تقديم الفكرة 

حيث يعد  ،خلق أجواء مواتية لردود فعل مرغوبةاإلعالن بشكل يميل للمرح والفكاهة, وأو صياغة 

على مدى تفاعل المؤشرات في األعوام األخيرة تؤكد والمرح وسيلة فعالة لجذب اإلنتباه لإلعالن. 

ية, المجتمع المصري وتفضيلهم والميل إلى إتجاه المرح والفكاهة في تقديم األفكار والرسائل اإلتصال

حيث ان هذا الميل نحو الفكاهة والذي يتميز به المصريين يتالءم بشكل كبير مع ثقافة المجتمع 

مما يجعل اللجوء إلستراتيجية المرح في تصميم اإلعالن أمرا  فعاال  بسبب قوة التأثير  ،المصري

 . 1والقدرة على التذكر

 

شيبسي يعمل على إعالن (  13)  شكل

المرح والفكاهة التأكيد على قيمة 

والضحك التي اشتهر بها المجتمع 

المصري والتغلب على مشاكل الحياة 

اليومية بالضحك والمرح وذلك من خالل 

شعار حملة شيبسي الجديد "إضحكلها 

 2تضحكلك"

 

 استراتيجية قيمة الفخر:

لتميزه بامتالكه المنتج  ،تعتمد على إشباع حاجة الفخر لدى المستهلك

حيث تركز على العاطفة اإليجابية التي تتولد لدى  ،المعلن عنه

المستهلك من خالل الرسالة اإلعالنية التي تحث على الشعور بالفخر 

. مثل اإلعالنات التي تحث على الفخر 3تجاه المنتج المعلن عنه

 واإلعتزاز بالهوية المصرية .

تلقي من خالل موبينيل يعمل على إثارة عاطفة إيجابية لدى المإعالن (  14) شكل 

التأكيد على قيمة الفخر واإلعتزاز بالهوية المصرية من خالل العبارة اإلعالنية " 

مصري بكل فخر" وذلك تضامناً مع حملة "اشتري المصري" لتشجيع المنتجات 

 4المصرية

                                                           
هشام ناجي عبد المنعم / إستراتيجيات تصميمية جديدة لإلعالن التليفزيوني في ظل المتغيرات الثقافية في المجتمع   1

 149ص.  /2010جامعة حلوان /  -قسم اإلعالن –المصري/رسالة دكتوراه / كلية الفنون التطبيقية 
 طريق المحور - 2012 –إعالن من تصوير الباحثة  2
 -جامعة اإلسكندرية-شدوان علي شيبة/ اإلعالن)المدخل والنظرية(/ دار المعرفة الجامعية/ اإلسكندرية / كلية األداب  3

  )بتصرف( 150/ ص  2011قسم اإلجتماع/ 
4 http://ezzat.info/2013/03/31/advertising-after-the-revolution/ 
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 استراتيجية قيمة التعبير عن الذات :

وتعتمد الكثير من  ،في تحقيق الرضا الذاتي كهدف جوهري يسعى إليه لمتلقيوهي تعتمد على رغبة ا

اليشترون المتلقيين فالعديد من  ،عن ذاته المتلقيالمنتجات على تقديم صورة قوية لها ترتبط بصورة 

وإنما يشترون تلك المنتجات التي تضيف قيمة إلى معيشتهم وتنبع  ،السلع دائما  من خالل عملية واعية

بالتعبير عن نفسه من خالل  لمتلقي. حيث يقوم ا1ة من خالل خبراتهم الشخصية عن الماركاتهذه القيم

سلوك إنساني يثير من خالله عاطفة إيجابية لمن حوله، مثل حملة شاي ليبتون الجديدة التي تشجع 

من  على القيام بسلوك أو حدث معين لنشر السعادة والفرح لمن حوله واإلنفراد بهذا الحدث المتلقي

 خالل الهاشتاج ) # خليك الحد األوالني(.

 

 

 

 

 

شاي ليبتون يعمل على تقديم قيم إنسانية ترتبط بصورة المتلقي من خالل التعبير عن ذاته وتحقيق إعالن (  15 ) شكل

المشروبات الرضا الذاتي من خالل المنتج المعلن عنه للتعبير عن الرسالة اإلعالنية "اظبط مزاجك" باعتبار الشاي من 

الهامة في المجتمع المصري باختالف فئاته التي تؤثر في الحالة المزاجية للشخص واإلستفادة من ذلك في بتشجيع 

  2المتلقي للقيام بسلوك إنساني واإلنفراد بهذا السلوك ليضفي به السعادة على اآلخرين ) # خليك الحد األوالني(

 استراتيجية قيمة الدفء العاطفي :

لى إيجاد حالة عاطفية إيجابية حيث ترسم في اإلعالن صورة لشخصيات تعبر عن الدفء تعتمد ع

العاطفي المتمثل في ) العائلة واألسرة واألصدقاء..( وذلك الناتج عن استخدامهم للسلعة أو الخدمة 

قيمة . مثل إعالنات فودافون أصبحت في األعوام األخيرة تتحدث عن "العائلة" من خالل 3المعلن عنها

متمثلة في عبارتها  ،لذي يُشعر دائما  بحالة من الدفءاإلرتباط األسري والعائلي واألصدقاء وغيرهم ا

اإلعالنية " قوتك في عيلتك" أو"العيلة الكبيرة" حيث تؤكد الرسالة اإلعالنية لحملة فودافون الجديدة 

ائلة متمثلة في األسرة واألصدقاء "العيلة الكبيرة" على شعارها الجديد "قوتك في عيلتك" وأن هذه الع

 والجيران.... 

                                                           
 144األفكار اإلعالنية  / مرجع سابق ص السيد بهنسي / إبتكار    1

2 http://www.masrawy.com/News/News_Various/details/201 
   149شدوان علي شيبة/ اإلعالن)المدخل والنظرية( / مرجع سابق ص   3
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فودافون إعالن  (  16 ) شكل

الذي يعبر عن حالة الدفء 

العاطفي المتمثل في صورة 

اإلرتباط العائلي واألسري 

واألصدقاء للتأكيد على شعار 

حملة فودافون الجديدة "قوتك 

 1في عيلتك"

 استراتيجية قيمة اإلحترام :

أو  ،أو لشئ ما ،حيث يتعامل بكل تقدير وإحترام لقيمة ما المتلقي،هي حالة عاطفية تفاعلية يتميز بها 

إحترام اآلخرين، ويظهر في اإلعالن من خالل توصيل قيمة  بهدففهو شعور إنساني  ،لشخص ما

تجات اصة بمن. مثل الحملة اإلعالنية الخ2باستخدام المنتج المعلن عنه للمتلقياإلحترام والتقدير 

والتي كانت تعبِّر عن حالة عاطفية تهدف إلى تقديم الشكر  ،مي"اأ"العربي" وهي حملة "شكرا  ي

والتعبير بالتقدير واإلحترام لكل أم, وذلك من خالل اإلعالن عن عروض خاصة لهدايا عيد األم 

 المقدمة من منتجات العربي لألجهزة الكهربائية واإللكترونية. 

 

 

 

 

 

 

توشيبا العربي يعبر عن حالة عاطفية لتقديم الشكر والتقدير واإلحترام لكل أم بمناسبة عيد األم من إعالن (  17)  شكل

 3أمي"اخالل تقديم عروض وهدايا من منتجات العربي من خالل رسالته اإلعالنية "شكراً ي

 األبعاد اإلستراتيجية للقيم اإلنسانية في اإلعالن :

ي لمتلقوإقناع ا الحضاري واإلنساني لإلعالن في تحقيق التواصل المجتمعينظرا  ألهمية الدور 

 تتناسبي لدى المتلقتكوين انطباعات تعمل على من خالل رسائل إعالنية بالمنتج المعلن عنه 

م يم القيهمية وضع مجموعة من األبعاد لتدعأوجدت الباحثة فقد  مع األهداف المراد تحقيقها,

 هذه األبعاد هي : ،في اإلعالن اإلنسانية

 
                                                           

1 https://www.facebook.com/Vodafone.Egypt/ 
 تصريف الباحثة  2

3 http://oknamusic.com/mp3 -2017.html 
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 البعد المجتمعي :

يعتمد على التواصل بين أفراد المجتمع والمؤسسات في تدعيم القيم اإلنسانية وفقا  للحالة المجتمعية 

من خالل اإلستجابة للرسالة اإلعالنية وإحداث  للمتلقيالتي يعيشها المجتمع إلشباع الحاجات الفعلية 

تغييرات إيجابية تؤدي إلى تكامل النظم المجتمعية في المجتمع. حيث تساهم المؤسسة من خالل هذه 

 .1العالقة إلى إلى تطوير المجتمع بصورة إيجابية

 البعد التصميمي :

لكفاءة احقيق لت ،المعرفي لألفرادعلى اإلدراك ثقافة التصميمية في إحداث تأثيركبيريراعي تطوير ال

خاطبة مريق طعن  ،التصميمية للرسالة اإلعالنية من خالل القيم اإلنسانية التي يتعرض لها المتلقي

لتأثير داث اعاطفة المتلقي استجابة إلحتياجاته األساسية وفقا  لطبيعة المتغيرات المجتمعية وإح

 اإلقناعي.

 البعد األخالقي :

ة إلنسانيالقيم بين المتغيرات المجتمعية والخصائص األخالقية للمجتمع في تدعيم ا يعتمد على الربط 

مجتمع ظم النباعتبارها وسيلة من وسائل توصيل الرسالة اإلعالنية بشكل إيجابي إلحداث تغيرات في 

 وأفكار أفراده.

 البعد اإلقتصادي :

و الشركة, إلى جانب اإلستجابة هو اإلهتمام بالعمليات اإلقتصادية والربح الخاص بالمؤسسة أ

للمتغيرات المجتمعية في تدعيم القيم اإلنسانية كوسيلة إيجابية في توصيل الرسالة اإلعالنية إلى 

وإحداث تغيرات في نظم المجتمع بشكل إيجابي, وذلك بالمساهمة بنسبة من  ،المتلقي المستهدف

 .2ا  على مبيعات المنتجاتإيرادات الشركة في عمل إنساني أو تبني قضية معينة بناء

 نتائج :ال

أثير يقوم اإلعالن بدور فعال في تعزيز التغيرات التي تحدث داخل المجتمع وإحداث ت .1

جات ى دربتحقيق أعل إيجابي من خالل توليد قيم إنسانية جديدة وفقا  إلحتياجات المجتمع

 الحاجات اإلنسانية وهو التعبير عن الذات

 تنفيذ للقيم اإلنسانية عن مضمون الرسالة اإلعالنية من خاللعبرت المحاور البنائية  .2

 ساني فياإلن استراتيجيات إعالنية جديدة تعمل على تدعيم القيم اإلنسانية وتطوير المستقبل

 المجتمع.

ل لتفاؤيركز اإلعالن على رفع الروح المعنوية وتحفيز القيم اإليجابية والدعوة إلى ا .3

 مجتمعخل الر اإلعالن في تدعيم القيم اإلنسانية الموجودة دامما يؤكد على دو ،والمشاركة

ة نسانيإالتركيز على أساليب إعالنية جديدة تعمل على تغيير إتجاهات المتلقي وبث قيم  .4

 وعادات مرتبطة بالهوية الحضارية لمجتمعاتنا العربية والمصرية.

                                                           
 رأي الباحثة  1
 رأي الباحثة  2
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المجتمعي وإقناع المتلقي أثر الدور الحضاري واإلنساني لإلعالن في تحقيق التواصل  .5

بالمنتج المعلن عنه من خالل إستراتيجيات القيم اإلنسانية لتحقيق أبعاد معينة تتناسب مع 

 األهداف المجتمعية

 التوصيات :

على مصمم اإلعالن اإلهتمام بدراسة احتياجات المجتمع لتصميم رسائل إعالنية تقوم على  .1

تأثير إيجابي في إتجاهات المتلقي تجاه المنتج أو توليد قيم إنسانية جديدة تعمل على إحداث 

 الخدمة المعلن عنها.

اإلهتمام بدراسة العالقة التأثيرية المتبادلة بين اإلعالن والمجتمع للترويج إلى قيم جديدة  .2

 تتناسب مع السلع المنتجة والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

في اإلعالن وفقا  للحالة المجتمعية القيم اإلنسانية  بتدعيمعلى المؤسسات اإلعالنية أن تقوم  .3

 التي يعيشها المجتمع.

يراعى تطوير الثقافة التصميمية من خالل تدعيم القيم اإلنسانية كوسيلة إيجابية في توصيل  .4

الرسالة اإلعالنية عن طريق مخاطبة عاطفة المتلقي واستجابة إلحتياجاته األساسية وفقا  

  يرات المجتمعية وإحداث التأثير اإلقناعي.لطبيعة المتغ
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