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 ملخص

الثقافة تعتمد فی العصر الحدیث على وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمکتوبة واستخدام التکنولوجیا ومواقع التواصل 

النسیج الکلى المعقد من المعتقدات والعادات واالتجاهات  االجتماعیة لنشر ثقافة أمة ما؛  فثقافة بمفهومها العام هى ذلک

والقیم وأسالیب التفکیر والعمل، وأنماط السلوك وکل ما یبقى علیه من تجدیدات أو ابتکارات أو وسائل فى حیاة الناس، ومما 

هوم مادیة، فردیة، اجتماعیة، یرد إلینا من الماضی نتفاعل معها أو نطوره فى ضوء ظروف حیاتنا وخبراتنا، فالثقافة بهذا المف

محلیة، عالمیة أو حیاة الفرد والمجتمع، فالثقافة عبارة عن مجموعة األنماط السلوکیة من الناس تؤثر فى سلوک الفرد 

الموجودة فى تلک المجموعة وتشکل شخصیته  وتتحکم فى خبراته وقراراته التى یعیش بینها، إن مفهوم المسؤولیة مفهوم 

وربما كان لهذا المصطلح ما یسّوغه في فترٍة من الفترات، وواقع الحال  ، فلكل مرحلة مسؤولیة مرتبطة بها،عام فى الحیاة

وان .یصّدقه ویصادق علیه، وقبل أكثر من عقدین وربما ثالثة، أخذ هذا المصطلح یتراجع فى الحركة الثقافیة المختلفة

أو تحویل  ،المیزة التنافسیةة تقع على مسؤولیة المصمم من خالل االبتكار الفكري واإلبداعي للحمالت اإلعالنیة المصور

مشكلة البحث فى مدى ألتزم مصممي الحمالت اإلعالنیة بالمسئولیة الثقافیة فى  ي، ومما سبق تتحددعالنإ شكلالفكرة ل

التكنولوجیا الحدیثة فى  استخدام التكنولوجیا الحدیثة لدعایة لألفالم السینمائیة؛ وحیث یهدف البحث إلى فاعلیة الوسائل

وتكمن أهمیة البحث في مدي مصداقیة مصمم ومبتكر اإلعالنات اإلعالنات المصورة وحداثة األفكار وطرق تقدیمها، 

على مسئولیة  التأكیدالمصورة فى تقدیم األفكار المبتكرة من خالل استخدام الوسائل الحدیثة، ونستعرض بعض من النتائج : 

كار ممیزة للحمالت اإلعالنیة المصورة، وفاعلیة استخدام التكنولوجیة فى الحمالت اإلعالنیة الحدیثة المصمم فى إبداع أف

 القومیة، أو الخاصة، وتأكید على مصداقیة مسئولي الحمالت اإلعالنیة للطرق اإلبداعیة.

 الكلمات المفتاحية:

 التنافسیة المیزة المصورة، اإلعالنیة الحمالت الثقافیة، المسئولیة

Abstract: 

Culture in the modern era relies on audiovisual and written media, and the use of technology 

and social media sites to spread the culture of a nation; A culture in its general sense is that 

complex macro fabric of beliefs, habits, trends, values, ways of thinking and action, patterns of 

behavior and all that remains of innovations, innovations, or means in people's lives, and what 

comes to us from the past we interact with it or develop it in light of our life circumstances and 

experiences. The concept is material, individual, social, local, global, or the life of the individual 

and society. Culture is a group of behavioral patterns of people that influence the behavior of 

the individual present in that group and shape his personality and control his experiences and 

decisions that he lives among, the concept of responsibility is a general concept in life. Each 
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stage has a responsibility linked to it. This term may have justified in a period of time, and the 

reality of it is validated and ratified. More than two or three decades ago, this term has taken 

backward in a different cultural movement. The creativity of advertising campaigns is the 

responsibility of the designer through competitive advantage, or the transformation of the idea 

into an advertising format. The research's problem is the extent to which advertising campaign 

designers are committed to cultural responsibility in the use of modern technology for film 

advertising. The importance of the research is the credibility of the designer in presenting 

innovative ideas through the use of modern means, and the presentation of some results: 

emphasize on the responsibility of the designer to create innovative ideas and the effective use 

of technology in advertising modern, national, or private campaigns and to emphasize on the 

credibility of the advertising campaigns officials for creative ways. 

Keywords: 

cultural responsibility, advantage advertising campaigns, competitive advantage 

 مقدمة:

قدرة اإلنسان على اإلبداع واالبتكار، فالثقافة من صنع اإلنسان وحدة وهي إن الثقافة كنظام یضم تكنولوجیا الحیاة یؤكد على 

یجمع بین الفكر والتطبیق والوسیلة، وما حیاة الناس إال فكرة یتبعها   یمیزه عن سائر الكائنات، وان مفهوم الثقافة  عنصر

لمتاحة والفرص الممكنة، وینصهر ذلك كله تطبیق، والوسیط بین الفكرة والتطبیق إنما هو الوسیلة واألدوات واإلمكانیات ا

فى عالقات متبادلة تؤدى إلى مزید من األفكار وتطویر فى الوسائل وتجدید فى التطبیق، وهكذا تتطور الثقافة، وإن فكرة 

مع التفاعل تشیر إلى إیجابیة العنصر البشرى وقدرته على التأُثیر فى قوى البیئة المحیطة، فلیس هو بالمستجیب المتكیف 

، حیث ظروف البیئة المحیطة، وإنما حیاة اإلنسان نتاج التفاعل بالتأثیر والتأثر مع غیره من الكائنات والمادیات والجماعات

یمثل مفهوم الثقافة اتساع محتواها لیشمل كل أنشطة اإلنسان المنظمة، كالنظام االقتصادي، والنظام التعلیمي جزء من الثقافة 

اد البشر، فالثقافة هي ذلك الجزء من البیئة الذي قام اإلنسان بنفسه علي صنعه متمثال في األفكار باعتباره تكنولوجیا إعد

والمثل والمعارف والمعتقدات والمهارات وطرق التفكیر والعادات وطرق معیشة األفراد وقصصهم وألعابهم وموضوعات 

لتي یعزفونها، ووسائل انتقالهم والمعارف التي تشیع فیهم الجمال وأدواته عندهم ووسائلهم في اإلنتاج والتقویم والموسیقى ا

وغیر هذا كثیر وكثیر جدا مما أنشأه اإلنسان لیجمع بین أفراد مجتمع من المجتمعات ویربط بین مصالحهم بمعنى آخر هي 

آخر وتؤدي إلي  مجموع العادات السائدة واللغة والدیانات واالختراعات والعلوم في المجتمع والتي یتمیز بها مجتمع عن

مفهوم المسؤولیة یتردد على مسامعنا كثیرا في السنوات االخیرة على ألسنة العدید ة، فأصبح تحقیق وظائف الحیاة االجتماعی

من المثقفین والمفكرین، ولكن مالمح هذا المفهوم لم تتحدد أو تتبلور بصورة واضحة في أذهان البعض من مرددیه أو 

ا توضیح ماهیة المسؤولیة، لترسیخ هذا المفهوم لدى أفراد المجتمع، والمسؤولیة هي نظریة أخالقیة، مستمعیه ولذا ینبغي علین

سواء كان منظمة أو فرداً، یقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل، وأیضاً هي أمر یجب على كل منظمة أو فرد القیام 

فالمسؤولیة االجتماعیة هي أمر ال یختص بمنظمات األعمال فقط  ،به للحفاظ على التوازن ما بین النظام البیئي واالجتماعي

هذه المسؤولیة یمكن أن تكون سلبیة، عبر االمتناع عن االنخراط في أفعال ضارة،  ،بل شأن كل فرد تؤثر أفعاله على البیئة

 .أو ایجابیة من خالل القیام بأفعال تحقق أهداف المجتمع بشكل مباشر

یشمل نطاق  األنثروبولوجیا مركزیا في مفهوما ، وتعدّ البشریة المجتمعات موجود في يومعیار سلوك اجتماعي فالثقافة

االجتماعي في المجتمعات البشریة، فجوانب السلوك اإلنساني، مثل الممارسات  التعلم واهر التي تنتقل من خاللالظ

وتوجد في جمیع  ،الطقوس ،الرقص ،الموسیقى ،الفن االجتماعیة وتنظیم العالقات السلوكیة واألشكال التعبیریة مثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3
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غیر  والفن، في حین أن الجوانب المعماریة والهندسة المجتمعات البشریة، ویغطي التعبیرات المادیة للثقافة، مثل التكنولوجیا،

ة إلى أشكال اإلنتاج الجماعي والمستنیر للثقافة مثل مبادئ التنظیم االجتماعي، فتشیر الثقافة الجماهیری المادیة للثقافة

االستهالكیة التي ظهرت في القرن العشرین، وفي مجال الدراسات الثقافیة. في العلوم االجتماعیة األوسع، یرى المنظور 

ر یهیئون الظروف النظري للمادیة الثقافیة أن الثقافة الرمزیة البشریة تنشأ من الظروف المادیة للحیاة البشریة، حیث أن البش

 .للبقاء البدني، وأن أساس الثقافة موجود في التصرفات البیولوجیة المتطورة

فثقافة بمفهومها العام هى ذلك النسیج الكلى المعقد من األفكار والمعتقدات والعادات واالتجاهات والقیم وأسالیب التفكیر 

تكارات أو وسائل فى حیاة الناس، ومما ینحدر إلینا من الماضي والعمل، وأنماط السلوك وكل ما یبقى علیه من تجدیدات أو اب

ونأخذ به كما هو أو نطوره فى ضوء ظروف حیاتنا وخبراتنا، فالثقافة بهذا المفهوم مادیة، فردیة، اجتماعیة، نظریة، محلیة، 

وكیة من الناس تؤثر فى سلوك عالمیة أو هى ) كل شئ ( فى حیاة الفرد والمجتمع، فالثقافة عبارة عن مجموعة األنماط السل

وتتحكم فى خبراته وقراراته التى یعیش بینها، وتعرف الثقافة بمفهومها   الفرد الموجودة فى تلك المجموعة وتشكل شخصیته

یضم مجموعة من األنظمة الفرعیة التى تشمل تكنولوجیا  (Open  Macro- System) نظام عام مفتوح  الشامل على أنها

والمتوقعة، ویدخل فى ذلك األنظمة المادیة وغیر المادیة والناتجة عن تفاعل اإلنسان مع غیره من بنى جنسه  الحیاة الحاضرة

 . ومع البیئة المحیطة به على مدى زمني یمتد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل

 اوال: تعريف مفهوم المسؤولية الثقافية 

للثقافة..، ویمثل الفن بشقیه التعبیري والتشكیلي الجانب الجمالى والفني وهذه العلم والتكنولوجیا یمثالن الجانب المادى 

الجوانب تتطلب طرقا ووسائل وأدوات التعبیر عن اإلنسان بدوافعه ورغباته وهى األدوات التى تخلقها المجتمعات وتعبر 

، فكلمة 1تعبیریة أو تشكیلیة هى وسائل الثقافةبها عن كینونتها وهى وسائل الثقافة ووسائطها، فاإلنتاج الثقافي.. سواء وسائل 

الثقافة كلمة عامة ولتخصیصها فى مجال ما وتحدید ماهیتها تضاف إلى علم أو فن خاص، إما الثقافة فى االصطالح فهي 

جمیع ما یكتسبه اإلنسان من صنوف المعرفة النظریة والخبرة العلمیة طوال عمره، وهي جمیع ما یكتسبه اإلنسان من 

وف المعرفة النظریة والخبرة العلمیة طوال عمره، فالثقافة فى حیاة األمم على مر األزمان والعصور مجموعة من صن

المفاهیم والقیم والمبادئ الراسخة في شتى مناحي الحیاة الفكریة واالجتماعیة واالقتصادیة وهو ما یعرف بثقافة هذه األمة 

یق هذه الثقافة عن طریق تألیف الكتب والرسومات والمخطوطات، اما عن ویمیزها عن غیرها من األمم؛ فتعمد إلى توث

تعریف المسؤولیة لغة بأّنها التزام الشخص بما یصدر عنه من قول، أو فعل، كما قُّسمت المسؤولیة في المعاجم إلى أنواع 

ف بأّنها قدرة الشخص على تحّمل نتائج ،أّما اصطالحاً فُتعرّ 2وهي المسؤولیة القانونیة، واألخالقیة، واالجتماعیة، والجماعّیة

أفعاله التي یقوم بها باختیاره، مع علمه المسبق بنتائجها، كما أّنها شعور أخالقي یجعل اإلنسان یتحّمل نتائج أفعاله، سواء 

  3كانت أفعاالً جّیدة، أم أفعاالً سّیئة

 : 4ن المسؤولیة، وتبین النقاط اآلتیة هذه األركانأركان المسؤولیة تقوم المسؤولیة على ثالث ركائز أساسیة تسّمى أركا

 یقصد بها االهتمام باآلخرین والرعایة النفسیة والعاطفیة. الرعاية: 

تعد جزءاً من تحمل المسؤولیة تجاه اآلخرین، حیث تتضمن تقدیم النصح واإلرشاد لهم نحو القیم االجتماعیة السلیمة،  الهداية:

 والدعوة للخیر.

  صورة،جلى باإلتقان أروع صور التعبد إلى هللا، فإتقان األعمال على أفضل وجه ممكن، وإخراجها بأفضل تت اإلتقان: 

مظاهر المسؤولیة تتجلى المسؤولیة في تصرفات الفرد في عّدة مظاهر، اهمها المسؤولیة المهنیة في التزامه بمهام وظیفته 

وحرصه على سیر العمل بما یضمن تقدمه ونمائه، ومن مظاهر تحّمل   5وتفانیه وإنجازه لألهداف التي تقتضیها بإخالص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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المسؤولیة احترام الفرد للقوانین واألنظمة والمحافظة على النظام االجتماعي، وتعني المسؤولیة الشخصیة اعتماد الفرد على 

 .6نفسه ومسؤولیته عن سلوكاته وآرائه وتعاونه وتفاعله مع اآلخرین بوعي

  الثقافة:

م الثقافة التى كثیرا ما بحثنا عنها وسط المعرفة التى صنعها اإلنسان..، فالمحتوى الثقافى هو المحتوى الذى یجمع جمیع مفهو

فروع النشاط اإلنساني ومنحنیاته العدیدة، وتظل الثقافة هى اإلیدیولوجیة الحیة التى یتأسس علیها الوجود اإلنساني من 

یة على مر التاریخ اإلنساني كانت قدرة على امتصاص حضارات الغیر بأیدیولوجیاتها محتوى عقلي وعاطفي، فالثقافة المصر

المترامیة الجوانب..، واإلیدیولوجیة فى حد ذاتها هى المذهب المتبع لطریقة حیاة ما، فالمذهب یتبعه طریقة )نظام أو طریق 

 (.4)7حیاة أو مبادئ( لكى یبقى المذهب فى حد ذاته قائما ومستمرا نحو أهدافه

  المسؤولية الثقافية

هى األفكار االنسان وطریقة التي تتحاور في ما بینها، هي في مجملها جزء ال یتجزأ من هذه المسؤولیة المجتمعیة الواقعة 

على كافة المؤسسات والمثقفین والمهتمین والتي تسهم في االرتقاء بالمجتمعات وبدعم ثقة اإلنسان بنفسه والتي تبدأ من صقل 

، وهى المهمة التى تدخل فى إطار مهمتها االجتماعیة والسلوكیة، وفى محتواها أفكاره وإغنائها بالعلوم والمعارف المفیدة

 . (4) 8الحقیقي هى الفلسفة الفكریة التى یعیش المجتمع علیها فى جملة أشكالها وأنماطها المتعددة

 سمات الثقافة:

تعني الثقافة الرقى فى األفكار النظریة.. وذلك یشمل كل نواحي الحیاة حتى  تناولها، فقدتعددت معاني كلمة ثقافة بتعدد من 

االخالق والسلوك..، فال تقاس قوة الثقافة وحیویتها بحصیلة المعارف واآلداب والفنون واآلثار التى تملكها فحسب وال 

قدرة والطاقة المتجددة والمبدعة لإلنسان لمواجهة بمنجزاتها التاریخیة فى العلوم واالختراعات ولكنها تقاس بالقوة وال

التحدیات والتغلب علیها والسعي بالمجتمع إلى مجاالت التقدم والمعرفة وال یمنع هذا أن لكل مجتمع ثقافته التى تمیزه عن 

تكون متعددة غیره من المجتمعات، الن الثقافة بصفتها وسماتها تتصف بالتعدد والتنوع والخصوصیة، والثقافة البد وأن 

(، وتمثل السمات الثقافة فى الثقافة مكتسبة وإنسانیة تتعلق  7)9ألنها ترتبط بالمجتمع واألفراد الذین یحملون هذه الثقافة

 باإلنسان وحده، ثم ظاهرة وضمنیة، وإنها متغیرة وواقعیة، وإنها متصلة ومتغیرة، كما انها ترتبط بالمجتمع.

له اإلنسان فى ذهنه من معارف وأفكار وقیم واتجاهات، وهذا هو الجزء غیر الظاهر أو للثقافة وجهان األول هو ما یحم

المتضمن، والثانى هو ما یتم إنتاجه وما ینعكس على الواقع والحیاة عندما یطبق اإلنسان هذه المعارف واألفكار فى حیاته 

 . وما یظهر منها عندما تتحول إلى سلوك وطرق تساعد على تیسیر سبل الحیاة

 تنقسم الثقافة إلى ثالث مستویات:

 المستويات الثقافية:

 المحاكاة -1

 االرتباط-2

 التدعیم-3

یأتي دور الفن والثقافة بمعارفهما االنسانیة ودورها فى تحقیق الذات العامة ولیست الخاصة..والثقافة المستنیرة التى تعتمد 

هرة تظهر فیما یصنعه االنسان ویخترعه من أدوات ووسائل (، ومن سمات الثقافة أنها ظا4)10على التركیز فى االبداع

 تساعده على الحیاه وهذه االشیاء المادیة یمكن مالحظتها بوضوح وهي نفسها نتاج الفكار المجتمع وتقالیده، للثقافة وجهان:
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المتضمن، والثاني هو االول هو ما یحمله االنسان فى ذهنه من معارف وافكار وقیم واتجاهات، وهذا الجزء غیر الظاهر أو 

عندما یطبق االنسان هذه المعارف واالفكار فى حیاته، یختلف شكل الرسالة  الواقع والحیاةما یتم إنتاجه وما ینعكس على 

 الثقافیة عبر وسائل االتصال حسب كل وسیلة ویستقبلها الجمهور على حسب مستوى ثقافتة.

 :استخدام التكنولوجيا

والتكنولوجي الذي یشهده العالم جعل الدول تتسابق؛ ِمن أجل اللحاق بركب ذلك التقدم، وقدره الشعوب على التقدم الحضاري 

استیعاب التطورات التكنولوجیة التى تدور حوله واستغاللها فى تحسین اإلنتاجیة اإلبداعیة والصناعیة بأقل التكالیف وبأسرع 

تعددة، كل ذلك أدي بهذه الدول من خالل هیئتها المختلفة إلى تعزیِز ثقافة وقت وفًقا لمعاییر التحضر والتقدم في مجاالت م

 .اإلنتاج لدى أفراد مجتمعاتها

تعني كل ما تم ِمن تحقیق أهداف المنتجین، سواء كانوا  ولكنهااإلنسان اإلنتاجیة تشمل جمیع األنشطة الحیاتیه التى یقوم یها  

مجتمع، وفي المقابل فإن أي نمو یحدث في ثقافة اإلنتاجیة یقلل من ثقافة  أليدم أفرادا أو هیئات، كوسیلٍة ِمن وسائل التق

االستهالك لدي الفرد فى المجتمع، بمعنى آخر أننا البد أن نعمل على إستیعاب ما یدور حولنا من تطورات تكنولوجیه 

نسان، ومتطلَّبات حیاته اإلنسانیة مع وتطویرها لما یناسبنا حتى یهدَف بالدرجة األولى إلى إشباع الحاجات الضروریة لإل

 .المشاَركة في إنتاجها

 :الحمالت اإلعالنية

اإلعالن عملیة اتصالیة تستهدف إحداث أثر محدد یتمثل في إقناع الجمهور المستهدف، وهو فن إغراء األفراد والجماعات 

استخدام أسلوب أو طریقة إلرسال مضمون)رسالة( هو  اإلعالن التلفزیونيفكم جمهور المستقبلین الحقیقیین والمرتقبین، 

المرئیة والمسموعة بشكل مكثف عن منتج أو خدمة أو توعیة، أو مجموعة من الوسائل الفنیة المتنوعة المستخدمة من خالل 

ته الوقت المباع من التلفزیون إلى الجمهور بقصد تعریفه بسلعة أو خدمة وفكرة بالشكل المضمون الذي یئثر في معلوما

ــك لوذفالمسئولیة مصممي اإلعالن هو  ، (2ومیوله وقیمه وسلوكه االستهالكي وأمثاله وسائل المقومات الثقافیة األخرى )

ة ــــالجتماعیاا ــــیفتهر وظاإطـــي ــائل فــسولاه ــذا هــیهؤدتم واتقهــى عــعلة اــلملقاة ــلثقیلم الیاتهوئــمســق لطمنــن م

وااللتزام لمجتمع طور اكة ترفي حم إلسهان اعرة لیة مباشوئــــا مســــهیؤنــــث أحی، عـــلمجتماي ــــف حفاظالیة ــــلسیاسوا

رف واالفكار بالمعام هرخالل تبصین مور لجمهوس اي نفــكینة فــلسواة ــمأنینطلر ااعــمشــث ب، وهـحاتوموطبغایاته 

أخذ هذا  قةدلصار ااـألخبت وااـمولمعلواائل ـسرلـك اه تلـبأناتجاه مجتمعهم م لیاتهوئــمسد اـبأبعم سیخ قناعتهرتاالیجابیة و

المصطلح یتراجع فى الحركة الثقافیة المختلفة، وان االبتكار الفكري واإلبداعي للحمالت اإلعالنیة المصورة تقع على 

مثل إعالن مصور ائص لإلعالن الهناك خص أو تحویل الفكرة لشكل إعالني، ،المیزة التنافسیةمسؤولیة المصمم من خالل 

یتمیز ینقل الرسالة اإلعالنیة إلى العائلة كوحدة بحیث تشاهد األسرة مجتمعة الرسالة اإلعالنیة المعروضة مما قد یتیح  موحد

یحقق میزة إنتقاء المشاهدین من خالل  وإعالن إنتقائي ،فرصة التأثیر من خالل الكلمة ألحد األفراد على األسرة جمیعها

اختیار وقت بث اإلعالن أو اختیار نوعیة البرنامج  ، أورق مختلفة )اختیار الیوم الذي یذاع فیه اإلعالن خالل األسبوعط

ومن ثمة یجد المعلن الفئة المناسبة من المشاهدین الذین یمثلون بالنشبة له القطاع  التلفزیوني الذي یذاع اإلعالن خالله(

یمد التلفزیون للمعلن بفرصة العمل الخالق  حیث إعالن فني في هذه األوقات، كما یوجدالمستهدف الذي یتابعون التلفزیون 

من الناحیة الفنیة من حیث استخدام األفراد والحركة واأللوان وعرض السلعة والصوت ...إلخ، مما یكون له أكبر األثر على 

ى أكبر عدد ممكن من المشاهدین من خالل رسالة یقدم التلفزیون الفرصة للمعلنین للوصول إل وإعالن جماهیري المشاهدین
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إعالن موجه إلى جماعات محددة من المستقبلین من المفترض أن تمت دراستهم من كافة النواحي  إعالنیة واحدة، وهناك

  .الدیموغرافیة، االجتماعیة النفسیة، والثقافیة ...إلخ

یر في حالة العقل اتجاه الفكرة أو الخدمة المعلن عنها كما قام هذا أن أهداف اإلعالنات التلفزیونیة بالنسبة للجمهور عموما تغ

 .اإلنتاجیة- اإلقناع -الفهم -اإلدراك :الفریق بتقسیم األهداف اإلعالمیة إلى أربعة أهداف مركبة تتمثل فیما یلي

 األساليب التكنولوجية الحديثة فى اإلعالن المصور ثانيا:

ملفت في جمیع المجاالت، فأصبح له دوراً مهماً في عالم اإلعالن، فقد أصبحت هذه تطور التكنولوجیا وانتشارها بشكل 

التكنولوجیا أداة هامة یستخدمها معظم شركات الدعایة واالعالن وبالتالي تبقى التكنولوجیا أداة تقودنا الى مستوي اعلى فى 

النشاط اإلعالني، فكل المالمح االجتماعیة ما كانت  استخدام التكنولوجیا له اثر فعال على أداء ، كماصناعة االعالن المصور

لتنجح لوال التوجه نحو استخدام التكنولوجیا، ویأتي تصمیم اإلعالن عبر التكنولوجیا بتكوین صورة اكثر ابداع عما یمكن 

والتأثیر علیه،  تخیله، فهناك نوع من التشابك بین التكنولوجیا واإلعالن، فقد اشترك كل منهما في اقترابهما من الجمهور

ویأتي دور االعالن إذا كان ملفت للنظر ومصمم بطریقة تماشي التطور واالندماج، مما یستدعي تحقیق نقاط إیجابیة، فهناك 

 یدعم كل منهما األخر.  تشابهات متعددة بین التكنولوجیا واإلعالن بحیث

 المصورة:أنواع إلعالنات 

 حدث أنواع حديثة مثل:تعددت طرق صناعة اإلعالن المصور كما است

 اإلنفوجرافيك: اإلعالن المصور

أحد هذه األنواع إعالن اإلنفوجرافیك وهو إعالن یهتم بالحقائق واألرقام واإلحصائیات وال یستخدم الشخصیات كعنصر 

 Motionأساسي فهو غیر قائم بشكل كبیر على الحبكة الدرامیة، أما النوع اآلخر فهو إعالن الحركة )الموشن جرافیك( 

Graphic  وفیه الصورة والصوت والحركة واللون والتأثیر، إذ یعتمد على الرسوم والشخصیات ویكون له سیناریو حواري

أو حبكة درامیة أو كالهما، ویعتمد جزء كبیر من نجاح فیدیو الحركة )الموشن( على اختیار الصوت تبعاً للهدف من الفیدیو 

ه، ویحتوى اإلعالن بتقنیة )الموشن( على الحركة التي یتم تنفیذها بجهد ووقت كبیرین، وتبعاً لشكل الشخصیات المرسومة فی

 .الذي قد یفسر التكلفة العالیة نسبیاً إلنتاج هذا النوع من الفیدیوهات

 :اإلعالن المصور

أشخاص محترفین  صعب التنفیذ لما یتطلبه من رغم أنه ویتمیز بأنه واقعي، live Actionاإلعالن المصور بتقنیة الفیدیو

للتمثیل باالضافة الى اإلخراج والمونتاج ویحتاج أیضاً إلى معدات تصویر عالیة الجودة وقد یحتاج إلى استودیوهات 

رج في توجیه المصور تعتمد على حرفیة المخ بمواصفات خاصة وغیرها، وبما یناسب طبیعة الفیدیو المراد تصویره،

اللتقاط المشهد إضافة إلى جودة الكامیرا والعدسة المستخدمة، وهذا النوع من اإلعالنات یحقق الوصول الذي یمكن أن نسمیه 

بالصامت ألنه یوصل الفكرة بدون صوت، فهو وإن كان فاقداً لمیزة الصوت، إال أن له حضوراً قویاً بما یمكله من حیویة 

 .واأللوان التي تضفي جماالً یعزز الشعور بالقرب وشعور بالواقعیة

الحمالت إعالنیة تحدد المعالم الثقافیة للمجتمع وتأسر الجمهور، فقد شهد اإلعالن اآلن تطوراً كبیراً جعل منه قوة دافعة 

 رئیسیة وراء االقتصاد الحدیث، واألهم هو سیطرة التكنولوجیا التي 

والتي كان لها التأثیر األكبر على اإلعالنات من خالل قدرتها على جمع بیانات  (5) 11بهاغیرت تماماً الطریقة التي نتواصل 

ضخمة عن المستهلكین وسلوكیاتهم ساعدت في جعل اإلعالن أكثر تخصیصاً للفئة المستهدفة، نتیجة لذلك تواجه صناعة 

خالل ( و9)12وقنوات اإلعالنات بشكل كبیرزیادة عدد منصات اإلعالن "حاجة وجودیة "، وأن الصناعة باتت مطالبة ب
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القرن العشرین، كانت الحمالت إعالنیة تحدد المعالم الثقافیة للمجتمع وتأسر الجمهور، على امتداد تلك الفترة حدث تطوراً 

هد اإلعالني كبیراً جعل منه قوة دافعة رئیسیة وراء االقتصاد الحدیث، لكن كل جزء من هذه المعادلة تغیر تقریباً واختلف المش

كثیراً في اآلونة األخیرة، وبعد سیطرة التكنولوجیا التي غیرت تماماً الطریقة التي نتواصل بها، والتي كان لها التأثیر األكبر 

على اإلعالنات من خالل قدرتها على جمع بیانات ضخمة عن المستهلكین وسلوكیاتهم ساعدت في جعل اإلعالن أكثر 

فتواجه صناعة اإلعالن "حاجة للتغییر"، وإلى زیادة عدد منصات وقنوات اإلعالنات بشكل كبیر تخصیصاً للفئة المستهدفة 

أشار إلى أن إجمالي اإلنفاق العالمي على  WARC وكان تقریر صدر أخیراً عن المركز العالمي لإلعالن والبحوث

، وهى فتضفي "الحالة العاطفیة"تسمى  ویستخدم شركات اإلعالن طریقة اإلعالنات كان أقل مما كان متوقعا حتى اآلن ،

شعورا جیدا إلى جعل الناس یفكرون بإیجابیة أكثر تجاه المنتج، فأصبح اإلعالن له قدرة تأثیریة كبیرة على التسویق باستخدام 

 .face book، فیس بوك instagram انستجرام ،snap shatبرامج التواصل الحدیثة االسناب شات 

 :الحديثةفعالية اإلعالن المصور في ظل تكنولوجيا 

 الفرص من العدید المستقبلي المعلومات مجتمع ویحمل الحیاة، مناحي كافة في واالتصال المعلومات تكنولوجیا انتشار

 یجد التكنولوجیا لهذه األكبر الوقع أن والمالحظ فاعلیتها، وتعزیز أدائها، وتحسین التنافسیة قدرتها زیادة في للمؤسسات

 ورغباتهم، حاجاتهم وتلبیة بالمستهلكین لالتصال فعالیة األكثر الطرق إیجاد ىعل فأكثر أكثر لینصب االعالن مجال صداه

 االفتراضیة االتصال مراكز إلى الفعلیة االتصال مراكز من االنتقال إلى أدى ما التكنولوجي، التقدم عامل بفعل حصل ما وهو

 االلكتروني اإلعالن فعالیة نستعرض  االنترنت، في والمتمثلة

 اإلعالن:الية مؤشرات فع -1

 البعض یراه أن إلى الحاالت بعض في تصل أهمیته إن بل الترویجي، المزیج ضمن ومتمیزة هامة مكانة اإلعالن یحتل

 االعالن فیمثل المعاصرة، المؤسسات في استخداما الترویج وسائل وأكثر أهم من اإلعالن ویعتبر للترویج، المرادفة الكلمة

 سلع شراء على حثه بغرض الجمهور على والمسموعة المرئیة الرسائل ونشر إذاعة إلى تؤدي التي النشاط نواحي كل انه

 اإلعالن یعد عنها معلن منشآت أو األشخاص أو األفكار أو والخدمات للسلع الخفي التقبل إلى انسیاقه أجل من وخدمات

 الثقافیة...، أو االجتماعیة أو االقتصادیة سواء الیومیة الحیاة تخص ومتعددة كثیرة مجاالت في تستخدم أن یمكن مهمة وسیلة

 لتعریف المنتجین ویساعد الشراء قرار التخاذ ودفعهم المعلومات بهذه وإقناعهم المستهدفین األفراد على للتأثیر یهدف

 إشباعها. وكیفیة حاجاتهم على التعرف في المستهلكین ویساعد ینتجون بما عمالئهم

 وأهداف یتوافق الذي الناجح البرنامج وضع بإمكانیة المستهدف الجمهور في التأثیر على وقدرته اإلعالن نجاح ویتوقف

 اإلعالن، تصمیم اإلعالنیة، للحملة التخطیط اإلعالن: فعالیة لضمان التالیة بالمؤشرات االهتمام خالل من هذا المؤسسة،

 (.3) 13ياإلعالن البرنامج نتائج وتقییم المناسبة، اإلعالنیة الوسیلة اختیار

 تصميم االعالن المصور وتأثير على المشاهد

 وفكرة جید بشكل اإلعالنیة الرسالة تصمیم المنظمة استطاعت فكلما وأدقها، الخطوات أهم من التصمیم یعد اإلعالن:تصميم  

 الجیدة والمعرفة الفنیة الخبرة إلى التصمیم عملیة وتحتاج أهدافه، وتحقیق اإلعالن نجاح في كبیر حد إلى تساهم واضحة،

 وإن المستهلك، نفسیة على المطلوب التأثیر إحداث من تتمكن حتى واالتصاالت السلوكیة والعلوم النفس علم بنظریات

 رئیسیتین: بحسنتین یتمتع ابتكاري عمل والتصمیم اإلخراج

 مبدع. فنان وفكر الهام من جزءا یشكل انه األولى:

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-07-2010/622-2013-05-05-10-56-32
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-07-2010/622-2013-05-05-10-56-32
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 هو إبداعي واقع عنهما لینتج والخیال الواقع بین ابتكاري مزیج خالل من الواقع ارض على یجسد الخیال هذا إن الثانية:

 اإلعالن.

 اإلعالنیة، الحملة نجاح في مهم دور اإلعالنیة الرسالة عن التعبیر خاللها من یتم التي للوسیلة إن اختيار الوسيلة اإلعالنية:

 معرفة هذا یتطلب الجمهور، على أثرها في ومختلفة متعددة ةاإلعالنی الرسالة توصیل في المستخدمة الوسائل كانت ولما

 الوسیلة اختیار على المؤثرة العوامل على التعرف وكذا اإلعالن وهدف یتناسب بما االختیار ثم ومن منها كل خصائص

 یلي: فیما له سنتعرض ما وهذا اإلعالنیة،

 خالل من والتقنیة الجمالیة الناحیة من دائما تطورا وتعرف ،كبیرا إقباال الوسائل هذه تلقى الوسائل المرئية والمسموعة: 

 االبتكار إمكانیة أهمها نعد المعلن أو المستهلك باهتمام یحظى تجعله عدیدة خصائص وله والصوت للصورة الفعال التوظیف

 اإلعالن في المعوقات مأه أن إال المشاهدین جذب على وقدرته الواسع االنتشار اإلعالن، وتصمیم إخراج مجال في واإلبداع

 للصورة المعالجة الحدیثة التقنیات تطور ظل في خاصة كبیرة وخبرة مهارة یتطلب اإلعالن تصمیم أن هو التلفزیون عبر

 ان یمكن كما بذاتها، المستهدف سوق على اإلعالنیة الرسالة قصر یصعب حیث االنتقائیة خاصیة إلى وافتقاره والصوت،

 المشاهدین اهتمام عدم إلى یؤدي قد ما منها، كل ومصداقیة فاعلیة على یؤثر واحد وقت في الناتاإلع من كبیر عدد یعرض

 باإلعالنات.

 تحقیق في كفاءته ومدى اإلعالني البرنامج نجاح مدى یوضح الذي هو اإلعالن فعالیة تقییم إن اختبار فعالية اإلعالن:

  نذكر: هاأبرز ومن الطرق، من العدید على االعتماد یمكن اإلعالن فعالیة ولقیاس األهداف،

 اإلعالن وسائل في اإلعالنیة الرسالة عرض قبل تقام التي االختبارات هي االختبارات األولية: 

  (1) 14اختبار اإلدراك والتذكیر  -اختبار المحلفین  -طریقة قائمة االستقصاء )الدرجات المباشرة(  

 فعالیة. أكثر ستكون المستقبلیة اإلعالنیة الحملة أن من التأكد إلى االختبارات هذه تهدف (:االختبارات النهائية )بعد اإلعالن 

 المستهلك. على وتأثیره اإلعالن إدراك مدى قیاس وهياختبارات اإلدراك -1 

 وقت في المستهدفین من بعینة باالتصال المعلن یقوم حیث والتلفزیونیة، اإلذاعیة اإلعالنات فى یستخدم االختبار المتالزم-2 

 اإلجابة في المستهلك جدیة مدى على واعتماده العینة، فعالیة من التأكد عدم منها عیوب االختبار ولهذا (14)15اإلعالن بث

 وفعالیته. اإلعالن محتوى عن معلومات على الحصول صعوبة عن فضال

 الفكرة مضمون عن كاملة وبحریة للتعبیر ستهلكالم أمام المجال توجیه على الطریقة هذه تقوم طریقة أسئلة االختبار-3 

  فكرته. نجاحه واقعیته، تأثیره، حیث من المقدم اإلعالن تجاه یراها التي

 االنترنت:اإلعالن عبر 

 التسویق نحو االتجاه ظل في وانتشاراً  جاذبیة الترویج وسائل أكثر من اإلنترنت عبر اإلعالن یعتبر الحالیة المرحلة

 متعمد بشكل الترویجیة رسائلها تقدم المؤسسات أن وهو لإلعالن، جدیداً  مفهوماً  اإللكتروني التسویق قدم وقد اإللكتروني،

  (17)16وإدراكها تمییزها على قادرة جماهیرهم تكون أن یتوقعون محددة إلكترونیة مواقع خالل من مستهدفة بیئات إلى

 فتحوي منتجاتها، لترویج شكل من أكثر االنترنت شبكة على عالنیةاإل االستراتیجیات توظفأشكال اإلعالن عبر االنترنت :

 استخداما األشكال أكثر من ویعد المحتمل(، المشتري المتصفح) لدى الوعي لخلق تهدف ونصوص ورسومات صور الرسالة

 (18) 17عنها نالمعل الخدمة أو منتجال عن مؤثر ذهني انطباع خلق على المحدودة بقدرته هذا لالنحصار یؤول أنه إال

 الجمهور إلى وتكلفة جهد بأقل اإلعالنیة الرسالة توصیل على والكبیرة الواسعة قدرته له االنترنت مواقع على االعالن

 ومن یحملها، التي اإلعالنیة الرسالة نتیجة ایجابي، فعل برد المشترك قیام توقع معدل یزید مما الشباب(، المستهدف)بخاصة

  (14 ) 18اإلعالنیة الرسالة تستهدفه الذي الجمهور تنقیة یتم خاللها

file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn18
file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn18
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 (6)19في أساسا تتمثل األنواع من العدید ضمنه یندرج و الفعالة، االلكتروني اإلعالن نماذج من هواإلعالن ضمن المواقع : 

 الفروق بين اإلعالنات التقليدية واإلعالنات االلكترونية: اهم

 أهمها: وااللكتروني التقلیدى االعالن بین للفروق جوانب عدة فهناك استخداما الترویجیة األنشطة أكثر من اإلعالن یعد 

تتراوح بین "  العمريجمهور بالنسبة إلعالنات التقلیدیة مختلفة تماما عن اإلعالنات االلكترونیة التى تتحدد فى المستوى  -

 سنة." 12-40

 (. 17)20التقلیدیة اإلعالنات في تتوافر ال وهي عالمواق زوار من المرتدة المعلومات یوفر -

 اإلعالن موضع بتنشیط المستخدم قیام بمجرد المستخدمین، من مستهدف قطاع كل تناسب الترویجیة الرسائل تفصیل یتیح -

 الشبكة. على البائع موقع داخل

  التقلیدیة. اإلعالنات من تكلفة أقل فهو التكالیف بفاعلیة یتصف -

 المصورة اإلعالنات فمعظم  التقلیدى. االعالن بخالف االلكتروني اإلعالن فعلي مشتري إلى محتمل مشتري تحول زیادة -

 للمؤثرات االبتكاري االستخدام بفضل للموقع زیاراتهم ولتكرار العمالء وجذب االنتباه لشد كرةمبت  بطرق مصممة بأنها تتسم

فقد أحدثت التكنولوجیا تغییرات عمیقة في مجال اإلعالنات طالت آثارها كالً من  المشترین انتباه لجذب والبصریة الصوتیة

بمعرفة الكثیر عن المستهلكین، وتوجیه اإلعالنات إلیهم  المستهلكین والمعلنین ویرجع إلى الطرق المستحدثة التي سمحت

حسب اهتماماتهم ومرحلتهم العمریة، وغیرها من العوامل، ولم تعد صناعة اإلعالن تكتفي بإبداع إعالن جید ونشره في 

وربما إقناعهم مع  الوسیلة اإلعالمیة المالئمة للجمهور، ثم االنتظار على أمل أن یراه المستهلكون وینجح في جذب انتباههم،

الوقت بشراء سلعة أو خدمة، إذ یمكن للشركات حالیاً تكوین ملفات شخصیة عن سلوكیات المستهلكین المحتملین وتوجیه 

رسائلها إلیهم استناداً إلى موقعهم الجغرافي، ومجاالت اهتمامهم، وسماتهم الدیموغرافیة وهكذا اصبح االعالن صناعة مؤثرة 

 على سلوك الجماهیر.

 استخدام التكنولوجيا فى تصميم االعالن المصور

أستخدام التكنولوجیا كوسیلة تسویق ودعایا، حیث یمكنك تقدیم جمیع أنواع المحتوى االعالني )مرئیاً مسموعاً(، 

نذكر ویمكن من خاللها توصیل الرسائل الى أنسب جمهور والتحقق من النتائج الفاعلیة تلك الطرق التكنولوجیا، 

والهدف الرئیسي من  2019منها اعالن " المراعي "  2020أشهر الحمالت الدعائیة والترویجیة حتى عام بعض 

االعالن هو تحفیز الجمهور على تقدیر كافة الجهود المبذولة لیصل المنتج الى الشكل النهائي الذي تحصل علیه وهي 

مهور لمتلقي وهو جزء من دور المؤسسات المجتمعي من أهم الرسائل األنسانیة التي تهتم الشركات بإیصالها إلى الج

 .التوعوي للجمهور

 االعالنات المرئیة عبر التلفزیون .1

  )YouTube(االعالنات المرئیة عبر منصات مشاركة الفیدیو .2

 منصات التواصل، ألخ(، محركات بحث، )بریداالعالنات المختلفة على االنترنت  .3

تؤثر الفئة العمریة في طرق تقدیم اإلعالنات المعروضة للشخص، فتؤثر سمات الشخص في النسخة التي یراها من اإلعالن، 

وعلى مدى سنوات ، فیعرض المعلنون العدید من النسخ من اإلعالن نفسه، لتتوافق مع األذواق والسمات الشخصیة المختلفة

ظل التخصیص أو إضفاء الطابع الشخصي على اإلعالنات المقدمة حكراً على اإلعالنات في محركات البحث على غرار 

 ."، وغیرهما، وهو ما اختلف حالیاً Yahoo" و"یاهوGoogle"غوغل 

file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn19
file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn20
file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn20
https://www.expandcart.com/ar/YouTube.com
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مهورها المقصود وللوصول إلى وتقلیدیاً، دأبت الشركات على توجیه إعالناتها إلى وسائل اإلعالم التي یحتمل أن تجذب ج

جمهور الشباب، لكن ذلك تغیر اآلن، إذ لم یعد یجب على المعلنین االعتماد على وسائل اإلعالم كوكالء عن المستهلكین، 

فتتوافر لدیهم الكثیر من األدوات، فضالً عن قدر هائل من البیانات، ما یمكنهم من استهداف جمهورهم والوصول إلیه بدقة، 

 إلعالن نموه بدعم من ثالثة اتجاهات مهمة: ویواصل ا

 الكل استخدام الوسائل الحدیثة لعرض االعالن لیس المحلى فقط بل سكان العالم االتجاه األول

 .حیث أسهمت األجهزة المحمولة فى اجتذاب عدد كبیر من المستخدمین

خاص للبحث عن المحتوى یعبر عنهم وعن أفكارهم في صعود الشبكات االجتماعیة بمثابة نظام یلجأ إلیه األش االتجاه الثاني

 .فیؤدى لجمع المعلومات عن اهتماماتهم إلى المعلنین

 .تطور اإلعالنات في الوقت الحقیقي الستهداف المستهلكین بسرعة ودقة االتجاه الثالث

ید من المحتوى لمصلحة، حالیاً تدخل هذه االتجاهات فى خطوط لفاصلة بین أقسام اإلعالم، فُتنتج شركات اإلعالن العد

وتسهم التقنیات الجدیدة في تغییر طرق تنفیذ الحمالت اإلعالنیة، فال یزال اإلعالن التلفزیوني یحتفظ بهیمنته في عالم 

اإلعالنات، ربما ألنه إحدى الوسائل األساسیة للوصول إلى جمهور واسع، خالل العروض التلفزیونیة فال ینفي احتفاظ 

 .ونیة بمكانتها، وتوزع وقتهم بین أنواع مختلفة من الشاشاتاإلعالنات التلفزی

 ثالثا: نماذج تطبيقية توضح المسؤولية الثقافية فى االعالنات المصورة

تعتبر اإلعالنات المصورة هي أحد أهم الوسائل اإلعالمیة التي ال غنى عنها لجمیع أنواع األشطة األقتصادیة 

والتجاریة، ونجد أن اإلعالن المصور یتطور بذاته وبإستخدام كافة الوسائل التي تظهر حدیثاً على الساحة، حیث أن 

یة التي تظهر على الساحة بشكل مستمر لتحسین جودة صناع اإلعالن یقومون باستخدام كافة الوسائل التكنولوج

المحتوى، وتقدیم أفكار جدیدة ومختلفة تخدم هذا المجال وینتج منها إعالنات تنافسیة تخدم نشاطه، وما یتبعه مبتكر 

 الفكرة اإلعالنیة علیه مسؤولیة اجتماعیة عند عرض فكرته سواء اإلعالن عن منتج أو خدمة أو توعیة)سلوكیة(، مر

، كانت هناك حملتین موضع الدراسة أوال حملة مصورة 2020موسم متابعة التلفزیون بشكل مكثف فى شهر رمضان 

 والحملة المصورة االخري قطونيل :لمستشفي أهل مصر للحروق، 

 للحروق مصر أهل مستشفي اإلعالنات حملة-1

 Octopus Studioاالستودیو المنفذة للحملة  DDB Egyptالوكالة اإلعالنیة  الشركة:

 21:)الفرح(1اإلعالن 

   

   

   

 (الفرح)2020 التليفزيون فى مصر اهل لمستشفى اعالن من متنوعة لقطات 1 شكل
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 جاء االعالن مصور للحیاة الواقعیة المصریة وتم تنفیذ االعالن عبارة عن لوحات مصورة 

 للموقف مع تحریك بسیط للكادرات وتعلیق صوتي یشرح الموقف وقد التزم المخرج 

 االعالني.بالمسؤلیة الثقافیة للموقف 

 "حريق البيت" 2اعالن

 )حريق البيت(2020لقطات متنوعة من إعالن لمستشفى اهل مصر فى التليفزيون  2شكل 

 22)طاسة الزيت(3اإلعالن 

    

    

    

    

    

 )طاسة الزيت(2020لقطات متنوعة من إعالن لمستشفى اهل مصر فى التليفزيون  3شكل 

   23ینتهي الحوار فى جمیع اإلعالنات حملة المستشفي أهل مصر للحروق

  تحليل الحملة المصورة )سلبيات وايجابيات(:

 المختلفة القنوات لمشاهدة المصرى المجتمع معظم امتالك وبحكم وصوت، صورة من العدیدة بمزایاه المصور اإلعالن -

 .جدا كبیرة اإلعالنات مشاهدة احتمال یجعل
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( تحت عنوان "طاسة الزیت" تخلو من المسؤولیة المجتمعیة حیث اختالط 3جاء محتوى اإلعالن لمصمم الفكرة اإلعالن )-

 المعلن عنها بسلبیات المجتمع وبخاصة المشاكل األسریة. الفكرة

 على كم كبیر من مشاعر الحزن واآلسي ال تناسب األطفال. تحتويالصورة البصریة و"الرسالة" -

نفذت الحملة االعالنیة بطریقة فنیة مبتكرة للشكل الفني واستخدام المشاهد المصورة بالشكل الكارتوني واالیقاع الدرامي -

 والحركة مناسبة لفكرة االعالن وتمیزت الموسیقي وااللوان واالضاءة.

 حملة مصورة قطونيل:

طرحت حملة  2020حملة قطونیل من الحمالت التى البد من تواجدها على القنوات التلفزیونیة المختلفة خالل شهر رمضان

ظهر فى محتوى االعالن من إساءة لثقافة  للمنتج، ثم حذف اإلعالن المصور للحملة اإلعالنیة لشركة قطونیل بسبب ما

 اخر.المجتمع المصرى وطرح إعالن 

 24(ابن الجيران) 1اإلعالن 

 اخراج هانى جمال 2020إعالن قطونیل للفنانة میس حمدان رمضان

26-04-um.com/life/celebrities/2020https://www.emaratalyo 

   

   

   

   

   

https://www.emaratalyoum.com/life/celebrities/2020-04-26-1.1340765
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 )ابن الجيران(2020لقطات متنوعة من إعالن قطونيل  3شكل 

 

من بطولة الفنانة میس حمدان، بعد  2020أعلنت شركة "قطونیل" للمنتجات القطنیة وقف إعالنها "ابن الجیران" رمضان 

ما یحتویه من من الجدل والرفض بین الجمهور، مؤكدة احترامها آلراء المشاهدین، وذلك للصورة سلبیة م ان أثار حالة

لعدم احترامه  2020وأوقف جهاز حمایة المستهلك بث إعالن قطونیل رمضان مشاهد وكلمات إعتبرتها مخالفة لآلداب العامة

دارة الشركة المعلنة إلعالمها بالقرار وإلزامها بتنفیذه وجاء قرار للذوق العام والعادات والتقالید كما تقرر استدعاء مجلس إ

وقف اإلعالن لما یحمله من التدخل فى خصوصیة الشخصیة لآلخرین والعادات والتقالید المجتمعیة، ومخالفة ألحكام قانون 

القرار من جهاز حمایة حمایة المستهلك والمواصفة القیاسیة الخاصة باشتراطات اإلعالن عن السلع والخدمات، فجاء 

 حفاظاً على قیم وتقالید المجتمع المصري. 25المستهلك

 ،" ابن الجیران" من النوعیة اإلعالنات للترویج لمنتجاتها لما له من تأثیر سلبي على المجتمع2020رمضان  إعالن قطونیل

خدامه عنصر اإلبهار فى صناعة إعالن قطونیل تخلیه عن المسؤولیة الثقافیة للمجتمع المصري على رغم من است یعدف

 اإلعالن.

 :2020القطات السلبية فى اإلعالن " ابن الجيران" رمضان 

 فقد اإلعالن المسئولية الثقافية فى اإلعالن في اآلتي:

 الفنانة تمسك بنظارة معظمة لتتلصص على " ابن الجیران "  -1

فنالته، عضالته وبكسراته حركاته شرباته خطواته الفنانة ترقص بشكل إیحائي )تتلوى( على إیقاع صوتي سریع" -2

 ".استكاتوه

إحدى اللقطات تدخل بسیارة فى حائط تحطمه لتتكلم عن قوة المالبس القطنیة وهذا یعطي داللة للقوة الجسمانیة ما یختلف -3

 مع هدف اإلعالن وهو بیع "مالبس داخلیة قطنیة".

 اإلعالن.غیر المبررة توجه رسائل بعیدة عن مضمون  تكرار مشاهد حلبة الرقص او السیرك والحركات-4

خرجت فكرة اإلعالن عن مضمون اإلعالن ولكنها استقبلت لدى الجمهور بالرفض وأدى إلى خروج المشاهد لتندید -5

 باإلعالن مما أدي إلى وقفه.
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 26) مواقف  مختلفة( 2اإلعالن 

 إخراج هالة مهران 2019قطونیل إعالن 

   

   

   

  
 

  
 

 )لقطات متنوعة(2019لقطات متنوعة من إعالن قطونيل  4شكل 

 

بعد توقف اعالن "ابن الجیران" لما خال من المسئولیة المجتمعیة لذلك بدأ عرض االعالن  2019جاء ظهور إعالن قطونیل 

المنتج المعلن عنه تحت شعار "  البدیل ویظهر به عدة لقطات متنوعة لمواقف حیاتیة للمجتمع المصري لیؤكد على تفرد

 صر"قطونیل رقم واحد فى م

 : النتائج

على مسئولیة المصمم فى إبداع أفكار ممیزة للحمالت اإلعالنیة المصورة، وفاعلیة استخدام التكنولوجیة فى الحمالت  التأكید-

 اإلعالنیة الحدیثة القومیة، أو الخاصة. 

اإلعالنیة المصورة اإلبداعیة، وبخاصة فى اوقات مشاهدة جمیع فئات االسرة التأكید على مصداقیة مسئولي الحمالت -

 المصریة.

 التاكید على رد الفعل اتجاه الرسائل االعالنیة، مما یدعم الثقافة العامة والقیم االیجابیة داخل المجتمع.-

 لحملة االعالنیة. فاعلیة زیادة نسبة المشاهدة والتقیم المباشر النتشار الرسالة االعالنیة داخل ا-
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 التوصيات:

 ضرورة مراجعة الفكرة االعالنیة قبل البدء فى التنفیذ والتأكد من خلوها من اى إساءة لثقافة المجتمع المصري.-

 قي فعالیتها لیضمن المجال في وتطبیقها الحدیثة التقنیات مواكبة على والحرص اإلعالنیة للرسالة الجید اإلعداد ضرورة -

 المطلوب. األثر تحقیق

 .المتاحة للتكنولوجیا األمثل االستخدام خالل من وكفاءته اإلعالن فعالیة لزیادة بصیاغة االهتمام-

 المجتمع. فئات كل متناول في وجعلها استخدامها وتعمیم وتوسیع وتطویرها االنترنت، على االعالنیة بالحمالت االهتمام-

 رسالة االعالنیة. الفردیة )فئات وشرائح( خاصة یؤثر على فهم ال االنتباه الى اتجاه وسائل االعالنیة المخاطبة-

 المراجع:

 الطبعة متكامل(، )مدخل تطبیقات -نظریات -أسس التجاري، واإلعالن الترویج محمد على العالق عباس بشیر ربابعة، -1

 .2007 عمان، والتوزیع، للنشر العلمیة الیازوري دار العربیة،

Rabaae, Basher Abas Alalak, Ali Mohamed: Atroeg wa Alaalan Atogari, Assos -Nazreat- 

Tatbekat(Madkal Motkamel)Altabaa Alarbea, Adar Albazwry Alamea Lnashr Wa Altozeaa 

Aman 2007 

 . 2020العربي للطباعة والنشر  -: بین اإلبهاراإلعالن التليفزيوني والمؤثرات البصريةجورج  لطیف  سیدهم: -2

Sedhom, Gorg Latef Alalan Altlfzeon wa Almoaathrat Albasareia Ben Alanhar aLaarbe ltbaa 

wa Alnshr 2020 

  .2004 الجامعیة، الدار ،والتطبیق النظریة التسویق، شریف أحمد شریف العاصي،: -3

Alacei, Shref Ahmed Sherf Altsoeq Alnzret wa Altatbek Aldar Algameaia 2004 

 .2017، المجلس االعلى للثقافة، مصر الثقافة ما لها وما عليهارضا، صالح  -4

Rada, Saleh Althaqfa Ma Lha Wa Ma Aleha Almgles Alaala Lskafa Masr2017 

 حورس مؤسسة ،والتطبيق" النظرية العمليات(، -االستراتيجيات -المفاهيم الترويج)  أمین الدین عصام علفة، أبو -5

 .2002 والتوزیع، للنشر الدولیة

Abo Alafa, Asam Elden Amen Altaroeg(Almfahem- Alstrategeat-ALamalet)Anazreat Wa 

Eltatbeqat, Mossat Horas Aldolea Lnashr Wa Ltozeaa 2002 

  .2005 اإلسكندریة، والتوزیع، للنشر المعارف دار ط، ب ،االلكترونية والتجارة التسويق محمد: طارق طه، -6 

Taha,Tarak Mohamed Altsoeq Wa Altgara Alelktronea, B T Dar Almaref Lenshr Wa Altozeaa 

Alskandrea 2005 

 .2013، المجلس االعلى للثقافة، مصر الثقافي االتصالالبكري، فؤادة عبد المنعم:  -7

Elbakry, Foada Abd Elmanem Alatsal Alsaqafe  Aleha Almgles Alaala Lskafa Masr2013 

 www.lebarmy.gov.lb ،2020-4-29المسؤولیة االجتماعیة عناصرها ومظاهرها وكیفیة تنمیتها،  -8

  20/3/2018https://alqabas.com/articleإیمان عطیة -9

 ،8-12-2018   - 10www.dspace.iua.edu.sd 

-www.almaany.com ،20-11، "معجم عربي عربي -تعریف ومعنى المسؤولیة في معجم المعاني الجامع  -11

2018 

، اّطلع علیه www.almaany.com، "معجم عربي عربي -تعریف ومعنى المسؤولیة في معجم المعاني الجامع  -12

 2018-11-20بتاریخ 

 www.alukah.net، ""تعریف المسؤولیة 2015-1-29سجاد أحمد بن محمد أفضل  -13

14 http://www.revue/elbahith/28/03/2016- 

 -15http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page2010/3/16 - 

 www.asharqalawsat.com/details.asp/section 3/11/2007 الغني عبد عمرو -16

   2007 /20/ 4 -17http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf 

file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn19
file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn19
file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn19
file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn19
http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf
http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf
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 باالنترنت اإلعالنیة المقایضة إستراتیجیة العالمیة المؤسسات-18

 George E, Michael A, Belch,” advertising and promotion an integrated marketing, Banner 

Advertisuing Swapping communications perspective edition, the McGraw-hill companies, 

2003 

 15ص2013للثقافة، مصر ، المجلس االعلى الثقافي االتصالفؤادة عبد المنعم البكري:  1
Belch ,A Michael E, George" and advertising,االنترنتب اإلعالنیة المقایضة ستراتیجیةإ العالمیة المؤسسات 2

 communications Swapping Advertisuing erBann,marketing integrated an promotion

2003 ompanies,c hill-McGraw the edition, perspective 

 www.alukah.net، "لمسؤوليةا"تعريف  2015-1-29سجاد أحمد بن محمد أفضل  3

4 ،8-12-2018 www.dspace.iua.edu.sd 

 www.lebarmy.gov.lb ،2020-4-29المسؤولية االجتماعية عناصرها ومظاهرها وكيفية تنميتها،  5
6 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page2010/3/16 

 113ص2017الثقافة ما لها وما علیها، المجلس االعلى للثقافة، مصر صالح رضا،  7
 127،مرجع سابق ص صالح رضا 8

 115،مرجع سابق،ص  فؤادة عبد المنعم البكري 9

 177،مرجع سابق ص صالح رضا 10
 والتوزیع، لنشرل الدولیة حورس مؤسسة ،"والتطبيق ريةالنظ العمليات(، -ستراتيجياتاال -لمفاهيما الترويج) علفة: أبو أمین الدین عصام 11

 .118ص2002

  20/3/2018https://alqabas.com/articleإيمان عطية 12

 .25ص2004 الجامعیة، الدار ،التطبيقو  النظرية التسويق، العاصي: شریف أحمد شریف 13

 العربیة، لطبعةا متكامل(، )مدخل تطبيقات -ظرياتن -أسس لتجاري،ا واإلعالن الترويج ربابعة: حمدم على العالق عباس بشیر 14

 .120ص 2007 عمان، والتوزیع، لنشرل العلمیة الیازوري دار
15 http://www.revue/elbahith/28/03/2016- 
16   2007 /20/ 4 http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf 

Belch A, lMichae E, George" and advertising,باالنترنت اإلعالنیة لمقایضسسسسسسةا إسسسسسسستراتیجیة العالمیة المؤسسسسسسسسسسسسسسات 17

 dition,e perspective communications Swapping dvertisuingA Banner,marketing integrated an promotion

2003 anies,comp hill-McGraw the 
18 http://www.revue/elbahith/28/03/2016 

  -طارق محمد طه: التسويق والتجارة االلكترونية، ب ط، دار المعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 2005.ص1967-65
20   2007 /20/ 4 - http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf 

 كان فرح عماد جاري وقبل الناس ما توصل كنا بنرقص مع العريس فجأة واحد صاحبنا طلع شماريخ وبعد كدة كل حاجة الحوار:"  21
ار حصلت فى ثانية الدخان فى كل حتى والنار مسكت فى الستارة والستارة مسكت فيا وبجرى زى المجنون بحاول اقلع الجاكت  لكن الن

 كابوس فى ثانية واحدة ومحدش عرف يلحقني "مكلبشة فيا والفرح قلب 
الحوار " كنت صغيرة وصوت عالى فى المطبخ كنت واقفة وشيفاهم بيزعقوا لبعض أبويا أتعصب فجأة ومسك طاسة الزيت من على  22

و جمي كأنه شوك النار ورماها على أمي بس جت فيا انا القيت الدنيا قدامي األلوان الى كنت شيفاها قلبت اسود والهوا بتحرق وهدو 
جسمى زعقهم لبعض أتحول لصريخ صوت اإلسعاف كان عالى لكن عياط أمي كان أعلى بكثير كل ثانية بتعدي كانت الوجع بيزيد 

 واكتر حاجة وجعتني لما سمعت الدكاترة بيقولوا حالتها صعبة محتاجة مكان تخصص للحروق لو متحلقيتش فى ست ساعات "
 .اذ مريض الحروق ألنه لو متلحقش فى ست ساعات فى مستشفى متخصص للحروق المريض بيموت""شارك بزكاتك وصدقتك إلنق 23
الحوار"ابن الجيران بغرامه مشغوالة عليه عضالت وقوة ورجولة فنالته عضالته وبكسراته حركاته شرباته خطواته استكاته هاهلل هاهلل  24

ليل ونفسي ابقي قريبة منه كدة زى فنلته قطونيل ابن الجيران جامد عليه على الفنلة، رجولة جدعنة خلتني احبه واحل بيه كدة صبج و 
ي طلة لما بشوفه بقول هاهلل هاهلل فنالته عضالته بوكسراته حركاته استيكاته بوكسراته، هاهلل هاهلل على الفنلة قطونيل على فكرة الحريم

 .https://elaph.com/Web/Entertainment/2020/04/1290502.html  فيه تحفه

                                                           

http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf
http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf
http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf
http://bbekhti.online.fr/doctoart/13.pdf
https://elaph.com/Web/Entertainment/2020/04/1290502.html
https://elaph.com/Web/Entertainment/2020/04/1290502.html
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 2018لسنة  181أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبد المعطي، إلى أن "اإلعالن يأتي مخالفًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم  25

، وذلك وفقًا لإلجراءات 2005 -4841المصرية الخاصة باشتراطات اإلعالن عن السلع والخدمات رقم وقانون العقوبات ومخالفًا للمواصفة القياسية 
 من قانون حماية المستهلك. 57المنصوص عليها في المادة 

 عقلك الحوار"ها ها مين موافق يافندم اقول من فينا معترض مين.. مفيش، هو فى رأى زى رأى سعادتك، ها ايه اكتر حاجة عجبتك فيا.. 26
أكلتش فى معقلك كبير قوى، كام كدة يا اسطى خلى علينا المرة دى يا باشا..تمام متشكريين كابتن كابتن خد ياال، كريم ايه رأيك فى اكل ماما 

كالم  طعامته قبل كدة.. ماية ماية، الوه ايوة يافندم انا على الدائري اهخمس دقائق بالكتير واكون عندك..طيب كلكس كدة اكلكس .. بيب ،
 كتير بنقول لبعض ومنتصدقش بس قطونيل لما قال رقم واحد في مصر كان بيتكلم جد قطونيل ما بيدحكش على حد "قطونيل بيتكلم مصري".


