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 ملخص البحث:

 يكون لها يشاهده فى هذه اإلعالنات، والتي ما كل يقلد ظلها في المتلقى لإلعالن دور رئيسي وحيوى فى مجتمعنا، فأصبح

وبسبب تفشى هذا  ففى ظل أزمة كورونا .المجتمع أو األسرة مستوى على سواء السلوك المجتمعى تغيير في كبيرا   دورا  

الفيروس واضطرار الناس محليا  ودوليا  للمكوث فى الحجر المنزلى، الحظنا تغير اإلعالنات فى هذه الفترة من حيث الرسالة 

نالحظ مظاهر التغيير فى العالقات االجتماعية األسرية فى المجتمع والتغيير فى اإلعالنات و اإلعالنية المقدمة للمتلقى،

وتشكييل سلوكه بشكل  المتلقى سلوك نية يمكن التأثير علىمن خالل الرسالة اإلعالة، والمقدمة للمتلقى فى ظل هذه األزم

 إيجابى وسوف نتناول هذه الطرق فى البحث.

فيروس كورونا تبعا  لمنظمة الصحة العالمية فيروس يسبب طائفة من األمراض لإلنسان، تتراوح بين نزالت البرد  ريعتب 

وى الحاد، وتم الحد من هذا االنتشار عن طريق فرض الحجر الصحى المنزلى لألفراد. الشائعة ومتالزمة اإللتهاب الرئ

وفىظل هذه األزمة نالحظ التغي فى محتوى اإلعالنات المقدمة للمتلقى، فأصبحت معظم اإلعالنات تؤكد فى محتواها على 

فترة الحجر المنزلى ، مما أدى إلى  سرة خاللإلتزام األفراد بالبقاء فى المنزل، وتقدم أفكار لكيفية التواصل مع أفراد األ

تعزيز العالقات االجتماعية األسرية من خالل هذه الرسائل الالشعورية اإلعالنية التى تم تقديمها إلى المتلقى فى ظل هذه 

 مباشرةوما تتضمنه من رسائل إعالنية )مباشرة أو غير  اإلعالنات دور البحث بتفعيل اهتم فقد الفترة )أزمة كورنا(. 

اإلعالنات و  من عينة مختارة وتحليل البحث من خالل لتعزيز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل أزمة كورونا،  وذلك)

من خالل عمل استبيان على مجموعة من المتلقين من خالل عرض إعالنات تستخدم طرق تدفع بالحافز الالشعورى وقياس 

 الالشعورى عند متلقى اإلعالن.فاعلية هذه الطرق التى تدفع بالحافز 

 الكلمات اإلفتتاحية: 

 كورونا، العالقات األسرية، الرسالة اإلعالنية، المحفزات الالشعورية، سلوك المتلقى. 
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Abstract: 

Advertising has a major and vital role in our society, and it has a major role in changing societal 

behavior, whether at the family or community level. In the light of the Corona crisis, the ads 

have changed in terms of the advertising message presented to the recipient, and we notice the 

manifestations of the change in family social relations in society and the change in the 

advertisements provided to the recipient in the light of this crisis., and we will discuss these 

methods in research. 

 According to the World Health Organization, the Coronavirus is a virus that causes common 

cold and severe acute respiratory syndrome, and this spread has been reduced by imposing 

individual household quarantines. In light of this crisis, we notice the change in the content of 

advertisements, so most ads have confirmed in their content the commitment of individuals to 

stay at home, and provide ideas for how to communicate with family members during the period 

of home quarantine, which led to the strengthening of family social relations. The research 

focused on activating the role of advertisements and their advertising messages to enhance 

social and family relations in the light of the Corona crisis, through research and analysis of a 

selected sample of advertisements and by doing a questionnaire on a group of recipients by 

displaying ads using methods It is paid by the unconscious incentive and measure the 

effectiveness of these methods, which are paid by the unconscious incentive at the recipient of 

the advertisement. 

which are paid by the unconscious incentive at the recipient of the advertisement. 
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 مقدمة:

من خالل تناول دراسة نظرية التحليل النفسى لفرويد والمستوى الالشعورى أو الالوعى؛ ومن خالل معرفة الذات البشرية 

تخص الفرد، وبتطبيق نظرية التحليل النفسى لفرويد فى اإلعالن يمكن الوصول إلى والرغبات واألحاسيس والمشاعر التى 

 سلوك على التأثير على تساعد الالشعورية الحافز الالشعورى للمتلقى وإقناعه بالرسالة اإلعالنية الموجهة إليه، فالمحفزات

فنتناول الرسالة اإلعالنية وأنواعها ونظرية التحليل النفسي لفرويد وكيفية الوصول  1اإلعالنية. للرسالة لإلستجابة المتلقى

 للحافز الالشعورى للتأثير فى  سلوك المتلقى بشكل إيجابى يعزز العالقات االجتماعية األسرية.

 مشكلة البحث:

كورونا، ودور المحفزات الالشعورية مظاهر التغيير فى العالقات االجتماعية األسرية فى ظل أزمة  تكمن مشكلة البحث فى

 .التى يحتوى عليها اإلعالن فى تشكيل سلوك المتلقى فى ظل هذه األزمة

 فيمكن تلخيص مشكلة البحث فى اإلجابة على التساؤلين اآلتيين:

 ما هو دور اإلعالن  فى تعزيز العالقات اإلجتماعية األسرية  فى المجتمع المصرى فى ظل أزمة كورونا ؟ -1

 آليات تشكيل سلوك متلقى الرسالة اإلعالنية من خالل تحفيز الالشعور فى ظل أزمة كورونا؟ ما هى -2

 :أهداف البحث

 دور اإلعالن  فى تعزيز العالقات اإلجتماعية األسرية فى ظل أزمة كورونا.يهدف البحث لدراسة  -1

 الالشعور فى ظل أزمة كورونا. آليات تشكيل سلوك متلقى الرسالة اإلعالنية من خالل تحفيزيهدف البحث لدراسة  -2
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 فروض البحث: يفترض البحث أن:

 .فى ظل أزمة كورونالإلعالن دور فى تعزيز العالقات االجتماعية األسرية بشكل إيجابى  -1

 .فى ظل أزمة كوروناتحفيز الالشعور لمتلقى الرسالة اإلعالنية من خالل اإلعالن يساعد فى  تشكل سلوك المتلقي  -2

 : أهمية البحث

لتعزيز العالقات االجتماعية األسرية  فى ظل أزمة كورونا، واإلهتمام  المجتمع المصرى فى اإليجابى اإلعالن دور تفعيل

بالحوافز الالشعورية التى يحتوى عليها اإلعالن ومعرفة مدى تأثيرها على تشكيل سلوك المتلقى من خالل الرسالة اإلعالنية 

 أزمة كورونا(.المقدمه له فى ظل الظروف الراهنة )

 حدود البحث:

اإلعالنية المصرية وتوضيح الحوافز اللالشعورية باإلعالن  بدراسة بعض النماذج البحث هذا يعنى الحدود الموضوعية:

 فى ظل أزمة كورونا.ودورها فى تغيير العالقات االجتماعية األسرية بشكل إيجابى 

 .2020إلى يوليو  2020مارس  الحدود الزمانية:

  نماذج إعالنية مصرية. المكانية: الحدود

 منهج البحث:

اإلعالنية المصرية وتوضيح الحوافز اللالشعورية بالرسائل  الوصفى لوصف وتحليل بعض النماذج جهيتبع البحث المن

مدى تأثير طرق اإلعالنية ودورها فى تعزيز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل أزمة كورونا، وعمل استبيان لقياس 

 تحفيز الالشعور عند المتلقى لتشكيل سلوك المتلقى فى ظل هذه األزمة.

 

 اإلطار النظرى: تغيير الرسائل اإلعالنية فى ظل أزمة كورونا -1

فيروس كورونا تبعا  لمنظمة الصحة العالمية فيروس يسبب طائفة من األمراض لإلنسان، تتراوح بين نزالت البرد  ريعتب

الشائعة ومتالزمة اإللتهاب الرئوى الحاد،وقد انتشر الفيروس بنطاق واسع وسريع فى الصين والعديد من البلدان األخرى، 

لصحى المنزلى لألفراد. وفى ظل هذه األزمة نالحظ التغيير فى محتوى وتم الحد من هذا االنتشار عن طريق فرض الحجر ا

اإلعالنات المقدمة للمتلقى، فأصبحت معظم اإلعالنات تؤكد فى محتواها على إلتزام األفراد بالبقاء فى المنزل، وتقدم أفكار 

س مما أدى إلى تعزيز العالقات لكيفية التواصل مع أفراد األسرة خالل فترة الحجر المنزلى، عن كيفية مواجهة الفيرو

االجتماعية األسرية من خالل هذه الرسائل الالشعورية اإلعالنية التى تم تقديمها إلى المتلقى فى ظل هذه الفترة )أزمة 

 كورنا(.

من الجراثيم ولكن فى ظل أزمة كوورنا  %99أن المنتج يقتل المعتادة فنالحظ إعالنات ديتول كانت رسالتها اإلعالنية 

 غيرت هذه الرسالة لتصبح بنحمى اللي  يستاهل نتحدى الدنيا علشانه # خليك_محمىت
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 2( يوضح تغيير الرسالة اإلعالنية المقدمة للمتلقى خالل أزمة كورونا2020( إعالن لمنتج ديتول رمضان )1إعالن رقم )

 

 دور المحفزات الالشعورية فى الرسائل اإلعالنية فى تعزيز العالقات األسرية فى ظل أزمة كورونا  -2

من خالل تناول دراسة نظرية التحليل النفسى لفرويد والمستوى الالشعورى أو الالوعى؛ وبتطبيق نظرية التحليل النفسى 

 وإقناعه بالرسالة اإلعالنية الموجهة إليه، فالمحفزات لفرويد فى اإلعالن يمكن الوصول إلى الحافز الالشعورى للمتلقى

فنتناول الرسالة اإلعالنية والمحفزات  3اإلعالنية. للرسالة لإلستجابة المتلقى سلوك على التأثير على تساعد الالشعورية

الالشعورية وكيفية الوصول للحافز الالشعورى للتأثير فى  سلوك المتلقى وتعزز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل أزمة 

 كورونا.

 4مفهوم األسرة: 1-2

 المختلفة. األسر من المجتمع يتكون فإن وبالتالي المجتمع، في األولى االجتماعية الوحدة هي األسرة 

 بقية عليها ترتكز التي االرتكاز نقطة االجتماعي باعتبارها البناء في الزاوية حجر بأنها اجتماعية كمنظمة األسرة تمتاز 

فسدت األسرة  االجتماعية، وإذا النظم بقية من تصلح اجتماعي كنظام األسرة أن حيث االجتماعية األخرى، المجتمع منظمات

  .المجتمع في األخرى االجتماعية النظم كل فسدت

 5مفهوم العالقات األسرية: -2-2

من خالل االتصال، وتبادل الحقوق والواجبات  هي التفاعل المتبادل الذى يستمر فترة طويلة من الزمن بين أعضاء األسرة

 6ناحية أخرى.فيما بين األب واألم من ناحية، وبينهما وبين أبنائهما من ناحية، وبين األبناء بعضهم البعض من 

ونالحظ التغيير الواضح فى شكل العالقات األسرية المقدمة خالل اإلعالنات المختلفة فى ظل أزمة كورونا فأصبحت معظم 

 الرسائل اإلعالنية تعزز العالقات األسرية بشكل كبير وواضح فى ظل هذه األزمة.

 



 2021سبتمبر                    لعدد التاسع والعشرين     ا - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

166 

 

 7العالقات األسرية فى ظل أزمة كورونا( يوضح تعزيز 2020( إعالن لشركة اتصاالت رمضان )2عالن رقم )إ

 

 مفهوم الرسالة اإلعالنية 3-2

 أو جمل عدة أو واحدة جملة في ذلك يكون للمتلقى، وقد يقوله أن المعلن يريد ما أو لإلعالن الرئيسية الفكرة شرح 1-3-2

 بالصورة والتصرف جاء باإلعالن ما تصديق على وتحفيزه المتلقى إلقناع شرح مزايا المنتج تتضمن وقد كلمتين أو كلمة

 8.المعلن جانب من المرغوبة

 9والعبارات المستخدمة فى اإلعالن. الحروف، والكلمات كافة  2-3-2

  10المعلن. أفكار خاللها من تترجم كأداة المتلقى إلي المقدم اإلعالن في يظهر شيء كل 3-3-2

  األمثلة التالية:نالحظ تغيير الرسالة اإلعالنية لبعض الشركات فى ظل أزمة كورونا ونوضحها فى 

 
( شركة فودافون أصبحت رسالتها اإلعالنية )طول ما احنا عزوة و سند لبعض مفيش حاجه تقدر تبعدنا ( 3إعالن رقم )

 عزوتنا_ماليين# ڤودافون

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__tn__=*NK-R
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 أصبحت رسالتها اإلعالنية )وى قبل أى حد( # مجتمعنا_مسئوليتنا WE( شركة 4إعالن رقم )

 
 ( شركة أورانج أصبحت رسالتها اإلعالنية )بنقربك للي يهمك( # وحشتنا _اللمة5إعالن رقم )

 

 : فى الرسالة اإلعالنية الالشعورية الحوافز

 :   Motivationالحافز  مفهوم 4-3-2

 المتلقى يرغب داخلى يجعل سلوك حافز كل ووراء معين، باتجاه للسلوك تدفعهمتى وال األفراد فى الكامنة القوى تلك بأنه 

 11محدد. هدف تحقيق المتلقى نحو سلوك معين، توجيه سلوك إلى المتلقى إثارة :هما وظيفتان وللحوافز ما شئ فى

 بدوافعه نشاط من وما يقوم به الفرد هدف لذا يرتبط وتوجهه، اإلنسان نشاط تثير ةينفس حالة هو الدافع أو الحافز 

 الحوافز ومن بالنشاط اإلنسانى، يتعلق ما بجميع فهو يتصل حركيا   أو ذهنيا   بسلوك القيام إلى ما يدفع هو فالحافز وحاجاته،

 .الشعوري ماهو ومنها شعوري ماهو

 توجيهها أو التحكم فيها، من وال يتمكن الفرد وتحكم لسيطرة التخضع التى الحوافز هى : الالشعورية فالحوافز 5-3-2

 هو اإلجتماع علم وفى معين، سلوك أو هدف نحو يتحرك ما شخص لجعل عملية هى علم النفس ففى معقدة، عملية فهى

فالحوافزالالشعورية  هذا وعلى 12اآلخرون. يفعله بما مرتبط وهو الحافز لهذا محدد أن هناك بمعنى مجموعة مع تجانس

 :تنقسم إلى
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 13( يوضح الحوافز الالشعورية1مخطط )

 

 الحافز فتحريك واأللم، السعادة هما أساسيين بعاملين الفرد يتحدد سلوك فإن السلوكية للنظريات طبقا  الفردية :  الحوافز 

 تجنب وبالتالى والتسلية والمتعة واإلثارة بالفخر كاإلحساس معنويا   أو أوجوائز، كنقود ماديا   الفرد تقديم ما يمتع إلى يحتاج

 14.األلم والعقاب

 الحافز "دراسة أتىيف 15حولنا، من بالناس نتأثر فنحن الفرد سلوك فى تشكيل  كبير دور له المجتمعاإلجتماعية:  لحوافزا 

 إلى الوصول يمكن له.  وبذلك تقدم التى واإلنسانية المجتمعية للرموز معنى عن الكشف خالل من المتلقى عند "الالشعوري

استخدام  خالل من ما والذى يؤثر على تشكيل سلوك المتلقى سلعة بشراء عند المتلقى والمرتبط الالشعوري الخفى الحافز

 هذه الحوافز الالشعورية فى تصميم الرسالة اإلعالنية.

 آليات تشكيل سلوك المتلقى من خالل تحفيز الالشعور: 4-2

 ":Projective techniquesاإلسقاط  " طريقة 1-4-2

 وأنماط الحياة بقيمها الثقافة أي جتماعية؛اال اإلعالنية للمنتج والرسالة التجارية اإلعالنية الرسالة بين الربط محاولة هى

قدرة على بها والسائدة فى المجتمع، فعند رؤية الرسالة اإلعالنية يتم تحفيز الالشعور فى عقل المتلقى وبالتالى ال الخاصة

 16 . التأثير على سلوكه ويمكن اإلستفادة من ذلك فى تشكيل هذا السلوك بشكل إيجابى

 
( يوضح تغيير الرسائل اإلعالنية لتعزيز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل 2020)رمضان ( إعالن تليفزيونى لشركة فودافون 6إعالن رقم )

 17أزمة كورونا
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 اإلسقاط من خالل الربط بين الرسالة التجارية )التواصل من خالل شركة فودافون( و الرسالة  ريقةيوضح استخدام ط

االجتماعية )تعزيز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل أزمة كورونا( من خالل الرسالة اإلعالنية "البقاء فى المنزل أثناء 

الالشعور فى عقل المتلقى من خالل عنصر النمذجة بإستخدام  فترة العزل المنزلى والتواصل مع أفراد األسرة " لتحفيز

 يقوموا بالتواصل اجتماعيا  والقيام بأعمالهم من خالل البقاء فى المنزل شخصيات معروفة ومحبوبة فى اإلعالن

 لبقاء فى نالحظ التغيير فى الرسالة اإلعالنية المقدمة الت تعمل على تعزيز العالقات األسرية بشكل واضح وتؤكد على ا

المنزل واإللتزام بالحجر المنزلى أثناء أزمة كورونا من خالل التنويه فى بداية اإلعالن أنه تم تصويره بالكامل فى البيت 

 الخاص بكل من شارك فى اإلعالن دون النزول من المنزل، والمشاهد المعروضة فى اإلعالن مثل:

 
 ع ابنته أثناء  )أزمة كورونا( ويقوم بكل تدريباته داخل منزلهالالعب محمد صالح  يجلس فى منزله ويلعب م

 
 الممثلة منى زكى وهي تشارك أبنائها غسيل السيارة أثناء البقاء فى المنزل

 
 األصدقاء وهم يتواصلوا مع بعضهم البعض عبر وسائل التواصل االجتماعى خالل أزمة كورونا
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 أن يرمز ما يمكن واإلرتباط لمنتج حيث أن الوالء اإلعالن فى كبيرةية له أهم ( metaphorالمجازي ) الرمز 2-4-2

 حنون أب أو متحابة أسرة صورة فى ذلك أن يظهر بين المتلقى والمنتج، فيمكن واإلرتباط باأللفة توحى معينة برموز له

المتلقى وبالتالى التأثير فى المجازي لتحفيز الالشعور فى عقل  الرمز من الشكل هذا تستخدم من الشركات فكثير وقوى،

 18سلوكه بشكل إيجابى.

 
( يوضح تغيير الرسائل اإلعالنية لتعزيز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل 2020)رمضان  WE( إعالن تليفزيونى لشركة 7إعالن رقم )

 19 أزمة كورونا

 

 ولتحفيز الالشعور فى عقل المتلقى وتشكيل سلوك إيجابى  والمحبة باأللفة استنباط الرمز ليوحى ريقةيوضح استخدام ط

من خالل المشاهد التى يتم عرضها فى اإلعالن التى توضح تفاعل األسرة مع بعضها البعض والحب السائد بينهم والقيام 

 .باألعمال المنزلية سويا  وبعض األنشطة األخرى أثناء الجلوس فى المنزل فى فترة الحظر خالل أزمة كورونا 

  نالحظ التغيير فى الرسالة اإلعالنية المقدمة التى تؤكد على البقاء فى المنزل واإللتزام بالحجر المنزلى أثناء أزمة كورونا

من خالل المشاهد اإلعالنية المختلفة التى توضح األنشطة المختلفة التى يمكن لألسرة أن تتشاركها لقضاء الوقت أثناء أزمة 

 سويا، وممارسة التمارين الرياضية سويا  (كورونا مثل )عمل الطعام 

     (ZEMTالرمز ) استنباط طريقة 3-4-2

 الالوعى لذلك يقول فى مرحلة الشراء يحدث أثناء يرالتفك من  %95 أن 20جوزيف ويلسون  Gerald Zaltmanأقر

فى اإلعالن،   يتم رؤيته visual metaphor بصري برمز تحفيزه يمكن حيث العقل مخزن فى الالوعى أو الالشعور أن

 21السلوك ويمكن اإلستفادة من ذلك فى تشكيل سلوك إيجابى لمتلقى الرسالة اإلعالنية. على والذي يؤثر
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يوضح تغيير الرسائل اإلعالنية لتعزيز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل  (2020( إعالن تليفزيونى لشركة العربى )رمضان 8إعالن رقم )

 22 كوروناأزمة 

 

اعتمد على عرض صور ومشاهد  توضح لحظات الحب والتفاعل بين أفراد  الرمز حيث استنباط طريقة يوضح استخدام 

األسرة أثناء فترة العزل المنزلى فى أزمة كورونا، والمشاركة والحب والساعادة والتفاعل بين أفراد األسرة )وهو هنا الرمز 

وبالتالى تشكيل سلوك إيجابى لديه وتعزيز العالقات االجتماعية  عليه للتأثير المتلقى  البصرى( الذى يحفز الالشعور فى عقل

 األسرية

 
 مشهد يظهر فى اإلعالن ويؤكد أن جميع مشاهداإلعالن من داخل بيوت مصرية دون الحاجة للخروج من المنزل أثناء أزمة كورونا.
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 العالقات االجتماعية األسرية اإليجابية من خالل لعب األبواألم معأوالدهم فى سعادة وحب.مشهد يظهر فى اإلعالن يوضح 

 
 مشهد يظهر فى اإلعالن يوضح العالقات االجتماعية األسرية اإليجابية من خالل تقبيل الزوجة واإلبنة لألب فى سعادة وحب.

 
كورونا حيث يوضح الزوجة وهى تقوم بحالقة شعر زوجها فى حب وسعادة مما مشهد يظهر فى اإلعالن يوضح التغير فى العادات نتيجة أزمة 

 يعمل على تعزيز العالقات االجتماعية األسرية من خالل الرسالة اإلعالنية المقدمة.
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 الجانب التطبيقى  -3

ار )# خليك نماذج إعالنية إلعالنات مواقع تواصل إجتماعى فى ظل أزمة كورونا تحت شع 4قامت الباحثة بتصميم عدد 

فى بيتك_ إحمى أهل بيتك( بإستخدام الحوافز الالشعورية فى الرسالة اإلعالنية لتعزيز العالقات االجتماعية األسرية، وقياس 

 مدى فاعلية هذا من خالل عمل استبيان.

 النموذج األول 3-1

 

 بيانات اإلعالن

 زيت عافية نوع المنتج

 مواقع التواصل االجتماعىإعالن على  الوسيلة اإلعالنية

 قاعدة البيت ليها جانب حلو .. بمساعدتك ليها األكل أحلى الجملة اإلعالنية

العالقات االجتماعية األسرية فى 

 اإلعالن
 عالقة الزوج والزوجة

الرسالة 

 اإلعالنية

الرسالة اإلعالنية ) 

غير  –مباشرة 

 مباشرة (

 :زيت عافية الرسالة اإلعالنية المباشرة 

 :عالقة الحب واالهتمام بين الزوج  الرسالة اإلعالنية الغير مباشرة

والزوجة من خالل مساعدته لها فى المطبخ والتى ظهرت من خالل 

 الصورة اإلعالنية المستخدمة

االستراتيجية اإلعالنية التى تدفع 

 بالحافز الالشعورى

من خالل عرض صورة فوتوغرافية فى  استنباط الرمز استراتيجية

( فنجد اإلعالن لتحفز الالشعور فى عقل المتلقى وتؤثر فى سلوكه

الصورة الفوتوغرافية المعبرة عن عالقة الحب بين الزوج وزوجته 

 والتى تم استخدامها فى اإلعالن لجذب المتلقى وتحفيز الالشعور بداخله.

اإلعالنية )بمساعدتك ليها  من خالل الجملة استراتيجية الرمز المجازى

.. األكل أحلى( والصوررة الفوتوغرافية المستخدمة التى تعبر عن 

العالقة التى يسودها الحب والسعادة بين الزوج والزوجة للتأثير فى 

 عاطفة المتلقى بشكل إيجابى.
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 النموذج الثانى 3-2

 

 بيانات اإلعالن

 زيت عافية نوع المنتج

 إعالن على مواقع التواصل االجتماعى اإلعالنيةالوسيلة 

 قاعدة البيت ليها جانب حلو .. شاركيهم أوقاتهم الجملة اإلعالنية

العالقات االجتماعية األسرية فى 

 اإلعالن
 عالقة األم بأبنائها

الرسالة 

 اإلعالنية

الرسالة اإلعالنية ) 

غير  –مباشرة 

 مباشرة (

 :زيت عافية الرسالة اإلعالنية المباشرة 

 :عالقة الحب واالهتمام بين األم  الرسالة اإلعالنية الغير مباشرة

وأبنائها من خالل مشاركته لهم فى إعداد الطعام وتناولها سويا  فى سعادة 

 من خالل الصورة اإلعالنية المستخدمة

االستراتيجية اإلعالنية التى تدفع 

 بالحافز الالشعورى

من خالل عرض صورة فوتوغرافية فى  استنباط الرمز استراتيجية

 اإلعالن لتحفز الالشعور فى عقل المتلقى وتؤثر فى سلوكه فنجد

ألم وإبنائها الصورة  الفوتوغرافية تعبر عن عالقة الحب بين ا

والتى تم استخدامها فى اإلعالن لجذب المتلقى شاركتها لهم أوقاتهم وم

 وتحفيز الالشعور بداخله.

من خالل الجملة اإلعالنية )شاركيهم  مجازىاستراتيجية الرمز ال

أوقاتهم( والصوررة الفوتوغرافية المستخدمة التى تعبر عن مشاركة 

اإلبناء لألم فى إعداد الطعام واإلستمتاع بقضاء الوقت سويا  فى سعادة 

 وحب للتأثير فى عاطفة المتلقى بشكل إيجابى
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 النموذج الثالث 3-3

 

 اإلعالنبيانات 

 لبن جهينة نوع المنتج

 إعالن على مواقع التواصل االجتماعى الوسيلة اإلعالنية

 فرصة نشاركهم أوقاتهم الجملة اإلعالنية

العالقات االجتماعية األسرية فى 

 اإلعالن
 عالقة األب واألم بإبنهما

الرسالة 

 اإلعالنية

الرسالة اإلعالنية ) 

غير  –مباشرة 

 مباشرة (

 لبن جهينة اإلعالنية المباشرة: الرسالة 

 :عالقة الحب واالهتمام بين األب  الرسالة اإلعالنية الغير مباشرة

واألم باإلبن من خالل اإلحتواء والحب الذى يظهر فى الصورة اإلعالنية 

 المستخدمة

االستراتيجية اإلعالنية التى تدفع 

 بالحافز الالشعورى

من خالل رمز القلب المستخدم فى اإلعالن  استنباط الرمز استراتيجية

وعرض صورة فوتوغرافية فى اإلعالن لتحفز الالشعور فى عقل 

الصورة  الفوتوغرافية تعبر عن عالقة  المتلقى وتؤثر فى سلوكه فنجد

والتى تم استخدامها فى اإلعالن ألم وإبنهما الحب واإلحتواء بين األب وا

 خله.لجذب المتلقى وتحفيز الالشعور بدا

من خالل الجملة اإلعالنية )فرصة نشاركهم  استراتيجية الرمز المجازى

أوقاتهم( والصوررة الفوتوغرافية المستخدمة التى تعبر عن الحب 

واإلحتواء بين أفراد األسرة الواحدة للتأثير فى عاطفة المتلقى بشكل 

 إيجابى.
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 النموذج الرابع: 3-4

 

 بيانات اإلعالن

 لبن جهينة نوع المنتج

 إعالن على مواقع التواصل االجتماعى الوسيلة اإلعالنية

 قاعدة البيت ليها جانب حلو .. شاركيها أوقاتها الجملة اإلعالنية

العالقات االجتماعية األسرية فى 

 اإلعالن
 عالقة األم بإبنتها

الرسالة 

 اإلعالنية

الرسالة اإلعالنية ) 

غير  –مباشرة 

 مباشرة (

 لبن جهينة اإلعالنية المباشرة: الرسالة 

 :عالقة الحب واالهتمام بين األم  الرسالة اإلعالنية الغير مباشرة

وإبنتها من خالل مشاركته لها فى أوقاتها وعماللطعام سويا  فى 

 حبوسعادة من خالل الصورة اإلعالنية المستخدمة

االستراتيجية اإلعالنية التى تدفع 

 بالحافز الالشعورى

من خالل عرض صورة فوتوغرافية فى  استنباط الرمز استراتيجية

 اإلعالن لتحفز الالشعور فى عقل المتلقى وتؤثر فى سلوكه فنجد

شاركها وتألم وإبنتها الصورة  الفوتوغرافية تعبر عن عالقة الحب بين ا

والتى تم استخدامها فى اإلعالن لجذب المتلقى وتحفيز الالشعور أوقاتها 

 بداخله.

من خالل الجملة اإلعالنية )شاركيها  استراتيجية الرمز المجازى

أوقاتها( والصوررة الفوتوغرافية المستخدمة التى تعبر عن مشاركة 

اإلبنة لألم فى إعداد الطعام واإلستمتاع بقضاء الوقت سويا  فى سعادة 

 وحب للتأثير فى عاطفة المتلقى بشكل إيجابى

 

 



 2021سبتمبر                    لعدد التاسع والعشرين     ا - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

177 

 نموذج االستبيان: -4

مدى دور اإلعالن فى تعزيز العالقات االجتماعية األسرية بشكل الغرض من االستبيان غرض بحثى يهدف إلى معرفة  -

، ودورها فى تحفيز السلوك وعالقاته االجتماعية األسرية فى المجتمع إيجابى، وتأثير الرسالة اإلعالنية على سلوك المتلقى

من النماذج اإلعالنية المصرية على عدد  2عرض المتلقى وتم قياس ذلك بمن خالل تحفيز الالشعور عند بشكل إيجابى 

 فرد، وتضمن االستبيان األسئلة اآلتية: 102

 السم )اختيارى(:ا

 السن:

 النوع:

 الوظيفة:

 فى رأيك كمتلقى هل اإلعالن يحفز سلوك إيجابى بداخلك عند رؤيته ؟

 ما هى الرسالة اإلعالنية المقدمة؟

اإلعالن فى الربط بين الرسالة اإلعالنية والرسالة المجتمعية )تعزيز العالقات هل نجح 

 األسرية فى ظل أزمة كورونا(

 فى رأيك الرسالة اإلعالنية هنا لها دور فى تعزيز العالقات االجتماعية األسرية

 

 المعلومات العامة 1-4

 فرد 102العدد المشارك فى االستبيان:  

 السن

 15-30 ...........38.2%   

 30-45 ........... 35.3%   

 23.5%..............45-60 

 3 أخرى%....................                                  

 

 النوع

  34.3............ذكر%    

  65.7...........أنثى%    

 

 الوظيفة

 37.5 .…متخصص أكاديمى فى مجال اإلعالن% 

 10.4متخصص فى مجال اإلعالن فى سوق العمل  

 39.6تخصص بعيد عن مجال اإلعالن%.........  

 12.5  ...............................ربة منزل% 

 

 

1 مخطط  

2 مخطط  

3 مخطط  
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 المعلومات التصميمية  4-2

 (: إعالن عن زيت عافية1نموذج تطبيقى رقم )

 

 إيجابى بداخلك عند رؤيته ؟فى رأيك كمتلقى هل اإلعالن يحفز سلوك 

 92.1نعم%...................... 

 7.9ال%......................... 

 ما هى الرسالة اإلعالنية المقدمة؟

 84.3تحفيز العالقة اإليجابية بين الزوج وزوجته%................ 

 60.8استخدم زيت عافية%...................................... 

 2أخرى%..................................................... 

 

 5 مخطط

هل نجح اإلعالن فى الربط بين الرسالة اإلعالنية  والرسالة المجتمعية )تعزيز العالقات 

 ؟االجتماعية األسرية فى ظل أزمة كورونا(

 ................................%87.3نعم

 ..................................%12.7ال

 

 

 

 

4 مخطط  

6 مخطط  
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 فى رأيك الرسالة اإلعالنية هنا لها دور فى تعزيز  العالقات االجتماعية األسرية؟

 .........................%89نعم

 ...........................%11ال

 

 

  أقروا أن اإلعالن يحفز سلوك إيجابى بداخلهم عند  %92.2من خالل نسبة االستبيان أن

هى تحفيز العالقات االجتماعية األسرية فى ظل أزمة كورونا يليها استخدام  أقروا أن الرسالة اإلعالنية %84.3رؤيته، 

مجتمعية وأن أقروا أن اإلعالن نجح فى الربط بين الرسالة اإلعالنية التى هدفها الترويج والرسالة ال %87.3زيت عافية، و

 له دور فى تعزيز العالقات االجتماعية األسرية.

 (: إعالن عن شركة جهينة2نموذج تطبيقى رقم )

 

 فى رأيك كمتلقى هل اإلعالن يحفز سلوك

 إيجابى بداخلك عند رؤيته ؟ 

 95.1نعم%.................. 

 4.9ال%.................... 

  اإلعالنية المقدمة؟ما هى الرسالة 

 95.1تحفيز العالقة اإليجابية بين األم وابنتها%...... 

 60.8استخدم لبن جهينة%.......................... 

 1أخرى%.......................................... 

 
 9 مخطط

 7 مخطط

 8 مخطط
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)تعزيز العالقات هل نجح اإلعالن فى الربط بين الرسالة اإلعالنية  والرسالة المجتمعية 

 االجتماعية األسرية فى ظل أزمة كورونا(

 95.1نعم%............................ 

 4.9ال%............................... 

 

 

 فى رأيك الرسالة اإلعالنية هنا لها دور فى تعزيز  العالقات االجتماعية األسرية

 95نعم%...................... 

 5ال%........................ 

 

  أقروا أن اإلعالن يحفز سلوك إيجابى بداخلهم  %95.1من خالل نسبة االستبيان أن

هى تحفيز العالقات االجتماعية األسرية  أقروا أن الرسالة اإلعالنية  %94.1عند رؤيته، 

أقروا أن اإلعالن نجح فى الربط بين الرسالة  %95.1فى ظل أزمة كورونا، يليها أن السفر مع شركة ترافكو للسياحة، و

 اإلعالنية التى هدفها الترويج والرسالة المجتمعية وأن له دور فى تعزيز العالقات االجتماعية األسرية. 

  نستخلص من هذا أن االستبيان يؤكد على أن استخدام الرسائل اإلعالنية التى تحفزالالشعور لدى المتلقى من خالل

لمقدمة إليه خالل أزمة كورونا يساعد فى تشكيل سلوكه من خالل محتوى هذه الرسالة اإلعالنية بما يعزز اإلعالنات ا

 العالقات االجتماعية األسرية بشكل إيجابى.

 

 النتائج: -5

تم التركيز على تعزيز العالقات االجتماعية األسرية فى اإلعالنات بشكل كبير أثناء األزمة الراهنة )أزمة كورونا(  1-5

ويظهر ذلك بشكل واضح فى النماذج اإلعالنية المقدمة من خالل التليفزيون أو مواقع التواصل االجتماعى من حيث ظهور 

 أفراد األسرة معا  أثناء القيام ببعض األعمال المنزلية معا  وظهور االجتماعات األسرية بشكل واضح فى اإلعالنات.

وبالتالى يتبعه قيام المتلقى بسلوك معين ويمكن  هيثير الالشعور عندداخلى  سلوك يقوم به المتلقى حافز كل وراء 2-5

 اإلستفادة من ذلك فى إدارة األزمات )أزمة كورونا( بشكل إيجابى من خالل الرسائل الالشعورية فى اإلعالنات المقدمة له.

 نماذج اإلعالنية المقدمة.  يتأثر اإلعالن بالظروف الراهنة فى المجتمع )أزمة كورونا( ويؤثر فيها بناءا  على ال  3-5

فى ظل األزمات  استخدام الحوافز الالشعورية عند تصميم الرسالة اإلعالنية يجعلها مؤثرة على المتلقى بشكل أكبر 4-5

 .)أزمة كورونا(

 

 التوصيات: -6

نا اإلستفادة من األزمات بشكل إيجابى من خالل التركيزعلى الجوانب اإليجابية والفرص المتاحة )مثل أزمة كورو 1-5

 والحظر المنزلى الذى أتاح الفرصة لتعزيز العالقات االجتماعية األسرية بشكل كبير(.

معرفة أهمية الحوافز الالشعورية التى تحتوى عليها الرسائل اإلعالنية واإلستفادة منها فى اإلعالنات التى تبث أثناء  2-5

 إيجابى.األزمات )أزمة كورونا( لمساعدة المتلقي على تخطى هذه األزمات بشكل 

البحث المستمر فى مجال اإلعالن ودراسة سلوك المستهلك واإلستفادة من دور اإلعالن حيث أنه قوة مؤثرة وفعالة  3-5

 فى أى مجتمع.

 10 مخطط

 11 مخطط
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