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 ملخص البحث 

 االجتماعييقترح البحث خمس تصميمات لحمالت توعوية إعالنية ضد تحرش الرجل بالمرأة مستخدمة استراتيجية الضغط 

التي تفترض أن الثواب والعقاب االجتماعي هما من المحفزات التي تعمل على تغيير سلوك المتلقي خوفا على السمعة 

توضيح المعايير الخاصة الختيار وتطبيقها من خالل اتباع خمس أساليب تم اقتراحهم بناء على  وضمانا للموافقة االجتماعية

بيق استراتيجية الضغط االجتماعي في الحمالت وهي الموضوع، والمتلقي، وارتباط األساليب التي تم استخدامها لتط

واألساليب هي أسلوب التشوية والتحريف، وأسلوب عكس المتوقع، وأسلوب عرض النتيجة، الموضوع بثقافة المجتمع 

م األشكال، والصور، وأسلوب الرمز، وأسلوب األمر. ويتم تطبيق هذه األساليب في تصميم الحمالت من خالل استخدا

التي احتوت على ثمان أهداف ويهتم  ٢٠٣٠واأللوان، والخطوط المستخدمة، والرسائل اإلعالنية داعمة بذلك رؤية مصر 

البحث بالهدف الثاني "عدالة واندماج"، وهو هدف يسعي لتحقيق المساواة المجتمعية التي تتضمن حقوق المرأة. فجاءت 

لتوعية اإلعالنية في موضوع تحرش الرجل بالمرأة وكان معظمها حمالت موجهة للمرأة، في قلة حمالت امشكلة البحث 

فهي حمالت تتميز بكونها  نماذج تطبيقية للتوعية ضد تحرش الرجل بالمرأةوهو ما دفع الباحثة إلى تصميم حمالت إعالنية و

يم التالي: شعار للحملة، وورق مكاتبة، وملصق . وقد احتوت الحملة اإلعالنية التوعوية على تصموليس للمرأة موجهة للرجل

وقد تم توزيع استبيان يعرض هذه النماذج على مجموعة داخلي، وملصق خارجي، وإعالن جريدة، وإعالن رقمي، ومطوية. 

من المتخصصين في مجالي اإلعالن واإلعالم وكانت من أبرز النتائج ترتيب أفضلية استخدام األساليب المقترحة لتصميم 

حمالت توعوية إعالنية لهذا الموضوع المجتمعي الشائك. واستطاعت حمالت التوعية اإلعالنية أن تساهم في تحقيق رؤية 

والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن النسب المئوية إلجابة االستبيان الخاص بالحمالت  ٢٠٣٠مصر 

 ية.االعالنية من قبل المتخصصين كانت أغلبها إيجاب

 تاحية:فالكلمات الم

أسلوب  –أسلوب عرض النتيجة  –أسلوب عكس المتوقع  –أسلوب التشوية أو التحريف  –استراتيجية الضغط االجتماعي 

 أسلوب الرمز. –األمر 

 

Abstract 

The research suggests five designs for advertising awareness campaigns against male 

harassment of women using a social pressure strategy that assumes that social reward work to 

change an individual's behavior out of fear of reputation and their application through following 
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five styles that were proposed based on clarifying the special criteria for choosing these styles 

in the campaigns and they are the subject, the target audience and the relevance of the topic to 

the culture of the community and the styles used are the obliquity or distorting style, the opposite 

of expecting style, show the result style, the command style, the symbolic style. These styles 

are applied in designing campaigns through the use of shapes, images, colors, fonts and the 

advertising messages which aims to support the vision of Egypt 2030. The problem is about the 

lack of advertising awareness campaigns on the topic of man’s harassment of women that 

address the men. The awareness campaign contained the following designs: a logo, stationary, 

indoor poster, outdoor poster, newspaper advertisement, digital advertisement and pamphlet. A 

questionnaire displaying these styles was distributed to a group of specialists in the fields of 

advertising and media, and among the most important results was the order of preference using 

the proposed styles to design awareness campaigns for this topic. Advertising awareness 

campaigns were able to contribute to achieving Egypt's Vision 2030 and contribute to achieving 

the sustainable development goals, as the percentages of responding to the questionnaire for 

advertising campaigns by professionals were mostly positive. 

 

Keywords: 

Social Pressure Strategy - Obliquity or Distorting Style - The Opposite of Expecting Style –

Show the Result Style - The Command Style - Symbolic Style. 

 

 Introduction.مقدمة ١

شهدت حمالت التوعية اإلعالنية في مصر اهتماماً واضحاً في الفترة األخيرة اتضحت في عدد من الحمالت اإلعالنية     

مليون صحة  ١٠٠برعاية وزارة الصحة والسكان استهدفت متلقين مختلفين تبعا لموضوع كل حملة. فعلي سبيل المثال حملة 

ي والضغط والسكر بالمجان، باإلضافة الي دعم صحة المرأة المصرية التي استهدفت حث المتلقين على الكشف عن فيروس س

(.  ٢٠٢١تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر"، وحملة نحمي نفسنا نتعلم كلنا )وزارة الصحة والسكان المصرية، 

 وتتلخص مشكلة البحث فيما يلي: 

 Statement of the problemمشكلة البحث  ١.١

تواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة بعض مشكالت التحرش الذي تتعرض له المرأة من قبل انتشر على صفحات ال    

بعض الرجال حتى أصبح اتجاها سائدا على بعض مواقع التواصل االجتماعي، حيث انتشرت بعض مقاطع الفيديو لفنانات 

ك أو من خالل سرد مواقف تعرضوا يدعمون المرأة وحقها في الدفاع عن نفسها ضد التحرش وذلك من خالل حثها على ذل

له بالفعل وذلك بهدف دعم المرأة التي تعرضت للتحرش. وبالبحث عن حمالت توعية إعالنية في هذا الصدد لم تجد الباحثة 

إال حمالت إعالنية قليلة للتوعية بهذا الموضوع، كان معظمها حمالت موجهة للمرأة، وهو ما دفع الباحثة إلى تصميم حمالت 

 .وليس للمرأة وهي حمالت تتميز بكونها موجهة للرجل نماذج تطبيقية للتوعية ضد تحرش الرجل بالمرأةية وإعالن

 

 Questions of the studyتساؤالت البحث  ١.2

 ما هي األساليب التي يمكن استخدامها لتطبيق استراتيجية الضغط االجتماعي لحمالت التوعية اإلعالنية ضد التحرش؟ -١

مدي يمكن اختيار عناصر تصميمية تساعد على توصيل الرسائل اإلعالنية لحمالت التوعية ضد تحرش الرجل إلى أي  -2

 بالمرأة.

 ٢٠٣٠إلى أي مدي يمكن أن تساهم حمالت التوعية االعالنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للرؤية المصرية  -٣
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 Objectiveهدف البحث  ٣.١

للتوعية ضد تحرش الرجل بالمرأة في مصر باستخدام رسائل  ـ موجهة للرجل ـ حمالت إعالنيةيهدف البحث إلى تصميم     

توعية وعناصر تصميم مختلفة لنفس الفكرة والمضمون اإلعالني وهذا في ظل إطار ثقافي وأخالقي يتقبله المتلقي المصري 

، ٢٠٣٠ة مصر من خالل تطبيق األساليب المختلفة المقترحة الستراتيجية الضغط االجتماعي لتحقيق الهدف الثاني من رؤي

 والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

 

 Methodologyمنهج البحث  ٤.١

يتبع البحث المنهج التطبيقي من خالل تقديم التجربة التطبيقية التي احتوت على تصميم خمس حمالت إعالنية مستخدمة     

وتصميم مضمون، وفكرة، واستهداف متلقي واحد. أساليب ورسائل إعالنية مختلفة لتطبيق استراتيجية الضغط االجتماعي ل

استبيان للمتخصصين في مجالي اإلعالن واإلعالم لمعرفة إلى أي مدى استطاعت هذه التصميمات تطبيق األساليب 

 التصميمية المقترحة في البحث وتوصيل الرسالة التوعوية ضد تحرش الرجل بالمرأة.

على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل خطة استراتيجية ٢٠١٦براير التي تم إطالقها في ف ٢٠٣٠وتعمل رؤية مصر 

( تم اختيارها وفقاً ألهداف التنمية في األمم المتحدة United Nations, 2021ذات أبعاد اقتصادية، واجتماعية، وبيئية )

 (.١هدفا ضمن جدول أعمالها الذي يوضحه شكل رقم ) ١٧والتي تضمنت 

 
 (١شكل رقم )

 

 ١جدول أعمال يوضح أهداف التنمية المستدامة من قبل األمم المتحدة

وتشرح رؤية مصر كيفية استخدام األجندة األممية والدخول في السياق العالمي وتحددت أهداف األجندة في ثمان نقاط أساسية 

 كما يلي: 

 الهدف األول: جودة الحياة -

 الهدف الثاني: عدالة واندماج -

 اقتصاد قويالهدف الثالث:  -

 الهدف الرابع: معرفة وابتكار -

 الهدف الخامس: االستدامة البيئية -

 الهدف السادس: الحوكمة -
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 الهدف السابع: السالم واألمن المصري -

 (٢٠٢٠الهدف الثامن: المكانة والريادة المصرية )تحيا مصر،  -

حيث أنه يسعي إلى تحقيق المساواة في  -العدالة واالندماج- ٢٠٣٠ويهتم هذا البحث بالهدف الثاني من أهداف رؤية مصر 

الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات األكثر احتياجاً وهو يتوافق مع الهدف الخامس في خطة األمم المتحدة 

( والذي يتضمن العديد من الموضوعات والتحديات مثل الزواج Gender Equalityالمعني بالمساواة بين الجنسين )

 ,United Nations) ة، والحق في التعليم، والقوانين الخاصة بحقوق المرأة، والعنف ضد المرأة وغيرهاالمبكر للمرأ

(، حيث يتناول البحث موضوع التحرش كأحد الموضوعات الداعمة لحق المرأة في المجتمع المصري. فقد تصدر 2021

تحديداً حيث ذكرت الصفحة الرسمية  ٢٠٢٠و موضوع تحرش الرجل بالمرأة على مواقع التواصل االجتماعي في شهر يولي

من خالل تقريرها الذي أوضحت فيه أن عدداً من الفتيات قمن باتهام شاب بالتحرش واالعتداء  BBCللقناة اإلخبارية 

الجنسي وقد تم انشاء حساب على االنستجرام بعنوان " شرطة التعدي" احتوى على شهادات وأدلة اتهام ضد الشاب المتحرش. 

بادرت بعض الفنانات بنشر فيديوهات لدعمهم وحثهم على مواجهة الموقف، كما كان المجلس القومي للمرأة في مصر  وقد

من أوائل المؤسسات التي دعمت المرأة وذلك من خالل إنشاء خطا ساخنا خاصا لإلبالغ عن حاالت التحرش وتيسير التقدم 

بعنوان "نحو مدينة آمنة" أوضحت  IDRCركز الدولي لبحوث التنمية ببالغات رسمية للنائب العام. وفى دراسة دعمها الم

(. بينما ُحددت ٢٠١٤سنة )فهمي، ٢٤ -١٢نتائجها أن الفئة النوعية األكثر تحرشا هي الرجال، وحددت الفئة العمرية من 

ي الفئة العمرية لمن هم استشاري الطب النفسي في أربع فئات األولي ه الفئة العمرية للمتحرشين وفقاً لرأي جمال فرويز

عاماً وغالباً ما يصنف صاحبها على  ٤٠-١٥عاماً وهم فئة غير ناضجة تقلد الكبار دون وعي، والفئة الثانية من  ١٥أقل من 

عاماً ويرجح أن يكون صاحبها يعاني من وجود خلل في وظائف الجسم، والفئة  ٦٠- ٤٠أنه سيكوباتي، والفئة الثالثة ما بين 

 (.٢٠٢٠عاماً ويكون صاحبها غالباً فاقدا للكثير من الرغبات النفسية والجنسية )عبد الرحمان،  ٦٠ما فوق ال الرابعة هي

وتوجد حمالت توعوية مصرية عن موضوع التحرش منها ما أقيم بالقاهرة في وسائل المواصالت العامة كخطوط المترو     

اإلسكندرية، و" أمسك متحرش" التي أقامها مجموعة من الشباب، تحت شعار "إتجرأى"، وحملة "حقك تكونى" التي أقيمت ب

وحملة "متسكوتوش"، وحملة "أنا مش هسكت على التحرش" التي انطلقت في يوم شم النسيم لمواجهة التحرش و"المتحرش 

وجه الرسالة (. وعند تحليل هذه الحمالت اإلعالنية نجد أن أغلبها قد ٢مجرم" وغيرهم من المحاوالت يوضحها شكل رقم )

لحثها على المواجهة، وعند البحث عن صور لنماذج إعالنية لهذه الحمالت لوحظ أن الكثير منها  -وليس للمتحرش -للمرأة 

لم يتضمن إعالنات بل كان أغلبها حمالت إعالمية توعوية قل فيها استخدام اإلعالن بوسائله المختلفة وكثر بها االعتماد 

 التواصل مع المتلقين من خالل صفحات التواصل االجتماعي.على ورش العمل والندوات و
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 ( بعض من إعالنات حمالت التحرش2شكل رقم )

 

وبناء على ما سبق سوف يتم تصميم حمالت إعالنية للتوعية ضد موضوع تحرش الرجل بالمرأة وهي حمالت موجهه 

 رسائل إعالنية توعوية مختلفة وأساليب تصميمية مختلفة. للرجال بمختلف فئاتهم العمرية وذلك باالعتماد على

 

 Social Pressure Strategy . استراتيجية الضغط االجتماعي:٢

توجد العديد من االستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم في حمالت التوعية بشكل عام، ونظرا إلى أن موضوع البحث يهتم     

بالتحرش الجنسي بأنواعه سواء كان لفظيا، أو ماديا، أو بصريا تجد الباحثة أن استراتيجية الضغط االجتماعي هي 

ة االعالنية لما يمثله مجتمعنا المصري وثقافته من قوة قد تستطيع الضغط االستراتيجية المناسبة وموضوع الحملة التوعوي
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على المتحرش وتوجيه الرسالة له في محاولة لتغيير سلوكه وبذلك يحاول البحث من خالل حمالته التطبيقية التي تحتوي 

 على عناصر تصميمية ورسائل إعالنية تحقيق هذا.

والعقاب االجتماعي هما من المحفزات التي تعمل على تغيير سلوك المتلقي خوفا  وتفترض هذه االستراتيجية أن الثواب    

(. ولهذه االستراتيجية وجهان األول الرغبة في االحترام Smith A, 2010على السمعة وضمانا للموافقة االجتماعية )

تمعه. والوجه اآلخر يحقق الشعبية الجماعي وتحقيق الشعبية وهذا يجعل المتلقي يتصرف بطريقة معينة متوافقة ومعايير مج

من خالل عدم التوافق ومعايير مجتمعه، فهؤالء غير ملتزمين بل يتعمدون خرق التوقعات والمعايير. وتهدف استراتيجية 

الضغط االجتماعي الي تحفيز اإلحساس بضرورة مالحظة العادات االجتماعية واتباع اآلخرين للتوافق مع توقعاتهم لجعل 

(. ويهتم هذا البحث بالوجه األول الذي يهتم كيفية تحفيز المتلقين على Theriault JE, 2020,2تمعا أفضل )المجتمع مج

السلوك الذي يحقق الموافقة االجتماعية وااللتزام األخالقي وذلك من خالل تصميم الحمالت اإلعالنية التوعوية تعمل على 

م استراتيجية الضغط االجتماعي. ويمكن تطبيق استراتيجية الضغط اختيار أساليب تصميمية ورسائل إعالنية توعوية تدع

االجتماعي في حمالت التوعية بأساليب مختلفة ويمكن تحديد معايير اختيار هذه األساليب المستخدمة في الحملة من خالل 

 ما يلي:

( ٢٠١٥األسلوب )بيصار، الموضوع، طبيعة الموضوع الذي يتم التوعية عنه يعد عامال من عوامل التحكم في اختيار  -

فعلي سبيل المثال فإن تناول الموضوع الصحي يختلف عن الموضوع الجنسي، أو الثقافي في أسلوب عرض الموضوع 

 واختيار عناصر التصميم والرسالة اإلعالنية.

التخويف فعلي سبيل المثال أسلوب  (Petrovski, 2017)المتلقي، يختلف األسلوب المستخدم باختالف متلقي الحملة  -

 ال يفضل عندما يكون المتلقين هم فئة األطفال بل يمكن أن يكون أسلوب عرض النتيجة أفضل لهذه الفئة العمرية.

حيث أن استخدام األسلوب يتوقف على كيفية تقبل المجتمع  (Petrovski, 2017)ارتباط الموضوع بثقافة المجتمع  -

 للعناصر التصميمية والرسائل اإلعالنية. 

 

 يلي عرضاً لألساليب المقترحة التي يمكن تطبيقها في حمالت التوعية اإلعالنية الخاصة بالجزء التطبيقي للبحث: وفيما 

 Obliquity or Distorting Styleأسلوب التشوية أو التحريف  2.١

، ٢٠١٢)طريفي، هو أسلوب يعمل على التغيير في الشكل سواء بالحذف، أو اإلضافة، أو التكرار، أو التصغير والتكبير 

١٠٠) 

 ويمكن أن يكون الغرض منه التخويف.

 

 The Opposite of Expecting Styleأسلوب عكس المتوقع  ٢.٢

 ,Prickenهو أسلوب يقوم بعرض الفكرة اإلعالنية مستخدمة عكس ما هو متوقع فيمكن عكس األدوار أو النتائج وغيرها )

 و الفكاهة.( ويمكن أن يكون الغرض منها السخرية أ2008,68

 

 Show the Result Styleأسلوب عرض النتيجة  ٣.٢

( بالنسبة للشخص الذي قام بالعمل فتظهر النتيجة لهذا العمل سواء من ٢٠١١هو أسلوب يعرض نتيجة الفعل )العوادلي، 

 قبل المجتمع أو القانون أو غيرهما ويكون الغرض منه إظهار وتحديد هذه العقوبة.
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 The Command Styleأسلوب األمر  ٤.٢

يتميز هذا األسلوب بإعطاء أمر مباشر وواضح للمتلقي فعلي سبيل المثال حملة "احميهم من برد الشتاء" لمؤسسة مصر 

 (٢٠١١الخير حيث تتضمن الرسالة صيغة األمر لتحث المتلقي على القيام بتصرف معين )محمد، 

 

 Symbolic Styleأسلوب الرمز  ٥.٢

، ٢٠١٩توصيل الرسائل من خالل رموز وعالمات يستطيع فهمها المتلقي وإدراك دالالتها )يحي، هو أسلوب يعمل على 

 ( وغالباً يكون الغرض منه االنتباه والتفاعل اإلدراكي مع المتلقي.٩٣

 

 . التجربة التطبيقية للبحث:٣

نتباه الباحثة أن الحمالت اإلعالنية يعرض هذا الجزء خمس حمالت إعالنية للتوعيه عن تحرش الرجل بالمرأة، وقد لفت ا    

المصممة سابقاً في هذا الصدد غالباً ما تستخدم أسلوب األثر علي المرأة أو تحفيذها علي مواجهة الموقف، ومن هنا تبادر 

خدام إلي ذهن الباحثة أوالً تحديد استراتيجية يمكن تطبيقها في هذه الحمالت وهي استراتيجية الضغط االجتماعي. ثانياً است

أساليب وفقاً لمعايير االختيار المناسبة وموضوع البحث، وثالثاً توجية الرسائل اإلعالنية التوعوية للرجال حيث أن هذا 

 البحث يهتم بمشكلة تحرش الرجل بالمرأة وليس العكس، وفيما يلي عرضاً لهذه الحمالت واألساليب المستخدمة.

لتي تم استخدامها لتطبيق استراتيجية الضغط االجتماعي في تصميم حمالت التوعية أوالً: توضيح المعايير الختيار األساليب ا

 اإلعالنية المقترحة في البحث كما يلي:

إن موضوع تحرش الرجل بالمرأة من الموضوعات الشائكة في مجتمعنا المصري فكان من المهم اختيار الموضوع:  ١.٣

 الحملة بشكل يحقق أهدافه التصميمية واالتصالية.األساليب المستخدمة بحرص للتعبير عن موضوع 

اختيار الرجل كمتلقي لهذه الحمالت وتوجيه الرسائل التوعوية له ألنه هو القائم بالفعل، وذلك نظرا إلى أن المتلقي:  ٣.2

ر عنه تصميمياً الرجل في مجتمعاتنا الشرقية يحظى بمكانة قد يصعب اختراقها ولهذا كان اختيار األسلوب المستخدم والتعبي

 من المحاور الهامة في بناء الحملة التوعوية اإلعالنية.

يعد موضوع تحرش الرجل بالمرأة من الموضوعات الشائكة؛ لذا وجب التعامل ارتباط الموضوع بثقافة المجتمع:  ٣.٣

خارجة عن اإلطار معه تصميمياً بحرص حيث أن مصممو هذه الحمالت ال يستطيعون استخدام صورا أو رسوما أو كلمات 

 الثقافي واالجتماعي والديني.

 

وتتضمن الحمالت الخمس التعبير عن فكره واحدة، لفئة متلقين واحدة، وهدف واحد، وراعى رسمي واحد، ووسائل إعالنية 

 Photoshop andالمتخصصة في المعالجة والتصميم وهم  Adobeوقد تم تصميمهم باستخدام برامج واحدة 

Illustrator يلي: كما 

 التوعية ضد تحرش الرجل بالمرأة الفكرة: -

ألنهما يمثال الفئة األكبر عدداً، واألكثروعياً  ٦٠-٤٠ومن  ٤٠-١٥، حيث تم دمج الفئتين ٦٠ -١٥الرجال من فئة المتلقين: -

 والتي يمكن لها فهم الرسائل اإلعالنية ولديها القدرة علي تغيير السلوك.

 رفض سلوك التحرش .الهدف: -

 المجلس القومي للمرأة وقد تم اختياره ألنه من أوائل الجهات التي اهتمت بموضوع التحرش.الرسمي:الراعي  -
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 الوسائل اإلعالنية: -

 تصميم الشعار -

 سم ٥ ٩x قاسبم  Business cardتصميم كارت شخصي -

 سم ٢٩.٧ ٢١x A4بمقاس  Letter headتصميم ورق المكاتبة -

 سمA5١٤.٨x٢١قاسبم Envelopeتصميم ظرف -

 سم ٢٩.٧x٤٢بمقاس  .Indoor Poster adتصميم ملصق داخلي -

 ٣٠٤.٨ ٦٠٩.٦x( Sheet 48فرخ ) ٤٨بمقاس .Billboard adتصميم ملصق خارجي  -

 سم ٢٦.٦٧ xعامود ٣بمقاس ربع صفحة  .Newspaper adتصميم إعالن جريدة  -

بيكسل ألن هذا المقياس يناسب  ١٠٨٠ ١٠٨٠xسعلى شبكات التواصل االجتماعي بمقا .Digital adإعالن رقمي يرفع  -

 أغلب صفحات التواصل االجتماعي كالفيس بوك وغيره.

 سم ٢٧.٩٤ ٢١.٥٩xبمقاس Pamphletمطوية تصميم  -

أما النقاط المختلفة في كل حملة هي: الرسالة، واألسلوب المستخدم، وتصميم الشعار، والتعليق، كما سيتضح في الجداول 

 التالية.

 

 الحملة اإلعالنية األولي 

 "التحرش جريمة يعاقب عليها القانون"

 التحرش جريمة يعاقب عليها القانون الرسالة

 والغرض منه إظهار العقوبة الحبس لفعل التحرش.  عرض النتيجة األسلوب

عقوبة الحبس الكتابة: "التحرش جريمة يعاقب عليها القانون" الفنط المستخدم حاد ليعبر عن  تصميم الشعار

 جدية الرسالة.

 األلوان: األسود إستخدم تعبيراً عن الرجل والوردي تعبيرا عن المرأة.

 األشكال: شكل الشنب الذي يرمز للرجل، والشفاه التي ترمز للمرأة، و كلبش يرمز للحبس.

الصور: صورة توضح شكل الرجل المسجون بتهمة التحرش التي تظهر بارتداءه خاتم 

 ورابطة عنق عليها أثار شفايف إشارة إلى أنه رجل متحرش.حريمي 

 وقد تم دمج حرف النون في كلمة قانون بشكل الكالبش تأكيداً علي تطبيق العقوبة. -

التعبير عن الحملة االعالنية باستخدام صور لرجل قد تم حبسه بالفعل للتأكيد علي جدية  التعليق

يمي ورباط للعنق علية آثار شفايف لتوضيح سبب تنفيذ العقوبة، وإظهاره يرتدي خاتم حر

الحبس هذا مع االلتزام بهوية الحملة اإلعالنية من حيث األشكال، واأللوان، والخط 

 المستخدم.

 شعار الحملة
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 الكارت الشخصي

 

 ورق المكاتبة

 

 الظرف

 

 ملصق داخلي
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 ملصق خارجي

 

 إعالن جريدة

 

 إعالن رقمي
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 مطوية

 

 

 

 

 الحملة اإلعالنية الثانية

 "الرجولة بتقولك ال للتحرش"

 الرجولة بتقولك ال للتحرش الرسالة

 أسلوب التشوية والتحريف والغرض منه التخويف من فعل التحرش والتنازل عن الرجولة. األسلوب

لتوصيل الشعور  الكتابة: "الرجولة بتقولك ال للتحرش" الفنط المستخدم حاد وبه إستطاالت تصميم الشعار

 بالخوف والخطر من أداء فعل التحرش والتنازل عن شعور الرجولة.

 األلوان: األسود إستخدم تعبيراً عن الخوف واألحمر عن الخطر واأللم من سلوك التحرش.

األشكال: الدوائر الحمراء لاليحاء بالخطر والخطوط الحمراء غير المنتظمة حول الكتابة 

 بعدم االطمئنان.للتأكيد علي الشعور 

الصور: اتساع حدقة عين الرجل وارتداءة القماش بهذه الطريقة وكأنه سوف يظهر للرجل 

 المتحرش.

 وقد تم اختيار الفنط واأللوان والخطوط التي بها استطالة للتخويف من سلوك التحرش. -
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سلوب التحريف التعبير عن موضوع الحملة من خالل التخويف الذي ظهر من خالل تطبيق أ التعليق

 والتشوية وااللتزام بهوية الحملة اإلعالنية من حيث األشكال، واأللوان، والخط المستخدم.

 شعار الحملة

 

 الكارت الشخصي

 

 ورق المكاتبة

 

 الظرف
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 ملصق داخلي

 

 ملصق خارجي

 

 إعالن جريدة
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 إعالن رقمي

 

 مطوية
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 الحملة اإلعالنية الثالثة

 "متكسرهاش بالتحرش"

 متكسرهاش بالتحرش الرسالة

 أسلوب األمر والمراد منه توجية السلوك للوقوف ضد سلوك التحرش. األسلوب

الكتابة: "متكسرهاش بالتحرش" "انت ضد التحرش" الفنط المستخدم حاد وبه زواية  تصميم الشعار

المرأة التي وقع عليها حاده ليعبر عن الكسر ولتوصيل الشعور باالنكسار من قبل 

 التحرش، وهو فنط سميك ليؤكد علي أهميتة األمر بعدم التحرش والوقوف ضده.

األلوان: األزرق ليعبر عن حالة الثبات والتوازن لدي الشخص الذي يقف ضد سلوك 

يعبر عن مكانة المرأة في المجتمع وأهميتة واألخضر يعبر عن  التحرش، والبنفسجي

من داء التحرش عندما يقف ضد هذا الفعل ويواجة ذاته أو  شفاء الرجل المتحرش

 األخرين.

األشكال: الدوائر الحمراء لاليحاء بالخطر والخطوط الحمراء الغير منتظمة حول الكتابة 

 للتأكيد علي الشعور بعدم االطمئنان.

الصور: صورة لزجاج قد تم تكسيره نتيجة لقفز المرأة منه هروباً من المتحرش 

 .والتحرش

تحدث  وقد تم اختيار الفنط واأللوان والخط المقطع للتعبير عن الكسرة التي يمكن أن -

 للمرأة التي تتعرض للتحرش.

 وااللتزام بهوية الحملة اإلعالنية من حيث األشكال، واأللوان، والخط المستخدم. التعليق

 شعار الحملة

 

 الكارت الشخصي
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 ورق المكاتبة

 

 الظرف

 

 داخليملصق 

 

 ملصق خارجي
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 إعالن جريدة

 

 إعالن رقمي

 

 مطوية
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 الحملة اإلعالنية الرابعة

 "شرحت إعكسها وإرفضها"

 شرحت إعكسها وإرفضها الرسالة

أسلوب الرمز والغرض منه لفت اإلنتباه ألن المرأة التي تتحرش بها قد تكون أمك، أو  األسلوب

 الرجل حمايتها.أختك، أو بنتك، فيجب علي 

الكتابة: "أمك، أختك، بنتك واحدة منهم" "شرحت إعكسها وارفضها" الفنط المستخدم ملئ  تصميم الشعار

بالمنحنيات ويشبة خط اليد غير المنتظم ليعبر عن المرأة وتواجدها المنطقي في الحياة 

 المجتمع.فهي األم، واالبنة، واألخت وهو فنط سميك ليؤكد علي أهميتة المرأة في 

عن ثقة المرأة في  األلوان: الوردي الفاتح يعبر عن الرقة واألنوثة واالزرق الفاتح يعبر

الرجل وتوقعها منه للرجولة والشهامة واألبيض للتعبير عن الحالة المتوقعة وهي الهدوء 

 والسكينة والراحة من عدم تعدم تعرض المرأة للتحرش

ة حولها تمثل هالة تحميها أو يجب حمايتها من األشكال: رمز لشكل مرأة مع وجود دائر

 سلوك التحرش.

كلمة "شرحت" تدل علي أن الرسالة واضحه من أن األم، أو األخت، أو البنت يمكن  -

أن تتعرض للتحرش. وإذا عكسنا حروف هذه الكلمة ستصبح "تحرش" وهو سلوك يجب 

 رفضه.

الرسالة واضحة من خالل مامتك، أختك،  استخدام الرموز لجذب االنتباة فبينما تظهر التعليق

بنتك واحدة منهم أال أن كلمة شرحت إعكسها وارفضها تجعل المتلقي يفكر في اإلعالن 

بهدف أنه ليس فقط يتعرض لإلعالن بل أيضاً يأخد حيز من تفكيره ويظل معه يفكر به 

، واأللوان، لبعض من الوقت هذا مع االلتزام بهوية الحملة اإلعالنية من حيث األشكال

 والخط المستخدم.

 شعار الحملة

 

 الكارت الشخصي
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 ورق المكاتبة

 

 الظرف

 

 ملصق داخلي

 

 ملصق خارجي
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 إعالن جريدة

 

 إعالن رقمي

 

 مطوية
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 الحملة اإلعالنية الخامسة

 "حط نفسك مكانها"

 حط نفسك مكانها الرسالة

 منه السخريةأسلوب عكس المتوقع والغرض  األسلوب

الكتابة: "حط نفسك مكانها" "الرجولة تمنعك تتحرش" الفنط المستخدم يجمع بين االنحناءات  تصميم الشعار

 والزواية الحادة ليعبر عن تغيير دور الرجل والمرأة .

األلوان: األصفر لالستنفار من سلوك التحرش واألزرق يعبر عن نزاهة السلوك وبوجود 

 عن حالة الخلط بين السلوك الصح والخطأ. اللونين معاً يعبران

األشكال: الخطوط المتعرجة حول كلمة الرجولة تعني أن المتحرش رجولتة مترددة، أو غير 

ثابته، أو مهتزه. والخطوط المستخدمة سميكة في األزرق ومفرغة في األصفر للتعبير عن 

 التضاد والخلط بين وضع الرجل والمرأة.

ل يتحرش بها رجل آخر وهو في زهول من الموقف الذي يتعرض الصور: إلمرأة بوجه رج

 له.

إن إختيار درجات األلوان حاولت توصيل فكره التغيير والخلط بين األدوار فما هو متوقع  التعليق

أن يتحرش الرجل بالمرأة وهو ما يرمز له باللون األزق بينما يجد الرجل نفسه يتحرش 

بير عنه باللون األصفر. هذا باإلضافة إلي االلتزام برجل آخر وهذا سلوك غريب تم التع

 بهوية الحملة اإلعالنية من حيث األشكال، واأللوان، والخط المستخدم.

 شعار الحملة

 

 الكارت الشخصي

 

 ورق المكاتبة
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 الظرف

 

 ملصق داخلي

 

 ملصق خارجي

 

 إعالن جريدة
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 إعالن رقمي

 

 رقمي

 

 

 

 

 والمناقشة:النتائج 

تم تقييم النماذج التطبيقية من خالل االستبيان الذي تم عرضه على تسعة عشر متخصصا من مجال تصميم اإلعالن       

من  ٣واإلعالم من أساتذة، وأساتذة مساعدين، ومدرسين، ومدرسين مساعدين، ومعيدين، وخبراء. وقد تم اختيارهم كاآلتي: 

العينة التي سوف تهتم باستخدام االستراتيجية واألساليب المقترحة في حمالت أستاذ مساعد( وهي  ٢مجال اإلعالم )أستاذ، و

أستاذ مساعد، ومدرس، ومدرس مساعد، ومعيد( وهي  ٢أستاذ، و ٢من مجال اإلعالن ) ٧التوعية اإلعالنية التطبيقية، و

ميم اإلعالن ألنهم األكثر تعامالً من الخبراء في تص ٧العينة التي تهتم بعناصر التصميم وكيفية توصيل الرسائل بصرياً، و
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في السوق واحتياجات المتلقي. واحتوى االستبيان على خمسة أسئلة تم تكرارهم على كل نموذج من نماذج الحمالت اإلعالنية 

 كما يلي:

 اإلجابة السؤال

( ما هو األسلوب األكثر وضوحاً في ١

 الحملة اإلعالنية؟

ويف )وهو التغيير في الشكل اسلوب التشوية والتحريف وغرضة التخ -

 بالحذف، واإلضافة، التكبير، التصغير(

 اسلوب عكس المتوقع وغرضة السخرية )يقوم بعكس األدوار( -

 اسلوب األمر وغرضة النصح )يستخدم صيغة األمر( -

اسلوب الرمز وغرضة االنتباه )يستخدم عالمات ورموز للتعبير عن -

 المضمون(

ظهار العقوبة )إظهار نتيجة الفعل من اسلوب عرض النتيجة وغرضه إ

 عقوبة قانونية أو مجتمعية(

( هل عبرت األلوان المستخدمة في 2

الحملة اإلعالنية عن رسالة الحملة 

 اإلعالنية؟

 نعم -

 ال -

 ربما -

( هل تناسب الخط المستخدم في ٣

 الحملة اإلعالنية الرسالة اإلعالنية؟

 نعم -

 ال -

 ربما -

الصور والرسوم ( هل تناسبت ٤

المستخدمة في الحملة اإلعالنية في 

 التعبير عن الرسالة اإلعالنية؟

 نعم -

 ال -

 ربما -

( هل عبر شعار الحملة اإلعالنية عن ٥

 الموضوع التوعوي؟

 نعم -

 ال -

 ربما -

 

 وجاءت االجابة على تساؤالت االستبيان كما يلي:

 السؤال الحملة اإلعالنية

 في الحملة اإلعالنية؟( ما هو األسلوب األكثر وضوحاً ١ 

 والتحريف التشوية 
عكس 

 المتوقع
 عرض النتيجة الرمز األمر

التحرش جريمة يعاقب 

 عليها القانون
0٪ 0٪ ١0٪ ٧٥ ٪١٥٪ 

 ٪٥ ٪2١ ٪٥ ٪0 ٪٦٩ الرجولة بتقولك ال للتحرش

 ٪٥ ٪٣٦ ٪٥٩ ٪0 ٪0 متكسرهاش بالتحرش

 ٪0 ٪٦٥ ٪٣٥ ٪0 ٪0 وإرفضهاشرحت إعكسها 

 ٪0 ٪0 ٪١0 ٪٨٥ ٪٥ حط نفسك مكانها

 

 ( هل عبرت األلوان المستخدمة في الحملة اإلعالنية عن رسالة الحملة اإلعالنية؟2

 ربما ال نعم 

التحرش جريمة يعاقب 

 عليها القانون
٩٥٪ 0٪ ٥٪ 

 ٪0 ٪٣١ ٪٦٩ الرجولة بتقولك ال للتحرش

 ٪2١ ٪٣٦ ٪٤٣ متكسرهاش بالتحرش
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 ٪0 ٪٣٥ ٪٦٥ شرحت إعكسها وإرفضها

 ٪٣١ ٪2١ ٪٤٨ حط نفسك مكانها

  

 ( هل تناسب الخط المستخدم في الحملة اإلعالنية الرسالة اإلعالنية؟٣

 ربما ال نعم 

التحرش جريمة يعاقب 

 عليها القانون
٧0٪ ١٥ ٪١٥٪ 

 ٪١٥ ٪١0 ٪٧٥ الرجولة بتقولك ال للتحرش

 ٪١0 ٪٣0 ٪٦0 متكسرهاش بالتحرش

 ٪٥ ٪2٣ ٪٧2 شرحت إعكسها وإرفضها

 ٪٣٦ ٪0 ٪٦٤ حط نفسك مكانها

 

 ( هل تناسبت الصور والرسوم المستخدمة في الحملة اإلعالنية في التعبير عن الرسالة اإلعالنية؟٤

 ربما ال نعم 

التحرش جريمة يعاقب 

 عليها القانون
٦٩٪ 0٪ ٣١٪ 

 ٪0 ٪٣٦ ٪٦٤ الرجولة بتقولك ال للتحرش

 ٪2٦ ٪2٦ ٪٤٨ متكسرهاش بالتحرش

 ٪١١ ٪2٣ ٪٦٦ شرحت إعكسها وإرفضها

 ٪٥ ٪٥ ٪٩0 حط نفسك مكانها

 

 ( هل عبر شعار الحملة اإلعالنية عن الموضوع التوعوي؟٥

 ربما ال نعم 

التحرش جريمة يعاقب 

 عليها القانون
٨٥٪ 0٪ ١٥٪ 

 ٪١0 ٪2١ ٪٦٩ الرجولة بتقولك ال للتحرش

 ٪١0 ٪١0 ٪٨0 بالتحرشمتكسرهاش 

 ٪٥ ٪٤١ ٪٥٤ شرحت إعكسها وارفضها

 ٪0 ٪0 ٪١00 حط نفسك مكانها

 

وكانت إجابات السؤال األول، ما هو األسلوب األكثر وضوحاً في الحملة اإلعالنية؟ مؤكدة على اقتراحات البحث حيث أن 

٪ ٥٩الحمالت وهي نسب تتفاوت ما بين األسلوب المستخدم في تصميم كل حملة هو الحاصل علي أعلي نسبة في جميع 

األسلوب الصحيح فكانت حملة "حط نفسك مكانها" هي األعلى وحملة "متكسرهاش بالتحرش" هي  الختارت ٪٨٥إلى 

األقل، والمالحظ أنه تم اختيار أسلوب الرمز كاالختيار الثاني لمعظم الحمالت فغالباً ما يلجأ المصمم إلي استخدام بعض 

وع البحث وهو التحرش. أما إجابات السؤال الرموز في تصميم حمالت التوعية اإلعالنية للموضوعات الشبيهة بموض

الثاني، هل عبرت األلوان المستخدمة في الحملة اإلعالنية عن رسالة الحملة اإلعالنية؟ فكانت نسبة اإلجابات األعلى هي 

٪ لنعم، وحملة "متكسرهاش ٩٥لنعم في جميع الحمالت فحملة "التحرش جريمة يعاقب عليها القانون هي األعلى بنسبة 

٪ لنعم فقط. واهتم السؤال الثالث بالخط المستخدم في الحمالت فكانت النسبة األعلى لنعم في ٤٣تحرش" هي األقل بنسبة بال

٪ لحملة"متكسرهاش بالتحرش" ٦٠الرجولة بتقولك ال للتحرش" وهي األعلى، و٪ لحملة "٧٥جميع الحمالت وتتفاوت ما بين 

ر والرسوم المستخدمة في الحملة اإلعالنية في التعبير عن الرسالة اإلعالنية؟ هل تناسبت الصووهي األقل. والسؤال الرابع، 
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٪ لنعم ثم تراوحت نسبة اختيار نعم بين الحمالت لتصبح حملة ٩٠فكانت النسبة األعلى لحملة "حط نفسك مكانها" 

ار الحملة اإلعالنية عن ٪ الختيار نعم. ثم أوضح السؤال الخامس هل عبر شع٤٨"متكسرهاش بالتحرش" هي األقل بنسبة 

٪ في حملة "حط نفسك مكانها" ١٠٠الموضوع التوعوي؟ فكانت النسبة األعلى لنعم في جميع الحمالت وتتفاوت ما بين 

 ٪ لحملة "شرحت اعكسها وارفضها" وبناء على التحليل يمكن الوصول للنتائج التالية.٥٤الختيار نعم و

 

 . النتائج:٤

 ختلفة لتطبيق استراتيجية الضغط االجتماعي في حمالت التوعية اإلعالنية.. يتم استخدام أساليب م١.٤

 . ترتب األساليب المقترحة لتطبيق استراتيجية الضغط االجتماعي تبعا ألكثرهم تفضيال كالتالي:٢.٤

 أسلوب "عكس المتوقع" الذي تم تطبيقه في حملة "حط نفسك مكانها" -

حملة "التحرش جريمة يعاقب عليها القانون" وأسلوب "التشوية والتحريف"  أسلوب "عرض النتيجة" الذي تم تطبيقه في -

 الذي تم تطبيقه في حملة "الرجولة بتقولك ال للتحرش"

 أسلوب "الرمز" في حملة "شرحت اعكسها وارفضها" -

 أسلوب "األمر" في حملة "متكسرهاش بالتحرش".  -

و"التشوية والتحريف" هما األفضل لتعبيرهم عن معاني  . إن استخدام أسلوب "عكس المتوقع"، و"عرض النتيجة"،٣.٤

السخرية، والعقوبة والتخويف وألن رسائلهم تتسم بالوضوح وعدم التعقيد بينما استخدام أسلوب "الرمز" فكان أكثر تعقيداً 

 اإلعالنية. من خالل الرسالةحيث تضمن توجية السلوك بشكل مباشرفي التعبير عن الرسالة اإلعالنية، وأسلوب "األمر"

والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية  ٢٠٣٠. تستطيع حمالت التوعية اإلعالنية أن تساهم في تحقيق رؤية مصر ٤.٤

 المستدامة حيث أن النسب المئوية إلجابة االستبيان الخاص بالحمالت االعالنية من قبل المتخصصين كانت أغلبها إيجابية. 

 

 توصيات البحث:. ٥

مصممي الحمالت اإلعالنية تجربة أساليب مختلفة عند تطبيق االستراتيجيات لحمالت التوعية اإلعالنية لتحقيق . على ١.٥

 األصالة واإلبداع والعمل على توصيل الرسائل اإلعالنية.

 اختيار األساليب المستخدمة. . على مصممي حمالت التوعية اإلعالنية مراعاة معايير٢.٥

 مراكز لبحوث التسويق االجتماعي بالغرفة التجارية.. العمل على إنشاء ٣.٥

 

 :. المراجع6

يوليه ١٦. "حقك تكوني.. حملة باإلسكندرية لتوعية الفتيات لمواجهة التحرش الجنسي"، اليوم السابع، ٢٠١٦أبو العز، هناء 
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  لصحة النفسية ادكتوراه في  - 1997ليدز في إنجلترا ودبلوم الطب النفسي من كلية الطب في لندن زميل في الطب النفسي من جامعة ، جمال فرويز

ي الطب النفسي، انجلترا، فزميل أبحاث  -طب النفسي من لندن * دبلوم في ال -من اللغة اإلنجليزية للطب النفسي  Board جون هيفر، عضو انجلترا

 بالقاهرة. من الجامعة األمريكية Legislators رة المستشفى جامعة عين شمس دبلومإدا ممارسة دبلوم في الطب النفسي في - 2009

 

                                                           

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/egypt#review2016
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/
https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2030/

