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 :البحثملخص 

التى تبنى عليها الحملة اإلعالنية لما لهاا ماق را رة كبيارة علاى التعبيار عاق الرساالة  فكرة اإلعالنية هى الركيزه األساسيةال

يع وصياغة الفكرة اإلعالنياة بماا يخا ل القايل والسالوكيا  اله ف اإلتصالى وذلك مق خالل تطو اإلعالنية المرجوه وتحقيق

الها ف الترويجاى والتجاارى واإلرتصاا ى ويتحقاق والثقافة ل ى أفرا  المجتمع وتحقيق ريمة إيجابية فعالاة مجتمعيااب بجانا  

تكاوق متعاارف عليهاا أو را  يبتكرهاا ذلك مق خالل ماا تحملاا الفكارة اإلعالنياة ماق معاانى و زز  رمزياة ومدااميق را  

عااق السااياق فتحماال للمتلقااى صااورة ما يااة م ااحونا كاارة حياام تحماال أفكااار مسااتنبطة تعباار المصاامل حساا  مالامتهااا للف

لمعنوية والوج انية تحفازه علاى إسات عال العملياا  المعرفياة ال اخلياة فاى محاولاة إلساتخالم وفهال المعناى بالمترابطا  ا

ال زلى للفكرة ، ومق هذا المنطلق يج  اإل ارة إلى ال ور الهال إلستراتيجيا  التفكير ما ورال المعرفى فى مجال اإلعالق 

إساتراتيجياتا القراايااا التااى ى ساالوكياتا وعااى حياام تساااع ه علاى أق يو ورهماا فااى عملياا  التلقااى والفهاال واإل راك للمتلقا

يعرفا ور رتا على تحقيق اإلستبصار الذاتى على ما يعرفا وما ز يكوق را راب على الحكل لا فهل وإ راك الرموز وأق تيسر

فاى هاو وعاى الفار  بالعملياا  تجاه مجالا المعرفى وبنااا المعرفى ور رتا على إتخااذ القارارا  ، فاالتفكير ماا ورال المعر

 . التى يمارسها فى موارف التلقى المختلفة للفكرة اإلعالنية 

 (.ال زز  الرمزية–الفكرة اإلعالنية  –)التفكير ما ورال المعرفى  :المفتاحيةالكلمات 

  Abstract:  

The advertisement idea is the core base of any advertising campaign, due to its great potency 

to express the targeted advertising message and achieve the communication objective. It can 

be adapted and composed to support the values, behavior and culture of the society, attain an 

effective positive social value and fulfill the marketing, commercial and economical 

objectives. This can be achieved through the symbolic implications, meanings and contents of 

the advertisement idea; which might be well known, or created by the designer according to 

its appropriateness to the idea. These implications and meanings hold deduced ideas that 

express the context of the advertising message, so; they convey substantial images fraught 

with moral and sentimental connections that stimulate the receiver to recall the internal 

cognitive information to try to extract and understand the symbolic meaning of the idea. 

Therefore; the important role that the metacognitive thinking strategies play in the field of 

advertising should be noted, as well as their function in the receiving, understanding and 

comprehending processes, because they help the audience revive their reading behaviors and 

strategies which can facilitate understanding and comprehending the symbols; and decide 
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which of these symbols they understand and which they don’t. Metacognitive thinking can 

also assist the audience obtain self insight about their cognitive domain and structure, in 

addition to the ability to make decisions; as metacognitive thinking is the awareness of an 

individual of the processes they conduct through different situations of receiving the 

advertisement ideas. 

 Keywords : metacognitive thinking – advertisement idea – the semantics 

 المقدمة:

ويع  تقا يل لنجاحها ونجاح العملية اإلتصالية ككل  المكوق األساسيالفكرة فهي  علىإق الحملة اإلعالنية تستن  في األساس 

ا   زز  رمزية مق أصع  الخطوا  والمراحل التي يمر بها المصمل وذلك لل ور المحوري الاذي تلعباا إعالنية ذ رأفكا

المتلقي وخلق ازستجابة ل يا ولاذلك يجا  علاي المصامل التفكيار جيا ا باالفكرة اإلعالنياة وطريقاة  علىفي الثأثير اإليجابي 

وطبيعة الجمهور المسته ف وثقافتا وخبراتة السابقة. فالا زز   تناولها للعناصر التصميمية وال زز  الرمزية بما يتناس 

الرمزية تأتي مق ثقافة وريل المجتمع لذا فهي تقر  بيق أفرا ه رغل التبايق بينهل لما لها مق م لول عال متفق عليا. ومما ز 

ياا بماا ي فعاا  ين اط مساتويا  التفكيار ل االمتلقي مماالفكرة اإلعالنية يثير إنتباه  الرمزية فيج ال فيا أق استخ ال ال زز  

التفكيار ماا ورال المعرفاي لترجمتهاا وفهال معانيهاا والتفاعال معهاا كماا تجعلاا يعاي بذاتاا وعملياتاا  اساتراتيجيا  زستخ ال

 العقلية والذهنية وصوز للرسالة اإلعالنية المرجوة.

  :البحثمشكلة 

   تية:اآلالتساؤز  اإلجابة على  في تكمق م كلة البحم

 ؟المتلقيل ى  المعرفي زز  الرمزية فى الفكرة اإلعالنية أق تنمى التفكير ما ورال كيف يمكق لل_ 

 ثقافياب؟ المتلقي_ كيف يمكق أق يكوق تنمية التفكير ما ورال المعرفى عنصر إيجابياب تجاه الجمهور 

 : أهداف البحث

تنمياة مزياة اال اكلية، واللونياةا فاى الفكاره اإلعالنياة ورا رتها علاى إلى اإلساتفا ه ماق إساتخ ال الا زز  الريه ف البحم 

 .رال المعرفة ل ى الجمهور المتلقيالتفكير ما و

  :البحث أهمية

يع  محاولاة لسساتفا ة ماق اساتخ ال الا زز  الرمزياة فاي الفكارة اإلعالنياة كا اعل لتنمياة تحقياق مساتويا  أعلاى ماق      

 المتلقي.ن  ع المعرفيالتفكير ما ورال 

 :البحث فرضية

 ييفترض البحم أق إستخ ال ال زز  الرمزية فى الفكرة اإلعالنية يعمل على تنمية مستويا  التفكير ماا ورال المعرفا     

 المتلقى.عن  

  .ى لمناسبتهما لتحقيق أه اف البحميتبع البحم المنهج الوصفى التحليل :منهج البحث

 :حدود البحث

التاى تثيار لرمزياة والمعاانى الدامنية إختيار بعض أفكاار الحماال  اإلعالنياة الاى تعتما  علاى الا زز  اعلى  رتقتص     

  فراتها.لفك ما ورال المعرفى  إستخ ال التفكيرإنتباه المتلقى بما ي فعة إلى 
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 :البحث محاور

الاا زز  الرمزيااة وتنميااة التفكياار مااا ورال  ،اإلعالنيااةا التفكياار مااا رال المعرفااة والفكاارة النظاارى: اإلطااار :أوزب      

 إعالنية.نماذج مق حمال   التحليلى:اإلطار  ثانياب: ا،المعرفى

 :البحث مصطلحات

  المعرفىالتفكير ما وراء: 

وكاذلك  راررا (إتخااذ  –تقيايل  –مرارباة – )تخطايطوعاي الفار  بالعملياا  واإلساتراتيجيا  الخاصاة باا فاي التفكيار هو ا

مرارباة الاذا  وتقييايل أعمالاا المعرفياة وصاوز لتحقياق  علاىر رتاا  إلاى باإداافة بة وتعا يلهاالمناسار اإلستراتيجيا  إختي

 . ]24[ا اله ف

  اإلعالنية:الفكرة 

ماق اجتمااع عناصار را  تظهار مختلفاة  المصامل وتتكاوقهي االصورة الذهنية للمناتج محال الحملاة والتاي تعبار عاق رؤي 

كااال ماااق خصااااام المناااتج ورغباااا  المتلقاااي وتمثااال الناااواة األساساااية التاااي ترتكاااز عليهاااا الحملاااة  علاااىولكنهاااا ت اااتمل 

 . ]١٢م/15[اإلعالنيةا 

 الرمزية:داللة ال 

هي اليس  مجر  عالمة ب يلاة نساتجي  لاذاتها وكأنهاا األصال ؤإنماا هاي تسات عي تصاوراتنا الخاصاة عاق األ ايال ولايس 

 . ]7/م 11[ا األ يال ذاتها

  :النظرى اإلطار :أوالا 

 اإلعالنية:والفكرة  التفكير ما راء المعرفة .1

ي سااس البناااي ألفارا ه فهاي األأيجابياا فاي المجتماع و توجياا إبام رايل وفاي ت اكيل  الها  ورا رايساي ةازعالني ةق الفكرإ

حتياجاا  الحاواس و اإل ةعلاي مخاطبا ةتكاوق راا ر ينمااح جحق تنأه فها التأثير علي المتلقي و التي تستطيع  ةعالنيإ ةحمل

ختياار إو كيفياا تناولهاا و صاياغتها و ةعالنيااإل ةالنفسيا و الثقافيا لا ي المتلقاي و لاذلك علاي المصامل التفكيار جيا ا باالفكر

يتفاعاال معهااا  ةترابطااا  معنويااا و وج انياام مداااميق وو  ةو مااا تحملااا مااق معاااني و  زز  رمزياا ةمييالعناصاار التصاام

ساتخ ال يجابياا فعااز ماع المتلقاي و ت فعاا و تحفازه إلإبالمداموق و هكاذا تحا م تاأثيرا  ةرتباطاإ ةثر بها نتيجاأو يتالمتلقي 

و ماع  ةو معقا  ةبعاا  كثيارألهاا  ةمركبا ةق التفكيار ظااهره انساانيأستراتيجيا  التفكير ما ورال المعرفي و مماا ز اك فياا إ

كثار  راا أعاالق يجا  عليناا التركياز علاي  راساا عملياا  التفكيار ب اكل اإل التطور التكنواوجي و العلمي السريع في عالل

عاالق الاذي يسااع ه علاي كيار العلماي الما روس لا ي متلقاي اإلفننا في حاجا الاي جاو ه التفكيار ماق خاالل تنمياة التأحيم 

علي بناال المعلوماة و  زتها الرمزيةعالنية ب زفكار اإلب اعية التي ب اخلا ويصبح را را عن  تلقيا األنطالرا بالطارا  اإلاإل

نتقاال ماق مرحلاة المعرفاة الاي ماق اإل ايجاا  رواباط وعالراا  ج يا ه تمكناإمق خالل  ةتها وتحويلها الي معرفجالمعذاتيا و

ممارساة وسما فري ة تميز العقل الب ري عق سااار المخلوراا  ،  يمرحلة ما ورال المعرفا ويعتبر التفكير ما ورال المعرف

علي مستويا  الن اط العقلي وتجعلاا فاا را علاي تنمياة  ر راتاا أالتي تمثل  يقي زستراتيجيا  التفكير ما ورال المعرفالمتل

ل يمها كما يتستطيع تقايعا ة تقإ ارتها وإوعيا بعملياتا المعرفيا و كثرأفكار متج  ه تجعلا أتولي  و والتفاعل مع المعلوما  .

 ورراراتا.نفعازتا و وافعا إومراربة 
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 المعرفي:مفهوم ما وراء  ةنشأ 1-1

واحا  ماق التكويناا  المعرفياة المهماا فاي علال الانفس المعرفاي المعاصار ورا  ظهار علاي يا  ي يع  مفهول ما ورال المعرفا

 علااىا  تفكيااره ور رتااا ياا رجااا مااق ال مااوض فهااو يعتباار مااق وعااي الفاار  بعمل علااىالمفكاار جااوق فالفياال وهااو مصااطلح 

 . ]35/م 8[فعالا وتقييمهاأستيعابا وتصرفاتا ور و  إها ومراربا السيطرة علي

التفكيار والتلقاي وهاو التفكيار حاول التفكيار  ةمال الاذاتي ال اعوري ماق خاالل عملياأيعبر عاق الت يفالتفكير ما ورال المعرف

نتاااج المعلومااا  إجاال أسااتراتيجي ماق حيام يعباار عااق مقا رة المتلقااي علااي معرفاا مااا يعاارف ومااا ز يعارف والتخطاايط اإل

ق عملياة التقيايل والتفاعال ماق عناصار أخذ ر  الفعل المناس  والوعي بهذا الن ااط العقلاي كماا أالالزمة لترجمة ما يتلقاه و

نساني الذكي لمعالجاة هل مكونا  السلوك اإلأما ورال المعرفي مهارة عقلية معق ه مق  التفكير هذا النوع مق التفكير ويعتبر

 بتصرف. . ]50/م 6[لتي يتلقاها وتقييما لوعيا الذاتي بن اطة العقلي وموار ه المعرفية المعلوما  ا

فارا ه ماق خاالل أتوجياا  علاىة تاعالق  ورا رايسيا في تطوير ريل المجتماع حدااريا وثقافياا ور رلس أقي الباحثة ترو    

 عالرااةي وتخلاق قاالمتل علاىيجابياا إج انياا تاؤثر حملاا ماق مرتبطاا  معنوياة ووتو ززتهاا الرمزياة بماا  ةعالنياالفكارة اإل

واعياا ذاتياا  ىعلسترتيجيا  التفكير ما ورال المعرفي لكي يكوق إستخ ال إبينها وبيق مسار تفكيره مما ي فعا الي  ةرتباطيإ

صاوز للها ف ترجمة الرموز والا زز  و علىا را محاولة للوصول الي بنال متلقي مفكر ر فيونواتجها  ةبعملياتا المعرفي

 المرجو.

 في:المعرتعريف التفكير ما وراء  1-2

 منها:نذكر  المعرفي،لح اثة المفهول فوج   ع ة تعاريف للتفكير ما ورال  اب ونظر

ساالي  التلقااي والاتحكل الاذاتي التااي يساتخ مها المتلقاي ورباال أهاو المعرفاا بالعمليااا  الذهنياا و التفكيار ماا ورال المعرفااي -

 بتصرف . ]49/م 3[المعاني والمداميق المسته فا مق الفكرة  علىعالنية للحصول للفكرة اإل ضوبع  التعرثنال أو

عالنياة بماا تحملاا ماق  زز  للفكارة اإل ةق يعي سلوكياتا القرااياأ تساع  الفر  العملية التيالتفكير ما ورال المعرفي هو  -

ل ما ي نجاحاا فاي تحقياق قيايز يعارف ومرارباة ن ااطا العقلاي وت الحكل علي ماا يعارف وماا علىق يكوق را را أورموز و

 بتصرف . ]52/م 3[اه افا

 ساتخالم المعناي الا زليإل ةتوجياا عملياتاا المعرفيا علاىرا رة المتلقاي هاو ا يالتفكير ماا ورال المعرفا أقوتري الباحثة 

 المرجوه. ةالرسالفهل  علىوعيا ور رتا  ةدافة الي مراربعالنية باإلوالرموز في الفكرة اإل

 االعالنية:العالقة بين التفكير والفكرة  ترابط 1-3

تكامال وتنظايل  علاىعالنياة ناجحاة ويعتما  التفكيار إ ةق عملية التفكيار هاي الحاوار العقلاي للمصامل بها ف الوصاول لفكارإ

مرحلة التفكير ما ورال  إلىر العا ي نتقال مق مرحلة التفكيكت اف عالرا  ج ي ه حيم ت فع المتلقي لسإالخبرا  السابقة و

 (.1)ررل   كلكما هو مودح فى  المطلوبا،ستجابا المعرفي وصوز بتحقيق اإل

خاذ مكانهاا أالسلوك الدمني الذي يحل محل الخبرة الب يلا والتي تعبار عاق الوظاااف العقلياة التاي ت إلىر يفكتحيم ي ير ال

عالنياة ساتيعا  الفكارة اإلحتااج الملتقاي إليورال الظااهر و عما ميبحوتجعلا  فعاخالل البنال المعرفي للمتلقي وتحرك  وا

يحتااج الاي  منفار  كماااني والرماوز الدامنية ب اكل المعا ةوالخياال لترجما رابصارموز الاي ازستووما تحويا مق  زز  

 بتصرف . ]14/م 9[الطالرا والح سية والتفكير ما ورال المعرفي
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لي مرحلة : يوضح اكتشلف المصمم عالقات تصميمية جديدة توضح الفكرة االعالنية  بشكل مما يدفع المتلقي إ (1م)قشكل  ر

  ] 28[ التفكير ما وراء المعرفي

     
تكاويق تركيباة ج يا ه  ةحوز عقليا ومهاارتغير مسبورا تتدمق  وهي: رؤيةمفهول الفكرة ازعالنية إلى وهنا يج  از اره 

  . ]103/م 4[ امختلفازاوية رؤية العالرا  ب كل مختلف مق  علىتبيق الق رة 

ق تكاوق أنتاج مجهو  عقلي مق ربل المصمل والذي يترجما في  كل ما ي وزبا  واعالنية هي ق الفكرة اإلأوتري الباحثة 

 ا.المرجوه ةرناعة بمدموق الرسالإنتباه المتلقي بذاكرتا وتؤ ي الي إجذ   علىرا رة 

  المعرفي:ات التفكير ما وراء مكون 1-3-1

الاذي ي اير الاي اق  (،فالفيال )نماوذج أ هرهلومق ما ورال المعرفي  تفكيرهناك الع ي  مق النماذج التي تناول  مكونا  ال

 (،1كما هو مودح فى المخطط ررل )هناك مكونيق اساسيق لتفكير ما ورال المعرفي 

 

 "إعداد الباحثة" ما وراء المعرفي وتطبيقاتها علي الفكرة االعالنيةمكونات التفكير  ( 1)مخطط رقم

 انواع: وتتضمن ثالثي معرفه ما وراء المعرف االول:ون المك 

  المتلقي:بمتغيرات  ةالمعرف -1

ة الفكاار )مصااملمااق عمليااا  تفكياار ازخااريق عتقاا ه ومااا ي متلقااي()نفعالتااا عااق نفسااا كمفكاار إالمتلقااي و ةمعرفاا إلااىوت ااير 

  ازعالنية(
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 نية:اإلعالبمتغيرات الفكرة  ةالمعرف -2

 ترجمة ال زز  الرمزية. علىحتماز  ر رة المتلقي إوالمعلوما  عق طبيعة الفكرة المق مة للمتلقي و ةالمعرف إلىوت ير 

 

 اإلعالنية:ستراتيجية حول تفسير الفكرة المعرفه بمتغيرات اإل -3

ه اف ق ينجح في تحقيق األأستراتيجيا  ما ورال المعرفا التي يمكق عق طريقها إق عوتمثل ما يمتلكة الفر  مق معلوما  

  بتصرف . ]38/م 2[عالنية مق الفكرة اإل ةالمعرفي

  المعرفي:خبرة ما وراء  الثاني:المكون 

مااا ورال عالنبااة حياام تكااوق معرفااة وهااو عبااارة عااق خباارا  معرفيااا مرتبطااة بساالوك المتلقااي خااالل تعردااا للفكاارة اإل

ل خبارة ماا ورال أسترجاعها مق الذاكرة إمكانية إح ام مع ما تقول با الذاكرة طويلة الم ي مق تمثيل معرفي لأل’  يالمعرف

عالنياة وماا تحملاة ماق الفكارة اإل المتلقاي تجااهرال ومعتقا ا  وم ااعر أنفعالياة مرتبطاة باإخبارا   اعورية  المعرفي فهي

 وهما:ما ورال المعرفي مكونيق  خبرة دلتو و زز ،معاني ورموز 

يداا الاوعي بق رتاا أعالنياة والها ف منهاا وللفكارة اإل المعرفي خالل تعردا اتتدمق وعي المتلقي بسلوك الوعي: أوالا:

عالنياة وهاو عملياة  اعورية لا ي مق الفكرة اإل ةالمرجو ةستخالم الرسالإمكانية إتفسير الرموز وال زز  و علىالذاتيا 

 المتلقي.

معالجاة المعلوماا   وكيفياةهماة وترجمتاا للمعااني والرماوز ف علاىيعني ر رة المتلقي المهارياة  (:الفعل )ردالسلوك  ثانياا:

الن ااط  ةعالنياة ومرارباستجابة الفعلية للفكارة اإلودبط السلوك الذهني واإل الفكرة اإلعالنيةتقييل  على يتلقاها ور رتاالتي 

 بتصرف . ]62-60/م 3[ اااالفعلي الخام با

 االعالنية:استراتيجيات ما وراء المعرفه ومتلقي الفكرة  1-4

ربعاااة أوتدااامق  اإلعالنياااة،قاااي الفكااارة لثناااال وبعااا  المتلقاااي تأالتاااي يساااتخ مها المتلقاااي ربااال و ةوهاااي العملياااا  المعرفيااا

 ا.مراربة الفهل ةستراتيجيإ التقييل، ةجيستراتيإ التنظيل، ةستراتيجيإ التخطيط،ة ستراتيجيإا إستراتيجيا :

يمكاق مالحظتهاا  ةن اطة ذهنياة وعقلياة ومعرفياأوتري الباحثة اق هذه ازستراتيجيا  يمكق مق خاللها للمتلقاي اق يماارس 

 .  ]96/م 3[مها يي بكل هذه العمليا  وامكانية تق راكا بالوعي الذاتإعالنية وورياسها خالل تلقيا وتفاعلا مع الفكرة اإل



 عشر سابعالعدد ال                                                                         مجلة العمارة والفنون                 

7 

 
  "إعداد الباحثة" ستراتيجيات ما وراء المعرفي: إ (2مخطط رقم )

 اإلعالنية:ستراتيجيات ما وراء المعرفي لمتلقي الفكرة إهمية تنمية أ 1-5

 تكنولوجيا.ي والفعال والم عل عرفبتكار ومواجهة الكل الماإل علىتنمية الق رة ل ي المتلقي  -

 .ةستراتيجيا  التفاعل مع المعرفإالجة العقلية للمعلوما  نتيجة وعيا بسالي  المعأع وعي المتلقي برفت -

 بتصرف . ]145/م 5[تنمية التفكير النار  وازبتكار ل ي المتلقي -

رة وتفاعلاة ماع المعلوماا  كتطوير ف على ه عالمستوي النوعي مما يسا إلىي الكمي قلتالمتلقي مق مستوي البنتقال اإل -

 اإلعالنية. التي يتلقاها مق الفكرة

  اإلعالنية.كرة فر ال زلية والرمزية في العناصالت ريق والنظر بعمق في ال علىتنمية ر رة المتلقي  -

يا ماق خاالل ترجمتاا الا زز  الفكارة لتصاايجابياة فاي العملياة اإلالتفاعل مق خاالل الم ااركة اإل علىتساع  المتلقي  -

 ماعنسا  منهاا ستخ ال األإ علىيدا ر رتة أما مق عمليا  عقلية ومعرفية وا يستخ مية ولفظورموزها ال كلية واللونية وال

 بتصرف . ]53-52/م 14[المورف

عاالق و الخ ماة محال اإلأال المناتج إرتناعالنياة ماق الفكارة اإل راراره تجااه علاىالتنبؤ بالنتاااج  علىزيا ة ر رة المتلقي  -

 الذا . ومراجعة ةفيرععمالة المأ لتقيي علىوعية ور رتا لوذلك 

 ج ي ة.فكار ذهنية وعقلية ألي  ومكانية تإ علىالتصور الخيالي مما يساع ه  علىتنمية ر رة المتلقي  -
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فتتكاوق عنا ه  يتعلمهاا،بمعاارف ج يا ة  هااتعمل حلقة وصل بيق المعرفا الق يمة ل ي المتلقي والتاي تركاز عليهاا لربط -

  المعرفي.خبرا  التفكير ما ورال 

 

 المعرفى:ة وتنمية التفكير ما وراء الدالالت الرمزي .2

 والمتلقى:الفكرة االعالنية مابين المصمم  2-1

فهاى با اعى للمصامل إفهى نتاج مثالى لعملية تفكيار  للمصمل،بلورتها وصياغتها هى تح ى كبير  ةليآعالنية واق الفكرة اإل

مااق المصاامل كمااا تحتاااج لق رتااا علااى الطالرااة  كبياار لاا  مجهااو  عقلااى وذهنااى ومعرفااىطلك تتذولاا عالنيااةإى حملااة أ لاا 

عاا ة إوصياغتها ب كل ج يا  ور رتاا علاى ت يار مساار تفكياره  والمترابطا  الرمزية فكارنتاج مجموعة مق األإك الفكرية.

 دح فىكما هو مو التقلي ية،عا ة بنال العناصر وفق رؤية ج ي ه متحررة مق القوال  الفكرية إالنظر في طبيعة العالرا  و

 بتصرف  . ]53-52م/10[(٢) لر كل رال

يجابى علاى سالوك المتلقاى ماق التطاور لمساتويا  التاثير اإل الجمهور. لتحقيقق يكوق على  راية كاملة بطبيعة أكما يج  

 وعقليااارفااع كفااالة المتلقااى علااى ترجمااة الاا زز  والرمااوز والتفاعاال معهااا والتااأثر بهااا نفساايا ووجاا انيا  فااىمعرالتفكياار ال

 اإلعالنية.ومعرفيا وصوز للمدموق والم زى مق الرسالة 

رار  وذلاك ماق خاالل أرناع والفهال طار  زلى واح  كلما كاق اإلإتفهماق فى يوترى الباحثا اق كلما كاق المصمل والمتلقى 

 بينهما.لمعانى وال زز  والرموز الم تركة االخبرا  و

 
رفع كفاءة المتلقى على ترجمة الدالالت والرموز كرية في انتاج المترابطات الرمزية بشكل جديد ل( : يوضح الطالقة الف٢) مقشكل ر

 ] 23 [والتفاعل معها

ماق خاالل توجياا عقلاا  ى المتلقى وخلق رؤية ومفهول ج يا عالنية بق رتها على ت ير معنى مألوف ل الفكرة اإل تميزتو    

ساتخ ال الا زز  الرمزياة إستجابة معينا وإو أفة وما يترت  عليها مق ر  فعل لرؤيا العناصر بصورة لها م لوز  مسته 

سااتراتجيا  التفكياار مااا ورال إسااتخ ال إج ياا ة ممااا يتطلاا  منااا  تجاهااا إلقى للتفكياار فااى تمالعالنيااا ياا فع باافااى الفكاارة اإل

  . ]219/م 7[ المعرفي

 

 االعالنية:ستخدام الدالالت الرمزية فى الفكره إ 2-2

نتقال الرموز ال زليا وتبا لها بايق إتصال مق خالل عملية اإل جحتصال بيق المصمل والمتلقى وتنعم ة اإلأح  ألرموز هى ا

 .  ]59/م 13[ نطالرا مق  زلتها الدمنية ور رتها على نقل المعنىإختيار الرموز إالجمهور ويقول المصمل ب
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ق أق يج  على المصامل أز إى الواعى ورية تح م مق خالل التفكير ال عكت اف المعانى الرمزإوعلى الرغل اق عمليا  

والتاى تاؤثر ،  ]17/م 9[ لاى معاانى رمزياةإيج  المعنى الرمزى لفكرتا فى العاالل المحايط وماق ثال يجعلهاا مراياة بتحوليهاا 

اإلعالنياة كماا هاو موداح   ةقوه  اعمة فى الفكارحيانا على الخيال كأنتباه ور  يعتم  المصمل إيجابيا على المتلقى وتجذ  إ

ق راتاا الذاتياة وخبراتاا الالمراياا  فااذا ماا ارتبطا  الا زز  بلاى تصاور العاالل إحيام يكاوق سابيلا ،  (٣) لر كل رالفى 

.  زلى منااق ال زلة الرمزية تكوق ر  تجاوز  ال كل الظاهر الاى ورال المعناى الا إبقيل جمالية فالرمزية للفكرة ازعالنية 

   بتصرف

ال زلة الرمزية يعتم  علاى كال مساتويا  التفكيار التاى يمتلكهاا  عالنية ذا إلترى الباحثة اق حيق يستقبل المتلقى الفكرة او

معرفاة لساتراتجيا  التفكيار ماا ورال المعرفاي إساتخ ال إق ذلك ي فعاا الاى أ راكا كما إفهل المعنى وا وفى محاول لتفسيره

 الفعل.ستجابى ور  للذا  وبنال على  لك يتح   مورف اإل وا راكا وتقيماا كيفية وعي

  
 ] 20[لخلق رؤية قوية لجذب االنتباه  على الخيال كقوه داعمة يةالفكرة االعال ( : يوضح اعتمدت ٣م)قشكل ر

 اإلعالنية:اإليحاء الرمزي في الفكرة  2-3

يحال ق خصاام اإلإق واح  ومق ثل فآ هيل دمنية وز تتدح الفكرة ومفاهيمها فىفامتكمق الرمزية فى الفكرة ازعالنية ك

بماا هاو هاذه الا زز   ى حوتاز واج تفساير الا زز  الرمزياة وتنوعهاا ورا  إنما مق إالرمزى زتكمق مق خالل ال موض 

 ساتخ ال المتلقاىإماق خاالل  زإها بوداوح بعاا  ز اعورية يصاع  تفسارأتدامق ماق تكثر مق معناها المبا ار وذلاك لماا أ

 .   ]132/م 1[عمليا  التفكير ما ورال المعرفي

عالنياة ال زز  الرمزية تخاط  الجزل الواعى ماق عقال المتلقاى حيام يارى فاى الفكارة اإل و يحالا وترى الباحثة اق اإل

عالنياة ز  الرمزياة فاى الفكارة اإلليا  وهكاذا فااق الا زايحال ومعنى لل زز  الرمزية تختلف حس  الثقافاة والتقإكثر مق أ

ى ت يار ماق أعاالق لواق وكتابا  فهى توحى بحالة رمزية كاملة لسأ كال وصور وأتعتم  على ل ة التصميل مق خطوط و

 الكل وليس الجزل .
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حسب الثقافة جمتها تر تختلفو  داللي رمزييحاء ومعنى إكثر من أ اعتمدت علي عالنيةالفكرة اإل( : يوضح ان ٤م )قشكل ر

  ] 21[للمتلقي ليداوالتق

 

 المتلقى:تأثير الدالالت الرمزية على تنمية التفكير وما وراء المعرفي لدى  2-4

ستخ ال الا زز  الرمزياة للعمال علاى ثارال إخالم المعانى وتسإال وإدفتمكق العقل الب رى مق خالل الرموز مق ي     

عق بعي ا جو ووالمرمزية عن ما ي رك المتلقى معناها الكامق خلف السطح الظاهر  الفكرة اإلعالنيةتصبح ية عالنالفكرة اإل

 (.٥ كل ررل ) كما هو مودحمتناول العقل الب رى مبا رة وهنا يرتبط المراى بالالمراى 

  
 ] 18[ ( : يوضح5شكل رقم )

 وزمحا و ،ساق وماا هاو فاى العاالل المحايط باا أو بايق العاالل المحا و  ومق هنا فإق ال زز  الرمزية تبيق ماهو  اخل اإلن

 ية:التالوتتدح اهميتها فى النقاط  والتى

  المتلقى.ال زز  الرمزية توسع مجاز  الخبرة المعرفية ومستويا  التفكير ل ى 

  كماا هاو  تصااليةخاالل روتهاا اإلنتبااه المتلقاى حيام تعمال علاى تعمياق الفكارة  اخال ذهناا ماق إتثيار ال زز  الرمزية

 .(٦ كل ررل )مودح فى 
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تعمل على تعميق الفكرة داخل  ونتباه المتلقى إتثير رمزية عالنية علي رسالة قوية وعتماد الفكرة اإلإ( : يوضح 6شكل رقم )

  ]29[ ذهنه

 التفكير.إلستخ ال فكار البعي ة فى ذاكرة المتلقى مما يحفزه ز  الرمزية تعمل على إثارة األال ز 

  . ]320م/12[(٧ كل ررل )كما هو مودح فى ال ما ورال المعرفي لتقيل وعيا وإ راكا للفكرة

 

  

  ]26 [عتماد المصمم علي الدالالت الرمزيه  في تحفيز فكر المتلقيإيوضح  : ( ٧شكل رقم )

 وسااع ماق عمليااا  التفكيار مااا ورال أعماق وأ لاةلااى حاإعرفاى مقاال المتلقاى مااق عملياا  التفكياار التن الا زز  الرمزياة

 (.8كما هو مودح فى ال كل ررل ) المعرفى،
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(  يوضح إن إستخدام  الدالالت الرمزية  يدفع المتلقي إلستخدام عمليات التفكير ما وراء المعرفي لفك الشفرات ٨شكل رقم )

  ] 18[والترميز وفهم الرسالة اإلعالنية

 (٩ كل ررل ) كما هو مودح ،أوسعيتحرك بحرية وإنطالرة  لكي تفتح اآلفاق لعالل الخيال ال زز  الرمزية. 

  

  ] 27[عالنيةيوضح االعالقة الترابطية بين الخيال والدالالت الرمزية في الفكرة اإل :( ٩شكل رقم )

 ساتخ ال إالكامنة خلاف الساطح ماق خاالل ستبصار بالحقيقة عالنية بالمتلقى الى اإلل ال زز  الرمزية فى الفكرة اإلصن

 .(10كما هو مودح  كل ررل ) المعرفى،ستراتجيا  التفكير ماورال إ

  

   ]18[ستبصار بالحقيقة الكامنة خلف السطحاإلالدالالت الرمزية و يوضح: ( ١٠شكل رقم ) 
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 :تحليليالاإلطار  ثانياا:

 إعالنية:لحمال  األفكار مق  فةلق  رام  الباحثة بإختيار مجموعة مختل

 لالجئينإعالنية عن اليوم العالمي حملة  (:١ذج رقم )نمو: 

 

  
   ] 22[ ( : حملة إعالنية عن اليوم العالمي لالجئين١نموذج رقم )

لالجايق وماا يواجهوناا  عالنية علي إستخ ال أسلو  الظالل للتعبير عق ردية   ولية وهي اليول العالمي الفكرة اإل اعتم  

مق خالل عمل حملة إعالنياة تساته ف  رفاع وعاي وإ راك  م اكل حيم رام  مؤسسة خيرية بتق يل المساع ة وال عل مق 

راما  علاي الا زز  الرمزياة عالنياة يجعلا يتفاعل معها بطريقة إيجابية وفعالة فاالفكرة اإل مما المتلقي بهذه القديا الهامة

ختار المصمل التعبير عاق فكرتاا فاي الهاوال الطلاق لل زلاة علاي اق الالجاايق باال ماأوي وعبار عاق إي فاها التصميمفي بنا

حالهل مق خالل الظل فظهر  خم وادح بكل إعالق مق الحملة بينما جال  الظالل تعبير عق أسرة كاملة وذلاك لل زلاة 

الساابقة فخلاف كال زجاا حكاياة  ولكاق ماا يجا  أق علي أننا ز نعلل عق م اكلهل ومالمح وجوههل وز عق خلفية حيااتهل 

نعرف حقيقتا انهل بحاجة للمساع ة فحياتهل أ با بهذه الظالل ليس لها تفاصيل  ريقة  ليل علي أنهل ر  فق وا مالمح حيااتهل 

جازل الاواعي عتم   هذه الحملة علي الثرال اإلب اعي في الفكرة األعالنية حيم تخاط  الإمع فق هل بال هل ومنازلهل ور  

وذلاك لماا  مق عقل المتلقي مق خالل ما تحملا مق  زز  رمزياة وإيحاالا  ورا  حملا  ماا هاو أكثار ماق معناهاا المبا ار

تحتويا مق أبعا  متفاوتة يصع  تفسيرها بودوح إز ماق خاالل إساتخ ال المتلقاي بإساتراتجيا  التفكيار ماا ورال المعرفاي 

ا الكامل إلبعا  القدية محل الحملة وتقيمياا لذاتاا كماا يجا  اإل اارة إلاي أق الفكارة وإ راك في محاولة لمعرفة كيفية وعيا

اإلعالنية ذا  القيمة اإليجابيا ت فع المتلقي للتأثر بها نفسيا ووج انيا وعقليا ومعرفيا كما أنهاا تا فعهل لمساتويا  التفكيار ماا 

 ورال المعرفي وصوز للمدموق مق الرسالة األعالنية .
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 حملة إعالنية عن كفاءة وقدرات ومميزات (:٢موذج رقم )ن:CameraOlympus   

 

  

  ] CameraOlympus   ]16 حملة إعالنية عن كفاءة وقدرات ومميزات: ( ٢نموذج رقم )

ل عنصري المبال ة والخيال ور  يعتم  المصمل علي الخيا على Olympus Cameraأعتم   الفكرة األعالنية لحملة 

في تصميل الفكرة اإلعالنية كقوة  اعمة في محاولتا لتجاوز ال كل الظاهر إلي ما ورال المعني ال زلي المرجو منا كما أق 

حيم يعبر المصمل إسلو  المبال ة عق طريق إستخ ال العناصر التصميمية ب كل غير مألوف يعطي نوعا مق المفاجأه 

 الالمعقول.تصوير  علىعق فكرتا بطريقة مستحيلة الح وم معتم ا 

في غابا  استراليا وأظهر المصمل الحيوانا  ب كل كبير  Olympus Cameraعبر  الحملة اإلعالنية عق إستخ ال 

كبيرة كما أق هناك أيدا حيم يحاول أق يودح م ي ر راتها علي توديح األ يال بطريقة ملتصق بالكاميرا مبالغ فيا 

ام الموجو يق كمصوريق محترفيق ويظهر ذلك مق خالل مالبسهل وطريقة معاني دمنية في التصميل وهي األ خ

إستخ امهل للكاميرا ويتدح مق الجو العال للتصميل أق هذا النوع مق الكاميرا  لا روة تحمل عالية للطبيعة الج رافية 

رة وص ما  كل هذه يودح أق الع سا  المستخ مة يمكنها تحمل الظواهر الطبيعية مق غبار ومال وحراحيم المختلفة 

المعاني تظهر خلف السطح الظاهر لسعالق وهكذا فنج  أق إستخ ال المصمل لل زز  الرمزية وعنصر المفاجأه 

والالمعقول يفتح اآلفاق لخيال المتلقي كي يتحرك وينطلق مما يساع ه علي تنمية مستويا  التفكير ما ورال المعرفي حيم 

كما أنها تساع ه علي تح ي  ية وتحليلا للعناصر التصميمية بما تحملا مق معاني كامنة تساع ه علي تنظيل أفكاره المعرف

 . ر راتا الذاتية الالزمة لفهل الفكرة اإلعالنية ومعرفة ما يعرفا وما ز يعرفا
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 ( ٣نموذج ررل:)  األطفال:حملة إعالنية إلنهال الفسا  بعبو ية 

رض أنهاا تجال  الفكرة اإلعالنية لهذه الحملة للتعبير عق مإساة عمالة اإلطفال الص ار الذيق يعملوق في مرحلة عمرية يف

الحملاة  تحا   للتعليل واللع  واإلستمتاع بالرعاية واإلهتمال وليس العمل ال اق وتحمل المساؤليا  واألعباال الثقيلاة  وهاذه

عنواق رؤية عالمية عق إسترراق األطفال  ور  إعتم   الفكرة علي المعاني الرمزية ال زلية التاي تعطاي ماا هاو أكثار ماق 

معناها المبا ر فق  جعل المصمل الطفل هاو المحاور الباؤري لتصاميل الحملاة للتركياز عاق معانااة هاؤزل األطفاال وأظهاار 

فاق عالمة لودع السعر علي جس  الطفل مماا  يعبار عاق المهاناة والمتااجرة ببارااتهل وهاذا م ي القهر الوارع عليهل مع إر

يرمز لسستعبا  ور  إعتم  المصمل علي اإليحال الرمزي ال زلي فاي تصاميل الحملاة اإلعالنياة فاي محاولاة للتعبيار عاق أق 

   

  
  ] 30[إعالنية إلنهاء الفساد بعبودية األطفال( : حملة ٣نموذج رقم )
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عليهاا  عباارة أق بعاض األ ايال ز ينب اي أق هؤزل األطفال أصبح  سلع تباع وإساتخ ال اللاوق األساو  للعالماا المكتاو  

إساتخ ال  علاىتكوق للبيع  ليل علي الحزق والقهر. كل هذه ال زز  والمعاني الدمنية الخفية في التصميل لتحفيز المتلقاي 

صمل ر  أق الم إلىإستراتيجيا  التفكير ما ورال المعرفي لسستبصار بالحقيقة الكامنة خلف السطح المراي. ويج  اإل ارة 

تنمياة التفكيار اإلبا اعي  علاىنجح في مخاطبة فكر ووج اق المتلقي مق خالل بناؤه للعناصر برؤية ج ي ة متحاررة تسااع  

 والمتلقي.علا يتفاعل معها ويتأثر بها وذلك نتاج الخبرا  المعرفية الم تركة بيق المصمل جللمتلقي بما ي

 ( ٤نموذج رقم:) (:سية تحت شعار )جمال الحدةحملة إعالنية عن سكاكين فرن  

 

ة ال اكل و زلاة ذا  الصالة ااجال  الفكرة اإلعالنية لهذه الجملة معتم ة علي اإلستعارة البصرية في محاولة للربط بيق هي

الطعال بالمجوهرا  المختلفة وذلك لعرض أنواع مق السكاكيق وتوديح أنها عالية الجاو ة بالمنتج حيم  با المصمل رطع 

واأل ال فعبر عق كل واح ة مانهل ب اكل جاوهرة مختلفاة  فاي محاولاة لكفاالة  حا ة الساكاكيق وما ي  رتهاا األساطورية فاي 

و الاا ور الفعااال لالسااتعارة البصاارية فااي األ ال ف اابهها باااأل وا  ال ريقااة التااي تسااتخ ل لصاانع المجااوهرا  الثمينااة وهااذا هاا

اإلعالق وهي إنتقال القيمة مق عنصر ألخز مما يح م أثر نفسي في كياق المتلقي  وذلك إلرتباط الا زز  الرمزياة بعمال 

ريمة جمالية للمنتج ور  نجح المصامل فاي إختياار الا زز  التاي تعبار عاق اإلمكانياا  البارعاا وال ريقاة للساكاكيق .وأطلاق 

علاي  لعناق لخيالا ولطالرتا الفكريا للتعبير عق هذه الفكرة اإلعالنية وتحقيقاا للتاأثير اإليجاابي علاي المتلقاي وتنمياة ر رتااا

 في الربط بيق الخبرا  المعرفية السابقة والج ي ة ومق ثل تنمية التفكير ما ورال المعرفي.التصور الخيالي مما يساع ه 

 

  
    ] 17[ ( : حملة إعالنية عن سكاكين فرنسية تحت شعار )جمال الحدة(٤نموذج رقم )
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 ( ٥نموذج رقم:) تايد:نية عن قوة مسحوق الغسيل حملة إعال   

 

هار  العناصار التصاميمية ظإساتخ ال الخياال والمبال اة ال ا ي ة ف علاىرام  الفكرة اإلعالنية لحملاة مساحوق ال سايل تايا  

جال  العناصر ب كل مت ير عق صفاتها في الوارع وذلاك فاي  للمتلقي حيم ب كل غير متورع معتم ا علي فتح آفاق الخيال

وإق كان  مق أصل وطبيعة النسيج وصوز بكفالة  حتىمحاولة إلثبا  ر رة المسحوق تاي  وفاعليتا المذهلة في إزالة البقع 

مماا يثيار إنتبااه المتلقاي وأفكااره إلي مستوي متميز. ور  رال المصمل بإستخ ال عناصر مإلوفة في سياق غير مألوف  منتجال

يساتطيع أق يعاي لذاتاا فكرياا ولق راتاا العقلياة والذهنياة  حتاىإستخ ال إساتراتيجيا  التفكيار ماا ورال المعرفاي  إلىوي فعا 

كماا اق إساتخ ال المصامل لعنصار ال راباة والتحرياف سااهل  التصميمية.لترجمة  فرا  هذا ال مج الالمعقول في العناصر 

ذهق المتلقي وم اعره حيم يتفاعل  إلىير في توصيل الرسالة المرجوة مق الحملة وهي إثبا  روة المسحوق تاي  ب كل كب

  اإلعالنية.والمتلقي وج انيا وعقليا ومعرفيا وصوز للمعني الحقيقي للرسالة 

 

 

 

 

  
  ] 19[( : حملة إعالنية عن قوة مسحوق الغسيل تايد٥نموذج رقم )
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 ( ٦نموذج رقم:)  الزراعية:حملة إعالنية للتحذير من أخطار المبيدات  

 

أعتم   الفكرة اإلعالنية في هذه الحملة علي إسلو  اإلساتعاره البصارية ماق خاالل المقارناة بمفهاول آخار غالباا ماا يكاوق 

ستوياق وهذا ما يعطي مساحة للتخيل غير ذي صلة كما أنها عالرة ت بيا يتل فيها إستب ال  يل بآخر مع وجو  إختالف للم

تختلااف مااق متلقااي آلخاار حساا  مسااتوي الااوعي العقلااي واإل راكااي عناا هل مثاال هااذه األفكااار اإلعالنيااة التااي تعتماا  علااي 

األسااتعارا  البصاارية والاا زز  الرمزيااة تااؤثر إيجابيااا علااي المتلقااي حياام ت فعااا إلساات عال مسااتويا  التفكياار مااا ورال 

لتفسير وفهل المعني الدمني المرجو وذلك مق خالل وعيا بما يستخ ما ماق إساتراتجيا  مختلفاة فاي المعرفي في محاولة 

محاولة لفك  فرا  الفكرة اإلعالنية مما يساع ه علي تنمية الوعي بأسالي  المعالجة العقلية للمعلوماا  ورا  عبار المصامل 

ا مق أثر المبي ا  الزراعية المدا ة للبكترياا واألترباة عق مودوع الحملة بالربط بيق الخدراوا  التي لل يتل غسلها جي 

وبيق القنبلة في محاولا للتأكي  علي رسالة روية حول األهتمال بسالمة األغذية مق خالل غسلها جي ا وجال أختيار المصامل 

  مارال امل والل كل القنبلة تأكي ا علي خطورة األثار المترتبة علي ذلك لما هو معروف بأق القنبلة وسيلة للفتك 

 النتائج:

 علاى هناك عالرة ترابطية بيق إستخ ال ال زز  الرمزية فاي الفكارة اإلعالنياة ب اكل علماى ما روس لاا تااثير إيجاابي .1

 ُ  المتلقى وج انياُ وثقافياُ ومعرفيا

ويعتبار  ةال المعرفاإستخ ال ال زز  الرمزية في الفكرة اإلعالنية ينتقل بالمتلقى مق مرحلة المعرفة إلاى مرحلاة ماا ور .2

 ذلك محاولة إلع ا  متلقى را راُ على مواكبة التطور التكنولوجى الهاال في مجال اإلعالق

تجعل المتلقي يعي ذاتيا بعملياتا المعرفية  وبناله المعرفي موظفاا هاذا الاوعي فاي  يتنمية إستراتيجيا  ما ورال المعرف .3

وإتخااااذ القااارارا  ( وإختياااار –التقيااايل  -المرارباااة –) التخطااايط إ ارة عملياتاااا العقلياااة ماااق خاااالل إساااتخ ال مهاااارا  

 ازستراتيجيا  المالامة.

 الا زز  الرمزياة تحتاال مكاناا فااي البناال المعرفااي للمتلقاي بمااا يسااع ه علااي تنمياة خبراتااا المعرفياة ومااق ثال إسااتخ ال .4

 إستراتيجيا  التفكير ما ورال المعرفي.

 

 

 

   

  ] 25[ ( : حملة إعالنية للتحذير من أخطار المبيدات الزراعية٦موذج رقم )ن
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 :التوصيات 

وظيف الا زز  الرمزياة فاي الفكارة اإلعالنياة ب اكل أكثار عمقاا بماا يسااع  المتلقاي علاي تنمياة يج  ازهتمال بكيفية ت .1

 خبراتا المعرفية وتطوير كفالتا ور راتا علي إستخ ال أنماط التفكير المختلفا .

ل والفكاار داارورة ازهتمااال بتطااوير اإلتجاهااا  التصااميمية فااي الفكاارة اإلعالنيااة بمااا يفااتح آفاااق المتلقااي لتنميااة الخيااا .2
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