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 -البحث: ملخص 

حملة إعالنية هو إقناع المتلقى ومن هنا جاءت أهمية الدراسة الدقيقة لسيكولوجية هذا المتلقى بكل  أليإن الهدف األساسى 

الجنس  الخبرة، الثقافة، العمرية،الفئة  اإلجتماعية،وانبها، حيث يوجد عوامل كثيرة تؤثر على المتلقى من أهمها الطبقة ج

وجاء هذا البحث لدراسة الفرق بين سيكولوجية الرجل والمرأة وطبيعة النشاط العقلى لكل منهما ... بناءاً على  إلخ.... 

المجال وذلك ألثرها البالغ فى إختيار أو تحديد األنماط المعرفية المتبعة لكل منهم  الدراسات الحديثة التى قدمت فى هذا

بإعتبارها العمليات الذهنية التى يستخدمها كل فرد فى تصنيف إدراكاته أو الطرق التى يستجيب بها للمؤثرات المختلفة 

 .والتى لها أثر كبير عند وضع إستراتيجية الحمالت اإلعالنية المعاصرة ..

 األنماط المعرفية؛ علم نفس الرجل؛ علم نفس المرأة؛ فصی المخ الكلمات المفتاحية:

Research summary: 

The main purpose of any advertising campaign is conviction the recipient and from here 

comes the importance of this accurate study of psychology to the recipient in all its sides, as 

there are many factors that affects the recipient of most important the social class, age group, 

culture, experience, gender…etc.  And this research came to study the difference between 

men's and women's psychology and the natural mental activates for each of them… Based on 

the recent studies presented in this field and its great impact in selection or identifying 

cognitive styles followed for each of them as the mental process used for each individual in 

classification of its perception or the ways to respond to the various influence which have 

significant impact when putting strategy to the contemporary advertising campaigns… 

Keywords: 

- Cognitive styles - Psychology of men )Masculine psychology) - Psychology of women 

(Feminist psychology) - Lobes of the brain. 

 المفتاحية:الكلمات 

أو األساليب التي  وتنظيمها،العمليات التي يستخدمها الفرد في تصنيف إدراكاته للبيئة  هى (:األنماط )األساليب المعرفية

طرق أو سبل أو إستراتيجيات الفرد فهى  يسلكه في السيطرة عليها وتوجيهها، أوالمنهج الذي للمثيرات،يستجيب بها 

 )19( .مالمعرفة والتعامل معها وإصدارها ومن ثم اإلستجابة على نحو إستقبال ا في المميزة

 ويعرف أيضاً بإسم علم النفس الذكوري( Psychology of men(يعرف باللغة اإلنجليزية بمصطلح  الرجل:علم نفس 

psychologyMasculine ، لرجال، وهو نوع من أنواع علم النفس الذي يهتم بدراسة المواضيع النفسية الخاصة با
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وطرق تحليلها، ووسائل معالجتها، ويعرف أيضا بأنه علم النفس الذي يهتم بمتابعة التأثيرات اإلجتماعية على الرجل، 

 )20(  .جزئيومعرفة طريقة تفاعله معها، وتأثيرها على شخصيته بشكل كلي أو 

لق عليه أيضاً مسمى علم ويط ، )Psychology of women(يعرف باللغة اإلنجليزية بمصطلح المرأة:علم نفس 

الحالة النفسية للنساء  بدراسةوالذي يهتم  النفس،هو نوع من أنواع علم  ، psychologyFeministالنفس األنثوي 

باإلعتماد على مجموعة من الدراسات، والتحليالت النفسية، وهو مجموعة من األبحاث إهتمت بالتعبير عن الحالة النفسية 

 )21( .معينبيئة ما أو موقف  للمرأة أثناء وجودها في

المخ يتكون من فصين أو شطرين لكل منهما مجموعة من الوظائف المختلفة ولكنها متداخلة وكل فص منها  المخ:فصي 

 .للمثيراتمتخصص في أنواع محددة من عمليات التفكير أو اإلستجابة 

 تية:التساؤالت اآل علىتكمن مشكلة البحث في محاولة اإلجابة مشكلة البحث: 

 اإلعالنية؟أي مدي يمكن اإلستفادة من األنماط المعرفية للفرد عند تخطيط الحمالت  إلى( 1

 المعرفية؟( ماهو تأثير اإلختالف السيكولوجى لكل من الرجل والمرأه باألنماط 2

 موجهه؟لة إعالنية ( ما هي العالقة بين الجانب السيكولوجى لكالً من الرجل والمرأه باألنماط المعرفية عند تخطيط حم3

 البحث إلى: يهدف البحث:أهداف 

 ( اإلستفادة من األنماط المعرفية المختلفة عند تخطيط الحملة اإلعالنية المعاصرة لتحقيق اإلقناع 1

 والمرأة.( إبتكار إستراتيجيات مختلفة للحمالت اإلعالنية عن طريق الدراسة الجيدة لسيكولوجية كل من الرجل 2

 المعرفية.جديدة لبناء إنطباعات وصور ذهنية داخل عقل ووجدان المتلقي بمراعاة إختالف الجنس واألنماط ( إيجاد سبل 3

 يفترض البحث أنه:فروض البحث: 

 المعرفية(. )األنماط( من الممكن أن يكون للجانب السيكولوجي للجنسين أثر فى اإلستجابة للمثيرات 1

ختالف السيكولوجى لكالً من الرجل والمرأة والتي تالقي إهتمام كبير فى عصرنا ( باإلستفادة بالدراسات الحديثة عن اإل2

  واإلقناع.الحالى يمكن تخطيط حمالت إعالنية ناجحه تحقق قدراً أكبر من التأثير 

يعبر عن  الذي( قد يكون لألنماط المعرفية دور فى عملية تخطيط الحمالت اإلعالنية بما إنها األسلوب الشخصي 3

 المعلومات.ت الفرد لتناول تفضيال

تعود أهمية البحث إلى أن دراسة األنماط المعرفية المختلفة وسيكولوجية كال من الرجل والمرأة يعمل أهمية البحث: 

 المتلقي.إيجاد إستراتيجيات مختلفة عند تخطيط الحمالت اإلعالنية من أجل الوصول إلى أكبر درجة من إقناع  على

بحث المنهج النظرى الوصفى التحليلى للتعرف على األنماط المعرفية المختلفة كذلك سيكولوجية ينتهج ال منهج البحث:

كال من الرجل والمرأة والتى تفيد فى عملية التخطيط الجيد للحمالت اإلعالنية من خالل عرض نماذج لحمالت إعالنية 

  الحمالت.مدي فاعلية هذه لمنتج واحد يقدم لكال من الرجل والمرأة فى حمالت منفصلة للحكم على 

 البحث:مقدمة 

تعدد األنمداط المعرفيدة مدن المواضديع الهامدة التدي تحظدى بإهتمدام المختصدين فدي مجدال علدم الدنفس المعرفدي ألنهدا تعكددس 

الفروق الفردية في عمليات تناول المعلومدات ومعالجتهدا. فتمثدل األنمداط المعرفيدة األسداليب المفضدلة مدن قبدل األفدراد فدي 

ات تناول المعلومات الخارجية من حيث إستقبالها ومعالجتها وتنظيمها، فهي تشير إلى الفروق الفردية في الكيفية التدي عملي

يدرك بها األفراد المواقدف واألحدداث الخارجيدة والطريقدة التدي يفكدرون مدن خاللهدا بمثدل هدذه المواقدف. لقدد ظهدر مفهدوم 
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يدة كنتيجدة لتدراكم البحدوث النفسدية فدي مجدال الفدروق الفرديدة، والتمدايز النفسدي، األنماط المعرفية بعد الحرب العالمية الثان

حيث أظهرت نتائج الدراسات وجدود فدروق بدين األفدراد فدي تنداول المعلومدات ومعالجتهدا. وأن مثدل هدذه الفدروق مرتبطدة 

بأنها ذات طابع معرفي صدرف ،  بجوانب الشخصية إلى حد ما. قد يبدو للوهلة األولى عند الحديث عن األنماط المعرفية ،

أي أنها تعكس فقط الفروق الفردية في عمليات اإلنتباه واإلدراك والتفكير والتعلم، ولكنها في واقع الحدال ذات بعدد وجدداني 

حيث أنها تشير إلى اإلسدلوب المفضدل مدن قبدل الفدرد فدي معالجدة المعلومدات وتنظيمهدا، بحيدث يمثدل هدذا اإلسدلوب الدنمط 

مفضل دائما من قبله في إدارك المعلومات والتفكير بها ، فهي التقتصر على أنمداط السدلوك المعرفدي فحسدب، بدل المعتاد ال

وبما أن النشاط العقلي مختلف لكل مدن تتعدى ذلك لتعكس الفروق في السلوك اإلجتماعي والجوانب الشخصية األخرى ... 

الدماغ من حيث المعالجة ، البنيده ، النشداط ، الكيميداء وتحددد هدذه الرجل والمرأة  ويعود األمر إلى اإلختالفات فى تركيب 

اإلختالفات بين كل من نفسية المرأة ونفسية الرجل وقد تبين أن مئات الجينات الموجودة في كدل مدن دمداغ الرجدل والمدرأة 

كددد أن السددمات األمددر الددذي يؤ المددخ،كددذلك اإلخددتالف الواضددح فددي إسددتخدام فصددي  . تعمددل بطريقددة تختلددف عددن األخددرى

والسلوكيات المتنوعة التي تميز كل جنس عن اآلخر يمكن أن يكتسبها الشخص من خالل تركيبته البيولوجية إلى جانب أنه 

إذن نجد أن األنماط المعرفية تختلف لكل منهما ومن هندا  .يكتسبها أيضاً من خالل التربية والمجتمع من حوله الذي نشأ فيه

 ط الحمالت اإلعالنية بناءا على ذلك مستهدفة إحداث أكبر األثر وإقناع كل منهما ...تختلف إستراتيجيات تخطي

 المستهدف:الحمالت اإلعالنية ومعايير تصنيف الجمهور 

 نوع الجنس كمعيار لتجزئة المجتمع إلى فئات:

( يمكدن اإلسدتفادة مدن عطدور ... –إذا كان موضوع اإلعالن )المنتج أو الخدمة( موجه لطرف حصرياً دون اآلخر )أزياء 

عوامل التفضيل المتعلقة بنوع الجنس فيما يتعلق بوضع كود الرسالة وتحديدد المعالجدات الجرافيكيدة وبالمقابدل قدد يسدتهدف 

إعالنددات أخددرى الجنسددين )سدديارات ومسددتلزماتها، أجهددزة، منتجددات ذذائيددة ...( فددإذا كانددت الخطددة اإلعالنيددة تسددمح بتعدددد 

وتدزداد مهمدة مخطدط الحملدة  حددي،فى مضمون وكدود الرسدائل ضدمن الحملدة بمدا يالئدم كدالً علدى  أمكن التنويع النماذج،

اإلعالنية تركيباً إذا ما أصبح محدوداً فى نموذج موحد يخاطب الجنسين معاً. وسوف يناقش البحث إختالف الجنس كمعيار 

 بالطبع.لتجزئة الجمهور مع عدم إذفال التصنيفات األخري 

 ر تبعاً لمعيار المرحلة العمرية:تجزئة الجمهو

 السن.فئة صغار  -

 . األطفالفئة  -

 المراهقين.فئة  -

 الشباب.فئة  -

 العمر.الفئة التى تمثل المرحلة الوسطية فى  -

 العمر.الفئة التى تمثل المرحلة المتقدمة من  -
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 الجمهور المستهدف إهتمامات

  الموقع الجغرافي

 اللغـــة

 المستوى التعليمي

 لثقافه المرجعية للجمهور ا

 فئات:الطبقة اإلقتصادية اإلجتماعية كمعيار لتجزئة المجتمع إلى 

 المرتفعة.الطبقة الوسطى -                         الطبقة العليا.- 

 المنخفضة.الطبقة الوسطى -                  .المتوسطةالطبقة - 

  المتدنية.الطبقة  -

  :والتقاليدالعادات 

 النفسية:راسات الد

سدلوكيات األفدراد  النفس،لم تعد عملية التسويق لمنتج معين مبنية على أبحاث السوق فقط بل أصبح األمر متعلقا أيضا بعلم 

أيضددا المتعلقددة بالشددراء واإلقبددال علددى منددتج معددين أو تفددادي  خددر متعلددق بشددكل كبيددر لدديس فقددط بإحتياجاتدده الفرديددة بددل 

 عنه.اك من يشتري منتجاً معيناً بكامل إرادته رذم ذناه إذ بالفعل هن لسيكولوجيته،

 آخر مثل هذه التقسيمات الرئيسية: تقسيمهناك 

 الفئة التي تكون واعية أساساً ألهداف الحملة وتأتي الحملة لتعزيز رأيها. -أ 

 على الحمالت. الفئة ذير المحددة رأيها تجاه الحملة أو ذير المهتمة فيها ولكن منهم من يهتم باإلطالع -ب 

  )P99: 102, 11(الفئة التي تعتبر من الجمهور المضاد لخطاب الحملة.  -ج 

 -اإلعالني: مراحل عملية التفاعل اإلتصالى 

 االنتباه.جذب  - 1

 الذهن.ـ تهيئة  2

 والمعلومات.ـ تقديم البيانات  3

 االستيعاب.ـ اإلدراك أو  4

 االقتناع.ـ  5

اإلعالني في العصر الحديث ألن المتلقي محاط بالعديد من الرسائل اإلعالنية وذير وتبرز صعوبة عملية اإلتصال 

 اإلعالنية ونتيجة لذلك فهو ينتبه إنتقائياً لعدد محدود من هذه الرسائل ولهذا فإنه يجب األخذ في اإلعتبار عدة عوامل مثل 

 اإلعالن.ـ خصائص المستهلكين الموجه إليهم 

 عنها.ة المعلن ـ طبيعة السلعة أو الخدم

 بها.ـ المرحلة التسويقية التي تمر 

 منها.ـ إمكانية الوسائل اإلعالنية المستخدمة والخصائص اإلنتاجية والفنية لكل 

 عنها.ـ إتجاهات المستهلكين نحو السلعة أو الخدمة المعلن 

 )P 28, 9( المختلفة.ـ إتجاهات الجمهور نحو اإلعالن في الوسائل 
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البيانات والمعلومات هى المرحلة الثالثة من مراحل عملية التفاعدل اإلتصدالى اإلعالندي وهدى علدى درجدة ولما كانت تقديم 

من األهمية حيث يترتب عليها اإلدراك ثدم اإلقتنداع وهدو الهددف الرئيسدي مدن الحمدالت اإلعالنيدة فقدد جداء البحدث لينداقش 

فددروق الثابتددة نسددبياً بددين األفددراد فددي طددرق تنظدديم المدددركات بمثابددة الاألنمدداط المعرفيددة المختلفددة لدددى المتلقددي حيددث أنهددا 

، كمدا  يمارسدها األفدراد فدي تكدوين وتنداول المعلومدات فهى الطرق متميزة أو عادات والخبرات وتكوين وتناول المعلومات

 يناقش البحث نوع الجنس كمعيار لتجزأة فئات المتلقيين وأثره على إتباع أنماط معرفية مختلفة .

 Cognitive Stylesاألنماط )األساليب( المعرفية تعريف 

فيطور ويختصر  جميع العمليات النفسية التي بواسطتها يتحول المدخل الحسي إلى Cognition يشير مصطلح معرفة

ومن أهم العمليات النفسية التي تتعرض لها المدخالت  .المختلفةأن يستدعي إستخدامه في المواقف  إلىويختزن لدى الفرد 

حسية عمليات اإلدراك، والتخيل، والتذكر، واإلستدعاء، والتخزين، والتحويل، والتفكير وذيرها من العمليات النفسية ال

 . .عامةويتضح من ذلك أن المعرفة تدخل في جميع ما يمكن لإلنسان أن يفعله أو يمارسه في حياته بصفة  المختلفة،

بعد يتداخل في عدة مجاالت شخصية سواء في المجال المعرفي بما النمط المعرفي بأنه عامل أو  Witkin 1977ويعرف 

أو ما يتصل بالمجال الوجداني بما يتضمن من جوانب شخصية  والتذكر،يتضمنة من عمليات اإلنتباه واإلدراك والتفكير 

م بأنه اإلسلوب المعتاد والمفضل الذي يستخدمه الفرد في تنظي Riding& Reyner1998ويعرفه  وإجتماعية،

 Tennantويعرفه  اإلجتماعي.بحيث ينعكس في الطريقة التي يفكر من خاللها وفي سلوكه  ومعالجتها،المعلومات 

 Anastasi & Wallachأما اإلسلوب المفضل لدى الفرد في تنظيم المعلومات الخارجية ومعالجتها.  بأنه 1998

 1980ثر في إستجابات الفرد تجاه المواقف المختلفة )فقد عرفا األنماط المعرفية بأنها سمات عريضة ومنتظمة تؤ ١٩٦٣

Doyton& Saracho.) أما Goldstein بين المثيرات  فيعرفه على أنه تكوين فرضي يقوم بعملية التوسط

واإلستجابات ، وهو يشير إلى الطرق المميزة التي ينظم بها األفراد البيئة ، ولذلك يوضح النمط المعرفي العالقة بين 

مفهوم أوسع للنمط المعرفي على أنه التنظيم ) ١٩٧٩ &Forgus)  Shulmanاإلستجابة ، ويقدم كل من المثير و

اإلدراكي المتضمن ألنظمة متعددة عن مفهوم الذات، والنظرة العامة، واإلستجابات النمطية المتعلمة ، واألفكار ، ذلك 

وبه في التفكير وهدفه الموجه للسلوك وإعتقاده ونظامه التنظيم اإلدراكي الذي يحدد إسلوب الفرد ، ويضبط إدراكه وإسل

 )22(الشخصي ومركز إنتباهه. 

 خصائص األنماط المعرفية

إن األنماط المعرفية تكوينات فرضية ال ُتدرك مباشرة ، بل يستدل عليها بآثارها ونتائجها ، تلك اآلثار والنتائج قد تكون  -

، كما تظهر في )التروي والدقة وتحمل الغموض( ،  مات( ، وقد تكون وجدانيةمعرفية )كالتذكر والتفكير ومعالجة المعلو

  .وقد أدى هذا إلى أن تعد متغيرات وسيطة تقف بين المثيرات وإستجابات األفراد وتنظم مدركات الفرد

ري ـ فمنهدا أنمداط معرفيدة فدي جمدع المعلومدات )بصدري ـ لمسدي، تصدور بصد المعرفيدة؛تنوع أسس تصنيف األنماط   - 

 .(وأنماط معرفية في تنظيم المعلومات )تسلسلي ـ إجمالي، تحليلي ـ عالقي (،تلفظ

ومدن  المجاليدة.والنظريدة  المعرفدي،مثدل نظريدة التحليدل النفسدي، والنمدو  النفسدية،تتعدد التفسيرات النابعة من النظريات  -

 .التفسدددددددددددددديرات أيضدددددددددددددداً التفسدددددددددددددديرات الفسدددددددددددددديولوجية القائمددددددددددددددة علددددددددددددددى عمددددددددددددددل نصددددددددددددددفي المددددددددددددددخ

التداخل بين "طبيعدة" األنمداط المعرفيدة "ووظائفهدا"، لدذلك رأى بعدض البداحثين أنهدا "الكيفيدة" التدي يكدون عليهدا سدلوك  -

الفرد، أو أنها "العمليات" التي يستخدمها الفرد لتصنيف إدراكاته البيئيدة. كمدا رأى  خدرون أنهدا "الطدرق" التدي يرشدح بهدا 

 )19( .التي يستخدمها الفرد لمعالجة معلوماته ة،الداخليأو "الخطة"  معلوماته،الفرد 
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ترتبط األنماط المعرفية بأشكال النشاط المعرفي وليس بالمحتوى المعرفدي بحدد ذاتده ، فهدي تعكدس الفدروق بدين األفدراد   -

أن يجيدب عدن في إسلوب إختيار العمليات المعرفية  وتنفيذها مثل اإلنتباه واإلدراك والتفكير ، أي يسدتطيع الدنمط المعرفدي 

 ...الكيفيدددددددددددددددددددة التدددددددددددددددددددي يفكدددددددددددددددددددر بهدددددددددددددددددددا اإلنسدددددددددددددددددددان ولددددددددددددددددددديس عمدددددددددددددددددددا يفكدددددددددددددددددددر فيددددددددددددددددددده

تعكس األنماط المعرفية عدة أبعاد من الشخصية ، فهي تعد مدن األبعداد المستعرضدة ألي شخصدية ، ال تقتصدر األنمداط   -

إلدى الشخصدية نظدرة  المعرفية في مفهومها على الجانب المعرفي فقط من الشخصية ، ولكنها تعتبر مؤشرا هاما في النظدر

 كلية تتضمن جميع أبعادها ، وإنما تمتد لتشمل جوانب أخرى كاإلنفعالية واإلجتماعية.

وهذا من شأنه أن يزيل العديد  الحركية،يمكن قياس األنماط المعرفية بوسائل ذير لفظية مثل األشكال والصور واألفعال  -

 ية مثل إختالف المستوى التعليمي والثقافي لألفراد.من الصعوبات التي تقف أمام إستخدام المقاييس اللفظ

وهذا مما يسهل عملية التنبؤ  الزمن،حيث تمتاز بنوع من اإلستقرار مع  النسبي،تتصف األنماط المعرفية بالثبات   -

يير فيها في إذ يمكن إحداث تغ مطلق،وهذا اليعني إنها ثابتة على نحو  واإلجتماعية،بسلوك الفرد حيال المواقف اإلدراكية 

تنمو وتصبح أكثر تمايزاً لدى اإلنسان مع الوقت والخبرة وبالتالي تصبح أكثر ثباتا أو على األقل  وهي معينة،ظل ظروف 

 ...تتصف بعدم التغير الحاد من موقف آلخر

بداية أو نهاية فهي ذير محددة في  كبرى،تمثل األنماط المعرفية أبعاد ثنائية القطب حيث ليس لها بداية صغرى وأخرى  -

وبذلك فهي  المميزة،وإنها تمثل قطبين كل منهما نقيض لآلخر وله خصائصه  كالذكاء،كما هو الحال في القدرات العقلية 

كما هو الحال في بعض السمات الشخصية األخرى ويصنف األفراد وفق  الكمية،ترتبط باألحكام القيمية وليس بالمقادير 

وهذا يعني أن التصنيف يأخذ شكل لمنحنى  00ينتهي ببعد  خر "كبعد اإلندفاع وبعد التروي"ذلك على متصل يبدأ ببعد ما و

إعتدالي بالنسبة للنمط الواحد.. وعلى الرذم من أن النمط المعرفي ثنائي القطب إال أن لكل قطب قيمته وأهميته في ظل 

 ..شروط معينه ترتبط بالموقف

 .ل تفاعالت الفرد مع بيئته الخارجية ، أكثر منها صفات أو خصائص موروثةاألنماط المعرفية أبعاد مكتسبة من خال -

تتداخل األنماط المعرفية وتتفاعل مع بعضها في تأثيرها على السلوك حتى إنه يمكن اإلستدالل على أنماط الفرد المعرفية  -

 .لدى الفرد أكثر من نمط معرفيمن خالل معرفة موقعه النسبي على إمتداد أسلوب ما ، ويتضمن هذا اإلشارة إلى أن 

فيميل األفراد إلى اإلستقالل عن المجال اإلدراكي في  المعرفي؛تمر األنماط المعرفية بمراحل نمو مماثلة لمراحل النمو  -

 )22( .بينما يميلون إلى اإلعتماد نسبياً على المجال في مرحلة الرشد المتأخر وما يليها العشرينيات،مرحلة 

 فية والقدرات العقليةاألنماط المعر

 تشدير القددرات العقليدة إلدى محتدوى المعلومدات حدين تشدير األنمداط المعرفيدة إلدي طريقده التوصدل إلدي هدذه المعلومدات  -

تقاس القدرات العقلية بتحديد مستوى أداء الفرد )قياس أقصى أداء( في حين تقاس النمط المعرفي في ضوء كيفيده األداء   -

 .الصادر عن الفرد

القدددرات العقليددة محدددودة اإلمتددداد فهددي تخصددص بميدددان معددين أو بوظيفددة معينددة أو بمجددال معددين )اللغويددة ـ العدديددة ـ  -

 .المكانيددددة( فددددي حددددين أن األنمدددداط المعرفيددددة تظهددددر فددددي القدددددرات العقليدددده والمجددددال اإلجتمدددداعي ودراسددددة الشخصددددية

علدى أفضدل )مدداها مدن أقدل درجده إلدي أقصدى درجده( فدي القدرات العقليه عوامل أحاديه القطب فالشخص ذو القدرة األ -

 .حدددددددددددددين أن األنمددددددددددددداط المعرفيدددددددددددددة ثنائيددددددددددددده القطددددددددددددددب كدددددددددددددل قطدددددددددددددب مختلدددددددددددددف عدددددددددددددن اآلخددددددددددددددر

  .القدرات العقليه متغيرة اإلمكانية بينما األنماط متغيرة الضبط والتنظيم- 
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 األنماط المعرفية واإلستراتيجية المعرفية

فهددي بمثابددة طددرق لددإلدراك والتفكيددر  العقليدة؛ة التدي يسددتخدمها الفددرد فددي المهددام اإلسدتراتيجية المعرفيددة هددى الطددرق العامدد

بدين "ميسدك" ويميدز المعرفدة.والتذكر وتجهيز المعلومات وتناول العالقات ويستدل عليها من طرق الفرد في التوصدل إلدى 

 :المعرفية فيما يلي واإلستراتيجيةالمعرفية األنماط 

فسها في النشاط السلوكي بطريقة تلقائية بدون اإلعتبار للشدعور أو اإلختيدار عبدر مددى واسدع األنماط المعرفية تعبر عن ن*

 .  ، أمددا اإلسددتراتيجية المعرفيددة فهددي تعكددس القددرارات المقصددودة لمعالجددة المواقددف المعرفيددة المختلفددة مددن المواقددف

ى مسدتوى أعلدى ، بينمدا تعتبدر اإلسدتراتيجيات األنماط المعرفية أكثر عمومية من اإلستراتيجية المعرفية ، فهي تعمدل علد* 

المعرفية دالة للمواقف أو متطلبات المهمة ومحتدوى المشدكلة "فاألنمداط المعرفيدة تقدف خلدف إنتقداء اإلسدتراتيجية المعرفيدة 

 "المالئمة للتعامل مع االموقف

د ؛ بينمدا اإلسدتراتيجيات المعرفيدة قابلدة تتميز األنماط المعرفية باإلسدتقرار والثبدات النسدبي لفتدرات طويلدة مدن حيداة الفدر*

 ..للتغيدددددددددددددددر والتبدددددددددددددددديل اذا مدددددددددددددددا ظهدددددددددددددددر عددددددددددددددددم جددددددددددددددددوى أى منهدددددددددددددددا فدددددددددددددددي موقدددددددددددددددف مدددددددددددددددا

تتشددابه األنمدداط المعرفيددة مددع اإلسددتراتيجيات المعرفيددة فددي أنهمددا تفضدديالت معرفيددة ومهيئددات ومنشددطات وموجهددات  *

 )19(.  إلكتشاف وحل المشكالت وتجهيز وتناول المعلومات

كتسدب الفدرد إسددتراتيجية معرفيدة جديددة فددإن هدذه اإلسدتراتيجية يمكددن تطبيقهدا علدى أي معالجددة بغدض النظدر عددن فعنددما ي

 الددذاكرة،إسددتراتيجية عمددل  المعلومددات،وينطبددق هددذا علددى إسددتراتيجيات تددوفير  اإلسددتراتيجية،المحتددوى الددذي تعالجدده هددذه 

وبعددض  األفددراد،رديددة فددي اإلسددتراتيجيات المعرفيددة بددين وهندداك فددروق ف التفكيددر.إسددتراتيجية  اإلسددترجاع،إسددتراتيجية 

وهذه الفدروق ترجدع إلدى مسدتوى الدتعلم والتفكيدر  اآلخر،اإلستراتيجيات التي يملكها البعض تكون أفضل منها لدى البعض 

أن تكتسدب أو  الرذم من أن اإلستراتيجيات المعرفية مستقلة عن محتوى البناء المعرفي للفرد إال أنها ال يمكن لديهم. وعلى

وتكييفده وتوظيفده للعمليدات  الفدرد،وتنطوي اإلستراتيجيات المعرفية علدى تنظديم  معين،يتم تعلمها أو تطبيقها بدون محتوى 

 من:العقلية المعرفية المرتبطة بكل 

 الترميدددددددددددددز للدددددددددددددذاكرة طويلدددددددددددددة المددددددددددددددى .•                         اإلنتقدددددددددددددائي.اإلنتبددددددددددددداه واإلسدددددددددددددتقبال • 

 المشكالت.التفكير وحل •                       ع ، وتجهيز المعلومات .             اإلسترجا• 

 نماذج األنماط المعرفية

  اآلتية:تصنيف األنماط المعرفية التي ترتبط بنموذجه في بنية العقل أهمها األساليب  (1980 )جيلفورد،* قدم 

ويدرتبط هدذا الدنمط بالطريقدة التدي يددرك بهدا الفدرد الموقدف أو  :كاياإلستقالل في مقابل اإلعتماد على المجاال اإلدرا  - 1

الموضوع وما به من تفاصيل. فهو يتناول بالدراسة قدرة الفرد على عزل أو إنتدزاع الموضدوع المددرك منفصدالً ومسدتقالً 

قالل عدن المجدال اإلدراكدي فالفرد الذي يتميز باإلست التحليلي.أي يتناول قدرة الفرد على اإلدراك  كله،عن المجال المحيط 

في حين يخضدع الفدرد الدذي يمتداز باإلعتمداد  له،يدرك أجزاء المجال في صورة منفصلة أو مستقلة عن األرضية المنظمة 

 .على المجال اإلدراكي بالتنظيم الشامل )الكلي للمجال(، أما أجزاء المجال فيكون إدراكه لها مبهماً 

بدين األفدراد فدي تفسديرهم مدا يحديط بهدم مدن  الدنمط بدالفروقهدذا  يدرتبط: المعرفايقيد التبسيط المعرفي في مقابل التع - 2

 مدركات:

الفرد الذي يتميز بالتبسيط المعرفي يتعامل مع المحسوسات بدرجة أفضل مما يكون مدع المجدردات ، كمدا أنده يكدون أقدل • 

 ك الشددددمولي لهددددذه المدددددركات .قدددددرة علددددى إدراك مددددا حولدددده مددددن مدددددركات بصددددورة تحليليددددة بددددل يغلددددب عليدددده اإلدرا
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يتميز الفرد الذي يميل للتعقيد المعرفي بأنه يكون أكثر قدرة على التعامل مع األبعاد المتعدددة للمواقدف بصدورة تحليليدة ، • 

 كما يستطيع بشكل أفضل أن يتعامل مع ما يدركه في شكل تكاملي . 

ن األفكار والعالقات لديهم منفصلة عن األشدياء واألحدداث فدي تجريديين، تكو إلى:ويقسم األفراد من خالل هذا األسلوب • 

 .تكون األفكار لديهم ذير منفصلة عن األحداث في العالم الخارجي وعيانيين، الخارجي؛العالم 

هذا النمط بميل األفراد إلى سرعة اإلستجابة مع التعرض للمخداطر، فغالبداً مدا  يرتبط: (اإلندفاع مقابل التأمل )التروي - 3

الدذين يميلدون  األفدراد،فدي حدين يمتداز  الموقدف،تكون إستجابات المندفع ذير صحيحة لعدم دقة تناول البدائل المؤدية لحل 

 .والتحقق منها قبل إصدار اإلستجابات بعناية،وتناول البدائل  الموقف،إلى التأمل بفحص المعطيات الموجودة في 

هددذا الددنمط مدددى مخدداطرة الفددرد أو حرصدده وحددذره عنددد إتخدداذ  ضددمنيت :(المخاااطرة فااي مقاباال الحاارص )أو الحااذر  - 4

القرارات وتقبل المواقف ذير التقليدية وذير المألوفة. فالفرد الذي يمتداز بأسدلوب "المخداطرة"، يميدل إلدى المغدامرة ويقبدل 

نه ال يقبل بسهولة التعرض المواقف الجديدة ذات النتائج ذير المتوقعة. أما الفرد الذي يمتاز بأسلوب "الحرص والحذر"، فإ

 .لمواقف فيها مخاطرة، حتى ولو كانت نتائجها مؤكدة. ويرتبط هذا النمط إلى درجة كبيرة بعامل الثقة بالنفس

حيث يمتداز بعدض األفدراد  وتركيزه،هذا النمط الفروق بين األفراد في سعة اإلنتباه  يتناول: الفحصالبأورة في مقابل  - 5

 المجدال،فدي حدين يمتداز  خدرون بدالفحص الواسدع لعددد أكبدر مدن عناصدر  المجال،ود من عناصر بالتركيز على عدد محد

 .أو التي يتعرضون لها بهم،بحيث يشتمل إنتباههم على قدر أوسع من المثيرات المحيطة 

لمددركات األفدراد علدى تقبدل ا الدنمط قددرةهدذا  يتضدمن  :التحمالتحمل الغموض أو الخبرات غير الواقعية مقابل عدم  -6

التي تختلف عن الخبرة التقليدية؛ كدذلك تقبدل األفدراد مدا يحديط بهدم مدن متناقضدات ومدا يتعرضدون لده مدن موضدوعات أو 

فبعض األفراد يستطيعون التعامل مع األفكدار ذيدر الواقعيدة أو الغريبدة  مألوفة.أفكار أو أحداث ذامضة ذير واقعية وذير 

 .ا هو جديد أو ذريب، ويفضلون التعامل مع ما هو مألوف وواقعيعنهم، في حين ال يستطيع  خرون تقبل م

يتنداول هدذا الدنمط الفدروق بدين األفدراد فدي كيفيدة إسدتيعاب المثيدرات المتتابعدة فدي  :التسوية مقابل الشحذ أو اإلبراز  - 7

ن معلومات أو اإلبقاء عليها ودمجها مع ما يوجد في الذاكرة م المعرفي،ومدى إدراك الفرد لتمايز مثيرات المجال  الذاكرة،

حيدث  دقيقدة،منفصلة. فداألفراد الدذين يميلدون عدادة إلدى التسدوية يصدعب علديهم إسدتدعاء مدا هدو مختدزن بالدذاكرة بصدورة 

في حين يمتاز األفراد الذين يميلون إلى الشحذ أو  بدقة،يصعب عليهم تحديد اإلختالفات الموجودة بين المعلومات المختزنة 

 .ويسهل عليهم إبراز الفروق بين المعلومات المختزنة بالذاكرة للتشتت،م أقل عرضة اإلبراز بأنه

يتضمن هذا النمط الفروق بين األفراد في تنداول المجدال المثيدر الدذي يحتدوي علدى تدداخل  :اإلنطالق في مقابل التقييد - 8

ويركدز علدى  العالقة، عن المشتتات ذير ذات بحيث يكون بعيداً  اإلنتقائي،وتناقض معرفي كما يتضمن القدرة على اإلنتباه 

واسددتبعاد  بددالموقف،أي أن بعددض األفددراد يكددون لددديهم القدددرة علددى اإلنتبدداه إلددى الخصددائص المرتبطددة  الرئيسددي.العمددل 

 .ما يجعل إستجاباتهم تتأثر بالتداخل والتناقض كبيرة،في حين ال يستطيع  خرون إدراك هذه المشتتات بدرجة  المشتتات،

تبط هذا اإلسلوب بدالفروق بدين األفدراد فدي الميدل إلدى تصدنيف المثيدرات ومواقدف الحيداة التدي يتعرضدون لهدا. فدبعض فير

 المتعددة؛كما أنهم يكونون أكثر قدرة على التعامل مع المثيرات  شمولية،األفراد يصنفون المثيرات والمواقف بطريقة أكثر 

نيفاً يتسدم بالضديق وقصدر النظدر، كمدا أنهدم ال يتحملدون المواقدف ذيدر بينما يميل  خدرون إلدى تصدنيف هدذه المثيدرات تصد

 .الواضحة التي تمتاز بتعدد المثيرات
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   التصورى(: )التمايز أساليب تكوين المدركات - 9

 لهدا،يرتبط هذا األسلوب بالفروق بين األفراد فدي تصدنيف أبعداد التشدابه واإلخدتالف المدركدة للمثيدرات التدي يتعرضدون • 

فيعتمدد بعددض األفدراد فدي تكدوين المفدداهيم أو  للمفداهيم.يدرتبط هدذا األسدلوب بالطريقددة التدي يتبعهدا الفدرد فددي تكوينده  كدذلك

بينمددا يعتمددد الددبعض اآلخددر فددي تكددوين المدددركات والمفدداهيم علددى تحليددل  المثيددرات،المدددركات علددى العالقددة الوظيفيددة بددين 

وهناك مجموعدة ثالثدة مدن األفدراد يعتمددون فدي تكدوين المددركات  عها.مالخصائص الوصفية الظاهرية للمثيرات والتعامل 

 لها.والمفاهيم على قدرتهم على إستنباط مستويات العالقات بين المثيرات التي يتعرضون 

 التقداربي،يمثدل هدذا الدنمط درجدة إعتمداد الفدرد النسدبية علدى التفكيدر  :التفكير التقاربي في مقابال التفكيار التباعادي - 10

والددذي يشددير إلددى إنتدداج معلومددات متعددددة  التباعدددي،فددي مقابددل التفكيددر  الصددحيحة،لتددي تشددير إلددى النهايددات المنطقيددة وا

 .دون أن يكون هناك إتفاق مسبق على محكات الصواب والخطأ ومتنوعة،

حسية المختلفة المناسبة يشير هذا األسلوب إلى ما يكونه األفراد معتمدين نسبياً على األشكال ال: تمييز الشكل الحسي - 11

 :للخبرات وتتمثل األنماط الحسية في تفاعلها مع البيئة فيما يلي

 .أ. النمط الحسي العضلي: وهو ما يؤدي إلى ما يسمى بالتفكير الطبيعي أو اآللي

 .ب. النمط الحسي المرئي: وهو ما يؤدي إلى التفكير العددي أو الملموس

 .دي إلى التفكير اللفظيج. النمط الحسي السمعي: وهو ما يؤ

ويشدار إليهدا  األذن،كما لو كان العقل في اليدد أو فدي العدين أو فدي  الحسية،والخبرات التي يمكن أن تنتج عن هذه األشكال 

ويختلف األفراد فيما بينهم بصورة ملحوظة في إعتمدادهم علدى أحدد األنمداط الحسدية  .باألنماط الحسية والسمعية والبصرية

 .يؤدي إلى إيجاد فروق مميزة في أساليب التفكيرما  الثالثة،

يشير هذا األسلوب إلى قدرة الفرد النسبية على أداء أعمال أو مهام تكرارية  :اآللية القوية في مقابل اآللية الضعيفة - 12

 .بالمقارنة لما هو متوقع منه بناء على المستوى العام لقدرته بسيطة،

أحدهما عنصر التشدكيل ويشدتمل  اإلدراك،ذا اإلسلوب إلى نوعين مستقلين من دوافع ه يشير: المجالأسلوب تشكيل  - 13

 .واآلخر شكل التشكيل ويشتمل على أشكال عريضة مقابل الخلفية العامة للشيء المدرك العامة،على تشكيل مميز للخلفية 

وب إلددى أن األفددراد الددذين يتصددفون يشددير هددذا األسددل :الساايادة التصااورية فااي مقاباال الساايادة اإلدراكيااة ـ الحركيااة - 14

كمدا يظهدرون عددم كفايدة نسدبية فدي السدلوك  تصدورياً،يظهدرون سدلوكاً نظريداً  الجديددة،بالتصورية في المهدام الصدعبة أو 

 )23( .في حين يظهر عكس ذلك األفراد الذين يتصفون بالسيادة اإلدراكية الحركية الحركي،اإلدراكي 

  وء األنماط المعرفيةتخطيط الحمالت اإلعالنية فى ض

إزداد اإلهتمام بالفروق الفردية في مجال تناول المعلومات  المعرفي،مع تطور الدراسات النفسية وظهور علم النفس 

فإسلوب  العقلية؛إذ تصف وتميز الطريقة التي تتم بها العمليات  األفراد،ولألنماط المعرفية أهميتها في حياة  ومعالجتها،

وإسلوب التروي مقابل اإلندفاع يعبر عن مدى  بينها،سر على الفرد فحص المعلومات وتحديد العالقات الفحص والتدقيق يي

بما فيها من  اإلنسان،وتقوم األنماط المعرفية بدور المنظم لبيئة  .ومن ثم إتخاذه للقرارات للمعلومات،تأمل الفرد وفحصه 

يزها. فإسلوب التركيب التكاملي يحدد الطريقة المميزة لإلنسان إذ إنها ترتبط بتناول المعلومات وتجه ومدركات،مثيرات 

أي يستطيع النمط  اإلدراكي.بين أبعاد المعلومات والعالقات المتضمنة في الموقف أو المجال  والتكامل،في التمايز 



 عشر بعلعدد الساا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

594 

نسان إلستقبال كما تعبر األنماط المعرفية عن طرق تفضيل اإل اإلنسان.المعرفي أن يجيب عن الطريقة التي يفكر بها 

كذلك بينت الدراسات أن  وتجهيزها.على النحو الذي يدل على تعلقها بعمليات تناول المعلومات  وإصدارها،المعلومات 

أما  األخطاء.ويرتكبون عدداً أكبر من  الغامضة،إبداء إستجابة سريعة في المواقف  إلىاألفراد المندفعين يميلون 

 الغامض.اء إستجابة متأنية تستغرق قدراً من الوقت في تأمل البدائل المتاحة في الموقف فإنهم يميلون إلى إعط المتروون،

بينما يتسم المندفعون بأن قلقهم يكون ناتجاً من عدم  الخطأ،ويتسم المتروون بالقلق المصحوب بالشك من الوقوع في 

بل تحكم في السلوك  فحسب،لديهم تحكم معرفي ويشير ذلك إلى أن المندفعين ليس  مهمة.قدرتهم على األداء بكفاءة في أي 

وتلعب األنماط المعرفية دوراً في عمليات اإلختيار والتوجيه المهني أيضا. فرواد الفضاء والطيران ـ مثالً ـ  .أيضاً 

ورجال  (،ورجال القضاء يتميزون بالتريث )في مقابل اإلندفاع معرفي؛يتميزون باإلستقالل عن المجال اإلدراكي كنمط 

ويميل األفراد الذين يعتمدون على المجال )أي يتميز  الغموض.البحث الجنائي يتميزون بالنمط المعرفي المرتبط بتحمل 

إدراكهم للمواقف بأنه إدراك كلي يعتمد على درجة تنظيم المجال( إلى اإلجتماع مع اآلخرين، ويفضلون العمل وهم 

ويفضلون المهن التي تتطلب قدراً من اإلندماج  سلوكهم،جماعة في كما يهتمون برأي ال معهم.قريبون حسياً ومادياً 

ويدركون أجزاءه  تحليلية،أما األفراد المستقلون عن المجال )أي يدركون عناصر المجال بطريقة  اآلخرين.والتفاعل مع 

تي تتطلب إندماجاً أو بوصفها عناصر منفصلة عن بعضها( فال يهتمون بآراء اآلخرين فيهم، وال يهتمون بإختيار المهن ال

وألن تقديم البيانات والمعلومات مرحلة من  .ويفضلون المهن ذات الطبيعة التكنولوجية والعلمية اآلخرين،تفاعالً مع 

أن وظيفة اإلعالن هو تحقيق الذيوع أو اإلنتشار أو المألوفيه لفكره أو موضوع  وبما اإلعالني،التفاعل اإلتصالى  مراحل

وذلك عن طريق نقل المعلومات أو األفكار أو اإلتجاهات من المعلن إلى المتلقيين أو  قضية،أو أو سلعه أو خدمه 

المستهلكين المرتقبين بإستخدام رموز ذات معنى موحد ومفهوم بنفس الدرجه لدى كل من الطرفين وهو ما يطلق عليه 

بين الرسالة اإلعالنية وتحقيق اإلدراك ثم اإلقناع  الرسالة اإلعالنية فالبد من دراسة األنماط المعرفية ألنها حلقة الوصل

)14 , المتلقى.الرساله العديد من المؤثرات الممكنه كى تصل إلى هدفها وهو  وتتضمن )P.149,242, 8( المتلقي.لدى 

)P.255,256 والدعاوى  فتمثل الرساله اإلعالنيه عنصراً أساسياً في اإلعالن تتيح للمعلن طاقات هائله للتعبيرعن األفكار

اإلعالنيه التي يريد توصيلها إلى المتلقى كما تعتبر منبهاً يستهدف إحداث إستجابات معينة يتمثل أهمها فى إنتقال 

المعلومات اإلعالنية إلى المستهلكين , وخلق درجة عالية من اإلدراك والمعرفة لديهم بالسلعة أو الخدمة أو المنشأة المعلن 

وتحريك الدوافع  لديهم , وإحداث اإلقتناع , والتوجيه إلى اإلستجابة المطلوبة , والتأكيد على عنها , وإستثارة الرذبات 

جوانب معينة فى المضمون اإلعالنى ، وحتى يمكن تحقيق هذه األهداف بفعالية فإن من الضرورى البدء بدراسة الجمهور 

الجمهور العام أو الجمهور النوعى الخاص , حتى الذى ستوجه إليه الرسالة اإلعالنية دراسة وافية سواء على مستوى 

فيحتاج   )P.149,242, 8(يمكن صياذة الرسائل االعالنية التى تتناسب تماماً مع طبيعة هذا الجمهور وإحتياجاته اإلعالنية .

إلقتصاديه مخطط الحملة اإلعالنية إلى وصف للتركيبه الديموذرافيه والسيكولوجيه والسلوكيه الثقافيه واإلجتماعيه وا

 اإلجتماعيه،الحاله  والجنس،والدينيه للجمهور الذى تستهدفه الرساله اإلعالنيه قيد التكوين. فيحتاج إلى بيانات مثل العمر 

مكان اإلقامه وذيرها عالوه على معلومات حول مواقف المستهلك المحتمل  الثقافه، التعليم، الدخل، الوظيفى،الموقع 

)6 , (.واإلدعاءات اإلبتكاريه المزمع تضمينها فى الرساله اإلعالنيه وبالمنافسين، عنها،لمعلنه )مواقف ذات صله بالسلعه ا

)P.323   
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 يلي:وتتمثل أهم الجوانب التى يجب على المعلن دراستها عن الجمهور فيما 

 0الجماعات المحددة التى سيوجه إليها اإلعالن  -

 0 خصائص هذه الجماعات من الجوانب المختلفة -

 درجة المعرفة الحالية المتاحة لدى الجمهور عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها -

 0المداخل اإلقناعية المختلفة التى يمكن إستخدامها بكفاءة بالنسبة لمختلف فئات الجمهور المستهدف  -

 المستهلكين.الوضع التسويقى الحالى للسلعة أو الخدمة المعلن عنها لدى  -

 النفسية:والمستقبل فى المجاالت إشتراك المرسل 

ال يتم نقل المعلومات والبيانات من المعلن إلى المستقبل إال إذا تحقق حد أدنى من التداخل بين مجال خبرة المرسل 

"المعلن" والمستقبلين "المستهلكين" فذلك يؤدى إلى إيجاد الفهم المشترك الموحد لمعنى الرساله اإلتصاليه بين المرسل 

 اإلتصال.ل وإلى إحداث اإلتصال الحقيقى المبنى على المعرفه التبادليه المشتركه للرساله بين طرفى عملية والمستقب

ويوضح الشكل التالى التداخل بين مجال خبره المرسل والمستقبل مما يخلق مجاالً مشتركاً تؤدى فيه الرساله دورها 

أن المعلن يستخدم فى حملته اإلعالنيه مجموعه من عوامل  وبتطبيق هذا النموذج على اإلعالن نجد الفعال.اإلتصالى 

ولكن عملية اإلتصال لن تتحقق ـ بالضروره ـ إال فى حاله  مقنعه،التأثير النفسي المختلفة لترميز الرساله اإلعالنيه بطريقه 

وم واأللوان وذيرها بنفس واحده فقط هى أن يفهم المستهلكون الموجه إليهم الرساله اإلعالنيه هذه الكلمات والصور والرس

بالنسبه للمعلن قد ال تقع فى دائره خبرة  واضحةذلك أن الكلمات والعبارات والصور التى تبدو  المعلن.قصده  الذيالمعنى 

      )P.150, 8(  عليهم.المستهلكين أو ال تحقق التأثير المطلوب 

 
 ( المجال المشترك للمرسل والمستقبل1)شكل 

 الفعاله:إلعالنية محددات الرسالة ا

أساسى إلحداث اإلقناع والتأثر بها فالرسالة األكثر فهماً هى الرساله البسيطه وإنه من الصعب إقناع  رسالةإن فهم أى 

أنها هنا جاءت أهمية دراسة األنماط المعرفية للمتلقي حيث  ومن  )P.95, 16( يفهمها.شخص بأحد الموضوعات دون أن 

ى الفرد لتنظيم ما يراه، وما يدركه من حوله، وأسلوبه في تنظيم خبراته في ذاكرته ، وأساليبه في األداء المفضلة لد ألوان

الفروق بين األفراد في كيفية ممارسة العمليات المعرفية المختلفة مثل اإلدراك ، فهو  بالذاكرة.إستدعاء ما هو مختزن 

عناصر أو المتغيرات التي يتعرض لها الفرد ، وتشمل الرسالة والتفكير، وحل المشكالت، والتعلم، وإدراك العالقات بين ال

اإلعالنية على جانبين رئيسيين هما الجانب التحريرى أى الذى يعتمد على الكلمات بصفة أساسية والجانب التصويرى أى 

الحاالت تزداد  الذى يركز على الصور والرسوم ، وهما يؤديان سوياً دوراً تكاملياً فى الصياذه اإلعالنيه ، وفى بعض

األهميه النسبيه للصور أو الرسوم أو العكس وذلك طبقاً للظروف الموضوعيه واألهداف اإلعالنيه واإلتصاالت للسلعه أو 

الخدمه المعلن عنها . وتعتبر الكلمات من العناصر الصعبه فى الصياذه اإلعالنيه نظراً لعدم قابلية الرموز الكالميه للفهم 

المستهلكين نظراً  لكافةحيث يحتمل أال تنقل نفس الفكره بنفس المعنى  الناس،لحاالت بالنسبه لبعض والتفسير فى بعض ا



 عشر بعلعدد الساا                                          مجلة العمارة والفنون                                                

596 

ولما كانت الوظيفه األساسيه للكلمات  المتلقيين،إلختالف مدلول بعض الكلمات وصعوبة قياس تأثير البعض اآلخر على 

إستخدام الكلمات الموحيه يلعب دوراً كبيراً فى عمليه  فإن المستهلكين،فى الرساله اإلعالنيه خلق الصور العقليه لدى 

وتدل نتائج الدراسات  اإلعالنيه،اإلتصال. كما تعتبر الصور والرسوم اإلعالنيه من أهم العناصر التى تتضمنها الرساله 

وتتميز  عالن.اإلالسلوكيه على إنها تمثل العنصر الرئيسى أو العامل المفتاحى فى جذب اإلنتباه إلى اإلعالن لموضوع 

 الناس،كما إنها تخاطب العقليه البصريه التى يتميز بها  بسهوله،الصور والرسوم بأن لها لغه عالميه يفهمها جميع الناس 

مما يجعلها تقوم بعملية اإلتصال اإلعالنى بدرجه وضوح وكفاءه أعلى من كفاءه الكلمات التى يتكون منها النص اإلعالنى 

فالجانب   )P.181,243,244, 8(...  اإلضاءة، الحركة، وذيرها األلوان،ثير النفسي األخري مثل إضافة إلى عوامل التأ

 التحريري والجانب التصويرى يجب أن يكمل كل منهما اآلخر لتكوين رساله إعالنيه ناجحه. 

 إستراتيجيات تخطيط الحمالت اإلعالنية بين الشمولية واإلنفرادية 

عنددما تخاطدب الحملدة اإلعالنيدة فئدات متعدددة دون تمدايز  )الشمولية(:Strategyiffuse D  اإلنتشار:إستراتيجية  أ(

وفدى هدذه الحالدة فدإن إسدتراتيجية تحريدر اإلعدالن تتسدم  للجميدع.بين قطاعاته المختلفة فإنها تستخدم رسالة إعالنيدة واحددة 

يركدز علدى رسدالة  والدذيثالً إعالن بيبسدى كدوال فم اإلعالنية.وعدم التحديد للصورة الذهنية من وراء الرسالة  بالغموض،

ففهم هذه الرسالة متروك لكل فدرد ولدذا  اإلعالن.واحدة إن هذه الرسالة تعبر تعبيراً مثالياً عن إستراتيجية اإلنتشار لتحرير 

 ن.المستهلكيرسالة تقول شيئاً واحداً للجميع فال يوجد تمييز أو تمايز بين قطاعات  وهيفهى تتسم بالغموض 

فهدى عنددما  السدابقة،على النقيض مدن اإلسدتراتيجية  )اإلنفرادية(: StrategySelective اإلستراتيجية اإلنتقائية  ب(

وفى ظل هذه اإلستراتيجية فإن اإلعدالن يحداول أن يبدرز جاندب مدن جواندب المندتج  محددة.توجه الحملة اإلعالنية إلى فئة 

يددتم  الددذيذلددك الجاندب  مدددركاً.وسددواء كدان هددذا حقيقيداً أو  األساسددية،منافعده  والتدى قددد تكدون أحددد مالمحدده الماديده أو أحددد

يدتم إختيداره البدد وأن  الدذيوالواقدع أن الجاندب  باألسواق.يعطى للمنتج ميزته التنافسيه  الذيالتركيز فيه على اإلعالن هو 

يجية المسدتخدمة فدى تحريدر اإلعدالن لهدذه فمدثال سدجائر مدارلبورو فاإلسدترات المسدتهدف.يكون متناسباً مع القطاع السوقى 

فدالمعلن مدن وراء إعالناتده يهددف إلدى جعدل الصدورة الذهنيدة  فقدط.السجائر هى إسدتراتيجية إنتقائيدة موجهدة إلدى الرجدال 

 للرجدل.للمنتج مرتبطة بالرجال فقط وذلك لسنوات طويلة فه يبني الرسالة اإلعالنية بمدا يتناسدب مدع الجاندب السديكولوجي 

أراد المعلدن أن يصددل إلددى القطدداع المتددروك )السدديدات( فددإن عليهددا أن تقددم منتجدداً  خددر تحددت نفددس اإلسددم "مثددل اليددت  وإذا

مارلبورو" ثم تركز فى إسدتراتيجيتها اإلعالنيدة اإلنتقائيدة علدى أن هدذه السدجائر موجهده إلدى السديدات مدع مراعداة الجاندب 

 )P.429,434,435, 2( اإلعالنية.السيكولوجي لهم عند تخطيط الحملة 

يمكان اإلساتفادة مان عوامال التفضايل المتعلقاة ويتناول البحث دراسة نوع الجانس كمعياار لتجزئاة فئاات المتلقياين حياث 

 .الجرافيكيةبنوع الجنس فيما يتعلق بوضع كود الرسالة وتحديد المعالجات 

يعرف أيضاً بإسم علم النفس و ، )Psychology of Men(باللغة اإلنجليزية بمصطلح : يعرفالرجلعلم نفس 

وهو نوع من أنواع علم النفس الذي يهتم بدراسة المواضيع النفسية الخاصة  ، psychologyMasculine الذكوري

أيضاً بأنه علم النفس الذي يهتم بمتابعة التأثيرات اإلجتماعية على  معالجتها، ويعرفووسائل  تحليلها،وطرق  بالرجال،

لقد إهتم العديد من علماء النفس  جزئي.وتأثيرها على شخصيته بشكل كلي أو  معها،اعله ومعرفة طريقة تف الرجل،

والعوامل البيئية المحيطة بهم من أجل تحديد طبيعة  النفسية،بدراسة الفرق بين الرجال والنساء باإلعتماد على المؤثرات 

مكنوا من دراسة تأثيرها على شخصيات ذات والتغيرات النفسية حتى يت والمشكالت، الضغوط،وتأقلمهم مع  تعاملهم،

وعلم نفس النساء من أجل وضع مجموعة من المميزات بينهما  الرجال،لذلك ظهر مصطلحا علم نفس  المختلفة،النفسيات 
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يتميز علم نفس الرجل بمجموعة من الخصائص وهي دراسة الفرق بين وباإلعتماد على الدراسات النفسية التحليلية. 

ساء باإلعتماد على المكونات الجسمية، والنفسية، وذيرها من العوامل األخرى. يتابع إسلوب التصرف الذي والن الرجال،

يقوم به الرجل أثناء التعرض لموقف ما. كما يحلل السلوكيات الخاصة بالرجل من خالل مواجهته لمجموعة من المواقف 

ة الرجل، وهي: القوة، والمسؤولية، والعمل. ويسعى لربط المؤثرة. ويهتم بدراسة المواضيع الثالثة الرئيسية في شخصي

 )20(الحالة النفسية للرجل، مع الثقافة السائدة في المجتمع الذي يوجد فيه، عن طريق تحديد درجة تأثيرها على شخصيته. 

م ويطلق عليده أيضداً مسدمى علد ، )Psychology of women(يعرف باللغة اإلنجليزية بمصطلح المرأة:علم نفس 

وهو نوع من علم النفس الذي تتمحور فكرته األساسية حول دراسة التكوينات  Feminist psychologyالنفس األنثوي 

إن القضدايا  الجنسدين.ويقوم علم النفس النسدوي علدى القديم والمبدادخ الخاصدة بالتسداوي بدين  .البشرياإلجتماعية والجنس 

كيفيدة  إلدىهم بها الدبعض التعريدف العدام لندوعهم )ذكدر، أنثدي(. باإلضدافة المتعلقة بالجنس البشري تتضمن الطريقة التي يف

تأثرهم بالتكوينات اإلجتماعية ذات صلة بدالجنس البشدري )التسلسدل الهرمدي الجنسداني أو الهياكدل الهرميدة للجنسدين( وأي 

طبيعدة الفدرد مدن الندواحي  نوع من المسائل والقضايا المتعلقة بالجنس البشدري والهددف وراء دراسدة هدذا المجدال هدو فهدم

الندوع وكيفيدة تدأثير  علدىحيث يركز  بالمرأة.إن علم النفس النسوي يعير إهتماماً كبيراً لكل ما يتعلق  واإلجتماعية،النفسية 

الفرد وعن تلك المعتقدات الراسخة التي تناولتها األفراد والمجتمعات سابًقا حول النساء والعالقات الخاصدة بهدم  علىالنوع 

 )21(سيكولوجية المرأة.  علىأثير المجتمع وت

 المرأة:الفرق بين دماغ الرجل ودماغ 

حيث كشفت الدراسات عن إختالفات رئيسية بين أدمغة الرجال  رؤيته،إن الفروق بين الرجل والمرأة يتعدى ما يمكن 

ضل أو األسوء وهذه اإلختالفات والنساء وعلى الرذم من وجود فروق بين الجنسين فاليمكن إعتبار طريقة أي منهما األف

 إجماالً هناك أربعة مجاالت أساسية من اإلختالف في أدمغة الرجال والنساء وهي: الدماغ،ترجع إلختالف وظائف 

 (،تقوم أدمغة الرجال بإستخدام ما يقارب سبع مرات من المادة الرمادية )هي مراكز معالجة المعلومات والعمل المعالجة: 

مغة النساء عشرة أضعاف المادة البيضاء )هي شبكة التواصل التي تربط المادة الرمادية في الدماغ بينما تستخدم أد

بينما يبرع  مهمة واحدة،ومراكز المعالجة األخرى ببعضها البعض( لذلك نالحظ أن النساء يستطعن القيام بأكثر من 

  مهمة واحدة.الرجال في المشاريع التي تركز على 

أنها نظام دقيق من المواد الكيميائية التي توجد في الدماغ وتحديًدا في النهايات العصبية، ويطلق عليها ب تعرفالكيمياء: 

وتنطلق هذه المواد الكيميائية بمجرد وصول  لها،إسم الناقالت العصبية التي يتم تخزينها في عقد أو إنتفاخات مخصصة 

ن الرجال يتخلصون من اإلجهاد بطرق وإستراتيجيات مختلفة عن أهم اإلختالفات في الكيمياء أ لها،اإلشارات العصبية 

 )24( منهما.بسبب الهرمونات المختلفة لدى كل  النساء،

كثافة اإلتصاالت العصبية عند النساء أكثر منها عند الرجال فتميل النساء إلى إستخدام الحواس والعواطف : بنية الدماغ

ية على جانبي الدماغ بينما يمتلك الرجل مراكز لفظية على النصف األيسر أكثر من الرجال، وتمتلك النساء مراكز لفظ

شخص أوشعور، بينما يمتلك الرجال مراكز شفهية  قصة،للمخ فقط ; لذا تستخدم النساء كلمات أكثر عند مناقشة أو وصف 

 أقل.

بفضل تدفق الدم  لرجال،اإن دماغ النساء يجعلهن قادرات على إسترجاع ذكريات عاطفية أكثر من  الدماغ:نشاط  

 الطبيعي أكثر بكثير في جميع أنحاء الدماغ في أي لحظة من الرجل.
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 المرأة:إختالف إستخدام فصي المخ عند كال من الرجل 

أن لكل نصف من الدماغ )األيمن واأليسر( عمالً خاصاً به. وعن هذا  روجر سبيري م أكتشف العالم1960في عام 

 )25( اآلخر.وظائف تختلف عن  حدياإلكتشاف نال جائزة نوبل. ولكل نصف من الدماغ على 

ين، كما أكدت األكاديمية بالدراسة العلمية والتشريح، أن هناك فروق بين مخ اإلثن هارفارد،ووجد الباحثون في جامعة 

األمريكية للعلوم العصبية من وجود فوارق في بنية و لية عمل مخ المرأة وعمل مخ الرجل، وأن هذه الفوارق تفسر لنا 

% من الرجال يستخدمون الشق األيسر من 80وأثبتت التجارب واألبحاث أن  بينهما،طريقة إختالف التفكير والسلوك 

والمخ يتكون من نصفين، أيمن  األيسر.نما النساء يستخدمن الشق األيمن من المخ أكثر من بي األيمن،المخ أكثر من 

وأيسر، كل واحد منهما له وظائف محددة، ودائًما يكون هناك نصف مسيطر على اإلنسان في طريقة تفكيره، فالنصف 

م بالتفاصيل وتحكمه الحقائق والمنطق، ومستخدم هذا الجزء يهت والحسابات،األيسر يتميز بوجود مراكز المنطق والتحليل 

ويجيد الحسابات الرياضية وإدراكها بشكل علمي، كما يستطيع وضع الخطط والوصول إلى نتائج دقيقة. أما النصف 

األيمن، يتميز بوجود مراكز التوافق واإلبداع واإليقاع واإلبتكار والتفكير ذير المباشر، لذلك مستخدم هذا الجزء يهتم 

لعامة، وينشط في الفلسفة ويفهم المشاعر بغض النظر عن المنطق. وأثبتت األبحاث أن األلياف العصبية عند بالصورة ا

أضعاف العدد الموجود عند الرجال، هذه الفروق أدت إلى وجود  4بـ المرأة تربط بين الشقين األيسر واأليمن من المخ 

التفكير، فالرجال أقدر على تناول موضوع واحد والتركيز فيه  إختالف واضح في طريقة التفكير لكل منهما، وأيًضا نوعية

وتحليله والوصول إلى نتيجة دقيقة، ألن الفص األيسر المسؤول عن التحليل يعمل بدون أن يتصل كثيًرا، عكس المرأة 

ن التي تستطيع التفكير في أكثر من موضوع بدون تحليل دقيق. تابعت األبحاث، الرجل أقدر على فصل نفسه ع

الموضوعات التي يناقشها، أما المرأة فيمكنها الحديث في أكثر من موضوع، ودائًما تعتمد على حدسها ألنها تهتم 

بالتفاصيل الدقيقة واللفتات العابرة التي ال يالحظها الرجل، فتستطع إكتشاف إذا كان المتحدث أمامها يكذب أم ال من 

كما تهتم األنثى بالمشاعر والرومانسة  حكمها.شعورها يتدخل في طريقة حديثه، وإذا شعرت بضيق من شخص ما فإن 

 )26( عقله.وتحكم قلبها فيما يحكم الرجل دائًما 

 
 ( وظائف فصي المخ2شكل )

 والمرأه:إختالف الجانب السيكولوجى لكال من الرجل 

ينهما من ناحيتي التفكير والنفسية الفروقات الموجودة بين دماذي الرجل والمرأة والتي هي السبب الرئيسي في اإلختالف ب

 الفردية:مع األخذ فى اإلعتبار الفروق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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والغرائز وهو عند المرأة أكبر من الرجل وأكثر أثراً على  العواطف الجهاز الحافي هو الجهاز المسؤول عن : (عاطفيا1

أنها أكثر وأدق  السلوك ، ولذلك فإن المرأة أكثر مالحظة للتغيرات العاطفية بأي شكل لفظي أو حسي أو حركي ، كما

تعبيراً عن عواطفها من الرجل وأكثر قدرة على اإلرتباط والرعاية ، لذلك فإن المرأة تتأثر بحديث الرجل ، بل وسلوكه 

أكثر من مظهره ، في حين أن اإلستثارة العاطفية عند الرجل تبدأ بالمظهر ، ونجد أن الرجل يميل لإلستقاللية والسيطرة ، 

 .إلى التقدير لذاتها ال لمكانتها اإلجتماعية أو إلنجازها ، وهذا ال يعني أن المرأة ال تعنى باإلنجازفي حين تميل المرأة 

يستخدم الرجال الجزء األيسر من الدماغ بنسبة أعلى بكثير من الجزء األيمن , : (التعامل مع المشاكل والقضايا الحياتية2

المنهجية التي يستخدمها الرجال في التعامل مع القضايا اليومية العكس عند المرأة ، وهذا يفسر الطريقة العملية  و

والمشاكل ، بينما تواجه المرأة هذا المشاكل والقضايا بطرق عاطفية نوعا ما ، فمن المعروف أن الجزء األيسر من الدماغ 

ابات من المرأة ، هو المسؤول عن المنطق بينما الجزء األيمن فمسؤول عن العاطفة ويعد الرجل أكثر عرضة لإلضطر

مثل صعوبات القراءة أو المشاكل اللغوية المختلفة ، وذلك يعود إلى أن الرجل يستخدم الجزء األيسر أكثر من الدماغ 

 .عكس المرأة ، والتى في حال وجود أي مشكلة بأحد األجزاء يمكنها إستخدام الجزء الثاني

% في 4الخاليا في عقل الرجل عن تلك في عقل المرأة بحوالي يزيد عدد : ( التأثر باألحداث والتجارب وإنعكاساتها3

وهذا يعني بالواقع العملي أن النساء أكثر تأثراً بالتجارب من  الرجل،حين تزداد شبكات اإلتصال في عقل المرأة أكثر من 

 )27( لها.الرجال وأكثر إحتفاظا بها، وتذكرا 

 الفرق بين طريقة تفكير الرجل والمرأة

تميل النساء إلى التواصل بشكل أكثر فعالية من الرجال ، مع التركيز على كيفية إيجاد حل يخدم  : ت اإلنسانيةالعالقا -1

المصلحة العامة ، وإستخدام اإلشارات ذير اللفظية مثل نغمة الصوت والمشاعر والعواطف ، في حين أن الرجال يميلون 

ل ، وعزلة أكثر ، الرجال يجدون صعوبة في فهم العواطف التي ال يعبر إلى أن يكونوا أكثر توجهاً نحو المهام ، بكلمات أق

عنها بالكلمات الصريحة ، في حين أن النساء تميل إلى التلميحات العاطفية ، هذه اإلختالفات تفسر لماذا يواجه الرجال 

 بين النساء. والنساء أحيانا صعوبة في التواصل ولماذا تبدو الصداقات بين الرجال مختلفة عن الصداقات

الرجال يميلون إلى إستخدام الفص األيسر من المخ في حين أن النساء تميل إلى  :األيمنالفص األيسر من المخ الفص  -2

لذلك نجد أن النساء يقمن بحل  المخ،هذا اإلختالف يفسر لماذا الرجال أقوى عموماً مع أنشطة الفص األيسر من  العكس،

 أكثر وعياً بالمشاعر أثناء التواصل.المشاكل بشكل أكثر إبداعاً و

تكون عادة أكبر بكثير في الرجال  )IPL (هناك منطقة في المخ تسمى الفص السفلي الداخلي : القدرات الرياضية -3

خاصة على الجانب األيسر ، مما هو عليه في النساء ، ويعتقد أن هذا القسم من المخ مسئول عن القدرات الرياضية الذهنية 

هذا يفسر لماذا الرجال في كثير من األحيان لديهم أداء أعلى في المهام الرياضية من النساء ، ومن المثير لإلهتمام  ، وربما

، أن هذه المنطقة هي نفس المنطقة من عقل أينشتاين التي تم إكتشافها وكانت كبيرة بشكل ذير طبيعي ، كما تعالج هذه 

 والجانب األيمن األكبر في النساء يسمح لهم بالتركيز على محفزات محددة.المعلومات الحسية ،  IPL المنطقة المسماه

في حين أن النساء تتعامل مع  التوتر،الرجال يميلون إلى أن يكون لهم رد فعل قتالي تجاه  :اإلجهادرد الفعل تجاه  -4

والسبب في  أطفالهم،نفسهم ورعاية ففي أوقات اإلجهاد تجد النساء تقوم برعاية أ والرعاية،التوتر بإستراتيجية الصداقة 

 الهرمونات.ردود الفعل المختلفة تجاه اإلجهاد يرجع إلى إختالف 

https://neronet-academy.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%aa/
https://neronet-academy.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%aa/
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 الرجال،ويكونان أكبر في النساء منه في  لغة،تم العثور على قسمين في المخ هما المحركان األساسيان ألي  :اللغة -5 

 اللغة.لذلك تجد النساء تتفوق عادة في الموضوعات القائمة على 

مما يتيح لهم أن يكونوا أكثر إتصاالً  الرجال،عادة ما يكون لدى النساء نظام عاطفي عميق أكثر من  :العواطف -6

 اآلخرين.مما يقوي الترابط مع  عنها،وأن يكونوا أكثر قدرة على التعبير  بمشاعرهم،

لفرق في الحجم ال عالقة له على االطالق هذا ا المرأة،مخ  من ٪12-11عادة مخ الرجال أكبر بنسبة  :الدماغحجم  -7

 النساء.يحتاج الرجال لمزيد من الخاليا العصبية للسيطرة على الكتلة العضلية وحجم الجسم األكبر من  بالذكاء،

كما أن النساء يقمن  األلم،تتطلب النساء المزيد من العالج عن الرجال للوصول إلى نفس المستوى من تخفيف  األلم: -8

  ر عن  المهن والسعي إلى العالج أكثر من الرجال.بالتعبي

أو أن يكونوا قادرين على تصور شكل ما وطريقة  أقوى،عادة ما يكون لدى الرجال قدرات مكانية  :المكانيةالقدرة  -9

دار في وقد أكتشف الخبراء أن المرأة لديها منطقة سميكة الج المجال،في حين أن النساء عادة ما يكافحون في هذا  عمله،

وقد أظهرت الدراسات أن هذه القدرة تكون في األطفال الصغار الذين  األشياء،تعيق القدرة على تخيل حركة  المخ،

 القدرات تم تعزيزها من خالل التأثيرات البيئية. إن هذهمما ينفي أي أفكار تقول  العمر،أشهر من  5تتراوح أعمارهم بين 

كثر عرضة لمشاكل القراءة أو مشاكل اللغة األخرى ، لكن إذا كان لدى المرأة مشاكل في الرجال أ : الحساسية لالضطرابات -10

القراءة ، فمن المرجح أنها تستطيع أن تعوض ذلك بطريقة ما ، في حين أن النساء أكثر عرضة الضطرابات المزاج 

 )28(.  والقلق من الرجال االكتئاب مثل

 أثر إختالف الجانب السيكولوجي لكال من الرجل والمرأه على األنماط المعرفية 

بناًء على ما سبق فالنمط المعرفي هو إسلوب شخصي يعبر عن تفضيالت الفرد عند تناوله وإعداده للمعلومات ، ويفسر 

ى الطرق التي يرشح بها الفرد معلوماته ، أو تباين البنى المعرفية لدى األفراد ، ويعمل على تنشيط القدرات العقلية ، أو ه

الخطة الداخلية ، التي يستخدمها الفرد لمعالجة معلوماته ، ونجد أن نوع الجنس قد يتحكم فى النماذج المختلفة التى يتبعها 

القدرة على الرجال يفكرون بشكل جزئي والنساء يفكرن بشكل عام ولدى الرجال  الفرد من األنماط المعرفية فمثال نجد أن 

اإلبتعاد عن المشكلة وتقليل التعقيد الموجود فيها ، وهذا يجعلهم ال يقدرون التفاصيل الدقيقة التي قد تكون مهمة للحل 

وعند تطبيق هذا على أحد نماذج الناجح من ناحية أخرى فالطريقة التي تفكر بها النساء تجعلهن أكثر عرضة لإلرباك . 

نستنتج أن الرجل يتبع نمط التبسيط بما له من عيوب  يط المعرفي في مقابل التعقيد المعرفيالتبس وهياألنماط المعرفية 

وعند ويمكن للمرأة التفكير في أكثر من مشكلة في وقت واحد عكس الرجل  التعقيد.ومميزات مقابل إتباع المرأة لنمط 

نستنتج أن المرأه تتبع نمط الفحص والرجل  صالبأورة في مقابل الفح تطبيق هذا على أحد نماذج األنماط المعرفية وهى

يتبع نمط البأورة ، كذلك الرجال يفضلون التعرض للمخاطر أكثر من النساء ، فهم يحبون اإلنخراط في سلوكيات محفوفة 

نجد أن  المخاطرة في مقابل الحظر وعند تطبيق هذا على أحد نماذج األنماط المعرفية وهىبالمخاطر وعدم اإلكتراث 

ل يميل إلتباع المخاطرة كنمط معرفي بينما تميل المرأة للحذر ... وهكذا فثقافة الرجال أكثر هرمية في حين أن الرج

المرأة تفضل المساواة ، لهذا يتفاخر الرجال بإنجازاتهم وقدراتهم أكثر من النساء. كذلك فى ردة الفعل تجاه التوتر في 

بينما تتعامل النساء مع هذه المواقف بإستراتيجية وتكوين روابط  الحاالت،يميل الرجال إلى المواجهة في هذه  العالقات،

مما يسمح لهم بأن يكونوا أكثر إتصاالً بمشاعرهم وأكثر قدرًة على  الرجال،والنساء عاطفيات أكثر من  إجتماعية قوية.

https://www.albdel.com/812
https://www.albdel.com/812
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فالنساء أفضل في التمييز بين  م،ألدمغتهالتعبير عنها. الرجال والنساء لديهم طرق مختلفة إلستخدام المراكز البصرية 

كل هذه اإلختالفات النفسية بين الرجل  بينما الذكور أكثر حساسيًة للتفاصيل الدقيقة والمؤثرات المتحركة بسرعة. األلوان،

 المعرفية.فنوع الجنس هو أحد محددات األنماط  منهما،والمرأه يمكن من خاللها إستنتاج األنماط المعرفية المتبعه لكال 

)29( 

 تخطيط الحمالت اإلعالنية فى ضوء سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة 

من المبادخ العامة التي يجب على المعلن مراعاتها حتى يؤتى اإلعالن ثماره المرجوة إنه ملزم أن تكون السلعة أو الخدمة 

لرسالة اإلعالنية إلى المستهلكين وأن توجه ا عنده،موضع اإلعالن جيدة من وجهة نظر المستهلك وتشبع حاجة حقيقية 

اإلعالن على معلومات صادقة  يحتويوأن  وخصائصهم،المرتقبين للسلعة فتخاطبهم باألسلوب المالئم إلستعداداتهم 

وأن يكون اللفظ داالً على  ألفاظ،وصريحة ووافية ال لبس فيها والذموض بحيث ال تحتمل أى تأويل لمعانى ما تحتويه من 

كذلك أن تبلغ الرسالة اإلعالنية للجمهور المرتقب بالطريقة الصحيحة وفى  قصور.د منه دون مبالغة أو المعنى المقصو

 اإلعالنات.وأن تستخدم فى حملها إلى المستهلك وسيلة مالئمة من وسائل نشر  الشراء،الوقت المالئم لتكوين الرذبة فى 

 المرتقبين،لته اإلعالنية إلى جمهوره من المستهلكين الفعليين أو ومهما كان نوع الوسيلة التي يستخدمها المعلن فى نقل رسا

وتسعى إلثارة إهتمام  نحوها،فإنه يتعين على المعلن أن يعمل على تصميم إعالناته بحيث تعمل على جذب اإلنتباه 

ذبة لديه فى الشيء يهتم بها وتكون الر الذيوتصاغ بطريقة مقنعة فتجد طريقها سهالً إلى عقل المتلقى  بها،المتلقيين 

وبهذا تكون الرسالة قد أدت  أشياء.ثم تدفعه إلى اإلستجابة إلى ما يقدمه المعلن من عروض أو مقترحات أو  عنه،المعلن 

دورها كامالً من الناحيتين النفسية والفنية. ونظرا إلختالف طريقة التفكير بين الرجل والمرأة أثر إلختالف طبيعة تركيب 

كذلك إختالف الجينات إختالفا كبيراً عن بعضها ، وعدد األلياف العصبية عند المرأة الذى يبلغ أربعة  دماغ كل منهما ،

أضعاف ما عند الرجل ، وهذه األعصاب هي الرابط بين الفص األيسر المسؤول عن التفكير التحليلي والفص األيمن 

رجل في تحليل المواضيع بدقة أولية عالية ، والذي المسؤول عن التفكير الكلي في الدماغ ، حيث تزداد نسبة تركيز ال

يرجع سببه إلى ضعف اإلشارات المنبعثة من الفص األيمن ، عكس المرأة التي تستطيع التفكير في أكثر من أمر في نفس 

على الوقت ، ألن اإلشارات المنبعثة من الفص األيمن قوية ، بسبب قوة األلياف العصبية الواصلة بينهما ، مما يعمل 

إحتياج الرجل لتصديق أمٍر ما إلى األدلة والبراهين العقلية والمنطقية ، أما المرأة فهي تعتمد على حدسها وشعورها ، 

بسبب إتصال فصي دماذها بطريقة قوية أكثر من الرجل . يختلف تفكير الرجل عن المرأة في وصف التفاصيل وعدم 

فإنها  عقلها،ل كبير بسبب كثرة المواضيع والمعلومات التي تدور في حيث تميل النساء إلى وصف التفاصيل بشك وصفها،

أما الرجل فيميل إلى ذكر الموضوع األساسي والرئيسي وال يتطرق  الوقت،تستطيع الجمع بين أكثر من موضوع في نفس 

د إستقبال كل كذلك عن بسبب ضعف األلياف العصبية التي تربط بين فصي دماذه األيسر واأليمن التفاصيل،إلى ذكر 

  )29(منهما للمعلومات ...

األمر الذي يؤكد أن السمات والسلوكيات المتنوعة التي تميز كل جنس عن اآلخر يمكن أن يكتسبها الشخص من خالل 

في حين أكدت الدراسة  .تركيبته البيولوجية إلى جانب أنه يكتسبها أيضاً من خالل التربية والمجتمع من حوله الذي نشأ فيه

ال يوجد إختالف مؤكد في نسبة الذكاء بين المرأة والرجل إال أن الذاكرة البصرية لدى النساء بدت أكثر مهارة منها  أنه

وهو األمر الذي يمكن أن يفسر سبب إهتمام  وفي الوقت نفسه كان الرجال أكثر قدرة على تمييز المجسمات .لدى الرجال

فيجب على  تميل النساء إلى ربط األماكن بالمعالم البارزة التي تميزه.الرجال بالخرائط لمعرفة تحديد الطرق في حين 

مخطط الحملة اإلعالنية اإلستفادة من كل هذه الفروق واإلختالفات فى وضع كود الرسالة وتحديد المعالجات الجرافيكية 
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تخطيط الحملة اإلعالنية الموجهه  ولذا يجب األخذ فى اإلعتبار عند )30(واإلستماالت المناسبة للحملة اإلعالنية الموجهه .

للرجال أن تكون الرسالة موجزة وأن تستخدم كلمات القوة وتثبت ما تقوله بالحقائق وتوفير حلول للمشاكل التي تستخدم 

المنتجات التي تبيعها  ، أما الحملة اإلعالنية الموجهه للنساء ، يجب أن تميل الرسالة إلى أن تكون وصفية ، وأن تستخدم 

ء المسئولية وأن تقدم كلمات أكثر ليونة ، واألهم من ذلك أن الرسالة يجب أن تنتهي بطريقة تجعلها تشعر بالتفهم إخال

  )31(...والدعم 

 المرأهسيكولوجية تخطيط الحمالت اإلعالنية فى ضوء األنماط المعرفية بين سيكولوجية الرجل و
بمعان مختلفه لدى فئات الجمهور نظراً ألن هذه العمليه ترتكز على يمكن أن تتم عملية فهم الرساله اإلعالنيه الواحده 

طرق الفرد المميزة في إستقبال المعرفة نظرا إلختالف المتلقيين فى األنماط المعرفية أى  الرساله.الرموز المتضمنه فى 

حة والموجهة توجيه ظاهر ونجد أن الرسائل اإلعالنية الواض .ماوالتعامل معها وإصدارها ومن ثم اإلستجابة على نحو 

ويتطلب ذلك ضروره فحص  واضحة.على خالصة معقده أو ذير  تحتويوواضح أكثر إقناعاً من تلك الرسائل التى 

حيث تشتمل  وشكلها،المعانى المتضمنه فى كلمات اإلعالن والصور والرسوم وكافه جوانب مضمون الرساله االعالنيه 

يلقى إتفاقاً جماعياً ومفهوما عاماً لدى  الذيا المعنى الداللى أى أن المعنى العام الكلمات على نوعين من المعانى أولهم

توحى به الكلمات  الذيوثانيهما المعنى الرمزى أو التقويمى أو المتضمن وهو المعنى اإلضافى  الناس،النسبه الغالبه من 

المتغيرات الشخصيه والثقافيه واإلجتماعيه  يختلف من شخص آلخر طبقاً لعديد من والذيباإلضافه إلى معناها األصلى 

وهذه المفاهيم  لديهم،ومع تراكم الخبره لدى األفراد تتزايد المفاهيم المركبه  أساسيه،والترميز عمليه إنسانيه  والتعليميه.

ه اإلعالنيه وعلى هذا األساس فإن الرسال اإلعالنيه،هى التى تمثل أنماط األفكار والمشاعر التى تستثار نتيجه الدعوه 

ألن حشد الرموز قد يؤدى إلى تشتيت  الفاعليه،الناجحه هى التى تستخدم أقل قدر من الرموز التى تحقق أكبر قدر من 

 )P.245,246,250, 8( صحيحاً.إنتباه المتلقي وإهتمامه على الجوانب متعدده وهو ما يؤدى إلى عدم فهم الرساله اإلعالنيه فهماً 

ب السيكولوجى لكال من الرجل والمرأة وبالتالي إختالف األنماط المعرفية الخاصة بهم فعلى مخطط الحملة ونظراً إلختالف الجان

 مراعاة:منهما مع  إلستمالة كلاإلعالنية إبتكار أساليب تشكيلية جديدة فى محاولة 

عرفة مفيجب  المساعدة،تقديم  كى نستطيع أن نفهم رد فعل كل من الرجل والمرأة نحو المساعدة:أوالً رد الفعل نحو تقديم 

 المشاركة، الحب، المرأة:والتى تحكم قراراته وتصرفاته أما قيم  اإلنسان،ويقصد بالقيم المعانى الهامة لدى  منهما،قيم كل 

 يشعره يطلبها،اإلنجاز.. تقديم المساعدة للرجل وخاصة دون أن  الفعالية، الكفاءة، القوة،التواصل... قيم الرجل:  الجمال،

 والرجل ذالباً لن يطلب المساعدة بشكل مباشر.  المرأة،بأنه يفتقر إلى الكفاءة والقدرة على اإلنجاز عكس 

صحيح أن الرجل له أيضاً نفس إحتياجات  الرجل،اإلحتياجات لدى المرأة تختلف عنها لدى  العاطفية:ثانياً اإلحتياجات 

 الرجل،فلها أيضاً نفس إحتياجات  المرأة،واألمر نفسه ينطبق على  لية،األصلكنها تأتى فى األهمية بعد إحتياجاته  المرأة،

 إحتياجاتها،العمل على راحتها وتوفير  العناية،فإحتياجات المرأة هى  األصلية.لكنها تأتى فى األهمية بعد إحتياجاتها 

القبول، التقدير،  الثقة،رجل فهى أما ال الطمأنة،تفهم مشاعرها والتعاطف معها،  التأييد، التفانى، اإلحترام، التفهم،

 التشجيع. الموافقة،اإلعجاب، 

فإن وجده خرج  لمشكلته،الرجل ينزع إلى الصمت واإلنعزال والشرود، محاوالً العثور على حل  :للضغوطثالثاً اإلستجابة 

أو يلعب  التليفزيون،وات فيتصفح اإلنترنت أو يتنقل بين قن تركيزاً،وإن لم يجده يحاول التشاذل عنها بأنشطة ال تتطلب 

ألعاب الفيديو.. إلخ. والمرأة تنزع إلى الكالم وفى هذه األوقات تحتاج إلى الكالم وإلى الشعور بالتعاطف والتفهم، و خر ما 

 تحتاجه هو تقديم النصائح والحلول. 
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  محدد.والرجل  التعميم،المرأة تميل إلى  رابعاً لغة الحوار:

إنها دورة طبيعية عند الرجل أن يحتاج من فترة ألخرى أن يأخذ مسافة من  :كالمطاطالرجال  :ةالنفسيخامساً اإلحتياجات 

النساء كالموج: ألن المرأة عاطفية، فإن مشاعر الحزن يجب أن تطفو من وقت آلخر على  واألشياء.بعيدا عن األشخاص 

 )32( ذروتها.السطح، حتى دون وجود سبب واضح، فتصل فى مشاعرها السلبية إلى 

يهددف المصدمم إلدى إبتكدار أسداليب تشدكيليه فدي  والمارأة:اإلعالنية واإلخاتالف السايكولوجي لكاال مان الرجال اإلستماالت 

محاوله إلستمالة رذبات المتلقيين وربطها بحاجاتهم المباشره أو الغير مباشره وبالتالي يجدب عليده دراسدة الطبيعدة النفسدي 

 كاآلتي:ويمكن تصنيفها    )140P., 15( المطلوب.ماالت ستحقق األثر يحدد أي نوع من اإلست حتىللمتلقي 

ويترتب عليها  محددة،تلك التي تتصل بالمستهلك بشكل واضح وتدور حول حاجة إنسانية  وهي المباشرة:اإلستماالت 

ا كانت الرساله اإلعالنيه ومهم الحاجة.رسالة إعالنية تبرز السلعة أو العالمة المعلن عنها على أنها السلعة التي تشبع تلك 

    )256P., 14( النفس.البد أن تحقق رنين عاطفى كى تصبح متكاملة فى 

إذ أحيانا  الحاجة،فهي التي ال تركز على حاجة إنسانية محددة بل تلمح أو تشير ضمنياً إلى تلك  المباشرة:اإلستماالت غير 

وعموماً  اإلعالنية،إذا تمت اإلشارة المباشرة لها في الرسالة قد تكون اإلستمالة ضمنية أو تحتمل الغموض أو اإللتباس 

  المستهدف.يجب أن يحدد القائم باإلتصال اإلعالنى مدى مالئمة أو مناسبة اإلستمالة المحورية فى اإلعالن للمستهلك 

 من كليهماتتكون من مزيج  المستهلك وأخرىويمكن لإلستماالت ذير المباشرة أن توجه نحو السلعة أوتوجه نحو 

 تصنيفات: 3اإلستماالت الموجهة نحو السلعة يمكن تقسيمها إلى -أ 

  Feature Oriented appeals السلعة:إستماالت موجهة نحو خصائص  – 1

 Use Oriented appeals السلعة:إستماالت موجهة نحو إستعماالت  – 2

    )Product Comparison appeals )P.171,172,4 السلعة:إستماالت خاصة بمقارنة  – 3

النااوع األخاار ماان اإلسااتماالت غياار المباشاارة يمكاان  وهااياإلسااتماالت الموجهااة نحااو المسااتهلك  –ب 

  هى:تصنيفات أساسية  5تقسيمها إلى 

إذ تتجه الرسالة اإلعالنية أساساً إلى بناء اإلتجاه  : appealsAttitudinally Orientedإستماالت إتجاهية  – 1

– 

الرسالة اإلعالنيه تستطيع تغيير األنطباعات حتى وإن كانت صحيحه وذلك بذكر جانبى الموضوع ونجد أن  القيمة

وهكذا فقد أظهرت النتائج أهمية قيم عديده وأهمها الصدق  موقفهم.وعرض الوثائق المقنعه والدالئل القوية التى تساند 

    )178P., 18( الفكرى.والشرف والمستوى 

وتركز الرسالة اإلعالنية أساساً   appealsSignificant group oriented:مؤثرة إستماالت الجماعة ال – 2

فقد تكون الجماعة المرجعية للمستهلك أو  عنها،على نوعية وطبيعة الجماعة التي تستخدم أو تفضل السلعة المعلن 

المتضمن في هذه اإلستمالة يعنى  والمعنى المستهدف،الجماعة اإلجتماعية األولية أو أي مجموعة لها تأثير على المستهلك 

 السلعة.أن الفرد يشعر بأنه فرداً في هذه الجماعة نتيجة إستعماله نفس 

حيث تركز الرسالة اإلعالنية أساساً   appealsLife Style Oriented:إستماالت نمط أو أسلوب المعيشة  – 3

  المرتقبين.المحدد من المستهلكين على النمط المعيشى المماثل ووثيق الصلة ومالئم للسوق المستهدف و
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رسائل توجه أساساً إلى منطقة  وهي :Subconsciously oriented appealsإستماالت ال شعورية  – 4

وهناك عدة  لديه.وتستهدف هذه الرسائل مخاطبة عالم األحالم  الالشعورية،الالشعور لدى المستهلك أو لمخاطبة حاجاته 

والنظرية األساسية لهذا النوع أن الجمهور يكبت بعض  المستهدف،على عقل المستهلك  طرق يمكن أن تؤثر ال شعورياً 

 حاجاته ومطالبه بسبب الشعور بالذنب أو الخجل إذا شعر بها معلنة أو واضحة لآلخرين 

وعلى الرذم من أن جميع اإلستماالت السابقة :   Image Oriented appealsإستماالت الصورة الذهنية  – 5

أن تساهم في خلق الصورة الذهنية المواتية للسلعة لدى المستهلك إال أن اإلستماالت الخاصة بتكوين الصورة الذهنية يمكن 

يمكن أن تؤدى دوراً بارزاً من خالل الجهود المقصودة والشعورية للقائم بعملية اإلتصال اإلعالني لتحقيق الصورة الذهنية 

إذ يمكن تقديم أي إستمالة إعالنية بإسلوب يتسم باإليجابية أو السلبية ، والتقديم  : التقديم اإليجابى أو السلبي المرذوبة 

اإليجابي لإلستمالة يعنى أن القائم باإلتصال اإلعالني يضع المشترى في حالة نفسية مواتية يبين له مزايا وفوائد إستخدام 

ة يتم إبراز الخوف أو الحزن أو أي شعور ذير محابي وذلك السلعة أو الخدمة المعلن عنها ، أما في التقديم السلبي لإلستمال

    )173P., 4(  لتفادى الموقف السلبي الناتج عن عدم إستخدام السلعة أو الخدمة المعلن عنها .

 وهو:كما يوجد تصنيف آخر لإلستماالت 

إستمالة  التنافسية،ثل إستمالة الميزة وتركز على اإلحتياجات العملية والوظيفية للسلعة أو الخدمة م العقلية:اإلستماالت  -

 المنتج.إستمالة شهرة  السمات،إستمالة  اإلخبار،إستمالة  السعر،

إستمالة  الندرة،وتركز على اإلحتياجات النفسية والعاطفية لجمهور المستهلكين مثل إستمالة  العاطفية:اإلستماالت  -

 الخوف،إستمالة  بالذنب،إستمالة الشعور  الجاذبية،إستمالة  الفخر، إستمالة المكانة،إستمالة  الدفء،إستمالة  اإلستعارة،

كما يمكن المزج بين النوعين من اإلستماالت لتحقيق تأثير  الشهيرة.إستمالة دعم الشخيات  الذات،إستمالة  المرح،إستمالة 

ملة اإلعالنية إختيار أعلى على المتلقي حيث أن قرار الشراء محكوم بالجانب العاطفي والمادى وعلى مخطط الح

أخذاً في اإلعتبار إختالف األنماط  والمرأة،من الرجل  وسيكولوجية كال المتلقي،اإلستماالت اإلعالنية المناسبة لطبيعة 

 المعرفية ..... 

تحليل لبعض الحمالت اإلعالنية الذي يتضا  بهاا مراعااة عوامال التفضايل المتعلقاة بناوع الجانس فيماا 

) تم مراعاة إختيار حمالت إعالنية سالة والمعالجة الجرافيكية واإلستماالت المستخدمة يتعلق بوضع كود الر

 : لنفس المنتجات مخاطبة كل جنس على حدي لتوضيح الفروق (

 Adidas  النساء الحملة اإلعالنية األولى تستهدف 

Agency Network: Sid Lee                      Published/Aired: April 2013                                    

Posted in: Canada                                                             Awards: 2018 Clio Grand Winners    

Advertising Agency: Sid Lee, Canada      Art Director: Arthur Kononuk 

Music / Sound Design: Yan Dal Santo / Apollo 

 

 

 

 

 

 

https://www.adsoftheworld.com/collection/2018_clio_grand_winners
https://www.adsoftheworld.com/creative/yan_dal_santo
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 ":"إعالنات خارجية الوسيلة األولى

 
 )33((  ١نموذج )

 
  )34((2نموذج )

 
  )34((3نموذج )

 ":"إعالن تليفزيونيثانية الوسيلة ال
 

 
(1) 

 
(6) 

 
(2) 

 
(7) 
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(3) 

 
(8) 

 
(4) 

 
(9) 

 
(5) 

 
(10) 

 )35((٤نموذج )

                                

 

   "Adidas "All in or nothingالحملة اإلعالنية الثانية تستهدف الرجال
Agency Network: TBWA  Published/Aired: August 2014  Posted in: Spain  Awards: 2018 Clio Grand 

Winners 

Description: this campaign was posted for the first time during the half-time break of the UEFA 

Champions League final between Real Madrid and Atletico Madrid. 

Credits                                                                           Advertising Agency: TBWA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/agency/tbwa
https://www.adsoftheworld.com/collection/2018_clio_grand_winners
https://www.adsoftheworld.com/collection/2018_clio_grand_winners
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/agency/tbwa
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 ":خارجيةالوسيلة األولى "اإلعالنات ال

 
 )36((٥نموذج )

 
 )37(( ٦نموذج )

 
 (٧نموذج )

 
 )38((  ٨نموذج )

 
 )39((  9نموذج )

 
 )40((  10نموذج )

 

 ":نات مواقع التواصل اإلجتماعي"إعال الثانيةالوسيلة 

 
   )41(( ١١نموذج )
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 ":"إعالن تليفزيوني الثالثةالوسيلة 

 
(1) 

 
(6) 

 
(2) 

 
(7) 

 
(3) 

 
(8) 

 
(4)  

 
(5) 

 
(10) 

   )42(( 12نموذج )
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للمالبس الرياضية أنه عند مخاطبة النساء فى الحملة  Adidas نية األولي والثانية عن منتج يتض  فى الحملة اإلعال

األولي تم إستخدام اإلسلوب الوصفي ومخاطبة المشاعر واألحاسيس ، أما في الحملة اإلعالنية الثانية والموجهه للرجال 

وذلك إلختالف الجانب السيكولوجى لكل  اإلستقالليةتم إستخدام الرسالة الموجزة والتوجه العام نحو اإلحساس بالقوة و

منهما ، كذلك تم إستخدام الكلمات المختصرة والتى تحمل معاني القوة في الحملة الموجهه للرجال في حين أستخدم شئ من التلميح في 

ات الصريحة ويميلون الرجال يجدون صعوبة في فهم العواطف التي ال يعبر عنها بالكلمالحملة الموجهه للنساء وذلك ألن 

 . لإلحساس بالسيطرة واإلستقاللية ، في حين أن النساء تميل إلى التلميحات العاطفية

  FIAT النساء:الحملة اإلعالنية الثالثة تستهدف 
Agency Network: Maxus                 Published/Aired: September 2014            Posted: September 21, 2014                                   

Posted in : United Kingdom             Credits:                                                     Advertising Agency: Maxus UK 

  )43( ":الوسيلة األولى "اإلعالنات الداخلية
 

                                                     
 ( 15نموذج )       (                                   14نموذج )                     (                             13نموذج )            

 

   )44(": إعالنات التواصل اإلجتماعىالوسيلة الثانية "
 

                                                         
 (18نموذج )              (                             17نموذج )      (                                           16نموذج )              

 

 
   )45((  91نموذج )

 

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/agency/maxus
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/agency/maxus
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 ":عالنات الخارجية"اإل لثةالوسيلة الثا

 
   )46 ((٢٠نموذج )

 

 
   )47 ((٢١نموذج )

     "FIAT "Airplaneالحملة اإلعالنية الرابعة تستهدف الرجال :
Agency Network: Feeling     - Published/Aired: March 2012   -Posted: March 26, 2012        -Posted in: Brazil 

Credits:Advertising Agency: Feeling Comunicação, Brazil Copywriter: Saul Gervásio  Art Director: Diego   

Guerhardt Creative Director /Copywriter: Marcos Camargos  Creative Director /Art director: Fredh Guedes 

 

 ":"اإلعالنات الخارجية ألولىالوسيلة ا

 

 )48((٢٢نموذج )

 ":إعالنات التواصل اإلجتماعى" لثانيةلوسيلة اا

 

 )49(( ٢٣نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/agency/feeling
http://www.feelingcom.com.br/
https://www.adsoftheworld.com/creative/saul_gervasio
https://www.adsoftheworld.com/creative/diego_guerhardt
https://www.adsoftheworld.com/creative/diego_guerhardt
https://www.adsoftheworld.com/creative/marcos_camargos
https://www.adsoftheworld.com/creative/fredh_guedes
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 “:"إعالن تليفزيوني الثالثةالوسيلة 

 

(1) 

 
(6) 

 
(2) 

 
(7) 

 
(3) 

 
(8) 

 
(4) 

 
(9) 

 
(5) 

 
(10) 

   )50 ((24)نموذج 

   

فنجد إنه عند إستهداف النساء فى الحملة الثالثة تم   Fiatنية الثالثة والرابعة وهي عن سيارة عند تحليل الحملة اإلعال

التركيز على عنصر اللون والذي يتميز بتأثيره على المرأة وذلك إلستخدام المرأة الفصص األيمن من المخ أكثر من 

نواحي الجمالية للسيارة من خالل تلميحات )عناصر األيسر وهو المسئول عن اإلبداع واإليقاع وذيره  ، والتأكيد على ال

رمزيه( ، أما في الحملة الرابعة والتي تخاطب الرجل تم التركيز على المؤثرات الحركية والتى تجذب إنتباه الرجل كذلك 

خاطرة األدلة والبراهين والتي يميل إليها الرجل للتصديق من خالل تصوير إتساع صالون السيارة كذلك خاطبت روح الم

 . واإلستقاللية من أجل التأثير النفسي عليه
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 Mercedes النساء:الحملة اإلعالنية الخامسة تستهدف 
Agency Network: antoni  Published/Aired: April 2018 Posted: April 06, 2018 Posted in: Germany  Credits: 

Advertising Agency: antoni, Berlin, Germany Art Directors: Yann Fischels, Daniel Righi, Sebastian Sattler, 

Wolfang Warzilek Creative Director: Alice Bottaro   Director: Brian Beletic     Photographer: Tom Craig 

Producer: Mark Rota  Art Buying: Marjorie Jorrot Client Service Directors: Wiebke Hellerung, Arne 

Cornelsen Account Director (ATL): Sophie Hansen Account Director (Product Content): Franziska Köhler 

Account Manager (CRM): Jari Heistermann  Junior Account Manager (ATL): Yvonne Mielke Production 

Company: Tempomedia, Smuggler 

 “: الخارجيةالوسيلة األولى" اإلعالنات 

 
 )51(  )25نموذج )

 

 
 )52((  26نموذج )

 

 
 )53((  27نموذج )

 

 

 

https://www.adsoftheworld.com/creative/marjorie_jorrot
https://www.adsoftheworld.com/creative/wiebke_hellerung
https://www.adsoftheworld.com/creative/arne_cornelsen
https://www.adsoftheworld.com/creative/arne_cornelsen
https://www.adsoftheworld.com/creative/sophie_hansen
https://www.adsoftheworld.com/creative/franziska_kohler
https://www.adsoftheworld.com/creative/jari_heistermann
https://www.adsoftheworld.com/creative/yvonne_mielke
https://www.adsoftheworld.com/creative/tempomedia
https://www.adsoftheworld.com/creative/smuggler
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 “:"إعالن تليفزيوني الثانية الوسيلة 

 
(1) 

 
(6) 

 
(2) 

 
(7) 

 
(3) 

 
(8) 

 
(4) 

 
(9) 

 
(5) 

 
(10) 

 (   54( )28) نموذج
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 “:"إعالن تليفزيوني 

 
(1) 

 
(6) 

 
(2) 

 
(7) 

 
(3) 

 
(8) 

 
(4) 

 
(9) 

 
(5) 

 
 (10) 

 )55( (29)نموذج 
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 Mercedesالحملة اإلعالنية السادسة تستهدف الرجال: 
Agency Network: BBDO                 Published/Aired: March 2018                   Posted: March 07, 2018  

Posted in: South Africa                    Credits: Advertising Agency: Net#work BBDO, Johannesburg, South 

Africa 

Art Directors: Steven Tyler             Executive Creative Director: Brad Reilly 

Copywriter: Kyle Jacobson             Animation: Ryan Paikin              Strategist: Mike Bluden 
 

 “: الخارجيةالوسيلة األولى" اإلعالنات 

        
 )57(( 31نموذج )                                                    )56 (( 30نموذج )                                   

 “:"إعالن تليفزيوني الثانية الوسيلة 

 
(1) 

 
(6) 

 
(2) 

 
(7) 

 
(3) 

 
(8) 

 
(4) 

 
(9) 

 
(5) 

 
 (10) 

 (56( )32) نموذج

https://www.adsoftheworld.com/creative/brad_reilly
https://www.adsoftheworld.com/creative/kyle_jacobson
https://www.adsoftheworld.com/creative/ryan_paikin
https://www.adsoftheworld.com/creative/mike_bluden
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ففى الحملة الخامسة والموجهه للنساء تم  Mercedesالحملة اإلعالنية الخامسة والسادسة وهى عن حملة إعالنية لسيارة 

إستخدام إستمالة الجاذبية وتم مراعاة قيم المرأة من حب الجمال والتواصل وإحتياجاتها من العناية وإحساسها إنها على 

ولويات وإستعراض الجانب الجمالي للسيارة وإعطاء إنطباع بأنها ستوفر الراحة ، أما الحملة السادسة والموجهه رأس األ

للرجل فقد أستخدمت إستمالة الميزة التنافسية مع مراعاة قيم الرجل من القوة والكفاءة والفعالية واإلنجاز وإحتياجاته من 

الغموض والذى يميل إليه الرجل ، وقد إستغل مخطط الحملة اإلعالنية نموذج الثقة والتشجيع واإلعجاب مع إستخدام طابع 

من نماذج األنماط المعرفية وهو اإلستقالل فى مقابل اإلعتماد وألن الرجل يميل إلى اإلحساس باإلستقالل فقط خاطبه فى 

التي تميل إلى الشعور باإلعتماد فقد الحمله الموجهه له من خالل قيم القوة والكفاءة والفعالية واإلنجاز بعكس المرأه و

 خاطبها من خالل اإلحساس بالجمال والتقدير لذاتها والشعور بالراحة واألمان وذيره .

  نتائج البحث:

األنماط المعرفية المتبعة حيث أنها الفروق الفردية في  علىإن اإلختالف السيكولوجي لكل من الرجل والمرأة يؤثر  -1

ات ومعالجتها وهى المرحلة الثالثة من مراحل التفاعل اإلتصالى اإلعالنى والتى بدورها تعمل على عمليات تناول المعلوم

 اإلدراك من ثم اإلقتناع. 

، األرقام، لحساباتالمنطق، اإن الرجل يستخدم الفص األيسر من المخ أكثر من الفص األيمن وهو المسؤل عن  -2

أليمن أكثر من الفص األيسر وهو المسؤل عن األلوان، الصور، الرسوم، أما المرأة تستخدم الفص ا إلخ،الكلمات ...

المشاعر واألحاسيس ...إلخ ولذلك على مخططي الحمالت اإلعالنية مراعاة هذا الجانب عند تخطيط الحملة اإلعالنية لكل 

 منهما.

المخاطرة  التعقيد،والتبسيط مقابل  اإلعتماد،يمكن إستغالل نماذج األنماط المعرفية المختلفة مثل )اإلستغالل مقابل  -3

للمنبهات الخارجية والتى بواسطها يختزن  الحسيفى تقديم رسالة إعالنية ناجحة حيث أنها المدخل مقابل الحرص ...إلخ( 

 .الفرد المعلومات لحين إستخدامها في المواقف المختلفة

 موجزة،يجية الحملة اإلعالنية للرجل يجب أن تكون من تحليل نماذج الحمالت اإلعالنية نجد أنه عند وضع إسترات -4

تثبت الحقائق لتالئم سيكولوجيته وطريقة تفكيره وقيمه أما الموجهة للمرأة يجب أن تميل للوصفية  القوة،تستخدم كلمات 

  اإلقناع.وأن تقدم كلمات أكثر ليونة إضافة إلى الدعم وصوالً إلى  العاطفية،وأن تستخدم التلميحات 

 التوصيات:

ضرورة التركيز واإلستفادة من الدراسات النفسية الحديثة الخاصة بالمتلقي والتي تطورت بشكل كبير إذ هي حجر  -1

 األساس عند تخطيط الحملة اإلعالنية.

ضرورة الربط بين العلوم المختلفة )اإلنسانية، اإلجتماعية، الفنية، التكنولوجية...إلخ( إلستخالص نتائج يمكن  -2

 دة بها في مجال اإلعالن.اإلستفا

التشديد علي وجوب إلمام مخطط الحملة اإلعالنية بالطبيعة السيكولوجية لكل من الرجل والمراّة كجزء أساسي للتأثير  -3

 الجمهور المستهدف.  على
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https://www.albdel.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9/
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://www.layalina.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%9F.html
https://www.layalina.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%9F.html
https://www.layalina.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%9F.html
https://www.layalina.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%9F.html
https://www.layalina.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%9F.html
https://www.layalina.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%9F.html
https://www.optimonk.com/gender-targeting-the-differences-between-men-and-women/
https://www.supermama.me/posts/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.supermama.me/posts/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.supermama.me/posts/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.supermama.me/posts/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.supermama.me/posts/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://www.pinterest.com/pin/13581236352352266/
https://www.adsoftheworld.com/media/film/adidas_all_in
https://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2017/03/adidas-1.jpg
http://www.katykingston.co.uk/gallery/00076115.jpg
https://payload.cargocollective.com/1/5/183353/8254672/Adi-Suarez-Large-Web_2400_2x.jpg
https://payload.cargocollective.com/1/5/183353/8254672/Adi-Suarez-Large-Web_2400_2x.jpg
https://posterok.com/photo/pok/middle/2/27422.jpg
https://carat-cdn.azureedge.net/media/1802/all-in-2_square.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SlDnwRr2f7E
https://www.adsoftheworld.com/media/print/bonduelle_bean
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44https://www.facebook.com/Fiat/photos/a.506525839386697/1979032068802726/?type=3&

theater (April22,2019) 

45https://www.facebook.com/Fiat/photos/a.506525839386697/2145005355538729/?type=3&

theater (April23,2019) 

46https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSypasHLAs7xbguoFqaLqVgC9X

9qy R4Gj1DVOMZlGLgzKcvLhPT  (April21,2019) 

47https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSypasHLAs7xbguoFqaLqVgC9X

9 qyR4Gj1DVOMZlGLgzKcvLhPT (April21,2019) 

48- https://www.adsoftheworld.com/media/print/fiat_airplane (April23,2019) 

49-https://cps.contentservices.fcagroup.com/contentservice/fiat/hu-hu/PublishingImages/500-

fall/Header_Image.jpg (April21,2019) 

50-https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=60&v=dPD6DHFCHqc 

(April20,2019) 

51-https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/mercedes_original_like_you 

(April19,2019) 

52-https://3z61v51uhgnmmsubi1n0uv6r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2018/04/mercedes-benz-a-class-campaign-antoni.jpg (April21,2019) 

53https://d3nuqriibqh3vw.cloudfront.net/aclass_atl.jpg?9iS8pLISEtguHfOVdfE0Df1qNbewsi

Av (April24,2019) 

54-https://www.adsoftheworld.com/media/film/mercedes_habits (April18,2019) 

55-https://www.adsoftheworld.com/media/film/mercedes_habits (April18,2019) 

56-https://i0.wp.com/media.techeblog.com/images/mercedesamgproject-one.jpg 

(April18,2019) 

57-https://edge.slashgear.com/wp-content/uploads/2017/09/mercedes-amg-project-one-

980x620.jpeg (April18,2019) 

58-https://www.youtube.com/watch?v=du8h0Rs6Hp0 (April19,2019) 
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