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 ملخص البحث:

السنوات األخيرة طفرة في التواصل اإلجتماعي من خالل فضاء إلكتروني إفتراضي إستطاع أن يمزج بين شهد العالم في 

الثقافات المختلفة وأن يلغي كل الحواجز، وذلك بواسطة شبكات مواقع التواصل اإلجتماعي المتعددة والتي أثرت بشكل 

 كبير على المجتمع.

د العوامل المؤثرة بشكل محوري في تغيير القيم الثقافية واإلنسانية وقد أصبح إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي أح

واإلجتماعية في المجتمع، من خالل دوره التعليمي الكبير وتأثيره الواسع الذي يصل إلى فئات متعددة من مختلف شرائح 

ى زيادة الرصيد الثقافي المجتمع، وقد ساعدت سهولة تبادل المعلومات والخبرات من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي عل

 والفكري للمتلقي، من خالل الرسائل اإلعالنية التي تحمل قيم إيجابية تسهم في توجيه سلوك أفراد المجتمع.

يقدم إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي نوعين من الرسائل اإلعالنية، األولي هي الرسالة المباشرة التي تروج للسلع 

ية هي الرسالة غير المباشرة التي تقدم السلوكيات والقيم المتعددة وأسلوب الحياة، والتي والخدمات المعلن عنها، والثان

 تشكل القيم اإليجابية التي يسعى اإلعالن الجيد لنشرها وتحقيقها في المجتمع، مما يجعلها قيمة مضافة لإلعالن.

وجود للمجتمع اإلنساني بدون ثقافة، وال وجود من ناحية أخرى، تعتبر الثقافة جزء ال يتجزأ من الحضارة اإلنسانية، فال 

للثقافة بدون مجتمع إنساني، فالعالقة بينهما تبادلية جدلية، ومن هنا يأتي الدور المحوري لسوسيولوجيا الثقافة في المجتمع، 

عالتها على كافة من حيث تحليل طبيعة العالقات والترابطات بين أنماط اإلنتاج الفكري الثقافي في المجتمع والياتها وتفا

 مستويات أفراد المجتمع، وبين البنية اإلجتماعية بكل أبعادها.

وبالتالي، هناك تأثير تبادلي بين سوسيولوجيا ثقافة المجتمع وبين إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي، فكال منهما يؤثر في 

د محدودة في نجاحه في الترويج للمنتجات األخر، ففاعلية اإلعالن، وال سيما إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي، لم تع

الجمهور المتلقي بما يحققه في تغيير مستوي القيم واالتجاهات  علىالتأثير  علىوالخدمات، ولكن أصبحت مرتبطة بقدرته 

 والسلوك وذلك بتعزيز األفكار الثقافية والقيم.

 القيم(. -سوسيولوجيا الثقافة –)مواقع التواصل اإلجتماعي الكلمات المفتاحية:

 Abstract: 

In recent years; the world has witnessed a major leap in social communication through virtual 

electronic reality which is capable of blending various cultures and removing social barriers 

via the multiple social communication websites which have immensely affected all societies. 

Advertising on these social networks has become one of the most effective elements in 

pivotally changing social and human values of the society, due to its major educational role 

and wide influence that reach various segments of the society. The easiness of information 

and experience exchange through social networks has helped in increasing the cultural and 
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intellectual share of the receiver via advertisement messages that convey positive values 

which contribute in guiding the behaviour of the society members. 

Social networks advertisement provides two advertisement messages; the first is a direct 

message that promotes the advertised products and services, the second is an indirect message 

that convey multiple behaviours, values and life styles which form the positive content that a 

good advertisement seeks to promote and achieve in the society; making it an additional value 

to the advertisement. 

On the other hand, culture is an integral part of the human civilization; human society doesn’t 

exist without culture and culture can’t exist without a human society; as the relation between 

both of them is controversial and reciprocal, from here comes the role of sociology of culture 

in the society, in terms of analysing the nature of relations and connections between the 

patterns of the cultural and intellectual production of the society; their mechanisms and 

interaction on all levels of the society members; and the social structure with all its aspects. 

Therefore; there is a reciprocal effect between the sociology of culture and social networks 

advertisement; as each affects the other; and the effectiveness of an advertisement is no longer 

limited in its success in promoting the advertised products and services, but has become 

associated with its ability to influence the receiving audience; by what it can achieve in terms 

of altering the level of values, orientations and behaviours; by promoting cultural ideas and 

values. 

 Keywords: Social networks, Sociology of culture, Values. 

 المقدمة:

شهد العالم ثورة من التطور التكنولوجي وإنتشارها السريع، حيث تطور وسائل االتصال واالنترنت، وظهور مواقع 

التواصل االجتماعي، حيث تحول العالم إلى قرية ونية صغيرة ترتبط بشبة اتصال واحدة. وأصبحت مواقع التواصل 

وأطيافه، وأدي هذا للتأثير على كافة المجاالت اإلجتماعي مؤثرة ومهيمنة ومسيطرة على جميع شرائح المجتمع 

االجتماعية والثقافية االقتصادية والسياسية. ولما كان لمواقع التواصل اإلجتماعي من تأثير بالغا على االتجاهات والقيم 

نا الجمهور بأسهل الطرق وأسرعها. ومن ه إلىالثقافية واالجتماعية تزاحم الشركات لوضع إعالناتها حيث الوصول 

استطاع إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي أن يحقق اإلتصال الثقافي بين أفراد المجتمع، ومن ثم التأثير على سوسيولوجيا 

الثقافة المجتمعية، حيث يؤسس بناء حضارة إنسانية أساسها القيم اإليجابية يتعايش بها الجميع مع إختالف ثقافاتهم 

 وأعمارهم واتجاهاتهم.

  البحث:مشكلة 

تمثل مشكلة البحث في دراسة القصور في تحديد تأثير العالقة التبادلية النفعية بين سوسيولوجيا الثقافة، وبين ما تحمله ت

   اآلتيه:الرسائل اإلعالنية في إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي من قيم إيجابية، لذا يسعي البحث لإلجابة على التساؤالت 

 أي مدي تؤثر إعالنات مواقع التواصل اإلجتماعي في تعزيز القيم اإليجابية لدي الجمهور المتلقي؟ إلى_ 

_ كيف يمكن اإلستفادة من العالقة التبادلية النفعية بين سوسيولوجيا الثقافة وإعالن مواقع التواصل اإلجتماعي، بما يحمله 

 لوعي القيمي لدي الجمهور المتلقي؟من قيم إيجابية، كقيمة مضافة لإلعالن تساهم في رفع ا

 

 

 



 عشر التاسعالعدد                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

3 

 أهداف البحث: 

  علي:يهدف البحث إلى إلقاء الضوء 

 ثأثير إعالن مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز القيم اإليجابية لدي الجمهور المتلقي. -

تماعي بما يحمله من قيم اإلستفادة من العالقة التبادلية النفعية بين سوسيولوجيا الثقافة وإعالن مواقع التواصل اإلج -

 إيجابية كقيمة مضافة لإلعالن بما يساهم في رفع الوعي القيمي لدي الجمهور المتلقي.

 أهمية البحث: 

يعد محاولة لإلستفادة من العالقة التبادلية النفعية بين سوسيولوجيا الثقافة إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي بما يحمله من 

 المتلقي.قيم إنسانية وثقافية مضافة لتعزيز القيم اإليجابية لدي الجمهور 

 فروض البحث:

 يفترض البحث أن

  اإلجتماعي.هناك عالقة تبادلية التأثير بين كال من سوسيولوجيا الثقافة وإعالن مواقع التواصل  -

 المتلقي.إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي له تأثير كبير في تعزيز القيم اإليجابية لدي الجمهور  -

 اإلنساني. الرسالة اإلعالنية يمكنها أن تحقق المزيج التسويقي بين الربح المادي والهدف -

  البحث:منهج 

  البحث.منهج البحث الوصفي والتجريبي لمناسبته لتحقيق أهداف 

 حدود البحث:

 اإلجتماعي.أبعاد العالقة التباداية بين سوسيولوجيا الثقافة وإعالن مواقع التواصل  موضوعية:حدود  -

بإعتباره األوسع إنتشاراً  (Facebook) يتقتصر على نماذج إعالنات مصرية لموقغ التواصل اإلجتماع مكانية:حدود  -

 المستخدمين.من  وبأكبر عدد

 .2019 يونية 31 وحتى 2019مايو  1فترة إعداد البحث بداية من  زمانية:حدود  -

 :البحثمحاور 

فعالية القيم اإليجابية في إعالن مواقع  -النظرى: سوسيولوجيا الثقافة وإعالن مواقع التواصل اإلجتماعى  اإلطار أوالً: -

 اإلجتماعي.التواصل 

مقترحة  ،(Facebook)يشمل على عمل نماذج إعالنات مصرية لموقغ التواصل اإلجتماعي التجريبي:اإلطار  ثانياً: -

 الباحثة.من قبل 

 :البحثمصطلحات 

  اإلجتماعي:مواقع التواصل  

بالتواصل بين األفراد في مجتمع  تسمح web2شبكة اإلنترنت ظهرت مع  علىهي عبارة عن مجموعة من المواقع 

إفتراضي يجمع بين أفراده أنشطة وإهتمامات مشتركة ويتم بينهم التواصل ومعرفة معلومات عنهم وأخبارهم وهي وسيلة 

  .] 15ص/8[  فعالة للتواصل اإلجتماعي بين األفراد

  :الثقافةسوسيولوجيا  

العوامل اإلجتماعية والعوامل الثقافية وبما أن السوسيولوجيا هو العلم الذي يبحث  إلىهو المنهج الذي يشير بشكل أو أخر 

في األبعاد اإلجتماعية للحياة اإلنسانية، فإن دراسة الثقافة ضمن حدود السوسيولوجيا تعني البحث في العوامل االجتماعية 

 . ] 19ص/2[ والثقافية معا
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  القيم: 

مجموعة من العادات واألعراف ومعايير السلوك والمباديء المرغوبة بين مجموعة من األفراد، أو جماعة معينة،      

يتفقون عليها ويحكمون به على تصرفاتهم المادية والمعنوية حيث تمثل ثقافهم، وتعتبر عناصر بنائية مشتقة من التفاعل 

 .] 29/ص 7[االجتماعي

 النظري:اإلطار  أوال:

 سوسيولوجيا الثقافة وإعالن مواقع التواصل اإلجتماعى: .1

هل من  تأتي؟للبحث عن منابعها ومن أين  والفكرين،إن للثقافة دور بالغ االهمية في الشئون اإلنسانية فقد شغلت العقول 

ل الكثيرون، وفي الواقع أن القيم والعادات أم أن القيم والعادات هي التي تنتج لنا الثقافة ، وهكذا ظلت إشكالية الثقافة تشغ

الثقافة تأتي من كل اإلتجاهات ، بمقدار ما ينتج المجتمع ثقافة فإن الثقافة تنتج مجتمعاتها ، كما تنمو الثقافة بمقدار تفاعل 

 130/ص 9األفراد مع البيئة، حيث يكتمل البناء الثقافي للمجتمع بتراكم الخبرات وإنتقالها عبر األجيال واإلضافة إليها [

]، ولذلك فإن سوسيولوجيا الثقافة جعلت من حقها مجاالً حياً للبحث والتحليل ليس فقط لفهم المجتمعات واألفراد ولكن 

لإلستيعاب الكامل لما يدور حولنا والتعمق في عالقات القوي بين المجتع وأفراده علي إختالف ثقافتهم , وقد أصبح مجال 

 عصر المعلومات والعولمة بتداعياتها المعرفية وأبعادها الداللية . سوسيولوجيا الثقافة أكثر إتساعاً في 

هي نتاج نشاط إنساني من القيم والمعتقدات والرموز واإلتجاهات واأليدولوجيات وكل ما ينتجه الفكر  الثقافة:تعريف 

  .] 11/ص 6[جزء اليتجزأ من الحياة الكلية لمجموعة من األفراد العقلي، فهي

وهناك إتجاه أخر لتعريف الثقافة :يربط بين التحيز الثقافي والعالقات اإلجتماعية ونمط الحياة ،وإرتباط هذه المجاالت 

 9(ببعضها البعض ينتج عنه مركب الثقافة ، ويعطينا فهما وتفسير ألبعادها وإستمرار نموها وتغيرها وأليات فعاليتها 

ة أو جامدة ، إنما هي نتاج ومحصلة تفاعل يرسم عالقة الواقع والحلم والحاضر ، وهذا يعني أن الثقافة ليست ثابت)10ص/

والمستقبل ، ولما كان للثقافة دور محوري في مجال اإلعالن  وخاصة إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي حيث التأثير 

تكنولوجيا وسائل اإلتصال  والوسائل المباشر علي المجتمع مع إختالف ثقافتهم وبيئاتهم، وبما يشهده العالم اليوم من تطور 

اإلعالنية وظهور شبكات التواصل اإلجتماعي  والتحول في عالقة الثقافة والبنية اإلجتماعية ألفراد المجتمع ، فإن التوجه 

لدراسة )سوسيولوجيا الثقافة ( هو ما يساعدنا لفهم التغيرات الثقافية وعالقتها بالعوامل اإلجتماعية وتأثيرها علي 

 لمضمون اإلعالني .ا

 اإلنساني،هي تحليل لطبيعة العالقات والترابطات الموجودة بين أنماط اإلنتاج الفكري  الثقافة:تعريف سوسيولوجيا 

 10) وسماتها العامة من جهه ومعطيات البنية اإلجتماعية بكل أبعادها اإلقتصادية والبيئية والسياسية من جهة أخري

  .(7ص/

 الثقافة:العوامل المؤثرة في سوسيولوجيا  1-1

اإلنسان أحيانا وفي المقابل يفرض  علىالتفاعل وقد تفرض البيئة ثقافتها  علىإن عالقة اإلنسان مع البيئة المحيطة به قائم 

عدة للتغير وهناك بعض العوامل المسا التغير،ومن خالل هذا التفاعل يحدث  البيئة،بعض عناصر هذه  علىاإلنسان ثقافتة 

بعضها خارج من دائرة الفعل اإلنساني وأخري ناتجة عن النشاط  المجتمع(ثقافة  )سوسيولوجياالثقافي واالجتماعي 

  العوامل:، ومن أهم هذه ) 192ص/9(اإلنساني 

تطوير الجانب اإلجتماعي الواقعي وفقا لمنظومة  علىاأليدلوجيات قوة فكرية تساعد  والثقافية:العوامل األيدلوجية  أوالً:

فهي ليست مجموعة من المعتقدات واإلتجاهات واألفكار تتبناها جماعه معينة  هادفة،أساليب  علىتعتمد  متكاملة،سياسية 

 9( لمجتمعالقيم والسلوكيات في ا علىولكنها حركة فكرية هادفة لها فعالية إيجابية وبناءة إجتماعيا وثقافيا كما تنعكس 

  .) 197ص/
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  التكنولوجية:العوامل  ثانياً:

اإلختراع واإلبداع  علىويتميز اإلنسان بقدرته  التكنولوجية،من المحركات األساسية في عملية التغيير هي اإلبدعات 

ل اإلتصال ويعتبر ظهور أي تطور تكنولوجيا جزءا من الثقافة طالما يحقق فائدة ووظيفة للمجتمع. وقد كان إلنتشار وسائ

 التكنولوجي يصحبهوبذلك فإن التغير  والعولمة،كبير في التطور المجتمعي حيث نعيش عصر المعلومات  الحديثة أثر

التكنولوجيا السبب األول في التغير  األول أنوقد تعددت األراء فالرأي  سوسيولوجية.وهذه حقيقة  ثقافي إجتماعيتغير 

أي األخر أن الحضارة هي الثقافة ومن ثم فإن التغير اإلجتماعي ينتج عنه أساليب ويأتي التغير اإلجتماعي الحقا، والر

 .  ) 203/ص 9(وتطور تكنولوجي تالئم وتحقق أهدافه 

 اإلجتماعي:اإلعالن من خالل مواقع التواصل  1-2

في ظل التطور التكنولوجي الهائل يعتبر اإلنترنت أحد أهم التقنيات التي غمرت العالم وسيطرت عليه وإستطاعت أن 

تحطم الحدود الجغرافية وأختصرت المسافات فهي تحمل كم هائل من الثقافة والمعلومات حيث بدأ المجتمع يتغير كلياً ، 

،  Facebookومع ظهور شبكات مواقع التواصل اإلجتماعي مثل فيسبوك ويظهر عالم جديد مغاير للعالم قبل اإلنترنت ، 

وغيرها أصبحت نافذة اإلنسان للعالم بحيويته وديناميكيته  YouTube، يوتيوب  Myspace، ماي سبيس  twitterتويتر 

ن وعالمه ، وبين وإشكالياته المتجددة ويمكن أن نقول أن شبكات التواصل اإلجتماعى أعادت صياغة العالقة بين اإلنسا

.  ) 16إلى14/ص 3(ثقافة المجتمع وغيرها من الثقافات ، وأصبح اإلنترنت وسيطا إعالنيا جديدا ومجاالً للرأي العام

 بتصرف  

 اإلجتماعى:تعريف شبكات التواصل  1-2-1

يحاكي الواقع،  هي مواقع إلكترونية ذات طابع إجتماعي غرضها إلتقاء المعارف واألهل واألصدقاء في واقع إفتراضي

حيث تكون شبكة من األصدقاء من مختلف األجناس واألعمار مشتركين في نفس االنشطة واإلهتمامات بالرغم من 

فهي نافذة صغيرة تعبر عما يكمن من مشاعر مختلفة داخل النفس اإلنسانية  واالتجاهات،اختالف الثقافات واألفكار والقيم 

 . ) 18/ص 3(

 إعالنية:الجتماعي كوسيلة شبكات التواصل ا 1-2-2

وهكذا نجد أن شبكات التواصل االجتماعي قد غيرت مفهوم التواصل من خالل التعبير بالصورة والكلمة والصوت مما 

شبكات التواصل االجتماعي حيث استغل المعلنين  علىجعلها وسيلة إعالنية متميزة ومنفردة، وقد شاع استخدام اإلعالن 

اختالف ثقافاتهم لشبكات التواصل االجتماعي وخاصة الشهيرة  علىاإلقبال الجماهيري الكبير من كافة شرائح المجتمع 

 .) 30/ص 3(التي تعتبر من أهم وأكبر شبكات التواصل اإلجتماعي من حيث عدد المستخدمين   Facebookمثل شبكة

 بتصرف  

أرائهم وإتجاهاتهم  علىوحيث أن اإلعالن وسيلة لنقل المعلومات واألفكار والثقافات للجمهور المتلقي بهدف التأثير 

 3 (فاإلعالن هنا يعمل كمزيج تسويقي أخري،تعزيز القيم والسلوكيات اإليجابية من جهة  إلىوميولهم من جهة باإلضافة 

 بتصرف   .)64ص/

فئات متعددة من شرائح المجتمع فيعتبر إعالن مواقع  علىوتري الباحثة أنه لما كان لإلعالن دور تعليمي وتأثير مباشر 

التواصل اإلجتماعي من الوسائل الترويجية جاذبية للجمهور حيث إستطاع أن يزيح اإلعالن التقليدي من الساحة بشكل 

 المرجوة.الجمهور المتلقي ونحقيق الرسالة  علىو إحداث التأثير الرغم من أن الهدف الجوهري واحد وه علىكبير 
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                                                                                 الثقافي:إعالن شبكات التواصل اإلجتماعي وديناميكات التغير  1-3

يعد إعالن مواقع التواصل االجتماعي من أنماط االتصال التنموي فهو أداة هامة إلحداث التغيير المطلوب بما يتناسب مع 

ما يمر به المجتمع من أحداث، فأصبح اإلعالن عامة ال يسعي لتحقيق النجاحات المادية فقط إنما يسعي أيضا لتحقيق تغيير 

ما كان إلعالن مواقع التواصل من قوة تأثيرية كبيرة ويساعد في تكرار ، ول(135/ص 5)ثقافي واجتماعي إيجابي 

الرسالة اإلعالنية وسرعة التفاعل والتجاوب من المتلقي، فالفاعلية اإلعالنية ليست فقط معدالت بيع وشراء ،ولكن بمدي 

وذلك من خالل دعم القيم قدرة اإلعالن علي التأثير وما يحققه من تغير في مستوي السلوكيات واألراء واالتجاهات 

اإلنسانية واألفكار الثقافية وتحفيز القيم اإليجابية مجتمعيا حيث تعتبر القيم عنصرا مؤثرا وفعاال في تشكيل الوعي الثقافي 

 . بتصرف  (59/ص 5)بالمجتمع 

 اإلجتماعي:فعالية القيم اإليجابية في إعالن مواقع التواصل  .2

ن الصفات المعيارية التي تؤدي الي اإلرتقاء بمستوي الجمهور المتلقي وإرتفاع مستوي تعرف القيم بأنها "هي مجموعة م

يصبح هناك إتفاقا مجتمعيا عاما حول المعتقدات واألفكار والقيم وأساليب الحياة  اإلنساني، كماالمعيشة والرقي بالسلوك 

 . (78/ص 5)الجمعي("  )بالضميروهو ما يعرف 

يكية متطورة يتم النظر إليها من خالل المجتمع التي تنشأ فيها، وتنسب إلى معايير السلوك حيث أن القيم ظاهرة دينام

والمباديء المرغوبة التي يصنعها المجتمع، حيث تعتبر عناصر بنائية مشتقة من التفاعل الثقافي وحسب ثقافة هذا المجتمع 

اعية الخاصة بأفراد المجتمع وبين ثقافة هذا المجتمع والفترة الزمنية، وهكذا تقع القيم في المنطقة بين العلوم االجتم

 . بتصرف  (270/ص 11)وأنماطه الفكرية 

وتتغير القيم الثقافية اإليجابية  بتغير وتطور المجتمع بما يؤثر بشكل كبير في استراتيجيات إعالن مواقع التواصل 

]،  59/ص 5والمعاني المرجوة للجمهور المتلقي [اإلجتماعي لتصميم رسالة إعالنية ناجحة وقادرة علي توصيل األفكار 

حيث يعتمد علي الربط بين المنتجات وسلوك ومشاعر الجمهور المتلقي وأيضا الدوافع واإلحتياجات اإلجتماعية  وهكذا 

ابية أصبح الجمهور المتلقي يتعرض ألفكار وأساليب إعالنية مختلفة وجديدة لتغير أرائه وإتجاهاته وبث سلوكيات وقيم إيج

مرتبطة بهوية المجتمع  وهكذا إستطاع إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي تضمين القيم الثقافية واإلنسانية اإليجابية المؤثرة 

 في الجمهور المتلقي من خالل وجود منتج يرتبط بمشاعر وأفكار المتلقي وإعتبارها قيم جاذبة للمنتج محل اإلعالن .

 اإلعالن:قيم اإليجابية المضافة في تدعيم الرسالة اإلعالنية لل 2-1

هناك عالقة ارتباطية ومؤثرة بين إعالن مواقع التواصل االجتماعي وبين المجتمع، حيث يسهم المجتمع بما يحمله من قيم 

وسلوكيات في التأثير اإليجابي على المتلقي وتشكيل مضمون إعالني يحمل قيم إيجابية بما يخدم ويحقق احتياجات 

نية تأثير فعال في التغيرات الثقافية واالجتماعية )سوسيولوجيا الثقافة( المجتمع. وعلى الجانب األخر فإن للرسالة اإلعال

التي تحدث في المجتمع من خالل ترويجها للقيم اإلنسانية والثقافية اإليجابية الجديدة التي ترفع المستوي القيمي والسلوكي 

ية والسياسية. ويحمل إعالن التواصل ألفراد المجتمع وتسعي لنهضته تبعا للتغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصاد

اإلجتماعي نوعين من الرسائل اإلعالنية، األولي مباشرة وتدعم المنتج محل اإلعالن والثانية غير مباشرة وهي التي تحمل 

الهدف القيم الثقافية واإلنسانية اإليجابية وتعتبر عامل جذب للمتلقي تجاه المنتج، وهكذا تنجح الرسالة اإلعالنية في تحقيق 

 . بتصرف )100-91/ص 11 (المادي واإلنساني معا
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 المضافة:إستراتيجية الرسالة اإلعالنية إلعالن مواقع التواصل االجتماعي للقيم اإليجابية  2-2

من خالل مراعاة بعض اإلعتبارات  ويتحقق ذلكإن الهدف الثاني لإلعالن هو توصيل القيم الثقافية واإلنسانية المضافة، 

 في تصميم الرسالة اإلعالنية وهي:

الشكل العام للرسالة اإلعالنية وكيفية صياغاتها وذلك من خالل النجاح في خلق ارتباط بين المنتج محل اإلعالن  :أوال

 انه مميزة للمنتج في نفسه.والقيمة اإليجابية المختارة وبما يتوافق مع إحتياجات المتلقي وما يعبر عن ذاتة ويخلق مك

: مضمون الرسالة اإلعالنية من خالل تحقيق الهدف من القيم الثقافية واإلنسانية التي يرغب المعلن في توصيلها ثانيا

 . )166ص/12(للمتلقي 

 المتلقي.: التوافق بين شكل ومضمون الرسالة اإلعالنية حتى تحدث األثر اإليجابي وإقناع ثالثا

حيث البد وأن يحتوي على معني محدد وهادف يرمز للقيمة اإليجابية التي  (Slogan)اإلعالنية ام بالعبارة : اإلهتمرابعا

 اإليجابية.تدفعه إلقتناءه وتحفزه لعمل القيمة  حتىيتم ربطها بالمنتج في ذهن المتلقي 

 حيث:اسلوب صياغة النص اإلعالني إلعالن مواقع التواصل اإلجتماعي من  :خامسا

حيث يعرض الفكرة التي تحتويها الرسالة اإلعالنية مع نقل القيم اإلنسانية والثقافية اإليجابية وإهتمامات  :التقديم -

 نفسه.المتلقي للمنتج 

المنافع التي سيحصل عليها من تأثير القيم  إلىوهو ما يهدف المعلن توصيله للمتلقي بحيث يوجهه  الداخلي:المحتوي   -

 اإلعالن.الن من خالل المنتج محل اإليجابية في اإلع

 . )162/ص 1(وهي دعوة للمتلقي تدفعه وتشجعه إلقتناء المنتج  الرسالة:إنهاء  -

  اإلجتماعى:السمات السوسيولوجيا لجمهور إعالن مواقع التواصل  2-3

تهتم سوسيولوجيا الجمهور بشرح وتفسير الكيفيات واألليات التي تتحكم في تكوين جمهور إعالن مواقع التواصل 

اإلجتماعي وعالقتة باإلعالن والرسالة اإلعالنية ، ومع تعاظم تكنولوجيا اإلتصال الجماهيري في المجتمعات الحديثة 

واصل اإلجتماعي كوسيلة إعالنية في إحداث التغير المطلوب توجه البحث والتحليل إلي مدي كفاءة إعالن مواقع الت

مجتمعيا ، واألثار الفعلية التي يحدثها وعالقته بالمحيط العام ، الذي يتم فيه إعداد الرسالة اإلعالنية وتوصيلها للجمهور 

سلوكياتهم وقيمهم الثقافية المتلقي ، وبناءا عليه يتخذون مواقف  تبعا إلدراكهم ومعرفتهم ومدي التطابق مع معتقداتهم و

 واإلجتماعية . 

وهناك ثالث جوانب من السمات السوسيولوجية أساسية في تحديد الطابع اإلجتماعي لسلوك الجمهور المتلقي إلعالن 

 وهي: اإلجتماعي،مواقع التواصل 

  االجتماعي:التميز  أوال:

  ومنها: المتلقي،حيث أثبتت الدراسات بوجود إختالفات شكلية وجوهرية في الجمهور 

تباين درجة اإلدراك: حيث إختالف مستوي التربية والتعليم والثقافة وبناءا عليه تختلف ردود األفعال تجاه الرسالة  -

 تفسيرها.اإلعالنية وفهمها والقدرة على 

دوافع والحوافز من متلقي ألخر في تفضيل منتج معين أو تبني رسالة إعالنية اختالف االهتمامات: حيث تختلف ال -

 ومعتقداته.نعبر عن المتلقي وأفكاره وقيمه 

إختالف مدة التأثير: حيث يختلف الزمن االزم إلحداث التأثير على الجمهور المتلقي من فرد ألخر ويتحقق ذلك بنكرار  -

 المستهدف.ن الجهور الرسالة إلمكانية توصياها ألكبر عدد م
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التفاعل االجتماعي: حيث يختلف سلوك ورد فعل المتلقي حسب طبيعة الرسالة ومن مميزات إعالن مواصل  :ثانيا

التواصل الإلجتماعي التفاعل بما يتيح إمكانية إبداء وتبادل الرأي واالستفسار حتى يتسنى للمتلقي اتخاذ القرار المطلوب 

 المرجو.ط في سبيل تحقيق الهدف وهذا يحدث تفاعال مباشرا بين المعلن والمتلقي دون وسي

ضبط االتساق المعيارية: ينتظر الجمهور المتلقي من إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي أن يمده بالمعلومات والتقافة  ثالثا:

والترفيه والتسلية بالشكل الذي يتناسب مع المكونات واألبعاد الشخصية حيث يمنح المتلقي القيم الثقافية واإلنسانية 

يجابية المستمدة من مختلف المجتمعات حول العالم حتى نستطيع أن نكون جزءا ضمن منظومة المجتمعات التي واإل

 بتصرف  .)72إلى  65/ص 4 (تواكب التطور الثقافي واإلجتماعي دوليا

  التجريبية:الدراسة  ثانياً:

حيث تم الربط بين كل منتج  متنوعة،ل اإلجتماعي لمنتجات قامت الباحثة بعمل تصميم لثالثة نماذج إعالنية لمواقع التواص

وبين قيمة إيجابية مضافة في اإلعالن تتناسب مع طبيعة المنتج سواء كان الرابط من خالل العالقة اللونية والشكلية أو 

لفئة الشباب في موجة  المنتج،الداللة الرمزية أو اإلستماالت العاطفية والعقلية للمتلقي والتي تعمل كعامل جذب في 

 االجتماعي.حيث أنها الفئة األكثر استخداما لمواقع التواصل  سنة( 45 إلىسنة  18)المرحلة العمرية من 

بونيو -2019في الفترة من )مايو  فرد( 121)_ وقد تم إعداد إستبيان إلستطالع آراء عينة عشوائية من فئة الشباب 

2019.) 

 ،  (Facebook)لي لموقع التواصل االجتماعي الحملة اإلعالنية األو (:1نموذج ) 

 (: (Difference is perfection - Oreo Against Racism"بسكويت أوريو" 

قامت الباحثة بعمل تصميم إلعالن مواقع التواصل اإلجتماعي عن بسكويت أوريو وتم الربط بينه وبين قيمة مكافحة      

التباين اللوني )األبيض  علىوجا الربط معتمدا  للمنتج،كقيمة مضافة Oreo Against Racism شعارالعنصرية تحت 

واألسود( وهما اللونين المكونين للبسكويت وذلك لدعم الفكرة وتأكيد أنه بالرغم من اإلختالف يمكنا أن نكمل بعضنا 

Difference is perfection. 

 
 

 
 facebookصفحة موقع التواصل  علىوتطبيقة  أ( -1)نموذج 
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 facebookصفحة موقع التواصل  علىوتطبيقة  ب( -1)نموذج 

 

 

 
 facebookج ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل  -1نموذج ) 
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 Facebookد ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل  -1نموذج ) 

 "بسكويت أوريو"يوضح الحملة اإلعالنية األولي  (:دأ، ب، ج، )( 1نموذج )
 

 

 ( 2نموذج:) حملة اإلعالنية الثانية لموقع التواصل اإلجتماعيال(Facebook)، 

 (:)اضحك للدنيا نضحكك 2""معجون األسنان سيجنال

وتم الربط بينه وبين قيمة  2"معجون األسنان "سيجنال عنقامت الباحثة بعمل تصميم إلعالن مواقع التواصل اإلجتماعي 

للدنيا نضحكك( ، كقيمة مضافة للمنتج ، وجاء الربط من خالل استحدام معجون اضحك تحت شعار) السعادة والمرح 

االسنان لتنظيف الفم واالسنان وايضا عندما يضحك اإلنسان يظهر علي وجهه وخاصة شكل الفم واالسنان ، فالرسالة 

راحة النفسية وتساعد علي اإلعالنية تسعي لتحقيق مفهوم السعادة والمرح كقيمة إنسانية تبعث المشاعر اإليجابية وال

 التفاؤل ومواجهة الحياة التي يعيشها الفرد وذلك من خالل إستخدام المنتج محل اإلعالن .
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 Facebookصفحة موقع التواصل  علىوتطبيقة  أ( -2)نموذج 

 

 

 
 Facebookب ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل -2نموذج ) 
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 Facebookج ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل  -2نموذج ) 

 

 

 
 Facebookد ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل  -2نموذج ) 

 2"()أ،ب،ج،د( : يوضح الحملة اإلعالنية الثانية "معجون األسنان سيجنال2نموذج )
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 ( ال3نموذج )حملة اإلعالنية الثالثة لموقع التواصل اإلجتماعي(Facebook)، 
 (:Better together"شاي ليبتون" )علشان بنكمل بعض 

تحت شاي ليبتون وتم الربط بينه وبين قيمة التعاون  عن عنقامت الباحثة بعمل تصميم إلعالن موقع التواصل اإلجتماعي 

( كقيمة مضافة للمنتج ، وجاء الربط من خالل استحدام نكهات متعدة لشاي Better together علشان بنكمل بعضشعار)

ليبتون للداللة علي انه يمكن علي اختالف الطباع واإلتجاهات لألفراد أن نتعاون ونتشارك كفريق في عمل واحد وننجح 

نسانية تبعث الطاقة اإليجابية في العمل معا ، فالرسالة اإلعالنية تسعي لتحقيق مفهوم قيمة التعاون والمشاركة كقيمة إ

والراحة النفسية وتؤكد علي حاجتنا لمساعدة بعضنا البعض للنهوض بجتمع أفضل  قائم علي المصلحة العامة ومصلحة 

 األخرين . 

 

 
 Facebookأ ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل  -3نموذج ) 

 

 
 Facebookصفحة موقع التواصل  علىوتطبيقة  ب( -3)نموذج 
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 Facebookج ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل -3نموذج ) 

 

 

 Facebookد ( وتطبيقة علي صفحة موقع التواصل  -3نموذج ) 

 ( )أ،ب،ج،د( : يوضح الحملة اإلعالنية الثالثة "شاى ليبتون"3نموذج)
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 ( استمارة استبيان للفئة المستهدفة من الشباب1ملحق )

 (.سنة 45 إلىسنة 18المرحلة العمرية من ) فرد،( 121) العشوائية:عدد العينة 

 (.خاصة بإعالن مواقع التواصل اإلجتماعي )فيسبوك اإلستبيان:حدود 

 اإلستبيان:نموذج إلستمارة  يليوفيما 

 
 

 
 إستمارة إستبيان

 اإلجتماعيسوسيولوجيا الثقافة عبر إعالن مواقع التواصل لبحث تحت عنوان : 

اإلسم )إختيارى( : 
....................................................... 

السن : 
..................................... 

يهدف هذا اإلستبيان إلى معرفة مدي تأثير إعالن موقع التواصل اإلجتماعي )فيسبوك( بما يحمله من قيم 
للمنتج محل اإلعالن وما تحدثه من تغير إيجابي في سوسيولوجيا ثقافة إنسانية كقيمة مضافة جاذبة 

 الجمهور المتلقي، مع العلم أنه سيتم معاملة هذا اإلستبيان بشكل سرى بغرض البحث العلمي.

 ( فى داخل المربع .لذا أرجو من سيادتكم ملئ هذه اإلستمارة بمنتهى الموضوعية بوضع عالمة )

 موافق موافق العبارة 

 إلى حد ما

غير 

 موافق

    .هل الفكرة اإلعالنية عبرت عن المضمون اإلعالني  .1

هل نجح التصميم بعناصره المختلفة في جذب انتباه المشاهد  .2
 للقيمة اإلنسانية اللمضافة في اإلعالن .

   

هل إستطاعت العبارة اإلعالنية التعبير عن القيمة اإلنسانية   .3
 مضافة وجاذبة للمنتج محل اإلعالن . كقيمة إيجابية

   

هل نجحت الرسالة اإلعالنية في التأثير عليك كمتلقي ومن ثم  .4
 تحقيق الهدف المرجو من اإلعالن .

   

هل إستطاع المضمون اإلعالني دعم القيمة اإلنسانية  .5
 المضافة بإعتبارها قيمة داعمة للمنتج محل اإلعالن .

   

نجح المصمم اإلعالني في الربط بين المنتج محل هل  -6
 اإلعالن والقيمة اإلنسانية المضافة بشكل إيجابي .

   

هل يحفز اإلعالن المتلقي إلي محاكاة القيم واإلتجاهات  -7
 والثقافات.

   

هل إستطاع اإلعالن أن يؤثر إيجابيا في سوسيولوجيا ثقافة  -8
 الجمهور المتلقي

   

إذكر من وجهة نظرك ماهي القيمة التي يقتقدها المجتمع في عصرنا الحالي ويمكن لإلعالن)فيسبوك( -9

 سبب كقيمة مضافة موضحا يدعمها أن

اإلختيار..................................................................................................... 

................................................................................................................ 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان
 

 نموذج إلستمارة إستبيان من تصميم الباحثة

 

 بأبعدها المختلفة: العالقة بين التغير الثقافي وآلياته وتفاعالته والبنية اإلجتماعية سوسيولوجيا الثقافة*
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 التحقق من صدق وثبات أدوات البحث :

  االستبانة:نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات 

وقد تحققت الباحثة من االتساق الداخلي لعبارات الستبانة عن طريق معامل االرتباط بين درجات كل فقرة والدرجات      

 (:1الجدول )الكلية لالستبيان، وجاءت النتائج كما هي مبينة في 

 مستوى الداللة معامل االرتباط العبارات
الداللة 

 االحصائية

هل الفكرة اإلعالنية عبرت عن  -1

 المضمون اإلعالني .
 دال 0.01 0.70

هل نجح التصميم بعناصره  -2

المختلفة في جذب انتباه المشاهد للقيمة 

 اإلنسانية اللمضافة في اإلعالن .

 دال 0.01 0.75

العبارة اإلعالنية هل إستطاعت  -3

التعبير عن القيمة اإلنسانية كقيمة إيجابية 

 مضافة وجاذبة للمنتج محل اإلعالن.

 دال 0.01 0.57

هل نجحت الرسالة اإلعالنية في  -4

التأثير علي الجمهور المتلقي ومن ثم تحقيق 

 الهدف المرجو

 دال 0.01 0.69

هل إستطاع المضمون اإلعالني  -5

المضافة بإعتبارها قيمة دعم القيمة اإلنسانية 

 داعمة للمنتج محل اإلعالن .

 دال 0.01 0.78

هل نجح المصمم اإلعالني في  -6

الربط بين المنتج محل اإلعالن والقيمة 

 اإلنسانية المضافة بشكل إيجابي .

 دال 0.01 0.60

هل يحفز اإلعالن المتلقي إلي  -7

 محاكاة القيم واإلتجاهات والثقافات.
 دال 0.01 0.57

إستطاع اإلعالن أن يؤثر هل  -8

إيجابيا في سوسيولوجيا ثقافة الجمهور 

 المتلقي

 دال 0.01 0.85

 ( : يوضح معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية لإلستبانة1جدول رقم )

 0.57( معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجات الكلية لالستبانة حيث تراوحت ما بين )1يبين الجدول )     

 لقياسه.( وبذلك تعتبر عبارات االستبانة صادقه لما وضعت 0.01( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )0.85 –

 .نتائج ثبات االستبانة 

 (.2ثبات االستبانة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول )وقد تحققت الباحثة من 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث

 0.82 8 استبانة الحملة اإلعالمية

 (: يوضح نتائج اختبار ألفا كرو نباخ لالستبانة.2جدول )

(، وهي نسبة ثبات مرتفعة، مما يطمئن الباحثة لنتائج تطبيق 0.82لالستبانة حيث بلغ )( معامل الثبات 2يبين الجدول )

 االستبانة.
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 Difference is perfection - Oreo Against Racism ))سكويت أوريو بالحملة اإلعالنية األولى: 

 العبارة

 االستجابة
مجموع 
 األوزان

المتوس
ط 

 الحسابى

معدل 
النجاح 
)%( 

 2كا
 مستوى
 الداللة

 درجة الموافقة
 موافق

موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

هل الفكرة اإلعالنية  -1
عبرت عن المضمون 

 اإلعالني.
121 - - 363 3.00 100.0 

242.0
0 

 موافق 0.001

هل نجح التصميم  -2
بعناصره المختلفة في 
جذب انتباه المشاهد 

للقيمة اإلنسانية 
 المضافة في اإلعالن.

99 22 - 341 2.82 93.94 
134.0

0 
 موافق 0.001

هل إستطاعت العبارة  -3
اإلعالنية التعبير عن 
القيمة اإلنسانية كقيمة 
إيجابية مضافة وجاذبة 
 للمنتج محل اإلعالن.

 موافق 0.001 74.00 87.88 2.64 319 - 44 77

هل نجحت الرسالة  -4
اإلعالنية في التأثير 
عليك كمتلقي ومن ثم 
تحقيق الهدف المرجو 

 اإلعالن.من 

99 22 - 341 2.82 93.94 
134.0

0 
 موافق 0.001

هل إستطاع المضمون  -5
اإلعالني دعم القيمة 
اإلنسانية المضافة 

بإعتبارها قيمة داعمة 
 للمنتج محل اإلعالن.

110 11 - 352 2.91 96.97 
182.0

0 
 موافق 0.001

هل نجح المصمم  -6
اإلعالني في الربط بين 
المنتج محل اإلعالن 

اإلنسانية والقيمة 
 المضافة بشكل إيجابي.

110 11 - 352 2.91 96.97 
182.0

0 
 موافق 0.001

هل يحفز اإلعالن  -7
المتلقي إلي محاكاة 
القيم واإلتجاهات 

 والثقافات.

 موافق 0.001 62.00 84.85 2.55 308 - 55 66

هل إستطاع اإلعالن  -8
أن يؤثر إيجابيا في 
سوسيولوجيا ثقافة 
 الجمهور المتلقي.

 موافق 0.001 74.00 87.88 2.64 319 - 44 77

 Difference isضد العنصرية ) -الحملة األولى: أوريو 

perfection) 
2.78 92.80 

 
 موافق

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 2( : يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ونتائج اختبار كا3جدول )

 األولى .عبارات الحملة االعالنية 

 ضد العنصرية  -أوريو  األولى: اإلعالنية " لعبارات الحملة2( أن معظم قيم "كا3حيث يتبين من الجدول )     
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(Difference is perfection - Oreo Against Racism)  جاءت دالة احصائياً، مما يدل على وجود فروق بين آراء

وبلغ  لجميع العبارات، موافق""أفراد عينة الدراسة نحو كل عبارة، ووقعت استجابات أفراد عينة الدراسة في مستوى 

 %Difference is perfection - Oreo Against Racism (92.80.)  -معدل نجاح الحملة اإلعالنية األولى: أوريو

  ذلك:واألشكال البيانية التالية توضح 

 

 
 
 
 
 

 

 (2مخطط رقم ) (1مخطط رقم )
 

 

 
 

 

 (4مخطط  رقم ) (4مخطط رقم )

 

 
 

 (6مخطط رقم ) (5مخطط رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 

 (8مخطط رقم ) (7مخطط رقم )

121

100%

؟هل الفكرة اإلعالنية عبرت عن المضمون اإلعالني

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

77

63.64%

44

36.36%

مة هل إستطاعت العبارة اإلعالنية التعبير عن القي

ج محل اإلنسانية  كقيمة إيجابية مضافة وجاذبة للمنت

اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

110

90.91%

11

9.09%

نية هل إستطاع المضمون اإلعالني دعم القيمة اإلنسا

المضافة بإعتبارها قيمة داعمة للمنتج محل 

اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

55

45.45%

اهات هل يحفز اإلعالن المتلقي إلي محاكاة القيم واإلتج

والثقافات؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

110

90.91%

11

9.09%

هل نجح المصمم اإلعالني في الربط بين المنتج

محل اإلعالن والقيمة اإلنسانية المضافة بشكل

إيجابي؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

77

63.64%

44

36.36%

هل إستطاع اإلعالن أن يؤثر إيجابيا في 

سوسيولوجيا ثقافة الجمهور المتلقي؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

99

81.82%

22

18.18%

ب هل نجح التصميم بعناصره المختلفة في جذ

ي انتباه المشاهد للقيمة اإلنسانية المضافة ف

اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

99

81.82%

22

18.18%

هل نجحت الرسالة اإلعالنية في التأثير عليك 

؟كمتلقي ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من اإلعالن

موافق موافق إلى حد ما غير موافق
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 شكل رقم (%92.80معدل نجاح الحملة األولى )(  1)

 

 نضحكلك:اضحك لدنيا  - 2الثانية: معجون األسنان سيجنال الحملة اإلعالنية 

 العبارة

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوس

ط 

 الحسابى

معدل 

النجاح 

)%( 

 2كا
 مستوى

 الداللة
 درجة الموافقة

 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

هل الفكرة  -1

اإلعالنية عبرت عن 

 المضمون اإلعالني .

 موافق 0.001 74.00 87.88 2.64 319 - 44 77

هل نجح التصميم  -2

بعناصره المختلفة في جذب 

انتباه المشاهد للقيمة 

اإلنسانية اللمضافة في 

 اإلعالن .

 موافق 0.001 74.00 87.88 2.64 319 - 44 77

هل إستطاعت  -3

العبارة اإلعالنية التعبير عن 

القيمة اإلنسانية  كقيمة 

إيجابية مضافة وجاذبة 

 اإلعالن .للمنتج محل 

99 22 - 341 2.82 93.94 
134.0

0 
 موافق 0.001

هل نجحت  -4

الرسالة اإلعالنية في التأثير 

عليك كمتلقي ومن ثم تحقيق 

الهدف المرجو من اإلعالن 

. 

 موافق 0.001 62.00 84.85 2.55 308 - 55 66
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هل إستطاع  -5

المضمون اإلعالني دعم 

القيمة اإلنسانية المضافة 

داعمة للمنتج بإعتبارها قيمة 

 محل اإلعالن .

 موافق 0.001 98.00 90.91 2.73 330 - 33 88

هل نجح المصمم  -6

اإلعالني في الربط بين 

المنتج محل اإلعالن والقيمة 

اإلنسانية المضافة بشكل 

 إيجابي .

99 22 - 341 2.82 93.94 
134.0

0 
 موافق 0.001

هل يحفز اإلعالن  -7

المتلقي إلي محاكاة القيم 

 واإلتجاهات والثقافات.

 موافق 0.001 62.00 84.85 2.55 308 - 55 66

هل إستطاع  -8

اإلعالن أن يؤثر إيجابيا في 

سوسيولوجيا ثقافة الجمهور 

 المتلقي

 موافق 0.001 62.00 84.85 2.55 308 - 55 66

اضحك للدنيا  - 2الحملة الثانية: معجون األسنان سيجنال

 نضحكلك
2.66 88.64 

 
 موافق

( : يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ونتائج اختبار كا4جدول )
2

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 اضحك للدنيا نضحكلك . – 2الثانية: معجون األسنان سيجنال اإلعالنيةعبارات الحملة 

اضحك  – 2الثانية: معجون األسنان سيجنال اإلعالنية" لعبارات الحملة 2( أن معظم قيم "كا4حيث يتبين من الجدول )

للدنيا نضحكلك جاءت دالة احصائياً، مما يدل على وجود فروق بين آراء أفراد عينة الدراسة نحو كل عبارة، ووقعت 

عجون وبلغ معدل نجاح الحملة اإلعالنية الثانية: لم لجميع العبارات "موافق "استجابات أفراد عينة الدراسة في مستوى 

 ذلك:(. واألشكال البيانية التالية توضح %88.64اضحك للدنيا نضحكلك ) – 2األسنان سيجنال

 

 

 

 (10مخطط رقم ) (9مخطط رقم )

77

63.64%

44

36.36%

هل الفكرة اإلعالنية عبرت عن المضمون اإلعالني؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

77

63.64%

44

36.36%

نتباه هل نجح التصميم بعناصره المختلفة في جذب ا

المشاهد للقيمة اإلنسانية المضافة في اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق
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 (12مخطط رقم )   (11مخطط رقم )

 

 

 

 

 (14مخطط رقم ) (13مخطط رقم )

 

 

 (16مخطط رقم ) (15مخطط رقم )

99

81.82%

22

18.18%

مة هل إستطاعت العبارة اإلعالنية التعبير عن القي

ج محل اإلنسانية  كقيمة إيجابية مضافة وجاذبة للمنت

اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

88

72.73%

33

27.27%

هل إستطاع المضمون اإلعالني دعم القيمة 

ج اإلنسانية المضافة بإعتبارها قيمة داعمة للمنت

محل اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

55

45.45%

هل يحفز اإلعالن المتلقي إلي محاكاة القيم 

واإلتجاهات والثقافات؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

99

81.82%

22

18.18%

حل هل نجح المصمم اإلعالني في الربط بين المنتج م

ي؟اإلعالن والقيمة اإلنسانية المضافة بشكل إيجاب

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

55

45.45%

لوجيا هل إستطاع اإلعالن أن يؤثر إيجابيا في سوسيو

ثقافة الجمهور المتلقي؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

55

45.45%

متلقي هل نجحت الرسالة اإلعالنية في التأثير عليك ك

ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق
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 (    %88.64نجاح الحملة الثانية ) ( معدل2شكل رقم )

 

  شاي ليبتون  الثالثة:اإلعالنية الحملة– ( علشان بنكمل بعضBetter together:) 

 العبارة

 االستجابة
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 
 2كا

 مستوى
 الداللة

درجة 
 موافق الموافقة

موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

اإلعالنية  هل الفكرة -1
عبرت عن المضمون 

 اإلعالني .
99 22 - 341 2.82 93.94 

134.0
0 

 موافق 0.001

هل نجح التصميم  -2
بعناصره المختلفة في 

جذب انتباه المشاهد للقيمة 
اإلنسانية المضافة في 

 اإلعالن .

99 22 - 341 2.82 93.94 
134.0

0 
 موافق 0.001

هل إستطاعت العبارة  -3
اإلعالنية التعبير عن 
القيمة اإلنسانية كقيمة 
إيجابية مضافة وجاذبة 
 للمنتج محل اإلعالن.

 موافق 0.001 98.00 90.91 2.73 330 - 33 88

هل نجحت الرسالة  -4
اإلعالنية في التأثير عليك 

كمتلقي ومن ثم تحقيق 
الهدف المرجو من 

 اإلعالن .

 موافق 0.001 62.00 84.85 2.55 308 - 55 66

هل إستطاع المضمون  -5
اإلعالني دعم القيمة 
اإلنسانية المضافة 

بإعتبارها قيمة داعمة 

 موافق 0.001 74.00 87.88 2.64 319 - 44 77
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 للمنتج محل اإلعالن .

هل نجح المصمم  -6
اإلعالني في الربط بين 
المنتج محل اإلعالن 

والقيمة اإلنسانية المضافة 
 بشكل إيجابي .

 موافق 0.001 62.00 84.85 2.55 308 - 55 66

هل يحفز اإلعالن المتلقي  -7
إلي محاكاة القيم 

 واإلتجاهات والثقافات.
 موافق 0.001 38.00 81.82 2.45 297 11 44 66

هل إستطاع اإلعالن أن  -8
يؤثر إيجابيا في 

سوسيولوجيا ثقافة 
 الجمهور المتلقي

 موافق 0.001 38.00 81.82 2.45 297 11 44 66

علشان بنكمل بعض  -الثالثة: شاي ليبتون الحملة 
(Better together) 

2.63 87.50 
 

 موافق

الستجابات أفراد عينة الدراسة 2( : يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ونتائج اختبار كا5جدول )

 (.Better togetherعلشان بنكمل بعض ) –حول عبارات الحملة الثالثة: شاي ليبتون 

 Better)علشانب نكمل بعض  –" لعبارات الحملة الثالثة: شاي ليبتون 2( أن معظم قيم "كا5يتبين من الجدول )

together جاءت دالة احصائياً، مما يدل على وجود فروق بين آراء أفراد عينة الدراسة نحو كل عبارة، ووقعت )

وبلغ معدل نجاح الحملة  81.82لجميع العبارات، بمعدل نجاح ) "موافق "استجابات أفراد عينة الدراسة في مستوى 

 ذلك.. واألشكال البيانية التالية توضح %Better together (87.50) -الثالثة: شاي ليبتون اإلعالنية 

 

  

 

 

 

 

 

 (18مخطط رقم ) (17مخطط رقم )

 

 

 

 

 (20مخطط رقم ) (19مخطط رقم )

99

81.82%

22

18.18%

؟هل الفكرة اإلعالنية عبرت عن المضمون اإلعالني

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

88

72.73%

33

27.27%

مة هل إستطاعت العبارة اإلعالنية التعبير عن القي

ج محل اإلنسانية  كقيمة إيجابية مضافة وجاذبة للمنت

اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

99

81.82%

22

18.18%

هل نجح التصميم بعناصره المختلفة في جذب

انتباه المشاهد للقيمة اإلنسانية المضافة في

اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

55

45.45%

هل نجحت الرسالة اإلعالنية في التأثير علي 

الجمهور المتلقي ومن ثم تحقيق الهدف المرجو

من اإلعالن؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق
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 (22)مخطط رقم  (21مخطط رقم )

 

 

 (24مخطط رقم ) (23مخطط رقم )

 

 (87.50%(معدل نجاح الحملة الثالثة )3شكل رقم )    

 

 

 

 

 

77

63.64%

44

36.36%

ية هل إستطاع المضمون اإلعالني دعم القيمة اإلنسان

ن؟المضافة بإعتبارها قيمة داعمة للمنتج محل اإلعال

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

44

36.36%

11

9.09%

هل يحفز اإلعالن المتلقي إلي محاكاة القيم 

واإلتجاهات والثقافات؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

44

36.36%

11

9.09%

هل إستطاع اإلعالن أن يؤثر إيجابيا في 

سوسيولوجيا ثقافة الجمهور المتلقي؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق

66

54.55%

55

45.45%

هل نجح المصمم اإلعالني في الربط بين المنتج

محل اإلعالن والقيمة اإلنسانية المضافة بشكل

إيجابي؟

موافق موافق إلى حد ما غير موافق
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  الثالثة: اإلعالنيةالتقييم الكلى للحمالت 

 العبارة

 اإلعالنيةالحملة 

 األولى

 

 اإلعالنيةالحملة 

 الثانية

 

 الثالثة اإلعالنيةالحملة 

 

هل الفكرة اإلعالنية  -1

المضمون عبرت عن 

 اإلعالني?

100.0% 87.88% 93.94% 

هل نجح التصميم  -2

بعناصره المختلفة في 

جذب انتباه المشاهد 

للقيمة اإلنسانية اللمضافة 

 في اإلعالن?

93.94% 87.88% 93.94% 

هل إستطاعت العبارة  -3

اإلعالنية التعبير عن 

القيمة اإلنسانية  كقيمة 

إيجابية مضافة وجاذبة 

 اإلعالن?للمنتج محل 

87.88% 93.94% 90.91% 

هل نجحت الرسالة  -4

اإلعالنية في التأثير 

عليك كمتلقي ومن ثم 

تحقيق الهدف المرجو 

 من اإلعالن?

93.94% 84.85% 84.85% 

هل إستطاع المضمون  -5

اإلعالني دعم القيمة 

اإلنسانية المضافة 

بإعتبارها قيمة داعمة 

 للمنتج محل اإلعالن?

96.97% 90.91% 87.88% 

هل نجح المصمم  -6

اإلعالني في الربط بين 

المنتج محل اإلعالن 

والقيمة اإلنسانية 

 المضافة بشكل إيجابي?

96.97% 93.94% 84.85% 

هل يحفز اإلعالن  -7

المتلقي إلي محاكاة القيم 

 واإلتجاهات والثقافات?

84.85% 84.85% 81.82% 

هل إستطاع اإلعالن أن  -8

يؤثر إيجابيا في 

ثقافة  سوسيولوجيا

 الجمهور المتلقي?

87.88% 84.85% 81.82% 

 %87.50 %88.64 %92.80 معدل نجاح الحملة

 الثالثة فى التقييم الكلى إعالنية( : يوضح معدالت النجاح للحمالت 6جدول )
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 -( أن الحملة األولى الحملة اإلعالنية األولي لمواقع التواصل االجتماعي: أوريو 6حيث يتبين من الجدول )

(Difference is perfection - Oreo Against Racism   )  (92.80)جاءت في المرتبة األولى بمعدل نجاح% ،

اضحك للدنيا نضحكك في المرتبة الثانية بمعدل نجاح  – 2يليها الحملة  اإلعالنية الثانية: معجون األسنان سيجنال

فى المرتبة الثالثة   (Better together)عشان نكمل بعض  –، ثم الحملة اإلعالنية الثالثة: شاي ليبتون  %(88.64)

 ذلك:والشكل البيانى التالى يوضح  (.%87.50بمعدل نجاح )

 
 الثالثة اإلعالنيةيوضح نسبة معدالت االنجاح للحمالت  (:4شكل )

نتائج اإلستبانة أن إعالن مواقع التواصل  علىوتري الباحثة من خالل ما تناولته في الجانب النظري والتجريبي وبناءا 

سوسيولوجيا ثقافة المجتمع نحو بناء  علىاإليجابية كقيمة مضافة للمنتج بما يؤثر إيجابيا  تدعيم القيماإلجتماعي قد نجح في 

 لقيمي والثقافي والحضاري.درجة عالية من الوعي ا مجتمع على

 :النتائج 

هناك عالقة تبادلية التأثير بين كال من سوسيولوجيا الثقافة المجمع وبين ما يحملة إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي  -1

 إيجابية.من قيم 

إعالن مواقع تتغير القيم الثقافية واإلنسانية  اإليجابية بتغيير وتطور المجتمع بما يؤثر بشكل كبير في إستراتيجيات  -2

 التواصل لتصميم رسالة إعالنية ناجحة وقادرة علي توصيل األفكار والمعاني المستهدفة للمتلقي .

ة واإلنسانية اإليجابية المؤثرة في الجمهور المتلقي يستطيع إعالن مواقع التواصل اإلجتماعي تضمين القيم الثقافي -3

 عتبارها قيمة جاذبة للمنتج محل اإلعالن .من خالل وجود منتج يرتبط بمشاعر المتلقي وأفكاره وإ

الرسالة اإلعالنية إلعالن مواقع التواصل اإلجتماعي لها بالغ األثر في دعم القيم الثقافية واإلنسانية بما يحدث تأثيرا  -4

 إيجابي علي إتجاهات المتلقي تجاه المنتج محل اإلعالن .

تماعي له تأثير كبير في تغيير إتجاهات المتلقي وتحفيزه مضمون الرسالة اإلعالنية إلعالن مواقع التواصل اإلج  -5

 تجاه القيم اإليجابية .

 : التوصيات 

يجب علي المصمم اإلعالني أن يكون علي وعي كافي بالتغيرات المجتمعية الثقافية واإلجتماعية التي تؤثر علي  -1

 للمتلقي وتحقق األهداف المرجوة .إتجاهات المتلقي وأفكاره كي يستطيع أن يصمم رسالة إعالنية ناجحة تصل 

ضرورة النظر لإلعالن في حدود أبعد من مجرد البعد التجاري والمادي فقط فاإلعالن له أهمية كبيرة في تدعيم  -2

 وإبراز القيم اإليجابية في المجتمع من خالل تطويع الرسالة اإلعالنية بما يحقق الهدف المادي واإلنساني معا .

ح 
جا

لن
 ا
ل
عد

م
)%

(

اإلعالنيةالحمالت 
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