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  :Abstractملخص البحث 
 

 :Keywordsكلمات دالة 

ين الفعةل بةاإلعالن فى العصر الحالى يحتاج إلى فهم للعاطفة واإلجتماعية حيث بالفعل هناك عالقةة 

ن فعةا  لكةى يكةون اإلعةالالبيولوجى العصبى واالستماالت العاطفية وكيفيةة ووييفهةا باإلعالتةات  و

ة ات إعالتيةومؤثر للترويج للمواد المختلفة يحتاج إلى التفكير فةى أهةم سةمات تجةاد وقةديم اسةتراويجي

و  البحةث وقةد ونةا جديدة وعمل على اسةتممار الجواتةا العاطفيةة واالجتماعيةة للتةعثير علةى المتلقةين.

وييفيةة  فيةة  مةن لةال  قيةود ونةيميةة وكيف يمكن التركيز على ودعيم المعالجات االجتماعية العاط

وذلة   والتى يمكن أن يفرضها المخ على مستوى الالوعى لتؤثر على قرارات الشراء لةدى المتلقةى 

لخاصةة افى بناء وماس  ذو صةلة بالناحيةة االجتماعيةة والعاطفيةة حةو  قةيم المتلقةى ووجةار  حياوة  

معقةدة  ير علةى العاطفةة مةن حيةث أتهةا وجربةةوقيم اآللرين واروباطها بالتطور الصحى للمةخ والتةعث

ل ميةو  العمةومتعددة األوج  مع مكوتات المشاعر الذاوية واإلثارة الفسيولوجية والسلوكيات المعبرة 

راويجية وصوالً لتعريف التعاطف  وكيفية بناء استراويجية التعةاطف حيةث أتهةا لةا النجةاد ألى اسةت

مةخ وكيفيةة وفة  ضةوء اإلكتشةافات الجديةدة حةو  ال المتلقين.إعالتية ألهميتها فى مجا  التعثير على 

 متلقةين مةعوعامل  مع المحفزات اإلجتماعية والعاطفية والت  ساعدت ف  وفسير وفهم طريقة وعامل ال

ة لهةم  اإلعالتات. حيث يمكن من لال  سياق اإلعالن أن يفسروه على أت  ش ء ممكن وداعم بالنسب

نهةا. مةن هم بدرجة كافية لشراء المنةتج أو اسةتخداا الخدمةة المعلةن عوذو صلة بعهداف  الشخصية وم

 كبير على لال  فهم وفسيرات المتلقين لإلستماالت العاطفية ف  اإلعالن  حيث وؤثر السياقات بشكل

رار بشةرى حيث أن كل ق الجواتا اإلجتماعية والعاطفية لهم  وبالتال  على القرارات الت  ول  ذل .

روباطهةا اعر معتمداً على دراسة مراحل التعاطف قبل اسةتخداا هةذه االسةتراويجية اليعتمد على المش

ء قةرار شةرا بالمتلقين وكيفية ووييف اإلستماالت العاطفية لجعلهم يالحةون اإلعالن وبالتةالى إوخةاذ

اط فةةى المنةتج أو اسةةتخدام  أو اعتنةةاق الفكةةرة  حيةةث أن التعةةاطف كةةذل  يةةؤثر علةةى القةةرار واإلتخةةر

م بنةةاء وةةوك االجتمةةاعى اإليجةةابى متًةةمناً األمةةل كعنصةةراً وحفيزيةةاً موجهةةاً تحةةو األهةةدا  وقةةد السةةل

اسةةتراويجيات جديةةدة بدسةةتخداا التعةةاطف فةةى اإلعةةالن لتحقيةةى أفًةةل وةةعثير فةةى يةةل المت يةةرات 

 والفوضى اإلعالتية.

 االستراويجيات اإلعالتية  

Advertising Strategies  

 التعاطف

 Empathy 

 ة العاطف

Emotional 

 الفوضى اإلعالتية

 Advertising  Chaos. 
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  Introductionمقدمة 

وعةةةد اسةةةتراويجية التعةةةاطف أحةةةد مفةةةاويا قيةةةادة الحمةةةالت اإلعالتيةةةة 

ة ت الرئيسةةية فةة  التةةعثير علةةى تفسةةيالناجحةةة  كمةةا أتهةةا أحةةد المقومةةا

يةة. وعقلية المتلقين وووجيههم تحو الهةد  الفعلة  مةن الحملةة اإلعالت

 ويرجع ذل  إلى أن التعاطف يترجم إلى المقة  يوفرعالقةة أعمةى مةع

 المتلقين  وذل  من لال  سرد قصة إعالتية ووضا أن المعلن يستمع

ف لإلعةةالن التةةراق إلةةيهم ويهةةتم بمةةا يمةةرون بةة . كمةةا يتةةيا التعةةاط

الًوضةةةاء والفوضةةةى اإلعالتيةةةة. والتواصةةةل مةةةع المتلقةةةين علةةةى 

المستوى الحقيقة  والشخصة . حيةث يمةنا سةرد القصةن اإلعالتيةة 

قةةين للتوقةةف والتفكيةةر فةة  سةةبباً للمتل -بنةةى علةةى التعةةاطف و   - التةة  

 الرسالة الت  يحاو  اإلعالن التواصل من لاللها معهم.

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

 وكمن مشكلة البحث فى اإلجابة على السؤا  اآلوى:

يةةف يمكةةن اسةةتخداا اسةةتراويجيات التعةةاطف اإلعالتيةةة فةة  التةةعثير ك -

 على المتلقى بحيث وكون سبباً ف  التعاطف مع الفكرة اإلعالتية؟

 Objectivesأهداف البحث 

 يهد  البحث إلى:

العالن التلفزيوت  وووييفها فة  فية ف  ااستخداا االستماالت العاط -

لعة االعالن من أجل جذ  اتتبةاه المتلقة  وجعلة  يتقبةل الفكةرة أو السة

ة عن المقدمة ل  عبر االعالن  وصوالً للتعثيرعلي  والعمل على اقناع

 طريى العواطف والمشاعر.

 :Research Hypothesesفروض البحث 

 يفترض البحث أن:

عالتيةة لة  الةدور األكبةر واألهةم ف اإلاستخداا استراويجيات التعةاط -

 ف  وحقيى حالة التعاطف مع الفكرة اإلعالتية.
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 :  Delimitations حدود البحث

 الحدود الموضوعية: إعالتات التلفزيون.

 .2021يوتيو  30إلى  2020يناير  1الفترة من  الحدود الزمنية:

حليةةة الحةةدود المكاتيةةة: وتممةةل فةة  دراسةةة تمةةاذج إعالتيةةة عالميةةة وم

 المتلقى. استخدمت استراويجيات التعاطف ف  التعثير على

 :Research Methodologyمنهج البحث 

يتبةةةع البحةةةث المةةةنهج الوصةةةفى التحليلةةةى لجمةةةع المعلومةةةات حةةةو  

ثير استراويجيات التعاطف ف  اإلعالن وكيفية اسةتخدامها لتحقيةى التةع

حليةة اعالتية م المرجو على تفسية المتلق   ثم يتبع ذل  وحليل لنماذج

وعالمية بهد  الوقو  علةى كيفيةة اسةتخداا ولة  االسةتراويجيات فة  

 اإلعالتات.

 : Theoretical Framework يطار النظراال

 استراتيجية التعاطف اإلعالنية: 1

التعةةاطف هةةو يعمليةةة ووليةةد حالةةة عاطفيةةة متشةةابهة فةة  الةةذات لفهةةم 

لةذ  اك أن اآللةر هةو االحالة أو الحالة العاطفية لمتلقةى خلةر مةع إدر

تلقين التواصل وبناء المقة مع الم  حيث (5)يسبا هذه الحالة العاطفيةي

اطف هو لا النجاد أل  استراويجية إعالتية  ووعتبر استراويجية التع

 اإلعالتيةةة هامةةة جةةداً فةة  مجةةا  التةةعثير علةةى المتلقةةين  حيةةث يحتةةاج

التةةة  لفهةةةم المعلةةةن إلةةةى وجةةةاو  التسةةةويى القةةةائم علةةةى المنطةةةى العق

 شعورهم  فكل قرار بشر  يعتمد على المشاعر.

لهذا السبا يحتاج المصممون ف  المجا  اإلعالتة  إلةى فهةم الةدوافع 

العاطفية للمتلقين المستهدفين بشكل أفًل  حتةى يتمكنةوا مةن معرفةة 

مةةا يحتاجوتةة  بدقةةة. فالتعةةاطف هةةو أكمةةر مةةن مجةةرد مهةةارة  إتهةةا أداة 

% 65صو  على تتائج أفًةل. فقةد وجةد أن فعالة لفهم دوافعهم والح

من جهات التسويى يكافحون من أجل ووييف التسويى العاطف  أثناء 

 لتحسين وفاعل المتلقين.Automation(20 ) *وحولهم إلى األومتة

ووقةةوا اإلسةةتراويجية اإلعالتيةةة القائمةةة علةةى التعةةاطف بالةةذها  إلةةى 

بشةةكل أفًةةةل مكةةان المتلقةةى لفهةةم وجربتةة  وكيةةف يمكةةن مسةةاعدو  

للحصو  على ما يريد  وهنا ال يريد المعلن أن يفكر ممل المتلقى  بل 

يريةةد أن يكةةون هةةو المتلقةةى. وتالحةةي أن التفكيةةر يبتعةةد عةةن التسةةويى 

وينتقل إلى التفكير الذى يتمحور حو  المتلقةى والتحةدإ إلةى دوافعة  

 :(11)من وجهة تةره  وروكز هذه اإلستراويجية على األفكار التالية

التعاطف مع وجربة المتلقةى مةن لةال  الةذها  إلةى عالمة  لفهةم مةا  -

 يحدإ على أفًل وج .

التفكير ممل المتلقين عندما يشرعون ف  حةل مشةكلة واكتشةا  كةل  -

 لطوة قد يتخذوتها لحلها.

البحث عن طةرق يمكةن مةن لاللهةا مسةاعدة المتلقةين علةى وحسةين  -

 حياوهم.

 لال  فهم ما يحفزهم.وقديم ما يريد المتلقين من  -

 منا المتلقين المحتوى والخبرة الت  وساعدهم. -

وقد التجعت العديد من الشركات الكبرى إلةى التركيةز علةى التعةاطف 

لًمان التواصل مع متلقيها علةى سةبيل الممةا   ومةارس شةركة ممةل 
*Slack وIBM(*22 ) هذه اإلستراويجية  حيث يتعلم المويفةون كيفيةة

للتواصةل بشةكل أفًةل مةع المتلقةين. إتهةم يتعلمةةون وطبيةى التعةاطف 

كيفيةةةة اإلسةةةتفادة مةةةن مشةةةاعر عمالئهةةةم و مالئهةةةم ويحتةةةاجون إلةةةى 

التوصةةةل إلةةةى حلةةةو  أفًةةةل عةةةن طريةةةى بعةةة  الجمةةةل العاطفيةةةة 

 . التشجيعية

 مراحل التعاطف الثالث: 2

من المهم قبل الشروع ف  استخداا استراويجية التعاطف ف  الحمالت 

هم للمراحل المختلفة للتعاطف وكيفية اروباطها بالمتلقين  اإلعالتية  ف

 :(1مخطط رقم ) حيث يمر التعاطف بمالإ مراحل هم

 

 

 (12)( يوضح مراحل التعاطف1مخطط رقم )

فةةةة  هةةةةذه  :Cognitive Empathyالتعاااااطف اليعر اااا   2-1

ا مةالمرحلة يتم إجراء أبحاإ على المتلقين المسةتهدفين بهةد  وحديةد 

  ن ب  حقاً وجاه المادة المراد الترويج لها.يشعرو

ف  هذه الخطوة  :Emotional Empathyتعاطف اليشاعر  2-2

لةن من المهم أن يالحي المتلقةين عبةر رسةائل إعالتيةة مختلفةة أن المع

 يشاركهم تفس المشاعر الت  يشعرون بها  ال وتطلا هذه الخطوة أ 

 ائل فقط.وفاعل من المتلقين  وإتما مالحةة ول  الرس

ف  هذه  :Compassionate Empathyالتعاطف الحساس  2-3

 م  إمةاالخطوة األليرة يسما للمتلقين بدوخاذ القرار المراد ووجيه  لهة

م أن يشةةةتروا المنةةةتج أو يسةةةتخدموا الخدمةةةة أو يتبنةةةوا الفكةةةرة التةةة  وةةة

 الترويج لها.

وعلةةى عكةةس الحالةةة المزاجيةةة والمةةؤثرات النفسةةية األلةةرى  فةةدن 

شةةاعر ونطةةو  علةةى درجةةة عاليةةة مةةن الةةوع  المعرفةة   كمةةا إتهةةا الم

مسئولة عن ضبط وووجية  السةلوك اليةوم  للمتلقةى  وعنصةر حاسةم 

فةة   اوخةةاذ القةةرار ووةةؤثر علةةى أحكةةاا المتلقةةين. وولعةةا اإلعالتةةات 

المسةةتندة علةةى المشةةاعر والعواطةةف دوراً مهًمةةا فةة  وكةةوين المواقةةف 

. علةى سةبيل الممةا   وجةد أن (3)واألحكاا حةو  المنتجةات والخةدمات

الحمةالت اإلعالتيةة العاطفيةة يمكةةن أن وخلةى إحساسةاً بةالتمييز الةةدائم 

للمنتجةةةات والخةةةدمات حتةةةى مةةةع اروفةةةاع أثماتهةةةا  وأن اإلعالتةةةات 

العاطفية من المرجا أن وحقى مكاسا ربا كبيةرة مةن ولة  المنطقيةة 

 100 إعالتات مستشف  أهةل مصةر لعةالج الحةروق  وإعالتةاتممل 

مليةون صةحة )مبةادرة رئةيس الجمهوريةة لمتابعةة وعةالج األمةراض 

رمًةةةةةان   Unionaireالمزمنةةةةةة(  والحملةةةةةة اإلعالتيةةةةةة لشةةةةةركة 

 .....إلخ.2021

وقد وجد أن العواطف هة  بةرامج عصةبية فائقةة  وعمةل علةى ونشةيط 

اإلجراءات الفرعية المعرفية والتحفيزية الت  وسةهل السةلوك التكيفة  

فرصة أو التهديد  وبمجرد ونشيط النةاا العاطف   فدت  ف  مواجهة ال

يعز  التصورات الفريدة واإلدراك والسلوكيات الت  وهةد  إلةى حةل 

التكيةةف. لةةذل  فةةالعواطف شةةائعة اإلسةةتخداا فةة  إعالتةةات الخةةدمات 

مما  إعالتات لتعزيز لدمة التبةرع  .(6)والرعاية الصحية والتبرعات

أ  شخن وكل شةخن يربةا وة حيث دع Goonj(23)*الماد  ف  

فةة  المسةةاهمة أو التبةةرع إلعةةالا النةةاس بمةةدى أهميةةة التبةةرع المةةاد  
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لإلحتياجات الص يرة للمحرومين ولسائر الكوارإ  من لال  وقديم 

التبرعةةات الماديةةة بةةنفس القةةدر مةةن األهميةةة يمكننةةا ولبيةةة احتياجةةاوهم 

 (.1بسهولة وكفاءة أكبر  كما هو موضا بالشكل رقم )

 
 Goonj(24)( إعالنات خدمة التبرع اليادي    1شكل رقم )

   حيث أن التعاطف يخلى وفاعالت وكافلية ومتكررة ف  عملية التباد

أ  أن إيهار التعاطف من قبل أحد األطرا  يمكن أن يعز  وعاطف 

 ً  أن الطر  اآللر  ويؤد  إلى تتائج إيجابية. كذل  ودعم األدلة أيًةا

القرار  وعلى اإلتخراط فة  السةلوك اإلجتمةاع  التعاطف يؤثر على 

 اإليجاب .

فةة  اسةةتراويجية  *األماالعةةالوة علةةى مةةا سةةبى يجةةا عةةدا إبفةةا  دور 

التعاطف  حيث يعتبر األمل عاطفة يوركةز علةى الةذاتي  وذلة  ألن 

األمةةل يتًةةمن عنصةةراً وحفيزيةةاً موجهةةاً تحةةو وحقيةةى األهةةدا   ويةةتم 

مكنةة جة المرجوة التة  يعتقةد أتهةا موحفيز األمل من لال  وحديد النتي

. إن التةةعثيرات الفسةةيولوجية (7) ومخصصةةة لدحةةداإ فةة   المسةةتقبل

لدمةةل موثقةةة بشةةكل جيةةد. فقةةد يسةةاعد األمةةل فةة  حمايةةة اإلتسةةان مةةن 

التةةوور والقلةةى وخثةةار أحةةداإ الحيةةاة السةةلبية  وقةةد ثبةةت أتةة  يعةةز  

ديةةد مةةن السةةلوكيات الصةةحية. قةةوى األمةةل الشةةافية هةة  موضةةوع الع

ت الكتا والبرامج التلفزيوتية المتعلقة بالصةحة  كمةا وتًةمن الحمةال

لةذات الت  ومير األمل ف  اإلوصاالت اإلعالتية أو التسةويقية وحسةين ا

ن مةالفردية ممل الةهور بمةهر أص ر سناً أو فقدان الو ن أوالشفاء 

 (.2مرض أو وناو  الطعاا الصح  كما هو موضا بالشكل رقم )

 

 

 (28)لصالة رياضية برازيليةلفقدان الوزن إعالن ( 2رقم ) شكل

أن  واإلتتباه المباشر للعواطف من لال  اإلستماالت العاطفيةة يمكةن 

اا يجعل المتلقين يالحةون اإلعةالن وبالتةال  شةراء المنةتج أو اسةتخد

أمل  و اعتناق الفكرة المروج لها. يتم وصميم اإلعالتات علىأالخدمة 

راء ر  بحيث يتم وعزيز رسالتها ووحفيز المتلقين على شإثارة المشاع

المنةةةتج المعلةةةن عنةةة   حيةةةث يميةةةر اإلعةةةالن مجموعةةةة متنوعةةةة مةةةن 

بة المشاعر )ممل الفكاهة والحزن والسعادة والحا(   وولعا اإلستجا

 ت.لهذه المشاعر دوراً مهماً ف  للى عالقة بين المتلقين والمنتجا

على وور حساس على مسةتوى مةا ووهد  اإلعالتات إلى أن وًر  

 مةةع المتلقةةين المسةةتهدفين حتةةى يتمكنةةوا مةةن اإلروبةةاط بةةالموقف الةةذ 

يةهةةر فةة  اإلعةةالن ممةةا يةةؤدى إلةةى التعةةاطف مةةع محتةةوى اإلعةةالن. 

ويحةةدد التعةةاطف فةة  اإلعةةالن يمةةدى مشةةاركة المتلقةةين بشةةكل بيةةر 

مباشر ف  األحداإ والمشاعر والسةلوكيات التة  وةهةر فة  اإلعةالن 

تجةةةار ي. ويلعةةةا التعةةةاطف دوراً مهمةةةاً فةةة  اإلعةةةالن ألتةةة  يحفةةةز ال

تعاطف محفزات معينة للمتلقين  وبالتال  يزيد من فعالية اإلعالن. فال

ى مع اإلعالن يجعل المتلقين يتخيلون أتهم شخصية ف  اإلعالن ويخل

ره عالقة عاطفية بين المتلقةى واإلعةالن. هةذا اإلروبةاط العةاطف  بةدو

 ً د إيجابيةةاً عةةن المنةةتج الةةذ  يةةتم اإلعةةالن عنةة  ويسةةاع يخلةةى اتطباعةةا

 .(1)المتلقين أيًاً على وذكر اإلعالن لفترة  منية أطو 
بدسةةةتخداا اإلسةةةتماالت العاطفيةةةة الصةةةحيحة  يمكةةةن للمعلنةةةين إثةةةارة 

أن  وعاطف المتلقين أثناء مشاهدة إعالن مدفوع عاطفياً  والذ  يمكةن
يمكةةةن أن يقةةةودهم إلةةةى  يةةةؤد  إلةةةى وكةةةوين مةةةوقفهم  والةةةذ  بةةةدوره

نةةر اإلستجابة بطريقة معينة لمحفزات إعالتية محددة. وتةراً ألتة  ي  
إلةى العواطةف علةى أتهةةا يةاهرة اجتماعيةة فةةدن فهةم وةعثير العواطةةف 
ن أ)من لال  اإلعالتات المدفوعة عاطفياً( فة  بيئةة اجتماعيةة يمكةن 

 :(8)ينيساعد المعلنين أيًاً على  يادة فعالية اإلعالن بطريقت
ف المتلقةةين اإلعالتيةةة وةةعثير إيجةةاب  علةةى وعةةاط لإلسةةتماالت أوالً: -

ب  باإلضافة إلى مةوقفهم وجةاه اإلعةالن  والةذ  بةدوره لة  وةعثير إيجةا
 على وفاعل .

عةةالن مةةا إعنةةدما يكةةون لةةدى المتلقةةى موقةةف إيجةةاب  وجةةاه  ثانياااً: -
وينخةةرط فةة  سةةلوك تشةةط مةةن لةةال  مشةةاركة وجاربةة  الشخصةةية 

 اصةل مةع األلةرين )ممةل األصةدقاء والمجتمةع(  فيمكنة  التةةعثيروالتو
ا  عليهم حو  قيمةة التبةاد  والقيمةة فة  اسةتخداا المةادة المةروج عنهة

 مما يعز  فعالية اإلعالن.
م بتقيةي واآللية الكامنة وراء الشعور بالتعاطف وتم عندما يقوا المتلقةى

تفةس الموقةف. موقف معين بنفس الطريقة التة  يقةيم بهةا متلقةى خلةر 
وهذا يعن  أت  يمكن ل  أن يفهم ويشةعر بموقةف فةرد خلةر مةن وجهةة 

اطفيةة تةر ذل  الفرد  ويمكن  أيًاً وفسير ردود أفعال  المعرفية والع
 .(9)وجاه هذا الموقف
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وقةةد ربطةةت األبحةةاإ المشةةاعر باإلسةةتجابة اإلعالتيةةة  ووةهةةر هةةذه 
لة   باإلضةافة إلةى ذ اإلستجابة عموماً أتها وتعثر من لال  التعةاطف.

وجةةد أن التعةةاطف كةةان أكبةةر فةة  اإلعةةالن العةةاطف  القةةو  مقابةةل 
اإلعةالن العةةاطف  الًةةعيف. وكةةذل  فقةد أيهةةرت األبحةةاإ أيًةةاً أن 
المتلقةةين يمكةةنهم اإلسةةتجابة بمجموعةةة متنوعةةة مةةن الطةةرق للمشةةاعر 
ن السةةلبية واإليجابيةةة المسةةتخدمة فةةة  االسةةتماالت اإلعالتيةةة. كمةةةا أ

 ين يةهةةرون وعاطفةةاً أكبةةر ويميلةةون أكمةةر للتبةةرع عنةةدما وةهةةرالمتلقةة
لت  ااإلعالتات الخيرية للًحايا وعبيرات حزينة  مقارتة باإلعالتات 

وةهةةر الًةةحايا بتعبيةةرات سةةعيدة أو محايةةدة. كمةةا وشةةير الدراسةةات  
ف يبةدو مةن المعقةةو  أن المشةاعر الحزينةةة وةدفع المتلقةةين إلةى التعةةاط

   ووج  ردود أفعالهم لصالا السبا.أكمر مع المواقف الت
لتة  من تاحية ألرى  ي ةهر المتلقةون وعاطفةاً أكبةر وجةاه اإلعالتةات ا

 وستخدا استمالة عاطفيةة حزينةة أكمةر مةن ولة  التة  وسةتخدا اسةتمالة
ت عاطفيةةة ممةةل الدعابةةة. باإلضةةافة إلةةى ذلةة   يةةتم اسةةتخداا االسةةتماال

وا ى المتلقين حتةى يتصةرفالعاطفية ف  اإلعالن لنقل مواقف معينة لد
ز  بطريقة معينةة. فاالسةتمالة العاطفيةة اإليجابيةة مةن المةرجا أن وعة

قف ى الموالتعثير المقنع للرسالة اإلعالتية  والت  لها وعثير إيجاب  عل
  .(4)وجاه اإلعالن

 استراتيجيات استخدام التعاطف    اإلعالن: 3
فدن هناك مجموعةة لتحقيى أفًل وعثير ممكن للتعاطف ف  اإلعالن  

مةةةةن االسةةةةتراويجيات الصةةةة رى التةةةة  يمكةةةةن اسةةةةتخدامها ضةةةةمن 
 اإلستراويجية الكبرى التعاطف ف  اإلعالن ه :

 :استراتيجية ضع نفسك مكان اليتلقى 3-1
  فدتة  يمكةن أن المتلقةىعندما يفكر المعلن كما لو كةان هةو 

ثةم يصةبا قةادراً  ومةنيرى ويقر بمةا يحتاجة  بشةكل فعلة   
ل أفًةل الحلةو  لتلبيةة احتياجاوة . يتًةمن ذلة  على وشكي

لدى المتلقين  سواء ول  التة  يواجهوتهةا   معالجة تقاط الًيى واأللم
ف  حياوهم اليومية أو ول  الت  يواجهوتها فيما يتعلى بما يةتم التةرويج 
لةة  )المنةةتج أو الخدمةةة أو الفكةةرة(. ومةةا الةةذ  يمةةرون بةة  فةة  الحيةةاة 

في ؟ وما إذا كان المنتج يخيا خمالهم بطريقة ويمكن للمعلن المساعدة 
 ما  فكيف يمكن إصالد ذل ؟

جةةزء مةةن هةةذا هةةو اإلسةةتماع دون رد فعةةل. إذا وجةةد المعلةةن المتلقةةين 
يشةةتكون حيةةا  مةةا يةةروج لةة   لمةةاذا هةةم منزعجةةون؟ مةةا الةةذ  يخيةةا 
 خمالهم؟ مةا الةذ  كةاتوا يةعملون فية  ولةم يحصةلوا علية ؟ كيةف يمكنة 

 (12)؟إصالد هذا

 

 (:3" شكل رقم )JetBlueاليثال: سلسلة إعالنات "
للطيران ه  شركة طيران أمريكية  وهة  عالمةة  JetBlue لطوط

بشةكل  JetBlue وجارية معروفة يركز المحتةوى اإلعالتة  لخطةوط
ة أكبر على عالم الطيران والتجار  الت  وواج  المتلقةين قامةت شةرك

JetBlue ان يخدا  الطيةةةران بتنفيةةةذ سلسةةةلة مةةةن الفيةةةديوهات بعنةةةو
Flight Etiquette  السةفر الجةو  -ي وحةت شةعار يلقةد فهمنةا ذلة 

ي مةن لةال  We get it air travel is imperfectبيةر ممةال  
وضةةع العةةاملين بالشةةركة أتفسةةهم مجا يةةاً فةة  مقعةةد الطةةائرة. وهةة  
عبةةةارة عةةةن إعالتةةةات عامةةةة مًةةةحكة وسةةةلط الًةةةوء علةةةى بعةةة  

   وواج  الركا  أثناء السفر.المشكالت األكمر شيوعاً الت

 كيف يظهر التعاطف:
محةةددة وجعةل وجربةةة الطيةران مزريةةة للجميةع. وحةةاو   حةاالتهنةاك 
 المتلقةينمعالجةة هةذه المشةاكل مةن لةال  مواسةاة  هةذه الفيديومقاطع 

 وومقيفهم ف  خن واحد.
 

 

 

 

 

(1) (2) 

 

 

 

 

(3) (4) 

 

 

 

 

(5) (6) 

 (15)استراتيجية ضع نفسك مكان جيهورك tBlueJe( إعالنات 3شكل رقم )

 :استراتيجية أخبر عيالئك بيا يريدون معر ته 3-2
 عندما يتعلى األمر بالشةركات التة  وصةنع المنتجةات التة  يسةتخدمها
المتلقين بشكل يةوم   فةدن شةركات مستحًةرات التجميةل أو المةواد 

 قةةين مةةا يةةتمال ذائيةةة  علةةى وجةة  التحديةةد  مةةن المهةةم أن و ةهةةر للمتل
اسةةتخدام  مةةن مةةواد فةة  المنتجةةات التةة  يسةةتهلكوتها. يجةةا أن يكةةون 

  مع المتلقون يشعرون بالراحة لما يستخدموت  أو يعكلوت  أو يشربوت 
ر األلذ فة  االعتبةار أن يكةون المنةتج المةروج عنة  هةو الوحيةد القةاد

علةةةى وةةةوفير راحةةةة البةةةا  ألتةةة  المنةةةتج الوحيةةةد الةةةذ  يعةةةر  مةةةا 
 (.13بدالل )

يحتاج هذا النوع من اإلعالتات أن يتم بشكل متقن وعلى درجة عالية 
مةةن الدقةةة. يجةةا علةةى المعلةةن البحةةث عةةن المحتةةوى المةةراد وقديمةة  

والتخطيط ل  وإتشائ  والترويج ل . وعلي  أن يقدا تةرة شةاملة حةو  
كيفية وصنيع المنتجات. قد يبدو ذل  مًيعة للوقت لةبع  المعلنةين  

س كذل  حتى إذا كان هذا الجزء المعين من المحتةوى ال لكن األمر لي
يؤد  مباشرةً إلى عمليةة بيةع  إال اتة  مسةئو  عةن شةيئاً أكمةر أهميةة. 
وهو إرساء قاعدة العالقة بين العالمة التجارية والمتلقةى  حيةث يقةدا 

 (10المعلن شعار يأتا أعر  ما وريد أن وعرف    وسععطي  إياه.ي )

 (:4شكل رقم ) Lush Cosmeticsنات اليثال: سلسلة اعال
 Lush Cosmeticsي مةن How It’s Madeفيةديوهات ي سلسةلة
. مةةةع شةةةعار يمستحًةةةرات التجميةةةل الطا جةةةة YouTubeعلةةةى 

ي  حيةةث وةةم ,Fresh, handmade cosmeticsالمصةنوعة يةةدوياً 
وقديم مقاطع فيةديو للمنتجةات الخاصةة بهةم  مصةنوعة يةدوياً وتباويةة  
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متعمقة لكل ما يدلل ف  كل منةتج بالًةبط. وعةرض حيث وقدا رؤية 
كل حلقة العةاملين الفعلةي ن فة  الشةركة وهةم يقومةون بعمليةة التصةنيع 
لطةةوة بخطةةوة لكيفيةةة صةةنع المنتجةةات. وعةةرض الفيةةديوهات مةةدى 

 .طبيعية المكوتات
 كيف يةهر التعاطف:

ف  شراء منتجات التجميل الطبيعية حقاً. فهةم  LUSHيربا عمالء 
بدسةةتخداا مكوتةةات طا جةةة وعًةةوية  ولهةةذا السةةبا وتميةةز  يهتمةةون

مقةةاطع الفيةةديو بلقطةةات ملوتةةة ومقربةةة مةةن المنتجةةات الطبيعيةةة التةة  
ودلل فة  وركيةا منتجةاوهم. إن التواجةد دالةل المصةنع وإيهةار كةل 
جزء من العملية للمتلقين يؤكد لهم أت  يمكنهم استهالك هذه المنتجةات 

 بشكل خمن.
 

 

 

 

 

(1) (2) 

 

 

 

(4)  

(3) (4) 

 

 

 

 

(5) (6) 

استراتيجية أخبر عيالءك بيا  Lush Cosmetics( إعالنات 4شكل رقم )

 (19)يريدون معر ته

 :استراتيجية تثقيف اليتلقى 3-3

يعد ومقيف المتلقين المسةتهدفين لطةوة شةديدة التعةاطف. حيةث يةؤد  

فعتةة   هةةذا التعلةةيم  التعلةةيم إلةةى المقةةة والتمكةةين  وعنةةدما يةةوفر المعلةةن

كةر يةهر لجمهوره أت  يريد منهم القياا بعمةل أفًةل. فة  المقابةل  يف

المتلقين في  كمصدر يمكةنهم الوثةوق بة   وسةيتطلعون إلية  للحصةو  

علةةى مزيةةد مةةن المعلومةةات والنصةةائا عنةةدما يحتةةاجون إلةةى التوجيةة  

مةةرة ألةةرى. والمعلةةن فةة  هةةذا النةةوع مةةن اإلعةةالن ال يقةةدا شةةيئاً مةةا 

للمتلقةةى إلسةةتخدام  أو شةةراؤه  بةةل يمةةنحهم لارطةةة طريةةى لمسةةاعدة 

أتفسهم فة  المسةتقبل. حيةث سةيةل المعلةن فة  أذهةاتهم  ألن عالمتة  

 التجارية كاتت ه  الت  ساعدوهم ف  الوصو  إلى ما هم علي .

لتةة  ايمكةةن أن يكةةون التعلةةيم شةةامالً ومتعمقًةةا  ممةةل الةةدورة التدريبيةةة 

يمكن أن يكون على شةكل تصةائا ووسةاعدهم فة  وقدمها للمتلقين  أو 

أن  حيةاوهم العمليةةة واليوميةة. مهمةةا كةان مةةا يفعلة  المعلةةن  فدتة  يجةةا

يكةةةون مجاتيةةةاً ومفيةةةداً ويفتقةةةر عةةةن قصةةةد إلةةةى رسةةةائل شةةةراء هةةةذه 

 (14)المباشرة.

 (:5شكل رقم ) The Home Depotاليثال: إعالن 

 هةةو متجةةر مسةةتلزمات المنةةا   The Home Depot متجةةر

والحةةدائى  يلبةة  جميةةع احتياجةةات المتلقةةين العةةاديين أو العةةاملين فةة  

وةةدور حةةو   Home Depotمجةةا  البنةةاء أو البسةةتنة. وتةةةراً ألن 

  يركةز وسةويى المحتةوى " Do it yourselfفكةرة ي أفعلهةا بنفسة 

الخةةاب بهةةم علةةى وعلةةيم المتلقةةين أن يزرعةةوا الخًةةروات الخاصةةة 

ة القياا بذل   والخًروات الت  ونمةو بهم  ويقدا معلومات حو  كيفي

بشكل أفًل  والمعةدات التة  يحتةاجون إليهةا  وكةل ذلة  مةع يهةور 

 .الحد األدتى من العالمات التجارية

 :كيف يظهر التعاطف

بعن يكوتوا لبراء ف  األعما  اليدويةة   Home Depot يحلم متلقوا

فة إلةةى لكةةنهم يحتةةاجون إلةةى القليةةل مةةن المسةةاعدة فةة  العمةةل  باإلضةةا

بع  التشجيع. يقدا هذا اإلعالن هةذه األمةور ويلهةم المتلقةين إلوخةاذ 

 .اإلجراءات الال مة  مما يوفر أجزاء متساوية من اإللهاا والتعليم

 

 

 

 (13)استراتيجية تثقيف العييل Home Depot( اعالن 5شكل رقم )
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 استراتيجية إظهار الجيال: 3-4

ألساسةةية  مةةن األمةةور التةة  وحتةةاج التةةرويج للمنتجةةات أو الخةةدمات ا

لمزيةةد مةةن اإلبةةداع  لاصةةة إذا كةةان هنةةاك منافسةةة مةةن العديةةد مةةن 

ت أو المنتجات المتشابهة. ومنا استراويجية إبرا  الجما  فة  المنتجةا

م كيف الخدمات العادية القدرة على الترويج لهذا النوع  حيث يتم وقدي

لحةةةات الجميلةةةة يمكةةن أن يكةةون منةةتج أو لدمةةة جةةةزءاً مةةن ولةة  ال

الصةةة يرة التةةة  يعيشةةةها المتلقةةةون يوميةةةاً  ممةةةل لحةةةةات سةةةعيدة مةةةع 

األصةةدقاء أو العائلةةة  أو الةةذها  فةة  رحلةةة  ومةةا إلةةى بيةةر ذلةة  مةةن 

لحةةات الحيةةاة العاديةةة الشةائعة جةةداً. وكيةةف يمكةن اسةةتخراج السةةحر 

يج منهم وإيهار مدى أهمية الحياة العاديةة مةع مشةاركة مةا يةتم التةرو

 (41) ل .

 (:6شكل رقم ) IKEAاليثال: سلسلة إعالنات 

 أيهرت شركة إيكيا لدثاإ وًامنها مةع المتلقةين الةذين يعيشةون فة 

مةن  -العةالم   19-وفيدبسبا وباء ك -منا لهم ف  جميع أتحاء العالم 

لال  مقطع فيديو عاطف  بسيط يلةتقط اللحةةات اليوميةة فة  المنةز  

  ألسر .من أوقات اللعا والنوا والتجمع ا

 كيف يظهر التعاطف:

الفيديو مصنوع بالكامل من لقطات صةورها المويفةون فة  المنةز   

وبطريقة رائعة إللهاا ومشاركة تةرة ثاقبةة حةو  مةا يواجهة  الكميةر 

ف  وقت الوباء بطريقة وشجع المتلقين على البقاء فة  دالةل منةا لهم 

 نز .خمنين  ووذكرهم باإلستمتاع بوقتهم مع أحبائهم ف  الم

 

 

 

 

(1) (2) 

 

 

 

 

(3) (4) 

 

 

 

 

(5) (6) 

 (16) ، استراتيجية إظهار الجيال.IKEA( إعالنات 6شكل رقم )

 :استراتيجية التسويق التفاعل  3-5

ممار  يشجع التسويى التفاعل  المتلقين على اإلهتمةاا والتقةدير واإلسةت

ه ذلة   يمكةن لهةذف  العالمة التجارية الخاصة بةالمعلن. عةالوة علةى 

األتةةواع مةةن الحمةةالت التسةةويقية أن ونشةةر الكلمةةة بسةةرعة  ألن هةةذا 

النةةوع مةةن اإلعالتةةات يكةةون فةة  بيئةةة وسةةائل التواصةةل اإلجتمةةاع   

 حيث المتلقون بالباً ما يشاركون علةى منصةاوهم الخاصةة أيًةاً هةذه

 .(13)اإلعالتات ويكوتوا المروج األساس  لها

 (:7شكل رقم ) Extraاليثال: سلسلة إعالنات 

العلكةةة هةة  جةةزء مةةن الحيةةاة اليوميةةة  ويبةةدو أتهةةا منةةتج عةةاد   ولكةةن 

وجودها ف  كل مكةان يعنة  أتهةا موجةودة فة  العديةد مةن لحةةات الحيةاة 

التابعةةة لعلكةةة  givextragetextra#الصةة يرة. ومةةن ثةةم  شةةجعت حملةةة 

Extraاألشخاب على إرسا  صور لتل  اللحةةات اليوميةة إلةى موقةع   

وفةةاعل  لتحويلهةةا إلةةى رسةةومات  يةهةةر بعًةةها علةةى ال طةةاء الةةدالل  

للعبوة اإلضافية. ودور حةو  اإلحتفةا  بتلة  اللحةةات السةعيدة مةن لةال  

 .وحويلها إلى فن

 :كيف يظهر التعاطف

وساعد هذه الحملة المتلقين على أن يصبحوا أكمر وعياً بهذه اللحةات 

ال  وشجيعهم على التقةاط ولة  الص يرة السعيدة واإلحتفا  بها  من ل

المتلقةين علةى  Extra الذكريات ومشاركتها على أبلفة العلكة وسةاعد

 .عيش حياة أكمر امتالًء وحاضراً 

 

 (17)استراتيجية التسويق التفاعل  Extra( اعالنات 7شكل رقم )
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 استراتيجية استخدم اليحتوى الذي ينشأه اليتلقون: 3-6

تلقى هو أ  شكل مةن أشةكا  المحتةوى  ممةل المحتوى الذ  ينشعه الم

الصور ومقةاطع الفيةديو والنصةوب والصةوت  التة  وةم تشةرها مةن 

قبةةةةل المتلقةةةةين علةةةةى منصةةةةات اإلتترتةةةةت ممةةةةل وسةةةةائل التواصةةةةل 

اإلجتمةةةاع   لنشةةةر المعلومةةةات حةةةو  المنتجةةةات عبةةةر اإلتترتةةةت أو 

الشركات الت  وسوقها. وستفيد الشةركات بشةكل متزايةد مةن المحتةوى 

ى لذ  ينشةعه المسةتخدمون للتةرويج لمنتجاوهةا  حيةث ي نةةر إليهةا علةا

 لتنميةة صةورة العالمةة أتهةا طريقةة فعالةة مةن حيةث التكلفةة وحقيقيةة

التجاريةةةة ومبيعاوهةةةا. بسةةةبا وسةةةائل اإلعةةةالن الجديةةةدة وإمكاتيةةةات 

 .(2)التكنولوجيا

يةهةةر هةةذا النةةوع مةةن اإلسةةتراويجيات مةةن لةةال  اسةةتخداا مةةا يقةةوا 

ن أالمتلقةةى للتةةرويج للمنةةتج أو الخدمةةة ممةةا يةهةةر للمتلقةةين  بدتشةةاءه

دبرا  الشركة المعلنة وتماشى مع ما يفعلوت   وومير حماستهم بالوعد ب

  راً حومحتواهم أيًاً. باإلضافة إلى ذل   وقدا الشركة لمتلقينها أفكا

 كيفية استخداا منتجاوها.

 (:8شكل رقم ) YouTube على GoProاليثال: قناة 

شركة أمريكية مختصة بدتتاج كاميرات شخصية ه   GoProركة ش

عاليةةةة الوضةةةود  وبالبةةةا مةةةا وسةةةتخدا فةةة  وسةةةجيل مقةةةاطع الفيةةةديو. 

ا فة  الكاميرا معروفة لكوتها لفيفة الو ن ويمكةن اروةداؤها أو ومبيتهة

 أماكن بير عادية ممل لارج الطائرات والسيارات والقوار .

ينشةئ  المسةتخدمون مةن لةةال   قامةت بةدطالق حركةة المحتةوى الةذ 

   2013دمج محتوى عمالئهم فة  إسةتراويجيتها التسةويقية. فة  عةاا 

علةةةى  GoProمقطةةةع فيةةةديو مةةةن  سةةةتة اال ق ةةةدر أتةةة  وةةةم وحميةةةل 

YouTube  يومياً. واليوا  يؤد  البحث عن  علةىYouTube  إلةى

أربعين مليون تتيجة. العالمة التجارية ه  أكمر مةن واحةدة مةن أكمةر 

ووًةةم مةةا يقةةر  مةةن  YouTubeالمةةات التجاريةةة شةةهرة علةةى الع

عشرة ماليين مشترك  مع أجمال  مشاهدات يتجةاو  ثالثةة مليةارات 

إتهةةا أيًةةاً واحةةدة مةةن رواد صةةناعة المحتةةوى الةةذ  ينشةةعه مشةةاهدة  كمةةا 

 (.7المستخدمون ف  مجا  التسويى شكل رقم )

 كيف يظهر التعاطف:

علةةةى و ييةةةر كيفيةةةة بنةةةاء  GoProيةةةة وعمةةةل إسةةةتراويجية العالمةةةة التجار

العالمةات التجاريةةة واإلعةةالن بالطريقةة التقليديةةة. فهةة  وعتمةد علةةى حملةةة 

المحتوى النهائية التة  ينشةئها المتلقةى. المحتةوى الةذ  ينشةعه المتلقةين هةو 

 GoProممارسة لطرد المحتوى الخاب بهم والذ  بدوره يبنة  عالمةة 

تةةات. هةةذا يجعةةل وكةةاليف التسةةويى التجاريةةة باسةةتخداا المحتةةوى لإلعال

منخفًةةة لل ايةةة  مةةع جعةةل المتلقةةين يشةةعرون بالمشةةاركة والتواصةةل مةةع 

العالمةةة التجاريةةة. ويجلةةا إبةةداعاوهم ولبةةراوهم إلةةى العالمةةة التجاريةةة  

حيث يةتم وشةجيع المتلقةين علةى وحميةل مقةاطع الفيةديو والصةور الخاصةة 

 Twitterو YouTubeبهةةةم للحصةةةو  علةةةى فرصةةةة للةهةةةور علةةةى 

ومةةا إلةةى ذلةة . هةةذا يجعلهةةم راببةةين فةة  التواصةةل مةةع  Instagramو

 الشركة ومشاركتها عبر وسائل التواصل اإلجتماع .

 

 

 (18)استراتيجية اليحتوى الذي ينشأه اليستخدمون YouTubeعلى  GoPro( الصفحة الرسيية 8شكل رقم )

 الدراسة التحليلة: 4

ة تقةاط وحةدد مةدى وحقةى اسةتراويجي وقوا الدراسةة التحليلةة بنةاء علةى

 التعاطف ف  اإلعالن ووتممل فى:

 الفكرة اإلعالتية. -

 العبارة اإلعالتية المستخدمة ف  الحملة. -

 أسلو  وصميم اإلعالن. -

 االستماالت العاطفية المستخدمة ف  اإلعالن. -

 استراويجية التعاطف المستخدمة ف  اإلعالن. -

 كيفية وحقيى التعاطف ف  اإلعالن. -

تناو  هذا الجزء دراسة وحليلية لمجموعةة مةن الحمةالت اإلعالتيةة وي

حيةث وحةاو  الدراسةة التعةر   2021و 2020المحلية لال  عةام  

علةةى أ  تةةوع مةةن أتةةواع االسةةتماالت العاطفيةةة اآللةةرى قةةد وكةةون 

اعتمدت عليها الحمةالت محةل الدراسةة بجةوار اسةتراويجية التعةاطف 

ير اسةةتراويجية التعةةاطف فةة  حيةةث وسةةعى الدراسةةة إلةةى معرفةةة وةةعث

االعةةةالن علةةةى وحقيةةةى الهةةةد  مةةةن الحملةةةة  وعلةةةى أ  تةةةوع مةةةن 

 إستراويجيات التعاطف اعتمدت الحمالت ف  وقديم فكروها.

 ومن لال  الدراسة التى أجروها الباحمة على بع  اإلعالتات اوًا

 أت  علةى الةربم مةن أهميةة اسةتراويجية التعةاطف  إال أتة  يالحةي فة 

تةةات أتهةةا حةةادت عةةن التعةةاطف وجاتبهةةا الصةةوا  فةة  بعةة  االعال

 محاولة مخاطبة مشاعر التعةاطف فة  المتلقةين  بةل تجةد أتهةا اتقلبةت

 إلى الًد ف  بع  األعالتات.

 وهم: 2021و 2020وقد وم وحليل ثالإ رسائل إعالتية لال  عام  

 .2020رمًان  Vodafone Egypt( إعالن فودافون 1

 .2020لعالج الحروق  ( إعالن مستشف  أهل مصر2

مليةةون صةةحة )مبةةادرة رئةةيس الجمهوريةةة لمتابعةةة  100( إعةةالن 3

 .2020وعالج األمراض المزمنة( 

 Egypt Vodafone(: إعااااالن  ودا ااااون 1نيااااوقم رقاااام ) 4-1

 :2020رمضان 
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(1) (2) 

  
(3) (4) 

  
(5) (6) 

 Vodafone Egypt (25)إعالن  ودا ون ( 9شكل رقم )

 قطاع االوصاالت ليجالا

 Vodafone Egyptفودافون  اليعلن )العالمة التجارية(

 JWT Cairo الجهة الينفذة للحيلة

 إعالن وليفزيوت  الوسائل االعالنية

 لال  أ مة كوروتا( 2020إبريل )شهر رمًان  وقت العرض

 الفكرة اإلعالنية

ى تا المستجد. حيةث ركةز اإلعةالن علةوم وصوير اإلعالن عن ب عد ف  يل إجراءات فيروس كورو

دمكةان باللحةات الت  يقًيها الشخن ف  المنز  مع العائلة. وحتى ف  يةل هةذا الوبةاء  ال يةزا  

هةةذه  الجميةع التجمةةع فةة  العةةالم اإلفتراضة   عبةةر المكالمةةات الهاوفيةةة ودعةم بعًةةنا الةةبع  لةةال 

 األ مة  للخروج منها بشكل خمن وسليم...

يااة اليسااتخدمة العبااارة اإلعالن

    الحيلة

 ي وهو شعار يؤكد أن كل شخن من الممكن أن وكون عزوو  )كلمةة عةزوة وعنة عزوتنا مالييني

  االتتسا  إلى قوا يشدون األ ر( ألكمر من شةخن واحةد  فهة  ليسةت قاصةرة علةى العائلةة فقةط

 لكنها ومتد لتشمل األصدقاء والجيران وحتى المشاهير.

 أسلوب تصييم اإلعالن

   أ جبر النةاس علةى البقةاء منفصةلين. لةذل 2020سبا يرو  وباء كوروتا لال  شهر رمًان ب

ولهةذا  أصبحت االوصاالت االفتراضية ه  الطريقة اآلمنة الوحيدة للحفاي على التواصل البشر  

السةةبا وب ةة  النةةةر عةةن المناسةةبة  أصةةبا كةةل شةة ء رقميًةةا. وتةةةًرا لةةذل  عمةةدت فودافةةون 

  حةث زيز التفاؤ  من لال  التكاوف بين مختلف الفئات االجتماعيةة  مةن لةاللالوصاالت على وع

   اجون إليةالمتلقين على البقاء ف  المنز  بينما وبقيهم فودافون مستمتعين ومتصلين بع  شة ء يحتة

 لمواجهة قيود عز  اإلبالق  حيث يةهر مجموعة من المشاهير يقدمون محتوى يعكس أفًل مةا

   الةرو  االستمنائية.يفعلوت  لمواجهة ول

ً عالوة على ما سبى فقد وم وقديم أبنية عاطفية  أيهرت كيف سيقف ماليين المصةريين دائًمة  ا جنبةا

عةد  إلى جنا ويساعدون ف  جعل الحياة أسهل  بع  طريقة ممكنة. وقد وم وصةوير اإلعةالن عةن ب

 يرها.م وعائالوهم بتصومن لال  إرسا  كاميرات معقمة إلى منا   المشاهير  حيث قاا أصدقائه

االسااااااااااااتياالت العاطفيااااااااااااة 

 اليستخدمة    اإلعالن

االوصاالت من أجل لةم شةمل  : حيث وم وقديم فكرة التقار  االفتراض  عبراالستيالة الشخصية -

 العائلة واألصدقاء والمعار  حتى وقت الةرو  االستمنائية.

باالتةةةدماج مةةةع الوسةةةط  الشةةةعور: ووةهةةةر مةةةن لةةةال  شةةةقين األو  هةةةو االساااتيالة االجتياعياااة -

 الت.االجتماع  ب   النةر عن يرو  الوباء  والمات  هو االتتماء إلى شبكة فودافون لالوصا

مشهور ف  اإلعالن للترويج  : يةهر ذل  ف  يهور إحدى عشر شخناستيالة تأييد اليشاهير -

 لفكرة البقاء اآلمن ف  المنز  لال  الجائحة.

جميع افون على ابقاء التواصل بين ال: ووةهر ف  التعكيد على قدرة فوداريةاستيالة العالمة التج -

 حتى ف  وقت المحنة.

اسااااااااااااتراتيجية التعاااااااااااااطف 

 اليستخدمة    اإلعالن

لةى أن مشةاركة األهةل واألصةدقاء يةهةر ذلة  مةن لةال  التركيةز ع استراتيجية إظهار الجيال: -

 باء لطير.والجيران لحةات سعيدة  هو أمر ممكن حتى ف  يل و

ويةهر ذلة  مةن لةال  معالجةة فودافةون لمشةكلة التباعةد  استراتيجية ضع نفسك مكان اليتلقى: -

االجتماع  ف  شهر رمًةان وهةو مشةهور بعتة  فرصةة التالقة  واالجتماعةات العائليةة وذلة  مةن 

لال  وقديم حةل لةذل  عبةر التواصةل مةن لةال  االوصةاالت المرئيةة التة  وبقةى الجميةع متةرابطين 
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 بشكل جيد.

كيااااف تحقااااق التعاااااطف  اااا  

 اإلعالن

فةاي وحقى التعاطف من لال  التركيز على القدرة على التواصل عبر الوضع االفتراضة   مةع الح

 تلقةين فة على قواعد التباعد االجتماع . وهو ما وقدم  شبكة فودافون واحساسها بالتعاطف مةع الم

 يل يرو  جائحة كوروتا.

 الن مستشفى أهل مصر لعالم الحروق:(: إع2نيوقم رقم ) 4-2 

  
(1) (2) 

  
(3) (4) 

  
(5) (6) 

 (27) إعالن مستشفى أهل مصر لعالم الحروق( 10شكل رقم )

 

 القطاع الصح  اليجال

 ؤسسة أهل مصر للتنمية.م –مستشفى أهل مصر  اليعلن )العالمة التجارية(

 DDB Egypt الجهة الينفذة للحيلة

 إعالن وليفزيوت  ائل االعالنيةالوس

 2020مايو  وقت العرض

 الفكرة اإلعالنية

نين اعتمدت الحملة على وقنية الرسوا المتحركة  الت  وطرد قصصاً واقعية  بشةعن وعةرض مةواط

ذه أبلةةبهم مةةن األطفةةا  لحةةروق بال ةةة الخطةةورة أو المةةوت. بهةةد  أن يحتةةاط المتلقةةين مةةن ممةةل هةة

ألشةةخاب خلةةرين  ولةةدعم قًةةية الحةةروق وضةةحايا الحةةروق  معنويةةاً الكةةوراإ  حتةةى ال وتكةةرر 

 وتفسياً وليس مادياً فقط.

العبااارة اإلعالنيااة اليسااتخدمة 

    الحيلة
 ي وهو شعار يؤكد لطورة هذا النوع من الحوادإ.مصاب الحروق    حرب مع الوقتي

 أسلوب تصييم اإلعالن

الت حةروق عةن طريةى الرسةوا المتحركةة. اعتمد وصميم االعالن على وقةديم قصةن واقعيةة لحةا

ريةى  بعسلو  درام  بالرسوا المتحركة. عن طريةى مشةاهد متتاليةة للحةادإ بدايةة مةن اتةدالع الح

  مروراً بالبحث عن مستشفى متخصصة لعالج الحروق وتهاية بوفاة الطفل  مع وعليى صةوو  فة

وسيقى ميةهر ف  للفية اإلعالن تهاية اإلعالن للتنبي  على لطورة الحروق وطلا التبرع  كذل  

 هادئة لكنها وبث إحساس بالتوور لداللة على لطورة الموقف.

موقةف  كذل  المالحي أن هناك وركيز شديد على اللوتين األحمر واألصفر للداللة علةى لطةورة ال

 مع وجود جو مفزع ومؤلم ف  كل المشاهد ف  اإلعالن.

االسااااااااااااتياالت العاطفيااااااااااااة 

 ناليستخدمة    اإلعال

روق لاصةة فة  حالةة حيث اللعا علةى مشةاعر الخةو  مةن مخةاطر الحة االستيالة الشخصية: -

 األطفا .

 لحروق.ا: يةهر طوا  اإلعالن ف  كل مشهد للتركيز على مخاطر استيالة الخوف -

اسااااااااااااتراتيجية التعاااااااااااااطف 

 اليستخدمة    اإلعالن

 اطر الحروق.مخ يةهر ذل  ف  التوعية من استراتيجية تثقيف اليتلقى:  -

  وقةديم قصةة حقيقيةة مبنيةة علةى أشةخاب فةويةهر ذل  استراتيجية ضع نفسك مكان اليتلقى:  -

 بير معروفة لتقريا الخطر من المتلقين ف  احتمالية وقوع  ف  تفس المشكلة.

كيااااف تحقااااق التعاااااطف  اااا  

 اإلعالن

 لنةوع مةن المخةاطروعد الحروق واحةدة مةن ألطةر مسةببات الوفةاة فة  مصةر  والتوعيةة مةن هةذا ا

هةم يعتبر من مهةاا الدولةة والجمعيةات األهليةة. كةذل  إيهةار التعةاطف مةع مصةاب  الحةروق ودعم

 تفسياً ومادياً من لال  التبرع للمستشفى إلتقاذ الحاالت المحتملة.

مليااون ةااحة )مبااادرة رئااي   100(: إعااالن 3نيااوقم رقاام ) 4-3 
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  (:الجيهورية ليتابعة وعالم األمراض اليزمنة

  
(1) (2) 

  
(3) (4) 

  
(5) (6) 

مليون ةحة )مبادرة رئي  الجيهورية ليتابعة  100إعالن ( 11شكل رقم )

 (26) وعالم األمراض اليزمنة(

 القطاع الصح  اليجال

 مليون صحة )و ارة الصحة والسكان المصرية( 100 اليعلن )العالمة التجارية(

 وامر مرس  Synergy الجهة الينفذة للحيلة

 إعالن وليفزيوت  الوسائل االعالنية

 2020يوليو  وقت العرض

 الفكرة اإلعالنية

شةهد ممةن مخةاطر األمةراض المزمنةة مةن لةال   التحاذيروقوا الفكرة اإلعالتية للحملة على فكرة 

ن درام  بين  وجين بهد  التحذير من وبعيات األمراض المزمنةة والتةرويج للكشةف المبكةر ضةم

 حملة و ارة الصحة ورئاسة الجمهورية.

العبااارة اإلعالنيااة اليسااتخدمة 

    الحيلة
 رد.كل ف ي وهو شعار يؤكد على أن القرار ف  الحياة الصحية يقع على عاوىبإيدك تعيش بصحةي

 أسلوب تصييم اإلعالن

ن دالل عالاعتمد اإلعالن التليفزيوت  على وقديم الفكرة ف  قالا درام  من لال  وصوير مشهد إ

 عةن حملةة إعالن يبين حوار بين  وجين عن األمراض المزمنة. ثم االتتقا  لتقديم كافة المعلومات

ي والتة  وقةوا بالكشةف المبكةر عةن األمةراض المزمنةة. كةذل  لةوحي التركيةز مليون ةاحة 100ي

رعة على وقديم لقطات مركزة لسةيارت الكشةف المبكةر ووقةديم الخةدمات والتحاليةل الال مةة فة  سة

 ودقة  من أجل وجنا مًاعفات ول  األمراض.

هادئةة  كذل  تالحي أن الموسيقى ف  اإلعالن والت  يهرت بداية مةن الماتيةة الحاديةة عشةر  كاتةت

وجةو   لتقديم ب عد مطمئن للمتلقين. وبدأت ف  التصاعد الهادئ مع يهور كةادرات السةيارات وهة 

 ون بالتحليل.المحافةات والمتلقين وهم يتلقون الكشف ويقوم

االسااااااااااااتياالت العاطفيااااااااااااة 

 اليستخدمة    اإلعالن

مةراض المزمنةة فة  حالةة حيث اللعا على مشاعر الخو  من وبعيات األ االستيالة الشخصية: -

 اإلهتماا. ومشاعر األمان ف  الكشف المبكر لتجنا ول  التبعيات.

 حة العامة للمتلقين.ى الص: يةهر ف  التحذير من مخاطر األمراض المزمنة علاستيالة الخوف -

خداي والممملةة يهالةة صةدق ي فة   : يةهر ذل  ف  يهور المممةل يأحمةداستيالة تأييد اليشاهير -

 الترويج لحملة الكشف المبكر عن األمراض المزمنة.

اسااااااااااااتراتيجية التعاااااااااااااطف 

 اليستخدمة    اإلعالن

خةةاطر األمةةراض المزمنةةة علةةى م يةهةةر ذلةة  مةةن لةةال  التركيةةز اسااتراتيجية تثقيااف اليتلقااى: -

 كالً ط والسكر  وعدا الوع  بها والذ  ينشع عن  مشاكل صحية لطيرة.

مليةون صةحة واإلحسةاس  100  مبةادرة : ويةهةر ذلة  فةاستراتيجية ضع نفسك مكان اليتلقاى -

عاتةاة الذ  يتم وقديم  للمتلقين من لةال  مشةاركة و ارة الصةحة ورئاسةة الجمهوريةة اإلحسةاس بم

 مةن األمةراض المزمنةة والعمةل علةى وةوفير وحةدات صةحية متنقلةة لخدمةة المةةواطنين مةن يعةاتون

 سواء المري  أو السليم.

كيااااف تحقااااق التعاااااطف  اااا  

 اإلعالن

عطيةل األمراض المزمنة أحد معوقات النهوض اإلقتصاد  والتنمية فة  أ  بلةد ألتهةا وتسةبا فة  و

 لعمةل علةىدولة من لال  ومقيف المتلقةين واأهم عامل ف  أ  دولة وهو العامل البشر . واهتماا ال

يراً وقديم رعاية صةحية لة  فة  كةل مكةان فة  الجمهوريةة يعةد أحةد أهةم اسةتراويجيات التعةاطف وةعث

 عليهم.
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 :Resultsالنتائج 

ن ( استخداا االستماالت ف  االعالتات ل  ضوابط ومعايير  البةد مة1

فةة  االوصةةا  أن وتماشةةى مةةع ألالقيةةات اإلعةةالن وتةريةةات اإلقنةةاع 

اإلعالت   حيث البد من أن وكون ممالً جرعة الخو  محسةوبة حتةى 

 ال وعو  بعثر سلب  وصادا ومؤلم على تفسية المتلقين.

( وعتمةةد اإلعالتةةات التركيةةز علةةى عةةدة محةةددات منهةةا الشخصةةيات 2

والزمةةةةان والمكةةةةان وكةةةةذل  العالقةةةةات االجتماعيةةةةة ذات الم ةةةةزى  

ث أن منتج أو الخدمة المقدمة تفسها  حيةواألحداإ الهامة  أكمر من ال

 مةل هةااهذا التركيز هاا جداً ف  التعثير على المخ عاطفياً كمةا أتة  عا

 ف  جذ  االتتباه بشكل كامل لإلعالن والتعثر ب .

أو  ( إن العاطفة مروبطة بشكل كبير بالذاكرة  فكلمةا كاتةت التجربةة3

كره ادت احتمالية وةذالحدإ الذ  يقدم  اإلعالن أكمر عاطفية  كلما  

 الحقاً.

ين ( العالقات االجتماعية ساهمت فى إثارة التعاطف ووحري  المتلق4

بما يكف  لجذ  اتتباههم. وذل  مةن لةال  بةث رود السةعادة والحةا 

 مما ورك لهم عالقة إيجابية بالعالمة التجارية لإلعالتات.

لقةى ( ربط المنتجات والخدمات بنمط حيةاة معةين  بحيةث يًةع المت5

تفسة  مكةةان األشةخاب الموجةةودين فة  اإلعةةالن  يسةاهم فةةى ورسةةيخ 

 هوية العالمة التجارية ف  أذهان المتلقين المستهدفين.

  Recommendationsالتوصيات 

 ( يجا على مصمم اإلعالن االهتماا بدراسة العالقةات اإلجتماعيةة1

حتةى وميةر عواطةف المتلقةين ومةن ثةم وحقةى االسةتجابة وجةاه العالمةةة 

 التجارية.

( يجةةةا علةةةى الوكةةةاالت اإلعالتيةةةة بنةةةاء ودراسةةةة اسةةةتراويجيات 2

ة التعاطف اإلعالتيةة  حيةث أتهةا لةا النجةاد ألى اسةتراويجية إعالتية

 ألهميتها فى مجا  التعثير على المتلقين.

( يجةةةا علةةةى مصةةةمم اإلعةةةالن التركيةةةز علةةةى وةةةدعيم المعالجةةةات 3

ن ووييفيةة  والتةى يمكة اإلجتماعية العاطفية من لةال  قيةود ونةيميةة

أن يفرضها المخ على مستوى الالوعى لتةؤثر علةى قةرارات الشةراء 

 لدى المتلقى.
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هةو مصةطلا مسةتحدإ يطلةى علةى كةل  :Automation* األتيتة 

اآلليةة  الصةناعةفةيمكن وسةمية  بشةر شة ء يعمةل ذاويًةا بةدون وةدلل 

 .الصناعيةباألومتة 

عاطفة إيجابية يتم وحريًةها اسةتجابةً لنتيجةة بيةر  :Hopeاألمل  *

 بقة مع الهد .مؤكدة  ولكنها محتملة  متطا

* Slack  ه  منصة اوصاالت لدعما  والشركات مسجلة الملكية :

  Slack Technologiesطوروها شركة البرمجيات األمريكية 

يوفر سالك العديد من ميزات تمط بروووكو  الدردشة عبر 

اإلتترتت  بما ف  ذل  بر  الدردشة المابتة المنةمة حسا 

 مراسلة المباشرة.الموضوع والمجموعات الخاصة وال

International Business Machines Corporation 

(IBM) *:  شةةركة المؤسسةةة الدوليةةة للحاسةةبات اآلليةةة هةة  شةةركة

استشارية ووقنية أمريكية متعةددة الجنسةيات يقةع مقرهةا الرئيسة  فة  

مويف يخةدمون  350.000أرموت   تيويورك  ويعمل بها أكمر من 

 دولة. 170عمالء ف  

Groonj * : منةمة بير ربحية مقرها ف  دله   الهند والت  وتولى

 . اإلباثة ف  حاالت الكوارإ والمساعدات اإلتساتية وونمية المجتمع

 ( من وصميم الباحمة.1مخطط رقم )* 
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