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ف ى  حظم ا ب ین المعل ن والمس تقبل، إال أن ھ ل وف ي  یعتب راإلعالن آداة للتواص ل ومص درا للمعلوم ات وحلق ة اتص ال
ٍ م ن  العقدین األخیرین إنحراف بعض اإلعالن ات ع ن ھ ذا المفھ وم الس وى لإلع الن فأص بحت ت ؤثر س لبا عل ى ك ال
المعل  ن والمس  تقبل، بھ  دف إخت  راق الجم  وع وإث  ارة اإلنتب  اه، فأث  ارت توجھاتٍ  ا س  لبیة نح  و العالم  ة التجاری  ة والمی  ل 

ن ات، والت ى ق د تتض من عناص ر وص ور بص ریة غی ر الئق ة لإلعالن، نظرا للمعالجة البصریة المسیئة لھ ذه اإلعال
إجتماعیا أو دینیا، أو النھ یتضمن إنتھاك ا لحق وق اإلنس ان كالعنص ریة، وغیرھ ا م ن التقنی ات واآللی ات الت ى تجع ل 

لذا یھدف البحث الى دراسة ھذه الظ اھرة، م ن حی ث مفھ وم اإلع الن . من اإلعالن مؤثرا سلبیا على المجتمع وقیمھ
ئ ومحددات  ھ، والعوام  ل الم  ؤثرة ف  ى إدراك اإلس  اءة المحتمل  ة ف  ى اإلع  الن، ورص  د ذل  ك م  ن خ  الل الم  نھج المس  

توص ل البح ث ال ى مجموع ة م ن النت ائج . الوصفى التحلیلى لمجموعة مختارة من النماذج اإلعالنی ة المثی رة للج دل
أث ار س لبیة تج اه المن تج والعالم ة التجاری ة، أھمھا أن المعالجة اإلعالنیة المسیئة للرسائل الغیر حرجة، تتس بب ف ى 

وأن اإلع  الن ع  ن الموض  وعات المثی  رة للج  دل یتطل  ب م  ن المص  مم ط  رح أفك  ار . والجمھ  ور المس  تقبل لإلع  الن
. إعالنیة ذكی ة، وآلی ات تص میمیة للمواجھ ة النفس یة م ن أج ل توص یل المعن ى دون المس اس بحی اء وكرام ة المتلق ى

للرس  ائل الحرج  ة یجعلھ  ا أكث  ر إث  ارة للج  دل ویخل  ق حال  ة م  ن الھج  وم وال  رفض تج  اه  وك  ذلك ف  إن التص  میم المس  ئ
ووج  د أن  ھ ت  زداد إحتمالی  ة قب  ول . اإلع  الن والعالم  ة التجاری  ة، وی  ؤثر س  لبا عل  ى كاف  ة أط  راف العملی  ة اإلتص  الیة

، وأختی ار الوس یلة "ة المعالج ة البص ریة الغی ر مس یئ: " الجمھور المتلقى للرسالة الحرجة إذا تحق ق ش رطیین ھم ا 
  .اإلعالنیة المالئمة لطبیعة الفكرة والرسالة اإلعالنیة
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Controversial Ad 

 .اإلعالن المسئ
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  الرسائل الحرجة 
Critical Messages  

  .األبعاد الثقافیة 
Culture Dimensions  
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  :Introductionمقدمة 
إن المسوقین والمعلنین دائما ما یواجھون مھام معقدة من أجل 

وعلى ذلك . توجیھ وتسویق المنتجات والخدمات بفاعلیة لعمالئھم
و نمط فإن اإلعالن ذو األفكار المبتكرة الجدیدة وحتى الالمألوفة ھ

وعلى الرغم من أن ھناك قوانین تحكم . اإلعالن األكثر طلبا
اإلعالن وأنشطتھ، إال أن الصور المثیرة للجدل والعبارات 
والمشاھد التمثیلیة المبتذلة قد أصبحت ھى األكثر شیوعا فى المجال 

 Ernest Cyril ,Hiram(. اإلعالنى فى العقدیین األخیرین دون توقف
Ting 2014-P1,2(  

من بین األسباب الرئیسیة لإلستخدام المقصود للمحتویات المثیرة و
لجذب اإلنتباه " إختراق الجموع "للجدل أوالمسیئة فى اإلعالنات ھو

للمنتج أو الخدمة وتثبیت المعرفة للعالمة التجاریة، ولقد حققت ھذه 
اإلستراتیجیة قدرا من النجاح والشھرة بالنسبة للعدید من الشركات 

وغیرھم، والكالم ذاتھ .." Wonderbra, Love Kylie" مثل 
ما یتعلق بحمالتھا في  یمكن قولھ على المنظمات الغیر ھادفة للربح

 .اإلجتماعیة ضد الختان والتحرش وغیرھا من القضایا المجتمعیة 
بالنسبة للمسوقون تكمن المشكلة فى أن الحمالت اإلعالنیة المثیرة 

اجحة أوضارة جدا وذلك إعتمادا للجدل أوالمسیئة إما أن تكون ن
على رد فعل الجمھـور المتلقى وما یحــدث فى السوق، فعلى سبیل 

كالفین " المثال كان ھناك مشكالت مشابھة قد مرت بھا شركة 
إذ واجھت نقدا لتنظیمھا حمالت إعالنیة ذات صور جنسیة " كالین

 صریحة مما إضطرھا الى  تقدیم  إعتذار رسمى عام بعد الثورة
 David S. (ضدھا  خاصة بعد إستخدامھا لصور جنسیة بھا أطفال

Waller2007, P72, 73 ( ومن ذلك نجد أن نتیجة الحمالت
اإلعالنیة المسیئة ممكن أن تكون محرجة وغیر مرضیة أو حتى 

  .مھینة لبعض الجماھیر
ه التطورات التكنولوجیة في  وعلى الرغم من أننا فى عالم متغیر

تزاید مستمر، إال أن القیم الدینیة والمعتقدات الفكریة واإلتصالیة فى 
الزالت تلعب دورا بارزا فى التأثیر على السلوك اإلجتماعى 

واإلعالن ھو قناة . واإلستھالكى وتوجھات الجمھور نحو اإلعالن
إتصال لضمان أن یكون المستھلك أو المتلقى على درایة جیدة 

خدمات التى یقدمھا بمضمون ومحتوى الرسالة اإلعالنیة وال
المسوقون، ومن ثما یجب دراسة ھذه الظاھرة فى طرح العدید من 
اإلعالنات المسیئة والغیر متسقة مع منظومة القیم األخالقیة والدینیة 

  . التى ینتمى إلیھا المتلقى
  :Statement of the problemمشكلة البحث 

أ بعض أنھ خالل السنوات األخیرة لج :تتلخص مشكلة البحث فى 
المعلنین والمسوقین الى عرض حمالت إعالنیة مسیئة یدور حولھا 
الكثیر من الجدل نظرا إحتوائھا على مشاھد وعبارات وصور 
بصریة مسیئة جنسیا أو دینیا أوعرقیا، تسئ الى الجمھور 

ومن ثم یحاول البحث اإلجابة على .المستھدف وغیر المستھدف
  :التساؤالت اآلتیة 

  اإلعالن المسئ ؟ ما ھو مفھوم - 1
  ما ھى محددات اإلساءة فى اإلعالن ؟ ومسبباتھا؟ - 2
  ما ھى العوامل المرتبطة بإدراك الجمھور لإلساءة فى اإلعالن؟ - 3
ھل ھناك إعتبارات تصمیمیة لعرض مضمونا حرجا دون  - 4

  اإلساءة للجمھور المتلقى ؟
  :Objectivesأهداف البحث 
  :یھدف البحث الى 

  .اإلعالنات المسیئة محلیا ودولیا دراسة ظاھرة - 1
  .دراسة األثار السلبیة لإلعالنات المسیئة  - 2
التحقق من أن الترجمة البصریــة لإلعالن المسیئة یضــر  - 3

العالمة التجاریة أوالمؤسسة حتى  بالرسالة اإلعالنیة ومن ثم
  .وإن كان المنتج أوالمضمون غیر حرج أو مثیر للجدل
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تصمیم اإلعالن القائم على التلمیح الذكى المرح التأكید على أن  - 4
وتوظیف العناصر البصریة المؤثرة عاطفیا وذھنیا بما یحترم 
عقل وثقافة المتلقى یزید من إحتمالیة تقبل اإلعالن وإن كان 

  .یحمل رسالة حرجة
  :Hypothesesفروض البحث 

  :یفترض البحث أن 
لبا على أن المعالجة البصریة المسیئة لإلعالن تؤثر س - 1

 . الرسالة اإلعالنیة، والتفاعل اإلتصالى نحو اإلعالن
أن التصمیم اإلعالنى القائم على إستراتیجیات بصریة  - 2

لمواجھة الضغط النفسى لتعبیر عن الرسالة  تعمــل كآلیات
  .الحرجة یزید من إحتمالیة تقبل اإلعالن واإلستجابة لھ 

 : Significanceأهمية البحث 
ندرة األبحاث التى تناولت دراسة مفھوم : ث فى تكمن أھمیة البح

ھا یتكون التوجھ نحوه فعلیا، تاإلعالن المسئ والطریقة التى بواسط
حیث أصبحت من القضایا األكثر شیوعا فى اإلعالن فى السنوات 

  .األخیرة

  :Methodologyمنهج البحث 
 –المحلیة ( یتبع البحث المنھج الوصفى لنمــاذج من اإلعالنـات 

التى صنفت على أنھا مسیئة وفقا  للبیانات اإلحصائیة ) لدولیة ا
لرود فعل الجمھور المستھدف وغیر المستھدف، باإلضافة الى 
تحلیل نماذج إعالنیة لمنتجات حرجة ومثیرة للجدل لم تصنف على 

  .أنھا مسیئة 
  : Terminology مصطلحات البحث

  : Controversial Adاإلعالن المثیر للجدل - 1
اإلعالن الذى ممكن أن یثیر ردود فعل ومشاعر سلبیة مـــنقبل  "

 David ". المتلقین إما بواسطة الموضوع أو أسلوب معالجتھ وتنفیذه 
S Waller2007, P72, 73)(  

  :Offensive Adاإلعالن المسئ - 2
اإلعالن المثیر للجدل نتیجة للمعالجة البصریة ولیس الموضوع " 

كما یعرف اإلعالن . )ف من الباحثة تعریف بتصر( ". المطروح 
إحدى أنواع اإلعالنات المثیرة للجدل والذى یثیر : المسئ بأنھ 

" مشاعرا سلبیة من قبل المتلقین نظرا لشعورھم بتوجیھ اإلساءة لھم 
من جانب آلیات وتقنیات تنفیذ اإلعالن وبشكل " لفظیا أو بصریا 

 .أكبر من اإلعالن عن المنتجات الحرجة
(NihalAyad.2017.P30,165) 

 High/Low Contextالثقافات عالیة  ومنخفضة السیاق - 3
Culture :  

تأثیرالجماعة عالى وقوى   ھافي  یكون: "الثقافة عالیة السیاق - 
  ". على الفرد داخل السیاق المجتمعى

ھا تأثیرالجماعة منخفض في  یكون: "الثقافة منخفضة السیاق - 
تعریفات بتصرف (  ".اق المجتمعىأومحدود على الفرد داخل السی

  )من الباحثة 
   :Critical Messageالرسائل الحرجة  - 4

 Sensitiveھى تلك الرسائل التى تحمل مضامین شائكة وحساسة
Concepts  لموضوعات تسبب ألما وضیقا للفرد، أوتتناول

إشكالیات إجتماعیة على المستوى الجماعى تشكل خطرا على 
تناول معقدا ألنھ یمس بالمنظومة الثقافیة من المجتمع ویصبح ذلك ال

تعریف خاص .(عادات وتقالید وأعراف ذات ثوابت یصعب تغیرھا 
  )  بالباحثة

   : Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
  :  Controversial Adsاإلعالنات المثیرة للجدل 

تثیر ردود فعل تسبب  ممكن أن تلك اإلعالنات التى تعرف بأنھا
اج أواإلمتعاض والغضب وإنعدام التذوق من جانب قطاع اإلحر

ولقـد أظھــرت . أوأكثر من الجمھور المستھدف وغیر المستھدف

نتائــج بحوث سابقــة فى المجال اإلعالنــى أن أغلبیة الناس 
شئ ال " ینظرون إلیھ على أنھ شئ ما سلبى كما یوصف على أنھ 

سیة بالنسبة للمجتمع یصح ذكره، وشئ یثیر اإلشمئزاز، وذى حسا
 David(: ویتضمن مفھوم اإلعالن المثیر للجدل بعدین أساسین . "

Waller 2007, P, 74(  
  .طبیعة المنتج أو السلعة : البعد األول 

بالمنتجات المثیرة للجدل " إذ یوجد نوع من المنتجات والمعروف 
Controversial Products " ویندرج أسفل ھذا المصطلح ،

المنتجات الحرجة أو الحساسة كموانع الحمل للسیدات  العدید من
والواقیات الذكریة، والمنشطات الجنسیة، والمالبس الداخلیة 
الرجالى والحریمى واإلعالنات السیاسیــة، ویعرف اإلعالن المثیر 

اإلعــالن لتسویق المواد والمنتجات " للجدل وفقا لھذا البعد بأنــھ 
أو حساسا إجتماعیا أو مھینا عند أوالمضمون الذى یكون حرجا 

  ." عرضھ علنا
(Kim Shyan ,David Waller 2004-P540) 

  .آلیات التصمیم وتقنیات تنفیذ اإلعالن : البعد الثانى 
فعـل أوعملیــة " ویعرف اإلعــالن المثیر للجـدل وفقا لھذا البعد بأنھ

 ، حیث یتضمن"تنتھك المبــادئ والقیم السلوكیة واألخالقیــة
اإلعــالن رسائل تتعدى القوانیـــن، كحقوق اإلنســــان وتنتھك القیم 
األخالقیة واإلجتماعیة بتوظیف العناصر البصریة غیر األخالقیة أو 
العنصریة، وإستخدام العبارات اللفظیة الفظة والمبتذلة أوالتى تثیر 

على سبیــل المثـــال اإلستخـــدام .الحــواس معنویا أو جسدیــا 
لغیر مبرر للعنف أو الصـــور المثیـــرة لإلشمئزاز أوالجـنس ا

ونتیجـــة لذلك یتحول اإلعــالن الى شـئ مسئ عندما یفسد األنساق 
 ,Kara Chan(. ویثیر مفاھیم وردود فعل سلبیة غاضبة من المتلقین

Lyann Li 2007- P608(  ویمثل ھذا البعد اإلطار األشمل لمفھوم
بر عن اإلعالن المسئ بالعدید من المصطلحات ویع .اإلعالن المسئ

، وإعالنات القضایا Irritating Adsاإلعالنات المزعجة : منھا 
، واإلعالنات الموجھة  Ethics Issues Adsاألخالقیة 

 Targeting Special Groups Ad )Alianلمجموعات خاصة 
Rashid and Nasar K ,2017- P1 (  

إلساءة المحتملة التى تسببھا واألساس النظرى لفھم وإدراك ا
  :إعالنات معینة یبنى على

أى أن المحتوى . األخالقیات والمعتقدات والقیم للجمھور - 
اإلعالنى یجب أن یتم وزنھ فى سیاق الفلسفة األخالقیة للفرد 
أوالمجتمع، أوفى اإلطاراألخالقى لصناعة القرار، وإذا كان محتوى 

  .لفرد فإنھ سیشعر باإلساءةاإلعالن یتعارض مع معتقدات وقیم ا
والتى قد تحد من مدى . المعالجة البصریة للرسالة اإلعالنیة - 

إساءة الرسالة اإلعالنیة الجدلیة أو الحرجة،إذا ما تضمنت آلیات 
تصمیمیة تحترم عقلیة المتلقى وخلفیتھ الثقافیة وإنتمائتھ الدینیة 

من إحتمالیة  باإلضافة الى خبرتھ البصریة، أوعلى النقیض قد تزید
  .اإلساءة فى اإلعالن إذا ما تضمنت إحدى مسبباتھا

بعض الوسائل اإلعالنیة یتم إدراك . طبیعة الوسیلة اإلعالنیة - 
وإستشعار اإلساءة فى اإلعالن من خاللھا بصورة أكبر عن غیرھا، 
خاصة الوسائل التى تحظى بنسب عالیة من المشاھدة كالتلیفزیون، 

عالقة ھذه العوامل ) 1(ویوضح المخطط .واإلعالنات الخارجیة
  .بإدراك وفھم اإلساءة فى اإلعالن

 Ethical Judgmentمحددات اإلساءة فى اإلعالن 
Determinants in ad:  

یخضع إدراك اإلساءة فى اإلعالن لثالثة أنواع من المحددات 
  :األساسیة ھى

 أن األفعال یتم الحكم علیھا من خالل صحة أو :محددات أخالقیة
  .خطأ الفعل ذاتھ

أن الفعل یكون صحیح إذا نتج عنھ  ) :الغائیة ( محددات براجماتیة 
 .الجودة األفضل لكل من تأثر بھ 

أنھ لیست ھناك قواعد أخالقیة عالمیة موجودة،  :محددات نسبیة 
حیث أنھ عندما یحكم الفرد على قیمة أخالقیة إلعالن مثیر للجدل، 
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نظوره الخاص المبنى على خلفیتھ فإنھ ربما یأخذ فى إعتباره م
 .الثقافیة، إضافة الى تأثیر العناصر اإلجتماعیة الدیموجرافیة 

وم  ن المھ  م بالنس   بة ألى ش  ركة أن تتواص  ل بص   ورة مقبول  ة م   ع 
أعضاء المجتمع الذى تعمل فى نطاقھ، وكجزء من العالق ة التبادلی ة 

أن یق ـوم  الكلیـة فإن نشاط العم ل التس ویقى واإلعالن ى ینبغ ى أیض ا
على الحـد من التأثیرات الضارة والسلبیـة للمجتمع، فالضرر الن اتج 
ع  ن اإلع  الن المس  ئ یمت  د أث  ره لیق  ع عل  ى المؤسس  ة وعل  ى كاف  ة 

ولقد أوضحت  )David S.Waller2007, P, 75( .المتعاملین معھا
نتائج العدید من األبحاث التجریبی ة ف ى مج ال اإلع الن داخ ل نط اق 

سیویة كالصین وكوریا واألوروبیة كألمانیـا وفرنس ا بعض الدول األ
  :ما یلى في  ویمكن إجمالھا .أسبــاب اإلســـاءة فى اإلعــالن

  .اللغة الركیكة والفظة  - 1
 .السلوك غیر الالئق إجتماعیا - 2
 .العنصریة والتعرض للموضوعات الشخصیة - 3
 . التعرى واإلیحاءات الجنسیة - 4
 .لسناإلستغالل لإلطفال واإلساءة لكبار ا - 5

فالتنفیذ المبتكر لإلعالن حتى بالنسبة لمنتج لیس مثیر للجدل 
بطبیعتھ من الممكن أن یجعل اإلعالن مثیرا للجدل، فعلى سبیل 

ویندسور سمیث " المثال قد أثارت لوحة إعالنیة ألحذیة شركة 
Windsor Smith " غضبا وشكاوى كان سببھا صورة جنسیة فى

جمھور حیث كان یتضمن إمرأة تقیس اإلعالن لم تكن الئقة لعامة ال

  .حذاء لھا فى وضعیة جنسیة صریحة
(Kara Chan ,Lyann Li 2007- P609) 

 :اإلعالنات المسیئة والجمھور المستھدف 
تعكس اإلعالنات المسیئة ثقافة محددة ینظر إلیھا ویحكم علیھ ا وفق ا  

 لمع  اییر مختلف   ة عب   ر الثقاف   ات، فالتوقی   ت، والتركیب   ة اإلجتماعی   ة
والعوام  ل الدیموجرافی  ة ھ  ى عوام  ل الت  أثیر ف  ى مس  تویات إدراك 

فنجد على سبیل المثال، أن النساء وبخاصة م ن .اإلساءة فى اإلعالن
ھ   ن ف   وق ال   ـخمسین یحقق   ن أعل   ى مع   دالت ال   رفض لإلعالن   ات 
المس   یئة، كم   ا أظھ   رت العدی   د م   ن الدراس   ات أن النس   اء یش   عرن 

ھن أسلوب تنفیذ اإلعالن أكثر في  باإلساءة أكثر من الرجال، ویؤثر
من تضمنھ لمنتجات مثیرة للجدل، ففى بحث إس تطالعى ت م إجرائ ھ 
عل   ى عین   ة م   ن الش   باب الج   امعى ف   ى أس   ترالیا یت   راوح متوس   ط 

عاما،أوض  حت النت  ائج أن الفتی  ات یش  عرن  22-18أعم  ارھم م  ابین 
باإلساءة من اإلعالن یشعرن باإلساءة من اإلعالن أكثر من الش باب 

ذكور، وأنھن أكثر شعورا باإلســــاءة الناتجة عن اللغة الركیكــــة ال
والتعرى، بینمــا یرى الطــالب من الذكور أنھا لیســ ـت ك ذلك، أم ا 
ب  النظر ال  ى الس  ن فك  ان الط  الب األكب  ر س  نا ھ  م األكث  ر ش  عورا 
باإلس   اءة تج   اه اإلعالن   ات الت   ى تحت   وى عل   ى العن   ف واإلتج   ار 

  .ت الالإجتماعیةباألطفال، والسلوكیا

  
  العوامل المؤثرة فى إدراك اإلساءة من اإلعالن –) 1(مخطط 

)Timothy Christy, 2006- P17(  
بینما رصدت نتائج دراسة آخرى أجریت على عینة من الجمھورفى 

ح   ول ) 35-24(، و )24-18(مص   ر تت   راوح أعم   ارھم م   ا ب   ین 
لنت ائج كم ا مسببات اإلساءة فى اإلعالن من وجھة نظ رھم، وج أت ا

  ). 1(ھو موضح بالجدول 
  :اإلعالناألبعاد الثقافیة وإدراك اإلساءة فى 

 البرمج ة العقلیـ  ـة الجماعی ة الت  ى یتمیـ ـز بھـ  ـا"تعتب ر الثقاف ة ھ  ى 
، )(Kara Chan ,Lyann Li 2007- P611 "مجتم ع ع ن آخ ر

فالثقاف ة تلع ب دورا ھام ا ف ى قی  اس م دى إس تجابة المتلق ى لإلع  الن 
  :ومن أھم النظریات فى ھذا الصدد .المسئ 

 Edward Hall’sنظری   ة  إدوارد ھ   ول للس   یاقات الثقافی   ة -1
Culture Context Theory:  

 أنھ یمكــن تصنیـــف Edward T.Hallوترى نظریـــة ھــول 
التفاعالت البشریة الى سیاقات عالیة وسیاقات منخفض ة ف ى أنظم ة 

ى والم نخفض ال ى مس توى حی ث تش یر ثقاف ة الس یاق الع ال.التواصل
  .المعلومات التى یتم عرضھا على أنھا كافیة فى الثقافة

 Low Contextفف  ى التواص  ل للثقاف  ات منخفض  ة الس  یاق   -
Culture : أوالمعن  ى التعبی  رعن المقص  د كیفی  ة عل  ى التركی  ز ی  تم 

أومكتوب  ة ص  ریحة حی  ث  ش  فھیة رس  ائل خ  الل م  ن أفض  ل بش  كل
واضح واإلتصال المباشر كم ا تمی ل ال ى تقدرھذه الثقافات المنطق ال

  .نظاما أكثر إنفتاحا للفكروالتشكیك
 High Contextأم  ا ف  ى التواص  ل للثقاف  ات ع  الى الس  یاق   -

Culture : بش  كل  الرس  الة أوالمعن  ى نق  ل كیفی  ة عل  ى التركی  ز ی تم
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  .مغلقة ال تشجع على طرح األسئلة الى أنظمة فكریةغیراللفظیة كما تمیل ھذه الثقافات  الترمیزوالقنوات خالل من أفضل
 یوضح البیانات اإلحصائیة حول آراء الجمھور المصرى فى مسببات اإلساءة فى اإلعالن –) 1(جدول 

)Nihal Ayad-2017-P137(  
  مسببات اإلساءة

Offensive Theme 
مسئ 

  بشدة
مسئ 

الى حد 
 ما

 لیس مسیئا مسئ ضعیف

   %10 %35 %55 العنف
   %2 %18 %80 اإلستماالت الجنسیة

   %10 %25 %65 التعرى
   %2 %33 %65 اللغة غیر الالئقة

  %100     العنصریة
  %100     الموضوعات الشخصیة

  %100     موضوعات حساسة ثقافیا
      %100 سلوك أجتماعى غیر الئق

      %100 أشخاص فى مواقف مھینة
      %100 التجسید واإلساءة للمرأة

تش مل الثقاف ات  ت مسیئة لمنتجات غیر حرجةإعالنا: الجزء األول 
عالی  ة الس  یاق معظ  م البل  دان اآلس  یویة وش  مال أفریقی  ا، حی  ث یعتم  د 
التواص  ل أكثرعل  ى الس  یاق، تش  مل الثقاف  ات ذات الس  یاق الم  نخفض 
معظ  م البل  دان الناطق  ة باإلنجلیزی  ة حی  ث تعتب  ر الرس  ائل الخاص  ة 

وطبق ا . األكثر أھمیة االتصال ھي في  للكلمات المنطوقة أوالمكتوبة
لھذه النظریة فإن الشعوب المنتمیة للثقافات عالیة السیاق تكون أكث ر 
رفض ا  لإلتجاھ  ات الجنس یة والمنتج  ات الحرج  ة ف ى اإلع  الن، ع  ن 
تل  ك المنتمی  ة للثقاف  ات منخفض  ة الس  یاق، حی  ث ی  رون اإلعالن  ات 

 Kara Chan ,Lyann Li. المس یئة أكث ر س لبیة عل ى المجتم ع
2007- P611,612     )P 4-(Gabriela D, 2010  

 Hofested’s Cultureنظری   ة  ھوفس   تید لألبع   اد الثقافی   ة -2
Dimensions Theory: 
واح   دة م   ن أكث   ر  Greet Hofestedتعتب   ر نظری   ة ھوفس   تید 

النظریات المؤثرة فى دراسة التواصل عبرالثقافات، الذى ق دم نھج ا 
ال نھج بأبعــ ـاد ھوفس تید  لدراسة إختالف الثقافات، ویشـارالى ھــ ـذا

  :الثقافیة وتشمل 
ویقصد بھ درجة توزیع القوة بین األعض اء : ثقافات بعد السلطة  -1

فھن  اك مجتمع  ات یتس  اوى أعض  ائھا ف  ى توزی  ع . المنتم  ین لثقاف  ة م  ا
بینم  ا نج  د ع  دم تك  افؤ ف  ى ذل  ك ف  ى ) كالثقاف  ات اإلنجلیزی  ة ( الق  وى 

  .الثقافات األسیویة
ویش  یر ھ  ذا . ة وض  عیفة نح  و تجن  ب ع  دم الت  یقنمجتمع  ات قوی    -2

البع د ال  ى م  دى راح ة أو ع  دم راح  ة أعض  ائھا تج اه وض  ع م  ا غی  ر 
أكثرق درة عل ى تقب ل  -المتش ككة -حیث تعد ثقافات عدم التیقن. منظم

اإلختالفات والحصول على قواعد أقل، عل ى عك س ال دول المتجنب ة 
  لمبدأ التشكیك، وقد وجد أن مستوى تجنب عـدم 

أوروب ا الش رقیة والوس طى  ف ي  العدی د م ن البل دان ف ي  الیقین أعلى
  .الدول الناطقة باللغة اإلنجلیزیة في  وأقل

حیث تشیر الفردیة الى نمط الق یم . المجتمعات الفردیة والجماعیة -3
للثقاف  ات األكث  ر تشدیـ  ـدا عل  ى أھمیــ  ـة الھوی  ة الفردی  ة ع  ن ھوی  ـة 

االكتف اء ال ذاتي "تشجـ ـع عل ى قیمـ ـة  فالثقاف ـات الفردی ة. المجموعة
بینم ا یش یر مص طلح ". والمسؤولیة الفردی ة واالس تقاللیة الشخص یة

التشدید على أھمیة ھویة  في  إلى القیمة الثقافیة الواسعة" الجماعیة"
معظم  في  یظھر النمط الثقافي للفردانیة .المجموعة على ھویة الفرد

ال  نمط الثق  افي للجماعی  ـة أم  ر  ح  ین أن ف  ي  بل  دان أوروب  ا الغربی  ة،
  .العدید من البلدان اآلسیویة واألفریقیة في  شائـع

تشیـ  ـرالذكورة واألنوث  ة إل  ى توزی  ع . مجتمع  ات نس  ائیة وذكوری  ة -
األدوارالعاطفی  ة ب  ین الجنسیـ  ـن، وتتض  ح ال  ذكورة ف  ى المجتمع  ات 

ھا أدوارالجنسین االجتماعیــة متم ایزة بش كل واض ح في  التي تكون
ینما تؤكد الثقافات المؤنث ة دورالس لوكیات الجنس یة المرن ة، وتمی ـل ب

أغل ب المجتمع ات العربی ة وبع ض الثقاف ات  –المجتمعات الذكوریة 

الى التمیزفى األدوار بین الرجل والمرأة فتخلق لدى كال   –األسیویة 
منھم   ا حساس   یة تج   اه بع   ض الس   لوكیات اإلجتماعی   ة، ف   إن ال   دول 

ر نح  وأن تك  ون أدوارالجنس  ین اإلجتماعی  ة أكث  ر الغربی  ة تمی  ل أكث  
وبالت  الى ف  إن  (Dapeng Wang, 2013-P11, 12).مرون  ة

عالی ة الس یاق أكثررفض ا للمعالج ة البص ریة / المجتمعات الجماعیة 
منخفض   ة / المس   یئة لإلع   الن ع   ن نظیرتھ   ا م   ن الش   عوب الفردی   ة
ھ ا ف ي  بما–السیاق، بینما ترى األخیرة أن اإلعالنات المثیرة للجدل 

  .أكثر ذكاءا وإبداعا وإثارة لإلھتمام ومصدر للمعلومات –المسیئة 
ووفقا لكل من نظریة األبعاد الثقافیة والسیاقات الثقافیة تعتبر شعوب 
المجتمع  ات العربی  ة م  ن الش  عوب الجماعی  ة عالی  ة الس  یاق والت  ى 
ت  رفض التع  رض ألى محت  وى إعالن  ى یتض  من نوع  ا م  ن اإلس  اءة 

اإلع   الن، إال م   ن خ   الل بع   ض اإلعتب   ارات الت   ى  المحتمل   ة ف   ى
یفترض  ھا البح  ث كآلی  ة لتس  ویق بع  ض القض  ایا والمنتج  ات المثی  رة 

ما في  وھذه اإلعتبارات تتلخصللجدل دون اإلساءة لمتلقى اإلعالن 
  :یلى 

لمعن ى الرس الة اإلعالنی ة  .التنفیذ اإلعالن ى والترجم ة البص ریة -1
یة القائم    ة عل    ى التلم    یح الحرج    ة م    ن خ    الل ال    رؤى التص    میم

والتشفیروآلیات التناقض المرح الق ائم عل ى الح ل وإش ارات اللع ب، 
ویزید من إحتمالیات قب ول المتلق ى للرس الة والتفاع ل اإلتص الى م ع 
اإلعالن، على عكس التنفیذ المسئ الذى یخل ق توجھ ات س لبیة نح و 

  .الرسالة حتى أن لم تكن حرجة
الت  ى تتمت  ع بق  درعالى م  ن  .ة المالئم  ةإختی  ار الوس  یلة اإلعالنی   -2

  .الخصوصیة یزید من إحتمالیة قبول المضمون المثیر للجدل
عن   د وض   ع األفك   ار . مراع   اة التركیب   ة الثقافی   ة واإلجتماعی   ة -3

اإلعالنی  ة للرس  ائل الحرج  ة، ومعالجتھ  ا بص  ریا ك  ى ال ی  تم إدراكھ  ا 
  . كإعالنات مسیئة

  :Analytical Studyالدراسة التحلیلیة 
یتبع البحث المنھج الوصفى، لدراسة مجموعة من النماذج اإلعالنیة 

للجدل تم تنفیذھا بأسلوب مسئ أدى الى الضرر بالمنتج والعالمة 
     .التجاریة

 .نماذج إعالنیة أجنبیة : أوال
  Benettonنماذج إعالنیة لشركة ) : 1(نموذج  

 1999ن اإلعالنی  ة ف  ى الفت  رة م  " بنیت  ون " أث  ارت حم  الت ش  ركة 
ج دال  كبی را  ح ول التنفی ذ لھ ذه اإلعالن ات نظ را  2017وحتى عام 

تمیزا عنصریا (للتوظیف المقصود لعناصر بصریة مسیئة تتضمن، 
م ن حی  ث الل  ون والع  رق، وعن  ف، وس  لوكیات غی  ر الئق  ة إجتماعی  ا 

فأص  بحت إعالناتھ  ا مثی  رة ) ودینی  ا وبھ  ا إھان  ة للكرام  ة اإلنس  انیة
أن منتجاتھا لیس ت منتج ات حرج ة، كم ا أنھ ا للجدل على الرغم من 

  .تعتبر من أشھر العالمات التجاریة مناھضة إلنتھاك حقوق اإلنسان
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 Benetton   “Raceحمل   ة بنیت    ون  :الفك   رة اإلعالنی    ة 
Equality” 1996لمحارب    ة العنص    ریة، والت    ى عرض    ت ع    ام 

جنب ا " بش ریة"وأعتمدت فكرتھ ا عل ى ظھ ور ص ورة ل ثالث قل وب 
  .  مع الكلمات األبیض واألسود واألصفر علیھاإلى جنب 

ظھ  رت مس  ببات اإلس  اءة م  ن خ  الل المعالج  ة  :الوس  یلة اإلعالنی  ة 
  .البصریة للفكرة فى اإلعالنات الخارجیة والمطبوعة

أث   ارت ھ   ذه الحمل   ة حال   ة م   ن :إس   تقبال الجمھ   ور المس   تھدف 

اإلمتع  اض واإلش  مئزاز تجاھھ  ا نظ  را لتنفی  ذھا ال  ذى یحت  وى عل  ى 
ح   دى مح   ددات اإلس   اءة ف   ى اإلع   الن وھ   ى التمی   ز العنص   رى، إ

والتوظی  ف المرف  وض لص  ورا بص  ریة عنیف  ة ألج  زاء م  ن الجس  م 
بالرغم من أن ھدف اإلع الن . البشرى كما وصفھا الجمھور المتلقى

ھو توصیل معنى أن المساواة بین البشر بإختالف أعراقھم وثق افتھم 
 .وجنسیاتھم حق من حقوق اإلنسان 

  
  )www.vogue.co.uk(     We, on Death Row -إعالن لحملة بینتون  –) 1(كل ش

حمل  ة بینت  ون الت  ى عرض  ت ف  ى ع  ام  تض  منت: الفك  رة اإلعالنی  ة 
مجموع   ة م   ن الص   ور لق   ادة " UnHate" تح   ت عن   وان  2011

وإجتماعی  ا  ورؤس اء الع الم، باإلض افة ال  ى شخص یات مش ھور دینی ا
  وھم فى وضع حرج " نشر السالم"لتجسید معنى الحملة حول 

ظھرت مسببات اإلساءة للحمل ة ف ى اإلعالن ات : الوسیلة اإلعالنیة 
  .الخارجیة والمطبوعة

غضب وإمتعاض  أثارت ھذه الحملة: إستقبال الجمھور المستھدف 
العدید من الجمھ ور ف ى دول مختلف ة نظ را إلس تخدام ص ورا تحم ل 

لوكیات جنس  یة غی  ر ألئق  ة دینی  ا وإجتماعی  ا ، ولتوظیفھ  ا ص  ورا س  
لشخص یات تنتم ى ل دیانات تح رم الوض ع ال ذى ت م ظھ ورھم ب ھ ف ى 

. الحمل   ة مث   ل ص   ورة ش   یخص األزھ   ر وھ   و یقب   ل باب   ا الفاتیك   ان
(https://www.telegraph.co.uk) 

  
 )(UnHate  –www.adsoftheworld.co إعالنات لحملة بینتون –) 2(شكل 

  :2016رمضان –إعالن تلیفزیونى لحلیب جھینة ) : 2(نموذج 
أعتم  دت فك  رة اإلع  الن عل  ى ح  وار ی  دور عل  ى  :الفك  رة اإلعالنی  ة 

لس  ان مجموع  ة م  ن األطف  ال ف  ى عم  ر الس  تة أش  ھر تقریب  ا ح  ول 
  .منتجات جھینة من حلیب وعصائر

ظھ   رت مس   ببات اإلس   اءة ف   ى اإلعالن   ات  :الوس   یلة اإلعالنی   ة 
  .التلیفزیونیة للحملة عن اإلعالنات الخارجیة والمطبوعة

أث  ارت حمل  ة جھین  ة ف  ى رمض  ان : إس  تقبال الجمھ  ور المس  تھدف 
الجمھ ور الع ام المس تھدف وذل ك إلحتوائھ ا  إمتعاض وضیق 2016

إس تخدام ( على العدید من مسببات اإلس اءة ف ى تنفی ذ اإلع الن وھ ى 
األطفال الصغار بصورة مس یئة، ت داول ألف اظ وعب ارات غی ر الئق ة 

، مم ا أث ار ردود فع ل س لبیة م ن )إجتماعیا وتحم ل إیح اءات جنس یة
ك ال  ى وق  ف ع  رض المتلق  ین تج  اه المن  تج واإلع  الن، وق  د أدى ذل  

حیث ذكرت شكاوى العدی د  .اإلعالن من قبل جھاز حمایة المستھلك
م  ن الخب  راء والمتخصص  ین ف  ى المج  ال أن اإلع  الن ج  اء مخالف  ا 
للش  روط العام  ة لإلع  الن ف  ى مص  ر الموض  وعة م  ن قب  ل الھیئ  ة 

  The Egyptianالمص   ریة العام   ة للمواص   فات والج   ودة 
Organization for Standardization and Quality. والت ى

 :تصمنت مسؤولیة اإلعالن تجاه المستھلكین والمجتمع، وھى
ویج ب أال تتض من أي  .یجب أن یلتزم اإلع الن ب األخالق العام ة -

ت دھور كرام ة اإلنس ان، أو أي بیان ات مس یئة،  في  عناصر تتسبب
أو مش  اھد س  معیة أو بص  ریة تس  يء إل  ى اللیاق  ة العام  ة، أو تول  د 

  .الخوف
عن د . ب أن یلتزم أعضاء صناعة اإلع الن بالقواع د األخالقی ةیج -

تولید األفكار والتصمیمات ، وال یجب اس تخدام لغ ة مس یئة ویج ب 
 .أن تلتزم بالمعاییر االجتماعیة العامة

 Basant Eyada.2018.P29,30   
وعلى الرغم من الحالة الجدلیة الت ى أثارھ ا اإلع الن، إال أن ھ حص د 

بع   د عرض   ھ بأس   بوع ) YouTubeل   ى موق   ع ملی   ون مش   اھدة ع(
(washingtonpost.com, 2016)  وتنوع   ت آراء الجمھ   ور

المس   تقبل لإلع   الن عل   ى مواق   ع التواص   ل اإلجتم   اعى م   ن خ   الل 
تعلیقاتھم عل اإلعالن حیث رأت فئة منھم أن اإلعالن مسئ وس وف 
یتسبب فى مزید من التحرش اللفظى للنساء فى الش ارع، بینم ا ت رى 

 . رى أن اإلعالن الیحمل أى أساءة ویتمتع بالحس الفكاھىفئة آخ

http://www.vogue.co.uk
https://www.telegraph.co.uk)
http://www.adsoftheworld.co)
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  2016 إعالن حلیب جھینة رمضان  –)3(شكل 

https://www.youtube.com/channel/UCDr8Hr5lbiXNoN7g59xHGsA  Agency:KingTut,2016 

  
 

 
 Facebook/Juhina Diaryبعض من تفاعالت وآراء الجمھور على صفحة الـ  - )ب4(كلش

Reacting on Social media till 2018 :( Facebook/Juhina Diary) 892K Views, 14k like and shares.( 
Juhina YouTube Channel) Official over 3 Million 

  2018كأس العالم –ن شركة أورنج لإلتصاالت إعال) : 3(نموذج 
رواد المجتم  ع المص ري م ن كب ار الس  ن ظھ ور  :الفك رة اإلعالنی ة 

ح  االت مرض  یة وھ  م  ف  ي  بص  ورة غی  ر الئق  ة م  ن خ  الل إظھ  ارھم
، )5(یعانون أمراضا مثل الزھایمر كما ھو موضح بالكادرات شكل 

على الم وت  وإستخدام ألفاظا تبث روح الیأس بإعتبار أنھم مشرفون
 . "یا نتأھل یا متلحقوناش"تحت شعار 

ظھ   رت مس   ببات اإلس   اءة ف   ى اإلعالن   ات  :الوس   یلة اإلعالنی   ة 
 . التلیفزیونیة والملصقات الخارجیة للحملة

https://www.youtube.com/channel/UCDr8Hr5lbiXNoN7g59xHGsA
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أث ارت ھ ذه الحمل ة والت ى عرض ت : إستقبال الجمھ ور المس تھدف
، حال ة م ن اإلمتع اض واإلش مئزاز تجاھھ ا نظ را  2017فى سبتمبر 

ذھا ال  ذى یحت  وى عل  ى بع  ض مس  ببات اإلس  اءة ف  ى اإلع  الن لتنفی  
لغ ة الركیك  ة، والتلمیح ات المس  یئة لكب  ار الس ن، والتوظی  ف لھ  م الك(

مم ا أدى ال ى ص دور ق رار بوق ف الحمل ة م ن قب ل ). بصورة مھین ة
ض  وء  ف  ي  جھ  از حمای  ة المس  تھلك ف  ى جمی  ع الوس  ائل اإلعالنی  ة

أن تق   دمت وزی   رة بع   د  2006لس   نة  67مقتض   یات الق   انون رق   م 
غ  ادة وال  ى بش  كوى ت  نص عل  ى ض  رورة . التض  امن اإلجتم  اعى د

بع    د أن ج    اءت مخالف    ة للمواص    فات القیاس    یة إیق    اف الحمل    ة، 
 2005لس  نة  4841رق  م  -الس  ابق ذكرھ  ا – الش  تراطات اإلع  الن
یلتزم اإلعالن باألخالقیات وال ذوق الع ام، أي "والتي تنص على أنھ 

ص   ر تح   ط م   ن الكرامـ   ـة اإلنس   انیة، ال یش   مل اإلع   الن عل   ى عنا
 67ومخالفتھ  ا ل  نص الم  ادة الثانی  ة م  ن ق  انون حمای  ة المس  تھلك رق  م 

الكرام  ة الشخص  یة  ف  ي  ، والت  ي تؤك  د ح  ق المس  تھلك2006لس  نة 
 ".واحت     رام الق     یم الدینی     ة والع     ادات والتقالی     د المجتمعی     ة

nterprise.press/stories)https://e( 

 

 
   2018كأس العالم  –بعض الكادرات الموضحة لمسببات اإلساءة فى إعالن أورنج ) 5(شكل 

Agency: Leo Burnett 2017 https://www.youtube.com/Orange/Channel Official
إعالنات غیر مسیئة لمنتجات حرجة :  الجزء الثانى 

Inoffensive Ads for Controversial Products :  
  .نماذج إعالنیة أجنبیة : أوال

  .Wonderbraنماذج إعالنیة لماركة ) : 4(النموذج 
) للرج  ال والنس  اء ( عل  ى ال  رغم م  ن أن منتج  ات المالب  س الداخلی  ة 

لمثی   رة للج  دل، إال أن بع   ض العالم   ات تص  نف ض   من المنتج  ات ا
التجاریة الخاصة بھذه المنتج ات أس تطاعات أن تس وق وتعل ن عنھ ا 
بأفك  ار ذكی  ة تحت  رم الق  یم والمعتق  دات األخالقی  ة والدینی  ة للجمھ  ور 

) Wonderbra( فنجد على سبیل المثال العالم ة التجاری ة . المتلقى
عل ى إش ارات اللع  ب  أس تطاعت ف ى إعالناتھ ا أن تق دم أفك  ارا قائم ة 

  .والتلمیح المرح لعرض الرسالة اإلعالنیة دون اإلساءة للجمھور

 -)6(ش   كل- Wonderbraنج   د ف   ى إعالن   ات : الفك   رة اإلعالنی   ة
مجموع   ة م   ن األفك   ار المعتم   دة عل   ى الترمی   ز وإش   ارات اللع   ب 
والتلمیح، لتوصیل المعنى بأن ھذه المنتجات تبرز أنوث ة الم رأة عن د 

إدراك الرسالة اإلعالنیة م ن خ الل ذك اء وخب رة المتلق ى إرتدائھا، و
  .البصریة والثقافیة

ت  م ع  رض األفك  ار م  ن خ  الل وس  ائل إعالنی  ة  :الوس  یلة اإلعالنی  ة 
  .، وإعالنات خارجیة وداخلیة)كإعالنات المجالت ( مطبوعة 

یثیرھذا النوع من األفكار اإلعالنی ة : إستقبال الجمھور المستھدف 
ی ة، والخب رات المعرفی ة ل دى المتلق ى إلدراك المعن ى، القدرات العقل

كما یبقى على اإلعالن فى ذھنھ فترة أطول لذكاء الفك رة، باإلض افة 
  .الى اإلرتباط اإلیجابى بالعالمة التجاریة

  
 Wonderbraنماذج إعالنیة ذت أفكار ذكیة وغیر مسیئة لماركة  –) 6(شكل

https://www.adsoftheworld.com/media/print/wonderbra  

https://www.youtube.com/Orange/Channel
https://www.adsoftheworld.com/media/print/wonderbra
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  :حمالت إعالنیة لمنتجات العنایة الصحیة لسیدات) : 5(النموذج 
كالفوط " للسیدات على الرغم من أن منتجات العنایة الصحیة 

تصنف ضمن المنتجات .." الصحیة، وكریمات إزالة الشعر 
الحرجة، إال أن ھناك بعض العالمات التجاریة لھذه الفئة من 

المنتجات نجحت فى أن تعلن عن منتجاتھا دون اإلساءة للجمھور 
 .أو غیر المستھدف –من السیدات  –المتلقى سواء المستھدف 

)(Kim Shyan- Dived S -2004,P542  
تحت " alwaysلماركة "تعتبرالحملة اإلعالنیة : الفكرة اإلعالنیة 

وحتى  12والموجھة للفتیات من عمرLike a Girl# شعار 
، من الحمالت اإلعالنیة المعتمدة على )7شكل (سنة 24عمر

التسویق العاطفى ألفكار إجتماعیة إیجابیة لجعل العالمة التجاریة 
ة لمنتج حرج، مع مراعاة عدم إثارة أكثر شعبیة وتوصیل رسال

الشعور بالحرج لدى الفتیات الموجھھ إلیھم تلك اإلعالنات، وذلك 
من خالل الترجمة البصریة القائمة على الترمیز وتعزیز الصورة 

  .اإلیجابیة للفتاة
كان للحملة ردود فعل قویة ومؤثرة : إستقبال الجمھور المستھدف 

لمعتقد السائد نحو نوعا من أنواع فى التوجھ اإلجتماعى، وتغیر ا
التمیز العنصرى المتأصل فى المجتمعات وھو أن الصبیا أقوى من 

الفتیات وأن ھناك أعمال ال یستطیع الفتیات القیام بھا لضعفھن 
بدنیا، وذلك بالترویج لألفكاراإلیجابیة حول ثقة الفتیات بأنفسھن 

ة من خالل وأنھن أكثر قدرة على ممارسة حیاتھن بصورة طبیعی

سنة  12المنتج، لذا كانت الحملة موجھة لفئة الفتیات من عمر 
وحتى عمرالبلوغ، نظرا لما تثیره ھذه الفترة العمریة من أزمة ثقة 

 .حقیقیة للفتیات
ملیون مرة  90تمت مشاھدة الفیدیو الخاص بالحملة أكثر من 

 في  انضم الرجال والنساء، كما ومشاركتھ أكثر من ملیون مشاھد
العالم إلى العالمة التجاریة للمساعدة، ازداد عدد  أنحاءجمیع 

بنسبة   YouTube/Always Offecialقناة  في  المشتركین
األشھر الثالثة  في  تغریدات على تویتر#  177،000، 4339٪

ذلك العدید من المشاھیر، وأرتفعت نسبة  في  األولى للحملة، بما
دیسمبر  في  أجریت وفي دراسة ،%50المبیعات ألكثر من 

٪ من الرجال أن الحملة 60٪ من النساء و 70، ادعى حوالي 2014
"  Like a Girlمثل الفتاة " غیّرت وجھة نظرھم نحو عبارة

 .كعبارة تحمل توجھا سلبیا نحو صورة الفتاة والمرأة فى المجتمع
https://www.campaignlive.co.uk/article/case-study-

always-likeagirl) 
تم عرض الحملة من خالل إعالنات إلكترونیة  :الوسیلة اإلعالنیة 

، Like a Girl#على ھشتاج اإلجتماعىعبروسائل التواصل 
ووسائل إعالنیة مطبوعة كإعالنات المجالت، وإعالنات خارجیة 

  . ةوداخلی
http://newhousesocialmedia.syr.edu/likeagirl/Pdf

 
Always like a Girlنماذج إعالنیة لحملة ) 7(شكل 

 .مصرية إعالنية نماذج: ثانيا
 .Durexإعالنات منتجات الصحة الجنسیة ماركة  –) 6(نموذج 

تصنف منتجات الصحة الجنسیة من المنتجات الحرجة إلرتباطھا 
فى أن تحتل مكانة " Durex"بالغریزة الجنسیة، لكن نجحت ماركة 

ل السوق المصرى، على الرغم من تصنیف المجتمع قویة داخ
الجماعیة وفقا لنظریتى / المصرى ضمن الشعوب عالیة السیاق

أى أنھ شعب رافض لإلعالنات  - السابق ذكرھم- ھول وھوفستید 
 .المسیئة

تعتمد أغلب اإلعالنات الخاصة بھذه العالمة : الفكرة اإلعالنیة

لذكى للمعنى كما ھو التجاریة على إشارات اللعب، والترمیز ا
 .لتجنب اإلساءة المحتملة فى اإلعالن) 8(واضح فى شكل 

اإلعالنات اإللكترونیة على صفحات التواصل : الوسیلة اإلعالنیة
اإلجتماعى الخاصة لكل من الرجال والنساء، واإلعالنات المطبوعة 

 .فى المجالت المتخصصة المحددة الفئة المستھدفة
أظھر الجمھور المستھدف تفاعل : دفإستقبال الجمھور المستھ

مع  likes  ،Commentsإتصالى واضح من خالل التعلیقات 
 Durexجمیع اإلعالنات على الصفحات اإللكترونیة للمنتج 

Egypt for Her/ for Him دون حرج.  

  
  وجزء من تفاعل الجمھور معھا Facebookعلى صفحات الـ Durexنماذج إعالنیة لماركة  –) 8(شكل 

https://web.facebook.com/DurexHimEG) -DurexHerEG 

https://www.campaignlive.co.uk/article/case
http://newhousesocialmedia.syr.edu/likeagirl/Pdf
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  :alwaysإعالنات الفوط الصحیة ): 7(نموذج 
تع  رض ف  ى مص  ر من  ذ وق  ت ل  یس " الف  وط الص  حیة " إعالن  ات 

ال  رفض م  ن قب  ل الجمھ  ور  بالقلی  ل، إال أنھ  ا ل  م تتع  رض للھج  وم أو
غیر المستھدف ، یرجع ذل ك ال ى المعالج ة البص ریة،  المستھدف أو

 .إھانتھا واقنیات تنفیذ الرسالة الحرجة دون المساس بحیاء المرأة وت
تستعرض أھمیة المنتج والمواصفات الممیزة لھ، : الفكرة اإلعالنیة 

المرأة ورغبتھا ف ى  من خالل مداخل عاطفیة ترتبط بطبیعة الفتاة أو
والثقة أثناء ممارستھا للحیاة الیومیة فى  واالطمئنانالشعور بالراحة 

والتعبیر عن ھ ذه المع انى م ن خ الل األغ انى . الفترة من الشھر ھذه
 ایجابی  ةوالمش  اھد والص  ور المعب  رة ع  ن الم  رأة أوالفت  اة بص  ورة 

  .المسیئة  الحرجة أو الصور البصریةوتجنب 
كوس  یلة  –تعتم  د اإلعالن  ات عل  ى التلیفزی  ون : الوس  یلة اإلعالنی  ة 

الجمھ  ور المتلق  ى وف  ى أوق  ات ال  ذروة دون إث  ارة إمتع  اض  أساس  یھ
 Alwaysبالحرج، واإلعالنات اإللكترونی ة عل ى ص فحة  وشعوره

Girls كالص  حف، والمج  الت( ، وأیض  ا ف  ى الوس  ائل المطبوع  ة (
  .الخاصة بالسیدات، وإعالنات الرادیو

لم تثیر إى من ھذه اإلعالن ات ردود : الجمھور المستھدف  استقبال
كم  ا ، جمھ ور المتلق ىتجاھھ ا م ن ال امتع اضمش اعر  فع ل س لبیة أو

 .أنھا ال تدرك كإعالنات مسیئة 

 
 نماذج إعالنیة مطبوعة، وإلكترونیة للفوط الصحیة مصر -) 9(شكل

https://web.facebook.com/AlwaysArabia/photos 
 Offensiveحرجة  إعالنات مسیئة لمنتجات: الجزء الثالث 

Ads for Controversial Products:  
  .نماذج إعالنیة أجنبیة: أوال

  .Thinxحملة إعالنیة لمنتج  ) : 8(النموذج 
  ھوإح   دى منتج   ات الرعای   ة الص   حیة للم   رأة  Thinxمن   تج 

.Underwear for women with period   
ف ى حملتھ ا  Miki Agrawalأعتمدت المص ممة : الفكرة اإلعالنیة
عل ى توص یل المعن ى ح ول طبیع ة المن تج،  Thinxاإلعالنیة لمنتج 

الجریئ ة وش بھ العاری ة، ال ى جان ب  من خالل مجموعة م ن الص ور
مجموع  ة م  ن العناص  ر البص  ریة لترمی  ز المعن  ى للح  د م  ن الح  رج 

أنھ ا :" وتقول میكى ( كما ھو موضح بالشكل  والتوتر تجاه اإلعالن
المحرم  ات ورف  ع مس  توى  ة وكس  رإس  تخدمت اإلبتك  ار لتغی  ر الثقاف  

   ".الحوار حول حقوق اإلنسان األساسیة 
(http://www.thehappenstanceproject.com/miki-
agrawal/thinx /interview) 

كانت الوسیلة األساس یة للحمل ة ھ ى اإلعالن ات : الوسیلة اإلعالنیة 

الى الداخلیة لمترو اإلنفاق بمدینة نیویورك، فھى وسیلة تتسم بقدر ع 
من المشاھدة مما أكسب الحملة نوعا من الجرأة والجدلیة خالف ا ع ن 

عرضت أیضا ف ى الص حف والمج الت الموجھ ة . طبیعة الموضوع
 .للنساء

تس  تھدف الحمل  ة النس  اء ف  ى الفئ  ة : إس  تقبال الجمھ  ور المس  تھدف
، ت  م ع  رض ھ ذه الحمل  ة ألول م  رة ف  ى مدین  ة  40-25العمری ة م  ن 

التى یندرج شعبھا ض من الثقاف ات منخفض ة نیوریورك األمریكیة، و
الفردیة والتى تتبع نھجا أكثر إنفتاحا فى التواصل، وقد یرى / السیاق

عدد كبیر من الجمھ ورالمنتمى لھ ذه الثقاف ة أن الحمل ة لیس ت مس یئة 
وبالرغم من ذلك، ق د أث ارت الحمل ة اإلعالنی ة ل ـ . ولكنھا أكثر جرأة

Thinx ا وأدرك  ت كحمل  ة إعالنی  ة ج  دال كبی  را ف  ى بدای  ة عرض  ھ
مسیئة، نظرا لطبیع ة الموض وع الحرج ة، ومعالجت ھ بمجموع ة م ن 

  . األفكار الجریئة والمثیرة للجدل
(www.chicagotribune.com/lifestyles/stevens/ct-
thinx-period-underwear) 

  

  
  .ك األمریكیةبمحطات مترو األنفاق بمدینة نیویور Thinxنماذج إعالنیة من حملة  - )10(شكل 

https://web.facebook.com/AlwaysArabia/photos
http://www.thehappenstanceproject.co
http://www.chicagotribune.com/lifestyles/stevens/ct
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  .نماذج إعالنیة مصریة: ثانیا
  " :Cottonilقطونیل " نماذج إعالنیة لماركة ): 9(نموذج 

ف ى مص ر، ) رج الى  –حریم ى ( إحدى ماركات المالبس الداخلیة  
والت  ى تعرض  ت إعالناتھ  ا للھج  وم ف  ى الس  نوات األخی  رة م  ن قب  ل  

  . الجمھور المتلقى إلدراكھا كإعالنات مسیئة 
لقطونی ل (أعتمدت الحمل ة اإلعالنی ة التلیفزیونی ة : اإلعالنیة  الفكرة

عل  ى ع  رض مجموع  ة م  ن المش  اھد اإلجتماعی  ة  )2016رمض  ان 
، إال أن  Over Voiceالممی  زة للش   عب المص   رى مص   حوبة ب   ـ 

أس  لوب معالجتھ  ا وتنفی  ذھا تض  من العدی  د م  ن مس  ببات اإلس  اءة ف  ى 
مس یئة وألف اظ غی ر عل ى عب ارات ) الح وار (حیث أش تمل . اإلعالن

الئقة إجتماعیا، ذات تلمیحات خادشة للحیاء كما ھو موضح بالش كل 
، ال  ى جان   ب التوظی  ف المس   ئ للم   رأة واألطف  ال ف   ى بع   ض )11(

 ).9،8،3(المشاھد كما ھو موضح فى الكادرات 

عرضت الحملة فى التلیفزیون كوس یلة أساس یة : الوسیلة اإلعالنیة 
  .الى اإلعالنات اإللكترونیةوفى أوقات الذروة باإلضافة 

تعرض  ت الحمل  ة ل  رفض وھج  وم : إس  تقبال الجمھ  ور المس  تھدف 
الجمھورالعام المتلقى لإلعالن، حیث تم إدراكھا كحملة مسیئة نظ را 
لتقنی  ات التنفی  ذ، وأس  لوب المعالج  ة ال  ذى تض  من عناص  ر إعالنی  ة 
أثارت إمتعاض وضیق المتلقى كالعبارات واأللف اظ ذات اإلیح اءات 
الجنسیة والغیر الئقة إجتماعیا، والتوظیف المس ئ للم رأة ف ى بع ض 
المشاھد،إض  افة ال  ى أن المن  تج المعل  ن عن  ھ ھ  و إح  دى المنتج  ات 
الحرج  ة،  مم  ا أدى ال  ى إص  دار ق  رار م  ن جھ  از حمای  ة المس  تھلك 

كم  ا أن نس  ب المش  اركة والمش  اھدة لإلع  الن  بمنعھ  ا م  ن الع  رض،
   .تكن مرتفعة على مواقع التواصل اإلجتماعى لم

http://www.elyomnew.com/news/refresh/2016/06 

  
  2016رمضان –یوضح العناصر اإلعالنیة المسیئة فى اإلعالن التلیفزیونى لماركة قطونیل ) 11(شكل 

https://www.youtube.com/watch?v=Uzc3jEtCCJE  
Agency: Nile Production (Hala Mahran)  

  : Resultsالنتائج 
قد توصل البحث الى مجموعة من النتائج م ن خ الل الدراس ة  - 1

  :النظریة، والوصفیة وھى
المعالجة اإلعالنیة المسیئة للرسائل الغیر حرجة، تتس بب ف ى  - 2

أث   ار س   لبیة تج   اه المن   تج والعالم   ة التجاری   ة، والجمھ   ور 
  .المستقبل لإلعالن

اإلعالن عن الموضوعات المثیرة للجدل یتطلب م ن المص مم  - 3
طرح أفكار إعالنیة ذكیة، وآلیات تصمیمیة للمواجھة النفس یة 

 .المتلقيمن أجل توصیل المعنى دون المساس بحیاء وكرامة 
للرسائل الحرج ة یجعلھ ا أكث ر إث ارة للج دل  المسيءالتصمیم  - 4

العالم  ة ویخل  ق حال  ة م  ن الھج  وم وال  رفض تج  اه اإلع  الن و
 .االتصالیةالتجاریة، ویؤثر سلبا على كافة أطراف العملیة 

للرس  الة الحرج  ة إذا  المتلق  يقب  ول الجمھ  ور  احتمالی  ةت  زداد  - 5
، "المعالج  ة البص  ریة الغی  ر مس  یئة : " تحق  ق ش  رطیین ھم  ا 

الوس یلة اإلعالنی ة المالئم ة لطبیع ة الفك رة والرس الة  واختیار
 .اإلعالنیة

رفض   ا لإلعالن   ات  عالی   ة الس   یاق أكث   ر/ الثقاف   ات الجماعی   ة - 6
 .منخفضة السیاق/ المثیرة للجدل عن الثقافات الفردیة 

العدید من الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، قد أشارت  - 7
اإلع الن م ن  ف ي  رفض ا لإلس اءة الى أن أكثر فئات الجمھور

م  یال  األكث  رھ  م ) 24-18(الب  الغین، بینم  ا الش  باب م  ن عم  ر 
فئ  ة م  ن اإلعالن  ات، إذ یج  دونھا مبتك  رة وتحم  ل لتقب  ل ھ  ذه ال

 .حس فكاھیا
اإلع  الن یعتم  د عل  ى الخلفی  ة الثقافی  ة،  ف  ي  إن إدراك اإلس  اءة - 8

http://www.elyomnew.com/news/refresh/2016/06
https://www.youtube.com/watch?v=Uzc3jEtCCJE
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الدینی      ة، والعوام      ل  واالنتم      اءاتوالمعتق      دات الفكری      ة 
 . المستقبل لإلعالن للجمھور الدیموجرافیة 

  : Recommendationsالتوصيات 
ع   الن م   ن مس   وقین أن یح   رص الق   ائمین عل   ى ص   ناعة اإل - 1

الدینی  ة  واالنتم  اءاتومعلن  ین، عل  ى مراع  اة الخلفی  ة الثقافی  ة 
عن   د تص   میم وتنفی   ذ إعالن   ات الرس   ائل  المتلق   يللجمھ   ور 

 .الحرجة
أن یدرك مدى التأثیر السلبى للمعالجة  اإلعالنيعلى المصمم  - 2

 .والمجتمع  المتلقيالبصریة المسیئة للرسالة اإلعالنیة، على 
أن التنفی  ذ  االعتب  ارالمس  وقین والمعلن  ین ف  ى  یفض  ل أن یأخ  ذ - 3

للرسائل اإلعالنی ة خاص ة الموجھ ھ  -المسيء –المثیر للجدل 
أض   رار أخالقی   ة  ف   ي  یتس   بب -لفئ   ة الش   باب والم   راھقین

 .ومجتمعیة
یقت  رح البح  ث أن المعالج  ة البص  ریة لتق  دیم الرس  الة الحرج  ة  - 4

 جماعی  ة، م  ن خ  الل/ خاص  ة ف  ى المجتمع  ات عالی  ة الس  یاق
آلی   ات تص   میمیة تحق   ق عام   ل المواجھ   ة النفس   یة یزی   د م   ن 
إحتمالی  ة تقب  ل اإلع   الن، والتفاع  ل اإلتص   الى اإلیج  ابى م   ع 

 .الرسالة
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