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 الملخص: 

بارزاً فى نقل األفكار والمعتقدات وتوجيه األفضليات واإلتجاهات نحو هدف محدد يبتغيه المعلنون من يلعب اإلعالن دوراً 

خالل الرسالة اإلعالنية ، باإلضافة إلى تدعيم السلوك وتوجيهه ليس فقط نحو موضوع اإلعالن ، ولكن أيضاً بارتباطه 

ية من خالله . من هنا جاءت أهمية الدراسة من خالل إبراز بالسياق البيئى واإلجتماعى الذى يتم تقديم الرسائل اإلعالن

المسئولية التى يتحملها اإلعالن إجتماعياً وأخالقياً من حيث مراعاة القواعد األخالقية واإلجتماعية لجمهور اإلعالن 

الموضوع والمحتوى واحترام قيم المجتمع ومعتقداته وسياقه األخالقى واإلجتماعى السائد فيما يقدمه اإلعالن ، من حيث 

وأسلوب العرض. تتمثل مشكلة البحث فى عدم مراعاة بعض القائمين باإلتصال والمشتغلين فى مجال اإلعالن للقيم 

اإلجتماعية والنسق اإلجتماعى والثقافى للمجتمع فى طرح الرسائل اإلعالنية للجمهور ، خاصة فيما يتعلق بالروابط 

المجتمع ، والتى تناولها البحث بشكل محدد ، وتناول موضوع اإلعالن بأساليب تتنافى  األسرية والعالقات اإلجتماعية داخل

مع منظومة القيم اإلجتماعية واألخالقية السائدة والتى يمكنها أن تعود بالسلب فى توجيه سلوك الفرد داخل المجتمع من 

ن باإلتصال فى مجال اإلعالن إلى مراعاة نسق خالل الرسالة المطروحة فى اإلعالن. كذلك يهدف البحث إلى توعية القائمي

القيم اإلجتماعية واألخالقية السائدة فى المجتمع عند طرح وتناول موضوع اإلعالن ، وتحديداً فيما يؤثرعلى الروابط 

بما يضمن األسرية ، بما يتناسب مع السياق القيمى للمجتمع وتوجيه سلوك الفرد إيجاباً وليس سلباً فى اتجاه هذه االقيم ، و

أكبر إستجابة ممكنة للرسالة اإلعالنية المقدمة وبما يخدم الهدف النهائى لإلعالن وهو البيع والترويج للسلعة أو الخدمة 

المقدمة من خالله. وقد تناول البحث بالدراسة والتحليل مجموعة من النماذج اإلعالنية التليفزيونية التى تظهر فيها مشكلة 

إستمارات إستبيان إلستطالع رأى الجمهور حول مجموعة من اإلعالنات التى تم بثها من خالل البحث من خالل تصميم 

القنوات الفضائية المصرية والعربية ، كذلك فقد تم عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها والتى تجيب على تساؤالت البحث و 

 فروضه األولية.

 الكلمات المفتاحية : 

 أخالقيات اإلعالن ، القيم اإلجتماعية ، المسئولية اإلجتماعية ، الرسالة اإلعالنية ، اإلعالن التليفزيزنى. 
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Abstract 

Advertising plays a prominent role in transmitting ideas and beliefs and directing preferences 

and trends towards a specific goal desired by advertisers through the advertising message, in 

addition to reinforcing and directing the behavior towards the subject of advertising, in 

relation to the environmental and social context in which advertising messages are presented. 

Here comes the importance of the study through highlighting the social responsibility of 

advertising in terms of observing moral and social rules of the public and respecting the 

values of the society, its beliefs and the moral & social context prevailing in terms of subject, 

content and presentation.  

 

The problem of the research can be demonstrated in that some of the advertisers do not take 

into account the social values and the cultural context of the society in presenting advertising 

messages to the public, in addition of addressing the subject of advertising in ways that are 

incompatible with the system of social and moral values that can lead to negative behavior of 

individuals within the community. The research also aims at sensitizing advertisers to take 

into consideration the social and ethical values prevailing in the society specifically regarding 

family ties in proportion to the social context of the society and directing the behavior of the 

individuals positively in the direction of these values, obtaining the greatest possible response 

to the advertising message to serve the ultimate goal of the advertisement that is the sales and 

promotion of goods or services advertised. The study presents a number of television ads as 

research samples that demonstrate the problem of the research and pursues them with study 

and analysis through surveys examining the public opinion about these ads that were 

broadcasted through Egyptian and Arab satellite channels. The results are then presented, 

analyzed and discussed.  

 

Keywords: Advertising Ethics, Social Values, Social Responsibility, Advertising Message, 

TV Advertising. 
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 مقدمة البحث:

يلعب اإلعالن دوراً بارزاً فى نقل األفكار والمعتقدات وتوجيه األفضليات واإلتجاهات نحو هدف محددد يبتغيده المعلندون مدن 

، باإلضافة إلى تدعيم السلوك وتوجيهه لديس فقدط نحدو موضدوع اإلعدالن ، بدل ويدرتبط بدذلك أيضداً  خالل الرسالة اإلعالنية

السياق البيئدى واإلجتمداعى الدذى يدتم تقدديم الرسدائل اإلعالنيدة مدن خاللده ك فداإلعالن كنشداط إتصدالى إقتصدادى وإجتمداعى 

جمهددور واسددتخدام المددداخل السدديكولوجية يهدددف إلددى عددرض موضددوعه والتددرويج لدده ، يعتمددد فددى رسددائله علددى إقندداع ال

 واإلجتماعية المختلفة للتأثير فى توجيه سلوكه بما يخدم الهدف من الرسائل اإلعالنية الموجهة من خالله.

وإذا كان هذا هو مسعى اإلعالن فإن للمجتمع  دور كبير فى تشكيل الرسائل اإلعالنية و تحديد موضوعاتها وأهدافها وفقاً 

 اً لنسق القيم اإلجتماعية والثقافية السائدة فيه . لحاجاته ووفق

ومن هنا تبرز المسئولية التى يتحملها اإلعالن إجتماعياً وأخالقياً من حيدث مراعداة القواعدد األخالقيدة واإلجتماعيدة لجمهدور 

مددن حيددث الموضددوع اإلعددالن واحتددرام قدديم المجتمددع ومعتقداتدده وسددياقه األخالقددى واإلجتمدداعى السددائد فيمددا يقدمدده اإلعددالن 

 (1122والمحتوى وأساليب العرض. )الصيفى ، 

 مشكلة البحث :

تظهددر مشددكلة البحددث فددى عدددم مراعدداة بعددض القددائمين باإلتصددال والمشددتغلين فددى مجددال اإلعددالن للقدديم اإلجتماعيددة والنسددق 

ابط األسددرية والعالقددات اإلجتمدداعى والثقددافى للمجتمددع فددى طددرح الرسددائل اإلعالنيددة للجمهددور ، تحديددداً فيمددا يخددص الددرو

اإلجتماعية داخل المجتمع ، وتناول موضوع اإلعالن بأساليب تتنافى مع منظومة القيم اإلجتماعية واألخالقية السدائدة والتدى 

 يمكنها أن تعود بالسلب فى توجيه سلوك الفرد داخل المجتمع من خالل الرسالة المطروحة فى اإلعالن.

 ى اإلجابة على التساؤل التالى:من هنا تتحدد مشكلة البحث ف -

هل عدم مراعاة نسق القيم اإلجتماعية واإلخالقية للمجتمع فى اإلعالن يؤثر بالسلب فى تلقى الجمهور للرسالة اإلعالنية 

 الموجهة من خالله مما يؤثر على قبول المحتوى اإلعالنى والرسالة اإلعالنية المقدمة ؟

 

 هدف البحث : 

القدائمين باإلتصدال فدى مجدال اإلعدالن إلدى مراعداة نسدق القديم اإلجتماعيدة واألخالقيدة السدائدة فدى  يهدف البحث إلدى توعيدة

المجتمع عند طدرح وتنداول موضدوع اإلعدالن ، وتحديدداً فيمدا يدؤثرعلى الدروابط األسدرية ، بمدا يتناسدب مدع السدياق القيمدى 

لقديم ، وبمدا يضدمن أكبدر إسدتجابة ممكندة للرسدالة اإلعالنيدة للمجتمع وتوجيه سلوك الفرد إيجاباً ولديس سدلباً فدى اتجداه هدذه اا

المقدمة و يخدم الهدف النهائى لإلعالن وهو البيع والتدرويج للسدلعة أو الخدمدة المقدمدة مدن خاللده ، وذلدك مدن خدالل تحليدل 

رية والعربيدة فدى انوندة ودراسة مجموعة من النماذج اإلعالنية التليفزيونية والتى تم بثها من خالل القنوات الفضدائية المصد

 األخيرة.
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 فروض البحث:

 يمكن صياغة فرضين للبحث فى النقطتين التاليتين :

أن عدم مراعاة نسق القيم اإلجتماعية  واإلخالقية للمجتمدع يدؤثر بالسدلب فدى تلقدى الرسدالة اإلعالنيدة الموجهدة للجمهدور  -2

 اإلعالنية المقدمة.مما يؤثر على قبول المحتوى اإلعالنى والرسالة 

أن عدددم قبددول المحتددوى اإلعالنددى المقدددم للجمهددور يددؤثرعلى عمليددة إقندداع الجمهددور بالرسددالة المددراد تقددديمها مددن خددالل  -1

 اإلعالن مما يؤدى للعزوف عن الخدمة المعلن عنها.

 

 البحث:  حدود

إختيدار تتمثدل عيندة البحدث فدى التليفزيدونى ، وتجرى الدراسة على عينة من الجمهدور المصدرى والعربدى المتلقدى لإلعدالن 

دون تحديد فئدة عمريدة محدددة مدن الدذكور واإلندال مدن الطبقتدين العليدا والوسدطى لتمثدل مجتمدع عينة عشوائية من المجتمع 

لثالل إعالندات تليفزيونيدة كنمداذج تدم بثهدا علدى قندوات فضدائية مصدرية رأى تطالع البحث ، وذلك من خالل إستمارات إس

 .Facebookموقع التواصل اإلجتماعى  على الجمهور من خالل ربية و طرح هذه اإلستماراتوع

 

 مقدمة:

منذ نشأة اإلعالن كعلم من علوم اإلتصال وكنشاط قديم قدم المجتمعات اإلنسانية ، كان اإلعالن ومايزال أحد أهم السبل التد  

متطلباتده بهددف إقامدة العالقدات التبادليدة وتحقيدق المصدالف والمنفعدة  لجأ إليها اإلنسان لتلبية إحتياجاته المعيشية والتعبيدرعن

 .المشتركة بالشكل واألسلوب الذي يتالءم مع طبيعة المجتمعات ومع إختالف العصور

وتعتبدر المسدئولية اإلجتماعيدة لإلعدالن أحدد أهدم جوانبده والتددى تدرتبط إرتباطداً مبا دراً بده عندد تقدديم الخددمات أو المنتجددات 

تمع من أجل الترويج أو البيع ، إذ أنه من أجل أن يحقق اإلعالن اإلقناع لدى الجمهور عليده أن يخاطدب الجاندب النفسدى للمج

 واإلجتماعى ألفراده كى يحقق الهدف النهائى المرجو منه وهو البيع أو الترويج.

تمعيدة التدى يعمدل مدن خاللهدا . ولفهدم الكيفيدة ويمثل اإلعالن نسقاً فرعياً من نسق أكبر من القيم اإلجتماعية والمعتقددات المج

التى يعمل من خاللهدا اإلعدالن البدد مدن النظدر أوالً إلدى الكيفيدة التدى يعمدل بهدا ذلدك النسدق األكبدر وهدو عالبيئدة اإلجتماعيدة 

تدأثر اإلعدالن لإلعالنع. ويشير هذا المعنى إلى الشروط المجتمعية التى يعمل من خاللها اإلعالن لكى يحقق أهدافه ، وكمدا ي

بالشددروط الخاصددة بالبيئددة اإلجتماعيددة فإندده يهدددف كددذلك إلددى التددأثير فددى تلددك البيئددة. كددذلك فالعالقددة التبادليددة بددين اإلعددالن 

والمجتمع تعمل فى إطار مجموعة من المحددات اإلجتماعية التى تكون بمثابة مدعمات أو معوقات لعمل اإلعدالن ، بدل وقدد 

نشاط اإلعالنى ومن ثم فإن عملية القبول اإلجتماعى والنفسى نحو اإلعالن تمثل معياراً للحكم علدى تمثل  روطاً إلستقرار ال

مدى فاعلية اإلعالن . ويتأثر المجتمع باإلعالن وما يحمله من أفكار وقيم حيث تتحدد مدى إيجابية أو سلبية هدذا التدأثير وفقداً 

 جتماعية داخل المجتمع ومواجهتها أو التسبب فيها.لإلسهام الفعلى لإلعالن فى تعامله مع المشكالت اإل
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ونظراً ألهمية اإلعالن فى التأثير على المجتمع فقد وجد الباحثون فى مجال تأثير اإلعدالن أنده يلعدب دوراً واضدحاً فدى نقدل   

األفكار واإليديولوجيات التدى تددعم المكاندة والعالقدات اإلجتماعيدة ومدن هدذا المنطلدق يمثدل اإلعدالن أداة أساسدية فدى عمليدة 

 (1110التنشئة اإلجتماعية. ) يبة ، 

 

 المسئولية اإلجتماعية لإلعالن:

ومنذ خمسينيات القرن الماضى، بدأ تغيير نوعى فدى تعريدا المسدئولية اإلجتماعيدة أو مسدئوليات الشدركات تجداه المجتمدع ، 

فأصبحت هناك توجهات تتحدى التوجه الرأسمالى النيوــ كالسديكى المنتشدر ذندذاك ، الدذى أبدرزه االقتصدادى الكبيدر ميلتدون 

المسددئولية »، بعنددوان 2791مان ، صدداحب انراء المثيددرة للجدددل، فددى مقالدده فددى جريدددة النيويددوك تددايمز، فددى سددبتمبر فريددد

، الذى  درح فيده وجهدة نظدره أن الشدركات مهمتهدا األساسدية تقتصدر علدى تحقيدق «االجتماعية للشركات هى زيادة أرباحها

ور اجتماعى أو خيرى ، فمدع إنتشدار العولمدة أصدبحت أنشدطة أكبر مكسب مالى ممكن ألصحاب رأس المال بعيداً عن أى د

وموارد ونفوذ بعض الشركات العمالقة تتخطى حدود الدول والقارات وبالتبعية زاد تأثير تلك الشدركات علدى الحيداة اليوميدة 

باإلضدافة إلدى للعديد من الناس فى مختلا بقاع األرض فى مقابدل انخفداض نسدبى فدى قددرة الحكومدات والقطداع العدام. هدذا 

ارتفاع فى نسبة عدم المساواة فى الدخول وتصدر الفضائف األخالقية والبيئيدة للشدركات عنداوين الجرائدد بشدكل متدزامن مدع 

ولقدد أدت تلدك األسدباب وغيرهدا، إلدى زيدادة فدى  .ارتفاع نسبة الوعى حول القضايا البيئيدة واالجتماعيدة فدى العقدود األخيدرة

تجداه سدلوك الشدركات وإدراك الشدركات لحتميدة اسدتثمار المدال والمدوارد فدى إبدراز أو محاولدة  الرقابة والضغط المجتمعدى

وجددير بالدذكر، أن األبحدال األكاديميدة واسدتطالعات الدرأى الحديثدة  .اختالق الجانب المسدئول للشدركة وتأثيرهدا اإليجدابى 

ولة للشددركات تسدداهم إيجابيدداً فددى تحسددين صددورة لمددديرين تنفيددذيين لشددركات حددول العددالم، تشددير إلددى أن المعددامالت المسددئ

الشددركات وزيددادة ثقددة المسددتثمرين والمسددتهلكين والمددوافين فيهددا، باإلضددافة إلددى تحسددين أداء الشددركة المددالى علددى المدددى 

 (1122)أسعد ،  المتوسط والطويل.

 

وتنسحب هذه المسئولية اإلجتماعية بالتبعية على النشاط اإلعالنى لتلك الشركات والمؤسسدات المعلندة مدن أجدل تحقيدق نفدس 

 وزيادة نسبة المبيعات التدى تحققهدا هدذه الشدركات مدن خدالل التدرويج لخددماتها أو منتجاتهدا.الهدف وهو كسب ثقة الجمهور 

بأنها ع ذلك الدور المتكامل الذى يقوم به اإلعالن فى مواجهة المشكالت اإلجتماعيدة وتُعّرف المسئولية اإلجتماعية  لإلعالن 

والمساعدة على التغلب عليها فى المجاالت المختلفةع. كما تشير فكرة المسئولية اإلجتماعية واألخالقية إلى أن أى نشاط البدد 

العدام ، واإللتدزام بمبادئهدا يعندى مراعداة النتدائج التدى وأن يكون له إلتزام إجتماعى وأخالقى نحو المجتمع فى إطدار الصدالف 

تترتب على سلوك االفراد والمؤسسدات علدى المجتمدع وحيدث يدؤدى اإلعدالن دوره فدى المجتمدع مدن منطلدق تلدك المسدئولية 

 بحيث ال تسبب مخرجات العملية اإلعالنية ضرراً يمس بناء المجتمع وقيمه األصيلة.

عالقة اإلعتماد المتبادل بين النسق اإلتصالى واإلجتماعى واإلقتصادى ، ومن ثم توجد مجموعة مدن ويعد اإلعالن مثاالً حياً ل

المحددات اإلجتماعية الدى تدؤثر فدى النشداط اإلعالندى . وتعدد المتغيدرات المتمثلدة فدى الجماعدات المرجعيدة والثقافدة السدائدة 

إلسدتجابة لمثيدرات الرسدالة اإلعالنيدة واإلتجاهدات نحدو مدا وعناصر التفاعدل اإلجتمداعى أهدم المحدددات التدى تحكدم عمليدة ا

 تحمله من قيم أوأفكار. 
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من هنا تظهر العالقة التأثيرية المتبادلة بين اإلعالن والمجتمع، فدالمجتمع هدو الدذى يصددر الحكدم بفشدل أو نجداح اإلعدالن ،  

إلعالن يمدارس تدأثيراً خطيدراً مدن خدالل مدا يطرحده وهو الذى يقبل األفكار التى تطرحها الرسالة اإلعالنية أو يرفضها ، فدا

من قضايا أوأفكار قد تتسم باألخالقية أو الالأخالقية وما يؤدى إليه من إصدالح أو إفسداد أو إيجداد حلدول أو إثدارة للمشدكالت 

جتماعيدة اإلجتماعية داخل المجتمدع ، فداإلعالن يمدارس مجموعدة مدن التدأثيرات مدن خدالل تقدديم الموضدوعات واألفكدار اإل

المختلفة بشكل يدؤثر فدى اإلتجاهدات وتحقيدق التكيدا اإلجتمداعى والتدأثير القيمدى واإلجتمداعى مدن خدالل الحفداا علدى القديم 

 (1110الثقافية واإلجتماعية داخل المجتمع والتعريا بها ومراعاتها . ) يبة ، 

  

 اإلعالن التليفزيونى ودوره فى تحقيق المسئولية اإلجتماعية :

التليفزيون بمجموعة من الخصائص على مستوى التقنية وادروف العدرض جعلدت منده وسديلة إعالنيدة مدؤثرة نافسدت يتمتع 

بشدة ومازالت تنافس وسائل اإلعالن المختلفة على مستوى العديد من السلع والخدمات. وتشير العديد مدن دراسدات التسدويق 

تشار وتنوع القنوات التليفزيونيدة و القندوات الفضدائية والمتخصصدة وإيرادات المحطات التليفزيونية المتزايدة ، خاصة مع إن

، تشير إلى اإلقبال المتزايد على التليفزيون كوسيلة إعالنية عالية اإلنتشار ، حيث يمكنها الدخول إلى المنازل والوصول إلى 

 (1111أكبر عدد من الجمهور وبشكل مكثا. )الحديدى ، 

 

التليفزيونى يمتلك قدرة عالية على إحدال تأثير إجتماعى وسلوكى كبير لدى الجمهور من خالل الرسائل وعليه فإن اإلعالن 

المقدمة من خالله ، وبالتالى يتحمل اإلعالن التليفزيدونى جدزءاً كبيدراً مدن المسدئولية اإلجتماعيدة لإلعدالن خاصدة فدى مجدال 

 خل المجتمع.التأثير على العالقات اإلجتماعية والروابط األسرية دا

 

وقد  هد المجتمدع المصدرى فدى انوندة األخيدرة اهدور مجموعدة مدن اإلعالندات التليفزيونيدة ، التدى تدم عرضدها مدن خدالل  

مجموعة من القنوات الفضائية خالل  هر رمضان ، والتى جنحت بشكل كبير بعيداً عن القيم اإلجتماعية واألخالقية السدائدة 

ت كبيددرة مددن المجتمددع منهددا وانتقادهددا بشددكل كبيددر األمددر الددذى أدى إلددى لدددى المجتمددع ممددا أدى بالضددرورة إلددى نفددور فئددا

 ضروررة وقفها وحذفها من الخريطة اإلعالنية ومنع عرضها مرة أخرى. 

وتشددير هددذه الوقددائع إلددى تددأثر الجمهددور بشددكل مبا ددر بمددا قددد يعرضدده اإلعددالن مددن موضددوعات أو أفكددار ال تتناسددب والقدديم 

ئدة للمجتمع ، والدذى قدد يدؤدى عددم إحترامهدا أو مراعاتهدا إلدى تبندى سدلوكيات منافيدة لهدذه القديم اإلجتماعية واألخالقية السا

 األمر الذى يهدد فى النهاية ثبات المجتمع وإستقراره.

 

ع وكانت مجموعة من اإلعالنات قد أثارت حالة واسعة من الجدل بسبب إحتوائها على تلميحدات خارجدة مثدل إعدالن  دركة 

رف بإعالن الدوندو وإعالن  ركة األهرام للمشروبات المعروفة بإم عبيريلع وإعالن  ركة قطونيدل و دركة جهينة الذى ع

، بوقددا بددث تلددك اإلعالنددات التليفزيونيددة 1126-6-22دايددس، وأصدددر مجلددس إدارة جهدداز حمايددة المسددتهلك قددرارا بتدداري  

والعدادات والتقاليدد المجتمعيدة وخروجهدا علدى انداب إلنتهاك مضدمونها للكرامدة الشخصدية ، وعددم إحترامهدا للدذوق العدام 

، وذلك خالل  1110لسنة  0112و  1110لسنة  8282العامة واستخدام األطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية لإلعالن رقم 

 (1126اليوم السابع ، جريدة .ع )أربع وعشرين ساعة من تاري  اإلخطار
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مددن جوانددب المسددئولية اإلجتماعيددة لإلعددالن وهددو جانددب الددروابط األسددرية أو التددأثير وتتندداول الدراسددة الحاليددة جانبدداً ذخددر 

اإلجتماعى على العالقات األسرية داخل المجتمع ، وذلك من خالل تحليل ثالثة من النماذج اإلعالنية التدى تدم عرضدها علدى 

 .مجموعة من القنوات الفضائية المصرية والعربية ، ودراسة تأثيرها على الجمهور

 

وقد إستخدمت الباحثة عينة عشوائية من المجتمع المصرى والعربى من الذكور واإلنال لتمثدل مجتمدع البحدث لإلجابدة علدى 

مجموعة من األسئلة من خالل ثالثة إستمارات إستبيان تم صياغة كل منها  فدى خمسدة أسدئلة تحقدق فدروض البحدث وتجيدب 

 Surveyمارات علددى برنددامج جمددع البيانددات علددى   ددبكة اإلنترنددت عددن تسدداؤالته  ، وذلددك مددن خددالل تصددميم هددذه اإلسددت

Monkey   و طرحها على موقع التواصل اإلجتماعىFacebook . 

 

 النماذج اإلعالنية محل الدراسة:

 ( : إعالن صيانة زانوسى عهالة فاخر والدكتور خلوصىع2)إعالن رقم  النموذج األول -

 ومازال يتم بثه حتى انن. 1120مصرية وعربية عام  تم بث هذا اإلعالن عبر قنوات فضائية -
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 ( 1نموذج رقم )

 إعالن صيانة زانوسى " هالة فاخر والدكتور خلوصى"

 نص اإلعالن: -1

 إنت صحيت يا موكوس! -

 خش إمسف المطب  الغسالة غرقت الدنيا -

 الغسالةإنت يا نيلة النيلة  يل الهدوم بقى من  -

  هل بسرعة وخش ع المواعين -

 الغسالة !! -
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 إستنى بقى أما ا وف حد يصلف الغسالة وبعدين أبقى أوديك للدكتور - 

 مش أى حد بيعمل أى حاجة .. يعنى ينفع تودى إبنك ألى دكتور؟! -

 هه !! -

 طمنى يا دكتور.. -

 .. إتفرجى ..ده كالم يا مدام !! .. إنتى جاية مع الدكتور خلوصى .. تحفة  -

 أدى انت طلعت تحفة يا تحفة .. بس أحسن .. تستاهل ... -

 Discountلو عندك حد تانى ممكن نعملك  -

 إمم .. عندى اتنين إخواته .. وباباه ... -

 على فكرة يا جماعة مش أى حد يعمل أى حاجة -

 .. وخليكى فى المضمون  19160لو غسالتك باات إتصلى بصيانة زانوسى  -

 ضمان صيانتك مع زانوسى .. -

 التحليل: -2

مددن تحليددل الددنص اإلعالنددى والمحتددوى البصددرى لإلعددالن يمكددن مالحظددة أن فكددرة اإلعددالن تتنددافى تمامدداً مددع  ددكل العالقددة 

المفترضة بين األم واإلبن ، والتى تعتبر من القيم اإلجتماعية الراسخة فى المجتمع المصرى والمجتمعات العربية بشكل عام 

إذ أنده يمكدن مالحظدة األسدلوب الجداف والمهدين الدذى  والتى تنبنى على فكرة حنان األم تجاه أبنائها وتفانيها فى رعدايتهم ،، 

تتعامل به األم مع إبنها فى اإلعالن وتسخيره للخدمة فى المنزل بشكل غير أدمى مدع إسدتخدام ألفداا جارحدة و مهيندة بشدكل 

العمل الشاق بالمنزل ذثرت األم أن تقوم بإصالح الغسالة أوالً قبل أن تحاول إسعاف  واضف . وعندما أصيب اإلبن نتاجاً عن

 إبنها المصاب .

 

ونستطيع أن نالحظ من خالل فكرة اإلعالن وأسلوب المعالجدة أنده قدد إبتعدد تمامداً عدن القديم السدائدة فدى المجتمدع بدل وعلدى 

منطقيدة إلبنهدا وكدذلك إهتمامهدا باأل دياء الماديدة داخدل المندزل ع  العكس قام بطرح قديم عكسدية تتمثدل فدى معاملدة األم الغيدر

الغسددالةع  أكثددر مددن إهتمامهددا بإبنهددا وخوفهددا مددن أن يصدديبه مكددروه ومحاولددة إسددعافه بشددكل سددريع قبددل التفكيددر فددى إصددالح 

ل مدع األجهدزة أو الغسالة . وعلى الرغم من أن المعلن أراد أن يؤكدد لجمهدور المشداهدين علدى أهميدة التخصدص فدى التعامد

السلع التى تقدمها الشركة  وأنه ال يمكن اللجوء ألى أحد غيدر المتخصصدين إلصدالح هدذه األجهدزة أو صديانتها ، إال أنده لدم 

يحالفه التوفيق فى تمثيل الفكرة وطرحها من خالل اإلعالن المقدم للجمهور ، والدذى أدى فدى النهايدة إلدى إحددال نفدور لددى 

 ال على إستخدام الخدمة بشكل كبير نتيجة طرح أفكار ال تتسق والسياق القيمى للمجتمع.المشاهد وعدم اإلقب
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 ( للجمهور على هيئة خمسة أسئلة كالتالى:1وقد تم طرح اإلستبيان الخاص بنموذج اإلعالن رقم ) 

 : ما رأيك فى هذا اإلعالن من الناحية اإلجتماعية؟ السؤال األول

 ال يتوافق مع قيم المجتمع  -يتوافق مع قيم المجتمع         ب  -أ

         

 .: ما رأيك فى األلفاا المستخدمة فى اإلعالن السؤال الثانى

 غير مقبولة -مقبولة        ب -أ

 

هل يحفزك هذا اإلعالن على إستخدام الخدمة؟: السؤال الثالث   

ال –نعم            ب  -أ  

 

 هذا اإلعالن على تدعيم القيم اإليجابية داخل المجتمع؟ هل يساعد : الرابعالسؤال 

ال –نعم            ب  -أ  

 

 مثل هذا اإلعالن على  ا ات التليفزيون؟ هل توافق على عرضالسؤال الخامس : 

 نعم            ب ال -أ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1رسم بيانى يوضح نتائج تحليل النموذج األول )إعالن رقم 

 إعالن صيانة زانوسى " هالة فاخر والدكتور خلوصى"
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 ( كالتالى:1وجاءت نتائج اإلستبيان الخاص بالمشاهدين وإستطالع رأيهم تجاه )إعالن رقم  

      ب  بينمددا جدداءت اإلجابددة باإلختيددار  %9،67ة جدداءت اإلجابددة باإلختيددار أ )يتوافددق مددع قدديم المجتمددع(  للسددؤال األول بنسددب -

 .% 71،22)ال يتوافق مع قيم المجتمع(  بنسبة 

    )غيددر مقبولددة(ب بينمددا جدداءت اإلجابددة  باإلختيددار   %10،72جدداءت اإلجابددة باإلختيددار أ )مقبولددة( للسددؤال الثددانى بنسددبة  -

 . %98،19بنسبة 

 . %76،21)ال( بنسبة  ببينما جاءت اإلجابة باإلختيار   %2،91جاءت اإلجابة باإلختيار أ )نعم(  للسؤال الثالث بنسبة  -

 .%76،21بنسبة  )ال( ببينما جاءت اإلجابة باإلختيار   %2،91جاءت اإلجابة باإلختيارأ )نعم(  للسؤال الرابع بنسبة  -

 .%76،21)ال( بنسبة  ببينما جاءت اإلجابة باإلختيار   %2،91للسؤال الخامس بنسبة جاءت اإلجابة باإلختيار أ )نعم(   -

 

  .القرنبيط حلو بس مش وقته،  Otlobعأطلبع تطبيق إعالن  : (1 )إعالن رقم النموذج الثانى

 .1129عربية عام ضائية مصرية وفتم بث هذا اإلعالن عبر قنوات  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2نموذج رقم )

 Otlobإعالن تطبيق "أطلب" 

 نص اإلعالن:   -1

.. أفيدد حاجده هده .. إعملده  سندوتشدات بقدى كدده وعاماللدك قوطدة مدن اللدى مخللدة  عملتلك قرنبيط من اللى انت بتحبه األم :

 بالتوم .. ولسه هجيبلك القلقاس ...

هدا إندك مدابتحبش القدرنبيط وبرضده لّ سدنة بتقو . عارفين إن بقالك عشدرينعارفين يا حسام .. عارفين يابنى معلش .التعليق : 

 بتعملهولك ... أل وكمان فى القلقاس جاى .. أنا لو منك فى الموقا ده بصراحة أطلع أبليكيشن عأطلبع تطلب برجر ،
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 أسرع طريقة تطلب بيها أكلك من كل المطاعم اللى حواليك .. كدل بيتزا ،  اورمة ، المهم أطلب اللى انت عايزه ، عأطلبع  

 يوم عروض وخصومات واألوردر هتعمله فى أقل من تالت دقايق ... نّزل األبليكيشن واطلب دلوقتى.

 

 التحليل: -2

حيدث يدتممن مدن أخالقيدات اإلعدالن  بتحليل نص اإلعالن يتضدف أن التعليدق المسدتخدم فدى اإلعدالن يتعدارض مدع مجموعدة

اإلعدالن  ترويجها فىستخدام الخدمة المراد ل اجوالدته من أ ى تقدمه لهتحريض اإلبن على رفض الطعام الذ خالل اإلعالن

ى لدتحدريض األبنداء نحدو التمدرد ععددم الذى يعتبر خرقاً لقاعدة هامة من قواعدد المسدئولية اإلجتماعيدة لإلعدالن وهدى األمر

سرة أو المجتمع المصرى ها فى األللتخلى عن التقاليد أو األعراف المتعارف عليالصغير السن ذويهم أو التأثير على الشباب 

وتقدديراً ، دون التدذمر لألسدرة   ل ما تصنعه األم من أطعمة  وفدق الحالدة اإلجتماعيدة  أواإلقتصداديةوتنا والتى تتمثل هنا فى

ألبنائهدا ، وحيدث يحدث الدنص اإلعالندى علدى اسدتخدام التطبيدق أو األفضدل ى تدوفير الطعدام الصدحى لجهود األم ورغبتها فد

ربما تكدون أقدل فائددة مدن األطعمدة من الخارج رفضاً لطعام األم وكذلك لطلب أطعمة  طعمة األله فى طلب  المراد الترويج 

 التى قد تقدمها األم ألبنائها فى المنزل .

والعدادات  يج لتطبيدق عأطلدبع إال أن المعلدن لدم يتحدرى القديم الحدس الفكداهى الدذى اسدتخدمه اإلعدالن للتدرووجدود وبرغم  

الجمهدور عدن اإلعدالن  بعدضتسدبب فدى نفدور وانصدراف قدد ييقدم له الخدمة المراد ترويجها ممدا  السائدة فى المجتمع الذى

 .المعلن عنها عن الخدمةوبالتالى 

 

 هيئة خمسة أسئلة كالتالى: ( للجمهور على1وقد تم طرح اإلستبيان الخاص بنموذج اإلعالن رقم )

 : ما رأيك فى هذا اإلعالن من الناحية اإلجتماعية؟ السؤال األول

 ال يتوافق مع قيم المجتمع   -يتوافق مع قيم المجتمع         ب  -أ

        

 : هل يساعد هذا اإلعالن على تدعيم الروابط األسرية داخل المجتمع؟ السؤال الثانى

 ال -نعم       ب -أ

 

هل توافق على فكرة هذا اإلعالن من الناحية اإلجتماعية؟: السؤال الثالث   

ال –نعم            ب  -أ  

 

 هل يحفزك هذا اإلعالن على إستخدام الخدمة؟ : السؤال الرابع

 ال –نعم            ب  -أ

 

 الشباب إجتماعياً؟هذا اإلعالن على أفكار  فى رأيك ما التأثير الذى يمكن أن يحدثهالسؤال الخامس : 

 تأثير سلبى –ب            إيجابى تأثير -أ
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 (2رسم بيانى يوضح نتائج تحليل النموذج األول )إعالن رقم 

 (القرنبيط حلو بس مش وقته ) Otlobإعالن تطبيق "أطلب" 

 

 

 ( كالتالى:2نتائج اإلستبيان الخاص بالمشاهدين وإستطالع رأيهم تجاه )إعالن رقم  وجاءت

    ب اإلختيداربينمدا جداءت اإلجابدة ب %27،22بنسدبة (  جاءت اإلجابة باإلختيدار أ  للسدؤال األول ) يتوافدق مدع قديم المجتمدع -

 .%61،29( بنسبة  )ال يتوافق مع قيم المجتمع

( بنسدددبة )الإلختيدددار ب بينمدددا جددداءت اإلجابدددة با  %29،27( للسدددؤال الثدددانى بنسدددبة ) نعدددم اإلختيدددار أ بجددداءت اإلجابدددة  -

21،62%. 

                )ال( بباإلختيددددار بينمددددا جدددداءت اإلجابددددة    %28،92للسددددؤال الثالددددث بنسددددبة باإلختيددددار أ ) نعددددم ( جدددداءت اإلجابددددة  -

 .%60،11بنسبة 

                 )ال( بباإلختيددددار بينمددددا جدددداءت اإلجابددددة   %21،82للسددددؤال الرابددددع بنسددددبة باإلختيددددار أ ) نعددددم ( جدددداءت اإلجابددددة  -

 .%67،09بنسبة 

               اإلختيدددار بينمدددا جددداءت اإلجابدددة ب  %11،17(  للسدددؤال الخدددامس بنسدددبة  )تدددأثير إيجدددابى اإلختيدددار أبجددداءت اإلجابدددة  -

 .%92،92( بنسبة ) تأثير سلبىب 
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تم بث هذا اإلعدالن عبدر قندوات  -ع.بيع النيش واكسب فلوسع Olx( : إعالن تطبيق أولكس 2)إعالن رقم النموذج الثالث -

 .1129عربية عام فضائية مصرية و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2نموذج رقم )

 " OLXإعالن تطبيق "أولكس 

 Jingle )أغنية( نص اإلعالن:  -1

رته بدالمحمول وبسأل ومدابتفهمنيش .. صدوّ  .. مش مسموحلى المسها  ماتجوزنا وحاطة حاجات فى النيشمن ساعة الزوج : 

 .. خلينا نفرح ونعييش ...اع على طول ة اتببّ هُ 

 النيش اتسرق !!! ...الزوجة : إلحقنى يا أحمد 

 الزوج : أيوة أنا بعت النيش .. أيوة أنا بعت النيش ...

 رح واكسب بكرة  وف المشترى مين..بيع امبا وارفع  وف المشترى مين .. ر ر سعّ ل صوّ التعليق: إدخُ 

http://www.ajrsp.com/


 م2222-2-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار العاشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 16  

ISSN: 2706-6495 

  

 التحليل:  -2

المعلن قد استخدم نصداً إعالنيداً يتندافى بشدكل كبيدر مدع أن للترويج لتطبيق عأولكسع ستخدمه اإلعالن إيتبين من النص الذى 

الدزوج قدد تعددى بدالبيع علدى قطعدة أثدال مدن ممتلكدات القيم التى يجب مراعاتها فى اإلعالن حيث كما يظهر من النص فدإن 

المنددزل وهددو عالندديشع أو خزانددة األدوات المنزليددة ، والددذى تعتبددره الزوجددة قطعددة ثمينددة مددن األثددال والددذى يحددوى بداخلدده 

بشأن الزوجدة ، وذلك دون الرجوع لها ألخذ رأيها بشأن البيع األمر الذى يعد تجاوزاً أخالقياَ  لهاأغراض ذات أهمية بالنسبة 

فدى  دون أخدذ رأى  دريكته  للحصول على المدال  وعدم اإلكترال لها ، كذا عدم تقدير أهمية الغرض الذى قرر الزوج بيعه

احتدرام رغباتده لسدلوك جديدد يتبندى عددم إحتدرام انخدر أو  ويرس   المنزل ، األمر الذى يخترق قيمة هامة من قيم المجتمع 

قد أدى تصرف الزوج المفاجىء إلى تصدور الزوجدة أن قطعدة األثدال فلاإلعالن فإنه وكما بدا من اإلكترال له. كذلك وعدم 

 مة للزوجة أو إزعاجها دون مبرر.تسبب فى صدئها نتيجة لسرقتها من المنزل ، األمر الذى قد اقد تم إختف

 

 : ما رأيك فى هذا اإلعالن من الناحية اإلجتماعية؟ السؤال األول

 ال يتوافق مع قيم المجتمع   -قيم المجتمع         ب يتوافق مع  -أ

        

 : هل يساعد هذا اإلعالن على تدعيم الروابط األسرية داخل المجتمع؟ السؤال الثانى

 ال -نعم       ب -أ

 

هل توافق على فكرة هذا اإلعالن من الناحية اإلجتماعية؟: السؤال الثالث   

ال –نعم            ب  -أ  

 

 هل يحفزك هذا اإلعالن على إستخدام الخدمة؟ : السؤال الرابع

 ال –نعم            ب  -أ

 

 هذا اإلعالن على العالقات اإلجتماعية داخل األسرة؟ فى رأيك ما التأثير الذى يمكن أن يحدثهالسؤال الخامس : 

 تأثير سلبى –إيجابى           ب  تأثير -أ
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 (3النموذج األول )إعالن رقم  رسم بيانى يوضح نتائج تحليل

 ()القرنبيط حلو بس مش وقته  OLXإعالن تطبيق "أولكس" 

 

 كالتالى:( 3نتائج اإلستبيان الخاص بالمشاهدين وإستطالع رأيهم تجاه )إعالن رقم جاءت و

)ال  ب اإلجابة باإلختيداربينما جاءت  % 00،16جاءت اإلجابة باإلختيار أ  للسؤال األول ) يتوافق مع قيم المجتمع ( بنسبة  -

 .%88،98يتوافق مع قيم المجتمع ( بنسبة 

                  )ال(  ببينمددددا جدددداءت اإلجابددددة باإلختيددددار   %22،02جدددداءت اإلجابددددة باإلختيددددار أ ) نعددددم ( للسددددؤال الثددددانى بنسددددبة  -

 .%62،81بنسبة 

                )ال( ب بينمددددا جدددداءت اإلجابددددة باإلختيددددار   %00،16( للسددددؤال الثالددددث بنسددددبة  جدددداءت اإلجابددددة باإلختيددددار أ ) نعددددم -

 .%88،98بنسبة 

                )ال(  ببينمددددا جدددداءت اإلجابددددة باإلختيددددار   %01،62جدددداءت اإلجابددددة باإلختيددددار أ ) نعددددم ( للسددددؤال الرابددددع بنسددددبة  -

 .%89،29بنسبة 

            ب   بينمدددا جددداءت اإلجابدددة باإلختيدددار  %82،07بة جددداءت اإلجابدددة باإلختيدددار أ )تدددأثير إيجدددابى (  للسدددؤال الخدددامس بنسددد -

 .%06،82) تأثير سلبى( بنسبة 

 

http://www.ajrsp.com/


 م2222-2-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار العاشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 18  

ISSN: 2706-6495 

  

 مناقشة النتائج:

إعددالن صدديانة زانوسددى عهالددة فدداخر األول )يتبددين مددن تحليددل نتددائج إسددتطالع رأى الجمهددور حددول النمددوذج اإلعالنددى  -2

اإلعالندى والرسدالة المقدمدة فدى اإلعدالن لجمهور الذى تعرض لإلعدالن رفدض المحتدوى أغلب ا، أن والدكتور خلوصىع( 

اؤل حدول سد، كمدا جداءت نتيجدة اإلجابدة عدن الت %72،10بمتوسط  نسدبة  ضة مع القيم السائدة فى المجتمععتبرها متعاروإ

لبحدث فرضدى ا الدذى يحقدق األمدرمدن جمهدور البحدث ،  % 71،21تحفيز هذا اإلعالن نحو إسدتخدام الخدمدة بنسدبة رفدض 

 . ويجيب عن تساؤالته

 

أن (  Otlobالثدانى )إعدالن تطبيدق عأطلدبع كذلك تبين من تحليل نتائج إستطالع رأى الجمهور حول النموذج اإلعالنى  -1

عتبرها متعارضة مع القيم إومن خالله والرسالة المقدمة اإلعالن  محتوىأيضاً لجمهور الذى تعرض لإلعالن رفض أغلب ا

كما جاءت نتيجة اإلجابة عن التساؤل حدول تحفيدز هدذا اإلعدالن  ، %91،27نسبة بمتوسط  السائدة فى المجتمع اإلجتماعية 

 ، بما  يحقق فرضى البحث ويجيب عن تساؤالته . %67،09نحو إستخدام الخدمة بنسبة رفض  

 

أنده علدى الدرغم مدن (  Olxإعدالن تطبيدق أولكدس ذج اإلعالنى الثالدث )جاءت نتائج إستطالع رأى الجمهور حول النمو -3

موافقة غالبية الجمهور المستهدف على فكرة اإلعدالن بدالرغم مدن تعارضدها مدع األخالقيدات أو القديم اإلجتماعيدة المتعدارف 

عليها ، وذلك ربما لجدة الفكرة أو الفكاهة التى يقدمها اإلعدالن ، إال أن نتدائج الغالبيدة مدن ذراء الجمهدور جداءت لتؤكدد علدى 

عالع على السؤال الثانى الخدا  بتددعيم العالقدات ـهذا النوع من األفكار بقيم المجتمع حيث جاءت اإلجابة بضرار إستخدام أ

عتأثير سددلبىع علددى ـلإلجابددة بددنعم . كددذلك فقددد جدداءت اإلجابددة بدد  %22،02مقابددل  %62،81أسددرية داخددل المجتمددع بنسددبة 

 %06،82الن على العالقات اإلجتماعية داخل األسدرة بنسدبة هذا اإلع السؤال الخامس الخا  بالتأثير الذى يمكن أن يحدثه

 عتأثير إيجابىع .ـلإلجابة ب  %82،07مقابل 

 

 :الخاتمة

يتضف من خدالل الدراسدة أنده علدى الدرغم مدن محداوالت بعدض المعلندين إلسدتخدام أفكدار يمكدن أن تتعدارض مدع أخالقيدات 

أو الخدمدة  ل خلدق حالدة مختلفدة للتدرويج أو البيدع للسدلعة أو المندتجاإلعالن و القديم اإلجتماعيدة السدائدة فدى المجتمدع مدن أجد

المعلن عنها ، إال أن الجمهور المستقبل لإلعالن يمكنه أن يحدد مدى فاعلية هذه األفكار أو الرسائل المقدمدة بمدا يتناسدب فدى 

أو اإلجتماعى السائد ، بما يؤكد علدى أهميدة المسدئولية اإلجتماعيدة لإلعدالن ومراعداة ضدوابطها ،   النهاية مع السياق القيمى

حيث أن تدعيم هدذه القديم اإلجتماعيدة أو تجاهلهدا لده أهميدة كبيدرة فدى اسدتقبال وتلقدى الرسدالة اإلعالنيدة المقدمدة مدن خدالل و

  المقدمة من خالله. عنها والمعلن واج السلعة أو الخدمة رمن ثم اإلعالن ، والذى يؤثر بالتبعية على قبول اإلعالن و
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