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 استراتٌجٌة األفكار الثقافٌة فً اإلعالن ودورها فً تحقٌق اإلقناع

The Strategy of memes in advertising and its role in achieving persuasion
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 المقدمة :

من خالل وضع التروٌج إلى أبعاد جدٌدة تتناسب مع المنتج أو الخدمة المعلن عنها،  تسهم  المؤسسات اإلعالنٌة إلى

حٌث تعتمد على تحفٌز العملٌات العاطفٌة والوجدانٌة عن طرٌق تحرٌك  استراتٌجٌات إعالنٌة جدٌدة تؤثر فً المجتمع

 memes1ستراتٌجٌة الفكرة الثقافٌة الدوافع وتغٌٌر اإلتجاهات وذلك للوصول إلى تحقٌق اإلقناع. ومن هنا ٌأتً دور ا

التً تعتمد على اإلعالن عن أفكار لتدعٌم البعد المجتمعً واإلنسانً وتحقٌق التواصل مع المجتمع وإقناع المتلقً بالمنتج 

تقوم على أساس التواصل المعلن عنه والتأكٌد على قٌم التواصل المجتمعً كالثقة والعاطفة واإللتزام واإلخالص، والتً 

بٌن أفراد المجتمع من خالل نقل رموز ذهنٌة وعاطفٌة لإلرتقاء بالقٌم اإلنسانٌة المتعارف علٌها فٌما بٌنهم وتقوٌة العالقات 

اإلنسانٌة المجتمعٌة. فأصبحت هناك رسائل إعالنٌة تشجع على التواصل بٌن أفراد المجتمع من خالل مخاطبة المجتمع 

التأكٌد على العالقة بٌن المجتمع والمنتج ٌاجاته التً تتوافر فً المنتج المعلن عنه وبلغته وثقافته وقٌمه اإلنسانٌة واحت

المعلن عنه التً تعمل على تطوٌر المجتمع بصورة إٌجابٌة. وعند البحث فً دراسة هذه األبعاد عبر الثقافات المتباٌنة 

تلفة على مستوى العالم، فقد وجد أن المتلقً لكافة الشعوب التً ٌمكن من خاللها التواصل بٌن الجنسٌات والشعوب المخ

ٌتأثر بالمنتج من خالل تخلٌق لغة رمزٌة تعبر عن حالته، وأصبحت هذه اللغة متعارف علٌها عالمٌاً حٌث أصبح المنتج 

الذي ٌرغب المتلقً فً شراؤه ٌتعلق فً ذهنه دائماً برمز إجتماعً معٌن، وبذلك أمكن التوصل إلى تحقٌق البعد 

 عً فً اإلعالن. المجتم

 أصبحت الشركات حالٌاً تقوم بالجمع مابٌن الربح المادي والهدف اإلنسانً لذلك اتجهت إلى دراسة النظرٌات اإلنسانٌةوقد 

من خالل الكشف عن معنى للرموز ، إلقناع المتلقً بالرسالة اإلعالنٌة memesالمفسرة إلستراتٌجٌة األفكار الثقافٌة 

من  "فروٌد"تمكن المجتمعٌة واإلنسانٌة التً تقدم له للوصول إلى الحافز الالشعوري والمرتبط بشراء سلعة ما، حٌث 

التوصل إلى مستوى الالشعوري أو الالوعً من خالل معرفة الذات أو النفس البشرٌة من خالل التعرف على الرغبات 

التً تحٌط بهذه النفس، وبتطبٌق نظرٌة التحلٌل النفسً عند فروٌد فً اإلعالن والتركٌز على واألحاسٌس والمشاعر 

"، فبمجرد كشف هذا Unconscious meaning of a productالمعنى الحقٌقً للمنتج عند مستوى الالوعً "

ت والخدمات المعلن عنها والتً المعنى ٌمكن الوصول إلى الحافز الالشعوري الفعلً عند المتلقً وإقناعه بشراء المنتجا

 ٌرمز لها بأشٌاء أو رموز أو قٌم معٌنة.

 

                                           

  memes)  أو انىحدات انثقافٍة عهم نشر األفكار( ٌمثم األفكار انتً تنتشر من شخض إنى آخر من خالل نسخها أو تقهٍدها إلنتاج تماثم من األفكار

 وانمعتقدات تتكاثر خالل انعقم انبشري. 
1
 Richard J. Varey and Michael Pirson/Humanistic Marketing /palgrave macmillan publishers/England/first 

edition/2014/p. 247   )انمرجع انخاص بتعرٌف انمصطهح (  


