
 الجزء األول –ي عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

DOI: 10.12816/0047898                                                                                                                                    

 الفكرة اإلعالنية بين المعنى االجتماعي وسلوك المتلقي
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 مقدمة البحث

ففً أواخر  إن هوٌة المنتج وقٌمته تتحدد من خالل عملٌة الربط بٌن المنتج وقٌم ومعانً اجتماعٌة عبر وسائل اإلعالن،

القرن العشرٌن تم تطوٌر نظرٌة فً اإلعالن، تقوم على نظرٌة المعنى كقاعدة، وهذه النظرة إلى اإلعالن جاءت لتقول أّن 

اإلعالن لٌس فقط ناقالً للمعلومات وإنما مصدراً لبناء أو تأسٌس شخصٌة وهوٌة المتلقً والمجتمع، وبالتالً ٌمكن توسٌع 

  اة العالم الفردٌة إلى السٌاقات االجتماعٌة .مدخل المعنى كقاعدة من حٌ

ٌُعد تصمٌم اإلعالن جزءاً ال ٌتجزأ من تشكٌل المجتمع وتوجٌه أفراده، من خالل فكرة إعالنٌة تتضمن مضمونا ً  و

ٌرسم صورة ذهنٌة إٌجابٌة لدى المتلقً عن الجهة المعلنة فٌتفاعل معها، ثم تصبح نمط حٌاة. ومع انتشار  اً أٌدٌولوجٌ

ظاهرة إنتاج الفٌدٌوهات ونشرها وتبادلها والصور والرسوم والنصوص بٌن المجتمعات، فقد تنبهت الشركات الكبرى لهذا 

الموضوع، فسرعان ما رسمت رؤٌة بعٌدة المدى، قائمة على أساس المعنى االجتماعً بأسلوب ٌخدم أهدافها التسوٌقٌة، 

 ة لإلعالن عن منتجاتها عبر سٌاسة نشر العدوى داخل المجتمع. على التكنولوجٌا الرقمٌ- هذه الشركات-فاعتمدت 

إلى زٌادة االعتماد على اإلعالن، على اعتبار أنه ٌصنع االختالف  -األسواق ٌومٌاً  إلى -دخول منتجات جدٌدة  ىدّ وقد أ

ادي أو فٌزٌائً بٌنها، داخل ذهن المتلقً، فً ظل وجود منتجات متشابهة، وتتكون من نفس المواد الخام، وال ٌوجد فرق م

وبهذا تكمن وظٌفة اإلعالن األساسٌة لٌس لمجرد كونه ٌحّول المنتج إلى شًء مختلف عن المنتجات المتنافسة وإنما فً 

التركٌز على القٌمة المضافة التً ٌحققها المنتج، وبهذا أصبح المتلقً ٌختار المنتج بناًء على معانً اجتماعٌة انسانٌة. 

المتلقً ٌشتري صورة المنتج التً ٌصنعها اإلعالن، هذه األٌدٌولوجٌة التً ٌستعملها اإلعالن فً صناعة  وبمعنى آخر فإن

صورة المنتج تقوم على قاعدة أساسٌة أال وهً الربط بٌن المعانً وصورة المنتج من خالل مجموعة القٌم االجتماعٌة 

 .المضافة التً ٌمنحها اإلعالن للعناصر الموجودة فً التصمٌم

 قولبة إلى وصوالً  والسلوكٌات، واالتجاهات المواقف ُمنصهري متلقٌن من أٌدٌولوجٌة كتلة خلق هذه الشركات إلى وتهدف

المنتج بالمضمون التفاعلً واألدلة الرمزٌة المتطابقة مع الصور الذهنٌة ومسار التفكٌر عند المتلقً،  تجاه وعٌهم وتنمٌطه

لها، وذلك من خالل  مؤٌدة اتجاهات وتكوٌن الفكرٌة باألٌدٌولوجٌا لُتروٌج متعمد لمنظوماتها مشبعاً  وبذلك ٌصبح اإلعالن

 فكرة إعالنٌة مبتكرة.

إن صناعة اإلعالن تنعكس على المتلقً والمصمم، فهً صناعة قٌم مجتمع وأفراد ومنتجات وخدمات وأفكار، فاإلعالن 

ا حلقة الوصل بٌن علم العالمات وثقافة المجتمع من حٌث أن التفاعل ٌبدأ بفكرة وٌنتهً بسلوك، وبالتالً فاألٌدٌولوجٌ

فأٌنما وجد المعنى والعالمة  الرمزي على المستوى الفردي أو الجمعً ٌنتهً بثقافة مجتمع قائم على تداول العالمات.

مة ، والسلوك مرتبط وجدت السٌموٌطٌقا واألٌدٌولوجٌا. وأٌنما وجدت السٌموطٌقا واألٌدٌولوجٌا وجد المعنى والعال

 بالمعنى .

من هنا ٌتضح الدور الحٌوي لإلعالن والذي ال ٌمكن إغفاله، األمر الذي دعا الباحث لدراسة دور الفكرة االعالنٌة 

 المبتكرة التً تستخدم استراتٌجٌة المعنى االجتماعً فً تصمٌم اإلعالن وتأثٌره على سلوك المتلقً


