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        Abstractالبحث  :     ملخص

راً و ية انتشااضة المشهدت إعالنات الخدمات العامة الصادمة علي مستوي العديد من دول العالم خالل العقود القليل       

وذلك يـر، اع و التأثاإلقنورواجاً كبيراً، فبدأ المعلنون ينظرون إليها علي أنها وسيلة فعالة يمكن عن طريقها لفت االنتبـاه 

 نال اإلعالفي مج ، ومع زيادة المنافســةباستخدام الصور المروعة للتخويف أو الرسائل الجريئة أو االستفزازية

ن قوة اإلعالثير ومات الغير قابلة للربح إلي توظيف الصدمة في إعالناتها، للرفع من تأاتجهت الكثير من المنظ

يا الصحة بقضا ولزيادة الوعي وتغيير السلوك حول القضايا االجتماعية المختلف،وخاصة بالموضوعات  المتعلقة

التصال اريق طمنقولة عن أو الوقاية من اإلصابات مثل ضرورة ربط حزام األمان أثناء القيادة ، واألمراض ال

ري أو لعنف األسأو ا الجنسي ونقص المناعة ) االيدز ( والتدخين أو القضايا اإلنسانية مثل إساءة معاملة األطفال

 التحرش .

 وقد وجدت لصادماوقد ناقش رجال اإلعالن والمسوقون واألطباء النفسيون وعلماء االجتماع فاعلية اإلعالن     

ي أصبح لعربالعالم ا اعلية اإلعالن الصادم فانقسمت اآلراء مابين مؤيد ومعارض، وألنآراء متضاربة حول ف
مشكلة  مرشحًا لهذا النوع من اإلعالن طالما أنه حقق توسعًا علي المستوي العالمي بشكل واضح، فمن هنا تظهر

 والتي يمكن تلخيصها في محاولة االجابة علي التساؤل اآلتي :  البحث
ل وفعا االستفادة من عنصر الصدمة في تصميم إعالن الخدمات العامة في مصر بشكل ناجح كيف يمكن     

 لتحقيق أعلي درجات جذب االنتباه إلي اإلعالن و للتأثير واإلبهار لتحقيق أهداف اإلعالن ؟

ة لي إمكانير، إامة بمصلفت انتباه وتشجيع الجهات والمؤسسات المعنية بإعالنات الخدمات الع إلي ويهدف البحث

ن أهم تبر متوظيف عنصر الصدمة في تصميم إعالن الخدمات العامة، وتقديم حلول لمشكالت المجتمع والتي تع

 رض منأهداف تلك الجهات والمؤسسات لالستحواذ علي عين وذهن المتلقي ألطول فترة ممكنة لتحقيق الغ

 اإلعالن .

مية التي و العالأعض من نماذج إعالنات الخدمات العامة سواء العربية الوصفي التحليلي لب البحث المنهجويتبع 

اجح نعالن إوظفت الصدمة  في محاولة إليجاد مجموعة من المعايير التي يتبعها مصمم اإلعالن للوصول إلي 

ر أخطا باستخدام الصدمة يليه عمل استبيان علي نماذج إعالنية مصرية وأجنبية لنفس موضوع اإلعالن )

ثيرها لي مدي تأقوف عدخين ( للمقارنة بين قوة الصدمة المقدمة في النماذج اإلعالنية المصرية واألجنبية والوالت

 علي المتلقي المصري .

ن اإلعال إلي أن اإلعالن الصادم هو سالح ذو حدين فأحياناً يكون توظيف الصدمة في توصلت الدراسةوقد 

 أثير سلبيداث تا الصحة أو السالمة، وأحياناً يكون منفراً مع إحمناسباً خاصة عند توظيفه حول مواضيع قضاي

 يترتب عليه تجنب العالمة التجارية.
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