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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
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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
 

Abstract: 
The identity and value of the product is determine by the process of linking the product with 

values and social meanings through the means of advertising. In the late 20th century a theory 

was developed in advertising, based on the theory of meaning as a rule, and this view of the 

declaration came to say that advertising is not only a conveyor of information but a source of 

building or Establish the personality and identity of the recipient and society, and thus can 

expand the entrance of meaning as the basis of individual world life into social contexts. 

Research problem: 

1- To what extent does the theory of social meaning contribute to the advertising idea? 

2- How does the ideological content of an advertisement contribute to the behavior? 

Research importance: 

1- Design the ads and create an advertising idea through the theory of meaning as a rule. 

2- Drawing a positive mental image of the advertiser through social meanings in the design 

of the advertisement. 

Research goals: 

1- Study the role of the theory of meaning in the design of advertising and its role in the 

creation of the idea of advertising. 

2- Study the role of the ideological content of the Declaration in drawing a mental image of 

the declared. 

Research hypotheses: 

1- The study of social meaning may contribute to the creation of a successful advertising 

idea. 

2- The meaning of the Declaration may contribute to the drawing of a positive mental image 

of the recipient from the author. 

Research Methodology: 

The researcher will take the approach of description and analysis, through the theoretical 

framework and analysis of some models to confirm the hypotheses of the research 

 

 مشكلة البحث :

 إلى أي مدى تساهم نظرٌة المعنى االجتماعً فً تصمٌم الفكرة اإلعالنٌة؟  -1

 المتلقً ؟كٌف ٌساهم المحتوى األٌدٌولوجً لإلعالن فً التأثٌر على سلوك   -2

 

 أهمٌة البحث :

 تصمٌم اإلعالن وابتكار فكرة إعالنٌة من خالل نظرٌة المعنى كقاعدة. -1

 رسم صورة ذهنٌة إٌجابٌة للجهة المعلنة عبر المعانً االجتماعٌة فً تصمٌم اإلعالن. -2
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 أهداف البحث :

 ٌة.دراسة دور نظرٌة المعنى فً تصمٌم اإلعالن ودورها فً ابتكار الفكرة اإلعالن -1

 دراسة دور المحتوى األٌدٌولوجً لإلعالن فً رسم صورة ذهنٌة عن الجهة المعلنة. -2

 فروض البحث :

 قد تساهم دراسة المعنى االجتماعً فً ابتكار فكرة إعالنٌة ناجحة. -1

 قد ٌساهم المعنى فً اإلعالن لرسم صورة ذهنٌة إٌجابٌة لدى المتلقً عن الجهة المعلنة. -2

 منهج البحث :

 الباحث المنهج الوصفً والتحلٌل، من خالل االطار النظري وتحلٌل بعض النماذج للتأكد من فروض البحث.سٌتخذ 
 

 1 مصطلحات البحث:

 : نظم معرفٌة مشتركة من خالل مجموعات كبٌرة نسبٌاً من المتلقٌن.الثقافة

 من العالمات والرموز.: دراسة اللغة وما تحمله من معانً ودالالت باعتبارها نظاماً معقداً السمٌوطٌقا

 العملٌة التً من خاللها تصبح أنظمة األفكار واالعتقاد صناعة لنمط حٌاة وسلوك المجتمع. :األٌدٌولوجٌا

التً ٌرسمها اإلعالن عن المنتج وتعطٌه دالالت  -الصور العقلٌة المجردة  –هً الصورة الخٌالٌة  القٌمة المضافة:

 أٌدٌولوجٌة المتلقً الموروثة أو ترسم معنى جدٌد.  ومعانً إضافٌة أٌدٌولوجٌة تلتقً مع

هً األفكار واآلراء والمعانً والقٌم التً ٌحملها المتلقً أو المجتمع وهً الصورة الذهنٌة أو الخرٌطة  الهوٌة االفتراضٌة:

 التً تؤثر على سلوك المتلقً . 

 

 االطار النظري

ثقافة المتلقً المادي فً العالم الغربً، هل ٌقوم اإلعالن بخلق فً النصف الثانً من القرن العشرٌن لوحظ ظهور 

أٌدٌولوجٌة المجتمع أم أنه ٌعكس صورة المجتمع ؟ وفً أي نقطة ٌتقاطع اإلعالن بٌن عكس قٌم المجتمع وخلق هذه القٌم ؟ 

ة أي المجتمع القابل والنقاش الجدلً المتكرر فً أن اإلعالن ٌعبر هذا الخط من حٌث التأثٌر على المجموعات الضعٌف

  للتأثر ) مجموعات غٌر محصنه ( مثل األطفال والمراهقٌن والشباب .

هذا التشكٌل مقابل االنعكاس هو جدل أو نقاش وٌعتبر القضٌة االكثر مركزٌة نحتاج أن نضعها كعنوان على أعتبار دور 

ٌفعل ؟ هل هو اإلعالن؟ أم هً قوى أخرى ؟ اإلعالن فً المجتمع . ما الذي ٌجعل المتلقً ٌتصرف أو ٌعتقد كما نراه 

لماذا تشتري النساء المكٌاج على سبٌل المثال ؟ هل شراء المكٌاج ٌقوم بارضاء أو اشباع حاجة أٌدٌولوجٌة عمٌقة للجمال 

نتج أم أن النساء تم التالعب بهن عبر اإلعالن لكً ٌصدقن وٌعتقدن فً األمل الذي ٌقدمه المكٌاج والشخصٌة الجمٌلة للم

فً اإلعالن ؟ أَم أن العائالت واالصدقاء فً المجتمع جعلوا النساء ٌعتقدن بأنهن سوف ٌظهرن أحسن أو أجمل مع المكٌاج 

؟ هل ٌمكن لإلعالن أن ٌعالج وٌتالعب بالناس ؟ بشكل عام فإن نقاد اإلعالن ٌتجهون أو ٌملٌون لإلعتقاد أن اإلعالن لدٌه 

 ع والطرٌقة التً ٌتصرف وٌفكر بها الناس.القوة على تشكٌل اتجاهات المجتم

 

ٌجادل بعض النقاد فً أن اإلعالن لدٌه القوة على أن ٌوجه أوامر للناس فً التصرف ولدٌهم اعتقاد فً أن حتى اإلعالن 

بوعات الفردي أو الذاتً إذا لم ٌتمكن من السٌطره على السلوك فإن التأثٌرات المتراكمه للتلفاز والرادٌو واالنترنت والمط

تؤدي إلى االرباك . من ناحٌه أخرى فان المهنٌٌن فً صناعة اإلعالن ٌمٌلون نحو االعتقاد فً أن أفضل ما ٌمكن لهم أن 

                                           
1
 Pamela E. Oliver   : What a Good Idea! Frames and Ideologies in Social Movement Research  - University of 

Wisconsin  - San Diego State University Hank- USA-.Johnston@sdsu.edu p.5-10 

mailto:Hank-%20USA-.Johnston@sdsu.edu
mailto:Hank-%20USA-.Johnston@sdsu.edu
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ٌفعلوه هو استطالع اتجاهات المجتمع . ثم القٌام بتطوٌر الرسالة اإلعالنٌه التً تتصل معهم )تلتقً(، فمثال إذا كان الناس 

رى اإلعالن ٌستخدم التدبٌر واالقتصاد فً االنفاق كاستراتٌجٌة إعالنٌة . فالمعلنٌن ٌعتقدون مهتمٌن بحفظ النقود فإنك ست

أن اإلعالن ٌعكس القٌم أكثر من أنه ٌحددها أو ٌضعها . فً الحقٌقة اإلعالن وقٌم المجتمع على األرجح أنها متفالعه لذلك 

 2 حٌث ٌعكس القٌم وٌشكلها فً نفس الوقت.فإن األجابه على المناقشة ربما ببساطة اإلعالن ٌلعب دورٌن 

وهذا شأن األٌدٌولوجٌا عبر التارٌخ حٌث تبدأ األٌدٌولوجٌا بفكرة ثم تستخدم اإلنسان والتكنولوجٌا لتنتشر فتصبح مذهب أو 

دت بقوة عقٌدة بعد ذلك نمط حٌاة، فاألٌدٌولوجٌا عبر التارٌخ انتقلت من خالل األشكال البصرٌة والصور المرئٌة  واعتم

على اإلعالن ووسائل اإلنتاج الفنً فً ظهورها وعدم نسٌانها ألن الرسالة المرئٌة أصبحت ملفتة لنظر وأكثر فعالٌة فً 

 3نقل اإلعالن . 
 

 الفكرة االعالنٌة والمعنى االجتماعً

للوصول إلى معرفة المجهول، الفكرة: هً الفكر، وهً الصورة الذهنٌة ألمر ما، أما التفكٌر: هو إعمال العقل فً المعلوم 

هً الصورة وهً المثال عند افالطون ،  Idea)كما أن كلمة ) 4وأما الفكر فهو إعمال العقل فً مشكلة للتوصل إلى حلها.

( النموذج المثالً ) Idolإن أي محاولة لإلمساك أو فهم فكرة صناعة ) 5مثل أعلى ، خطة ، تصمٌم، مشروع، فكرة .

( "الفكرة" التً (Ideaمن المحتم أن تقع فً صراع مع مشكلة معاودة التفكٌر بجدٌة فً فكرة  ماهً المحبوب (، ٌبدو أنه

أو المجاز أو التشبٌه أو التصوٌر أو الصورة المثالٌة ... وكما نرى فإن  ( التخٌالت(Imageryنجدها مالزمة لمفهوم 

( فقد أدى ذلك اٌضا إلى (Ideaمع فهم وادراك ( وبما أنها متالزمة (Imageryالمعانً متعددة ومتداخلة لمصطلح 

 صعوبة تعرٌف الفكرة .

جاءت من الفعل  (Idea)ٌرتبط بشكل ما بكل من الصورة والكلمة واألٌدٌولوجٌا حٌث أن ن علم دراسة األٌقونات إ

والتً ُتعد من أساسٌات  \ ”eidolon” “the visible image“" والتً ٌتكرر ارتباطها بمفهوم  To seeالٌونانً " 

علم البصرٌات القدٌم ونظرٌات االدراك. باإلضافة إلى االنطباع الحسً من تشبٌه واستعارة وترادف، والوهم 

 فال وجود للفكرة دون هذه المتغٌرات. eidos."6والخٌال...إلخ، المرتبط بالفكرة "

حسً، وعالم خٌالً تصوري وبكلمات أُخرى نعنً أن ومما سبق ٌمكن أن نقول إّن الفكرة تقع بٌن عالمٌن، عالم مادي 

الفكرة مرتبطة بشكل متالزم بٌن الصورة العقلٌة والصورة المادٌة، على أن الصورة العقلٌة هً المادة التً تم صناعتها، 

 أما الصورة المادٌة فهً المادة الخام.

اج هوٌة افتراضٌة تلتقً مع اٌدٌولوجٌا المتلقً والهوٌة لذا ٌرى الباحث أن الفكرة اإلعالنٌة الناجحة هً التً تقوم على إنت

التً ٌبحث عن إٌجاد نفسه فٌها، حتى ولو كانت خٌالٌة، فالفكرة بالنهاٌة ما هً إال صورة عقلٌة مجردة افتراضٌة. ٌنتجها 

وتأوٌلها ثانٌا والسلوك  والفكرة اإلعالنٌة ترتبط باألٌدٌولوجٌا من حٌث صٌاغتها أوال وترجمتها .المصمم وٌتبناها المتلقً

الذي ٌتبعها ثالثا، فالفكرة اإلعالنٌة هً ما ٌرٌده المصمم من المتلقً من تعزٌز السلوك أو تغٌٌره أي كٌف نجعل المتلقً 

  ٌرى المنتج.

إن للناس دوافع ورغبات كامنة معٌنة ال ٌمكن إشباعها كلٌة فً المجتمع. وعلٌه فهم مضطرون إلى التخلً عن هذه 

افع والرغبات أو تعدٌلها. أو علٌهم أن ٌقبلوا ) مبدأ الواقع (. غٌر أن هذه الرغبات ال ٌمكن أن تخمد . فهً تطالب الدو

                                           
2
 Wells and others: Advertising principles and practice, 7

th
 Edition, Pearson Educaiton, 2006, USA, p 61-62. 

3
 Michael Freeden: Ideology – Oxford university press Inc. – new York – 2003.p114 

 
4

 .698ص - 2004-انطثعح انراتعح  -يصر -يكتثح انشروق انذونٍح  -يجًع انهغح انعرتٍح: انًعجى انىضٍظ  

 
5

 .446ص – 1994-انطثعح انثايُح وانعشروٌ  -تٍروخ  -دار انعهى نهًالٌٍ –يٍُر تعهثكً : قايىش انًىرد 
6
 W.J.T. Mitchell :Iconology - Image, Text, Ideology - Chicago – USA- 1986- , .p5. 
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(. وعلى ذلك . ففً التخٌٌل ٌستطٌع اإلنسان أن ٌستمتع  Phantasyبنوع من اإلشباع . حتى لو كان ذلك فً ) التخٌٌل 

األٌدٌولوجٌا فً الفكرة هً تحوٌل وانتقال المعنى  ٌكون اإلشباع خٌالً.. وبالتالً 7بتحرره من قبضة العالم الخارجً 

 8 (.1)قٌمة الرجولة( من المنتج إلى المتلقً كما فً شكل)

لقد رسم المصمم هوٌة افتراضٌة للبطل فً اإلعالن بدت واضحة ومفهومة 

للمتلقً أحبها أو كرهها أو تقمصها. إعالن شركة مالبورو حٌث ٌظهر رجل 

الكاو بوي الذي ٌمثل قٌمة ومعنى الرجولة ممسكا بالحبل وٌرتدي قبعة أي أنه 

ٌمارس عمله كما ٌظهر وهو ٌقوم بإشعال سٌجارة وٌنظر فً عٌن المتلقً الذي 

" تقدم حٌث المذاق ٌنظر لإلعالن فً إشارة إلى التحدي وتظهر كتابات تقول

الممٌز " باإلضافة إلى منتج مارلبورو بلونٌن االحمر والبنً. لقد قام المصمم 

بنقل وتحوٌل معنى وقٌمة الرجولة إلى المنتج ثم ننتظر انتقال المعنى والقٌمة 

التً صاغها المصمم إلى المتلقً. فالبعد األٌدٌولوجً للفكرة اإلعالنٌة ٌكمن فً 

فالفكرة اإلعالنٌة  ال المعنى )الرجولة( من المنتج إلى المتلقً.عملٌة تحوٌل وانتق

هً معنى أو معانً ذات قٌمة تم تألٌفها عبر معانً مترابطة بالغٌا فً سٌاق 

 أن كل فعل لغوي ٌؤسس لفعل أٌدٌولوجً.لغوي هدفه رسم واقع افتراضً للتفكٌر فً 

 

ٌرى الباحث هنا إشارة مهمة جداً مما سبق فً أن اإلعالن من األهمٌة بمكان فً رسم وصناعة الواقع العتماده على 

استعمال اللغة البصرٌة، وما للغة من قدرة على التألٌف والتركٌب وإنتاج المعانً التً بطرٌقة أو بأخرى تحدد أٌدٌولوجٌة 

ٌنتهجه المتلقً فً حٌاته مبنً على قناعات مكونة من معانً وقٌم عبر نسٌج لغوي المتلقً. ونقصد هنا السلوك الذي 

بالغً لفظً وبصري ٌتكامل لصٌاغة هوٌة المنتج )القٌمة المضافة للمنتج( . أي ذلك الشًء الغٌر ملموس ولكنه موجود 

وهً القٌم والمعانً )الصور الخٌالٌة االفتراضٌة( التً ترسم وتصنع هوٌة 

 التً من ثم تنتقل لتصبح هوٌة المتلقً.المنتج و

إعالن لشركة مارلبورو ظهرت فٌه أنثى بمالبس  9( 2وكما ٌظهر فً الشكل )

معٌنة تمسك بأصابعها الناعمة سٌجارة وأمامها فنجان قهوة والدخان ٌتصاعد 

من السٌجارة، وتنظر باتجاه المتلقً وكأنها تنتظر أحد معٌن. حٌث ٌظهر من 

تشكٌل هوٌة جدٌدة للمنتج وهً قٌمة االنوثة من خالل  اإلعالن محاولة

أٌدٌولوجٌة حقوق المرأة، وبالتالً تشكٌل هوٌة جدٌدة تلتقً مع أوهام المتلقً 

وتكسبه هوٌة افتراضٌة خٌالٌة ٌجد فٌها نفسه بعٌداً عن هوٌته الواقعٌة. فهً 

دخن سٌجارة بذلك تشبع حاجات وهمٌة نقلتها إلى عالم آخر بأنها جمٌلة عندما ت

مارلبورو وبأنها تستمتع بحق من حقوقها مساواة مع الرجل بعد أن كان 

تارٌخ براند مالبورو سبب صدمة أٌدٌولوجٌة حٌث قامت الشركة بتروٌج المنتج على أنه للنساء  مارلبورو هوٌة للرجولة.

ة فً االنتخاب والترشح والمساوة فالتدخٌن حق للنساء كان مشروع على أساس األٌدٌولوجٌا التً تنادي بحقوق المرأ

 بالرجل وهكذا أصبح لمالبورو قٌمة مضافة جدٌدة وهً ان السجائر ٌضٌف انوثة للمرأة كما انه حق من حقوقها.

                                           
7
 .126- 124/ ص 2/1981جٍروو نٍُتس ترجًح فؤاد زكرٌا: انُقذ انفًُ دراضح جًانٍح وفهطفٍح/انًؤضطح انعرتٍح نهذراضاخ وانُشر/تٍروخ/ ط  

8
http://3.bp.blogspot.com/DwHellKGCl8/UygoxWENj7I/BdOqHIHn_cM/s1600/il_570xN_404774635_6u9q.jpg 

9
 http://tobacco.stanford.edu/tobacco_web/images/tobacco_ads/targeting_women /large/massmark_21.jpg 

 
( تحوٌل وانتقال المعنى 1شكل)

 )الرجولة( من المنتج إلى المتلقً

 

 
( منتج مالبورو 2شكل )

 ٌضٌف معنى األنوثة للمرأة
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كٌف أن المصمم اعتمد على ثقافة المتلقً والمعرفة  10 (3وٌوضح الشكل )

البصرٌة لتأوٌل المعنى فً اإلعالن، ومن خالل فن الممكن قام المصمم 

كناٌة عن الطاقة  red bullبإستحداث عالقة بٌن البطارٌة وبٌن مشروب 

داخل غالف بطارٌات ثم كتب اسم  red bullعندما وضع عبوتٌن من 

، ومن جانب آخر كٌف تحول المعنى إلى سلوك  High Energyالمنتج مع 

 إجتماعً وثقافة بٌن الشباب كمشروب لطاقة.

 

 الفكرة االعالنٌة وسلوك المتلقً

إن الطرق والدوافع فً كٌف ولماذا ٌتفاعل الناس؟ شًء مركب ومعقد جداً . 

علماء اإلجتماع وعلماء النفس ٌدرسون ظاهرة التفاعل البشري لٌتعلموا 

( وعالقة الفرد بهذا البناء اإلجتماعً . فعندما ٌتفاعل الناس فإنهم اإلجتماعً )السٌرورة اإلجتماعٌة البناءدٌنامٌكٌة 

*عالم نفس  Herbert Blumerٌنغمسون وٌتورطون فً بناء إجتماعً رمزي ٌجعل حٌاتهم ذات معنى وهدف . وٌعتبر 

فالتفاعل الرمزي هو عملٌة تشكٌل المعنى  تفاعل الرمزي .إجتماعً درس التفاعل اإلجتماعً وذاع صٌته فً تقدٌم فكرة ال

الذي ٌدعم معلومات الهوٌة الشخصٌة وأداة أو تطبٌق إجتماعً بشري، حٌث حدد ثالث أسس جوهرٌة لتفاعل الرمزي 

 11 هً:

 :)هو مركز دراسته، كٌف ٌتفاعل الناس مع بعضهم البعض ومع األشٌاء باالرتكاز على المعانً التً ٌسقطها  )المعنى

 الناس على اآلخرٌن وعلى األشٌاء.

 )هً اللغة اللفظٌة والبصرٌة فإنها تزود الناس بوسٌلة أو أداة للتداول المعنى باستخدام الرموز. :)اللغة 

 :)عقلً فكري للناس لتفسٌر وترجمة الرموز وتفسٌرها وترجمتها مرة أخرى.هو الذي ٌوفر بناء  ) التفكٌر 

ومما سبق نجد أن المعرفة أو التفكٌر ٌتشابه مع األٌدٌولوجٌا فً أنه بناء عقلً فكري لقراءة وتفسٌر ما ٌحٌط بنا، هذه 

لتفكٌر تتكون نتٌجة تفاعل اللغة األٌدٌولوجٌا جاءت نتٌجة اللغة والمعنى وفً ذلك إشارة إلى أن األٌدٌولوجٌا ومناهج ا

إن اإلعالن ٌقوم ببناء الطرق واالسالٌب التً نمٌز بها  والمعنى بٌن المتلقً والمصمم وما لها من تأثٌر على السلوك.

أنفسنا )هوٌة اإلنسان ( من خالل عالقتنا بالمنتجات التً نشترٌها. فصناعة اإلعالن تعتبر واسعة االنتشار بشكل الفت فً 

تمعات الرأسمالٌة المتقدمة. فالمحتوى المرئً والالمرئً للصور فً أي إعالن وباستعمال منهج السمٌوطٌقا ٌمكن المج

بمعنى آخر، تسوٌق المنتج على أنه ٌحمل معانً انسانٌة إٌجابٌة ) المنتج له قٌمة إٌجابٌة  12 تحلٌل شفرة المعانً الخفٌة .

انسانٌة مضافة مثل الوالء واالنتماء والصحة والسرعة والقوة  ...( ٌتفاعل معها المتلقً من حٌث عدم النظر إلى ماهٌة 

 سها العقل.أسا وقٌم المنتج بل ما ٌضٌفه المنتج للمتلقً والمجتمع من مفاهٌم

 

                                           
10

 https://www.pinterest.com/pin/278589926929005092/ 

 Collective Behavior." In Alfred McClung Lee, ed., Principles of Sociology. Third Edition. New"  يؤنف كتاب:*

York: Barnes and Noble Books,  1969. 
11

 Poppy Evans & Mark Thomas: Exploring The Elements Of Design, Thomson, Canda, 2ed, 2008. P,197 
12

 Judith Williamson: Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. London. Marion Boyars 

.New York .2002.p 17-18. 

 
 

(3شكل )
 

المعنى االجتماعً وسلوك 
 المتلقً

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Barnes_and_Noble&action=edit&redlink=1
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( التً Brand personalityاإلعالن أخذ ٌتجه نحو التسوٌق االجتماعً. بما ٌعرف بـ)شخصٌة العالمة التجارٌة( )

العالمة التجارٌة فً أواخر ٌمكن أن تتحقق من خالل ربط المنتج بالمتلقً عبر قٌم انسانٌة اجتماعٌة. ونشأت شخصٌة 

ٌمٌلون لوصف المنتج  –أثناء وصفهم لمنتجاتهم المفّضلة  –التسعٌنات عندما الحظ علماء التسوٌق أن كثٌراً من الزبائن 

ًّ وودود، كما تأخذ سٌارات مرسٌدس مثالً شكل  بصفاٍت إنسانٌة. فمنتجات )آبل( مثال تأخذ شكل شخص ذكً وعمل

بالتأكٌد أن كل شخص ٌنظر لمنتجه المفّضل بطرٌقة مختلفة، ولكن ما أثار اهتمام علماء  شخص رصٌن وواثق وأنٌق.

التسوٌق هو هذا المٌل من قبل الزبائن نحو منح صفات إنسانٌة لمنتج لٌس إنساناً. فالجودة وحدها لم تعد كافٌة لضمان والء 

تلقً تعكس الطرٌقة التً ٌرى بها المتلقً نفسه. المتلقً بقدر ما هً قدرة المنتج على استحداث عالقة رمزٌة مع الم

وعلماء التسوٌق ٌذهبون إلى أن عمالء )آبل( ٌرون منتجاتها ذكٌة وعملٌة و ودودة، ألنهم ٌرغبون فً أن ٌكونوا شخصاً 

ًّ بداخلهم بدأت عالقة والء بٌن المنتج والمتلق ً مثله. وحٌن تخٌل لهم أن منتجات )آبل( تخاطب هذا الطموح الشخص

 13 (1بسبب هذا التوافق فً )الشخصٌة( بٌنهما. كما فً المخطط )

 
 

تحوٌل المعنى من خالل أن الممٌزات )القٌمة المضافة( تنتقل من المنتج إلى المتلقً عندما ٌقوم بعملٌة الشراء، وٌتم 

" ٌرسم عن نفسه صورة فنٌة جمٌلة أٌضاً. هذا ٌعنً أننا نعطً ألنفسنا هوٌة )من  Aestheticization  فالمتلقً "

فكان ال بد من البحث فً كٌفٌة االفادة من المعنى  14نحن؟( من خالل ما نملك. وعبر اإلعالن ٌحصل المتلقً على هوٌته. 

 فً المجتمع من منظور أٌدٌولوجً. لتصمٌم اإلعالن من خالل ابتكار فكرة إعالنٌة ومحاولة بث قٌم ومعانً إٌجابٌة

 

 

 الفكرة اإلعالنٌة بٌن األٌدٌولوجٌا والسٌمٌوطٌقا

" واحدة Bakhtinعتبر تصور أو مفهوم السٌمٌوطٌقا وعالقته باالٌدٌولوجٌا فً دائرة كتابات الروسً "مٌخائٌل باختٌن ٌُ 

فإن العلم والفن واألخالق هً فروع لإلبداع   Bakhtin"15 من التصورات الجامعة والعرٌضة جدا ، وطبقا لـ " 

إلى هذا التصور العرٌض لألٌدٌولوجٌا ، فلٌس "باختٌن" فقط  Morris  "16 وٌلٌام مورٌس األٌدٌولوجً، كما أشار "

                                           
13

 تصًٍى انثاحث  
14

 www.mediaknowall.com 

. 1918و( فٍهطىف ونغىي ويُظر أدتً روضً )ضىفٍٍتً(. ونذ فً يذٌُح أرٌىل. درش فقه انهغح وتخرج عاو 1975ـ  1895يٍخائٍم تاختٍٍ ) 

. 1921www.wikipedia.orgانُقذٌح عاو« حهقح تاختٍٍ»وعًم فً ضهك انتعهٍى وأضص 
 

 
 

 قٌمة المنتج•

 العالمة التجارٌة•

 تشفٌر

 المعانً•

 القٌم•

 فك التشفٌر
 قٌمة المتلقً•

 العالمة التجارٌة•

 الهوٌة اإلفتراضٌة

(1مخطط )
 

ٌوضح عملٌة انتقال هوٌة المنتج للمتلقً 
 إلى المتلقً
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 من أشار إلى ذلك فً كتاباته ، ولكن فً اللغة الروسٌة بشكل عام فاألٌدٌولوجٌا لٌس بالضرورة أن تحتجز الكلمة شعورٌا

معنى أنها نظام اعتقاد سٌاسً ، ولكن االصح أن الكلمة ٌمكن أن تشٌر بحس عام أكثر إلى الطرٌقة التً من خاللها ٌمكن 

 17لمجموعة اجتماعٌة ان ترى العالم .

فالعالمة لٌست موجودة ببساطة كجزء من الواقع ، فالعالمة تتمٌز باالنعكاس واالنكسار، أي أن العالمة تعكس وتحرف 

خر ، لذلك فإن العالمة ربما تشوه الواقع أو تكون حقٌقة الواقع ، أو ربما تدرك العالمة من وجهة نظر خاصة. كل واقع آ

عالمة هً عرضة لمعٌار التقٌٌم األٌدٌولوجً . على سبٌل المثال سواء كان التقٌٌم األٌدٌولوجً صادق أو باطل أو صحٌح 

الزم وٌتطابق مع مجال العالمات ، حٌث ٌتم تعدٌل وموازنة مٌدان أو مناسب أو جٌد ... ، المجال األٌدٌولوجً ٌت

األٌدٌولوجً مع مٌدان العالمات بسٌمٌوطٌقٌة واحدة لألٌدٌولوجٌا، كذلك حٌثما العالمة موجودة ، األٌدٌولوجٌا موجدودة 

 .18 أٌضا، كل شًء أٌدٌولوجً ٌمتلك قٌمة سٌمٌوطٌقٌة

 

ولكن من  ارتباط القهوة باٌدٌولوجٌة وثقافة المتلقً على أنها تجعل االنسان ٌستٌقظ وٌركز 19أ + ب(  -4وٌوضح الشكل )

 & Blackب(المصمم ربط التركٌز واالستٌقاظ بمنتج  -4فً شكل )أٌن جاءت هذه الفكرة حتى اصبحت سلوك وعادة ؟ ف

Blaze  شركة ووضع فنجان قهوة فً % نسبة لهوٌة ال90من خالل العالمات حٌث استخدم اللون االسود بنسبة

لداللة على  on/offالمنتصف كاستعارة لشكل االٌقونة التً تستخدم فً تشغٌل االجهزة وذلك بأن وضع الفنجان بٌن كلمة 

أ( منتج  –4وعلى الطرف اآلخر فً شكل ) Black & Blazeأن االستٌقاظ والتركٌز ٌكون مع منتج شركة 

NESCAFE إلعالن واستخدم تشبٌه المنتج بساعة المنبه، فإذا كنت ترٌد االستٌقاظ حٌث غلب اللون االحمر على ا

وبذلك تكون العالمة جزءاً ال ٌتجزء من الصراع األٌدٌولوجً بٌن الشركات على تجسٌد المعنى  NESCAFE اشتري

 فً ذهن المتلقً. والصراع هنا مادي ٌعتمد على قدرة المصمم فً استخدام العالمة.

                                                                                                                                    
 


  www.wikipedia.orgوفُاٌ، وكاتة إَجهٍسي.( يهُذش ويصًى، 1896 - 1834؛ William Morrisوٌهٍاو يىرٌص )

17
 WINFRIED NO¨ TH : Semiotics of ideology- Semiotica 148–1/4 (2004), 11–21 0037–1998/04/0148–0011- 6 

Walter de Gruyter ,.p.13 

 
18

 .11ص  -2015 –تٍروخ  -نثُاٌ –دار ويكتثح انثصائر  –انشكم وانًضًىٌ –طالل حطٍ: انعاليح انتجرٌذٌح 
19

https://www.pinterest.com/pin/481040803927018720/?lp=true 

https://i.pinimg.com/736x/78/31/29/783129e9710f46a2782348-coffee-roasting-advertising-agency.jpg 

http://www.wikipedia.org/
https://www.pinterest.com/pin/481040803927018720/?lp=true
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مٌخائٌل باختٌن العالم الروسً ذات بعد مادي واقعً الٌمكن فصلها عن األٌدٌولوجٌا. فمن  Bakhtinإن العالمة عند 

وجهة نظره لٌس كل عالمة أٌدٌولوجٌة ظال للواقع فحسب، وإنما هً كذلك قطعة مادٌة من هذا الواقع. إضافة على ذلك، 

فً إطار التواصل االجتماعً. وبذلك فوجود  ٌرى باختٌن أن العالمات الٌمكن أن تظهر إال فً مٌدان تفاعل األفراد أي

العالمات لٌس أبدا غٌر التجسٌد المادي لهذا التواصل. ومن هنا ٌخلص باختٌن فً دراسته السٌمٌوطٌقا إلى ثالث قواعد 

 : منهجٌة وهً

 عدم فصل األٌدٌولوجٌا عن الواقع المادي للعالمة . 

 جتماعًعدم عزل العالمة عن األشكال المحسوسة للتواصل اال . 

 عدم عزل التواصل واشكاله عن أساسهما المادي .  

 

فاألٌدٌولوجٌا طبقا ِل " باختٌن " تشبه ظاهرٌاً الثقافة. فقد كتبوا مجموعة من العلماء الروس : أن كل منتجات االبداع 

الحقٌقة الواقعٌة التً هً أشٌاء مادٌة، جزء من  –أعمال فنٌة ، أعمال علمٌة ، رموز وطقوس دٌنٌة ...   -األٌدٌولوجً  

تحٌط باالنسان، فدراسة االٌدٌولوجٌات بهذا الفهم والتصور العرٌض هً دراسة للعالمات وأنظمة العالمات. ال ٌوجد 

معنى خارج االتصال االجتماعً للفهم واالدراك، فالتفاعل االجتماعً هو الوسٌلة التً تمنح العالمة أول معنى أٌدٌولوجً 

وطٌقٌة. أي أن التفاعل بٌن الناس هو الذي ٌمنح للعالمة وجود معٌن ومعنى أٌدٌولوجً وطبٌعة ، و أول طبٌعة سٌمٌ

 سٌمٌوطٌقٌة.

االٌدٌولوجٌات على أنها شفرات تولٌد Umberto Eco  " وعلى العكس من نظرٌة المعلومات )االدراك( ، وصف " 

أي ثابتة وصلبة غٌر قابلة  -فإن األٌدٌولوجٌا تخلق رسالة متصلبة  Ecoرسائل تلمٌحٌة )خطاب اٌحائً( ، وحسب 

تصبح بعد ذلك عالمة للنقل متعلقة بالشفرة البالغٌة ، هذه العالمة المتعلقة بالنقل  -لالستجابة وال تتطور وال تتغٌر بسهولة 

الداللٌة فً الصورة الكلٌة للعالقات  تتضمن معنى معٌن كوحدة داللٌة لشفرة األٌدٌولوجٌة التً تمنعنا من رؤٌة االنظمة

التبادلٌة. ذلك من خالل حصر المٌدان للمعانً الضمنٌة الممكنة إلى الشًء المعلوم المقرر بواسطة الشفرة األٌدٌولوجٌة 

                                           

فٍهطىف إٌطانً، وروائً وتاحث فً انقروٌ انىضطى، وٌُعرف ترواٌته انشهٍرج اضى انىردج،  Umberto Eco 1932-2016أويثرتى إكى   

 www.wikipedia.org دٌٍٍٍُ فً انعانى.ويقاالته انعذٌذج. وهى أحذ أهى انُقاد انال

 ارتباط العالمة بأٌدٌولوجٌة وثقافة المتلقً من خالل الصور الذهنٌة (4شكل )

 



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

627 

وصف األٌدٌولوجٌا على أنها ضرب من التشفٌر ، على  Ecoوعن طرٌق إخفاء كل المعانً الضمنٌة االخرى ، الحقا 

مباشرة(. \الفرعٌة( لرسائل متولدة عبر شفرة اساسٌة )أولٌة\ال العملٌة التً ٌتم فٌها تعٌٌن المعانً )الثانوٌة سبٌل المث

 20بمعنى أن المعنى االساسً ٌشٌر إلى معنى آخر . 

 

حٌث قام المصمم بتشفٌر  Diorإعالن لعطر  21 (5وٌوضح الشكل )

المعنى الفرعً عبر شفرة أساسٌة ، فالمعنى االول االساسً هو أن عطر 

Dior  ٌشبه الممثلة مونٌكا بٌلوتشً من خالل المجاورة والترادف للعطر

الذي وضع بجوار الممثلة كأٌقونة للجمال، باالضافة إلى الثعبان كرمز 

لبري إشارة إلى مصدر العطر للسم باالضافة إلى الكرز والورد والتوت ا

 HYPOTONIC POISONالطبٌعً كما استخدم المصمم جملة 

لتتكامل اللغة اللفظٌة مع اللغة البصرٌة فً رسم معنى التنوٌم 

المغناطٌسً، أما المعنى الثانً الفرعً المتولد عن المعنى األول هو أن 

ثل مونٌكا المتلقً للرسالة هً المرأة ، فإذا كنتً ترٌدٌن أن تكونٌن م

بٌلوتشً وٌصبح لدٌكً القدرة على جذب الرجال بالتنوٌم المغناطٌسً 

 . Diorاشتري 

 

حٌث ناقش ، أن كل Voloshinov هذه النظرة السٌمٌوطٌقٌة العرٌضة لألٌدٌولوجٌا تم التعبٌر عنها بشكل صرٌح عبر 

ل أو ٌصور أو ٌرسم أو ٌصف أو ٌرمز إلى شًء أٌدٌولوجً ٌمتلك وٌسٌطر على معنى : أن هذا الشًء األٌدٌولوجً ٌمث

عالمة ، ومن دون عالمات فإنه ال وجود  شًء اخر ٌقع خارج الشًء نفسه ، وبكلمات اخرى ، فإن هذا الشًء هو

أٌضا استنتج بأن كل العالمات تتمتع بصبغة أٌدٌولوجٌة ومن هذا  Voloshinovلألٌدٌولوجٌا ، والعكس بالعكس ، 

 المنظور فان األٌدٌولوجٌا متجذرة فً السٌمٌوطٌقا.

 

عالمة تجارٌة للبنك االسالمً االردنً حٌث استخدم المصمم عالمات لفظٌة واعتمد على  22( 6وكما ٌوضح الشكل )

ت البنك االسالمٌة داللة على أنه حالل وبالتالً نجد أن هذه العالمة الخط العربً فً رسم صورة االسالم التً تمثل توجها

 ال ٌمكن فصلها عن أٌدٌولوجٌة المتلقً كما ال ٌمكن فصل األٌدٌولوجٌا الخاصة بالبنك عن العالمة التً تمثل االسالم.

 

 

 

 

 

 

                                           
20

 Ibid.  Page.16-18. 
21

https://i.pinimg.com/736x/23/45/d6/2345d6be467071b81ac30c--dior-hypnotic-poison-dior-poison.jpg 

 www.wikipedia.org عانى نغىي روضً نه انعذٌذ يٍ انًؤنفاخ.اَظر: ٥٨٩١ -٥٩٨١ Valentin Voloshinovفىنشٍُىف   

22
 www.islamic bank of Jordan.com 

 
 ( الشفرة األساسٌة تولد شفرة ثانوٌة5شكل )

 
 األٌدٌولوجٌا متجذرة فً السٌمٌوطٌقا( 6شكل )

http://www.islamic/
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 االطار التحلٌلً

 النموذج األول : اعالن شركة كوكا كوال  -1

ٌوضح استعمال المعنى االجتماعً لتأثٌر على سلوك المتلقً من خالل انتاج العالمات والمعانً  23( 7كما فً الشكل )

لو مصري بجد ماتلبسش »والقٌم وتأوٌلها لقٌمة اجتماعٌة انسانٌة ال عالقة لها بالمنتج. أطلقت شركة كوكاكوال حملة 

وذلك دعًما منها للمنتخب المصري فً مواصلة إنجازاته فً كأس األمم األفرٌقٌة ، وكانت الحملة عبارة « أي حدتٌشرت 

عن دعوة لمشجعٌن العالم الكروي الستبدال التٌشٌرتات الخاصة بهم بأخرى مقدمة مجاناً من الشركة دعما للمنتخب. 

د حاول المصمم إضافة معنى اجتماعً للمتلقً باضافة فكرة والسؤال هنا ما عالقة شركة كوكا كوال بمنتخب مصر ؟ لق

ومعنى وقٌمة الوالء واالنتماء لمصر إلى منتجات الشركة أما التبرٌر فجاء عبر العالمات المستخدمة فً اإلعالن فً 

ٌن هوٌة سٌاق بالغً وربط المنتج بمنتخب مصر وبذلك أنتج المصمم معنى جدٌد للمنتج وهو فكرة الوالء ثم االدماج ب

المنتج وهوٌة المتلقً المصري فقد اعطى المصمم للمنتج بعداً انسانسٌاً واجتماعٌا ًفالمنتج شًء مادي ملموس أما الوالء 

 واالنتماء شًء مجرد غٌر ملموس.

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

                                           
23

 Www. YouTube .com   نقذ تى اغالق انفٍذٌى يٍ انًىقع وال ًٌكٍ انحصىل عهٍه  
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9 10 

11 12 

 قمٌص منتخب مصر – (   إعالن كوكاكوال7شكل )

 

 Arialاعالن شركة النموذج الثانً :  -2

فكرة إعالنٌة مبنٌة على رؤٌة أٌدٌولوجٌة حٌث تم عرض اإلعالن فً وسائل اإلعالن  24( 8كما ٌظهر فً الشكل )

االلكترونٌة على شكل فٌدٌو ٌناقش موضوع مساعدة الزوج لزوجته وأهمٌة قٌمة المشاركة بٌن الزوج والزوجة فً تحمل 

لٌنتهً اإلعالن بمنتج شركة تحت شعار اآلباء ٌشاركون أعمال البٌت، بعد أن عاد األب من زٌارة لبٌت ابنته  أعباء البٌت،

التً تعمل فً البٌت وخارج البٌت وزوجها ٌجلس ٌشاهد التلفاز وال ٌساعد زوجته. فأدرك األب أنه ٌجب أن ٌساعد 

أدرك أنه على خطأ وٌجب أن ٌغٌر من سلوكه حٌث زوجته، فقد رسم صورة عن أن الرجل فً البٌت ال ٌفعل شًء، ف

وراء قناع جمٌل لٌظهر فً النهاٌة أنه ٌشجع المشاركة فً البٌت بٌن الزوجٌن، ونلحظ هنا أن اإلعالن  Arialتخفى منتج 

 التجاري بدأ ٌتجه نحو المزج بٌن اإلعالن التجاري وإعالن التوعٌة االجتماعٌة، لكن اإلعالن التجاري ٌتوارى خلف

 .اإلعالن االجتماعً

 

1 2 

3 4 

                                           
24

 https://www.youtube.com/watch?v=vwW0X9f0mME # Share The Load with English Subtitles  

https://www.youtube.com/watch?v=vwW0X9f0mME
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5 6 

7 8  

9 10 

11 
12 

 Tide - # Share The Load with English ( 8شكل)

Subtitles 

 إعالن شركة ٌستخدم المعنى االجتماعً 

 

فً وضع رؤٌة مما سبق فإن صدق القضٌة التً نناقشها موجود، فكان ال بد من البحث فً كٌفٌة االفادة من نظرٌة المعنى 

لتصمٌم اإلعالن من خالل ابتكار فكرة إعالنٌة ومحاولة بث قٌم ومعانً إٌجابٌة فً المجتمع من منظور أٌدٌولوجً. 

وهكذا فإن نظرٌة المعنى فً تصمٌم اإلعالن هً استراتٌجٌة إعالنٌة تعتمد على رسم صورة ذهنٌة عند المتلقً من خالل 

للرمز( إلقناع المتلقً باتخاذ قرار الشراء ولٌس هذا فحسب وإنما التأسٌس  -التجارٌة  للعالمة –اللغة ) إضافة معنى جدٌد 

لنمط متكرر ) سلوك المتلقً ( من خالل استماالت ذهنٌة لتوجٌه التفكٌر وتسوٌغ الشراء من وجهة نظر المتلقً لمنتج 

 معٌن.
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 نتائج البحث

المتلقً ٌبحث عن القٌمة ولٌس المنتج، وبالتالً فهو ٌتخذ القرار بناء على اعتقاداته ومٌزان فكره، أي أن  -1

األساس الذي ٌستند علٌه هو أساس أٌدٌولوجً، ومن هنا بدأت الشركات الكبرى بتروٌج األفكار والقٌم والمعانً بدالً من 

لمنتجات، وذلك عن طرٌق ربط المنتج بمجموعة من األفكار والقٌم اإلنسانٌة، التً تستقطب المتلقٌن وتستهوٌهم، تروٌج ا

فالمصمم ٌدرس نظرٌات متعددة فً كٌفٌة تحوٌل وترجمة أفكاره من البٌئة المحٌطة به من أحداث  كما إنها محل اهتمامهم.

والمتلقً ٌستلهم أفكاره من اإلعالن على اعتبار أن اإلعالن قوة  وفعالٌات على اعتبار أنه فرد من أفراد المجتمع،

 25 (2أٌدٌولوجٌة ثقافٌة وجزء من منظومة اإلعالم التً تعتبر مصدر من مصادر الثقافة. كما فً مخطط )

 ( ٌوضح التشفٌر بٌن األٌدٌولوجٌا واإلعالن والمصمم والمتلق2ًمخطط )

 

وٌطٌقا واألٌدٌولوجٌا. وأٌنما وجدت السٌموطٌقا واألٌدٌولوجٌا وجد أٌنما وجد المعنى والعالمة وجدت السٌم -2

 المعنى االجتماعً والعالمة ، والسلوك مرتبط بالمعنى االجتماعً .

 26 (1وٌرى الباحث أن المعنى االجتماعً ٌربط بٌن األٌدٌولوجٌا والسٌمٌوطٌقا والثقافة هً: كما فً جدول )

 

 السٌمٌوطٌقا +     األٌدٌولوجٌا   الثقافة         =

 السلوك السٌمٌوطٌقا      + األٌدٌولوجٌا     =    

 المعانً العالمات         + السٌمٌوطٌقا    =

 ( ٌوضح العالقة بٌن األٌدٌولوجٌا والثقافة السٌمٌوطٌقا1جدول)

 

فً الحٌاة االجتماعٌة،  ومما سبق نجد أن األٌدٌولوجٌا هً استراتٌجٌة إلنتاج وتأوٌل المعانً والعالمات والقٌم -3

 27 (3مخطط ) وهً نظام إلنتاج الثقافة عبر السٌمٌوطٌقا فً صورتها الراهنة ولٌس الثقافة فً صورها التارٌخٌة القدٌمة.

 

(3مخطط )
 

 نظام إلنتاج الثقافة عبر السٌمٌوطٌقااألٌدٌولوجٌا 

                                           
25

 تصًٍى انثاحث  
26

 تصًٍى انثاحث  
27

 تصًٍى انثاحث  

 المعانً والقٌم

 سلوك المتلقً

 المصمم ٌدرس

 االٌدٌولوجٌا اإلعالن المعانً والقٌم
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الجرافٌكً على اختٌار موضوع أٌدٌولوجً إذاً اإلفادة من نظرٌة المعنى فً اإلعالن تكمن فً قدرة المصمم  -4

الشكل الفنً الذي ٌتكون من عالمات ذات أبعاد أٌدٌولوجٌة من خالل صور بالغٌة مبتكرة جاذبة ومقنعه ومحملة  وصٌاغة

بمضامٌن أٌدٌولوجٌة حسب منهج ونمط واتجاهات تفكٌر المتلقً والمجتمع. فقٌمة األٌدٌولوجٌا فً اإلعالن تدور حول 

لسٌموطٌقا والسلوك من حٌث أن المتلقً ٌتخذ قراره بناء على اعتقاداته ، حٌث ٌرتبط سلوك المتلقً بالتفكٌر ) مفهوم ا

إدراك المعانً اإلجتماعٌة للعالمات فً اإلعالن( ، كما ٌرتبط السلوك بالعواطف ) الشعور تجاه المعانً اإلجتماعٌة فً 

لوك والتفكٌر والعواطف( تؤثر وتتأثر ببعضها البعض كما أنها تعتبر اإلعالن( ، والمهم هنا هو أن هذه العناصر )الس

 األسس السٌكولوجٌة فً االتصال البصري.

وبما أن صناعة اإلعالن تقوم على تصمٌم القٌم والمعانً من خالل العالمات التً تعتبر لغة التصمٌم وربطها  -5

قولبة  –أنهما ٌقدمان رسم للواقع وتشكٌل لعقل المتلقً بالمنتج . نجد أن هناك تقارب بٌن األٌدٌولوجٌا واإلعالن فً 

وسلوكه وبذلك ٌمكن القول أن اإلعالن قوة أٌدٌولوجٌة ثقافٌة من حٌث أن الجرافٌك واإلعالن متواجد فً كل  –وتنمٌط 

صر هً المعنى مكان. بالتالً الرؤٌة األٌدٌولوجٌة اإلعالنٌة تنبثق من عملٌة التفاعل الرمزي التً ترتكز على ثالث عنا

 واللغة والتفكٌر.

مما سبق ٌمكننا القول أن القٌم والمعانً التً ٌحملها المتلقً هً نتاج العالمات التً تتفاعل ضمن سٌاق لغوي  -6

بالغً معٌن فً المجتمع ، لكن اللغة التً ٌنتج عنها الخطاب اإلعالنً ٌحتاج إلى موضوع ٌجذب االنتباه وشكل فنً 

 بالغً ومضمون اقناعً.

 

 توصٌة

ٌجب على الفكرة اإلعالنٌة أن تكون مواكبة لألحداث والمناسبات السٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة ... وما ٌستجد 

على حٌاة المتلقً الختٌار موضوع الفكرة اإلعالنٌة فالمواضٌع التً تشغل اهتمام المتلقً تكون عنصر جاذب فً اإلعالن 

ادي عبر اإلعالن باختٌار عناصر محل اهتمام المتلقً وذات مضمون أٌدٌولوجً حٌث ثم تحوٌل الموضوع إلى شكل م

 ٌعتمد على كٌفٌة تأوٌل المتلقً. وقد تتحول الفكرة اإلعالنٌة إلى سلوك.
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