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 المستخلص:

للمعلن  مهماً  اقتصادیاً  تكمن أهمیة الدراسة في أن اإلعالنات أصبحت تشكل مورداً 

والقائمین على أمر اإلعالن، كذلك تساهم اإلعالنات في التعریف بخصائص السلع 

والخدمات ومزایاها وطرق استخدامها وأماكن تواجدها، ونسبة لكثافة اإلعالنات الموجهة 

للمستهلك كان ال بد من عكس االستماالت االقناعیة التي یستخدمها اختصاصیو اإلعالن 

 تهلك نحو اتخاذ قرار الشراء.في توجیه سلوك المس

هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على مفهوم االستماالت االقناعیة العقلیة والنفسیة 

والوقوف على الجوانب االبداعیة في الرسالة  خدمة في صیاغة الرسالة اإلعالنیة،المست

ي اإلعالنیة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمالحظة وكانت خالصة الدراسة ه

الوقوف بشكل عام على الرسالة اإلعالنیة وشرح االستماالت االقناعیة العقلیة والعاطفیة 

من االهتمام ببحوث اإلعالنات وتطویرها، تشجیع  حیث أوصت الدراسة بتوجیه مزیداً 

العاملین في مجال اإلعالنات على تحقیق االبتكار والتصمیم االبداعي كما أوصت بضرورة 

الم بتدریس مقررات اإلعالن بصورة شاملة مع التركیز على جوانب اهتمام كلیات االع

 واالبتكار والتصمیم االبداعي. واالخراج اإلعالن من حیث التصمیم

 توظیف االستماالت االقناعیة في الرسالة اإلعالنیة

Employing persuasion appeals in the 
advertising message 
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Abstract: 
The importance of the study lies in the fact that advertising has 

become an important economic resource for advertisers and 
advertisers managers, as well as contribute to the introduction of the 
characteristics, advantages, methods of use and location of goods and 
services, and the intensity of consumer-oriented advertising had to be 
reversed the convincing grooming used by advertising specialists to 
guide consumer behavior towards decision-making. 

The study aimed to highlight the concept of mental and psychological 
persuasions used in the formulation of the advertising message, and to 
find out the creative aspects of the advertising message. The study 
used descriptive and observational approaches and the conclusion of 
the study was to generally identify the advertising message and 
explain the mental and emotional persuasions. The study 
recommended that more attention be paid to advertising research and 
development, encouraging advertising workers to achieve innovation 
and creative design, and recommended that media colleges should be 
interested in teaching advertising courses comprehensively, focusing 
on aspects of advertising in terms of design, directing, innovation and 
creative design. 

 المقدمة:
حظي اإلعالن وتأثیره على الجمهور باهتمام عدد من الباحثین باعتباره أحد عناصر 

المزیج الترویجي المؤثرة والمحركة له، وهو مصدر أساسي لتمویل وسائل اإلعالم، كما أنه 

الكیة عن طریق تزوید المستهلك بمعلومات عن مختلف المنتجات یؤثر على األنماط االسته

ویمكنه كذلك التأثیر على المشاركین في عملیة اتخاذ قرار الشراء ولفت المستهلك للعالمة 

التجاریة وتنمیة اتجاه ایجابي نحوها، فضًال عن استثارة الحاجة للمنتج. ونجاح االستثارة هذه 

ام األسالیب االقناعیة المناسبة في صیاغة الرسالة یعتمد في األساس على مدى استخد

 1اإلعالنیة.

سارة عبدهللا آدم، أثر اإلعالن التلفزیوني في تغییر سلوك المستھلك رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة غرب كردفان،  1
 .6م، ص2016
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وأساس بناءه لذا فقد  هاإلعالنیة هي محور اإلعالن وهیكللطالما وال زالت الرسالة 

اعتمدت الرسالة اإلعالنیة من حیث صیاغة مضمونها على ما یسمى بالمغریات أو المیول 

وكل هذه المسمیات تعبر عن االستماالت  االقناعیة والدوافع أو الرغبات أو األوتار

 االقناعیة والتي هي موضوع الدراسة، حیث یخاطب المعلن المستهلك المستهدف معتمداً 

من خالل استخدام نوعیات معینة من االستماالت  على المنطق أو العاطفة أو كالهما معاً 

 االقناعیة التي تدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار الشراء.

االستماالت االقناعیة هي األسالیب اإلعالنیة المستخدمة لتقدیم الرسالة اإلعالنیة بما      

یجعل المنتج جذابًا ومفضًال لدى المستهلك، وهي بذلك مدخل التأثیر النفسي والعقلي الذي 

 یتم استخدامه لجذب انتباه المستهلك وتحریك اهتماماته ودوافعه للتأثیر على قراره الشرائي.

ستخدم في صیاغة ركزت هذه الدراسة على استعراض االستماالت االقناعیة التي تُ     

وتصمیم الرسالة اإلعالنیة، حیث تعزف هذه االستماالت على األوتار النفسیة والعقلیة 

 للمستهلك مما یدفعه التخاذ قرار الشراء.

 أهمیة موضوع الدراسة:

ت االقناعیة النفسیة والعقلیة ستماالیة الموضوع من ضرورة عكس اإلتأتي أهم

 المستخدمة في تصمیم وصیاغة الرسالة اإلعالنیة للمهتمین وذلك لمعرفة تأثیرها

 المتمثل في توجیه سلوك المستهلك نحو اتخاذ قرار الشراء.

 أهداف الدراسة:

 توضیح االستماالت االقناعیة المستخدمة في اإلعالن وكیفیة استخدامها. -

 ع االستماالت االقناعیة المستخدمة في اإلعالن.التعرف على أنوا -

 الوقوف على الجوانب االبداعیة في الرسالة اإلعالنیة. -
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 أسباب اختیار الموضوع: 

یعتبر اإلعالن بمثابة عملیة تشجیع غیر مباشرة للمستهلك التخاذ قرار الشراء، حیث 

تم تصمیمها بطریقة یعتمد على نشر معلومات خاصة بمنافع السلعة أو الخدمة والتي 

 ممنهجة لتحویل تفكیر المستهلك نحو هذه السلعة ومن ثم اتخاذ قرار الشراء.

رأت الباحثة ضرورة الوقوف على هذه االستماالت االقناعیة التي تدفع بالمستهلك 

علیه. مما سبق رأت الباحثة ضرورة  ًئاومنتجات وربما خدمات قد تشكل عب لشراء سلع

في قالب علمي سلس یسهل على القارئ فهمه واستیعابه ومن ثم  عكس هذه االستماالت

 تنظیم عملیة االستهالك للمنتجات المعلن عنها.

 مشكلة البحث:

زادت في اآلونة األخیرة كثافة اإلعالنات الموجهة للمستهلكین بمختلف فئاتهم 

النیة مما العمریة، العالمیة منها والمحلیة، والتي تبث وتنشر عبر مختلف الوسائل اإلع

لتبني ثقافة االستهالك وذلك من أجل مواكبة مستجدات  واضحٍ  یضع المستهلك أمام تحدٍ 

المنتجات والخدمات. تظهر مشكلة الدراسة في عكس واستعراض االستماالت االقناعیة 

المستخدمة في اإلعالن والتي تدفع بالمستهلك وتوجه سلوكه لالقدام على طلب السلع 

 نها بكثافة.والخدمات المعلن ع

 أسئلة الدراسة:

من خالل ما جاء في مشكلة البحث وتحدید اطارها برزت بعض األسئلة البحثیة وهي محور 

 الدراسة:

 ما االستماالت االقناعیة المستخدمة في اإلعالنات؟ -

 ما االستماالت النفسیة المستخدمة في صیاغة الرسالة اإلعالنیة؟ -

 ستخدم في صیاغة الرسالة اإلعالنیة؟ما االستماالت العقلیة التي ت -

 ما الجوانب االبداعیة في صیاغة الرسالة اإلعالنیة؟ -
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 منهج البحث:

م في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي یسعى إلى استهداف ظاهرة معینة ستخدِ اُ 

 واخضاعها للتحلیل دون أسبابها والتحكم فیها.

 :أدوات جمع المعلومات

م هذه الوسیلة للحصول على المعلومات ستخدَ المالحظة وتُ مت الباحثة أداة ستخدَ إ

 واالشارات عن السمات االیجابیة والسلبیة للظاهرة موضوع الدراسة وعكس جوانبها.

 مصطلحات ومفاهیم الدراسة:

هي األسالیب االقناعیة المستخدمة  Advertising Appeal: االستماالت االقناعیة -

یجعل المنتج جذابًا ومفضًال للمستهلك وهي مدخل التأثیر الذي لتقدیم الرسائل اإلعالنیة بما 

یتم استخدامه لجذب انتباه المستهلكین وتحریك اهتماماتهم ودوافعهم للتأثیر على قراراتهم 

 )137صم، 2012. (بهنسي، 2الشرائیة

تعرف بأنها مجموعة األفكار والمعاني Advertising massage الرسالة اإلعالنیة: 

ة رسالة إعالنیة في اقناع توصیلها إلى جمهور معین ویتركز الهدف األخیر ألیَ المراد 

األفراد بشراء السلعة أو االستفادة من الخدمة أو الترویج لفكرة أو رأي أو موضوع معین. 

 )41ص، 2008(رضا والعواذلي، 

 المحور األول: مفهوم الرسالة اإلعالنیة

وب تصمیمها للمستهدفین وتحمل تلك الرسالة الرسالة اإلعالنیة هي المعلومات المطل

معلومات على شكل كلمات معینة أو معاني محددة أو أشكاًال أو أرقامًا أو صورًا أو رموزًا، 

 وهي تصاغ وفق السوق المستهدف وعرض القیمة الخاصة بالعالمة التجاریة ویكمن التحدي 

 .)، اإلعالن اإلذاعي والتلفزیون2008علي رضا وسلوى (2
 .)137، ص 2012بھنسي ( 2
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الة اإلعالنیة ومهما تنوعت كانت أهداف الرس . وأیاً هنا في تقدیم عرض مبتكر وممیز

 واختلفت فان الرسالة اإلعالنیة تمر بثالث مراحل أساسیة هي:

 اإلدراك:  -

 ویتعلق بوضوح الرسالة بحیث یمكن للمستقبلین ادراكها وتقویمها.  

 االستجابة: 

وتعني أثر اإلعالن في سلوك المستقبلین وقد تكون االستجابة فوریة تتمثل في اقبال 

على شراء السلعة أو االستفادة من الخدمة أو زیارة المتجر. كذلك من مراحل  المستهلكین

 الرسالة اإلعالنیة.

 التأثیر: 

على المستهلكین بمجرد استقبالهم للرسالة  اً وفوری مباشراً  حدث الرسالة أثراً ویمكن أن تُ 

یصل إلیه اإلعالنیة ویزول هذا التأثیر بزوال المؤثر، وقد یكون التأثیر مستمرًا بحیث 

 ل عن طریق التفكیر في كل كلمة وردت في الرسالة اإلعالنیة.ستقبِ المُ 

 هنالك أكثر من نموذج أو طریقة لعرض الرسالة اإلعالنیة منها ما یلي:

 ،النموذج الذي یركز على النص اإلعالني، حیث یعبر عن الرسالة اإلعالنیة -
ن إلیه، وهنا یجب علَ المُ  ن في مخاطبة عقلعلِ ویصلح هذا النوع عندما یرغب المُ 

 اختیار الجمل والعبارات المناسبة حتى تثیر اهتمام المستهدفین ویسهل فهمها.
ستخدم النص وهنا یتم التركیز على الصورة وال یُ  ،النموذج الذي یركز على الصورة -

ستخدم هذا النموذج أثناء عرض السلعة أو في اإلعالني إال في حدود ضیقة، ویُ 
 میمات الجدیدة.حالة عرض التص

النموذج الذي یعتمد على الصور المتتابعة، ویعتمد على تقدیم مجموعة من السلع  -
ستخدم عند تعدد تصمیمات السلعة الواحدة أو عندما یشمل اإلعالن المتتابعة، ویُ 

 الواحد مجموعة متنوعة من السلع.
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ممیزة، ویعتمد على تقدیم صورة أو جملة  أو جملٍ  النموذج الذي یعتمد على صورٍ  -

كذلك  ،ممیزة تخلق انطباع هادف عن السلعة المعلن عنها في ذهن المعلن إلیهم
النموذج الذي یعتمد على الصور اإلخباریة، ویعتمد على تقدیم مجموعة من الصور 
التي تشرح الموضوع المعلن عنه ویستخدم في حالة اإلعالن اإلخباري مثل افتتاح 

عض المطاعم. أیضا هنالك النموذج الذي یعتمد على الفكاهة، ویعتمد على تقدیم ب
 ربط بینه وبین الشيء موضوع اإلعالن.فكاهي معین ثم یُ 

 هیكل الرسالة اإلعالنیة: 

المقصود بهیكل الرسالة اإلعالنیة هنا الجسم المبني على مجموعة من العناصر 

ء كانت الرسالة مطبوعة أو مسموعة أو مرئیة، فمن الرئیسة المكونة للرسالة اإلعالنیة سوا

 كون هیكلها كما یلي:یة الضروري وجود عناصر رئیس

التقدیم: وهو یعكس الفكرة التي تحتویها الرسالة اإلعالنیة والتي یمكن التعبیر عنها في  -

تحقیق ، مهمة العنوان الرئیسي تتمثل في وعد المستهلك بعیةالعنوان الرئیسي والعناوین الفر 

أما العنوان الفرعي وظیفته ایجاد صلة بین العنوان الرئیسي والنص اإلعالني،  ،منفعة معینة

 3.ارئ أو المشاهد من فقرة إلى فقرةكما یستخدم التأكید على نقاط بیعیة معینة أو نقل الق

النص (مضمون الرسالة): یحتوي النص على معلومات تفصیلیة عن السلعة وخصائصها  -

 كذلك شرحًا لمنافع السلعة أو الخدمة والتي ستعود على مستخدمیها بالنفع، ایضاً ویتضمن 

 قب لتجربة السلعة.رتَ یخلق النص الرغبة لدى المستهلك المُ 

البرهان (االثباتات): ویقصد بذلك القرائن الدالة على فوائد ومنافع السلعة المعلن عنها،  -

اإلعالن وبجدوى وفعالیة السلعة لحل مشكلته واشباع قب بصدق رتَ حتى یقتنع المستهلك المُ 

رغباته، وتعد الصور والرسوم من أهم هذه االثباتات والبراهین، وتأخذ عملیة االثباتات 

 متعددة منها: أشكاالً 

 

 .136م ص1998سمیر عبد الرازق وقحطان بدر، الترویج واإلعالن، زھران للنشر والتوزیع،  3
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عرض التجربة واختبار السلعة، إعادة السلعة للمستهلك في حال لم یجد السلعة كما 

 ن للسلعة لفترة محددة. عنها، كذلك شهادات ضما نَ علِ أُ 

اإلنهاء أو الخاتمة: وهي الدعوة التخاذ تصرف معین تجاه السلعة أو الخدمة المعلن  -

الرسالة في أغلب األحیان التوقیع أو ذكر اسم الشركة كختام نهائي  ءعنها، ویتضمن إنها

 لإلعالن.

لى أن دلت الدراسات السابقة في مجال العلوم السلوكیة واالتصال واالقناع ع

 اإلعالن في أي وسیلة إعالنیة یستهدف تحقیق مجموعة من االهداف النفسیة التالیة:

 إحداث اإلقناع  Desire ، خلق الرغبةInterest، إثارة االهتمام  Attentionجذب االنتباه

  Conviction حث المستهلك على االستجابة أو الحركة أو السلوكAction خلق ،

و تثبیت اإلعالن أو تدعیم األفكار  Satisfactionستهلك اإلحساس بالرضا لدى الم

ویضع مصممو اإلعالن تلك األهداف في كلمة  .Memorizingاإلعالنیة (التذكیر) 

AIDCASM  .4وهي كلمة مختصرة توضع كشعار یراجع على أساسه اإلعالن 

اهتمامه، فاإلعالن الناجح هو الذي یستطیع أن یجذب انتباه المستهلك، ویثیر   

ویستثیر لدیه الرغبة في شراء السلعة أو طلب الخدمة المعلن عنها، ویقنعه بمزایاها وفوائدها 

وأهمیتها، ویدفعه إلى الحركة واالستجابة، ویسعى إلى تحقیق الشعور بالرضا لدیه نتیجة 

 شراء السلعة، ویعمل على تثبیت اسم السلعة أو الخدمة في ذهنه وتذكیره بها حتى یداوم

 على طلبها واستعمالها.

 جوانب االبتكار في الرسالة اإلعالنیة:

ینطوي االبتكار بصورة عامة على محاولة تقدیم أفكار جدیدة وترجمتها إلى أعمال 

تتمیز بالفن واالبداع مع االعتماد على التعبیر الذاتي للمبتكر واستخدام أسالیب التخیل 

 ق، فالموسیقي أو الرسام أو النحات یعتمد على المختلفة للوصول إلى العمل المبدع والخال

)، تأثیر اإلعالن اإلذاعي على اتخاذ القرار الشرائي لدى طلبة الجامعات بمحافظة غزة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة االزھر 2009سمیر، إیاس ( 4
  غزة.
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خیاله وعلى تعابیره الذاتیة غیر المقیدة البتكار وخلق عمل فني رائع وبنفس المنطق فان 

االبتكار في اإلعالن یعتمد على مهارات وقدرات محرر الرسالة على تقدیم أفكار جدیدة 

 أن تحریر اإلعالن یكون مقیداً ومبتكرة ولكن یختلف اإلعالن عن المجاالت األخرى في 

باألهداف اإلعالنیة التي یسعى اإلعالن لتحقیقها. ومن أهم االعتبارات التي یجب مراعاتها 

 عند اعداد الرسالة اإلعالنیة ما یلي:

معرفة طبیعة السلعة من حیث خصائصها وممیزاتها ومكوناتها وسعرها والمنافع التي تقدم  -

 لمستخدمیها.

لجمهور المستهدف ودوافعه وحاجاته واتجاهاته وطریقة تفكیره وخصائصه فهم طبیعة ا -

 الدیمغرافیة.

مخاطبة الجمهور باألسلوب الذي یفهمه والذي یتفق مع خصائصه واهتماماته ومستواه  -

 الثقافي واالجتماعي.

 معرفة الوسیلة المستخدمة في اإلعالن ومساحة اإلعالن أو الوقت الذي سیستغرقه. -

 بساطة ووضوح األلفاظ المستخدمة. -

مراعاة الصدق والدقة في اختیار الكلمات بحیث تكون معبرة عن حقیقة ما تحویه السلعة  -

من خصائص وممیزات وكذلك عدم تضمین الرسالة ألي معلومات كاذبة أو مضللة أو 

 مبالغ فیها.

حیة الدینیة أو العادات االمتناع عن كل ما یؤدي لإلساءة إلى الرأي العام سواء من النا -

 5)102م، ص 2007والتقالید واألعراف االجتماعیة. ( أبو طعیمة، 

 

 

 .) اإلعالن وسلوك المستھلك، عمان، دار الفاروق للنشر والتوزیع2007(ابوطعیمة، حسام،  5
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 المحور الثالث: االستماالت االقناعیة في الرسالة اإلعالنیة

 أوًال: االقناع:

أصبح االقناع عملیة مدروسة ذات أسس وقواعد تتعلق بالتأثیر في االتجاهات، 

برنامج اعالمي أو وسیلة اعالمیة مقدره على االقناع تزید وأكدت معظم الدراسات أن لكل 

للجمهور المستهدف، ومن بین هذه البرامج االعالمیة نجد أن  أو تقل عن غیرها وفقاً 

في نقل األخبار والمعلومات بفضل ما یتوفر له من امكانیات تقنیة  هاماً  اإلعالن یلعب دوراً 

 تجعل له قدرة اقناعیة كبیرة. 

هو عملیة تغییر أو تعزیز المواقف أو المعتقدات أو السلوك،   Persuasionاالقناع 

وتكون استجابة المتلقي للرسالة االقناعیة بعد تفكیر أو بدون تفكیر، وتستند االستجابة بعد 

یها االنتقاد للرسالة االقناعیة من حیث منطقیتها یل ،تفكیر إلى قیاس الممیزات والمساوئ

ئلة لمزید من المعلومات، وتكون االستجابة للرسالة االقناعیة دون ثم طرح األس ،وتوافقها

وعي أو تفكیر عندما ال یمتلك المتلقي الوقت أو الحافز أو القدرة على القیاس أو االجابة، 

لذلك یعتمد المتلقي على الغرائز واالختصار الذهني في اتخاذ الحكم على الرسالة االقناعیة، 

یجب مراعاة استخدام األسالیب المؤثرة في االقناع ومراعاة ولتوصیل المعنى للمتلقي 

خصائص الوسیلة في توصیل المعنى للجمهور المستهدف ویرتبط المحتوى عادة بالقدرة 

 على اإلقناع.

وحین نتحدث عن الرسالة اإلعالنیة نالحظ أن على المعلن اتخاذ عدة قرارات مثل 

سهب في سوف یستبعدها، والحجج التي یُ  تحدید األدلة التي سوف یستخدمها وتلك التي

وصفها وتلك التي یجب أن یختصرها ونوعیة االستعماالت االقناعیة التي سوف یستخدمها 

 6)219م، ص2009ومدى قدرتها على تحقیق رسالة مقنعة. (حسن، 

 

 ) تكنولوجیا اإلقناع في تصمیم مواقع الصحف االكترونیة ، الطبعة الثانیة، العربي للنشروالتوزیع، القھرة.2019حسن ، حسن ( 6
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 :االستماالت االقناعیة في الرسالة اإلعالنیة

 ستماالت العقلیة:أوًال اال

یركز هذا النوع على االحتیاجات العملیة أو الوظیفیة للسلعة أو الخدمة بالنسبة   

للمستهلك وذلك من خالل عرض صفات المنتج والمزایا العملیة التي یتمتع بها مثل األداء 

والصالبة والجودة، قلة التكالیف، الفاعلیة والكفاءة، والقدرة على التحمل، وبذلك ترتبط 

ة أكثر بالحاجات الجوهریة كالرغبة في الحیاة والحمایة واألمان واالستقرار االستماالت العقلی

محتوى الرسائل المستخدمة واالقتصاد والصحة والفوائد الحسیة مثل اللمس والتذوق. ویركز 

 ستماالت العقلیة على الحقائق والجانب المنطقي لحث الجمهور على شراء الماركة مثالً لال

 الحتیاجاته. من أمثلة االستماالت العقلیة التالي:ألنها األكثر مالئمًة 

  Competitive Advantage Appeal  :استمالة المیزة التنافسیة

تعتمد على اظهار المیزة التي ینفرد بها المنتج وال تتوفر لدى المنافسین ویعتمد هذا   

أو غیر مباشرة األسلوب على المقارنة بین المنتج والمنتجات األخرى سواء بطریقة مباشرة 

إلظهار ادعاءات التفوق. واوضحت الدراسات أن أسلوب المیزة التنافسیة یتمیز بإیجاد 

اتجاهات تفضیلیة تجاه العالمة التجاریة خاصة اذا كانت جدیدة وتحسین الوعي بالعالمة 

 التجاریة وكذلك امكانیة زیادة استدعاء نقاط الرسالة وخلق نوایا أقوى للشراء.

  Price :استمالة السعر

تستخدم هذه االستمالة في العروض الخاصة أو التخفیضات ویستخدمها المعلن في 

من  مهماً  بعض الحاالت مثل مطاعم الوجبات السریعة حیث یشكل السعر جانباً 

 االستراتیجیة التسویقیة وذلك من خالل تقدیم قائمة اقتصادیة للمستهلك.

  News Appeal :استمالة األخبار

تعتمد هذه االستمالة بشكل جوهري على ذكر المعلومات والحقائق واإلحصائیات 

 ونتائج الدراسات الخاصة بالسلعة أو الخدمة والتي یجب أن تكون فعالة وذات تأثیر حاسم. 
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ومن جانب آخر نجد أن اعتماد أسلوب االخبار على الحقائق یجعل من المصداقیة 

فبینما تدعم المعلومات هذه المصداقیة فإن فقدان  ،نيقضیة شائكة في االستخدام اإلعال

على الحملة اإلعالنیة لذلك یجب تدعیم هذه المصداقیة  الثقة في المقدمة قد یقضي تماماً 

سواء عن طریق بحوث لدعم ادعاءات المعلومات أو استخدام الشخصیات الموثوق بها في 

 هذا المجال.   

   Features Appeal :استمالة السمات

السمات هي الخصائص التي تصف ماهیة السلعة أو الخدمة، وتسعى هذه االستمالة 

إلى ذكر السمات المتمیزة أو المسیطرة للمنتج أي جعله یتمتع بمزایا تنافسیة في المجال 

التسویقي وذلك من وجهة نظر المستهلك كما تسعى إلى تقدیم قدر كبیر من المعلومات 

على قرار شراء عقالني، وعادة ما یتم  ستجابة المفضلة اعتماداً التي تقود المستهلك إلى اال

 استخدام هذه االستمالة مع السلع التكنولوجیة.

    Product Service Popularity :استمالة شهرة المنتج

انتشار المنتج وتفضیله من قبل قطاع كبیر من  على ابراز عتمدهذه االستمالة ت

للحفاظ على مكانته في السوق  المیزة في اإلعالن سعیاً جمهور المستهلكین وتذكر هذه 

 7)140(بهنسي، ص .واجتذاب شرائح جدیدة من الجمهور

  Emotion Appeals االستماالت العاطفیة: :ثانیاً 

تركز االستماالت العاطفیة على االحتیاجات النفسیة واالجتماعیة لجمهور 

اعیة والتقدیر والحنین إلى الماضي، حیث المستهلكین مثل المرح والجاذبیة والمكانة االجتم

أن أغلب قرارات الشراء تستند على ابعاد عاطفیة حتى لو كانت المنتجات المعلن عنها 

 یمكن النظر الیها على أنها تعتمد على دوافع شراء منطقیة. فالعاطفة تحول لغة الحقائق 
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وبدونها تكون  س المشاعرالمجردة إلى لغة حیة نابضة مؤثرة في االقناع ألنها صارت تم

تأثیر، لذلك وٕان كنا نود النظر إلى المنطق وراء معظم قراراتنا إال أن  الكلمات جامدة بال

الواقع یثبت ان معظم المواقف التي تستدعي اقناع اآلخر تحتاج إلى استخدام العاطفة 

االطار یرى وتبریرها بالحقائق، فالعقل یقنع الناس والعاطفة هي التي تحركهم، وفي هذا 

الكثیرون أن العاطفة تتفوق على المنطق بخمسة مزایا فالمناقشات التي تثیرها العاطفة 

تجعلنا نتخلص من سلوكنا الدفاعي الطبیعي وتصرفنا عما یهدف الیه المتحدث من اقناع، 

أقل مما یطلبه المنطق حیث یتطلب تقدیر ایجابیات وسلبیات  وتتطلب العاطفة مجهوداً 

أكبر مما یطلبه العرض العاطفي، وكذلك تعتبر العروض  معرفیاً  نطقي مجهوداً العرض الم

بجانب ذلك فان المناقشات المبنیة على العاطفة تلك التي  ،المبنیة على العاطفة  أكثر متعة

بجانب  ،تستخدم الصور والموسیقى تكون أكثر سهولة في استدعائها عن الحدث الواقعي

 ذلك فان العاطفة تؤدي إلى تغییر السلوك بشكل أسرع مما یفعل المنطق.

للعدید من الحاالت حیث  هذه المزایا التي یتمتع بها األسلوب العاطفي تجعله مالئماً  

یمكن استخدامه في تدعیم مكانة العالمة التجاریة واإلعالن عن المنتجات الجدیدة وكذلك 

 اإلعالن عن المنتجات ذات الدرجة المعرفیة الكافیة. من أمثلة االستماالت العاطفیة التالي:

  Appeal Scarcity :استمالة الندرة

ة وقیمة كل ما هو نادر، فعندما یشعر تعتمد هذه االستمالة على سحر الندر 

ویستخدم  ،المستهلك أن هنالك منتجًا یصعب الحصول علیه یتولد لدیه الشعور بقیمته

المعلنون هذا االسلوب حینما یریدون أن تكون حركة الشراء سریعة وبكمیات كبیرة، وفي هذا 

إلى جانب  ناداً المجال یستخدمون عبارات مثل سوف ینتهي الیوم، الكمیة محدودة، است

 نفسي یتعلق بتحرك األفراد ضد ما یقلل من حریتهم واختیاراتهم.

 Appeal   Metaphor : استمالة االستعارة

عن أسلوب مجازي لوصف شيء ما من خالل التعبیر عنه بشيء  عبارة االستعارة

 آخر، وتعتبر االستعارات من أكثر الوسائل فاعلیة في تغییر مواقف األشخاص بسرعة، 
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وتعد السیارات من أهم المنتجات التي یستخدم في إعالناتها استمالة االستعارة حیث تستخدم 

 Infinityإنفوي  وتعني سفیر فوق العادة،  Envoyاألسماء لتدعیم صورتها الذهنیة مثال 

رینجر   Rangerجاقوار وتعني الفهد،  jaguarایكو وتعني الصدى،  Ecoال نهائي،

میتسوبیشي   Mitsubishiكامري وتعني التاج باللغة الیابانیة،  Camryوتعني راعي البقر،

مرسیدس وتعني الجمیلة، المبورجیني الثور الهائج،   Mercedesتعني ثالث جواهر،

 . Luxuryولكزس مأخوذة من كلمة الفخامة 

    Warmth Appeal:استمالة الدفء

حیث یظهر في اإلعالن تعتمد هذه االستمالة على إیجاد حالة عاطفیة ایجابیة 

صورة لشخصیات تعبر عن الدفء العاطفي الناتج عن استخدامهم للسلعة أو الخدمة المعلن 

 .M.Cعنها، وتعتمد العدید من الشركات على استخدام هذا األسلوب حیث تستخدمه 

Donald   بفاعلیة لخلق الشعور بأنها سلسلة المطاعم التي یتمتع خاللها اآلباء واألجداد

 ربة سعیدة مع احفادهم.بتج

  Status Appeal :استمالة المكانة

ویستخدم إلظهار المكانة المتمیزة التي یتمتع بها المنتج المعلن عنه، وتسعى إلى 

حث المستهلك على اللحاق بهذه المكانة الخاصة، وتستخدمه العدید من الشركات المرموقة 

 مثل فولفو، مرسیدس، وشیفرولیه.

  Pride Appeal: استمالة الفخر

تعتمد على اشباع حاجة الفخر لدى المستهلك لتمیزه بامتالك المنتج المعلن عنه، 

ویركز على النتائج االیجابیة، ویسعى الى جعل المستهلك یشعر بامتالكه سلعة أو خدمة ال 

 تقدم اال لجمهور له صفات خاصة.
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  Appeal   Guilt :استمالة الشعور بالذنب

الشعور بالذنب أسلوب عاطفي سلبي حیث یشعر األفراد بالذنب حین یكسرون 

القواعد ویتخطون معتقداتهم أو یتصرفون بعدم مسئولیة، وتستمد استمالة الذنب قوتها من 

تحریك شعور النضج عند األفراد واتخاذ مواقف مسئولة للتقلیل من الشعور بالذنب، ویمیل 

ستمالة خاصة عندما یكون استخدام المنتج هو وسیلة الفرد المعلنون إلى استخدام هذه اال

هذا األسلوب   Energizerللتخلص من الشعور بالذنب، استخدمت اعالنات بطاریات 

لجلب الشعور بالذنب لدى المستهلك نتیجة عدم استخدامه لهذا النوع من البطاریات 

 واستعانته ببطاریات أخرى ضعیفة.

 خاتمة الدراسة:

عام، كما استعرضت  الرسالة اإلعالنیة بشكل الدراسة الوقوف علىحاولت هذه 

 أنواع االستماالت العقلیة والنفسیة وكیفیة استخدامها في اإلعالنات الموجهة للمستهلك.

 .االقناعیة المستخدمة في اإلعالنات تاالستعماالوبهذا نكون قد قدمنا أهم أنواع 

 بالتالي:توصي الدراسة  توصیات ومقترحات الدراسة:

 توجیه مزیداً من االهتمام ببحوث اإلعالنات وتطویرها.  أوًال:

بداعي االبتكار والتصمیم اإل ىاالهتمام بتدریب العاملین في مجال اإلعالنات عل ثانیًا:

 االقناعیة في اإلعالن. وابتكار األفكار اإلعالنیة وكیفیة استخدام االستماالت

شاملة مع التركیز اإلعالن بصورة  مقررات بتدریس ماإلعالضرورة اهتمام كلیات  ثالثًا:

 .بداعيإلبتكار االوا واإلخراجتصمیم ال حیث جوانب اإلعالن من على

 

 

               348                               
 



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. د. خليل عبد هللا علي 
ٔ
دم –توظيف االستماالت االقناعية في الرسالة االعالنية ، ا

ٓ
. سارة عبد هللا ا

ٔ
ا  

 

 مراجع الدراسة:

) اإلعالن وسلوك المستهلك، عمان، دار الفاروق للنشر 2007) أبو طعیمة، حسام، (1( 

 والتوزیع.

 .اإلذاعي والتلفزیوني)، اإلعالن 2008) علي رضا وسلوى، (2(

 )، اإلعالن المدخل والنظریة، دار المعرفة الجامعیة.2016) شدوان، شیبة، (3(

)، تأثیر اإلعالن اإلذاعي على اتخاذ القرار الشرائي لدى طلبة 2019) سمیر، إیاس (4(

 الجامعات بمحافظة غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، غزة.

 فن اإلعالن، القاهرة، الطبعة الثانیة. ،)2009) حسین، سمیر، (5(

)، تكنولوجیا االقناع في تصمیم مواقع الصحف اإللكترونیة، 2019) حسن، حسن (6(

 الطبعة الثانیة، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة.

أثر اإلعالن التلفزیوني في تغییر سلوك المستهلك، رسالة  ،)2017) سارة، آدم (7(

 السودان. -ماجستیر غیر منشورة، جامعة غرب كردفان

 زهران للنشر والتوزیع. ،م)1998) العبدلي قحطان وعبد الرازق سمیر(8(

 International Journal of innovation and Applied) عثمان، عرفة، 9(

studies, issue2028- 9324,vol 26, july 2019 

  

 

 
 

               349                               
 


