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 ثممخص البح
 فيالجميل  الماضي( أو إعادة إحياء صور الماضيعالم التسويق مؤخرًا ظاىرة توظيف النوستالجيا )الحنين الى  اجتاحت

 واإلعالني الفنيبناء الرسائل اإلعالنية لممنتجات والخدمات المختمفة، فأخذت العديد من الشركات إعادة إحياء اإلنتاج 
 التيوتقديميا بممسة عصرية تعكس الحياة  الماضيمن  ومفردات وأحداثلألجيال السابقة من خالل توظيف شخصيات 

باأللحان  االستعانةمن خالل شعبيتيم، وأيضًا  النجاححيث لجأ المعمنون إلى نجوم الزمن الجميل لتحقيق ، نعيشيا اليوم
أنو يمكن  بافتراض، وذلك التميفزيونيعالن اإل فيتوظيف النوستاليجا  دراسة أنماطوييدف البحث إلى  .القديمة واألغاني
عالن لإل االتصاليةبناء الرسالة لتحقيق األىداف  في ةالنوستاليجا المرتبطة بالمجتمع كوسائط غير نمطي استثمار

بسط أأكثر بطرق  االنتباهجذب  يؤدى إلى التميفزيونياإلعالن  فيتوظيف النوستاليجا  أن ىوتوصل البحث إل ،التميفزيوني
مكانية التفاعل أيضًا مع اإل فيوأسرع  تاحتيا لجميع طبقات المجتمع وا  تحقيق  ىعالن مما يعمل عموصوليا لمجميور وا 

 المطموبة. االستجابة
  Keywords :المفتاحية الكممات

 Virtualافتراضي  Personal - شخصي Advertising Message - الرسالة اإلعالنية Nostalgia - النوستالجيا (
 (.memoryالتذكر  -

Abstract: 
Recently, the phenomena of implement nostalgia overrun the world of marketing, or revival 

the images of beautiful past in building advertising messages for various products and 

services, several companies revived the artistic and advertising production for previous 

generations through implement characters, vocabulary and events from the past, and present 

them with modern touch which reflect our life we live today. Where the advertisers resorted 

to the stars of the beautiful time to achieve success through their popularity, and also using 

old melodies and songs, the research aims to study the types of implement nostalgia in the 

television advertising, On the assumption that nostalgia associated with society can be 

invested as non-standard media in building the message to achieve the communication aims 

for television advertising, The research found that implement nostalgia in television 

advertising leads to attracting more attention by faster and simpler ways to reach the audience 

and make it available to all strata of society, and also the possibility of interacting with 

advertisement, that works to achieve the required response. 
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 مقدمة
االتصال اإلعالني، ألنيا المضمون الذي يسعى الرسالة اإلعالنية في اإلعالن التميفزيوني أحد العناصر اليامة في عممية 

تربط ما بين الصوت والصورة والحركة بأسموب أقرب ما يكون إلى البيع الشخصي،  المعمن توصيمو إلى المتمقيين، حيث
ن كان اإلعالن في واقعو جيدًا غير شخصي، فاإلعالن التمفزيوني يدخل كضيف عمى المتمقيين في بيوتيم وأماكن  وا 

 الماضيذكريات وبما أن  ، فيو يتحدث إلى المتمقي بأسموب الحوار الشخصي، عارضًا عميو السمعة أو الخدمة.تواجدىم
نسان وخبراتو، ولكل إنسان ماٍض وذكريات مختمفة ومتنوعة، ما بين ذكريات سارة وأخرى جزءًا ميمًا من تكوين شخصية اإل

نجد  ،زمانيا مرة أخرى فيبعض األحيان نتوق لعودتيا، والعيش مؤلمة، ال يمكن أن تمحى وتبقى محفورًة داخمنا، وفى 
عالن عن منتجاتيا أو لإل الممتمكينلدى  العاطفيالوَتر عمى  وتأثيرىا من النوستالجيا االستفادةمحاولة المسوقين والمعمنين 

تجاتيا بذكريات جميمة ، حيث تحاول الشركات ربط منالماضيخدماتيا، خصوصًا جيل الثمانينات والتسعينات من القرن 
بين دول العالم وشعوبيا، وبداية ثورة التكنولوجيا،  االنفتاححقبة تعتبر من أىم الحقب ألنيا كانت بداية  فيلدى المتمقيين 

 تجاىيا. عاطفية من متمقى اإلعالن استجابة الستحضار النوستالجيا استخدامفمذلك تحاول الشركات 

جذب االنتباه التميفزيوني لاإلعالن  في نمطينماطيا المختمفة كوسيط غير أبجاء البحث لدراسة توظيف النوستالجيا  وىنا
 زيادة فاعمية الرسالة اإلعالنية.لإلعالن و 

 البحث مشكمة 
 األتية:محاولة اإلجابة عن التساؤالت  فيتتمخص مشكمة البحث 

 بناء الرسالة اإلعالنية؟ فيكيف يمكن االستفادة من النوستالجيا  (1
 ؟فيم ووضوح الرسالة اإلعالنيةعمى  التميفزيوني اإلعالن فيمدى يؤثر استخدام النوستالجيا  أيإلى  (2

 البحث أىمية
 يمي:يستمد البحث أىميتو من خالل ما 

 التعرف عمى مفيوم النوستالجيا. (1
 . اإلعالنية في اإلعالن التميفزيونيبناء الرسالة  فيإلقاء الضوء عمى االستفادة من النوستالجيا  (2

 البحث أىدف
 إلى:ييدف البحث 
 بناء الرسالة اإلعالنية. فيدراسة أنماط توظيف النوستاليجا  (1
 . فيم ووضوح الرسالة اإلعالنيةعمى التميفزيوني اإلعالن  في النوستالجيادراسة تأثير استخدام  (2

 البحث فروض
 أن:يفترض البحث 

 .االتصاليةتحقيق األىداف يساعد عمى  بناء الرسالة اإلعالنية توظيف النوستالجيا فى (1
ويؤدى  االنتباهيجذب  التميفزيونيعالن إلا في ةالمرتبطة بالمجتمع كوسائط غير نمطي تالجياالنوس استثمار (2

 إلى زيادة فاعمية الرسالة اإلعالنية.
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 البحث منيج
وصف وتحميل  في التحميمي، والمنيج التميفزيونيعالن لإل ساليب بناء الرسالةأدراسة  في الوصفييتبع البحث المنيج 

 التميفزيوني.عالن اإل فيمجموعة من النماذج المحمية لتوظيف النوستالجيا 

    Nostalgia :النوستالجيا
  نوستوس مصطمح النوستالجيا مشتق من كممتين يونانيتينإن"nostos" وتعنى العودة إلى الوطن وكممة ألجوس 

"algos"(8ص -11) األلم. وتعنى 
 الماضي فيحدثت  التياألشياء  فيشعور من السعادة وأيضًا حزن طفيف عند التفكير  ويمكن تعريفيا بأنيا. 

(15) 

 :تاريخية لمصطمح النوستالجيا نظرة
وصل مفيوم النوستالجيا من  واألكاديمي، إلى أن العمميالعالج  فيمفيوم النوستالجيا  استخدام تمخالل ثالثمائة عام  في

االنفعالية  عالج االضطراباتأدنى مستوياتو المفاىيمية لعالج أمراض العقل واليأس إلى أعمى مستوياتو المفاىيمية ل
 اإليجابية والسعادة.

 وفيما يمى عرض لمفيوم النوستالجيا وارتباطو بالمفاىيم المختمفة:

 طبي:النوستالجيا كمرض أواًل: 
الباحث السويسرى  وقام عصبي،كمرض طبى أو  الماضي )النوستالجيا(ان ُيصنف الحنين إلى كلبداية ا في -

 .ووجودىم بعيدًا عن وطنيم األعراض السموكية لممرتزقة السويسريينبدراسة م( 1688-1934) ()يوىانس ىوفر
وقد وصفو حينيا بأنو مرض واالنتحار، من اليأس إلى نوبات من البكاء، وفقدان الشيية،  بدءاً  األعراض وتتدرج
 (2ص -9). عقمي

جبال األلب،  فيالرنين المتواصل من أجراس األبقار  بأنوسبب المرض بتقديم تفسير األطباء العسكريين  وقام -
 طبيظر لمصطمح النوستالجيا عمى أنو مرض الن ؛ واستمرألحقت الضرر بخاليا طبمة األذن وخاليا المخ والتي
 (321ص -6)عشر. والتاسع القرنين الثامن عشر  في

 نفسي: كاضطرابالنوستالجيا ثانيًا: 
، وقد نفسي اضطراببحمول نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تحول مصطمح النوستالجيا إلى كونو  -

وذلك االكتئاب، شممت أعراضو القمق والحزن والضعف، واألرق والحمى، وُأعتبر الحنين حينيا شكاًل من أشكال 
 -7. )"العقميالوسواس  اضطرابوصف النوستالجيا بأنيا "تالعقل الباطن لمعودة إلى الوطن، كذلك  شغفبسبب 

  (211ص
 

                                                           
 )شداب عمدى فدراش م وىو أول من استخدم مصطمح النوستالجيا ، عنددما قدام بتشدخيص حالدة 1752م وتوفى عام 1669: طبيب سويسرى ولد عام  يوىانس ىوفر

)to-http://www.doctorsreview.com/history/dying-    .الموت بأنيا حنين لموطن. وبعد إطالق سراحو لمعودة إلى دياره ، تحسنت حالتو عمى الفور
)home/-go  

 

http://www.doctorsreview.com/history/dying-to-go-home/
http://www.doctorsreview.com/history/dying-to-go-home/
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 الوطن:عن الحنين إلى  واختالفياالنوستالجيا ثالثًا: 
فعمى سبيل المثال يربط الطالب  ،النوستالجيا عن الحنين إلى الوطن أختمف مصطمحالقرن العشرين، أواخر  في -

الزمن القديم، الطفولة، الحنين" بشكل متكرر مع مصطمح "النوستالجيا" أكثر من ربطيا  ،عبارات مثل "الدفء
الغالب عمى الصعوبات النفسية  فيالحنين إلى الوطن يركز  فمصطمحبمصطمح "الحنين إلى الوطن". وبالمثل 

الخارج عكس النوستالجيا المرتبطة بالحنين  فيالداخل أو  فية أو جامعة، إلى مدرسة داخمي لالنتقالالمصاحبة 
األشخاص  قد يتعمق عمى سبيل المثال باألحداث أو شغفالفرد لجوانب حياتو القديمة، ىذا ال )شغف لما ىو قديم
 (976ص -14) .(أو المشاىد

 ايجابية:النوستالجيا بوصفيا عاطفة رابعًا: 
أو عاطفة حزينة لفترة ماضية  الوجدانييعرف قاموس أكسفورد الحديث لمغة اإلنجميزية النوستالجيا بأنيا " الشوق  -

 ذاكرة اإلنسان بعالقات شخصية سعيدة. في ارتبطتما يكون لفترة زمنية أو مكان  "، وغالباً 

عاطفة تغمب عمييا طابع اإليجابية  رىايمكن اعتباالنوستالجيا تجربة إيجابية، وعمى وجو التحديد،  اعتبار ويمكن -
 .ذاتي انفعالأو 

 النوستالجيا:أنواع 
النوستالجيا من الخاص إلى العام. وعمى المستوى األكثر تحديدًا، تشير النوستالجيا إلى الخبرة والتجربة  تتراوح -

لجيا تتعمق بمنظمة ، كذلك يمكن أن تكون تجربة النوستاالشخصيالشخصية المباشرة، وىذه الحالة يطمق عمييا 
لجيل معين، أو فترة تاريخية معينة  تنتميإلييا الفرد، كذلك قد تكون تجربة النوستالجيا  ينتميأو جية معينة 

 (214ص -7)ضمن ثقافة األفراد. 
 :اآلتيويمكن تصنيف النوستالجيا إلى 

  Personal Nostalgia الفردية المباشرة(: لتجربة)ا ستالجيا الشخصيةو الن (1
 فيمرت عمى اإلنسان  التيموقف مميز من المواقف ) ترتكز عمى الخبرة المباشرة والذكريات الشخصية 

" وكان من أكثر المواضيع تحمياًل نفسيًا الحقيقيما يسمى " الحنين  ىيستالجيا الشخصية و . والنالماضي(
 (116ص -8) .واجتماعياً 

  أنو عاش تمك  أي في الماضيذكرياتو بتكون ذات صمة ا عندمأسرع لمنوستالجيا  استجابةيكون لديو فالمتمقي
كتب  فينفسو وذلك يعكس خبراتو من تجاربو الشخصية وليس مما قد قرأه  فيالذكريات أو مرت بو، وتركت أثر 

 (111ص -13) أو قصص.
  كانوا  التيحيث األيام  الماضيإلى  تيممتمقين عن طريق إعادالذكريات التيدف النوستالجيا الشخصية إلى إحياء و

 (1)شكل  فييا أصغر سنًا.
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اعتمد اإلعالن عمى النوستالجيا باستخدام ذكريات وأحداث  -م 2014( لقطات من إعالن تميفزيون لشركة نستمة بيور اليف عام 1الشكل )

أمو بو  ورعاية واىتماميتذكر طفولتو  المتمقينستمة وكذلك فعمت ابنتيا مع طفمتيا، مما يجعل  مياه باستخداماألم بطفمتيا  واىتمامأيام الطفولة 
 ويفكر بنفس الطريقة تجاه السمعة.

(https://www.youtube.com/watch?v=Czd4IC2A7Dg( 

 

 Historical Nostalgia النوستالجيا التاريخية:

  وتوصف النوستالجيا التاريخية بأنيا مثل  ولكنو سمع عنيا وتأثر بيا. فردلم يعيشيا ال التيتتضمن األحداث والمواقف
ينظر إلييا عمى أنو أفضل إلى  والذيالبعيد  الماضياآلن والذىاب إلى  ىيمن الحياة كما  االنسحاب فيالرغبة 

 (7ص -12) الحاضر.
  عمى أمل أن بعض منيا سوف  الماضييعتز بأمجاد  المتمقيالنوستالجيا التاريخية ىو جعل  استخدامولعل اليدف من

 (2( )شكل 118ص -11) .تغيير الواقعبيقوم 

 

 
التاريخى  اعتمد اإلعالن عمى النوستالجيا باستخدام التطور -م 2014 المصرية لالتصاالت( لقطات من إعالن تميفزيون لشركة 2الشكل )

 لالتصاالت حتى العصر الحديث.
(https://www.youtube.com/watch?v=oe4S50W85vE( 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Czd4IC2A7Dg
https://www.youtube.com/watch?v=oe4S50W85vE
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 Cultural Nostalgia: )الخبرة الجماعية المباشرة( جيا الثقافيةالستو الن (3

 عدائالت البدين  المتشدابيةفدراد، عمدى سدبيل المثدال، وجدود الدذكريات عمى خبرة مباشدرة يشدترك فييدا مجموعدة مدن األ ىنطو ت
 (3)شكل  .االحتفاالت واألعياد عن

  
  

وعروسة اعتمد اإلعالن عمى النوستالجيا باستخدام ذكريات المولد وحالوة  -م 2015( لقطات من إعالن تميفزيون لشركة العبد عام 3الشكل )
 . الشعبية )الموالد( المولد واالحتفاالت

(https://www.youtube.com/watch?v=9mbh_CR9mDs( 
 

 Virtual Nostalgia :االفتراضيةجيا الستو الن (4
 والقصص واألساطير وقد تنشأ من الكتب  ،بداًل من تجربة شخصيةغير المباشرة الخبرة عمى الخيال و  تستند

(4)شكل  .الخيالية التي لم تحدث في الواقع، ولكن المتمقي عمى معرفة بيا  
 

 
عتمدت اإلعالنات عمى النوستالجيا باستخدام قصص خيالية أ -م 2015( لقطات من حممة إعالنية تميفزيونية لسمنة اليانم عام 4الشكل )

روميو وجوليت". وليمة،"ألف ليمة   
(https://www.youtube.com/watch?v=kqrnG_d96AM, 
https://www.youtube.com/watch?v=0C3b4QUKN5c( 

 
ومن المرجح أن تكون  المختمفة. االستجاباتلى إى حد كبير إلجيا يرجع الستو بين فئات الن االختالفسبب  وبيذا فإن

األفراد تناغمًا وتماسكًا بين كون أكثر تمن المحتمل أن  الجماعيبسبب التركيز  االفتراضية والتاريخيةافية و قجيا الثالستو الن
 (116ص -8). جيا الشخصيةالستو من الن

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mbh_CR9mDs
https://www.youtube.com/watch?v=kqrnG_d96AM
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  Advertising Message  : الرسالة اإلعالنية
ظيار فوائده التى ينفرد بيا تتبمور ميمة الرسالة اإلعالنية فى تعريف  المتمقيين بالمنتج وبيان إشباعاتو وحثيم عمى إقتناءه وا 

 عن غيره من المنتجات، ويمكن تعريف الرسالة بأنيا:
 .المحتوى المعرفى الذى يريد المرسل نقمو إلى المتمقى 
 .اليدف الذى تسعى عممية اإلتصال ككل لتحقيقو 
  2)مة بإختالف أشكاليا سواء أكانت مطبوعة أو مسموعة أو مرئية. محتوى فكرى معرفى يشمل عناصر المعمو- 

 (33ص

 أنواع الرسائل اإلعالنية 
، نذكر منيا الرسائل بسبب األغراض المتعددة التي ييدف إلييا اإلعالن نجد أن ىناك العديد من األنواع لمرسائل اإلعالنية

 :كاالتي التى يمكن توظيف النوستالجيا بيا وىي

  الخفيفة:الرسالة 
يتميز ىذا النوع من الرسائل اإلعالنية بالخفة والبساطة، وفييا تقدم المعمومات اإلعالنية فى قالب فنى يثير عواطف 
نما تقدم لممتمقى  المتمقى قبل عقمو، بمعنى أنو ال يحتوى عمى أى بيانات ومعمومات جامدة أو منطقية فقط تخاطب العقل، وا 

ى اسم السمعة أو الخدمة وبعض مزاياىا فى صياغة فنية لطيفة بحيث تنفذ إلى بعض المعمومات البسيطة والتى تقتصر عم
 (5) شكل نفس المتمقى. 

 

 
 

اعتمدت الرسالة اإلعالنية عمى النوستالجيا باستخدام ذكريات السمع  -م 2017( لقطات من إعالن تميفزيون لشركة اتصاالت عام 5الشكل )
 ا اآلن فال نستطيع ولكن الشركة تقدم خدمة بيذا المبمغ.قروش أم 10التى كان من الممكن شراءىا بـ 

)https://www.youtube.com/watch?v=iHj3DTguNaA( 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iHj3DTguNaA
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 الرسالة االستشيادية :
وصف السمعة أو الخدمة المراد  أقوال وشيادات شخصيات معروفة عندعتمد عمى ت تىاإلعالنية ال ئلنوع من الرسا

اإلعالن عنيا، وذكر فوائدىا ومزاياىا، وتتوقف فاعمية الرسالة عمى مدى قبول المتمقى لتمك الشخصية، حيث أن الشخصية 
(6) شكل  (76ص -3) .عندما تقوم بوصف السمعة تنصح ضمنيًا باالستخدام  

  

 
–م 2017( لقطات من إعالن تميفزيون لشركة ديتول عام 6الشكل )   

ات اعتمدت الرسالة اإلعالنية عمى النوستالجيا باستخدام الفنانة نجوى إبراىيم وبقمظ لشيرة برنامج الثمانينات "ماما نجوى" لنصيحة األمي
 واألطفال لكى يستخدموا صابونة ديتول.

(https://www.youtube.com/watch?v=98Oef8OmJUg( 
 

الحوارية:الرسالة   
حول السمعة أو الخدمة )حيث يتم تبادل اآلراء فيسأل أحدىما ويجيب اآلخر(،  عتمد عمى الحوار بين فردين أو أكثرت وىي

وعادة ما يفيد ىذا الحوار في مثل ىذا النوع من الرسائل في إضفاء جوًا من الحركة والحيوية، ويقمل من الرتابة والممل. 
(7( )شكل 121ص -5)  

 
–م 2015( لقطات من إعالن تميفزيون لمنتج كرانش عام 7الشكل )   

الجيل القديم، عن منتج قديم بعد مشاىدة شاب من العائمة يأكل منتج  ممثميمن  اثناناعتمدت الرسالة اإلعالنية عمى النوستالجيا بتحدث 
.ف"، ثم يختتم أحدىما المحادثة بجممة "كانت أيام حموة يا عاطالوىمي"كرانش"، ويتمادون فى شرح مميزات المنتج القديم "اسكنشايزر"، المنتج   

(https://www.youtube.com/watch?v=fNyy013n0Gw( 
 

القصصية:الرسالة   
، يعتمد ىذا النوع عمى إبراز موقف معين وعرضو بشكل قصة تبدأ بمشكمة معينة واآلثار المترتبة عمييا ثم يتم إيجاد الحل

ن البدء بإظيار المشكمة يخمق الجو و  وأثناء سرد القصة أو لدى المتمقي لتقبل الرسالة اإلعالنية، المناسب  القصصيا 
 -4)لو. قد استعد نفسيًا لمتجاوب معيا وتقبل األفكار اإلعالنية المطموب إرساليا  المتمقيعرضيا عمى الشاشة يكون 

(8( )شكل 153ص  

https://www.youtube.com/watch?v=98Oef8OmJUg
https://www.youtube.com/watch?v=fNyy013n0Gw
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–م 2012تميفزيون لمنتج ميراندا عام  ( لقطات من إعالن8الشكل )   

يرندا اعتمدت الرسالة اإلعالنية عمى النوستالجيا باستخدام قصة "بياض الثمج" وتم تغيير األحداث حيث أن األميرة لم تأكل التفاحة بل شربت م
 تفاح ولم تتسمم.

(https://www.youtube.com/watch?v=cbbe1yymRRs( 

 التذكيرية:الرسالة 
تسعى ىذه الرسالة إلى تثبيت اسم أو عالمة السمعة أو الخدمدة فدي ذىدن المتمقدي لممحافظدة عمدى المبيعدات، أي أنيدا تيددف 

 (9( )شكل 76ص -3) .إلى التذكير فقط كي ال تنقطع الصمة بالمتمقي

 
 

باستخدام اعتمدت الرسالة اإلعالنية عمى النوستالجيا باستخدام  -م 2015تميفزيون لمنتج سفن أب عام ( لقطات من إعالن 9الشكل )
 .مفردات من الثالثينات حتى التسعينات مع شكل العبوة فى ىذه الفترات لتذكير المتمقى

(https://www.youtube.com/watch?v=L1ZahHNH2Fs( 
 
 
 
 
 
 
 

 )فاعمية الرسالة اإلعالنية( اإلعالنية لتحقيقيا:األىداف التي تسعى الرسالة 
 جذب االنتباهAttract the Attention   
 إثارة االىتمامInterest   
 خمق الرغبة Desire  
  اإلقناعConviction 
  )الحث عمى االستجابة والحفز عمى الحركة )االستجابة الشرائيةAction 
  التذكرmemory 

 

ثدارة اىتمامدو بالسدمعة أو الخدمدة المعمدن عنيدا، حتدى تحددث حيث البد أن تنجح الرسالة  اإلعالنية في جذب انتباه المتمقدي وا 
نددوع مددن التددأثير تسددتطيع مددن خاللددو خمددق االسددتجابة التددي يسددتيدفيا المعمددن عمددى أسدداس إسددتثارة الرغبددة لدددى المتمقددي فددي 

يجابيددة والمؤيدددة لمسددمعة أو الخدمددة ممددا يددؤدى الحصددول عمددى السددمعة أو طمددب الخدمددة، ويتكددون لدددى المتمقددي االتجاىددات اإل
. ويجب أن تظل الرسالة في ذىدن المتمقدي وذلدك مدن القتناعو بيا، وبعد أن تتم عممية اإلقناع تأتى خطوة اتخاذ قرار الشراء

 -2شخصدية مشديورة ....(.  ) –موسديقى  –إضداءة  –أزياء  -خالل استخدام عناصر مميزة تدل عمى النوستالجيا )ديكور
 (56ص
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 توظيف النوستالجيا في الرسالة اإلعالنية:

ىذه  ما تكونعاطفة إيجابية محممة ببعض مشاعر الحزن واألسى وعادة ، فيي من أىم صفات النوستالجيا ىين العاطفة إ
يجابي من خالل اإلعالن ىي ، فإثارة عواطف المتمقي بشكل إبأحداث ارتباطياالمشاعر مرتبطة بأشخاص معينة أكثر من 

خطوة أكيدة باتجاه إثارة انتباىو لإلعالن، وعن طريق توظيف النوستالجيا في الرسالة اإلعالنية نجدىا تستيدف التأثير 
عمى وجدان ومشاعر المتمقي أثناء عممية االتصال اإلعالني ، باالعتماد عمى الصورة أو المشيد العاطفي، أو من خالل 

لوان أو الضوء، فيستحضر المتمقي ذكريات الماضي واألحداث المرتبطة بيا، ويشعر أن السمعة أو الخدمة الموسيقى أو األ
 (185ص -1تشاركو ذكرياتو، مما يدفع المتمقي إلى االنتباه واالىتمام والرغبة واإلقدام عمى عممية الشراء. )

 

 الدراسة التحميمية:
 تم فييا استخدام النوستالجيا: فيما يمي عرض لبعض النماذج اإلعالنية التي

 النموذج األول

 

  
  

(https://www.youtube.com/watch?v=ahwkb2TdA5M) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ahwkb2TdA5M
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 م(.2114إعالن لشركة بيبسى وشيبسى ) شير رمضان عام  موضوع اإلعالن

 نكمل لمتنا"" يال  الجممة اإلعالنية

 فكرة اإلعالن

ن شدددير رمضدددان ىدددو أكثدددر ألاألصددددقاء واالقدددارب واألحبددداب،  مدددعلمتجمدددع والتقدددرب  يددددعو اإلعدددالن
 ى، وذلك بتجميع نجدوم السدبعينات والثمانيندات والتسدعينات واسدترجاعيمالشيور المميزة لمتجمع األسر 

ذكريدداتيم وىددم يددرون صددورىم ومقتنيدداتيم التذكاريددة القديمددة فيقومددوا بعدددىا بزيددارة رفدداق العمددل القدددامى 
، ولديس ىدذا فقدط بدل اسدتخدموا أشدخاص عداديين ىدل واألصددقاء بعدد غيداب طويدلولم الشمل مع األ

متجمدع، بأنو ليس المشداىير وحددىم ىدم مدن يمتمكدون الوقدت ل لممتمقيرسالة  ليسوا مشيورين، ليوصل
 .بل أنت رغم ضغوط الحياة ومصاعبيا تستطيع عمل ذلك أيضاً 

توظيف النوستالجيا 
فى تصميم الفكرة 

 اإلعالنية

تم استخدام شخصيات مشيورة فى تصميم سيناريو متكامل لإلعالن، و تيددف فكدرة اإلعدالن لتجمدع 
القديمدددة وزيدددارة بعضددديم لدددبعض وتمثيدددل والمقتنيدددات األقدددارب واألصددددقاء، مدددن خدددالل إرسدددال الصدددور 

الصور مرة أخرى، ولم يتوقف األمر عمى ظيورىم فقط بل غندى ىشدام عبداس أغنيدة تتوافدق كمماتيدا 
 .العديد من الذكريات أثار ذلكستغالل صوتو إمع فكرة اإلعالن، ومن خالل 

العناصر الفنية 
لمنوستالجيا فى 
 الرسالة اإلعالنية

خوتو) الشخصيات الشييرة: وحميد  ىشام عباس(،)فريق الفور أم لعزت أبو عوف وا 
وجورج سيدىم وسمير غانم(،)نجوى إبراىيم وبقمظ(،)بوجى وطمطم(،) شوبير  شيرينالشاعرى(،)

 (.كرة القدم الكبار المعتزلين ىالعبيغض و 
 نفس أزيائيم فى مسرحية المتزوجون. شيرينجورج سيدىم وسمير غانم و  ارتدى األزياء:
 وحميد الشاعرى نفس أزيائيم فى أغنية حالل عميك. ىشام عباس ارتدى        
حتى األشخدداص العاديين حاولوا إرتداء مالبس مشابية لما كانوا يرتدونو فى صورىم         
 القديمدة
 وأخذ صورة أخرى بنفس األوضاع األزياء.       

 التسعينات والقمة من مسرحية المتزوجون.عرض الصور القديمة وشريط كاسيت من األكسسوار: 
 

 النموذج الثانى

)https://www.youtube.com/watch?v=e1vTe94rdCg( 
  

https://www.youtube.com/watch?v=e1vTe94rdCg
https://www.youtube.com/watch?v=e1vTe94rdCg


 العدد العاشر                                                               فنون                       مجمة العمارة وال

493 
 

 م(.2115إعالن لشركة فودافون )عام  موضوع اإلعالن
 والعالم"" رقم واحد فى مصر  الجممة اإلعالنية

 ىاعتمد اإلعالن عمى الفنان عمرو دياب حيث تأثر الشباب بطالت عمرو دياب المتعددة فد فكرة اإلعالن
وقمدددوا تقاليعددو الجديدددة مثددل "السكسددوكة" و"التدداتو" وأكددل  ،أغنياتددو المصددورة وأغمفددة األلبومددات

جماىيرية الفنان وتاريخو لتركز عمدى رصديده الفندى  ت الشركةاأليس كريم فى الشتاء، واستغم
بددأن عمددرو ديدداب فنددان  ،بشددكل أثددر عاطفيددًا مددع الكثيددر لتقددوم فددي النيايددة بددربط ىددذه الددذكريات

فداالعالن  ،مصدر أيضدا ىمصر وأن فودافون ىدي األخدرى الشدركة رقدم واحدد فد ىرقم واحد ف
شدعر أندو مميدز ومدن الصدفوة مدع ربط بين الحقدائق والمشداعر لصدالحيا لكدى تجعدل المتمقدى ي

 .فودافون سيكون رقم واحد ىو االخر
توظيـــــف النوســـــتالجيا فـــــى 

 تصميم الفكرة اإلعالنية
اعتمددت فكددرة اإلعددالن عمددى تقميددد الشددباب لممشدداىير، فاسددتخدمت مغنددى مشدديور قمددده الندداس 
فى أزياءه واكسسواراتو، وأعادت تمثيل ذلك مدرة أخدرى مدع مزامندة ذلدك بمقطدات مدن األغدانى 

 القديمة.    
العناصر الفنيـة لمنوسـتالجيا 

 فى الرسالة اإلعالنية 
 عمرو دياب. الشخصيات الشييرة:

 .أغنية متخافيش منقميص "المشجر" ال اء:األزي
 .معاك ىتممأغنية "بموفر"         
 .أنا عايشأغنية "آيس كاب"         

 .ُمسجل قديم األكسسوار:
 .عمرو دياب المتعاقبة عمى مر السنين ىأغانالصوت: 

 نتائج البحث:
 . االتصاليةتحقيق األىداف يساعد عمى  بناء الرسالة اإلعالنيةفي توظيف النوستالجيا  (1
 تفاعمو معيا.و النوستالجيا بوصفيا عاطفة تؤدى لسيولة وسرعة وصول الرسالة اإلعالنية لممتمقي  (2
ويؤدى إلى زيادة نتباه االيجذب  التميفزيونيعالن إلا في ةالمرتبطة بالمجتمع كوسائط غير نمطي تالجياالنوس استثمار (3

 فاعمية الرسالة اإلعالنية.
 أو الخدمة. االستشياد بشخصيات مشيورة في اإلعالن يؤدى دورًا كبيرًا في إقناع المتمقي بالسمعة (4
 

 توصيات البحث:
ضرورة مراعاة االنسجام بين النوستالجيا الموظفة في اإلعالن وموضوع اإلعالن لتحقيق التوازن الذى يساعد عمى  (1

 نجاح الرسالة اإلعالنية.
تصميم إستماالت اإلعالن وفكرتو، أن يصمميا عمى أساس الدوافع والحاجات، يجب عمى مصمم اإلعالن عند  (2

 والقدرات المعرفية والخبرات السابقة لممتمقي الذى يستيدفو اإلعالن، لممساعدة عمى تقديم رسالة إعالنية فعالة.
 ضرور البحث الدائم عن صيغ جديدة وأفكار مبتكرة لإلعالن لإلرتقاء بمستوى اإلعالن. (3
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