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مستخلص البحث-:
التصميم يعمل على مبدأ اإلتصال و التواصل منها ما هو توعية و إرشاد أو ترويج
من خالل تخصصات الفنون التطبيقية مثل (إعالن ،ديكور ،زجاج،تصميم صناعى)
من خالل قدرة التصميم على الجذب ،والتأثير إعتمادا على تسهيله لعمية إيصال معلومة
مفهومة و واضحة لكل طبقات المجتمع .وهنا يأتى دور المصمم فى فهمه الجيد للمجتمع و
قيم المجتمع و هذاما يجب على المصمم أخذه فى اإلعتبار عند التصميم أن يتم التصميم فى
ضوء المعايير السليمة و قيم المجتمع الثقافية و اإلجتماعية و األخالقية .وهذا ما يطلق عليه
(الذكاء اإلجتماعى) لدى المصمم لفهمه وإدراكه للمجتمع و مراعاته للحالة النفسية للمتلقى
.و الذكاء اإلجتماعى نظرية تم تحديدها فى (نظرية الذكاءات المتعددة) .و تم تعريف الذكاء
اإلجتماعى أن له القدرة على تذكر المعلومات أو تجهيزها و إستدعائها من أشخاص اخرين
فيما يتعلق بمداركهم و أفكارهم و مشاعرهم و إتجاهاتهم و سماتهم الشخصية.وهى قدرة
لها أهمية قصوى عند أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع األخرين مثل المدرسين و مصممى
اإلعالن .من هنا جاءت مشكلة البحث  :تكمن مشكلة البحث فى اإلجابة على التساؤالت اآلتيه:
هل الذكاء اإلجتماعى له دور فى تصميم اإلعالن؟-هل يمكن الوصول إلتجاهات جديدة فى تصميم اإلعالن عن طريق فهم الذكاء اإلجتماعى؟

الكلمات المفتاحية-:

(نظرية الذكاء اإلجتماعى -الذكاء العاطفى-
الحالة النفسية للمتلقى).
Social Intelligence Theory, Emotional Smartness, The psychological
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المقدمة
عند تحقيق مفهوم الذكاء اإلجتماعى فى تصميم اإلعالن يساعد فى
نجاح اإلعالن ألن المصمم فهم خصائص كل طبقات المجتمع
هذا ما يطلق عليه (الذكاء اإلجتماعى) لدى المصمم لفهمه و إدراكه
للمجتمع و مراعاته للحالة النفسية للمتلقى ,و هذاما يجب على المصمم
أخذه فى اإلعتبار عند التصميم أن يتم التصميم فى ضوء المعايير
السليمة و قيم المجتمع الثقافية واإلجتماعية و األخالقية.
أهداف البحث
يهدف البحث إلى:
 -1التأكد من وجود عالقة بين الذكاء اإلجتماعى و تصميم اإلعالن.
 -2التأكيد على مراعاة الحالة النفسية للمتلقى.
أهمية البحث :
ترجع أهمية البحث إلى :
 -1التأكد من دور الذكاء اإلجتماعى فى تصميم اإلعالن.
 -2تطبيق مفهوم الذكــاء اإلجتــماعى للحصول على عالقة ناجحة بين
المصمم و المتلقى.
منهجية البحث :
المنهج الوصفى
إلعالنات تخص قضايا المجتمع.
نشأه الذكاء اإلجتماعى:
« فى أربعينيات القرن العشرين كان مفهوم الذكاء اإلجتماعى
يندرج تحت مفهوم اإلدراك األجتماعى  .هذا ما أكده تايلور إذ
أشار أن مفهوم اإلدراك اإلجتماعى ينطوى على ثالث مهارات هى:
 -1-1القدرة على التميز بين الحاالت النفسية لألفراد.
 -1-2القدرة على التنبؤ بالمواقف اإلجتماعية.
و فى خمسينيات القرن كان اإلهتمام بالذكاء اإلجتماعى ضعيف,و فى
ستينيات القرن العشرين إهتم (جيلفورد و زمالئه) بالذكاء اإلجتماعى
و توصلوا إلى عدد من القدرات تنتمى إلى ما يسمى بالمحتوى
السلوكى ,إذ ذكر أن الذكاء اإلجتماعى هو القدرة على تذكر و تجهيز
المعلومات لدى األفراد فيما يتعلق بمدركاتهم,أفكارهم ,و مشاعرهم.
و تميزت فترة السبعينات من القرن العشرين بالنظر
إلى الذكاء اإلجتماعى أنه تكوين متميز فى الذكاء العام.
و فى فترة الثمانينيات من القرن العشرين ظهر التوجه الحديث
نحو بحوث الذكاء اإلجتماعى و نظرياته إذ ظهرت المفاهيم
المتعددة للذكاء اإلجتماعى و التى تنطوى على المدركات الداخلية
و الخارجية  ,الظروف البيئيه ,و المهارات اإلجتماعية  .إذ
أن مفهوم الذكاء اإلجتماعى عاد للظهور فى الوقت الحاضر
بعد غيابه زادت عن نصف قرن»(.عبد اللطيف)30 ,1991,
مفهوم الذكاء اإلجتماعى:
«مجموعة من القابليات التى تنطوى على العادات و المفاهيم
اإلجتماعية و التعامل مع البيئه بنجاح»( .كتفى)33 ,2015,
«القدــرة على إدراك الحــاالت المزاجيه لآلخرين و إدراك توجــهاتهم
و دوافعهم و مشاعرهم( ».رهيبو. )12,2012,
«و قبل ذلك كانت بداية اإلهتمام بهذا النوع من الذكاء على يد
ثورناديك ( 1920عالم نفس أمريكى) عندما أشار إلى وجود مظهر
من مظاهر الشخصية  ,يتميز عن ما هو متعارف عليه من صور
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الذكاء العلمى  ,أو الذكاء المجرد  ,أطلق عليه اسم الذكاء األجتماعى
فقد أكد على هذا المفهوم فى تقسيمه الثالثى للذكاء يتلخص فيما يلى»:
-1 -1الذكاء الميكانيكى :كما يبدو فى المهارات العلمية اليدوية الميكانيكية.
2-1الذكاء المعنوى :كما يبدو فى القدرة على فهم و إستخــدام الرموز
و المعانى المجردة.
-3-1الذكاء اإلجتمـاعى :كما يبدو فى القدرة على فهم النـاس و التفاعل
معهم» (السيد.)183 ,1994,
قد أعلن (جان جاك روسو) *(كاتب و أديب فرنسى) منذ القرن الثامن
عشر فى كتابه الكالسيكى عن التعلم.عن طريق مخاطبة جميع ذكاءاتهم
المتعددة .فيمكنهم مخاطبة أصحاب كل ذكاء بالطريقة التى تناسبهم .
و حدد (نواحى التفكير) الخاصة بكل أنواع الذكاءات.
 -1-1مثل (الذكـــاء اللغـوى) :عن طريق المحــاضرات و الكتــب و
المناقشات الجماعية.
(-2-1الذكاء الجسمى الحركى) :عن طريق الحركات اإلبداعية و التقليد
(-3-1الذكاء المنطقى الرياضى) :عن طــريق مســــائل الرياضيـــات
البراهين العلمية.
(-4-1الذكاء الموسيقى اإليقاعى):األلحان و اإليقاعات و النغمات.
(-5-1الذكاء الشخصى الداخلى) :التعمق داخل النفس.
(-6-1الذكاءاإلجتماعى) :هو التفاعل مع أفكاراآلخرين.
 و التفاعل مع أفكار االخرين له أهمية كبيرة للمصمم-.«و تم تعريف الذكاء اإلجتماعى أن له القدرة على تذكر المعلومات أو
تجهيزها و إستدعائها من أشخاص اخرين فيما يتعلق بمداركهم و أفكارهم
و مشاعرهم و إتجاهاتهم و سماتهم الشخصية .و هى قدرة لها أهمية
قصوى عند أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع اآلخرين مثل المعلمين و
األطباء ومصممى اإلعالن»social intelligence principles( .
 ),2017.can masterو هذا هو أساس البحث كيف يمكن للمصمم.
إستخدام الذكاء اإلجتماعى لتوصيل فكرته والهدف من اإلعالن و
كيف تأثر اإلعالن بمفهوم و خصائص و نظريات الذكاء اإلجتماعى.
مفهوم اإلعالن:
«هو الجهود غير الشخصية و التى يدفع عنها مقابل لعرض
بعض األفكارأو السلع أو الخدمات و ترويجها بواسطة شخص
معين»(تعريف لجنة التعاريف التابعة لجمعية التسويق األمريكية .)20,
تعريـف آخر بالجمـع بين عنصــرى اإلخبار و التأثير فى اإلعــــالن»
(الحديدى. )33 ,1987,
«إنالمتلقىأوالمستهلكعموماهومحوروأساسالمجتمعفاليمكنلشركةأن
تنجح أو تستمر لو لم يشترى المستهلك ذلك اإلنتاج» (السلمى)78 ,1978,
و من هنا هناك إتجاهين لدراسة سلوك المستهلك و هما:
 -1-1اإلتجاه اإلقتصادى:
«إختلف أراء الخبراء و الباحثين حول أهمية التحليل اإلقتصادى
لسلوك المستهلك كأساس الدراسة  .إن األقتصاد ال يهتم بدراسة سلوك
األفراد قدرإهتمامه ببناء نظرية تقوم على فكرة اإلنتفاع وغيرها من )
المفاهيم اإلقتصادية) 49 p,1966,Lazar ».
 -2-1اإلتجاه السلوكى لدراسة سلوك المستهلك:
يقترح هذا اإلتجاه أن سلوك الفرد ينتج عن التفاعل بين عاملين أساسين هما:
 -1الفرد ذاته.
 -2البيئه و الظروف المحيطة.
أهم العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك:
« أنماط التفكير»

-1-1التفكير البديهي  :يطلق علي هذا النمط من التفكير اسم التفكير
الطبيعي وسمي هذا النوع من التفكير بهذا االسم النه ينظر الي
االمور علي طبيعتها وبشكلها المجرد مما يجعل التفكير بهذه الطريقة
يتسم بإهمال الجزيئات وعدم التعرض للتفاصيل التي تحوتيها كافة
االحداث المرتبطة بالموضوع الذي يفكر فيه االنسان بهذه الطريقة».
 -2-1التفكير العاطفي  :هو ذلك النوع من التفكير الذي يخضع آلراء
الناس ومعتقداتهم الخاصة ومن أهم صفاته انه ينطلق من رغبات االفراد
وأهوائهم الخاصة وهذا ما يجعله في بعض االحيان بعيدا ً عن الحياد فهو
ينظر الي كافة االمور من زاوية واحدة فقط وتتسم خصائص التفكير
العاطفي بالسطحية والتسرع وحسم المواقف علي طريقة صح و خطأ.
-3-1التفكير الناقد  :يعد هذا النمط من أكثر أنماط التفكير شمولية فهو ينظر
إلى األمور بشكل تكاملي يراعي فيه كافة األحداث والظروف والمتغيرات
التي تختص بموضوع التفكير باإلضافة إلى أن هذا النمط يستعين بما
يتصل بموضوع التفكير من االحداث التي سبق حدوثها في الماضي .
-4-1التفكير المنطقي  :يمثل التحسن الذي طرأ علي طريقة التفكير
الطبيعي من خالل المحاولة الجادة للسيطرة علي التفكير الفطري
والصفة االساسية للتفكير المنطقي أنه يعتمد علي التعليل لفهم واستيعاب
االشياء ويالحظ ان وجود علة أو سبب لفهم االمور ال يعني أن السبب
وجيه أو مقبول ( )ABو أنماط التفكير المختلفة تحدد إتجاهات المستهلك
«يمكن تعريف اإلتجاهات بأنها الميول المكتسبة التى تنعكس فى
شكل سلوك فاإلتجاه يشير الي ميل المتلقي نحو أشياء أو أشخاص
أو مواقف معينة  ،فاإلهتمام بالموسيقي إتجاه  ،وحب لعبة كرة قدم
إتجاه ,الميل إلى العدوان أو اإلنعزال أو التعاون جميعهما إتجاهات
ويؤكد الباحثون أن اإلتجاهات تمثل متغيير تابع للقيم ومن ثم يمكن
تغيير إتجاهات المتلقي إذا أمكن تغيير قيمة شيء تمثل أساس
إتجاهاته لذلك تالحظ أن كثير من اإلعالنات تعمل علي تدعيم قيم
جديدة وتأكيدها بهدف محاولة تغير اتجاهات الجمهور المستهدف
تجاه السلعة او الخدمة المعلن عنها»( .خميس)55 ,2015,
«و يرتبط الذكاء اإلجتماعى بمفوم اخر هو التعاطف و الذى يعتبر جوهر
الذكاء اإلنفعالى  ,فالتعاطف يعنى فى جوهره فهم األحداث اإلنسانية و
اإلجتماعية  ,هو مفهوم أقرب إلى «لعب دور االخر» عن طريق فهم حالته
المعرفية و الوجدانية .و تصور فى عقلك نفس المشاعر التى يشعر بها
هذا الشخص الذى تشعر بالتعاطف معه( ».المغازى,محمد)11 ,2003,
«مفهوم التعاطف يأخذنا إلى مفهوم (الذكاء العاطفى) و هو مصطلح
يعبر عن قدرة الفرد على التعرف على المشاعر الشخصية و مدى
( )2011,13,Karlajenninngsتأثيرها على األشخاص من حوله»
«لقد إتفق الباحثون و المختصون أن الذكاء اإلجتماعى و العاطفى يعنى
توفر مجموعة من المهارات الشخصية لدى الفرد تتعلق بتعامله مع اآلخرين
منها  :اإلدارة القوية و التصميم و المثابرة و القدرة على تحريك دوافع
االخرين من خالل تحفيزهم للوصول إلى الهدف»( .هيكل)20 ,2010,
من أهم نظريات الذكاء اإلجتماعى:
-1-1النظرية المعرفية :يشير مصطلح المعرفة إلى مجموعة من
العمليات العقلية المتكاملة باإلدراك عن طريق اإلحساس و التخيل و التميز
و إصدار الحكم و التوصل إلى إستنتاج( .اللقانى,أحمد)20 ,2013 ,
-2-1النظـرية السلوكية  :ترتبط السلوكية بالمقام األول بالسلوك الذى
يمكن مالحظته على عكس األحداث الداخلـية مثل التفـكير و العاطفــة.
(اإلبراهيمى)20 ,2017,

-3-1النظرية المعرفية اإلجتماعية :أعطى باندورا عالم نفس
أمريكى إهتماما بالغا للنظرة اإلجتماعية من خالل إهتمامه
بدراسة الفرد فى تفاعله مع االخرين من خالل عالقاته
اإلجتماعية و مدى فهمه لالخرين يصبح لديه سياق إجتماعى .
()2020-7-7, ,http://najrannow.om
« لذا فإن السياق اإلجتماعى له أهمية بارزة من خالل إظهار
فعالية المعايير اإلجتماعية ,فضال أن المؤثرات البيئيه تلعب
دورا كبيرا فى إتجاهات الفرد,من خالل السياق اإلجتماعى
نفهم توجهات و أفكار المجتمع و ينشئ هذ السياق و يتكون
إبتداءا عبر األفكار الموروثة على شكل األعراف و التقاليد».
()http://najrannow
«أبعاد الذكاء اإلجتماعى»:

(أبو عشمه)35 ,2013,

 1-1اإلهتمام اإلجتماعى :يشــير إلى مستـــوى ميـــول و إهتمـــامات
األفراد داخل أى مجموعة بشرية ،وإستخدام مهارات التـــفاعل الكفء
مع األخرين( .رهيبو)11,
1-2المهارات اإلجتماعية :هى أى مهارة تمكن اإلنســــان
من التفاعل و التواصل من المهارات السلوكية و المعرفية
واإلجتماعية وهى عادات و سلوكيات مقبولة إجتماعيا و هى
مهارات ليست موروثة يكتسبها الفرد عند التفاعل اإلجتماعى.
()Ar.m.Wikipedia.or,2020
 1-3مهارة التعاطف :تشير إلى فهم أفكار و مشاعر اآلخرين.
سوف يتم عرض مجموعة من اإلعالنات تم من خاللها مناقشة
مواضيع هامة تخص المجتمع ,مثل العنف ضد المرأة  ,القضاء
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على التدخين .و اإلعالن عن منتجات أثارت الجملة اإلعالنية
ضجة كبيرة من قبل الجمهور و أثرت سلبا على المتلقى ,و هل تم
إستخدام كال من الذكاء اإلجتماعى و الذكاء العاطفى فى تصميم
اإلعالن ,و من خالل دراسة النظريات التوصل إلى إستنتاجات لمدى
فهم المعلن للمتلقى إجتماعيا وعاطفيا و معرفته لسياق المجتمع.

حملة للقضاء على التدخين.عام2019:إعالن خارجى.

 إعالن عن منتج صنى. عام.2017:نماذج من حملة إعالنية مستمرة توضح مدى تأثرها بقضايا المجتمع و
إتباع العادات و التقاليد و الذكاء اإلجتماعى :
إعالن خارجى.
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مناقشة النتائج :
 ال بد من مراعاه الحالة النفسية للمتلقى و ذلك لتجنب التأثير السلبى للمتلقى. يجب على المصمم إستخدام أبعاد الذكاء اإلجتماعى عند التصميم. فهم المصمم لعادات و تقاليد المجتمع يساعد على فهم اإلعالن. فهم المصمم لثقافة المتلقى الموجه له اإلعالن يساعد على نجاحه.المراجع : References
أوال  :المراجع العربية
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