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ملخص
ديكن لعملية االتصال ان توصف ابهنا عملية معقدة تتحكم فيها عوامل عديدة ومتشابكة ،فقد تكون
ىذه العوامل نفسية او اجتماعية او ثقافية او ذائقية ...وغَتىا ،كما يتحكم فيها ايضاً ما يصاحب ىذه

العوامل من ظروف ومالبسات فاالتصال حيمل كثَتاً من خصائص ادلستفيدين منو فال يفهم فهماً
صحيحاً اال يف ضوء قيم اجملتمع ومعتقداتو ومعايَته وموروثو احلضاري والشعيب.
لذلك تشكل الصور االعالنية (اجملسمات) خطاابً بصريً يعمل على زلاولة التأثَت على ادلتلقي

(ادلستهلك) يف الًتغيب وجذب االنتباه ضلو ادلادة ادلعلنة.
بناءً على ما تقدم ارأتى (الباحث) التاسيس دلشكلة من خالل التساؤل :ماىو اخلطاب البصري
لالعالن اجملسم يف ادلنتج الصناعي وىل ينعكس على التفضيالت اجلمالية للمستهلك؟
اذ يهدف البحث احلايل اىل الكشف عن االنعكاس الذي حيدثو اخلطاب البصري لالعالن اجملسم حول
ادلنتج الصناعي يف التفضيالت اجلمالية للمستهلك.
لذلك اعتمد الباحث ادلنهج الوصفي طريقة حتليل احملتوى يف تصميم اجراءات حبثو كونو اكثر ادلناىج
العلمية ادلالئمة لتحقيق ىدف البحث احلايل ،مبا ان االعالن اجملسم منتشر يف بقاع العامل لذلك ال ديكن
احصاء اجملتمع وحصره يف بياانت زلددة ،لذلك مت حتديد رلتمع البحث ابالعالانت اجملسمة حول ادلنتج
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) مناذج العالانت رلسمة كعينة قصدية للبحث احلايل على وفق رأي3(  فقد مت اختيار،الصناعي فقط
.اخلرباء الذين استعان هبم الباحث لتحديد صورة االعالن الذي تنطبق عليو متطلبات البحث احلايل
:اما اىم النتائج واالستنتاجات ىي
) اختذت من3 ،1( دتيزت مناذج العينة بتصميمها على وفق احد انواع التكوين فالعينتان-1
) فاعتمدت التكوين االفقي مبا يتوافق مع الفضاء الذي يشغلو االعالن2(  اما العينة،التكوين الشاقويل
.اجملسم بعملية انتظمت بشكل متناسق
دتيزت التكوينات التصميمية لالعالانت اجملسمة ابلبساطة وسهولة تلقي فكرة التصميم ما-2
.أوجد ذلك وظيفة رتالية للبيئة
.التفضيل اجلمايل،ادلنتج الصناعي،االعالن اجملسم،  اخلطاب البصري:الكلمات ادلفتاحية
Abstract
The process of communication can be described as a complex process controlled by
many factors and intertwined, these may be psychological or social, cultural or
ideological ... and others, and also controlled by the factors associated with these
factors of the circumstances and circumstances of communication, which carries
many of the characteristics of the beneficiaries do not understand They are true
only in the light of the values of the society and its beliefs and standards and its
cultural and popular heritage.
Therefore, the image forms (visuals) visual discourse is trying to influence the
recipient (consumer) in the encouragement and attract attention to the article
declared.
Based on the above, the researcher considered the establishment of the problem of
his research by addressing the subjects of stereotypes which represent an image of
advertising for industrial products, which are presented in public places to incite the
consumer's mind and try to attract his attention towards that product as a visible
speech.
The current research aims at detecting the reflection of the visual discourse of the
stereoscopic advertising on the industrial product in the aesthetic preferences of the
consumer.
Therefore, the researcher adopted the analytical descriptive approach in designing
his research procedures as it is the most appropriate scientific method to achieve the
current research objective, since the stereoscopic declaration is spread throughout
the world so it is not possible to count the society and restrict it to specific data. 3
sample templates were selected for the current search according to the experts'
opinion used to determine the image of the advertisement to which the current
research requirements apply.
The main findings and conclusions are:
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1. Characterized samples of the design of the design according to one of the types of
configuration, the samples (1, 3) taken from the vertical configuration, while the
sample (2) adopted the horizontal configuration in accordance with the space
occupied by the Declaration of the stereoscopic process coordinated in a consistent
manner.
2. The design configurations of the ads simple and simple to receive the design idea,
which created an aesthetic function of the environment.
Keywords: visual discourse, stereoscopic advertising, industrial product, aesthetic
preference.

ادلدخل:
يعرف عادلنا ادلعاصر بعصر العلم وادلعرفة والتكنولوجيا بتفاصيلو الدقيقة ،اذ يتخذ من عملية االتصال
وسيلة لتحقيق اىدافو ,كونو ديثل النشاطات اليت يقوم هبا االنسان يف حياتو اليومية سواء كان يف
ادلنزل او العمل – اجلامعة – ادللعب  ...وغَتىا ،فمن خاللو حتدث التفاعالت بُت األفراد  ..تلك
التفاعالت اليت ينتج عنها نقل األفكار وتبادل ادلعلومات وتلبية احلاجات وادلتطلبات.
فاالتصال عملية يقوم هبا الفرد يف ظرف ما ينقل من خالذلا رسالة ما حتمل ادلعلومات أو اآلراء أو
االجتاىات أو ادلشاعر إىل اآلخرين ذلدف ما عن طريق الرموز بغض النظر عما قد يتعرضها من
تشويش ،اذ حيدث عندما يقوم الفرد إبرسال أو استقبال ادلعلومات واألفكار واألحاسيس مع اآلخرين
وىذا اليقتصر على اللغة ادلنطوقة أو ادلكتوبة فحسب ،ولكنو يشمل كذلك لغة اجلسد ،وأسلوبو
وطريقتو يف تعبَته لآلخرين او سلاطبة افكار ادلتلقي من خالل النتاجات الفنية ادلتنوعة مثالً -:
التشكيالت اجملسمة اليت دتثل صورة اعالنية دلنتجات صناعية يراد منها التأثَت على اجتاىات
ادلستهلك.
لذلك فان ىذه الصور االعالنية (اجملسمات) تشكل خطاابً بصريً يعمل على زلاولة التأثَت على
ادلتلقي (ادلستهلك) يف الًتغيب وجذب االنتباه ضلو ادلادة ادلعلنة.
بناءً على ما تقدم ارأتى (الباحث) التاسيس دلشكلة من خالل التساؤل :ماىو اخلطاب البصري
لالعالن اجملسم يف ادلنتج الصناعي وىل ينعكس على التفضيالت اجلمالية للمستهلك؟

أمهية البحث :
تتحدد أمهية ىذا البحث ،يف كونو يلقي الضوء على رلموعة مفاىيم فكرية وعلمية يستند عليها
ادلتغَتات اليت شكلت طبيعة ىذا البحث منها اخلطاب البصري كونو وسيلة االتصال ادلبثوثة عرب
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منتج صناعي اختذ صورة اتصالية اعالنية هبيئة رلسمة ديكن عرضها يف االماكن العامة للتأثَت على
ادلستهلك ،اذ حتقق ىذه ااالعالانت اجملسمة الوظيفة واجلمالية فضال عن ادلتعة.

ىدف البحث:

يهدف البحث اىل :الكشف عن االنعكاس الذي حيدثو اخلطاب البصري لالعالن اجملسم حول ادلنتج
الصناعي يف التفضيالت اجلمالية للمستهلك.

منهج البحث :
اعتمد الباحث ادلنهج الوصفي طريقة حتليل احملتوى يف تصميم اجراءات حبثو كونو اكثر ادلناىج
العلمية مالءمة لتحقيق ىدف البحث احلايل.

حدود البحث:
حتدد البحث احلايل بـ ـ ـ ـ االعالانت اجملسمة يف ادلنتج الصناعي
ومكانياً يف امريكاً وزمانيا عام 2119

عينة البحث:

مت اختيار ( )3مناذج العالانت رلسمة كعينة قصدية من رلتمع البحث الكلي ادلتكون من ()15
منوذج مبا يتوافق مع اىداف البحث احلايل وعلى وفق رأي اخلرباء* الذين استعان هبم الباحث
لتحديد صورة االعالن الذي تنطبق عليو متطلبات البحث احلايل وىي:
 -1وحدة اضاءة.
-2مقعد جلوس.
-3منتج صناعي.
الدراسة ادلسحية:
اجرى الباحث دراسة مسحية ىدفت اىل التعرف على طبيعة االعالن اجملسم واشكالو واىدافو ،اذ
شكلت ىذه الدراسة انطباعاً بصريً للباحث حول اخلطاب البصري الذي حتملو تلك االعالانت
وغايهتا.
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أداة البحث:قام الباحث ببناء اداة لبحثو لتحليل مناذج العينة* ،اذ استندت ىذه االداة اىل التأطر
ابدلنهج الوصفي التحليلي واليت تضمنت رلموعة زلاور ىي:
 -1الوصف البصري.
 -2زلددات التصميم.
 -3تقنيات االظهار للتصميم.
 -4احلقل االستعاري.
 -5االسلوب واالجتاه.
 -6متغَت البحث (االعالن اجملسم).

بعد ذلك عرض الباحث استمارة التحليل على رلموعة من احملكمُت* لغرض التعرف على صالحية
مكوانهتا يف قياس اذلدف الذي وضعت الجل قياسو.

حتديد ادلصطلحات:
-1اخلطاب البصري :عرفو الباحث اجرائيا:
رلموعة مفردات بصرية تشكل لغة ديناميكية خللق دالالت ذات معٌت متكامل من خالل
فضائها ادلرئي ،اذ يشتمل على الشكل اجملسم ذي االبعاد الثالثة والفضاء واالرضية ليعرب عن الشعور
واالحساس وادلزاج الذي ينعكس على التفضيالت اجلمالية للمستهلك.
-2االعالن اجملسم :عرفو الباحث اجرائيا:

شكل ىندسي حقيقي ندركو بصريً وعقلياً وحسياً يتكون من ثالثة ابعاد (الطول – العرض –

العمق) لو حيز يف الفضاء ديكن توظيفو خلطاب بصري كرسالة موجهة للمستهلك زلملة برموز
لتفعيل تفضيالتو اجلمالية.

* ملحق رقم( )1استمارة التحليل
* استعان الباحث مبجموعة من اخلرباء ىم-:
-1أ.د .ىدى زلمود عمر – تصميم صناعي.
-2أ.م.د .صالح نوري زلمود – تصميم صناعي.
-3أ.م.د .نوال زلسن – تصميم صناعي.
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-3ادلنتج الصناعي :عرفو الباحث اجرائيا:
ىو رلموعة ادلواد واخلامات اليت دتت معاجلتها يف سلسلة تتابعية على وفق تقنيات الظهار شكل يعرب
عن منتج معُت ويؤثر يف تفضيالت ادلستهلك اجلمالية على وفق معطيات اخلطاب البصري.
-4التفضيل اجلمايل :عرفو الباحث اجرائيا:

حالة التقدير اليت دتيز ادلستهلك جتاه ادلنتج الصناعي ليثَت لديو االعجاب واالىتمام وادليل ،حينما يتم
تفضيلو واختياره عن سواه وذلك بسبب ادراكو احلسي كونو مبعثا لالرتياح والتوازن واالنسجام
النفسي.
ادلبحث االول :االتصال واخلطاب البصري:
ان عملية اخلطاب البصري اكثر احكاماً وانضباطاً من صور االتصال االخرى الن عناصر
االتصال االربعة (ادلصمم الصناعي – ادلنتج الصناعي – الوسيلة – ادلستقبل او ادلستهلك) يف
مواجهة مباشرة مستمرة تيسر التحكم يف كل عنصر ومراجعة اجيابياتو وسلبياتو ،فاالتصال يف ىذا
اجملال ليس من طرف واحد كما يفهمو بعض ادلصممُت الصناعيُت ،اذ يبدأ ابدلصمم الصناعي
(ادلرسل) وينتهي ابدلتلقي (ادلستقبل او ادلستهلك) ،لكنو يف صورتو الفعالة يتم بشكل دائري ويف رلال
امشل واوسع يهتم بكل الظروف واالمكاانت اليت حتيط بفضاء عرض ذلك ادلنتج كمنظومة مًتابطة
ديكن ان نطلق عليها بيئة اخلطاب البصري للتصميم ،واليت تتسم بنوع من التفاعل ادلستمر بُت
عناصرىا ومكوانهتا كما يبدو يف ادلخطط (.)1

سلطط ( )1يوضح عملية االتصال واخلطاب البصري
المصمم الصناعي :يفكر ويرسل
في المرجع :المستقبل يرسل
اثر المنتج الصناعي:تحقيق الهدف

الخطاب البصري

المنتج الصناعي :رموز واشارات مفهومه

الوسيلة :عرض المنتج مباشرة
المستقبل :يفكر ويستقبل
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لذلك فان عملية االتصال ديكن ان توصف ابهنا عملية معقدة تتحكم فيها عوامل عديدة
ومتشابكة فقد تكون ىذه العوامل نفسية او اجتماعية او ثقافية او ذائقية ...وغَتىا ،كما يتحكم
فيها ايضاً ما يصاحب ىذه العوامل من ظروف ومالبسات فاالتصال حيمل كثَتاً من خصائص
ادلستفيدين منو فال يفهم فهماً صحيحاً اال يف ضوء قيم اجملتمع ومعتقداتو ومعايَته وموروثو احلضاري

والشعيب.
اذ يعد االتصال خطاابً بصريً ديثل صورة من صورة النشاط االنساين النابع من حاجة االنسان
ومتطلباتو اىل االخرين يف اشباع حاجاتو االولية واالستقرار ودفع ادلخاطر وحتقيق االمان ،حبيث اصبح
نشاطاً يومياً او حلظويً بُت افراد اجملتمع لتنظيم حياهتم واشباع حاجاهتم اليومية سواء أكان ذلك يف
نوع التجمعات ادلعاصرة ام احلديثة وغَتىا.
فمع تطور النشاط االنساين للمجتمعات ابختالفها واىدافها وحاجاهتا تطور اخلطاب البصري
لالتصال ليقابل ىذه التغَتات فنشأت منظومات متكاملة لو تيسر فهم وادراك اىدافو وابعاده يف ىذه
اجملتمعات ،لذلك مل يعد االتصال رلرد نشاط انساين لكنو تغَت وتطور ليصبح عملية اجتماعية اىم ما
دييزىا االستمرار والتدفق حبيث تضم ىذه العملية امناطاً سلتلفة من العمليات النفسية والسلوكية
ومتغَتات العصر وتكنولوجياتو لتتفق مع البناء احلضاري والثقايف الذي دييز ادلدة الزمنية اليت يعيش
حلظاهتا افراد اجملتمع ،عليو اصبح اخلطاب البصري لالتصال ضرورة حتمية ال يستغٍت عنها اي رلتمع
من اجملتمعات البشرية ،اذ ان فقدان عملية االتصال بُت افراد اجملتمع يصبح سبباً يف تعذر ظهور
احلضارات االنسانية.
ان تعدد وسائل االتصال وبروز امهيتها بشكل واضح وىائل منذ هنايت القرن ادلاضي وتطورىا يف
بدايت القرن احلايل الذي شهد تشظياً معرفياً وتكنولوجياً افرز العديد من مظاىر النظريت والعلم
ووسائل االتصال حبيث اصبح العامل يعيش وكأنو يف قرية اعالمية صغَتة ،فما حيدث يف اي رلتمع من
رلتمعات العامل يًتدد صداه يف رتيع رلتمعاتو االخرى ،فالثورة االتصالية اليت يشهدىا عامل اليوم
تنطوي على امكاانت غَت زلدودة لتعاظم وتوالد ادلعرفة وادلعلومات واالسراع يف نشرىا وتداوذلا وعملية
طرح اتثَتاهتا الثقافية والذائقية والفنية يف صور متعددة عملت يف اجياد نوع من التفاعل احلادث نتيجة
التطور يف ىذا اجملال ووسائلو ادلتعددة ،ما زاد ذلك احلاجة اىل استثماره يف كافة اجملاالت ومنها رلال
االعالن للتشكيل اجملسم الذي ديكن ان يعطي انطباعات بصرية عند ادلتلقي لتشكل ظاىرة اجتماعية
وقوة رابطة بُت ادلصمم الصناعي وادلنتج وادلتلقي واليت ترخي بظالذلا على بناء عالقات اجتماعية
حتمل خصائص مشًتكة يف نوع اخلربة اليت يهدف اليها ادلرسل (ادلصمم الصناعي) يف عملية جذب
انتباه ادلتلقي ضلو ادلنتج الصناعي من خالل اعادة تشكيل او تعديل ادلفاىيم والتصورات السابقة لكل
طرف من اطراف العملية االتصالية السيما ادلتلقي فهي دتثل لقاء خربتُت حول موضوع االتصال عن
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طريق االعالن اجملسم للمنتج الصناعي ليغذي اخلطاب البصري عند ادلتلقي شلا يشكل تفاعالً
اجتماعياً ديناميكياً ليأخذ انساقاً ومسارات مستمرة ومتواصلة دلدة من الزمن ،تتضمن احلركة والتغيَت
واشاعة االستعمال ذلذه الطريقة او ابتكار طرائق عرض اخرى ابستعمال الرموز واالشارات
واالستعارات لتحدث تشكيالً جديداً للمفاىيم ادلتعلقة للمنتج الصناعي.
االعالن واخلطاب البصري:

تعد صناعة االعالانت ليست من الفنون ادلستحدثة وأمنا ىي قددية قدم التاريخ ،فقد بدأ االعالن
على أشكال سلتلفة تطورت مبرور القرون حىت أصبح االعالن بصورتو اليت يظهر عليها االن بفضل
الوسائل التقنية احلديثة اليت تستخدم يف عمليات الطباعة واظهار االلوان واالشكال وابحجام سلتلفة.
لذلك يعد االعالن أحد أنشطة الًتويج عن افكار تدور حول شيء معُت الغٌت عنها لؤلنشطة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والريضية والفنية ...وغَتىا وكذلك ابلنسبة للمؤسسات
وادلنظمات اخلَتية غَت الرمسية اليت تقوم ابالعالن عن رلهوداهتا لكي حتصل على دعم اجملتمع
والتحويل ادلادي الالزم الستمرارىا يف عملها وادائها لرسالتها.
وعلى الرغم من ذلك كانت صورة االعالن ادلنجز تدل على وجود جانب كبَت من الضعف وافتقاره
اىل البعد اجلمايل والفٍت ،لكن ظهرت بوادر االجتاه الفٍت السليم يف االعالن خالل القرن العشرين
وبدأت عناية ادلصمم االعالين ابجلانب الفٍت واجلمايل بعد ان ظهر االعالن كوسيلة ديكن ان تسهم
يف تغيَت وجهات نظر ادلتلقُت (اجلمهور) ،اذ تطورت أشكال االعالن تدرجييا حىت وصلت اىل
الشكل الذي نراه اليوم مبا فيو من عمليات الفن واالبداع ،اذ ظهرت االعالانت ادللونة ،وتطورت
ادللصقات اليت يتم الًتويج عنها ابلطرقات العامة ،وبزغت يف األفق أصناف ال حصر ذلا من وسائل
االعالن ادلختلفة( .صاحل 2114 ،ص.)153
لذلك يعد االعالن احد الفنون اليت تتطور تطوراً ذاتياً من خالل التطور التقٍت الذي وصل اليو فمع
التطور الكبَت الذي أحدثتو احلواسيب االَلية يف عادلنا ادلعاصر والذي انعكس ذلك بدوره على عامل
الدعاية واالعالن فأصبح تصميم االعالانت واخراجها مرتبط ابلتطور العلمي والتقٍت الذي اصبحت
احد مساتو جذب انتباه ادلتلقي دلا حيتويو من تقنيات فنية وطباعية والوان جاذبة.
اذ يشَت (ابو دبسو وغيث) يف ىذا الصدد "أن احلكومات ورجال األعمال العرب بدأو يدركون وظيفة
االعالن خالل العقود الثالثة األخَتة من القرن ادلاضي ،اذ شهدت صناعتو نشاطا ملحوظا أدى اىل
بروز وكاالت أعالنية متميزة قادت النشاط االعالين خالل ىذه ادلرحلة اىل ادلستوى الذي يظهر بو
االن" (ابو دبسة وغيث 2119 ،ص )11
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كما يشَت (طالو) اىل مفهوم االعالن ابنو "عبارة عن النشر ابلوسائل ادلختلفة للفت نظر اجلمهور اىل
سلعة معينة أوال عمل من األعمال ،وقد أصبح االعالن يف عصران ىذا مسألة حيوية لكل من يريد
تنمية أعمالو واالكثار من عمالئو وابلتايل مضاعفة أرابحو" (طالو 1969 ،ص. )153
ان االعالن  Advertisementكما حيدده (ابو دبسة وغيث) ابنو "إظهار األثر واجملاىرة بو أو
يف االصطالح إبراز مزاي أو نشاط ما والًتويج لو .ويرتبط االعالن ابلدعاية يف سلتلف رلاالت الثقافة
والسياسة والفنون" (ابو دبسة وغيث 2119 ،ص.)15
لذلك يرى (الباحث) ان االعالانت تؤدي دوراً كبَتاً يف حياة اجملتمعات ،كوهنا دتدان ابدلعلومات

التجارية واخلدمية وحتقق لنا فوائد عدة كأفراد ورتاعات ،فضالً عن ذلك فاهنا تسهم يف االسراع
بعمليات التنمية االقتصادية وحتقيق الًتويج التجاري والعلمي واالجتماعي والفٍت والريضي ...وغَتىا.
فضالً عن دورىا احليوي كمصدر من مصادر االتصال اجلماىَتي.
كما يؤكد (احلديدي وعلي) على "ان االعالن يعد ظاىرة عظيمة األمهية يف احلضارة احلديثة والسيما
ما يتصل منها ابلصناعة والتجارة والسياسة والثقافة والفنون واخلدمات ،ويدل حتليل أكثر االعالانت
شيوعاً على أنو حيمل يف فكرتو أاثرة الىتمام الناس أبمور ال تكون موضع انتباىهم يف اللحظة اليت
تسبق رؤيتهم لو أو مساعو ،وأن فيو استخداما لوسائل متعددة ،وأنو ينطوي على مقاصد متنوعة،
ويًتك أاثراً سلتلفة يف الناس ،ويُّدل حتليل االعالانت كذلك على أن ذلا لغة خاصة ،وأن وراءىا
شلولُت ،وأهنا ذترة عمليات متعددة األطراف تعتمد على الكثَت من األسس العلمية وادلوجهات الفنية".
(احلديدي وعلي 2118 ،ص)19
كذلك يؤكد (ادلنديل) عند احلديث عن االعالن على االنتباه اىل موضوعُت فيو :األول يتمثل
ابلصورة اليت يظهر عليها ،واليت يطالعها اجلمهور (ادلتلقُت) ،وىذا ما يشَت اليو تعريف االعالن ،أما
الثاين فيقصد بو العملية اليت تنتهي اىل اصلاز تلك الصورة أو الفكرة اليت حيملها االعالن
( )Advertisingأو ما ديكن تسمية (صناعة االعالن) ويدخل فيها مصمم االعالن والكاتب
وادلخرج واخرون غَتىم (ادلنديل1996 ،ص.)21

ادلبحث الثاين :االعالن اجملسم:
يعترب نوع من انواع االعالن ادلرئي ويتميز ىذا االعالن عن غَته انو يتجسد وثالثي االبعاد ومن اىم
عوامل صلاحو
 .1ادلوقع
 .2احلجم
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 .3التوقيت.
 :سلبياتو
 .1تكلفة ىذا النوع من االعالن عادة تكون ابىضة
 .2قد ال خياطب الشرحية ادلستهدفة بطريقة فعالة نظرا لسوء التخطيط
 .3قد ال يتسم التصميم ابدلرونة كما يف االعالانت ادلطبوعة نظرا لالشًتاطات القائمة عليها
 .4اتثره بعوامل التعرية مع الوقت
 .5اجيابيات االعالن اجملسم
 .6ترك اثر خاص على الرائي و يظل االعالن يف اذىاهنم فًتة اطول
 .7ايصال الرسالة االعالنية بوسيلة غَت اعتيادية شلا يساعد على التنوع وجذب االنتباه
 .8من خالل الدراسة اجليدة من الناحية اجلغرافية والتصميم ذاتو والشرحية ادلستهدف ويستطيع
حتقيق صلاح يفوق انواع االعالانت ادلرئية وادلسموعة.
)http://slides.com/aeshahbinmaleh/deck/fullscreen#/0/2(.

يعمل االعالن اجملسم على تغَت ميول واجتاىات وسلوك ادلستهلكُت احملتملُت من خالل جعلهم اكثر
قبوالً لالنتاج الصناعي عن طريق االيت-:

أوال -:توفري ادلعلومات:

حىت يستطيع االعالن التأثَت حتقيق اذلدف االساس لالعالن جيب ان بكون قادر على تغيَت ميول
واجتاىات وسلوك ادلستهلكُت احملتملُت ،اذ البد من توفَت رلموعة من ادلعلومات والبياانت اليت جيهلها

ادلستهلك حول ادلنتج الصناعي اجلديد.
اذ ديتاز االعالن اجملسم عن ادلنتج الصناعي اجلديد ابلصفات االتية-:
حيتوي معلومات توضح للمستهلك مزاي وصفات ىذا ادلنتج.
زلاولة تكوين رغبة لدى ادلستهلك يف احلصول على ادلنتج الصناعي اجلديد ،من خالل ابراز مزايىا
يف تقدمي بعض مشاكل احلياة ،مثال االعالن عن مكنسة كهرابئية اليت تقدم لربو ادلنزل احلل االمثل
دلشكلة النظافة يف االماكن الضيقة وادلختفية يف جوانب ادلنزل( .بدر والعبديل)22 : 1991 ،
اثنيا :تغيري رغبات ادلستهكلني:
حيتاج تغيَت رغبات ادلستهلكلُت اىل تصميم االعالن اجملسم بعناية فائقة ،وذلك الن السلوك
االستهالكي لدى االفراد يتأثر مبجموعة من الظروف الثقافية واالجتماعية وديكن تغيَت رغبات
ادلستهلكُت من خالل-:
 .1اظهار الفوائد اليت جينيها ادلستهلك اذا اقتنع ابدلنتج الصناعي اجلديد.
 .2أن يكون ادلستهلك راغبا يف تغيَت اجتاىات وتبٍت افكار جديدة.
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 .3أن خيلق االعالن جوا عاما من التأييد للمستهلك يؤكد سالمة قراره عند شراء ادلنتج
الصناعي( .احلديدي)23 : 2111 ،
اثلثا -:تغيري تفضيل ادلستهلكني للماركات ادلختلفة:
يف كثَت من االحيان الحيتاج ادلعلن اىل تغيَت سلوك ادلستهلكُت تغيَتاً جذري كامال ،ويبدأ ىذا
التغيَت عند طرح ادلنتج الصناعي اجلديد يف االسواق.
ولكن غالبا ما جيد ادلعلن نفسو مضطرا اىل تغيَت رغبات ادلستهلكُت وحتويل ميوذلم من ماركة
منافسة اىل ادلاركة (العالمة التجارية) اليت يُ َسوق منتجها الصناعي ،ويف ىذه احلاالت يعتمد ادلعلن

على الرغبات واحلاجات احلالية للمستهلكُت ،اذ جيد ادلعلن يف االساليب االعالنية ادلتعددة وسيلة اىل
حتقيق ىذا التغيَت يف تفضيل ادلستهلكُت دلاركو دون أخرى.
ففي اطار اىداف االعالن فقد اجري حبث مشل ( )311شركة يف امَتكا وكندا عن االغراض اليت
يستهدفها النشاط االعالين ،أسفر البحث على قائمة مستفيضة من االغراض وكان من أمهها(ادلنديل،
-:)28 : 1996
 .1تشجيع طلبات االستفسار عن منتجات الشركو.
 .2خلق صورة ذىنية مستحبة لسمعة الشركة.
 .3تشجيع ادلوزعُت لدعم منتجات الشركة بنشاطهم.
 .4حتقيق الزيدة ادلستمرة يف ادلبيعات.
 .5اتكيد امهية الشركة يف نظر ادلوردين.
 .6دعم الروح ادلعنوية لرجال البيع.
 .7ادلساعدة على تقدمي ادلوزعُت اجلدد للسوق.
كما وضعت بعض الشركات أىدافاً أكثر حتديد لنشاطها االعالين ادلوجو ضلو ادلسنهلك النهائي،
كما يلي(النادي وشهيب-:)9 : 2117 ،
 .1زيدة االستهالك عند ادلستهلكُت احلاليُت.
 .2التذكَت ادلستمر للمستهلكُت بوجود السلعة.
 .3جعل ادلشًتكُت يقبلون على استهالك ماركو زلددة.
 .4حتويل طلب ادلشًتين من استهالك منتج منافس اىل االصناف ادلعلن عنها.
 .5توسيع قاعدة ادلستهلكُت عن طريق تشجيع العمالء ادلرتقبُت على جتربة الصنف (ادلنتج
الصناعي الول مرة).
انطالقاً شلا تقدم يرى (الباحث) انو لو اردان حتديد مفهوم إعالن تتوافر فيو شروط مقبولة من الشمول
والدقة والوضوح ،ديكن التوصل اىل صيغتُت-:
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الصيغة األوىل :ان االعالن ىو (توظيف وسائل االتصال اجلماىَتي الرئيسة مثل الصحافة واللوحات
واالذاعة والتلفزيون والسينما واالنًتنت كعنصر رئيس لالعالن).
اما الصيغة الثانية :ان االعالن (ىو كل عرض ،أو تقدمي ،مأجور وغَت شخصي لؤلفكار أو البضائع
أو اخلدمات وراءه شلول معروف وينطوي على استعمال وسائل األعالم مثل الصحف واجملالت
واألفالم السينمائية واللوحات ادلعلقة خارج األبنية (االعالانت الضوئية او الالفتات) والبطاقات
وادلنشورات واالدلة والنشرات الدورية).

مؤشرات االطار النظري:
 .1ان تشكيل االعالن يتميز ابلبساطة والوضوح والقدرة على وصفو بصريً حبيث حيمل رلموعة من
ادلعلومات أو اآلراء أو االجتاىات أو ادلشاعر إىل اآلخرين هبدف ما عن طريق الرموز اليت يتمثلها.
 .2ديكن للتشكيالت اجملسمة ادلتمثلة بصورة اعالنية الحد ادلنتجات الصناعية تصلح للعرض يف االماكن
العامة لتحريض ذىنية ادلستهلك وزلاولة جذب انتباىو وااثرتو جتاه ذلك ادلنتج بكونو يشكل خطاابً
بصريً معلناً.
 .3يعد اخلطاب البصري وسيلة االتصال ادلبثوثة عرب منتج صناعي اختذ صورة اتصالية اعالنية هبيأة رلسمة
حتمل الوظيفة واجلمالية وادلتعة.
 .4ديكن لالعالن اجملسم ان أيخذ حلقة دائرية تبدأ ابدلصمم الصناعي (ادلرسل) وينتهي ابدلتلقي (ادلستقبل
او ادلستهلك) ،ويهتم بكل الظروف واالمكاانت اليت حتيط بفضاء عرض ذلك االعالن كمنظومة
مًتابطة ديكن ان نطلق عليها بيئة اخلطاب البصري للتصميم واليت تتسم بنوع من التفاعل ادلستمر بُت
عناصرىا ومكوانهتا.
 .5ديكن لعملية االتصال ان توصف ابهنا عملية معقدة تتحكم فيها عوامل عديدة ومتشابكة فقد تكون
ىذه العوامل نفسية او اجتماعية او ثقافية او ذائقية ...وغَتىا.
 .6ديثل االتصال خطاابً بصريً على ىيأة صورة من النشاط االنساين النابع من حاجة االنسان ومتطلباتو

اىل االخرين يف اشباع حاجاتو االولية واالستقرار ودفع ادلخاطر وحتقيق االمان ،حبيث اصبح نشاطاً
يومياً او حلظويً بُت افراد اجملتمع لتنظيم حياهتم واشباع حاجاهتم اليومية سواء أكان ذلك يف نوع
التجمعات ادلعاصرة ام احلديثة وغَتىا.
 .7ديكن لالعالن اجملسم ان يعطي انطباعات بصرية عند ادلتلقي ليشكل ظاىرة اجتماعية وقوة رابطة بُت
ادلصمم الصناعي وادلنتج وادلتلقي واليت ترخي بظالذلا على بناء عالقات اجتماعية حتمل خصائص
مشًتكة يف نوع اخلربة اليت يهدف اليها ادلرسل (ادلصمم الصناعي) يف عملية جذب انتباه ادلتلقي ضلو
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ادلنتج الصناعي من خالل اعادة تشكيل او تعديل ادلفاىيم والتصورات السابقة لكل طرف من اطراف
العملية االتصالية السيما ادلتلقي.
 .8ديثل االعالن اجملسم أحد أنشطة الًتويج عن افكار تدور حول شيء معُت الغٌت عنها لؤلنشطة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والريضية والفنية ...وغَتىا.
 .9يعد االعالن اجملسم احد الفنون اليت تتطور تطوراً ذاتياً من خالل التطور التقٍت الذي وصل اليو التطور
الكبَت الذي أحدثتو احلواسيب االَلية.

حتليل العينات

عرض الباحث استمارة التحليل على رلموعة من احملكمُت* لغرض التعرف على صالحية مكوانهتا يف
قياس اذلدف الذي وضعت الجل قياسو.
العينة ( )1وحدة اضاءة
الوصف البصري:

يتكون االعالن اجملسم من ثالث قطع اوذلا ديثل
قدح الشاي واثنيها ابريق الشاي الذي يشكل وحدة

اانرة وكالمها حيمل عالمة ( )mىي رمز دلاكوالت
ماكدوانلد ،اما ادلقطع الثالث فانو يتمثل ابلعامود الذي
اختذ شكل الشاي عندما يسكب يف القدح ،تضمن
التصميم لونُت مها البٍت الفاتح والبٍت الغامق ،اذ يشَت
ىذا االعالن اىل مكان (كويف شوب
.)Shop

Coffee

حمددات التصميم:
اعتمد ادلصمم التكوين الشاقويل يف تصميم ىذا االعالن
*

استعان الباحث بمجموعة من الخبراء هم-:

-6أ.د .هدى محمود عمر – تصميم صناعي.

-6أ.م.د .صالح نوري محمود – تصميم صناعي.
-6أ.م.د .نوال محسن – تصميم صناعي.
-4م.د .جاسم خزعل – تصميم صناعي.
-6م.د .علي غازي – تصميم صناعي.
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الذي يتوافق مع الفضاء ادلفتوح ،اذ يتميز ىذا التكوين ببساطة وسهولة تلقي الفكرة عند ادلشاىدة
االوىل لو كونو يرمز اىل ادلكان شلا اضفى ذلك وظيفة رتالية للبيئة اليت استخدم فيها.

تقنيات االظهار للتصميم:
اختذ ادلصمم من شكل االيقوانت ادلكونة لالعالن رموزاً الظهارىا ما تولد عنها ايقونة بصرية اعطت
البعد الثالث والعمق واالشارة اىل ادلكان من خالل حركة السائل (الشاي) الذي يتجو ضلو االسفل.

احلقل االستعاري:
تشكل االيقوانت الواقعية مصدراً مهماً يف تصميم االعالن اجملسم ،اذ اعتمد ادلصمم على االدوات اليت
تستعمل يف تقدمي اخلدمات للزبون الذي يراتد الكويف شوب ،لذلك قدم ادلصمم رلموعة من القيم
الشكلية اليت استطاع من خالذلا استلهام فكرة االعالن.

االسلوب واالجتاه:
صمم شكل االعالن اجملسم على وفق االسلوب الواقعي من خالل التجسيد لشكل االيقوانت
ادلكونة لو وادلتمثلة ابلقدح واالبريق اللذين يستعمالن يف شرب الشاي ،اذ مت اختزال فكرة االعالن اىل
ايقونة بصرية تتوسط الشارع ادلؤدي اىل الكويف شوب ،لذلك فان شكل االعالن مستل من البيئة
الواقعية اليت تسخر ابنواع الدالالت الرمزية فاعتمد ادلصمم شكل القدح واالبريق لتنفيذ فكرة ادلنتج.

متغري البحث (االعالن اجملسم):
حييلنا تصميم االعالن اىل قراءة دالالتو من خالل الرموز ادلستعملة يف صناعتو ،لذلك فان الرمز الداليل
ذلذا االعالن يدل على نوعية ادلادة ادلقدمة للزبون ادلتمثلة (الشاي – القهوة – ادلشروابت االخرى).
العينة ( )2اعالن جتاري
الوصف البصري:

يصور االعالن اجملسم شكالً دلقعد
للجلوس واالنتظار ادلتكون من قطعة
حلوى متمثلة بنستلة ()Kit Kat
الشهَتة ،اذ استبدل ادلصمم مادة
(الكاكاو) ابلواح من اخلشب تلون بلون
ىذه ادلادة ومت صغ جزء منو بلون اشبو
بغالف احللوى يظهر من خالذلا شعار
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الشركة ادلنتجة.

حمددات التصميم:
اعتمد ادلصمم التكوين االفقي يف تصميم ىذا االعالن ،اذ يظهر ذلك من خالل الواح اخلشب اليت
استعملت كمساند للظهر واعطت انطباعاً بصريً جيذب ادلستخدم للمكان الذي يشغلو ،ان ىذا
التكوين دتيز ابلبساط وسهولة الفكرة اليت تثَت االنتباه واجلذب ما اعطت وظيفة رتالية للبيئة اليت
استخدم فيها ،كما اعتمد الفضاء احمليط ابالعالن كاداة لتوصيل ادلعٌت من خالل التفاعالت ادلتداخلة
بُت االعالن وادلتلقي.

تقنيات االظهار للتصميم:
اتباع ادلصمم االشكال الرمزية ادلستوحاة من الواقع وادلتمثلة بقطعة من احللوى ادلفضلة عند الكثَت من
الناس الجياد نظام مركزي من خالل عملية تنظيمها حبيث تكون مرشدة للعُت ما حيقق ذلك ايقاعاً
بصريً بسبب دتركز وحدة التصميم.

احلقل االستعاري:
اعتمد ادلصمم شكل االعالن من بيئة ادلتلقي من خالل الرمز الذي يشَت اىل قطعة احللوى وعملية
استثمارىا كمقعد للجلوس واالنتظار ،شلا اعطت داللة رمزية للمنتج وادلكان.

األسلوب واالجتاه:
اعتمد ادلصمم االسلوب اذلندسي الذي حيمل انسجاماً كجانب لطبيعة االلواح ادلكونة دلسند الظهر يف
ادلقعد ،ما اضفى ذلك تفسَتاً لداللة الشكل او الرمز من خالل بيئة االعالن ،اذ كونت االشكال
البصرية يف ىذا االعالن صورة تعتمد على الدالالت الرمزية كون ان االيقونة البصرية تعتمد على ادلتلقي
يف عملية التفسَت والفهم.

متغري البحث (االعالن اجملسم):
حييلنا شكل تصميم االعالن ادلتمثل بقطعة احللوى اليت اعتمدىا ادلصمم يف عملية التصميم اىل تفسَت
الداللة الرمزية من خالل الشكل البصري ادلوظف الذي اسهم يف التعبَت عن فكرة االعالن ،اذ تشكل

262

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
العناصر البنائية لالعالن عالمة ميهمنة من حيث ادلساحة واحلجم واللون اعطت انطباعاً حسياً بصريً
يتعالق مع الصور الذىنية للمتلقي ما احدث ذلك تفاعالً اجيابياً بينهما.

العينة ()3

الوصف البصري:

يصور االعالن احدى عناصر التجميل اخلاص
للنساء وادلتمثل بطالء االظافر ،اذ شكل العنصر
اجملسم فكرة االعالن ليعرب عنها بقوة وىيمنة ضمن
فضاء مفتوح ديكن ان جيذب انتباه ادلستهلك ذلذه
ادلادة ،قد يكون ىذا االعالن نصاً بصريً يعرب عن
منتج صناعي متداول بُت فئة من اجملتمع.
حمددات التصميم:

تضمن االعالن وحدة تصميمية دتثلت بعلبة
الطالء اليت اختذت شكالً مائالً للداللة على
الًتويج للمادة السائلة اليت تظهر من ىذه العلبة فشكلت ادلنظومة ابكملها نظاماً تصميمياً شاقولياً
يستند اىل السائل الذي ظهر بشكل عامودي يستند فيها على ادلادة السائلة ادلنتشرة على سطح االرض
فتكونت قاعدة لالعالن.
لقد غلبت البساطة يف عملية التصميم من خالل النظام التجميعي لعناصر ىذا االعالن داخل الفضاء
احمليط ابدلنتج ليكون فكرة داللية اعتمد فيها احلجم وادللمس واللون والشكل ،فاللون ديثل مركز العناصر
داخل ىذا الفضاء ونقطة جذب تثَت انتباه ادلتلقي كوهنا انتظمت بشكل متناسق.

تقنيات االظهار للتصميم:
اعتمد ادلصمم يف عملية اظهار الشكل داخل ىذا االعالن على مكوانت عناصره ادلشكلة لو فعلبة
التصميم دتثل امنوذجاً واقعياً مت طالؤىا ابدلادة االساس اليت يروج ذلا االعالن ،كما شكل اللون العنصر

االساس ذلذا االعالن كونو اعتمد الواقعية وقد ترتب من خالل ذلك ظهور ادللمس ونوع اخلامة شلا
شكل ذلك جانباً وظيفياً أتطر جبمالية استمدت قوهتا من التأثَت البصري للشكل وعملية تفاعلها مع
ادلتلقي.
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احلقل االستعاري:
اتبع ادلصمم الفضاء احمليط ابالعالن الستلهام فكرة تصميم االعالن ابالعتماد على طبيعة ادلنتج
الصناعي كونو من االمور االساس اليت تدخل كمستحضر جتميلي تعتمده اغلب النساء يف عملية التزيُت
والتجميل ،اذ اعتمد ادلصمم على الشكل االيقوين (علبة الطالء) اجلاىزة ونوعية الطالء (اللون) الذي
اضفى داللة سائدة ،فضالً عن كوهنا مؤشراً لنوع ادلنتج.

االسلوب واالجتاه:
اتبع ادلصمم االسلوب الثقايف من خالل عملية الًتويج للمنتج الصناعي ليحمل داللية رمزية رتالية
تعتمد ادلساحات اللونية حبيث دتيز ىذا االعالن ابلبساطة واذليمنة داخل الفضاء احمليط بو شلا حقق
ادلصمم من خالل ذلك نوعاً من الًتابط عن طريق االشكال التعبَتية للمنتج وتفاعلها مع ادلتلقي
(ادلستهلك).

متغري البحث (االعالن اجملسم):
حييلنا الشكل اجملسم ادلستعار يف تصميم االعالن اىل الداللة الرمزية للمنتج داخل بيئة اجتماعية يتداول
فيها ىذا النوع ،كما توضح منظومة ادلنتج ابنو يروج دلنتج اختذ شكالً بصريً بسيطاً اعطى معٌت ابتعد
من خاللو عن التعقيد وابمكانو ان يفسر دالاللتو الرمزية عند ادلتلقي بسهولة ويسر.

عرض النتائج واالستنتاجات :
بناءً على التحليل الذي اجراه الباحث لنماذج العينة يستنتج االيت:
-1يظهر ان رتيع مناذج العينة ادلتمثلة ابالعالانت اجملسمة قد وصفت نفسها بصريً من خالل العناصر
البنائية ادلشكلة ذلا.
-2دتيزت مناذج العينة بتصميمها على وفق احد انواع التكوين فالعينتان ( )3 ،1اختذت من التكوين
الشاقويل ،اما العينة ( ) 2فاعتمدت التكوين االفقي مبا يتوافق مع الفضاء الذي يشغلو االعالن
اجملسم بعملية انتظمت بشكل متناسق.
-3دتيزت التكوينات التصميمية لالعالانت اجملسمة ابلبساطة وسهولة تلقي فكرة التصميم شلا اوجد
ذلك وظيفة رتالية للبيئة.
-4اعتماد ادلصمم الصناعي على رلموعة من الرموز واالشارات لتكوين ايقوانت بصرية لتصميم االعالن
اجملسم.
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-5شكلت االيقوانت الواقعية مصدراً مهماً للحقل االستعاري يف تصميم االعالن اجملسم واليت شكلت
عامل جذب انتباه ادلتلقي من خالل الدالالت الرمزية للمنتج وادلكان.
 -6تعدد االساليب واالجتاىات اليت اعتمدت يف تصميم االعالن اجملسم على وفق رؤية ادلصمم فمنها
الواقعية كما يف العينتُت ( )3 ،1ورمزية كما يف العينة (.)2
-7ان اعتماد ادلصمم الصناعي على رلموعة من الرموز ادت اىل اجياد نص بصري يعرب عن ادلنتج
الصناعي ادلتداول بُت فئات اجملتمع شلا ادى ذلك اىل سهولة قراءة دالالت االعالن حبيث شكلت
العناصر البنائية لو عالمة مهيمنة من حيث ادلساحة واحلجم واللون.

التوصيات:
بناءً على االستنتاجات اليت توصل اليها الباحث يوصي اباليت:
-1توجيو مصممي االعالن اجملسم اىل استثمار الفضاء ادلفتوح للًتويج عن ادلنتجات الصناعية اليت
تشكل جزءاً مهماً من حياة الفئة ادلستهدفة.
-2تدريب طلبة التصميم الصناعي على انتاج تكوينات تصميمية الفكار تصلح وظيفياً ورتالياً ختدم
ادلتلقي وادلكان.
-3استثمار الرموز واالشارات الواقعية يف ادلنتجات الصناعية لغرض تصميم اعالانت رلسمة تعمل على
جذب انتباه ادلتلقي ضلوىا.

ادلصادر العربية:
 .1ابو دبسة ،فداء حسُت ،وخلود بدر غيث ،تصميم االعالن والًتويج االلكًتوين ،ط ،1مكتبة
اجملتمع العريب ،عمان.2119 :
 .2استيتيو ،دالل ملحس وعمر موسى سرحان ،تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكًتوين ،دار وائل
للطباعة والنشر ،عمان.2117 ،
 .3ازتد راشد ،االعالن ،دار النهضة العربية ،القاىرة.1981 :
 .4تيسَت مشارقة ،مبادئ يف االتصال ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان.2113 :
 .5جنان دمحم ازتد ،االبستمولوجيا ادلعاصرة وبنائية فنون تشكيل ما بعد احلداثة ،منشورات ضفاف،
بَتوت. 34 : 2114 :
 .6احلديدي ،مٌت ،االعالن ،دار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة.1999 :
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 .7سنو ،مي العبدهللا ،االتصال يف عصر العودلة الدور والتحديت اجلديدة ،دار النهضة العربية،
بَتوت.2111 :
 .8صاحل ،اشرف ،تصميم ادلطبوعات االعالمية (مطبوعات العالقات العامة) دار النهضة العربية،
القاىرة.2114 :
 .9طالو ،زلي الدين ،الرسم واللون ،ط ،3دمشق.1969 :
 .11عيساين ،رحيمة الطيب ،مدخل اىل االعالم واالتصال -ادلفاىيم االساسية والوظائف اجلديدة يف
عصر العودلة االعالمية ،قسم االعالم واالتصال -كلية احلقوق جامعة ابتنة ،اجلزائر ،عامل الكتب
احلديث ،اربد.2118 :
 .11فهمي ،دمحم سيد ،فن االتصال يف اخلدمة االجتماعية ،ط ،2دار الوفاءء لدنيا الطباعة والنشرن
القاىرة.2111 :
 .12قحطان بدر وعبد الرزاق العبديل ،االعالن ،مؤسسة بغدادي للنشر ،عمان.1991 :
 .13مكاوي ،حسن عماد وليلى حسُت السيد ،االتصال ونظريتو ادلعاصرة ،ط ،6الدار ادلصرية
اللبنانية ،القاىرة.2116 :
 .14مناف ،عالء ىاشم ،فلسفة االعالم واالتصال – دراسة حتليلية يف حفريت االنساق االعالمية،
دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2111 :
 .15ادلنديل ،عبد اجلبار ،االعالن والعالقات العامة ،مكتبة اجملتمع العريب للطباعة والنشر ،عمان:
.1996
 .16ميشيل فوكو ،نظام اخلطاب ،تر :دمحم سبيال ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بَتوت. 2117 :
 .17النادي ،نور الدين وصلم عبد شهيب ،الدعاية واالعالن يف السينما والتلفزيون ،دار الفرقان للطباعة
والنشر ،عمان.2117 :
ملحق رقم ( ()1استمارة حتليل)
ت

تتحقق بدرجة

مكوانت االستمارة
كبَتة

اىل حد ما

 1الوصف البصري.
 2زلددات التصميم.
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