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ملخص:
يهدف هذا البحث اإىل معرفة مدى تاأثري املكونات الت�صميمية 
قامت  ذلك  ولتحقيق  املتلقني،  انتباه  اإثارة  يف  الإ�صهارية  للوحة 
مم  �صُ ا�صتبيان  على  فيها  اعتمدت  ميدانية  درا�صة  باإجراء  الباحثة 
 800 اإذ جرى توزيعه على عينة مكونة من  الهدف،  خ�صي�صا لهذا 
للوحة  اجلزائريني  املتلقني  اأي جمهور  الدرا�صة،  مفردة من جمتمع 
الإ�صهارية املختارة ملوؤ�ص�صة الت�صالت – موبيلي�س اجلزائر-وذلك 
نتائج  اأظهرت  وقد  اجلزائري.  ال�رشقي  ال�صمال  من  وليات   5 يف 
من  لكل  معنوية  ارتباط  عالقة  عناك  اأن  اإىل  الإح�صائية  الدرا�صة 
الإ�صهارية  اللوحة  عليها  حتتوي  التي  واللفظية  املرئية  املكونات 

وجذب النتباه لدى املتلقني اجلزائريني.
ويف الأخري ُطرحت جمموعة من املقرتحات والتو�صيات التي 
اأن ت�صاعد املوؤ�ص�صات القت�صادية والوكالت الإ�صهارية  من �صاأنها 
للوحة  الت�صميمية  املكونات  توؤديه  الذي  الدور  وتعزيز  زيادة  يف 

الإ�صهارية يف جذب انتباه املتلقني اجلزائريني.
النتباه،  الت�صميم،  الإ�صهارية،  اللوحة  املفتاحية:  الكلمات 

املتلقي.

Banners Design and Their Role in attracting Algerian 
viewers

 Abstract:

The research aims to determine the main effects 
of designing advertising banner components, which 
attract the attention of viewers. And for achieving this, 
the researcher conducted a study in this field which 
was based on specified questionnaire designed for this 
goal.

On the other hand, in five states of the north 
east of Algeria a sample consisted of 800 single was 
distributed , which represent the study of Algerian 
public downstream advertising banner, which 
was selected and chosen to the telecommunication 
corporation. The statistical results of that study 
showed that there was significant relation between 
visual and verbal components, which are contained in 
the advertising painting for attracting the attention of 
Algerian viewers.

As a main point by the latter part of this 
article, we had found a collection of suggestions 
and recommendations exposed to help economic 
institutions and advertising agencies for the purpose 
of enhance and increase the role of advertising design 
to attract and persuade people.

Keywords: The advertising banners – Design – 
Attention – Viewers.

مقدمة:
عرفته  ما  بف�صل  اجلزائر  يف  الإ�صهار  اأهمية  ازدياد  اإن 
وبداية  الثمانينيات  نهاية  مع  املمتدة  املرحلة  يف  الأخرية  هذه 
الأ�صعدة  كافة  م�صت  �صاملة  بنيوية  تغريات  من  الت�صعينيات، 
جديد  اقت�صادي  منوذج  اجلزائر  تبني  مع  خا�صة  والقطاعات، 
للموؤ�ص�صة  الفر�صة  ويعطي  املبادرة،  وحرية  املناف�صة  على  يقوم 
القت�صادية اخلا�صة لتندمج يف الن�صاط الإنتاجي، هذا ما اأدى اإىل 

تعدد اأقطاب هذا الأخري بالتايل ن�صاأة ال�صوق التناف�صية.
الإ�صهارية  املمار�صة  اأ�صبحت  الآنفة،  الظروف  خ�صم  يف 
تتبناها  التي  والت�صال  الت�صويق  اأدوات  اأنواعها-اإحدى  -مبختلف 
اإذ  الت�صالت،  بقطاع  العاملة  تلك  وبخا�صة  اجلزائرية  املوؤ�ص�صات 
ال�صتعمال  ال�صائعة  الدعامات  اإحدى  الإ�صهارية  اللوحات  اأ�صحت 
امل�صهر  املنتج  اإظهار  يف  الت�صميم  اإمكانات  من  ل�صتفادتها  نظرا 
عنه يف �صورة واقعية ووا�صحة اأمام املتلقي؛ بالعتماد على حا�صة 
الب�رش اإىل جانب ا�صتعمال احلركة بهدف التعبري عن خمتلف الأفكار 
الإ�صهارية مهما بلغت غرابتها ومن اأجل خلق انطباعات وتاأثريات 

خمتلفة على انتباه هذا الأخري.

مشكلة الدراسة: 
الت�صميمية  الأ�ص�س  من  جلملة  تخ�صع  اإ�صهارية  لوحة  اأي  اإن 
التي ت�صهم مبجموعها يف اإن�صاء عالقات تعمل على تاأطري الأوا�رش 
ت�صهم يف  بدورها  والتي  الت�صميم  لذلك  املكونة  للعنا�رش  الداخلية 
على  التاأثري  يف  وبخا�صة  الإ�صهارية  الر�صالة  من  الهدف  حتقيق 
املتلقي، وبذلك تتجلى م�صكلة الدرا�صة يف: ما مدى تاأثري املكونات 
الت�شميمية للوحة الإ�شهارية يف اإثارة انتباه املتلقني اجلزائريني؟

وعليه ميكن ال�شتدلل بهذه امل�شكلة من خالل الإجابة على 
الأ�شئلة التالية:

ما العالقة بني املكونات املرئية للوحة الإ�صهارية واإثارة  ◄
النتباه لدى املتلقي اجلزائري؟

ما العالقة بني املكونات اللفظية للوحة الإ�صهارية واإثارة  ◄
النتباه لدى املتلقي اجلزائري؟

أهمية الدراسة وأهدافها:
التي  الإ�صهارية  الو�صائل  اأهم  اأحد  الإ�صهارية  اللوحات  متثل 
تعمل على خلق ذلك التوا�صل بني �صاحب الإ�صهار وامل�صتهلك، هذا 
ما فر�س على امل�صممني اإخراجها ب�صكل متقن وحامل لكل الأ�ص�س 
اإحدى  لأن  والإخراج  الت�صميم  عملية  يف  اتباعها  الواجب  والقواعد 
ميزات اللوحة اأنها يتم م�صاهدتها يف اأثناء املمار�صة اليومية للحياة 
يف الطرق وو�صائل النقل؛ ما ي�صتوجب احتواءها على عنا�رش حتقق 
ت�شليط  اأهمية هذه الدرا�صة تكمن يف  الهدف من عر�صها لذلك فاإن 
مراحل  خالل  من  الإ�شهارية  اللوحة  ت�شميم  جوانب  على  ال�شوء 
على  تاأثريها  مدى  ومعرفة  الفنية  واأ�ش�شها  ومكوناتها  الت�شميم 

جذب انتباه املتلقني اجلزائريني.
وعليه فاإن هذه الدرا�شة ت�شعى لتحقيق الأهداف التالية:

معرفة مدى تاأثري مكونات الت�صميم يف اللوحة الإ�صهارية . 1
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من خالل الوقوف على اأهم العنا�رش )املكونات املرئية، املكونات 
اللفظية( التي تعمل على اإثارة انتباه املتلقني بالتطبيق على لوحة 

اإ�صهارية لعر�س G3 ملوؤ�ص�صة موبيلي�س كنموذج للدرا�صة.
يف . 2 الفعالة  املكونات  حول  وتو�صيات  بنتائج  اخلروج 

ت�صميم اللوحة الإ�صهارية وكيفية ال�صتفادة منها ميدانيا من اأجل 
تعظيم تاأثرياتها على جذب النتباه الذي يتكون يف عقول واأذهان 

املتلقني.

منوذج الدراسة:
عنا�رش  من  كٍل  بني  الأثر  حتديد  الدرا�صة  منوذج  يت�صمن 
بو�صفه  املتلقني  انتباه  واإثارة  م�صتقال  متغريا  بو�صفها  الت�صميم 

متغريا تابعا.
املتغري التابعاملتغريات امل�شتقلة

اإثارة النتباهاملكونات املرئية املكونات اللفظية

فرضيات الدراسة:
فقد  الباحثة،  حددتها  التي  امل�شكلة  ت�شاوؤلت  من  انطالقا 

�شيغت الفر�شيات الآتية:

الفرضية الرئيسية األوىل:

H0: ل توجد عالقة ذات دللة اح�صائية لكل من املكونات  ♦
املرئية )بجميع عنا�رشها( واإثارة النتباه لدى املتلقني اجلزائريني.

H1: توجد عالقة ذات دللة اح�صائية لكل من املكونات  ♦
املرئية )بجميع عنا�رشها( واإثارة النتباه لدى املتلقني اجلزائريني.

الفرضية الرئيسية الثانية:

H0: ل توجد عالقة ذات دللة اح�صائية لكل من املكونات  ♦
ال�رشائي لدى املتلقني  واإثارة النتباه  اللفظية )بجميع عنا�رشها( 

اجلزائريني. 
H1: توجد عالقة ذات دللة اح�صائية لكل من املكونات  ♦

اللفظية )بجميع عنا�رشها( واإثارة النتباه لدى املتلقني اجلزائريني.

التعريفات املفاهيمية:

ال�صوارع  ● يف  عر�صه  يتم  ما  كل  هي  الإ�شهارية:  اللوحة 
ال�رشيعة، ويحمل يف طياته ن�صو�س  وعلى جدران املباين والطرق 
اأو �صور ور�صوم، اأو كليهما معا بهدف نقل واإي�صال املعلومات حول 
منتج معني، حيث يتم ت�صميمها يف عدة اأحجام يغلب عليها احلجم 

الكبري حتى يت�صنى للجماهري امل�صتهدفة تلقيها وقراءة حمتواها.
الت�شميم: هي عملية و�صع العنا�رش املكونة لالإ�صهار يف  ●

 ،2009 )ال�صيد،  اإىل ظهور وحدة متجان�صة ومتكاملة  �صورة توؤدي 
�س486(، حيث يقول فيليب كوتلر يف هذا ال�صدد:" الت�صميم عمل 
ابتكاري يتمتع مبيزتني رئي�صيتني، الأوىل: اأنه ي�صكل جزءا من اإلهام 
اأر�س الواقع  اأن هذا اخليال يتج�صد على  فكر فنان مبدع، والثانية: 
من خالل مزيج بني الواقع واخليال، لينتج عنه واقع اإبداعي األ وهو 

اإ�صهار فعال" )العالق، 2007، �س313( .
اإ�صافة  ● عن  ناجتة  نف�صية  حالة  خلق  معناه  ما  التاأثري: 

اأفكار جديدة لدى املتلقي، جتعله عند حتركه مدفوعا بهذه احلالة 
النف�صية وجمموعة الأفكار واملعلومات التي اكت�صبها، ولهذه الأخرية 
من  جمموعة  اأو  اإن�صان  �صلوك  تغيري  يف  اأ�صا�صي  بل  جدا،  كبري  دور 
بالآخرين  التاأثري  )ال�صاعر،  معني  اجتاه  يف  معينة  لفرتة  النا�س 

والعالقات العامة، �س4(.
النتباه: هو عملية تركيز ال�صعور يف �صيء مثري �صواء كان  ●

هذا املثري ح�صيا اأو معنويا.
كما  ● اأو  التلقي  بعملية  يقوم  الذي  ال�صخ�س  هو  املتلقي: 

ال�صخ�س  يعرف مبجموع الجتاهات والن�صاطات التي يظهرها هذا 
يف تلقيه للر�صائل الإ�صهارية.

اإلطار النظري للدراسة:
ماهية الت�شميم واأهدافه:

عملية  الأول  �صيئني:  يعني  كفعل،  ولي�س  كا�صم  الت�صميم  اإن 
ترتيب عنا�رش الإ�صهار، والثاين: اجلهود الكامنة وراء هذا الرتتيب، 
اأما  لالإ�صهار.  املرغوب  الهيكل  اأو  الوحدة  اإنتاج  اإىل  توؤدي  والتي 
كفعل، فاإن الت�صميم يعني تنظيم وترتيب وعر�س عنا�رش الإ�صهار 
ب�صكل ابتكاري لتحقيق غر�س حمدد )العالق،2007، �س 313(. يف 
لكن  الت�صميم،  تقريبا مرتادف مع  الإخراج، وهو  اأن م�صطلح  حني 
الإخراج:" هو عملية ترتيب  اأحد خرباء  اإطار �صيق. وكما يقول  يف 

عنا�رش الإ�صهار �صمن حمددات حيز معني". 
ور�صومات  �صور  عن  نتحدث  اأننا  جند  احلالتني،  كلتا  ففي 
اجلمالية  من  نوع  اإ�صفاء  يف  ت�صهم  مرئية  اإي�صاحية  وو�صائل 
والأ�صكال  الكلمات  مع  توليفها  خالل  من  واجلاذبية،  وال�صفافية 
لإعطاء  واملكتوبة،  الت�صويرية  والنطباعات  والألوان  واخلطوط 

الإ�صهار �صكله النهائي وكاأنه كيان اأو وحدة واحدة.
مما �صبق، ميكن القول اإن الت�صميم هو عملية ترتيب اأي و�صع 
الفراغ  من  حمدود  اإطار  داخل  الإ�صهار  منها  يتكون  التي  العنا�رش 
الأخرى  العنا�رش  اإىل  ين�صاب  عن�رش  كل  يجعل  معني  ن�صق  ووفق 
بحيث ي�صبح املحتوى وال�صكل �صيئا واحدا من �صاأنه اأن يحقق ويزيد 
 )248 اأهدافه )بهن�صي،2007، �س  الإ�صهار يف حتقيق  من فعالية 
الت�شميمية  الأفكار  بتنوع  تتعد  التي  الأخرية  هذه  به؛  املنوطة 

للوحة الإ�شهارية، حيث ن�شتعر�ض اأهمها يف:
يف . 1 واإبقائه  ال�صعور  تركيز  به  ونعني  النتباه:  جذب 

)الدوافع  الداخلية  املتغريات  ظل  يف  معني  مبو�صوع  ارتباط  حالة 
الإ�صهارية(  وغري  )الإ�صهارية  واخلارجية  والحتياجات(، 
على   وال�صيطرة  امل�صتهلكني  انتباه  جذب  على  تتناف�س  التي 
اهتماماتهم املتعددة، وعادة ما يتميز النتباه ب�صفتني اأ�صا�صيتني 

)بهن�صي،2007، �س 172(:
اأن يركز انتباهه  � اأن الفرد ل ي�صتطيع  اأنه حمدود: مبعنى 

يف وقت واحد على اأ�صياء متعددة كما اأ�صارت نتائج اإحدى الدرا�صات 
اإىل اأن حماولة ت�صتيت انتباه الفرد بني �صيئني يف وقت واحد توؤدي 

اإىل فقدان حوايل 40 % من كفاءة ا�صتيعاب العملية؛
فكرة  � على  يثبت  ل  النتباه  اأن  مبعنى  احلركة:  دائم  اأنه 
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والنتقال  احلركة  دائم  فهو  طويلة؛  لفرتة  حمدد  �صيء  اأو  معينة، 
على  فكرة  بكل  اخلا�صة  املثريات  لقدرة  وفقا  اأخرى  اإىل  فكرة  من 

ال�صتئثار به.
اإثارة الهتمام: متثل اخلطوة التي يتم فيها نقل اهتمامات . 2

لتقبل  امل�صتهلك  اعداد  مبعنى  الإ�صهاري،  الت�صميم  اإىل  امل�صتهلك 
اإىل  املو�صوعي  الإطار  من  بتحويلها  وذلك  الإ�صهارية  الر�صالة 
على  يحافظ  اأن  البتكار  فريق  على  يجب  لذلك  الذاتي،  الإطار 
الهتمام املطلوب طوال الوقت باأن تكون الر�صالة الإ�صهارية مت�صلة 
بالتوقعات ال�صيكولوجية للجمهور مبعنى يجب على املنتج اأن يقوم 

بتلبية احتياجاتهم اخلا�صة.
ولذا جند اأن هذه اخلطوة تعترب امتداد للخطوة ال�صابقة جذب 
النتباه مبعنى اآخر اأن كال اخلطوتني مرتبطتان ببع�صهما البع�س، 
تركز  والثانية  اخلارجي  لالإ�صهار  ال�صكلية  بال�صبغة  تهتم  فالأوىل 

على اجلوانب اخلا�صة باملحتوى الإ�صهاري. 
الكتابة . 3 مراحل  اأ�صعب  من  واحدة  متثل  الرغبة:  ا�شتثارة 

الإ�صهارية واملرحلة الأوىل يف حتقيق ال�صتجابة ال�رشائية لرتباطها 
الوثيق بالدوافع التي تتعامل داخل الدائرة ال�صيكولوجية للم�صتهلك؛ 
حيث يتحقق هذا الهدف من خالل �صعي فريق البتكار خللق الدافع 

لدى امل�صتهلكني من اأجل تلبية احتياجاتهم اخلا�صة. 
الإقناع: هي مرحلة اأكرث تقدما يف اتخاذ القرار ال�رشائي، . 4

تعتمد يف العادة على الأ�صلوب املنطقي امل�صتند اإىل الأدلة واحلجج، 
اإ�صافة اإىل الأ�صلوب العاطفي والتداعيات الرمزية والإيحاءات �صعيا 
اإىل اعتقاد متما�صك بقيمة املنتج امل�صهر عنه ويف كل الأحوال يجب 
اأن يكون الإقناع خاليا من عن�رش املبالغة التي قد توؤدي يف النهاية 

اإىل عدم حتققه .
وهي . 5  :)193 )بهن�صي،2007،�س  ال�صتجابة  على  احلث 

ما  عادة  حيث  البتكارية،  الإ�صهارية  العملية  من  الأ�صا�صي  الهدف 
يكون رد الفعال املطلوب حمدد بدقة ... والذي قد يكون هدفا �رشائيا، 
اأو تاأكيدا ملزايا �صلعة اأو خدمة، اأو زيارة معر�س موؤ�ص�صة ... وهنا قد 
يكون نداء الفعل �رشيحا اأو �صمنيا وفقا ملتغريات احلالة الإ�صهارية 

وت�صاعد املراحل ال�صيكولوجية التي مت املرور بها من قبل.
اإيجاد . 6 �رشورة  على  الهدف  هذا  يعرب  بالذاكرة:  التثبيت 

عادة  على  التغلب  خالل  من  الإ�صهارية  للر�صائل  التذكر  من  حالة 
اأن يظل املنتج عالقا يف الذهن  اإذ يجب  الن�صيان لدى امل�صتهلكني، 
على الدوام على اعتبار اأن العديد من القرارات ال�رشائية موؤجلة، لذلك 
فاإننا جند اأن الإ�صهارات اخلارجية تركز على منطني من التذكر هما: 
التعرف وال�صتدعاء، فالتعرف يعني اأن الفرد ي�صتطيع اأن يتذكر �صيئا 
�صاهده من قبل، وو�صعه على قائمة الوعي العقلي لأهميته وحيويته 
يتذكر  اأن  يتطلب  حيث  تعقيدا  اأكرث  فهو  ال�صتدعاء  اأما  له  بالن�صبة 
الفرد املعلومات املوجودة يف الر�صالة. )بهن�صي،2007، �س 193(

مكونات التصميم الفعال:

حتى تكون اللوحة الإ�شهارية و�شيلة ات�شالية متكاملة وذات 
فعالية ق�شوى يجب اأن تت�شمن ر�شالتها الإ�شهارية على عن�رصين 

رئي�شيني هما:
العنا�رص املرئية: هي تلك العنا�رش التي ت�صتخدم بالدرجة . 1

الأوىل جللب النتباه والهتمام نحو الإ�صهار اإ�صافة اإىل خلق اجلو 
املنا�صب للر�صالة الإ�صهارية وت�صهيل �رشح وتقدمي بع�س املفاهيم 
املجردة مثل اجلمال بهدف تكبري وتعجيل اخلطوات الالزمة لإجراء 
يعني و�صوحها  اخلطوة  تكبري  اإن  اإذ  بامل�صتهلك،  الت�صال  عمليات 
والتعجيل  الإ�صهارية؛  للر�صالة  اأكرب  فهم  ثم  ومن  اأكرب  ب�صورة 
باملراحل يعني ال�رشعة يف الت�صال واحلاجة اإىل م�صاحة لالإ�صهار. 

وعليه ميكن ح�رص هذه العنا�رص يف:
أ من 	. والر�صوم  ال�صور  تعترب  الإ�شهارية:  والر�شوم  ال�شور 

الرموز الت�صالية الأ�صا�صية التي يعتمد عليها امل�صممون اإما لتقدمي 
مت  معاين  لتدعيم  اأو  لفظيا  عنها  التعبري  ميكن  ل  واأفكار  معاين 
التعبري عنها بالكلمات ما يجعلها تعد من مكمالت الزينة وال�صفافية 

والنطباعية.
يف 	.أ اللفظية  غري  الأ�صا�صية  الرموز  من  تعترب  الألوان: 

اإ�صتخدامها دورا حموريا  اإذ يلعب  ت�صميمات الإ�صهارات اخلارجية، 
يف جناح هذا النوع من الإ�صهارات نظرا للتاأثري الكبري الذي متار�صه 
على جذب انتباه امل�صتهلك جتاه ال�صورة الإ�صهارية، وعلى النواحي 
وظيفة  متتلك  اأنها  اعتبار  على  بامل�صتهلك  املتعلقة  ال�صيكولوجية 
تعبريية؛ حيث تعطي الألوان قليلة الت�صبع اإح�صا�صا �صاعريا، والألوان 
القوية املتنوعة اإح�صا�صا باملرح وهكذا ... كما ت�صتطيع الألوان اأي�صا 
اأن ت�صفي مزيدا من الواقعية على الت�صميم مما ي�صاعد على زيادة 
درجة  زيادة  بالتايل  الإ�صهارية  للر�صالة  والتذكر  التاأثري  معدلت 

قبول املنتج مو�صوع الإ�صهار.
وما ينبغي التنويه له اإىل اأن لالألوان قيا�شات وتباينات يجب 
التعر�ض لها، حيث نو�شحها على الرتتيب)العربي، بدون �شنة ن�رص، 

�ض75(:
قيا�شات الألوان: هناك ثالث معايري لقيا�س اللون هي: ♦
اللون  � من  الألوان  �صلم  يف  التدرج  وهو   :(Hue) التدرج 

الأحمر اإىل اللون البنف�صجي؛
بكثافة  � اللون  ت�صبع  كمية  وهو   :(Saturation) الت�شبع 

وتقل  مت�صبع،  �صايف  اأحمر  هو  الأحمر  من   100% فمثال:  معينة 
درجة ال�صفاء والت�صبع بانخفا�س ن�صبة كثافة اللون؛

فهناك  � اللون،  يف  ال�صوء  كمية  وهي   :(Value) القيمة 
الألوان الفاحتة والألوان الغامقة.

اللون  ♦ توزيع  ن�صب  على  مبني  التباين  اإن  الألوان:  تباين 
(Hue, Saturation, Value)، وينق�صم تباين الألوان اإىل نوعني هما:

تباين متزامن (Simultaneous Contrast): وهو التباين  �
اأو  اآخر  لون  فوق  لون  لو�صع  الب�رشي  التاأثري  نتيجة  يظهر  الذي 

بجانبه؛
التاأثري  � نتيجة  يتيح  الذي  التباين  وهو   :Hsv Contrast

الب�رشي لو�صع لون وحوله لون اآخر. 
الذي 	.أ الرمز  ذلك  يف  يتمثل   :(Logo) امل�شور  ال�شعار 

منفردة  �صخ�صية  تعطي  اإيحاءات  اإىل  يوؤدي  مرئيًا  مثرياً  ي�صتخدم 
للمنتج، وتوفر تعريف �رشيع له، اإذ يظهر يف كل اإ�صهارات املوؤ�ص�صة 
ال�صعار  ح�رش  وميكن  املكتوبة.  لل�صعارات  م�صاحبا  يكون  قد  كما 

امل�صور يف فئتني رئي�صيتني هما:
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ال�صعار  ♦ احلروف: حيث قد يعرب  على  املعتمدة  ال�شعارات 
احلروف  ا�صتخدام  طريق  عن  اأو  املوؤ�ص�صة،  ل�صم  خا�س  اإعداد  عن 
Motorola الذي �صممه  اأهم الأمثلة عن ذلك �صعار  الأوىل لها. ومن 
Morton Goldsholl عام 1955، واأعاد تعديله �صنة 1965 اإذ ظهر 

على �صكل حرف M حماطا بدائرة.
ال�شعارات املعتمدة على �شور اأو ر�شوم: هي تلك ال�صعارات  ♦

الذي تعتمد يف اإعدادها على الرموز امل�صورة �صواء كانت جمردة اأو 
و�صفية لالإيحاء ب�صخ�صية املوؤ�ص�صة. ومن اأبرز الأمثلة عن هذا النوع 
 Rob �صممه  الذي  ماكنتو�س"  "اآبل  موؤ�ص�صة  �صعار  ال�صعارات  من 
Janoff �صنة 1977 اإذ مل يعد جمرد ر�صم موؤثر لتفاحة م�صهورة واإمنا 

اأ�صبح اأي�صا رمزا للمعرفة ب�صكل عام، اأما اجلزء املقطوع يف جانب 
التفاحة فهو يرمز اإىل املعرفة املحظورة اأو املحرمة.

اللفظية: هي تلك العنا�رش التي ت�صتعمل ل�رشح . 4 العنا�رص 
ت�صتمل  وهي  اخلارجي  لالإ�صهار  املرئية  العنا�رش  وتكميل  وتقوية 

على كل من العناوين، وال�صعارات حيث ميكن تو�صيحها فيما يلي:
العناوين: تتمثل يف الكلمات املوؤثرة واملركزة التي تعمل  ♦

بالتكامل مع العنا�رش املرئية، لتحقيق هدف جذب النتباه والتاأثري 
وقراءة  روؤية  مبجرد  امل�صتهدف  اجلمهور  على  واملبا�رش  ال�رشيع 

الإ�صهار املق�صود.
 وعلى اعتبار اأن جناح اأو ف�صل الإ�صهار اخلارجي يتوقف على 
قد  الإ�صهارات  من  العديد  اأن  جند  فاإننا  وفعاليته  العنوان  �صالمة 
حتتوي اإىل جانب العنوان الرئي�صي على عنوان فرعي اأو اأكرث لزيادة 
قابلية الر�صالة للقراءة وجتزئة املحتوى الكبري لها، اإ�صافة اإىل اإبراز 
العنا�رش املرئية للمبيعات ودعم كل من العنوان الرئي�صي وال�صعار.

 وعليه ميكن القول، اإن ت�صنيف عناوين الإ�صهارات اخلارجية 
يختلف باختالف الهدف والنتيجة املطلوب حتقيقه، اإل اأن الت�صنيف 
غري  واأخرى  مبا�رشة  عناوين  اإىل  العناوين  مييز  �صيوعا  الأكرث 

مبا�رشة )1(.
مميزة  ♦ جملة  كل  هي   :)Slogans( الإ�شهارية  ال�شعارات 

زيادة  اأجل  من  الإ�صهارية  احلملة  اإ�صهارات  تكرارها يف جميع  يتم 
اإمكانية تذكرها مع مرور الزمن، ولها اأن تتحول اإىل و�صيلة ت�صاعد 
على اإيجاد �صورة ذهنية را�صخة تعك�س و�صع املنتج يف ال�صوق ويف 
هذه احلالة ت�صتخدم كعنوان ون�س اأ�صا�صي يف الإ�صهارات اخلارجية. 

وعليه جند اأن لل�شعارات الإ�شهارية ثالث وظائف رئي�شية هي:
لها  � ي�صمح  ما  امل�صهرة  باملوؤ�ص�صة  خا�صة  هوية  اإيجاد 

باإعطاء انطباع جيد عنها اإما بالقوة اأو الأناقة اأو اخلربة اأو املتعة 
اأو غريها.

حتقيق ا�صتمرارية للحمالت الإ�صهارية؛ �
من  � يعد  ال�صعار  اأن  اعتبار  على  التذكر  احتمالت  دعم 

ا�صم  تذكر  على  اجلمهور  قدرة  من  تزيد  التي  الأ�صا�صية  العوامل 
املوؤ�ص�صة اأو املنتج امل�صعر عنه.

الر�صالة  ♦ يف  القناعي  املحور  ميثل  الإ�شهاري:  الن�ض 

املكونة  الأخرى  العنا�رش  تلعبه  الذي  للدور  واملكمل  الإ�صهارية 
لالإ�صهار اخلارجي يف جذب انتباه القراء على اعتبار اأن دوره يكمن 
الأهداف املوالية  اإىل  القارئ  يف املحافظة على هذا النتباه ونقل 
التي ي�شعى امل�شمم للو�شول لها من خالل ت�شل�شل منطقي وامتداد 
�شيكولوجي ي�شمح اأي�شا بتحقيق العديد من الأدوار، نذكر اأهمها يف:

اهتمامات  � تبني  خالل  من  القارئ  اهتمام  اإثارة 
واحتياجات امل�صتهلك.

ا�صتثارة الرغبة يف �رشاء املنتج عن طريق اإبراز ومقابلة  �
هذه  اإ�صباع  على  قدرتها  وعر�س  امل�صتهلك  باحتياجات  مزاياها 

الحتياجات؛
الأدلة،  � تقدمي  خالل  من  املنتج  باأهمية  امل�صتهلك  اإقناع 

والتحدث بلغة امل�صتهلك، واإبراز دورها يف تدعيم القبول الجتماعي.
اقرتاح ال�صتجابة امل�صتهدفة من اجلمهور، التي قد تتمثل  �

يف ال�رشاء اأو الت�صال هاتفيا، اأو زيارة معر�س، اأو طلب املزيد من 
املعلومات.

مراحل التصميم وأسسه الفعالة:

تعترب عملية اإعداد وحترير اللوحة الإ�صهارية عملية ات�صالية 
تقوم على جمموعة من الأ�ص�س واملحددات بدًءا من عر�س الإ�صهار 
و�صول اإىل ا�صتقباله من قبل املتلقني. اإل اأن �صمن هذه العملية هناك 
اأو  الإ�صهار  التي تتحكم يف جناح  الو�صطية  جمموعة من املتغريات 

ف�صله يف حتقيق ال�صتجابة املتوقعة.
جمموعة  امليدان  يف  الباحثون  حدد  فقد  ذكر،  ملا  وتبعاً 
اللوحة  ت�شميم  العتماد عليها عند  بد من  ل  التي  املحددات  من 

الإ�شهارية ) �شيبة، 2005، �ض 102(، نو�شحها يف:
جد . 1 املرحلة  هذه  تعترب  الإ�شهارية:  ال�شرتاتيجية  حتديد 

عملية  تعتمد  اإذ  فعاليته،  حتقيق  يف  الإ�صهار  جناح  ل�صمان  مهمة 
بينها  فيما  متداخلة  اأ�صا�صية  عنا�رش  اأربعة  درا�صة  على  حتديدها 

تتمثل فيما ياأتي:
حتديد اجلمهور امل�شتهدف: وهو جمموعة من امل�صتهلكني  ♦

درا�صة  درا�صتهم  من  لبد  اإذ  الإ�صهارية؛  الر�صالة  اإليهم  توجه  الذين 
اإذ تتعلق  معمقة وذلك من خالل �صبط معايريهم الكمية والكيفية، 
اأما الثانية )الكيفية( فرتتبط  الأوىل )الكمية( بتحديد جن�صه و�صنه، 
تعرف  حماولة  اأدق  وب�صفة  والجتماعي،  الثقايف  م�صتواه  بتحديد 

خ�صو�صية اجلمهور من خالل درا�صة رغباته واحتياجاته.
الغر�س  ♦ اأخرى  بعبارة  اأو  الإ�شهارية:  الأهداف  حتديد 

ا�صتخدامه لالإ�صهار كو�صيلة  الذي يريد امل�صهر حتقيقه من  املن�صود 
للو�صول والتاأثري يف اجلمهور امل�صتهدف، وعليه فاإن هذه العملية 
اإذ ت�شاعد على  الإ�شهار،  اأ�شا�شي يف تخطيط وجناح  تعترب عن�رص 

حتقيق نقطتني هامتني هما )احل�صن، 2010، �س 54(:
من  � املنا�صبة  الر�صالة  تنمية  كيفية  يف  امل�صهر  م�صاعدة 

واختيار  الرتكيز،  ونقاط  الإ�صهار  حولها  �صيدور  التي  الفكرة  حيث 
املكونات الإ�صهارية املالئمة والأكرث قدرة على حتقيق تلك الأهداف؛

بها  � ال�صرت�صاد  يتم  كمعايري  الأهداف  ا�صتخدام  ميكن 
وال�صتناد عليها يف تقييم فعالية الإ�صهار.

قد   األلغاز  عناوين  فمثال  جامعا  ليس  التصنيف  هذا  أن  مالحظة  نبغي   )1)
أن  يمكن  الواحد  العنوان  أن  أي  اإلخبارية،  أو  االستفهامية  الصيغة  تستخدم 

يجمع سمات التصنيفين إال أن إحداهما يمكن أن يغلب على اآلخر.
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يعترب  ♦  :)Joannis, 2010, P78( الإ�شهاري  الوعد  حتديد 
عملية  عليها  تعتمد  التي  الثالثة  املرحلة  الإ�صهاري  الوعد  حتديد 
حتديد ال�صرتاتيجية الإ�صهارية، اإذ عادة ما تتعلق مبدى قدرة الر�صالة 
الإ�صهارية على حتقيق الهدف اأو الفائدة للجمهور امل�صتهدف، مبعنى 
الفائدة التي �صوف يتح�صل عليها املتلقي من جراء ا�صتعماله للمنتج 
وعد  تت�صمن  اأن  الواحدة  الر�صالة  على  لبد  لذلك  الإ�صهار  مو�صوع 

واحد حتى ت�صمن ا�صتجابة اأكرب من طرف املتلقني.
الوعود  من  نوعني  بني  مييز   Henri Joannis فاإن  وعليه 

:)Joannis, 2010, P78(

وعد ملمو�ض )واقعي(: ما يعني اأن املتلقي ي�صبع حاجات  �
اأ�صنان  معجون  ا�صتعمال  عن  الناجت  الأ�صنان  بيا�س  مثل:  ملمو�صة 

معني.
يوحي  � ل  الوعد  فاإن  احلالة  هذه  يف  ملمو�ض:  غري  وعد 

بوجود تغيري مبا�رش يف حياة امل�صتهلك واإمنا يتج�صد ذلك من خالل 
مثل:  احلياة،  يف  اإ�صافيا  ُبعًدا  يعطي  الذي  للمنتج  الرمزي  التاأثري 

ا�صتعمال عطر معني ُيولِّد الإح�صا�س بالأنوثة.
مرحلة البتكار الإ�شهاري: . 2

كل  ت�صخري  اإىل  املبتكر  فيها  ي�صعى  التي  املرحلة  تلك  هي 
على  يجب  اإذ  الإ�صهار،  معامل  ت�صور  يف  والفنية  الفكرية  طاقاته 
يف  يتمثالن  مهمني  عن�رشين  العتبار  عني  يف  ياأخذ  اأن  املبتكر 

:)Joannis, 2010, P154(
حتديد املحور ال�شيكولوجي: مبعنى الفكرة الرئي�صية التي  ♦

فاإن  لذلك  امل�صتهدف،  اإىل اجلمهور  بالإ�صهار تو�صيلها  القائم  يريد 
املتلقي،  عنه  يبحث  دافع  اأو  منفعة  يكون  قد  ال�صيكولوجي  املحور 
كما ميكن اأن يكون ماِنعا يعرقل عملية القتناع مبنتج معني. وعليه 
بالإ�صهار  القائم  قدرة  ال�صيكولوجي يف  املحور  يتوقف جناح  فاإنه 

على تن�صيط دافع من الدوافع اأو تخفي�س مانع من املوانع.
الدوافع  من  يوجد جمموعة  اأنه  اإىل  اإليه  الإ�شارة  وما يجب 
املحور  جتعل  لكي  حتليلها  من  بد  ل  التي  )الكوابح(  واملوانع 

الب�شيكولوجي فعال، اإذ ن�شتعر�شها على النحو الآتي:
املتلقي  � تدفع  قوة  مبثابة  الدوافع  تعترب  الدوافع:  حتليل 

اإىل ال�صتهالك، اإذ تق�صم ح�صب Henri Joannis اإىل ثالثة اأ�شناف هي:
Ú  هي الدوافع التي تولد لدى :)Hédonistes( دوافع التمتع

املتلقي الرغبة يف التمتع باحلياة وذلك من خالل البحث 
عن اللذة املتح�صل عليها بوا�صطة امتالك �صيء والبحث 

عن الأمان.
Ú  الدوافع تلك  متثل   :)Oblayives( الذات  تكري�ض  دوافع 

بالأح�صن  والقيام  اخلري  فعل  اإىل  باملتلقي  تدفع  التي 
بيت  ربة  قيام  اأو  املقربني  اأحد  اإىل  هدية  كتقدمي 

بالتح�صري وتوفري ال�صتقبال اجليد لل�صيوف.
Ú  تعرب عن :)Auto-Expression( دوافع التعبري عن الذات

اإثبات  اإىل  خاللها  من  املتلقي  ي�صعى  التي  الدوافع  تلك 
وحتقيق ذاته، وتكون خا�صة يف املنتجات التي تعك�صها 

احلياة الجتماعية كال�صيارات، احللي، وغريها.
)Joannis,1983,P200(: وهي  � )الكوابح(  املوانع  حتليل 

قوى ب�صيكولوجية معاك�صة للدوافع، متنع املتلقي من القيام بعملية 
ال�رشاء حيث تق�شم اإىل منطني:

Ú  ت�صببها التي  تلك  وهي   :)Les inhibitions( املكبوتات 
ي�صعر  تافه،  مو�صوعها  يكون  والتي  الدوافع  اإحدى 

املتلقي باأنه غري مهم لذلك لبد عليه من مراقبة نف�صه.
Ú  تبني �صلبية  قوى  وهي   :)Les peurs( املخاوف 

اأو  �رشاء  جراء  من  اخليالية  اأو  احلقيقية  ال�صعوبات 
ا�صتعمال املنتج، على �صبيل املثال تلك املخاوف الناجتة 
التجارب  اأكدت  التي  الغذائية  املواد  ا�صتهالك  جراء  من 

العلمية باأنها ت�صبب اأ�رشاًرا �صحية للم�صتهلك.
الثانية  ♦ املرحلة  هذه  متثل  البتكاري:  النموذج  ت�شور 

التي تندرج �صمن العمل البتكاري لالإ�صهار، اإذ يرتبط هذا املفهوم 
بتمثيل ما هو حمدد يف املحور ال�صيكولوجي ب�صكل ملمو�س ومميز 
وذي م�صداقية، مبعنى جت�صيد ما مت حتديده يف املحور ال�صيكولوجي 

من خالل توظيف اجلماليات املتعلقة مبكونات الإ�صهار اخلارجي.
هي  البتكاري  النموذج  ت�صور  عملية  فاإن  اأخرى،  وبعبارة 
نوعني   Henri Joannis ح�صب  ت�صم  التي  واخليال  البتكار  مرحلة 
من الت�صورات هما: ت�صورات ابتكارية مبا�رشة، اأي التي ت�صف ما 
ال�صيكولوجي ب�صفة مبا�رشة وذلك عن طريق  هم حمدد يف املحور 
التج�صيد املبا�رش )امللمو�س( لكل الفكار البتكارية، اأما الت�صورات 
البتكارية غري املبا�رشة، فهي تلك التي ت�صتعمل الإيحاء وال�صتدلل 
واخليال  البتكار  عن�رشي  على  لحتوائها  نظرا   )L’induction(

.)Joannis,2010,P 100-105( الوا�صعني
مرحلة الإخراج النهائي للوحة الإ�شهارية:. 3

كل  جت�صيد  مرحلة  النهائي  والإخراج  الت�صميم  عملية  متثل 
قوة  اأن  اعتبار  على  ال�صابقة،  املراحل  يف  وت�صوره  درا�صته  مت  ما 
الت�صال الب�رشي تكمن يف كونها جتذب العني املبا�رشة مل�صاهدة 
ما تت�صمنه ال�صورة الإ�صهارية، لذلك لبد يف هذه املرحلة خلق نوع 
من التوافق بني اجلانب الت�رشيحي والت�صميني لالإ�صهار اخلارجي 
جهة  من  اللفظية  املكونات  بني  التجان�س  اإحداث  خالل  من  وذلك 

واملكونات املرئية من جهة اأخرى.
الإ�شهار  وحترير  اإعداد  جوهر  نلخ�ض  اأن  ميكن  وبالتايل 

اخلارجي يف الأ�شئلة التالية:
يف  ◄ اإحداثها  بالإ�صهار  القائم  يريد  التي  النتيجة  ماهي 

ذهن اجلمهور امل�صتهدف؟ )املحور ال�صيكولوجي(.
ما هو م�صمون ال�صورة الإ�صهارية؟ )النموذج البتكاري(. ◄
كنموذج  ◄ بابتكاره  قام  ما  اإي�صال  للم�صهر  ميكن  كيف 

لل�صورة الإ�صهارية؟ )الت�صميم والإخراج(.
خمتلف  يو�صح  املوايل   )1( ال�صكل  فاإن  اآنفا،  ُذِكر  ملا  وتبعا 

املراحل التي تتم عربها عملية اإعداد وحترير الإ�صهار اخلارجي.
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الشكلأ)1)

.(Le Z créatif(مراحلأإعدادأوتحريرأاإلشهارأالخارجيأ

األسس الفعالة للتصميم:

اخلارجية  الإ�صهارات  من  ممكنة  فعالية  اأق�صى  حتقيق  اإن 
من  جملة  العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  امل�صمم  على  يقت�صي 
اأو  العنا�رش  ترتيب  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  املتطلبات 
نذكرها  حيث  اخلارجي،  لالإ�صهار  املكونة  الت�صميمية  املركبات 

:)235 2011، �س  يف )النادي واخرون، 
مركز . 1 جوانب  على  العنا�رش  توزيع  اأي  التوازن: 

امل�صاحة املحددة بطريقة جتعل كل منها حت�صل على نف�س القدر 
من الهتمام، اإذ ل ي�صعر القارئ اأو املتلقي اأن هناك عن�رشا اأكرث 
اأهمية اأو جذبا من عن�رش اآخر؛ وعليه فاإنه يف العادة يوجد نوعني 
التي تتو�صط متاما  النقطة  الهند�صي وهو  من املراكز هما: املركز 
الأعلى  النقطة  ميثل  الذي  الب�رشي  واملركز  الإ�صهارية،  امل�صاحة 
من  الإ�صهارية  امل�صاحة  جتعل  بن�صبة  الهند�صي  املركز  من  بقليل 
الإجمالية.  امل�صاحة  من   8/5 الأ�صفل  من  و   8/3 متثل  الأعلى 
من  املركزين  هذين  عر�س  ميكن  فاإنه  التو�صيح  من  وملزيد 

املواليني: التمثيلني  خالل 

الشكل)2):
المركزأالهندسيأفيأالصورةأاإلشهارية.

هو المركز الهندسي.

المصدر: حسن محمد خير الدين: االتصاالت التسويقية "اإلعالن"، مكتبة عين 
شمس، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر، ص: 213.

الشكل)3)
المركزأالبصريأفيأالصورةأاإلشهارية.

هو المركز البصري.

المصدر: نفس المرجع السابق، ص: 214.

 Source : Henri Joannis : De la Stratégie Marketing à la Création Publicitaire, 3éme édition, Dunod, Paris, France,

2010, P : 85.
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التنا�شب: وهو يعني التنا�صق بني اأ�صكال وعنا�رش الإ�صهار . 2
اخلارجي من اأجل حتقيق اأف�صل مركز ب�رشي ممكن، فالتنا�صب يف 
الإ�صهارية  وال�صورة  الأ�صكال،  يف  التنا�صب  كما  �رشوري  الألوان 
الفعالة يجب اأن حتقق تنا�صبا من حيث طولها وعر�صها وبني الطول 

والعر�س لكل العنا�رش الأخرى املكونة لهذه الأخرية.
التتابع: ما يعني حماولة ابتكار طريق تتبعه العني لروؤية . 3

اأجل حتقيق  الطبيعية وذلك من  الإ�صهارية وفقا حلركتها  العنا�رش 
الفعالية يف جذب النتباه و�صهولة التعر�س لالإ�صهار، هذا ما يجرنا 
اإىل مالحظة اأن اجتاه احلركة الطبيعية للعني عند التعر�س لل�صورة 
الإ�صهارية من اأعلى اإىل اأ�صفل ومن الي�صار اإىل اليمني اأي على �صكل 
بالن�صبة   )S( حرف  �صكل  وعلى  الغربية،  للدول  بالن�صبة   )Z( حرف 
و�صع  امل�صمم  على  يفر�س  ما  هذا  العربية  باللغة  الناطقة  للدول 
العن�رش الإ�صهاري املهم يف نقطة بداية الإ�صهار، ثم يتم من خالله 

توجيه الب�رش وفقا للهدف الذي يريده امل�صمم.
حمور . 4 ميثل  الذي  العن�رش  على  الرتكيز  مبعنى  التاأكيد: 

ال�صورة الإ�صهارية بالتايل و�صعه يف مركز الهتمام اإما عن طريق 
ال�صيطرة على باقي  اأجل  اأو املوقع من  اأو امل�صاحة  اللونية  الكثافة 
اتخاذ  مبجرد  تتحول  والتي  لالإ�صهار  املكونة  الأخرى  العنا�رش 
قرار الأولوية اإىل عنا�رش داعمة تتفاعل معه من اأجل اإبرازه ولي�س 

مناف�صته.
الوحدة: اأي جمع العنا�رش الإ�صهارية بطريقة ُتكوِّن عالقة . 5

ترابط، توافق، وان�صجام بني هذه الأخرية بحيث ت�صبح �صيئا واحدا، 
فالعناوين التي ل تقود اإىل الن�صو�س، وال�صور التي ل تتكامل مع 
ال�صعار تنتج اإ�صهارا منف�صال وتفقده وحدته؛ فالت�صميم الفعال الذي 
يت�صم بالوحدة يقود فيه كل عن�رش اإىل العن�رش الآخر مبا يوؤدي اإىل 
ال�صعور بالكتلة التي ت�صتطيع التعرف عليها حني ت�صري كل العنا�رش 

اأ�صا�صية.
الكثرية . 6 العنا�رش  لأن  الت�صميم  اأ�صا�س  وهي  الب�شاطة: 

كلما  وعموما  الت�صميم،  جتزئة  اإىل  توؤدي  املنظمة  وغري  املزدحمة 
القاعدة  هي  ال�صتغناء  وقاعدة  املحتوى،  تاأثري  زاد  العنا�رش  قلت 
الت�صميم  اإىل  ي�صيف  ل  عن�رش  فاأي  الب�صاطة،  لتحقيق  الأ�صا�صية 
الإ�صهاري يجب حذفه حتى يقت�رش الإ�صهار على العنا�رش الأ�صا�صية 
فقط القادرة على حتقيق الهدف الرئي�صي دون تبديد طاقات اجلمهور 

وم�صاحات الإ�صهار.
التباين: وهو ما يق�صد به ذلك الختالف الذي ي�صتخدم يف . 7

عر�س عنا�رش الت�صميم ب�صورة وظيفية تخدم الغر�س منه اإ�صافة 
اأن  النتباه والرتكيز على �صيء حمدد، ذلك  اإىل حتقيق هدف جذب 
وطباعة  الإ�صاءة،  ون�صب  اللونية،  والدرجات  امل�صاحات،  اختالف 
اأو  ملون  اإ�صهاري  و�صط  يف  والأ�صود  بالأبي�س  الإ�صهارية  ال�صورة 
العك�س، وا�صتخدام احلروف املائلة اأو احلروف الأثقل و�صط العادية، 
خمتلفة  اأ�صكال  كلها  امل�صورة  الإ�صهارات  و�صط  الر�صوم  وا�صتخدام 

متثل التباين.
النوع من . 8 ذلك  بالإيقاع وهو  اأو كما يطلق عليه  الرتديد: 

احلركة التي ت�صتهدف اإيجاد ارتباط خا�س بني العنا�رش الإ�صهارية؛ 
اإذ يوجد قاعدتان اأ�صا�صيتان يف الإيقاع هما قاعدتا التكرار والتغيري، 
ويحدث التكرار حني يتكرر اأحد العنا�رش املرئية يف الت�صميم ب�صكل 

كلي اأو جزئي، اأما التغيري فيحدث عن طريق تغيري عدد من العنا�رش 
مثل اللون، اأو احلجم، اأو ال�صكل اأو امل�صافة، اأو الفراغ، اأو املوقع يف 
التي  الختالف  درجات  من  درجة  اإىل  ذلك  يوؤدي  بحيث  الت�صميم 
الرتباط  الوقت درجات من  الرتابة، وتوجد يف نف�س  تك�رش حاجز 

بني عنا�رش الت�صميم.
بالتوافق . 9 تتميز  الإ�صهارية  ال�صورة  جعل  اأي  التناغم: 

باملالءمة  ذلك  يتحقق  اإذ  عنا�رشها،  بني  التنافر  وعدم  والت�صاق 
على اعتبار اأن كل جزء من الإ�صهار يجب اأن يكون مالئما للكل؛ فعلى 
�صبيل املثال اإذا كانت ال�صورة الإ�صهارية تعر�س الأثاث الكال�صيكي 
فيجب اأن يكون احلرف امل�صتخدم مالئما، واأن تكون اإ�صاءة ال�صورة 

كال�صيكية، والألوان امل�صتخدمة توحي بالرثاء والقيمة.
ويف اإ�صارة، ن�صتطيع اأن نقول اإىل اأن التناغم هو نتاج للعديد 
من اأ�ص�س الت�صميم ال�صابقة فهو يعني ال�صتخدام ال�صحيح للتنا�صب 

والتوازن املدرو�س والتباين يف غري اإفراط.

الدراسات السابقة:
البحث  اأثناء  وجدناها  التي  احلادة  الندرة  من  الرغم  على 
تخلفها  اأن  ميكن  التي  الآثار  يف  بالبحث  اهتمت  التي  الدرا�صات 
يف  املتلقني  انتباه  على  الإ�صهارية  للوحة  الت�صميمية  العنا�رش 
املجتمع اجلزائري، فقد وجدنا بع�س الأدبيات التي تخدم درا�صتنا 
منها.  ال�صتفادة  ميكن  والتي  املو�صوعي  اأو  املنهجي  اجلانب  من 

وعليه فاإنه ميكن عر�س اأهمها وفقا لرتتيبها الزمني يف التايل:

أوال/ الدراسات العربية:

درا�شة )مو�شى، 2000( بعنوان:" اأثر عنا�رص ت�شميم الر�شـالة 
الإعالنيـة على فعالية الإعالن بالإنرتنت".

يف  الالفتات  اإعالنات  دور  حتديد  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
اإىل  للتو�صل  ال�صتجابات  لهيكل  املختلفة  املراحل  عرب  الأنرتنت 
القيمـة احلقيقية له قبل ال�صغط عليه للو�صول اإىل موقع املعلن وذلك 
اإطـار درا�صـة مقارنة بني ال�رشكات امل�رشية والأجنبية،  اأي�صا فـي 
الإعالنية  للر�صالة  املختلفة  العنا�رش  تاأثري  تعرف  اإىل  �صعت  كما 
الدرا�صة مبراحل هيكل ال�صتجابات  الإعـالن فـي هـذه  على فعالية 
يف  املتمثل  ال�صلوكي  املقيا�س  اإىل  بالإ�صافة  عقلية  كمقايي�س 
وجود  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت  النفاذ(.  )معدل  ال�رشيط  على  ال�صغط 
والـ�صينية  املـ�رشية  ال�رشكات  من  كل  قبل  من  اإيجابية  اجتاهات 
جتـاه اإعالنـات الإنرتنت ب�صكل عام، بالإ�صافة اإىل الدور الهام الذي 
وال�صينية  املـ�رشية  للـ�رشكات  بالنـ�صبة  الإنرتنت  اإعالنات  تلعبه 
ال�صـتجابات  هيكـل  من  والتف�صيل  والهتمام  النتباه  مراحل  يف 
بالنـ�صبة  اأمـا  والأمريكية  والفرن�صية  الجنليزية  بال�رشكات  مقارنة 
الإدراك وال�رشاء فقد تبني عدم وجود فروق معنوية بـني  ملرحلتي 
الألوان  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  النتائج  اأظهرت  كما  املجمـوعتني. 

يف جميع مراحل هيكـل ال�صـتجابات بالن�صبة لكافة ال�رشكات.
درا�شة )بوهدة، 2009( بعنوان: "فعالية الر�شالة الإعالنية يف 

التاأثري على �شلوك امل�شتهلك النهائي".
الإعالنية  الر�صالة  تاأثري  عن  الك�صف  اإىل  الدرا�صة  هذه  �صعت 
الدرا�صة  اأجريت  النهائي، حيث  للم�صتهلك  ال�صتهالكي  ال�صلوك  على 
موبيلي�س   - الت�صالت  ملوؤ�ص�صة  احلظ  بطاقة  على  اإعالنية  حلملة 



92

دور املكونات التصميمية للوحة االشهارية في إثارة انتباه املتلقني اجلزائريني
أ. د. ماضي بلقاسم
أ. حمدان نهاد

كانت  العالنية  الر�صائل  اأن  اإىل  البحث  هذا  خل�س  وقد  اجلزائر-، 
للم�صتهلكني  وال�صعوري  الدراكي  البعدين  على  التاأثري  يف  فعالة 
لدى  ال�صلوكي  البعد  على  التاأثري  فعالية يف  اأقل  وكانت  النهائيني، 
هوؤلء، اإذ كان لقوة عنا�رش الر�صالة الإ�صهارية يف لفت النتباه دور 

مهم يف اإحداث هذا الأثر.
"اإ�شكالية  بعنوان:   )2011 جميد،  اإ�شماعيل  )خليل  درا�شة 

الوحدة والتنوع يف ت�شميم املطبوع )مناذج خمتارة(".
الوحدة  حتقيق  �صبل  عن  الك�صف  اإىل  الدرا�صة  هذه  �صعت 
وتتجلى  الإ�صكالية  هذه  وت�صخـي�س  املطبوع  الت�صميم  والتنوع يف 
اأهمية البحث يف درا�صة دور الوحدة والتنوع يف ت�صـميم املطـبوع 
وحتقــيقها من خالل النـظام الت�صميمي واإمكانية حتقيقها من خالل 
التقنية الت�صميمية. وقد حتدد جمتمع البحث باملطبوعات املتوافرة 
يف مدينة بغداد 1999 - 2000 ولكرب جمتمع البحث وتنوعه مت 
اخـتيار عينة ق�صدية لنـماذج خمـتارة ا�صتملت عـلى )مطوية، تقومي 
جداري، دليل مطبوعات، غـالف عطر، اإعالن جملة، تقومي من�صدي(، 
وحتليلها  العينة  و�صـف  يف  التحليلي  الو�صفي  املـنهج  اأتباع  ومت 
وفق ا�صتمارة حتديد املحاور، وعليه فقد خل�صت الدرا�صة اإىل حتقيق 
املعتمدة  الت�صميمية  الأنظمة  اأتباع  خالل  من  الت�صميمية  الوحدة 
على خمططات التوازن. بالإ�صافة اإىل تنوع وعدم ان�صجام الإ�صكال 
امل�صتخدمة يف الت�صميم وظهورها بـ�صكل مميز ومثري للقلق وتعدد 

الجتاهات وتنوع توزيعها غري املنظم.
على  التجاري  العالن  اأثر  بعنوان:"   )2011 )احلجار،  درا�شة 
ال�شلوك ال�رصائي مل�شتخدمي خدمات الهواتف الذكية املحمولة يف 

مدينة عمان )درا�شة ميدانية(".
اأثر العالن التجاري يف  الك�صف عن  اإىل  الدرا�صة  هدفت هذه 
املحمولة يف  الذكية  الهواتف  ال�رشائي مل�صتخدمي خدمات  ال�صلوك 
ميدانية  درا�صة  باإجراء  الباحث  قام  ذلك  �صوء  ويف  عمان.  مدينة 
على عينة مكونة من 244 م�صتجيبا؛ وقد اأظهرت النتائج وجود اأثر 
العالنية  الو�صيلة  ونوع  الإعالن  وقت  حيث  من  التجاري  لالإعالن 
الر�صالة  وحمتوى  العالن  ت�صميم  من  بكل  مقارنة  امل�صتخدمة 
العالنية اللذان اأظهرا عدم التاأثري على ال�صلوك ال�رشائي للم�صتجيبني 

وذلك عند م�صتوى دللة )0.05(.

ثانيا/ الدراسات األجنبية:

 Cognitive « :بعنوان )Hairong & Bukovak,1999( درا�شة
 Impact of Banner Ad Characteristics: An Experimental

» Study

هدفت هذه الدرا�صة اإىل البحث يف تاأثري الر�صوم املتحركة اأو 
فعاليتها يف الإعالن، اإذ تو�صلت اإىل النتائج التالية: تعطي اإعالنات 
الالفتات التي ت�صتخدم الر�صوم املتحركـة نتيجـة اأ�صـرع واأفـ�صل مـن 
حجم  كان  كلما   - املتحركة.  الر�صوم  ت�صتخدم  ل  التي  الإعالنات 
الـ�صغط  وكذلك  الإدراك  درجة  زادت  كلما  اأكرب  الالفتات  اإعالنات 
م�صتخدم  اهتمامات  توؤثر  ل   - املعلن.  موقع  اإىل  للو�صول  عليهـا 

الإنرتنت على ا�صتجابة امل�صتخدم لإعالنات الإنرتنت.
 The impact of بعنوان: »   )Long – Yi Lin, 2011( درا�شة
 advertising appeals and advertising spokespersons on

» advertising attitudes and purchase intentions

على  الإعالن  جاذبية  تاأثري  ك�صف  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
ال�رشاء،  بعملية  واهتمامهم  الإعالن  نحو  امل�صتهلكني  اجتاهات 
اختيار  اخللوية، ومت  الت�صالت  قطاع  على  الدرا�صة  اأجريت  حيث 
خم�س جامعات يف �صمال تايوان. وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الإعالن 
الإعالن،  الزبائن نحو  اإيجابي ومهم على اجتاهات  اأثر  له  اجلذاب 
وتاأثري كل من الإعالن اجلذاب والناطقني الإعالنيني اخلرباء على 
على  الإقبال  وكذلك  الإعالن،  نحو  امل�صتهلكني  اجتاهات  من  كل 

ال�رشاء. 

منهجية الدراسة: 

منهج البحث امل�شتخدم: 
البحث  واأ�صلوب  الو�صفي  البحث  اأ�صلوب  الدرا�صة  تبنت  لقد 

التحليلي. امليداين 
اأداة الدرا�شة:

على  احل�صول  بغر�س  متخ�ص�صة  ا�صتبانة  الباحثة  �صممت 
ال�صتبانة  وت�صمنت  الدرا�صة،  مب�صكلة  املتعلقة  الأولية  البيانات 
20 فقرة �صمن مقيا�س ليكرت اخلما�صي للخيارات املتعددة، الذي 
اأوزان تلك الفقرات بطريقة خما�صية، اإ�صافة اإىل البيانات  يحت�صب 

الدرا�صة. لعينة  ال�صخ�صية 
�شدق الأداة وثباتها:

من  ت�صمنه  وما  )ال�صتبيان(،  الدرا�صة  مقيا�س  اعتماد  قبل 
جمع  يف  ا�صتخدم  الذي  املقيا�س  هذا  جودة  اختربت  فقد  اأ�صئلة، 
املقيا�س  خ�صع  لذا  الدرا�صة،  فر�صيات  لختبار  ملالئمة  البيانات 
لختبار ال�صدق والثبات )Reliability & Validity( ويعرف ال�صدق 
بقدرة املقيا�س على قيا�س ما اأعد لقيا�صه. اأما الثبات فهو الدرجة 
التي يحقق فيها املقيا�س النتائج نف�صها يف حال تكرار الختبار، 
توق،  )عد�س،  وان�صجامها  املقيا�س  فقرات  تنا�صق  مدى  ويقي�س 
ثبات  مدى  لقيا�س  األفا(  )كرونباخ  مقيا�س  ا�صتخدم  وقد   )1998
مقبولة  ن�صبة  وهي   ،α=  0.857 قيمته  بلغت  حيث  القيا�س،  اأداة 
املتفق   )%  60( الأدنى  احلد  جتاوزت  بحيث  التحليل  لأغرا�س 

.)Malhotra، 2007( عليه لالعتمادية
جمتمع وعينة الدرا�شة:

املتلقني  جمهور  يف  امليدانية  الدرا�صة  جمتمع  يتمثل 
موزعني  اجلزائري  ال�رشقي  ال�صمال  من  وليات   5 يف  اجلزائريني 
�صوق  ق�صنطينة،  قاملة،  عنابة،  الطارف،  ولية  من:"  كل  على 

اأهرا�س، وولية �صكيكدة".
الدرا�صة  جمتمع  من  ع�صوائية  عينة  اختيار  مت  فقد  وعليه 
800 مفردة، مت ا�صتجوابهم يف الفرتة املمتدة بني  يقدر عددها بـ 

جهري جانفي وفيفري من �صنة )2015(.
اإجراءات الدرا�شة:

الدرا�صة،  عينة  اأفراد  على  ا�صتبانة   800 الباحثة  وزعت 
بالعتماد على الطريقة املبا�رشة وجها لوجه مع املبحوثني، وعن 
اجلدول  فاإن  وعليه  الجتماعي.  التوا�صل  ومواقع  الويب  طريق 
تطابقا  التحليل  لغايات  املقبولة  ال�صتبانات  ن�صبة  يلخ�س  التايل 

مع ما مت توزيعه، ا�صرتداده واإلغاوؤه.
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الجدولأ)1)
االستبانا	أالموزعة،أالمستردة،أوالملغاة

جمتمع 
الدرا�شة

ال�شتبانات 
املوزعة

ال�شتبانات 
امل�شرتدة

ال�شتبانات 
امللغاة

ال�شتبانات 
املقبولة للبحث

14314017123الطارف

2842794275عنابة

105100892قاملة

6764163ق�صنطينة

89781266�صوق اأهرا�س

1121031093�صكيكدة

80076452712املجموع

و�شف خ�شائ�ض عينة الدرا�شة:
الجدولأ)2)

توزيعأعينةأالدراسةأتبعاأللجنس

املجموعاأنثىذكراجلن�ض

384328712التكرار

100 %53.946.1الن�صبة املئوية

الجدولأ)3)
توزيعأعينةأالدراسةأتبعاأللمؤهلأالعلمي

املوؤهل 
درا�شات جامعيثانويمتو�شطابتدائيالعلمي

املجموععليا

4943148371101712التكرار

100 %6.86215214.2الن�صبة

اختبار فر�شيات الدرا�شة:
املتعدد  النحدار  اختبار  اعتمد  الدرا�صة  فر�صيات  لختبار 
بني  تاأثريية  عالقة  وجود  اإمكانية  تقي�س  التي   )t( قيم  حل�صاب 
متغريين م�صتقلني اأو اأكرث يف املتغري التابع ذي العالقة بالفر�صية 
التالية  ال�شيغة  على  الختبار  هذا  ويقوم  الختبار،  مو�صوع 

للفر�شية العدمية والفر�شية البديلة:
امل�صتقلة  ♦ املتغريات  اأحد  بني  خطية  عالقة  توجد  ل 

واملتغري التابع 
H0 : B1=B2=…..=Bj=0

توجد عالقة خطية بني اأحد املتغريات امل�صتقلة على الأقل  ♦
واملتغري التابع 

H1=At least one Bj≠0

الفر�صية  اأن  على  الختبار  لهذا  الح�صائية  القاعدة  وتن�س 
العدمية H0 ترف�س يف حال اأن قيم )P)Sig لأي معامل ارتباط بني 
املتغري امل�صتقل واملتغري التابع، يقل عن م�صتوى املعنوية اخلا�س 

به 0.05 ، تعد العالقة بينهما وذات دللة اح�صائية:
If Sig ≤ α →Re ject H0, Where as P)Sig) ≤ 0.05

واعتمدت قيم معامل ارتباط بري�صون R بني كل متغري م�صتقل 
املتغري  بني  ارتباط  معامل  لأي   P)Sig( قيم  اإن  اإذ  تابع،  ومتغري 
 P ≤( امل�صتقل واملتغري التابع يقل عن م�صتوى الدللة اخلا�س به
اح�صائية.  دللة  وذات  معنوية  عالقة  بينهما  العالقة  تعد   ،)0.05
تقي�س  التي   )F( قيم  حل�صاب   ANOVA التباين  اختبار  اعتمد  كما 
املتغريات  وجمموع  التابع،  املتغري  بني  العالقة  معنوية  م�صتوى 

امل�صتقلة التي ت�صمنها منوذج النحدار امل�صتخدم.
كما ُدر�صت نتائج الإح�صاء الو�صفي فيما يتعلق بقيم الو�صط 
احل�صابي والنحراف املعياري لكل �صوؤال من اأ�صئلة ال�صتبيان، علما 
لبيان  اخلما�صي  ليكرت  مقيا�س  على  قي�صت  الدرا�صة  متغريات  باأن 

درجة التاأثري، وقد ق�صمت الدرجات اإىل )5( فئات:
 )4( متو�صط،   )3( منخف�س،   )2( جدا،  منخف�س   )1( الدرجة 
وبالتايل  درجة،   15 جمموعه  ما  وت�صكل  جدا.  مرتفع   )5( مرتفع، 

فان املتو�صط = )15/ 5 = 3(.
العدمية يف  الفر�صية  قبول  الح�صائية على  القاعدة  وتن�س 
حال كان الو�صط احل�صابي لكل مفردة اأقل من )3(، وترف�س الفر�صية 

العدمية يف حال كان الو�صط احل�صابي لكل مفردة يزيد عن )3(.
الفر�شية الرئي�شية الأوىل:

املكونات  من  لكل  اإح�صائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل   :H0

املرئية )بجميع عنا�رشها( واإثارة انتباه املتلقني اجلزائري.
املكونات  من  لكل  اإح�صائية  دللة  ذات  عالقة  توجد   :H1

املرئية )بجميع عنا�رشها( واإثارة انتباه املتلقني اجلزائري.
الجدولأ)4)

المتوسطأالحسابيأواالنحرافأالمعياريألجميعأفقرا	أالمكونا	أالمرئية

املتو�شط الفقـــــــــــــــرة
احل�شابي

النحراف 
املعياري

3.181.29�صكل الهاتف املوجود يف اللوحة الإ�صهارية1

3.131.20نوع �رشيحة الهاتف النقال2

3.471.35الألوان امل�صتعملة يف اللوحة الإ�صهارية3

اجلدول  يف  الواردة  الو�صفي  الإح�صاء  حتليل  نتائج  بينت 
موافقة امل�صتجوبني على اأهمية املكونات املرئية باعتبارها موؤثرا 
وقد  الإ�صهارية،  اللوحة  نحو  اجلزائريني  املتلقني  انتباه  جذب  يف 
تراوحت املتو�صطات احل�صابية ملجال مكونات املكونات املرئية ما 
بني )3.13 و 3.47(، فكان اأعالها للفقرة رقم )3( التي تن�س على 
 )2( رقم  للفقرة  واأدناها  الإ�صهارية  اللوحة  يف  امل�صتعملة  الألوان 
التي تبني نوع �رشيحة الهاتف النقال وذلك بانحراف معياري يقدر 

بـ: 1.35 و 1.20 على التوايل.
الإنحدار  حتليل  طبق  فقد  الأوىل  الفر�صية  اختبار  اأجل  ومن 

)Regression Analysis( كما هو مبني يف اجلدول )5(.
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الجدول)5)
نتائجأتحليلأاالنحدارأالمتعددأالختبارأالمكونا	أالمرئيةأوإثارةأاالنتباهألدىأالمتلقينأالجزائريين

النتيجةβtSigاخلطاأ.مBم.امل�شتقلة

�صكل الهاتف 
املوجود يف اللوحة 

الإ�صهارية
0.2820.0300.3289.2610.000

رف�س 
الفر�صية 
العدمية

نوع �رشيحة الهاتف 
0.1410.0320.1254.3730.000النقال

الألوان امل�صتعملة 
0,2070.0280.2527.5080.000يف اللوحة الإ�صهارية

 R2= 0.313 ) 0.05 ذات داللة احصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي
( ،R= 0.098

املتغريات  من  كل  باأن  نالحظ  اجلدول  معطيات  خالل  من 
متار�س  الدرا�صة  حمل  الإ�صهارية  اللوحة  يف  املوجودة  املرئية 
تاأثريا على اإثارة النتباه لدى املتلقني اجلزائريني بدليل انخفا�س 
حيث   0.05 الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عن  دللتها  م�صتويات 
0.000 يف جميع املتغريات امل�صتقلة، ما يوؤدي  �صجلت ما مقداره 
عالقة  هناك  فاإن  بالتايل  العدمية  الفر�صية  رف�س  اإىل  بال�رشورة 
الإ�صهارية  للوحة  املرئية  املكونات  من  لكل  اح�صائية  دللة  ذات 
عليه  تن�س  كما  وهذا  اجلزائريني  املتلقني  لدى  النتباه  واإثارة 

.H1 الفر�صية البديلة
الفر�شية الرئي�شية الثانية:

املكونات  من  لكل  اإح�صائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل   :H0

اللفظية )بجميع عنا�رشها( واإثارة انتباه املتلقني اجلزائريني. 
املكونات  من  لكل  اإح�صائية  دللة  ذات  عالقة  توجد   :H1

اللفظية )بجميع عنا�رشها( واإثارة انتباه املتلقني اجلزائريني. 
الجدولأ)6)

المتوسطأالحسابيأواالنحرافأالمعياريألجميعأفقرا	أالمكونا	أاللفظية

املتو�شط الفقـــــــــــــــرة
احل�شابي

النحراف 
املعياري

1
ال�صعار الإ�صهاري: + 3g رقم واحد من حيث 

3.381.16عدد امل�صرتكني

3.011.25حمتوى الن�س الإ�صهاري يف اللوحة الإ�صهارية2

اجلدول  يف  الواردة  الو�صفي  الإح�صاء  حتليل  نتائج  بينت 
موافقة امل�صتجوبني على اأهمية املكونات اللفظية باعتبارها موؤثرا 
وقد  الإ�صهارية،  اللوحة  نحو  اجلزائريني  املتلقني  انتباه  جذب  يف 
تراوحت املتو�صطات احل�صابية ملجال مكونات املكونات اللفظية ما 
بني )3.38 و 3.01(، فكان اأعالها للفقرة رقم )2( التي تن�س على 
حمتوى الن�س الإ�صهاري يف اللوحة الإ�صهارية واأدناها للفقرة رقم 
بـ:  يقدر  بانحراف معياري  وذلك  الإ�صهاري  ال�صعار  تبني  التي   )1(

1.16 على التوايل.  1.25 و 

النحدار  حتليل  طبق  فقد  الأوىل  الفر�صية  اختبار  اأجل  ومن 
)Regression Analysis( كما هو مبني يف اجلدول )7(.

الجدول)7)
نتائجأتحليلأاالنحدارأالمتعددأالختبارأالمكونا	أاللفظيةأوإثارةأاالنتباهألدىأالمتلقينأالجزائريين

النتيجةβtSigاخلطاأ.مBم.امل�شتقلة

ال�صعار الإ�صهاري: 
+ 3g رقم واحد من 
حيث عدد امل�صرتكني

0.2820.0300.3289.2610.000

رف�س 
العدمية حمتوى الن�س 

الإ�صهاري يف اللوحة 
الإ�صهارية

0.1410.0320.1254.3730.000

 R = 0.605) 0.05 ذات داللة احصائية عند مستوى داللة أقل أو يساوي
(، R2 = 0.366

املتغريات  من  كل  باأن  نالحظ  اجلدول  معطيات  خالل  من 
متار�س  الدرا�صة  حمل  الإ�صهارية  اللوحة  يف  املوجودة  اللفظية 
تاأثريا على اإثارة النتباه لدى املتلقني اجلزائريني بدليل انخفا�س 
حيث   0.05 الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عن  دللتها  م�صتويات 
0.000 يف جميع املتغريات امل�صتقلة، ما يوؤدي  �صجلت ما مقداره 
عالقة  هناك  فاإن  بالتايل  العدمية  الفر�صية  رف�س  اإىل  بال�رشورة 
الإ�صهارية  للوحة  اللفظية  املكونات  من  لكل  اح�صائية  دللة  ذات 
عليه  تن�س  كما  وهذا  اجلزائريني  املتلقني  لدى  النتباه  واإثارة 

 .H1 الفر�صية البديلة
الدرا�صة  ملتغريات  املتعدد  النحدار  اختبار  اأُجري  وقد 

امل�صتقلة، واأثرها على املتغري التابع كما هو مبني يف اجلدول )8(.
الجدول)8)

تحليلأاالنحدارأالمتعددألمتغيرا	أالدراسة.

SigF Mean
Squaredf Sum of

SquaresModel

0.000106.17776.2885381.438Regression

0.718706507.257Residual

711888.695Total

والبالغة  املح�صوبة   F قيمة  اأن   )8( اجلدول  من  نالحظ 
 ،)0.000( معنوية  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات   106.177
مما يدل على وجود عالقة تاأثريية بني املتغريات امل�صتقلة جمتمعة 

.)R=0.429( واملتغري التابع، وتبلغ قوة العالقة
حتليل ومناق�شة نتائج الدرا�شة:

حماورها  خمتلف  عرب  حاولنا  التي  الدرا�صة  هذه  خالل  من 
الإ�صهارية  اللوحات  باإحدى  تتعلق  ميدانية  درا�صة  يف  اخلو�س 
الختبار  نتائج  على  وبالعتماد  اجلزائر،  موبيلي�س  ملوؤ�ص�صة 
تاأثري  مدى  معرفة  اأجل  من  الأخرية  هذه  لفر�صيات  الإح�صائي 
املتلقني  انتباه  جذب  يف  الإ�صهارية  للوحة  الت�صميمية  املكونات 
لنا  ت�صمح  النتائج  من  عدد  اإىل  التو�صل  اأمكننا  فاإنه  اجلزائريني؛ 
م�صكلتها.  عنا�رش  من  املنبثقة  الدرا�صة  هذه  ا�صئلة  عن  بالإجابة 

وعليه فاإنه ميكن اإي�صاحها على النحو الآتي:
للوحة  ◄ املرئية  املكونات  بني  العالقة  ما  الأول:  ال�شوؤال 

اأفادت نتائج  الإ�صهارية، وجذب النتباه لدى املتلقني اجلزائريني؟ 
الدرا�صة على اأن هناك عالقة ارتباط معنوية بني املكونات املرئية 
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وجذب  موبيلي�س  ملوؤ�ص�صة  الإ�صهارية  اللوحة  عليها  حتتوي  التي 
حتليل  نتائج  من  يتبني  حيث  اجلزائريني.  املتلقني  لدى  النتباه 
النحدار املتعدد ووفقا ملعامالت )β( و )t( اأن اأبعاد املتغري امل�صتقل 
نوع  الإ�صهارية،  اللوحة  يف  املوجود  الهاتف  �صكل  يف  املتمثلة 
الإ�صهارية  اللوحة  يف  امل�صتعملة  والألوان  النقال،  الهاتف  �رشيحة 
متار�س اأثرا على انتباه املتلقني اجلزائريني بدليل ارتفاع معامالت 
وبقيم   0.252  ،0.125  ،0.328 التوايل  على  كانت  والتي   βeta

كما  الدللة.  م�صتوى  من  اأقل  وهي   0.000 بـ  تقدر  احتمالية 
التحديد  معامل  قيمة  على  اعتمادا  املرئية  املكونات  متغري  احتل 
املقدرة بـ 0.313 املرتبة الثانية من حيث الأهمية الن�صبية مقارنة 

باملكونات اللفظية.
للوحة  ◄ اللفظية  املكونات  بني  العالقة  ما  الثاين:  ال�شوؤال 

اأفادت  اجلزائريني؟  املتلقني  لدى  النتباه  وجذب  الإ�صهارية، 
ارتباط معنوية بني املكونات  اأن هناك عالقة  الدرا�صة على  نتائج 
موبيلي�س  ملوؤ�ص�صة  الإ�صهارية  اللوحة  عليها  حتتوي  التي  اللفظية 
اأ�صارت نتائج  وجذب النتباه لدى املتلقني اجلزائريني. وعبيه فقد 
حتليل النحدار املتعدد ووفقا ملعامالت )β( و )t( اأن ُبعدي املتغري 
امل�صتقل املتمثلني يف ال�صعار الإ�صهاري: + 3g رقم واحد من حيث 
الإ�صهارية  اللوحة  يف  الإ�صهاري  الن�س  وحمتوى  امل�صرتكني  عدد 
متار�س اأثرا على انتباه املتلقني اجلزائريني كما هو مبني يف نتائج 
معامالت βeta التي ُقدرت على التوايل بـ 0.328، 0.125، 0.252 
وبقيم احتمالية تقدر بـ 0.000 وهي اأقل من م�صتوى الدللة. حيث 
التحديد  معامل  قيمة  على  اعتمادا  اللفظية  املكونات  متغري  احتل 
املقدرة بـ 366. 0 املرتبة الأوىل من حيث الأهمية الن�صبية ما يدل 
ال�صخ�صية  الهتمامات  على  تركز  كونها  الأخرية  هذه  فعالية  على 
للمتلقني وتعتمد يف حتريرها على الخت�صار يف الكلمات والرتكيز 
على تو�صيح ال�صعر بحجم كبري بالتايل لفت النتباه للمتلقني يف ظل 
املوؤثرات الأخرى التي يتعر�س لها هوؤلء كون اللوحات الإ�صهارية 

تعر�س يف الأماكن العامة ويف الطرقات.

التوصيات العامة للدراسة: 
اأن  البحث، فاإنه ميكننا  التي متخ�س عنها  النتائج  يف �صوء 
نقرتح جمموعة من التو�صيات التي من �صاأنها اأن ت�صاعد املوؤ�ص�صة 
حمل البحث والوكالت الإ�صهارية يف زيادة وتعزيز الدور الذي توؤديه 
املتلقني  انتباه  جذب  يف  الإ�صهارية  للوحة  الت�صميمية  املكونات 

اجلزائريني، حيث تتجلى هذه التو�شيات يف النقاط التالية:
العتماد على خرباء ورجال متخ�ص�صني يف القيام بهذه  ●

درا�صة  اإىل  حتتاج  والتي  الإ�صهارية  اللوحات  ت�صميم  اأي  املهمة 
وممار�صة وخربة عالية لتحقيق النجاح املرغوب وت�صهيل ا�صتيعاب 

املتلقني الفكرة البيعية للوحة الإ�صهارية م�صتقبال.
�رشورة املفا�صلة بني الفكرة الإ�صهارية والطبيعة اللونية  ●

من  املنا�صبة  الألوان  ا�صتخدام  كون  الت�صميم،  يف  تطبيقها  املراد 
�صاأنه اأن يوؤدي اإىل خلق جو معني -للمنتج مو�صوع الإ�صهار-ي�صهم 
ملا  نظرا  املتلقي  على  نف�صية  تاأثريات  واإحداث  النتباه  جلب  يف 

حتمله الألوان من دللت ومعاين ترمز لها.
اللوحة  ● ت�صميم  يف  اللوين  التباين  حتقيق  على  العمل 

خلق  بالتايل  الآخر  اللون  اإبراز  على  لون  كل  ي�صاعد  ما  الإ�صهارية 

نوع من الإيحاء باحلركة داخل اللوحة الإ�صهارية ما يجعلها مثرية 
لالنتباه.
اللفظية  ● العنا�رش  بني  املنطقي  الرتباط  اإيجاد  �رشورة 

وقابل  منطقي  فكري،  اإطار  يف  وذلك  الإ�صهارية  للوحة  املكونة 
قلب  اإىل  مبا�رشة  ونافذة  حمددة  اأي  خمت�رشة  وبطريقة  للت�صديق، 
الفكرة الإ�صهارية با�صتخدام لغة ب�صيطة وموحية حتمل يف �صياغتها 
انتباه  اإثارة  يف  فعالة  جتعلها  بطريقة  الإيقاع  من  نوع  اللغوية 

املتلقني.
اعتماد الأ�صاليب احلديثة يف ت�صاميم اللوحات الإ�صهارية  ●

التوجه  وبالأخ�س  التكنولوجيا،  اإىل  تفتقر  احلالية  الأ�صاليب  لأن 
انتباه  اإثارة  الأبعاد ما ي�صمح بتحقيق  نحو ت�صميم لوحات ثالثية 

ق�صوى لدى املتلقني والتميز عن املناف�صني.
ويف الأخري اأقر باأن البحث يف الت�صميم الإ�صهاري يعد اإحدى 
لذلك  والتطبيقية،  املعرفية  الناحية  والغنية من  اخل�صبة  املجالت 
نظرا  واحدة  درا�صة  اأو  بحث  تغطيته يف  باإمكانية  الدعاء  ل ميكن 
وعليه  ال�صواء،  حد  على  وعملي  نظري  حديث  كمو�صوع  لأهميته 
انطالقا من نتائج الدرا�شة ميكن عر�ض عدد من القرتاحات ت�شلح 

لدرا�شات اأخرى وتكون مكملة للبحث بني اأيدينا نذكرها يف:
الدرا�صة مثل:  ♦ اأخرى مل يت�صمنها منوذج  درا�صة متغريات 

لالإ�صهار،  البتكاري  البعد  الإ�صهارية،  اللوحات  عر�س  دعامات 
مراحل اتخاذ قرار ال�رشاء لدى املتلقني.

للوحات  ♦ الراهن  الو�صع  ومالمح  اأمناط  يف  البحث 
يف  ال�صتعمال  ال�صائعة  الدعامات  اإحدى  اأ�صحت  كونها  الإ�صهارية 

اجلزائر والدول العربية ب�صكل عام. 
البحث يف املكونات الت�صميمية لالأنواع الأخرى لالإ�صهار  ♦

ودرا�صة مدى فعاليتها يف التاأثري على جمهور املتلقني. 
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