
  لإلعالنات يلشكلللتكوين ادراسة تحليلية 
 )جريدة الصباح العراقية انموذجًا(

 رباب كريم كيطان م.   
 قسم الفنون السمعية والمرئية  –كلية الفنون الجميلة  –جامعة ديالى  -العراق 

Analytical Study Of The Composition Form Of Advertisements  

(Al-Sabah Iraqi Newspaper As A Model) 
  Lecture: Rabab Karem Getan  

University of Diyala –College of Fine Arts - Audio & Visual Arts Department 
 Diyala Province- Iraq 

 
 ملخص البحث :

 
تلعب اإلعالنات دوراً كبيراً في حياتنا كأفراد فأصبحت تحاصرنا حيث ما وجدناها، وتحقق لنا فوائد عديدة فضال 
عن مساهمتها في االسراع بعملية التنمية االقتصادية ودورها الحيوي لوسائل االتصال كمصدر من مصادر التمويل. ومن 

بها لم تعط االعالن االهمية الخاصة من حيث التكوين الشكلي خالل قراءة الصحف العراقية ومتابعتها لوحظ ان غال
وعناصر البناء الفني على الرغم انه يُعد من المصادر الرئيسة في تمويل المؤسسات االعالمية ، ذلك الن االعالن في 

من خالل دراسة  العراق له طابع خاص ، فهو يمر في مرحلة انتقالية لم تتضح جل معالمها ، اذ تأتي اهمية هذه الدراسة
في احد اهم الصحف اليومية الحكومية في العراق )جريدة الصباح ( لما يمثله هذا  العالني للشكلللتكوين اتحليلية 

الموضوع من تأثير مباشر على القارئ اوال ، وعلى ترويج مفردات السلع والخدمات الواردة في االعالن ثانياً وعلى 
ن ثالثاً. وقد اقتصر مجتمع البحث على اإلعالن المنشور في جريدة الصباح )الصفحة الصحيفة والمؤسسة او الفرد المعل

( اعالناً )على وفق اسلوب تحليل الشكل(  40األولى (  ، وبلغ عدد اإلعالنات )عينات البحث ( التي اخضعت للتحليل )
 بمجموعة من النتائج واالستنتاجات . ، وبعد تحليل العينات وفق المحاور التي حددت في استمارة التحليل ، خرج البحث

 
Abstract 

Advertisement plays a great role in our everyday life. We are surrounded by them. 
We achieve many benefits of them as well as their participation in accelerating the financial 
development and their vital role in communication media as a source of funding.  

Throughout studying and observing Iraqi newspapers, it was noticed that most of 
them did not give much attention to advertisement's composition form although they are 
regarded the major sources of funding media corporations. This is because advertisement 
in Iraq has a special feature because it goes through a transitional stage. Then, the image 
will be clarified. The important of this study is investigating the form in one of the most 
distinguished daily government newspapers in Iraq " Al Sabah". This topic has a huge impact 
on the reader, marketing the goods, and the media corporation. 

The study community was limited to the ads published in Al Sabah newspaper, (the 
first page). The amount of ads (study sample) processed was 40 according to the analysis 
of form and content. After analyzing the samples according to the criteria shown in analysis 
forms, the study came up with certain important results and conclusions.     
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 ( البحث واهميته واهدافه ومنهجه )مشكلةالمبحث األول 
 مشكلة البحث:

 أليعكس المنظومة الثقافية والقيمية ي كمامؤسسة ،  ةأليُيعد اإلعالن عنصر من عناصر المزيج الترويجي     
في ثناياها من ايحاءات ثقافية وفكرية ونفسييييييييييييييية ، كما يعد ااعالن احد  وجه الن ييييييييييييييا   ما تختزلهعبر مجتمع، 

ااقتصيييييادية من صيييييناعة في تسيييييوين المنتجات احد اان ييييي ة ااعالمية التي ا ننا عن ا  يعدااقتصيييييادي، ا  
وتجارة وخدمات ، فضييييييال عما يمثده من دور بالنسييييييبة لدمؤسييييييسييييييات والمنظمات الخيرية نير الربحية والتي بدون 
ااعالن عن مج ودات ا لن تحصييع عدا دعا الناس ل ا وا تسييت يع ت مين التمويع المادي الالزا اسييتمرارها في 

ااعالن من عوامع نمو الصيييحافة التي ت ورت وتوسيييعت لوجود ااعالن ال ي  يعد، كما  عمد ا وادائ ا لرسيييالت ا
 (.82: 2008)حمود، يج ب الجم ور

لا تع  ااعالن ااهمية الخاصييييييية من حي  نالب ا ومن خالع قراءة الصيييييييحق العراقية ومتابعت ا لوحظ ان      
فضاًل  المصادر الرئيسة في تمويع المؤسسات ااعالمية ،عدا الرنا انه يعتبر من البناء الفني و  يال كدالتكوين 

من بين الفنون األخرى التي توظق في صيييييييييييفحات الصيييييييييييحق وقد ي خ  حيزًا اكبر من باقي الفنون  نعن كونه ف
 لك ان ااعالن في العران له  ابع خاص ، ف و يمر في مرحدة انتقالية لا تتضيييييييييييييي  جع معالم ا ،  األخرى،

كان كان في ا ااعالن ن ييييي ًا اا انه و اانفتاح وتقييد الحريات والرقابة ،  ما قبعمرحدة  ين : وهي تقع بين مرحدت
-4-9تاريخ  ما بعداما المرحدة الثانية وهي مرحدة  ُمقيد بسياسة المؤسسة والتي ترسم ا السياسة العامة لددولة،

ات محكوما بقواعد المنافسييييية التجارية وتغير النظاا السيييييياسيييييي في العران ، ا  اصيييييب  في ا اداء المؤسيييييسييييي 2003
الباحثة الا التفكير باامر حي  دفع  .بين ا  يييييكع ومضيييييمون ااعالن منتكوين وخاضيييييعًا لعدة عوامع قد يكون 

 ييييكع ااعالنات الصييييحفية في الجرائد العراقية ل)التكوين ال ييييكدي ( عناصيييير البناء الفني  لك ييييقبوضييييع دراسيييية 
ااتية تساؤات ال)ومن ا جريدة الصباح ( ، في ظع مرحدة اانفتاح ااقتصادي وحرية التعبير،  ومن خالع وضع 

 ومحاولة اإلجابة عدي ا اكاديميًا :
اإلعالن وما  فكرةقوة من حي   في القارئفي الجرائد اليومية يتضمن عناصر الت ثير  البناء الفنيهع ان  -1

  .اانتباه واثارة ااهتماا واستثارة الرنبة وااقناع ج بعوامع  تتضمنه من
ااخراج الفني التصميا و معايير  الاالصحفي في الجرائد العراقية  إلعالنل ي كدالتكوين ال استندهع  -2

 الصحفي.
 . الصباح اليوميةاا كاع التي ركزت عدي ا اعالنات الصفحة ااولا في جريدة تكوين  نما  ماهي  -3
 البحث:أهمية 

، وتحقن لنا فوائد عديدة ما وجدناهاتمارس ااعالنات دوراً كبيراً في حياتنا ك فراد ف صبحت تحاصرنا حي  
فضال عن مساهمت ا في ااسراع بعمدية التنمية ااقتصادية ودورها الحيوي لوسائع ااتصاع كمصدر من مصادر 

 التمويع.
بع تتجاوزه الا كافة  وجه الن ا  اانساني  ااقتصادي،تقتصر  همية ااعالن عدا مجالت الن ا   وا

له من ثقافات ويختزع فيه من  ما يروجت ثيراته ااجتماعية والتربوية وااخالقية والثقافية من خالع  فدإلعالن، 
 رموز وايحاءات يكون فيه ترويج لثقافة المعدن وتراثه وحضارته .
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ويعد ااعالن من  كثر مجاات المعرفة ااتصالية التي واج ت الكثير من الجدع واانتقاد العدمي المتعدن 
و الجمعي ، وبعد التغيير ال ائع والكبير في ااسس النظرية  واساليبه وفاعديته سواء عدا المستوى الفردي  دافهب ه

والممارسة العمدية لفن ااعالن في الميدان ااعالمي العراقي واج ت بعض انواع ااعالن التي دخدت حديثًا  يئًا 
  (.60:2011، )جاسا وسراج ،( ااعالن  كعلتكوين البناء الفني  من ه ا الجدع والنقد العدمي )خصوصا من حي 

في احد اها الصحق اليومية  إلعالنل يل كدلدتكوين اتحديدية وت تي اهمية ه ه الدراسة من خالع دراسة 
اوا ، وعدا ترويج  القارئالحكومية في العران )جريدة الصباح ( لما يمثده ه ا الموضوع من ت ثير مبا ر عدا 
 مفردات السدع الواردة في ااعالن ثانيًا وعدا الصحيفة والمؤسسة او الفرد المعدن ثالثًا.

 أهداف البحث :
 ااتي :تتجسد  هداق البح  ب

األثر اإلعالني ، التي وضفت في بناء اإلعالنات )عينة البح (  ألحدا المساعدة عناصر الالك ق عن  -1
 اقية.جريدة الصباح العر في 

 الصحفي في جريدة الصباح العراقية. لإلعالنااخراج الفني التصميا و الك ق عن المعايير المتبعة في  -2
 اا كاع المتبعة في اعالنات جريدة الصباح العراقية .تكوينات الك ق عن  -3

 منهج البحث :
يدي استعماع المن ج المسحي التحد اول ا البح  والتساؤات الم روحة،فرضت  بيعة الم كدة التي تن 
معياريا لخ وات جمع البيانات والمعدومات ، فضال عن ان ه ا المن ج يتي  استعماع ادوات  نمو جا بوصفه 

الرسائع  ا كاعاستقصاء ااهداق الظاهرة والكامنة، والبح  في و ، والبناء الفنيال كع تكوين عدا مستوى تحديع ال
 ااتصالية .

  :مجتمع البحث 
)اعالنات الصفحة ااولا(، (  **)اعالنات جريدة الصباح اليوميةدراسة في الحالي تمثع مجتمع البح  

جريدة الصباح الصادرة في عاا اقتصر البح  عدا اعداد مجتمع البح  والظاهرة الدراسية ، فقد اتساع  ونظراً 
 جريدة الصباح كمجاع ل  ه الدراسة لعدة اسباب من بين ا : اختيرتا   .2012
ان جريدة الصباح هي صحيفة حكومية عامة مما يعني ان البح  في موضوع ااعالن سيكتسب درجة  -

كبيرة من ااهمية لكون الصحق الحكومية عادة موج ة الا جميع  رائ  المجتمع وهي اكثر انت ارا 
 ي .ورواجا لما تالقيه من دعا حكوم

 ا تقنية كبيرة ،  بإمكاناتتتمتع  ف ن ااكبر صحيفة في العران ، من ان جريدة الصباح وبالنظر لكون ا  -
 لإلعالنتمتدك م بعة خاصة ب ا وموقع الكتروني واسع اانت ار ، اامر ال ي قد يؤثر عدا ممارست ا 

 ااعالن  ابع المنافسة . ي خ من حي  اخراجه ومؤثراته ، حي  
 البحث :عينات 
من تحديد مجتمع البح  وبعد اا الع عديه ، تا اختيار عينة البح  لعدة عوامع من ا  ما تقداعدا  بناءً 

جريدة  ب ر يقفضال عن توفر ااعداد ، وقد استعانت الباحثة  ،مجاع الدراسة ،  بيعة الموضوع المراد البح  فيه
حثة الا استعماع  ريقة العينة العمدية المنتظمة المتمثدة عمدت البا، و الصباح المن ور عدا موقع ا االكتروني 
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( عددًا من اعداد جريدة الصباح ،احتوت جميع ا اعالنات ترويجية )اعالنات 40في اعداد الصحيفة والبالغة )
 .المساحة( في الصفحة ااولا ،ون ت اندب ا  ر السنة 

 (خلفية نظرية ودراسات سابقةالمبحث الثاني ) 
 االعالن وخصائصه:تعريف 

، بانه يمثع مختدق لإلعالنمن ا ما عرفته جمعية التسوين اامريكية  (***)لإلعالنوردت عدة تعريفات 
نواحي الن ا  التي تؤدي الا ن ر او ا اعة الرسائع ااعالنية المرئية او المسموعة عدا الجم ور لغرض حثه 

(. 2000:81د،)محمو ااو ا خاص او من آت معدن عن  ألفكارعدا  راء سدع او خدمات او من اجع التقبع 
كما يف ا ب كع اخر عدا انه ن ا  اتصالي ي دق الا ااعالا عن سدعة او خدمة معينة ، والترويج ل ا عبر 
وسائع ااتصاع الجماهيرية المختدفة مقابع  جر معين ب دق الت ثير عدا المست دك ودفعه لدقياا بعمع او سدوك 

 (.2009:35لموسا ،) امقصود ومحدد
هو مجموعة اان  ة التي ت دق الا ااتصاع والمخا بة ال فوية او المرئية لمجموعة مختارة  فاإلعالن

او نير مختارة من اافراد بغرض اخبارها والت ثير في ا ل راء سدعة او التعامع و دب الخدمة او تغيير اتجاهات ا 
 (.2002:28) الحديدي،  نحو افكار معينة

عمدية اتصاع هدف ا الت ثير عدا الم تري من خالع  ألنهيحمع معاني وتعاريق كثيرة  (***)اإلعالنان 
( لغرض  باإلعالنالوكالة المختصة ا ب ا البائع او من يكدفه البائع)اساليب و رن ووسائع نير  خصية يقو 

عمدية اتصاع نير  خصي من خالع  فاإلعالنالترويج لبضاعته او خدماته من خالع مختدق وسائع ااتصاع , 
من معينة وسائع ااتصاع المختدفة بواس ة معدنين يدفعون ثمنا لتوصيع معدومة معينة الا فئات 

 (.93:)محمود ،مصدر سابنالمست دكين
 انواع االعالنات الصحفية :

قة تصميم ا ومساحات ا واسدوب عرض ا و ري أل كال اتتسا ااعالنات الصحفية بالتعدد والتنوع وفقا 
 (.23-2006:22: ) العالا ، واخراج ا ، ويمكن تقسيا ااعالنات الصحفية عموما الا اربعة انواع رئيسية هي

 اعالنات المساحات . اوال:
 اابواب ااعالنية الثابتة : وتنقسا الا : ثانيا:
 اعالنات الوفيات .-4    اعالنات المجتمع . -3   اعالنات اادلة . -2ااعالنات المبوبة .     -1
 ااعالنات التحريرية . ثالثا:
 ااعالنات المجمعة ، وتنقسا الا : رابعًا:
 الحمالت الم تركة . - 4ااعداد الخاصة.      - 3    المالحن . - 2الصفحات الخاصة .   -1

ثع ااعالنات ان نوع ااعالنات التي تحددت في موضوع البح  هي من نوع اعالنات المساحات وال ي يم
التي تن ر عدا جانبي صفحات الجريدة وتن ر عدا هيئة تصميمات محددة ال كع او داخع ا ارات خاصة ب ا 
وتميزها عن المواد التحريرية المجاورة ، ويالحظ ان اعالنات المساحة عادة هي ال كع ااعالني اامثع استخداا 

 الصحق في الحمالت ااعالنية .
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 اعالنية :الجريدة كوسيلة 
التي ساهمت ب رين او ب خر في مساعدة الصحافة سائع ااتصاع الم بوعة ال امة ، الجريدة هي احدى و 

 .خصوصًا في مجاع ترويج ون ر ااعالناتبوجه عاا عدا  داء م ام ا عدا الوجه ااكمع 
تتسا ااعالنات في الجرائد بالتنوع والتعدد في البدائع واا كاع ااعالنية المتاحة لدمعدنين والقراء ، حي  ا  

تنتج ااعالنات بالعديد من المساحات وااحجاا وتنوع اا كاع والتصميمات وتعدد المواقع ااعالنية واعالنات 
ب ااعالنية الثابتة ، كما يمكن استخداا وتوظيق االوان المساحة او ااعالنات التحريرية او المالحن او اابوا

 واثارة اهتمامه. القارئوالمالحن والكتيبات والن رات وااعالنات المنفصدة لج ب انتباه 
 اعالنات الصفحة االولى في الجريدة: 

ومن ،  قارئتتقدا الصفحات األخرى في اثارة اهتماا ال ألن االصفحة ااولا اها صفحات الصحيفة  تعد   
وتجعده يدتق  الصحيفة او يتغاضا عن ا ويترك ا الا نيرها . ل لك فان الصفحة ااولا خالل ا يمكن ان تج ب 

في  ي صحيفة ا بد ان تج ب اانتباه وتغري القارئ باا الع عدي ا وهي بمثابة الجسر ال ي يمر من خالله 
 الداخدية (.القارئ الا اا الع عدا الصفحات ااخرى ) الصفحات 

ان اهمية الصفحة ااولا تتمثع في مقدرت ا عدا ان تعكس  خصية الصحيفة التي تميزها عن بقية الصحق   
في السون ، وهي القادرة عدا ان ُتع ي الصحيفة  ابعا مميزا عن نيرها من الصحق ااخرى ، حتا وان 

والصفحة ااولا تمثع الواج ة التي ، دة ت اب ت جميع ا في نوع الورن ولونه ، ومساحة الصفحة وعدد ااعم
 تحمع اسا الصحيفة وتؤكد عدا  خصيت ا العامة التي ُتعرق ب ا عند القارئ .

ان الكثير من الصحق ا تدج  الا ن ر ااعالنات عدا الصفحة ااولا ، و لك احتراما لعقدية القارئ ، وان 
لصفحة وبحدود ، حي  ا تتجاوز اعالنا واحدا او اعالنين البعض من ا يقوا بن ر القديع من ااعالنات عدا ه ه ا

، لكن البعض اآلخر يقوا بن ر ااعالنات عدا الصفحة ااولا دون قيود ، حي  ت غا عدا المادة التحريرية 
و لك  معا في المزيد من اايرادات المالية ، ول لك فان الصفحة ااولا في ه ه الحالة ا تختدق كثيرًا عن 

 (.2001:82)نجدات،ت الداخدية التي تن ر في ا ااعالنات جنبًا الا جنب مع المادة التحريريةالصفحا
 تصميم االعالن الصحفي : 

ان الفن الصحفي ا يتحقن بالتحرير وحده او بالصور فق  وا ب ما معًا، وانما يعتبر تصميا الصفحات 
 الجريدة من األمور ال امة لإلخراج .و ريقة عرض الموضوعات و ساليب تنظيا المواد الصحفية في 

،  ي قابدية الجريدة  فاإلخراج الصحفي عامة ي دق الا تحقين عدة اهداق رئيسية كاارتفاع باانقرائية
لكي تكون مقروءة بيسر وس ولة دون عائن ، وعرض الموضوعات المختدفة ب ريقة تتنفن مع  هميت ا ، فضال 

 .لمست دفة عن تصميا الصفحات )بضمن ا اإلعالنات ( ب ساليب ج ابة وم وقة ومحققة لدمعاني ا
الا الت ثير في اتجاهات الجماهير رية ، في الجريدة ونيرها من وسائع ااتصاع الجماهييسعا ااعالن و 

ب دق تحقين مصال  خاصة قد تتعارض مع مصال  الجماهير وت دعات ا ، مثع تحقين رب  وقتي وسريع ، ويقوا 
ااعالن بالسعي نحو انراء المست دك بالبضاعة وتقديا المواصفات والتس يالت التوضيحية ، وعدا سبيع المثاع 

ااولا الا اثارة رنبات اافراد ل راء سدعة كمالية معدن عن ا ، ويع ي تس يالت مغرية  قد يسعا ااعالن بالدرجة
هو فن التعريق ) ا  يعاون المنتج  فاإلعالنل  ا المنتج ، وحث ا عدا ال راء من خالع اثارة نرائزها ودوافع ا،  

تعرق عدا حاجاته وكيفية ا باع ا عدا تعريق المست دك المرتقب بسدعة او خدماته ، كما يعاون المست دك في ال
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ااعالن ودرجة وضوح الفكرة ااعالنية وموقع ااعالن  إلخراجاو اقتناءها ( ، ويتا  لك من خالع اافكار الفنية 
 من مساحة . وما ي غدهداخع صفحات الجريدة 

، كدما اثارت  وتقوا اافكار ب روح موضوعة ااعالن وكدما زادت ه ه اافكار قوة في الج ب واانتباه
 (.1980:206األفكار)صابات ،ردود افعاع كانت افضع ، واا كاع والكدمات هي وسائع التعبير عن ه ه 

ويعتمد ه ا اامر عدا التحكا في تنظيا عالقات الصور والرسوا واا كاع ااخرى بما يحقن فاعدية قوى 
لمقروئية ، فقد تعد العناوين والنصوص الكتابية من التبادع مع الكدمات ونوعية الخ و  الكتابية ،  ات الوضوح وا

اها اجزاء ااعالن ، حي  يستمد مدى استعداد المست دك لرؤية او قراءة ااعالن واانتباه اليه عدا جا بية العنوان 
نية وقدرته عدا استمالة الجم ور المست دق من خالع التقديا ) يعكس التقديا الفكرة التي تحتوي ا الرسالة ااعال

 (.1988:207(، )الصحن ،والتي يتا التعبير عن ا في العنوان الرئيسي او العناوين الفرعية
وفي التصميا الصحفي هنالك  نواع من العالقات من ا )التداخع ، التراكب ، التالمس ، التقا ع ، التجاور 

العقدي ال ي يحدد لنا الحصيدة  ، الت ابه ( ، ولكع من ا خاصية تضيف ا عدا التكوين العاا وصوا الا التصور
الن ائية .فعالقة التداخع يجري عدا  ساس ا اختران  كدين او ثالثة او اكثر كحصيدة لالمتزاج التاا تمكن المصما 
من ان يحدد عدي ا الكثير من القدرة عدا الت لق والتجميع ال كدي لدعناصر .ويمثع التراكب احدى الخاصيات 

حقن من خالع حجب احد اا كاع جزءا من  كع اخر ويفيد في ابتكار تجميع  كدي الم مة لدحقع المرئي ويت
ويعمع التالمس عدا رص األجزاء بمعنا تالمس  كدين وفن تنظيا  كدي )تكوين ( عدا  ساس  د فضائي .

لتجاور ف ي محققًا  كال او تصميميا معينًا. ويحقن التقا ع عالقة تس ا في تحقين الرب  بين األجزاء .اما عالقة ا
تحصع نتيجة تقارب الوحدات او المفردات بدرجة معينة مما تؤدي الا التجا ب بعض ا مع البعض .وي تي الت ابه 
من خالع ادراك الوحدات المتماثدة في صفات ا المظ رية مما يجعع وجودها المادي في حاع موحد تبعًا لدتنظيا 

 ( . 1) كع ( . 119-118 :2010،ال كدي .)الحسيني
 
 

 ( 1شكل رقم )
 اعالن شركة جي كي اوتو 

 ( 2606جريدة الصباح العدد)
 
 
 

وتبرز اهمية تصميا ااعالن ومعالجته ااخراجية من النواحي الفنية المرتب ة بموهبة المصما والعارق 
)عباس الت ثير عدا نفسية المست دك المرتقب ومبادئالعدمية  ات المجاع المبتكر  والمبادئ باألصوع

،2011:288-289.) 
فا ا كانت  سس التصميا بوجه عاا م تقة من الوسيدة التي يستخدم ا الفنان لتوصيع  فكاره الا الجم ور 

ن تصميا اإلعالن في الجريدة يستخدا ه ه األسس وان اتخ ت نم ًا معينًا ، قد تختدق فيه تدك األسس  ، ف
 .سس العامة وخاصة في الت بيقاتالمستخدمة عن األ
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ز عمديات البناء التصميمي عدا مجموعة من المرتكزات ، تكون بمثابة القاعدة التي تؤسس عدي ا ترك
 نسان  لك البناء ب كع يجعع من الوحدة المرئية هدفًا يعتمد عديه المصما وي م  لتحقيقه وفن عمديات تخضع 

عقد ال ي يضا تجمعًا لعناصر  و  جزاء لنظاا يت كع بفعع تنظيا ديناميكي وال ي يعد )الكيان الكدي المنتظا  و الم
تتكون من وحدة متكامدة ، تنتظا  جزاؤها في عالقات تخدا بعض ا البعض (، وفي التصميا يتجسد النظاا في 
كيفية التعبير عن المفاهيا واألفكار الكثيرة من خالع التنظيا ال كدي )التكوين(، لدمفردات واا كاع المختدفة ضمن 

ل ا تنظيا   دا وفن خصائص محددة تعكس فكرة معينة تحقن المالءمة بين ال كع والمعنا.العمع التصميمي ع
المفردات واا كاع تنظيمًا جيدًا ضمن نمو ج ج اب ومتجانس وصوا الا تصميا ناج  يخدا الجانب الجمالي 

 ( . 116 :2010،والوظيفي .)الحسيني
ه ه  ال كدية ، ومنان مبادئ واسس التصميا في التكوين ال كدي لإلعالن   ن ا   ن بقية  نواع التكوينات 

 المبادئ :
وهو من ابرز األسس التي يقوا عدي ا اان اء التكويني حي  يتحقن من  : REPETITIONالتكرار  -

خالع التكرار المنتظا لدوحدات التصميمية لتغ ية المساحة المقررة كما يظ ر التكرار من خالع مبد  
عدما بان التكرار يتحقن بالخ  ، ال كع ، القيمة ، ، التناظر داخع بنية الوحدة األساسية لتكامع اجزائ ا 

 ااتجاه ، المدمس ، الدون ، الحجا والفضاء.
يظ ر التوازن في التكوين ال كدي لتصميا اإلعالن نتيجة التناظر الناتج من  : BALANCEالتوازن  -

التكرار وان التوازن  ر  مجزا لدتكوين الجمالي فقد يع ينا التوازن اإلحساس بااستقرار وهو عكس 
وقد يتحقن التوازن من خالع الدون والخ و  واا كاع والقيمة  الالتوازن ال ي يع ينا عدا ااستقرار

 والمدمس .
دج  مصما اإلعالن وبدافع التخدص من رتابة التصميا اإلعالني النا ئ يقد  : HARMONYالتوافق  -

الا اعتماد التوافن من خالع توظيق عنصر او ، من التكرار المتماثع او المت ابن لدوحدة التصميمية 
 (. 109-103، 2016بين وحدتين تصميمية .)خدق و كي ان ،  اكثر ي ترك

تتحقن الوحدة في التصميا اإلعالني بيسر ووضوح نتيجة سيادة مبد  التكرار المتماثع  :  UNITYالوحدة  -
وحتا التعارض او التضاد بين العناصر الداخدة في تكوين اإلعالن وك لك تتحقن الوحدة عن  رين 

سة الا بعض ا البعض ، فقد تتحقن الوحدة عن  رين التناظر الدوني او التناظر انتماء العالقات المحسو 
 في الحجا او ال كع .

قد يدج  مصما اإلعالن الا اظ ار السيادة في التكوين سواء في الدون او  : DOMINANCEالسيادة  -
 الحجا .

حالة من التناظر  قد يت دب التصميا اإلعالني في التكوين ال كدي الا خدن : CONTRASTالتضاد  -
من خالع واحدًا او اكثر من عناصر اإلعالن ب دق خدن الحيوية وتجاوز الرتابة التكرارية وتزداد الحاجة 

 لتجسيد مبد  التضاد كدما تصاعدت درجة التماثع سواء في الحركة واايقاع .
يعمع التناسب عدا تحقين الوحدة واانسجاا والتوازن في اإلعالن الصحفي و لك لتنظيا  التناسب : -

عالقات الكتع بفضاءات ا بقوانين محكمة ، والتناسب هو مقارنة ااحجاا والمساحات واا واع والمقاييس 
 ( .165: 1997،  داودوالمقادير في التكوين .)
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ا ا كنا اماا مساحة فضائية فعمدية اابتكارية من التجدد والتواصع عمومًا يرتب  تصميا ااعالن واخراجه بال
الرئيسة والفرعية واا كاع ااخرى كالزخارق والخ و   اوينة( ومع عناصر تمثع الصورة والعنمحددة القياس)لدجريد

تبادع في ، اخدية المرئية ونواتج ا واالوان وقيم ا ، فيكون لقواا الرسالة ااعالنية وزنًا اكبر في تبادع العالقات الد
النسن المن قي من ااعدا وااسفع ومن اليمين الا اليسار او بالعكس تبعًا لمسار الت كيع الخ ي او ال كدي 

فالتصميا ااعالني ) يتضمن كال من تنظيا ااجزاء ووضع الخ ة التي  ،لنظاا البناء ال ي رتبت عديه العناصر
تعدن بتنظيا العناصر في  ريقة ين ثا فالتصميا ي بن عدا اي ن ا  انساني تؤدي الا وحدة او هيكع معين ، وم

  (.225:)الصحن،مصدر سابنتحقين انراض معينة
 االعالن الصحفي : تصميم في  يالشكلالتكوين 

ان التكوين ال كدي في النظاا التصميمي ي دق الا تنظيا  جزاء التصميا الا كع متماسك ومنظا من 
العالقات تحقن اهدافًا وظائفية وجمالية محددة ، ا  ان لتنظيا ااعماع التصميمية )ومن ا التكوين ال كدي لإلعالن 

اا ضمن ا وه ا مايجعع المصما مدركًا لدترتيب ( اهدافًا وظيفية وجمالية متنوعة ومتحولة ل لك ت تي  همية النظ
المحكا اجزاء المنجز التصميمي في حدود سياقاته الزمانية والمكانية ، بمعنا ان اا كاع تدرك عندما تصاغ 
ب نتظامات كترتيب العناصر او األجزاء في كع متمايز بخصائص تتعدى خصائص األجزاء وتنفصع عن ا في 

 (.91: 2010مة التي تعمع الوظيفة التصميمية من خالل ا .)سرحان ، المعنا وه ه صفة المنظو 
 هي ، فعناصر البناءبعالقة وثيقةمتراب ان  جانبان من ال يء او العمدية عناصر البناءان ال كع و 

 وجودااساس المادي القائا وراء تغيرات ال يء وجمدة تفاعالت مختدق عناصر الموضوع وصفاته ووظائفه ، فال 
وفي  عراها . ا تنفصاال كع بمعزع عن ااخر ، وانما يكونان في تراب  عضوي ، ويؤلفان وحدة  واموضوع لد

تبعية سدبية ، وانما استقالليته  العناصر ا يتبعالدور الحاسا ، ولكن ال كع  البناء الفنيا ار ه ه الوحدة يؤدي 
جوهر العمع الفني ، وال كع هو مظ ره  هي عناصر البناء، كون  البناء الفنيعدا   ات ت ثيرنسبية ، و 
 (.219-2011:218)محمود ،الخارجي

لغويًا: ال كع بالفت  المثع والجمع ا كاع و كوع يقوع ه ا ا كع بك ا اي ا به ، وقوله  الشكلوقد عرق 
 ، اي من جه و ريقته ووج ته . (***** )) كل يعمل على شاكلته ( :تعالا

بانه تنظيا عناصر الوسي  المادي التي يتضمن ا العمع  جيروم ستولينتزالحًا كما عرفه  وال كع اص
 (.1974:34)ستوع ،الفني وتحقين اارتبا  بين ا

اما حسن عدوان فقد عرق ال كع بانه : الوجه األوع لدمادة ااعالمية ووج  ا الثاني هو المضمون , و نه 
 (.2008:20)عدوان ،ا ويمثع الجسد ل  اإلعالميةالمظ ر الخارجي لدرسالة 

الصحفي وكما  كرنا سابقًا تتكون من مجموعة من العناصر ااعالنية  لإلعالنان ال يئة ال كدية المادية 
من اهم ا : حجا ااعالن ومساحته وموقع ااعالن في الجريدة ، واالوان المستخدمة في ااعالن الصحفي ، 

 صميمه والتباين والتركيز والحركة واانفراد .فضال عن بعض العناصر ااخرى مثع  كع ااعالن وت
كمجموعة متسقة ووحدة  اليه القارئفي ج ب انتباه  لإلعالنوتس ا مجموعة العنصر ااعالنية المكونة 

بعمدية اانتباه الميكانيكي ، حي  تتا مالحظة ااعالن واانتباه اليه ككع ، اي العمع  ما يسمامتكامدة ، وهو 
  (.62:)العالا ،مصدر سابنالا ااعالن الصحفي بصورة عامة لقارئاعدا ج ب انتباه 
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ان ان اء وتصميا العمع الفني )ومن ا اإلعالن(، يعتمد من الناحية البصرية والدالية عدا عدة عناصر 
ومعالجات  خرى مثع التوازن والوحدة واايقاع ونيرها. وه ه العالقات عادة  هي النق ة والخ  والمساحة ...الخ ،

عنصر الج ب في العناوين والصور والرسوا واا ارات او وضع المادة التحريرية فون مساحات تتوض  من خالع 
ح ه ه مدونة او بالخ  األبيض عدا ارضيات سوداء ونيرها من  رن التحرير واإلخراج الصحفي. ويمكن إيضا

 العناصر كما ي تي :
وت كع ه ه الحروق ، وتعد من اها العناصر التيبونرافية التي تظ ر فون الصفحة الم بوعة  الحروف : -

مادة العنوانات كعنصر تيبونرافي اساسي في بناء الصفحة وتحديد هيكد ا العاا والمتون لدموضوعات 
تبنا عديه وت كع منه المادة المعدة لدن ر اهميت ا من كون ا تعد ااساس ال ي  وت خ المختدفة ، 

 (.2004:20)موسا، والقراءة
لدنص  اً الصورة هي العنصر الحيوي والديناميكي في الصحق وتعد عنصرًا تكميدي الصور والرسوم : -

 (.2006:79األحواع)العياضي،وليست بديال عنه باي حاع من 
تعد المادة الحية التي تع ي لكع  كع وخ  ونق ة روحًا مختدفة فتثير في نفس الرائي احاسيس  االلوان : -

  (.William,2000,P.11) معنا او دالة إلع اءمتعددة ومتباينة ، وقد يستخدا الدون احيانًا 
وفي فن التصميا عموما وااعالن خاصة يؤدي الدون دورًا اساسيًا في التعبير عن لغة مميزة تؤدي وسيدة 

 لإلعالناتلدتوصيع عدا مستوى ال كع ، فضال عن انه يؤدي وظيفة نفعية ايضًا ، وه ا ما ادركه المصنعون 
ة ج ب مثيرة اهتماا جم ور المتدقين الدور ال ي يؤديه الدون في عمدية الت ثير البصري ، بوصفه نق  ألهمية

، اامر ال ي حدا بمصنعي ااعالن الا رب  الدون مع السدعة المراد ااعالن عن ا من خالع العنوان او 
وب لك فان توظيق الدون في ااعالن ابد ان يرتب  مع فكرة وهدق ااعالن  خ و  دالية تحمع الواناً معينة .

                                   لإلعالنقية تؤدي الا تحقين الخصوصية وال وية وااستقاللية ، من خالع ابتكار نظا توفي
 (Schrubbe,2000,P.42.) 

 (.2011:318: ) نعيمة ، الا ناصر الرئيسية لتكوين اإلعالن عوقد امكن تصنيق ال    
يعتبر العنوان الرئيسي عنصرا هامًا من عناصر ااعالن ا  يعمع باا تراك مع الرسا  العنوان الرئيسي : -1

 و الصورة عدا لفت نظر المعدن اليه ، ومنه الا بقية ااعالن وتتحدد الوظائق الرئيسية لدعنوان الرئيسي 
 في :

 . ج ب انتباه المعدن اليه واثارة اهتمامه باإلعالن وتحفيزه لتكمدة بقية ااعالن -
 تركيز اهتماا المعدن اليه عدا اها اافكار الواردة في ااعالن . -
 اع اء فكرة سريعة عن محتويات ااعالن . -
                يمثع العنوان الفرعي همزة وصع بين العنوان الرئيسي والنص ااعالني ويستخدا  العنوان الفرعي : -2

 ب دق :
 ت كيد ما جاء في العنوان الرئيسي . -
 تقديا فكرة مختصرة عن الرسالة ااعالنية . -
استدراج القارئ نحو تكمدة ااعالن ، وعادة ما يظ ر العنوان الفرعي بدون وحجا مختدق عن العنوان  -

 الرئيسي .
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يدور حوع الفكرة الرئيسية التي يرنب المعدن في توصيد ا الا المعدن الي ا ، وعادة  النص االعالني : -3
ي يحصع عدي ا من حصوله عدا السدعة و اادعاءات واادلة والبراهين التي تثبت ما يتضمن المزايا الت

  لك كما يتضمن الكدمات والجمع التي تساعد عدا تحفيز المعدن الي ا .
  (.2 :2009) عيسا و  دعت ، كما ان من بين وظائف النصوص االعالنية هي: 

اثارة اهتماا القارئ من خالع الت كيد عدا احتياجات واهتمامات المست دك ، ومراعاة وج ة نظر المست دك  -
، ومخا بته بصورة فردية ا جماعية ، ورب  الصيغة ااعالنية ببعض اافكار السائدة في المجتمع ، 

 واستخداا الكدمات الموحية الس دة .
الجم ور ، والتي تتمثع في  راء المنتج او تجربته ، ودفعه لدقياا ب ا ، اقتراح ااستجابة المست دفة من  -

 و لك عن  رين تقديا ااقتراحات والمبررات العا فية، فضال عن التخفيضات والتس يالت والجوائز.
تتضمن الكدمات او الجمع التي ت دق الا دفع المعدن اليه لالستجابة لما في ااعالن  الخاتمة االعالنية : -4

وقد تستخدا الخاتمة ااعالنية لتدخيص الرسالة ااعالنية ال ويدة إلعادة تركيز انتباه المعدن اليه لدنقا   ،
 الرئيسية في ااعالن او لدفع المست دك لدتصرق و ااستجابة لإلعالن .

الج د  تستخدا الصور والرسوا بغرض ابراز الفكرة الرئيسية لإلعالن وتس يع الصور والرسوم والشعارات : -5
(. كما ان 318:المب وع من جانب المعدن اليه في ف ا ااعالن ودفعه الا تصديقه.)نعيمة،مصدر سابن

لد عار دورًا م مًا يجب ان يجسد في كع اعالن ايًا كان نوعه او  كده ، وال عار هنا يمكن ان يكون 
 مرسوا ، او مكتوب ، او اسا السدعة  ات ا.

 
 

 
 

 (2شكل رقم ) 
 اعالن شركة اسيا سيل       
 (2618جريدة الصباح العدد)  

 
 
 
 
 

ان هناك عناصر  خرى قد توظق في بعض اإلعالنات والتي تبح  عن تعزيز لمصداقية اادعاء  و
، مثاع  لك   ادة او ختا )الجودة( فضال عن ان هناك من ُيعد السعر  ال ي توظفه لخصائص  السدعة

 عنصرًا من عناصر بناء الرسالة ااعالنية ونيرها.
قبع القياا  ما ي تري االجريدة عادة  قارئلكون  اإلعالن، بالبناء الفني ل كع القارئان اهتماا عموما 

في ا ، وتزداد درجة ااهتماا  ما ين رول ا ف و يقر  المضمون التحريري وااعالني عن قصد وي تا بكع  بقراءت ا ،
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بنوعية معينة من ااعالنات التي تا تجميع ا وتصنيف ا تحت عنوان محدد يعبر عن المجاع او  لدقارئالمتوقع 
 الن ا  ااقتصادي او ااجتماعي او الخدمي .

ويفتش عن ه ه ااعالنات اثناء تصفحه لصفحات  ما يبح الجريدة عادة  ارئقوسيكولوجيًا نجد ان 
 القارئالجريدة المختدفة ، ا  يجد في ا عادة اعالنات عن مصال  او رنبات او احتياجات خاصة به ، ويقوا 

نا تس ياًل بالبح  عن ه ا النوع من ااعالنات التي تا تجميع ا وتبويب ا في باب اعالن ثابت وتحمع عنوانا معي
 (.2مصدر سابن،ص اإلعالنات)العالا،في التعرق عدا  القارئلم مة 

 الدراسات السابقة 
من خالع اا الع عدا الدراسات السابقة فان الباحثة لا تجد دراسة م اب ة لدراست ا من حي  الموضوع  

وع ااعالن ومن ا : دراسة ، اا ان ا وجدت دراسات مقاربة تختدق بالموضوع وااهداق ، لكن ا بحثت في موض
لغاية  2005\6\1دراسة تحليلية للمدة من  –االعالن في ملحق الصباح الرياضي  حجم( " 2005) شعبان

الصباح وتوضي  اثر ااعالن جريدة حجا ااعالن في مدحن التعرق عدا ، وكان هدق الدراسة " 2005\8\31
باقي المواد الرئيسة في المدحن ، فضال عن تبيان الخصائص والوظائق الرئيسة في المدحن الصحفي ، وهي  في

 (.30-1: 2005) عبان ، دراسة فنية متخصصة حوع ااخراج الصحفي لحجا ااعالن .
في " اعالنات الخدمة الصحفية وفاعليتها ( ، 2011) سراججاسم و وداد والدراسة الثانية هي دراسة 

، حي  أنشطة العالقات العامة )دراسة تحليلية لمضامين اعالنات الخدمة الصحفية في جريدة الصباح ( "
تتصدى ه ه الدراسة الا التعرق عدا مف وا اعالنات الخدمة الصحفية والفرن بين الخدمة الصحفية واانواع 

تحديع  اسدوبانات والمعدومات معتمدًا عدا ااعالنية ااخرى ، وقد اعتمد الباحثان المن ج المسحي في جمع البي
 (. 77-2011:60)سراج،.المضمون

" العالقة بين الشكل والمضمون في تصميم الصحف ( ، 2011) محموداما الدراسة الثالثة ف ي دراسة 
العالقة بين  بيعة ، وهي دراسة خاصة بتخصص التصميا ركزت الباحثة في ا عدا ) المدى نموذجًا( "  العراقية

)محمود جريدة المدى كنمو ج ل ا . الا التحديديةال كع والمضمون في تصميا الصفحة ااولا واستندت الدراسة 
 ،2011:218-219). 

ومن خالع استعراض الدراسات السابقة نجد ان م كدة واهداق بحثنا الحالي وموضوعه البحثي تختدق 
 وب لك لا تجد الباحثة دراسة م اب ة لدبح  الحالي. تمامًا ،

 ( االطار الميداني للبحث) المبحث الثالث
 اجراءات البحث :

 :والبناء الفني يالشكلالتكوين ة تحليل استمار  أوال:
و لك لجمع المعدومات  بناء الفنياللتحديع عينات البح  ، تناولت تحديال لد كع و  قامت الباحثة ببناء استمارة

 هي : ي قامت ب ا الباحثة في بناء ه ه ااداةمن الميدان وال ي تمثع في عينات البح  ، وان اها ااجراءات الت
( 1انظر مدحن رقا  -اإلعالنات عدا  كع فقرات مصحوبة بعينات البح  )صور  اعداد ااستمارة -1

 وبااستناد الا اا ار النظري لدبح .
( عدا عدد من الخبراء من  وي ااختصاص لغرض البناء الفنيو  يال كدالتكوين التحديع ) تمارةعرض اس -2

 اثبات مدى صالحيت ما ، وها كع من :
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 مكان العمل التخصص اللقب العلمي اسم الخبير ت
 ديالا –كدية الفنون الجميدة  سمعية ومرئية  استا  ابراهيم نعمة محمود  د. 1
 ديالا  –كدية الفنون الجميدة  تدفزيون -صحافة  استا   جليل وداي حمود د. 2
 ديالا –كدية الفنون الجميدة  ان اء تصويري استا  مساعد نجم عبدهللا عسكر  د. 3
 ديالا -كدية الفنون الجميدة  تصميا  استا  مساعد  نمير قاسم خلف  د. 4

اداة البح  وبان ا صالحة  لقياس  -%( عدا  فقرات ااستمارة 96وقد حصع اتفان بين الخبراء بنسبة)  -3
، وب لك تحقن الصدن الظاهري و لك بعد ان اخ ت الباحثة بمالحظات ا السديدةمن اجده  ما وضعت

 البح  . ألداة
، لكي تتوصع الباحثة الا  بناء الفنيتحديع ال كع وال حثة الا حساب معامع ثبات استمارةلج ت الباكما  -4

من محدع ا  لج ت  ألكثراعدا قدر من التقارب في نتائج التحديع لعينات البح  المحددة وبنفس الظروق 
 وظ ر معامع الثبات كااتي: ( ******) الباحثة الا  سدوب )ااتسان بين المحددين(

 ( .%86معامع الثبات بين الباحثة والمحدع األوع ) -
 (.%89بين الباحثة والمحدع الثاني )معامع الثبات  -

 اما اهم االجراءات العملية التي قامت بها الباحثة فهي :
من خالع إجراءات الصدن والثبات وموافقة  والبناء الفني يال كدالتكوين تحديع  اد استمارةبعد اعتم  -

الن ائية ، حي  تكونت استمارة  ب كع ااستمارةا ، خرجت الباحثة براء عدي ا بعد تعديع بعض فقرات الخ
لتكوين بااست دفت في ا فئات التحديع الخاصة  -محور  –( فقرة 12) من جزئين من األسئدة تحديع ال كع 

، عدما ان لكع فقرة )محور(  و لإلعالناست دفت فئات تحديع البناء الفني  -محور –( فقرة 9)و ال كدي
تحتوي عدا مجموعة من الفئات الفرعية جاءت  بناء الفنيوال يال كدالتكوين تحديع  رةمن فقرات استما

 جاهزة لدت بين عدا عينات البح  المختارة.   وم كدته وب لك  صبحت ااستمارةوفن هدق البحعدا 
ت بين ااداة عدا عينات البح  )ااعالنات( من اعداد الصحق التي اختيرت عدا اساس العينة العمدية   -

الجريدة عدا  ب ر يقوبااستعانة    ر من ا  ر السنةمن كع اعداد  4-2وباختيار  نير ااحتمالية ،
ومن ثا اختيار اعالن واحد من إعالنات الصفحة األولا )من بين ااعداد المختارة( ، موقع ا االكتروني 

دا صفحت ا ااولا ع مع استبعاد ااعداد التي ا تحويفي حالة كون ا تحتوي عدا اكثر من اعالن 
 وبعدها قامت الباحثة بالخ وات ااتية :، 2012اعداد الجريدة لعاا من  اعالن

( عدد من اعداد جريدة  40تحديد المادة الخاضعة لدتحديع )ال كع( والمتمثدة بإعالن الصفحة ااولا في ) -1
 الصباح.

 قراءة مادة التحديع قراءة دقيقة مت نية . -2
 الفرعية .تحديد مجموعة الفئات الرئيسة والفئات  -3
 تعرق عدا ابرز النتائج المتوخاة. القياا بعمدية تحديع اولية عدا عينة تجريبية من عينات البح  لد -4
 ترتيب الفئات الفرعية وتوزيع ا وجدولت ا وتنظيم ا . -5
 ترتيب الفئات الرئيسية ومن ثا تفسير الجداوع . -6
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استخداا النسبة المئوية في عمدية تحديع نتائج العينة بحساب نسبة التكرارات لقياس  تا:الوسائل االحصائيةثانيا: 
 .بمجموعة من النتائج وااستنتاجاتوقد خرجت الباحثة قوة الظاهرة الناتجة بالتحديع بالقياس الا قرينات ا 

 : النتائجثالثا: 
  الصفحة األولا من جريدة الصباح )عينات البحإلعالنات المن ورة في ل ال كع والبناء الفنيمن خالع تحديع  

 وكما ي تي : (2)مدحن رقاال(  اتضحت النتائج المبينة  في 
 فان النتائج كانت كما ي تي : التكويني ال كعديع حتاما الجزء الخاص ب

كانت جميع اإلعالنات المن ورة في الصفحة األولا  ات حجا  محور حجم اإلعالن مقارنة بالصفحة: -1
قد يعود لسياسة الجريدة في المساحة ااعالنية المخصصة  ياامر ال   الحجا المتوس واحد وهو من نوع 

في الصفحة األولا عدما بان الجريدة عادة ما تضع اعالنين في الصفحة األولا وفي بعض األحيان اكثر 
 من  لك .

: وه ا المحور يت دب بان تختدق ااعداد من اعالن الا اخر  محور اعداد الكلمات في نص اإلعالن -2
تبعا لدنص اإلعالني الم دوب وقد  ظ رت النتائج ان تحقن النسب في ه ا المحور كانت عدا وفن 

 ( .3ال كع رقا )
 
 

           
 
 
 
 

 (3شكل رقم )
 اعداد الكلمات في نص االعالن

 السفدي: فقد كانت جميع اإلعالنات في الجزء  محور موقع اإلعالن بالنسبة الى الصفحةفيما يخص  -3
، و لك لكون اإلعالنات المن ورة في  اليمين واليسار( لج ة 50%من الصفحة وقد تساوت بنسبة )

 الصفحة األولا من جريدة الصباح عادة ما تكون اعالنين فاكثر. 
دة ما يكون حجا عنوان الخ  الرئيسي كبيرا مقارنة بالعناوين : عا محور حجم خط العنوان الرئيسي -4

%  ات 30و حجا خ  كبير% من اإلعالنات تتضمن عناوين  ات 45الفرعية ، وقد  ظ رت النتائج ان 
 ، وتبعًا لنوع اإلعالن .حجا صغير% من العناوين  ات 25بينما كانت  حجا متوس 

فانه عادة ما تكون العناوين الفرعية بحجا اصغر من اما ما يخص محور حجم خط العنوان الفرعي :  -5
( هي  ات %10العنوان الرئيسي )متوس ة او صغيرة( وقد تبين من تحديع ا كاع اإلعالنات ان نسبة )

( من اإلعالنات كانت 30%، بينما وجدت الباحثة ان ) حجا متوس (  ات 60%وان نسبة ) حجا صغير
 و امر نير م لوق وبحاجة الا تصحي  ومراجعة .، وهحجا كبيرعناوين ا الفرعية  ات 

40%

30%

30%

اعداد الكلمات في نص االعالن

كثيرة متوسطة قليلة
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المتعارق عديه بان اندب اإلعالنات تحتوي عدا صور ورسوا و لك لج ب محور الصور والرسوم :  -6
القارئ وتعتبر وسيدة تعبيرية رمزية يتا ااستعاضة في ا عن الكثير من النصوص ااعالنية ، ومن خالع 

(  ظ رت النتائج وفن ه ا المحور النسب المبينة في ال كع رقا تحديع ا كاع اإلعالنات )عينات البح  
( حي  تمثع ه ه النسب من مجمع اإلعالنات الكدية و لك ان بعض اإلعالنات قد احتوت عدا اكثر 4)

من  كع او محور ، كما نجد انه لا يتا استخداا  ي زخارق في اإلعالنات وان استخداا اا كاع والخرائ  
 كان بنسب قديدة ، وكان التركيز عدا الصورة الفوتونرافية.والرسوا الحرة 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (4شكل رقم )            
 نسبة استخدام الصور والرسوم في تكوين اإلعالن 

تبعًا لنوع اإلعالن وهدفه ، ف ن ا قد تحتوي عدا رموز او  عارات او عالمة محور الرموز والشعارات :  -7
 رموز( من ا احتوت عدا 40%( ، وقد تبين لنا من خالع تحديع ال كع لكع اعالن بان نسبة ))لوكو

( من مجمع اإلعالنات 60%، بينما احتوت ) ال عاراتوتساوت ه ه النسبة في المحتوى من حي  وجود 
 عدا عالمة )لوكو( او اكثر خاص ب ا او بالمنتج المعدن عنه.

ا اإلعالنات بدون الخ و  وحسب العالقات المتبادلة لأل كاع عادة ما يتحكا مصملون الخطوط :  -8
والعناصر الواردة في اإلعالن وبالتالي فان ه ه النسب تختدق من اعالن الا اخر ، وقد وجدت الباحثة 

( 40%، كما ان ) لون خافت(  ات 30%بينما ) لون بارز( من  كع اإلعالنات كانت  ات 40%ان )
تالعب ( كان هناك 35%، وان نسبة ) العب بدون نص اإلعالن الرئيسيتمن اإلعالنات كان هناك 

، اامر ال ي ي ير الا عدا اهتماا المصما ب  ا الجانب ، رنا كونه من عناصر  بدون اإلعالن الفرعي
 الج ب الرئيسية في  كع اإلعالن ومسحته العامة .

يتعدن بعناصر الج ب وااثارة ، وقد  وهو محور م ا ايضاً  اما ما يخص محور الوان اإلعالن الكلية : -9
الوان ( 10%، ونسبة ) األلوان األساسية( من اإلعالنات قد اعتمدت 45% ظ رت النتائج ان ما نسبته )

وهي نسبة قديدة ، ان األلوان الثانوية م مة ايضًا في ابراز  كع اإلعالن ، اما استخداا الدون  ثانوية
( من مجمع اإلعالنات الكدية و لك ان اإلعالنات عادة 50%نسبة )فقد جاء متساويا ب األسود واألبيض

 ما تحتوي ه ين الدونين .
وهو محور من األهمية في تكامع اا كاع والعناصر الرئيسة التي يتضمن ا محور خلفية اإلعالن :  -10

( ات خدفيات 20%، و) خديفات مدونة( من اإلعالنات  ات 40%اإلعالن مع خدفيته ، وقد كانت )
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( من ا  ات 40%خصوصا في اإلعالنات التي يغدب النص في ا عدا الصور والرسوا ، ونسبة ) بيضاء
 . صور او رسواخدفيات عدا  كع 

قد تتنوع استخدامات الحروق هنا وحسب نوع اإلعالن والفئة المست دفة ، وقد محور نوع الحرف :  -11
ب  كاله المتعارق عدي ا ، اما نسبة  العربيبينت نتائج تحديع ال كع بان جميع اإلعالنات تتضمن الحرق 

( وهو عادة ما يكون مصاحب لدحرق العربي في 25%)إنكديزي( قد مثدت ما نسبته ) الالتينيالحرق 
سواء كانت عربية او اتينية فقد  الحديثةتوضي  او ابراز بعض النصوص او المسميات ، اا الحروق 

 عينات البح .( من مجمع اإلعالنات %35مثدت ما نسبته ) 
لكن بعدد  يتكرر اإلعالن في نفس صيغتهفان هناك صيغتين له اما ان في محور تكرار اإلعالن :  -12

مختدق من الجريدة وه ا مالا نجده في اعداد جريدة الصباح المختارة وهو مؤ ر جيد ي ير لتنوع اإلعالنات 
( من 45%تبعا لمت دبات الزبون وه ا مثع نسبة )  يتكرر بصيغ مختدفةفي ال كع والبناء الفني ، او 

 اإلعالنات المختارة .
ت ثير عناصر الج ب واثارة ااهتماا في النص ف ن  )العنوان الرئيسي( :االولفيما يخص المحور  -1

( ، وه ا يدع عدا ان اإلعالنات 5%( ونسبة المتحقن الجزئي من ا )60%قد تحققت بنسبة ) اإلعالني 
الفكرة الرئيسية باح قد تا توظيق عناصر الج ب في العنوان الرئيسي ل ا .اما فيما يخص في جريدة الص

بما يعني ان ( ، 45%( وتحققت جزئيًا بنسبة ) 35%الرئيسي ف ن ا تحققت بنسبة )في العنوان لإلعالن 
جزئيًا في  فكار اإلعالنات لا تدبي جميع نواحي الفكرة ااعالنية وبالتالي ان ه ه النواحي قد ن ت 

 اإلعالن .
( 45%نسبة ) ت كيد العنوان الفرعي في اإلعالنحقن فيما يخص المحور الثاني )العنوان الفرعي ( :  -2

( ، وه ا يعود ل ريقة عرض اإلعالن نفسه ففي بعض اإلعالنات %25بينما نجده قد تحقن جزئيًا بنسبة )
اختصار فكرة ة .اما فيما يخص العناوين الرئيسالع الت كيد عدا يتا التغاضي عن العناوين الفرعية من خ

( قد تحقن في ه ا المجاع ، ا ا ان نالبية 85%في العنوان الفرعي فاننا نجد مانسبته )الرسالة ااعالنية 
 ار فكرة الرسالة ااعالنية في ا. اإلعالنات عينة البح  قد تا اختص

وجود الكدمات ح  فان نسبة ما تحقن في من خالع نتائج البالمحور الثالث ) النص اإلعالني ( :  -3
( 15%( مع مالحظة ان نسبة )75%في إعالنات جريدة الصباح ) عينة البح  ( هي )والعبارات المميزة 

في إعالنات الجريدة قد تضمنت  الواردةقد تحقن جزئيا ، مما يع ينا مؤ ر بان النصوص ااعالنية 
 وضوح وف ا النص اإلعالنير وج ب كبير ، مع  لك فان وبنسبة كبيرة كدمات وعبارات مميزة  ات ت ثي

توضي  الا ( ، وبالتالي فان هناك حاجة %45( مع تحققه جزئيًا بنسبة ) %25لا يتحقن اا بنسبة )
 في إعالنات جريدة الصباح. الواردةالنص اإلعالني في بعض النصوص 

فان ما تحقن  والجمع ال ادفة الا اإلعالنالكدمات فيما يخص محور )الخاتمة االعالنية( المحور الرابع : -4
( ، %25من ا ب كع جزئي يمثع نسبة ) ما تحقن( بنما نجد ان %55) ما نسبتهمن ا ب كع كدي يمثع 

وه ا اامر يؤكد ان نما ج البح  المختارة محور التحديع قد احتوت الخاتمة ااعالنية في ا عدا كدمات 
معالجات نصية لكي تصع الا مستوى التحقن عدما ان جة الا وجمع هادفة اا ان ا في جزء من ا بحا

مت دبات اإلعالن او الزبون  ال ي قد يعزى سببه الا( لا يتحقن فيه ه ا اامر %20هناك ما نسبته )
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وما  مدخص الرسالة ااعالنيةمن حي  نوع الكدمات والعبارات الم دوبة في اإلعالن . اما فيما يخص 
( متحقن وهي نسبة جيدة جدا ا ا ما %80جريدة الصباح ، نجد ان ما نسبته )تحقن من ا في إعالنات 

  بمس لة ( ، وه ا اامر يدلع عدا ان هناك اهتماا واض%15عرفنا ان المتحقن جزئيًا يمثع نسبة )
 الخاتمة ااعالنية .

في احد اهداق  ان ه ا المحور هو من األمور الم مة التي تصب (:القارئالمحور الخامس )اثارة اهتمام  -5
اإلعالني ان محور اثارة اهتماا  بقة ، ونجد من خالع تحديع البناء الفنيالبح  فضال عن المحاور السا

تحقن وه ا ما قد  الت كيد عدا احتياجات المست دكقد تفرع الا عدد من األساليب ااعالنية ومن ا  القارئ
( ب كع جزئي مما يدلع %35كدي و بنسبة )( ب كع %60وبنسبة ) لدينا من خالع تحديع البناء الفني

ال ي  المخا بة الفرديةان اإلعالنات المن ورة في الجريدة ت تا ب  ا المحور ، فضال عن  لك  سدوب 
( ، اامر ال ي يؤكد  يضا عدا ان اإلعالنات %15( ، وتحقن ب كع جزئي بنسبة )%70تحقن بنسبة )

استخداا الكدمات الس دة ج اعالنات ا ، وفيما يخص  سدوب ب كع مبا ر في تروي القارئالمن ورة هدف ا 
وربما تعود ( ب كع جزئي ، 55%( قد تحقن ب كع كدي و )45%ضمن ه ا المحور ايضًا فان ) الموحية

ندبة التحقن الجزئية عدا مضمون نص اإلعالن نفسه والفئة المست دفة من اافراد .وفي نفس السيان 
( من 50%، نجد ان نسبة ) رب  الصيغة ااعالنية باألفكار السائدة فان  سدوب اإلعالن فيما يخص

( ب كع جزئي ، وهي نسب مقبولة %25اإلعالنات قد تحقن في ا ه ا األسدوب ب كع كدي وان نسبة )
( ايضًا من %25ا ا ما فرضنا ان النسبة الجزئية ل ا  سباب ا ومبررات ا مقارنة بغير المتحقن وال ي يمثع )

 ات البح .مجموع عين
 البناء الفنيمن خالع نتائج تحديع  : اإلعالن(الجمهور لهدف  )استجابةفيما يخص المحور السابع  -6

( 65%في صيغ اإلعالن قد تحقن بنسبة )  راء المنتج وتجربتهلدعينات محور التحديع وجدت الباحثة ان 
( ب كع جزئي وهي نسب تعتبر مقبولة ا ا ما وجدنا ان اكثر اإلعالنات هي تجارية %15ب كع كدي و )

فان ما نسبته  تقديا ااقتراحات والمبررات الواقعية ل دق اإلعالنخدمية او سدعية ، اما فيما يخص 
( ايضًا وه ا يعني بان بعض اإلعالنات لا %35ثع )%( قد تحقن ب كع كدي و ب كع جزئي قد م35)

بنسب عالية ا ا ما عرفنا ان نسبة الغير متحقن تمثع  تقديا مبررات واقتراحات ب كع واقعيتصع الا 
، فانه  التخفيضات والتس يالت والجوائز سدوب  ما يخص(، من مجموع عينات البح  .اما 30%ايضًا)

( ، وهي نسب جيدة ا  ما نظرنا ان نسبة الغير %25ي بنسبة )( وتحقن ب كع جزئ%50تحقن بنسبة )
( وهي نسب اإلعالنات التي ا تحتاج مضامين ا الا ابراز ه ه المزايا وتبعًا لنوع %25متحقن تمثع )
 اإلعالن وهدفه.

( نجد ان 1الع النظر الا  كع رقا )من خ: النشاط(اإلعالن حسب  )مضموناما المحور الثامن  -7
 ما نسبتهالتي مثدت  التجاريةمضمون اإلعالنات حسب الن ا  قد تركز ب كع كبير عدا المضامين 

(  ، ولا تكن 5%)السياحية( و 5%)السياسية ( و 5%) ااجتماعية%( بينما كانت نسبة المضامين 85)
في مجمع عينات البح  المختارة ،  دينية او رياضيةثقافية او بيئية او مضامين اإلعالنات  ات ابعاد 

اإلعالنات في ا ، وان ن الصفحات كع واحدة من ا يتا ن ر عدما بان جريدة الصباح تحتوي عدا عدد م
 حدود البح  الحالي قد اقتصرت عدا إعالنات الصفحة األولا فق  .
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 (5) شكل رقم
 نسبة مضمون  اإلعالن حسب النشاط

 
 :االستنتاجاتخامسا: 

ان اإلعالنات في جريدة الصباح قد استخدمت في ا العديد من عناصر الت ثير في القارئ من حي  قوة  -1
وعدا مستوى  ياإلعالن ي كدالالتكوين اا من حي   بناء الفنيالااقناع والج ب سواء كان من حي  

 االتزاا ومحاولة األساليب ااعالنية ، اا ان ا مازالت بحاجة الا التنويع في األساليب ااخراجية الحديثة
 .المجاع ه ا في العصر تكنولوجيا إليه وصدت ما  حد  ومواكبة العدمية اإلخراج ب ساليب

خراج اإلعالنات  -2 اإلعالنات في جريدة الصباح تتبع العديد من المعايير ااخراجية الفنية في مجاع تصميا وا 
، حجا اإلعالن وموقعه ، )الدون ، استخداا الصور والرموز واا كاع  يال كدالتكوين ومن ا من حي  

، او من حي   (إلعالن الكديةحجا العناوين الرئيسية والفرعية ولون خ و  ا ونوع الحرق في ا والوان ا
في ت ثير عناصر الج ب في العناوين الرئيسية والفرعية واستخداا الجمع والكدمات ال ادفة  عناصر البناء

 في النصوص اإلعالنية ونيرها من المعايير .
اإلعالن اتجاه اإلعالن التجاري ، اا اهداق  هوفي جريدة الصباح  لإلعالنات ان ااتجاه العاا لدبناء الفني -3

تنافسي ، وهو امر  -فكان خدماتي في المرتبة األولا ومن ثا سدعي معيار الوظائق التسويقيةحسب 
 متوقع لكون ان هدق ن ر اإلعالنات في الجرائد هدق اقتصادي .

   وسع جم ور إلا الصحيفة اإلعالنات من جزء بتوجيه ااهتماااإلعالنات في جريدة الصباح بحاجة الا  -4
والمنتجات  السدع عن  كثر بمعدومات تزويدها  جع منوالتجارية ، الصناعية ال ركاتفضال عن 
إلي ا ، ا ان تكون تخصصية باتجاهات محددة ، خصوصا إعالنات الصفحة  يحتاجون قد التي والخدمات

 األولا في ا .
 ألن ا تعمع إعالنات الصفحة األولا،  في األلوان استخداا في بالتوسع  كثر هناك حاجة الا ااهتماا -5

 تكسب الصفحات كما  ن ا  المدونة نير القارئ وتوضي  تفاصيع اكثر من اإلعالنات انتباه ج ب عدا
 .خراجياً ا جمااً 

ان هناك حاجة الا ااهتماا اكثر في نصوص العناوين الرئيسية والفرعية وابرازها سواء كان  لك من  -6
النصوص ال ويدة ائع اابراز ال كدية واابتعاد عن المبالغة في التركيز عدا حي  لغة نص العنوان او وس

 يؤثر سدبا في  كع اإلعالن الن ائي وعناصر الج ب فيه . ألنهوال رح التفصيدي ، 

85%

5%

5%

5%

مضمون االعالن حسب النشاط
ثقافي تجاري سياحي ديني اجتماعي بيئي سياسي رياضي
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هي عالقة تكامدية لكع من ما عناصرها الفعالة ، وان توظيق   كع والبناء الفنيتكوين الان العالقة بين  -7
راج الفني الناج  لإلعالن يت دب بان تكون ه ه العالقة إيجابية تفاعدية ، ا ان ي غي التصميا واإلخ
النصي عدا ال كع او العكس ، ان ناية اإلعالن هو الت ثير في المتدقي  عناصر البناءالمحتوى او ال
 ايجابًا ا سدبًا.

 الهوامش
1. (*) magazineAdvertising Age  
 . العراقي االعالم شبكة عن تصدر ، عامة يومية سياسية جريدة (**)  .2
ً  االعالن تعريف حول (***) .3 ً  االمر علن:  يقال اذ والبروز الظهور بمعنى جاء فانه لغويا  جاء كما ، واعتلن وعالنية علنا

 ورد كما ،( 289\3 علن :مادة ، منظور ابن)  المجاهرة: واالعالن والمعالنة العالن: العرب لسان في كما الجهر بمعنى

 وقوله ، 38 اآلية ، ابراهيم سورة ( وما نعلن ما نخفي تعلم انك ربنا) تعالى قوله ذلك من القرآن سور من العديد في

وما  صدورهم ماتكن يعلم وربك)   تعالى وقوله ، 19 اآلية ، النحل سورة ( وما تعلنون ما تسرون يعلم وهللا)  تعالى

 . 69 اآلية ، القصص سورة ( يعلنون

 ، محمود المجيد عبد ، الصالحين:  دراسة الى الرجوع يمكن ، بها مر التي والمراحل وتطوره االعالن نشأة حول(****) .4
 الحادي العدد – والقانون الشريعة مجلة في المنشورة ، " االسالمي الفقه في وضوابطها أحكامها ، التجارية االعالنات" 

 .33-29 ص ، 2004، والعشرون

 (. 84 اآليةاإلسراء ،  سورة ،يمالكر القران) (*****) .5
عماد  م. المحلل األول :اإلعالمي يعقوب عبدهللا ، رئيس مؤسسة الشبكة للثقافة واالعالم )بغداد( . المحلل الثاني :(******) .6

 ديالى .  –خضير عباس ، تدريسي كلية الفنون الجميلة 

 المصادر 
" اعالنات الخدمة الصحفية وفاعليتها في انشطة العالقات العامة )دراسة سراج ،وداد غازي ، . جاسم ،باقر موسى  .1

 1.ك2،ت1ت  14الباحث االعالمي ، العدد  تحليلية لمضامين اعالنات الخدمة الصحفية في جريدة الصباح ( "،
 ،2011. 

 . 2002ار المصرية اللبنانية ، ، القاهرة ، الد 2ط" االعالن "، الحديدي ، منى ، .2
،"األنظمة والعالقات التصميمية ودورها في إثراء التذوق الفني في تصاميم االقمشة الحسيني ،حيدر هاشم محمود  .3

 . 2010،  54العدد ، االكاديمي ، النسائية الحديثة "
 . 2008شر والتوزيع ، بيروت ، دار الهادي للطباعة والن " الصحف وايقاع العصر "،حمود ،عبد الحليم ،  .4
، صفحات للدراسات والنشر ، دبي ،" االتصال البصري في الفن واالعالم "خلف ، نمير قاسم .كيطان ، رباب كريم  .5

 ،2016 . 
، )أطروحة دكتوراه غير منشورة (، د بدالالت المضمو في التكوينات الخطية "،" بناء قواعداود ،عبد الرضا بهية  .6

 .1997كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، 
 . 1974 شمس،عين   جامعة مطبعة ،يا زكر فؤاد:ت ، " يالفن النقد ،" ٌروم ج نٌز ستول .7
العالقات العامة )دراسة تحليلية لمضامين ،" إعالنات الخدمة الصحفية وفاعليتها في أنشطة سراج، وداد غازي  .8

 . 2011،  1.ك2، ت 1، ت 14، العدد الباحث اإلعالمي  إعالنات الخدمة الصحفية في جريدة الصباح(،
 .2010،  54االكاديمي ، العدد  ،"فاعلية البنية التصميمية الغلفة مجالت األطفال "،سرحان ، سحر علي  .9

 – 2005\6\1دراسة تحليلية للمدة من  –في ملحق الصباح الرياضي  ،" حجم االعالنشعبان ،افنان محمد  .10
 . 2005، مركز احياء التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد ، " 2005\8\31

لعالي ، االسكندرية المكتبة المصرية ، مطابع التعليم ا قواعده "، –اسسه  –تاريخه  –" االعالن خليل ،  ،صابات  .11
 ،1980 . 

 . 1988ار الجامعية ، بيروت ، ، الد" االعالن " محمد فريد ، الصحن ، .12
 . 2006، القاهرة ،  " فن االعالن الصحفي "العالم ، صفوت محمد . الحفناوي ، نهلة ،  .13
 .2011لسنة  60العدد  ، مجلة االكاديمي ،،" مفهوم العالقات البنائية المتبادلة في تصميم االعالن "عباس ، نعيم  .14
"، )اطروحة دكتوراه غير دراسة في الشكل والمضمون  –" موضوعة االرهاب في الفضائيات علوان ،حسن ، .15

 . 2008لعربية ، الدنمارك ، منشورة (، االكاديمية ا
 . 2006ة المجتمع العربي ، ، عمان ، مكتب 2، ط  " فن االخراج الصحفي "العياضي ،نور الدين ،  .16
فة واالعالم ، غزة ، الجامعة االسالمية ، قسم الصحا وتصميم "،" مذكرات في االعالن كتابة عيسى ، طلعت ،  .17

2009 . 
 84  اآلية،  اإلسراء سورة ،يمالكر القران .18
،  " العالقة بين الشكل والمضمون في تصميم الصحف العراقية )المدى نموذجا(محمود ، ايفان عبد الكريم ،  .19

 . 2011لسنة  61العدد  االكاديمي ،
بحوث الندوة العلمية للمؤتمر العام  ،"مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة االلكترونية "،محمود ،شريف اسامة  .20

 .2000 التاسع التحاد الصحفيين العرب،
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 ( 1ملحق )

 نماذج لعينات البحث المختارة من اإلعالنات
 
 
 
 

 

   
2702 العدد 2678 العدد العدد2690   

العراق سوق اعالن االمارات طيران اعالن  العراق االعالم شبكة اعالن   

  
 

2449 العدد 2509 العدد  2630 العدد   

 اعالن
المنزل الكترونيات  

 اعالن
لالتصاالت زين شركة  

لالتصاالت زين شركة اعالن  


