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 ملخص البحث

 البصریة الرسالة وهذه المتلقی الى الموجهة البصریة الرسالة مقدم المصمم بین البصری االتصال من شکالا  االعالن یعد

 یجعله ما یمتلک ألنه االبداعی التصمیم فاعلیة اثر السلعة القتناء ترغیبه و باإلعالن المتلقی اقناع مهمة عاتقها على تحمل

 الى اضافة وافکاره المصمم خیال من ناتجة ممیزات من لإلعالن االبداعی للتصمیم ولما به ومقتنعاا  المتلقی النتباه جاذباا 

 الحدیثة التصمیمیة التقنیات بواسطة تحقیقها یروم مدروسة اقناع الیة یتبع ان المصمم فعلى الحدیثة التصمیمیة التقنیات

 على لالستحواذ الواقع او الحقیقة الى اکثر الشکل وتقرب ایحاءات تعطی والتی الحدیثة التصمیم برامج علیها تحتوی التی

 آلیة ما) االتی بالتساؤل البحث مشکلة تحدد بالدراسة جدیر بحثی موضوع الباحثتان اوجدتا. ورغباته المتلقی اهتمامات

 آلیة بیان البحث اهداف وتضمنت االلکترونیة(؟ المواقع عبر المنشور لإلعالن االبعاد ثالثی بتصمیم االیحاء فی االقناع

 مبحثین على وزعت المباحث من النظری اإلطار وتناول. االعالنی التصمیم فی وفاعلیته االبعاد بثالثی االیحاء فی االقناع

 فهو وقبوله المراد الغرض نحو التفکیر لتوجیه محاولة االقناع یعد اذ االعالن فی االتصالیة والعملیة االقناع االول تناول

 الثانی المبحث اما. المستهدفة بالفئة ودقیقة شاملة معرفة یتطلب مما مستهدف، رای نحو االخرین واراء افکار تطویع

 واالنتاج العمل اسلوب تطور والعلوم التکنلوجیا تطور صاحب اذ الحاسوب برامجیاتو االبعاد الثالثی االعالنی التصمیم

 تتیح والتی منها المرجوة الوظیفة یحقق بما وتتزاید تتنوع التی واالدوات، البرامج بعض طریق عن الحاسوب بواسطة

 التی المؤشرات اهم الى توصلتا وقد. للموضوع الجمالی الجانب تحقیق عن فضالا  ومبتکرة متعددة تنوعات ایجاد إمکانیة

 وعینة ومجتمع الوصفی المنهج على باالعتماد البحث اجراءات الثالث الفصل فی وحددت النظری اإلطار عنها أسفر

 .والمقترحات والتوصیات االستبیان ونتائج واالستنتاجات النتائج تضمن فقد الرابع الفصل اما البحث

 الكلمات المفتاحية

 .االلكترونیةالمواقع  األبعاد، اإلعالن، ثالثي ،االیحاء ،اإلقناع
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Abstract: 

Advertising is a form of visual communication between the designer and the provider of the 

visual message addressed to the recipient. From the imagination of the designer and his ideas 

in addition to modern design techniques the designer must follow a mechanism of thoughtful 

persuasion It aims to achieve by modern design techniques contained in modern design 

programs that give inspiration and bring the shape closer to reality or reality to capture the 

interests and desires of the recipient. The researchers found a research topic worthy of study 

that identifies the research problem with the following question (What is the mechanism of 

persuasion to suggest a three-dimensional design of the ad published through the websites)? 

The objectives of the research included a statement of the mechanism of persuasion to suggest 

3D and its effectiveness In advertising design. The theoretical framework of the mabahith was 

distributed to two researchers. The first dealt with persuasion and communication in the 

declaration. The second topic is the three-dimensional advertising design and computer 

software as the development of technology and science accompanied the development of 

work style and production. By computer through some programs and tools, which vary and 

increase to achieve the desired function, which allows the possibility of creating multiple and 

innovative variations as well as achieve the aesthetic aspect of the subject. They reached the 

most important indicators resulting from the theoretical framework and identified in the third 

chapter the research procedures based on the descriptive method and the society and the 

sample. The fourth chapter included the results and conclusions and the results of the 

questionnaire and recommendations and proposals. 

Keywords: 

Persuasion ،Revelation  ،3 D Advertising ،websites 

 

 )الفصل األول(

 مشكلة البحث:  -1

من أشكال االتصال بین المصمم الذي یقوم بتصمیمه كرسالة موجهة إلى المتلقي تحمل على  یعد اإلعالن في جوهره شكالا 

القتناء السلعة اثر فاعلیة التصمیم اإلبداعي؛ ألنه یمتلك ما یجعله  رغیبهعاتقها مهمة اقناع المتلقي باإلعالن عن المنتج و ت

جاذباا النتباه المتلقي ومقتنعاا به ولما للتصمیم اإلبداعي لإلعالن المطبوع من ممیزات ناتجة من خیال المصمم وافكاره 

اد إذ یوظف اإلعالن بشكل مبدع بما اضافة الى التقنیات التصمیمیة الحدیثة ومن هذه التقنیات تقنیة التصمیم ثالثي األبع

یحمله من رسالة تصمیمیة تهدف إلى جذب انتباه المتلقي وإقناعه باإلعالن وأن هذه الرسالة التصمیمیة تبنى من خالل 

اعتماد مصممي االعالنات على التطور الملفت في تقنیات االعالن والتسویق، والتي تتركز في معظمها على النفوذ إلى 

طن والتأثیر في الالوعي واالستحواذ على اهتمامات المتلقي ورغباته. ویمكن تحدید مشكلة البحث بالتساؤل العقل البا

 اإللكترونیة؟اآلتي: هل یمكن تحقیق اإلقناع باإلیحاء لإلعالن ثالثي األبعاد عبر المواقع 

 

 أهمية البحث تتجلى أهمية البحث باآلتي: -2

 تصمیم اإلعالن الثالثي االبعاد. على دراسةتسلیط الضوء   -1

 یفید البحث التالي في دراسة اإلقناع ودوره في اإلعالنات.   -2

 یفید في رفد المكتبة كمصدر مهم في دراسة االتصال اإلقناعي في التصمیم الثالثي األبعاد. -3
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 هدف البحث:  -3

 االلكترونیة.التعرف على إمكانیة اإلقناع باإلیحاء لإلعالن ثالثي األبعاد عبر المواقع 
 

 االلكترونية(المواقع  -ثالثي األبعاد–اإليحاء  –تحديد المصطلحات: )اإلقناع  -4

من قنع بالشيء أي رضى به. ویعرف على انه" اتصال هادف إلى التأثیر في االختیار" أي هو  هو:اإلقناع لغة اإلقناع: 

الطرفین التأثیر  أحدعملیات فكریة وشكلیة یحاول فیها “بأنه عملیة اتصالیة هدفها تكوین تأثیر في المتلقي ویعرف ایضا 

( أي هو مجموعة من العملیات الفكریة والشكلیة بقصد تكوین تأثیرات 26، ص6على االخر واخضاعه لفكرة ما")

یة وإخضاع جمیع مسلماتها للفكرة. "العملیة االتصالیة التي یخطط لها سلفا الستهداف البنیات المختلفة لشخصیة الفرد بغ

السلوكیات االیجابیة حتى ال نقول: إنه یقتصر على النواحي السلبیة كتهدیم البناء  وحتى تعزیزإحداث تغییر أو التعدیل 

اتصال مخطط له من قبل القائم به  وهو (:( )التعریف االجرائي لالقناع166، ص12)". المعرفي أو المرجعیة العقائدیة

 یهدف من خالله إلى إحداث التغییر في سلوك المتلقي لهذا االتصال.

 ما:اإلیحاء بامر ، فكرة یكررها المرء ویرددها إلقناع نفسه الذاتي:مصدر أوحى، اإلیحاء  إیحاءات الجمع:اإليحاء:  

بشيء قریب الحدوث هناك إیحاء بسقوط الطائرة في  ، تلمیحااللهام الكاتب:إیحاء ، االیعاز به دون إقناع أو أمر أو نهي

  اإلقناع.المحیط، تأثیر في تفكیر الشخص وسلوكه بغیر استخدام أسالیب 

وهو من التصامیم التي تظهر العناصر وتحاكي المجسمات بأحجامها الحقیقیة وأبعادها الكاملة )طول،  ثالثي األبعاد:

تطور للرسم التقلیدي، حیث استبدلت األدوات التقلیدیة الیدویة  والواقعیة وهو ویمتاز بالدقة(. X,Y,Zعرض، ارتفاع( )

  (.200، ص25)ابتكاراا. بأدوات وأجهزة التقنیة أكثر 

مكان أو مساحة یتم تخصیصها على شبكة اإلنترنت، یحتوي على الكثیر من المعلومات كما أنه یقدم “االلكترونية: المواقع 

علیة أخرى للمستخدم. فكل موقع مقسم إلى عدة صفحات مع وجود صـفحة رئیسـیة للموقع، وكل صفحة في خدمات تفا

كانت نصا أم صوتا أم  سواءومنسـق الموقع هي عبارة عن نسق خاص أو نظام معین ترتب فیه المعلومات بشكل جمیـل 

   (38صورة. )

  :البحثحدود 

میم الثالثي االبعاد في الموضوعیة باإلعالنات المستخدمة تقنیة التصتتمثل حدود البحث  الحدود الموضوعية: -1

  .تصمیمها

 -Coloribus.com.3اعتمد الباحثة على عینة من االعالنات المنشورة على الموقع االعالني  الحدود المكانية: -2

 لتحقیقها اهداف البحث. 2016المنشورة لعام  االعالنات الحدود الزمانية:
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 )الفصل الثاني(

 المبحث األول: اإلقناع والعملية االتصالية في اإلعالن

  :Persuasion أوال: اإلقناع

" تحويل أو تطويع افكار وآراء ومفاهيم اآلخرين نحو وله یعد االقناع بأنه محاولة لتوجیه التفكیر نحو الغرض المراد وقب

يتطلب ذلك معرفة شاملة ودقيقة بالفئة المستهدفة، وهنا يتضح طرفين أساسين األول هو المرسل راي مستهدف، مما 

صورة تمتلك  ، بمعنى تكوین(30الذي يقوم بعملية اإلقناع، والثاني هو المستهدف او المستقبل القائم بعملية االقتناع")

یق هدف ما. فیستند االتصال الى طرفین أساسیین األول القدرة على التأثیر والسیطرة على اآلخرین، بغیة اإلفادة أو تحق

هو المرسل الذي یقوم بعملیة اإلقناع والطرف الثاني هو المستهدف او المستقبل القائم بعملیة اإلقتناع. فاالتصال االقناعي 

لمستقبل تحقیق تغیرات محددة سلفاا في السلوك العلني الخفي ل مقصودة تستهدفاتصال مخطط ینطوي على تدخالت 

( أي عملیة تستند إلى خطة تستهدف تغییر إما في السلوك بأنواعه او في مواقف اتخاذ القرار قد 11، ص14المستهدف. )

یحاول به الناس ان یغیروا سلوك  یأتي كأسلوبیكون قرار شراء السلعة بین مجموعة كبیرة من المنتجات. فاألقناع 

تزداد القناعة عندما يستشعر المستهدفون ان اذ )بة المستهدفین واقناعهم االخرین فیكون دور المصمم الناجع في مخاط

أهداف معينة لديهم قد تكون هذه االهداف توضيح رؤية معينة او على مستوى العديد من  وسيله لتحقيقالتصميم 

االعالنات االرشادیة التي تستهدف تحقیق رؤیة معینة لدى المتلقي او تزید من  مثل (229، ص8)اليومية( االحتياجات 

 اقتناعه بالموضوع المشار الیه او االعالنات التجاریة التي تلبي حاجته الیومیة بحیث یلبي اإلعالن حاجاته بشكل مقنع. 

  االتصالية:ثانيا: اإلقناع والعملية 

ة االتصالیة، اذ یتطلب وجود طرفین لعملیة االقناع، وال بد من امور اربعة، هي عناصر العملی أحدیأتي االقناع بوصفة 

مكونات عملیة یتوقف علیها فن االقناع فالمرسل الذي یرسل رسالة الى المرسل الیه )المتلقي( عبر وسیط )وسیلة( وتعد 

 (17، ص26ناعية، وسيلة، متلقي" )"مرسل، مادة اقهذه العناصر الوظیفة التواصلیة والمرجعیة واإلقناعیة اي تتضمن 

بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة على إعداد كبيرة من الناس. يختلفون فيما بينهم من وان االتصال بالمتلقین هو "

اذاا لغرض إحداث  (27، ص1النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وينتشرون في مناطق متفرقة")

ناع البد اوالا من فهم هیكلیة االتجاه الذي نستهدف تغییره، إذ إن التغییر هو هدف أساسي یتضمن أعلى مستوى من اإلق

محور العملیة، وقد یأتي موضوع البساطة والتعقید في الرسالة اإلقناعیة بأهمیة كبیرة ألنه عامل مؤثر في استیعاب 

مراعاة بعض العوامل في الرسالة فیتقبل مضمونها المضمون ومن ثم حدوث اإلقناع. ولكي یتم إقناع المتلقي البد من 

والتشويق، إشباع الرغبات والحاجات لدى المتلقي، المصداقية  والوضوح، اإلثارة)البساطة ویتبناه وهذه العوامل هي: 

فالبساطة والوضوح، ویقصد بها ان تكون الرسالة بسیطة  (38، ص4في المضمون وفي المرسل او المصدر(. )

وتكون مترابطة متسلسلة ومنطقیة وتتناسب مع احتیاجات الموقف نفسه  وان تكونوواضحة في مضمونها وفي لغتها 

ق "فعندما يكون االتصال الموجه إلى المتلقي بسيطاً نوعاً ما وال توجد دوافع على القلمختصرة صحیحة ومفهومة  كاملة

. أما اإلثارة والتشویق فإنها كما تستخدم في االعالنات (55، ص28")أكثرعن فهم الرسالة تصير الرسالة المبثة مقنعة 

التجاریة فتكون الرسالة تحوي على نوع من التشویق وإثارة االنتباه واالهتمام مما یحفز المتلقي على التعاون. واشباع 

تلك الرغبات والحاجات التي تنسجم مع مضمون الرسالة للعمل على  دأ بمعرفةتبالرغبات والحاجات لدى المتلقي التي 

الرسالة الى اثارة حاجة حب االستطالع وأحیاناا الحاجة إلى االمان وهكذا. المصداقیة في المضمون  اذ تعمدتلبیتها 

ظى بالقبول لدى المتلقي فإنه )الرسالة( او المصدر نفسه، وهذا یتطلب توخي الصدق في المعلومات والدقة والوضوح، ویح
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یكون باعثاا على الثقة واالرتیاح واالقتناع بما یقول ویرسل؛ لذلك تعد عملیة اإلقناع هي القدرة على تغیر اآلراء 

  وتتسم بخصائص محددة هي:واالتجاهات والسلوكیات عملیة اجتماعیة تحدث من خالل االتصال االجتماعي، 

 ( 88، ص19)اإلقناع( غرض  -اإلقناع يتضمن حرية االختيار ج -ة باإلقناع هو عملية اتصالي -)أ

أي أن اإلقناع عملیة اتصالیة وفعل اجتماعي معقد، یتضمن اجراءات معالجة الرموز، وهو حالة تفاعل بین المرسل 

والمستقبل، فاإلقناع اساساا هو صیغة اتصالیة تتضمن اللغة اللفظیة وغیر اللفظیة وهو ایضاا عملیة احداث تأثیر ال تتضمن 

لى اعتداء على خیارات الفرد في قبول أو رفض الخطاب االقناعي ما دام قادراا أي تأثیر فیزیائي، لذا فاإلقناع ال ینطوي ع

على تقییم اآلراء واالتجاهات والحكم علیها ویملك حریة االختیار في الرفض او القبول. ویستهدف غرض اإلقناع تعدیل 

اعي یتم بموجبها تصمیم الرسائل اتجاهات او سلوكیات المستقبل بأسلوب مقرر سلفاا وهناك أربعة أغراض لالتصال اإلقن

  واالغراض هي:اإلقناعیة واعدادها 

 غرض مباشر)فوري( في التغيير.  -1

 غرض غير مباشر)مؤجل( في التغيير. -2

 غرض موجه نحو االفكار. -3

 ( 475، ص19) غرض موجه نحو السلوك. -4

الخطاب االقناعي. مباشر في حالة التغییر الفوري وذلك عندما یتم تصمیم الرسائل اإلقناعیة إلحداث تغییر في أثناء أو بعد 

وذلك عندما تصمم الرسائل االقناعیة قاصداا احداث تغییر مستقبلي في اتجاهات الفرد وسلوكیاته أي القدرة على إحداث 

ناع وإنما هو تغییر غیر مباشر أو القدرة على تغییر األفكار بأفكار جدیدة. وأن المستقبل لیس عنصراا سلبیاا في عملیة اإلق

عنصر فعال في مواجهة تأثیر االتصال. وأن قبول الرسالة اإلقناعیة ناتج متبادل عن تأثیر متعادل ومتبادل لخصائص 

 المرسل والمستقبل. أو إلحداث تغییر في السلوك نحو اإلقبال على منتوج معین دون آخر.

  واإلقناع:ثالثا: التصميم اإلعالني  

رجمة لموضوع معين بأفكار معينة وهادفة ذات صلة بوسيلة التنفيذ وهذه االفكار تحمل "التالتصمیم بأنه  یعرف

اي أن التصمیم هو تنفیذ شكل تظهر علیه االفكار التي تدور في ذهن  (55، ص22بمضمونها قيماً جمالية ال حدود لها")

"فكرة االعالن فأن ما بداع فمهما كانت المصمم ویستند الى التخطیط الجید وإلى قدرة ومهارة المصمم في االبتكار واإل

-56، ص28يزيد من فاعليتها هي الصور وااللوان وغيرها من االساليب االقناعية التي تختلف من وسيلة الى أخرى")

. وللتصمیم عناصر منها )الشكل)صورة(، الملمس، الفضاء، القیمة الضوئیة( ففي توظیف الشكل )الصورة( في (57

بصري يؤدي دوراً  رمز) عنیم الواقعیة بما یحقق االستجابة المطلوبة لدى المتلقي فالشكل عبارة التصمیم یحقق التصم

اذ  (209، ص29)المتلقي( متطابقاً مع ما يمثله من خصائص تضفي دالالت تعبيرية تعكس اتصاالً يحدث تفاعالً مع 

المتلقي مما یؤدي إلى تحقیق الهدف التصمیمي  یسهم الشكل في تحقیق االستجابة اذ تطابق الشكل مع الصور الذهنیة لدى

 في التأثیر على المتلقي. 

)كنتيجة أما الملمس فیدل على الخصائص السطحیة والتي نتعرف علیها من خالل حاسة البصر وملمس السطح یظهر 

يحمل لوناً  للتفاعل بين انعكاسات الضوء وكيفيات السطح من حيث النعومة والخشونة إضافة الى اللون وهل الشكل

)الملمس ویمكن التعرف على الملمس من خالل ثالثة أنواع هي  (81،ص31واحداً أم بعض أجزائه تحمل لوناً آخر ()

البصري وهو الناتج عن عدم انتظام في لون السطح او وجود نقاط من لون مخالف للون الغالب للشكل، أما الملمس 

)تأثير يعطي اما القیمة الضوئیة في التصمیم فلها  (329،ص16)الحسي ناتج عن خشونة حقيقية على سطح الشكل( 

وبهذا  (34مظهر يدل على الوزن والصالبة لألشكال وهي الظالل الساقطة فالظل يحدث عندما يسطع الضوء على شكل()
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ما الفضاء تضیف الظالل الساقطة الواقعیة للتصمیم إذ تضیف العمق لألشكال إضافة الى تثبیتها وإعطائها ثقل ووزن. أ

، 23)ابعاد( )مساحة تحددها المادة والقيمة الضوئية، والفضاء عنصر من الصعب توضيحه بدون وجود شيء ذي فهو 

إذ یتحدد الفضاء بواسطة العناصر التصمیمیة األخرى في التصمیم مثل اإلضاءة واألشكال الثالثیة االبعاد. ( 30ص

والحركة، التوازن، الوحدة، التناسب، التضاد، التنوع، االنسجام، التكرار،  )االتجاهوتتمثل األسس البنائیة للتصمیم في 

االیقاع( ففي العملیات التصمیمیة اتجاهات عدیدة تطبق في المحاور الثالثة العمودي واالفقي والمائل وباالتجاهین االیمن 

والقياس( لون والملمس والقيمة الضوئية في العناصر البنائية مثل ال االتجاه) ویشملواالیسر واالتجاه هو صفة للحركة 

فیمكن ان یطبق االتجاه على جمیع العناصر البنائیة في ظل التحكم في اتجاهات االشكال الداخلة في  (137، ص24)

 التصمیم قاصداا احداث تأثیر في المتلقي. 

ن على جمیع العناصر التصمیمیة ویطبق التواز (111، ص13)المتضادة( )تتعادل فيها القوى أما التوازن فقد فهو حالة 

اي عن طریق اللون او القیمة الضوئیة او في الشكل. اما الوحدة فهي من اهم االسس البنائیة في التصمیم سواء في 

" العالقة الشاملة التي تجعل من عناصر التكوين التصامیم الثنائیة األبعاد أو في التصامیم الثالثیة األبعاد إذ تمثل الوحدة 

اما التناسب فهو یشیر الى تناسب العناصر التصمیمیة مع بعضها  (72،ص8لة وظيفياً إلظهار موضوع ما ")متكام

" التناسب مرتبط بالتوازن الذي يشير الى تقسيم الفضاء بين العناصر االعالنية لغرض الحصول على تأثير البعض وان 

للعین اضافة للتأثیر الجمالي أما التضاد فهو یحقق اي ان التناسب بین العناصر یحقق الراحة  (54،ص12بصري سار")

)فيعطي الحد العناصر مركزاً ألهميته في ايصال فكرة التنوع للتصمیم سواء من خالل المقاسات او األلوان اما في السیادة 

ابة سواء والتنوع فهو یضیف الجمالیة للتصمیم ویبعد الرت (187،ص21او رسالة التصميم اذ تحاط به بقية العناصر() 

كان التنوع في األلوان أو األشكال أو حتى في العالقات التصمیمیة بما یحقق االثراء البصري لیعد من أهم الشروط 

" الموائمة بين عناصر التصميم االعالني بما ال االساسیة للفت انتباه المتلقي وشده نحو االعالن، أما االنسجام فهو یحقق 

اي ان االنسجام یحقق الترابط والوضوح للتصمیم اذ تكون العناصر منسجمة  (156ص، 5يطغى احداهما على االخر" )

ویعد التكرار ضروریا ا لتحقیق التأكید  (2، ص15)منتظم( حركة واضحة في تكرار دوري  )فهوفیما بینها. اما االیقاع 

 على أهمیة عنصر من العناصر التصمیمیة. 

) فالتراكب هو فیتحقق عن طریق وضع عنصر او جزء منه على عنصر آخراما العالقات التصمیمیة ومنها التراكب 

خاصية مهمة إلدراك الشكل ذي العمق الحقيقي فاألشكال التي تقع بعيدة عنا بمسافات مختلفة البد أن تتراكب أثناء 

خطوط أو  فالمصمم یوظف عالقة التراكب في تحقیق خاصیة العمق والتماس في (51،ص3اسقاطها على شبكية العين()

" جعل االشكال متداخلة مع بعضها البعض أضالع الشكل أما التداخل بین العناصر بعضها مع البعض اآلخر عن طریق

اي ان عالقة التداخل بین العناصر تسهم في جعل  (164،ص20وزيادة التألف بين عناصر التصميم االعالني" )

)نتيجة تقارب الوحدات أو تجاور العناصر مع بعضها  من خالل العناصر متناسقة وغیر مشتتة و یتحقق التجاور

المفردات بدرجة معينة، مما يؤدي إلى تجاذبها مع بعضها، فعقولنا تدرك جميع الوحدات المجتمعة كشكل 

) فهو يرتبط في اشكال ونسب األجزاء المكررة وتوقيعها وتواترها ضمن التصميم االعالني والتشابه  (30،ص17واحد()

اي تظهر العناصر متشابهة سواء في اللون او الشكل او غیرها، إذ  (92،ص3بر عن نظامها التصميمي() وبالتالي يع

 یمكن للمصمم التغییر في العالقات بین العناصر وتكوین حاالت ابتكار جدیدة في تصمیم اإلعالن.
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 المبحث الثاني: التصميم اإلعالني الثالثي األبعاد وبرمجيات الحاسوب

لبرامج بعض ا نظرا لتطور التكنولوجیا والعلم والمعرفة تطور أسلوب العمل واالنتاج بواسطة جهاز الحاسوب عن طریق

يز بشكل مم )الحاسوب وبرامجه وسيلة يستخدمها المصمم في عرض عمله التصميمي أصبح إذاواالدوات المساعدة، 

رامج استخدام ببلجهد خاصية اختزال المكان والزمان وا ومتكامل، مما جعل من التصميم الرقمي أن يكون متميزاً في

صمم لتي تتیح للماوإمكانیات البرامج تتنوع وتتزاید بما یحقق الوظیفة المرجوة منها ( 10، ص18) وأدوات الحاسوب(.

 لفوتوشوب،نامج ابر البرامج:إمكانیة ایجاد تنوعات متعددة ومبتكرة فضالا عن تحقیق الجانب الجمالي للموضوع ومن هذه 

 وهي كما يأتي:ماكس.  3Dإلیستریتور، ووكرویل درو، وبرنامج أدوبي 

  Adobe photoshopبرنامج )أدوبي فوتوشوب( -1

( هو برنامج خاص بإنشاء وتعدیل الصور النقطیة photoshopبرنامج )  

انتجته شركة أدوبي یعد أشهر البرامج لتحریر الرسومیات وتعدیل التصویر 

اكتشاف هذا البرنامج أحدث نقلة نوعیة في مجال التعامل مع  .الرقمي

الصور، وبرامج صناعة التصامیم المتنوعة فضالا عن توفیره ادوات الرسم 

)بواجهة سهلة، كما ساعد المصمم في اجراء التحويل على كذلك تمیز 

الملفات وتغيير من نسق ملف الصورة من نسق إلى آخر كما يحتوي على 

من الفالتر والمؤثرات التي تمكن المصمم من إحداث تغيير لوني أو عدد 

 . (60، ص15)(. شكلي في الصورة أو الكتابة

ظهار ألبعاد إلاالثیة ولم یقتصر استخدام البرنامج على التصامیم ثنائیة األبعاد، بل أفاد المصممین ایضاا في التصامیم ث

ا مع د انشاءهعاد بعتكار النقوش او التركيب ودمج الرسوم ثالثية االب)البالحركة  وتجسیم األشكال، كذلك استخدامه 

یة بعاد، وإمكان، وفي االصدارات السابقة أهمها في ما یخص التصامیم الثالثیة اال(62،ص27انواع اخرى من الصور()

ذه الصور على ه ویمكن اجراء بعض التعدیالت D max ( 3التعامل معها وخاصة التي تم تولیدها باستخدام )برنامج 

ي فهو مبین  ت. كمامثل تحریك االجسام ثالثیة األبعاد ضمنها وتطبیق تأثیرات بسیطة علیها مثل الدوران وتغییر القیاسا

      ( تصمیم منجز ببرنامج الفوتشوب.1الشكل رقم )

  :Corel droawبرنامج كوريل درو  -1

یعد برنامج كوریل درو من برامج الرسم الشائعة االستخدام في التصمیم   

فاألهمیة التصمیمیة التي یتمتع بها البرنامج تكمن في مواكبته للتطورات 

)برنامج تطبيقي للتصميم الحاصلة في المجال التقني لبرمجیات التصمیم فهو 

الغلفة وغيرها الفني، يمتاز بمرونة عالية في مجال تصميم اإلعالنات وا

من المطبوعات والعديد من األشكال والحروف والرسوم 

إذا یمثل أحد البرامج التي تدعى ببرامج الرسم  (127،ص9والرموز(.)

(vector Graphics( التي تنتج رسومیات متجه شعاعیة )vector اذ یتم ،)

سمى المتجهات وتصف المتجهات الصورة التعامل مع تشكیالت من خطوط ومنحنیات تعرف بطریقة األشكال الحسابیة وت

وفقاا ألرقام هندسیة، ذات استقاللیة في الوضوح، یعد إنشاء مؤثرات فنیة ثالثیة االبعاد على الرسوم احدى مزایا هذا 

 (. Extrudeالبرنامج. من خالل اداة البعد الثالثي )

 (    2كما في الشكل رقم )



 لحادي والعشروناالعدد  -لخامس االمجلد                    مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                        

438 

 (    Adobe IlIustrator)برنامج أدوبي إليستريتور  -2

یعد من أشهر برامج الرسم والتصمیم الجرافیكي الرقمي المهمة التي یتعامل 

)ويمثل هذا البرنامج جزءاً أساسياً من المهارات التي يجب معها المصمم 

إتقانها من مختلف المتعاملين بالتصميم ألنه متخصص في مجال الرسم 

ویمكن للمصمم من خالل هذا البرنامج القیام  (207، ص5)(. والتصميم

بمعالجات متعددة على الرسوم والصور بما یخدم عمله التصمیمي اإلعالني، 

وبإمكان العاملین باستخدام البرنامج استیراد الصور من برنامج الفوتشوب 

ة للتصمیم ثالثي األبعاد. مثال والعمل علیها ومعالجتها بما یخدم الموضوع. لدى برنامج أدوبي إلیستریتور أدوات أنیق

 (.                                                                       3لتصمیم كرة أرضیة ثالثیة األبعاد یمكن تدویرها للرؤیة كما في الشكل رقم )

  :Max D 3برنامج  -3

ضاء ( العالمیة وهو عبارة عن فAutodeskوهو أحد البرامج الخاصة بشركة )

)يتيح للمستخدم تكوين اي جسم او مجموعة اجسام ثالثية االبعاد غیر منتهي 

يتيح والتعديل عليها كما يشاء عن طريق اوامر البرنامج المتنوعة، كما 

المالمس المطلوبة على هذه االجسام وتوزيع االضاءة والعناصر غير  اضافة

فباإلمكان توظیفه في  (82، 32)(. المرئية مثل الرياح والجاذبية وغيرها

  Dتصمیم اعالنات ثابتة او متحركة تتسم بالواقعیة. وتسمى التقنیة في برنامج 

 D max3  بالنمذجة )النحت الرقمي( حسب الفكرة االعالنیة على نحو سلس

من ها، ...وغیر الرمل، الذهبفتظهر االشكال التصمیمیة كما لو كانت مصنوعة من مادة حقیقیة مثل البشرة، الحجر، 

( فهذه التقنیة من الممكن أن تعد إحدى إسهامات التطور التقني في الحصول 4غیر المحدودة. كما في الشكل رقم ) الخامات

على الطرق والحلول الحدیثة والسهلة للتصمیم االعالني من قبل المصمم في تركیب وتشكیل بیئته التصمیمیة، ولها دور 

 (.  35)الحقيقي( اري والتعبير بشكل أقرب للواقع )إطالق الفكر اإلبداعي واالبتكفي 
 

 النظري:مؤشرات اإلطار 

اإلقناع تعزیز أو تحویل أو تطویع آراء اآلخرین نحو رأي مستهدف یمكن أن یؤثر في تكوین وتغییر او تعدیل او  -1

من مواصفات الرسالة االقناعیة الجیدة: البساطة والوضوح، اإلثارة والتشویق، إشباع الرغبات  -2تعزیز موقف المتلقي. 

ي على البساطة إضافة إلى التشویق في الفكرة التصمیمیة تصبح أكثر التصامیم التي تحتو -3والحاجات لدى المتلقي. 

أن  -5لإلقناع أهداف منها مباشر وغیر مباشرة وغرض موجه نحو االفكار وموجه نحو السلوك.  -4إقناعاا لدى المتلقي 

الظل والضوء اضافة إلى ما یزید من فاعلیة الفكرة االعالن هي التصامیم ذات االیحاء بالبعد الثالث عن طریق االشكال و

یستعین مصمم  - 7تعكس التصامیم ذات االیحاءات الثالثیة األبعاد بعداا واقعیاا على التصمیم.  -6األلوان والملمس. 

واضفاء قدر من الفاعلیة المؤثرة في المتلقي  أكبراإلعالنات بالحاسوب وبرامجه في معالجة التصامیم فنیاا للحصول على 

یمكن الحصول على التصامیم الثالثیة األبعاد عن طریق برامج التصامیم  - 8لى الموضوع االعالني. الفنیة ع اللمسات

األدوات الالزمة لنحت  d max 3برنامج یوفر  -9 المعروفة كالفوتشوب والكوریل درو بواسطة أدوات البعد الثالث.

انت مصنوعة من مادة حقیقیة مثل البشرة، وتجسیم األشكال وحسب الفكرة اإلعالنیة على نحو سلس فتظهر كما لو ك

یؤدي توظیف عالقة التراكب في التصمیم اإلعالني  - 10الرمل، الحجر، الذهب... وغیرها من الخامات غیر المحدودة.

 إلى إضفاء العمق الحقیقي واإلحساس بالبعد الثالث.
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 )الفصل الثالث(

 إجراءات البحث

  -البحث: منهج  -1

 ه.ق نتائجعلى المنهج الوصفي التحلیلي في تحلیل عینة البحث لمالءمتها لموضوع البحث لتحقیاعتمدت الباحثتان 

  -: البحثمجتمع  - 2

نت من مجتمع بحث ( الختیار عینة البحث من اعالنات االنترcoloribusاعتمدت الباحثتان على اختیار الموقع االعالني )

 االلكترونیة.( اعالناا معروضة على المواقع 70بلغ )

  -البحث: عينة - 3

( منها ارشادي 1( منها اعالنات تجاریة واعالن )4( نموذجیات اعالنیة تضمنت )5تم اختیار نماذج عینة البحث بواقع )

دشة نات الخا( إعالناا بعد أن استبعدت الباحثتان االعالنات )المتشابه والمكررة واالعال70من مجموع مجتمع بحث )

من مجموع  %10أي بنسبة  2016وإعالنات المشروبات الكحولیة واعالنات الرسوم الكارتوریة( للعام للحیاء العام 

 مجتمع البحث األصلي بما یلبي متطلبات البحث.

  -البحث: اداة  - 4

ثم تم  لتحلیلتم تصمیم استمارة تحلیل* البحث باالعتماد على ما تمخض عنه اإلطار النظري من محتویات بالتفسیر وا

 عرض هذه االستمارة على مجموعة من الخبراء** وذوي االختصاص.

  -والثبات: الصدق  - 5

لطفیفة كلیا ا% وبعد إجراء التعدیالت 90بعد استعراض مالحظات الخبراء على استمارة التحلیل والتي جاءت متطابقة 

نة ماذج العیغلب نالثبات فكان متحقق أل مما أكسبتها صدقاا للمحتوى، مما یجعل هذه األداة صالحة ألغراض التحلیل. أما

تبیان*** ارة اسومجتمعه التي تمیزت بالثبات. وباالعتماد على استبیان استطالعي قامت به الباحثتان بعد تصمیم استم

( 40ن الطلبة، )م( 40))الدراسة  تمثل فئات( فقرة من قبل فئات المجتمع المختلفة التي 16تناولت االجابة على فقرات )

موضح في جدول  ( سنة كما45 -20( فرداا للفئة العمریة )90( من ربات البیوت( المستهدفة بواقع )40الموظفین، ) من

صلت راسة وح(، كما تضمنت االستمارة سؤاالا متفرداا أي اإلعالنات أكثر اقناعاا بحسب وجهة نظر فئات الد1رقم )

 (.2الباحثتان على إجابة لهذا السؤال في جدول رقم )

 تحليل نماذج العينة –الجانب التطبيقي 

 (1عينة نموذج رقم )
 Fantaاسم االعالن: 

 تجاري نوع االعالن: 

  عصیر فواكههالمنتج: 

 بیكسل 2480× 3508االبعاد:  

اإلعالن الشكلیة من فضاء بالقیمة الصفراء توسطها  هیئةتكونت  العام:الوصف 

العلوي من علبة العصیر المعدنیة  الجزءشكل ثمرة اللیمون ودمج فوق الثمرة شكل 

 في إیحاء لبیان العصیر الطبیعي.
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 التحليل:

شكلیة رات التعدیل مسار المتلقي وترغیبه نحو المنتج المعلن عنه )عصیر فانتا( عن طریق اإلظها غاية االقناع:

 واإلیحائیة والتي اظهرت الشكل األساسي ثالثي االبعاد قریب من الشكل الواقعي.

تي ألشكال الثالثة لتحققت سمة الوضوح في التصمیم االعالني بواسطة إبراز األبعاد ال االقناع والعملية االتصالية: 

 أظهرتها تقنیات التصمیم اضافة الى التشویق في الفكرة والحركة المحدثة. 

ات الشكل اظهار یاا عن طریقاستهدف تحقیق استمالة المتلقي نحو المنتج أي تحقیق التأثیر عاطف اإلقناع:نوع تأثير 

رة ق لطعم ثمر مطابوایحاءات القیم اللونیة المشعة على الفضاء إضافة إلى تأثیر الفكرة االعالنیة بأن مذاق هذا العصی

 اللیمون. 

 لمنتج مكونبأن ا على سلوكه لغرض إیضاح ثم التأثیراالعالن موجه نحو التأثیر على أفكار المتلقي ومن  غرض االقناع:

 الفاكهة الطبیعیة.  من

ة اقعیة لثمروهارات اعتمد اإلعالن في تصمیمه على الرسالة المركبة بین الواقع والخیال باظ نوع الرسالة االتصالية:

 .شكل ثمرة اللیمون مع شكل علبة العصیر بواسطة دمجاللیمون وشكل العصیر المنتشر وإظهارات خیالیة 

واسطة تصمیمیة بجات الارات الثالثیة األبعاد في تصمیم اإلعالن عن طریق المعالتحققت اإلظه اظهارات ثالثية االبعاد: 

ول نتشر حالشكل الرئیس للتصمیم وبواسطة القیمة الضوئیة إضافة إلى الملمس وایحاءات الحركة وشكل العصیر الم

 الثمرة. 

 وي للعلبةء العلللیمون مع شكل الجزتحققت عالقة التراكب في اإلعالن عن طریق دمج شكل ثمرة ا العالقات المتحققة:

  عالن.المعدنیة اضافة الى العالقة بین الشكل واالرضیة وحركتها فضالا عن اتجاه المادة الكتابیة اعلى اال

 . الشكليوتحققت عن طریق السیادة للعنصر الرئیسي في التصمیم اضافة الى االنسجام اللوني  االسس البنائية:

ثالثیة  یحاءاتظهار اإلعالن بشكل قریب من الشكل الواقعي بواسطة المعالجات التقنیة بإوظفت إل تقنيات الحاسوب:

 اإلعالن.األبعاد وإیحاءات حركة الثمرة والعصیر حولها وإبراز الشكل عن فضاء 

 (2عينة نموذج رقم )
 Wattsاسم االعالن: 

 تجارينوع االعالن:  

 فواكهه عصیرالمنتج: 

 بیكسل 600×933االبعاد:  

التصمیم اإلعالني من فضاء بالقیمة الصفراء توسطها شكل  تكونالعام: الوصف 

لنصف ثمرة أناناس وسطها زجاجة العصیر)المنتج( وكأنها جزء منها للداللة على 

 احتوائها عصیر طبیعي.

 التحليل:

كل الرئیسي یظهر تفاصیل شكل تعدیل مسار المتلقي نحو ترغیبه بالمنتج باظهارات واقعیة ألجزاء الشغاية اإلقناع: 

الفاكهة وكأنها فاكهة حقیقیة اضافة الى سمة الخیال في كون زجاجة العصیر تظهر وكأنها داخل الثمرة المقسومة بشكل 

 نصفي. 
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وقیاس  ن وشكلتحققت سمة الوضوح في اإلعالن عن طریق ترابط عناصر االعالن من لو االقناع والعملية االتصالية:

لخلفیة ا عن اافة الى التشویق في الفكرة من خالل اظهارات نصف الثمرة مع زجاجة المنتوج وانفصالهمبشكل منسجم اض

 بالقیمة الصفراء. 

ة العصیر عل زجاجاستمالة المتلقي نحو المنتج في تحقیق تأثیر بواسطة توظیف الخیال عن طریق ج االقناع:نوع تأثير 

ل مالیة لشكضافت جأالى االظهارات اللونیة بالقیم الصفراء والخضراء التي  داخل ثمرة االناناس وكأنها جزء منها اضافة

 اإلعالن. 

یضاح ریق اطسلوكه عن  والتأثیر فيتحقق غرض االقناع في التوجیه نحو التأثیر على افكار المتلقي  غرض اإلقناع:

 شكل العصیر بأن مصدره طبیعي من الفاكهة الطبیعیة. 

مرة نصف ث اعتمد اإلعالن على رسالة مركبة بین الواقع والخیال عن طریق تجسید شكل نوع الرسالة االتصالية:

لى ارضیة ابیة عاألناناس بصورتها القائمة بمیالن مع شكل زجاجة العصیر بشكل متراكب فضالا عن إظهارات المادة الكت

 العصیر بالقیمة اللونیة البیضاء. 

بعاد اصمیمیة في ات التالثالثیة االبعاد في تصمیم االعالن عن طریق المعالج تحققت االظهارات إظهارات ثالثية األبعاد:

ر ونة للعصیة المكشكل التصمیم الرئیسي اضافة الى القیمة الضوئیة والملمس والفضاء فضالا عن اظهارات المادة الكتابی

 بهیئة تعطي ایحاءات التجسیم. 

هما ندماج كأنت باالعلبة العصیر وشكل ثمرة االناناس واعطت ایحاءا تحققت عالقة التراكب بین شكل العالقات المتحققة:

 جزء واحد فضالا عن االظهارات اللونیة المتكونة. 

ضافة إلى إعالن تحققت االسس البنائیة في التصمیم من خالل سیادة شكل الثمرة كعنصر رئیسي في اإل األسس البنائية:

 وشكل العصیر. انسجام القیم اللونیة بین الشكل والخلفیة 

 عن حد فضالا وظفت تقنیات الحاسوب إلظهار التصمیم بهیئة متراكبة تعطي إیحاءات بأنها جزء وا تقنيات الحاسوب:

 ي.اء االساسى الفضتأثیرات إظهار المادة الكتابیة بالقیمة البیضاء على القیمة الخضراء وشكل الثمرة النصفي ومیله عل

      (3عينة نموذج رقم )
       Nescafe االعالن:اسم 

 تجارياإلعالن:  نوع

  قهوةالمنتج: 

 بیكسل 650×919االبعاد: 

تكون التصمیم من ارضیة بقیمة حمراء توسطها شكل لساعة  العام:الوصف 

 منضدیه اشتمل على شكل كوب قهوة في داللة للربط بین الوقت والقهوة. 

  التحليل:

تعدیل مسار المتلقي نحو السلعة المعلن عنها باعتبارها تعطي داللة المنبه لالستخدام األنسب واألفضل.  غاية االقناع:

تحقق الوضوح في فكرة اإلعالن عن طریق تحقق ترابط العناصر المستخدمة من لون وقیاس  اإلقناع والعملية االتصالية:

وبین شكل الساعة إضافة إلى التشویق في الفكرة  بینهوالدمج وشكل في اظهار المنتج بهیئة فنجان قهوة )كصورة( 

 .المعروضة واستخدام القیمة الحمراء لألرضیة إلضفاء شعور بلون منبه وقوي
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لمنتج ریق عرض اطاا عن یستهدف اإلعالن تحقیق استمالة المتلقي نحو المنتج اي تحقیق التأثیر عاطفی نوع تأثير االقناع: 

بیة ادة الكتاة والملداللة على سخونته واستخدام القیمة الحمراء للساعة بقاعدة واجراس فضیبهیئة سائلة ووجود البخار ل

 بالقیمة البیضاء لزیادة جذب االنتباه نحوه. 

ریق طه عن یتضح غرض االقناع في توجیه نحو التأثیر على أفكار المتلقي ومن ثم التأثیر في سلوك غرض االقناع:

 قت والقهوة والقیمة الحمراء للداللة على فاعلیة المنتج. االیضاح بوجود عالقة بین الو

كل یق تجسید شعن طر اعتمد االعالن في تصمیمه على الرسالة المركبة بین الواقعیة والخیالیة نوع الرسالة االتصالية:

قع یال والوان الخیفنجان القهوة المملوء وتراكبه مع الشكل الخارجي لجسم الساعة المنضدیة ذات األجراس بتجسید مدمج ب

 إلیصال فكرة حول المنتج ووظیفته. 

ظهار إصمیمیة في ات التتحققت اإلظهارات الثالثیة األبعاد في تصمیم اإلعالن عن طریق المعالج إظهارات ثالثية األبعاد:

ت یق اظهاراعن طر أبعاد شكل التصمیم الرئیسي إضافة إلى القیمة الضوئیة والملمس والفضاء لیعطي إیحاء بالبعد الثالث

 الساعة من اإلمام.  ورةعلى صالظل والضوء واالستخدام المزدوج لصورة القهوة من األعلى 

ى ة مما أعطلمنضدیتحققت عالقة التداخل بین األشكال التصمیمیة لشكل كوب القهوة وشكل الساعة ا العالقات المتحققة:

ة والسحب لمتجسدصفة لعالقة القهوة بالزمن باالعتماد على اإلیحاءات الناتجة من تراكب األشكال فضالا عن األلوان ا

 تضاد القیم اللونیة فیه. أثربیة الناتج البصري للمادة الكتا

لة اخنة للدالسقهوة  ظهرت عن طریق السیادة للعنصر الرئیسي في التصمیم المتمثل بالساعة بهیئة فنجان األسس البنائية:

 على عالقة المنتج مع الزمن. 

التقنیة  عالجاتوظفت تقنیات الحاسوب إلظهار تصمیم الشكل بإیحاءات ثالثیة األبعاد من خالل الم تقنيات الحاسوب:

 األشكال المستخدمة. من تراكبباظهارات الظل والضوء اضافة الى آلیة الدمج المتحققة 

    (4عينة نموذج رقم )

  ماكدونالدزاسم اإلعالن: 

  تجارينوع االعالن: 

  سریعةوجبات المنتج:  

 بيكسل 736 ×1042االبعاد: 

اإلعالن من ارضیة بقیمة لونیة حمراء بتدرج مائل لألسود  تكونالعام: الوصف 

توسطها شكل لثمرة الفلفل الحار ذات القیمة الخضراء التي أخذت هیئة شطیرة 

 البركر في داللة على الطعم الحار للوجبة.

 التحليل:

تعدیل مسار المتلقي نحو السلعة المعلن عنها والمتضمنة شكل وجبة بهیئة الفلفل عارضاا المكونات األساسیة  غاية اإلقناع:

 لشطیرة البركر وعرض مكوناتها العدیدة منها الجبنة واللحم والخضروات بالقیم اللونیة المختلفة. 

ر واألسس المستخدمة في إظهار التصمیم تحقق الوضوح في االعالن عن طریق العناص اإلقناع والعملية االتصالية:

باستخدام عرض المكونات الداخلیة وفق تنظیم خطي لشكل الفلفل اضافة إلى التشویق في الفكرة ولفت االنتباه عن طریق 

 عرض المكونات على هیئة شكل الفلفل على ارضیة بقیمة حمراء جاذبة للنظر. 
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ق ون عن طری المتكالة المتلقي نحو المنتج اي تحقیق التأثیر عاطفیاا یستهدف اإلعالن تحقیق استم اإلقناع:نوع تأثير 

ت من األكال تأثیر للمتلقي في االقبال على هذا النوع من متنوعة لتعطيعرض مكونات الشطیرة بشكل تفصیلي بألوان 

 باقي األنواع. 

ن طریق لوكه عسومن ثم التأثیر في یتحقق غرض االقناع في انه موجه نحو التأثیر على افكار المتلقي  غرض االقناع:

 متضادة.  نیة الاستخدام شكل الفلفل وتوزیع المكونات على هیئة الشكل مما جعل المكونات واضحة باستخدام القیم اللو

مم هنا ستخدم المص. إذ ااعتمد اإلعالن في تصمیمه على الرسالة المركبة بین الواقعیة والخیالیة نوع الرسالة االتصالية:

 إظهار مكونات الشطیرة على هیئة شكل الفلفل باستخدام شكل واقعي.  ه فيخیال

ل ي أبعاد شكفمیمیة برزت االظهارات الثالثیة األبعاد في االعالن عن طریق المعالجات التص إظهارات ثالثية األبعاد:

عن طریق  لفلفلبعاد لشكل االتصمیم الرئیسي إضافة إلى القیمة الضوئیة والملمس والفضاء بإعطاء إیحاءات ثالثیة اال

 لضوء. إظهار الجزء األعلى منه بقیم لونیة وضوئیة متباینة ومتضادة مع الخلفیة فضالا عن إظهارات الظل وا

كون بحاءات تحققت عالقة التراكب عن طریق تركیب شكل الفلفل مع مكونات الشطیرة لتعطي ای العالقات المتحققة:

 الشطیرة ساخنة من حرارة الفلفل باعتباره المكون األساسي لها. 

 كل الشطیرةشلمتمثل تحققت األسس البنائیة في التصمیم بواسطة السیادة للعنصر الرئیسي في التصمیم ا البنائية:األسس 

والفضاء  ن الشكلهیئة ثمرة الفلفل ومكوناته التي جاءت بهیئة خطیة إضافة إلى التضاد عن طریق التضاد اللوني بیعلى 

 التصمیمي. 

متعددة  ظهاراتوظفت تقنیات الحاسوب إلظهار االعالن بهذا الشكل عن طریق المعالجات التقنیة بإ تقنيات الحاسوب:

 رة.الشطی األساسي عن األرضیة ووضعه في الفضاء بشكل مائل مع مكونات منها إظهارات الظل والضوء إلبراز الشكل

 ( 5عينة نموذج رقم )

 مضار التدخیناسم االعالن: 

 ارشادينوع االعالن: 

  بیكسل 960×624االبعاد:

تكون التصمیم من ارضیة بقیمة الرصاصي العام: الوصف 

وهي المتدرج توسطها شكل لسیارة تظهر بهیئة شكل السیجارة 

 تحترق.

 التحليل:

تمثلت الغایة في اإلعالن بأنه إعالن إرشادي في التوجیه أو اإلرشاد نحو اإلقالع عن التدخین باستخدام شكل  غاية اإلقناع:

 السیارة المحترقة. 

تحقق الوضوح في التصمیم اإلعالني عن طریق العناصر واالسس المستخدمة في اظهار  االقناع والعملية االتصالية:

االعالن بایضاح شكل السیارة بهیئة سیجارة تحترق بإضافات لونیة استخدمها المصمم اضافة الى التشویق في الفكرة كما 

  استخدم المصمم التأثیر بالقیمة اللونیة للسیارة المحترقة مع الدخان المتحقق.

تحقق تأثیر االقناع في انه اعالن ارشادي اي له تأثیر عقلي في فكرة االعالن باستخدام شكل السیارة  نوع تأثير االقناع:

المتضررة بهیئة سیجارة إضافة إلى استخدام التأثیرات اللونیة والشكلیة في التصمیم لتشكیل ضغط لإلقالع عن التدخین لما 

 یسببه من ضرر على الصحة. 
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في سلوكه من استخدام  ثم التأثیرتحقق عن طریق التوجیه واإلرشاد نحو التأثیر على أفكار المتلقي ومن  االقناع:غرض 

 شكل السیارة المتضررة وجعلها بهیئة سیجارة تحترق باستخدام القیم اللونیة واالظهاریة لتعزیز اظهار االعالن. 

لى الرسالة المركبة بین الواقعیة والخیالیة باالعتماد على صورة اعتمد اإلعالن في تصمیمه ع نوع الرسالة االتصالية:

السیارة وإظهارها بشكل عامودي على األرضیة واإلضافات األخرى بجعلها تبدو مثل سیجارة مشتعلة تشبیهاا الحتراق 

 هذه السیارة. 

طریق المعالجات التصمیمیة في أبعاد تحققت اإلظهارات الثالثیة االبعاد في تصمیم االعالن عن  إظهارات ثالثية األبعاد:

شكل التصمیم الرئیسي إضافة إلى القیمة الضوئیة والملمس والفضاء بواسطة اعتماد إیحاءات البعد الثالث لشكل السیارة 

والنیران والرماد الذي حولها فضالا عن التأثیرات المرافقة اللونیة والشكلیة بواسطة الدمج بین شكل السیارة وشكل 

 رة. السیجا

تحققت العالقات التصمیمیة عن طریق عالقة التماس بین الشكل الرئیسي السیارة واالرضیة في  العالقات المتحققة:

 التصمیم إلیحاءات تعبیریة قاصداا إثارة انتباه المتلقي والتأثیر فیه. 

إلى االنسجام عن طریق  تحققت في التصمیم عن طریق السیادة للعنصر الرئیسي في التصمیم اضافة البنائية:األسس 

 القیمة الصفراء وتدرجات قیمة الرصاصي الفاتح للفضاء التصمیمي والغامق لمخلفات االحتراق. 

وظفت تقنیات الحاسوب إلظهار التصمیم بهذا الشكل بواسطة المعالجات التقنیة مثل إظهارات الظل  تقنيات الحاسوب:

مة على االرضیة فضالا عن االلوان المستخدمة التي أعطت إیحاءات والضوء والحركة االنكساریة بجسم السیارة القائ

 بتجسیم شكل السیارة مع التفاصیل الظاهرة واإلیحاء باالحتراق بالقیم اللونیة الحمراء.
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 )الفصل الرابع(

 نتائج البحث واستنتاجاته

للعینات جاءت غایة اإلقناع في أغلب العینات في تعدیل مسار المتلقي نحو السلعة المعلن عنها  أوالً: غاية االقناع:

( موجه نحو 5( ومما ساعد في ذلك توظیف المصمم اإلظهارات الشكلیة واالیحائیة، بینما في اإلعالن رقم )1،2،3،4)

 التوجیه واالرشاد.  

ساطة والوضوح في كل تصامیم العینات اضافة إلى اإلثارة والتشویق التي تحققت الب ثانيا: االقناع والعملية االتصالية:

 تجسدت في الفكرة اإلعالنیة. 

برز تأثیر اإلقناع في أنه موجه في كل العینات إلى التأثیر العاطفي على المتلقي ومن ثم  ثالثاً: نوع تأثير وغرض االقناع:

 اإلعالن موجه نحو السلوك. الغرض فيقتناع به اي أن التأثیر العقلي في إقبال المتلقي على اإلعالن واال

 دمج أشكالاعتمدت في كل العینات الرسالة االتصالیة المركبة بین الخیالیة والواقعیة إذ تم  رابعاً: نوع الرسالة االتصالية:

 واقعیة مختلفة بشكل خیالي من أجل تحقیق تأثیر اإلعالن واإلقتناع به لدى المتلقي.

تحققت اإلظهارات الثالثیة األبعاد في تصامیم اإلعالنات عن طریق المعالجات  ارات ثالثية األبعاد:خامساً: إظه

التصمیمیة في أبعاد الشكل التصمیمي الرئیسي إضافة إلى القیمة الضوئیة والملمس والفضاء التي أسهمت في اإلیحاء 

 بالبعد الثالث. 

( بینما تحققت عالقة التداخل 4،2،1تحققت عالقة التراكب بین عناصر التصمیم في العینات ) سادساً: العالقات المتحققة:

 (.5( بینما تحققت عالقة التماس في العینة رقم )3في العینة رقم )

الشكل الرئیسي في  تحقق بواسطةتحققت االسس البنائیة في كل العینات عن طریق السیادة إذ  سابعاً: األسس البنائية:

 صمیم إضافة إلى االنسجام الذي تحقق عن طریق انسجام األلوان وانسجام األشكال.الت

وظفت تقنیات الحاسوب في التصامیم من أجل إظهارات البعد الثالث بواسطة البرامج التصمیمیة  ثامناً: تقنيات الحاسوب:

 عن طریق الظل والضوء إضافة إلى الملمس.ومیزاتها في التصمیم الثالثي األبعاد إضافة إلى تحقق اإلیحاء بالبعد الثالث 

 ( مناقشة االستبيان1جدول رقم )

ال 

 يناسبني
 النسبة نوعا ما النسبة يناسبني النسبة

ال 

 اتفق
 اتفق النسبة

الفئة 

 المستهدفة

 فئة الطالب 268 30.73% 56 33.33% 164 29.71% 64 48.48% 4

0 24.24% 32 23.91% 132 38.09% 64 39.90% 348 
 فئة

 الموظفين

0 27.27% 36 46.37% 256 28.57% 48 29.35% 256 
فئة ربات 

 المنزل

 المجموع 872  168  552  132  4

 

( اتفاق على مجموع عدد 268أظهرت نتائج االستبیان أن فئة الطالب اتفقوا مع محاور االستبیان في ) فئة الطالب:

بینما بلغ عدد عدم االتفاق  %،30.73طالباا أي ما یساوي  40محوراا على مجموع الطالب البالغ  15المحاور البالغة 

%، 29.71( أي ما یساوي 164عدد االختیارات ) %، أما االختیار نوعا ما فقد بلغ33.33( أي ما یساوي نسبة 56)

 ( اختیارات.4یناسبني ) %، ال48.48( اختیار أي ما یساوي 64یناسبني )
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( اتفاق على مجموع عدد 348أظهرت نتائج االستبیان أن فئة الموظفین اتفقوا مع محاور االستبیان في ) فئة الموظفين:

%، بینما بلغ عدد عدم االتفاق 39.90طالباا أي ما یساوي  40البالغ  محور على مجموع الموظفین 15المحاور البالغة 

( اختیار أي ما یساوي 32%، یناسبني )23.9( اختیار أي ما یساوي 132نوعا ما ) %،38.9( أي ما یساوي نسبة64)

24.24                                                    .% 

( اتفاق على مجموع 256ستبیان أن فئة ربات المنزل اتفقوا مع محاور االستبیان في )أظهرت نتائج اال فئة ربات المنزل:

%، بینما بلغ عدد عدم 29.35طالباا أي ما یساوي  40محوراا على مجموع ربات المنزل البالغ  15عدد المحاور البالغة 

( أي ما 36%   یناسبني )46.37بة ( اختیار أي بنس256%، نوعا ما )28.57( اختیار أي ما یساوي نسبة 48االتفاق )

 %.   27.27یساوي 

 ( حول أي ً من اإلعالنات المعروضة تفضل2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8( 4رقم )إعالن  ، أمااختیارات 8( فقد حصل على 3رقم )إعالن اختیارات أما  4(2رقم )إعالن  .اختيارات الطالب:1

 % أعلى نسبة من مجموع اإلعالنات المعروضة.                                                                                50اختیاراا. أي بنسبة  20( 5اختیارات وإعالن رقم )

إعالن اختیارات،  4( 3ن رقم )اختیارات، إعال 8( 2اختیارات، اعالن رقم ) 4( 1رقم )إعالن  . اختيارات الموظفين:2

% من بین اإلعالنات 40( حقق أعلى نسبة 4رقم )إعالن اختیارات. أي أن  8( 5رقم )إعالن اختیاراا،  16( 4رقم )

 المعروضة في فئة الموظفین. 

رات، اختیا 8( 3رقم )إعالن اختیارات،  4( 2رقم )إعالن اختیارات،  8( 1رقم )إعالن  . اختيارات ربات المنزل:3

 % أعلى نسبة من مجموع اإلعالنات المعروضة.                                                                                     50اختیار. اي بنسبة  20( 5رقم )إعالن اختیارات  4( 4رقم )إعالن 

 

 

 رقم االعالن فئة الطالب النسبة المالحظات

 (1إعالن رقم ) 0  

 (2إعالن رقم ) 4 10% 

 (3إعالن رقم ) 8 20% 

 (4إعالن رقم ) 8 20% 

 (5إعالن رقم ) 20 %50 أعلى نسبة

  فئة الموظفين  

 (1إعالن رقم ) 4 10% 

 (2إعالن رقم ) 8 20% 

 (3إعالن رقم ) 4 10% 

 (4إعالن رقم ) 16 %40 أعلى نسبة

 (5إعالن رقم ) 8 20% 

  فئة ربات المنزل  

 (1إعالن رقم ) 8 20% 

 (2إعالن رقم ) 4 10% 

 (3إعالن رقم ) 8 20% 

 (4إعالن رقم ) 4 10% 

 (5إعالن رقم ) 20 %50 أعلى نسبة
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 االستنتاجات:

األبعاد على البساطة والوضوح واإلثارة والتشویق وإشباع  یتضمن اإلعالن المستخدم للتقنیات التصمیمة الثالثیة -1

 الرغبات والحاجات لدى المتلقي.

اإلیحاءات الثالثیة األبعاد تعطي التصمیم اإلعالني إظهارات متعددة منها ما یظهر بشكل قریب من الصورة الواقعیة  -2

 للمنتج أو الدمج بین الواقع والخیال.

حدیثة التصامیم بإیحاءات ثالثیة األبعاد الحصول على أكبر قدر من الفاعلیة تضیف تقنیات الحاسوب وبرامجه ال -3

 ( باإلضافة إلى إضافة اللمسات الجمالیة إلى اإلعالن.5المؤثرة في المتلقي كما في النموذج رقم )

 اهتمام المتلقي.تحمل التصامیم ایحاءات ثالثیة األبعاد من اإلبداع واالبتكار مما یساعدها على جذب االنتباه وإثارة  -4

 التصمیم اإلعالني الثالثي األبعاد یحاكي الواقع من خالل إیحاءات البعد الثالث؛ ولذلك یكون تأثیره أكبر على المتلقي.  -5

 الجمالیة.یسهم استخدام األلوان وتقنیات الظل والضوء في إعطاء اإلیحاء بالبعد الثالث إضافة إلى  -6

توفر تقنیات البرامج التصمیمیة الحدیثة إضافة خامات المواد الحقیقیة كالحجر، رمل، ذهب وغیرها مما یعطیها  -7

 مظهر تصمیمي قریب من الواقع. 

 التوصيات:

 بشكل متنوعالثالثي األبعاد  إیحاءات بالتصمیمتوظیف التقنیات واألدوات الخاصة بالبرامج التصمیمیة التي تشكل  -1

 وجدید.

 اعتماد أشكال واقعیة وخیالیة أو الدمج بینهما لغرض إحداث التأثیر واإلقناع المطلوبین لدى المتلقي.  ضرورة -2

ضرورة اعتماد االستمالة العاطفیة أو التأثیر في المتلقي النتقاء المنتج أو التأثیر لغرض المنع وتجنب االستخدام   -3

 كمضار التدخین.

ار المنتج بكامل حقیقته لغرض كسب ثقة المستهلك بالمنتج المعروض ضرورة اعتماد الصدق والمصداقیة في إظه -4

 وقیمته الصحیة.

   المقترحات:

 فاعلیة توظیف االیحاءات الثالثیة األبعاد في اإلعالن التلفزیوني. -1

 توظیف إمكانات الشكل الحركیة في التصمیم اإلعالني ثالثي األبعاد. -2

 (1) رقم ملحق

 التحليل محاور تحديد استمارة

  تحیة طیبة

االطالع على محاور  نظراا لما تعهده الباحثة فیكم من خبرة ودرایة في مجال االختصاص والمناهج العلمیة راجیة منكم

لبحثها الموسوم )آلیة االقناع في االیحاء بتصمیم ثالثي لإلعالن  االستمارة واالجابة علیها وحسب ما مثبت من فقرات

آلیة االقناع في االیحاء بثالثي االبعاد وفاعلیته في التصمیم  بیان والذي یهدف الى: ة(المنشور عبر المواقع االلكترونی

  مع الشكر والتقدیر.........  االعالني

 الباحثتان                                                             
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 :والتوقيع التاريخ:            العمل مكان:                   العلمي اللقب          االستاذ:   اسم
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 (2ملحق رقم )

 استمارة استبيان

 االلكترونية(اسم البحث :) آلية اإلقناع في اإليحاء بتصميم ثالثي لإلعالن المنشور عبر المواقع 

 المستهدفة:الفئة  

 العمر 25 - 20  40 - 25

 الوظيفة طالب موظف ربة منزل

 محل العمل حكومي اهلي اخرى

 

        -الدراسة: محاور 

 لإلجابة التي تتوافق مع ميولك.( )√ضع عالمة  

 نوعا ما يناسبني ال يناسبني
ال 

 أتفق
 محاور االستبيان أتفق

   
 

 
 1هل موضوع اإلعالن جاء لتعزيز موقف- 

 هل موضوع اإلعالن جاء للتوجيه واإلرشاد-2     

     
البساطة هل التصميم اإلعالني يحتوي على -3

 والوضوح

 هل يحتوي اإلعالن على اإلثارة والتشويق-4     

 هل االلوان المستخدمة باإلعالن واقعية ام خيالية-5     

     
مدى مالءمة موضوع اإلعالن وتحقيق الرغبات -6

 لديك

 هل اإلعالن يحدث لديك تأثيراً عقليا، عاطفيا-7     

 واقعياهل يتضمن االعالن شكال -8     

 هل يتضمن االعالن شكال خياليا-9     

 هل يتضمن اإلعالن شكال مركباً -10     

 هل اإلعالن يدعو إلى التغيير في االفكار والسلوك-11     

 هل أحدث اإلعالن إقناعا لديك بشكل مباشر-12     

 هل احدث االعالن لديك إقناعاً بشكل غير مباشر-13     

     
المعالجات التصميمية كانت فعالة في إظهارات هل -14

 البعد الثالث

 هل أحدث االعالن اإلقناع لديك لغرض الشراء-15     

 اكتب رقم اإلعالن الذي اقتنعت به-16 
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