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 تصميم اإلعالن بين البالغة البصرية والمعرفة البصرية

Advertising design between visual rhetoric and visual knowledge 
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 مقدمة البحث

تتلخص الغاٌة من اإلعالن فً جذب االنتباه ، ونقل الرسالة ، وإقناع الجمهور، وبعد أن أصبح المتلقً ٌتجاهل كمٌة 

اإلعالنات التً ٌراها ٌومٌا ًومع انتشار ظاهرة تبادل الصور والفٌدٌوهات عبر مواقع التواصل االجتماعً من ضمنها 

اإلعالنات فكان ال بد من االعتماد بشكل أساسً على اللغة البصرٌة التً تقوم بتوصٌل الفكرة بأسرع وقت ممكن،  بعض

فكان ال بد من ابتكار وتصمٌم إعالن ٌستعمل المدخل البالغً الجمالً لجذب االنتباه ومن ثم المدخل المعرفً االتصالً 

مٌة غٌر مسبوقة من تبادل المعلومات وتطور تكنولوجً مضطرد ٌلغً لنقل الرسالة واالقناع وتخضع البشرٌة الٌوم لك

الموضوعات أهمٌة لدى الشركات  المكان والزمان وٌقارب بٌن المادي والخٌالً. وهذا ٌجعل تصمٌم اإلعالن من أكثر

وى البصري فً الكبرى لتنظٌم البٌانات المعقدة وتنظٌم حركة مرور المعلومات. واالعتماد على اللغة البصرٌة والمحت

 االنتشار بٌن المجتمع وتفاعلهم مع المنتج.

واألبحاث العلمٌة فً هذا الشأن تشٌر إلى مدى فعالٌة البصر فً عملٌة تقدٌم المعلومات وإدراك الرسالة. لذلك الحظنا فً 

أساس المحتوى  السنوات األخٌرة زٌادة فً استعمال استراتٌجٌات تسوٌقٌة ذات مضمون تفاعلً الكترونً وتقلٌدي على

واللغة البصرٌة. فالعقل البشري ٌمكن له إدراك ونقل المعلومات البصرٌة بسرعة كبٌرة وبطرٌقة أكثر كفاءة ومستمرة 

 بالمقارنة مع نقل المعلومات المكتوبة أو اللفظٌة.

 مشكلة البحث :
 ة اإلعالنٌة ؟إلى أي مدى تساهم دراسة البالغة البصرٌة والمعرفة البصرٌة فً تصمٌم الفكر  -1
 كٌف تساهم البالغة البصرٌة فً اإلعالن على جذب انتباه المتلقً وإظهار ممٌزات المنتج  ؟  -2
 كٌف تساهم المعرفة البصرٌة فً اإلعالن على نقل الرسالة وإقناع المتلقً ؟ -3

 أهمية البحث :
 البصرٌة.تصمٌم إعالن واضح وبسٌط وابتكار رسالة إعالنٌة باالعتماد على اللغة  -1
 رسم صورة بالغٌة بصرٌة للمنتج وزٌادة جذب انتباه المتلقً لإلعالن. -2
 استعمال اللغة البصرٌة كمصدر لألفكار اإلعالنٌة ووسٌلة لالقناع. -3

 أهداف البحث :
دراسة أهمٌة اللغة البصرٌة وقدرتها على اظهار ممٌزات المنتج بشكل فعال ومؤثر من خالل فكرة إعالنٌة مبتكرة  -1

 المدخل البالغً الجمالً والمدخل المعرفً االتصالً عند التصمٌم وتشفٌر المعنى. تراعً

 فروض البحث :
 قد تساهم البالغة البصرٌة والمعرفة البصرٌة فً اإلعالن على جذب انتباه المتلقً وإظهار ممٌزات المنتج. -1
 للمتلقً فً ابتكار فكرة إعالنٌة ناجحة.قد تساهم البالغة البصرٌة التً ٌستخدمها المصمم والمعرفة البصرٌة  -2
 قد تساهم البالغة البصرٌة والمعرفة البصرٌة فً اإلعالن على نقل الرسالة وإقناع المتلقً. -3

 منهج البحث :
 سٌتخذ الباحث المنهج الوصفً والتحلٌل، من خالل االطار النظري وتحلٌل بعض النماذج للتأكد من فروض البحث.

 


