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لتطوير الفكر  والمتعددة  الرقمية الحديثة التكنولوجياات يسة توظيف امكانادر

 التصميمى واإلبداعى إلنتاج اإلعالن الصحفى المطبوع

 جمال محمدعبدالمقصود م.د / محمد

 جامعة اإلمام محمد بن سعود – كلية اإلعالم -استاذ مساعد بقسم الجرافيكس والوسائط المتعددة

ن توظيف والمعارف، كما أطيافها وأنواعها وأنماطها ترتبط بتراكم الخبرات أان أنشطة المجتمع بإختالف : ملخص البحث
 البيانات والمعلومات يزيد من اإلبتكار والتطوير.

 الثمة منذ بداية التطور التكنولوجى وحتى عصرنا الحالى المسمى بعصر تكنولوجيا المعلومات وقد أصبحت تلك الثورة هى
 ة التى تشكل معالم الثورة التقنية الحديثة فى شتى المجاالت التصميمية على الوجه الخاص .الرئيس

ونتيجة تطبيق واستخدام نتائج العلم فى جميع المجاالت كان من الطبيعى ان يكتشف المصمم اإلعالنى خصائص 
وجيا ت التكنولق اإلبداعى مع مقوماالتكنولوجيا الحديثة ونتائجها من خامات وتقنيات فى انتاج تصميمات تظهر التواف

ل ، مما ُيوجد الحاجة المستقبلية للمصمم اإلعالنى بصفة عامة ومصمم اإلعالن الصحفى خاصة فى ظالرقمية الحديثة
ا به أخذً ًرا ومتأث التقدم الُمذهل فى تكنولوجيا التطبيقات الرقمية أن يواكب ذلك التقدم ويصبح معاصًرا له ومعبًرا عنه مؤثًرا

 من نتائج التكنولوجيا الرقمية الحديثة ادوات وخامات تساعده فى التعبير عن أفكاره.

 لتصميمىافى كيفية النهوض ومواكبة العصر التقدمى بكل ابدعاته وابتكارته لإلرتقاء بالفكر  مشكلة هذا البحثوتتمثل 
 تفعيل دور التطبيقات وتوظيفها التوظيف الفعال . لواإلنتاجى لإلعالن المطبوع من خال

 ات لرفعإلى دراسة اإلمكانات للوسائط الرقمية الحديثة وتسليط الضوء على دور تلك التطبيقات واالمكان ويهدف البحث
ل لتشم ةمحاور الدراسكفاءة الفكر التصميمى لإلعالن المطبوع وتحقيق الهدف الرئيس من مدى امكانية التطبيق. وتمثلت 

محور ناول التقديمية للتقنيات الحديثة وطرق توظيف تلك التطبيقات لخدمة اإلبداع الفنى لتصميم اإلعالن المطبوع ويتنبذة 
لنماذج تلك ا انى درسة تحليلية لبعض النماذج الحديثة اإلعالنية لننتقل بالمحور الثالث لوضع الرؤية التطبيقية لتنفيذثال

 المطبوع . لنجاح التصميم اإلعالنى 

  .صميم إعالن مطبوعت –اإلبداع الفنى  –فكر ابداعى  –التطور التكنولوجى  -وسائط رقمية  الكلمات المفتاحية :
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Study hiring potential of Modern digital technology& multimedia   for the development of 
intellect and creative design to produce a declaration Printed Advertising  
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 That divides society activities for different types, and patterns associated with the 
accumulation of experience and knowledge, and the recruitment of data and information increases the 
innovation and development. 
 Since the beginning of the technological evolution to the present era called the era of 
information technology has become of that revolution is the main feature which in various areas of 
design on the face of modern technological revolution landmarks. As a result, application and use of 
the results of science in all fields, it was natural that the designer advertising discovers modern 
technology and the results of ores and techniques characteristics in the production of designs show 
creative compatibility with elements of modern digital technology, which is no future need for the 
designer advertising in general designer advertisement press especially in light of the stunning  

 

progress applications in digital technology to keep pace with that progress and become a 
contemporary to him and expressed as an influential and influenced by the taking of the results of 
modern digital technology tools and materials to help him to express his thoughts. 
The problem with this research in how to improve and keep up with the Progressive Era to elevate 
thought and productive design printed through the activation of the role of applications and employ the 
effective employment of the Declaration.  

 The research aims to study the possibilities of modern digital media and highlight the role of 
these applications and the potential to raise the efficiency of the design thought to announce the 
publication and to achieve the main objective of the feasibility of the application. The most study axes 
to include overview presentations of modern technologies and methods employing those applications 
to serve the creative artistic design printed declaration deals with the second axis Bunting analysis of 
some recent models ad to move on the third axis to develop a practical vision for the implementation 
of those models for successful design advertising publication.  

Key words: digital media - technological development - the thought of a creative - artistic creativity - 
Design print ad. 

 مقدمة 

جذب ي الصحفن استخدام التكنولوجيا فى تصميم إعالن اوفى عصرنا هذا نجد  ،الشك أن لكل عصر أدواته ووسائله
ألنه  ،من أهم وسائل اإلعالن والمكملة ألى حملة إعالنية  صحف ُيعدخاصة وأن إعالن ال ،انتباه عدد كبير من الجمهور

 ألى حملة إعالنية. ابيً جاإي اوً يعتبر بمثابة عض

مكان ،ات الصحفأصبح للتكنولوجيا الحديثة دور هام وفعال فى تصميم إعالن ى تها للحصول علاحيث تعددت وسائلها وا 
 ،وغيرها لوسائل التقليدية من صوت وحركة وتفاعل وتجسيم فى الفراغباالعديد من المميزات التى يفتقدها تصميم اإلعالن 

عة فى خاصة وأن هذه التكنولوجيا تتمتع اليوم بسهولة وسر  ،الية التصميم ومضمون الرسالة اإلعالنية عمما يزيد من ف
 .[1]ا وجودتها العالية تنفيذها وتعدد طرق إنتاجه

يمية تصم ااستطاع المصمم أن يقدم أبعادً  ،فبفضل التدخل التكنولوجى واكتشاف الخامات الجديدة واآلالت الطباعية الحديثة
 ،من الجودة واالتقان والسرعة تناسب العصر الحديث من سرعة فى الزمن وتغيرات متالحقةعلى مستوى عاٍل  ،جديدة

عالن مما أدى إلى دخول اإل ات الصحفة ساهمت فى رفع  مستوى االبداع واالبتكار فى تصميم إعالنفالتكنولوجيا الحديث
 عصرًا جديدًا .
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أصبح من  هكذلك دخول هذه التطبيقات الرقمية فى التصميم الفنى لإلعالن بصفة عامة واإلعالن المطبوع بصفة خاص
ت السهل تحقيق أفضل النتائج التصميمة بأقل وقت ومجهود ممكن، وذلك لما تتيحه هذه التطبيقات الرقمية والتقنيا

لمصمم المستخدمة فى تصميم اإلعالن المطبوع من البدائل والمتغيرات التى يمكن أن تصل به إلى أكثر النتائج إرضاء ل
 ما هو تقنيات يستطيع المصمم عمل أكثر من تكوين للتصميم اإلعالنى ثم يختاروالمتلقى، حيث من خالل هذه البرامج وال

  [2]ومن ثم إمكانية التعدد فى األلوان والمالمس واإلضاءة ... ألخ ،أقوى وأنجح

 مشكلة البحث :

تاجى واإلن تصميمىفى كيفية النهوض ومواكبة العصر التقدمى بكل ابدعاته وابتكارته لإلرتقاء بالفكر التتمثل مشكلة البحث 
ة اعليوالتى تعمل على زيادة فطبيقات وتوظيفها التوظيف الفعال المطبوع من خالل تفعيل دور الت الصحفى  لإلعالن

 لذا تتلخص مشكلة البحث فى اإلجابة على التساؤلين اآلتيين : العملية االتصالية لإلعالن، 
نتاج كيف يمكن االستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة فى تصميم – 1 صرية بما يحقق الجاذبية الب إعالنات الصحف وا 

 ويخدم مضمون الرسالة اإلعالنية بحيث تتناسب مع طبيعة العصر والجمهور المعاصر ؟

ت إعالناعدم إلمام مصمم اإلعالن بوسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تصميم وتنفيذ  إلى أى مدى يؤثر – 2
بتكا الصحف  ؟  تلك اإلعالناته لتصميم ر على إبداعه وا 

 أسباب اختيار موضوع البحث 

 حتى نستطيع التنافس صحفاالحتياج الشديد إلى هذا النوع من التفكير فى تصميم هذه النوعية من إعالنات ال – 1
 العالمى .

نتاج بالنواحى التكنولوجية الحديثة فى مجال تصميم ينالمصرى ينالمصممبعض قلة خبرة  – 2   . ات الصحفإعالن وا 

 هدف البحث :

نها بهدف االستفادة م ات الصحفيهدف البحث إلى التعرف على أشكال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تصميم إعالن
تسليط للوسائط الرقمية الحديثة و المتاحة إلى دراسة اإلمكانات  يهدف البحثكما . حديثة وجذابةفى تصميمات إعالنية 

ن م ىالضوء على دور تلك التطبيقات واالمكانات لرفع كفاءة الفكر التصميمى لإلعالن المطبوع وتحقيق الهدف الرئيس
 مدى امكانية التطبيق.

 ض البحث :فر 

 فترض الباحث أن :ي

يب ولو بشكل بسيط يمثل إضافة إلى األسال ،إعالنات الصحفاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصميم  – 1
 . المطبوعة إعالنات الصحفجال تصميم التقليدية فى مواجهة احتياجات م

ة الخاملى عان االستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة يساعد المصمم المصرى على إيجاد أفكار إعالنية مبتكرة تعتمد  – 2
 الحالى.لكى تناسب القدرات االستيعابية لمتلقى العصر  المغايرة وغير التقليدية،
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 منهج البحث :

وجيا لتعرف على بعض أشكال التكنولاو  المبتكرة الصحفإعالنات يتيح البحث المنهج التحليلى وذلك لتحليل مجموعة من 
هدف تثم استخدام خطوات المنهج التجريبى فى إجراء محاوالت تصميمية  ، عالناتاإل تلك المستخدمة فى تصميم ةالحديث

 إلى تقديم نماذج مقترحة يمكن من خاللها التحقق من فروض البحث .

 محاور البحث 

 ى :لمحاور كالتا ثالثتنقسم مكونات هذا البحث إلى 

 واإلبداع والوسائط المتعددة .التقنيات والتطبيقات الرقمية مفاهيم نبذة عن  – 1

 آليات توظيف التطبيقات الرقمية فى اإلبداع الفنى لإلعالن المطبوع . – 2

يمى الفكر التصم ية علىالتى توضح أثر التطبيقات الرقم المبتكرة عالمًيا دراسة تحليلية لبعض نماذج اإلعالن المطبوع -3
 لإلعالن المطبوع .

اه عدد من الجمهور عن مدى جذب االنتب رأى استبيان و  من تصميم الدارس تطبيق عملى لتصميم نموذجين إعالنيين – 4
 للتصميم.

 نبذة عن مفاهيم التقنيات والتطبيقات الرقمية واإلبداع والوسائط المتعددة . المحور األول :

ة ات قيمة عمليّ ذعملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منّظم في ميادين عّدة؛ لتحقيق أغراٍض  : [3]الّتكنولوجيا
 .فاهّيتهسان ور للمجتمع. وتعّرف التكنولوجيا بأّنها االستخدام األمثل للمعرفة العلمّية، وتطبيقاتها، وتطويعها لخدمة اإلن

ودة ظرة محدهو استعمال الكمبيوتر واألجهزة الحديثة، وهذه النّ  جال التصميمم فى والمفهوم الّشائع لمصطلح الّتكنولوجيا
كالت، وهي ّل المشدها هي طريقة للّتفكير، وحقصُ نالرؤية ، فالكمبيوتر نتيجة من نتائج التكنولوجيا، بينما التكنولوجيا اّلتي 

ّنها طريقة الّتفكأي إّنها ، ج المرجّوةأسلوب الّتفكير اّلذي يوصل الفرد إلى النتائ تخدام ير في اسوسيلة وليست نتيجة، وا 
  [4]المعارف، والمعلومات، والمهارات، بهدف الوصول إلى نتائج إلشباع حاجة اإلنسان وزيادة قدراته

ومي ولقد تباينت وجهات النظر لدى الباحثين حول مفه ،لغة من"بدع" وبدع الشيء أنشأه على غير مثال سابق اإلبداع
 [5]واالبتكار والعالقة بينهما وظهرت عدة اتجاهات نتيجة لذلك.اإلبداع 

اف ى اكتشلم يميز بعض الباحثين بين المفهومين واعتبروا أنهما يشيران إلى الشيء ذاته وعرف االبتكار: بأنه القدرة عل
( 2002ني)سويدان والعدلو عالقات جديدة أو حلول أصيلة تتسم بالجدة والمرونة وهو ما يسمى باإلبداع ويؤيد هذا االتجاه 

كار االبت ويرى أن مصطلح اإلبداع يستخدم عادة في المجاالت الفنية مثل الرسم والموسيقى والسينما والمسرح بينما مصطلح
ندما ع( 1997يعبر عن االختراع ويستخدم في المجاالت المادية كاختراع آلة أو التحسين فيها، ولقد خالف ذلك حنورة )

لسبق ابداع أكثر داللة على النشاط والسلوك المتعلق بالتفوق من لفظ ابتكار الذي يقتصر معناه على أشار إلى أن اإل
تيان األمر أواًل على خالف لفظ اإلبداع الذي يكاد يقترب من مفهوم الخلق، أما الكيسي) ع على أنه ( فيعرف اإلبدا2004وا 

ر على ، أي أنه قادان أن يكون مبتكرًا دون أن يكون مبدعً التطبيق العملي لما يتم ابتكاره وهذا يعني أن الشخص يمك
ر انتهاء لهم فو لذلك يبدأ عم ا، و المبدعون تبعً افي توظيفها واستخدامها عمليً  ااكتشاف األفكار الجديدة دون أن يكون مهتمً 

عالجة محث في لذي يعتمده الباالمبتكرين, ولقد اعتبر بعض الباحثين أن العالقة بين اإلبداع واالبتكار تعتمد على المنهج ا
 هذه المفاهيم.
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 لذا فالتكنولوجيا ينتج عنها : 

 سلعة جديدة  – 1

 تحديث طريقة أو وسيلة إنتاج  – 2

 تقليل تكاليف ووقت اإلنتاج  – 3

 .استخدام مدخالت جديدة – 4

 تحقيق سرعة وسهولة االستخدام  -5

  ية على التصميم.إضفاء قيمة جمالية ووظيف -6

أى دراسة  ،وهى تعنى بعلم المهارات أو الفنون ،سبق يتضح الفرق بين التقنية والتكنولوجيا فالتقنية جزء من التكنولوجيا ومما
وهاااى تعناااى األسااالوب الااادقيق ، التقنياااات دائماااًا الجاناااب التطبيقاااىوتشاااكل  ،المهاااارات بشاااكل منطقاااى لتأدياااة وظيفاااة محاااددة 

 المتخصص أو الفنى فى تأدية أى عمل .

 ،سبق يتضح أن التقنية تشير إلى التطبياق أو الطريقاة التاى يمكان بهاا التعامال ماع تفاصايل فنياة مان قبال متخصصاين ومما
تكاملاة فاى بينما التكنولوجيا تستفيد من النظريات والنتائج فى تطبيقها فى كل المجاالت فيما يفيد فالتقنية جزء مان منظوماة م

 التكنولوجيا .

البرامج واألجهزة التي تمكن المستخدم من االستفادة من :  مجموعةهي مصطلح يستخدم لوصف  : [6]المتعددةالوسائط 
 .النص والصور والصوت والعروض والصور المتحركة ومقاطع الفيديو 

إلى تكامل وترابط مجموعة من الوسائل المؤتلفة في شكل من أشكال التفاعل المنظم  المتعددة الوسائطويشير مفهوم 
 ل تحقيق هدف واحد أو مجموعة من األهداف. واالعتماد المتبادل ، يؤثر كل منها في اآلخر وتعمل جميعا من أج

عبارة عن مجموعة من الهيئات المختلفة لنقل المعلومات التي يمكن أن تترافق مع النصوص لشرحها أو " المتعددةوالوسائط 
مرئية مثل مقاطع الفيديو والفالش والجافا ونحوها أو مسموعة  الوسائطهذه توضيحها أو لتزيد من فهمها، ويمكن أن تكون 

مثل مقاطع الصوت كتالوة القرآن الكريم أو قراءة النصوص ونحوه، ويمكن أن تكون مختلطة تجمع ما بين المرئية 
 .والمسموعة

المتعددة" من أكثر المفاهيم ارتباطا بحياتنا اليومية والمهنية اآلن ولفترة مستقبلية، حيث  الوسائطم "تكنولوجيا ويعتبر مفهو 
 للكمبيوترأصبح باإلمكان إحداث التكامل بين مجموعة من أشكال الوسائل، عن طريق اإلمكانات الهائلة 

إلي أنها برامج تمزج بين الكتابات والصور الثابتة والمتحركة والتسجيالت الصوتية  المتعددة الوسائطبرامج  وتشير
لخطية لعرض الرسالة وهي التي يستطيع المتعلم أن يتفاعل معها مستعينا بالكمبيوتر، وأيضا تعرف بأنها تعمل والرسومات ا

على إثارة العيون واآلذان وأطراف األصابع كما تعمل أيضا على إثارة العقول وهي تضم مزيجا من النصوص المكتوبة 
عن طريق الكمبيوتر لقى الثابتة والمتحركة ويمكن تقديمها للمت والرسومات واألصوات والموسيقى والرسوم المتحركة والصور

 . أو أي وسيلة إلكترونية أخرى
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 المطبوع . الصحفى آليات توظيف التطبيقات الرقمية فى اإلبداع الفنى لإلعالن المحور الثانى :

 الوسائل المقروءة و المطبوعة:أوًلا :

المتمثلة أساسا في انخفاض تكلفة اإلعالن إذ و  ه من مزايافي، لما تتوفر [7]إعالنيةتعتبر األكثر استغالال كوسيلة الصحف: 
تمثل ارخص وسائل اإلعالن بالنسبة لدرجة التغطية التي تتمتع بها، مقابل درجة المرونة العالية في تصميم اإلعالن 

 في البيئة، إال أن عدم استخدام األلوان في معظم الصحف، والورق المستخدم ال يساعد على التى تحدثومسايرة التغيرات 
كما أن القراءة السريعة للصحيفة تقلل من احتماالت رؤية اإلعالنات، وقد يؤثر قصر  ،االبتكار في اإلعالنات الصحفية

 عمر الصحيفة على تقليل احتمال قراءة اإلعالن.

الثقافي...( هذا ما ، أن تصل المؤسسة إلى جميع فئات الجمهور) الرياضي، االقتصاديمن خاللها يمكن  المجالت:
يكسبها ميزة االنتقائية، وهي إمكانية توجيه الرسالة اإلعالنية لقطاعات محددة ومستهدفة، كما إن االستفادة من استخدام 

مكانية توصيل كم هائل من  ،األلوان والمرونة الكبيرة في جوانب االبتكار واإلخراج الفني، يزيد من جاذبية اإلعالن وا 
قد ال يمكن من متابعة األحداث مقارنة مع الصحف اليومية  افترات متباعدة نسبيً المعلومات، إال أن صدور المجالت على 

 [8] أو المذياع والتلفاز إلى جانب ارتفاع تكلفتها مقارنة بالصحف.

 ولقد أثبتت اإلحصائيات الحديثة تأثير شكل فاإلعالن الصحفى هو مصدر أولى للمستهلكين عند اختيار منتجاتهم، 
 يلى: كما اإلعالن الصحفى المنشور بها  الصحيفة ومحتواها على

 التأثير على القراء واستجابتهم لإلعالن:

 % من الذين يستجيبون إلعالنات الصحف من خالل ذهابهم 47حوالى يوجد 
 % يختارون استخدام محرك البحث31( الذى قد شاهدوه بالصحف اليومية المطبوعة فى مقابل  نسبة URLمباشرة إلى )

 اإلعالن الصحفى لشراء منتجاتهم.لمشاهدة 

لقد دلت اإلحصائيات علي تصدر الصحيفة كوسيلة مفضلة يتم من خاللها إعالن الجمهور باإلعالن المناسب إلتمام 
 عملية الشراء وكانت النسب كالتالي مقارنة بالوسائل اآلخرى.

 

 

 

  البد من توفر ستة خصائص وهي األهداف التى يجب أن يحققها اإلعالن:

  جذب انتباهattention . 
  إثارة االهتمامArouse interest. 
  خلق الرغبةCreate Desire. 
  الحث علي االستجابةImpel action. 
  اإلقناعCarry memory. 
  التثبت بالذاكرةFix in memory. 

file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn6
file:///D:/revue/03%20Elbahith%20economie%20et%20gestion/RC%2001%20-%2011.doc/RC7/28-30A2308938.doc%23_edn8


لعدد السادسا                         مجلة العمارة والفنون                                                                        

7 
 

الحروف األولى " وهي عبارة عن AIDCAMوقد اشتهر التمييز لهذه الخصائص واألهداف الستة بكلمة واحدة مختصرة "
 االنجليزية التي تعني )انتباه، اهتمام، رغبة، إقناع، استجابة، ذاكرة(

 [9]السمات الشكلية لإلعالن الصحفي:ثانياا: 

أهم  من مجموعة من العناصر اإلعالنية والتي تمثل Physical Featuresتتكون الهيئة الشكلية لمادة اإلعالن الصحفي 
خراج اإلعالن في الصحيفة  السمات الشكلية لإلعالن وتشمل مساحة اإلعالن وموقع اإلعالن في الصحيفة اليومية وا 

خراج اإلعالن في الصفحة وأخيرًا تصميم اإلعالن كما يمكن اعتبار عدد مرات  اليومية  يفة نشر اإلعالن في الصح وا 
 واحدة في نفس العدد من ضمن السمات الشكلية لإلعالن.ال

ي وتسهم مجموعة العناصر اإلعالنية المكونة للسمات الشكلية لإلعالن الصحفي واألجزاء المكونة لكل عنصر منها ف
 اجوهريً  تأثًيراجذب انتباه القارئ إلي اإلعالن كمجموعة متسقة ووحدة متكاملة، ومن ناحية أخرى فإن هذه العناصر تؤثر 

  .في تكلفة اإلعالن والمخصصات المالية المحددة للحمالت اإلعالنية

 مساحة اإلعالن الصحفي: -1

ضوحه و وكلما كبر حجم اإلعالن ازدادت درجة  في جذب انتباه القارئ إلي اإلعالن،  اكبيرً  اتلعب مساحة اإلعالن دورً 
ستجابة عالن( واالإليه علي أساس العالقة الطردية بين قوة المنبه )اإلوبالتالي يزداد االنتباه  وفرصة قراءته وازدادت قوته، 
حكم ويمكن اإلستفادة من إمكانات الحاسب وتطور برامج التصميم فى وضع المساحات والتاالنتباهية التي يحصل عليها.

خرا الص فى مواقع اإلعالن بالنسبة لمساحة الصفحة وهو ما أتاحته تلك النظم والوسائط عموًما وبرامج فحات تصميم وا 
 خاًصة.

 موقع اإلعالن:  -2

يء عن شيعتبر موقع اإلعالن أحد العناصر الهامة في جذب االنتباه لإلعالن وال يستطيع اُلمعلن عمومًا أن يتنبأ بأي 
صورة ومن ثم يصعب عليه تحديد الصفحة المالئمة لرسالته اإلعالنية ب درجة القراءة للصفحات المختلفة في الصحيفة، 

رجة أكبر دبمباشرة ومن ناحية أخري تدل األبحاث أن المواقع الصحفية المختلفة ال تتساوي كأداة لنقل الرسالة اإلعالنية 
 [9].رضهم لإلعالن وقرائتهمع حجم القراء المحتمل تع من التعرض ومن ثم فإن موقع اإلعالن يختلف تمامًا بالتناسب 

 [10]أشكال اإلعالن المطبوع ثالثاا: 

بية وهو يسهم فى تطوير الذوق الفنى وخدمة المستهلك وتل ،يعد اإلعالن ظاهرة عظيمة األهمية فى الحضارة الحديثة 
لذلك يصعب فى المجتمعات المعاصرة العثور على  ،حاجاته وتيسير شئون حياته وتمتعه بخيرات الحضارة المعاصرة 

 ففى ،مجال من المجاالت المتصلة بالجماهير ال يعتمد فيه على اإلعالن بصفة عامة واإلعالن المطبوع بصفة خاصة 
 عوق البية لدعم مكانة القديم وحسن تقديم الحديث والترويج له فى سعد اإلعالن المطبوع أداة رئيسة يُ التجار و الصناعة 

عالن ويستخدم اإل،والشراء , وواقع الحال أن الحياة الحديثة وضعت الصناعة والتجارة فى رأس قائمة مجاالت اإلعالن 
ين تتجه كومى حوله مكانته المهمة فى اإلعالم الح ،كذلك فى الحياة السياسية الداخلية والخارجية اواسعً  االمطبوع استخدامً 

 ،بالدبعض ال كما أن لإلعالن المطبوع دوره الفعال فى االنتخابات فى ،قناع الناس بها الدولة إلى إثبات سالمة سياستها وا  
 وفى نشر التوعية السياسية بين الجماهير والسيما حين يكون المجتمع عرضة لتبدالت ثورية .

نمائية موسيقية وسيولإلعالن المطبوع أهمية كبرى فى مجاالت العلوم واألداب وما يتم تنظيمه من معارض ومواسم وحفالت 
 . اودوليً  اما يتصل باأللعاب والمباريات الرياضية محليً  ايضاف إلى ذلك أيضً  ،ومناسبات ثقافية
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تطور  ويعتبر فن اإلعالن المطبوع باعتباره واجهة حضارية ووسيلة هامة وفعالة من وسائل االتصال البصرى القائم على
 سات المختلفة والقاعدة الجماهيرية .أساليب التخاطب والحوار والتفاعل بين المؤس

طبوع, هى اإلدراك الحسى لإلعالن الم ،فأول خطوة فى عملية االتصال البصرى اإلعالنى بعد التعرض للوسيلة اإلعالنية
 ،الرغبة كإثارة االهتمام و  ،ويؤدى حدوث هذه العملية إلى خطوات لحدوث العمليات األخرى ،أو بمعنى أخر االنتباه إليه

 وحدوث االستجابة المستهدفة , من ثم تزداد فعالية االتصال اإلعالنى وتأثيره .

ل إلى وبطريقة موجزة ومركزة عن األفكار التى يرنو المرس ،فيمكن عن طريق االتصال البصرى اإلعالنى إبالغ المستهلك
لكشف اويلجأ االتصال اإلعالنى إلى لذا يحرص على إتباع أسلوب عصرى ينسجم وطابع الحياة الشديد والمتقدم ,  ،بثها 

ألفراد وسع افال يكون ب ،عن أسلوب حياة المجتمعات المتقدمة التى لم تصل إلى هذا المستوى إال بالعمل واإلنتاج واإلبتكار
 ىنعالل اإلتصاإلوقد استثمرت المؤسسات المعنية با ،فى الدول النامية سوى التقليد واالنقياد إلى هذا األسلوب فى الحياة

 تقدمة .حاكى الحياة فى الدول الموعواطفهم بعرض نماذج استهالكية تُ  الجمهورىالجماهير هذه الثغرة للنفاذ إلى عقول 

 إعالنات الصحف : وهى تتكون من إعالنات الجرائد والمجالت رابعاا: 

بشراء  ويقرؤها كلما قاموهى اإلعالنات التى تنشر فى الجريدة اليومية وتوقعها القارئ :  إعالنات الجرائد -1
وتكون محددة الموضوع وتحت عناوين مميزة وتدخل فى مجاالت  ،األعمدة العادية للصحيفة  ضمنالصحيفة , وتظهر 

ع أو بي واإلعالنات ذات الصفة التجارية مثل العطاءات والمناقصات ،مختلفة مثل اإلعالن عن السيارات والخدمات الفنية
ويمثل اإلعالن المطبوع على صفحات الصحف وسيلة من وسائل اإلعالن الناجحة فى  ،هاالعقارات والمزايدات وغير 

علومات إليه يزوده بالم اموجهً  احيث يطالع الجمهور الصحيفة اليومية فيجد من بين صفحاتها إعالنً ،مخاطبته للجمهور 
 التى هو فى حاجة إليها .

يختلف  الجمهوروهى من الوسائل اإلعالنية المطبوعة التى تحظى بجمهور معين من  إعالنات المجالت : -2
 لمجاالتسسات العاملة فى مختلف امؤ وهى وسيلة هامة من وسائل اإلعالم للجماهير وال ،باختالف نوع المجلة ومحتوياتها 

ويجية يلة تر يؤكد فاعليتها اإلعالنية كوس والتى تعطى إمكانات أكبر لإلعالن والترويج, حيث تستخدم األلوان والصورة, مما
 .على المجالت

 المطبوع  الصحفى العناصر اًلساسية فى تصميم اإلعالن خامساا:  

تصميم المطبوع فأنه من الضرورى معرفة العناصر األساسية لهذا ال الصحفى عند الشروع فى القيام بعمل تصميم لإلعالن
 والتى تتمثل فى :

 مواد أساسية : وهى المرتبطة بالعناصر اإلعالنية المختلفة وتشتمل على تحرير اإلعالن , تصميم اإلعالن , إخراج –أ 
 اإلعالن 

 ،أكيد الت ،الترديد  ،التناغم  ،التناسب  ،التوازن ،واد تشكيلية : وهى المرتبطة باألسس الفنية للتصميم مثل المساحةم –ب 
 حركة العين داخل التصميم . ،اللون  ،الشكل  ،الوزن  ،التعدد  ،التبعية  ،ين التبا ،التنوع  ،الوحدة 

 [11]تأثير التقنيات الحديثة على تصميم اإلعالن المطبوع سادساا: 

عصر اإلبداع التقنى والعلمى , حيث شكلت   ،يوصف هذا العصر بعصر العلم والتكنولوجيا .. عصر البحث واالكتشاف
التكنولوجيا طابعًا إبداعيًا جماليًا فظهرت اتجاهات تشكيلية مستحدثة قائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة فى مجال الفن 

لومات, بدأ فمع تزايد استخدام الحواسب اإللكترونية والبرمجيات وانتشار شبكة المعلومات والشبكة الدولية للمعلومات للمع
االتجاه تصاعديا فى عدد الحواسب اإللكترونية وبرمجياتها المتعددة, وبقدر اإلنعكاسات الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات 
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واالتصاالت على جميع القطاعات و التخصصات, إال أن درجات االستفادة اختلفت من قطاع ألخر ومن تخصص ألخر 
التقنيات بصفة أساسية التخصصات التصميمية والهندسية, ومنها التصميم ومن أهم التخصصات التى استفادت من تلك 

والذى ال يزال فى كثير من مفرداته وخاصة تصميم اإلعالن المطبوع فى حاجة إلى االستفادة الكبرى من تلك  ،اإلعالنى
 التقنيات بما ينعكس على تحسين المراكز التنافسية للمؤسسات اإلعالنية ,

ير ومع تطور الفكر المتعلق بالتصميم اإلعالنى أصبح الهدف األساسى هو وضع طريقة منظمة وسهلة االستخدام مع توف
ف الجهد الكبير الذى قد يبذله المصمم بغرض العمل على سرعة ودقة الوصول إلى أفضل النتائج التصميمية والتى سو 

ات لذى أدى إلى ظهور محاوالت مختلفة فى االستفادة من تقنياألمر ا ،المطبوع  الصحفى اإلعالن إنتاج تنعكس على 
لخاصة وهى البرامج ا، الحاسب اآللى والبرمجيات وتطبيقاتها فى عملية التصميم من خالل التقنيات المساعدة للتصميم 

وفر ات , وتوالتى تستطيع التعامل مع كم هائل من البيانات والمعلومات المتمثلة فى الصور و الرسوم ،بالتصميم اإلعالنى 
صمم بد للممما يحقق نظام مساعد التخاذ القرارات التصميمية فنجد أنه كان ال ،كم هائل من المفردات والبدائل التصميمية 

 ابه أخذً  امتأثرً و  اعنه مؤثرً  اله ومعبرً  ااكب ذلك التقدم ويصبح معاصرً مع التقدم المذهل فى تكنولوجيا الوسائط الرقمية أن يو 
 من نتاج التكنولوجية الرقمية ألدوات وخامات تساعده فى التعبير عن أفكاره الجديدة .

وفى ظل تطبيق واستخدام نتائج العلم فى جميع المجاالت كان من الطبيعى أن يكتشف المصمم اإلعالنى خصائص 
 نولوجياونتائجها من خامات وتقنيات فى إنتاج تصميمات تظهر التوافق اإلبداعى مع مقومات التك ،ا الحديثة التكنولوجي

 الرقمية الحديثة .

لتى الفنية اممت لحل المشاكل والتصميم باستخدام التطبيقات الرقمية يعتمد على حزم البرامج الحاسوبية التطبيقية التى صُ 
تحويل بوهى مصممة بإحدى لغات الكمبيوتر, وتقوم هذه البرامج  ،ثناء العملية اإلبداعية أو الفنان أ ،تواجه المصمم 

 ،مستمر و البيانات الرقمية التى يتم إدخالها إلى الحاسب إلى صور ورسومات ومن المالحظ أن هذه البرامج فى تطور دائم 
ى فإلبداع اهذه البرامج المتنوعة التى تساعده على وذلك حتى تستطيع أن تفى باحتياجات المصمم المختلفة نظرًا إلمكانية 

ن لكثير ماوتقديم ،وتغيير ما يريد تغييره مستخدمًا إمكانية الحذف واإلضافة مع إمكانية تخزين هذه الرسوم  ،يسرو سهولة 
عداد صيغ ال حصر لها يمكن االستفادة منها فى بناء العمل الفنى الواحد  طبع  مكانيةإبرامج كما تتيح هذه ال ،البدائل , وا 

عادة استرجاعها فى أى وقت   والتغيير فيها إلنتاج تصميمات جديدة . ،التصميمات المنفذة وا 

ئل من زين كم هانظرًا لمقدرة هذه البرامج على تخ ،تصميم اإلعالن المطبوع  فى مجال  اهامً  القد لعبت البرامج الرقمية دورً 
ية م إمكانوكذلك المقدرة على استعادتها وتقديم البدائل بحلول ال نهائية من حيث استخدا ،المعلومات والتقنيات الفنية 

لفة المخت وكذلك الخطوط بأنواعها ،الحذف واإلضافة والمبالغة والتكرار وتغير األلوان ومزجها وتحديد درجة اللون وشدته
 إلعالنىا التصميمواألرضيات والمونتاج بين عناصر  وأطوالها المتنوعة مع إمكانية تحديد سمكها وشكلها ومالمس األشكال

لجهد وفر ايبما  ،ات وغيرها يستخدمها المصمم لتقديم رؤى تشكيلية جديدة وذلك فى دقة ال نظير لهاالعديدة كل هذه اإلمكان
ة اح فرصمما أت ،الذى كان الفنان عند إعداد تصميماته بالطرق التقليدية , كما أنها أدت إلى اختصار الكثير من الوقت 

عطائه طريقً ، أكبر أمام المصمم للتفكير اإلبداعى  ا تقوم به ويمكن تلخيص الوظائف التى ،لإلبتكار والتجريب اجديدً  اوا 
 برامج الرسوم والصور التى يمكن االستفادة منها فى مجال التصميم اإلعالنى كالتالى :

 إنشاء الرسوم بأشكالها المختلفة. 
  الرسوم بأشكال مختلفة استنساخإمكانية. 
 أى وقت مع إمكانية التعديل فيها حفظ الرسوم والصور واسترجاعها فى. 
 راج الرسوم والصور بأشكال مختلفةإخ. 
 التحكم فى الرسوم والصور عن طريق األدوات الفنية المتاحة مثل التظليل والتلوين.  
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كية جرافي ميمى اإلعالنى والتى لها قدرة فى تحقيق معالجاتثرى مجال الفكر التصوتتعدد البرامج الهامة التى يمكن أن تُ 
و أ ،لى متنوعة للصور الطبيعية أوالرسومات باإلعالن المطبوع من حيث تحويلها إلى سالبة أو تنوعات خطية أو تباين عا

طفاء بعض التأثيرات عليها ومعالجة كل نقطة من نقاط الصور أو  لى الرسومات عصبغ الصور أو الرسومات بلون واحد وا 
خفاء األخرى  مكانية التأكيد على بعض المالمح وا   ومن أشهر البرامج ما يمكن تصنيفه إلى :  ،حدى وا 

 رامج التالية ومنها الب  Image Editing Programsبرامج معالجة الصور  – 1

 (Adobe Photoshop – Corel Paint Shop Pro Photo – Corel Painter Paint – Corel Photo – 
Microsoft Paint – Upload Photo Impact)   

  Macromediaومنها البرامج التالية )  Illustration Programsبرامج الرسومات التوضيحية  – 2

Freehand – Corel draw – Adobe Illustrator)                                           

على  از بقدرتهتميت امثل الفرشاة أو القلم ولكنهالمصمم وتتسم هذه النوعية من البرامج أنها أصبحت نوعًا مختلفًا من أدوات 
زء ن أى جأو يغير لو  ،كما أنه يمكن تغيير مواقع األشكال ،توليد أشكال هندسية كاملة ويكررها فى أماكن وأحجام مختلفة 

 .  اإلعالن الصحفى المطبوعمن الصورة أو يمحوه دون التأثير على تناسق ووحدة 

ختلفة بطرق م نماذج من التصميمات اإلعالنية بالصحف المطبوعة وقد تم توظيف الوسائط الرقميةالمحور الثالث : 
 لجذب اإلنتباه للمتلقى.

 [12]والمجالت  للصحف الميةإعالنات مبتكرة عأوًلا : 

 كرةمبتالصحف إعالنات  فيما يلى مجموعة من بالصحف والمجالت عن اإلعالنات المملة التي دائما ما نشاهدها  ابعيدً 
ات إلعالنافعلى عكس والتقليدى . مألوفُتخرج الُمتلقى من حالة الفتور وُتحفز المصمم على اإلبتكار والخروج عن ال والتى
ر ادث السيمستهدفة. أي أنك مثال تقرأ مقالة عن حو  المجالت والصحف غالبا ما تكون فىاإلعالنات المطبوعة  ،يونيةالتلفز 

 .وهو ما يجذب انتباهك لهذه الشركة،لتجد مباشرة بعد المقالة إعالنا لشركة تأمين على سبيل المثال

 

 نموذج يوضح استخدام الكروت اإلعالنية  -1

 والعروض المختلفة. خصم للمسابقات والداخل الصحيفة 

 فيمكن للمصمم توظيف برامج التصميم لعمل ذلك. 

 

 نموذج يوضح توظيف البرنامج التصميمى واإلستفادة  -2

 من إمكاناته المختلفة فى عمل نموذج إحصائى إعالنى 

 )اإلنفوجرافيك(.بصفحات الصحيفة المطبوعة 
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 نموذج يوضح فكر مختلف بتوظيف البرنامج  -3

 فى إبتكار شكل إعالنى مختلفالتصميمى 

 بتوزيع الفونتات باشكال وألوان مميزة . 

 

 نموذج لتوظيف البرامج فى تصميم آخر مغاير عن  -4

 المألوف وسط المادة التحريرية .

 

 

 نموذج لتوظيف برنامج اإلنديزين فى إلتفاف  -5

 النصوص واإلستفادة من قدرات البرنامج وتنفيذ فكر 

نطالق اإلبد  اع فى توزيع اإلعالن وسط المصمم وا 

 المادة التحريرية 

 

 تصميم مختلف وتوظيف لبرنامج اإلليستريتور والكتابة -6

 فى مسار وكذلك إمكانات برنامج اإلنديزين 

 

 

 

 

 نموذج إعالنى واستخدام الفالتر والتأثيرات  -7

 )برامج الفوتووب(المختلفة لبرنامج التصميم 

 

 نموذج آخر إلنسياب النص حول الصورة  -8

 وانطالق الفكر التصميمى من القيود
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 )امكنات برنامج اإلديزاين(.بصفحات الصحيفة . 

 

  plending modeنموذج إلستخدام الا -9

 وكيفية توظيفه   photo shopببرنامج الا

 لتوضيخ الفكر التصميمى اإلعالنى.

 . اإلنتباه لجذب المألوف عن والخروج التحريرية المادة مع لإلعالن آلى وتوظيف الصحيفة لصفحات نماذج -10

 

 

استفادت صناعة اإلعالنات المطبوعة من السوق الصينى   -11 
من خالل التأثيرات التى قد أضيفت لإلعالن المطبوع  فمن خالل 
صور منفردة يتم التقاطها فى صورة مجسمة  وعمل بعض الترحيل 

بصورة فوقية لإلعالن فنحصل على االنطباع البسيط ليتم طباعتها 
المرغوب من خالل استقطاب المشهد بواسطة نظارة خاصة ُمعدة 

 .لذلك

 

 طريقة مميزة لإلعالن عن مواد تنظيف -12

مكتوب على الشريط: "توقف عن قتل الحشرات بمجلتك المفضلة" وبعد فتحه تظهر 
 صفحة بها إعالن لمواد تنظيف تحميك من الحشرات.

 

 

 إعالن لشركة تأمين -13

 شكل جديد وغير نمطى للداعية اإلعالنية داخل المجالت 

 والصحف 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-1ge5dp97UbQ/U5TCS-4uf0I/AAAAAAAABoo/2Lw17uE6jE4/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RqM1wtRitsU/U5TCR7OQXQI/AAAAAAAABog/khwQsZMhhs0/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-4.jpg
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 إعالنات أخرى مختلفة كما يوضحه التعليق.  -14

 

 

 

 

 

 

  

 

 إعالن تحسيسي  -15

هي نفسها الصورة على اليمين عند اختراق الصورة على اليسار 
ضوء الشمس لها. وهو إعالن تفاعلي عن أهمية الشمس وكيف 

.وقد ابرز البرنامج التصميم للجمهور بشكل يمكننا االستفادة منها
 جذاب . 

 

 

 إعالن لماكدونالدز -16

 ماكدونالدز! عند طلبها منتبدو كصفحة فارغة لكن الحظ أطراف الصفحة وهو إعالن يبين مدى حجم كأس القهوة 

 

 

 

 

 

 

 

لعلكة إعالن  على صناعية رموش إعالن 

المجلة صفحة  

 قابل ألثاث إعالن

 للطي

http://3.bp.blogspot.com/-jL8ADewo3VE/U5TCH9x5RgI/AAAAAAAABoA/rKh5_RIVa80/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-zEKdxMPwiOw/U5TCH0sRfJI/AAAAAAAABoE/DaPVoPYFXM4/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-10.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-wBpN29--R_Y/U5TCbRrDR7I/AAAAAAAABpI/_ypfHmT05e4/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-lzMP8ACCdlQ/U5TCZDbPLsI/AAAAAAAABo4/RwoZXi43ai8/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-MJ3EjA0zQ64/U5TCYDecSBI/AAAAAAAABow/jLGS11Tvvz0/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hI7vyRsy3XA/U5TCZg-4u1I/AAAAAAAABpA/mFMvEfDFOrE/s1600/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-7.jpg
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  الرابع : نماذج تطبيقية من تصميم الدارسالمحور 

ن ها فى الحصول على إعالمختلفة للبرامج التصميمية وتوظيفتطبيقات تصميمية للباحث فى محاولة لتوضيح الوظائف ال
 مغاير ومختلف يجذب اإلنتباه ويحقق الغرض والهدف من تصميمه. 

 :الدارسوفيما يلى الدراسة التطبيقية القتراح بعض التصميمات العملية من قبل 

 النموذج التطبيقى األول : – 1

خدام توظيف باست على شكل نصف غالف يحيط بالصفحة األولى للصحيفة  لشركة اإلتصاالت افتراضًياتم عمل إعالن 
م بأنها ت ويمكننا توضيح فكرة التصميم.معجبين لهذا اإلعالن والنتيجة اإلحصائية لعدد ال هاالتكنولوجيا الرقمية وتطور 

ذاستلهامها من بعض التصميمات الحديثة بالدول الغربية وتمثل التصميم فى استخدام قطع جديد لصفحة الصحيفة يأخ
ملتًفا حولها كما يوضحه النموذج شكل أفقى (  –) بشكل رأسى شكل نصف صفحة يمكن وضعه بالصفحة األولى   

لصفحة اويمكننا االستفاده منه بوضع اإلعالن بشكل منفرد وبشكل يجذب انتباه القارئ. مع مرعاة ان ينسجم اإلعالن مع 
نت وتم عرض نماذج على الجمهور تضمن الشكلين األفقى والرأسى وكااألولى للصحيفة إخراجًيا وينسجم معها لونًيا. 

  ها األتى : وضحالنتيجة كما ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصميم والنتيجة اإلحصائية بعد عرضه على الجمهور. انيوضح نشكال

 : لثانىالنموذج التطبيقى ا – 2

مكانات البرنامج فى التفاف النصوص حول  jeepعن سيارة تم عمل إعالن  مستخدما تطور فى برنامج اإلنديزين وا 
 .لعدد المعجبين لهذا اإلعالنوالنتيجة اإلحصائية العنصر الجرافيكى 
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 شكل يوضح التصميم والنتيجة اإلحصائية بعد عرضه على الجمهور

 النتائج 

 ه موضوعتضع المتلقى فى حالة من الفتور الذهنى تجا  اإلعالنات الصحفية النمطية الخالية من الفكرة المبتكرة (1
 اإلعالن .

وتطوير وسائل اإلنتاج هما الضمان السريع والعملى  تطور الشكل اإلخراجى لإلعالنات الصحفية المطبوعة (2
طبوع ن الموبالتالى اإلعال "لتحقيق تفوق اإلعالنات الصحفية األخرى تحقيقًا للعبارة القائلة "التزال الصحيفة المطبوعة

 محتفظة بمكانتها اإلعالنية بالرغم من منافسة شبكة األنترنت لها " .
فى  المصمم على عمل تشكيالت جديدة واكتشاف أبعاد تصميمية جاذبة للنظر تساعد وسائل التكنولوجيا الحديثة (3

تعكس بداعية و تزيد من قدرته التخيلية واإل وتأثير على المتلقى كما لها وسط الكم الهائل من الرسائل اإلعالنية المقدمة ,
 قدراته فى تناول مفرادات تلك التكنولوجيا الحديثة 

 التوصيات 

ضرورة إصدار دوريات وأبحاث متخصصة لتتبع التطورات المتالحقة فى مجال التكنولوجيا الحديثة لتصميم  (1
 وابتكار اإلعالن المطبوع . 

ومتابعة  ،ضرورة إلمام مصمم اإلعالن بأساليب التكنولوجيا الحديثة فى مجال اإلعالن الصحفى المطبوع (2
مع  ام الطباعة ليكون متماشيً ظتنفيذ أوالجديد فى الخامات ونالفى التصميم أو  ءالتطورات الخاصة بمجاله سوا

  .تطورات العصر وله القدرة على اإلبداع والمنافسة
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