
 5102جملة دياىل /                                                                                                                            والستون ثامنالعدد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

531 
 

 االعالنات في جريدة الصباح العراقية
 (للشكل)دراسة حتليلية 

 االعالناتالكلمة املفتاح : 
 رباب كريم كيطان م.م.

 كلية الفنون اجلميلة –جامعة دياىل 

Rabab_k1973@yahoo.com 

   
 الملخص
وجدناها،  حيثمادورًا كبيرًا في حياتنا كأفراد فأصبحت تحاصرنا  تلعب اإلعالنات       

في االسراع بعملية التنمية االقتصادية ودورها  اسهامهاوتحقق لنا فوائد عديدة فضال عن 
ومن خالل قراءة الصحف العراقية االتصال كمصدر من مصادر التمويل.  الحيوي لوسائل

عناصر شكل و همية الخاصة من حيث الأللم تعط االعالن ا غاليبتهاومتابعتها لوحظ ان 
من المصادر الرئيسة في تمويل المؤسسات االعالمية ،  من أنها تعدعلى الرغم الفني  البناء
تضح جل يلم  ن االعالن في العراق له طابع خاص ، فهو يمر في مرحلة انتقاليةألذلك 

شكل االعالن في احد اهم تحليلية لاهمية هذه الدراسة من خالل دراسة ، اذ تأتي  معالمها
( لما يمثله هذا الموضوع من تأثير لحكومية في العراق )جريدة الصباحالصحف اليومية ا

الواردة في االعالن ثانيًا والخدمات مباشر على القارئ اوال ، وعلى ترويج مفردات السلع 
اقتصر مجتمع البحث على اإلعالن وقد  وعلى الصحيفة والمؤسسة او الفرد المعلن ثالثًا.

وبلغ عدد ،  2102الصادرة في عام  لألعداد (المنشور في جريدة الصباح )الصفحة األولى
)على وفق اسلوب تحليل  ( اعالناً 01)اإلعالنات )عينات البحث( التي اخضعت للتحليل

التحليل ، خرج  فق المحاور التي حددت في استمارةو  على العينات، وبعد تحليل الشكل(
أهمها ، ان اإلعالنات في جريدة الصباح مازالت  البحث بمجموعة من النتائج واالستنتاجات

 العلمية اإلخراج بأساليب االلتزام ومحاولة بحاجة الى التنويع في األساليب االخراجية الحديثة
ان هناك حاجة الى و المجال.  هذا في العصر تكنولوجيا إليه وصلت ما أحدث ومواكبة

االهتمام اكثر في نصوص العناوين الرئيسية والفرعية وابرازها واالبتعاد عن المبالغة في 
 التركيز على النصوص الطويلة والشرح التفصيلي .
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 المقدمة 
اذ مارسه كل مجتمع بما اتفق مع  االنسانية،االعالن نشاط انساني قديم قدم المجتمعات     

توافر فيه من وسائل اتصال ، وجاء تطور االعالن في العصر الحديث  ظروف العصر وما
 تنا اليومية.من حيا نعكاسًا لعوامل عدة حتى اصبح جزءاً ا

صبحت كل الظواهر المتعلقة أ إذويتميز هذا العصر بكونه عصر االتصال والتواصل ، 
بذلك الكثير من جوانب  ف اشكاله توصف باالنفجار ، محددةمختل بالتواصل االنساني في

الحياة االجتماعية بشكل ثنائي بمظاهر التواصل واشكاله ، وان ظاهرة مثل صناعة االعالن 
 محركًا خفياً  ما جعلهافي الدول الرأسمالية بلغت اشواطًا كبيرة من حيث تطورها وتقدمها ، 

محل نقد للبعض ، ومحل تفاخر اذا أصبحت ذلك ،أكثر من  ت، بل اصبح القتصاداتها
(  Advertising age)عصر االعالن  باسمهللبعض اآلخر، فسمي البعض العصر 

 (*  ). 
ان االعالن له اهمية متزايدة في ظل التطورات السريعة والهائلة في الساحة االتصالية 

وتنمويًا وغيرها والتي اثرت  والسيما بعد تنوع الوظائف المنوط بها تجاريًا وسياسيا وخدمياً 
على زيادة االنتاج واالهتمام بتوزيع المنتجات على نطاق واسع لتكون في متناول الجمهور 

  االعالن.جمهور المستهلك عن طريق المستهلك مما استلزم االهتمام بأخبار ال
تحتل مرتبة  (بقاعدتها الجماهيرية العريضة من القراء)وتعد الجريدة وسيلة إعالمية هامة     

ذاعة وتلفزيونبُيعتد بها  صحافة الفي ترويج اإلعالن، اذ تعد  ين منافسيها من مجالت وا 
من حيث العمق في األسلوب والشرح والتحليل المقروءة واحدة من اهم وسائل االعالم 

هذا العصر تتجه بفنونها الى الدراسات في  الصحفوايصال الفكرة الى القارئ، اذ اخذت 
العالمية الحديثة التي تجعلها ان تكون تخصصًا من التخصصات الدقيقة في مضمونها 

  .وشكلها 
 ةمن مقدمة وثالثانطالقًا من ذلك اتخذ اإلعالن موضوعًا لهذا البحث الذي تكون و     

 اإلطارضم المبحث الثاني فيما ي المنهجي، اإلطاريتناول المبحث االول  مباحث وخاتمة،
اما المبحث الثالث فيتناول الدراسة الميدانية تحت مطلبين االول  السابقة،النظري والدراسات 

فضال عن  التحليليةالدراسة نتائج تناول عرض اما الثاني منه ف البحث،جراءات يبين ا
 .استنتاجات البحث
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 (هدافه ومنهجهأهميته و أالبحث و  )مشكلةالمبحث األول 
 مشكلة البحث

عكس المنظومة ي كمامؤسسة ،  ةأليمن عناصر المزيج الترويجي  اً ُيعد اإلعالن عنصر      
في ثناياها من ايحاءات ثقافية وفكرية ونفسية ،  ما تختزلهعبر مجتمع،  أليالثقافية والقيمية 

احد االنشطة االعالمية التي ال غنى  يعدكما يعد االعالن احد أوجه النشاط االقتصادي، اذ 
االقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات ، فضال عما يمثله من في تسويق المنتجات عنها 

دور بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الخيرية غير الربحية والتي بدون االعالن عن مجهوداتها 
زم الستمرارها في لن تحصل على دعم الناس لها وال تستطيع تأمين التمويل المادي الال

االعالن من عوامل نمو الصحافة التي تطورت وتوسعت  يعدعملها وادائها لرسالتها ، كما 
 (.22،ص 2112)حمود، لوجود االعالن الذي يجذب الجمهور

لم تعط االعالن االهمية غالبها ومن خالل قراءة الصحف العراقية ومتابعتها لوحظ ان      
من المصادر الرئيسة في  يعد  انه  من على الرغمالبناء الفني الخاصة من حيث الشكل و 

من بين الفنون األخرى التي توظف في  اً نفضاًل عن كونه فتمويل المؤسسات االعالمية ،
ذلك الن االعالن في العراق  كبر من باقي الفنون األخرى،أصفحات الصحف وقد يأخذ حيزًا 

ل معالمها ، وهي تقع بين لم تتضح ج له طابع خاص ، فهو يمر في مرحلة انتقالية
كان فيها االعالن نشطًا اال انه و االنفتاح وتقييد الحريات والرقابة ،  ما قبل: مرحلة مرحلتين
اما المرحلة الثانية وهي  بسياسة المؤسسة والتي ترسمها السياسة العامة للدولة، اً كان ُمقيد
داء أوتغير النظام السياسي في العراق ، اذ اصبح فيها 9/0/2112تاريخ  ما بعدمرحلة 

المؤسسات محكوما بقواعد المنافسة التجارية وخاضعًا لعدة عوامل قد يكون شكل ومضمون 
عناصر البناء  لكشفالباحثة الى التفكير بوضع دراسة باالمر حيث دفع  .بينها االعالن من

اقية )ومنها جريدة الصباح ( ، في ظل شكل االعالنات الصحفية في الجرائد العر الفني ل
االتية ومحاولة تساؤالت المرحلة االنفتاح االقتصادي وحرية التعبير،  ومن خالل وضع 

 اكاديميًا : عنهااإلجابة 
قوة من حيث  في القارئفي الجرائد اليومية يتضمن عناصر التأثير  البناء الفني هل .0

االنتباه واثارة االهتمام واستثارة الرغبة  جذبعوامل  تتضمنه مناإلعالن وما  فكرة
  .واالقناع
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معايير االخراج الفني  الىاالعالن الصحفي في الجرائد العراقية شكل  استندهل  .2
 الصحفي.

الصباح االشكال التي ركزت عليها اعالنات الصفحة االولى في جريدة أنماط ماهي  .2
 . اليومية

 البحثأهمية 
، وتحقق لنا وجدناها حيثماتمارس االعالنات دورًا كبيرًا في حياتنا كأفراد فأصبحت تحاصرنا 

في االسراع بعملية التنمية االقتصادية ودورها الحيوي  اسهامهافوائد عديدة فضال عن 
 التمويل.لوسائل االتصال كمصدر من مصادر 

بل تتجاوزه الى كافة أوجه  االقتصادي،تقتصر أهمية االعالن على مجالت النشاط  وال
ما تأثيراته االجتماعية والتربوية واالخالقية والثقافية من خالل  فلإلعالنالنشاط االنساني ، 

له من ثقافات ويختزل فيه من رموز وايحاءات يكون فيه ترويج لثقافة المعلن وتراثه  يروج
 وحضارته .

واجهت الكثير من الجدل واالنتقاد  ويعد االعالن من أكثر مجاالت المعرفة االتصالية التي
و الجمعي ، وبعد أواساليبه وفاعليته سواء على المستوى الفردي  بأهدافهالعلمي المتعلق 

ي الميدان سس النظرية والممارسة العملية لفن االعالن فألوالكبير في ا الهائل التغيير
حديثًا شيئًا من هذا الجدل والنقد  الذي دخلنواع االعالن أبعض  االعالمي العراقي واجه

  (.01،ص2100)جاسم وسراج ،،( االعالن لشكلالبناء الفني  العلمي )خصوصا من حيث
االعالن في احد اهم الصحف  تحليلية لشكلوتأتي اهمية هذه الدراسة من خالل دراسة 

ر مباشر على اليومية الحكومية في العراق )جريدة الصباح ( لما يمثله هذا الموضوع من تأثي
اوال ، وعلى ترويج مفردات السلع الواردة في االعالن ثانيًا وعلى الصحيفة والمؤسسة  القارئ

 او الفرد المعلن ثالثًا.
 أهداف البحث 

 االتي :تتجسد أهداف البحث ب
المساعدة الحداث األثر اإلعالني ، التي وضفت في بناء عناصر الالكشف عن  .0

 جريدة الصباح العراقية.اإلعالنات )عينة البحث( في 
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الصحفي في جريدة الصباح  لإلعالنالكشف عن المعايير المتبعة في االخراج الفني  .2
 العراقية.

 الكشف عن االشكال المتبعة في اعالنات جريدة الصباح العراقية . .2
 منهج البحث 

البحث ، وبما ان هذا البحث  من اجراءان تحديد منهج البحث يتوقف على الهدف  
ضمن البحوث الوصفية التي تركز على  يصنفيقع ضمن مجاالت البحوث االنسانية فهو 

تقتصر على  ، والتي ال مجتمع معين او موقف معين وسماته وخصائصه وصف طبيعة
 على جمع البيانات وتبويبيها ، بل ان البحوث الوصفية توفر قدرًا من التفسير لهذه البيانات

، وقد  (.00) جاسم وسراج، مصدر سابق،صوفق اساليب القياس والتصنيف والتفسير
استعمال المنهج المسحي  اولها البحث والتساؤالت المطروحة،فرضت طبيعة المشكلة التي تن

معياريا لخطوات جمع البيانات والمعلومات ، فضال عن ان هذا  نموذجاأيلي بوصفه التحل
استقصاء االهداف و ، والبناء الفنيعلى مستوى الشكل تحليل الت دواأالمنهج يتيح استعمال 

 الرسائل االتصالية . اشكالالظاهرة والكامنة، والبحث في 
 مجتمع البحث 

)اعالنات الصفحة ( **)اعالنات جريدة الصباح اليوميةدراسة في الحالي تمثل مجتمع البحث 
اقتصر البحث على اعداد مجتمع البحث والظاهرة الدراسية ، فقد  الى اتساع ونظراً االولى(، 

لهذه الدراسة لعدة  مجاالً جريدة الصباح  اختيرتاذ  .2102جريدة الصباح الصادرة في عام 
 اسباب من بينها :

ان جريدة الصباح هي صحيفة حكومية عامة مما يعني ان البحث في موضوع االعالن  -
ة لكون الصحف الحكومية عادة موجهة الى جميع سيكتسب درجة كبيرة من االهمي

 شرائح المجتمع وهي اكثر انتشارا ورواجا لما تالقيه من دعم حكومي .
تتمتع  نهاإف، في العراق الصحفكبر أمن  الى كونهاان جريدة الصباح وبالنظر  -

 ،واسع االنتشار اً الكتروني اً ها وموقعتمتلك مطبعة خاصة ب اذ، تقنية كبيرة بإمكانات
 يأخذ إذ، من حيث اخراجه ومؤثراته لإلعالنمر الذي قد يؤثر على ممارستها ألا

 .االعالن طابع المنافسة
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 اختيار عينة البحث 
حث لعدة ، تم اختيار عينة البد مجتمع البحث وبعد االطالع عليهمن تحدي ما تقدمعلى  بناءً 

، فضال عن توفر االعداد ،طبيعة الموضوع المراد البحث فيهو ، عوامل منها مجال الدراسة
م 2102جريدة الصباح المنشور على موقعها االلكتروني للعام  بأرشيفوقد استعانت الباحثة 

الدراسة  الى كون، ونظرا (2102كانون الثاني  20ولغاية  2102كانون األول  9)للفترة من 
 :باتباع الخطوات االتية،  فقد قامت الباحثة  2102تقتصر على العام 

 االستعانة تحيث تم اعداد كل شهر من اشهر السنةمن بين  اعداد 0-2اراختي .0
 فقط. 2102المنشورة على موقع الصحيفة االلكتروني الرسمي لعام  بأرشيف الصحيفة

كون الجريدة لاعتماد اعالن الصفحة االولى فقط الختيار عينات البحث االعالنية ،  .2
الى والسبب يعود  )في اغلب اعدادها(اعتمدت مبدأ نشر اعالنين في الصفحة االولى 

اعتمد البحث ما يسمى  وبذلك،  حجمهااإلعالنات ، او اختالف  الكثير من تكرار
 .اعالن المساحة

 في الصفحة االولى. اتاستبعاد االعداد الخاصة ، واالعداد التي لم تنشر فيها اعالن .2
عناصر غلب أتتوافر فيه المصور فقط وذلك لكونه  -ختيار االعالن النصياعتماد ا .0

 اإلعالني من حيث الرسالة االعالنية.للشكل  البناء الفني
 البحث  عينات

بعد قيام الباحثة باتباع الخطوات المذكورة في طريقة اختيار عينة البحث ، عمدت الباحثة 
غة ( والبال0الى استعمال طريقة العينة العمدية المنتظمة المتمثلة في اعداد الصحيفة )الجدول

جميعها اعالنات ترويجية )اعالنات المساحة(  ى( عددًا من اعداد جريدة الصباح ،احتو 01)
العينة محل  بأعداد وفيما يأتي جدول غلب اشهر السنة ،أفي الصفحة االولى ،وغطت 

 الدراسة وتاريخ صدورها .
 اعداد جريدة الصباح عينة البحث وتاريخ صدورها( 0دو  )اجل

 5002 العدد 5015 العدد 5866العدد  5861العدد  5861العدد 

 تشرين 05 االثنني

 5105 الثاني

 الثاني تشرين 56 االربعاء

5105 

 كانون األو  6االحد

5105 

 االو  كانون 05 االربعاء

5105 

 كانون 58 االربعاء

 5105 االو 

 5806 العدد  5801العدد  5888 العدد 5826 العدد 5822 العدد

 االو  تشرين 6 االثنني

5105 

 االو  تشرين 01 السبت

5105 

 االو  تشرين 55 االثنني

5105 

 االربعاء  تشرين األو  10
5105 

 تشرين 01 السبت

 5105 الثاني

 5825 العدد  5812العدد  5811 العدد 5858 العدد 5806 العدد

 5105 ايلو  52 االثنني 5105 ايلو  08 االحد 5105 ايلو  01 االثنني 5105 ايلو  2 االربعاء 5105 اب 50 االثنني

 5802 العدد 5805 العدد 5818 العدد 5266العدد  5261 العدد
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 5105 اب 06 السبت 5105 اب 02 الثالثاء 5105 اب 0 الثالثاء 5105متوز  11االثنني  5105 متوز 51 االثنني

  5262العدد  5260 العدد 5286 العدد 5281العدد  5220 العدد

 5105متوز  02السبت  5105 متوز 6 االثنني 5105 حزيران 52 االثنني حزيران 06االثنني  5105 حزيران 0 اخلميس

 5222العدد  5226العدد  5222 العدد 5216العدد  5251العدد 

 حزيران 2االثنني  ايار 56الثالثاء  5105 ايار 52 اخلميس ايار 00اخلميس  نيسان 52الثالثاء 

 5216 العدد 5211 العدد 5265 العدد 5262 العدد 5208 العدد

 5105 نيسان 00 االربعاء 5105 نيسان 0االحد 5105 اذار55اخلميس  5105 اذار 01 الثالثاء 5105 اذار 1السبت

 5201العدد 5280العدد 5280العدد 5221 العدد 5225العدد 

كانون الثاني  55االحد 

5105 

 الثاني كانون 10االثنني

5105 

 5105 شباط 56 الثالثاء شباط 50الثالثاء  شباط 02 الثالثاء

 
 (خلفية نظرية ودراسات سابقةلمبحث الثاني ) ا

 تعريف االعالن وخصائصه
، لإلعالنمنها ما عرفته جمعية التسويق االمريكية  (***)لإلعالنوردت عدة تعريفات     

بانه يمثل مختلف نواحي النشاط التي تؤدي الى نشر او اذاعة الرسائل االعالنية المرئية او 
 ألفكارجل التقبل أو من أالمسموعة على الجمهور لغرض حثه على شراء سلع او خدمات 

كما يفهم بشكل اخر على انه (. 20،ص2111)محمود،ااو اشخاص او منشآت معلن عنه
االعالم عن سلعة او خدمة معينة ، والترويج لها عبر وسائل نشاط اتصالي يهدف الى 

االتصال الجماهيرية المختلفة مقابل أجر معين بهدف التأثير على المستهلك ودفعه للقيام 
 (.23،ص2119) الموسى ،بعمل او سلوك مقصود ومحدد

وعرف االعالن ايضًا، بأنه نمط اتصالي يستهدف تكوين انطباعات حسنة عن سلعة او     
في السلوك االستهالكي بقصد الترويج ، ويقوم االعالن على  تأثير ألحداثخدمة ومحاولة 

) الهيتي  شراء حيز سواء كان ذلك مساحة في صحيفة او مدة زمنية اذاعية و تلفزيونية
 (.01، ص0992،

هو مجموعة االنشطة التي تهدف الى االتصال والمخاطبة الشفوية او  النفاإلع      
المرئية لمجموعة مختارة او غير مختارة من االفراد بغرض اخبارهم والتأثير فيهم لشراء سلعة 

 (.22،ص2112) الحديدي،او التعامل وطلب الخدمة او تغيير اتجاهاتهم نحو افكار معينة
عملية اتصال هدفها التأثير على المشتري  ألنهوتعاريف كثيرة يحمل معاني  (***)اإلعالنان 

الوكالة م بها البائع او من يكلفه البائع)من خالل اساليب وطرق ووسائل غير شخصية يقو 
( لغرض الترويج لبضاعته او خدماته من خالل مختلف وسائل  باإلعالنالمختصة 

سائل االتصال المختلفة عملية اتصال غير شخصي من خالل و  فاإلعالناالتصال ، 
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)محمود من المستهلكينمعينة بواسطة معلنين يدفعون ثمنا لتوصيل معلومة معينة الى فئات 
 (.92،مصدر سابق،ص

االعالن، هو وظيفة تسويقية يستخدم فيها وسائل  ِإن  عمومًا وباختصار يمكن القول       
ويكون مدفوع الثمن ، وهو يقوم على استخدام وسائل التعبير على نفقة  ةاالتصال الجماهيري

عن وسائلها بالطرق التي تستخدمها وتختارها بالنسبة للجمهور  لإلفصاحالشركة او المؤسسة 
) أبو اصبع جل اعالمه وزيادة مبيعاتها والخدمات التي تقوم بتقديمهاأالذي تخاطبه من 

 (.209،ص2110،
اربع خصائص يتميز بها االعالن عن  تحديد امكن ريفاتسبق من تع ماومن خالل       

قراءات فضال عن والمفاهيم السابقة  التعريفاتالنشاطات االخرى من خالل استعراض 
 :الباحثة في ادبيات التخصص

عبر انه جهود غير شخصية الن االتصال بين المعلن والجمهور يتم باتصال غير مباشر  -
المنشورة في الصحف والمجالت وغيرها من وسائل  الجماهيرية)اإلعالنات(وسائل االتصال 

 االعالم وهو يختلف عن البيع الشخصي الذي يتم بين المشترين ومندوبي البيع .
التي ال يدفع عنها مقابل يتم دفع اجر محدد عن االعالن وهو يتميز بذلك عن الدعاية  -

 ع عنه مقابل ايضًا. وكذلك الحال بالنسبة للترويج الذي ال يدف
 .ايضاً الخدمات  يشملسلع فقط وانما على عرض وترويج ال ال يقتصران االعالن  -
وهذه مصدره  هو يعدعلن الذي يدفع ثمن االعالن و االعالن فيه افصاح عن شخصية الم -

النقطة تميز اإلعالن عن غيره من االشكال االتصالية األخرى كالدعاية او النشر كأحد 
 .العالقات العامة التي ال تتطلب ان يحدد فيها الناشرأنشطة 
  انواع االعالنات الصحفية 
ومساحاتها واسلوب عرضها  ألشكالهاتتسم االعالنات الصحفية بالتعدد والتنوع وفقا       

وطريقة تصميمها واخراجها ، ويمكن تقسيم االعالنات الصحفية عموما الى اربعة انواع 
 (.22-22،ص2110، : ) العالم رئيسية هي

 . اوال: اعالنات المساحات
 : وتنقسم الى : ثانيا: االبواب االعالنية الثابتة

 .اعالنات الوفيات-0 اعالنات المجتمع . -2 اعالنات االدلة . -2االعالنات المبوبة . -0
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 . ثالثا: االعالنات التحريرية
 ، وتنقسم الى :االعالنات المجمعة رابعًا:

 .الحمالت المشتركة -0  االعداد الخاصة. - 2المالحق .  - 2 الصفحات الخاصة.  -0
ان نوع االعالنات التي تحددت في موضوع البحث هي من نوع اعالنات المساحات والذي 
يمثل االعالنات التي تنشر على جانبي صفحات الجريدة وتنشر على هيئة تصميمات محددة 

وتميزها عن المواد التحريرية المجاورة ، ويالحظ ان  الشكل او داخل اطارات خاصة بها
اعالنات المساحة عادة هي الشكل االعالني االمثل الستخدام الصحف في الحمالت 

 االعالنية .
  الصحافة ووظيفة االعالن 

                                         لقد ازدادت اهمية االعالن في الصحف الحديثة الن الصحيفة كاآللة تحتاج للوقود
ووقود الصحيفة الذي ٌيشغ لها ويسير بها هو المال ، والمال يأتي  (.22،ص0922) صقر،

تقوم  ألنهاعن طريق االعالن وهو ما جعله اهم وظيفة من وظائف الصحافة الحديثة  
بوظيفة اإلعالن عن السلع الجديدة التي تهم المواطنين، كما تقوم بدور مهم في حقول العمل 

تجارة عندما تتولى اإلعالن عن وجود وظائف شاغرة أو وجود موظفين مستعدين للعمل، وال
) الموسوي  ..الخ أو عندما تتولى اإلعالن عن إجراء مناقصة أو وضع التزام موضع التنفيذ

 (.20،ص2112،
وفي الصحف اليومية بشكل خاص  االعالنات في معظم وسائل االعالم ان انتشار وسيطرة

الى اهمية ودور االعالنات في حياة الناس من مختلف االوجه والتأثيرات التي يعود ايضا 
جعلت من االعالنات تتسلل الى عقول الناس ويتخذون قراراتهم بناء عليها وتصبح جزءًا من 

لهم  ال حاجةوتعودهم على استهالك ما  ضروريةحياتهم اليومية وهي تخلق حاجات ليست 
) أبو يدة من الحياة في المأكل والملبس والشراب والحاجاتبه وهي بذلك تخلق انماطا جد

كما ان الوظائف المعروفة للصحافة هي  تزويد القارئ  (.232اصبع ، مصدر سابق،ص
وتفسير هذه االخبار متى كانت هناك حاجة الى هذا التفسير والتسلية وامتاع القارئ  باألخبار

بكل الطرق الممكنة والتوجيه واالرشاد وتثقيف القراء والتسويق واالعالن عن الحاجيات التي 
وينتفع البائع  (.20،ص2112)حمزة ،يحتاج اليها الجمهور او المرافق التي ينتفع بها
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الن في آن واحد وتنشط الحركة التجارية ، ويكون من وراء هذا النشاط او والمشتري من االع
 الرواج فائدة للصحيفة ذاتها .

%( من دخل الصحف وقد تزيد على 01ان االعالنات تؤلف نحو ) وتشير دراسات الى 
ومن هنا تتفاوت الصحف قوة وضعفا وتحررا وقيدا  (.22،ص0993)المسلمي ،هذه النسبة

 (.20صاإلعالنات)حمزة ،مصدر سابق،وت الدخل اآلتي من وذلك كله بتفا
ومن خالل االعالنات ايضًا ، استطاعت وسائل اإلعالم المختلفة من صحافة وتلفزيون 
ذاعة وسينما، أمام تعقيد الحياة وتعدد ما فيها من اختراعات وصناعات واكتشافات أن تقوم   وا 

ر وعرض فوائده وأسعاره وحسناته بشكل بمهمة التعريف بما هو جديد وتقديمه إلى الجمهو 
 (.22مصدر سابق،ص )الموسوي،عام

قتصادي في ان انتشار االعالنات وصرف المبالغ الكبيرة عليها هو انعكاس للتطور اال
فزيادة االنتاج زيادة كبيرة تحتاج الى االعالن للمساعدة في تصريف  المجتمعات المتحضرة ،

الصحف من االعالن كان لها االثر المهم في تخفيض سعر هذا االنتاج وكلما زادت ايرادات 
اذ ادى الى ظهور ما ،بيع الصحف ، وهو االمر الذي احدث بعد ذلك انقالبا في الصحافة 

 (.22،ص0999)أبو زيد،يسمى بالصحافة الشعبية أي صحافة التوزيع الكبير
  الجريدة كوسيلة اعالنية 

خر في آبطريق او ب أسهمتالتي سائل االتصال المطبوعة الهامة ، الجريدة هي احدى و 
خصوصًا في مجال ترويج مساعدة الصحافة بوجه عام على أداء مهامها على الوجه االكمل 

 .ونشر االعالنات
تتسم االعالنات في الجرائد بالتنوع والتعدد في البدائل واالشكال االعالنية المتاحة اذ 

يث تنتج االعالنات بالعديد من المساحات واالحجام وتنوع االشكال للمعلنين والقراء ، ح
والتصميمات وتعدد المواقع االعالنية واعالنات المساحة او االعالنات التحريرية او المالحق 
او االبواب االعالنية الثابتة ، كما يمكن استخدام وتوظيف االلوان والمالحق والكتيبات 

 واثارة اهتمامه. القارئة لجذب انتباه والنشرات واالعالنات المنفصل
و يحقق االعالن في الجرائد العديد من المزايا والخصائص والسمات التي يتميز بها نسبيا 

: )العالم ،مصدر يأتيعن غيره من الوسائل االعالنية ، ويمكن تحديد اهم هذه المزايا فيما 
 (.2-0سابق،ص
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اسهل الوسائل  ضمنالجرائد  تصنفحيث  :في نقل الرسالة االعالنية السهولة -
االعالنية في نقل الرسائل االعالنية من المعلنين الى المستهلكين من حيث تحرير 
الرسالة االعالنية واخراجها ، وتصميمها وتنفيذها ، فهي تسمح للقائم باالتصال 

، التحرك السريع لمقابلة التغيرات او الفرص التسويقية المفاجئة  بإمكانيةاالعالني 
خالل فترة زمنية  لإلعالنفضال عن قدرتها وفعاليتها في عملية النشر المتكرر 

 محدودة .
: اذ تحقق االعالنات المنشورة في الجرائد المرونة الجغرافية للمعلنين المرونة الجغرافية -

 اعالنيًا. فيهامن حيث اختيار االسواق والمناطق الجغرافية المستهدف التأثير 
للمعلومات من  اً تبرز قيمة االعالن في الجرائد مصدر  للمعلومات:االعالن كمصدر  -

خالل العديد من الدراسات التي اثبتت ان المستهلكين يصدقون االعالنات الصحفية 
االعالنات الخاصة ،ووفقًا لطبيعة الجمهور المستهدف فالجمهور األكثر تعلمًا اكثر من 

ألدلة والبراهين العلمية التي توفرها له كونه يحتاج الى اليعد الصحافة اكثر مصداقية 
مثاًل الذي يُعد الوقت فيه عالي  ،الصحافة في مساحاتها االعالنية على عكس التليفزيون

 التكلفة . 
تتسم الجرائد بالتنوع والتعدد في البدائل واالشكال  التنوع في البدائل واالشكال االعالنية: -

واالحجام وتنوع عالنات بالعديد من المساحات االعالنية المتاحة للمعلنين حيث تنتج اال
ات وتعدد المواقع االعالنية واعالنات المساحة او االعالنات االشكال والتصميم

التحريرية او المالحق او االبواب االعالنية الثابتة ، كما  يمكن استخدام وتوظيف 
واثارة  القارئتباه االلوان والمالحق والكتيبات والنشرات واالعالنات المنفصلة لجذب ان

 اهتمامه .
: تتسم االعالنات في الجرائد بارتفاع مستوى القارئارتفاع درجة المشاركة من جانب  -

مشاركة واهتمام وقبول المستهلك ، فضال عن ان االعالن في الجريدة او المجلة ملموس 
مما يساعد في زيادة درجة اثارة االهتمام  مرات عدة،ومكتوب ويمكن الرجوع اليه 

بمضمون االعالن ، فضال عن ان قراءة الصحف عادة يومية لنسبة غير قليلة من 
القراء مما يمكن القائم باالتصال االعالني من تكرار واستمرار عرض الفكرة االعالنية 

 بشكل اكثر فعالية .
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  اعالنات الصفحة االولى في الجريدة 
تتقدم الصفحات األخرى في اثارة اهتمام  ألنهااالولى اهم صفحات الصحيفة  الصفحة تعد   

وتجعله يلتقط الصحيفة او يتغاضى عنها ومن خاللها يمكن ان تجذب القارئ ،  القارئ
صحيفة ال بد ان تجذب االنتباه  ةويتركها الى غيرها . لذلك فان الصفحة االولى في أي

بمثابة الجسر الذي يمر من خالله القارئ الى االطالع وتغري القارئ باالطالع عليها وهي 
 على الصفحات االخرى ) الصفحات الداخلية (.

ان اهمية الصفحة االولى تتمثل في مقدرتها على ان تعكس شخصية الصحيفة التي    
تميزها عن بقية الصحف في السوق ، وهي القادرة على ان ُتعطي الصحيفة طابعا مميزا عن 

صحف االخرى ، حتى وان تشابهت جميعها في نوع الورق ولونه ، ومساحة غيرها من ال
والصفحة االولى تمثل الواجهة التي تحمل اسم الصحيفة وتؤكد ، الصفحة وعدد االعمدة 

 على شخصيتها العامة التي ُتعرف بها عند القارئ .
وذلرررررك ان الكثيرررررر مرررررن الصرررررحف ال تلجرررررأ الرررررى نشرررررر االعالنرررررات علرررررى الصرررررفحة االولرررررى ، 

احترامررررا لعقليررررة القررررارئ ، وان الررررربعض منهررررا يقرررروم بنشررررر القليرررررل مررررن االعالنررررات علررررى هرررررذه 
الصررررررفحة وبحرررررردود ، حيررررررث ال تتجرررررراوز اعالنررررررا واحرررررردا او اعالنررررررين ، لكررررررن الرررررربعض اآلخررررررر 
يقرررررروم بنشررررررر االعالنررررررات علررررررى الصررررررفحة االولررررررى دون قيررررررود ، حيررررررث تطغررررررى علررررررى المررررررادة 

االيررررررادات الماليرررررة ، ولرررررذلك فررررران الصرررررفحة االولرررررى التحريريرررررة وذلرررررك طمعرررررا فررررري المزيرررررد مرررررن 
فررررري هرررررذه الحالرررررة ال تختلرررررف كثيررررررًا عرررررن الصرررررفحات الداخليرررررة التررررري تنشرررررر فيهرررررا االعالنرررررات 

 (.22،ص2110)نجدات، جنبًا الى جنب مع المادة التحريرية
  محتوى االعالن الصحفي 

يتكون االعالن من مجموعة من العناصر لكل منها وظيفية تعمل في شكل متناسق  
 (.202،ص2100ي : ) نعيمة ، ومتكامل مع العناصر االخرى وتتمثل هذه العناصر ف

عنصرا هامًا من عناصر االعالن اذ يعمل  العنوان الرئيس يعد   : العنوان الرئيس .0
الى بقية االعالن ، ومنه ر المعلن اليه لفت نظ علىباالشتراك مع الرسم أو الصورة 

 وتتحدد الوظائف الرئيسية للعنوان الرئيسي في :
 وتحفيزه لتكملة بقية االعالن . باإلعالنجذب انتباه المعلن اليه واثارة اهتمامه  -
 تركيز اهتمام المعلن اليه على اهم االفكار الواردة في االعالن . -
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 االعالن .اعطاء فكرة سريعة عن محتويات  -
والنص  رعي همزة وصل بين العنوان الرئيسيمثل العنوان الف العنوان الفرعي : .2

 االعالني ويستخدم بهدف :
 العنوان الرئيسي . في ما جاءتأكيد  -
 تقديم فكرة مختصرة عن الرسالة االعالنية . -
حجم و العنوان الفرعي بلون  ما يظهرنحو تكملة االعالن ، وعادة  القارئاستدراج  -

 تلف عن العنوان الرئيسي .مخ
التي يرغب المعلن في توصيلها الى  ةيدور حول الفكرة الرئيس النص االعالني : .3

المزايا التي يحصل عليها من حصوله على السلعة  ما يتضمنوعادة ، المعلن اليهم 
و االدعاءات واالدلة والبراهين التي تثبت ذلك كما يتضمن الكلمات والجمل التي 

 .حفيز المعلن اليهم تساعد على ت
  (.2،ص2119: ) عيسى و طلعت ، كما ان من بين وظائف النصوص االعالنية هي

اثارة اهتمام القارئ من خالل التأكيد على احتياجات واهتمامات المستهلك ، ومراعاة  -
وجهة نظر المستهلك ، ومخاطبته بصورة فردية ال جماعية ، وربط الصيغة االعالنية 

 السائدة في المجتمع ، واستخدام الكلمات الموحية السهلة .ببعض االفكار 
اقناع المستهلك بأهمية المنتج من خالل تقديم االدلة والبراهين والشهادات الموثوقة ،  -

واستخدام لغة صادقة دون مبالغة ، على ان تتوافق المادة التحريرية مع خبرات القراء 
 ولغتهم .

خالل ابراز ومقابلة مزايا المنتج باحتياجات دفع المستهلك الختيار المنتج من  -
المستهلك ، وقدرة المنتج على اشباعها ، وتصوير سهولة استخدام المنتج والمزايا 

 االضافية الموجودة به ، واالضرار الناجمة عن عدم استخدامه .
اقتراح االستجابة المستهدفة من الجمهور ، والتي تتمثل في شراء المنتج او تجربته ،  -

ن فعه للقيام بها ، وذلك عن طريق تقديم االقتراحات والمبررات العاطفية، فضال عود
 .التخفيضات والتسهيالت والجوائز

تتضمن الكلمات او الجمل التي تهدف الى دفع المعلن اليه  الخاتمة االعالنية : .0
لالستجابة لما في االعالن ، وقد تستخدم الخاتمة االعالنية لتلخيص الرسالة 
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نية الطويلة إلعادة تركيز انتباه المعلن اليه للنقاط الرئيسة في االعالن او لدفع االعال
 المستهلك للتصرف و االستجابة لإلعالن .

بغرض ابراز الفكرة الرئيسية الصور والرسوم تستخدم  :والشعارات الصور والرسوم  .3
ودفعه الى لإلعالن وتسهيل الجهد المبذول من جانب المعلن اليه في فهم االعالن 

كما ان للشعار دورًا مهمًا يجب ان يجسد  (.202.)نعيمة،مصدر سابق،صتصديقه
، او  اً في كل اعالن ايًا كان نوعه او شكله ، والشعار هنا يمكن ان يكون مرسوم

 ، او اسم السلعة ذاتها. اً مكتوب
 كما ان هناك عناصر أخرى قد توظف في بعض اإلعالنات والتي تبحث عن تعزيز     

السلعة ، مثال ذلك شهادة او ختم )الجودة( فضال  وظفه لخصائصيلمصداقية االدعاء الذي 
 من ُيعد السعر عنصرًا من عناصر بناء الرسالة االعالنية وغيرها.عن ان هناك 

 تصميم االعالن الصحفي :  .6
 يعدان الفن الصحفي ال يتحقق بالتحرير وحده او بالصور فقط وال بهما معًا، وانما       

تصميم الصفحات وطريقة عرض الموضوعات وأساليب تنظيم المواد الصحفية في الجريدة 
 من األمور الهامة لإلخراج .

فاإلخراج الصحفي عامة يهدف الى تحقيق عدة اهداف رئيسة كاالرتفاع باالنقرائية ، أي 
مختلفة قابلية الجريدة لكي تكون مقروءة بيسر وسهولة دون عائق ، وعرض الموضوعات ال

( بأساليب تصميم الصفحات )بضمنها اإلعالناتبطريقة تتنفق مع أهميتها ، فضال عن 
 .لمستهدفة جذابة ومشوقة ومحققة للمعاني ا

الى التأثير في في الجريدة وغيرها من وسائل االتصال الجماهيرية ، يسعى االعالن و       
مصالح الجماهير  اتجاهات الجماهير بهدف تحقيق مصالح خاصة قد تتعارض مع

وتطلعاتها ، مثل تحقيق ربح وقتي وسريع ، ويقوم االعالن بالسعي نحو اغراء المستهلك 
بالبضاعة وتقديم المواصفات والتسهيالت التوضيحية ، وعلى سبيل المثال قد يسعى االعالن 

الت بالدرجة االولى الى اثارة رغبات االفراد لشراء سلعة كمالية معلن عنها ، ويعطي تسهي
هو فن  فاإلعالنمغرية لهذا المنتج ، وحثهم على الشراء من خالل اثارة غرائزهم ودوافعهم،  

التعريف ) اذ يعاون المنتج على تعريف المستهلك المرتقب بسلعة او خدماته ، كما يعاون 
( ، ويتم ذلك من خالل  ئهاالمستهلك في التعرف على حاجاته وكيفية اشباعها او اقتنا
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االعالن ودرجة وضوح الفكرة االعالنية وموقع االعالن داخل صفحات  إلخراجاالفكار الفنية 
 من مساحة . وما يشغلهالجريدة 
وتقوم االفكار بشروح موضوعة االعالن وكلما زادت هذه االفكار قوة في الجذب        

عبير عن هذه فضل ، واالشكال والكلمات هي وسائل التأواالنتباه ، اثارت ردود افعال 
 (.210،ص0921األفكار)صابات ،

ويعتمد هذا االمر على التحكم في تنظيم عالقات الصور والرسوم واالشكال االخرى بما     
، الكلمات ونوعية الخطوط الكتابية، ذات الوضوح والمقروئية يحقق فاعلية قوى التبادل مع

، حيث يستمد مدى استعداد نص الكتابية من اهم اجزاء االعالفقد تعد العناوين والنصو 
المستهلك لرؤية او قراءة االعالن واالنتباه اليه على جاذبية العنوان وقدرته على استمالة 

 يعكس التقديم الفكرة التي تحتويها الرسالة االعالنيةالمستهدف من خالل التقديم ) مهورالج
 (702،ص8811،)الصحن ، (او العناوين الفرعية التعبير عنها في العنوان الرئيس والتي يتم

وتبرز اهمية تصميم االعالن ومعالجته االخراجية من النواحي الفنية المرتبطة بموهبة 
التأثير على نفسية  ومبادئالعلمية ذات المجال المبتكر  والمبادئ باألصولالمصمم والعارف 
 (.229-222،ص2100)عباس ،المستهلك المرتقب

مشتقة من الوسيلة التي يستخدمها الفنان لتوصيل أفكاره فاذا كانت أسس التصميم بوجه عام 
ن تصميم اإلعالن في الجريدة يستخدم هذه األسس وان اتخذت نمطًا معينًا إالى الجمهور ، ف

 .سس العامة وخاصة في التطبيقات، قد تختلف فيه تلك األسس المستخدمة عن األ
اذا كنا امام فعمومًا يرتبط تصميم االعالن واخراجه بالعملية االبتكارية من التجدد والتواصل 

نات الرئيسة ة( ومع عناصر تمثل الصورة والعنوامساحة فضائية محددة القياس)للجريد
والفرعية واالشكال االخرى كالزخارف والخطوط ونواتجها وااللوان وقيمها ، فيكون لقوام 

تبادل في النسق المنطقي ، عالنية وزنًا اكبر في تبادل العالقات الداخلية المرئية الرسالة اال
من االعلى واالسفل ومن اليمين الى اليسار او بالعكس تبعًا لمسار التشكيل الخطي او 

فالتصميم االعالني ) يتضمن كال من تنظيم  ،الشكلي لنظام البناء الذي رتبت عليه العناصر
طة التي تؤدي الى وحدة او هيكل معين ، ومن ثم فالتصميم يطبق على االجزاء ووضع الخ
)الصحن،مصدر تعلق بتنظيم العناصر في طريقة تحقيق اغراض معينةياي نشاط انساني 

  (.223سابق،ص
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  الشكل في االعالن الصحفي 
، فعناصر بعالقة وثيقةمترابطان  جانبان من الشيء او العملية عناصر البناءان الشكل و 

االساس المادي القائم وراء تغيرات الشيء وجملة تفاعالت مختلف عناصر  هي بناءال
خر ، وانما يكونان آلالشكل بمعزل عن ا واموضوع لل وجودالموضوع وصفاته ووظائفه ، فال 

البناء وفي اطار هذه الوحدة يؤدي  عراها . ال تنفصمفي ترابط عضوي ، ويؤلفان وحدة 
تبعية سلبية ، وانما استقالليته نسبية ،  العناصر ال يتبعالدور الحاسم ، ولكن الشكل  الفني

جوهر العمل الفني ، والشكل هو  هي عناصر البناء، كون  البناء الفنيعلى  ذات تأثيرو 
 (.209-202،ص2100)محمود ،مظهره الخارجي

شكل بكذا اي أهذا  يقالشكال وشكول أكل بالفتح المثل والجمع لغويًا: الش   الشكلوقد عرف 
 ، اي منهجه وطريقته ووجهته . (***** ) چۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ  :شبه ، وقوله تعالىأ

نه تنظيم عناصر الوسيط المادي التي إ جيروم ستولينتزالحًا كما عرفه طوالشكل اص
 (.20،ص0990)ستول ،يتضمنها العمل الفني وتحقيق االرتباط بينها

اما حسن علوان فقد عرف الشكل بانه : الوجه األول للمادة االعالمية ووجهها الثاني هو 
ا )علوان ويمثل الجسد له اإلعالميةالمضمون ، وأنه المظهر الخارجي للرسالة 

 (.21،ص2112،
الصحفي وكما ذكرنا سابقًا تتكون من مجموعة من  لإلعالنان الهيئة الشكلية المادية 

نية من اهمها : حجم االعالن ومساحته وموقع االعالن في الجريدة ، العناصر االعال
وااللوان المستخدمة في االعالن الصحفي ، فضال عن بعض العناصر االخرى مثل شكل 

 االعالن وتصميمه والتباين والتركيز والحركة واالنفراد .
كمجموعة  اليه ئالقار في جذب انتباه  لإلعالنوتسهم مجموعة العناصر االعالنية المكونة 

بعملية االنتباه الميكانيكي ، حيث تتم مالحظة  ما يسمىمتسقة ووحدة متكاملة ، وهو 
الى االعالن الصحفي  القارئاالعالن واالنتباه اليه ككل ، اي العمل على جذب انتباه 

  (.02)العالم ،مصدر سابق،صبصورة عامة
والرسوم واالطارات او وضع المادة ويتمثل عادة عنصر الجذب في العناوين والصور 

التحريرية فوق مساحات ملونة او بالخط األبيض على ارضيات سوداء وغيرها من طرق 
 التحرير واإلخراج الصحفي. ويمكن إيضاح هذه العناصر كما يأتي :
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، وتعد من اهم العناصر التيبوغرافية التي تظهر فوق الصفحة المطبوعة  الحروف : -
مادة العنوانات كعنصر تيبوغرافي اساسي في بناء الصفحة وتحديد  وتشكل هذه الحروف

اهميتها من كونها تعد االساس الذي  وتأخذهيكلها العام والمتون للموضوعات المختلفة ، 
 (.21،ص2110)موسى، تبنى عليه وتشكل منه المادة المعدة للنشر والقراءة

كي في الصحف وتعد عنصرًا الصورة هي العنصر الحيوي والدينامي الصور والرسوم : -
 (.99،ص2110األحوال)العياضي،للنص وليست بديال عنه باي حال من  اً تكميلي

تعد المادة الحية التي تعطي لكل شكل وخط ونقطة روحًا مختلفة فتثير في  االلوان : -
 معنى او داللة إلعطاءنفس الرائي احاسيس متعددة ومتباينة ، وقد يستخدم اللون احيانًا 

(William,2000,P.11).  
وفي فن التصميم عموما واالعالن خاصة يؤدي اللون دورًا اساسيًا في التعبير عن لغة مميزة 
تؤدي وسيلة للتوصيل على مستوى الشكل ، فضال عن انه يؤدي وظيفة نفعية ايضًا ، وهذا 

ير البصري ، الدور الذي يؤديه اللون في عملية التأث ألهمية لإلعالناتما ادركه المصنعون 
االعالن الى  بصانعيبوصفه نقطة جذب مثيرة الهتمام جمهور المتلقين ، االمر الذي حدا 

ربط اللون مع السلعة المراد االعالن عنها من خالل العنوان او خطوط داللية تحمل الوانًا 
 وبذلك فان توظيف اللون في االعالن البد ان يرتبط مع فكرة وهدف االعالن ، من معينة .

       لإلعالنخالل ابتكار نظم توفيقية تؤدي الى تحقيق الخصوصية والهوية واالستقاللية 
( Schrubbe,2000,P.42). 

قبل القيام  ما يشتريهاالجريدة عادة  قارئلكون  اإلعالن، بالبناء الفني لشكل القارئان اهتمام 
فيها ،  ما ينشربقراءتها ، ولذا فهو يقرأ المضمون التحريري واالعالني عن قصد ويهتم بكل 

بنوعية معينة من االعالنات التي تم تجميعها وتصنيفها  للقارئوتزداد درجة االهتمام المتوقع 
 تحت عنوان محدد يعبر عن المجال او النشاط االقتصادي او االجتماعي او الخدمي .

ويفتش عن هذه االعالنات اثناء تصفحه  ما يبحثالجريدة عادة  قارئوسيكولوجيًا نجد ان 
ت عن مصالح او رغبات او احتياجات لصفحات الجريدة المختلفة ، اذ يجد فيها عادة اعالنا

بالبحث عن هذا النوع من االعالنات التي تم تجميعها وتبويبها في  القارئخاصة به ، ويقوم 
في التعرف على  القارئباب اعالن ثابت وتحمل عنوانا معينا تسهياًل لمهمة 

 (.2مصدر سابق،ص اإلعالنات)العالم،
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 الدراسات السابقة 
الدراسات السابقة فان الباحثة لم تجد دراسة مشابهة لدراستها  من خالل االطالع على 

من حيث الموضوع ، اال انها وجدت دراسات مقاربة تختلف بالموضوع واالهداف ، لكنها 
االعالن في ملحق  حجم( " 2113) شعبانبحثت في موضوع االعالن ومنها : دراسة 

، وكان " 7002\1\38لغاية  7002\6\8دراسة تحليلية للمدة من  –الصباح الرياضي 
الصباح وتوضيح اثر االعالن جريدة حجم االعالن في ملحق التعرف على هدف الدراسة 

باقي المواد الرئيسة في الملحق ، فضال عن تبيان الخصائص والوظائف الرئيسة في  في
 الملحق الصحفي ، وهي دراسة فنية متخصصة حول االخراج الصحفي لحجم االعالن .

" اعالنات الخدمة الصحفية ( ،  2100) سراججاسم و والدراسة الثانية هي دراسة 
وفاعليتها في أنشطة العالقات العامة )دراسة تحليلية لمضامين اعالنات الخدمة الصحفية 

، حيث تتصدى هذه الدراسة الى التعرف على مفهوم اعالنات الخدمة في جريدة الصباح ( "
مة الصحفية واالنواع االعالنية االخرى ، وقد اعتمد الباحثان الصحفية والفرق بين الخد

 .تحليل المضمون اسلوبالمنهج المسحي في جمع البيانات والمعلومات معتمدًا على 
" العالقة بين الشكل والمضمون في ( ، 2100) محموداما الدراسة الثالثة فهي دراسة 

اسة خاصة بتخصص التصميم ركزت ، وهي در تصميم الصحف العراقية ) المدى نموذجًا( "
العالقة بين الشكل والمضمون في تصميم الصفحة االولى واستندت طبيعة الباحثة فيها على 

 جريدة المدى كنموذج لها . الى التحليليةالدراسة 
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نجد ان مشكلة واهداف بحثنا الحالي وموضوعه 

 لك لم تجد الباحثة دراسة مشابهة للبحث الحالي.البحثي تختلف تمامًا ، وبذ
 (االطار الميداني للبحث) المبحث الثالث

 اجراءات البحث 
 :والبناء الفني الشكلة تحليل استمار  أوال:

وذلك  بناء الفنياللتحليل عينات البحث ، تناولت تحليال للشكل و  قامت الباحثة ببناء استمارة
ي قامت لجمع المعلومات من الميدان والذي تمثل في عينات البحث ، وان اهم االجراءات الت

 هي : بها الباحثة في بناء هذه االداة
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انظر  -اإلعالنات على شكل فقرات مصحوبة بعينات البحث )صور  اعداد االستمارة .0
 ( وباالستناد الى االطار النظري للبحث.0ملحق رقم 

( على عدد من الخبراء من ذوي البناء الفنيالتحليل )الشكل و  تمارةعرض اس .2
 االختصاص لغرض اثبات مدى صالحيتهما ، وهم كل من :

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي اسم اخلبري ت

 دياىل–كلية الفنون اجلميلة  مسعية ومرئية استاذ ابراهيم نعمة حممود د. 0

 دياىل –كلية الفنون اجلميلة  تلفزيون-صحافة  استاذ جليل وداي محود د. 5

 دياىل –كلية الفنون اجلميلة  انشاء تصويري استاذ مساعد عبداهلل عسكر نجم د. 1

 دياىل -كلية الفنون اجلميلة  تصميم استاذ مساعد منري قاسم خلف د. 2

اداة البحث  -على  فقرات االستمارة  %(90)وقد حصل اتفاق بين الخبراء بنسبة .2
خذت الباحثة بمالحظاتهم أوذلك بعد ان جله أمن  ما وضعتوبانها صالحة  لقياس 

 البحث . ألداة، وبذلك تحقق الصدق الظاهري السديدة
لكي   بناء الفنيتحليل الشكل وال حثة الى حساب معامل ثبات استمارةلجأت البا .0

ل لعينات البحث المحددة تتوصل الباحثة الى اعلى قدر من التقارب في نتائج التحلي
من محلل اذ لجأت الباحثة الى أسلوب )االتساق بين  ألكثروبنفس الظروف 

 وظهر معامل الثبات كاالتي: ( ******) المحللين(
 %( .20معامل الثبات بين الباحثة والمحلل األول ) -
 %(.29معامل الثبات بين الباحثة والمحلل الثاني ) -
  اما اهم االجراءات العملية التي قامت بها الباحثة فهي 

من خالل إجراءات الصدق والثبات  تحليل الشكل والبناء الفني اد استمارةبعد اعتم -
النهائية  بشكل االستمارةا ، خرجت الباحثة براء عليها بعد تعديل بعض فقراتهوموافقة الخ

 -محور –( فقرة 9)من األسئلة  من جزئين، حيث تكونت استمارة تحليل الشكل 
استهدفت فيها فئات  -محور  –( فقرة 02)استهدفت فئات تحليل البناء الفني لالعالن و

تحليل الشكل  رة، علما ان لكل فقرة )محور( من فقرات استمابالشكلالتحليل الخاصة 
ث وفق هدف البحتحتوي على مجموعة من الفئات الفرعية جاءت على  بناء الفنيوال
  جاهزة للتطبيق على عينات البحث المختارة  مشكلته وبذلك أصبحت االستمارةو 

 .(2–حق )المل
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عداد الصحف التي اختيرت على أداة على عينات البحث )االعالنات( من ألتطبيق ا -
شهر من اشهر من كل اعداد  0-2ساس العينة العمدية غير االحتمالية ، وباختيار أ

ومن ثم اختيار اعالن ، الجريدة على موقعها االلكتروني  وباالستعانة بارشيف السنة
واحد من إعالنات الصفحة األولى )من بين االعداد المختارة( في حالة كونها تحتوي 

 صفحتها االولى على اعالن مع استبعاد االعداد التي ال تحويعلى اكثر من اعالن 
 وات االتية :وبعدها قامت الباحثة بالخط، 2102اعداد الجريدة لعام من 

(  01تحديد المادة الخاضعة للتحليل )الشكل ( والمتمثلة بإعالن الصفحة االولى في ) -
 عدد من اعداد جريدة الصباح.

 قراءة مادة التحليل قراءة دقيقة متأنية . .0
 تحديد مجموعة الفئات الرئيسة والفئات الفرعية . .2
تعرف على ابرز البحث للالقيام بعملية تحليل اولية على عينة تجريبية من عينات  .2

 النتائج المتوخاة. 
 ترتيب الفئات الفرعية وتوزيعها وجدولتها وتنظيمها . .0
 ترتيب الفئات الرئيسة ومن ثم تفسير الجداول . .3

تم استخدام النسبة المئوية في عملية تحليل نتائج العينة بحساب  :الوسائل االحصائيةثانيا: 
وقد خرجت الباحثة نسبة التكرارات لقياس قوة الظاهرة الناتجة بالتحليل بالقياس الى قريناتها 

 .بمجموعة من النتائج واالستنتاجات
 : النتائجثالثا: 

الصفحة األولى من جريدة إلعالنات المنشورة في ل الشكل والبناء الفنيمن خالل تحليل  
 وكما يأتي : (2)ملحق رقمال(  اتضحت النتائج المبينة  في  ثالصباح )عينات البح

تأثير عناصر الجذب واثارة االهتمام فأن  ( :)العنوان الرئيساالولفيما يخص المحور  .8
%( ، 3%( ونسبة المتحقق الجزئي منها )01قد تحققت بنسبة ) في النص اإلعالني 

ف عناصر الجذب في على ان اإلعالنات في جريدة الصباح قد تم توظي وهذا يدل
فأنها  الرئيسفي العنوان لإلعالن الفكرة الرئيسية لها .اما فيما يخص  العنوان الرئيس
بما يعني ان أفكار اإلعالنات %( ، 03% ( وتحققت جزئيًا بنسبة )23تحققت بنسبة )
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وبالتالي ان هذه النواحي قد غطت جزئيًا في لم تلبي جميع نواحي الفكرة االعالنية 
 اإلعالن .

تأكيد العنوان الفرعي في حقق فيما يخص المحور الثاني )العنوان الفرعي ( :  .7
%( ، وهذا يعود لطريقة 23%( بينما نجده قد تحقق جزئيًا بنسبة )03نسبة ) اإلعالن

الفرعية من  عرض اإلعالن نفسه ففي بعض اإلعالنات يتم التغاضي عن العناوين
اختصار فكرة الرسالة االعالنية ة .اما فيما يخص الل التأكيد على العناوين الرئيسخ

%( قد تحقق في هذا المجال ، اذا ان غالبية 23في العنوان الفرعي فاننا نجد مانسبته )
 ار فكرة الرسالة االعالنية فيها. اإلعالنات عينة البحث قد تم اختص

من خالل نتائج البحث فان نسبة ما تحقق في المحور الثالث ) النص اإلعالني ( :  .2
في إعالنات جريدة الصباح ) عينة البحث ( هي وجود الكلمات والعبارات المميزة 

 ن  أب اً %( قد تحقق جزئيا ، مما يعطينا مؤشر 03%( مع مالحظة ان نسبة )93)
يدة قد تضمنت وبنسبة كبيرة كلمات في إعالنات الجر  الواردةالنصوص االعالنية 

لم  وضوح وفهم النص اإلعالنيوعبارات مميزة ذات تأثير وجذب كبير ، مع ذلك فان 
%( ، وبالتالي فان هناك حاجة 03%( مع تحققه جزئيًا بنسبة ) 23يتحقق اال بنسبة )

 في إعالنات جريدة الصباح. الواردةتوضيح النص اإلعالني في بعض النصوص الى 
الكلمات والجمل الهادفة الى فيما يخص ر )الخاتمة االعالنية( المحور الرابع :محو  .0

 ما تحقق%( بنما نجد ان 33) ما نسبتهفان ما تحقق منها بشكل كلي يمثل  اإلعالن
ن نماذج البحث المختارة أ%( ، وهذا االمر يؤكد 23منها بشكل جزئي يمثل نسبة )

محور التحليل قد احتوت الخاتمة االعالنية فيها على كلمات وجمل هادفة اال انها في 
معالجات نصية لكي تصل الى مستوى التحقق علما ان هناك ما جزء منها بحاجة الى 

متطلبات اإلعالن او  الذي قد يعزى سببه الىو %( لم يتحقق فيه هذا االمر 21نسبته )
ن من حيث نوع الكلمات والعبارات المطلوبة في اإلعالن . اما فيما يخص الزبو 

وما تحقق منها في إعالنات جريدة الصباح ، نجد ان ما  ملخص الرسالة االعالنية
%( متحقق وهي نسبة جيدة جدا اذا ما عرفنا ان المتحقق جزئيًا يمثل نسبة 21نسبته )

 ح بمسألة الخاتمة االعالنية .ام واض%( ، وهذا االمر يدلل على ان هناك اهتم03)
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ان هذا المحور هو من األمور المهمة التي  (:القارئالمحور الخامس )اثارة اهتمام  .3
بقة ، ونجد من خالل تحليل حد اهداف البحث فضال عن المحاور الساأتصب في 
قد تفرع الى عدد من األساليب  القارئاإلعالني ان محور اثارة اهتمام  البناء الفني

تحقق لدينا من خالل وهذا ما قد  التأكيد على احتياجات المستهلكاالعالنية ومنها 
%( بشكل جزئي مما يدلل 23%( بشكل كلي و بنسبة )01وبنسبة ) تحليل البناء الفني

فضال عن ذلك أسلوب و ان اإلعالنات المنشورة في الجريدة تهتم بهذا المحور ، 
%( ، 03%( ، وتحقق بشكل جزئي بنسبة )91الذي تحقق بنسبة ) بة الفرديةالمخاط

بشكل مباشر في  القارئاالمر الذي يؤكد أيضا على ان اإلعالنات المنشورة هدفها 
ضمن هذا  استخدام الكلمات السهلة الموحيةترويج اعالناتها ، وفيما يخص أسلوب 

وربما تعود %( بشكل جزئي ، 33%( قد تحقق بشكل كلي و )03المحور ايضًا فان )
غلبة التحقق الجزئية على مضمون نص اإلعالن نفسه والفئة المستهدفة من االفراد 

ربط الصيغة االعالنية باألفكار .وفي نفس السياق فان أسلوب اإلعالن فيما يخص 
%( من اإلعالنات قد تحقق فيها هذا األسلوب بشكل كلي 31، نجد ان نسبة ) السائدة
%( بشكل جزئي ، وهي نسب مقبولة اذا ما فرضنا ان النسبة الجزئية 23ة )وان نسب

%( ايضًا من مجموع 23لها أسبابها ومبرراتها مقارنة بغير المتحقق والذي يمثل )
 عينات البحث.

يأتي هذا المحور مكمال للمحور السابق الن ( : المستهلكالمحور السادس ) اقناع  .0
مستهلكًا ايضًا للسلعة بما يكون الذي ر  القارئ بأثارةمباشرة االقناع ترتبط ارتباطًا  مسألة

او الخدمة المقدمة من خالل اإلعالن ، وقد تفرع هذا المحول الى عدد من األساليب 
، وقد أظهرت نتائج التحليل ان تقديم األدلة والبراهين في اإلعالن االعالنية منها ، 

%( متحقق جزئيًا وهي نسب بحاجة الى مراجعة 03%( متحقق وان نسبة )31نسبة )
%( من مجموع عينات البحث 23ان نسبة الغير متحقق تمثل ) ما وجدناومعالجة اذا 

، فقد اثبتت النتائج ان اإلعالنات  استخدام اللغة غير المبالغ فيها.اما فيما يخص 
%( مع 21رة في جريدة الصباح قد استخدمت لغة غير مبالغ فيها وبنسبة )المنشو 

وهي نسب ممتازة ضمن %( .21مالحظة ان المتحقق جزئيا ضمن هذه الفقرة تمثل )
 أسلوب توافق المادة التحريرية مع خبرات القراء ولغتهممحور اقناع المستهلك .وضمن 
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%( والمتحقق جزئيًا 33ثل نسبة )نجد ان هناك بعض التمايز بين المتحقق والذي م
%( ، وقد الحظت الباحثة ان بعض اإلعالنات خصوصا التي 01الذي مثل نسبة )

تحقق هذا األسلوب فيها بشكل جزئي كانت من متطلباتها ان تكون ذات نص موجه 
وفق متطلبات المعلن والتي ربما لم يستطيع محرر اإلعالن ومصممه ان يأخذ كامل 

المادة االعالنية بشكل كلي مع خبرات القراء ولغتهم . كما ان النتائج  الحرية في مؤامة
%( بشكل 33بنسبة ) قد تحقق يا المنتجاابراز مز  ن  أقد أظهرت ضمن هذا المحور 
%( ، االمر الذي وجدت الباحثة ان نوع بعض 23كلي ، وبشكل جزئي بنسبة )

كان هدف اإلعالن ال يتطلب  يا المنتج خصوصا اذاااإلعالنات ال يحتاج الى ابراز مز 
قد تحقق بشكل كلي  اظهار سهولة المنتجذلك ، كما أظهرت النتائج أيضا بان أسلوب 

%( وهي نسب جيدة اذا ما نظرنا الى نفس 21%( وبشكل جزئي بنسبة )33بنسبة )
 .اإلعالن حسب النشاط وهدف اإلعالنالمبررات التي ذكرناها فيما يخص مضمون 

%( وبشكل جزئي بنسبة 31دة الخبراء ،فنها قد تحققت بنسبة )اما فيما يخص شها
%( ، االمر الذي يعتمد على نوعية المستهلكين للسلعة ومدى اقتناعهم باالدلة 03)

 والبراهين وبشكل ومضمون اإلعالن نفسه.
من خالل نتائج  : اإلعالن(الجمهور لهدف  )استجابةفيما يخص المحور السابع  .9

في  راء المنتج وتجربتهثللعينات محور التحليل وجدت الباحثة ان  البناء الفنيتحليل 
%( بشكل جزئي وهي نسب 03%( بشكل كلي و )03صيغ اإلعالن قد تحقق بنسبة )

مقبولة اذا ما وجدنا ان اكثر اإلعالنات هي تجارية خدمية او سلعية ، اما فيما  تعد  
%( قد 23فان ما نسبته ) النتقديم االقتراحات والمبررات الواقعية لهدف اإلعيخص 

%( ايضًا وهذا يعني بان بعض 23تحقق بشكل كلي و بشكل جزئي قد مثل )
بنسب عالية اذا ما  تقديم مبررات واقتراحات بشكل واقعياإلعالنات لم تصل الى 

ما %(، من مجموع عينات البحث .اما 21متحقق تمثل ايضًا)العرفنا ان نسبة غير 
%( وتحقق 31، فانه تحقق بنسبة ) والتسهيالت والجوائزالتخفيضات أسلوب  يخص

متحقق ال%( ، وهي نسب جيدة اذ ما نظرنا ان نسبة غير 23بشكل جزئي بنسبة )
%( وهي نسب اإلعالنات التي ال تحتاج مضامينها الى ابراز هذه المزايا 23تمثل )

 وتبعًا لنوع اإلعالن وهدفه.
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الل النظر الى شكل رقم من خ: النشاط( اإلعالن حسب )مضموناما المحور الثامن  .2
( نجد ان مضمون اإلعالنات حسب النشاط قد تركز بشكل كبير على المضامين 0)

%( 3) االجتماعية%( بينما كانت نسبة المضامين 23) ما نسبتهالتي مثلت  التجارية
 ثقافية او%(  ، ولم تكن مضامين اإلعالنات ذات ابعاد 3)السياحية%( و 3)السياسية و 

جريدة الصباح  ن  أفي مجمل عينات البحث المختارة ، علما  بيئية او دينية او رياضية
اإلعالنات فيها ، وان حدود ن الصفحات كل واحدة منها يتم نشر تحتوي على عدد م

 . البحث الحالي قد اقتصرت على إعالنات الصفحة األولى فقط

 (0شكل رقم )ال

 
 
 

 

: المحور التاسع  (معيار الوظائف التسويقيةاإلعالن حسب  )اهدافوفيما يخص محور 
%( من اإلعالنات هي اعالنات ذات 33) ما نسبته( بان 2من خالل الشكل رقم ) نجد فأننا

نما مثلت اإلعالنات ذات األهداف يبسلعية %( هي إعالنات 23وان نسبة ) خدماتيةاهداف 
%( ، بينما لم يكن من ضمن اهداف 3بنسبة ) التشويقية%( و 03مانسبته ) التنافسية

، االمر الذي  اإلخبارية والتذكيرية واالرشادية والتعليميةاإلعالنات محور التحليل األهداف 
يؤكد ان نسبة عالية من إعالنات الصفحة األولى في جريدة الصباح هي إعالنات تجارية 

 يات اقتصادية .الغ
 (5شكل رقم )ال
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 كما يأتي :فان النتائج كانت   تحليل الشكلالخاص باما الجزء 
كانت جميع اإلعالنات المنشورة في الصفحة األولى  محور حجم اإلعالن مقارنة بالصفحة:

يعود لسياسة الجريدة في  قد ياالمر الذ  الحجم المتوسطذات حجم واحد وهو من نوع 
ن اعالني الجريدة عادة ما تضع أن  المساحة االعالنية المخصصة في الصفحة األولى علما 

 كثر من ذلك .أفي الصفحة األولى وفي بعض األحيان 
: وهذا المحور يتطلب بان تختلف االعداد من  محور اعداد الكلمات في نص اإلعالن

تائج ان تحقق النسب في هذا اعالن الى اخر تبعا للنص اإلعالني المطلوب وقد أظهرت الن
 ( .2رقم )كانت على وفق الشكل  المحور

 

 (1شكل رقم )ال

 
 
 
 
 
 

: فقد كانت جميع اإلعالنات في محور موقع اإلعالن بالنسبة الى الصفحةفيما يخص  .0
، وذلك ىر واليس نىاليملجهة ا%( 31من الصفحة وقد تساوت بنسبة ) األسفلالجزء 

ن اعالني ما تكونجريدة الصباح عادة الصفحة األولى من لكون اإلعالنات المنشورة في 
 . فاكثر

كبيرا مقارنة  ة ما يكون حجم عنوان الخط الرئيسعاد : حجم خط العنوان الرئيسمحور  .2
% من اإلعالنات تتضمن عناوين ذات 03بالعناوين الفرعية ، وقد أظهرت النتائج ان 

حجم % من العناوين ذات 23بينما كانت  حجم متوسط% ذات 21و حجم خط كبير
 ، وتبعًا لنوع اإلعالن .صغير

العناوين الفرعية  ما تكونفانه عادة محور حجم خط العنوان الفرعي :  ما يخصاما  .3
بحجم اصغر من العنوان الرئيسي )متوسطة او صغيرة( وقد تبين من تحليل اشكال 

حجم %( ذات 01وان نسبة ) حجم صغير%( هي ذات 01اإلعالنات ان نسبة )

41% 

31% 

31% 

 اعداد الكلمات في نص االعالن

 قليلة متوسطة كثيرة



 5102جملة دياىل /                                                                                                                            والستون ثامنالعدد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

511 
 

ت كانت عناوينها الفرعية ذات من اإلعالنا%( 21، بينما وجدت الباحثة ان ) متوسط
 .وبحاجة الى تصحيح ومراجعة ، وهو امر غير مألوف حجم كبير

المتعارف عليه بان اغلب اإلعالنات تحتوي على صور محور الصور والرسوم :  .4
وسيلة تعبيرية رمزية يتم االستعاضة فيها عن الكثير من  تعد  و  القارئورسوم وذلك لجذب 

النصوص االعالنية ، ومن خالل تحليل اشكال اإلعالنات )عينات البحث ( أظهرت 
( حيث تمثل هذه النسب من 0النتائج وفق هذا المحور النسب المبينة في الشكل رقم )

ثر من شكل او محور اك ىوذلك الن بعض اإلعالنات قد احتو  مجمل اإلعالنات الكلية
، كما نجد انه لم يتم استخدام أي زخارف في اإلعالنات وان استخدام االشكال والخرائط 

 .والرسوم الحرة كان بنسب قليلة ، وكان التركيز على الصورة الفوتوغرافية
 (2شكل رقم )ال

 
 

 
 
 
 

 
 

قد تحتوي على رموز او  فأنها، تبعًا لنوع اإلعالن وهدفه رات : امحور الرموز والشع .8
، وقد تبين لنا من خالل تحليل الشكل لكل اعالن بان نسبة  (لوكوعالمة )شعارات او 

وتساوت هذه النسبة في المحتوى من حيث وجود  رموز%( منها احتوت على 01)
 او اكثرعالمة )لوكو( %( من مجمل اإلعالنات على 01بينما احتوت )،  الشعارات

 .المعلن عنه او بالمنتجخاص بها 
مصمم اإلعالنات بلون الخطوط وحسب العالقات  ما يتحكمعادة لون الخطوط :  .7

والعناصر الواردة في اإلعالن وبالتالي فان هذه النسب تختلف من  لألشكالالمتبادلة 
لون %( من شكل اإلعالنات كانت ذات 01اعالن الى اخر ، وقد وجدت الباحثة ان )

%( من اإلعالنات كان هناك 01، كما ان ) خافتلون %( ذات 21بينما ) بارز
تالعب بلون %( كان هناك 23، وان نسبة ) تالعب بلون نص اإلعالن الرئيسي
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رغم كونه ، االمر الذي يشير الى عدم اهتمام المصمم بهذا الجانب ،  اإلعالن الفرعي
 من عناصر الجذب الرئيسية في شكل اإلعالن ومسحته العامة .

وهو محور مهم ايضًا يتعلق بعناصر  ية :محور الوان اإلعالن الكل   ما يخصاما  .3
%( من اإلعالنات قد اعتمدت 03) ما نسبتهالجذب واالثارة ، وقد أظهرت النتائج ان 

وهي نسبة قليلة ، الن األلوان الثانوية  الوان ثانوية%( 01، ونسبة ) األلوان األساسية
فقد جاء  األسود واألبيضا استخدام اللون مهمة ايضًا في ابراز شكل اإلعالن ، ام

ما %( من مجمل اإلعالنات الكلية وذلك الن اإلعالنات عادة 31متساويا بنسبة )
 هذين اللونين . تحتوي

وهو محور من األهمية في تكامل االشكال والعناصر الرئيسة محور خلفية اإلعالن :  .4
خليفات ن اإلعالنات ذات %( م01التي يتضمنها اإلعالن مع خلفيته ، وقد كانت )

خصوصا في اإلعالنات التي يغلب النص فيها  بيضاء%(ذات خلفيات 21، و) ملونة
 . صور او رسوم%( منها ذات خلفيات على شكل 01على الصور والرسوم ، ونسبة )

قد تتنوع استخدامات الحروف هنا وحسب نوع اإلعالن والفئة محور نوع الحرف :  .2
 العربيالمستهدفة ، وقد بينت نتائج تحليل الشكل بان جميع اإلعالنات تتضمن الحرف 

 ما نسبته)إنكليزي( قد مثلت  الالتينيالمتعارف عليها ، اما نسبة الحرف  بأشكاله
ضيح او ابراز بعض للحرف العربي في تو  اً مصاحب ما يكون%( وهو عادة 23)

ما سواء كانت عربية او التينية فقد مثلت  الحديثةالحروف  والنصوص او المسميات ، ا
 %( من مجمل اإلعالنات عينات البحث.23)  نسبته

يتكرر اإلعالن في نفس هناك صيغتين له اما ان  ن  إففي محور تكرار اإلعالن :  .0
لكن بعدد مختلف من الجريدة وهذا مالم نجده في اعداد جريدة الصباح المختارة  صيغته

يتكرر بصيغ ، او  تنوع اإلعالنات في الشكل والبناء الفنيوهو مؤشر جيد يشير ل
 %( من اإلعالنات المختارة .03تبعا لمتطلبات الزبون وهذا مثل نسبة )  مختلفة

 :االستنتاجاتخامسا: 
ان اإلعالنات في جريدة الصباح قد استخدمت فيها العديد من عناصر التأثير في القارئ  .8

شكل الام من حيث  بناء الفنيالمن حيث قوة االقناع والجذب سواء كان من حيث 
وعلى مستوى األساليب االعالنية ، اال انها مازالت بحاجة الى التنويع في  ياإلعالن
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 ما أحدث ومواكبة العلمية اإلخراج بأساليب االلتزام ومحاولة األساليب االخراجية الحديثة
 .المجال هذا في العصر تكنولوجيا إليه وصلت

اإلعالنات في جريدة الصباح تتبع العديد من المعايير االخراجية الفنية في مجال تصميم  .2
خراج اإلعالنات ومنها من حيث الشكل )اللون ، استخدام الصور والرموز واالشكال   ،وا 

حجم اإلعالن وموقعه ، حجم العناوين الرئيسة والفرعية ولون خطوطها ونوع الحرف 
في تأثير عناصر الجذب في  عناصر البناء، او من حيث  (فيها والوان اإلعالن الكلية

العناوين الرئيسية والفرعية واستخدام الجمل والكلمات الهادفة في النصوص اإلعالنية 
 وغيرها من المعايير .

اتجاه اإلعالن التجاري ،  هوالعالنات في جريدة الصباح ل االتجاه العام للبناء الفنيان  .2
في المرتبة  معيار الخدماتيفكان  معيار الوظائف التسويقيةحسب باهداف اإلعالن  أو

تنافسي ، وهو امر متوقع لكون هدف نشر اإلعالنات في  -األولى ومن ثم سلعي
 الجرائد هدف اقتصادي .

 الصحيفة اإلعالنات من جزء بتوجيه االهتمامت في جريدة الصباح بحاجة الى اإلعالنا .0
 تزويدهم أجل منوالتجارية ، الصناعية الشركاتفضال عن   أوسع جمهور إلى

إليها ، ال ان تكون  يحتاجون قد التي والمنتجات والخدمات السلع عن أكثر بمعلومات
 الصفحة األولى فيها .تخصصية باتجاهات محددة ، خصوصا إعالنات 

إعالنات الصفحة  في األلوان استخدام في بالتوسع أكثر هناك حاجة الى االهتمام .3
 غير القارئ وتوضيح تفاصيل اكثر من اإلعالنات انتباه جذب على ألنها تعمل األولى، 
 .خراجياً ا جماالً  تكسب الصفحات كما أنها  الملونة

ان هناك حاجة الى االهتمام اكثر في نصوص العناوين الرئيسية والفرعية وابرازها سواء  .0
كان ذلك من حيث لغة نص العنوان او وسائل االبراز الشكلية واالبتعاد عن المبالغة في 

يؤثر سلبا في شكل اإلعالن  ألنهالنصوص الطويلة والشرح التفصيلي ، التركيز على 
 فيه .النهائي وعناصر الجذب 

هي عالقة تكاملية لكل منهما عناصرها الفعالة ،  ان العالقة بين الشكل والبناء الفني .9
وان توظيف التصميم واإلخراج الفني الناجح لإلعالن يتطلب بان تكون هذه العالقة 
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النصي على الشكل او  عناصر البناءالمحتوى او ال ىإيجابية تفاعلية ، ال ان يطغ
 الن هو التأثير في المتلقي ايجابًا ال سلبًا.العكس ، الن غاية اإلع

 
Abstract 

Advertisements In The Al-Sabah Iraqi Newspaper 

(Analytical study of the form) 

Keywords : Advertisements 

Assistant Lecture: Rabab Karem Getan 

Diyala University - College of Fine Arts 
 

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 form 

and content 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 and content 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 in the issues published in 2012. The amount 

of ads (study sample) processed was 20 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.     

 
 الهوامش

0. *() Advertising Age magazine 
 جريدة سياسية يومية عامة ، تصدر عن شبكة االعالم العراقي . (*)* .2
حول تعريف االعالن لغويًا فانه جاء بمعنى الظهور والبروز اذ يقال : علن االمر علنًا  (***) .2

وعالنية واعتلن ، كما جاء بمعنى الجهر كما في لسان العرب: العالن والمعالنة واالعالن 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magazine
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 ( ، كما ورد في العديد من سور القرآن من ذلك 229\2:المجاهرة  )ابن منظور ، مادة: علن 
51 چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  ٹ ٹ، 31 چ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ں  ںٹ ٹ چ 

 

  11 چۈئ  ۈئ  ېئ    وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئٹ ٹ چ ،  
،  حول نشأة االعالن وتطوره والمراحل التي مر بها ، يمكن الرجوع الى دراسة : الصالحين(****) .0

عبد المجيد محمود ، " االعالنات التجارية ، أحكامها وضوابطها في الفقه االسالمي " ، المنشورة 
 .22-29، ص  2110العدد الحادي والعشرون ، –في مجلة الشريعة والقانون 

 (.20 اإلسراء ، اآلية  سورة الكريم، )القران (*****) .3
رئيس مؤسسة الشبكة للثقافة واالعالم )بغداد(  المحلل األول :اإلعالمي يعقوب عبداهلل ،(******) .0

 ديالى .  –عماد خضير عباس ، تدريسي كلية الفنون الجميلة  م. . المحلل الثاني :
 

 المصادر
  مركز جامعة القاهرة للتعليم ،  " مقدمة في علم الصحافة "ابو زيد ،فاروق محمد ،

 .  22، ص . 0999القاهرة ، 
  ، عمان دار آرام  "االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة "أبواصبع ، صالح خليل

 .  209، ص 2110للدراسات والنشر والتوزيع ، 
  ، اعالنات الخدمة الصحفية وفاعليتها في جاسم ،باقر موسى . سراج ،وداد غازي "

انشطة العالقات العامة )دراسة تحليلية لمضامين اعالنات الخدمة الصحفية في جريدة 
 .2100،  0.ك2،ت0ت  00الباحث االعالمي ، العدد  ( "،الصباح 

 22، ص  2112، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، 2ط"، " االعالن،الحديدي، منى. 
  ، 2112الهيئة المصرية العامة للكتاب ،   " مستقبل الصحافة "،حمزة ،عبد اللطيف ،

  20ص 
  ، ر الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ، دا " الصحف وايقاع العصر "،حمود ،عبد الحليم

  22. ص 2112بيروت ، 
 عين شمس،  جامعة مطبعة يا، زكر فؤاد:ت ، " يالفن النقد ،" ٌروم ج ٌنز ستول 

 201 ص ، 0990
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  دراسة تحليلية  –،" حجم االعالن في ملحق الصباح الرياضي شعبان ،افنان محمد
التراث العلمي العربي ، جامعة ، مركز احياء " 7002\1\38 – 7002\6\8للمدة من 
 . 2113بغداد ، 

  شفيق، حسنين،" األسس العلمية لتصميم المجالت" دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع
 .2110،القاهرة ،

   ، المكتبة المصرية ، مطابع  قواعده "، –اسسه  –تاريخه  –" االعالن صابات ،خليل
 210.ص  0921التعليم العالي ، االسكندرية ، 

 ، 219ص  0922، الدار الجامعية ، بيروت ، " االعالن " الصحن ، محمد فريد 
  ، اتحاد المنظمات الطالبية ، الكويت ،   " كيف ندعو الناس "،صقر ،عبد البديع

 . 22، ص 0922
  ، 2110، القاهرة ،  " فن االعالن الصحفي "العالم ، صفوت محمد . الحفناوي ، نهلة 

 22 -22، ص 
 مجلة ،" مفهوم العالقات البنائية المتبادلة في تصميم االعالن " عباس ، نعيم ،

 . 229-222، ص 2100لسنة  01االكاديمي ، العدد 
 ، دراسة في الشكل والمضمون  –" موضوعة االرهاب في الفضائيات علوان ،حسن ،"

 .21، ص  2112)اطروحة دكتوراه غير منشورة (، االكاديمية العربية ، الدنمارك ، 
 عمان ، مكتبة المجتمع  2، ط  " فن االخراج الصحفي "ياضي ،نور الدين ، الع ،

 . 99، ص  2110العربي ، 
  ، الجامعة االسالمية ، قسم  " مذكرات في االعالن كتابة وتصميم "،عيسى ، طلعت

 . 2، ص  2119الصحافة واالعالم ، غزة ، 
 20 ، اآلية  اإلسراء سورة الكريم، القران 
 العالقة بين الشكل والمضمون في تصميم الصحف ن عبد الكريم ، محمود ، ايفا "

 . 209-202، ص 2100لسنة  00، االكاديمي ، العدد  العراقية )المدى نموذجا(
  بحوث  ،"مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة االلكترونية "،محمود ،شريف اسامة

 .  20، ص2111الندوة العلمية للمؤتمر العام التاسع التحاد الصحفيين العرب، 
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  دار العربي للنشر والتوزيع ،  "، ادارة المؤسسات الصحفية "المسلمي ،ابراهيم عبداهلل ،
 .22،ص 0993

 ، 2112"، نظريات االتصال واإلعالم الجماهيري" الموسوي ،محمد جاسم. 
 ، تصميم واخراج الصحف والمجالت واالعالنات االلكترونيةموسى ، انتصار رسمي " 

 .21، ص  2110"، االردن ، دار وائل للطباعة والنشر ، 
  ، الطبعة السابعة ، عمان ، دار  " مدخل الى االتصال الجماهيري "،الموسى ، عصام

  23، ص  2119اثراء للنشر والتوزيع ،
  ، ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره اتجاهاته  –" االخراج الصحفي نجدات ،علي

 .  17،  ص 7008"، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ، االردن ، 

  نعيمة ، بارك ، " االبتكار في االستراتيجية االعالنية واهميتها في جذب انتباه المستهلك
المتطلبات والتوصيات "،مجلة ابحاث  –باإلشارة الى مؤسسة اتصاالت الجزائر 

 . 209-202، ص  2100،  02اقتصادية وادارية ، العدد العاشر ، شهر 
  المنظور الجديد "، بغداد ، دار  –الهيتي ،" هادي نعمان ، " االتصال الجماهيري

  0992الشؤون الثقافية العامة ، 
 Schrubbe, Emily, Designing Brands, Pock Part publishers, 

Inc.- Is ted USA, 2000, P.42. 

 William Owen , Modern Magazine Design , new York , 

2000.p 11  
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  اإلعالنات من املختارة البحث لعينات مناذج( 0) امللحق

 

 

 

 (5لحق )امل

إلعالنات يف جريدة الصباح العراقيةل يالشكلوالبناء الفين حتليل  استمارة  

 االعالنيةلبناء الفين ا احملور
 متحقق

 ()تكرا

نسبة 

 املتحقق

 متحقق جزئي

 )تكرار(

نسبة 

املتحقق 

 جزئيا

غري 

 متحقق

 ()تكرا

نسبة 

غري 

 املتحقق

العنوان 

 الرئيسي

 %12 02 %2 5 %81 52 تأثري عناصر اجلذب واثارة االهتمام يف النص اإلعالني

 %51 6 %22 06 %12 02 الفكرة الرئيسية لإلعالن

العنوان 

 الفرعي

 %11 05 %52 01 %22 06 تأكيد حمتوى العنوان الفرعي

 %01 2 %2 5 %62 12 اختصار فكرة الرسالة االعالنية

النص 

 اإلعالني

 %01 2 %02 8 %02 11 الكلمات والعبارات املميزة

 %11 05 %22 06 %52 01 الوضوح وفهم النص اإلعالني

اخلامتة 

 اإلعالنية

 %51 6 %52 01 %22 55 الكلمات واجلمل اهلادفة اىل اإلعالن

 %2 5 %02 8 %61 15 ملخص الرسالة االعالنية

اثارة اهتمام 

 القارئ

 %2 5 %12 02 %81 52 التأكيد على احتياجات املستهلك

 %02 8 %02 8 %01 56 املخاطبة الفردية

 - - %22 55 %22 06 السهلة املوحية استخدام الكلمات

 %52 01 %52 01 %21 51 ربط الصيغة االعالنية باألفكار السائدة

اقناع 

 املستهلك

 %12 02 %02 8 %21 51 تقديم األدلة والرباهني يف اإلعالن

 - - %51 6 %61 15 استخدام اللغة غري املبالغ فيها

 %2 5 %21 08 %22 55 ولغتهمتوافق املادة التحريرية مع خربات القراء 

 %51 6 %52 01 %22 55 ابراز مزايا املنتج

 %12 02 %02 8 %21 51 املستهلكني للسلعة –شهادة اخلرباء 

 %52 01 %51 6 %22 55 اظهار سهولة استخدام املنتج

  
 

 

 5806 العدد 5861العدد  5015 العدد 5811 العدد

 العراقي االعالم شبكة اعالن االمارات طريان اعالن املالية لألوراق العراق سوق اعالن لالتصاالت زين شركة اعالن

  
  

 5216 العدد 5262 العدد 5226 العدد 5210 العدد

 الدولي العراق معرض اعالن املنز  الكرتونيات اعالن لالتصاالت زين شركة اعالن

 والبناء لإلنشاءات

 لالتصاالت زين شركة اعالن
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استجابة 

اجلمهور 

هلدف 

 اإلعالن

 %51 6 %02 8 %82 58 شراء املنتج وجتربته

 %11 05 %12 02 %12 02 االقرتاحات واملربرات الواقعية هلدف اإلعالنتقديم 

 %52 01 %52 01 %21 51 التخفيضات والتسهيالت واجلوائز

مضمون 

اإلعالن 

حسب 

 النشاط

 - ديين %(2)5 سياحي %(12)   12 جتاري - ثقايف

 - رياضي %(2)5 سياسي - بيئي %(2)   5 اجتماعي

اهداف 

اإلعالن 

معيار حسب 

الوظائف 

 التسويقية

 %(02)8 تنافسي - ارشادي - تعليمي %(2)  5 تشويقي

 %(22)55 خدماتي %(52)01 سلعي - اخباري - تذكريي

 حمتوى شكل اإلعالن حمور

 متحقق

 )تكرار(

 النسبة املئوية

غري 

 متحقق

 )تكرار(

النسبة 

 املئوية

حجم 

اإلعالن 

مقارنة 

 بالصفحة

 %011 21 - - مساحة كبرية

 - - %011 21 مساحة متوسطة

 %011 21 - - مساحة صغرية

اعداد 

الكلمات 

يف نص 

 اإلعالن

 %81 52 %21 08 كثرية

 %01 56 %11 05 متوسطة

 %01 56 %11 05 قليلة

موقع 

اإلعالن 

بالنسبة 

 للصفحة

 %011 21 - - اعلى

 - - %011 21 اسفل

 %21 51 %21 51 ميني

 %21 51 %21 51 يسار

حجم خط 

العنوان 

 الرئيسي

 %22 55 %22 06 كبري

 %01 56 %11 05 متوسط

 %02 11 %52 01 صغري

حجم خط 

العنوان 

 الفرعي

 %01 56 %11 05 كبري

 %61 18 %01 2 صغري

 %21 08 %81 52 متوسط

الصور 

 والرسوم

 %11 05 %01 56 فوتوغرافية

 %011 21 - - زخارف

 %21 08 %81 52 مساحات هندسية

 %01 2 %11 05 رسومات حرة

 %61 18 %01 2 اشكا  وخرائط

الرموز 

 والشعارات

 %81 52 %21 08 رمز

 %81 52 %21 08 شعار

 %21 08 %81 52 عالمة )لوكو(

لون 

 اخلطوط

 %81 52 %21 08 بارز

 %01 56 %11 05 خافت

 %81 52 %21 08 التالعب بلون نص اإلعالن الرئيسي

 %82 58 %12 02 بلون نص اإلعالن الفرعيالتالعب 

الوان 

اإلعالن 

 الكلية

 %22 55 %22 06 أساسية

 %61 18 %01 2 ثانوية

 %21 51 %21 51 اسود

 %21 51 %21 51 ابيض

خلفية 

 اإلعالن

 %81 55 %21 08 ملونة

 %61 15 %51 6 بيضاء

 %81 52 %21 08 صورة او رسم
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 نوع احلرف

 - - %011 21 عربي

 %82 58 %12 02 حديث

 %02 11 %52 01 التيين

تكرار 

 اإلعالن

 %011 21 - - متكرر بنفس الصيغة )الشكل (

 %22 55 %22 06 متكرر بصيغ خمتلفة )الشكل(

 


