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السابقني. وطالبي الحاليني طالبي وإىل هييل، ابنتي النفيسة االبتكار نجمة إىل
البستانيون إنهم سعداء؛ يجعلوننا لألشخاصالذين امتناننا عن نُعربِّ دعونا

تُزهر. أرواحنا يجعلون الذين الفاتنون
بروست مارسيل





وتقدير شكر

املعلم.» فنون أعظم هو واملعرفة اإلبداعي التعبري يف املرح بث «إن أينشتاين: ألربت يقول
اآلن هم بأعمالهم الثانية الطبعة هذه تزخر الذين والبارعني املبدعني املحرتفني وجميع
تواضع وبكل الُقراء. نفوس يف والتصميم باألفكار االستمتاع من قدًرا سيوقظون «معلمون»
وعمالئهم املبدعني املحرتفني وإىل بالنرش، سمحت التي املؤسسات جميع إىل بالشكر أتوجه

الكتاب. هذا يف أعمالهم بنرش كرم بكلِّ لنا أذنوا الذين كافًة النبالء
أرنولد روزي إىل: بالشكر أتوجه واملقابالت واملقاالت الجديدة بالتقارير يتعلق فيما
رشكة من باتلر جون ديل؛ رشكة من بينهامر ريتشارد هيجارتي؛ بوجل بارتل وكالة من
داريس مارك تريو؛ يس يس آي رشكة من كالرك توم بارتنرز»؛ آند سترين شاين، «باتلر،
من فيتسلوف مارك لإلعالن؛ فيكتور وكالة من فيكتور ستيفن وارنر؛ تايم مؤسسة من
رشكة من يوانسو أرتو سكيماتيك؛ رشكة من هريجستاد ديل وكينيدي؛ وايدن رشكة
درو بارتنرز؛ آند وجريي وروتشيلد فامينا ديال رشكة من ماكلورين «ماك» مايكل نوكيا؛
جانيت روبنز؛ أالن للتصميم؛ دوج مودرن رشكة من راي روبن رينيجيد؛ وكالة من نايرس
من روبرتس كيفني كني؛ جامعة يف والتعبريية املرئية الفنون أستاذ روجرز إستابروك
من شوارتز ديفيد وايد؛ وورلد جيت ذا وكالة من شواب بيل ساتيش؛ آند ساتيش وكالة

شيب. سبيس رشكة من ليبويتس مايك َهش؛ رشكة
بينهم ومن بثمن، تُقدَّر ال يل مساعدتهم كانت الذين األشخاص من كثري إىل أدين كما
وأتوجه كتبي. مرشوعات دعمت لطاملا التي األمريكي اإلعالن مجلس مؤسسة فيرشمن إلني

إىل: أيًضا بالشكر
آشيل بابليسيتي؛ إلم مؤسسة من كليفالند إم بيث َهش؛ رشكة من بارجافا أنجايل
فليترش ميش سكيماتيك؛ رشكة من ويلبي وجو تشيليسجرين بريكفيش؛ رشكة من فوتاك



والتصميم اإلعالنات

رشكة من هوجان بيانكا شيب؛ سبيبس بيج رشكة من هوير شانون أوجلفي؛ رشكة من
بارتنرز»؛ آند سترين شاين، «باتلر، رشكة من كاكر أنجانا الشمالية؛ أمريكا يف ميشالن
من ستيل شيمان لندن؛ يف إتش) بي (بي هيجارتي بوجل بارتل رشكة من موري كاري
وكالة من تان سارة لندن؛ بي دي دي رشكة من ستيل كوهاي وكينيدي؛ وايدن رشكة

األمريكي. اإلعالن مجلس من تان زاك ساتيش؛ آند ساتيش
وإىل كني، جامعة يف للتصميم بوش روبرت كلية يف لني امُلبجَّ زمالئي إىل الشكر خالص
الجامعة، رئيس نائب ليندر مارك الدكتور وإىل كني، جامعة رئيس فرحي داود الدكتور
الرئيس بوش روبرت وإىل والتعبريية، املرئية الفنون كلية عميدة لوج هويل واألستاذة

ليجال. ستيت أول لرشكة التنفيذي واملدير
كامينز مارجريت الرائعة إىل شكري جزيل أقدم َصنز آند واييل جون نرش دار ويف
عبقرية وإىل البالغة، وحكمتها البارع وإدراكها املنقطع غري دعمها عىل امُلحرِّرين كبرية
واييل فريق وإىل الكتب، ألغلفة واييل ملسابقة الهائل دعمها عىل هارتمان فالريي التسويق
بوبالفسكي ولورين ناسديو وكرييستني ميلر وأماندا ماكراس بيني يضم الذي امُلميز

ساكسمان. وليزيل ساسيان وديفيد ريدي وديفيد
املراجعني: من املقدمة الحصيفة التعليقات من باالمتنان أيًضا أشعر

التقنية. أتالنتا كلية كني، دون •
والتصميم. للفن سافانا كلية نوفاك، آرت •

كوتستاون. جامعة إينوسنتي، بريندا •
بيكرسفيلد. كلية كايذ، ديفيد •

بشيكاجو. كولومبيا كلية رادو، آالن •
سريكس. كريتيف جراي، نورم •
رادفورد. جامعة ليشوك، إدوارد •

أوريجون. جامعة موريسون، ديربا •
بأتالنتا. الفن معهد ستالتس، الري •

وأخص وأصدقائي، عائلتي وإىل والقدامى، الحاليني طالبي إىل العرفان خالص وأُقدم
أتكني؛ بنتني، عائلة بيلينسون، جيل بولوج؛ مايكل دكتور أندرسون؛ إم دنيس بالذكر
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وتقدير شكر

هاريس؛ أندريا جونيال؛ روز فيشباين؛ دونالد درودينج، أليس براور؛ ستيفن بوسكو، بوال
إىل املحب شكري أقدم وأخريًا روزنثال. سونيت كارين سيكينجر؛ مايك هوالهان؛ فرانك
الجميلة ابنتنا وإىل جرونشبان، هاري الدكتور التانجو رقصة يف ورشيكي العزيز زوجي

وإدراًكا. تفهًما عرفتهم الذين األشخاص أكثر تَُعد التي هييل
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متهيد

الطبعة هذه يف الجديد (1)

من اقرتاحات تعكس التي اإلضافات من بالكثري الكتاب هذا من الثانية الطبعة زخرت
مبدعة. إعالنية وكاالت ومديري مرموقة مكانة ذات أكاديمية مؤسسات من أساتذة ِقبَل
أجل من والتصميم اإلبداعي التصور توليد مجال يف شموًال األكثر العمَل الكتاب هذا ويظل
قارئ أي أو الطلبة أو للمعلمني الة فعَّ أداًة تجعله التي السمات من عدًدا ويضم اإلعالن،
إعالنات وتصميم توليد يف املتبع املنهج الكتاب، هذا يف اإلعالن. يف اإلبداعي بالجانب مهتم
بناء يتضمن العامة والقضايا واملؤسسات التجارية للعالمات اإلعالم وسائل عرب مبدعة

والرتفيه. املضافة، والقيمة املجتمعات، وتكوين التفاعل، خالل من التجارية العالمة
الكتاب: من الجديدة الطبعة هذه

التي األساسية اإلعالنات وكتابة والتصميم، املفاهيم، تكوين عىل القدرة توضح •
اإلعالنات. صنع يف للبدء إليها الطلبة يحتاج

تصوري. نحو وعىل بوضوح التفكري إىل الطلبة تُوجه •
والتمارين. الذهني العصف أدوات خالل من اإلبداعي التفكري تستثري •

والرتكيب. املرئي والتصور املفهوم صياغة بني تجمع •
املتعلِّقة املعلومات ذلك ويف وتركيبها، األفكار تصور عن شامًال محتًوى تتضمن •

املطبوعة. الحروف باستخدام بالتصميم



والتصميم اإلعالنات

واإلبداعي. النقدي التفكري الستثارة الرسوم تستخدم •
التصميمي. التفكري رشح يف للمساعدة توضيحية مخططات تضم •

التالية: والتحسينات األساسيات أيًضا الطبعة هذه تقدم

التفاعلية والتطبيقات املطبوعات أجل من والتصميم التصور لتكوين شامًال دليًال •
التواصل ووسائل والتليفزيون، التجارية، العالمات ِقبَل من املقدمة والخدمات
قبل من املقدم والرتفيه التجارية، العالمات ِقبل من امُلقدَّم واملحتوى االجتماعي،
الخارجية اإلعالم ووسائل التجارية، العالمات وتحالفات التجارية، العالمات
املحمولة، اإلعالم ووسائل املنزل، خارج املستخدمة الرقمية اإلعالم ووسائل

التقليدية. وغري واملحيطية املتحركة اإلعالم ووسائل
لتحفيز إبداعية وتمارين الذهني، للعصف وأدوات اإلبداعي، التفكري لتحفيز أدوات •

ودعمه. التصور تكوين
األفكار. لتوليد طرًقا •

املرئي التمثيل ووسائل وطرق أساليب ذلك ويف املرئي التصور عن مكثًفا فصًال •
الصور. وفهم التصميم ألفكار

النظر ووجهات النظريات من عريًضا نطاًقا يُغطي الرتكيب عن شامًال فصًال •
املتحركة). ولإلعالنات وللشاشات، للمطبوعات، (الرتكيب اإلعالم ووسائل

التصميم. لعملية الخمس الخطوات تغطي مفصلة معلومات •
الوسائط. متكاملة إعالنية حمالت •

اإلعالن. يف القصص رسد •
دفتَي بني مثيله تجد لن النماذج ألُُطر شامل استعراض أقوى إبداعية: أساليب •

واحد. كتاب
جديدة. مقابالت •
حالة. عروض •
حالة. دراسات •

مصطلحات. مرسد •
عديدة. تمارين •

جديدة. وأمثلة توضيحية صوًرا •
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تمهيد

السمات (2)

اإلعالنية. التطبيقات أكرب أجل من للتصميم واضح رشح •
والرتكيب. املرئي التصور ومنهجيات لنظريات شامل استعراض •

اإلعالم. وسائل رشح •
بالطباعة. التصميم •

والشعارات. العناوين كتابة •
اإلبداعية. األساليب •

أوسع. سياق يف امُلناقشة النظريات تضع تاريخية أُطر •
الفهم. يف للمساعدة جانبية وهوامش منقوطة قوائم •

أيًضا. املرئي والتصور اإلبداعي والتفكري النقدي التفكري لتحفيز تمارين •
اإلعالن. مهنة حالة استعراض •

إبداعيني. وُكتاب إبداعيني ومديرين مُلصممني مقاالت •
حالة. عروض •

الزمن. مرور عليها يؤثر ال توضيحية وصور أمثلة •
ملف ولتكوين الشخيص لالستخدام أو الدراسية (للفصول ومرشوعات تمارين، •

اإلنرتنت. عرب املتاحة املكمالت من وغريها اإلنجازات)،

املجال من (1-2)

لالهتمام، مثرية تقارير يف وأمثلة الحارضرًؤى الوقت يف مكانًة التصميم محرتيف أعىل يُقدِّم
التايل: النحو عىل

الكواليس: «وراء األول)؛ (الفصل املتهورة» الشباب قيادة «منع حالة»: «دراسات •
رقمية: «حملة الثاني)؛ (الفصل بورتون» تيم معرض الحديث| الفن متحف
إريكسون سوني القصة، «لوحة عرش)؛ الثالث (الفصل مختاًال»» «اجعلني

عرش). الرابع (الفصل املحمولة الكمبيوتر ألجهزة الكبرية»» «الشاشة
بوجل بارتل وكالة التنفيذي، اإلبداعي املدير نائب أرنولد، روزي «مقابالت»: •
لوكالة العاملي التنفيذي الرئيس روبرتس وكيفني الثالث)؛ (الفصل هيجارتي

الرابع). (الفصل ساتيش آند ساتيش
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والتصميم اإلعالنات

مودرن رشكة مؤسيس إحدى راي، روبن تصميم من ملصقات حالة»: «عرض •
الثامن). (الفصل للتصميم دوج

للمعلمني موارد (2-2)

ييل: ما للمعلمني اإلنرتنت عرب املتاحة املواد تتضمن

أسبوًعا. ١١ تغطي مناهج •

أسبوًعا. ١٥ تغطي مناهج •
إضافية. ومرشوعات تمارين •

إضافية. إبداعية حالة وعروض مقابالت •
عروضرشائح. •

التقديرات. لوضع معايري •
اإلنرتنت. ملواقع روابط •

فصل. لكلِّ اختبارية أسئلة •

التنظيم (3)

استخدام يمكنه أو عندها من يبدأ أن للمعلم يمكن تاريخية رؤية اإلنرتنت عرب يتوافر
يتضمن الرضورية املعلومات من سخيٍّا أساًسا األول الجزء ويقدم له. كمرجع التاريخ
وتغطية اإلبداعي، واملوجز التصميم عملية وخطوات اإلعالن، مهنة تستعرض مقدمة
والتصميم والكتابة اإلعالن أفكار صياغة عىل الثاني الجزء ويُركِّز اإلبداعي. للتفكري شاملة
اإلبداعية، واألساليب اإلعالن، وكتابة الفكرة، وتكوين التجارية، العالمة فكرة فهم يف املتمثلة

القصة. ورسد والرتكيب، املرئي، والتصور املطبوعة، والحروف
املتحرك، والتصميم املطبوعات، لتصميم مفصًال استعراًضا الثالث الجزء يمثل
ورسد املتكاملة، اإلعالم وسائل وحمالت العريض، النطاق وبث العادي للبث والتصميم
الكمبيوتر وأجهزة التجارية، العالمات ِقبَل من املقدمة والخدمات اإلنرتنت ومواقع القصص،
بالفصول االستعانة يمكن التقليدي. غري والتسويق اإلعالمي، التواصل ووسائل املحمولة،
معلومات فصل كلُّ ويُقدِّم للمعلم. األنسب بالرتتيب أو القارئ يناسب ترتيب بأيِّ بسهولة
يوجد الوسيلة. لهذه التصميم وكيفية اإلعالنات تطبيق استخدام كيفية عن شاملة أساسية
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تمهيد

مراعاتها الواجبة املهمة واالعتبارات والنصائح، باملقرتحات ُمزودة جانبية هوامش أيًضا
وعروض الحالة ودراسات املقاالت مثل باملعلومات ثرية أقسام إىل باإلضافة التصميم، يف
غريها من أطول الفصول بعض أن ونجد البارزين. اإلبداعيني املحرتفني تتناول التي الحالة

املناهج. معظم يف تلعبه الذي الدور بسبب
ثَمَّ: وِمن املعلومات؛ من هائًال قدًرا الجديدة الطبعة تغطي

منه. ليختاروا املحتوى من كبري قدر املعلمني لدى يتوافر •
درايسٍّ فصٍل من استخدامه ويستمر عديدة، دورات يف الكتاب هذا استخدام يمكن •

آلخر.
ومورًدا. مرجًعا الكتاب هذا يُمثل •

قائمة إىل باإلضافة املصطلحات، رشح يف للمساعدة مرسد يوجد الكتاب آخر ويف
فهرس. وجود جانب إىل اإلضافية، القراءة عىل للتشجيع مراجع

واملرشوعات). التمارين من الكثري ذلك (ويف إضافية وموارد مواد اإلنرتنت عرب ويتوافر

املقتبسة واألقوال التوضيحية الصور (1-3)

معارصة إعالنية نماذج فيها ترى أن يمكن كثرية أماكن وتوجد يوميٍّا، اإلعالنات تُصنَع
توضيحية صور اختيار وعند اإلنرتنت. معارضعىل إىل ُمدوَّنات إىل دوريات من وتاريخية؛
والتصميم اإلبداعي التصوري التفكري عىل كالسيكية أمثلة اختيار حاولت الكتاب لهذا
أساليب تُمثل التي التوضيحية الصور أيًضا اخرتُت الزمن. عرب سيصمد الذي املدروس

مختلفة. تصميمية وأذواًقا فكرية ومدارس
اإلعالنية الحلول تتفقد فعندما الناجحة؛ األمثلة تحليل من اإلعالني التصميم تعلُّم يأتي
ما املحرتفون فعل و«ملاذا» «كيف» نفسك اسأل امُلذاعة األعمال يف أو الكتاب هذا يف سواء
برصي تواُصل محاولِة أيِّ يف كما تُحىص، وال تَُعد ال ممكنة تنفيذ وطرق أفكاٌر توجد فعلوه.
والقدرة والتواصل املشكالت حل عىل قدرته حيث تُقاسمن فإنما اإلعالن فعالية أما إبداعية.
عىل اإلعالني الحل تأثري وطريقة والتصميم، التواصل، مشكلة قيود حدود يف اإلبداع عىل
الشعبية. الثقافة إىل دخوله طريقة أيًضا وربما إجراء، باتخاذ لهم مطالبته يف الجمهور

متنوعة مصادر من فمأخوذة املحرتمني اإلبداعيني املحرتفني من املقتبسة األقوال أما
الوكاالت ومواقع والكتب والحوارات واملقابالت الشخيص اإللكرتوني الربيد رسائل وفيها
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املقتبسة األقوال وبعضهذه اإلنرتنت. عرب املتاحة املصادر من وغريها اإلنرتنت، عىل اإلعالنية
اإلعالنات. ثقافة إىل طريقها وجدت برينباخ بيل أقوال مثل

الغالف (4)

الذين املوهوبني التصميم طلبة من للكثري اإلبداعية الرؤية من الطبعة هذه استفادت
http:// (انظر أجريناها التي واييل برعاية للطلبة» الغالف تصميم «تحدي منافسة دخلوا
التصميم طالب من امُلقدَّم الفائز الغالف واختري .(www.facebook.com/landacontest
مشارك. غالف مائة عن يزيد ما بني من باسو إل يف تكساس جامعة من جوزمان أنجيل
دار يف اإلبداعية والخدمات والتحرير، التسويق، إدارات من محرتفني الُحكام لجنة ت ضمَّ
النحو عىل خارجية ُحكام لجنة أيًضا إلينا وضممنا الكتاب. مؤلفة إىل باإلضافة للنرش واييل

التايل:
مولن وكالة يف مشارك إبداعي ومدير اإلدارة مجلس رئيس نائب تشيمربلني، مارك

لإلعالن.
لإلعالن. رينيجيد وكالة يف التنفيذي الرئيس نايرس، درو

مؤسيس وأحد للتصميم ديزاين دوج مودرن رشكة يف ومصممة مديرة راي، روبني
الرشكة.

أمريكيٍّ دوالٍر ٥٠٠ قيمتها هدايا قسيمة إىل باإلضافة الغالف استخدام األوىل: الجائزة
جوزمان. أنجيل إىل: ذهبت إكسربيس، أمريكان من مقدمة

إكسربيس، أمريكان من مقدمة أمريكيٍّ دوالٍر ٢٠٠ قيمتها هدايا قسيمة الثانية: الجائزة
فينتون. كيفني إىل: ذهبت

إكسربيس، أمريكان من مقدمة أمريكيٍّ دوالٍر ١٠٠ قيمتها هدايا قسيمة الثالثة: الجائزة
تاكر. شاني إىل: ذهبت

بالجوائز! للفائزين مبارك
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األول الجزء

األساسيات

بإبداع والتفكري والعملية، الهدف،





األول الفصل

اإلعالن؟ هو ما

اإلعالن من الهدف (1)

مخمور؟ وهو القيادة من األصدقاء أحد منعت أن سبق هل
مخمورين». يقودون أصدقاءهم يَدعون ال «األصدقاء اإلعالنية بالحملة تأثرت ربما
أثناء القصرية الرسائل إرسال من األشخاص أحد لتمنع بموقفك» كت «تمسَّ أن سبق هل
إن املقبلة)؟ الصفحات يف اإلعالن (انظر العامة الخدمة إعالنات أحد تذكرت ألنك القيادة
األمريكي اإلعالن منظمة عن الصادرتني الهائل التأثري ذواتَي اإلعالنيتني الحملتني هاتني

اإلعالن. أهمية تُثبتان
باختيار وانتهاءً العامة الخدمة يف املشاركة من بدءًا بالفعل، الناس اإلعالن يُطاِلب

والخدمات. البضائع
مجموعة أو تجارية عالمة إعالء بهدف الحرة السوق نظام يف يُستخَدم واإلعالن
إنها أي الجودة؛ متساوية التجارية العالمات ومعظم غريها. عىل التجارية العالمات من
السعرية الفئة من الشامبو منتجات معظم املثال، سبيل فعىل متكافئة؛ خدمات أو منتجات
وتُحقق متشابهة مكونات تستخدم أيًضا) السعرية الفئات مختلف من (وربما نفسها
معينة تجارية عالمة بأن يُقنَعك أن يمكن الناجح اإلعالن فإن ذلك، ورغم متماثلة. نتائج
اإلعالنية الحملة تقنعك أن املمكن من املنافسة. العالمة من جاذبية أكثر ربما أو أفضل
اسرتساًال أو تموًجا أو كثافًة أو ملعانًا أكثر شعرك سيجعل استخدامه أن الشامبو من لنوع
اإلعالن هذا عليك يؤثر ولكي يروقك، قد آخر شامبو بأي مقارنة تجعًدا أقل أو عطًرا أو

إليك. ستصل التي اإلعالمية القنوات عرب لك يُقدَّم وأن لك، مناسبًا يبدو أن يجب
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وال اليومية الحياة من جزءًا اإلعالن أصبح متزايد) نحٍو عىل العالم (ويف الغرب يف
التي العامة التجربة هو اإلعالن يكون الدول من كثري ويف العامة. الثقافة عن فصله يمكن
تجعل التي الجماهريية اإلعالم وسائل أحد هو فاإلعالن ومتنوع؛ كبريٌ شعٌب فيها يشرتك
إىل اإلعالنية الشوارع الفتات من — الشعبية الثقافة وسيلة وهو املساواة، قدم عىل الناس

خاللها. من جميعنا نتواصل التي — التليفزيون إعالنات إىل اإلنرتنت إعالنات

كذلك.» القطط كل يُناسب ال واحد «لقاح مطبوع: إعالن :١-١ شكل

منيابوليس. ماكفوي، كول اإلعالنية: الوكالة

بريتلسن. أنيت اإلبداعي: املدير

أوتريمبا. ليز الفني: املدير

وولش. جاي اإلعالن: كاتب

برودكشنز. دبلن املصور:

.٢٠٠٠ © الحيوان لصحة فايزر العميل:

القطط لقاحات عن اإلعالن هذا يلفت األليفة الحيوانات حاملة تسعها ال التي بالقطة التشبيه خالل «من
الكبرية.» املستفزة الفوتوغرافية الصورة هذه خالل من املشاهدين انتباه
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طرق إيجاد يحاولون امُلعلنني ألن قبل؛ ذي من انتشاًرا أكثر اإلعالنات أصبحت
ويبيع والقضايا، والجماعات التجارية العالمات يميز فاإلعالن رسالتهم؛ لتوصيل جديدة

بالفعل. األشخاص ويُطاِلب النهاية يف املنتجات
أو لالستفزاز أو للرتويج أو لإلقناع أو لإلعالم مصوغة محددة رسالة هو واإلعالن
«مجموعة» كلمة أن الصدد هذا يف (نالحظ مجموعة أو تجارية عالمة الناسلصالح لتحفيز
أما للربح). الهادفة غري واملنظمات الحكومية والوكاالت التجارية الجهات من كالٍّ تصف
يربط جامعة، اسرتاتيجية عىل القائمة امُلنسقة اإلعالنات من سلسلة فهي اإلعالنية الحملة
ويمكن والشعار، والصور واألسلوب والنربة، التعبري، وطريقة واإلحساس، الشكل بينها
فتتضمن املتكاملة اإلعالنية الحملة أما أيًضا. بذاته مستقالٍّ يقف أن الحملة يف إعالن لكلِّ
من وغريها وتفاعلية ومطبوعة مبثوثة إعالنات عىل تحتوي وقد متعددة إعالم وسائل
وسائل من وغريها املنزل) (خارج الخارجية واإلعالنات الشاشات، عىل املعتمدة اإلعالنات

التقليدية. غري اإلعالم

كثرية أشكال يف اإلعالنات تأتي (1-1)

اإلعالن ملجلس ووفًقا العامة. املصلحة دعم إىل يسعى إعالن هو العامة» الخدمة «إعالن
فإن (www.adcouncil.org) العامة الخدمة إلعالنات أمريكية مؤسسة وهو األمريكي،
مهمة، اجتماعية بقضايا ونرشالوعي التعليم هو العامة] الخدمة [إعالنات اإلعالنات «هدف

اإليجابي.» االجتماعي التغيري وتعزيز الجمهور وسلوكيات توجهات لتغيري محاولة يف
اإلعالن وكاالت طريق عن العامة الخدمة بإعالنات إليها يُشار التي اإلعالنات تَُعد
مجلس يقول املثال، سبيل عىل االجتماعية. القضايا من هائلة مجموعة لخدمة العالم حول
الشباب قيادة منع «حملة باسم املعروفة العامة الخدمة إعالنات مجموعة إن اإلعالن
وتشجعهم عاًما، و٢١ عاًما ١٥ بني أعمارهم ترتاوح الذين الشباب «تستهدف املتهورة»
«إذا تقول: إذ بسيطة والرسالة بالتهور. قائدها يتَّسم سيارة ركوب عند االعرتاض عىل

شيئًا».» له فقل بتهور، يقود صديقك كان
تتقاىض ال ولذلك للمجتمع؛ خدمًة العامة الخدمة إعالنات تُعترب البلدان معظم يف
ذلك ورغم املطبوعات. يف أو اإلذاعة يف أو التليفزيون عىل عرضها عىل أجًرا اإلعالم وسائل
ومساحة بث وقت رشاء يف الحكومية والوكاالت للربح الهادفة غري املؤسسات بعض بدأت
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أماكن عىل السيطرة من أكرب بقدر للتمتع سعيًا بها امُلتربَّع للمساحات تكملًة لإلعالن
العامة. الخدمة إعالنات وضع

حالة دراسة

العموميني. امُلدعني ومكاتب الحكومية املستهلك حماية وكاالت الحملة: راعي

.www.SpeakUpOrElse.com اإلنرتنت: عىل الحملة موقع

األمريكي. اإلعالن مجلس عامة: خدمة حملة

نيويورك. آر، آند واي املتطوعة: اإلعالنية الوكالة

اإلبداعي: الفريق

رايهنتال. وإيان فيرتون سكوت اإلبداعيني: املسئولني كبار •
هايمان. نيل إبداعي: مدير مساعد •

هيندرسون. براندون أول: إعالنات كاتب •
ترايشيل. دان أول: فني مخرج •
فالفو. أنتوني إعالنات: كاتب •
توريس. روي إبداعي: مدير •

بارسيل. كريان ُمتدرب: إعالنات كاتب •
نايك. بوريف متدرب: فني مخرج •

التجارية: العالمة وتخطيط الحساب إدارة

نيويورك. آر آند واي رئيس دايموند، شييل •
عمالء. عالقات ومدير نيويورك آر آند واي رشكة رئيس نائب ميللو، تريش •

عمالء. حسابات مرشف لوبارسكي، كايلب •
تنفيذي. عمالء حسابات مسئول كوسينسا، تيسا •

والبحث. االسرتاتيجية ومدير التنفيذي، الرئيس نائب فرانك، بيل •

اإلنتاج:

شولسون. لورا املحتوى: إلنتاج التنفيذي املدير •
لوفينجث. تانيل املحتوى: منتج •

كروم. جورج إذاعي: منتج •
هارتيل. لينش ماجي فني: منتج •

هيوز. وجاك لوبرانو لويدجي الطباعة: منتجا •
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جالينا. سيث اإلنتاج: إل، إم يف رشكة يف العمالء حسابات وإدارة التفاعلية اإلدارة •
جالينا. سيث العمالء: حسابات عىل مرشف •

∗∗∗
املتهورة الشباب قيادة منع

وفيات يف األول السبب هي السيارات اصطدام وحوادث عقدين عن يزيد ما منذ الخلفية:
مميتة؛ عواقب ولها خطرية مشكلة األمريكي الشباب أوساط يف املتهورة القيادة وتَُعد املراهقني.
الحمراء، املرور إشارات وتجاوز الرسيعة، للقيادة ُعرضة األكثر هم الشباب من السيارات فقادة
حملة تحظى السبب لهذا الرياضية؛ السيارات انقالب إثر واملوت قانونية، غري منعطفات وسلوك
يقود صديقك كان «إذا رسالة: خالل فمن البالغة. األهمية بهذه املتهورة الشباب قيادة منع
ركوب عند «االعرتاض» عىل املراهقني الركاب تشجيع إىل الحملة تهدف شيئًا»، له فقل بتهور،

األمان. بعدم شعورهم إىل يؤدي ما بتهور يقود صديق مع سيارة
املتعلقة الحوادث يف املراهقني والركاب القادة بني والوفيات اإلصابات عدد تقليل الحملة: أهداف

املتهورة. بالقيادة
املشتِّتات وتجنب اآلمنة الرسعات عىل الرتكيز خالل من اآلمنة القيادة كيفية املراهقني تعليم

األمان. أحزمة وارتداء
فيها يزيد أن يمكن التي الرياضية السيارات بقيادة املرتبطة املخاطر فهم عىل املراهقني مساعدة
اإلطارات، وصيانة السيارة، عىل السيطرة يف بالحرص التحيل ورضورة لالنقالب. التعرض خطر

السيارة. وحمولة
الذين عاًما ٢١ إىل عاًما ١٥ بني ما واإلناث، الذكور من املراهقون القادة املستهدف: الجمهور

بتهور. يقودون الذين أصدقائهم مع يركبون
ترتاوح ملن املوت إىل امُلفضية األسباب أبرز هي السيارات اصطدام حوادث إن تعلم؟: هل

عاًما. و٢١ عاًما ١٥ بني أعمارهم
١٦ بني أعمارهم ترتاوح الذين املركبات قادة بني هائلة زيادًة السيارات اصطدام معدالت تزيد

السيارة. يف يوجد إضايف راكب كل مع عاًما و١٧ عاًما
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تقريبًا ساعتني وكل األسبوعية، العطالت أيام املتوسط يف ساعة كل مراهق يموت كان ٢٠٠٦ عام
األسبوع. خالل

منهم املائة يف ١٣ نسبة كانت مميتة اصطدام لحوادث تعرَّضوا الذين املركبات قادة كل بني من
عاًما. و٢٠ عاًما ١٥ بني ما أعمارهم ترتاوح

عاًما و١٧ عاًما ١٦ بني أعمارهم ترتاوح الذين املركبات قادة من ألف عىل أُجريت دراسة يف
النسبة هذه بني ومن املتهورة. القيادة عادات بممارسة اعرتفوا املراهقني من باملائة ٦١ أن ُوجد
بينما باملائة، ٤٦ القيادة أثناء القصرية الرسائل يكتبون الذين نسبة بلغت املائة يف ٦١ البالغة

املائة. يف ٥١ القيادة أثناء الخلوية الهواتف يف يتحدَّثون من نسبة بلغت

األمريكي اإلعالن مجلس

يسعى فإنه تجارية، جهات عن صدوره من الرغم عىل القضايا»، دعم «إعالن أما
القضايا بإحدى الوعي زيادة إىل يهدف أو للربح هادفة غري ملؤسسات تربعات جمع إىل
بإحدى مرتبًطا اإلعالن يكون ما وعادًة مدفوعة. إعالمية مواقع عىل ويُعرض االجتماعية
يجعله وهذا التجارية، عالمتها أو العامة صورتها لرتويج جزئيٍّا وُمستخَدًما الرشكات

تجارية. ارتباطات أيُّ له ليس الذي العامة الخدمة إعالن من النقيض عىل
امُلستهلكني؛ إعالم طريق عن والسلع التجارية العالمات التجاري» «اإلعالن ج يُروِّ
اإلعالنات تتخذ وامُلصنعني. واملؤسسات والجماعات لألفراد للرتويج أيًضا ويُستخَدم
وسيلة أي يف اإلعالنية الحمالت إىل املطبوعة املفردة اإلعالنات من كثرية، أشكاًال التجارية

التجارية. العالمات برعاية خدمات تقديم إىل وصوًال إعالمية
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األعمال» إىل األعمال «إعالنات مثل أخرى فرعية فئات التجارية الفئة تحت ويندرج
منتجات عن إعالنًا يكون الذي املهني» و«اإلعالن أخرى، إىل رشكة من تكون التي
الذين واألشخاص العديدة الكيانات يستهدف بل املستهلك يستهدف ال استهالكية
تجارة إىل ًها موجَّ إعالنًا أو الصحية) الرعاية متخصيص (مثل املستهلكني عىل يؤثرون
١-١ شكل انظر املحتملني، املؤلفني يستهدف الذي النارش إعالن (مثل معينة مهنة أو

.(١-٢ وشكل

«فتيات». ملصق: :١-٢ شكل

لندن. ماستوس، اإلعالنية: الوكالة

دايفر. وبول موريس أالن إبداعيان: مديران

هنت. دين الفني: املخرج

هيبويل. سايمون إعالنات: كاتب

بوكس. بنجوين نرش دار العميل:

رشكة يمنح لن ذلك أن اعتقدنا أننا إال والعمالء. املؤلفني إىل هة ُموجَّ مهنية حملة إعداد الواضح املسعى «كان
واإلحساس املظهر حيث من بدت حملة صنع قررنا املهنية الحملة من وبدًال املطلوب. الكبري التغيري بنجوين

كربى.» استهالكية بحملة أشبه

ماستوس
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كل تقريبًا وتُشكِّل العام الجمهور إىل ه تُوجَّ االستهالكية والرتويجات اإلعالنات
.١-٤ وشكل ١-٣ شكل يف يظهر كما الكتاب، هذا يف املعروضة اإلعالنات

ملس.» بشاشة املزود تيفا «كشك :١-٣ شكل
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ويسكونسن. ماديسون، بروباجاندا، بالنيت اإلعالنية: الوكالة

هريبي. بن التفاعيل: املدير

اليتل. دانا اإلبداعي: املدير

شولز. زاك املصمم:

تراب. ماركوس املطور:

براونر. آندي اإلعالن: كاتب

تيفا. العميل:

بروباجاندا. بالنيت ©
منتجات من تيفا رشكة يخص ما كلِّ عن متعددة وسائط محتوى ملس بشاشة املزود تيفا كشك يعرض

وثقافة. ورياضيني وأحداث

معجبي كبار من كنا «لطاملا بروباجاندا: بالنيت وكالة يف التجارية العالمات أول مدير موري مايكل يقول
والواجهة املحتوى تصميم منا تطلَّب لقد … املتميز األداء من وإرث وأصالة موثوقية من به تتمتع وما تيفا
إىل وصوًال والتفاعيل الحركي بنوعيه التصميم من بدءًا بالنيت وكالة تخصصات مختلف فعليٍّا نستخدم أن

املبتكرة.» الطريقة بهذه تيفا قصة رسد يف نساعد كي الفرصة انتهزنا لقد االسرتاتيجية.

.www.dexigner.com/design_news/planet-propaganda-hired-by-teva.html املصدر:

تُبَثُّ الربامج كانت والتليفزيون اإلذاعة بدايات فمنذ كثرية؛ أشكال ولإلعالنات
عالمة أم رشكة أكان (سواء الراعي كان املثال، سبيل فعىل تجاري؛ راٍع من بتمويل
لبث َمنفذًا يكسب ثَمَّ وِمن تليفزيوني، أو إذاعي برنامج تمويل يف يُساهم تجارية)
املنتج أو التجارية العالمة بني إيجابيٍّا ارتباًطا أيًضا الرعاية هذه وكوَّنت إعالناته.
بارٍز نحٍو عىل التجارية العالمة اسم يظهر أن أيًضا املمكن من الشعبية. ذات والربامج
يف إذاعي كربنامج بدأ الذي تكساكو» نجوم «مرسح برنامج يف كما الربنامج، اسم يف
العرشين، القرن أربعينيات يف تليفزيوني برنامج إىل ل وتحوَّ العرشين القرن ثالثينيات
املسلسالت وتَُعد .١٩٥٥ إىل ١٩٤٨ من ُعرض الذي فيلكو» تليفزيون «مرسح وبرنامج
كان املثال، سبيل فعىل التجارية، العالمات برعاية املقدمة الربامج عىل مثاًال االجتماعية
جامبل. آند بروكرت رشكة برعاية ترينز) وورلد ذا (آز العالم» دوران «مع مسلسل إنتاج
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و«اليقطينة». «املفاجأة» مطبوع: إعالن :١-٤ شكل

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

األمريكية. املتحدة الواليات ميني العميل:

بي. إس إس بي آند األمريكية املتحدة الواليات ميني ©

اكتسبت الجيدة الرتفيهية التليفزيونية بالربامج التجارية العالمة ارتباط خالل ومن
العالمات تظهر بحيث الربامج سياق يف املنتجات وضع إن الطيبة. الربامج سمعة العالمات
عىل نفسها، الطيبة السمعة عىل أيًضا يعتمد اإلنرتنت، أو التليفزيون برامج يف التجارية
وتنطوي الربنامج. يف تظهر التي بالشخصيات التجارية العالمة املشاهد يربط أن أمل
وسائل ويتضمن املحتوى، تسويق عىل التجارية العالمات برعاية املقدمة الرتفيهية الربامج
واأللعاب الويب وتليفزيون الرقمي التليفزيون لصالح مقدمة التجارية للعالمات ترويجية
شبكة ذلك أمثلة ومن وعربها. واألفالم االجتماعية والشبكات املحمول الهاتف وتطبيقات
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الويب» «معالجة وبرنامج بوش، أنهايزر رشكة من املقدمة يف» تي «بد تليفزيون
ولصالح للسيارات. لكزس رشكة من» لكم «مقدٌم التقديمية: العبارة تتصدره الذي
«الثوار» مسلسل ميديا راديكال استديوهات أنتجت وَصندانس جوس جراي رشكتَي
برعاية املقدمة الرتفيهية الربامج أنواع من متطوًرا نوًعا يُعد الذي آيكونوكالستس) (ذي

التجارية. العالمات
الرسائل أو الرسومية الجرافيك رسائل ومشاركة صنع أدوات أن إدراك منطلق من
العالمات بعض تحوَّلت فقد العادي؛ للشخص بالنسبة توافرها زاد املرئية املسموعة
فعىل املسابقات. رعاية خالل من الجمهور ِقبَل من امُلعد املحتوى طلب إىل التجارية
من الجمهور مع مبهًرا حواًرا الخفيفة لألطعمة دوريتوس عالمة بدأت املثال، سبيل
أجل من الهواة األفالم لصناع مسابقات برعاية فقامت املشرتك، الخلق اسرتاتيجية خالل
التجارية العالمات تدرك أن يجب اإلعالن من النوع هذا نجاح أجل (ومن إعالنات. تقديم
خالل من حال؛ أيِّ عىل التجارية العالمة محتوى عىل هائًال تأثريًا للجمهور أن تقبل وأن
وغريها الساخرة، املحاكاة صور أو الساخرة، املحاكاة فيديو ومقاطع والنقد، التدوين،

الكثري.)

اإلعالنية اإلعالمية الوسائط

التقليدية اإلعالمية الوسائط

البث. •
التليفزيون: •

الشبكات. كربى -
املستقلة. املحطات -

الخاص. االشرتاك قنوات -
اإلذاعة: •

الشبكات. -
الفضائية. املحطات -
املحلية. املحطات -

املطبوعات: •
املجالت: -

القومية. املطبوعات
الوالية. مطبوعات
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الصحف: -
القومية. الصحف
الوالية. صحف

املحلية. الصحف
املبارش. الربيد -

الشاشة عىل املعتمدة والتطبيقات الوسائط

الصغرية. الويب ومواقع الويب مواقع •
التجارية. العالمات ِقبَل من املقدمة والخدمات املنصات •

الويب. أفالم •
والتفاعلية. الويب عىل املعتمدة الرتفيهية والربامج املحتويات •

تُستخدم النطاق واسع إنرتنت برامج أو مرئية أو إذاعية قصرية تقديمية (عروض الويب حلقات •
املعلومات). من نوع أي أو مخترص موسيقي عرض لتقديم أو مجموعة، أو تجارية عالمة لرتويج

الويب. إعالنات •
املحمول. الهاتف إعالنات •
املحمول. الهاتف تطبيقات •

املحمول. للهاتف الرتفيهي املحتوى •
االجتماعي. التواصل تطبيقات •

الفيديو. مشاركة مواقع •
الصور. مشاركة مواقع •

(ويدجيت). املصغرة املستخدم واجهة عنارص تطبيقات •
اإللكرتوني. الربيد عرب مرسلة الفيديو مقاطع •

املنبثقة. واإلعالنات اإلعالنية الرايات •
املدونات. •

الفيديو. مدونات •
محمول. الهاتف مدونات •

التسويق حمالت أو الشوارع) حروب باسم (املعروفة اإلنرتنت عىل املبتكرة التسويقية الحمالت •
االنتشار. ذائعة تصبح التي

اإلنرتنت. وألعاب الفيديو ألعاب يف املثبتة اإلعالنات •
الرقمية. التقديمية العروض •
الخارجي. الرقمي اإلعالن •

الرقمية. الالفتات •
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مساعدة وسائط

املنزل. خارج اإلعالن •
اإلعالنية). (اللوحات الخارجية اإلعالنات •

النقل. وسائل إعالنات •
امللصقات. •

املتاجر يف

اإلعالنية. اإللكرتونية األكشاك •
مركبة. إعالنات •

اإلعالنية. املبارش البث لوحات •

التقليدية غري الوسائط

املحيطية. •
ترتبص مدفوعة غري إعالمية وسائط يف اإلعالن (وهو املفاجئ اإلعالم أو التقليدي غري اإلعالم •

الخاصة). أو العامة البيئات يف باألشخاص

التجارية العالمات خالل ومن رعاة ِقبَل من املقدم الرتفيه

الفعاليات. رعاية •
املعارض. رعاية •
املواقع. رعاية •

التليفزيونية. الربامج رعاية •
واإلعالنات، والكتب، واألفالم، املوسيقية، الفيديو ومقاطع التليفزيونية الربامج يف املنتجات إظهار •

الفيديو. ألعاب يف املنتجات إظهار أو
التجارية. العالمات خالل من املقدم الرتفيه أنواع مختلف •

متنوع

التجارية. العالمات ِقبَل من املقدمة الخدمات •
(الهدايا). الحوافز من وغريها الجوائز •

التقاويم. •
الشعارات. تحمل التي املالبس •

وغريها. واألكواب األقالم مثل الخردوات •
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أو األلعاب، يف املنتجات إظهار عرب سواء — األلعاب يف اإلعالن يحظى الغالب يف
ِقبَل من جيد باستقباٍل — األلعاب يف املثبتة اإلعالنات أو الحي، البث لوحات خالل من
يعتقدون اليافعني الذكور الالعبني أن األبحاث وتُظهر جيًدا. امُلستهَدف الالعبني جمهور

اللعبة. وتجربة املحتوى واقع يُعزز األلعاب يف املنتجات إظهار أن
إحدى صنعتها منتجات فهي التجارية العالمات ِقبل من املقدمة املنتجات أما
ليس (لكن عادًة وتُقدَّم للمستهلك ظاهرية فائدة تحمل الرعاة أحد أو التجارية العالمات
وممتعة مفيدة تجربة التجارية) العالمة منتج (أو املنتج يقدم أن ويجب مجانًا. دائًما)
التي ميشالن» «دليل كتيبات إىل التجارية العالمات منتجات تاريخ ويعود للمستهلك.
إىل الكتب من متنوعة، بأشكال الحارض الوقت حتى تصدر زالت وما واسًعا تقديًرا تلقى
يُمثل بلس نايك فإن املثال، سبيل وعىل املحمول. الهاتف تطبيقات إىل اإلنرتنت مواقع
بتعقب للراكضني يسمح تدريب نظام يقدم إذ — مفيًدا شيئًا يُقدِّم تجارية عالمة منتج
مستوى عىل الرياضة مماريس من مجتمع مع — بسهولة الركض بيانات ومشاركة
نايك بني االسرتاتيجي للتحالف ونتيجة األسبوع. طوال ساعة ٢٤ مدار عىل يعمل العالم

احتكارية. تجارية عالمة منتج بلس نايك أصبح وأبل،
«التسويق ملفهوم رينيجيد لوكالة التنفيذي واملدير الرئيس نايرس درو يروج
لألشخاص مفيًدا شيئًا تُقدِّم املثالية صورتها يف التجارية العالمات فمنتجات كخدمة».
(١-٥ شكل (انظر بون برشكة الخاص الرضيبي االمتثال إعدادات برنامج ويُعد مجانًا.
انظر التجارية العالمات منتجات عن املعلومات من (للمزيد املنتجات هذه عىل مثاًال

الرابع). الفصل
العالمات منتجات أشكال من آخر شكًال املستخدم واجهة عنارص تطبيقات وتُعترب
وعادًة الويب. خدمات إحدى ضمن ُمدرجة ُمصغرة تطبيقات األساس يف هي التجارية.
منتجات أيًضا وتكون للغاية ٌد محدَّ غرض املستخدم واجهة عنارص لتطبيقات يكون
الصور، رشائح أمثلتها ومن وبسهولة. النطاق واسع نحو عىل للنرش ُمصممة بسيطة
الكثري. وغريها الحفالت، لتحديثات وأخرى األخبار، قراءة وبرامج الفيديو، تشغيل وبرامج
البيئة من جزءًا أصبحت مفيدة خدمات فهي البيئية التجارية العالمات خدمات أما
الحمامات املثال سبيل عىل التجارية، العالمات برعاية تحظى التي املساحات مثل العامة،
مهرجانات يف الذاتية الخدمة مغاسل أو تشارمني) (برعاية التايمز ميدان يف النظيفة
املقدمة األنشطة تلك الخدمات هذه تتضمن وقد رانجلر). (برعاية األوروبية املوسيقى
البث» يف «شارك ملسابقة رينيجيد وكالة ابتكرتها التي األنشطة مثل رعاة خالل من
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سبورتس أكشن (ديو اإلثارة لرياضات تور ديو مهرجان فعاليات ضمن إير) ذي (شري
وقروًضا فوري، فوز وألعاب شخصية، توقيعات جلسات للرياضيني قدَّمت التي تور)
املوقع يكون أن املمكن ومن باناسونيك. رشكة رعاية تحت كلها كامريات، لرشاء
بيبي موقع يُقدِّم املثال سبيل فعىل أيًضا، التجارية العالمات منتجات من اإللكرتوني

جونسون. آند جونسون رشكة من مقدمة للوالدين معلومات كوم دوت سنرت

بون. لرشكة مثايل» نحو عىل «مناسبة حملة :١-٥ شكل
نيويورك. رينيجيد، اإلعالنية: الوكالة
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نايرس. درو التنفيدي: اإلبداعي املدير

فينيك. جيف اإلبداعي: املدير

بيتليون. أندرو الفني: املخرج

بون. برشكة الخاصة الخرافية الحكايات حملة الرضيبي: االمتثال إعدادات بربنامج خاصة بريدية بطاقة

مبيعات. وتحقيق بون رشكة تقدمها التي املتعددة الرضيبي االمتثال بحلول االهتمام خلق التحدي:

حلول مجموعات أيُّ واملحتملون الحاليون بون عمالء يعرف ال املستهدف: الجمهور عن معلومة
املالية. احتياجاتهم وتلبية الرضيبية اإلقرارات ملء إىل الحاجة لتلبية األنسب تَُعد الرضيبي االمتثال

الحكايات إىل رينيجيد وكالة لجأت املتحدة الواليات يف باستمرار العاملة الرشكات أقدم أجل من الربنامج:
برنامج هو الحملة وأساس مثايل». نحو عىل «مناسبة لحلول كُمقدم بون قصة لتحكي الكالسيكية الخرافية
لكل الرضيبي لالمتثال حلٍّ أفضل وبسهولة برسعة يحدد الرضيبي باالمتثال خاص اإلنرتنت عرب إعدادات
ورسائل إلكرتوني بريد ورسائل مطبوعة إلعالنات نتيجة يأتي املوقع زيارة معدل وكان محتمل. عميل

بدقة. ه موجَّ جميعها مبارش، بريد

عىل اإلقبال حجم ذلك يف بما املقاييس بكل التوقعات جميع الخرافية» «الحكايات حملة فاقت النتيجة:
مشرتين. إىل العمالء وتحويل املحتملني، العمالء وجذب املوقع،

رينيجيد

اإلعالن وكاالت من كثري يمتلكها ال خربًة تجارية عالمات خدمات تكوين يتطلب
مالكًة التجارية العالمات تصبح أن إىل الغالب يف يؤدي وهذا وحدهم، عمالئها أو
رشكتَي بني املوجود التحالف مثل اسرتاتيجية تحالفات تكوين وإىل اإلعالمية، للمنافذ
«نوكيا املوسيقى تنزيل خدمة لتقديم ميوزيك يونيفريسال مع جي إم بي وسوني نوكيا
نظام لتقديم وسامسونج وأديداس جوجل بني املوجود التحالف أو املوسيقى» مع تأتي

كوم. دوت كوتش ماي التفاعيل الشخيص والتدريب التمرين
الناس فيشاهد االجتماعي. التواصل مواقع عىل التجارية العالمات معجبي عدد يكثر
الشائع ومن أصدقائهم، مع ويشاركونها اليوتيوب عىل التجارية العالمات فيديو مقاطع
خدمات استخدام الغريب من وليس مضحكة. مصغرة ويب مواقع عىل روابط مشاركة
العالمات إحدى بتجربة يستمتع وهو لنفسه صوًرا املرء إرسال يف املحمول الهاتف
التجارية العالمات تطبيقات من ماليني بتنزيل الناس يقوم ذلك، إىل باإلضافة التجارية.
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وتويرت فيسبوك عىل التجارية العالمات ملعجبي الصفقات تقديم أن عن فضًال املجانية.
املعجبني. هؤالء لدى التجارية العالمة حبِّ من يزيد

عرضحالة

يس يس آي لوكالة مؤسس ورشيك اإلعالنات لكتابة إبداعي ومدير أول رئيس نائب كالرك توم
مدرًسا أيًضا يعمل كالرك فإن ذلك، عىل عالوة نيوجرييس. يف بارسيباني يف الدوائية اإلعالنية تريو
نيوجرييس. بوالية يونيون، يف كني جامعة يف للتصميم بوش روبرت كلية يف اإلعالن ملادة مساعًدا

∗∗∗
كالرك توم إعداد من تحبها» «سوف

يمكن كيف الحظوا التجارية. للعالمة العمالء حب عىل مثاًال إليكم تفعل. ما تحب أن بد ال ا، حقٍّ
هائًال. شخصيٍّا ورًضا إقناًعا أكثر تواصل صور يُعزز أن التجارية بالعالمة الشخيص للشغف
ألرستي. حبي من عاًما عرشين قبل أي ١٩٦٩؛ عام للبيسبول ميتس نيويورك لفريق حبي بدأ
اإلعالن مسابقة ضمن ألرستي وحبي املفضل لفريقي حبي بني الجمع فرصة يل أتيحت وعندما

الفرصة. انتهزت ميتس نيويورك بفريق الخاصة الشهرة» من ثانية ١٥» التليفزيوني

موقع خالل من التذاكر مبيعات شجع موسمك». «جاء التجارية: العالمة شعار اذكر امللخص:
شبكة تليفزيون عىل ميتس فريق مباريات أثناء الفائزة اللقطة تُذاع وسوف كوم. دوت ميتس

الشهري. شاي ملعب يف امللعب أرض عىل احتفال يف الفائزون ويُكرَّم الرياضية نيويورك قنوات

دريمز) أوف (فيلدز األحالم» «ملعب عنوان حمل كوستنر كيفن للممثل أحبه فيلم من واستلهاًما
أبطال عن البنته يحكي أبًا تُصور الحياتية اللقطات من ملجموعة قصة ترسد لوحة وضعت
مشاهدة االبنة فتطلب للبيسبول. ميتس فريق عىل مرت التي العصور من عرص كلِّ من مختلفني
املحيل امللعب إىل وإييل وهانا أنا وصلت التصوير مساء يف التذاكر. لرشاء فيذهبان املباريات، إحدى
بينما األمطار توقفت حيث صفنا؛ يف تقف البيسبول آلهة كانت الحظ ولحسن مدينتنا، يف الرطب
قبل. من البيسبول كرة صد سور تسلقت قد أكن ولم السحب. املتألقة الشمس أشعة اخرتقت

التايل. اليوم يف فيديكس طرود عرب وأرسلناها الليلة تلك يف اللقطة مونتاج أنهينا

اتصلت ما ورسعان ربحنا!» لقد أبي! يا ربحنا «لقد قائلة: مكتبي يف هانا بي اتصلت يومني، وبعد
الليلة!» إعالنك شاهدنا «لقد قائَلني: وأبي أمي

شاشة ملء بالجائزة الفائز إعالننا عرض أثناء شاي ملعب عىل الواقفة عائلتي إىل املشهد وتحول
الكبري النجم عىل وناديت هانا إىل أرشت لنا تقديًرا الجماهري هتاف أثناء ذلك، وبعد النتائج. إعالن
إن كارلوس، يا «انظر قائًال: وأومأ الجانبية. الخطوط عىل باإلحماء يقوم كان الذي رايت ديفيد

هنا!» معنا اإلعالن نجمة
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لبناء الطريق إنه التجارية. العالمة يخص الذي العمل يف جهدك قصارى ابذل املستفاد: الدرس
هللا. بإذن تُنَىس ال عائلية لحظات صنع إىل والطريق الذاكرة، يف يبقى إعالن

كالرك توم

الشهرة). من ثانية ١٥) األحالم»: «فريق تليفزيوني: إعالن

الخاصة الشهرة» من ثانية ١٥» مسابقة لصالح املشجعني صنع من محتًوى يس— جي إف اإلعالنية: الوكالة
ميتس. نيويورك بفريق

كالرك. إييل كالرك، هانا كالرك، دون كالرك، توم اإلبداعيون: املخرجون
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ومواقع والفعاليات التجارية العالمات وخدمات الرعاية مثل — األنماط بعض وتُعد
وسواء اإلعالنية. للرسائل عملية وسائل — التليفزيون إعالنات وربما املصغر الويب
حاجة وهو أال ثابتًا واحد يشء سيظل فنيت، أم ت تغريَّ أم اإلعالنية األنماط هذه أبقيت
ستمكنهم التي اإلبداعي التفكري بملكات التمتع إىل الفنيني واملخرجني اإلعالنات مصممي

دائًما. إليهم حاجة يف وسيظلون اإلعالن. تصميم من

اإلعالنات؟ يصنع من (2)

فني مخرج من ُمكوَّن ثنائي من التقليدي اإلبداعي الفريق ن يتكوَّ اإلعالن وكاالت يف
يف يعمل الذي برينباخ كان برينباخ. بيل أفكار بنات من نموذج وهو إعالنات. وكاتب
وأسفرت فنيني، بمخرجني اإلعالنات ُكتَّاب يزود بي) دي (دي برينباخ دين دويل وكالة
يف اإلبداعية» «الثورة أثناء (١-٦ شكل (انظر رائد عمل عن املبدعة فرقه ورؤية رؤيته

العرشين. القرن وستينيات خمسينيات يف اإلعالنات
اإلبداعية القرارات يتخذ الذي — املساعد اإلبداعي املدير أو اإلبداعي املدير يُرشف
اإلبداعي الفريق عىل — الفني واإلخراج اإلعالن وكتابة واملنهج التصور حول النهائية
التخصصات املتعددة اإلبداعية الفرق الوكاالت بعض ل وتُفضِّ للعميل. العمل تقديم قبل
إضافيني أعضاء عدة أفرادها بني تضم التي وهي التجارية، بالعالمات خاصة فرًقا أو
تسويق. وخبري تفاعيل وُمصمم املعلومات تكنولوجيا يف وخبري العميل عالقات مدير مثل
األرجح عىل بينهم من إبداعيني، مسئولني عدة يوجد أن يمكن املرشوع نوع عىل واعتماًدا
العالقات عن ومسئول املستخدم تجربة عن ومسئول تكنولوجي ومسئول إبداعي مسئول

العمالء. مع
عن مسئوًال الفني املخرج يصبح فكرة اختيار وبمجرد باألفكار. الفرق تأتي
املصور واختيار البرصي، والنسق العام، واإلحساس املظهر يف (املتمثل الفني اإلخراج
الكتابة. عن مسئوًال اإلعالنات كاتب ويصبح والتصميم، املرئي والتصور الرسام)، أو
جيد فني مخرج فأي العمل. تقسيم يتداخل قد بكفاءة، اإلبداعي الفريق يعمل وعندما
قادًرا يكون أن يجب جيد إعالنات كاتب وأي اإلعالنات، كتابة عىل قادًرا يكون أن يجب

برصيٍّا. التفكري عىل
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.(١٩٦٠) صغري» نطاق عىل «فكر مطبوع: إعالن :١-٦ شكل

نيويورك. بي، دي دي اإلعالنية: الوكالة

برينباخ. بيل اإلبداعي: املدير

فاجن. فولكس العميل:

العرشين.» القرن ستينيات يف جديًدا إبداعيٍّا معياًرا بي دي دي لوكالة البرصي النسق «وضع

املخرج من امُلكوَّن التقليدي اإلبداعي الفريق إىل وباإلضافة تعاوني. عمل اإلعالن
املخططون بينهم من آخرين، محرتفني عىل اإلعالن يعتمد اإلعالنات وكاتب الفني
وُمصممون وُمربمجون، التسويق، ومديرو العمالء حسابات ومديرو االسرتاتيجيون،
الشاشات عىل معتمدة إعالمية وسائط مع التعامل وعند تفاعلية. وكاالت أو تفاعليون
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تجاريني، ومديرين إعالميني، ومخططني تقليدية، غري تسويقية وكاالت أيًضا هناك فإن
وموسيقيني (ُممثلني ومواهب اإلنتاج، بعد ما خدمات ووكاالت إنتاج ووكاالت ومنتجني،
الكثري. وغريهم املواقع، ومستكشفي املمثلني، اختيار ومخرجي ورسامني)، وُمصورين

إعالنات عىل ويسيطر اإلعالن يصنع من هي اإلعالنية الوكاالت أن عىل العادة جرت
وكامريات مويف، آي برنامج يف (املتمثلة التكنولوجيا أن فنجد اآلن أما التجارية. العالمات
العاديني األشخاص تمكن األدوات) هذه من وغريها تولز، برو وبرنامج الرقمية، الفيديو
لم بطرق وعملية اقتصادية إعالنات صنع من — شخص وأي واملستهلكني العمالء —
والوكاالت التجارية العالمات رشكات أصبحت اإلعالن. ملحرتيف إال السابق يف متاحة تكن
تحاول لكنها السيطرة، من قدٍر عن وتتنازل الجمهور إىل املحتوى تطوير تُسلِّم اإلعالنية
من كبريًا قدًرا التكنولوجيا حولت لقد التجارية. للعالمة كصانعني الناس إرشاك أيًضا
زاد التجارية، بالعالمة الناس اشتغال زاد وكلما املستهلكني. إىل التجارية العالمة قوة

تجاهها. بالوالء شعورهم وزاد التجارية العالمة لهذه استخدامهم

اإلعالن وكالة (1-2)

خدمات من وغريها وتسويقية إبداعية خدمات للعمالء تقدم رشكة هي اإلعالن وكالة
ثمانينيات أواخر يف وعرضها. وإنتاجها وابتكارها اإلعالنات بتخطيط املتعلقة األعمال
العديد يوجد واليوم تكتالت. يف البارزة اإلعالن وكاالت من الكثري اندمج العرشين القرن
جروب، بي بي ودبليو جروب، وإنرتبابليك جروب، أومنيكوم مثل الكربى التكتالت من
من الكثري يوجد الحال بطبيعة الكثري. وغريها ودينتسو، جروب، وبابليسيس وآفاس،
يملكها واحدة وكالة هي املستقلة اإلعالنية والوكالة العالم، حول املستقلة اإلعالن وكاالت

التكتالت. أحد من جزءًا وليست أفراد ويديرها

اإلعالنية الوكاالت أنواع (أ)

املتعلقة اإلبداعية والخدمات األعمال من عريًضا نطاًقا الكاملة الخدمات وكاالت تُقدِّم
والتنفيذ واإلنتاج والتصميم اإلبداعية األفكار وتوليد التخطيط ذلك ويف اإلعالن، بعملية
وكاالت بعض تقوم ذلك، إىل باإلضافة التليفزيونية. والربامج األفالم يف املنتجات وإظهار
والتصميم العامة، العالقات مثل التسويقية التواصل وسائل بتويل الكاملة الخدمات
لرشكات مشاركة تكون أن املمكن من أو املبارش، والتسويق التفاعيل، واإلعالن الدعائي،
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الكاملة؛ اإلعالنية الخدمات تُقدم التي اإلعالن وكاالت العمالء ويختار الخدمات. تلك تقدم
العميل احتياجات جوانب من جانب أي مع التعامل عىل قادرة املؤسسات هذه ألن

التسويقية.
تجذب ما وغالبًا صغرية، عادًة وتكون خاصة، ملكية املستقلة اإلعالنية الوكاالت

اإلعالنية. الوكالة يف املسئولني مع املبارش التعامل يُفضلون الذين العمالء
املايض، يف الشاشة. عىل املعتمدة اإلعالمية الوسائط عىل فرتكز التفاعلية الوكاالت أما
عن املسئولة هي كانت أخرى وكاالت مع يعملون اإلعالميون املختصون هؤالء كان
للعالمات األساسية الوكاالت هي التفاعلية الوكاالت من فكثري اآلن، أما اإلبداعي. الجانب

التجارية.
املبارش، والتسويق التجارية، العالمة وصناعة اإلعالن، إنتاج الرشكات بعض ل تُفضِّ
داخلية إعالنية وكاالت الرشكات هذه وتمتلك كليٍّا. أو جزئيٍّا بنفسها الدعائي والتصميم

وتديرها. بها خاصة

األخالقيات (3)

الخدمة إعالنات تساعد قطًعا جنب. إىل جنبًا التعايش واألخالقيات اإلعالن ُوْسع يف
ال اإلسهام وهذا العام، الصالح يف اإلعالن مهنة إسهامات أكرب وهي املجتمع، العامة
باملعايري االستهالكية اإلعالنات تلتزم أن أيًضا املمكن ومن فيه. املبالغة أو إنكاره يمكن
التي باألمور علم عىل اإلعالنية الوكالة يف واملحرتفون العمالء يكون فعندما األخالقية؛
من عندها االجتماعية، واملسئولية العادلة املمارسة بمعايري ويلتزمون أخالقية غري تَُعد
موضع فالكل االجتماعية؛ املسئولية من مفرَّ وال . أخالقيٌّ إعالٌن لدينا يكون أن املمكن
ساوساليتو يف بي» إس إس «بي وكالة يف اإلبداعي املدير باتلر جون ويُذكرنا ُمساءلة.
استخدام يف باملسئولية نتحىل أن ويجب صوتًا، ُمنحنا «لقد فيقول: كاليفورنيا بوالية

الصوت.» ذلك
إليكم األخالقية، األمور تحديد من كبري حدٍّ إىل أسهل األخالقية غري األمور تحديد إن

مراعاتها: الواجبة باألمور واضحة قائمة

والعرق الدين حيث من األشخاص يخص ما احرتم باحرتام؛ الجمهور عامل •
واإلثنية. والسن والنوع
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صادًقا. كن •
مسئوًال. كن •

«آدباسرتز» مثل رقابية جماعات هناك فإن الذاتية السياسة إىل باإلضافة
ألريت»، و«كومريشال (www.mediawatchuk.org.uk) املتحدة» و«ميدياووتش-اململكة
جني أمثال األفراد من النقاد إىل باإلضافة جريلز»، و«جوريال اإلعالنية، املعايري وهيئة
ونقاد مشاهدته، املهم من الذي (١٩٨٧) ببطء» يقتلنا زال «ما فيديو صاحبة كيلبورن
الراسخة» واألنماط الجنيس التمييز ضد منظمون «رجال جماعة أمثال الجماعات من
.(١٩٨٨) مشدودة» وأرداف مبتذلة «أدوار بعنون رشائح عرض فيديو أنتجت التي
ثته وحدَّ ١٩٦٤ عام األصل يف ُكتب الذي فاملهم» األهم «بيان قراءة املهم من زال وما

.٢٠٠٠ عام التصميم مجالت من وست «آدباسرتز» مجموعة
السلوك ضمان يف نيويورك» يف اإلعالن مجال يف العامالت «النساء جماعة وتساعد
الصور يفحص الذي والقبيح»، والسيئ «الجيد بعنوان جوائز برنامج خالل من األخالقي
أمثال املحرتفني جماعات أيًضا اإلعالن مهنة تساعد اإلعالنات. يف للنساء والسيئة الجيدة
الواحد النادي وجمعية إنجلرتا، يف دي» إيه آند «دي الفني واإلخراج التصميم جمعية
املخرجني ونادي إيه»، جي آي «إيه الجرافيك لفنون األمريكي واملعهد كلوب»، «وان
يبادر ذلك، عىل عالوة اإلعالن. تنظم حكومية وكاالت بالطبع ويوجد نيويورك. يف الفنيني

األخالقي. غري السلوك بمعارضة املستهلكون وكذلك املستهلك حقوق عن املدافعون
كي هة املوجَّ االنتقادات واملحرتفون واملستجدون الطلبة كلُّ يُدرك أن يجب أخريًا،
احرتام عىل كثريًا املرء يحرص أن بكثري األفضل ومن أخالقية. أكثر اإلعالن يكون
أن عىل متخفيًا النمطي التفكري يكون أن يمكن مًدى أيِّ إىل مدرًكا يكون وأن جمهوره

األمور. لهذه مدرك غري يكون
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الثاني الفصل

املرشوع تطور مراحل

مراحل ست (1)

تنفيذ ← إنتاج ← تصميم ← أفكار ← اسرتاتيجية ← عامة نظرة

عن تصدر اإلبداعية فالحلول اإلعالني؛ املرشوع مراحل كل يف مطلوب اإلبداعي التفكري
«تصنيف نموذج ويصنف خيال. ذات ثاقبة عقوًال يضم فريق عن أو وخيايل ثاقب عقل
مراحل لتمثيل هنا نستخدمه وسوف التفكري، مهارات بلوم بنجامني وضعه الذي بلوم»

كالتايل: بلوم وتصنيف املرشوع. تطور

املعرفة. •
الفهم. •

التطبيق. •
التحليل. •
الرتكيب. •
التقييم. •

الثانية» «املرحلة ويف املعلومات. نجمع حيث املعرفة، نكتسب األوىل» «املرحلة يف
نطبق ثَمَّ وِمن الرؤى؛ ونكتسب بتجميعها قمنا التي املواد معنى نفهم إذ الفهم ن يتكوَّ
التصميم مرحلة الثالثة»، «املرحلة يف مبارشة. أكثر جديدة سياقات يف املواد مستخدمني
الفكرة. عن بحثًا أيدينا بني التي املواد ونفحص التحليل مرحلة نبدأ التقليدي، التصوري
مًعا األجزاء ونضم مختلفة، ومؤثرات أفكار بني فنجمع الرتكيب مرحلة إىل ننتقل ثم



والتصميم اإلعالنات

التقييم بعملية ننشغل والسادسة» والخامسة الرابعة «املراحل ويف جديد. كيان لتكوين
أوًال التصورية؛ الناحية من أفكارنا قيمة عىل للُحكم سعيًا وتدقيق تفكري من تتضمنه وما
والتنفيذ. واإلنتاج التصميم حيث من العملية الناحية من ثم املبدئية أهدافنا يخص فيما

العامة النظرة األوىل: املرحلة (1-1)

عرًضا العميل؛ مع مبدئيٍّا اجتماًعا ويشمل مرشوع. أي يف األوىل املرحلة هو التعرف
أهداف تحديد الداخيل؛ التخطيط اجتماع املهمة؛ عن األساسية للمعلومات مختًرصا
منتجاته عن أو العميل، مؤسسة أو عمل مجال عن معلومات معرفة العميل؛ ومتطلبات
وعقد املواد، جمع أيًضا املرحلة وتتضمن املنافس. وتحليل الجمهور تحديد خدماته؛ أو

األحيان. بعض يف السوقي والبحث واإلنتاج، التصميم جدول ووضع االجتماعات،
اإلعالنات؛ وُكتَّاب الفنيني املخرجني صغار التخطيط من النوع هذا يضم ال وعادًة
املدير أو اإلبداعي املدير من املعلومات عىل يحصلون سوف الفنيني املخرجني فصغار
عملية تسري كيف الفنيني املخرجني صغار يفهم أن يجب ذلك، ورغم املساعد. اإلبداعي
أفراد عدة خالل من التعرف عملية تتم أن املمكن من ومرحلة. مستًوى كلِّ يف التصميم
وكالتك من فريق خالل من أو العمالء، عالقات مدير أو العميل فريق أو العميل مثل:
بالوساطة يقوم شخص أي أو املساعد، اإلبداعي املدير أو اإلبداعي املدير أو اإلعالنية،

والعميل. الوكالة بني
التالية: األساسية املوضوعات حول الرتكيز يتمحور املرحلة هذه أثناء

املرشوع. ومقاصد أهداف •
العميل. عمل أهداف •

نطاًقا. األوسع العميل خطة يف املرشوع دور •
الجمهور. تحديد •
املنافسني. تحليل •

امليزانية. •
النهائي. واملوعد الجدول •

األخرى. املعايري •
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املجموعة: أو التجارية العالمة عن ممكن قدر أكرب معرفة املهم من

فريدة؟ كيان) أي الرشكة، (املؤسسة، املجموعة أو العالمة يجعل الذي ما •
املجموعة؟ أو للعالمة والعاطفية الوظيفية الفوائد ما •

قائدة املجموعة أو العالمة هل باملنافس؟ مقارنًة املجموعة أو العالمة وضع ما •
السوق؟ يف جديدة هي هل الثانية؟ املرتبة يف هي هل مجالها؟ أو فئتها يف

املعلومات جمع (أ)

إليه، ينتمي الذي العام القطاع أو (الصناعة العميل عمل مجال عن معلومات معرفة إن
األهمية. شديد أمر الخاصة) مؤسسته أو خدماته أو منتجاته أو الخاص عمله ونطاق
أو خدمة أو منتج كل معلومات تعرف أن يجب اإلعالن يف مبدًعا محرتًفا تكون فلكي
مدير يكون الحجم الكبرية أو املتوسطة الوكاالت يف عنها. باإلعالن مكلف أنت قضية
املحرتفني املهنيني معظم ويقوم املعلومات. لك يقدمان من هما والعميل العمالء عالقات
عىل متاحة املعلومات اإلنرتنت جعل الحال وبطبيعة بأنفسهم. البحث من قدر بإجراء
سيما ال البحث، إلجراء طريقة أفضل هي ما تُدرك أن فعليك قبل. ذي من أكرب نحو

منها. وتجمعها املعلومات عن فيها تبحث سوف التي األماكن
أوراق من بدءًا املعلومات، جمع أدوات من متنوعة مجموعة الناس يستخدم
بأجهزة وانتهاءً املالحظات، بدفاتر مروًرا الفهرسة، وبطاقات الالصقة املالحظات
تفاعلية أدوات (وهي الويدجيت تطبيقات مثل الرقمي املساعد وأجهزة الرقمي التخزين
من البعض ويستفيد املكتب). سطح عىل للمستخدم مالحظات إظهار مثل خدمات تقدم
مثل االجتماعية املفضلة العالمات حفظ مواقع استخدام خالل من ٢٫٠ الويب إمكانيات
والدخول اإلنرتنت عرب بالتخزين يسمح الذي http://del.icio.us.com ديليشاس موقع

كمبيوتر. أي من املرجعية للعالمات
إىل استمع مجاله. يف خبري فالعميل العميل؛ يقدمها التي للمعلومات جيًدا أنصت
خالل ومن بتمعن. امُلقدَّمة املعلومات وافحص والسوق، والجمهور املشكلة عن يقوله ما
منافسه عن يقوله وما املجموعة أو التجارية العالمة عن العميل يقوله ملا الدقيق االنتباه

مفيدة. مستبرصة رًؤى عىل تحصل قد
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من محددة مجموعة يف امُلتمثل الجمهور معرفة أيًضا الرضورية العوامل ومن
هو الجمهور والحل. والتصميم الرسالة إليهم تُوجه الذين املستهدفني األشخاص
تتبنى أو الخدمة، أو املعلومة تستخدم أو املنتج، تشرتي سوف التي األساسية املجموعة
الجمهور رغبة فهم إظهار خالل من املثال سبيل فعىل التجارية؛ العالمة أو الهوية هذه
موقع يقوي ومجانية، سهلة بطريقة والجمال الصيحة عالم يف الخربة من االستفادة يف
فوج مجلة بني العالقة سكيماتيك وكالة قبل من املطور يف» تي فوج «شوب تسوق

.(٢-١ شكل (انظر املرغوب والجمهور واملعلنني

يف». تي فوج «شوب تسوق قناة النطاق: عريضة اإلنرتنت شبكة عىل قناة :٢-١ شكل

سكيماتيك. اإلعالنية: الوكالة

كانينجهام. إيان الفني: اإلبداعي/املخرج املدير

نيومان. بول املرشوع: مصمم التقني، املدير

فوج. مجلة إىل املعلنني لجذب وأنيقة التفاعل عالية جديدة طريقة عن تبحث لإلعالم «كوندنت» رشكة كانت
القناة تتميز النطاق. عريضة اإلنرتنت شبكة عىل قناة وهي يف، تي فوج شوب تسوق قناة النتيجة وكانت
املجلة يف املطبوعة اإلعالنات يف املعروضة املنتجات ق بتسوُّ فوج مجلة لُقرَّاء تسمح وهي وممتعًة، رائعًة بكونها

وبسهولة. برسعة
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مقابل (يف كوندنت لصالح إعالنات صفحة ٧٢٧ عن يف» تي فوج «شوب تسوق قناة من األوىل النسخة أسفرت
املتزايد. اإليراد يف كبرية زيادة وهذه — املايض) العام يف صفحة ٦٢٠

خت ورسَّ املوضة، لصيحات وجهة إىل يف» تي فوج «شوب تسوق قناة اإلعالنية سكيماتيك وكالة حوَّلت «لقد
يُمكن كذلك مختلفة. أماكن إىل الوقت ذلك يف يوزع كان الذي التحريري فوج ملحتوى أسايس كموطن املوقع
و(يمكنهم) فوج، من املقدمة الصيحات وعروض وإعالنات األزياء، لعروض فيديو مقاطع مشاهدة للزوَّار
إسهامات من مؤلف املوقع يف قسم إىل يتبعونها التي والصيحات إطالالتهم تعكس شخصية صوٍر تقديم
ملجلة املوقع سمح والجمال، املوضة صيحات لخربات واملجاني السهل الوصول إتاحة خالل ومن املستخدمني.

منها. استفادة أكرب وتحقيق املرغوب الجمهور مع العالقة بتقوية — عنها وللمعلنني — فوج

الرشاء) يمكن حيثما اآلن» «اشِرت مهمة (وِزرُّ املتجر ومكان السعر عىل اشتماله هي املوقع هذا يف األبرز السمة
املبارشة من نوًعا يحقق كما وجذابًا، سهًال التسوق يجعل وهذا املطبوعة. فوج إعالنات يف معروض يشء لكل

مشرتين. يصبحوا أن عىل العابرين الزوَّار أو املتسوقني تشجع

ضمنه من العالم، حول للغاية وُمستحسن ُمكثَّف إعالمي اهتمام عىل يف» تي فوج «شوب ق تسوُّ قناة وحصلت
«.٢٠٠٨ عام ربيع مجموعة إطالق حتى الزخم هذا واستمر تايمز. نيويورك صحيفة يف عنها ُكتب مقال

سكيماتيك

االسرتاتيجية الثانية: املرحلة (2-1)

هو التايل الرتكيز فإن األوىل، املرحلة من االستوديو أو فريقك ينتهي أو تنتهي حاملا
سوف الذي االتجاه ارسم املجمعة، واملواد البيانات يف املطول التفكري بعد االسرتاتيجية.
والتخطيط، واالكتشاف والتقييم بالفحص تقوم سوف املرحلة هذه ويف حلولك. تتخذه
ألي التصوري األساس هي فاالسرتاتيجية تصميم؛ بوضع أو تصور بتكوين تقوم ولن
ويف التطبيقات. من برنامج داخل ولفظي برصي تطبيق كلَّ د توحِّ فهي برصي؛ تواصل
املجموعة أو التجارية العالمة مركز ل تأمُّ هي اإلعالنية االسرتاتيجية فإن األمر، جوهِر
والصلة، التميُّز، تحقيق نحو سعيًا السوق يف التصميم) (نوع اإلعالني التطبيق وتوجيه
من لكلِّ — التوجيهات تُقدِّم تصورية خطة فاالسرتاتيجية ذلك؛ عىل عالوًة والتأثري.

البرصي. التواصل بتطبيقات يتعلق فيما — اإلبداع ومحرتيف العميل
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اإلبداعي املوجز (أ)

من كلٌّ عليه يتَّفق — الخرائط من نوع — اسرتاتيجية خطة هو اإلبداعي» «املوجز
التصميم مرشوع تُحدد مكتوبة وثيقة فهو اإلعالن؛ وكالة أو التصميم ورشكة العميل
اإلبداعية» العمل «خطة أو التصميم» «موجز أيًضا عليه ويُطَلق اسرتاتيجيته؛ وتضع
داخل أو التصميم موجز خارج االسرتاتيجية وبيانات االسرتاتيجية، تحديد (ويمكن
وأهداف املهمة لتحديد سهل نسق وهو وأجوبة، أسئلة من املواجز معظم يتكوَّن املوجز).
املطروحة األسئلة أجوبة تكون وعادًة كامًال. تحديًدا والجمهور التصميم وسياق املرشوع
املعلومات إىل باإلضافة تمهيدي)، (أو للتصميم سابق سوقيٍّ بحٍث عىل قائمة املوجز يف
الخطة املوجز ويصبح وامليزانية. والجمهور املجموعة أو والخدمة امُلنتج عن املجموعة
اإلبداعية. الحلول خالله من تُقاس الذي املكتوب واملعيار األهداف لتنفيذ االسرتاتيجية
أن يمكن أو توجيهات، عىل للحصول املوجز إىل الرجوع اإلبداع ومحرتيف للعميل يمكن
أن يمكن املدروس الواضح واملوجز حلولهم. أو مفاهيمهم لدعم املصممون يستخدمه
مديرين سمعت ولقد إبداعي. تصور تكوين إىل ويؤدي امُلركَّز النقدي التفكري يدعم
األفكار لتوليد توجيًها يقدموا كي اإلبداعية املواجز كتابة أعادوا إنهم يقولون إبداعيني

الوضوح. من باملزيد يتسم

اإلبداعي؟ املوجز ن يُكوِّ الذي من

تكوين يف الفنيني وامُلخرجني مني امُلصمِّ األحدث االسرتاتيجي التخطيط نماذج تُِرشك
واملخططني، العميل، (يضم البداية منذ متكامل فريق تكوين إن اإلبداعي. املوجز
تكنولوجيا ومحرتيف واملنتجني، اإلعالنات، وُكتَّاب واملصممني، العمالء، حسابات ومديري
أكثر يَُعد وغريهم) الصناعة، ومصممي الداخليني، واملصممني واملعماريني، املعلومات،
ومزيد متعددة، نظر ووجهات نطاًقا، أوسع اسرتاتيجي تفكري إىل يؤدي مما تقدميًة
للتخطيط رضوريٍّا املتكامل الفريق أصبح والناشئ الجديد اإلعالم ظل ويف التعاون. من

االسرتاتيجي.
الفنيني املخرجني لصغار يُتاح أن املمكن من الصغرية والوكاالت االستوديوهات يف
من الحجم املتوسطة والوكاالت االستوديوهات ويف املوجز؛ يف املشاركة فرصة واملصممني
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التصميم. موجز إعداد عملية من جزءًا واملصممني املخرجني صغار يكون أن املحتمل غري
والعالمة املهمة اإلبداع ومحرتيف التسويق محرتيف من الفريق يف فرد كل يفهم أن يجب

دقيًقا. فهًما والجمهور املجموعة أو التجارية

إبداعي موجز عينة

.(٢-٢ شكل يف فيليه تشيك موجز أيًضا (انظر مختلفة صوًرا اإلبداعية املواجز تتخذ أن يمكن

١ رقم إبداعي موجز عينة

املرشوع: اسم •
التحدي. تحديد -

األسايس. الجمهور تحديد -
املجموعة. أو التجارية للعالمة الحايل الفهم وصف -

التجارية. العالمة جوهر تحديد -
االسرتاتيجية. تحديد -

التنفيذ. طرق أفضل تحديد -
اإلعالم. وسائل -

املعايري: -
التسليم. مواعيد

امليزانية.

٢ رقم إبداعي موجز عينة

امُلستهدف.) للجمهور كمثال ٢-٣ شكل إىل (انظر نتحدث؟ َمن إىل

توصيلها؟ نريد رسالة أهم ما

الناس؟ َقها يُصدِّ أن يجب ملاذا

استخدامه؟ الالزم الخطاب أسلوب ما

لإلعالن؟ تعرُّضهم بعد به يشعروا أو الناس يعتقده أن نريد الذي ما

املتطلبات؟ هي ما

الرسالة؟ لهذه األفضل الخيار تُمثل إعالمية قناة توجد هل
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٣ رقم إبداعي موجز عينة

التجارية. العالمة أم العميل •
املنتج. فئة •

عنها. املعلن التجارية للعالمة املميزة الفائدة الفريد: البيع عرض •
الطويل. املدى عىل املركز •

التواصل. اسرتاتيجية •
التجارية. العالمة شخصية •

املستهدف. الجمهور •
واالستخدام. الرشاء عادات •

الحياة. وأنماط والتوجهات القيم •
املنافسون. •

الدعم. •

٤ رقم إبداعي موجز عينة

نفسه الوقت ويف امُلستهدف بالجمهور صلة ذات ستكون التي املميزة الفكرة ما املوقف:
املجموعة؟ أو التجارية العالمة تجاه الحايل لتفكريه متحدية

الفكرة؟ وهذه املستهدف الجمهور بني يربط الذي العاطفي أو االجتماعي الرابط ما االرتباط:
هذه؟ التواصل مشكلة لحل الالزمة املعلومات بأفضل الفرضية تزويد يمكننا كيف الفرضية:
العالمة بني ما حوار بدء يف يساعدنا أن يمكن الذي التجارية العالمة يف املميز األمر ما الرؤية:

الشعبية؟ الثقافة وداخل املستهدف الجمهور وبني وامُلستهلكني، التجارية

الوكالة أو التفاعيل، االستوديو — اإلبداعية االستديوهات أنواع من نوع وكل
حالة يف مختلًفا، تعامًال املوجز مع يتعامل — التقليدية غري الوكالة أو اإلعالنية،
يف اإلعالنية الوكالة أو التصميم ورشكة العميل يشرتك أن يمكن اإلطالق. عىل استخدامه
ويمكن اإلعالنية. الوكالة أو التصميم لرشكة العميل يعطيه أن يمكن أو املوجز، كتابة
العمالء عالقات فريق أو بالعميل الخاص التسويقي الفريق التصميم موجز يُقدم أن
يتضمن وقد اإلعالنية. الوكالة أو التصميم رشكة يف التصميم مدير أو اإلبداعي املدير أو
أو البحث وأقسام االسرتاتيجيني، وامُلخططني اإلبداعي، الفريق من إسهامات املوجز
الصلة. ذات اإلعالمية الوحدات من غريها يف أو اإلعالن، وكالة أو التصميم رشكة يف اإلعالم
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أكثر». «كل خارجية: إعالنية لوحة :٢-٢ شكل

داالس. جروب، ريتشاردز ذا مجموعة اإلعالنية: الوكالة

راكر. دوج اإلبداعي: املدير

رينج. ديفيد الفني: املخرج

بارلو. جايل اإلعالن: كاتب

فيليه. تشيك العميل:

الناس ولنُذكِّر األخرى الرسيعة األطعمة لشطائر بديل كأفضل فيليه تشيك شطرية نقدم كي نعلن؟ «ملاذا
له. حبهم بقدر

تشيك شطائر يتناولون ما نادًرا الذين سنة ٤٩ إىل ١٨ بني أعمارهم ترتاوح الذين البالغني إىل نتحدث؟ من إىل
وظائف يف العامالت الكليات، خريجات السيدات، من األساس يف وهؤالء اإلطالق. عىل يتناولونها ال أو فيليه
يُدفع ما ويستحق لهنَّ أفضل الجيد األكل أن ويعتقدن الصحي، الحياة بنمط الدجاج هؤالء يربط مكتبية.

مال. من فيه

جيد أنه أعتقد فيليه. تشيك يف أفكر ال فإنني التسوق مركز يف أكن لم «إذا إحداهن: تقول حاليٍّا؟ يعتقدن ماذا
بعيد.» وقت منذ هناك إىل أذهب لم لكنني ا، جدٍّ

شطرية عن دجاج شطرية تناول «أَُفضل إحداهن: تقول أن نريد فيه؟ يُفكرن نجعلهنَّ أن نريد الذي ما
األفضل.» الشطرية هي فيليه تشيك وشطرية الهمبورجر.
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الثانية. الدرجة يف تأتي األخرى الشطائر كلَّ أن هي الفكرة إرسالها؟ يمكننا التي إقناًعا األكثر الفكرة هي ما

أهميته. يف يبالغ وال وصحي بسيط فيليه تشيك يُصدقننا؟ سوف ملاذا

إبداعية؟» توجيهات أي توجد هل

جروب ريتشاردز ذا

األمر.» هذا «أعِرف حملة: :٢-٣ شكل

أوهايو. كولومبوس، أدفرتايزينج، فيكتور اإلعالنية: الوكالة

فيكتور. ستيفن اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

فولبيه. روكو الفني: املخرج

لو. تاناف العميل:

أدفرتايزينج. فيكتور ٢٠٠٦ ©

الغرب بواليات القاطن الدخل املتوسط العادي األمريكي الشخص هو الصدد هذا يف امُلستهدف «الجمهور
القارئ نُشعر أن حاولنا ولذلك املحامي؛ إىل التحدث من عادًة يخاف وقد يوم، كل تقابله الذي األوسط

الهراء.» من خاٍل مبارش بسيط أسلوب خالل من باالرتياح

فيكتور ستيفن
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عادًة يلعب الذي — الوكالة يف العمالء عالقات مدير يكون اإلعالنية، الوكالة ويف
اإلبداع. لفريق اإلبداعي املوجز يُعطي من هو — والعميل املبدعني بني الوسيط دور

الثانية املرحلة خالل العميل مراجعة (ب)

واملوافقة اإلسهامات، وتقديم باملراجعة، العميل يقوم العملية من معينة مراحل خالل
بمراجعة العميل مطالبة تساعد أن ويمكن اللحظة. هذه حتى اتُّخذت التي القرارات عىل

املستقبل. يف التفاهم سوء دون الحيلولة يف وُحدِّدت للنقاش خضعت التي األمور

األفكار الثالثة: املرحلة (3-1)

العملية؛ يف األصعب املرحلة هو األفكار توليد يُعد واملستجدين الطالب من لكثري بالنسبة
عنها ُمعربَّ فكرة خالل من للجمهور معنًى ذات رسالة توصيل يتطلَّب اإلبداعي فاإلعالن
والتفسري والتحليل البحث الفكرة توليد يستلزم والكتابة. البرصي التواصل طريق عن
اإلعالنية الوكالة تُولِّد أن يجب مهمة كل أجل ومن واإلبداعي. التأميل والتفكري واالستنتاج
ترى املثال سبيل عىل الخامس). الفصل (انظر للعميل لتقديمها ُمجدية مفاهيم عدة
اإلعالنات، رشكات إحدى وهي وول، هيدريانز رشكة أن ريفيو» بيزنس «هارفرد صحيفة
األعمال صحف إحدى يف ُمشوِّقة مقاالت قراءة فائدة إظهار من تمكنت فكرًة كوَّنت
انتباه أرس عىل يساعد الذي التصميم عىل يقترص ال فاألمر ٢-٤)؛ شكل (انظر الحيوية
عىل أحدهما تماًما معتمَدين واملحتوى الشكل كان بل التقليدي، غري بمظهره املشاهد
يصبح األخرى تلو تركيز مجموعة كل «يف قائلة: وول هيدريانز رشكة وتُعلِّق اآلخر.
املناسبة املقاالت بإحدى ا مهتمٍّ اإلطالق عىل له «مناسبة» املجلة يعترب لم الذي الشخص
ذلك فعل يمكنك الرتكيز؟ مجموعات يف املوجودين غري األشخاص تستقطب كيف إذًا له.
إىل اإلعالن ل حوِّ أخرى بعبارة نفسها. املطبوعة مثل وملونًا ذكيٍّا اإلعالن جعل خالل من
يستمرون وسوف املجلة بمطالعة يهتمون الناس جعل هو هدفك للمنتج. مطبوع عرض

ذلك.» بعد متابعتها يف
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«بوصلة». مطبوع: إعالن :٢-٤ شكل

شيكاجو. وول، هيدريانز اإلعالنية: الوكالة

لينش. وكيفني ريتيش توماس اإلبداعيان: املديران

ويلك. ومويل ريتيش توماس الفنيان: املخرجان

لينش. وكيفني كريستينسني جريج اإلعالنات: كاتبا

جوردانو. ديف املصور:

ريفيو. بيزنس هارفرد العميل:

ريفيو، بيزنس هارفرد مجلة بصفحات الناس اهتمام أثرت إذا أنك مفاده بسيط معتقد عىل الحملة «تقوم
املجلة.» متابعة عىل يحرصون فسوف

وول هيدريانز
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مفصل إبداعي موجز عينة

التحدي؟ هو ما األول: السؤال

يف تساعد سوف األسئلة لهذه الوافية املخترصة واإلجابات مرغوبة. ونتائج هدف مرشوع لكل
التصور. توليد

املستهَدف؟ الجمهور هو َمن الثاني: السؤال

واالسرتاتيجيات الرؤى لتكوين رضوريٍّا يُعد األسايس الجمهور يشكلون الذين األشخاص تحديد إن
األسايس، الجمهور تحديد عند للتقييم كثرية ومعايري عوامل وتخضع بعد. فيما املناسبة واألفكار
يشري السلوكي. والوصف السايكوغرايف النفيس والوصف الديموغرايف، السكاني الوصف ومنها
العمر شائعٍة متغرياٍت من يضمه ما بني ومن املختارين، السكان سمات إىل الديموغرايف الوصف
األوصاف أما والدين. والعرق االجتماعية والحالة املنازل وملكية والتعليم والدخل النوع أو والجنس
وأنماط والقيم واالهتمامات والتوجهات بالشخصية ُمتعلِّقة سمات فهي السايكوغرافية النفسية
استخدام مرات عدد أو التجارية للعالمة الوالء مثل أموٍر إىل السلوكية املتغريات وتشري الحياة.
عنه. غنى ال أمٌر املستهدف الجمهور مجتمع أو ثقافة فهم إن األنشطة. أو االهتمامات أو املنتج،
الواليات يف بجمهور يرتبط قد الذي فاألمر الثقافة؛ تُقيدها نفسها اللغة فإن ذلك، عىل عالوًة

مشرتكة. اللغة أن من الرغم عىل إنجلرتا يف بجمهور يرتبط ال قد املتحدة

املجموعة؟ أو التجارية العالمة عن حاليٍّا الجمهور يعتقده الذي ما الثالث: السؤال

عىل التأثري يمكنك كيف لفهم رضورية املجموعة أو التجارية العالمة عن الناس تصورات تَُعد
تتذبذب. التصورات فإن ذلك، عىل عالوًة معهم. حوار بدء أو آرائهم

نحونا؟ به ويشعر عنا املستهدف الجمهور يعتقده أن نريد الذي ما الرابع: السؤال

املهمة، أهداف السؤال هذا جواب يعكس أن يجب الجمهور. لدى وجوده تريد واضًحا فعل رد حدِّد
الثالث). السؤال (انظر الحالية الجمهور تصورات االعتبار يف يأخذ أن أيًضا ويجب

التفكري؟ هذا تغيري يف تساعد سوف التي األفكار أو األدلة أو الحقائق ما الخامس: السؤال
عرضنا؟ دعم يمكننا كيف

وآرائهم. معتقداتهم تغيري من األشخاص تُمكِّن سوف التي واملعلومات الحقائق تقديم طريق عن
اإلعالنية. الرسالة مزاعم دعم خالل من وكذلك

التجارية؟ العالمة جوهر هو ما السادس: السؤال
لكل أو تجارية عالمة لكل يكون أن يجب اإلعالن. يف التجارية العالمة جوهر عن التعبري يجب
النطاق يف أو السوق (يف الذهنية املكانة اكتساب أمام املجال يُفسح جيًدا محدد جوهر مجموعة

باملنافس). مقارنًة املستهدف الجمهور عقول يف الكيان به يحظى الذي
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األسايس؟ الجمهور مع عالقة يُكوِّن سوف األسايسالذي الشعور ما السابع: السؤال
تكوين إن باملجموعة. أو التجارية بالعالمة االرتباط عند الناس به يشعر سوف شعوًرا حدد
بالعالمة املعجبني من مجموعات ويبني قوية، عالقات يخلق الناس مع الصحيح الشعوري الرابط

الوالء. ويُعزِّز التجارية،
وجه؟ أفضل عىل هدفنا ل تُسهِّ سوف إعالمية وسيلة أي الثامن: السؤال

األكرب. الوقت إليهم الوصول يف ترغب الذين الناس لها يُكرِّس التي اإلعالمية الوسيلة يف َفكِّر
تفاعل طريقة حدِّد إبداعية. بطرق اإلعالمية الوسائل يف فكِّر السؤال لهذا إجابات عن البحث عند
اختيار عىل كبريًا تأثريًا امليزانية تؤثر أن أيًضا يمكن مختلفة. إعالمية وسيلة كل مع املشاهدين

اإلعالمية. الوسيلة
امليزانية؟ هي ما أهمية؟ العنارصاألكثر هي ما التاسع: السؤال

رضورية: مرئياٍت العنارص تتطلب أن يمكن تطبيق. لكل املطلوبة والنصية البرصية العنارص د حدِّ
خطاب وأسلوب إعالن، وخاتمة وشعاًرا، مميزة، وعالمًة طباعة، وخطوط محددة، ألوان مجموعَة
ترويجية، وعروًضا تنظيمات، أو وقواعد وسمات، أساسيٍّا، إعالنيٍّا كاتبًا أو أساسيٍّا ا ونصٍّ معيَّنًا،
مرًة وألعابًا. الويب، مواقع وعناوين مجاني، اتصال وأرقام الصالحية، انتهاء ومواعيد وقيًما،
الطباعة، ورق واختيار اإلعالم، وسائل ذلك ويف قراراتك، من كثري عىل امليزانية تؤثر سوف أخرى،

الطباعة. وألوان

قد املثال، سبيل فعىل املرشوع؛ ونطاق طبيعة عىل اعتماًدا املطلوب العنارص عدد يختلف سوف
خارجية؛ إعالنات للوحة املطلوبنَي الوحيدين العنَرصين هما الويب وعنوان املميزة العالمة تكون

املطلوبة. املكونات من طويلة قائمة تكون فقد الويب ملوقع بالنسبة أما

متسقة بطريقة واللفظية البرصية والشخصية الهوية تأسيس يف أهمية األكثر العنارص حدد
الصلة. ووثيقة

األهم؟ االستنتاج هو ما العارش: السؤال
ل يُفضِّ ذهنه؟ يف عالًقا ويظل الجمهور، يتذكره أن يف ترغب الذي ما أهمية. األكثر الفكرة د حدِّ
إجابات تُعطي قد النهاية، قرب عنه اإلجابة حال لكن أوًال. السؤال هذا عن اإلجابة األشخاص بعض

السؤال. هذا جواب عن فكرة السابقة التسعة األسئلة
الجمهور؟ يفعله أن نريد الذي ما عرش: الحادي السؤال

أن يف ترغب أن املحتمل من الزائر؟ أو املشاهد يفعله أن تريد الذي ما املطلوب: اإلجراء حدد
أن أو ، طبيٍّ بفحٍص يقوم أن أو معينة، لقضية يتربع أن أو التجارية، العالمة الجمهور يشرتي
النقر أو االستقصاءات، أحد إكمال أو ويب، موقع زيارة أو مساعدة، خط أو مجاني برقم يتصل

آخر. يشء فعل أو بالدم، التربع أو الرابط، أو الفيديو مشاركة أو الروابط، أحد عىل
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التصميم الرابعة: املرحلة (4-1)

خيارات عدة للعميل تُقدَّم مرئية. صورة يف الفكرة عن التعبري عملية املرحلة هذه تشهد
وتقدم مرشوع لكلِّ تصميًما االستوديو أو الوكالة تقدم أن يجب لذلك، ومحددة؛ متباينة

اإلبداعية. الحلول من العديد
والقلم التفكري خالل من العمل املصممني معظم يبدأ هذا، عرصنا يف وحتى
وبعضهم وللتأليف. األفكار لتصور ُمصغرة مخططات ويصنعون أيديهم، يف الرصاص
تركيبات أو ألوان بمجموعات يبدأ اآلخر والبعض البرصية. الكوالج بقصاصات يبدأ
نقطة التالية الخطوات وتَُعد كبري. حدٍّ إىل وُمكرَّرة خطية ال عملية التصميم إن محددة.

بك. خاصة تفكري طريقة تجد أن إىل لك جيدة انطالق

مصغرة مخططات األوىل: الخطوة (أ)

املبدئية أفكارك عن تعرب صغرية رسيعة بدائية رسومات هي املصغرة املخططات
صناعة أساليب استخدام يف املمارسات أفضل وتتمثل باأللوان. أو واألسود باألبيض
قلم أو الرصاص القلم مثل الرسم أدوات باستخدام باليد الرسم أي التقليدية؛ الصور
بالقلم الرسم ألن ملاذا؟ رقمية. وسيلة أيِّ استخدام من بدًال الجاف القلم أو التحديد
البرصي، والتفكري املشكالت، وتحديد االستكشاف يُعزِّز التحديد بقلم أو الرصاص
الصور الطلبة من كثري يتصفح الرقمية الوسائل باستخدام البدء عند لكن واالكتشاف.
ويَُحول التجربة عىل الرصاص بالقلم املخططات رسم يشجع حني يف الرسم. من بدًال

ألوانه. السابق التنقيح دون
واالستكشاف برصيٍّا التفكري املخطط رسم عملية لك تتيح املخططات رسم عند
الفن. صناعة عملية أثناء االحتماالت عىل االنفتاح عن فضًال اكتشافات، إىل والتوصل
موال خوسيه وينصح املختلفة. التخطيطية الرسوم أفكار من ُممكن عدٍد أكرب توليد عليك
بني «الفرق قائًال: فلوريدا بوالية ميامي يف كومونيداد ال لوكالة اإلبداعي واملدير املؤسس
أن إالَّ نفسها، الرتيبة بالحلول يأتي كليهما أن هو البارعني واملبدعني السيئني املبدعني
حتى العمل فيواصلون البارعون املبدعون أما الحد، هذا عند يتوقفون السيئني املبدعني

وإمتاًعا.» تفرًُّدا أكثر حلٍّ إىل الوصول
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املسوَّدات الثانية: الخطوة (ب)

هذه من الغرض امُلصغرة. التخطيطية الرسوم من دقة وأكثر أكرب رسوم هي امُلسودات
يمكن وكيف تصميم كل تصور واستعراض األفكار، أفضل من بعض إطالق هو املرحلة
يف والصور الكتابة واستخدام واختيار تكوين خالل من وجه أفضل عىل عنه التعبري
التصور تكوين بدأت قد ستكون عملك، طريقة حسب املرحلة، هذه يف امُلركب. العمل
الكوالج، فن مثل املمكنة، اإلبداعية األساليب يف التفكري وقت وهذا منتصفه)، يف تكون (أو
يدويٍّ أسلوٍب أي أو الرسم، أو الطباعة، أو الفوتومونتاج بفن املعروف الصور تركيب أو
املسودات حجم يكون أن يجب الثامن). الفصل (انظر تعبري أفضل الفكرة عن للتعبري
ويب، موقع أكان سواء النهائي، النسق أبعاد مع (يتناسب معني رسم مقياس حسب
أو املساعد اإلبداعي املدير حسب وعىل مطبوعة). مجلة أو محمول، هاتف شاشة أو
الرسوم مرحلة من — برصية مرحلة كل يف أفكارك رؤية يف يرغب فقد اإلبداعي، املدير
إعطاء أو عليها التعليق أجل من — الشاملة الرسوم مرحلة إىل املصغرة التخطيطية

التصميم). لفحوى وتنقيًحا شموًال أكثر تصوًرا فريى العميل (أما املوافقة
مزيًدا وولِّد املصغرة، التخطيطية الرسوم إىل عد ناجحة، غري املسودة كانت إذا
من العديد توليد املهم من املرئي. التصور لصياغة جديدة طريقة جرب أو األفكار، من
العمالء معظم ويفضل بديلة. حلول لديك يكون كي البداية يف املجدية التصميم أفكار

مختلفة. تنفيذ وطرق تصورات ثالثة عن يقل ال ما بني من االختيار

العرضالشامل الثالثة: الخطوة (ج)

عىل وتهيئتها صياغتها بعد التصميم لفكرة تفصييل تمثيل إىل الشامل العرض يشري
التصميمات وتبدو إنتاجها. عند القطعة عليه ستبدو ملا قريب تصور وهو مدروس، نحو
فإنها بعد تنتج لم أنها من الرغم وعىل املنتهي؛ أو املطبوع املنتج مثل عادًة الشاملة
عىل عرضها أو طباعتها وقبل للعيان، تظهر أن قبل كامًال تمثيًال املشكلة حل تمثل

إعالمية. وسيلة أي عىل أو الشاشة
التصميم من قريبة واإلطار والصور والرسوم الكتابة تكون الشامل التصور ويف
من سطر كل محاذاة يجب النهائية. القطعة عن دقيٍق انطباٍع لنقل يكفي بما النهائي
التصور يكون أن يجب كذلك الحروف. بني املسافات كل ضبط ويجب الكتابة، سطور

بحرفية. مصنوًعا النهائي الشامل
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والتطوير التصميم عملية فإن الشاشات، عىل املعتمدة للتطبيقات بالنسبة أما
وقت يف يحدثان والتصميم البرصية فاالستكشافات نفسه؛ الوقت يف يحدثان التقني
من جيًدا قدًرا األمر ويتطلب متعددة، مراحل عىل االختبار يحدث األولية. النماذج إعداد
وعادًة الشاشة. عىل بالعرض املتعلق التفكري من جديدة نماذج استخدام عند االختبارات
كي أجدد نماذج عىل أخرى مرًة االطِّالع ويطلبون الجديدة النماذج املختربون يحب ال

املفضلة. النماذج يُحدِّدوا

الرابعة املرحلة خالل العميل مراجعة (د)

بل ذلك.» ننتج دعونا رائع! «هذا هاتفني: الشديدة موافقتهم عن العمالء يُعرب ما نادًرا
بالتقييم امُلصمم يقوم املرحلة، هذه وخالل وتحسينات. تغيريات إجراء يطلبون ما عادًة

العميل. موافقة عىل والحصول والتحسني
املصمم بني الحل عىل برصية موافقة باعتباره عادًة الشامل التصور يُستخدم
لغرض تطبيًقا تصنع كنت وإذا للمطبعة. األصل طبق نسخًة أو ودليًال والعميل،
مظهر يُغري أن كثريًا املحتمل من امُلقوَّى الورق بأن العميل تذكري املهم فمن الطباعة،

املطبوعة. القطعة

اإلنتاج الخامسة: املرحلة (5-1)

هذا طباعة يعني املطبوعة الحلول أحد تنفيذ فإن الجرافيك تصميم طالب يخص فيما
املتحركة الرسوم صنع طريقة يعرفون الذين والطلبة املنزلية. الطابعة باستخدام الحل

الرقمية. الحلول إنتاج متطلبات أفضل نحو عىل يفهمون التفاعيل التصميم أو
من واختباًرا تفاعلية، نماذج الرقمية الحلول من العديد يتطلب املهني، السياق يف
ومراقبة تطوير، وأنشطة وظيفية، ومواصفات مفصًال، سلكيٍّا وإطاًرا املستخدم، ِقبَل

االختبار). اكتمال (بمجرد خروج ومعايري جودة،
كان ما وإذا التطبيق، نوع عىل اعتماًدا متنوعة أشكاًال املختار التصميم تنفيذ يتخذ
اإلنتاج ويتطلب البيئي. املحيط يف معروًضا أو الشاشة عىل معتمًدا أو مطبوًعا التطبيق
التكنولوجيا، ومديرو الويب، ومنتجو التفاعل، خرباء وفيهم املحرتفني، مع قرب عن العمل
األكواد، ومطورو اإلعالمية، الوسائل تفعيل ومسئولو اإلعالميون، واملخرجون واملطورون،
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األنثروبولوجيا ومتخصيص النفس علماء وربما املعلومات، تكنولوجيا محرتيف من وغريهم
االجتماعية.

التنفيذ السادسة: املرحلة (6-1)

مهمة انتهاء وبعد التنفيذ. حيز يف وتُوضع الحلول تُستخَدم األخرية، املرحلة هذه يف
ويتضمن مفيد. أمر املعلومات استخالص أن واملصممني العمالء بعض يجد التصميم

ونتائجه. الحل مراجعة ذلك
املنتهية املهمة فحص يف يتمثل وهو استثنائي، نحٍو عىل مفيد املعلومات واستخالص

صحيح. نحو عىل سارت التي واألمور سيئ نحو عىل سارت التي األمور لتحديد

حالة دراسة

بريتون، معرضتيم الحديث، الفن متحف الكواليس: خلف حالة: دراسة
بروكلني سبيسشيب، بيج رشكة

سيزرز (إدوارد ات» املقصَّ األيدي ذو «إدوارد وفيلم جوس» «بيتل فيلم ظهور من طويل وقت قبل
وعندما بعناية. املصنوع عامله وبناء وتخطيط، وتلوين، رسم، يف مشغوًال بريتون تيم كان هاند)،
بيج رشكة مع تواصلوا املاضية، الفنان أعمال الستعراض كبريًا معرًضا الحديث الفن متحف أطلق
شيب سبيس بيج رشكة يف العاملني لكون ونظًرا تفاعلية. بيئة يف املعرض تُظهر كي شيب سبيس

الفنان. من اإللهام تستمد بيئة صنعوا فقد بريتون، تيم الفنان معجبي قدامى من

عىل األول االتجاه ركز للتصميم. اتجاهات ثالثة بني اإلعالنية الوكالة جمعت التصور، وضع وأثناء
يف لأللوان استخدامهم كان حيث رقمي، عالم إىل وحولوها بريتون، أعمال يف املجردة العنارص

الحركة. يخلقوا كي واملربعة املخططة األنماط عىل تركيزهم وانصبَّ الحدود، أضيق

املتباينة، لأللوان واستخدامه الفنان ورسوم بلوحات التالعب اختاروا فقد الثاني، االتجاه يف أما
الحادة. والزوايا والظالل والظلمات، واألضواء

ممارسة استخدموا — املطاف نهاية يف شيب سبيس بيج وكالة اتبعته الذي — الثالث االتجاه ويف
ثالثة ابتكروا العميل األسلوب هذا وألجل الحركة. إيقاف تحريك وهي: أال بريتون تيم بها يُشتهر
أجروا ذلك وبعد بالجبس. الشبيه سباكل بمعجون وغطوها الفوم لوح من مصنوعة لساللم نماذج

ثابتة. كامريا حول النماذج حرَّكوا النهاية ويف الحركة، إيقاف اختبارات من عدًدا
شيب سبيس بيج
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عرضحالة

وايد وورلد جيت ذا وكالة شواب: بيل

فنيٍّا مخرًجا بيل عمل نيويورك. يف وايد وورلد جيت ذا وكالة يف اإلبداعي املدير هو شواب بيل
بوريس، آند أمرياتي ووكالة أو، دي بي بي ووكالة إليجوت، ماك فالون وكالة يف إبداعيٍّا ومديًرا
األعمال كتب أفضل من واحد تأليف يف شارك وايد. وورلد جيت ذا ووكالة داي، شيات ووكالة
وأخرج م وصمَّ (٢٠٠٧ هايربيون، (نيويورك: املقدسة» البقرات لجميع «املوت كتاب: وهو مبيًعا

أنيوال». شو ون «ذا السنوي الواحد العرض سلسلة من مجلدين فنيٍّا

وحصل نيويورك. بوالية بروكلني، يف برات، معهد يف اإلعالن كلية يف بيل يعمل ذلك، إىل باإلضافة
وجوائز شو»، ون «ذا ومجلة آرتس»، «كوميونيكيشن مجلة يف أعماله عىل متعددة تكريمات عىل

كان. ومهرجان جرافيس، نرش ودار إيفي،

∗∗∗

عملك؟ القصصيف رسد دور ما

األكثر القصص بعض وتروى كذلك؟ أليس القصص، إىل ينجذب تعرفه أن يستحق شخص أي
جرنيكا ولوحة سيستينا، وكنيسة السكو، كهف عىل الرسوم أمثلتها ومن الصور، باستخدام قوة
يل ُمقدًرا كان فقد كتابًا، أو رسم قلم إما باستمرار يدي يف أحمل كنت طفًال كنت حني لبيكاسو.

معينة. رسالة توصيل بهدف مجازية صوًرا يصنع عمل مجال يف نفيس أجد أن

القصة. خالل من الخدمة أو املنتج لفائدة الناس جذب طريق عن اإلعالنات أفضل ينجح

يف كاملة قصة صياغة عىل القدرة لديهم كان رائعني إعالنات كتَّاب مع بالعمل محظوًظا كنت لقد
أنني علمت ما رسعان لكنني مخيًفا، األمر ذلك وجدت صغريًا، فنيٍّا مخرًجا كنت وعندما جملة.

64



املرشوع تطور مراحل

وصناع الفوتوغرافيني، واملصورين الرسامني، كبار إن الصور. خالل من نفسه األمر فعل أستطيع
للقصة. البرصي الرسد عىل جديدة أمثلة باستمرار لنا يقدمون الفنيني واملخرجني األفالم،

تُربزها؟ سوف التي املوضوعات فما اإلعالن، يف ورشة ستُقدِّم كنت إذا

الناجح، لإلعالن رضوريني عنرصين صياغة تتعلم أن أريدك فسوف الورشة هذه يف طالبًا كنت إذا
والتفاعل. الفكرة وهما: أال

اإلعالن، صف يف للطلبة أُدرس وعندما لنفسك. عنها التعبري هو الجيدة الفكرة يف أمر أهم إن
إعادة ثم واحدة، جملة يف عنها التعبري خالل من الفكرة فعالية تقييم دائًما منهم أطلب فإنني

االسرتاتيجية. ضوء يف أخرى مرة عنها التعبري

ُمشوِّقة. صورة يف تقدمها أن يجب الفكرة تكوين وبمجرد

حفل. يف نقابلهم الذين باألشخاص أشبه اعتبارها هي اإلعالنات إىل للنظر املميزة الطرق إحدى
النحو عىل الحفالت يف األشخاص أنواع تُصنف كما مخيلتك يف اإلعالنات أنواع تصنيف يمكنك
بأهميته والشاعر بنفسه و«املنشغل البذيئة»، التلميحات و«صاحب واملكرر»، «الصاخب التايل:
الطريقة، بهذه إعالناتك تصنع عندما عليه. التعرف تريد الذي الشخص نوع تخيَّل واآلن الذاتية».

ومبتكر. فعال إعالن صنع احتمالية تتزايد

املرشوع؟ يف اآلخرين مع تتعاون كيف

االستماع إىل أميل البداية يف املرشوع. بها يمر التي املرحلة عىل اعتماًدا مختلفة بطرق أتعاون
اإلعالن؛ له سأُقدم الذي امُلستهلك عن يشء كلَّ أعرف أن أريد لو. ماذا وأسئلة عامة أسئلة وطرح

مستبرصة. رؤية يمنحني أن يمكن شخص أي مع أتحدث ولذلك

ممكن. وقت أقرب يف العملية يف أرشكه أن أحب لذلك األمور؛ من الكثري يعرف الجيد فالعميل

األشخاص التنفيذ. يف معهم التعاون املمكن األشخاص أفضل عن نبحث األفكار عىل املوافقة وبعد
إىل يتساءلون بل مطلًقا، الفكرة يرفضون ال فهم الفكرة، إىل اإلضافة ضوء يف يفكرون املناسبون
هو أمامنا وضعناه الذي التحدي فيه كان مرشوع يف مؤخًرا عملت لقد الفكرة؟ هذه تقودنا أين

حدث. ما رؤية رائًعا كان وقد قدًما.» «امِض بقول: دائًما اإلجابة

فيجيبونك األمور ألحد رؤيتك طريقة عن تتحدث عندما املناسبني األشخاص مع تعمل أنك اعرف
«… إضافة يف رأيك ما رائع، «هذا قائلني:

الكبرية؟ الفكرة تحدد كيف

يرضب وهو البيسبول بدوري العبًا شاهدت أن لك سبق إذا مختلًفا. إحساًسا تُولِّد الكبرية الفكرة
بولس قصة تشبه الكبرية الفكرة إن عنه. أتحدث ما فستعلم رسيعة، لكرة الرامي رمي أثناء الكرة

65



والتصميم اإلعالنات

ويجعل الحصان عىل من يُوقعك الذي الالمع الساطع الضوء إنه دمشق، إىل الطريق يف الرسول
واضًحا. يشء كل

يحدث يشء كل ترى أن حرفيٍّا املمكن فمن برسعة، قدرتها تكشف الكبرية األفكار ألن ونظًرا
وُمخلِّفة األصغر األفكار عىل ُمستحوذًة خارجيٍّا الكبرية الفكرة تنمو إذ املنشودة؛ املنظمة بالطريقة
التنفيذ وأنواع اإلعالم وسائل عرب الفكرة هذه وتنجح املساعدة. األفكار من كاملة مجموعات
وحديثًا مضحًكا، وأمًرا وتعليًقا، خربًا، تصبح عندما التقليدية اإلعالن حمالت خلفها تاركًة املتعددة

املياه. مربد من رشبهم أثناء املوظفني بني يدور

طريق عن يبدو، ما عىل نفسها تلقاء من حرفيٍّا، تثب تراها أن يمكن كبرية، فكرة تخلق عندما
اإلعالن. فيها وضعت التي نفسها اإلعالمية الوسيلة

تجعل الكبرية واألفكار وضوًحا؛ أكثر وتجعلها التجارية العالمة عن تنشأ جيدة فكرة أي أن ستجد
أن الكبرية لألفكار يمكن كذلك تماًما. مختلف منظور من التجارية العالمات يرون املستهلكني
العالمات حتى تجعل أن ويمكن املكانة، منظور إىل الوظيفة منظور من التجارية العالمات تنقل

حياتنا. من يتجزأ ال جزءًا الرضورية غري الخدمية التجارية

علوٍّا. أكثر مستًوى عىل وتعمل موجودة واملالئكة، السحب مثل مثلها الكبرية، األفكار إن

اإلنجاز)؟ (ملف الصغري الكتاب يف عنه تبحث الذي ما

يخربني الذي بالعمل أهتم ما قدر الحالية الجوائز عروض كتب يُحاكي الذي العمل يهمني ال
واملؤدبون والفضوليون األذكياء فاألشخاص ُمتأصل؛ وفضول نشط عقل لديه األشخاص أحد أن
مقلد. عن ال مفكر عن أبحث أنا أيًضا. مثريًا عمًال ويُقدِّمون عادًة مثرية حياتهم تكون واملحددون

الطموح؟ للمبدع تقدمها أن يمكن نصيحة أفضل هي ما

البيئات يف توجد وأحيانًا جميًعا، حولنا موجودة روايتها وطرق الجديدة فالقصص عينيك! افتح
يمكن الصفحات إحدى عىل األعىل صوب متجه بسيط ُمنحٍن بخطٍّ األمر، يف َفكِّر رتيبة. تبدو التي

باألمل. الناس يشعر أن

البرصية الصورة عرض يؤدي عندما تحدث التي املعجزة عىل شاهًدا كن الفرصة لك سنحت وكلما
تعقيًدا، األكثر الصور من مجموعة تكوين من تتمكن وعندما املشاهد. جانب من فعل ردِّ حدوث إىل

مذهلٍة. أموٍر فعَل ستستطيع فإنك واملوسيقى، البرشية واألصوات األشياء وأصوات

أفكارك إبراز يف القوة هذه استخدام ألن املالحظات؛ ن ودوِّ اللحظة، هذه حدوث عند موجوًدا كن
األمر. يف ما كل هي
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العربات». و«قطار و«النيزك»، الكبرية»، «السمكة مطبوع: إعالن

نيويورك. وايد، وورلد جيت ذا اإلعالنية: الوكالة

برينشتاين. ديفيد اإلعالن: كاتب

شواب. بيل الفني: املخرج

وولف. جني املنتج:
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ناجي. توم املصور:

إيه. جي إس إس العميل:

∗∗∗
الورق عىل بكثري أفضل فكرتك كانت

شواب بيل بقلم

القاع. إىل الحال بها ينتهي ثم رائعة «تبدو» إنها الورق؟ عىل العظيمة األفكار من كثري يموت ملاذا
تخيلت مما بكثري أفضل ربما أو تخيلت كما الفكرة فيها تخرج التي القادمة املرة يف عليك أقرتح
إىل أدَّت التي األحداث تشكيل تُعيد أن وثانيًا معهم، عملَت الذين الرائعني األشخاص أوًال تشكر أن

منها. التعلم وتحاول النجاح هذا

أفكارك جعل من سيمكنهم مما اآلخرون لك يقوله ما إىل االستماع نفسك ستُعلم الطريقة بهذه
أفضل.

بحدوث للسماح استعداًدا أكثر جعلتني املرات إحدى يف جيًدا تكوُّنًا الفكرة ن تَكوُّ سبب معرفة إن
وتكراًرا. مراًرا ذلك

من األفكار خروج إىل فعليٍّا أدت حدثت صغرية أمور عىل املهنية حياتي من أمثلة ثالثة ييل فيما
الرائع. التنفيذ طريق عىل ووضعها الورق عىل

حملة يف األول اإلعالن ر نطوِّ وكنا ويستربوك. بيل مع إليجوت ماك فالون وكالة يف أعمل كنت
السفر تجاه رايت األخوين شعور سيكون كان كيف تخيُّل من التصور فكرة جاءت جديدة. إعالنية
التاريخية رحلتهما إىل الطريق يف وهما بالتأخريات يعج للغاية سيئ ليوم تعرَّضا كانا لو الجوي
أفضل بتقديم إيرالينز يونايتيد طريان رشكة ِقبَل من تعهًدا االسرتاتيجية وتضمنت هوك، كيتي إىل

لعمالئها. ممكنة جوي سفر تجربة

تمر بما رايت وويلبور أورفيل األخوان يمر أن لزاًما كان «لو املقرتح: لإلعالن التايل العنوان وضعنا
يف صورهما رؤية تذكرت أنني أعتقد الهوائية». الدراجات صناعة يف لظالَّ جوٍّا، السفر أجل من به

أقتنيها. كنت التي الكتب أحد يف الهوائية الدراجات محل
مثل القديمة الرشاعية للطائرات صوًرا كان فقد وجدته ما أما الكتاب. يف الصورة تلك أجد لم
التي الطريقة عن تصوٍر إىل توصلت قالئل، صفحات وبعد رايت. األخوان صنعها التي الطائرة
خالل من ذلك وكان ورق، عىل كلمات كونها مجرد متجاوزة فكرتنا تنجح أن خاللها من يمكن

ا. جدٍّ غريبة صورة
ُمتجهني الكامريا عن بعيًدا يسريون املالبس مهندمي األشخاص من مجموعة تُظهر الصورة كانت

املنزل. إىل عائدين وكانوا ما حدثًا لتوِّهم غادروا لقد قاحلة. أرض نحو
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هوك».» «كيتي القصة: لوحة مخرج إيرالينز، يونايتيد إعالن من ثابتة «لقطات
منيابوليس. إليجوت، ماك فالون اإلعالنية: الوكالة

الفرينج. جو ويستربوك، بيل اإلعالن: كاتبا
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شواب. بيل الفني: املخرج

هيكس. بارنم بيتيس املنتج:

أسوسيتس). سكوت (ريديل إيه إس آر رشكة من سكوت، توني املخرج:

ميندل. دان التصوير: مدير

ستيلويل. باري املحرر:

إيرالينز. يونايتد العميل:

محفوظة. الحقوق جميع إيرالينز. يونايتيد مؤسسة ٢٠١٠ © إيرالينز. يونايتيد من بإذن منشورة الصور

∗∗∗
التالل. عرب املغادرين واألشخاص الرمل عىل القابعة الرشاعية الطائرة بني صلًة وجدت فجأًة
املكتوبة الفكرة لتنفيذ طريقة لديَّ تكوَّنت أجدها، ولم كتاب يف صورة عن أبحث كنت ألنني ونظًرا

الورق. عىل

يف الرمل عىل قابعة وهي رايت األخوين طائرة سنصور بل رايت، األخوين نصور لن واآلن
األخوان يظهر لن املتوقعة غري التأخريات بسبب لكن «الحدث» لرؤية الناس وسيأتي انتظارهما،

املنزل. إىل ويعودون والتعب بامللل الناس يُصاب وسوف رايت،

وأن قديمة، بعدسات نُصور أن اقرتح سكوت توني املخرج عىل الصور عرضنا عندما والحًقا
وعندما عام. مائة عمره فيلم بتصوير اإلمكان قدر شبيًها سيكون الذي الفيلم رشيط نستخدم
اإلعالن سيكون املرغوب. النحو عىل ُمنظمة كلُّها األجزاء أصبحت القصص، لوحات رسم توني بدأ

رايت. األخوين تحليق شهد الذي الزمن يف ُصنع فيلًما

يتضمن الذي الواقعية» «الحياة أسلوب مثل فكرتنا، لعرض املمكنة األخرى األساليب استبعدنا
يف السعيد الحل ُعرض ثم املقبلة، بالفوىض يُنبئ ما املطار؛ نحو يَْعدون بينما الناس مشاهد
واملصحوبة جمايل نحو عىل املصورة املشاهد أو أفضل، بتجربة تَعد التي الجمل من مجموعة

الرائعة. املعارصة املوسيقى من بمزيج

التنفيذ. من آخر نوع نجاح إمكانية تخيُّل يف الصور ساعدتنا لقد
كان الصورة عىل العثور أن إال الكتاب؛ يف الصورة تلك عىل العثور دون ستنجح فكرتنا كانت ربما

التصور. تكوين عملية مفتاح

ا. جدٍّ مختلفة بطريقة التنفيذ نحو الورق عىل من انتقل آخر مرشوًعا إليكم

هذه عرض من وتمكَّنَّا الدقيق، االستثمار فائدة نطورها كنا التي اإلعالنية التصورات أظهرت
صغرية. سويرسية وقرية كلب عن يحكيان جذَّابني صغريين فيلمني خالل من الفائدة
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املدفون». الكلب «كنز تليفزيوني: إعالن

نيويورك. وايد، وورلد جيت ذا اإلعالنية: الوكالة

برينشتاين. ديفيد اإلعالن: كاتب

شواب. بيل الفني: املخرج

سامويل. بوب املنتج:

سماجلر. جارد، وتشاريل توم املخرجون:

جيلدر. فان يوست التصوير: مدير

ميل. ذا آند بوست أبسولوت ويليس، تشاك ونرش: تحرير

فوت. بيج موسيقى:

إيه. جي إس إس العميل:
∗∗∗
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«كنزه — املناسب» «اليشء عىل العثور أجل من يُكافح ذكر كلب قصة عن عبارة الكلب إعالن كان
كان ترامب) ذا آند الدي (ذا والشارد» «النبيلة ديزني والت فيلم غرار وعىل لفتاته. — املدفون»
أحداث تدور ألن نخطط كنا البرش. أدوار الكالب فيها يلعب حب قصة عن عبارة سيكون اإلعالن
الحفر، مئات حفر قد الكلب أن سنكشف النهاية ويف الخلفية. الباحات إحدى يف بأكملها القصة
عىل العميل وافق لحبيبته. ا حقٍّ املناسب اليشء عن بحثه أثناء يف الدفينة»، كنوزه «كل وأخرج

الفكرة». «تطوير بإمكاننا كان إذا عما سألنا لكنه التصورات

املمثل فيه يحاول كان جودار الفرنيس للمخرج (بريثليس) «الهث» فيلم يف مشهًدا حينها تذكرت
كان إذ الشانزليزيه. يف الجرائد تبيع بينما سيبريج جني املمثلة إعجاب إثارة بيلموندو بول جون
الفكرة هذه أضفنا ثَمَّ وِمن مكرتثة. غري بأنها تظاهرت حني يف سيبريج إعجاب إثارة جاهًدا يحاول
بأن يقيض اقرتاًحا فطرحنا التصور. مع فيه املبالغ العاطفي التعامل لتجنب كطريقة معالجتنا إىل
انطلق باريس، عن تختلف ال مدينة ويف كنزه. عن أخرى أماكن يف يبحث كلب إىل القصة نغري
بلوز) هاندريد فور (ذا األربعمائة» «الرضبات فيلم يف دوانيل أنطوان املمثل مثل الصغري الكلب
سيبريج. شقة عن تختلف ال شقة إىل الخلفية الباحة من الكلبة وانتقلت تروفو. فرانسوا للمخرج

املعالجة يف «الهث» فيلم إىل اإلشارة جارد وتشاريل توم من امُلكوَّن اإلبداعي الفريق قرأ وعندما
السينمائي الجديدة املوجة اتجاه إىل املنتمية األخرى اإلشارات من املزيد علينا انهمر املقدمة،

املحتمل. التصور تخيُّل إعادة يف الفيلم إىل اإلشارات وساعدتنا الفرنيس.

القطع املحرر واستخدم واألسود. باألبيض اإلعالن صورنا الجديدة، املوجة نحو للتوجه واستكماًال
الغرباء» من «مجموعة فيلم يف كارينا آنا املمثلة مثل الكامريا إىل مبارشًة تنظر الكلبة وجعل القافز،

أَوتسايدرز). أوف (باند

الشمال من «الشمال فيلم النهاية يف ن تضمَّ تشويًقا، أكثر مجال إىل القصة تنفيذ طريقة قادتنا
بريوس). (أموريس بائسون» «أحباء وفيلم ويست) نورث باي (نورث الغربي»

الخاصة. بشخصيتها دائًما تحتفظ األساسية الفكرة أن إال

بإحساس قصتنا احتفظت فقد الحماسية، الجاز موسيقى استخدم «الهث» فيلم أن من الرغم عىل
باللون «الحياة أغنية قبيل من شيئًا اخرتنا املوسيقى، اختيار وقت جاء وعندما العذوبة. من قوي
أغنية تغني المرأة ساحٌر تسجيٌل املخرجني لدى كان إذ أرمسرتونج. لويس بصوت الوردي»
تخلب مقطوعة عىل وحصلنا ملحن إىل التسجيل هذا وأخذنا اآلذان. يأرس بصوت عذبة صغرية
الفرنسية املوجة أفالم من كثري من النقيض عىل القصة وانتهت تماًما، القصة تُناسب األلباب،

بهديته. الكلبة ورضا الكلب بسعادة الجديدة،

تمسك أن إىل فقط تحتاج األحيان بعض يف توجه. لخلق األفالم عىل دائًما االعتماد يمكنك ال لكن
ترسمها. التي الصور إىل خيالك من تتدفق القصة وتدع رصاًصا قلًما
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بالضبط. الطريقة بهذه الساعة» «برج إعالن صنعنا ولقد

ما ستكون؟ أين القرية؟ ستبدو كيف األسئلة. من الكثري تطرح نفسك ستجد التصور لوحة رسم عند
العمل؟ عن توقفت إذا دراميٍّا األمر سيكون مًدى أي إىل بكفاءة؟ للعمل الوقت عىل تعتمد التي األشياء

يف تفكرك زاد وكلما املكتوبة. املعالجة ويف اللوحة يف األسئلة هذه من ممكن عدد أكرب عن أجب
أفضل. النهائي املنتج وأصبح إثارًة أكثر اإلجابات وأصبحت املطروحة، األسئلة زادت املرحلة، هذه

أن لزاًما كان ولذلك الوقت؛ عىل اعتماًدا حياتهم يديرون الناس أن نُظهر أن أردنا قصتنا، حالة يف
«بينوكيو» فيلم يف جيبيتو قرية مثل قرية أتخيل كنت مثالية. سويرسية قرية القصة موقع يكون
الكبري» «الهروب فيلم أو ميوزك) أوف ساوند (ذا املوسيقى» «صوت فيلم يف املصورة املشاهد أو
رسوماتي. يف الصور هذه وجمعت والنمسا وأملانيا إيطاليا إىل الرحالت وتذكَّرت إيسكيب). جريت (ذا

وأثناء أيًضا. مثاليني القرويون يبدو أن يجب كان بل مثالية، القرية تبدو أن فقط لزاًما يكن لم
قررنا لذا العرشين؛ القرن ثالثينيات منذ تريول بلدة يف الحياة صور إىل نظرت القصة لوحة رسم
يف للتمثيل املحليني السكان من ممكن عدد أكرب اختيار خالل من املناسبة الوجوه عىل الحصول

معامله. تتضح املالبس مظهر بدأ املرحلة هذه وأثناء اإلعالن.

التي الساللم من وأميال أميال إنه الساعة؟ برج يبدو فكيف دقيق. ساعة برج ِقبل من القرية تُدار
إيرش كورنيليس ماوريتس ورسوم بريانييس، نقوش إىل نظرت ذلك؟ أرسم كيف أعىل. إىل تؤدي
العجيب» «السيف فيلم يف القلعة برج يف مارلني الساحر وفصل الساللم، صعود أثناء لألشخاص

نعده. الذي لإلعالن تريول بلدة يف ساعة برج أطول اخرتنا ثم سورد). (ذا

لوحة رسمت عندما نفعل؟ فماذا تعمل، ال التي العمالقة الساعة اإلعالن بطل يواجه النهاية يف
اختيار جلسة وأثناء تتحرك، الساعة تجعل سوف الطراز قديمة تشغيل ذراع أن بدا القصة،
الساعة رضب املمثلني أحد من طلبنا وأخريًا األمور؛ من عدًدا جربنا ميالنو مدينة يف املمثلني
املمثلني اختيار جلسة أثناء األمر ونجح بالفرج. والشعور الدهشة يُظهر وأن فحسب بقبضته

اإلعالن. يف أيًضا األمر ونجح

امليالد عيد وقت يف تشييده عمي اعتاد رائع لعبة قطار بنموذج ذكَّرتني نفسها القرية ألن وربما
ال القطار ألن التصور؛ من ا مهمٍّ جزءًا وأصبح القصة. لوحة يف قطار يوجد أن أردت املجيد،
ساعته القطار مسئول يضبط الساعة إصالح وبعد العمل. إىل الساعة تعود حتى التحرك يستطيع

التوقيت». «منضبط القطار يبقى كي

الحظ حالفني ولقد الناس. من الكثري مجهود دون عظيم يشء يحدث ال املعجزات، باستثناء
هي الناصحة كلماتي فآخر ولذلك املوهوبني؛ الرشكاء من الكثري مع املرشوعات هذه يف بالعمل
يتضمن أن عىل احرص القادمة، الرائعة فكرتك إعداد فيها تبدأ مرة كل يف كلماتي. أول نفسها

معهم. العمل يمكنك أشخاص أفضل مع العمل األمر
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بوب. يا العنوان عىل شكًرا

الساعة». «برج إيه: جي إس إس لرشكة الفني للمخرج التليفزيوني واإلعالن القصة لوحة
نيويورك. وايد، وورلد جيت ذا اإلعالنية: الوكالة

برينشتاين. ديفيد اإلعالن: كاتب
شواب. بيل الفني: املخرج

سامويل. بوب املنتج:
سماجلر. جارد، وتشاريل توم املخرجون:
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املرشوع تطور مراحل

جيلدر. فان يوست التصوير: مدير
ميل. ذا آند بوست أبسولوت ويليس، تشاك ونرش: تحرير

فوت. بيج موسيقى:
إيه. جي إس إس العميل:
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الثالث الفصل

اإلبداعي التفكري

يف قيمة له فاإلبداع إبداًعا.» أكثر أكون أن أحب «ال يقول: املعتاد يف أحًدا تسمع لن
بالتميز؛ املبدعون املفكرون يحظى املوسيقى. وحتى العلوم من املجاالت، من مجال أي
الناس معظم يستطيع ال بُطُرق املشكالت حلِّ عىل قادرة ومرنة نشطة عقول فلديهم
اإلبداع ألن ذلك «مفكرين»؛ بكلمة مقرونة «مبدعني» كلمة أن ستالحظ إليها. التوصل
األمر، حقيقة ويف املثابرة. إىل باإلضافة بالعقل مقرونًا يكون أن بدَّ ال مفيًدا يكون كي
ألكسندر أو أينشتاين ألربت أو داروين تشارلز أمثال — وأعمالهم العباقرة درست إذا
أو ثارب تويال أو بيكاسو بابلو أو موتسارت أماديوس أو موريسون توني أو فليمينج

حقيقي. األمر هذا أن فستجد — رايت لويد فرانك
واالبتكار باألصالة والتحيل العادي، تجاوز عىل القدرة هو اإلبداعي التفكري إن
نحو عىل ويتخيلون املشرتكة، األمور يدركون بإبداع يفكرون الذين واألشخاص واملرونة.
سلوكيات توجد املحتمل. غري ويتصورون خيايل، نحو عىل ويضيفون ويُعدلون مجازي،
األسئلة وطرح الدقيقة، واملراقبة االرتباطات، إىل النظر مثل اإلبداعي التفكري تُعزِّز معينة

الجديدة. واملنهجيات األفكار عىل واالنفتاح املشكالت وإدراك

اإلبداعي التفكري تُحفز التي األدوات (1)

الذهني العصف (1-1)

أو دي بي بي وكالة يف الرشيك أوزبورن فايكني أليكس قدَّم اإلبداعية» «قدرتك كتاب يف
بي بي وكالة يف عمله أثناء لسنوات استخدمها التي األساليب أحد نيويورك يف لإلعالن
توليد هو أوزبورن أسلوب من الهدف وكان الذهني.1 العصف أسلوب وهو أال أو، دي



والتصميم اإلعالنات

املثبط غري الجو أن هي أسلوبه وراء الفكرة وكانت اإلعالن، ملشكالت ممكنة حلول
من مجموعة طريق عن التقليدي الذهني العصف يحدث اإلبداعي. التفكري تدفق يُثري
الرغم عىل تحفزها أو اآلخر املساهم فكرة عىل مساهم كل فكرة تُبنى بحيث األشخاص
يوجد ال حيث الشخيص، لالستخدام ُعدِّلت إذا أفضل نتائج تحقق أن يمكن أنها من

اجتماعي. تثبيط يوجد وال تقييد

معاي( ا)نتجخصائص العوامل

الوزنالنوع
مصدر
الطاقة

أصيلالنمطالحجمالخامة

تشكيلية. أداة :٣-١ مخطط

التشكيلية الطريقة (2-1)

تحليل تتوىل إذ ٣-١)؛ مخطط (انظر والرتكيب التحليل عىل التشكيلية الطريقة تعتمد
الواضحة الحلول خيارات إىل باإلضافة املهمة، عواملها جميع تحديد طريق عن املشكلة
لتكوين الخيارات مع العوامل جمع أي الرتكيب، نحو تتجه ذلك، وبعد الفور. عىل
سافراناسكي دي سيميون كتب اإلبداع» «هندسة كتاب يف املمكنة. الحلول تضم مصفوفة

املبتكرة.»2 الحلول عن التغافل من حماية وسيلة «إنها فقال: التشكيلية الطريقة عن
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اإلبداعي التفكري

التشكيلية األداة استخدام طريقة (أ)

بإيجاز. اإلعالنية املشكلة حدد (١)
املهمة. املعايري أو العوامل كلَّ ارسد (٢)

الحلول كل ارسم أو اكتب (٣-١ مخطط يف (مبني التشكييل الهيكل باستخدام (٣)
املحتملة.

املشكلة. حلِّ يف الكفاءة أجل من الجدول يف الحلول كل افحص (٤)
محتملة. حلوٍل عىل للحصول بينها واجمع الحلول، وأنسب أفضل اخرت (٥)

التأطري (3-1)

هو الذي اإلطار إن :(١٩٧٤) األُُطر» «تحليل الرائد كتابه يف جوفمان إيرفينج يقول
منظمة نتناولها التي واألنشطة األحداث خصائص فيها «تصبح للتفسري خطة عن عبارة
هي و«ما هنا؟» يحدث الذي «ما مثل: أسئلة عن اإلجابة عىل يساعدنا وعقالنية»،

حقيقية؟» األمور أن نعتقد ظلها يف التي الظروف

جماعية ذهني عصف جلسة تيسري كيفية

وإيجاز. بوضوح املشكلة حدد •
املعايري. حدد •

عن مسئوًال سيكون ماهًرا منسًقا و(٢) املالحظات تدوين يف ماهًرا شخًصا (١) شخصني: َعنيِّ •
بيضاء شاشة أو وسبورة الحجم كبرية مالحظات دفاتر املطلوبة املهمة األدوات (من الجلسة. إدارة

الجلسة. نهاية يف املالحظات تقييم ويجب بأكملها.) الجلسة تسجيل املمكن من أو تفاعلية،
بحرية. املساهمة عىل املشرتكني جميع شجع مختلفة. بخربات يتمتعون مشرتكني ُضم •

املناقشة. محل املشكلة نحو تركيزك ه وجِّ •
بدت مهما اإلبداع، خنق عدم يجب الجلسة. أثناء يف بها اإلسهام يجري فكرة أي عىل تحكم ال •

الراهن. الوقت يف حمقاء الفكرة
األوىل. الجولة يف املقرتحة األفكار عىل تقوم ثانية ذهني عصف لجولة رتب •

جلسة. لكل دقيقة ٤٥ إىل ٣٠ من الوقت: متوسط

تقييم يجب بونو، دي إدوارد اإلبداع لخبري ووفًقا جلسة. كل نهاية يف للتقييم األفكار أخِضع
األصالة. حيث ومن الفحص، من مزيٍد استحقاق حيث ومن الفائدة، حيث من األفكار
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فهو: األفكار؛ لتوليد فعالة أداة الذهني العصف

اإلبداعي. التفكري ز يُحفِّ •
األفكار. من الكثري يُولِّد •
للتعاون. فرصة يُتيح •

موقف؛ معنى أو حجة معنى املعنى؛ تُحدد تصورية هياكل األُُطر اعتبار يمكن
ومماحي وسبورات مدرسني ييل: ما املدرسة إطار عنارص تتضمن املثال، سبيل فعىل
املدرسة يف السيناريو فإن ذلك، عىل عالوًة ذلك. وغري وكرايس، ومكاتب ومكتبة وكتبًا
صف أمام الكتاب من يقرأ مدرًسا تتضمن قد التي اإلطار، داخل األحداث عن سيخربنا

املكتب. عىل يكتب طفل أو األطفال من
سوف فهذا الطلبة، مقاعد يف الجالسني املدرسني بتعليم يقوم طفًال كان إذا إما
السياق، يف املعنى تمنح فاألطر لنا؛ بالنسبة الشائع اإلطار يُناسب لن أي اإلطار؛ يكرس

رسيع. نحو عىل فيه يحدث ما وتقييم العالم فهم عىل وتساعدنا
رًؤى عن فنبحث املجموعة، أو التجارية العالمة لفحص اإلطار استخدام ويمكننا

اإلعالنية. الفكرة أساسها عىل تقوم

للسيناريو إطار وضع كيفية (أ)

اإلطار؟ هذا يف يحدث الذي ما السيناريو: حدد (١)
الظروف؟ هي ما والزمان؟ املكان هو ما (٢)

الجماعات؟ أو الناس هم َمن (٣)
املحددة؟ التجربة هذه يف نظرهم وجهة هي ما (٤)

أهدافهم؟ هي ما (٥)
تصوراتهم؟ هي ما افرتاضاتهم؟ هي ما (٦)
تعاون؟ يوجد هل رصاعات؟ يوجد هل (٧)

النتائج؟ هي ما (٨)
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اإلطار تغيري (ب)

ألنها اإلبداعي؛ التفكري األطر تعيق قد األفكار لتوليد الذهني العصف جلسات أثناء يف
إطاًرا تُحدد حاملا ثَمَّ وِمن املشرتكة؛ التجربة من املأخوذة الشائعة التوقعات عىل تقوم
ا. جدٍّ مفيدة خطوة اإلطار» «تغيري يصبح قد الذهني، العصف جلسات أثناء يف معينًا

العالمة تكون أن يمكن كيف وتخيُّل اإلمكانيات، استكشاف اإلطار تغيري يُتيح
هذا ويف عنها. الشائع التصور عن أو الحالية شخصيته عن بعيدًة املؤسسة أو التجارية

البدائل. وتستكشف جانبًا مسبًقا املتصورة األفكار تُنحي الصدد

كأن إطار (ج)

الشخصية» الرتكيبات «سيكولوجية كتاب ومؤلف األمريكي النفس عالم كييل جورج يقول
كتاب ويف األحداث. وتفسري العالم فهم طرق من نهائي ال عدد يوجد إنه (١٩٥٥)
عىل األشخاص اعتماد عىل فاينجر هانز األملاني الفيلسوف يؤكد (١٩٢٤) كأن» «فلسفة
يوجد صلة ذي صعيد وعىل العقالني. غري العالم مع للتعامل الرباجماتية» «الخياالت
عىل مقدمة ليست الحقيقة ألن نظًرا بنتام. لجرييمي (١٩٣٢) الخياالت» «نظرية كتاب
«كأن» ُقدًما ونميض التناقضات، متجاهلني العالم، لفهم طرًقا نُكوِّن فإننا قاطع، نحو
ليست نظريات عىل قائمة تجارب العلماء يُجري املثال، سبيل فعىل حقيقية. تركيباتنا

يقينية.
«وكأن» تترصف أن املمكن فمن األحداث، ألحد مختلفة تركيبة يف ستفكر كنت إذا
اإلطار. ذلك ضمن املوجودة االحتماالت تستكشف سوف ثَمَّ وِمن حقيقية؛ الرتكيبة تلك
للعالم فهمك حالة ويف كأن، إطار خالل من املشكالت إحدى مع ستتعامل كنت وإذا
التحول. إىل تؤدي نظر وجهة أو جديًدا منظوًرا تكتسب أن املمكن فمن مختلفة، بطريقة
تترصف أن أو ساحر قدرات تمتلك وكأنك تترصف أن املمكن من املثال، سبيل عىل

األم. لغتك فهم تستطيع ال وكأنك
وبصفة مختلف. معنًى تخيُّل يمكنك السياق وبتغيري السياق، عىل املعنى يعتمد

مبتكرة. احتماالت أمام املجال يفتح كأن تجربة يف التفكري فإن أساسية،
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الوضع قلب (د)

من السلوك أو الخدمة أو املنتج أو املؤسسة أو التجارية العالمة أو املوقف رؤية إن
األفكار. تحفيز يف تساعد أن يمكن الوضع) (قلب مختلفة نظر وجهة

لرتاها أو األفكار إنتاج لتحفيز جديد إطار يف املشكلة لوضع القلب استخدام يمكنك
«تحديد» ل مختلفة ُطُرق رؤية يف القلب يساعد أن املمكن من أو مختلفة، نظر وجهة من
تجارية عالمة جاذبية إلظهار ٣-١ شكل يف القلب يُستخدم املثال، سبيل عىل املشكلة.

محتوياتها. خلفه تارًكا الحقيبة اللص يرسق حيث اليد، حقائب إلحدى

.«٢ مرسوقة يد «حقيبة ،«١ مرسوقة يد «حقيبة مطبوع: إعالن :٣-١ شكل

الدنمارك. برينيت، ليو اإلعالنية: الوكالة

فيرش. تشاريل اإلبداعي: املدير

بورب. نيت الفني: املخرج
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فابريتشوس. توماس اإلعالن: كاتب

بيهيفيور. بيست العميل:

.٢٠٠١ فرباير ©

الوضع قلب عملية استخدام كيفية

الغذائية. الحمية أو الجري أو اللعب مثل موضوًعا اخرت •
املوضوع أو املوضوع هذا من مبادئ) مكونات، خصائص، (عنارص، جانبًا اخرت •
أن للمرء يمكن الغذائية الحمية اتباع عند املثال، سبيل عىل اقلبه. ثم بأكمله

ُمستلقيًا. املرء يجرَي أن بدَّ ال الجري وعند له. يحلو ما يتناول
املوقف إىل انظر املناقضة، النظر وجهات يف َفكِّر السخف. من قدر بأي ُمرحب •

خارجه. من أو عكسية زاوية من أو جوانبه من النشاط أو

أوزبورن مراجعة قائمة (4-1)

مواد تجربة سريا ريتشارد األمريكي الفنان بدأ العرشين، القرن ستينيات منتصف يف
وكذلك بالكربيت امُلعاَلج واملطاط والنيون الليفي الزجاج تضمنت تقليدية، غري نحت
املادية بالعملية االهتمام وبني وخصائصها املواد لهذه فحصه بني وجمع الرصاص.
يكون أن يمكن املثال، سبيل فعىل املادة، عىل حركة أفعال سريا طبق النحت. يف املتمثلة
أفعال من قائمة وجمع املهمل. املطاط عىل «الرفع» فعل تطبيق نتيجة الفني العمل
َمْرسمه. يف جمعها التي املواد عىل طبقها ثم والتقويس) والتجعيد، اللف، (مثل: الحركة

من ستصنعها وكيف املنحوتة ستكون كيف يف التفكري من بدًال أنه يل خطر
بشأن نقلق ولم الخام املادة عىل األفعال هذه طبقنا لو ماذا الرتكيبية، الناحية

النتائج؟3
سريا ريتشارد

83



والتصميم اإلعالنات

قائمة أو دي بي بي وكالة من أوزبورن أليكس أعد النحت يف سريا تجارب قبل
هي هذه إن القول ويمكن القائَمني. اليشء أو الفكرة لتحويل كأداة ُملهمة مراجعة
مراجعة قائمة ضمت باختصار، اإلبداعي. التفكري لدعم تحتاجها قد التي الوحيدة األداة

التالية: الحركة أفعال قائمة أوزبورن

كيِّف. •
عدِّل. •
. كربِّ •

ر. صغِّ •
بدِّل. •

ترتيب. أعد •
اقلب. •

الخرائط إعداد (5-1)

يمكن التي املختلفة للطرق عرض أو مخطط أو برصي تمثيل هي الذهنية» «الخريطة
أداة إنها األفكار. أو الخواطر أو الصور أو املصطلحات أو الكلمات بني الربط خاللها من
أداة هو الخرائط إعداد األفكار. توليد إىل وتؤدي األفكار، وتنظيم العالقات فهم يف مفيدة
عليه ويطلق فكرة؛ إىل للوصول أو فكرة لتطوير تُستخَدم برصي وتخطيط ذهني عصف
والتخطيط الكلمات وعناقيد الذهنية والخرائط األفكار وخرائط الكلمات خرائط أيًضا
يف مساعدة وكوسيلة األفكار وتصنيف وتركيب لتصور استخدامها ويمكن العنكبوتي.
هي الناتجة البرصية والخريطة القرارات. واتخاذ املشكالت وحل والتنظيم الدراسة
تنظيم يف الصور أو املهام أو املعلومات أو الكلمات أو األفكار لتمثيل يُستخدم مخطط
كلُّ منها تنبع الخريطة يف أساسية محورية فكرة أو كلمة كذلك توجد محدد. تخطيطي
محيط نحو عىل الفكرة أو الكلمة بهذه وترتبط األخرى الصور أو األفكار أو الكلمات
اليونان إىل يعود تصويري أسلوب الخرائط إعداد إن ويقال املركزية. الرتكيز بنقطة

القديمة.

84



اإلبداعي التفكري

الذهنية الخرائط أنواع (أ)

الذهني العصف عملية أو التصميم عملية أو الكتابة لعملية مفيدة أداة الخرائط إعداد
أساسيتني: بطريقتني الخرائط إعداد ويمكن األمور. أحد يف التفكري ملجرد أو

التي الرسيالية، الحر الربط اسرتاتيجية عىل بشدة يعتمد وهو التلقائي: الخرائط إعداد
بحرية. االرتباطات تدفق أمام املجال وتفتح الواعية الخيارات تجنب تحاول

عىل أكثر يعتمد فإنه بالكامل محكوم غري أنه من الرغم عىل املدروس: الخرائط إعداد
لها صنعه أو لالرتباطات عقلك تنظيم طريقة فيكشف لالرتباطات، الطبيعي النمو

غريزي. نحو عىل
الجديدة، املعلومات عىل اعتماًدا له خرائط أعددت ما مراجعة أو تنظيم إعادة يمكنك
أثناء لك حدث يشء عىل اعتماًدا أو األوىل، الجولة من مستمد أعمق فهم عىل اعتماًدا أو
العنارص بني روابط رؤية أو ارتباطات مجموعة تحديد أيًضا يمكنك الخريطة. إعداد
قد الرتباطات ملموس تمثيل هي الناتجة الذهنية والخريطة الخريطة. يف املوجودة
بداية لتكوين العنارص ترتيب إعادة يمكنك أفكار. إىل تقود أو التفكري عملية توضح
الفرعية املوضوعات ترتيب فتعيد أوَّيل)، عنرص أو محورية، صورة أو (كلمة جديدة

وهكذا. الثالثة)، الدرجة (عنارص الفرعية املوضوعات وفروع الثانوية)، (العنارص

ذهنية خريطة صنع كيفية (ب)

وغريها جماعية وروابط وملصقات ومالحظات نماذج تُقدم خرائط إعداد برامج توجد
رسم فإن الخريطة، رسم عفوية من تزيد الرسم عملية طبيعة أن بما لكن األمور. من
التخصيص من الخريطة رسم يزيد أن املمكن ومن أكثر. نتائج يُقدم باليد الخريطة

التالية: بالطريقة الذهنية الخريطة صنع ويمكن لألفكار. الطبيعي التدفق ويُحفز

أفقي. وضع يف كبري حجم ذات ورقة ضع •
يف محوريٍّا مبحثًا أو موضوًعا أو محورية كلمة اكتب أو أولية صورة ارسم •

البداية. نقطة واجعلها الصفحة، منتصف
أو الخطوط (باستخدام فروًعا ارسم املحورية الصورة أو الكلمة من بدايًة •
من ممكن عدد أكرب واصنع االتجاهات كل يف الفروع) من نوع أي أو األسهم

فحسب). بُحرية ارسم أو اكتب أحكاًما، تُصدر (ال االرتباطات
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ذلك وبعد األسايس. املحوري املوضوع من يتفرَّع أن يجب فرعي موضوع كل
فرعية صورة أو فرعي موضوع فرعية صورة أو فرعي موضوع كل من ينبثق أن يجب
ممكن عدد أكرب من فروًعا ن وكوِّ العالقات عن ابحث ع. التفرُّ يف بدورها تستمر أخرى

بينها. والربط العنارص تكرار يف حرًجا تجد وال العنارص. من
رسيًعا ارسم أو فاكتب الالوعي؛ عىل عفوي نحو عىل الذهنية الخرائط إعداد يعتمد
التفكري يحفز الذهنية الخرائط إعداد من النوع هذا إن تعديل. أو تدبُّر دون اإلمكان قدر
املرتقبة غري االحتمالية أو متوقع غري عنرص أكثر أن لالهتمام املثري ومن الخطي. غري
التعديالت وإجراء الخريطة إىل العودة دائًما (يمكن الفكرة توليد مفتاح يكون قد إطالًقا

الحًقا).
جانب وإىل وأدق. أطول تفكريًا مدروس نحو عىل الذهنية الخرائط إعداد يتطلب
بالقرب الشارحة املالحظات بعض فيُدوَّن املالحظات؛ تدوين يف التفكري يمكن ذلك،
من بمزيد بالضبط فيه تُفكر كنت ما تذكر من تتمكن بحيث الفروع أو العنارص من

الخريطة. مراجعة عند السهولة

البياني املنظم (6-1)

األفكار أو الحقائق بني العالقات لتوضيح تُستخَدم برصية أداة هو البياني» «املنظم
املعلومات، لعرض رسدية وليست برصية طريقة إنها الذهنية. الخريطة هدفها يف وتشبه
.(٣-٢ مخطط (انظر سهولة أكثر السابق يف املدركة غري املهمة االرتباطات رؤية وتجعل
بأفكار تُمأل خالية بمناطق مزوًدا مقسًما هيكليٍّا مخطًطا البياني املنظم يكون عادًة

(صور). «رسمها» أو (كلمات) «كتابتها» يمكن صلة، ذات ومعلومات
(٣-٣ مخطط (انظر مختلفة ألغراض مختلفة هياكل ذات بيانية منظمات توجد

التالية: النماذج يف يتضح كما

لها الداعمة واألدلة محورية فكرة لوصف تُستخدم العنكبوتية»: «الخريطة •
خدمة أو الشامبو)، مثل (منتج يشء لوصف أو خصائصها)، عملها، (طريقة
الزجاج طحن (مثل عملية أو األسقف)، بناء أو الرسطان فحوص (مثل
رضورة (مثل مقرتح أو الشجاعة)، (مثل مفهوم أو القراءة)، تَعلُّم أو للعدسات

مواطن). لكل التعليم إتاحة
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موضوع

بياني. مخطط :٣-٢ مخطط

العمليات إحدى يف املتعاقبة الخطوات لتحديد تُستخدم األحداث»: تتابُع «سلسلة •
بعضها الخطوات تؤدي كيف وتوضيح األمور، أحد لفعل تدريجية طريقة يف أو
املرض)، دورة (مثل األمور أحد مراحل أو العيش)، خبز طريقة (مثل بعض إىل

صعوبات). إىل املدرسة ترك يؤدي كيف (مثل األحداث سلسلة أو
أو مهم زمني تسلسل أو مهمة أحداث لتوضيح يُستخدم الزمني»: «الخط •

كروكر). بيتي لشخصية املجسدة الصور (مثل مهمة عصور
وأحداث عالقات لتوضيح متكررة أحداث سلسلة لتوضيح تُستخدم «الدورة»: •
… الغسيل دورات النمو، دورات (مثل االستمرارية جانب إىل الدائرة يف رئيسية

إلخ).
درجات لتوضيح يُستخدم األعىل، إىل األدنى من قياس نطاق املتصل»: «املقياس •
التقييمات أو املعارضة)، إىل املوافقة (من القيمة درجات أو (الضوضاء)، األشياء

الشعبية). (درجة
واالختالف التشابه أوجه لتوضيح تُستخدم واالختالف»: الشبه أوجه «مصفوفة •
عمليتني بني أو والطبلة)، (كالغالية شيئني بني املثال سبيل عىل األمور؛ بني
إلخ. … واملرشحني واألماكن األفكار بني أو صفحة)، وتصميم بناء تشييد (مثل
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(١)

(٢)

(٣)

(٤)

الكلمة أو الصورة
األساسية

الخريطة العنكبوتية

١

٢

٣

الحدث ا=بدئي

سلسلة األحداث ا=تسلسلة

النهايةالبداية

الخط الزمني

العالمةالصفات
التجارية

العالمة
التجارية

أوجهأوجه الشبه
دورةهيكل الشجرةمصفوفةاالختالف

مشكلة
من:

ماذا:

=اذا:
كيف:

أين:

النتائجالحل ا=جرب

النتائج النهائية

سلم ا=شكلة والحل

//

٤

٢

٣ ١

البيانية. املنظمات من مختلفة صور :٣-٣ مخطط

88



اإلبداعي التفكري

الفئات أو الفرعية املستويات عالقات لتوضيح يُستخدم الشجرة»: «هيكل •
املستويات أو األدوات أنواع (مثل الهرمية يف املركزية العنارص عن امُلنبثقة

الحكومية).
(يف املشكلة لتوضيح يُستخدم ألسفل أعىل من مخطط والحل»: املشكلة «ُسلَّم •
الدرجة (يف النهائية والنتيجة التالية، الدرجات يف امُلجربة والحلول السلَّم)، أعىل

النهائية).

الصفات رسد (7-1)

املوضوع أو الشخصية أو املكان أو الشخص أو اليشء صفات عىل الرتكيز خالل من
فكرة. إىل تؤدي قد سمًة تجد أن املمكن من الخدمة، أو املنتج أو الرئيسية الفكرة أو
الصفات وتحديد مراقبة خالل من البيانات وفصل لتحليل طريقًة الصفات» «رسد ويَُعد
مخطط هي األساس يف الطريقة وهذه لإلغفال، عرضة لكانت ذلك لوال التي املختلفة
أجزاء إىل املعلومات م تُقسِّ إذ تفكيكي؛ نحو عىل الطريقة هذه تعمل للصفات. رسد

منفرد. نحو عىل للفحص منها جزء كلُّ يخضع أصغر
كل صفات وفحص امُلكوِّنة أجزائه إىل اليشء تفكيك البداية يف مفيًدا يكون قد
محمول كمبيوتر جهاز هو الفحص قيد العنرص كان إذا املثال، سبيل فعىل منها؛ جزء
البحث قيد املوضوع كان إذا أما األم. واللوحة املفاتيح ولوحة الشاشة إىل تقسيمه يمكنك
اإلنرتنت، عىل اإلقرار إعداد عملية إىل تقسيمها يمكنك رضيبي إقرار إعداد خدمة هو
اإلعداد وعمليات والبيئة واملوظفني االسم وإىل الرضائب، مصلحة مقر إىل الذهاب وعملية

وهكذا. بهم، الخاصة الرضيبي

الصفات رسد عملية (أ)

أو رئيسية فكرة أو موضوًعا أو شخصيًة أو مكانًا أو شخًصا أو شيئًا اخرت •
للفحص. خدمًة أو منتًجا

عنارص أو الخواص أو السمات أو (األجزاء الوظيفية أو املادية الصفات ن دوِّ •
الفحص. قيد للعنرص التصميم)
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الصفات. من ممكن عدد أكرب ن دوِّ •
منفصل. نحو عىل املعتادة غري أو الفريدة الصفات ن دوِّ •

توافرها. حالة يف العاطفية أو النفسية الصفات ن دوِّ •
املنفعة؟» هي ما الهدف؟ هو «ما نفسك: واسأل وصف. كل «قيمة» يف َفكِّر •
املثال، سبيل (عىل صفة لكل السلبية بالقيمة مقارنًة اإليجابية القيمة يف فكر
لكنها الكرس تمنع أن يمكن ثقيل زجاج من املصنوع املحمول الكمبيوتر شاشة

ككل). املحمول الكمبيوتر وزن من تزيد
أو اإليجابية القيم لزيادة الصفات تعديل يمكن خاللها من التي الطرق افحص •

جديدة. قيم لخلق
للتصميم. ر تصوُّ لتكوين املحتملة األفكار عن ابحث •

اإلبداع لتعزيز الصفات رسد استخدام (ب)

شيئًا. أو مكانًا اخرت •
صفاته. دوِّن •

عليها. وركز واحدة صفة اخرت •

الصعبة الطرق إىل وصوًال التقليدية الطرق من (بدايًة الصفة تلك لتغيري طرق يف فكر
السخيفة). الطرق وحتى التحقيق

املشكالت عىل العثور خالل من اإلبداع (8-1)

أو الرسم عملية تُتيح حيث املشكالت» عىل «العثور أسلوب استخدام للمصممني يمكن
عملية أثناء االحتماالت عىل واالنفتاح االكتشاف وتتيح البرصي، التفكري العالمات صنع

املشكالت». عن «البحث أيًضا هذا عىل ويُطلق املرئيات؛ صنع

الصور صنع خالل من الذهني العصف (أ)

أو الخزفية املصنوعات أو النحت أو التخطيط أو الرسم سواء — الفن صنع عملية تُحفز
أجزاءً — تقليدي غري أو تقليدي فن أي أو الفوتوغرايف التصوير أو الكوالج قصاصات
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لدرجة الرتكيز وتزيد الدماغ، يف الربط شبكة وتُثري التفكري، وتُعزز الدماغ، يف عديدة
يف تدخل فإنك الوقت من طويلة لفرتة الفنون صنع وعند اإلبداعي. التفكري فيها يحدث
من الالواعي العقل تُحرر الرفيعة الفنون صناعة إن التأملية. النشط التجريب منطقة

األفكار. إىل تقود أن ويمكن التصميم مشكلة

املشكالت عىل العثور العفوي: الفن ارتجال (ب)

املثبطات من ويحررك الالواعي العقل أمام املجال يفتح أنه العفوي الفن مفرتضات من
والقصد والرتكيب والجماليات بالتقاليد امُلتعلقة االهتمامات دون الصور تخلق حيث —

التصميم. مهمة بقيود محكوًما تكون وال واملحتوى،

العفوي الفن عملية

فنية وسيلة أي اخرت يشء. أي إنهاء أو النهائي باملنتج االهتمام دون بالعملية استمتع
تجريدية. أو تمثيلية، غري أو تمثيلية تقليدية، غري أو تقليدية مفضلة؛

الفن. صناعة ابدأ •
العمل. يف استمر •

لك. يحلو كما أخرى إىل وسيلة من أو آخر إىل سطح من انتقل •

اختيار فيمكنك استكشافه يمكنك الذي األسلوب أو املوضوع تعرف ال كنت إذا
ييل: مما واحد

اليومية. الخربات •
املحيطية. املسطحات الطبيعية، املناظر املدن، البيئات: •

املشاعر. •
شابهها. وما التمثيلية غري واألنسجة األنماط •

له سطح عىل الناعم الرصاص بالقلم الحك خالل من صورة (صنع املحكوكات •
ورقة). أسفل موضوع ملمس
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الكوالج. فن •
الرسيايل. التصوير فن •

القصة لوحة إعداد (9-1)

منا كلٌّ يقص اليوم، مدار وعىل ويتفاعلون. خاللها من الناس يتواصل طريقة القصص
نفكر ما أو حدث ما لرشح وكطريقة األمور، وحل باآلخرين، لالرتباط سعيًا القصص
أسطورة أو حكاية أو النوم قبل قصة بعضنا يحكي أو يقرأ قد حني يف به. ونشعر فيه

أدبية. حكاية أو تقليدية

الذهني للعصف القصة لوحة إعداد (أ)

أو للفيلم تصويرها املخطط األساسية املشاهد لتحديد القصة لوحة عادًة تُستخدم
عن عبارة هي القصة ولوحة اإلعالن. أو امُلتحركة الرسوم فيلم أو التليفزيوني الربنامج
اللحظات أو املشاهد توضح لوحات عىل متسلسل شكل يف مرتبة مخططات مجموعة
مشكلة يف للتفكري القصة لوحة نسق استخدام يمكن ذلك، رغم للقصة. املكوِّنة األساسية

آلياتها. واستعراض ما،

القصة لوحة تكوين (ب)

نحو عىل ستساعدك التي القصة ونوع املجموعة أو التجارية العالمة يف فكر (١)
رشحها. أو األفكار استعراض يف أفضل

ضد شخًصا شخص، ضد شخًصا التالية: التقليدية الرصاعات بني من اخرت (٢)
حدِّد الرصاع تحديد وبمجرد إلخ. … اآللة ضد شخًصا نفسه، ضد شخًصا املجتمع،
الكالسيكي األمريكي الغرب فيلم يف والحبكة الرصاع ويَُعد والحبكة. والشخصيات الرسالة
باإلضافة زينمان. فريد إخراج من وهو الفهم، وسهل ممتاًزا مثاًال (١٩٥٢) نون» «هاي
رائعة مصادر وهي الفهم سهلة وحبكات رصاعات تقدم الخرافية الحكايات فإن ذلك، إىل
والحكايات القصص من مختلفة أنواع دراسة يمكنك فمثًال القصص؛ رسد طريقة لتعلم
و«بياض األحمر» الرداء و«ذات و«سندريال» والوحش» «الجميلة مثل: أيًضا الكالسيكية

وجريتيل». و«هانسيل الزرقاء» و«اللحية الثلج»
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يف حيويٍّا دوًرا املجموعة أو التجارية العالمة فيها تلعب قصة رواية يف َفكِّر (٣)
العالمة أو املجموعة مع املعنية الشخصيات فيه تتعامل دوًرا األقل عىل أو القصة

تستخدمهما. أو التجارية
القصة. تماسك عىل احرص الزمن؟ عرب القصة هذه تتطور كيف (٤)

التجارية العالمة مناسبة مدى عن وابحث موجودة قصة عىل اعثر بديل: طريق (٥)
نبات وساق «جاك قصة استخدام يمكنك املثال، سبيل عىل القصة؛ لهذه املجموعة أو

الفاصوليا».

لفكرتك قصة لوحة اصنع (ج)

بالفعل. فكرة لديك
يمكن وكيف فكرتك، تسري كيف لرتى للقصة لوحة صناعة أسلوب استخدم إذن

ضعفها. أو جودتها ومدى الفكرة مرونة مدى والحظ فكرتك. من قصة تكوين

املشكالت تحديد يف القصة لوحة استخدام (د)

الفكرة. تسري أن يمكن كيف لتعرف أي املشكالت؛ لتجد القصة لوحة استخدم

القصة للوحة مخطًطا ارسم

بأس (ال القصة يف الرئيسية للمشاهد مخطًطا متعاقبة لوحات عىل ارسم •
الرسدي؛ والعنرص الفكرة عىل وركز بالتصوير كثريًا تهتم ال البسيطة، بالرسوم
استخدم به). التصوير ال الرصاص القلم باستخدام التفكري هو فالهدف

فحسب. الصور أو والصور الكلمات
مربعات من قليًال عدًدا يضم أن يمكن القصص لوحات من النوع هذا إن •
عرشين إىل يصل كبري عدد يف يقع أن ويمكن أربعة، إىل يصل الرسومات

رسومات). مربع عرشين من أكثر مع التعامل للغاية الصعب من (سيكون
والفكرة. للقصة املشاهد إبراز طريقة يف فكِّر •

وضوًحا. أكثر الرسالة اجعل الحبكة. يف األساسية النقاط ح وضِّ •
للتفكري. كأداة القصة لوحة استخدم •
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عرضحالة

أرنولد روزي مع مقابلة

لندن إتش، بي بي وكالة يف التنفيذي اإلبداعي املدير نائب

http://www.bartleboglehegarty.com

هيجارتي بوجل بارتل تُدعى مبدعة إعالنية وكالة يف إضافية وظيفة يف العمل أرنولد روزي بدأت
يف والتصميم للفنون املركزية مارتينز سانت كلية يف الدراسة أثناء ١٩٨٣ عام إتش) بي (بي
رائد إبداعي بعمل القيام فرصة ألن فنظًرا الحني. ذلك منذ الوكالة هذه يف تعمل زالت وما لندن،

الوكالة. لرتك سبب لديها يكن فلم دائًما، يُحفزها أمر التفكري يف يشبهونها أشخاص بني

تعلمت حيث هيجارتي، جون مع قرب عن العمل يف املهنية حياتها تكوين سنوات روزي قضت
األعمال بعض عن مسئولة روزي كانت إتش، بي بي وكالة يف العمل أثناء ويف املهنة. منه
وصحيفة العرشين؛ القرن ثمانينيات يف وليفايس بويل بريتي إعالنات مثل: للوكالة املميزة اإلعالنية
آكس عرق وُمزيل العرشين، القرن تسعينيات يف ليفايس ورشكة هوير، تاج ورشكة اإلندبندنت،

والعرشين. الحادي القرن من األول العقد يف روبنسونز ومتاجر (لينكس)

من الذهبي األسد جوائز من ستٌّ وفيها اإلعالنات، صناعة جوائز من الكثري أعمالها حصدت
جوائز وثالث دي، إيه آند دي وكالة من الرصاص أقالم جوائز من وست لإلعالن، كان مهرجان
كمدير العمل يف وقتها معظم قضت األخرية العرش السنوات أثناء ويف كامبني. مجلة من ذهبية
التجارية العالمة هذه وأصبحت القيمة. عالية األعمال من الكثري قدَّمت حيث آكس ملنتج إبداعي

نجاًحا. التجارية يونيليفر عالمات أكثر من وواحدة العالم حول امُلعلنني أشهر من واحدة

والصحافة التليفزيون مثل التقليدية اإلعالم وسائل يف مدهشة أفكار تقديم يف روزي موهبة إن
إتش بي بي وكالة كانت بالكامل. جديد عرص يف جديًدا تحديًا واجهت ٢٠٠٧ عام ويف جيًدا. ُموثقة
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اإلبداعي التفكري

وسائل تستخدم التي الدعاية أفكار إنجاح إىل يسعون كانوا العمالء ألن الرقمية عروضها تطور
املدير روزي وكانت اإلنرتنت. عىل إلخ) … والصحافة والراديو (التليفزيون الجماهريية اإلعالم
برشكة الخاص األوروبي الرقمي الحساب حول ترويجي عرض تقديم عن املسئول اإلبداعي
استخدمت .٢٠٠٧ يناير يف مبارش بثٍّ يف وأُذيع فريقها مع أعدته الذي العرض واختري يونيليفر.
مجال إىل وإعادتهم الكمبيوتر ألعاب عن الفتيان إلبعاد املحمولة الهواتف «املواعدة» الرقمية الحملة
وحصلت ،٢٠٠٨ مايو يف دي إيه آند دي وكالة من ذهبية جائزة عىل الحملة وحصلت املواعدة.
الالعبني أبرز من واحدة إنها الحًقا روزي عن وقيل لإلعالن. كان مهرجان يف فضية جائزة عىل

«ريفولوشن». مجلة وفق الرقمي اإلعالن صناعة يف املؤثرين

الفنون، كليات إحدى يف للدراسة وعادت أشهر ثالثة ملدة إجازة روزي أخذت ٢٠٠٧ سبتمرب يف
الشخصية. الفنية املرشوعات أحد إلنجاز امللكية الفنون كلية ارتادت املرة هذه يف لكن

يف معينني إبداعيني مديرين ثالثة من واحدًة كانت اإلعالنية إتش بي بي وكالة إىل عودتها وعند
إن تنفيذي. إبداعي مدير نائب ُعيِّنت ٢٠٠٨ يوليو ويف املتحدة، اململكة مرشوعات إدارة مجلس
يف إعالنية وكاالت يف إبداعية إدارات يُدرن الالتي األسف، مع القالئل النساء، من واحدة هي روزي

املتحدة. اململكة

القمة»، «من بعنوان الرابعة القناة عىل وثائقي فيلم يف وظهرت الصحافة، يف بانتظام روزي تظهر
لوكالة التنفيذية اللجنة يف عضو فهي ذلك؛ إىل باإلضافة اإلعالنات. مجال يف كمبدعة حياتها تناول
عام املطبوعة لإلعالنات دي إيه آند دي جوائز إدارة مجلس رئيس أيًضا وكانت دي إيه آند دي
املطبوعة لإلعالنات ٢٠٠٨ لعام أووردز بيج مسابقة حكام لجنة رئيسة منصب أيًضا تولَّت .٢٠٠٨

«كامبني»). مجلة تنظمها سنوية إعالنات مسابقة (وهي

إىل باإلضافة لزوجها بنات وثالث ولدين وتربية الناجحة املهنية حياتها بني الجمع يف روزي نجحت
االستعراضية الراقصة مثل أنني «أشعر املهام: املتعدد دورها عن وتقول بالسيوف. املبارزة تعلُّم
الرقص يف رشيكها يفعلها التي الراقصة الحركات كلَّ تؤدي أن منها مطلوب فهي روجرز؛ جنجر

الكعب!» عايل حذاءً مرتدية هي وبينما بالعكس لكن إستري، فريد

∗∗∗

كمهنة؟ اإلعالن اخرتت فلماذا الجرافيك، تصميم درست

أنني رأيت لقد ككل. التصميم عىل مسيطرة أكون أن وأردت يشء أي من أكثر األفكار أحببت
وتصميم الفكرة يف التفكري وأحببت فحسب، الصورة أو الخطوط مع غالبًا أتعامل جرافيك كمصممة

ككل. العمل عىل السيطرة وأحببت الرسم) أو التصوير مهارات لديَّ يكن لم (لكنني الخطوط
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و«كلب». «قدم» الغسيل»: بعد وأنسب أصغر «مقاس مطبوع: إعالن :٣-٢ شكل

لندن. إتش، بي بي اإلعالنية: الوكالة

هيجارتي. جون اإلبداعي: املدير

أرنولد. روزي الفني: املخرج

أودري. ويل اإلعالن: كاتب

ليفايس. العميل:
∗∗∗
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استمرارية. الوكالة نجوم أكثر من واحدة وكنت ١٩٨٣ عام إتش بي بي وكالة إىل انضممت
الهائل؟ ونجاحك وازدهارك، واحدة، وكالة يف بقائك مدة طول تَعزين ماذا إىل

يأتون والعمالء الفكرة، بأولوية آمنت لطاملا الوكالة فهذه رائع؛ عمل مكان إتش بي بي وكالة إن
وأكون رائع، بعمل أقوم عندما الحماس تمام أتحمس وهنا اإلبداعية. ميزتها بسبب الوكالة إىل
ذلك يل قدَّمت لطاملا إتش بي بي ووكالة التفكري، يف ويشبهونني املوهبة غاية يف بأشخاص محاطة

ودودين. أشخاص مع للعمل رائع مكان أنها إىل باإلضافة …

تنفيذي؟ إبداعي مدير كنائب دورك عن قليًال تحدثينا أن يمكنك هل

التجارية العالمات من عدد عىل أُرشف أنا ما. حد إىل عيلَّ جديدة منصبي يف األوضاع زالت ما
األصيل، بعميل القيام فرصة ا حقٍّ يل تتسنى وال عاملية. طبيعة ذات ومعظمها قبل، ذي من أكرب
نظرة اآلن يل متاًحا أصبح ذلك إىل باإلضافة ا. جدٍّ ُمجز األمر وهذا وأساعدها، الفرق ه أوجِّ لكنني
سوف منصة بناء فكرة وعن العمل يسلكه أن يجب الذي االتجاه حول عامة نظرة أي — شاملة
لكنها كبرية مسئولية وهذه اإلبداعي، الفريق يتبعه أن يجب اتجاه أيًضا ولديَّ — سنوات تستغرق

ممتعة.

سوف التي النقاط أبرز هي فما اإلبداعي، اإلعالن عن رسيعة عمل ورشة ستقدمني كنت إذا
عليها؟ تركزين

أفضل عن ابحث ثم لقوله. جديدة طريقة عن ابحث قوله. إىل تحتاج الذي الوحيد اليشء عن ابحث
الرايات؟) امللصقات؟ التليفزيون؟ (أهي لنرشه إعالمية وسيلة

جميع يف يكفي ال ذلك لكن ما موضوع حول األوىل أفكارك تقبلني األحيان بعض يف إنِك قلِت
نطاق توسعني فكيف املستوى؟ ذلك عن بعيًدا نفسك تدفعي أن عليك لزاًما وإن األحوال،

الجميع؟ يسلكه الذي الطريق عن مغاير طريق لسلوك طريقة أفضل ما تفكريك؟

يف لكنها للجمهور، مبارشًة األكثر هي الغالب يف ألنها ا جدٍّ مفيدة تكون أن يمكن األولية األفكار
والتعديل األوىل الفكرة بني املزاوجة تكون ما وغالبًا الناس. يف ا حقٍّ تؤثر وال للغاية واضحة الغالب
تفكريي نطاق ع أُوسِّ إليه! للوصول طويًال وقتًا يستغرق ما هو التعديل هذا أن إالَّ … ينجح ما هي
إذا العمل عىل فعيل رد سيكون كيف وأتخيل مألوفة الفكرة سأجد كنت إذا عما التساؤل خالل من
عىل الحكم يف ا جدٍّ صارمة أنا الصحف. عنه ستقول ماذا أو جوائز، برنامج يف التحكيم أثناء رأيته

الضغط. من الكثري يُسبِّب أن املمكن من األمر وهذا نفيس،
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املثالية». «املرأة تليفزيوني»: «إعالن :٣-٣ شكل

لندن. إتش، بي بي اإلعالنية: الوكالة

أرنولد. روزي اإلبداعي: املدير

أرنولد. روزي الفني: املخرج

بريستون. شون اإلعالنات: كاتب

جولدمان. بول املخرج:

لينكس. العميل:
∗∗∗
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مديرِك عارضِت لقد ليفايس. لرشكة حملة تقديم عند بموقفك تمسكك عن قصة سمعت
الدفاععنعملهم؟ أو بأفكارهم اآلخرين بإقناع يتعلق للمبدعنيفيما هينصيحتك ما وفزت.

أن يجب بهما. االستعانة املرادة بالشخص أو بالفكرة الحقيقي اإليمان من التأكد هو يشء أول
أن قبل تراودهم قد التي املخاوف أو املشكالت يف وتُفكِّر الجمهور إليها ينتمي التي الخلفية تفهم
مقتنًعا نفسك أنت تكون أن هي الناس إلقناع طريقة أفضل أن أعتقد الدفاع. أو اإلقناع يف تبدأ

اإلمكان. قدر جيد نحو عىل الفكرة تنفيذ تحاول وأن

ما أوروبا. يف رواًجا األكثر موسيقاه وأصبحت إعالمية ضجة لينكس» «إيقاع إعالن أحدث
من جزءًا ويصبح الشعبية الثقافة إىل يصل اإلعالن محتوى يجعل الذي اإلبداعي التفكري نوع

الشعبية؟ الثقافة مصطلحات

عىل الضوء يُلقي إدراك عن بحثت لطاملا الحقيقة، يف الحدود. يتجاوز فإنه عميق بإدراك ُحبيت إذا
لتنفيذه. جديدة طريقة أجد أن حاولت ذلك وبعد املشكلة،

الخاص املالبس» «ارتداء إعالن مثل القصص، رسد تتضمن التليفزيونية إعالناتك من كثري
اإلعالن؟ القصصيف رسد يلعبه الذي الدور ما .(٣-٤ شكل (انظر لينكس بمنتج

ويمتعه. ويلهمه املشاهد يرشك فهو للمشاعر؛ إثارًة الفكرة توصيل طرق أكثر أنه أعتقد

التايل؟ العقد مدار عىل اإلعالن مستقبل توقع يمكنك هل

لقد االقتصادي. االضطراب أثناء حتى اإلعالن يف الناجحة التجارية العالمات تستمر رائع! مستقبل
يف انخفاض سيحدث أنه أعتقد ال لذلك الكبري؛ الكساد يف عنها وأُعلن ديزني والت رشكة تأسست
يستطيعون حيث اإلعالنات، من للتخلص أكرب بفرص يتمتعون املستهلكني فإن ذلك، ورغم اإلعالن.
ومكان طريقة يف ابتكاًرا أكثر نكون أن يجب ولذلك إعالنات؛ دون الربامج مشاهدة أوقات اختيار
االستحسان إىل انظر بحماس. الناس عنا يبحث كي للغاية جيدين نكون أن ويجب للناس، ثنا تحدُّ

يوتيوب. عىل مؤخًرا كادبوري قدمته الذي «الغوريال» إعالن القاه الذي الشعبي

هي ما الفنون، كلية يف الدراسة إكمال بعد مبارشًة إتش بي بي بوكالة التحقت ألنِك نظًرا
للمبتدئني؟ وظائف عن الباحثني الطموحني للمبدعني تقدمينها التي النصيحة

تكون (عندما العميل من عليك مفروضة قيود فال ا؛ حقٍّ رائع إنجاز ملف إعداد عىل جيًدا اعمل
تقليديٍّا تكون أن الرضوري من أنه تشعر ال جوهرك. إلظهار املناسب الوقت هو هذا لذا طالبًا)؛
املخرج هو من بوضوح وحدد مبتكًرا، تفكريًا َفكِّر لإلعالن. ثابتة قوالب يوجد ال الحظ فلحسن للغاية،
امتالك كافيًا يَُعد فلم حرفية. مهارات يمتلكون أشخاًصا نريد إننا اإلعالن. كاتب هو ومن الفني
اإلعالن. كتابة أو الفني اإلخراج عىل قدرتك إظهار عىل قادًرا تكون أن يجب بل فحسب، األفكار
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املالبس». «ارتداء تليفزيوني: إعالن :٣-٤ شكل

لندن. إتش، بي بي اإلعالنية: الوكالة

أرنولد. روزي اإلبداعي: املخرج

جيل. نيك اإلعالن: الفني/كاتب املخرج

ليدفيدج. رينجان املخرج:

لينكس. العميل:
∗∗∗
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هي ما لندن، يف التنفيذي اإلبداعي املدير منصب يف يعملن قالئل نساء من واحدة بصفتك
اإلعالن؟ عالم يف القادمة النسائية لألجيال تقدمينها التي النصيحة

يقبلون الناس تجعيل أن يجب لكن لإلذعان، عرضة أكثر النساء أن أعتقد أفكارك. عن دافعي
الناس تقنع طرق عىل تعثري أن بل رجًال، تكوني أن يجب أنك يعني ال وهذا تَرينها. كما الفكرة

ترينه. الذي النحو عىل ناجحة فكرتك يجعل الذي بالسبب

امُلستجد؟ الفني املخرج يمتلكها أن يجب التي واملهارات الصفات أهم هي ما

العنارص وكل الفني التصميم وحب والشغف بالفضول الدائم والتحيل األفكار إىل التوصل يف املهارة
لديه يكون أن وهي أال التعريف، يف األصعب هي أخرى صفة توجد ذلك إىل باإلضافة البرصية.

فني». «تذوق
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الثاني الجزء

اإلعالن فكرة صياغة

والتصميم الكتابة





الرابع الفصل

التجارية العالمة فكرة

هي هذه أرسع. نحو عىل ممكنة األمور تجعل فهي تمكني؛ أداة التكنولوجيا
البرشي. الخيال محل تحل وال ل تُسهِّ التكنولوجيا فقط. وظيفتها

العاملي التنفيذي الرئيس روبرتس، كيفني
ساتيش آند ساتيش لوكالة

الكبرية الفكرة (1)

الذي ما تخيَّل واآلن شخيص. كمبيوتر أو محمولة هواتف أو إنرتنت، دون الحياة تخيَّل
تأثري توقع تستطيع هل األفكار. ستنقل كيف تخيَّل املقبلة، العرش السنوات ستحمله
املشهد تفتت سيصل مدى أي إىل توقع يمكنك هل التكنولوجيا؟ من التالية املوجة
مهمة فاألفكار رضوريٍّا؛ سيكون واإلبداعي النقدي التفكري أن هو املؤكد األمر اإلعالمي؟
الناس إليه يسعى ومحتًوى أفكاًرا نولِّد أن يجب املستخدمة. التكنولوجيا كانت أيٍّا
طوال باستمرار متصلني األشخاص من الكثري يظل عندما اإلعالم. وسائل عرب ويجذبهم
التي اإلعالمية الرسائل شخص كل يُقرر الكمبيوتر، أجهزة أو املحمولة بالهواتف اليوم
وسائل استخدام إىل نُولِّدها التي األفكار ستحتاج رؤيتها. أو سماعها ومكان بتلقيها يهتم
وتقديم الجانب، الثنائية باملحادثات يسمح ما الناس مع وحوار عالقات لبناء اإلعالم
أي يف منه التخلص يمكن مدعوٌّ ضيف هي إعالنية رسالة كل أن فهم مع الخدمات،
احتمالية األكثر السيناريو إن األمر، حقيقة يف املائدة. إىل مفيًدا شيئًا يجلب لم إن لحظة
فيها، يرغبون التي املعلومات نوعية ي لتلقِّ فردية رقمية آلية لديهم سيكون الناس أن هو



والتصميم اإلعالنات

وسوف الكمبيوتر، شاشة عىل أو العائلة تليفزيون عىل أو املحمول الهاتف عىل سواء
الناس. عىل اإلعالنات فرض عهد وىلَّ لقد امُلختارة. التجارية للعالمات اإلذن يمنحون

اإلعالم وسائل عرب والفكرة االسرتاتيجية عمل طريقة فهم املهم من السبب ولهذا
عىل الطباعة لغرض مصنوع إعالن وضع مجرد إن الناس. مع الحوار بدء وطريقة
إعالمية وسيلة كل تستطيع ما املرء يفهم أن يجب إذ كافيًا؛ ليس املحمولة اإلعالم وسائل

الجهاز. أو املنصة هذه عىل الناس يريده وما فيه، تَربع وما فعله

التجارية العالمة فكرة (2)

املناسبة التجارية العالمة تضمن أن يمكن االكتظاظ شديدة تنافسية سوق ظل يف
بالجودة. املتَّسمني السلعة أو الفرد أو املجموعة أو الخدمة أو املنتج كفاءة والجذابة
تبني إنها بل والتمييز، التحديد عىل دورها يقترص ال التجارية العالمة صنع وعملية

املجموعة). أو التجارية العالمة (قيمة أيًضا القيمة
للنجاح الفعالة التجارية العالمة صنع أهمية مدى حول شكوك تراودك كانت إذا
«ريد» منظمة أو تويوتا أو كوكاكوال أو األمريكي األحمر الصليب أو نوكيا قوة يف ففكر
العمل نجاح يف التجارية العالمة صنع غري أخرى عوامل تسهم بالتأكيد اإليدز. ملكافحة
بحياة وعالقته وحماسه، الجمهور ر وتصوُّ الخدمة، أو املنتج جودة ومنها التجاري،
فكرة وتقوم للعالمة. امُلتبنُّون املشاهري أو واملجتمعات والثقافة، الزمنية والفرتة الناس،

هي: عوامل، عدة عىل التجارية العالمة صنع

املجموعة. أو التجارية العالمة طبيعة •
والتمييز. االختالف أهداف •

االسرتاتيجية. العالمة شخصية •
املستهدف. الجمهور •

املستهدف. الجمهور يهم ما •
الذهنية. املكانة •

مصطلح تروت جاك التسويق خبري صاغ سنة وعرشين خمس عن يزيد ما منذ
،(١٩٨١) الذهن» عىل السيطرة معركة الذهنية: «املكانة كتاب ويف الذهنية». «املكانة
العميل ذهن يف لها «مكانًا» تخلق أن بد ال الرشكة أن تراوت وجاك ريس آل كتب
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الخاصة والضعف القوة نقاط من كالٍّ االعتبار يف املكان هذا يضع أن ويجب املحتمل،
باملنافسني. الخاصة والضعف القوة ونقاط باملجموعة) (أو التجارية بالعالمة

الفكرة إنها التجارية؛ العالمة صنع عملية يف األساسية الفكرة تأتي اإلعالن قبل
مع عالقتها وتبني تميزها التي الشخصية املجموعة أو التجارية العالمة تمنح التي
وشامل فريد اسرتاتيجي برنامج خلق يف التجارية العالمة صنع ويتمثل الجمهور.
تجربتهم، طبيعة عىل قائمة الناس مع عالقة بناء بهدف للمجموعة أو التجارية للعالمة
التسويق مع التعامل من وبدًال املجموعة. أو التجارية للعالمة واستخدامهم، تفاعلهم
التجارية العالمة صنع فإن منفردة، تصميم حلول أنها عىل الدعاية وتطبيقات لألفراد
أي — ككل الجهد يف تطبيق كل إسهام رضورة يف تتمثل اسرتاتيجية قاعدة يتضمن
العالمة مع الشخص تجربة يف املساهمة رضورة ثَمَّ وِمن — التجارية العالمة قصة يف

التجارية.
غالبية أما بالتميز، تتسم التي هي للغاية قليلة جماعات أو خدمات أو منتجات
صفات مع متطابقة أو متشابهة ووظائف صفات تُقدم إنها أي متماثلة؛ فهي املنتجات
السوق يف املتماثلة والجماعات والخدمات املنتجات هذه يُميز وما املنافسني. ووظائف

واإلعالن. التجارية العالمة صنع هو املزدحمة
شخصية؛ بناء بعملية أشبه أنه عىل التجارية العالمة تصور يف التفكري يمكن
رًؤى مع املجموعة أو املنتج عىل قائمة تمركز منصة يضم اسرتاتيجي تصور فهو
واالرتباط للتفرد انطالق ونقطة هيكل إنها املحتمل. والجمهور التجارية العالمة حول
بالعالمة عالقة «له تصورك كان إذا ما تحديد يف أيًضا تساعدك أن ويمكن بالجمهور.
«ليس أنه أم ومركزها) املجموعة أو للعالمة األساسية الهوية مع متوافًقا (أي التجارية»
املجموعة). أو للعالمة األساسية الهوية مع متوافق غري (أي التجارية» بالعالمة عالقة له

محتمًال. تسويقيٍّا خطًرا يُمثل التجارية بالعالمة املرتبط غري واإلعالن

التصور مؤرشات (1-2)

أو للعمل اإلعالن وكالة تويلِّ قبل محددة التجارية العالمة اسرتاتيجية أكانت سواء
بالعالمة الخاصة التالية األمور تحديد من بد ال فإنه اإلعالن، وكالة مع بالتعاون مطورة

الفرد: أو املجموعة أو
محددة. خاصية أو سمة الصفة:
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يف املثال سبيل عىل الخدمة؛ أو للمنتج املفيدة أو العملية الخصائص الوظيفية: الفائدة
لعالمة دعاية حملة لصالح املطبوع اإلعالن يُخربك «القميص» يُظهر الذي ٤-١ شكل

ا. جافٍّ سيُبقيك للماء» املقاوم فريتيكال «باورز قميص أن التجارية كولومبيا

و«قميص». طويل» بعنق «حذاء مطبوع: إعالن :٤-١ شكل

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

كولومبيا. العميل:

بي. إس إس بي آند كولومبيا ©

آرس.» بذكاء عنها معربَّ كولومبيا ملنتجات الوظيفية «الفوائد

الخصائص عىل ال املشاعر عىل يقوم ملموس غري دعم عامل العاطفية: الفائدة
املكافأة أو األهمية من تنبع أن يمكن استجابة إنه الخدمة. أو للمنتج الوظيفية
الخصائص عىل تقوم ال العاطفية والفوائد بالسعادة. الشعور يف والرغبة الشخصية
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أطلقت املثال سبيل فعىل الشخصية، التجربة عىل بل الخدمة أو للمنتج امللموسة
اإلجازات موقع من الثالث اإلصدار ٢٠٠٨ عام إجازات موسم يف ماكس أوفيس رشكة
املوقع هذا عرب اإلجازات بهجة لنرش جديدة بسمات مزوًدا جريتينج إي عامليٍّا املشهور

.(٤-٢ شكل (انظر www.ElfYourself.com
املطاف. نهاية يف املجموعة أو الخدمة أو املنتج من الشخص يريده ما هي القيمة:

قزم». إىل نفسك «حوِّل املوضوع: :٤-٢ شكل
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.ElfYourself.com اإللكرتوني: املوقع

املتاجر. يف الطباعة، اإلنرتنت، املكان/البث:

.(٢٠٠٦-٢٠٠٧) نيويورك وتوي، فرانسيسكو؛ سان بي، يف وإي (٢٠٠٨)؛ جيبجاب اإلعالنية: الوكاالت

ماكس. أوفيس العميل:

كل يف وتعود ٢٠٠٦ عام بدأت ماكس أوفيس من مقدمة سنوية إجازات حملة هي قزم» إىل نفسك ل ««حوِّ
رقمية صور خمس رفع إىل املستهلكون يُدعى موسم كل ويف .ElfYourself.com موقع عىل إجازات موسم
تشارلستون أو كالسيك أو كانرتي أو ديسكو — رقص أسلوب واختيار األقزام، شخصيات عىل وإلصاقها
مقاطع إرسال ويمكن املضحكني. الراقصني باألقزام لالستمتاع واالستعداد التشغيل زر عىل والضغط —
إضافتها يمكن أو إلكرتونية، إجازة كبطاقة والعائلة األصدقاء إىل الخاصة قزم» إىل نفسك «حوِّل حملة فيديو
من الفيسبوك صفحات إىل إضافتها أو الرسيع»، «النرش خيارات طريق عن االجتماعي التواصل موقع عىل
ElfYourself.com موقع سمح ٢٠٠٨ عام ويف بالفيسبوك. الخاص قزم» إىل نفسك ل «حوِّ تطبيق خالل
الفيديو مقاطع تنزيل طريق عن قليلة) رسوم (مقابل اإلنرتنت عن بعيًدا باألقزام باالحتفاظ للمستخدمني
أو الكمبيوتر لفأرة مسند أو مزخرفة خاصة هدايا صور صنع خالل من أو الكمبيوتر أجهزة عىل الخاصة

قهوة.» أقداح أو اللعب ورق

القيادة منع جهود يف الحال هو كما األبعاد متعددة الفوائد تكون األوقات بعض يف
األمريكي: اإلعالن ملجلس ووفًقا األمريكي. اإلعالن مجلس قدمها التي الخمور تأثري تحت
ال األصدقاء «أيها حملة شهدوا الذين األمريكيني من املائة يف ٦٢ أن تُظهر األبحاث «فإن
تدخلوا قد أيقونية، حملة اآلن أصبحت التي مخمورون» وهم يقودون أصدقاءكم تَدعوا
يُحىص ال عدًدا أنقذوا ثَمَّ وِمن الخمر، تأثري تحت القيادة من األشخاص أحد ملنع شخصيٍّا
أهو مخموًرا؟ القيادة من صديقه منع من الصديق سيستفيد ماذا شك.» بال األرواح من
مخموًرا سيارة قائد منع إذا نفسه تجاه حسن بشعور سيشعر هل إيثاري؟ شخص
وظيفية فائدة يمنح التدخل من النوع هذا إن بالتأكيد القيادة؟ عجلة وراء الجلوس من

الطريق. عىل واآلخرين السيارة قائد وأرسة السيارة لقائد
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التجارية العالمة فكرة دليل (2-2)

الرتويج مؤرشات هي العالمات وهذه فكرة، كل يف كامنة التالية العالمات تكون أن يجب
املحتمل. والنمو ال الفعَّ

االختالف (أ)

تُعرب التي واللفظية البرصية وهويتها صفاتها هو مختلفة التجارية العالمة يجعل ما
إن ببساطة، األمر عن ولنُعرب اتصال. نقطة وكل اإلعالم وسائل من وسيلة كل عنها

العالمات. بقية عن مميزة التجارية العالمة يجعل ما هو االختالف

امللكية (ب)

املشرتي. مكان يف نفسه يضع أن ويحاول املستهلك. اإلعالنات رجل يدرس
آخر. يشء أي عن النظر برصف ذلك فعل عىل كثريًا نجاحه ويعتمد

العلمي» «اإلعالن كتاب من هوبكنز كلود

مليزة «امتالكها» غريها عن مختلفة املجموعة أو التجارية العالمة تجعل التي األمور من
كلود رشح ١٩٢٣ عام يف مميز. تصور يف تُسهم خاصية أي أو ه توجُّ أو فائدة أو بيع
كانت لو حتى صفة، امتالك ادِّعاء إن قائًال: الفكرة العلمي» «اإلعالن كتاب يف هوبكنز
املالك باعتبارها التجارية العالمة خ يُرسِّ فئتك، يف اآلخرين لدى موجودة الصفة هذه

الجمهور. عقل يف الصفة لتلك األسايس

الصلة (ج)

الصلة وثيقة جعلها يف يساهم للجمهور عميق فهم عىل التجارية العالمة فكرة تقوم
الصلة وثيق الناس يعتربه — ملموس غري أو ملموًسا — شيئًا تمثل أن ويجب بهم.

آرس. نحو عىل بحياتهم

111



والتصميم اإلعالنات

الفائدة التجارية: العالمة خدمات (د)

— مفيد ليشء تقديمها بالجمهور الصلة وثيقة التجارية العالمة تجعل التي الطرق من
الخاصة. احتياجاتهم أو اهتماماتهم عىل بناءً — انتباههم ويلفت الناس يروق

وتُقدِّم الجمهور، مع بعالقة التجارية العالمة فيها تلتزم التي املرحلة إنها
بمزيد املستهلك يشعر وسوف حياتك. يف خدمة يُمثل شيئًا لك، مفيًدا شيئًا

حياته. من جزءًا التجارية العالمة ظلت إذا العالقة يف الثقة من
نعني وال الثقافية؛ باملالءمة مرتبًطا التجارية العالمات صنع كان لطاملا
العالمة رسائل تُصاغ أن يجب حيث الفائدة نعني ما بقدر املالئمة هنا ها
األحداث التجارية العالمات خدمات تتضمن أن يمكن مفيد. نسق يف التجارية

كوداك. من املجانية الطباعة وربما والربمجيات االجتماعية
جروب باربرييان ذا وكالة باملر، بنجامني

اململكة جروب أوجلفي رشكة إدارة مجلس رئيس نائب ساذرالند روري يرى
ثالثة بأحد قامت إذا املستهلكني مع تجاوبًا تُحقق سوف التجارية العالمات أن املتحدة
أو األمني)، (الناصح الحاشية أفراد أحد وهي: القديم، العالم يف سائدة كانت أدوار

املتعة). (مانحة املحظية أو (املضحك)، البالط ُمهرج
املطبوعة الخدمات بني ترتاوح التطبيقات من أنواًعا التجارية العالمات خدمات تضم
دليل ويَُعد البيئية. والرتكيبات اإللكرتونية املواقع إىل املحمول الهاتف عىل املعتمدة إىل
فهو التجارية؛ العالمات خدمات عىل ممتاًزا مثاًال قرن عن يزيد ما منذ َم ُقدِّ الذي ميشالن
مليشالن: ووفًقا .(٤-٣ شكل (انظر مفيدة معلومات عىل يحتوي الجيب حجم يف دليل
القيادة، عىل الناس تشجيع منه الغرض كان مرة ألول ميشالن دليل ُقدِّم «فعندما
لصالح ١٩٠٠ عام الدليل من األوىل الطبعة نُرشت نفسه.» الوقت يف بالرحلة واالستمتاع

العاملي. باريس معرض
هواتف شحن محطات األخرى الناجحة التجارية العالمات خدمات وتشمل
الخريف إجازات موسم أثناء ففي تشارمني. حمامات وكذلك املطارات يف سامسونج
حماًما ٢٠ والسائحني للمقيمني نيويورك مدينة يف تشارمني حمامات تُقدم والشتاء

112



التجارية العالمة فكرة

وتقدم النظافة، عمال من كامل بطاقم وُمزوًَّدا الخاصة االحتياجات لذوي مناسبًا نظيًفا
اللتقاط فرًصا األرس وتمنح للجلوس وأماكن األطفال، عربات انتظار ساحات كذلك
فإن الناس، من أكرب عدد إىل يصل التليفزيوني اإلعالن أن من الرغم وعىل الصور.
قد التايمز ميدان منتصف يف األطفال حفاظات تغيري ومحطة النظيف املتوافر الحمام

حبٍّا. وأكثر بقاءً أطول التجارية العالمة مع املستخدم تجربة يجعل

ميشالن. دليل :٤-٣ شكل

محفوظة.) الحقوق جميع الشمالية. أمريكا يف ميشالن مؤسسة من بإذن منشورة (الصورة

الشحن إعادة فرصة املسافرين سامسونج هواتف شحن محطات تمنح املطارات ويف
اإللكرتونية األجهزة من وغريها املحمول الكمبيوتر وأجهزة املحمولة للهواتف املجاني
محطات «إن سامسونج: لهواتف التنفيذي التسويق رئيس أوجل بيل ويقول الشخصية.
يُراود قد الذي التوتر بعض لتقليل سهلة وسيلة هي الهواتف شحن إلعادة سامسونج
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الشحن ومحطات سواء. حدٍّ عىل اإلجازات لقضاء واملسافرين العمل أجل من املسافرين
استخدامها.» السهل ومن عليها العثور السهل من

حالة دراسة

رينيجيد

إتشإسبييس بنك من املقدم البنك» «تاكيس برنامج
سكان لدى ملموًسا يس بي إس إتش بنك يتبناه الذي املحيل» العالم «بنك شعار جعل التحدي:

نيويورك. مدينة
املحلية بمعرفتهم والفخورون املاهرون نيويورك سكان املستهدف: الجمهور عن معلومة

بمدينتهم.
املحيل». العالم «بنك يس بي إس إتش شعار إىل الحياة البنك تاكيس برنامج يُعيد الربنامج:
ويقدم نيويورك شوارع يجوب الشهري تشيكر طراز من تاكيس عىل األساس يف الربنامج يعتمد
باملدينة يس بي إس إتش بنك معرفة وإلظهار يس. بي إس إتش بنك لعمالء مجانية توصيالت
بتتويج وانتهينا املدينة. يف معرفًة األكثر التاكيس سائق عن مكثًفا بحثًا أجرينا أكرب، نحو عىل
تليفزيونية قنوات نقلتها كبرية صحفية تغطية شهد حدث يف البنك تاكيس ليقود املختار السائق
إذاعية ومحطات تليموندو)، نيبون، وان، واي إن بي، دبليو فوكس، يس، بي إن يس، بي (إيه
والعديد برس، واألسوشيتد نيوز)، (الداييل وصحف إم)، إيه ٧١٠ آر أو دبليو إم، إيه ٨٨٠)
سكان كل يد يف باملدينة يس بي إس إتش بنك معرفة ولوضع اإللكرتونية. النرش وسائل من
ليفني، إد كتبها التي الكتيبات وهذه يس. بي إس إتش بنك تاكيس سائقي دليل صنعنا نيويورك
أحياء من حي كل يف األماكن أفضل َحدَّدت الشيكات، دفاتر لتشبه مت وُصمِّ محيل، طعام ناقد
ترتدي الشوارع يف فرق يد عىل الدليل كتيبات من نسخة ألف مائة عن يزيد ما وُوزع نيويورك.
سمات كل يس بي إس إتش بنك بتاكيس خاص صغري موقع ويدعم البنك. تاكيس سائق زي

يس. بي إس إتش ببنك عالقتهم تطوير عىل الزوَّار ليُشجع وُمصمم الربنامج
ما املستمر عمله من السادسة السنة يف يس بي إس إتش بنك تاكيس برنامج حقق النتائج:
احتمالية أما الحدث. إطالق أثناء العامة العالقات انطباعات من انطباع مليون ٢٠ عن يزيد
أعىل كانت فقد الربنامج شهدوا الذين العمالء ِقبَل من لألصدقاء يس بي إس إتش بنك ترشيح

مرات. خمس بمعدل

رينيجيد
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نيويورك. رينيجيد، اإلعالنية: الوكالة

.RENEGADE.COM

نايرس. درو التنفيذي: اإلبداعي املدير

115



والتصميم اإلعالنات

كريفوي. فاني اإلبداعي: املدير

إيريكورا. أالن املساعد: اإلبداعي املدير

سيلفراليت فيديو ُمشغل الناجحة التجارية العالمات خدمات عىل األخرى األمثلة من
شكل (انظر ٢٠٠٨ عام الصيفية األوليمبية لأللعاب يس بي إن قناة لتغطية املخصص
يف سيلفراليت الوسائط مشغل إنتاج مجموعة مدير سكليبوفيتش لستيف ووفًقا .(٤-٤
«من سيلفراليت مشغل خصائص نت َحسَّ سكيماتيك رشكة فإن مايكروسوفت مؤسسة
املحتوى.» يف متحكًما املشاهد تجعل الوضوح عالية حقيقية تفاعلية تجربة تقديم أجل
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يس. بي إن قناة عىل املذاعة األوليمبية لأللعاب سيلفراليت مشغل ويب: فيديو مشغل :٤-٤ شكل

سكيماتيك. اإلعالنية: الوكالة

كانينجهام. إيان اإلبداعي: اإلبداعي/املدير الفريق قائد

أبريالت. بول التقني: التكنولوجي/املدير الفريق قائد

سكيماتيك. مؤسسة ©

مقاطع من ساعة آالف و٣ التفاعلية، املبارشة الفيديو مقاطع من ساعة ٢٢٠٠ املوقف:
متعددة خيارات الفيديو. ملقاطع متزامن حي بث من ساعة و٢٠ الطلب، عند املقدمة الفيديو
للوراء الفيديو إرجاع الوصفية. البيانات من مرتاكبة طبقات املرور. يف هائلة زيادات للكامريات.
الشاشة يف فيديو داخل فيديو تشغيل إمكانية التشغيل. إعادة وضع تحسني تشغيله. وإعادة

االجتماعي. التواصل مواقع إىل الدخول إمكانية نفسه. الوقت يف نفسها
األلعاب فيديو مقاطع مشغل يف يس بي إن شبكة تطلبتها التي األمور من بعض فقط هذه
أن لزاًما كان الذي املشغل ذلك سيلفراليت؛ بربنامج يعمل الذي ٢٠٠٨ لعام الصيفية األوليمبية
باأللعاب مرتبط هو ما كل يالزم الذي الشديد اإلعالمي التدقيق ظل يف وجه أكمل عىل يعمل
الشهرية الفرصة بهذه لإلعالن سكيماتيك وكالة ورشيكتها مايكروسوفت ورحبت األوليمبية.

سيلفراليت. مشغل قدرات للعالم لتُظهرا
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يس بي إن مع وثيق بتعاون سكيماتيك ِقبَل من امُلطور سيلفراليت فيديو مشغل إن اإلسهام:
القابلة الفيديو مقاطع جعل حيث بكني أوملبياد يف الرقمي التقارب حقق ومايكروسوفت
ُمستخدم تجربة بتقديم االهتمام بدأ الويب. تجربة محور انقطاع، دون تُبث والتي للتخصيص،
اعتماًدا البيانات نقل معدل بفعالية تعدل التي املشغل يتيحها التي البث تعديل بخاصية أفضل
من فرد لكل ممكنة مشاهدة تجربة أفضل تُقدم ثَمَّ وِمن وجهازه، املستخدم اتصال رسعة عىل

الجمهور. أفراد
الفيديو مقاطع يف لحظة لكلِّ الوصول يس بي إن قناة عىل املذاعة األوليمبية األلعاب مشغل أتاح
والسيطرة السياق التحسينية السمات ومنحت بكني، ألعاب يف األحداث من حدث بكل الخاصة
الفيديو مقاطع مشاهدة من املستخدمني املشغل من التقليدية النسخة َمكَّنت كذلك للمستخدمني،
بكل خاصة ومعلومات للرياضيني، الذاتية رَي السِّ إىل باإلضافة صلة ذات ومقاطع الطلب، عند
صورة جودة َقدَّم فقد املحسن الفيديو مشغل أما املهمة. غري املعلومات من وغريها رياضة،
امُلشاهدة؛ أثناء آخر فيديو داخل فيديو تشغيل إمكانية مع الوضوح العايل العرض تُقارب
بني التجول من املستخدمني ليُمكِّن سيلفراليت برنامج لدى الشفافية خصائص أيًضا واستخدم
تتبُّع أيًضا للمستخدمني ويمكن نفسه. الوقت يف الشاشة عىل األحداث أحد مشاهدة أثناء القوائم
من املقدمة الريايض التعليق وروابط الحية الخرباء تعليقات من مستمرٍّ بثٍّ عربَ والتنقل الحدث
يف لديهم املفضلة اللحظات إرسال من الناس َمكَّنت فقد «املشاركة» إمكانية أما البث. جهات
التي الحي» الفيديو يف التحكم «غرفة كانت األبرز السمة ولعل األصدقاء. إىل األوليمبية األلعاب
مقاطع أربعة حتى ومشاهدة العرض وضبط الفيديو، مقاطع اختيار من املشاهدين َمكَّنت

نفسه. الوقت يف حية فيديو
موقع حقق ٢٠٠٨ لعام بكني يف األوليمبية األلعاب من يوًما ١٧ خالل التأثري:
ُمميز؛ زائر مليون ٥٠ عن يزيد ما سيلفراليت فيديو بمشغل املدعوم NBCOlympics.com
بث مليون و٧٠ مشاهدة، مليارات ١٫٣ إىل للصفحة مشاهدات نسبة وصول عن أسفر ما
الوقت قضاء متوسط زيادة عن أسفر ما الفيديو؛ ملقاطع مشاهدة دقيقة مليون و٦٠٠ فيديو
املتحدة الواليات سوق يف سيلفراليت مشغل وانتشار دقيقة) ٢٧ إىل دقائق ٣ (من املوقع عىل
قنوات (شبكة فرنسا يف البث جهات اختارت ذلك عىل عالوًة املائة. يف ٣٠ عن تزيد بنسبة
آي)؛ إيه (آر وإيطاليا ،(Sportbox.ru) وروسيا إس)، أو (إن وهولندا فرنسا)، تليفزيون
تستخدم ذلك، عىل عالوًة اإلنرتنت. عرب األوليمبية لأللعاب تغطية لتقديم أيًضا سيلفراليت مشغل
روك هارد ومؤسسة بلوكباسرت ومؤسسة سبورتس كوليدج إس بي يس مثل الرائدة الرشكات
تويوتا ومؤسسة املحدودة املسئولية ذات إل أو إيه ورشكة اليابان وياهو! إنرتناشونال كافيه
املستقبلية. عروضها لتطوير سيلفراليت مشغل تنسنت؛ ومؤسسة إن إس إتش ومؤسسة موتور
مستهلكني أربعة كلِّ من واحد سيمتلك ٢٠٠٨ عام أكتوبر من بداية فإنه ملايكروسوفت، ووفًقا
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حققها التي السوق اخرتاق نسبة وتبلغ سيلفراليت؛ بربنامج ُمزوًدا كمبيوتر جهاز العالم حول
الزيادة. يف آخذة النسبة زالت وما املائة يف ٥٠ الدول بعض يف سيلفراليت

سكيماتيك

القصص رسد (ه)

تحديده. خطأ ارتكاب دون املعنى يكشف القصص رسد

آرنت حنة

قصة املجموعة أو التجارية العالمة لدى كان وإذا الجذاب. الرسد إىل الناس ينجذب
وكل واإلعالن، التجارية، العالمة صنع خالل ومن أكثر. أبعاد ذات ستصري فإنها ترويها

التجارية. العالمة قصة عىل الناس يتعرف تواصل، نقطة
العالمة قصة هي قوية تجارية عالمة إىل جمال صابون مجرد من دوف حوَّل ما إن
جمالهن يف بالثقة الشعور عىل النساء وساعدوا الجمالية األنماط «تحدوا لقد التجارية،
من التجارية العالمة فستتحول الحساس الوتر عىل ولعبت القصة أصابت إذا الخاص.»

القيم. من مجموعة له ُمؤثِّر كيان إىل خدمة أو منتج مجرد
العالمة فلسفة عن التعبري أهمية عىل التجارية العالمات خرباء من العديد يؤكد
كل يف تنفذها فكرة كل يف والتصور الذهنية واملكانة االسرتاتيجية يف الكامنة التجارية
الذي ٤-٥ شكل ويف القصة». «رسد املجمل يف املمارسة عىل ويطلقون إعالنية، وسيلة
فاإلعالن عاطفية؛ فائدة يحقق قصة رسد عىل رائع مثال لكوكاكوال فيديو» «لعبة يُظهر
وهي أال أعظم، قصٍة عن أيًضا يخربنا بل مثرية، قصة فحسب يروي ال التليفزيوني

التجارية. العالمة قصة
معهد يف املقارنة اإلعالمية الدراسات برنامج مدير جينكنز هنري صاغ
ليشري املتعددة» اإلعالم وسائل عرب القصة «رسد مصطلح للتكنولوجيا ماساتشوستس
بغرض التوصيل قنوات من العديد عىل متكاملة قصة لعنارص املنهجي التوزيع عملية إىل
يف الفريد إسهامها إعالمية وسيلة كل تُقدم وعادًة ومنسقة. دة موحَّ ترفيه تجربة خلق

القصة.1 رواية
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الفيديو». «لعبة تليفزيوني: إعالن :٤-٥ شكل

ثانية). ٦٠) ٦٠ النسق:

كينيدي/بورتالند. + ويدن اإلعالنية: الوكالة

كوكاكوال. العميل:

فيتسلوف. ومارك كريتس هال اإلبداع: مديرا

بريدي. شينا اإلعالن: كاتب

ماكجلوثلني. شانون الفني: املخرج
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هارتيل. وكريستن ديفيس يل العمالء: عالقات فريق

بوليوكان. نيكي املنتج:

جريلوفيتش. بن الوكالة: يف املنفذ املنتج

نكسس: اإلنتاج: رشكة

فولكس. آند سميث املخرج: •

بارفيت. جوليا املنفذ: املنتج •
ماكوم. كارا املنتج: •

الصوت: تصميم

كوران. ميشيل املنفذ: املنتج •
سميث. كريس الصوت: مصمم •

دن. كارول املنتج: •

خطف من وبدًال كوكاكوال. رشب بعد مشاعره تتغري الجريئة السيارات سباق فيديو ألعاب إحدى «بطل
الحب.» من القليل منح يُقرِّر الحقائب ورسقة السيارات

كينيدي + ويدن

تصويري أو مفاهيمي عنرص وهي القصة. رسد يف دوًرا الرئيسية الفكرة تلعب
الدين؛ أو السياسة أو املجتمع أو الطبيعة من تُستمد وقد املوضوع، عىل يعتمد مميز
الفكرة تنويعات فإن ذلك، إىل باإلضافة التمكني. أو الفقر أو الحرية املثال سبيل عىل

األفكار. لتوليد كمنصات تعمل أن يمكن الرئيسية

الوحدة (و)

للعالمة وأسلوب صوت بوجود تسمح فهي اإلعالم؛ وسائل كل عرب مفروضة الوحدة
تنويعات وجود مع كافًة، والبرصية اللفظية االتصال وسائل عرب باالتساق يتسم التجارية

االهتمام. ونسبة املختلفة اإلعالم وسائل مثل ملتغريات ومناسبة رضورية
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املشرتكة التجربة (ز)

سواء املشرتكة، التجارب خالل من بالتواصل للناس املجموعة أو التجارية العالمة تسمح
أحد أو اإلنرتنت، مجتمعات بناء موقع أو اجتماعي، تواصل موقع خالل من ذلك أكان
العضوية مجرد أو مذاع إعالن خالل من النقاش أو الرتابط، إمكانية أو املتداولة الروابط

التجارية. بالعالمة خاص مجتمع يف

التجارية العالمة تصور مناهج (3-2)

نشرتي ال الغالب يف أننا يعرف املستهلك سلوك يخص فيما الصدق يتحرَّى شخص «أي
مشريًا ووكر بوب قول هذا كان اليشء.» ذلك يجسدها فكرة نشرتي بل فحسب، شيئًا
لولوليمون رشكة تصنعها التي اليوجا» من املستوحاة الرياضية «املالبس إىل بالتحديد

للمالبس.2
املدرس نورتون، ومايكل ديوك، جامعة يف السلوكي االقتصاد أستاذ آريايل، دان يُطلق
املفاهيم».3 «استهالك الفكرة هذه عىل لألعمال، هارفرد كلية يف التسويق مادة يف املساعد
التصورات من كبري عدد ويوجد املفاهيم، عىل الناجحة التجارية العالمات تعتمد

مشكلة. ألي إبداعية حلول توجد ما قدر املفاهيمية
التجارية: العالمة تصور تشكيل طريقة

األناقة، األصالة، االستقرار، الصدق، ما: يشء إىل تشري مجموعة أو تجارية عالمة •
البسيطة، الطيبة الرخاء، الرتف، الجيدة، الصحة املوثوقية، األمان، االبتكار،

إلخ. … الذات تحسني الوعي، يقظة املشرتكة، القيم
رباطة املثابرة، اإلنسانية، األخالقيات، ما: شيئًا تُجسد مجموعة أو تجارية عالمة •
االبتكارية، الحداثة، الطاقة، اإلثارة، االحرتام، األرسية، القيم املرح، الجأش،

إلخ. … نشيط حياة نمط الصحية، الحياة األبحاث، أحدث
العدالة، التعاطف، الذات، تحسني األمور: هذه أحد تُجسد اجتماعية منظمة •
القراءة معرفة معدل زيادة الكراهية، أو الجهل مكافحة الظلم، محاربة األمان،

إلخ. … األمراض ألحد عالج عن البحث والكتابة،
االستكشاف الدفاع، السالم، التقدم، الرخاء، العدالة، ييل: ما يمثل سيايس مرشح •

إلخ. …

122



التجارية العالمة فكرة

التصور: عليه يُركز ما تحديد يف استخدامها املمكن األساليب من عينة ييل فيما

الذهب معيار (أ)

فئتها يف للجودة معياًرا املجموعة أو التجارية العالمة يجعل التصور هذا االمتياز؛ مثال
واملوثوقية. الثقة ويبني

املرجعية (ب)

العالمة أو املجموعة يمنح — الخربة كصاحبة — كمرجعية التجارية العالمة ترسيخ إن
القبول. ويكسبها القوة التجارية

األصل (ج)

وطابًعا أصالة يُضيف املجموعة أو التجارية العالمة منه نشأت التي البلد عىل الرتكيز
الشوكوالتة من جاذبيًة أكثر البلجيكية الشوكوالتة تبدو قد املثال سبيل فعىل محليٍّا؛
اإلبداعي املدير — أرلو آرني يقول الحلوى. من الصنف بهذا يُشتهر ال بلد من القادمة
لفودكا إعالنية حملة صنع والذي بارتنرز، آند فرتيتا مارجيوتس وكالة يف السابق
تُعترب روسيا ألن «نظًرا الفودكا»: «حرية وعنوان الرويس الفن عىل اعتمدت ستوليتشنايا
استخدام قرَّرنا فقد العالم، يف الفودكا أنواع بأجود ومرتبطة الفودكا وموطن منشأ

لنا.»4 كمفهوم األصالة

نوعه من األول (د)

االجتماعية القضية أو املوضوع أو الفرد أو املجموعة أو الرشكة أو الخدمة أو املنتج كون
فريدًة هويًة التجارية للعالمة أن إىل يُشري نوعه من األول هو الخريية، الجمعية أو
من األول هو الخدمة، أو املنتج، أكان وسواء البديلة. أو املقلدة النسخ تتبعه عما تختلف
وربما األفضل يعتربونه فسوف األصيل أو األول أنه الناس اعتقد فإذا ال، أم بالفعل نوعه

أيًضا. سحرية هالة وذا بل بمجاله، علًما األكثر يعتربونه
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الرُّوح (ه)

الحماس أو بالذات إحساًسا أو حيوية قوة املجموعة أو التجارية العالمة تُمثل أن يمكن
جماعة إىل باالنتماء اإلحساس الشخص يف تُثري أن يمكن أو ذهنية، حالة أو الطاقة أو

.٤-٦ شكل يف كما دولة، أو قضية أو

«أمريكا». «انطلق»: تليفزيوني: إعالن :٤-٦ شكل

124



التجارية العالمة فكرة

ليفايس. العميل:

ثانية). ثالثون ثانية، (ستون ٦٠/:٣٠ النسق:

كيه)/بورتالند. + (دبليو كينيدي + ويدن اإلعالنية: الوكالة

ويزناند. وتايلر فالج دانييل اإلبداع: مديرا

فايف. كيه + دبليو اإلعالن: كتاب

فايف. كيه + دبليو الفنيون: املخرجون

سليس. جيف املنتج:

هوفمان. وسوزان فيتسلوف مارك املنفذان: اإلبداع مديرا

جريلوفيتش. بن الوكالة: يف املنفذ املنتج

اإلنتاج:

كونتنت. أنونيموس اإلنتاج: رشكة •
فوكوناجا. كاري املدير: •

برييتس. دانييل املنفذ: املنتج •
ماندارينو. جو الفني: اإلنتاج خط مرشف •

لو. دارين التصوير: مدير •

التحرير: فريق

سيسورز. بيرب روك التحرير: رشكة •
جراهام. إليوت املحرِّر: •

باكليس. جيسيكا مساعد: محرر •
كوب. نيل اإلنتاج: بعد ما مرحلة مسئول •

بريبنر. باتي اإلنتاج: بعد ما مرحلة عن التنفيذي املسئول •

البرصية: املؤثرات

تو. فايف إيه البرصية: املؤثرات رشكة •
ويفري. لني كارول سيسورز: بيرب روك لرشكة املنفذ املنتج •

تريب. فيكي سيسورز: بيرب روك رشكة منتج •
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وول. أنجس ألوان: مصحح •
مرييف. بات البرصية: املؤثرات مرشف •
ياكونو. بول الدخان: تأثريات فنان •

جونسون. سكوت النار: مؤثرات مسئول •
خان. شاهانا الثابتة: الخلفيات صور وتركيب نيوك، بربنامج البرصية املؤثرات تركيب مسئول •

هول. صوفيو جينيفر تو: فايف إيه رشكة يف املنفذ املنتج •
كينج. بيت تو: فايف إيه رشكة يف البرصية املؤثرات منتج •

الصوت: وتصميم املوسيقى

وايتمان. والت أرشيف من بإذن ُمستخدم وايتمان والت للشاعر «أمريكا» قصيدة الصوت: •
آيفز. وتشارلز باليت أوين امللحن: •
فانتازي. فاينال الفنان/الفرقة: •

سحرية. نقطة ٤٩ كثرية حيوات ألبوم: •
آيفز). للملحن عديدة (نسخ املوتى إىل إن يس برج ينتمي األغنية: •

ميوزيك. بري ميوزيك، سايد ثريد مؤسسة النارشان: •

(املكساج): األصوات دمج

ساوند. إيليفن الرشكة: •
بني. جيف األصوات: دامج •

فيلت. كريستن املنتج: •
فرير. بني األصوات: دامج مساعد •

الروح لكن صعب بوقت تمر أمريكا إن حيث «انطلق»؛ الجديدة ليفايس لحملة الجو «أمريكا» قصيدة «تهيئ
اإلعالن يف املستخدم الصوتي التسجيل بأن االعتقاد ويسود تثابر. سوف الذات عىل املعتمدة الريادية األمريكية
«أمريكا» قصيدة من أسُطر أربعة يقرأ وهو الحقيقي وايتمان والت لصوت بالفونوغراف أصيل تسجيل هو

«.١٨٨٨ عام كتبها التي

كينيدي + ويدن
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املفارقة (و)

محرتفو أدرك العرشين القرن ستينيات أوائل يف اإلعالن مجال يف اإلبداعية الثورة منذ
الكامن واملنهج البيع. عىل إلحاح ودون تظاهر دون للجمهور الواعي التلميح قيمة اإلعالن
دعونا لذلك األشياء؛ أحد لكم نبيَع أن نحاول أننا تعلمون أنكم «نعلم هو: ذلك وراء
والعرشين الحادي القرن وبداية العرشين القرن تسعينيات يف مًعا.» بالصفقة نستمتع
وهو الجرافيك، تصميمات من كثري ويف اإلعالن يف رئيسيٍّا دوًرا تلعب املفارقة أصبحت
٤-٧ شكل يف كما البرصي، التواصل وسائل جميع يف ا حقٍّ منترش حداثي بعد ما أسلوب

.٤-٨ شكل ويف

اإلقامة». عرض يف مشمول «غري مطبوع: إعالن :٤-٧ شكل

أمسرتدام. كسلسكرايمر، اإلعالنية: الوكالة

كسلس. إريك الفني: املخرج

ويزناند. وتايلر كرايمر يوهان اإلعالن: كاتبا
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بوريل. أنتوني الرسوم/الخطوط:

هوتيل. بادجت برينكر هانس فندق العميل:

الخروج». – و«الدخول النوافذ» من الخالية الغرف من املزيد «اآلن مطبوع: إعالن :٤-٨ شكل

أمسرتدام. كسلسكرايمر، اإلعالنية: الوكالة

كسلس. إريك الفني: املخرج

ويزناند. وتايلر كرايمر يوهان اإلعالن: كاتبا

بوريل. أنتوني الرسوم/الخطوط:

شوم. ونيلز بلومرس أنوشكا الفوتوغرافية: الصور

هوتيل. بدجت برينكر هانس فندق العميل:

التوجه (ز)

أكان سواء معينًا ًها توجُّ تتبنَّى التي التجارية العالمات مع الجمهور من كثري يتفاعل
أم أنيًقا أم مازًحا أم ا مستخفٍّ أم مباليًا ال أم ساخًرا أم مهذبًا أم متعجرًفا التوجه هذا

.٤-٩ شكل يف كما جريئًا،
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االقرتاح». هذا اقرتح ملن اقرتاح «لدينا مطبوع: إعالن :٤-٩ شكل

نيويورك. ديفيتو/فريدي، اإلعالنية: الوكالة

دافيز. العميل:

الحاسم.» املبارش التوجه من نوع لديه دافيز لرشكة التقليدي اإلعالن «هذا

الحرصي النادي (ح)

بمثابة يكون خريية ملجموعة االنتماء أو التجارية العالمات بعض استخدام أو امتالك إن
ويف معينة. أخويات أو مجتمعات أو حياتية أنماط يف عضوية جواز أو انتساب شارة
وغري حرصية تبدو تجعلها شخصية التجارية العالمة تأخذ أن يمكن األحيان بعض
باملبدعني خاصة التجارية العالمة تبدو أن املمكن من املثال، سبيل فعىل للجميع؛ متاحة
يف بها أنفسهم وصف يف الناس يرغب قد نادرة تبدو أخرى صفة أي أو املغامرين أو

معني. وقت

الصارمة الفردية (ط)

االستقالل ويُقدِّرون الفرد بأهمية يؤمنون املتحدة الواليات يف األشخاص من كثري
اإليمان أي الصارمة؛ الفردية يف امُلتمثِّلة الرومانسية الفكرة إىل وينجذبون الشخيص،
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النوع هذا إىل املجموعة أو التجارية العالمة تُشري أن ويمكن الذات. عىل االعتماد بفضيلة
لها. رمًزا تكون أو الصارمة الفردية من

الحياتي والتوازن الصحة (ي)

مفاهيم عىل يرتكز أسلوب التباع مناسبة املجموعة أو التجارية العالمة تكون أن يمكن
الفاضل. الحياة ونمط السليم، والحس الصحية، الحياة

األرسة (ك)

هذا رؤية ويمكن بها. وتحتفي كتصور األرسية والنصائح التقاليد األرسة تستحرض
استخدمته الذي الصابون استخدمت «إذا التايل: السيناريو يف األرسية» «القيم من النوع
التي التجارية العالمة إن أمي. وحكمة لقيم وفية أنا بالضبط. أمي مثل فأنا أمي،

اختارتها.» التي العالمة هي أختارها

املألوف عن والخروج التمرد (ل)

أمثلة ومن اإلعالن. يف املألوف عن والخروج التمرد استخدام تخيُّل الصعب من ليس
مستقلة.» شخصية أملك فأنا أمي؛ استخدمته الذي الصابون أبًدا أستخدم لن «أنا ذلك:
لبعض مناسبًا يكون أن يمكن املألوف عن الخروج أو التحدي عىل يدل الذي التصور إن

الجماعات. أو التجارية والعالمات الجمهور

القيم (م)

القيم هذه فإن الناس؛ يحرتمها قيم املرشح أو البلد أو املجموعة أو للرشكة يكون عندما
فائدة. لتحقيق التجارية العالمة اسرتاتيجية يف عنها التعبري يمكن الخاصة

املنظور. هذا عىل تصورها البيئية بالقضايا املهتمة الرشكة تبني قد املثال، سبيل عىل
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عرضحالة

روبرتس كيفني مع مقابلة

من واحدة تَُعد التي ساتيش آند ساتيش لوكالة العاملي التنفيذي الرئيس هو روبرتس كيفني
وتويوتا جامبل آند بروكرت البارزين عمالئها ضمن ومن العالم. حول البارزة اإلبداعية املؤسسات
١٩٩٧ عام ساتيش آند ساتيش قيادة كيفني توىلَّ أن منذ ونوفارتس. بيني يس وجيه ميلز وجنرال
«عالمات بكتاب ويُشتهر الكتب من العديد ألف وقد مسبوق. غري وماليٍّا إبداعيٍّا أداءً الوكالة قت حقَّ
ما مستقبل الحب: «عالمات كتابه: نُرش وقد التجارية. العالمات تسويق أعراف َغريَّ الذي الحب»
جامعة يف األعمال كلية يف رشيف أستاذ كيفني لغة. عرشة بثماني «(٢٠٠٤) التجارية العالمات بعد
ويحمل املتحدة، اململكة يف النكسرت جامعة يف اإلبداعية القيادة يف رشيف وأستاذ نيوزيلندا، يف أوكالند
أعمال سفري أيًضا وهو العالم. حول الجامعات من عدد من الفخرية الدكتوراه شهادات من العديد
إدارة مجلس ورئيس نيوزيلندا، تليكوم يف إدارة مجلس وعضو املتحدة، نيوزيلندا-الواليات ملجلس
الغربية. أوكالند يف أراوند) اليف يور (ترين حياتك غريِّ صندوق وأمني األمريكي، الرجبي اتحاد

∗∗∗

الحب؟ عالمات هي ما سؤال:

ربح هوامش أكرب وتجذب تُقاَوم، ال أصبحت التطور فائقة تجارية عالمات هي الحب عالمات
املنتجات ومنتجو ك فُمالَّ العاطفية. االرتباطات عىل األساس يف تقوم ألنها وحصص وتفضيالت
وتجارب. وأشخاًصا أماكن أيًضا تكون أن يمكن الحب وعالمات والتعاطف. بالشغف يشعرون

والحميمية. والحسية الغموض وهي: أال عنارص؛ ثالثة عىل تعتمد وهي
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وكالة تتبعه الذي الحب عالمات إطار وفق التفكري عىل مثاًال تعطينا أن يمكن هل سؤال:
ساتيشلإلعالن؟

الزبائن من الكثري تجذب ال بالتجزئة للبيع أمريكية رشكة مجرد من بيني يس جيه تحويل إن
جيه رشكة قصدتنا لقد ذلك. عىل مثال لهو األمريكيات البيوت لربَّات وجذَّاب مرغوب مقصد إىل
من مدهشة نتائج عن أسفر لصالحها بديع بعمل بالقيام لنا وسمحت فكرة، بسبب بيني يس
هي وها الصعوبة. الشديدة التجزئة سوق يف العامة والنتائج بالعمالء واالحتفاظ املبيعات حيث
هو الرشكات دور إن معها. لعملنا نتيجة عامليٍّا» «األفضل التجزئة رشكة جائزة مرتني ربحت قد

أفضل. مكانًا العالم جعل

بها؟ تؤمن التي الخمسة األفكار ما سؤال:

مستحيل. يشء ال

واحد. حلم واحد فريق

بقلبك. َفكِّر

ملهًما. العبًا ُكن

ممكن. أنه يحلم لم ما امنحه بل فيه؛ يرغب ما العميل تمنح أن إياك

للعالم؟ ة املغريِّ األفكار برنامج عن تخربنا أن يمكن هل سؤال:

الهدف وكان رشكتنا، يف اإلبداع قائَدي مايرز وريتشارد إيرشوود بوب ابتكار من برنامًجا كان لقد
تشجيعها ثم أفضل، مكانًا العالم تجعل أن يمكن والتي العالم، يف إبداًعا األكثر األفكار تحديد منه
املشاركني. عىل للحكم العالم يف املبتكرين أفضل من الكثري الجائزة وجمعت ومكافأتها. وعرضها
اجتماع ففي مختلف. نحو عىل اآلن نوظِّفه ونحن باٍق إلهامه أن إال الرشكة من بوب تقاعد لقد
الطاولة، منتصف يف باإلنرتنت ُمتصلة الة حصَّ توجد كانت األخري العاملي اإلبداعي اإلدارة مجلس
فاي. الواي تقنية عرب الويب مواقع بأحد ومتصلة املعدنية للعمالت إلكرتوني اد بعدَّ مزودة وكانت

االدخار. فئة مثل مهمة فئات تُغريِّ أن يمكن أفكار إنتاج يمكننا مدهش! هذا كم انظر

ساتيش؟ ساتيشآند لوكالة عاملي كقائد دورك هو ما سؤال:

أحتاج ولذلك العاطفية؛ االرتباطات مجال يف نعمل إننا والعمالء. املوظفني إلهام هي األوىل مهمتي
الرشكة استمرارية عىل الحفاظ هي الثانية واملهمة للعواطف. نقٍل قناة بصفتي األمام من القيادة إىل
من وإلهامهم املوظفني إبهاج طريق عن املوضوعة، املالية األهداف تفوق نتائج تحقيق خالل من
األفكار فيه تنمو مكان رعاية هي الثالثة واملهمة العمالء. إبداع خالل ومن باهر، أداء تحقيق أجل

وتزدهر. العالم تُغري التي
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ساتيش؟ ساتيشآند وكالة يف أفكارك تأتي أين من سؤال:

املعتقدات وبعض للغاية، الكبرية األفكار بعض الرشكة مؤسيس لدى كان الجميع. من الثقافة. من
آالف لستة املعتقد هذا امنح مستحيل.» يشء «ال مثل: بسيطة معتقدات إنها بتحقيقها. املتعلقة

مكان. كل من األفكار تأتيك وسوف الحرية ُمطلق وامنحهم شخص

املمتازة؟ والفكرة الجيدة الفكرة بني الفرق تعرف كيف سؤال:

يمكنك ال بطبيعتها. ومدهشة قبل من ذ تُنفَّ ولم وجديدة أصلية تكون أن يجب املمتازة الفكرة
التي باألفكار اإلحساس عىل سنة ثالثني مدى عىل تدربت لكنني بطبيعتها» «مدهشة معنى تعريف
خوض خربة إذن، الخربة هي الحْدس. لحظة من يكون ما ألقرب توصلك والخربة النجاح، تحقق
ولتشجيع املمتازة الفكرة إلدراك فعالتان تجربتان كالهما بعضها، يف والفشل التجارب من الكثري

املمتازة. الفكرة إلدراك الالزمني واملنطق والعاطفة باملالحظة يتمتعون الذين الناس

.(٢٠٠٦) الحب» عالمات «تأثري
روبرتس. كيفني
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.(٢٠٠٤) التجارية» العالمات بعد ما مستقبل الحب: «عالمات
روبرتس. كيفني

امُلعلب». الرسدين «شارع رواية مطبوع: إعالن

ماليزيا. ساتيش، آند ساتيش الوكالة:
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ميلر. أدريان التنفيذي: اإلبداعي املدير

كوبنج. وريتشارد وونج كارين الفنيان: املخرجان

جوالتي. سينج رامانجيت اإلعالن: كاتب

تونج. تينا العمالء: خدمة

إل. دي استوديو لني، سوك ليم املصور:

إل. دي استوديو أونج سايمون الصور: مصحح

بنجوين. كتب العميل:

«سباجيتي». مطبوع: إعالن

جوانزو. ساتيش، آند ساتيش اإلعالنية: الوكالة

فان. نغ التنفيذي: اإلبداعي املدير

تشان. ويندي اإلبداعي: املدير

جريناواي. وآندي تشوي إدموند التنفيذيان: الرئيسان
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تشون. كني أو اإلعالن: كاتب

جوانج. جي وي تشينج، تشونج ليو تشان، ويندي فان، نغ الفنيون: املخرجون

يوان. يش جوا املصور:

تشاو. وبويل تان وشريي جينكو آن العمالء: إدارة

ليو. وجريي وانج، وفاريل كوبلمان، روديجر املعلنون:

تشان. جيمس الفوتوغرافية: الصور مصحح

أريل. املنتج:

جامبل. آند بروكرت العميل:

∗∗∗

هو؟ فما كذلك األمر كان ولو مشرتك؟ قاسم بينها املمتازة األفكار جميع هل سؤال:

برصية صورة جملة، كلمة، إلهاًما، كانت سواء باللغة: النهاية يف معنية التواصل أفكار جميع
عبارة إن الفكرة. أساس هي دائًما اللغة فإن كانت، وأيٍّا للمعلومات؛ تصميًما تركيبة، رمًزا، أو
العصيبة األوقات هذه يف أحيانًا أنه من الرغم عىل املمتازة، الفكرة جيًدا تصف بالوضوح» «املفاجأة

املفاجئ». هو «الواضح يكون

بني األمد وطويلة قوية عالقات تُكوِّن التي األفكار خلق يف مهم عامل الحب ملاذا سؤال:
والناس؟ التجارية العالمات

ضمنية. تكون فالعالقة ولذلك الحب؛ منح يجب بل الحب، طلب يمكنك وال عاطفة. أقوى الحب

الحب؟ هذا رد التجارية للعالمة يمكن كيف سؤال:

املرح. يف وباملشاركة الناس، حياة وبتحسني والصدق، واألخالق األمانة بالتزام

وملاذا؟ تجارية؟ عالمة أي حب يمكن هل سؤال:

يُحبونها. الذين الناس اسأل

املهمة؟ األخرى املشاعر ما سؤال:

تؤمن التي املدرسة أنصار من أنني إال والغضب. واالشمئزاز الخوف مثل سلبية؛ مشاعرنا من كثري
األفضل. يف دائًما وآمل والكرم اإليثار مثل مشاعر أُنارص فإنني ولذلك بالفطرة؛ ون خريِّ الناس بأن
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وجوده)؟ حالة (يف العالقات هذه تكوين يف املنطق يلعبه الذي الدور ما سؤال:

املائة يف ٨٠ بنسبة عاطفيون الناس إن كالنيه دونالد األعصاب عالم يقول املائة. يف ٢٠ حوايل
الفعل. إىل تقود والعاطفة االستنتاجات، إىل يقود املنطق املائة. يف ٢٠ بنسبة وعقالنيون

يختلف؟ ال ملاذا أو يختلف ملاذا العالم؟ بقاع مختلف يف الحب مفهوم يختلف هل سؤال:

أحد هذا نفسها. بالطريقة األشخاص جميع لدى مكان كلِّ يف يوجد فهو عاملي؛ مفهوم الحب
ملا ينتمون أشخاص من مساهمات لدينا الحب. عالمات عن عرفناها التي الرائعة االكتشافات
أن يمكن ألرسهم. نفسها واألمنيات نفسها، العاطفية الرغبات يُظهرون وهم دولة، ٢١٥ عن يزيد

مجالنا. ليس هذا لكن السياسية، الناحية من الحب يختلف

توجد وأن والعميل التجارية العالمة بني عالقات تبني أن املبدعة لألفكار يمكن هل سؤال:
ال؟ وملاذا نعم ملاذا بحت؟ أساسعاطفي عىل

تقم لم فإذا واالستمرارية. والثقة األداء وهي االحرتام تحقق التي العنارص كل نُلبي أن أوًال يجب
فلن األداء، يف سيِّئ لكنك املظهر يف رائًعا كنت إذا الناس. يحبك فلن بكفاءة، منك املطلوبة باملهام

عمليٍّا. عنه التعبري يجب األشياء بقية مثل فالحب أبًدا؛ الحقيقي الحب تجد

اإلبداعي؟ التفكري عىل واالبتكار التكنولوجيا تؤثر كيف سؤال:

فالتكنولوجيا األمر؛ يف ما كل هذا أرسع. نحو عىل ممكنة األمور تجعل فهي تمكني؛ أداة التكنولوجيا
البرشي. الخيال محلَّ تحل ال لكنها األمور، تُسهل
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أنجلوس. لوس ساتيش، آند ساتيش اإلعالنية: الوكالة

ماكاي. مايك التنفيذي: اإلبداعي املدير

كريستو. أندرو اإلبداعي: املدير

جيكوبز. ريان املتكامل: للتصميم اإلبداعي املدير

فاريل. شون الفني: املساعد/املخرج اإلبداعي املدير

ميليجا. تيتو الفني: املخرج

ماينوارنج. سايمون اإلعالن: كاتب

بريس. جينيفر أول: منتج

ويفر. ديفيد اإلنتاج: منسق

ليسور. تانيا املتعددة: اإلعالم املتكامل/وسائل اإلنتاج مدير

مارينكوفيتش. ماريستال العمالء: عالقات مدير

شوب. سويت ذا اإلنتاج: رشكة

أندرسون. رود وسوزان ديكستاين ستيفن املنفذان: املنتجان

هايد. مسرت املخرج:

أورون. آيف إديت؛ بيكيني استوديو تحرير:

هايس. ديف ثري؛ كو فيديو): رشيط إىل السينمائي الفيلم (تحويل تليسني

بريكيارد. ديزاين، فني إنجنريينج، برسبتشوال خاصة: مؤثرات

موسيقى:

يتدفق». حبك «دع مرخصة: مقطوعة هيدين. بيرتا الفنان: •
هيومان. الصوت: تصميم •

يانج. روهان اليم؛ استوديو مكساج: •

بريوس. تويوتا العميل:
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الخامس الفصل

الكبرية الفكرة

السبب هي اإلعالن — مفهوم أو — وفكرة الكامن. املفهوم عىل الناجح اإلعالن يقوم
وطريقة تقول فيما املتمثلة الناتجة الرسالة يُحدد فاملفهوم للحل؛ املؤدي اإلبداعي
ويف أساسية. أنها إال عامة تكون قد الفكرة أو املفهوم أن من الرغم وعىل التصميم.
اختيار وسبب التكوين طريقة يف املتمثلة التصميم، قرارات تقود ما هي الفكرة العموم،
تضع األلوان. مجموعة اختيار وسبب املطبوعة الحروف أو الخطوط أنواع أو الصور
خالل من ولفظيٍّا برصيٍّا اإلعالن فكرة عن ويُعربَّ التصميم، قرارات لكل اإلطار الفكرة
الفكرة والكتابية. واللفظية البرصية العنارص وترتيب واستخدام ودمج واختيار تكوين
كبرية بأنها وتتسم التجارية، العالمة عن تُعرب عليها يُعتَمد مبدعة فكرة هي الكبرية

الوقت. من لفرتة اإلعالم وسائل جميع يف بنجاح الستخدامها يكفي نحو عىل ومرنة

األساسية الستة األسئلة الفكرة: بدء (1)

الخطوات اتبعت أنك مرة ألول التعبري موضوعات كتابة تعلُّم بدأَت عندما املؤكد من
الكتابة، و(ب) الذهني)، العصف (أو الكتابة قبل ما (أ) التالية: الثالث العامة

والتحرير. املراجعة و(ج)
إىل تهدف أساسية أسئلة ستة طرح األرجح عىل تعلمت األوىل، املرحلة أثناء يف
تكوين يف املستخدمة نفسها هي الستة األسئلة وهذه التفكري. نطاق توسيع يف املساعدة
وصفها عندما األسئلة هذه كيبلينج روديارد خلَّد وقد اإلعالن. تصميم عند التصور
كتاب ضمن قصرية قصيدة يف يعلم ما كلَّ علموه الذين األوفياء» الستة «الخدام بأنها:
يف األفكار. وتوليد املشكالت حلِّ يف تُساعد أن يمكن األساسية األسئلة هذه الفيل». «ابن
املذكورة اإلبداع أدوات من أداة أيِّ استخدام وقبل اإلبداعي. املوجز أساس إنها الحقيقة،
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األسئلة هذه عن اإلجابة عىل دائًما احرص األدوات، من غريها حتى أو الفصل، هذا يف
بحثك: عىل واعتماًدا إمكانيات من لديك ما بأفضل مستعينًا جيًدا أوًَّال

من؟ •
ماذا؟ •
أين؟ •
متى؟ •
ملاذا؟ •
كيف؟ •

تستفيد دراستنا فإن املفهوم، تطوير مراحل نحو مبارشًة االنطالق من وبدًال
لوحة يف املتمثل البرصي املوجز واستخدام الرؤى عىل العثور عملية مناقشة من كثريًا

الكوالج. قصاصات

للفرد كهوية الطموح تمرين:

فارغة. صفحة عىل تيشريت شكل ارسم

عىل — نفسك بها تصف التي الطريقة أو يصفك، والذي شغفك مركز يحتل الذي الطموح د حدِّ
فنان». «أنا أو أرقص» أن «أريد املثال: سبيل

التيشريت. عىل إعالن كعنوان الجملة هذه م وصمِّ تخيَّل

مستبرصة رًؤى عن البحث (1-1)

به ويرغبون إليه يحتاجون وما الناس، تفكري لطريقة مناسب فهم إىل التوصل عىل يُطلق
ويجب األفكار. لتوليد للغاية مهمٌّ وهو العمالء»؛ «استبصار مصطلح يترصفون، وكيف
فورتيني ليزا رأي حسب التجارية العالمة بفهم مقرونًا للعمالء الفهم هذا يكون أن
يف ويسرتن نورث جامعة يف للصحافة مديل كلية يف واألستاذة اإلعالن خبرية كامبل
املستبرص الفهم يؤدي أن يمكن كيف الفاعلية: نقطة إىل «الوصول كتابها ففي شيكاجو؛
بني بالجمع أنه كامبل فورتيني أوضحت ،(٢٠٠١) أفضل» وإعالن تسويق إىل للعمالء
أي اإلعالن؛ يف الفاعلية» «نقطة إىل الوصول يمكن التجارية العالمة واستبصار العمالء
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سبيل عىل للجمهور. التسويق رسائل توصيل خالله من يمكن الذي فعالية األكثر املكان
يكون أن يمكن جديدة وظيفة عن البحث مًدى أي إىل بيلدر كاريري رشكة أدركت املثال،

.(٥-١ شكل (انظر العون يد التجارية عالمتها تقدم أن يمكن وكيف مضنيًا

«نصائح». تليفزيوني: إعالن :٥-١ شكل

أوريجون. بورتالند، كينيدي، + ويدن اإلعالنية: الوكالة

.CareerBuilder.com العميل:
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ثانية). ثانية/٣٠ ٦٠) ٦٠ /: ٣٠ النسق:

هوفمان. وسوزان فيتسلوف مارك املنفذان: اإلبداع مديرا

فالج. ودانييل باجيل جيسون اإلبداع: مديرا

كاملان. إريك اإلعالن: كاتب

أالن. كريج الفني: املخرج

النج. تارين جيديس، تامريا إنتوسيل، ماجي العمالء: إدارة فريق

شابريو. سارة الوكالة: منتج

زي. جيه إم اإلنتاج: رشكة

كونتس. توم املدير:

سكروتن. وجيف زاندر ديفيد املنفذان: املنتجان

كابالن. سكوت املنتج:

كتلر. جافني املحرر:

كاتلر. ماكنزي اإلنتاج: بعد ما مرحلة

دورف. ميتش ساوند، بوب الصوتي: اإلنتاج بعد ما مرحلة

نيومان. براين التصوير: مدير

موجاك. روبرت استوديوز املؤثرات:

سونينفيلد. ستيفان ثري، كامباني ألوان: تصحيح

استوديوز. ميثود عناوين/جرافيكس:

املواهب:

وينستن. ستان إلكرتونيٍّا: متحركة حيوانات •
شتيمونج. الصوت: تصميم •

كوفن. جص الصوت: مصمم -
فولر. كييل املنتج: -

املهنية. حياتهم بناء يف البدء عىل ا حقٍّ الناس يساعد إعالنًا اصنع «املوجز:
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حياتك بناء «ابدأ مقولة عن تعبري أكرب هو نفسه الوقت يف واملفيد يُنىس ال الذي املمتع اإلعالن أن نعتقد
إرهاًقا. أقل جديدة وظيفة عن البحث يجعل أن ويمكن CareerBuilder.com لروح املثايل واالمتداد املهنية»

يُعطي اإلعالن وهذا جديدة. وظيفة إىل تحتاج متى معرفة الصعب من يكون قد التليفزيوني: اإلعالن ملخص
الحالية.» وظيفته لرتك حان قد الوقت أن يعَي كي لها االنتباه يجب التي التحذيرية العالمات من عدًدا املشاهد

كينيدي + ويدن

مجال يف قوية ميزة إىل األصيل اإلبداع ل تحوَّ كيف الربتقال: «عرص كتاب ويف
«الحقيقة وكذلك الجوهرية» «الحقيقة املستبرصة الرؤية عىل فالون بات أطلق األعمال»،
للتنفيذ»، «قابلة فكرة توليد عليك العاطفية، الحقيقة لهذه الوصول وبعد العاطفية».

الجمهور. مع للتواصل وسيلة واجعلها

العمالء عن مستبرصة رؤية عن البحث (2-1)

تأثريًا األكثر العرشين القرن مفكري وأحد النفيس التحليل أبو فرويد سيجموند يقول
من القوية والعدوانية الجنسية الدوافع تتصارع «حيث واٍع ال عقل لديهم الناس كلَّ إن

السيطرة.»1 عىل أخرى ناحية من لها املناهضة والدفاعات ناحيٍة
املستبرصة. الرؤية إىل الوصول يف محوريٍّا دوًرا تلعب الناس تقود التي فالدوافع

من تسلسًال لدينا إن اإلنساني النفس علم مؤسيس أحد ماسلو إبراهام يقول
تسلسيل. هرم صورة يف االحتياجات هذه ماسلو ورتَّب سلوكنا. عىل يُؤثِّر االحتياجات
والطعام واملاء الهواء مثل الفسيولوجية) (أو األساسية االحتياجات الهرم قاع يف توجد
األمان الفسيولوجية الحاجات بعد يأتي الهرم صعود ومع إلخ. … والنوم والجنس
يف «الرغبة أنه عىل يُعرَّف الذي الذات تحقيق نجد القمة يف وأخريًا التقدير. ثم والحب

تحقيقه.»2 عىل قادر هو ما كل يُحقق وأن الدرجات أقىص إىل ذاتَه املرء يُحقق أن
«تجارب يعيشون ذواتهم قون يُحقِّ الذين األشخاص إن قائًال ماسلو ويستطرد
بالشعور لنا تسمح التجارب وهذه النشوة، أو السعادة أو الفهم أو الحب مثل عليا»

الوعي. من أكرب بقدر نشعر يجعلنا وهذا العالم؛ من جزء بأننا
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الدفينة الرغبات حدد أنه راباي كلوتري يزعم (٢٠٠٦) الثقافية» «الشفرة كتاب يف
املنطقة إىل إشارٍة (يف «زواحفية» محفزات راباي وجد لقد األمريكيني. للمستهلكني
الزواحف دماغ باسم املعروفة واملخيخ الدماغ جذع من كالٍّ تضم التي الدماغ يف املوجودة
االحتياجات تُحرِّكهم فالبرش الرشاء؛ إىل تدفعنا التي الزواحف) بدماغ شبهها بسبب

الالواعية: واملحفزات

أو سيارة — يشء أي عىل نُطبقه الذي الالواعي املعنى هي الثقافية الشفرة
ترعرعنا التي الثقافة طريق عن — دولة حتى أو عالقة أو الطعام من نوع
شيئًا لها املصاحبة والعواطف التجربة من امُلكوَّنة الرتكيبة وتخلق … فيها
هذا لورنتس كونراد عليه أطلق (وقد التطبع باسم واسع نحو عىل يُعرف
التفكري عمليات عىل بقوة يسيطر فإنه التطبع، يحدث أن وبمجرد االسم).
(٥ (صفحة يميزنا. ما هي التطبعات هذه وتركيبة املستقبلية. أفعالنا ويُشكِّل

جيفري يدرس ،(٢٠٠٩) املستهلك» وسلوك والتطور الجنس «اإلنفاق: كتاب يف
اختياراتنا. وأسباب نشرتي تجعلنا التي األسباب التطوري النفس علم يف املتخصص ميلر
يف الحيوانات أن داروين وقت منذ عرفنا «لقد البدائية: الرغبات تُحفزنا إننا ويقول
يف نجاحها تحقق الحيوانات أن أيًضا عرفنا واآلن والتكاثر؛ للبقاء آالت هي األساس

.(٩٠ (صفحة وترويجها» وتسويقها الذات عن اإلعالن خالل من والتكاثر البقاء
الطبيعة تُناقش وميلر وراباي وماسلو فرويد كالم من املقتبسة السابقة الفقرات
العوامل مجمل إن األحيان)؟ أغلب يف الطبيعة بها نقارن (التي الرتبية عن فماذا البرشية.
السياق أن نجد املنظور هذا فمن لذلك الرتبية؛ عليها يُطلق طبيعتنا عىل تؤثر التي البيئية
اختيار طريقة يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب تربيتنا فطريقة ماهيتنا. يُحدِّد ما هو فيه نعيش الذي
والطموحات واألصدقاء والقيم واملجتمع والثقافة األرسة و«سياق» سلوكنا. ويف الخيارات
سبب يف تتدخل عوامل كلها والعادات؛ والدفاعات املعرفية والقدرات األساسية والدوافع
من بدًال غسيل مسحوق رشاء أو معينة خريية لجمعية تربعك أو اإلعالنات ألحد استجابتك
ما هو والبيئة الجينات بني التفاعل فإن معتدلة نظر وجهة ومن وهكذا. آخر، مسحوق
العالمات إحدى شامبو رشاء سبب عىل تؤثر عوامل كلها األمر، جوهر ويف سلوكنا. يُشكل

العامة. الخدمة رسائل من معينة لرسالة االستجابة سبب أو غريها دون التجارية
مهمان أمران «يوجد وايد: وورلد جيت ذا وكالة يف اإلبداعي املدير شواب بيل يقول
األمر يتمثل املنتج. أو التجارية للعالمة الذهنية املكانة صنع قبل معرفتهما من بدَّ ال
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يُحفزها الرشاء قرارات أن يف والثاني لهم، امتداًدا املنتج يعتربون املستهلكني أن يف األول
الذات.» عن التعبري يف الرغبة غالبًا

املجموعة أو التجارية العالمة تُربز مستبرصة رؤية عن البحث (3-1)

للمرشوع الست املراحل (أ)

التنفيذ ← اإلنتاج ← التصميم ← األفكار ← االسرتاتيجية ← التصور

املوجز يف املستبرصة» «الرؤية وتحديد تمييز يمكن اإلعالن عملية من مرحلتني أول أثناء
مدير إىل أو العميل إىل بدقة االستماع يقود قد كذلك الثاني). الفصل (انظر اإلبداعي
يف التصميم قبل ما أبحاث تساعدك وربما املستبرصة. الرؤية إىل العمالء حسابات
من التجارية العالمة وظيفة تحديد أو تمييز من تتمكن لم وإن الرؤية. هذه تحديد
باألبحاث القيام إىل تحتاج فقد بمفردك، تعمل كنت إذا أو الذكر، السابقة الطرق خالل

املستخدم. نظر وجهة االعتبار يف تأخذ التي األبحاث سيما ال بنفسك،
هذا أمتلك أنني «لو قائًال: نفسك وحدَّثت الرشكات إحدى مبنى يف يوًما رست هل
أن يجب تلك العصري «علبة يوًما: فكرت هل مختلفة!» بطريقة األمور فت لرصَّ املكان
ا حقٍّ قيِّمة مساعدات تُقدِّم الخريية الجمعية هذه أن «يبدو أو الفتح.» يف أسهل تكون
الخدمة أو املنتج رؤية ميزة إىل يُشري التعليقات من النوع هذا الناس.» من للكثري
حول مستبرصة رؤية إىل ذلك يؤدي أن ويمكن املستخدم»، منظور «من املجموعة أو
(أو التجارية العالمات من غريها عىل املجموعة) (أو التجارية العالمة به تتميز ما

الجماعات).
تعلن التي املجموعة أو الخدمة أو للمنتج دقيق تقييم إجراء فإن ذلك، إىل باإلضافة
املهام أكمل التجارية. العالمة حول مستبرصة رؤية إىل التوصل يف يساعد سوف عنها
يف يساعد سوف هذا لكن ردودك، تتداخل قد األفكار. توليد عملية يف البدء قبل التالية

السمات: توضيح

لها. تروج التي املجموعة أو الخدمة أو تبيعه الذي املعني املنتج د حدِّ •
عليها؟» سأحصل التي الفائدة «ما بالفائدة: الخاص األسايس السؤال عن أجب •

املستهلك. منظور من املجموعة أو التجارية العالمة قيِّم •
الرأي. عن الحقيقة افصل •
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ا�وضوع

اآلراءالحقائق

التقييم

الرأي. مقابل الحقيقة مخطط أداة: :٥-١ مخطط

الرأي مقابل الحقيقة أداة: (ب)

الصفحة. أعىل املجموعة اسم أو التجارية العالمة أو املوضوع اكتب •
عمودين. إىل الصفحة م َقسِّ •

األيمن. العمود يف الحقائق ن دوِّ •
األيرس. العمود يف اآلراء ن دوِّ •
عمود. كل يف التفاصيل أضف •
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املستبرصة الرؤية إىل الفوائد من أداة: (ج)

الوظيفية. الفوائد د حدِّ •
الفوائد؟ لرشح طريقة أفضل هي ما •

الناحية من منها أيٍّ وجود عدم حالة ويف الفريدة. البيع مزايا من أيٍّا د حدِّ •
عىل به تقوم أمر املجموعة أو التجارية العالمة لدى يوجد هل انظر الوظيفية،

عليه؟ الضوء تسليط يمكن املنافسني عن مختلف نحو
واملستهلك. املنتج بني العالقة تكتشف كي العاطفية الفائدة د حدِّ •

املستبرصة. الرؤية تكتسب كي العاطفية والفائدة الوظيفية الفائدة بني اجمع •

١

٢

٣

الهدف

الفوائدالحقائقاألسباب

املستبرصة. الرؤى إىل الفوائد من أداة: :٥-٢ مخطط
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اإلقناع خريطة أداة: (د)

الهدف. اكتب األوىل الخانة يف •
خانة. كلِّ يف مختلًفا سببًا اكتب التالية الثالث الخانات يف •

األسباب. خانات من املتفرعة الخانات يف والحقائق األمثلة ن دوِّ •

ممتازة أدوات (٢٠٠١) الفاعلية» نقطة إىل «الوصول كتابها يف فورتيني-كامبل تُقدِّم
هذه فإن ذلك، إىل باإلضافة التجارية. بالعالمة يتعلق فيما مستبرصة رؤية الكتساب
رؤية عن البحث عند خاصًة مفيدًة تكون أن يمكن االسرتاتيجية واأللعاب األدوات
أي (أو األداة هذه استخدام يُفيد وقد املجموعة. أو التجارية العالمة تخص مستبرصة
أو التجارية العالمة هذه يف تحديًدا املميز األمر عىل العثور يف أخرى) مساعدة وسيلة

الجماهري. معه تتفاعل أن يمكن الذي املجموعة
تحليل تتوىلَّ إذ والرتكيب؛ التحليل عىل التشكيلية الطريقة تعتمد التشكيلية: الطريقة
باإلضافة معايري، البعض عليها يُطلق التي املهمة العوامل كل تحديد طريق عن املشكلة
إلنتاج والخيارات العوامل بني الجمع أي الرتكيب؛ تبدأ ذلك بعد الخيارات. تحديد إىل
املصفوفة استخدام كيفية ملعرفة الثالث الفصل (انظر امُلمكنة الحلول تضم «مصفوفة»

أعددتها). التي
الذي «التشكيل» يُسمى مفهوم إىل تسفيكي فريتس السويرسي العالم يشري

جوته. فون فولفجانج يوهان يد عىل مرة ألول العلمي االستقصاء يف استُخدم
بني العالقات لتوضيح تُستخدم برصية وسيلة عن عبارة األداة هذه البياني: املنظم
التي الروابط رؤية تُسهل للمعلومات مرئية صورة تُقدِّم فهي األفكار؛ أو الحقائق
من للمزيد الثالث الفصل (انظر األرجح عىل واملهمة السابق يف ُمدَركة غري كانت

البياني). املنظم استخدام حول املعلومات
أو السلعة أو الخدمة هذه أو املنتج هذا دون العالم تخيَّل االسرتاتيجية: الحذف لعبة
املجموعة أو التجارية العالمة هذه دون العالم تخيَّل ثم املؤسسات. من النوع هذا
من العالم تخيَّل واآلن الكاتشب. دون من العالم تخيَّل املثال، سبيل عىل تحديًدا.
يُعجب ما فهم األسهل من سيكون السيناريو هذا تخيُّل بمجرد هاينز. كاتشب دون
االسرتاتيجية هذه عىل مثال أنجح املجموعة. أو التجارية العالمة يف يحبونه أو الناس
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جودباي، اإلعالنية الوكالة ابتكرتها التي لبن؟» «ألَديك لحملة األصيل اإلعالن يف نجده
ففي العرشين. القرن تسعينيات يف فرانسيسكو سان يف بارتنرز آند سيلفرستاين
كاليفورنيا لهيئة التنفيذي املدير مانينج جيف — العميل أشار البحث مرحلة أثناء
الكعك مثل املفضلة األطعمة مع اللبن رشب إىل يميلون الناس أن إىل — األلبان ملعالجة
مجموعة يف املشرتكني األفراد الباحثون سأل وعندما السوداني. الفول زبدة وشطائر
وجباتهم يُصاحب الذي اللبن عن التخيل إىل اضُطروا إذا به سيشعرون عما الرتكيز
سيشعرون إنهم الناس قال أسابيع، ملدة كيك، الكب كعك مثل امُلفضلة الخفيفة
ل ُمكمِّ كمرشوب اللبن ترويج اسرتاتيجية إىل املستبرصة الرؤية هذه وأدت بالحرمان.

للطعام.
أحد ملشكلة كحلٍّ املجموعة أو التجارية العالمة يف التفكري من بدًال املشكلة: إثارة لعبة
جعل يمكن كيف فكر املثال، سبيل عىل املشكلة. يف التسبب كيفية يف َفكِّر األشخاص،
الناس إحباط يمكن كيف الرشكات؟ إحدى تقدمها توصيل خدمة عىل ساخطني الناس

الطرود؟ ويَتلقون يُرسلون الذين
املشكلة. وقوع يف تتسبب أن يمكن مختلفة طرق عىل تشتمل قائمة تُعد أن ينبغي
عليك يتعني الحال، وبطبيعة باملشكلة. يتعلق فيما هدفك صياغة تُعيد أن ينبغي كذلك
هذا املشكلة. وقوع دون الحيلولة بها يمكنك التي بالطرق قائمة تُعد أن ذلك بعد
تتضح ال مشكالت أخرى بعبارة أو متعارضة نظر وجهات عىل الضوء يسلط اإلجراء
جديدة رؤية يعطي أن شأنه من التغيري هذا التساؤل. عملية خالل من الفور عىل

التجارية. للعالمة أعمق فهم إىل تؤدي أن يمكن
االستكشاف وتُشجع التفكري، نطاق ع تُوسِّ تخيُّل عملية عن عبارة وهي لو: أتمنى لعبة
والتقليدي، العميل يتجاوز ما إىل التفكري وتدفع املرغوبة، وللسمات لإلمكانيات الدقيق
وجهات من متنوعة ملجموعة استخدامها عن فضًال جديًدا، اتجاًها أو تركيًزا وتقدِّم
«يمكن لو أتمنى ولعبة ممكنة». مثالية سمات و«لرسم األمنيات تحفيز بهدف النظر
أو املنتج إىل بها ننظر التي للغاية املقيدة النظر وجهة من الهروب يف تساعد أن
لو أتمنى املثال: سبيل عىل بالفعل».»3 القيم لربط «طريقة وهي املجموعة، أو الخدمة
استخدم سباحًة. العمل إىل الذهاب أستطيع لو أتمنى أو بحيوية يتحرك شعري كان

التمرين. هذا يف الحركة أفعال
الشعارات. صياغة إىل تهدف التي الذهني العصف لجلسات رائعة أداة إنها
الناس يريدها التي الوظيفية الفوائد بعض تحديد يف لو» «أتمنى أداة تساعد أن يمكن
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معرفة الناس يستطع أالَّ أتمنى املثال، سبيل عىل املجموعة؛ أو التجارية العالمة من
إجراء أو الساخن الخط بهذا االتصال أستطيع أنني لو أتمنى أو شعري، أصبغ أنني

بهويتي. الترصيح دون االختبار

أو اليشء عن معينة صفات تحديد يف املساعدة ألجل اللعبُة هذه تستخدم املبالغة: لعبة
إنها املثال، سبيل عىل عنها). مستبرصة رؤية اكتساب ثَمَّ (وِمن املناقشة قيد الفكرة
النعناع نكهة إن أو … أنه لدرجة ا جدٍّ عاٍل الكعب هذا أو … أنها لدرجة للغاية جيدة
إنه أو … أن لدرجة للغاية رضوري إنه أو … أن لدرجة املنتج هذا يف للغاية قوية

… أنه لدرجة ا جدٍّ مفيد أمر
البدائل. تُستعرض كي التصور السابقة األفكار جانبًا تُنَحى الصدد هذا يف اإلطار: تغيري
العالمة تكون أن يمكن ماذا وتخيل االحتماالت باستعراض اإلطار تغيري لك يسمح
الناس يتصوره عما بعيًدا أو الحالية العالمة شخصية عن بعيًدا املؤسسة أو التجارية

العملية). هذه حول التفاصيل من ملزيد الثالث الفصل (انظر عنها
مختلفة؟ بوظيفة القيام املجموعة أو الخدمة أو للمنتج يمكن هل البديلة: االستخدامات
أو التجارية العالمة يف التفكري إن متعددة؟ استخدامات املنتج استخدام يمكن هل
يقدِّم قد أو معروفة، غري فائدة أو وظيفة يُربز أن يمكن الطريقة بهذه املجموعة
يف التشكيلية الطريقة استخدام أيًضا املمكن ومن قديم. رأي حول جديدة نظر وجهة

الصدد. هذا

الكوالج قصاصات لوحة من برصي موجز (4-1)

تواصل ألي الرئييس التكتيكي األساس هي الثاني، الفصل يف عرفناها كما االسرتاتيجية،
برنامج داخل ولفظي برصي تطبيق بكل الخاصة املخططات جميع د تُوحِّ فهي مرئي؛
وصنع وخلق تصور طريقة هي االسرتاتيجية فإن األمر، جوهر ويف التطبيقات. من
مشكلة (نوع التطبيق توجيه وطريقة املجموعة أو التجارية للعالمة الذهنية املكانة
تحديد يف االسرتاتيجية تساعد والتأثري. والصلة التميز لتحقيق السوق يف التصميم)
عن تميزها أنها إىل باإلضافة به، تعد وما املجموعة أو التجارية العالمة شخصية
خطة إنها التجارية. العالمة وجود وتقنن الذهني، مركزها تحديد خالل من املنافسني
كل تقود التي — اإلبداع ومسئويل العمالء إدارة من لكلٍّ — التعليمات تقدم تصورية

البرصي. التواصل تطبيقات
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ومن كامًال. فهًما التصوري التصميم قبل واملنافس االسرتاتيجية فهم الرضوري من
تطوير أثناء أمامك وإبقاؤها جملتني أو جملة يف االسرتاتيجية عن التعبري أيًضا املفيد
«املوجز ويَُعد التصورات. توليد يف الرشوع قبل برصي موجز إعداد جانب إىل التصور
الخصائص تمثل مرئي تصور طريقة الكوالج» قصاصات لوحة من امُلكوَّن البرصي
بديل إنه الخصائص. أو الصفات عىل القائمة البرصية املصطلحات وتكون االسرتاتيجية
موجز إىل اللفظية االسرتاتيجية «يرتجم» أنه عن فضًال الرسدية، االسرتاتيجية الستخدام
املثال، سبيل عىل التصوري. للتفكري رسيعة) بداية (أو أساًسا يكون أن يمكن برصي
أجل من البرصية للمكانة كوالج قصاصات األمر بادئ يف بارتنرز آند دايف وكالة أعدت
جديدة برصية «لغة تصميم نحو سعيًا فريسكا، الغازية للمياه التجارية العالمة تجديد
عىل القائمة األبحاث إجراء وبعد األساسية. صفاتها توصيل بهدف التجارية» للعالمة
ييل: بما دايف وكالة حت رصَّ فريسكا، عالمة حول املعلومات لجمع الرتكيز مجموعات
واحًدا برصيٍّا موجًزا لنكوِّن ودمجناهما للتصميم، اتجاهان السطح عىل بوضوح «ظهر

التجارية.»4 للعالمة
مجموعات مع كأداة استخدامها يمكن حيث أخرى ميزة البرصية املواجز وتُقدم
الصور، وأنواع باأللوان، املتعلقة التوجيهات نطاق تضييق يمكن إذ والعمالء؛ الرتكيز
اسرتاتيجي. هدٍف عن تُسفر بحيث الرسومية املناهج من وغريها التصوير، وأساليب
العملية من جزءًا يصبح حيث رضاه، بالتأكيد يضمن املرحلة هذه يف العميل وإرشاك

مبكر. وقت منذ
خدمات تُقدِّم عالمة عىل مثريًا مثاًال إيمدجيز جيتي من املقدمة مودسرتيم خدمة تعد
بصناعة للمرء تسمح ذهني» عصف «أداة عن عبارة الخدمة وهذه تجارية، عالمات
عىل املوجودة الصوتية واملقطوعات الفيديو ومقاطع الصور عىل اعتماًدا إبداعية لوحة

إيمدجيز. جيتي موقع

التصور تكوين عملية (5-1)

املوضح األربع املراحل ذي النموذج عىل األفكار لتوليد عامًة املقبول الربوتوكول يقوم
وعلم السياسية العلوم يف املتخصص واالس جراهام لألمريكي التفكري» «فن كتاب يف

:١٩٢٦ عام صدر والذي النفس،

التحقق ← التنوير ← الحضانة ← اإلعداد
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يف يعمل كان الذي الشهري اإلعالنات كاتب يونج، ويب جيمس كتب ١٩٤٠ عام يف
األفكار»، إنتاج «أسلوب بعنوان عنه غنى ال كتابًا لإلعالن، طومسون والرت جيه وكالة
واالس. نموذج عىل اعتماًدا دعائية أفكار إنتاج عملية ودقيق مثري نحو عىل فيه أوضح

واالس: نموذج استخدام طريقة إليكم

الشخيص الطابع لوحة عىل املعتمد الذاتي التصوير تمرين:

نيويورك وايد، وورلد جيت ذا وكالة يف اإلبداعي املدير شواب بيل من ُمقدم أفكار تمرين

التي الرسومية املناهج من وغريها التصوير، وأساليب الصور، وأنواع األلوان، مجموعات حدِّد •
وجه. أفضل عىل تُناسبك

وجه. أفضل عىل وتميزك تصفك التي البرصية املصطلحات ذلك بعد ن كوِّ •
كوالج. قصاصات لوحة يف ُمتمثِّل برصي موجز صورة يف تخيلها •

اإلعداد :١ الخطوة (أ)

منصة عن تبحث فأنت والروابط؛ املستبرصة الرؤى عن وابحث املواد افحص •
ممكنة. أفكار

باالحتفاظ لك يسمح مما جمعتها؛ التي املواد تنظيم يف الربمجيات تساعد أن يمكن
ذلك. وغري التعديل أجل من املوضوعات واختيار وفرز النظر، ووجهات باالستفسارات
العالمات تخزين http://del.icio.us.com مثل االجتماعية العالمات حفظ مواقع وتتيح
لهذه ويمكن كمبيوتر. جهاز أي عىل من املفضلة العالمات وإضافة اإلنرتنت عىل املفضلة

تعليقات. أو مصدرية مواد من اإلنرتنت عىل تجده ما كل تتبُّع املواقع

يف أو مالحظات ورقة أو فهرسة بطاقة عىل مستبرصة رؤية أو فكرة أيَّ اكتب •
رقمي. ملف

افرتاضات وتكوين مالحظات، إىل والتوصل نافذة، أسئلة طرح عىل القدرة اكتسب
بعد املطروحة. لألسئلة املحتملة اإلجابات يخص فيما معلومات عىل ومستندة مستبرصة
وجه يف صحته يثبت كان إذا وما فعاًال افرتاضك كان إذا ما معرفة إىل تحتاج سوف ذلك

االفرتاضات. تُسِقط أو تُعدِّل أو ستقبل كنت إذا ما تُقرِّر أن يجب وأخريًا األدلة.
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نضًجا. أكثر أفكار نحو سعيًا وتعدليها األولية األفكار إعداد يجب

الحضانة فرتة :٢ الخطوة (ب)

يف العمل من اسرتاحة أخذ إن عقلك. يف يختمر تعلمته ما كلَّ اترك املواد كل فحص بعد
الباطن. العقل إىل التصور توليد يُحيل املهمة

عالية. نشاط حالة يف العقل يظل التصور بتوليد االنشغال عن تكف عندما حتى
نيابًة باملهمة يقوم قد الباطن العقل فإن الالوعي يف بالتغلغل للمشكلة تسمح وعندما
أخرى فنون إىل امُلصممون يلجأ اسرتاحة عىل الحصول عند األحيان، أغلب يف عنك.
أمثلة ومن الالواعي. العقل وتشجع العاطفية، االستجابات وتحفز الواعي، العقل تشغل
أو املستقلة، الفنية األفالم أحد مشاهدة أو الجوائز، إحدى عىل حائزة رواية قراءة ذلك
أو جميلة، فنون معرض أو مرسحي، أداء أو راقصة، حفلة أو موسيقية حفلة حضور
الفوتوغرايف التصوير أو النحت أو التصوير أو الرسم (مثل الجميلة الفنون أحد ممارسة
رسم مثل — الواعية شبه السلوكيات املصممني بعض يفضل الخزفية). الفنون أو
الذاتي الرتفيه من كنوع — غريبة أشكال يف الورق طي أو اليقظة أحالم أو الخربشات
العقل كان إذا للغاية مثمًرا يكون أن يمكن النشاط هذا إن النفس علماء ويقول البنَّاء.

مشكلة.5 يف يفكر

األفكار وتوليد التنوير :٣ الخطوة (ج)

الدال التصور فهي التصميم، تطبيق عليه يقوم الذي اإلبداعي التفكري عملية هي الفكرة
لكلِّ اإلطار تضع التي األساسية، املجردة الفكرة وهي التصميم، طريقة يُحدد الذي

التصميم. قرارات
التأميل. والتفكري واالستنتاج والتفسري التحليل مثل مهام التصور تكوين يتطلب
الفكرة فتوصيل اإلبداعية. العملية يف األصعب املرحلة هي اإلعالن أفكار توليد وعملية
القائم والتفاعل البرصي التصميم خالل من يحدث ُمعربِّ نحو عىل للجمهور اإلعالنية
واضح تواصل خلق الرضوري من ولذلك اإلعالن؛ وكتابة التصميم بني ما التعاون عىل

لالهتمام. ومثري
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أن بد ال اإلعالنية الوكالة أن األفكار توليد أثناء مراعاتها الالزمة املهمة األمور ومن
مهمة. أيِّ إنجاز عند للعميل تقدمها كي للتطبيق الصالحة املفاهيم من العديد تُولِّد

اإلعالن فكرة توضيح التحقق: :٤ الخطوة (د)

ومعظم واإلبداع. الفعالية حيث من واختبارها تقييمها، يجب اإلعالن فكرة توليد بمجرد
هذه يف فاملطلوب العميل؛ نجاحها وضمان تقويتها أجل من التعديل تتطلب األفكار
املنطقي والدعم والحكم التقييم تتطلب خطوة وهي للمفاهيم. الدقيق النقد هو املرحلة

نظرك. لوجهة
محرتفون مون ُمصمِّ إما فهم فوًرا؛ أو رسيًعا املفاهيم توليد يستطيعون الذين وأولئك
امُلتمرسون اإلبداعيون املفكرون فيعتمد واملهمة. املوضوع عن كافية معلومات لديهم أو
تماًما خربتهم، إىل باإلضافة كثريًا املستخدمة اإلبداعي التفكري أدوات من مخزون عىل
واملهارات والقدرات والحدس الخربة عىل املتمرس الناجح القدم كرة مدرب يعتمد مثلما

واألساليب.
هي: خطوات عدة التصور توليد عملية وتتضمن

املشكلة. تحديد •
وفحصها. املواد جمع اإلعداد: •

الحضانة. •
واختيارها. األفكار توليد •

األفكار. تقييم •

التصور لتوليد أخرى انطالق نقاط اإلبداعي: التفكري (2)

مصباح من خرج أنه لو كما فجأة يأتي فهو تلقائيٍّا؛ يأتي التصور فإن للكثريين بالنسبة
األحيان، أغلب ويف اإلغريقية. امليثولوجيا يف زيوس رأس من أثينا خرجت مثلما سحري،
أثناء يف ربما — األفكار توليد عملية يف منهمكني وغري اسرتخاء حالة يف نكون عندما
ورغم التصور. لنا يأتي — الخربشات رسم أو االستحمام أو التمرن أو الطهي أو القيادة
اإلبداع عن يتحدث الذي الجزء تراجع أن فيجب االسرتاحة، خطوة معك تُفلح لم إذا ذلك،
االنطالق نقاط أوضحت (٦٨–٩١ (الصفحات اإلبداعي» «التفكري كتابي يف الفصل. هذا يف
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بالجزء يهتم النقاط وبعضهذه التصور. تطوير عملية استثارة إىل الهادفة البداية ونقاط
اعتبار يمكن ذلك ورغم كبري؛ حد إىل االسرتاتيجية بالناحية يهتم اآلخر والبعض البرصي
عبارة االندماج يكون أن يمكن فمثًال نظرية؛ انطالق نقطة أو برصية انطالق نقطة كليهما
جديد. نموذج أو فكرة لتكوين نموذجني أو فكرتني اتحاد أو فعليني شيئني اتحاد عن

باستخدام لويس جورج اإلعالنات ورجل األسطوري الجرافيك ُمصمم ينصح الكلمات:
عن يفكروا أن يمكنهم البرصيني الفنانني أن لويس يعتقد التصورات. لتوليد الكلمات
حاول البرصية. الوسائل باستخدام بها يفكرون التي نفسها بالكفاءة الكلمات طريق
الكلمات، من خرائط أو الصلة، مرتابطة بالكلمات قوائم أو الكلمات، من قوائم إعداد

لك. مناسبة أخرى طريقة أي جرب أو الكلمات، بني املزج أسلوب أو
كرتونية برسوم أو فقط، رمزية بصور االستعانة حاول فقط. بالصور َفكِّر كتابة: دون

كاملة. القصة تقص برصية وسيلة بأي أو
أو وظيفة عن للتعبري أو معينة فكرة لتوضيح والصور األفكار بني اربط االرتباطات:

معينة. عاطفة
مرتبَطني غري أم مرتبَطني أكانا سواء برصيتنَي وسيلتني أو شيئني بني ادمج الدمج:

فريًدا. كيانًا ن لتُكوِّ
إيطاليانا» كوتشينا «ال الطبخ مجلة حملة يف الدمج استخدام املثال، سبيل عىل
.(٥-٢ شكل (انظر بارع نحو عىل مكاتبها» يف مطبًخا تضم التي «املجلة فكرة لتوضيح
أكثر جديد كيان لتكوين أكثر أو منفصلني عنرصين تركيب أو جمع جرب الرتكيب:
يف لوكوفا لوبا القديرة والرسامة املصممة تحدَّثت عندما املثال، سبيل عىل تعقيًدا.
لديها اإلبداعية األفكار توليد مرحلة إن قالت عملها عن نيوجرييس يف كني جامعة
الجاف النهر قاع أرضية مع السمكة تركيب مثل إبداعية مناهج تجربة تتضمن

.(٥-٣ شكل (انظر املتشقق
التشابه. أوجه أو االختالف أوجه إلبراز جنب إىل جنبًا برصيتني وسيلتني ضع املجاورة:
أو الصوتية املحاكاة أو التشبيه أو االستعارة استخدم والبالغية: اللفظية املحسنات
لتوليد كمنصة البالغية املحسنات من غريها أو الكناية أو اإلطناب أو التشخيص

التصور.
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كاتبة». و«آلة كامريا» و«فيلم «مفرمة» مطبوعة: إعالنية حملة :٥-٢ شكل

وروما. ميالنو أو، دي بي بي فيجوريليل، لورنتسيني، دادا اإلعالنية: الوكالة

كامبورا. ستيفانو اإلبداعي: املدير

جاسبارو. وفينتشنسو جوني جوزيبي بيري الفنيان: املخرجان

جيسو. وفيدريكو المبونياني نيكوال اإلعالن: كاتبا

بونافيا. فولفيو الفوتوغرايف: املصور
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إيطاليانا. كوتشينا ال العميل:

.٢٠٠٢ يوليو © ،٢٠٠٢ أكتوبر ©

املجلة.» هذه محتوى يميز ما هو املطبخ وأدوات والتصوير املكتب أدوات «دمج

(مايكا)». مرييالند بمعهد الفنون كلية يف «لوكوفا ملصق: :٥-٣ شكل

استوديو. لوكوفا لوبا اإلعالنية: الوكالة

لوكوفا. لوبا املصمم/الرسام:

مرييالند. بمعهد الفنون كلية العميل:

لوكوفا. لوبا ©

واملوت.» والحياة املاء أفكار بني ما يمزج السمكة بقشور الجاف النهر قاع «استبدال
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العالمة أن ووجدت شخصية، كمبيوتر أجهزة عن تُعلن إنك لنُقل البرصية: املناظرة
التي األسعار فئة ضمن األرسع أنه عىل املنتج تقدم اإلعالنية واالسرتاتيجية التجارية
بأن الشخص إقناع يف نجاح أكرب ستحقق التي الحجة نوع فما الكمبيوتر؛ لها ينتمي
حجتك عن أفصحت وإذا األرسع؟ هو التجارية عالمتك من امُلقدم الكمبيوتر جهاز
يف ليس رصاحًة اليشء قول أن (إال تصديقها. املستهلك عىل لزاًما سيكون ببساطة
يمكنك أو ذلك، عىل عرض تقديم املجدي من يكون وقد للغاية.) مثريًا أسلوبًا العادة
جهاز بأن يُوحي قد الضوء برسعة يتحرك عرضشهاب إن البرصي. التشبيه استخدام

املنافس. الجهاز من أرسع املعلومات يُعالج التجارية عالمتك من املقدم الكمبيوتر
سبيل عىل التماثل. أو الشبه صفات عىل تقوم مقارنة هي البرصية املناظرة إن
نستنتج وقد املواصالت، وسائل من كلتاهما النفاثة والطائرة البخارية الدراجة املثال،
أستاذ نوكيمسون، ريتشارد يقول الرسيع. االنطالق عىل القدرة يف متشابهتان أنهما
ولجعل «للتوضيح، البرصية املناظرات نستخدم إننا يشيفا، جامعة يف اإلنجليزية اللغة
الفوائد يُجسد أنه عىل واحد بزر قميًصا ٥-٤ شكل يُظهر سهولة». أكثر الفهم

فقط. واحد بزر بسهولة برمجته يمكن حيث واحد؛ بزر فيديو ملشغل الوظيفية

«زر». مطبوع: إعالن :٥-٤ شكل
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مدريد. ساتيش، آند ساتيش اإلعالنية: الوكالة

جارسيا. سيسار التنفيذي: اإلبداعي املدير

وأوكيس. رويج ميجيل اإلبداعيان: املديران

مينتشان. أمابيل الفني: املخرج

ألبريوال. لويس خوسيه اإلعالن: كاتب

بويرتاس. وجونسالو برجر ناويل املصوران:

إسبانيا. سوني العميل:

.٢٠٠٠ ديسمرب ©

البرصية االستعارة (1-2)

تعرب التي الندية الوردة يف امُلتمثِّلة املبتذلة الفكرة من بدايًة يشء كلَّ اإلعالنات تُوظِّف
املرحاض استخدام يف املتمثلة الفظَّة الفكرة إىل وصوًال بالرتطيب املشبعة البرشة عن
عن الربازيل» إيه، دبليو بي تي «وكالة إعالنات ويف الكريهة. النفس رائحة عن للتعبري
التجارية العالمات أن فكرة عن للتعبري االستعارات تُستخدم الالسلكي اإلنرتنت اتصال

.(٥-٥ شكل (انظر ومعقدة بطيئة األخرى
من صفة استخدام عند سيما ال آخر، يشء لتعريف األشياء أحد استخدام عند
تُستخدم املثال سبيل عىل فالنار استعارة؛ مصطلح االستخدام هذا عىل يطلق صفاته،
آخر يشء محل يشء واستخدام معينة. سياقات يف الحارة الصلصة عىل للداللة كاستعارة
يشبه «حبي مثل تشبيًها، األشياء بني املقارنة تُسمى لغويٍّا بينهما. املماثلة أو الشبه يؤكد
محنة إىل االنتباه وللفت وردة». «حبي التايل: النحو عىل فستكون االستعارة أما الوردة».
ويوصل ليصف تشبيًها العامة الخدمة إعالنات أحد استخدم بالربو املصابني األطفال
يحاولون عندما بالربو املصابون األطفال لها يتعرض التي الرهيبة املعاناة لآلخرين

.(٥-٦ شكل (انظر التنفس

159



والتصميم اإلعالنات

«شخبطة». مطبوع: إعالن :٥-٥ شكل

الربازيل». إيه، دبليو بي «تي اإلعالنية: الوكالة

باوال. دي لينو جواو اإلبداعي: املدير

تشاكاريان. إريفان الرسام:

وايد. وورلد إيه، دبليو بي تي ،٢٠٠١-٢٠٠٢ © إنرتنت وايرلس ديفيو العميل:

«ديفيو اإلعالن: ويقول التعقيد. عن لتعرب خطوط شكل يف مرسومة البطء إىل تُشري التي االستعارات «هذه
أقل.»» تعقيد أكرب. رسعة للرشكات. إنرتنت وايرلس
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سمكة». أنني «أشعر مطبوع: إعالن :٥-٦ شكل

نيويورك. ليميتيد، جروب ثيالر كابلن اإلعالنية: الوكالة

ثيالر. كابلن ليندا التنفيذي: اإلبداعي والرئيس التنفيذي الرئيس

جريكو. ومايكل كاردون جاك اإلبداعيان: املديران

تشينيني. ماركو الفني: املخرج

األمريكي. اإلعالن ومجلس األمريكية، البيئة حماية ووكالة األطفال، ربو مكافحة مؤسسة العميل:

الجمهور.» إلهام يف أمًال العاطفي التواصل مستوى يقوي الربو من يعاني طفل كتبه تشبيٍه استخدام «إن
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أكثر نحو عىل الفكرة تُمثل فقد آخر؛ غرض يف االستعارة تُستخَدم أن ويمكن
االشمئزاز. بعض الفعلية الخدمة أو الفعيل املنتج يثري أن يحتمل عندما جاذبية

التفاعل وإىل اليشء، بعض أكرب جهد بذل إىل القارئ البرصية االستعارات تدعو قد
مثرية، البرصية االستعارة كانت وإذا التفكري. طريق عن ينجذب فالقارئ اإلعالن؛ مع
يالحظ أن كثريًا املحتمل فمن مبتذلة)، غري (لكن الفهم وسهلة االسرتاتيجية، مع ومتفقة

.٥-٧ شكل يف كما معه، ويتفاعل إليه وينجذب اإلعالن، القارئ

و«يد». «حبل» مطبوع: إعالن :٥-٧ شكل
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الشمالية. كارولينا تشارلوت، ماونتجوي، كاتشم لوفلر اإلعالنية: الوكالة

ماونتجوي. جيم اإلبداعي: املدير

بيدرسني. دوج الفني: املخرج

سميث. كريتيس اإلعالن: كاتب

أرندت. جيم الفوتوغرايف: املصور

باوند. أوتورد مؤسسة العميل:

باوند.» أوتورد ملؤسسة العاطفية الفوائد يُربز الطبيعي واملظهر االستعارات استخدام بني «الجمع

الكوميديا يدرسون الذين الرتفيهية الربامج ومقدمو املمثلون الحياتية: التجربة
املالحظة كوميديا يبنون ساينفيلد وجريي ديجينرييس وإلني كوسبي بيل أمثال البرشية
نتفاعل ونحن أعيننا. أمام تحدث التي الوقائع أي اليومية؛ الوقائع عىل يقدمونها التي
ن تُكوِّ التي الصغرية واللحظات األحداث إنها شبيهة. تجارب نتذكر ألننا املزاح هذا مع
أو كريم، اآليس ِقمع سقوط عند تعرتينا التي األمل خيبة أمثلتها ومن الفرد، حياة
جملة إكمال أو الطائرة، متن عىل إضايف سوداني فول كيس عىل الحصول يف الرغبة
أحد يف طاولة عىل الحصول أجل من الطابور يف االنتظار حتى أو الحياة، رشيك يقولها

املطاعم.
ثراءً؛ األفكار عىل العثور وسائل أكثر من الحياتية التجربة عىل االعتماد يكون قد
الناس بها ينجز التي الفعلية الطريقة من إثارًة أو إضحاًكا أكثر هو ما ثمة فليس
كعكة تناول طريقة مثل نفعلها، التي العادية األمور عىل األفكار تُبنى أن يمكن أمورهم.
من رينر باول يَبني املسرتدة. صب طريقة الداخلية، املالبس ارتداء طريقة محشوة،
ومالحظاته الحياتية تجاربه عىل أفكاره من كثريًا نيويورك» وايد، وورلد أرنولد «وكالة
ما يُظهر مسلِّيًا إعالنًا الطلب حسب املصنوعة للطبول أيوت حملة تُقدِّم لآلخرين.
حيث لها، انتظارهم أثناء التجارية العالمة هذه حيازة عىل املتلهفون األشخاص سيفعله

.(٥-٨ شكل (انظر يشء أي عىل سيقرعون
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فأرة». و«مسند يلوبيدجز» «دليل مطبوعة: إعالنية حملة :٥-٨ شكل

الربيطانية. كولومبيا فانكوفر، أدفرتايزينج، ريثينك اإلعالنية: الوكالة

جراي. إيان الفني: املخرج

لينارداتوس. وآندي ستايبلز كريس اإلعالن: كاتبا

سيبما. هانس الفوتوغرايف: املصور

موليجان. برنت أرتيست/خطوط: استوديو برنامج

أيوت. العميل:

الفكرة. يُولِّد أن يمكن السلة كرة وحتى العالقات من بدايًة يشء أي تأمل إن
يمكن املواقف مختلف يف وترصفاتنا بوظائفنا، وقيامنا تفاعلنا، طريقة فحص أثناء ويف
القضايا بإحدى الوعي لتعزيز أو التجارية العالمات إحدى لبيع طريقة عىل تعثر أن
آلليات أو الحيواني للسلوك أو البرشي للسلوك ثاقبًا مالحًظا تصبح فعندما االجتماعية؛
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يتفاعل قد أفكار توليد بالتأكيد يمكنك الحياة ألغاز من غريها أو األشخاص بني التعامل
اآلخرين مالحظة عىل أو الشخصية الحياتية التجارب عىل األفكار بناء إن معها. الناس

الناس. بحياة وثيقة صلة عىل اإلعالن يجعل أن يمكن
سعيدة أو حزينة أو سعيدة — عامة تجارب تُستخَدم عندما اإلعالن صعيد وعىل
شيئًا الناس فعل رد يكون أن يجب عادًة. معها الناس يتفاعل — واحد آٍن يف وحزينة
حدث إىل التجربة تحويل عىل قادر فاإلعالن يل!» حدث ما بالضبط هذا «نعم، قبيل: من
واقعنا، هو اإلعالن أبطال واقع يصبح ثَمَّ وِمن فيه؛ شاركنا جميًعا أننا نشعر يجعلنا عام

عنها. املعلن بالقضية أو التجارية بالعالمة باالرتباط ونشعر
الحياة يف — األشياء إىل النظر إن الغريبة: النظر وجهات أو املتغرية النظر وجهة
انطالق نقطة يكون أن يمكن مًعا، والتصورية الحرفية الناحية من غريبة، زوايا من —

األفكار. لتوليد رائعة
زاوية ومن مائل نحو وعىل األعىل ومن األسفل من مختلفة؛ نظرًة األشياء إىل انظر

متطرفة.
كنت: لو كما األشياء إىل انظر

مركبة. عيون لها ذبابًة
آخر. كوكب من فضائيٍّا كائنًا

طفًال.
نفسه. اليشء داخل

سنة. ألف العمر من يبلغ شخًصا

:(٥-٩ شكل (انظر غريبة زوايا أو نظر وجهات من األشياء إىل انظر

زرافة. نظر وجهة من
متحيزة. نظر وجهة لديك كان لو كما

سقف. مروحة وراء من تنظر كنت لو كما
متزامنة. متعددة نظر وجهات لديك كان لو كما

باملقلوب.
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الجوي». االستعراض عىل متقدم «تدريب مطبوع: إعالن :٥-٩ شكل

منيابوليس. أدكينز، هانت اإلعالنية: الوكالة

أدكينز. دوج اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

موري. ومايك فيرتو مايك الفنيان: املخرجان

فاليت. أيروباتيك برنامج العميل:

خالل: من لألمور انظر

املاء.
الضباب.

امللون. أو املصنفر الزجاج
الدخان.
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عىل عيوبًا. سماتها تُعترب قد منتجات توجد األحيان بعض يف الحل: هي املشكلة
يف بيتل فاجن فولكس سيارة ظهرت عندما العرشين القرن ستينيات يف املثال، سبيل
التقليدي غري الشكل ذات الصغرية السيارات إىل ينظر الجمهور كان األمريكي السوق
الشكل وجذابَة كبريًة األمريكية التجارية العالمات أبرز سيارات كانت سلبية. نظرًة
دويل اإلعالنية الوكالة يف امُلبدع وفريقه برينباخ بيل أعدَّها التي اإلعالنات غريت وفخمة.
السيارة حجم عن تفكرينا — بي» دي «دي باسم اختصاًرا املعروفة — برينباخ دين
أصبحت وقد ،(٥-١٠ شكل (انظر الصغرية» األمور يف «نفكر بأن بإبداع أقنعونا عندما

اآلن. شهرية اإلعالنات هذه

.(١٩٦٠) الصغرية» األمور يف «َفكِّر مطبوع: إعالن :٥-١٠ شكل

نيويورك. بي، دي دي الوكالة:

167



والتصميم اإلعالنات

برينباخ. بيل اإلبداعي: املدير

فاجن. فولكس العميل:

العرشين.» القرن ستينيات يف جديًدا إبداعيٍّا معياًرا بي دي دي لوكالة البرصي األسلوب «وضع

سمة أنه عىل الدواء يشبه الذي ليسرتين الفم غسول طعم ُقدم آخر مثال ويف
الطعم أن اإلعالنات وزعمت سنوات. مدار عىل اإلعالنية األساليب من العديد يف إيجابية

الجراثيم. عىل القضاء يف ليسرتين فاعلية من يتجزَّأ ال جزء
يكون أن املحتمل فمن وجيًها، سببًا املستهلك تُعطي عندما للغاية: وجيه سبب
التجارية العالمة تلك أستخدم أن يجب معقوًال! هذا «يبدو التايل: النحو عىل فعله رد

تحديًدا.» السبب لهذا
عىل باملنتج. مؤمنني املستهلكني يجعل أن يمكن وظيفية لفائدة سبب تقديم إن
إلجراء أو طبية فحوصات إلجراء وجيه سبب الجسم أعضاء عىل الحفاظ املثال، سبيل
للرسطان الكندية الجمعية رسائل يف موضح هو كما الخصية أو الثدي عىل ذاتية فحوص
للقيام وجيهة أسبابًا العامة الخدمة إعالنات لنا تقدم الغالب ويف .(٥-١١ شكل (انظر

أخرى. سلوكيات عن والكف معينة بسلوكيات
اللحوم مثل معينة ولسلع معينة تجارية لعالمات هذه االنطالق نقطة تُستخَدم
إعالناتهم يف البالستيك مصنعو يعرض املثال، سبيل عىل والربتقال. والبالستيك
املفيدة االستخدامات فيرسدون البالستيكية، للمنتجات الوظيفية الفوائد التليفزيونية
املدافعني ِقبل من البالستيك ضد ه املوجَّ النقد تواجه اإلعالنات وهذه للبالستيك. املتعددة
املنتجات من الكثري يساعدنا التي العقبات أنواع شتى نواجه اليومية الحياة يف البيئة. عن
ومستحرضات األطباق، تُنظِّف األطباق فغساالت عليها؛ التغلب يف واملنظمات والخدمات
املحتاجني. عىل وتوزعه الطعام تجمع الطعام وبنوك الجلد، تحمي الشمس من الوقاية
القضايا، إحدى لدعم أو الخدمات إحدى أو املنتجات أحد الستخدام واقعية أسباب وهذه
تُقدِّم اإلعالنات فهذه األسباب. عرض عىل القائمة العقالنية اإلعالنات عليه تعتمد ما وهذا
العميل يُقدمها التي التجارية العالمة يحتاج تجعله دحضها يمكن ال أسبابًا للمستهلك

العميل. قضية يدعم تجعله أو
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و«ثديان». «خصية» مطبوع: إعالن :٥-١١ شكل

الربيطانية. كولومبيا فانكوفر، أدفرتايزينج، ريثينك اإلعالنية: الوكالة

كان. مارتن الفني: املخرج

لينارداتوس. آندي اإلعالن: كاتب

كيني. روبرت املصور:

سيرس. جوناثني وخطوط: أرتيست استوديو برنامج

للرسطان. الكندية الجمعية العميل:

الفحوص إجراء رضورة فكرة يوضح اإلعالن نرى للرسطان، الكندية الجمعية ففي
ظل. بخفة يوضحها لكن الطبية،
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اإلعالنات: يف الشهرية الوجيهة األسباب بعض إليكم

السكر من الخايل إكسرتا لبان امضغ بالفرشاة، أسنانك غسل تستطيع ال عندما •
مستحيل، بالفرشاة أسنانك وغسل الطعام، تناولت لقد ريجيل. رشكة من امُلقدم
غسل من بدًال إكسرتا لبان امضغ لذلك نظيفًة؛ وأسنانًا منعًشا نفًسا تريد لكنك
وجيه وسبب مقرتح، حل معها ُمقدَّم الواقعية الحياة من مشكلة هذه أسنانك.

.(٥-١٢ شكل (انظر إكسرتا لبان ملضغ للغاية
االعتقاد عىل يُشجعك عمليٍّا سببًا اإلعالن يُقدِّم اليوم. راحٍة إىل تحتاجني أنت •
رسيعة، وجبات مطاعم لسلسلة التابع ماكدونالدز، اعتبار من بأس ال بأنه
سهولة أكثر حياتك لجعل اإلذن ويمنحك العشاء لتناول كمطعم مطروًحا خياًرا

العاملة. األم واقع عىل تقوم جيدة حجة إنها ما. نوًعا
التالية فاملدينة الطريق؛ جانبَي عىل مساعدة إىل تحتاج أنك للغاية الواضح من •
طفلك زالجات استخدام إىل مضطرٍّا تصبح ربما أو خطوة، ألف ٥٣ بعد عىل
عضوية يف لالشرتاك ميزة توجد واآلن املساعدة. عىل للحصول البلدة إىل للعودة

.(٥-١٣ شكل (انظر الربيطانية» كولومبيا سيارات «اتحاد

الحايل صديقك مقارنة إن واالختالف. الشبه منحيثأوجه املتوقعة غري املقارنة
وتكون بالدناءة تتسم أن يمكن فاملقارنات مشكالت؛ يف توقعك أن يمكن القديم بصديقك
العرشين القرن نهاية يف شهدنا املثال، سبيل وعىل األحيان. أغلب يف لالهتمام مثرية غري
برجر مطعم برجر مقابل يف املقيل ماكدونالدز (برجر الرسيعة الوجبات مطاعم حروب

وبيبيس). كوكاكوال (بني الغازية املرشوبات وحروب املشوي) كينج
اسأل شخصية. مسألة الطعم يظل املوضوع، هذا معالجة يف منظورك كان أيٍّا
اعتماًدا املرشوبات أو األطعمة مقارنة إن األخرى. عىل النكهات إحدى تفضل ملاذا نفسك

قويٍّا. أساًسا ليست الطعم عىل
أو إحساس — عنه مختلف بيشء الخدمة أو املنتج مقارنة فإن أخرى، ناحية من
فمن لإلعالن؛ قويٍّا أساًسا تكون أن يمكن — التجارب أنواع من آخر نوع أي أو شعور
املنتج نربط إننا اإلطالق. عىل يُنَىس وال الكفاءة غاية يف إعالن عن تسفر أن املحتمل
الشعور عن أكثر تتحدث لكنها املناظرة، تلك االنطالق نقطة تشبه لنا. املحببة بالتجربة
يراودني فسوف «يورك» النعناع حلوى من قضمت فإذا لألشياء. املحتمل الطعم أو

بارد. مياه شالل تحت الوقوف أو بالثلج َمكسوٍّ جبل عىل التزلج إحساس
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بالفرشاة». أسنانك غسل تستطيع ال «عندما مطبوع: إعالن :٥-١٢ شكل

أسرتاليا. سيدني، بي، دي دي اإلعالنية: الوكالة

أوسليفان. ديفيد الفني: املخرج

يل. مايكل اإلعالنات: كاتب

فولكشتاين. جوليان الفوتوغرايف: املصور

رينجيل. رشكة العميل:

رينجيل. رشكة سيدني، بي دي دي ٢٠٠٢ ©
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و«مفتاح». خطوة» ألف ٥٣» مطبوع: إعالن :٥-١٣ شكل

الربيطانية. كولومبيا فانكوفر، أدفرتايزينج، ريثينك اإلعالنية: الوكالة

سامويل. وأندرو جراي إيان الفنيان: املخرجان

جراي. إيان اإلعالن: كاتب

روبرتسون. ديف الفوتوغرايف: املصور

موليجان. برنت أرتيست/خطوط: استوديو برنامج

الربيطانية. كولومبيا سيارات اتحاد العميل:

كما الطعام، تستخدم مما أكثر الكاتشب تستخدم أنك لدرجة لذيذ الكاتشب املبالغة:
سحقها. تستطيع ال العمالقة الشاحنة أن لدرجة للغاية قوية والسيارة .٥-١٤ شكل يف
مدى عن يُعربِّ أن يمكن الحدود يفوق نحو عىل الحقيقة تضخيم أو املبالغة إن
من يحتويه ما أو القشدي طعمه أو مذاقه حسن أو رسعته أو ابتكاره أو املنتج روعة
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البيع ميزة تُربز املنتج صفة توضيح يف واملبالغة استخدامه. سهولة أو منخفضة سعرات
امُلصممني أشهر ِقبَل من املصنوعة بيهيفيور بيست التجارية العالمة فحقائب رسيًعا.
بالحقيبة يحتفظ بل الحقيبة، محتويات يف يرغب ال اللص أن لدرجة للغاية جذابٌة
تُفَهم أن يجب الحال بطبيعة .(٥-١٥ شكل (انظر الُقمامة يف بمحتوياتها ويُلقي لنفسه

مبالغة. أنها عىل املبالغة

باريس. برينيت، ليو اإلعالنية: الوكالة :٥-١٤ شكل

تاوبس. ونيكوال كوفر كريستوف اإلبداعيان: املديران

هريش. باسكال الفني: املخرج

درافيه. ولوران أورلياك أكسل اإلعالن: كاتبا

جولدبراون. فرانك الفوتوغرايف: املصور

كاتشب. هاينز العميل:

من بدًال الكاتشب من كامًال طبًقا يأكل أن املرء وسع يف بأنَّ اإلعالن هذا يوحي الكميات بني ماهر تبديل «يف
التقليدي.» الرئييس الطعام
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الثانية». املرسوقة و«الحقيبة األوىل» املرسوقة «الحقيبة مطبوع: إعالن :٥-١٥ شكل

الدنمارك. برينيت، ليو اإلعالنية: الوكالة

فيرش. تشاريل اإلبداعي: املدير

بورب. نيت الفني: املخرج

فابريتشوس. توماس اإلعالن: كاتب

بيهيفيور. بيست العميل:

.٢٠٠١ فرباير ©

مطبوعني إعالنني يف موضح هو كما معينة فكرة لتوصيل املبالغة استخدام عند
شديدة املبالغة تكون أن يجب و٥-١٧) ٥-١٦ الشكلني (انظر فاجن فولكس لسيارة
يف امُلتمثلة الفكرة نفهم بل اإلعالنات، يف املعروضة الفعلية األحداث نُصدق ال أننا لدرجة

… أن لدرجة ا جدٍّ جيد املنتج هذا أن
تنتهي. تكاد ال مختلفة كثرية بأساليب تلك االنطالق نقطة استخدام ويمكن
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كبرية». «شاحنة مطبوع: إعالن :٥-١٦ شكل

لندن. بي، دي دي بي إم بي اإلعالنية: الوكالة

سيمبسون. جاري الفوتوغرايف: املصور

فيو. الوكيل:

بولو. نيو فاجن فولكس العميل:

سحقها.» تستطيع ال عمالقة شاحنة أن لدرجة القوة بالغة سيارة إنها «مبالغة؛

والوعاظ التحفيزيني، املتحدثني يحبون الجماهري من كثري واإللهام: التحفيز
والدعاية — التحفيز برامج ومقدمي التحفيزية، الذاتية املساعدة وكتب زين، املحفِّ

التحفيزية.
التي نايكي إعالنات النساء بعض وجد اقفز! اجِر، واْسَع، اخرج فحسب: افعلها
وعلقنها املجالت من اإلعالنات هذه قطعن أنهن لدرجة للغاية مؤثرة الشعار هذا تحمل
يف التجنيد حمالت إلحدى شعاًرا تستطيع» ما كلَّ «كن مقولة وكانت الجدران. عىل
كل يبذل الجيش كان الجيش إىل امُلجنَّدات إحدى تنضم كانت وعندما األمريكي، الجيش

تفوًقا. ستُحقق أنها من ليتأكد وسعه يف ما
أصبحت لقد الذاتية. املساعدة مجال يف راسخة األفكار لتوليد تلك االنطالق نقطة إن
وراء للسعي الدفعة الناس تمنح فهي اإلنجاز؛ إىل يدفعهم للناس محفًزا اإلعالن فكرة

الشخصية. مصلحتهم
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زفاف». «حفل مطبوع: إعالن :٥-١٧ شكل

لندن. بي، دي دي بي إم بي اإلعالنية: الوكالة

رياس. بول الفوتوغرايف: املصور

كالرك. وايات جون الوكيل:

فاجن. فولكس العميل:

السيارة إعالن عىل الكامريا عدسة يُركز ر امُلصوِّ أن لدرجة للغاية منخفض فاجن فولكس سيارة سعر «إن
الزفاف.» صورة من بدًال

أحد لفعل يدفعهم الذي الداخيل الصوت بمثابة يكون أن اإلعالن من الناس يريد
األمور.
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التحفيزي. مدربنا اإلعالن أصبح لقد
لالهتمام املثرية أو الصادمة الحقائق تكون قد سيدتي: يا فحسب الحقائق إنها
إن كبرية. فائدة تحقيق الجيدة لألبحاث يمكن وهنا للفكرة. أساًسا الذائعة غري أو
بُطرق وتفسريها الحقائق تقديم أيًضا ويمكن القيمة. املعلومات يمنح الحقائق استخدام

مختلفة.
مانسون تشارلز واملجرم كينج لوثر مارتن بني ما — الصادمة املقارنة استخدام
من امُلقدَّم اليسار» عىل الذي «الرجل إعالن يجعل اإلحصائيات مع جنب إىل جنبًا —
.(٥-١٨ شكل (انظر امُلشاهد اهتمام تأرس رسالة املدنية للحريات األمريكي االتحاد
االتحاد بدعم املطالبة تأثري من يزيد الجدران عىل معلق كمنشور الرسالة هذه وتَخيُّل

املدنية. للحريات األمريكي
نموذًجا ونجد ما، بقضية وعيًا نكتسب أن ويمكن شيئًا، نتعلم الحقائق نقرأ عندما
— تقليدي غري نسق يف — والحافالت القطارات أسطح تغطي التي اإلعالنات يف ذلك عىل
إدارة لصالح وول هيدريانز وكالة أعدَّت التدخني. عن الناس لثني الحقائق وتستخدم
الحقيقة تكون أن يف أمًال (٥-١٩ شكل (انظر إعالنات تلك إلينوي يف العامة الصحة
للترصف، أو القضية، لدعم أو سلوكياتهم، لتغيري لهم دافًعا حديثًا الناس تعلَّمها التي

التجارية. العالمات إحدى لرشاء أو
ييل: ما ضمنها من األفكار، لتوليد الطرق من الكثري يوجد

أو الخدمة أو املنتج وبني بينه الناس يربط سوف شعوًرا أو صورة استخدم الربط:
املجموعة.

أو خاطرة أو آخر إحساس أو يشء إىل ترمز أو لتُمثل صورًة أو شيئًا استخدم الرمز:
أخرى. فكرة

مة، امُلجسَّ الرتومبلوي لوحات أو الرسيالية األعمال د تفقَّ الجميلة: الفنون االقتباسمن
الفنية. األعمال من غريها أو البرصي، الخداع تقنية تُوظف التي اللوحات أو

والرسامني الجرافيك مصممي أعمال افحص والرسوم: الجرافيك تصميمات تحليل
لني. امُلبجَّ

بالزمن واللعب العبث، استخدم األفالم: ومخرجي املرسحيات ُكتَّاب االقتباسمن
إلخ. …
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اليسار». عىل الذي «الرجل مطبوع: إعالن :٥-١٨ شكل

نيويورك. ديفيتو/فريدي، اإلعالنية: الوكالة

ديفيتو. سال اإلعالن: وكاتب الفني واملخرج اإلبداعي املدير

املدنية. للحريات األمريكي االتحاد العميل:
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و«رئتان». موتى» نقل «عربة والقطار: الحافلة عىل إعالنان :٥-١٩ شكل

شيكاجو. وول، هيدريانز اإلعالنية: الوكالة

لينش. كيفني اإلبداعي: املدير

ويلك. مويل الفني: املخرج
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كريستينسني. جريج اإلعالن: كاتب

للرئة. األمريكية والجمعية أومان الفوتوغرافيا: مصورا

إلينوي. يف العامة الصحة إدارة العميل:

بسؤال األفكار توليد حول املناقشة هذه نختم دعونا (3)

الحوار؟ نطاق من ع تُوسِّ كيف
٥-٢٠ شكل يف يتضح كما الطرقات عىل بالطباشري ن يُدوِّ الذي نايكي روبوت إن
قائلًة: كينيدي + وايدن وكالة تُعلِّق املشاركة. خالل من نطاًقا أوسع الحوار يجعل
فرانس» دو «تور الدويل فرنسا سباق تقاليد من بالطباشري الطرق عىل الكتابة «إن
لديهم. املفضلني للدرَّاجني تشجيعية رسائل املشاهدون يكتب حيث الهوائية، للدراجات
الطرق استخدام فكرة أرمسرتونج والنس سرتونج ليف مؤسسة تبنَّت السباق، وخارج
يُصارعون من نفوس يف األمل تبث رسائل كتابة عىل الناس وشجعت كبرية، كلوحات
خالل فمن اإليجابية. الرسالة هذه نطاق لتوسيع وسيلًة نايك روبوت وكان الرسطان.
أو القصرية)، الرسائل خدمة خالل (من نايك طباشري روبوت إىل قصرية رسالة إرسال
الناس تَمكَّن WearYellow.com موقع أو تويرت، أو (البنرات)، الويب رايات إعالنات

األصفر.» باللون الطريق عىل مكتوبة عالمة رسالتهم جعل من العالم حول
سيما ال الناجحة، الحملة صميم يف الرائعة الفكرة حتى أو الجيدة الفكرة تكمن
تجارية عالمة وتخلق الحوار، وتغري الشعبية، الثقافة وتدخل تفاعًال تحقق التي تلك
سأحصل التي الفائدة «ما وسؤال مجتمعات. وتبني لها، وموالني ومنارصين جذابة
واملنصات الخدمات تضم التي الكربى األفكار — الكربى األفكار صلب يف يكمن عليها؟»
يدمجها خربات وهذه طويل، وقت مدار عىل وتكراًرا مراًرا الناس يستخدمها سوف التي

حياتهم. يف الناس
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الطباشري». روبوت أفالم + الطباشري روبوت «املرشوع: :٥-٢٠ شكل
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سرتونج. ليف نايكي العميل:

.www.wearyellow.com اإللكرتوني: املوقع

أوريجون. بورتالند، كينيدي، + وايدن اإلعالنية: الوكالة

هوفمان. وسوزان فيتسلوف مارك املنفذان: اإلبداع مديرا

فالج. ودانييل ويزناند تايلر اإلبداع: مديرا

موسالندر. جيمس الفني: املخرج

كاي. ماركو اإلعالن: كاتب

هيثكوت. آدم التفاعيل: الفني املخرج

ألفاريز. جيه مارسلينو املنفذ: التفاعيل املنتج

ألفاريز. جيه ومارسلينو ليند جرييمي التفاعليان: املنتجان

ستار. سارة االستوديو: مدير

ليندمان. بيرت الصور: تصحيح

مامفورد. وروب سبنس ريانا الفينيل): (إعالن االستوديو ما ُمصمِّ

التطوير: رشكاء

ديبلوكال). (رشكة إيفنز ديفيد والواجهة: الرؤية برمجيات مهندس •
ديبلوكال). (رشكة مارتن نايثن املرشوع: ومصمم املرشوع مدير •

روبوت). ستاندرد (رشكة بالتوس جريج ميكانيكي: ومهندس األنظمة مهندس •
كمبيوتر). فورث (رشكة شيبنيك مارك برمجيات: ومهندس إلكرتوني مهندس •

سريفيسيز). هيدروليك (رشكة توماسيك سكوت هيدروليكي: مهندس •
كرتر. جيم أول: كهربائي فني •

ديزاين). بريكبيلت (رشكة بريكبيل أرون التصنيع: مسئول •

الطباشري: روبوت أفالم

إديتوريال. جوينت رشكة اإلنتاج: بعد ما •
بريبنر. باتي املنفذ: املنتج •
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لو. جاستن املحرر: •
(ليجن-ميديا). سرتاناهان وجيمس هيثكوت آدم ألفاريز، جيه مارسلينو الفيديو: تسجيل •

ألفاريز. جيه مارسلينو منتج:
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السادس الفصل

اإلعالن كتابة

أحد بفعل الناس إقناع تحاول كنت «إذا أوجلفي: ديفيد اإلعالنات عمالق قال مرة ذات
التي اللغة لغتهم، تستخدم أن الرضوري من أنه أرى فإنني األشياء، أحد برشاء أو األمور
بالعامية.»1 الكتابة نحاول إننا بها. يُفكرون التي اللغة اليومية، الحياة يف يستخدمونها
عبارات مثل تبدو ال أنها وهما: أال أمرين، يف تشرتك اإلعالنية العبارات أعظم وبعض
العامية، من جزءًا أصبحت العبارات هذه وبعض حقيقية. تبدو وأنها بالرشاء، اإلقناع

مثل:

(نايكي) فحسب. افعلها

نيويورك) (يانصيب سيحدث؟ ماذا يدري َمن

األلبان) ملعالجة كاليفورنيا (هيئة لبن؟ ألَديك

القومية) الحرضية (الرابطة االهتمام. أظهر

(وينديز) البيف؟ لحم أين

تجسيد وهو أال الناجح، واإلعالن الجيدة للكتابة رضوريٍّا مكونًا العبارات هذه تُقدِّم
الرتويجية. البيع عروض شكل عن واالبتعاد صائبة فكرة ونقل
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اإلعالنية؟ الصورة أم اإلعالن عبارات أوًال؛ يأتي أيهما (1)

أم األساسية، اللفظية الرسالة أي اإلعالنية، العبارة أوًال؛ يأتي ماذا اإلعالن صنع عند
الشائعة: السيناريوهات بعض إليكم الظروف، عىل األمر يتوقف اإلعالنية؟ الصورة

الفريق أفراد يميض ثم بعضها عىل ويستقرون األفكار اإلبداعي الفريق يناقش •
بالتصميم، الفني املخرج ويقوم بالكتابة اإلعالنات كاتب فيقوم مهمته؛ إىل كلٌّ

مًعا. عملهما وليدة كانت التي األفكار عىل كالهما ويعمل
ينطلقون ثم اإلعالنية، الصورة أو اإلعالنية العبارة يف الفريق أعضاء أحد يُفكر •
الصورة بفكرة اإلعالن كاتب يخرج أن يمكن األحيان بعض ويف املنطلق. هذا من

اإلعالنية. العبارة إىل الفني املخرج يتوصل بينما اإلعالنية،
اإلعالنية والعبارة اإلعالنية الصورة تتولد قد الفريق اقرتحها فكرة عىل اعتماًدا •

نفسه. الوقت يف

ويويص الكلمات. ضوء يف يفكرون الناس فبعض عديدة؛ طرق اإلعالن خلق لعملية
بالصور. اآلخر البعض يفكر حني يف أوًال. بالكتابة لويس جورج الناجح اإلعالنات رجل
يأتي أيهما ا حقٍّ يهم ال بالطريقتني. التفكري يتناوبون أشخاص يوجد نفسه الوقت ويف
متضافر نحو عىل تعمالن كلتاهما اإلعالنية والصورة اإلعالنية العبارة دامت ما أوًال
كاتب يقوم ما مرحلٍة يف فإنه حال، أيِّ وعىل سليمة. فكرة أساس عىل وتقومان
الفني املخرج ويقوم اإلعالن، ومتن الرئيسية اإلعالنية العبارة ويصوغ بالكتابة اإلعالن
يُسهم أن فيجب جماعية، بصورة األفكار يولِّد اإلبداعي الفريق ألن ونظًرا بالتصميم.
فالكاتب الفريق؛ جهود يف أخرى مهارات من به يتمتع بما الفريق أعضاء من عضو كل
أن يجب الفني واملخرج حرفته. من ُمتمكنًا شخًصا يكون أي جيًدا؛ كاتبًا يكون أن يجب
الدعائي. والتصميم الجرافيك يف للغاية متمرًسا شخًصا يكون أي رائًعا؛ مصمًما يكون

بها؟ تعمال املفرتضأن الطريقة هي ما والكلمات: الصورة (1-1)

يف تأثريها يتجاوز كاملة رسالة مًعا والكلمات الصور تُوصل إعالمية وسيلة أيِّ يف
وكالة من امُلقدم الجريء اإلعالن يف ذلك مالحظة ويمكن منفردة، عنارصها تأثري مجملها

.٦-١ شكل يف بارتنرز آر + آر
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السيارات». أسبوع «عطلة مطبوع: إعالن :٦-١ شكل

فيجاس. الس بارتنرز، آر آند آر اإلعالنية: الوكالة

لوبيز. رون اإلبداعي: املدير

كليج. جايدج اإلعالن: كاتب

مورتون. بيكا الفني: املخرج

بريي. ديفيد الفوتوغرايف: املصور

.٢٠٠١ ©

وتضيف املثرية. املرأة يتجاهل أنه لدرجة «سيارته» ب للغاية مغرم اإلعالنية العبارة يقول الذي «الرجل
التجارية.» العالمة وشخصية جاذبية إىل الطراز القديمة واملالبس األلوان درجات
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أو «النجمة» هي الصورة أو العبارة تكون عندما أنه عىل اإلبداع محرتيف معظم يتفق
والكلمات الصور تنافست فإذا مساعًدا. دوًرا األخرى تلعب أن ينبغي اإلعالن، يف «البطلة»
يجب ثَمَّ وِمن مفرًطا؛ التأثري يكون أو تشوًشا ذلك يسبب فقد املستهلك، انتباه لفت عىل
اإلعالن لوحة يف الحال هو كما األخرى منهما كلٌّ وتكمل والكلمات، الصور تتعاون أن
.(٦-٢ (شكل أدفرتايزينج ريثينك وكالة أعدته الذي الند بالي ملالهي املضحك الخارجي
أن يعني بل متشابهتني، والصورة اإلعالنية العبارة تكون أن رضورة يعني ال هذا لكن
منهما كلٌّ اإلعالنية والصور اإلعالني املتن يكمل مثلما األخرى تُكمل أن بدَّ ال إحداهما
(شكل كينيدي إف جون مكتبة مؤسسة لصالح إيجينيس مارتن وكالة حملة يف اآلخر
إيجينيس: مارتن وكالة يف اإلبداعي املدير ألكسندر جو قال الحملة هذه وعن .(٦-٣
بهذه الناس إخبار هو األول هدفنا وكان مقربني. صديقني كينيدي وجون روبرت «كان
ذلك وبعد مًعا. يعمالن وهما تُظهرهما صور عن املكتبة صور سجل يف وبحثنا العالقة.

فحسب.» املناسبة الكلمات عىل العثور مسألة املسألة كانت

«استمتع». مطبوع: إعالن :٦-٢ شكل

الربيطانية. كولومبيا فانكوفر، أدفرتايزينج، ريثينك اإلعالنية: الوكالة

جراي. إيان اإلعالن: وكاتب الفني املخرج

سيبما. هانس الفوتوغرايف: املصور

الند. بالي العميل:
مالٍه.» مدينة يف جامحة لجولة املصاحبة اإلثارة عن للغاية الظل وخفيف ومختًرصا رسيًعا تعبريًا اإلعالن «يعرب
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الكبار». و«اإلخوة روسيا» استسالم ١٩٦٣ يونيو ٣» مطبوع: إعالن :٦-٣ شكل

فريجينيا. ريتشموند، إيجينيس، مارتن ذا اإلعالنية: الوكالة

سورا. وكليف ألكسندر وجو تينتش هال اإلبداع: مديرو

جيبسون. وتوم سورا كليف الفنيان: املخرجان

ألكسندر. جو اإلعالن: كاتب

كينيدي. إف جون مكتبة مؤسسة ©
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إنه ماساتشوستس بوسطن، يف كينيدي إف جون ومتحف مكتبة يف االتصاالت مدير ماكنوت توم «يقول
جميًعا يمكننا بطريقة األرسة قيم عن وتتحدث أيًضا مرحة فإنها للحملة، التاريخية الدقة من الرغم «عىل
أخيه.» إدارة يف لعبه الذي البارز والدور كينيدي بروبرت هائًال ا عامٍّ اهتماًما حققت «وقد معها»، التفاعل

الصغار.»» باإلخوة الكبار اإلخوة يُعجب «أحيانًا املنتصف: يف املوجود النص يقول

الصور بني التكاملية العالقات من تستفيد التي املفيدة األنماط بعض إليكم
والكلمات:

البرصي. النموذج الكلمات د تُحدِّ •
مفارقة. أو مقارنة فتخلق البرصي النموذج الكلمات تنافس •

أو عجيبة أو غريبة أو مضحكة إنها (أي عادية غري والصورة مبارشة الكلمات •
صادمة). أو هزلية

أو عجيبة أو غريبة أو مضحكة إنها (أي عادية غري والكلمات مبارشة الصورة •
صادمة). أو هزلية

نجد إذ كوميدية؛ عالقة تجمعه فريًقا والكلمة الصورة تمثل األخريين النمطني يف
يسع وال املضحك. النموذج هي واألخرى السوي النموذج هي الصورة أو الكلمة إما أنه
دنفر تاون داون لصالح سوكل حملة يف املتوقعة غري الصور إىل ينظر أن سوى املرء
الجبال.» من إجازًة «خذ مبارشة: والعبارة مبهج نحو عىل هزلية فالصور ٦-٤)؛ (شكل
بولينج نادي لصالح ألربتاتيس إيفنز، ماثيوز، وكالة إعالن فإن ذلك، من النقيض عىل
مضحكة بعبارات مصحوبة مبارشة صوًرا يعرض دييجو سان يف الخرضاء املالعب
اإلحساس ذات الخارجية اإلعالنات لوحة تتبعه الذي نفسه األسلوب وهو ،(٦-٥ (شكل
،(٦-٦ شكل (انظر إبسوم خيول سباق لصالح ماستوس وكالة صممتها التي املهيب
الرسم. مستوى عىل مثرية الصورة أن حني يف متوقعة غري اإلعالنية العبارة أن نجد حيث
شيئًا نجد أن «احتجنا قائلة: األسلوب هذا ماستوس إعالن عن الحالة دراسة وتوضح
الرتكيز خالل ومن … متاًحا الحدث كون من أيًضا استفدنا لكننا الحدث، مكانة يعكس
ناجًحا الحدث جعل الذي السبب إحياء من تمكنَّا الحدث يحرضون الذين األشخاص عىل
الحياة نسيج من جزءًا يمثل الحدث كون وهو أال الطويل، الزمن هذا مدار عىل للغاية

الربيطاني.» والصيف الربيطاني
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األخرى منهما كلٌّ تكمل اإلعالنية والعبارة الصورة أن نجد األنماط هذه من أيٍّ يف
بأكملها. اإلعالنية الرسالة توصيل يف

خفيف». قطار يف و«قنفذ املوسيقى» متجر يف «دب مطبوع: إعالن :٦-٤ شكل

دنفر. سوكل، اإلعالنية: الوكالة

سوكل. مايك اإلبداعي: املدير
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شرير. نورم الفني: املخرج

هانكوك. جوزيف الفوتوغرايف: املصور

دنفر. تاون داون العميل:

فرصة تُقدِّم فإنها فكرة عن الصور تلك تُعرب وعندما املشاهد. انتباه لجذب مضموٌن ُطعٌم املبالغة «الصور
املشاهد.» إلقناع ا حقٍّ رائعة

معقدة». عملية «ليست مطبوع: إعالن :٦-٥ شكل

دييجو. سان يف ألربتاتيس إيفنز، ماثيوز، اإلعالنية: الوكالة

نايبريت. دانا الفوتوغرايف: واملصور الفني املخرج
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ريرس. جون اإلعالن: كتابة

دييجو. سان يف الخرضاء املالعب بولينج نادي العميل:

ألربتاتيس. إيفنز ماثيوز ٢٠٠٢ ©

الجاذبة التصوير وزوايا الرسومية والعنارص الخطوط وكذلك بالِقدم، توحي التي البني اللون درجة «إن
الذكية.» الكتابة تكملها لالنتباه،

امللوك». «رياضة مطبوع: إعالن :٦-٦ شكل

لندن. ماستوس، اإلعالنية: الوكالة

مرييمان. جون اإلبداعي: املدير

مرييمان. جون الفني: املخرج

مرييمان. جون اإلعالن: كاتب

كوك. مات الرسام:

إبسوم. خيول سباق العميل:

باستخدام اإلعالن، من يتجزَّأ ال جزءًا ليكون امللوك» «رياضة اإلعالني الشعار ييل الذي اإلعالني املتن م «ُصمِّ
الذين أو يحرضوه أن املمكن من أو الخيول سباق سيحرضون الذين األشخاص هوية لكتابة مميز فني خط
يف اشرتكوا الذين األشخاص أنواع ترسد قائمة كانت بل األسماء، ترسد قائمة املكتوب يكن لم حرضوه. قد
الحليب.» وبائعي الكهنة حتى والراقصني الكالب طعام متذوقي من بدءًا الطلق؛ الهواء يف الرائع اليوم هذا

ماستوس
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يسيطر؟ أن يجب أيهما الكلمات؟ أم الصورة (2-1)

الفنيون املخرجون يشهد سوف الحال بطبيعة بالصورة؟ االهتمام أم بالكتابة؟ االهتمام
قوية. أدوات الكلمات بأن يدفعون سوف اإلعالنات ُكتَّاب أن املؤكد ومن الصور. بقوة

ثقل الصورة فيها تنقل التي اإلعالنات تلك هي الصورة عىل القائمة اإلعالنات
تأرس فالصورة الخاتمة؛ باستثناء إعالنية كتابة بها يوجد ال التي أو اإلعالنية الرسالة
خالل من اإلعالنية الرسالة فتنقل الكتابة عىل القائمة اإلعالنات أما أوًال. املشاهد انتباه
والشعار الخطوط تصميم باستثناء صورة أي عىل تحتوي ال وقد األساس، يف الكلمات
أن نجد املثال، سبيل عىل أوًال. املشاهد انتباه تأرس فالكتابة الخاتمة؛ يف املصور املنتج أو
(شكل الكتابة عىل يقوم مرتو نيويورك لصالح فريدي ديفيتو وكالة قدمته الذي اإلعالن
التصلب مرض جمعية لصالح مؤثرة حملة ويف الرسالة. تنقل الساخرة فالكتابة ٦-٧)؛
الكتابة تدعم الحال، بطبيعة .(٦-٨ (شكل الصور عىل قائمة اإلعالنات كانت املتعدد
بينهما، تضافر عالقة توجد إذ اإلعالنات؛ هذه من كثري يف األخرى إحداهما والصورة

اإلعالنية. الرسالة لنقل كامل تعاون يف وتعمالن
الجمهور هل األسئلة: هذه تطرح أن يمكنك وجه أفضل عىل اإلبداعي النهج لتحديد
الناس لجعل يكفي بما االنتباه تثري الكلمات هل الصورة؟ إىل النظر أم القراءة يفضل
اهتماًما؟ ويُبدون يتوقفون الناس تجعل لدرجة جذابة الصورة هل قراءتها؟ عىل يُقبلون
عىل االعتماد يكون أن الحكمة فمن الدويل، النطاق عىل سيُستخدم اإلعالن كان إذا
الكلمات يف للتفكري مفيدة أخرى طرق توجد هل الكلمات. عىل االعتماد من أكرب الصور

اإلعالنية؟ الرسالة من كجزء

الحد؟ عن زائًدا يُعترب الذي الكلمات عدد كم (3-1)

ليك ميستيك لصالح أدكينز هانت وكالة إعالن يف أقرؤه. فسوف مثريًا، العنوان كان إذا
عن فضًال بالجمهور، الجيدة معرفتها أدكينز هانت وكالة تُظهر الكتابة عىل كله القائم

.(٦-٩ (شكل جذابًا اإلعالن يجعل املزاح أن
«املوجز النهج ذلك تُسمي أن أمي اعتادت باإليجاز. االلتزام أيًضا الرضوري من
ما كلَّ يحذفوا بأن طالبه روبنز أالن األستاذ زمييل ينصح املثال، سبيل عىل والجذاب».

باملعنى. اإلخالل دون حذفه يمكن
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شخصني». تتطلب املثرية الليلة و«ألن وتشاندلر» ومونيكا وروس «ريتشيل مطبوعة: إعالنية حملة :٦-٧ شكل

نيويورك. ديفيتو/فريدي، اإلعالنية: الوكالة

ديفيتو. سال اإلبداعي: املدير

إيميت. وبراد ديكوروالس أنتوني الفنيان: املخرجان

فيهرينكوف. وإريك ليبتون بيري اإلعالن: كاتبا

ميرتو. نيويورك العميل:
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عىل بقدرته يفتخر الذي نيويورك لجمهور مثايل نحو عىل مناسبة اإلعالنية الكتابة يف الالذعة «السخرية
قضاء يف «أترغب الحملة: هذه شعار ويقول الحادة. بسخريتها اإلعالنية الوكالة هذه تُشتهر املعقد. املزاح

املساعدة.»» بعض إىل تحتاج ربما كبرية، مدينة إنها ممتعة؟ سهرة

البول». و«سلس «الشلل» مطبوع: إعالن :٦-٨ شكل

لندن. ساتيش، آند ساتيش اإلعالنية: الوكالة
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دروجا. ديف اإلبداعي: املدير

املتعدد. التصلب مرض جمعية العميل:

العامة الخدمة إعالنات توضح املؤثرة بالصور املدعومة واإليقاف التشغيل مفاتيح من مجموعة «باستخدام
وتحثنا يعطل، سوف جسده من جزء أي مطلًقا يعرف ال املتعدد التصلب بمرض امُلصاب الشخص أن كيف

عالج.» إيجاد أجل من التربع عىل

جديدة. بهوية كازينو افتتاح إعادة منتج: إطالق إعادة :٦-٩ شكل

منيابوليس. أدكينز، هانت اإلعالنية: الوكالة

أدكينز. دوج اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

ميتشيل. ستيف الفني: واملخرج املساعد اإلبداعي املدير

ليك. ميستيك العميل:

دوج يقول مضحكة. حملة خالل من الكازينوهات بقية عن ليك ميستيك كازينو أدكينز هانت وكالة «تميز
رسالتنا مشاركة فرصة يمنحنا ما وجيزة؛ لفرتة املرشوعة الناس شكوك لتجاوز أداة أفضل «املزاح أدكينز:

معهم.»»

فإن لبن؟»، «ألَديك مثل كلمتني من ُمكوَّنة فعالة عبارات وجود من الرغم عىل
املبتدئ. للكاتب بالنسبة صعبًا يكون أن يمكن القصري العنوان
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الكلمات من كبري فعدد للنسق. مناسبًا العنوان طول يكون أن يجب ذلك، عىل عالوة
امُلختارة الكلمات من القليل بينما نافًعا، يكون لن الطريق عىل عمالقة إعالن لوحة عىل
سيجورا مؤسسة من سيجورا كارلوس املصمم ويقول الفعالية. غاية يف سيكون بعناية

املناسب.» السياق يف عملك «ضع شيكاجو: يف

اإلعالن تقاليد أو أعراف (2)

اإلعالنات معظم وتستخدم إعالنية، وعبارة صورة من التقليدية اإلعالنية الصيغة تتكون
من كثري يعتمد مختلط جمهور أو عاملي جمهور مع التواصل وعند الصيغة. هذه

أفضل. نحو عىل عامليٍّا مفهومة فالصور الرسالة؛ توصيل يف الصورة عىل اإلعالنات
عىل املعتمدة اإلعالنات فإن السوق، من معني قطاع مخاطبة عند آخر، جانب عىل
بالغ تواصًال تحقق أن يمكن — األساسية الرسالة الكلمات تحمل حيث — العبارات

الوضوح.

بإبداع الكتابة (3)

جديدة وصور كلمات تكوين يف يكمن ال اإلعالنات يف الفعال االبتكار رس إن
جديدة. عالقات يف املألوفة والصور الكلمات وضع يف بل مراوغة،

برينيت ليو

كانت لو كما تبدو أن أيًضا ويجب متوقعة. وغري جديدة اإلعالنية الكتابة تكون أن يجب
القارئ. مع طبيعي حوار يف

عبارة يف امُلتمثل القومية الحرضية للرابطة السابق اإلعالني الشعار يف املبدع ما
عاطفي، إنه جادة، بطريقة بالترصف ويطالبنا فكرة، يُجسد إنه االهتمام»؟ «أظهر
فجمالها سيحدث؟»، ماذا يدري «ومن مثل عبارة أما نفسه. الوقت يف رسمي وغري ومؤثر

العامية. سياق يف تماًما وطبيعية حقيقية أنها يف يتمثل
«هل يقول: أن جودباي جيف بإمكان كان حسنًا، لبن؟» «ألَديك عبارة: يف املبدع ما
فكرة عن تعرب العبارتني كلتا اللبن؟» من قدر أي «ألَديك أو اللبن؟» من قدر أي لديك
اإلعالنية العبارة عفوية إن نفسه. بالقدر الذهن يف تنطبع ال كلتيهما لكنَّ لبن؟» «ألَديك

مصداقيتها. إىل تُضيف
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اإلعالنية الكتابة محتوى عىل تعتمد ال العنوان؛ يف الرسالة قل (1-3)

والصورة بالعنوان املهتمون واألشخاص اإلعالن. محتوى بقراءة الناس معظم يهتم ال
مثل معلومات، عن يبحثون الذين األشخاص أما اإلعالني. املحتوى قراءة يكملون قد
يف نصيحة عن يبحث الذي الشخص أو اسرتيو أجهزة عن يبحثون الذين املستهلكني
اإلعالني. املحتوى لقراءة كاٍف اهتمام لديهم يكون فهؤالء العامة، الخدمة إعالنات أحد
الرئيسية. الرسالة نقل يف اإلعالني املحتوى عىل االعتماد عدم الحكمة فمن ذلك، ورغم
الرسالة تلك املحتوى ويدعم األساسية، الرسالة والصورة العنوان ينقل أن يجب بل
املعالجة فهذه أوًال؛ اإلعالني املحتوى كتابة املفيد من يكون الغالب ويف إليها. ويضيف

لإلعالن. عنوان عن تُسفر أن يمكن

كرسالة الشعار (أ)

وتعرب املجموعة، أو التجارية العالمة روح أو فائدة تنقل التي الالفتة العبارة هو الشعار
اإلعالنية؛ الحمالت من مجموعة أو لحملة شاملة اسرتاتيجية أو شامل موضوع عن
«العنوان أو الرمزية» «العبارة أو الختامي» «العنوان أو «الزعم» أيًضا عليه يُطلق
يقودون أصدقاءكم تَدعوا ال األصدقاء «أيها شعار ذلك عىل األمثلة أهم ومن الفرعي».
من البيت من تخرج «ال وشعار األمريكية)، النقل بوزارة (الخاص مخمورون» وهم

إكسربيس). أمريكان بطاقة بإعالن (الخاص دونها»
يوضح أن املمكن فمن األسباب، من سبب ألي كامًال اإلعالني التصور يصل لم وإذا
كونسبت وكالة يف اإلبداعي املدير وازياك جريج لنصيحة وفًقا يكمله، أو التواصل الشعار

نيويورك. يف فارم
الروح هذه كلها الحملة تُجسد أن يجب الشعار عن فكرة إىل تتوصل أن بمجرد
من هاريس كابيل يقول .(٦-١٠ (شكل بنك كريستار لصالح وورك وكالة حملة يف كما
من بدًال أنه العمالء وتخطيط األبحاث «أظهرت كريستار: حملة مفهوم عن وورك وكالة
فإنه املجال، هذا يف الشائعة الوعود يف واملبالغة واملطمئنة» «العاطفية التقليدية األساليب
مبالغة. غري ورصيحة مبارشة تواصل رسائل طريق عن كريستار بنك تقديم األفضل من
من العمالء مع كريستار بنك تَواصل بل البنوك، كالم أسلوب الحملة تعتمد لم وهكذا
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مخاوف نفهم أننا نفسها اإلعالنات وأظهرت البنك. نظر وجهة من بدًال نظرهم وجهة
«هذا وهو: أال البنوك، شعارات إطالًقا يشبه ال شعاٍر حول الحملة ارتكزت إذ العمالء؛

عمالء».» إىل تحتاج والبنوك بنك.

طبيعي؟» أنت «هل مطبوع: إعالن :٦-١٠ شكل

فريجينيا. ريتشموند، وورك، مؤسسة اإلعالنية: الوكالة

ماكجورج. تاي كارولني اإلبداعي: املدير

هاريس. كابيل واملصمم: الفني املخرج

لني. كاثلني اإلعالن: كاتب

بنك. كريستار العميل:
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واملحتوى املوحد، واللون االستباقية، العريضة العناوين من مزيًجا الصحف يف املنشورة الحملة «استخدمت
عىل ينص الذي لألمر منتبهة كانت الوكالة ألن ونظًرا تُنىس. وال واضحة اإلعالنات وكانت القصري، اإلعالني
لتنفيذ املطلوب الوقت قللت ثَمَّ وِمن نصيٍّا؛ كله اإلعالن جعلت فقد ممكنة»، رسعة بأقىص اإلعالن «إتمام

صور).» أو رسوم استخدام حالة يف سيتضاعف كان (الذي اإلعالن

الرتويجي؟» عرضالبيع مثل أبدو «هل اختبار (ب)

بيع عروض تبدو الرائع» الجبن لغموس القوي الطعم «نقدم عينة من العناوين بعض
شاكلة عىل — سوءًا نظريتها عن تقل بطريقة املكتوب اآلخر والبعض سيئة. ترويجية
البيع عرض مثل أيًضا يبدو — نقدمه.» الذي واملحسن الجديد الجبن غموس «ستحب

الرتويجي.
باختباره بشدٍة يوىص فإنه اإلعالني املحتوى أو العنوان كتابة من االنتهاء وبمجرد
يحاول الذي املزعج املبيعات رجل كالم يشبه أو رسميٍّا؟ يبدو هل جهًرا. قوله طريق عن
األصدقاء. أحد مع حوار يف تقولها أن يمكن عبارٍة مثل يبدو أن يجب ما؟ شيئًا يبيعك أن
ليك ميستيك كازينو إعالن يف تظن» مما حظٍّا أوفر «أنت زْعم املثال، سبيل عىل
أنه عن فضًال مألوفة، كجملة يبدو أدكينز هانت وكالة صممته الذي (٦-١١ (شكل

طبيعية. حوارية بطريقة مكتوب

األسلوب (4)

نيويورك: وايد، وورلد أوه دي بي بي وكالة يف التنفيذي اإلبداعي املدير سيلفر إريك يقول
وهذا املثرية. الوجيزة الواضحة الفكرة عىل العثور هو رائع إلعالن ابتكار مفتاح «إن
… الخارجية واإلعالنات والتليفزيون، واإلذاعة الطباعة اإلعالنية: الوسائل كلِّ عىل ينطبق
عىل للرسالة ناقلة املحتوى صياغة طريقة تكون أن يجب الفكرة توليد وبمجرد إلخ.»
الطابع يف الخطوط اختيار يُسهم مثلما الرسالة يف يُسهم الكتابة أسلوب إن مالئم. نحو

العام.
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منيابوليس. أدكينز، هانت اإلعالنية: الوكالة :٦-١١ شكل

أدكينز. دوج اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

ميتشيل. ستيف الفني: واملخرج املساعد اإلبداعي املدير

كازينو. ليك ميستيك العميل:

تظن.»» مما حظٍّا أوفر «أنت هو: ا حقٍّ امُلسلِّينَي اإلعالنني هذين «عنوان

«هاوتن لصالح مولني وكالة حملة يف اإلعالني املحتوى أسلوب املثال، سبيل عىل
لغتك.» مستوى «ارفع املطلوب: لألمر مثايل نحو عىل مناسب (٦-١٢ (شكل ميفلني»

للمخدرات مناهضة وحملة لألطفال هة موجَّ للمخدرات مناهضة حملة ستكتب هل
دائًما، الحال هو كما نفسها؟ وباللغة نفسه، وباإليقاع نفسها بالطريقة لآلباء هة موجَّ
بالتربع شخًصا تُقنع فلكي الناجح. اإلعالني املحتوى كتابة يف رضوري الجمهور فهم
تلمس أن يجب رابًطا. تخلق أن يجب الخريية الجمعيات إلحدى باملال بالتربع أو بالدم
بتجربته، الصلة وثيق يشء عىل العثور من يتمكن تجعله أن العاطفية، القارئ أعماق

202



اإلعالن كتابة

فمن تعرفني.» «أنت عني.» تتحدث «إنك صحيح!» هذا ا، حقٍّ «آه قائًال: ز يتحفَّ وأن
ومناسبًا اإلعالنية بالفرضية تماًما الصلة وثيق اإلعالني املحتوى يكون أن الرضوري
نيويورك مدينة يزورون سائحني إىل ه املوجَّ اإلعالن املثال، سبيل عىل للجمهور. تماًما
الرصيحني نيويورك سكان يف محبَّبًا ويجدونه السائحون يتوقعه الذي الطابع يحمل

.(٦-١٣ (شكل

و«يتجول». و«مائي» «يدور» مطبوعة: إعالنية حملة :٦-١٢ شكل

ماساتشوستس. وينام، مولني، اإلعالنية: الوكالة

بوش. إدوارد اإلبداعي: املسئول

هجار. جيم اإلبداعي: املدير

اليف. بول الفني: املخرج

هيس. براين اإلعالن: كاتب

نوري. دان الفوتوغرايف: املصور

نادو. دايف أرتيست): (ديجيتال الرقمية الفنون متخصص

ميفلني. هاوتن العميل:

مولني. ©

بالقاموس.» االستعانة عىل اإلعالنات هذه تحثنا املتداولة، الكلمات عن شيوًعا أقل مرادفات «باستخدام
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العادي». نيويورك رجل كثريًا مجلتنا «تشبه مطبوع: إعالن :٦-١٣ شكل

نيويورك. ديفيتو/فريدي، اإلعالنية: الوكالة

ديفيتو. سال اإلبداعي: املدير

كاردوتيش. وروب أرون أبي الفنيان: املخرجان

كاردوتيش. وروب أرون أبي اإلعالن: كاتبا

نيويورك». أوت «تايم العميل:

املجلة.» مزايا عن اإلعالن هذا يُعربِّ ماهر، نحو عىل بالكلمات «بالتالعب
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هذا؟ َمن صوت (1-4)

التجارية؟ العالمة نظر وجهة من مكتوب هو هل اإلعالني؟ املحتوى هذا ُكتب َمن بصوت
اإلعالن؟ يف شخصية صوت هو هل شهادة؟ هو هل الخرباء؟ أحد صوت يحمل أنه يبدو هل
أن يجب بما يخربك اإلعالن محتوى هل اإلعالن؟ يف نراه ال شخص من يأتي هل
أطفالهن؟ مع األمهات حديث طابع يأخذ العنوان هل تترصف؟ أن يجب كيف أو تفعل
أي يف معينًا صوتًا تأخذ الكلمات إن النصح؟ إليك يُسدي صديًقا كان لو كما يبدو هل

إعالن.
حالة يف كما اإلعالن، يف ر ُمصوَّ شخص بصوت العنوان يكون أن املحتمل من
العالمة الصوت يمثل هل أم .(٦-١٤ (شكل جيه إيه الشمسية للنظارات الساخر اإلعالن
تعرب والكلمات صادقة النغمة حيث األمريكية الجوية الخطوط حملة يف كما التجارية

٦-١٥)؟ (شكل مهمة رسالة عن

أمرك». تفضحان عينيك تدع «ال مطبوع: إعالن :٦-١٤ شكل

منيابوليس. لينش، كارمايكل اإلعالنية: الوكالة

نيلسون. جيم اإلبداعي: املدير
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كلوني. جيمس الفني: املخرج

كامب. توم اإلعالن: كاتب

كروفوت. رون الفوتوغرايف: املصور

جيه. إيه شمس نظارات العميل:

العيون تعبري عىل تركز وجه من مقتطعة صورة خالل من الشمسية للنظارات الوظيفية الفائدة «تظهر
بالنظارات.» له عالقة ال محتًوى يصحبها

مكتبية». «مستلزمات مطبوعة: إعالنية حملة :٦-١٥ شكل

فلوريدا. جيبلز، كورال أدفرتايزينج، زوبي اإلعالنية: الوكالة

رييس. خوسيه أول: فني مخرج

أورسو. ألربتو أول: إعالن كاتب
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شريينو. خورخيه الفنية: املشرتيات متخصص

برادو. فابيو هيكتور املساعد: اإلبداعي املدير

باثكيث. إيمي اإلبداعي: املدير نائب

األمريكي. الجوية الخطوط العميل:

العرقيات من مجموعة إظهار من فبدًال العرقي. التنوع لدعاية التقليدي النموذج تحطيم الحملة هدف «كان
النحو. هذا عىل يعاملوا أالَّ ويجب أشياء ليسوا فاألشخاص ومباًرشا؛ للغاية بسيًطا نهًجا اخرتنا املختلفة،
الجوية الخطوط لدى بالفعل املطبقة العرقي التنوع موضوع تتناول التي واملتنوعة الكثرية الربامج ومنحتنا

الجريء.» النهج هذا النتهاج الالزم العتاد األمريكية

أدفرتايزينج زوبي

إىل باإلضافة الكلمات ككل؛ اإلعالن سياق من إلينا يتحدث الذي من معرفة يمكننا
رسميٍّا يبدو فقد معينة. حالة أو نربة عن أيًضا املحتوى يعرب ذلك، إىل باإلضافة الصور.
طابع أي يعكس أن املمكن من أو ناقًدا أو وديٍّا أو علميٍّا أو مؤسسيٍّا أو رسمي، غري أو
مينيسوتا يف السياحة إدارة لصالح ماكفوي كول وكالة إعالن يخربنا األمر واقع ويف آخر.
فيها يقرتح عفوية بمذكرة أشبه شكًال يتخذ إذ ٦-١٦)؛ (شكل إلينا يتحدث الذي َمن
املرح بعض مع كثريًا يحتاجها التي الراحة من قسط أخذ زميله عىل العمل» «زمالء أحد

مينيسوتا. استكشاف خالل من االسرتخاء عىل الباعث

وزمالؤك». أنت فضلك، من إجازتك «خذ مطبوع: إعالن :٦-١٦ شكل

منيابوليس. ماكفوي، + كول اإلعالنية: الوكالة
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جارفيس. جون اإلبداعي: املدير

مونتجومري. جون الفني: املخرج

كيرب. وديف هازباند إريك اإلعالن: كاتبا

كينيدي. لني الفوتوغرايف: املصور

مينيسوتا. يف السياحة مكتب العميل:

مينيسوتا. يف السياحة مكتب ٢٠٠٢ ©

وقت إىل يحتاج منا كثريًا أن مفادها رسالة عن وتعرب املنعشة باإلجازة تُوحي بصورة مقرون مقنع «عنوان
مينيسوتا.» والية مثل واليات الستكشاف

الكتابة عملية (5)

والحاذقة املاهرة بعناوينه واملشهور ديليني ليجاس وكالة من ديليني تيم ينصح
أكتب أنني لدرجة الكتابة، تجاه كبرية بأريحية «أشعر فيقول: الالذعة وسخريته
تعلمت لقد أبًدا.» ذلك عىل أتغلب لن إلهي «يا لنفيس: أقول وال أخافها. ال أنا فحسب.
ما كل أن األشخاص أحد أخربني املهنية حياتي بداية ففي … صغريًا كنت عندما هذا
ُهراء أي كتابة يف االستمرار هو الكتابة عن العجز من لنوبة أتعرض عندما فعله يجب
فهم ذلك؛ يفعلون ال األشخاص بعض أن إال النهاية. يف األفكار تأتيني وسوف قديم.

املهمة.»2 من وينسحبون ينهضون أو يأس، يف أيديهم يعترصون يجلسون
تفكري. حالة يف ستكون تكتب فعندما عادًة؛ أخرى فكرة إىل تؤدي الفكرة إن

من به بأس ال عدًدا اكتب للعنوان. فكرة تولد أن املمكن من الكتابة أثناء كثريًا: اكتب
األسطر.

بالعملية. واستمتع طاقتك، بكل فالعب للعب: فرصة الكتابة اعتبار ينبغي
وقت بعد إال كتبت ما عىل تحكم ال الكتابة: يف استمر األسطر، كتابة يف تبدأ عندما

كتبت. ما تعديل إىل مضطرٍّا ستكون بعد وفيما طويل.
الكتابة. فن من يتجزَّأ ال جزء والتعديل املراجعة التعديل:
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الكتابة يف مهارتك عزِّز (6)

اقرأ. اقرأ، اقرأ،
مختلفة. أدبية أنواًعا َجرِّب والكوميدية. الحزينة الروايات اقرأ الرفيع، األدب اقرأ

الصحفية. بالجوائز تفوز التي اليومية الصحف من الكثري اقرأ
أيًضا وجرب وتكتب. وتكتب تكتب أن هو كتابتك لتحسني تفعله أن يمكن أمر أهم

التالية: الكتابة تمارين من أيٍّا

مذكراتك. اكتب •
لألصدقاء. خطابات اكتب •

لألشياء. مضحكة أوصاًفا اكتب •
الطماطم. حساء مكونات عن أغاٍن كلمات اكتب •

واكتب. واسمع اقرأ •

إن فارم كونسبت وكالة يف اإلعالنات) (وكاتب اإلبداعي املدير وازياك جريج يقول
لإلذاعة اإلعالنات فكتابة اإلذاعة؛ إعالنات كتابة من تأتي اإلعالنات كتابة تمارين أفضل
انتباه للفت صور اإلعالنات من النوع هذا يف توجد ال إذ القصة؛ ورسد التوقيت تعلمنا

والرسعة. واإليقاع الكلمات عىل معتمد كله فاألمر الشخص؛
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السابع الفصل

األساليب

النموذجية األُُطر تحليل (1)

جديد إعالن واسعة؛ مخيلة عن يُعرب مؤثر إعالن صناعة يف يرغبون الجميع أن املؤكد من
تجعل حلوًال ويُجسد الفور، عىل يتحركون يشاهدونه َمن يجعل قبل، من يُصنع لم
«األفكار إنتاج إعادة إن ذلك!» يف فكرت أنني لو «أتمنى يقولون: اآلخرين اإلبداع محرتيف

أحد. انتباه تلفت لن نفسها» القديمة
لقد بالفعل. ُقدِّمت التي باألفكار علم عىل تكون أن يجب جديًدا شيئًا تصنع لكي
التي األفكار اآلن تعلم األرجح عىل وأصبحت عمرك، مدار عىل اإلعالنات ماليني شاهدَت
القيام إىل للمتطلعني مفيدة مهارة اإلعالنات وتصنيف تحليل عىل القدرة إن مبتذلة. تبدو

اإلبداعي. بالعمل
عىل لإلعالن بالفعل املوجودة األطر باستخدام جديدة فكرة ابتكار املمكن من هل
أو املحمولة الهواتف تطبيقات أو الفيديو مشاركة وسائط أو التليفزيون أو اإلنرتنت
إبداعية أساليب الفصل هذا يف فستجد ممكن، ذلك أن قرَّرت وإذا الوسائط؟ من غريها

كأمثلة. اإلبداعية الحلول بعض الفصل ويقدم إطار. يف الفكرة لوضع تخطيطية
أو للعرض طريقة أو نمًطا أيًضا اعتباره يمكن أسايس عام هيكل هو اإلبداعي النهج
نهج وهو الرسائل. لتوصيل اإلعالن يف املستخدمة األعراف هي تلك أساسيٍّا. إطاًرا أو خطة
وبرامج الكوميدية، املسلسالت (مثل التليفزيون بربامج الخاصة النموذجية النُّسق يوازي
واملسلسالت األمريكي، الغرب ومسلسالت الحوارية، والربامج األلعاب، وبرامج الواقع،
هو كما النموذجية، والنُّسق الشعر. أو املوسيقى يف التقليدية األنماط أو االجتماعية)

محددة. أنواع إىل وتصنف ثابتة صيغة ذات التليفزيون، برامج نُسق مع الحال



والتصميم اإلعالنات

بأطر أو القصيص الرسد بأعراف النهج هذا تشبيه يمكن عمومية أكثر نحو عىل
(مثل رئيسية رسدية نماذج توجد أنه الناس بعض يعتقد حيث بها؛ املعرتف الرسد
الكوميديا مثل نموذجية أنماط أو فراي، نورثروب أنماط أو اإلغريقية، امليثولوجيا نموذج
كثرية، أمور مع الحال هو وكما وغريها). جديد من والوالدة البحث ورحلة والرتاجيديا
يعتقد الخيال. توظف بطريقة أو عادية بطريقة استخدامه يمكن النموذجي النسق فإن
الحلول يف طواعية وأكثر غريها، من التشكيل يف أسهل بعينها نموذجية نُسًقا أن البعض
حالٍّ ليصنع لصالحه نموذجي نَسق أي استخدام اإلبداعي للمفكر ويمكن اإلبداعية.
تعلَّمها أو ها، غريِّ أو ظهرك وراء ألِقها ثم اإلعالنية النموذجية النُّسق تعلَّم وفعاًال. إبداعيٍّا

بها. مقيًدا تكون أن دون بإبداع واستخدمها وأدركها
اإلعالن؛ صنع وطريقة القصص رواية طريقة الجديدة اإلعالم وسائل تُغري أحيانًا
يعتمد اليوتيوب) (مثل اإلنرتنت عىل نشاهده الذي القصرية الفيديو مقاطع فنَسق
وكما املتوقعة. التليفزيون وبرامج إعالنات نُسق عكس عىل املفاجأة عنرص عىل بالتأكيد
عن كتبت عندما تايمز نيويورك صحيفة يف التليفزيونية الناقدة هيفرنان فريجينيا قالت

تالنت): جوت (بريتنز بريطانية» «مواهب مسابقة يف بويل سوزان املتسابقة

غامضة صغرية تحفة فهو الفيديو؛ مقطع يف موجودة األجوبة زالت ما
لحالة مقصود غري توضيح من يتضمنه ملا مرات عدة مشاهدته ا حقٍّ يجب
البداية، يف بأنفسها. الثقافات تفخر وكيف «التوقع» ومفهوم الشعبي البؤس
التي اإلنرتنت فيديو مقاطع عالم إىل حق عن بويل سوزان ظاهرة تنتمي
الفيديو مقاطع موضوعات وأبرز اإلدهاش. يف الرغبة األسايس دافعها يكون
واملقالب الفنية والرباعة والعنف والخدع الخطرة األلعاب هي اإلنرتنت عىل
التوقعات التليفزيون يُريض أن املفرتض من وبينما والتحوالت. واالنقالبات

التوقعات.1 هذه الفيديو مقاطع تربك وصيغه، بأنواعه

يمكن يوتيوب موقع عىل املنشورة املعلوماتية الفيديو مقاطع فإن ذلك، إىل باإلضافة
املكياج تعليم فيديو مقاطع أصبحت املثال سبيل فعىل أيًضا؛ ساحًقا نجاًحا تحقق أن
شهرتها وبفضل املتحدة، اململكة يف صيحة يوتيوب عىل لوك لورين قدمتها التي املنزلية
التجميل. ملستحرضات سيفورا متجر يف بها ا خاصٍّ تجميل مستحرضات إنتاج خطَّ أطلقت
فيديكس حملة لذلك مثاًال ولنرضب للويب. أيًضا مناسبة املوجودة األخرى والنُّسق
قناة عىل وظهرت أودنكريك، بوب أخرجها التي الويب فيديو مقاطع عىل القائمة اإلعالنية
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الخاص املوقع وعىل (youtube.com/getinfotained) يوتيوب موقع عىل بها خاصة
فيها يظهر دقائق ثالث منها كلٍّ مدة أفالم خمسة من الحملة وتكونت فيديكس. برشكة
نفسه الوقت «ويف املعلوماتية اإلعالنات من تسخر فكاهية فواصل يف ويالرد فريد املمثل
أوصاف بإعطاء يسمح طويل ترويجي بيع عرض توظيف عرب النَّسق هذا فوائد تجني
املدير سميث، مايكل قال وقد ثانية.» ٣٠ مدته تبلغ الذي اإلعالن به يسمح ما تفوق
املعتاد اإليقاع من أرسع كان اإلعالن إيقاع إن أو، دي بي بي وكالة يف للمرشوع اإلبداعي

مقصود. لغرض فيديكس إعالنات يف
ملدة منتبًها وإبقائه الشخص انتباه لفت بني فرق «يوجد قائًال: سميث ويستطرد
بُعد عىل اإلنرتنت عىل موجود آخر يشء كل مع املرء يتنافس اإلنرتنت عىل دقائق. ثالث

رضوريٍّا.»2 عنًرصا االنتباه َشغل يصبح لذلك واحدة؛ نقرة

التحول جاذبية (1-1)

فرقة من ُمكوَّنة كانت التي الجوالة، األدوية ترويج عروض كانت عرش التاسع القرن يف
عىل «تقوم عرش، الرابع القرن أوروبا إىل أصولها وتعود املتجولني والباعة املمثلني من
بالتأكيد يشرتي ثم إليهم يستمع حشد جذب منهم ع ُمتوقَّ امُلمثلني من مجموعة أساس
يف ترويجية بيع عروض ثالثة أو عرضني يُقدِّم الذي «الطبيب» من املقدمة األدوية
روحانيٍّا، وسيًطا بصفته هوديني هاري أن تعلم عندما بالدهشة تصاب (قد الليلة.»3
واألقل الجوالة، األدوية ترويج عروض يف اشرتكوا ممثلني، بصفتهما كيتون باسرت ووالدا
«الرجل لفقرة كان األدوية.) ترويج يف يعمل كان بارنام تي بي أن ذلك من إدهاًشا
وإذا الجوالة. األدوية ترويج عرض يف بالرتويج يحظى متكرر دور املرسحية القوي»
االفرتاضات أحد أفضل نحو عىل نفهم أن املمكن فمن القوي الرجل دور فحصنا
فالرجل التحول؛ جاذبية هو االفرتاض وهذا خدمة؛ أي أو منتج أي بيع يف األساسية
لقد القوة. عىل تعتمد وممتعة مدهشة حيل) (أو أفعال أداء عىل قادًرا اآلن أصبح القوي
املنتج» هذا دون «ومن حوَّله. قد العلل لكل الشايف املعروض الدواء لكن ضعيًفا، كان
يقوم أو فحسب بيديه األحصنة يجر بينما املرسح عىل وظهوره ضعيًفا. سيَظلُّ كان

املنتج». «بفضل كله ذلك فعل عىل قدرته يُجسد املاهرة الخطرة األعمال من بغريه
الخدمة أو الرائع املنتج هذا دون ومرضك أنت إما خيارين أمام ستصبح وعندها
املتحولة الرائعة وحياتك أنت وإما التجارية، العالمات إحدى ِقبَل من املقدَمني الرائعة
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التجارية. العالمات إحدى ِقبَل من املقدَمني املدهشة الخدمة أو املدهش املنتج وهذا حديثًا
القرية يف الوحيد العرض يظل كان العروض أحد يُقام كان عندما عرش، التاسع القرن يف
ظهور وبمجرد منه. بالقرب أخرى منافسة منتجات أو ترفيهية عروض ظهور دون
أو التجارية العالمة «تمتلك» أن لزاًما يصبح أخرى، تجارية عالمة صورة يف املنافسة

غريها. من أكرب مزاعم تُقدِّم أن أو نفسها، تُميز أن أو الفوائد، بعض الرشكة
منا لكلٍّ توحي «إنها قائًال: الرؤية» «طرق كتابه يف الدعاية عن برجر جون كتب
اليشء هذا أن لنا وتوحي إضايف. يشء رشاء خالل من حياتنا أو أنفسنا ل نُحوِّ أننا
فقًرا أكثر سنصبح أننا من الرغم عىل — ما بطريقة ثراءً أكثر يجعلنا سوف اإلضايف

املال. إنفاق بسبب
ظاهريٍّا تحولوا أنهم يبدو أشخاص عرض خالل من التحول بهذا الدعاية تُقنعنا
هو عليه يُحَسد موقف يف املرء كون إن عليه. يُحسدون موقف يف لذلك نتيجًة وأصبحوا

األبهة.»4 صناعة عملية هي والدعاية األبهة. يشكل ما
املسجلة واألدوية املحتالة الدعاية عن بأنفسنا ننأى أن يف جميًعا نرغب بالتأكيد
اإلعالن يقوم ذلك، ومع الدجالني. واملعالجني املغشوشة العالجات وبائعي اخرتاع برباءة
برشاء الشخص إلقناع االجتماعي القبول استخدام سواء اإلقناع اسرتاتيجيات عىل الناجح
الخضوع عىل الناس لتشجيع املزاح استخدام أو بعينيها، تجارية عالمة من فم غسول
ُمتاح الخيار شديدة ببساطة العامة. الخدمة إعالنات إحدى يف القولون رسطان لفحص
تحولك بني وما القولون، فحصرسطان أو الفم غسول دون وحياتك اآلن وضعك بني ما

أفضل). نحو (عىل حياتك وتحول

اإلعالنية الرسالة نقل كيفية (2)

تعود مسألة هي عليهم «عرضها» مقابل للجمهور قصة «لحكي» النسبية القيمة إن
كتبه الذي الشعر» «فن كتاب وإىل أفالطون، كتبه الذي «الجمهورية» كتاب زمن إىل
املقدم، أو الراوي عرب تُنقل فاألحداث الرسد؛ هو اإلعالن يف الحكي األساس، ويف أرسطو.
يمثل فهو املحاكاة؛ عىل قائم فهو العرض أما امللخص. أو «الحكي» ذلك عىل ويطلق

املشهد. أو «املحاكاة» أيًضا عليه ويُطلق مبارش؛ نحو عىل دراميٍّا أو برصيٍّا األحداث
بي دي دي وكالة يف السابق التنفيذي الرئيس نائب ويلس دي ويليام قدَّم ١٩٨٦ عام
وهما اإلعالنية، الرسالة توصيل فئات من واسعتني فئتني يناقش بحثًا شيكاجو نيدهام

214



األساليب

إىل املعلومات تقدم فهي الرسد؛ عىل «املحارضات» تقوم التمثيلية.5 والدراما املحارضات
البيع عرض ويكون الجمهور إىل العارضون أو املمثلون فينظر «مبارشًة»؛ املشاهدين
اإلعالن أن بوضوح ويظهر بالرصاحة، كثريًا يتسم األقل عىل أو مسترت غري الرتويجي
العرض؛ عىل تقوم «التمثيليات» فإن ذلك، من النقيض عىل املشاهدين. إقناع يحاول
من باملشاهدة الجمهور تُغوي مرسحيات أو قصص صورة يف مبارشة غري إعالنات فهي
الرتويجي البيع عرض يكون الصدد هذا ويف ممتع). نحو (عىل ُمعدَّة سيناريوهات خالل
إن البعض يقول اإلقناع. نية عىل الجمهور يُركز أال أمل عىل التمثيلية يف منسوًجا
التمثيليات تجردهم بينما املحارضات، يف املقدمة املزاعم يف تشكًُّكا أكثر يكون الجمهور
نسق يف والتمثيليات املحارضات دمج ويمكن التشكك. مستوى وتخفض دفاعاتهم من

صغرية. تمثيلية املحارضة يتخلل أو صغرية محارضة التمثيلية يتخلل بحيث واحد،
«املشاركة» نضيف أن يجب فإننا املشهد، ت غريَّ «التفاعلية» اإلعالم وسائل ألن ونظًرا
مرحلة من انتقلنا أننا يف شك ال التسويقية. الرسالة يف فعاًال دوًرا املشاهد يلعب بحيث
الحوارات إقامة مرحلة إىل الناس عىل مفروضة باملحارضات شبيهة فردية حوارات تقديم

الناس. مع

املحارضة (1-2)

التجارية العالمة فتُقدَّم املناقشة، طريق عن الخدمة أو املنتج يُعَرض املحارضة فئة يف
مبارشًة يتحدث شخص يُقدِّمه تقديمي عرض خالل من خصائصها وتوضح للفحص،
يذكر أو يُربز أو يصف أو ويعلن إليه أو املشاهد أمام املقدم يتحدث حيث للكامريا،
عىل ويُطلق إعالمية. وسيلة أي يف وذلك متحرًكا أو ثابتًا املعلومات يقدم أو العروض
(سواء والبيان والترصيح، والوصف، والعرض التقديمي»، «العرض أيًضا األسلوب هذا

محسن). أو جديد
مبارشًة الجمهور خيالية) أو حقيقية شخصية أكان (سواء املقدِّم يخاطب وعادًة
دنيس واأليقونة املمثل كان املثال، سبيل عىل مبارش. نحو عىل الكامريا لعدسات ناظًرا
تليفزيونية إعالنات يف األحالم أهمية عن الحديث أثناء الجمهور إىل مبارشًة ينظر هوبر
العاملية الحرب أعقاب أجيال إىل هة املوجَّ فاينانشال أمرييربايس أموال رشكة لصالح

للتقاعد. يُخططون الذين الثانية
املحارضة نَسق أن بالك يف ضع (ورجاءً مبارش». بيع «عرض املحارضة نسق إن
ألي يمكن استخدامك، طريقة عىل فاعتماًدا مزعًجا؛ أو مصطنًعا أو ممالٍّ بطبيعته ليس
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املذكورة التليفزيونية هوبر دنيس إعالنات ذلك ومثال ممتًعا، وأيًضا فعاًال يكون أن نسق
وشك عىل أنهم إىل الناس تنبه الحاالت معظم يف الواضحة البيع عروض أن إالَّ سابًقا.

الحذر.) ون يتوخَّ يجعلهم قد ما تجارية، رسالة تلقي

التمثيلية الدراما (2-2)

رصاًعا عادًة ويتضمن متحركة أو ثابتة وسيلة يف سواء قصة شكل يف امُلقدم اإلعالن إن
أو فرتوى والحوار الفعل خالل من القصة وتقدم الدراما. فئة إىل ينتمي وعواطف
أو (الكوميدية) الساخرة أو العصيبة أو املثرية املواقف أو األحداث خالل من تتكشف
يتجنب الدرامي النسق فإن املحارضة، من النقيض وعىل عاطفيٍّا. املؤثرة أو الجذابة
كما الدرامية األحداث تتكشف بل املشاهد؛ بوجود يعرتف وال املبارشة املواجهة عمًدا
أن دون بعًضا، بعضهم املمثلون يخاطب حيث الفيلم أو املرسحية أحداث تتكشف
يُضاهي تعقيدها ألن ونظًرا مشاهدين. بوجود يعرتفوا أن ودون الجمهور، وجود يدركوا

النجاح. يف تستمر الحيلة هذه فإن البرشية، الطبيعة تعقيد

املشاركة (3-2)

والغناء الرقص إىل شكسبري، زمن يف والرصاخ بالصياح بدايًة املشاركة الجماهري تحب
يف الطلبة مشاركة إن التفاعلية. العلوم متاحف إىل وصوًال املوسيقية، الحفالت يف
ويستمتعون املجسمة الكتب يحبون واألطفال أذهانهم. يف يثبت الدرس تجعل الفصل
مشاركني إىل املشاهدين املشاركة تحول التسويق ويف هندسية. أشكال يف الورق بطي
الجميع؛ مصلحة يف يصب ما التسويقية، الرسالة يف فعاًال دوًرا يلعبون ومستخدمني
السيطرة من قدًرا وتمنحه املستخدم، وتشغل باألذهان، تعلق الرسالة يجعل حيث
أو الجمهور، ِقبَل من ا ُمعدٍّ محتًوى تطلب التجارية العالمة أكانت وسواء قويٍّا. ودافًعا
أو التعليم، أو الرتفيه خالل من املستخدمني من تفاعًال يطلب اإللكرتوني املوقع كان
«جذب». رسائل هي املشاركة إىل الهادفة الرسائل فإن املتجر، داخل فريدة تجربة كانت
وتأرس الحدث من جزء بأنه الجمهور تُشِعر املشاركة عىل القائمة الرسالة كانت وإذا
كان وإذا الناس. عىل إيجابيٍّا أثًرا ترتك أن املمكن ومن الجمهور تجذب فإنها اهتمامه،
بل الهامش عىل فضوليني متفرجني مجرد يصبحون ال فإنهم التجربة، قلب يف الناس

التجربة. يف ومستثمرين حقيقيني مشاركني
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عن بريو إيفولوشن ملؤسسة التنفيذي والرئيس املؤسس ستاين دانيال يدافع
قادرون فاملستهلكون املشاركة؛ هو التفاعل «مفتاح فيقول: املشاركة عىل القائم التسويق
سوف فإنهم الحمالت بإحدى يهتموا لم وإذا يختارونه؛ الذي املحتوى يف املشاركة عىل
إىل املستهلكني يدعو فإنه مرحب نحو عىل الرقمي املحتوى عرض وعند يتجنبونها.

لرشوطهم.»6 وفًقا التفاعل
جسد قرب يؤثر املتاجر، أحد يف املركبة اإلعالنات أحد يُظهر الذي ٧-١ شكل يف
بطريقة للمتجر العميل زيارة تجربة الحل هذا أثرى لقد الشاشة. محتوى عىل الشخص

فريدة. تفاعلية

نوفا». «سوبر نوكيا مركب: إعالن :٧-١ شكل
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نيويورك. بروكلني، َهش، اإلنتاج: رشكة

كورنيل. ونيكوالي كاراسايك وإريك شوارتز ديفيد اإلبداع: مديرو

ستيل. كييس املنفذ: املنتج

رودز. بيرت املخرج:

وونج. لينج مي املنتج:

موليجان. زاك التصوير: مدير

هيل. جراهام أليخو، لورا تصميم:

لفيتاس. سريجيو اإلنتاج: تصميم

بارلو. جيمي البناء: تصميم

شوارتز. ديفيد محرر:

فرانسيسكو. سان ديجيتال، أوبسكورا الفنيون: املديرون

لوندباك. نيكالس الفني: املسئول

آنتفود. والصوت: املوسيقى تصميم

هول. وبويل براون ويلسون امللحنون:

ماكجفرن. شون املنفذ: املنتج

نوكيا. العميل:

متاجر أهم يف تُوضع مركبة إعالنات لتطوير «َهش» رشكة مع نوكيا تعاقدت … قرب عن نظرًة وألِق «تعاَل
جذاب كشًكا صنعنا سوبرنوفا هواتف مجموعة نوكيا إطالق مع وتزامنًا العالم. حول بها الخاصة التجزئة
وبالعمل املتجر. بيئة يف للعمالء فريدة إعالمية تجربة ويمنح املشاهد لدى التلصص أفكار يتحدَّى الشكل
حتى التصور من املرشوع بإبداع قدنا ديجيتال أوبسكورا رشكة يف امُلتمثل التقني الرشيك مع قرب عن
إىل باإلضافة التجارية، وعالمته الكشك شكل وتصميم جميلة، بورتريهات صور املرشوع يتضمن التنفيذ.
املشكلة الزجاجية العرض شاشة عىل صغريًة متحركًة صوًرا تُولِّد التي بلس بلس يس الخلفية النهاية شفرة

واحد.» وقٍت يف الكثري إنجاز علينا كان ا، حقٍّ (سوبرنوفا). مستعر نجم هيئة عىل

َهش
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األساليب (3)

فكرًة تُعطي تحديًدا أكثر أطر توجد تنَي، العامَّ التمثيلية والدراما املحارضة فئتَي ضمن
أن وسيخربك السجالت يف متخصص أي اسأل التقليدي. اإلعالن تنظيم طريقة عن عامًة
التداخالت. من يُحىص وال يُعد ال عدد لوجود نظًرا مشكالت عىل دائًما ينطوي التصنيف
مع بعضها تُستخدم أن ويمكن بعض مع بعضها تتداخل أن يمكن التالية واألساليب

االبتكار. عىل األعراف فهم يساعدك وسوف بعض.
فئات برينيت ليو إعالن لوكالة اإلبداعي املدير جن دونالد وضع ١٩٧٨ عام يف
عن وأسفر التليفزيون إلعالنات مراجعة عىل جن بحث واستند اإلبداعي. التنفيذ لعمليات
من واحد إىل تنتمي أساسية أنماًطا تستخدم تقريبًا التليفزيونية اإلعالنات كل أن اعتقاد

الرئيسية».7 «النُّسق من كثرية أنواع
والسينمائية األدبية األنواع باستخدام البيع أساليب أو عروض مع يتداخل وبعضها
يف املرسومة الكرتونية الرسمة أن نجد املثال، سبيل فعىل البرصية؛ الفنون من غريها أو
دعائيٍّا. نموذجيٍّا نسًقا نفسه الوقت ويف البرصية الفنون أنواع من نوًعا تُعترب واحدة لوحة

العرض (1-3)

عادًة مصحوبًا ويكون الخدمة، أو املنتج أداء أو عمل طريقة توضيح بالعرض يقصد
للمعلومات بتقديمه العرض ويتَّسم التجارية. العالمة سالمة عىل براهني أو أدلة بتقديم
العرض ويُركز الرغبات. مخاطبة من بدًال العملية واالحتياجات املنطقي العقل ومخاطبة

الوظيفية. الفائدة عىل عادًة
فيثبت الخدمات؛ أو املنتجات تأثري يُظِهر العرض فإن تحديًدا، أكثر نحو وعىل
الدقة من مزيد أو اللمعان، من األكرب القدر أو االتصال، رسعة (مثل الوظيفية فوائدها
متسق تجويف ثقب أو الطعام، توزيع (مثل معينة ملهام تأديتها أو االختبار)؛ نتائج يف
(مثل أمنًا أكثر أو أسهل لحياة تقديمها أو األرضيات)؛ مسح أو جدار، يف الحواف
املفاتيح، عىل العثور أو عميل، نحو عىل الحشائش تقليم أو أخرى، لغة تَحدُّث يف املساعدة
الخدمة إعالن املثال سبيل عىل السيارة). يف الشخص حول ُمثبتًا األمان حزام إبقاء أو
من واملدعوم األمريكي، اإلعالن مجلس عن الصادر األمان بحزام للتوعية التاريخي العامة
من واملقدم الرسيعة، الطرق عىل املرورية للسالمة الوطنية واإلدارة األمريكية النقل وزارة
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التصادم اختبار دمى من دميتني استخدم الذي برينيت، ليو املتطوعة اإلعالن وكالة ِقبَل
(انظر حادث وقوع عند األمان حزام ارتداء عدم حالة يف حدوثه يمكن ما لتوضيح

.(www.adcouncil.org املوقع هذا عرب التاريخية الحمالت
املنتج ونرى العمل، قيد الخدمة أو املنتج نشاهد ألننا مفيدة معلومات العرض يقدم
أو التليفزيون يف والصورة الصوت فإن الحال، وبطبيعة تغليفه. نرى أن املحتمل ومن
يف العرض تنفيذ املمكن من ذلك رغم للعرض. للغاية مناسبة تكون أن يمكن الويب يف

و٧-٣). ٧-٢ الشكلني (انظر التغليف تصميم يف دمجه املمكن ومن مطبوع شكل

«يد». مطبوع: إعالن :٧-٢ شكل

مدريد. ساتيش، آند ساتيش اإلعالنية: الوكالة
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جارسيا. سيسار املنفذ: اإلبداعي املدير

كانابال. وأوسكي روج ميجيل اإلبداع: مديرا

بويرتاجو. مارتني خيسوس الفني: املخرج

لوبيز. سانتياجو اإلعالن: كاتب

بويرتاس. وجونسالو برجر ناويل فوتوغرايف: تصوير

جوميز. جويو تجميلية: فوتوغرافية ملسات

إسبانيا. سوني العميل:

.٢٠٠٠ ديسمرب ©

العالمة لهذه الوظيفية الفائدة يوضح وهذا اليد، خلف رؤيتها إمكانية عدم لدرجة ا جدٍّ صغرية «الكامريا
التجارية.»

املجاني». «التنزيل مطبوع: إعالن :٧-٣ شكل

مدريد. ساتيش، آند ساتيش اإلعالنية: الوكالة
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جارسيا. سيسار املنفذ: اإلبداعي املدير

كانابال. وأوسكي روج ميجيل اإلبداع: مديرا

كريانتيس. ألربتو الفني: املخرج

باكريو. فران خوان اإلعالن: كاتب

بويرتاس. وجونسالو برجر ناويل فوتوغرايف: تصوير

جوميز. جويو تجميلية: فوتوغرافية ملسات

إسبانيا. سوني العميل:

.٢٠٠٠ ديسمرب ©

املقارنة (2-3)

مقابل يف تجارية عالمة بني واالختالف الشبه أوجه إظهار عىل املقارنة نسق يعتمد
أجل من ككل الخدمة أو املنتج فئة أو منافستني) عالمتني (أو املنافسة التجارية العالمة
تُقاَرن الغالب ويف النهاية. يف عنها امُلعَلن العالمة تفوق وزعم بينهما االختالفات إظهار
األظافر طالء من العالمة هذه (إن الوظيفية» «الفوائد حيث من التجاريتان العالمتان
تقارن أو أرسع) الحادث مرسح إىل تصل هذه التأمني رشكة إن أو أقوى أظافرك تجعل
املنافسة العالمة برجر بينما مكشوفة نار يف مشوي الربجر (هذا «الصفات» حيث من
تُقدِّمها التي املتكرسة بالبطاطس مقارنًة متكرسة غري لدينا البطاطس رقائق إن أو مقيل،
ومن إنسانية). أكثر بطريقة الحيوانات تعامل مؤسستنا أن أو األخرى، البارزة العالمة
طعم الختبار الخضوع املستهلكني من طلب الذي بيبيس» «تحدي الشهرية املقارنات

الكوال»). «حرب باسم غالبًا إليه (ويُشار وبيبيس كوكاكوال بني فيه يقارنون
من أنعم التواليت ورق من العالمة (هذه كلها بالفئة العالمة مقارنة أيًضا يمكن
وأكثر اإلدارية التكاليف عىل إنفاًقا أقل الخريية الجمعية هذه أو العالمات، من غريها

أخرى). جمعية بأي مقارنًة الخريية الربامج عىل إنفاًقا
ماك كمبيوتر لتقديم «١٩٨٤» إعالَن «شيات/داي» وكالة ابتكرت املثال، سبيل عىل
أثناء واحدة ملرة أُذيع والذي اآلن أسطوريٍّا أصبح الذي اإلعالن وهو أبل، رشكة من امُلقدم
التي أورويل جورج رواية من اقتباًسا .١٩٨٤ عام األمريكية القدم كرة دوري نهائي
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املنترص املتمرد دور يف أبل رشكة التليفزيوني اإلعالن فكرة قدمت نفسه، االسم تحمل
بالكمبيوتر أبل من املقدم ماك كمبيوتر مقارنة حملة يف ومؤخًرا، للتقليدية. املناهض
بأجهزة نفسها أبل تقارن إيه/شيات/داي» دبليو بي «تي وكالة قدمتها التي الشخيص
من املقارنة ٢٠٠٨ عام يف تحدت فقدت مايكروسوفت رشكة أما الشخيص. الكمبيوتر
حملة يف إيجابية نظر وجهة طرح عرب الشخيص للكمبيوتر الذهنية الصورة تغيري خالل

بوجاسكي. بورتر كريسبن وكالة تها أعدَّ التي شخيص» كمبيوتر «أنا
بكيانها وامُلعدل) (الجديد كيانها مقارنة املجموعة أو التجارية للعالمة أيًضا ويمكن
«نيترش الطبيعة عىل الحفاظ ملؤسسة املطبوعة اإلعالنات تُظِهر ٧-٤ شكل ففي القديم.
مهمة لتوضح مختلفة، أوقات يف نفسها األماكن بني برصيًة مقارنًة كونسريفنيس»

املؤسسة. تؤديها التي البيئة عىل الحفاظ

الرسمي املتحدث (3-3)

— مشهور شخص أو عارض أو ممثل أو عادي شخص — فرد هو الرسمي املتحدث
الفرد هذا يلعبه الذي الدور هذا كان وإذا إيجابيٍّا. تمثيًال الرشكة أو الخدمة أو املنتج يُمثل
الجمعية تستعني املجموعة. أو التجارية للعالمة وصوتًا وجًها يُصبح فإنه متكرًرا دوًرا
التوعية حملة يف األمريكية القدم كرة العبي أشهر ببعض البولية للمسالك األمريكية
سيتي كانساس فريق يف السابق الربعي الظهري داوسون لني يقول الربوستاتا. برسطان
رسطان تدع ال للفحص، «اخضع العامة: الخدمة إعالنات من تليفزيوني إعالن يف تشيفس
األملاني التليفزيوني اإلعالمي جوتشاك توماس وكان اللعبة.» من يُخرجك الربوستاتا
سنة. عرشة خمس عن يزيد ما مدار عىل التجارية هاريبو لعالمة الرسمي املتحدث الشهري
توماس داني الشهري والدها مثل توماس مارلو االجتماعية والناشطة املمثلة كانت كذلك
األطفال. ألبحاث جود سانت ملستشفى طويل وقت منذ الرسمية املتحدثة هي قبلها من

رسميٍّا املتحدثة الخيالية والشخصيات التجارية العالمات أيقونات (أ)

أو الوداعة إضفاء أجل من الخيالية الشخصيات أو التجارية العالمات أيقونات تُستخدم
العالمة وأيقونة يمثلها. ما لديها ليس مؤسسة أو مجموعة أو تجارية عالمة عىل الثقة
املجموعة. أو التجارية العالمة لتمثيل تُستخدم الظهور متكررة شخصية هي التجارية
الكرتون شخصيات أحد أو امللكية بحقوق محمية مرسومة شخصية أو ممثًال تكون قد
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فليكس فروستيد إفطار حبوب توني النمر يمثل املثال سبيل عىل املتحركة؛ الرسوم أو
بيلزبريي عجني فتى ويُمثل األبقار، فيليه شيك عالمة وتستخدم كيلوج، رشكة من املقدمة
لتمثيل تُستخدم الظهور متكررة شخصية هو الخيايل الرسمي واملتحدث بيلزبريي. عالمة
والدب جايكو، كهف ورجال جيكو جايكو مثل مجموعة، أو قضية أو تجارية عالمة
.(www.mcgruff.org) ماكجروف لعالمة التابع الجرائم يف التحقيق وكلب سموكي،
جولد لدقيق والدعاية للرتويج كروكر بيتي الخيالية البيت ربة نموذج ابتُكر ١٩٢١ عام
وخضع تجارية عالمة كروكر بيتي زالت وما كروسبي. ووشربن رشكة من امُلقدَّم ميدال

السنوات. مدار عىل كثريٍة مرَّاٍت للتحديث مظهرها

مطرية». و«غابة ليك» ماونتن «بحرية مطبوع: إعالن :٧-٤ شكل
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بالتيمور. كوميونيكيشن، أيزنار اإلعالنية: الوكالة

إتسن. ستيف املنفذ: اإلبداعي املدير

روزيكا. مارك املساعد: اإلبداعي املدير

دروم. آندي جون، سانت أالن فوتوغرايف: تصوير

كونسريفنيس. نيترش العميل:

.٢٠٠٠ أبريل ©

للمؤسسات امُلمثلة والحيوانات الشخصيات قوة «تُعادل قائًال: فاندربيلت توم كتب
تُحوِّل إنها نفسها. التجارية العالمة من أكرب ليشء رمًزا تصبح إذ األيقونات. كل قوة
سهلة رموز إىل الجنسيات) متعددة املؤسسات (أي الشخصية غري العامة املجرَّدات

أيًضا.»8 احتضانها ويمكن وجذابة
يف األمريكية البرشية والخدمات الصحة وزارة مع األمريكي اإلعالن مجلس تعاون
اإلعالن مجلس أطلق األطفال استهداف أجل ومن السمنة. ملكافحة عامة خدمة إعالنات
تحث رشيك، فيلم من كرتونية شخصيات تُظهر عامة خدمة إعالنات مجموعة األمريكي
الخدمة إعالنات مشاهدة ويمكن الرياضية. التمارين من املزيد ممارسة عىل األطفال

.www.healthierus.gov املوقع هذا عرب العامة

التزكية (4-3)

أن ويمكن الخدمات. إحدى أو املنتجات أحد استحسان عن عام ترصيح هي التزكية
الصفات من غريها أو صورة أو التوقيع أو لالسم إظهاًرا أو لفظية ترصيحات تتضمن
الطرف عىل ويُطلق املؤسسات. إحدى ختم أو اسم أو األفراد، ألحد املميزة الشخصية
ويمكن امُلزكِّي، تجربته أو مكتشفاته أو معتقداته أو آراءه تعكس الرسالة أن يبدو الذي

مؤسسًة.9 أو مجموعًة أو فرًدا يكون أن
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فرد أو رشكة أو اللبن)، أو البيض (مثل سلعة أو خدمة أو منتج أي تزكية يمكن
اجتماعية)، رابطة أو للربح هادفة غري مؤسسة (مثل مجموعة أو سيايس)، مرشح (مثل
أو سياسيٍّا أو إعالمية شخصيًة أو مشهورة شخصيًة امُلزكِّي يكون أن ويمكن صناعة. أو
املجموعة أو العالمة لزعم املشاهري أحد تأكيد هي فالتزكية الخدمة؛ أو للمنتج مؤيد أي
تكتسب والربط التقديم خالل ومن املجموعة. أو العالمة بجودة شهادة تقديمه أو
الشخص احرتام وتقرتض املشهورة، الشخصية مكانة املجموعة أو التجارية العالمة

املجال.10 يف خربته أو االجتماعية مكانته أو املشهور
الشخصية تزكية تقدم أن يمكن ُمتماثًال والخدمات املنتجات من كثري يكون عندما
املشهور. الشخص مكانة رشاء خالل من التجارية العالمة وتبني تميُّز عنرص املشهورة
جوردون مايكل األخرية سنة العرشين يف املنتجات بتزكية قاموا الذين املشاهري ضمن ومن
لصالح وبيونسيه بيبيس؛ لصالح جاكسون ومايكل ومادونا نايكي؛ لصالح وودز وتايجر
ويف ماكدونالدز. لصالح تيمربليك وجاستني جيليت؛ لصالح بيكهام وديفيد لوريال؛
بتزكية قام ُممثًال ريجان دبليو رونالد األسبق األمريكي الرئيس كان عندما املايض
القرن خمسينيات ويف تشيسرتفيلد؛ سجائر بيك جريجوري املمثل وزكَّى للشعر؛ تونك

بيزمول. بيبتو دواء جودفري آرثر اإلذاعي زكَّى العرشين
جوردون ومايكل دونتس دانكن ملتجر راي ريتشيل الطاهية تزكية حالة يف وكما
املتحدث يكون وأن بالتزكية يقوم أن يمكن املشهور الشخص فإن نايكي؛ لعالمة

أيًضا. للعالمة الرسمي
الجمعيات تزكية املشاهري من كثري يتوىلَّ للربح الهادفة غري املنظمات حالة ففي
إىل االنتباه املشاهري ويلفت بها. تأثروا التي أو بها يؤمنون التي والقضايا الخريية
سبيل عىل السيايس. أو االجتماعي التسويق يف ا مهمٍّ دوًرا يلعبوا أن ويمكن القضايا،
تأثري تحت القيادة مكافحة ملرشوع التابعة الثمل غري للسائق القومية الحملة يف املثال،
الثمل غري «السائق جونسون: ماجيك الشهري الريايض قال هارفرد لجامعة التابع الكحول
الرسطان» «مواجهة بعنوان: عامة خدمة إعالنات حملة ويف قيمة.» األكثر الالعب هو
تريلينجتون، وكريستي بواتييه، سيدني القضية رسالة زكَّوا الذين املشاهري بني من كان
والنس فريمان، ومورجان بلومبريج، مايك نيويورك مدينة وعمدة سارندن، وسوزان

فوسرت. وجودي أفليك، وكييس ماجواير، وتوبي ريفز، وكيانو أرمسرتونج،
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عىل املستهلكني تزكيات إىل الخرباء تزكيات من التزكيات؛ أنواع جميع نجد إننا
من مقتطًفا نرى عندما املثال، سبيل عىل املنتجات. مراجعة ومواقع اإلنرتنت مدونات
فهذا الرواية لتلك الخلفي الغالف عىل منشوًرا ما روايٍة عن الكتب اد نُقَّ ألحد مراجعة
وال خبريًا بصفته الكتاب يف الناقد رأي عن تعبريًا يعتربونها الُقراء ألن تزكية؛ يُعترب
فإننا أمازون موقع من كتاب رشاء وعند موزعه. أو نارشه أو الكتاب ملؤلف رأيًا يعترب
أو فرد أي «الخبري» ب يقصد واملستهلكني. الخرباء من كل مراجعات قراءة نستطيع
يفوق معني مجال يف التدريب أو املعرفة من كبريًا قدًرا تمتلك مؤسسة أو مجموعة
الخرباء أحد يقوم وعندما العادي. الشخص ِقبَل من عامًة املكتسبنَي والتدريب املعرفة
التجارة مفوضية تضع املتحدة الواليات يف أمني. مستخدم أنه نتوقع أن لنا بالتزكية
عىل املستهلكون يُقدِّم وعندما الخرباء.11 من تزكية يُمثل ما حول تعليمات الفيدرالية
كان لو حتى تزكية يُعترب فهذا املنتجات أو الكتب ألحد حماسية مراجعة أمازون موقع

املراجعة. املنتجات أو الكتب نوعية يف خرباء ليسوا الناس هؤالء

الشهادة (5-3)

تعكس مشهورة شخصية أو الجريان أحد أو خبري من مقدَّمة تأييد رسالة هي الشهادة
الراعي. للُمعِلن الداعمة تجاربهم أو مكتشفاتهم أو معتقداتهم أو آراءَهم (افرتاضيٍّا)
الشخص شهادة حالة يف بينما الجمهور، نفوس يف الثقة تبث أن الخبري لشهادة ويمكن
صوت فهو الفرد؛ تجربة أو رأي مع الناس تفاعل عىل معقوًدا األمل يكون العادي
مكانة فإن املشاهري أحد شهادة الناس يسمع أو يقرأ عندما الراعي. صوت غري آخر
أي الفرد لذلك يكن لم إذا حتى التجارية، للعالمة قيمة تُضيف املشهور الشخص هذا
عىل املتحدة الواليات يف القديمة النماذج من يُحىص ال عدد يوجد بالعالمة. متعلقة تجارب
والكتيبات الجرائد وإعالنات الدعائية والكتيبات املنشورات يف وذلك اإلعالنية، الشهادات
املعروضة الشهادات من الكثري ١٨٨٠ عام يف يوجد املثال، سبيل عىل الربيدية؛ والبطاقات
مكابسها. تستخدم التي باألطراف وقائمة التجارية «بوس» عالمة من قطن ملكبس
كامريات عن كيبلينج روديارد من شهادة كوداك نرشت عرش التاسع القرن مطلع وقرب
كامريا عمل براعة من دهشتي عن أُعرب أن سوى يسُعني «ال فيها: يقول للجيب كوداك
رسيع بوندز وكريم البارد بوندز لكريم إعالن يف ١٩٢٤ عام يف أما الصغرية.» كوداك
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ماري واألمرية ريشيليو، ودوقة ماتشابييل، األمرية من شهادات توجد كانت االمتصاص
ناست. كونديه والسيدة فريز، وفيكونتيسة مانرز، ديانا والليدي بوربون، دو

املشكلة/الحل (6-3)

أو الخدمة أو املنتج يكون عندما املشكلة/الحل أسلوب يُستخدم األحيان بعض يف
أو الهوية رسقة أو البقع أو املتقرش الجلد (مثل قائمة مشكلة بنجاح تحل املجموعة
املثال، سبيل عىل نطاًقا. األوسع املجتمع أو املرء حياة يف اإللكرتوني) التنمر أو التنظيف
الروبوتية املكنسة «هذه أن: نجد روبوت آي مكنسة يُظِهر الذي ٧-٥ شكل يخص فيما
املكنسة من تكلفًة أكثر إنها بل حقيقية. كهربائية كمكنسة تبدو ال والصامتة الصغرية
لصيانة منتًجا بوصفها املكانس من النوعني هذين بني وضعناها لذلك للغبار؛ الطاردة
الذي التنظيف هي: التجارية العالمة فكرة وكانت عنك. نيابًة بالتنظيف يقوم املنزل

وايد). وورلد جيت ذا وكالة موقع (من الكربى» التنظيفات بني ما يحدث
املشكالت إىل هة املوجَّ الحمالت يف املشكلة/الحل أسلوب عىل تاريخية أمثلة ونجد
املنزلية املشكالت أو الشعر وقرشة الشباب وحب الكريهة النفس رائحة مثل الصغرية
أُعدت (١٩١٩) العرشين القرن مطلع ففي املالبس. عىل العنيدة البقع مثل املزعجة
وتركيزها امليلودرامي بطابعها تميَّزت نو» رو «أودو العرق مزيل لصالح إعالنية حملة
إليها أشارت (التي العرق رائحة أن من للنساء تحذيًرا فتضمنت اجتماعية، مشكلة عىل
إذا لكن اجتماعيٍّا، مرغوبة غري وتجعلها املرأة حياة تُدمر سوف أو) بي باالختصار
اإلبط». رائحة «اختبار تجتاز سوف فإنها نو» رو «أودو عرق مزيل املرأة استعملت
رشكة روجت مطبوعة درامية اجتماعية حملة يف العرشين القرن أربعينيات أواخر ويف
إدنا الفتاة حالة فعرضت الكريهة، الفم رائحة ملشكلة كحلٍّ ليسرتين الفم غسول ليسرتين
إدنا وألن متزوجة؛ غري وهي «املأساوي» الثالثني ميالدها عيد وصلت التي للشفقة املثرية
أبًدا.» عروًسا تصبح ال لكنها العروس إشبينة «غالبًا تجدها الكريهة الفم رائحة من تُعاني
نصية رسائل املراهقون أو املراهقة قبل ما مرحلة يف األطفال ينرش أو يرسل
مفرتضني املحمولة الهواتف أجهزة أو اإلنرتنت باستخدام قاسية أو مؤذية صوًرا أو
أطلقت اإللكرتوني التنمر هذا وملحاربة ُمساءلتهم. إمكانية وعدم هويتهم معرفة عدم
األمريكي اإلعالن مركز خالل من متطوعة إعالنية (وكالة ساتيش آند ساتيش وكالة
خدمة إعالنات حملة األمريكية) العدل لوزارة التابع الجرائم ملنع القومي املجلس لصالح
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(www.ncpc.org/cyberbullying) اإللكرتوني للموقع الدخول إىل الناس ولدفع عامة.
تمثل الحل أو املشكلة نسق باستخدام تليفزيوني عامة خدمة إعالن الوكالة ابتكرت
الجارح العام العرض يُماثل اإللكرتوني التنمر أن دراميٍّا أوضح مواهب» «عرض يف
هذه حل عىل املراهقني الجرائم ملنع القومي املجلس مبادرة وحثت ضخم. جمهور أمام
هذا (ُزر ترسله.» وال تكتبه. ال اإللكرتوني. التنمر «احذف التايل: النحو عىل املشكلة

اإللكرتوني.) التنمر منع حملة عن وابحث www.adcouncil.org املوقع

الحيوانات». «بيت تليفزيوني: إعالن :٧-٥ شكل

نيويورك. وايد، وورلد جيت ذا اإلعالنية: الوكالة

برينشتاين. ديفيد اإلعالن: كاتب
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شواب. بيل الفني: املخرج

سامويل. بوب املنتج:

إس. آي إتش كول، سايمون املخرج:

سيكوال. أندراي التصوير: مدير

ويليس. تشاك املحرر:

يتسمان ودودًة الشوكوالتة من أرنبًا الساخرة التشبيهات تُظهر ٧-٦ شكل يف
الجليد عىل تتزلج أن «تذكَّر قائَلني: ويذكرانا جمجمتيهما يحميان حيث بالذكاء،

بمسئولية.»

الواقع من قطعة (7-3)

«تعرض» للحياة، واقعيٍّا تجسيًدا تُظهر دراما هو الواقع من قطعة نسق اإلعالن، يف
دراميٍّا ر تُصوِّ الغالب، ويف بسهولة. العاديون الناس بها يتأثر أن يمكن يومية مواقف
والسمنة). العقاري، الرهن إدارة وسوء الصداع (مثل الواقعية الحياة من مشكالت
من معيَّنني روائيني أعمال لوصف الواقع» من «قطعة مصطلح يستخدم األدب يف
العرص يف أما تولستوي. وليو إليوت، وجورج زوال، إيميل أمثال عرش التاسع القرن
نصوًصا روز وريجينالد تشايفسكي بادي مثل كتَّاب كتب األمريكي للتليفزيون الذهبي

الواقع. من قطعة بأنها ُوِصفت تليفزيونية

القصص رسد (8-3)

الصوت باستخدام الجمهور إىل الحكاية فيه تُروى رسدي نسق هو القصص» «رسد
الخصب الخيال ألن ونظًرا ومستمعني. وراويًا قصًة يتضمن إذ والصور؛ واإليماءات
بالتخيل. تسمح اإلذاعة مثل وسيلة فإن النسق، هذا يف عنه غنى ال دوًرا يلعب للجمهور
بني االتجاه ثنائي تفاعل إنه أي — تفاعليٍّا نسًقا القصص رسد البعض يعترب حني يف
النسق؛ هذا يف كبريًا نجاًحا التفاعلية اإلعالم وسائل تحقق قد لذا واملستمعني؛ الراوي
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ووفًقا القصة. خلق يف رشيًكا يكون بأن اإللكرتوني) املوقع زائر (أو للمستمع تسمح إذ
فإن: القصص، لرسد القومية للشبكة

وتؤثر أكثر. أو واحد ومستمع راٍو بني ثنائيٍّا تفاعًال يتضمن القصص رسد
الحقيقة يف ينشأ القصة رسد إن بل القصة. رواية عىل املستمعني أفعال ردود

والجمهور. الراوي بني وامُلنسقة التعاونية والجهود التفاعل من

و«دودة». «أرانب» مطبوع: إعالن :٧-٦ شكل
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ماساتشوستس. وينام، مولني، اإلعالنية: الوكالة

بوش. إدوارد اإلبداعي: املسئول

ريتش. ماري الفني: املخرج

مايتيلسكي. ستيفن اإلعالن: كاتب

أورسيني. كريج املصور:

هيلمتس. بويري خوذات العميل:

واملستمعني. املتحدث بني متخيًَّال حاجًزا القصص رسد يخلق ال خاصة وبصفة
«جداًرا تستخدم التي املرسحية األنواع عن القصص رسد يميز مما جزء وهذا
عن جزئيٍّا مسئولة القصص لرسد التفاعلية الطبيعة إن … خياليٍّا رابًعا»
الرسد يربط قد القصيص الرسد صور أفضل ويف النسق. هذا وتأثري مبارشة

وُمحكًما.12 مباًرشا ربًطا والجمهور الراوي بني

بارعني رواًة بكونهم يتميزون الذين املواقف كوميديا فناني من كثري يف فكر
القصيص الرسد أمثلة أروع ومن تفاعلهم. أو الجمهور أفعال ردود عىل يعتمدون

كيالر. جاريسون يُقدمه الذي كومبانيون» هوم «براري اإلذاعي الربنامج املعارص
وايدن وكالة صنع من لنايكي تليفزيونيٍّا إعالنًا يُظهر الذي ٧-٧ شكل يثبت
مشاهد تستحرض إذ ثواٍن؛ يف روايتها يمكن والتشويق الجذب بالغة قصة أن كينيدي +
الكامريا وزوايا الجريئة الصور خالل من رسدها أثناء النتباهنا وجاذبًة أسطورية

واملوسيقى.
دودج لسيارة تليفزيوني إعالن القصص رسد نسق عىل التاريخية األمثلة ومن

:١٩٥٨ عام حوايل مصنوع

تذكرنا كلمات األشخاص أحد (يغني العمل.» قيد صناعة قصة قصة، «هذه
تستطيع حلًما «كم أوكالهوما) أو كاروسيل مثل الغنائية برودواي بمرسحيات
دودج!» سيارة أصنع أنا دودج. يف العاملني اسأل ساعة؟ يف دقيقة؟ يف تكوينه
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«القناع». تليفزيوني: إعالن :٧-٧ شكل

أوريجون. بورتالند، كينيدي، + وايدن اإلعالنية: الوكالة

هوفمان. وسوزان فيتسلوف مارك املنفذان: اإلبداع مديرا

برين. ومايك كريتس هال اإلبداع: مديرا

ثارب. ستورم الفني: املخرج

فيتسلوف. مارك اإلعالن: كاتب
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سيليس. جيف املنتج:

نايكي. العميل:

بارًعا وستصبح املالبس هذه ارتد ببساطة بداخلك. الكامن الوحش يُخرج كومبات برو مالبس ارتداء «إن
توملينسون، والدينيان بوجولز، (ألربت) هنرت، توري هم اإلعالن بهم استعان الذين الرياضيون رياضتك. يف
داخلية قوة الرياضيني هؤالء من ريايض كلُّ يمتلك روثليسبريجر. وبني أورالكر، وبراين ريفريا، وماريانو
عندما تخرج التي الداخلية صورتهم تصور أقنعة خالل من القوة هذه إظهار حاولنا اإلعالن هذا يف معينة.

جلدهم.» عىل كومبات برو مالبس مرتِدين يتنافسون

كينيدي + وايدن

ولفشميت لصالح كونيج وجوليان لويس جورج صنعه الذي اإلعالن أيًضا يُعترب
القصص. لرسد الكالسيكية األمثلة من (٧-٨ (شكل فودكا

الكرتونية الرسوم (9-3)

(ويُطلق اللوحات سلسلة من أو واحدة لوحة من ن ُمكوَّ تصويري رسم عن عبارة هي
أو حدث عىل يُعلِّق أو ا جدٍّ قصرية قصة يروي مصورة) قصص رشيط أيًضا عليه
تلك مثل والتعليق الرسم يتعاون واحدة لوحة من املكون الرسم ويف رائج. موضوع

«نيويوركر». مجلة يف املوجودة الكرتونية الرسوم
يف املحررون اعترب تقريبًا ١٩٣٠ عام يف فإنه لورينز يل الكاريكاتور لرسام وفًقا
خالل من الحياة عىل للتعليق جديدة «وسيلة الكرتوني الرسم نسق نيويوركر مجلة
كانت الزمنية الفرتة هذه أثناء أن لورينز ويوضح والكتابة». الرسم بني يجمع مزيج
اللمسة وكانت والُكتاب، امني الرسَّ بني «تعاونًا تُمثل: الكرتونية نيويوركر مجلة رسوم
جيمس أمثال ُكتاب إبداع من الطبيعي الكالم إيقاع التعليقات عىل تُضفي التي األخرية

وايت.»13 بي وإي ثريبر
اللوحات مثل عنارص عىل املعارص املصورة القصص رشيط يحتوي الغالب يف
غالبًا فتحتوي التجارية غري الكرتونية الرشائط أما برصية؛ وأيقونات الحوار وفقاعات
(١٨٩٠-١٩٤٥) املستهلك» وثقافة املصورة «القصص كتاب ويف قصصية. خطوط عىل
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ذاتها، حدِّ يف تجارية مشاريع هي بدايتها منذ املصورة القصص إن جوردون إيان يزعم
عامة.»14 استهالكية ثقافة تكوين يف حاسًما دوًرا «لعبت وإنها

.«(١٩٦٢) «ولفشميت مطبوع: إعالن :٧-٨ شكل

لويس. كونيج، بابريت، اإلعالنية: الوكالة

لويس. جورج الفني: املخرج

كونيج. جوليان اإلعالن: كاتب

سيجرام. العميل:

ساخرة قصص هي الدعاية يف واملستخدمة املصورة الكارتونية القصص معظم
أو الجو تهيئة إىل باإلضافة الذكي، الرتفيه خالل من الناس وحب اهتمام كسب إىل تهدف
كونه يدركون ال الناس ألن إما املعتاد يف عالية قراءة بنسِب النسق هذا ويحظى الصوت.
بهذا ويرتبط لطبيعته. إدراكهم حالة يف التحفيز أو الرتفيه يف يأملون أنهم أو إعالنية مادة
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مكوننَي (رسدية) صور أو (رسدي) فيلم عن عبارة وهو املتحركة الرسوم نسق النسق
قصة. لرواية تستخدم مشكلة أو باأللوان أو بالقلم مرسومة وشخصيات مشاهد من

عملية من جزءًا السلع ترويج يف واالستخدام تجارية منتجات إىل التحويل كان
الصحف. يف الظهور يف املصورة القصص بدأت منذ الكارتونية الرسوم صنع
العرشين القرن ثمانينيات يف زاد السلع ترويج يف االستخدام مستوى أن إال
تجارية منتجات أساس عىل املتحركة الرسوم برامج من العديد أُعدَّ عندما
… مان وهي والسنافر، كيك، شورت سرتوبريي شخصية مثل بالفعل قائمة
عىل تجاري منتج إىل ماوس ميكي شخصية تحويل من النقيض وعىل إلخ.
فإن ثَمَّ وِمن كمنتجات؛ بدأت الكرتونية الشخصيات هذه فإن املثال، سبيل
نفسها.15 للمنتجات إضافية إعالنات مجرد من أكثر كانت الكرتونية رسومها

املوسيقي اإلعالن (10-3)

املوسيقى أساس عىل القائمة املرسحية أو الرسد املوسيقي باإلعالن يُقصد اإلعالن مجال يف
القصة. لرسد األساسية الوسائل هي والرقص والغناء املوسيقى تكون حيث

جريت ذا رشكة إعالن يف بالبامية!» الدجاج حساء مع «فلنرقص ميلر آن غنَّت
وسخرت .١٩٧٠ عام فريبريج ستان اإلعالنات ومبدع الساخر قدمه الذي سوب أمريكان
القرن وخمسينيات أربعينيات يف املوسيقية األفالم يف النقري الرقص نجمة ميلر،
هذا يف املنزل ربة شخصية يف والغناء الرقص عرب األمريكية اإلعالنات من العرشين،

للغاية. املمتع اإلعالن
عنواَن حملت نيويورك يف وايد وورلد أو دي بي بي وكالة قدمتها أحدث حملة يف
ألنواع سيليكت كامبيل إنتاج خط لصالح االختيار؟» تستطيع حني يف ترضخ «ملاذا
التجارية بالعالمة مبالغة إشادات ويغني ليثجو جون امُلمثِّل يرقص الفاخر، الحساء
عرض يف قدمها التي ليثجو أغاني وكلمات موسيقى أيًضا كتب الذي يزبيك ديفيد كتبها

سكاوندرولز).16 روتني (ديرتي قذرين» متعفنني «أوغاد الناجح برودواي
تُعاود املوسيقية األفالم فإن هائلة، بشعبية تحظى التي األفالم مع الحال هو وكما
التابعة سويفر ممسحة لصالح التليفزيونية الحملة املثال سبيل عىل اإلعالنات؛ يف الظهور
للمواقع املناهضة الفيدرالية التجارة مفوضية وإعالنات جامبل، آند بروكرت لرشكة

مجانية». ائتمانية «تقارير تمنح التي اإللكرتونية
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كذلك؟» أليس «مثري، مطبوعة: إعالنية حملة :٧-٩ شكل

أوهايو. كولومبوس، أدفرتايزينج، فيكتور اإلعالنية: الوكالة

فيكتور. ستيفن اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

فولبيه. روكو الفني: املخرج

فولبيه. زاك الرسام:

ميكسيكانو. أرتي العميل:
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أدفرتايزينج. فيكتور لصالح ٢٠٠٧ © محفوظة الحقوق

محدوًدا. إقباًال يلقى سوف املكسيكية والحرف املكسيكي الفن يف متخصص فنون معرض أن تعتقد «قد
عىل ساخرة نظرة هي الحملة وهذه االسرتاتيجي. التمركز من القليل إىل نحتاج السبب ولهذا ا، محقٍّ وستكون
العاديون األشخاص فيه يجد أن يمكن مكانًا املكسيكي» «الفن معرض تجعل فهي العليا». «الطبقة جمهور
إثارًة.» أكثر أيًضا تجعلهم بل إثارًة، أكثر فحسب منازلهم تجعل ال أعمال إنها لالهتمام. جاذبًة فريدة أعماًال

فيكتور ستيفن

إيقاف بطريقة متحركة رسوًما رأينا التليفزيون، بدايات ومع ،١٩٤٨ عام يف
أن يمكنك «ال أنغام عىل سرتايك الكي لسجائر إعالن يف رباعيٍّا رقًصا تُظهر الحركة
ثييتار» ستار «تيكساكو عرض كان ١٩٥٤ عام إىل ١٩٤٨ عام منذ سرتايك». الكي تغلب
األزياء مرتِدين رجال أربعة العرض يفتتح وكان الثالثاء. ليلة يُعرض رائًجا برنامًجا
أرنولد بادي كلمات من ويغنون تيكساكو وقود محطة يف للعمال املتشابهة الرسمية
للموسيقار الثانية املجرية الرابسودي مقطوعة من جزئيٍّا مقتبس لحٍن (عىل كلني ووودي

مكسيكو.» إىل مني من نعمل نحن تيكساكو، رجال «نحن قائلني: ليست)

الخاطئ االتجاه (11-3)

العتقاد ونظًرا فجأة. طريقها تُغريِّ ثم معينة بطريقة الخاطئ االتجاه إعالنات تبدأ
رسالته يدركون عندما الدهشة تُصيبهم فإنهم معينًا أمًرا يتناول اإلعالن أن املشاهدين

الحقيقية.
إذ املفاجأة؛ عنرص هو األول السبب متنوعة. ألسباب اإلعالنات هذه تنجح أن يمكن
بالتأكيد آخر. اتجاه نحو مدفوعني أنفسنا نجد عندما نتفاجأ ثم معني اتجاه إىل ننقاد
أصبحت مرة اإلعالن شاهدت أن بمجرد ألنك األساليب؛ من النوع هذا يف مخاطرة توجد
فمن بالروعة، يتسمان والتنفيذ الفكرة كانت إذا بالطبع لكن املفاجئة. بنهايته علم عىل

أخرى. مرًة مشاهدته يف تمانع أال املحتمل
األخرى. اإلعالنات من للسخرية األحيان أغلب يف اإلعالنات من الفئة هذه تُستخدم
إعالنات تصنع التي نيويورك» أو، دي بي بي «وكالة استخدمت املثال سبيل عىل
القدم كرة لبطولة النهائية املباراة أثناء الخاطئ االتجاه أسلوب عىل يعتمد إعالنًا بيبيس
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املتحدث فيه يظهر فياجرا عقار إعالنات أحد عىل فكرته وقامت ،٣٥ رقم األمريكية
شبابه». «يجدد كي بيبيس يرشب دول كان بيبيس إعالن يف لكن دول؛ بوب الرسمي

اإللكرتوني سبورتس فوكس موقع عن الساخرة التليفزيونية اإلعالنات أحد ويف
حفاضة ربط يحاول لرجل مقربة لقطة نرى البداية ففي تماًما. ننخدع (٧-١٠ (شكل
التي العامة الخدمة إعالنات أحد نشاهد أننا االعتقاد إىل يدفعنا وهذا بقدميه، الطفل

محنته. عىل التغلب يحاول رجًال يتناول اإلعالن أن ظانني بالشفقة، تُشعرنا

«أقدام». تليفزيوني: إعالن :٧-١٠ شكل
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نيويورك. بارتنرز، آند فريمان كليف اإلعالنية: الوكالة

سيلفر. إريك اإلبداعي: املدير

أندرسون. كيلباتريك الفني: املخرج

رودي. كيفني اإلعالن: كاتب

مورتن. روكي املخرج:

فيلدر. نيك املنتج:

كوم. دوت سبورتس فوكس العميل:

انتهائه.» لحظة عند تامة دهشة حالة يف الجمهور اإلعالن هذا يجعل االستخفاف يف الشديدة املبالغة طريق «عن

لوحة عىل يديه أصابع يستخدم بالرياضة مهووس أب الرجل أن يتضح وتدريجيٍّا
إلحدى إعالن يف ٧-١١ شكل يف وباملثل سبورتس. فوكس موقع لزيارة الكمبيوتر مفاتيح
لكن املعتادة، يلر» «أولد قصة بها تنتهي التي بالطريقة ينتهَي أن نتوقع الورق، رشكات
أن: توضيح يف الخاطئ االتجاه أسلوب برع كيف عىل نضحك ونحن املطاف بنا ينتهي

دومتار.» ورق مع أفضل نحو عىل ينتهي يشء «كلَّ

االقتباس (12-3)

الجميلة، الفنون مثل البرصية الفنون أنواع أحد اقتباس منطقيٍّا يبدو األحيان بعض يف
أغراض لصالح عليه االستحواذ أو األطفال كتب مثل الفنية األعمال من آخر نوع أي أو

و٧-١٣. ٧-١٢ الشكلني يف كما اإلعالن،
ثار املثال سبيل عىل عفويٍّا. األخرى األنواع هذه اقتباس يكون الحاالت هذه ويف
لوحة يف متمثلًة — الجميلة الفنون استخدام حول عرش التاسع القرن يف إنجلرتا يف جدل
بارات، لتوماس بريز لصابون دعائي ملصق يف — ميالي جون السري للرسام الفقاعات
التاسع القرن يف العالم يف التجارية العالمات أعظم من واحًدا بريز صابون جعل الذي
تجارية. ألغراض الجميلة الفنون استخدام عىل األشخاص من كثري اعرتض إذ عرش.

بريز. صابون لعالمة الرفيع» «الفن سمعة اقتباس هي بارات نية وكانت
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يلر». «أولد مطبوع: إعالن :٧-١١ شكل

منيابوليس. أدكينز، هانت اإلعالنية: الوكالة

أدكينز. دوج اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

ميتشيل. ستيف الفني: واملخرج املساعد اإلبداعي املدير

دومتار. العميل:

زعًما تطرح بينما اإلعالن مفهوم توضح الشعار مع جنب إىل جنبًا القصة مسار يف املتوقعة غري «التحوالت
الورق.» جودة عن
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فريد». «فرانشايز مطبوع: إعالن :٧-١٢ شكل

ميامي. بوجاسكي، + بورتر كريسبن اإلعالنية: الوكالة

بوجاسكي. أليكس اإلبداعي: املدير

كايسرت. بول الفني: املخرج

تشانفروني. بوب اإلعالن: كاتب

جونز. دوج الرسام:

تليورايد. العميل:

املطبوعات.» من آخر نوع نَسق تبنِّي عرب تليورايد بلدة مميزات مضحٍك نحٍو عىل اإلعالن هذا «يرشح
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و«قمة». «نهر» مطبوع: إعالن :٧-١٣ شكل

سنغافورة. ساتيش، يس آند إم اإلعالنية: الوكالة

جيبسون. شني اإلبداعي: املدير

وونج. إيدي الفني: املخرج

تان. وبول ليونج نيكوالس اإلعالن: كاتبا

يونج. أوي تشيا هينج الرسام:

بروكلر. رشكة ليو، سايل تجميلية: فوتوغرافية ملسات

دبليو. إم بي موتورز بريفورمانس العميل:

السيارة؛ موقف الصينية باللغة املكتوب العنوان ويعكس الوعرة. للطرق ٥ إكس سيارة اإلعالنات هذه ج «تروِّ
القيادة.»» آالت «أفضل يقول: فالعنوان
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الوثائقي الفيلم (13-3)

أو اجتماعية بقضية عادًة متعلقة ومعلومات حقائق عرض الوثائقي بالفيلم يُقصد
األحيان أغلب يف الوثائقي الفيلم نسق يُستخدم اإلعالنات ويف سياسية. أو تاريخية
إعالنات فئة من استعد» «حملة أن نجد املثال، سبيل عىل العامة. الخدمة إعالنات لصالح
اإلعالن مجلس مع بالرشاكة األمريكية الداخيل األمن وزارة برعاية املقدمة العامة الخدمة
بإجابات يُدلون حقيقيني أشخاًصا تقدم حيث الوثائقي الفيلم أسلوب «تتبع األمريكي
إعالنات وتوجه أرسهم.» لدى للطوارئ االستعداد بخطط متعلقة مكتوبة غري رصيحة
«يساعد إلكرتوني موقع وهو www.ready.gov املوقع زيارة إىل املواطنني العامة الخدمة

ومواجهتها.»17 الطوارئ أنواع لكل االستعداد أجل من األمريكيني وتمكني تعليم يف
ُصنَّاعه فيختار زائًفا، وثائقيٍّا نسًقا السيايس اإلعالن يتخذ األحيان، بعض ويف
أكثر أو صدًقا أكثر السياسية الرسالة لجعل الوثائقي الفيلم وإحساس مظهر ويخلقون

للتصديق. قابلية

الزائف الوثائقي (14-3)

بأسلوب مصورة أو مصنوعة خادعة محاكاة هو الساخر) الوثائقي (أو الزائف الوثائقي
دبليو بي «تي وكالة يف السابق اإلبداعي املدير بينيت تشاك يقول الوثائقي. الفيلم
بإعالن ليس هذا إن قول هو الزائف الوثائقي من الوحيد الهدف «إن إيه/شيات/داي»:
سبينال فرقة «هذه فيلم الزائفة الوثائقية األفالم نماذج وأضخم أنجح ومن حقيقة.» بل
جولة أحداث يُسجل الذي راينر روب للمخرج (١٩٨٤ تاب، سبينال إز (ذس تاب»
تبنَّت شهرية أفالم عىل األخرى األمثلة من العديد يوجد خيالية. روك لفرقة موسيقية
للمخرج (٢٠٠٣ ويند، مايتي (إيه عاتية» «ريح فيلم بينها ومن الزائف. الوثائقي أسلوب
الغناء تُغني مجموعات لثالث شمٍل َلمِّ عرض عن يحكي والذي جيست، كريستوفر
إخراج من (١٩٩٩ بروجيكت، ويتش بلري (ذا بلري» الساحرة «مرشوع وفيلم الشعبي،
السينما يدرسون طالب ثالثة حول يدور الذي سانتشيث وإدواردو مايريك دانييل
الساخرة النسخ من العديد ُصنع (وقد الغابة يف بلري الساحرة عن البحث أثناء يختفون
نَسق عن الجذابة األفالم أنواع تسفر األحيان أغلب ويف الزائف). الوثائقي الفيلم هذا من

إبداعي. منهج أو إعالني
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و«فونالنديا». «أينشتاين» تليفزيوني: إعالن :٧-١٤ شكل

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

شاك. راديو العميل:

بي. إس إس بي آند شاك راديو ©
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إعالمية ووسائل رقمية، إعالمية وسائل تضم متكاملة حملة من جزء هي تلك املتحركة الرسوم إعالنات «إن
ثالثة مدته والهادئ األطلنطي ساحل ضفاف عىل وحدثًا املتاجر، يف والفتات مبارشة، ووسائل املنزل، خارج

حي. فيديو بث إىل باإلضافة أيام

يحمل الذي املتحركة الرسوم إعالن يخربنا شاك، راديو متجر من للتسوق الوظيفية الفوائد إحدى ولتوضيح
أن ونجد أينشتاين». بأمثال تعج شاحنة يفوق «الخربة من قدًرا يمتلك شاك متجر أن أينشتاين» «آل عنوان:
مساعد وأجهزة هواتف يُظهر راقصة أوروبية موسيقى إيقاع عىل امُلَعد «فونالنديا» املتحركة الرسوم إعالن

جبال.» سلسلة ورائها ومن وتحتفل وقبعات مستعارة شعوًرا ترتدي رقمي شخيص

«سبورتس برنامج لصالح ناجحة زائفة وثائقية حملة كينيدي + وايدن وكالة قدَّمت
هذه ويف .١٩٩٥ عام بدأ الذي إن بي إس إي املدفوعة الرياضية القنوات شبكة عىل سنرت»
ويُظِهر التليفزيوني. سنرت» سبورتس هو «هذا تقرير كواليس وراء إىل نذهب الحملة
رعاية مركز عن مسئوًال هوليفيلد إيفاندر الثقيل الوزن مالكمة بطل اإلعالنات أحد
قفازاتكم.» تنسوا «ال لهم: ويقول نيئًا بيًضا ويطعمهم إن، بي إس إي شبكة يف األطفال
نجوًما أو الربنامج من أشخاًصا إما تستخدم إن بي إس إي شبكة إعالنات «كانت
األبطال أن لدرجة ثقافيٍّا نجاًحا الحملة قت حقَّ وقد عبثية. مواقف يف بهم وتزج رياضيني
الظهور مقابل إن بي إس إي شبكة لهم تدفع ولم اإلعالنات يف الظهور طلبوا الرياضيني

اإلعالنات.»18 يف
بالقناة الخاصة الرياضية األخبار برامج ج تروِّ كانت التي اإلعالنات ألن ونظًرا
ساعة ٢٠٠٧ عام إن بي إس إي شبكة خصصت اإلعجاب، من هائل قدر عىل حازت

اإلعالنات. تلك لعرض البث وقت من كاملة

املونتاج (15-3)

بينها يجمع مجموعة يف الصور أو القصرية الكليبات من العديد تجميع باملونتاج يُقصد
لكلٍّ املونتاج ويخضع املعلق. رواية أو املوسيقى أو املوضوع، أو واإلحساس املظهر عادًة
يف املونتاج يُستخدم اإلعالن مجال ويف فريد. كيان لصناعة الدقيق والتحرير القص من
عنارص لتمييز أو مميز نحو عىل معينة تجارية عالمة أو معني موضوع إلبراز املعتاد
يعرض مدمج لقرص دعاية أن نجد املثال سبيل فعىل رسيع، نحو عىل مشاهد أو
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الربنامج. تنوع ا جدٍّ رسيًعا لتوضح باملونتاج تستعني أن يمكن اللياقة عن برنامًجا
الناس من الكثري أن من الرغم عىل الوقت مرور لتوضيح أيًضا املونتاج استخدام ويمكن

املكانية. الوحدة يشتت أن يمكن أنه يعتقدون
وتركيب جمع خالل من املصنوع العمل (أي الرتكيب من كالٍّ املونتاج ويشبه
الصور من عدد جمع عىل يعتمد (أسلوب والفوتومونتاج املختلفة) األشياء من مجموعة

مركب). كيان لتكوين

املتحركة الرسوم (16-3)

بالقلم املرسومة املشاهد من مجموعة من ُمكوَّنة متحركة صورة هي املتحركة الرسوم
أسلوبًا أو طريقة املتحركة الرسوم اعتبار يمكن اإلعالن ويف املصممة. أو باأللوان أو

الفكرة. لتصوير

الجمهور ِقبَل من املصنوع املحتوى (17-3)

شكل يف كما قصرية أفالم مسابقة برعاية املجموعة أو التجارية العالمة أقامت سواء
أو الكتاب، هذا غالف حالة يف كما للكتاب، غالف تصميم مسابقة برعاية أو ٧-١٥
طريقة يُعد هذا فإن البيسبول، بطولة نهائيات أثناء يُبث تليفزيوني إلعالن مسابقة
للعالمة مبدعة حلول عىل نفسه الوقت يف الحصول مع الناس بني الحماس إلثارة

األول). الفصل يف الحالة عرض (انظر التجارية

بودباسرت إعالنات (18-3)

التليفزيوني الربنامج إلكمال مصنوع للغاية قصري محتًوى عن عبارة «بودباسرت» إعالنات
أو مينيسود أو بيتكوم عليها ويُطلق رعاية، رسائل عىل تحتوي التي واإلعالنات
تتخلل التي اإلعالنات وتتخلَّل مسوقون يرعاها خاصة إعالنات وهي ميكروسرييس،
وإعالنات الرعاة، عن اسكتشات هي بيتكوم إعالنات فإن التحديد من وبمزيد الربامج.
خاصة إعالنات وهي الحبكات، يف املعلنني تضع دقيقتان مدتها برامج هي ميكروسرييس
أثناء املشاهدين انتباه لجذب وتستخدم الرعاة. يروجون وهم العمل طاقم أفراد تظهر
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طريق عن التفاعل املشاهدين من تطلب حيث التليفزيونية الربامج يف اإلعالنية الفواصل
للدخول للناس حثها عن فضًال نصية، رسائل وإرسال أدلة عن البحث مثل أمور فعل

اإلنرتنت. عىل

فيلمز. ستار ون تارجت/كونفرس الفيديو: عىل قائمة تفاعلية تسويق حملة :٧-١٥ شكل

سكيماتيك. اإلعالنية: الوكالة

كوزيل. جني األول: اإلبداعي واملدير اإلبداعي املسئول

ميلتون. بيل العميل: وخدمات األول الرئيس نائب

ستار. ون كونفرس العميل:

سكيماتيك. مؤسسة ©
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املوقف

وندرالست مهرجان يف تنتهي قصرية أفالم مسابقة رعاية عىل تارجت رشكة ورشيكتها كونفرس رشكة اتَّفقت
تسويق حملة وتطوير تصميم سكيماتيك وكالة من وطلبوا .٢٠٠٩ يوليو يف كاليفورنيا) (يف فايل سكوا يف
إعجاب عىل يحوز سوف الذي ستار ون إنتاج لخط للرتويج وتهدف االنتشار، رسيع فيديو مقطع عىل قائمة
وكان والسالمة. للصحة واملتحمسني اليوجا وهواة املوسيقى معجبي من التقليدي غري امُلستهدف الجمهور

أسابيع. ٦ الزمني الخط

إسهامنا

بارعة؛ اسرتاتيجية سيتطلب املستهدفة السكانية الرشيحة إىل بنجاح الوصول أن سكيماتيك وكالة أدركت
بالتسويق عليه التأثري أو إعجابه إثارة املحتمل غري ومن مناهضة ثقافة كجمهور يُصنَّف الجمهور فهذا
املستقلة املخرجة يُظهر ثانية ٩٠ مدته فيديو صنعنا األفالم، مسابقة يف الشعبية املشاركة ولتشجيع الواضح.
حوله. وما فيه تسكن الذي الحي يف امليزانية منخفضة أفالم صناعة من متعددة مراحل يف فيلتشيك سوزي
شخص أي أن واضًحا يكون بحيث للمسابقة، املتقدمة األعمال عىل الديموقراطية إضفاء ذلك من الهدف كان
الجمهور ولهذا املسابقة. دخول يستحق فيلم صنع يستطيع وقضية األصدقاء وبعض فيديو كامريا يمتلك
صفحة أيًضا وأنشأنا « غريَّ اصلح. «تحد. عنوان: تحت العالم» «لتغيري تحدٍّ صورة يف املسابقة جعلنا املحدد

عليها. الفيديو مقاطع لعرض التجارية» العالمة «برعاية اليوتيوب عىل قناة

التأثري

دخول بداية املرشوع هذا ويمثل .٢٠٠٩ مايو ٢٤ يف ستار ون وكونفرس تارجت أفالم مسابقة انطلقت
حملة ذلك ويف تارجت رشكة لصالح الفيديو عىل القائم والتسويق التفاعيل الفيديو مجال سكيماتيك وكالة

(هوليداي). ٢٠٠٩ اإلجازة ومجموعة (ستايل) ٢٠٠٩ خريف مجموعة

سكيماتيك

الرتفيه (19-3)

ميلك؟ ديري كادبوري بشوكوالتة كولينز فيل أنغام عىل الدرامز تقرع غوريال عالقة ما
الواضح املنطق أو األعراف يناسب ال نسًقا يمثل الذي كادبوري، «غوريال» إعالن ويف
فول هاف إيه آند جالس ووكالة لندن يف فالون وكالة من واملقدم باملنتج، املرتبط
رولستن يل ويُعلِّق املنتج. يخترب شخًصا أو وظيفية فائدة أو شوكوالتة نجد ال برودكشنز
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كان الوقت أن «شعرنا قائًال: كادبوري يف واملرشوبات الشوكوالتة قطع تسويق مدير
ذلك وتثري بالسعادة تشعرهم أنها عن الناس إخبار عن التجارية العالمة لتكفَّ مناسبًا
مواقع عىل هائًال رواًجا بالتأكيد اإلعالن هذا وجد وقد القول.» من بدًال فيهم الشعور

أيًضا!19 الفيديو مشاركة
«أضواء، عنوان حملت بلومينجديلز لصالح األفالم عىل قائمة تسويق حملة يف
املستقلة الشبابية لألفالم فيلمز» إندي «يانج رشكة مع رشاكة نت تضمَّ صيحة» كامريا،
تفاعلية وجهود املتاجر، داخل شاشات عىل دعاية إىل باإلضافة الجماعات، من وغريها
العالقات رئيس نائب كيتينج آن وعلَّقت املتاجر. لزيارة الناس لتحفيز اإلنرتنت عىل
قائلة: بلومينجديلز رشكة يف املؤسسية الخريية واألعمال الخاصة والفعاليات العامة
األفالم رشكة صت خصَّ «لقد قائلة: وتستطرد رائع.» لألفالم الواسع االنتشار «جانب
أفالم وإنتاج لتصوير الواعدين األفالم ُصناع من خمسًة فيلمز» إندي «يانج املستقلة
عىل نيويورك مدينة يف تدور التي األفالم وهذه بيفليكس. اسم تحمل دقائق أربع مدتها
مرتِدين املمثلني وتظهر التجارية للعالمة ضمنية إشارات تُظهر يوًما عرش خمسة مدار
املمثلني اختيار مخرجة مع بلومينجديلز تعاونت ذلك، عىل عالوًة … بلومينجديلز زي
موقع وهو http://bloomingdales.com/screentest موقع إلطالق فينديتي جينيفر

املمثلني.»20 الختيار ترويجيٍّا فيديو عليه يشاهدوا أن للمستهلكني يمكن مصغر

واملقالب والخطرة الكوميدية الفيديو مقاطع (أ)

األلعاب هي اإلنرتنت عىل الفيديو مقاطع موضوعات «أبرز فإن: هيفرنان أوضح كما
وسوف والتحوالت.»21 واالنقالبات واملقالب الفنية والرباعة والعنف والخدع الخطرة
الهواتف ومنصات املصغرة واملواقع اإلنرتنت، عىل الفيديو مقاطع مشاركة مواقع تستمر
الفودفيل بعروض الشبه كثريُ سيكون وبعضها بها؛ خاصة أنماط نرش يف املحمولة
وتجعلنا جميًعا تجذبنا قصرية ممتعة فقرات مع املنوَّعة العروض أو الكوميدية املرسحية

املزحة. من املضحكة األخرية السطور برتقب سعداء

250

http://bloomingdales.com/screentest


الثامن الفصل

املرئي والتصور اخلطوط

بالخطوط التصميم (1)

املستوى مستويني؛ عىل الخطوط تصمم الجرافيك تصميم يف مرئية. اللغة تجعل الخطوط
به يُوحي الذي املعنى وهو «اإليحائي» واملستوى للكلمات، الحريف املعنى وهو «الداليل»
برصيٍّا، تواصًال تُمثل الحروف ألن ونظًرا بالصور. الحروف وعالقة الخطوط تصميم
وسهولة العناوين قراءة إمكانية إي — الحريف التواصل وضوح هو فيه يهم ما فإن
برسم يقصد املعربة. وجودتها الخطوط تصميم وجماليات — املكتوب املحتوى قراءة
املطبوعة (للوسائط األبعاد ثنائية مساحة يف وتنظيمها الحروف شكل تصميم الخطوط
املتحركة (للوسائط والزمان املكان حيث من وتنظيمها الشاشات) عىل املعتمدة والوسائط
عنًرصا العرض» «خطوط وتمثل كنص، أو عرض كوسيلة الحرف يستخدم والتفاعلية).
الرئيسية والعناوين عريضة. أو كبرية عادًة وتكون الخطوط رسم مجال يف مسيطًرا
النص خطوط أما العرض. بخطوط جميًعا تُكتب أنواعها باختالف الفرعية والعناوين
أو فقرات شكل يف عادًة وتكون املكتوب، املحتوى من األسايس الجزء فهي «املتن» أو
أو الكمبيوتر طريق عن منها شتى؛ بطرٍق الخطوط تكوين ويمكن تعليقات. أو أعمدة

فوتوغرافيٍّا. بتصويرها أو فني شكل يف بتكوينها أو باليد صنعها أو باليد برسمها

القراءة تسهيل (1-1)

السطور بني واملسافة املناسب النقاط حجم تحديد إن مقروءة. الحروف تكون أن يجب
واملسافة القراءة. يُسهل سوف والتباين والتنويع العمود وعمق واملحاذاة السطر وطول
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الهرمية خالل ومن التواصل. فشل أو نجاح يف تتسبب أن يمكن والكلمات الحروف بني
املعلومات «تدفق» ترتيب يمكنك األخرى التصميم مبادئ واستخدام واإليقاع البرصية

أهمية. األقل املعلومات إىل أهمية األكثر املعلومات من القارئ وتوجيه
الحروف. طباعة يف مهمٌّ والسطور والكلمات الحروف بني املسافة ضبط إن
واملقصود عناء. وبال ممتعة القراءة تجربة وتجعل الفهم من تُمكِّن أن يجب فاملسافات
ألخرى فقرة ومن آلخر سطر ومن ألخرى؛ كلمة ومن آلخر حرف من «التنقالت» باملسافة
التصميم طريقة من املائة يف سبعون يعتمد ألخرى. شاشة ومن ألخرى صفحة ومن
من يكون العرض حروف تصميم وعند التنقالت! يف الِحَرفية مدى عىل الحروف بطباعة

ُمنفرد. عنرص كل مسافة ضبط املفيد
القراءة تجربة تكون أال ضمان ثَمَّ وِمن املتن قراءة سهولة باملقروئية يقصد
واملسافة الحجم مراعاة مع املناسبة الخطوط باستخدام التصميم طريقة إن محبطة.

القراءة. سهولة يف تُساهم واللون والهوامش

عامة نصائح

أنها أي بالتطرف؛ رشطها تتسم بحروف املكتوبة الخطوط قراءة الصعب من •
بني التباين بكثرة تتسم التي الخطوط وهذه للغاية. ثقيلة أو للغاية خفيفة
للغاية؛ صغري بحجم كتابتها حالة يف القراءة صعبة تكون قد والرُّفع مك السُّ

مختفية. تبدو قد الرفيعة الرشط هذه ألن
للتشوُّه. تعرضها بسبب املضغوطة أو املوسعة الخطوط قراءة صعوبة تزيد •

القراءة. صعب كبرية بحروف كلُّه املكتوب املتن •
القراءة. سهولة من يُزيد والخلفية الحرف بني التباين •

ألوان عىل توجد عندما سيما ال التشبع عالية األلوان قراءة ا جدٍّ الصعب من •
التشبع. عالية أخرى

للغاية. قراءتها الصعب من الصور عىل الكتابة •
سيما ال قاتمة خلفيات عىل املطبوعة الصغرية البيضاء الكتابة قراءة الصعب من •

شاشة. عىل معروضًة تكون عندما
أوًال. القاتمة األلوان قراءة إىل الناس يميل •
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الخط اختيار (2-1)

مع الخط تكامل مدى ويف التواصل يف للغاية مهمٌّ الفردية وسماته الخط نسق إن
من خط كلَّ قيِّم .٨-١ شكل يف الدقيق التكامل يف الحال هو كما الصورة سمات
البرصية والقيمة والتوازن التناسب عىل اعتماًدا الجمالية والقيمة والسمات النسق حيث
الحروف. بني الشكلية العالقات إىل باإلضافة حرف لكلِّ والسلبية اإليجابية واألشكال
الخطوط يستخدمون العظماء املصممني من كثري فإن واملتن، العريضة للعناوين بالنسبة
يف وضوحها ولشدة والتوازن) (التناسب أناقتها بسبب استمرت التي «الكالسيكية»

القراءة.
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الشوارع». و«عبور كليات» و«منح جرائم» «تقارير ملصقات: :٨-١ شكل

منيابوليس. لينش، كارمايكل اإلعالنية: الوكالة

كلوني. جيمس والرسام: الفني املخرج

كويل. تيم اإلعالن: كاتب

سكاوتس. كب العميل:

فهي الصيحات؛ تغريات قاومت أخرى برصية صفات الكالسيكية الخطوط تمتلك
الخطوط أن نجد اآلخر، الجانب عىل للصيحات. متبعة أو غريبة صفات بها ليس خطوط
تطغى وتكاد الزينة بالغة تكون ألنها كالسيكية؛ خطوًطا تعترب ال الجديدة أو الزخرفية
الكتابة يف فاستخدمه الزخرفة خطوط أحد استخدام إىل اضطررَت وإذا التصميم. عىل
تستخدمه الزمن مرور مع رونقه يفقد ال خط مع وامزجه للغاية قليل وبقدر العريضة
مقترصة األحيان أغلب يف تكون باليد املرسومة أو باليد املكتوبة الخطوط املتن. كتابة يف
الخطوط فيها تستخدم أن يمكن مواقف توجد الحال وبطبيعة العريضة، العناوين عىل
الشعور توصيل يف ٨-٢ شكل يف املوجود العنوان خط ويساعد النص. كل يف اليدوية

والجمال. بالشغف
الخطوط: اختيار عند مراعاتها يجب عامة معايري خمسة األقل عىل ويوجد

والرسالة للفكرة مناسبة تكون أن ويجب معينة، شخصية خطٍّ لكل «الفكرة»: •
الدعائية.

يكون أن يجب الرسالة. استنباط عىل قادرين الُقرَّاء يكوَن أن يجب «املحتوى»: •
املحتوى. لطبيعة ومناسبًا وواضًحا مقروءًا الخط

التفكري فإن معني جمهور إىل الدعائية الفكرة توجيه يف تفكر مثلما «الجمهور»: •
عليهم وقع الذين السكان صفات (أي السكانية الرتكيبة أي الجمهور؛ تركيبة يف

باستخدامه. والتصميم الخط اختيار طريقة عىل يؤثر أن يجب االختيار)
أحد مكونات من مكونني والصورة الخط كان إذا الصور»: مع «التكامل •
هل العالقة. هذه طبيعة تُقرِّر أن ويجب تزاوج. ويف عالقة يف فإنهما الرتاكيب
صفة أو الشكل أو الخط مثل محددة صفات يف والصورة الخط يشرتك سوف
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سيكون هل اآلخر؟ أحدهما مع صفاتهما ستتعارض هل التناسب؟ أو النص
حياديٍّا؟ أحدهما

خط بها سيظهر التي الطريقة مراعاة يجب اإلعالمية»: والوسيلة «السياق •
(يف مطبوًعا أو عمالقة) أو صغرية أو (كبرية شاشة عىل سيكون هل العنوان.
بعيدٍة؟ مسافٍة عىل من واحًدا التأثري سيكون هل خارجي)؟ ملصق عىل أو مجلة
يف وضعها يجب وغريها العوامل هذه كل اإلضاءة؟ ظروف اختالف عن ماذا

االعتبار.

و«الجمال». «الشغف» مطبوع: إعالن :٨-٢ شكل

ميامي. بوجاسكي، + بورتر كريسبن اإلعالنية: الوكالة

بوجاسكي. أليكس اإلبداعي: املدير

كالكو. توني الفني: املخرج

شرتاسبريج. روب اإلعالن: كاتب
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اليتا. مارك املصور:

جريو. العميل:

للفكرة مناسب غري أو مناسبًا يكون وقد برصيٍّا الرسالة تنقل صفات خط لكل
الذي الخط اختيار يجب لذلك املستهدف؛ الجمهور أو الحرفية) (الرسالة املحتوى أو
لكتاب اللون أسود خط اختيار املثال، سبيل عىل والرسالة. الفكرة مع شخصيته تتناسب
سيكون االبتدائي الثالث الصف طلبة من ُمكون لجمهور ه موجَّ املعارصة الثقافة عن
تكوين أو اختيار إىل نحتاج فإننا املعايري بهذه متصل صعيد وعىل تماًما. مناسب غريَ

والرسالة. الفكرة توصيل يف املستخدمة الصور مع تتوافق خطوط
الخط. خاللهما من سرُيى التي والكيفية املكان إىل االعتبار بعني النظر ويجب
الشاشات عىل العرض بغرض التصميم أو الطباعة بغرض التصميم يؤثر أن ويجب
عن املشاهد وبُعد والحجم اإلعالمية الوسيلة االعتبار يف األخذ مع املختار، الخط عىل
أكانت سواء الشاشة أو الصفحة حجم الحسبان يف وضعها املهم األمور ومن الشاشة.
صفحة) ربع مساحة عىل صحيفة يف إعالن أو الالفتة أو املحمول الهاتف (مثل صغرية
الفتة (مثل كبرية أو املجالت) إعالنات أحد أو املنزيل الكمبيوتر شاشة (مثل متوسطة أو
الهاتف شاشة تتطلب املثال، سبيل فعىل سينما)؛ شاشة أو عامة شاشة أو اإلعالنات

العمالقة. العامة الشاشة عن مختلفة خطوط اختيار الصغرية املحمول
تأمل فيلزم اسرتاتيجيٍّا. تعامًال الخطوط اختيار مع التعامل املبتدئني عىل ينبغي
لكلِّ وتاريخه. وصفاته وصوته تصنيفه عىل بناءً الخط واختيار إبرازه املطلوب املحتوى
هو كما واملحتوى الفكرة مع متوافًقا الصوت ذلك يكون أن ويجب مرئي. «صوت» خط

.٨-٣ شكل يف مبني
(انظر فني شكل يف مقدم خط استخدام أو يدويٍّا صناعته أو الخط اختيار إن
يف أو الشاشة عىل يُحدثه سوف الذي التأثري أو الجمالية قيمته بسبب (٨-٤ شكل
يستمتعون املبتدئني ومعظم بالصور. االهتمام أهمية من نفسه القدر عىل لهو الطباعة
عنرص مجرد الخط ويعتربون للخطوط امُلستحق االنتباه يعريون ال وقد الصور بصنع

السياق. لتحديد
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.«٢٠٠٨ لعام الدويل كليفالند أفالم مهرجان «حملة مرشوع: :٨-٣ شكل

كليفالند. كرييتيف، تويست مؤسسة الرشكة:

أوزان. مايكل اإلبداعي: املدير

أوزان. كوني الفني: املخرج
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نيزينيسكي. ومارك أولدام وكريستوفر ديويرث بريتني املصممون:

ديويرث. بريتني الرسام:

أوزان. مايكل اإلعالن: كاتب

برينتينج. أوليفر رشكة الطباعة:

الدويل. كليفالند أفالم مهرجان العميل:

ويف الثقافية. واألهمية الرعاية لتحسني الدويل كليفالند أفالم مهرجان مع عملنا سنوات خمس مدار «عىل
يطرح ثَمَّ وِمن الفنية؛ التجربة يُوسع أفًقا يُمثل املهرجان أن الرعاة يفهم أن أردنا ٢٠٠٨ عام مهرجان

سيغريك؟» كيف سؤال:

تويست

الخطوط مزج (3-1)

وخط العناوين خط بني التمييز يريدون عندما الخطوط بني يمزجون املصممني معظم
أو بالتصور متعلقة ألسباب الخطوط بني يمزجون املصممني من اآلخر والبعض املتن.
(كأن التمييز تحقيق هي الخطوط بني للمزج الواضحة األسباب الجماليات. أو االبتكار
للتصور. املرئي التمثيل إىل تباين إضافة إىل باإلضافة املتن) عن مميزًة العناوين تصبح
القارئ أن متشابهة خطوط اختيار لعدم الوضوح من نفسه القدر عىل آخر وسبب
العناوين خطوط بمزج الخاصة التوجيهات بعض وإليكم بينهم. التفريق يستطيَع لن
يف للتصميم بوش روبرت كلية يف األستاذ هولوواي مارتن من مقدمة املتن وخطوط

نيوجرييس. بوالية يونيون يف كني، جامعة

التباين خلق بهدف امزج

عىل اإلبقاء مع ذلك تحقيق يمكنك عرًضا): أكثر عناوين (مع الثقل تباين •
نفسه. الوقت يف الطراز يف متماثلة أو شبيهة لعائلة منتمية خطوط استخدام

متطرًفا. التباين كان إذا فقط الطريقة هذه تُفلح الطراز: أو العرض •
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القلب؟» رضبات منظم ترتدي «هل الكافيني» «كل مطبوع: إعالن :٨-٤ شكل

كولورادو. بولدر، ديزاين، آند أدفرتايزينج كالتيفيتور اإلعالنية: الوكالة

بيتي. وكريس أباري تيم اإلبداع: مديرا

بيرب. ماركو الفني: املخرج

أباري. تيم اإلعالن: كاتب

نريان. ومات بيرب، وماركو كو، سكوت الفوتوغرافيا: مصورو

كويف. إنك! قهوة العميل:
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املتشابهة الخطوط امزج

البنى يف مشرتكة سمات توجد أن يجب األسايس): (الهيكل املتشابهة البنى •
املثال: سبيل عىل الهيكلية؛

(مثل سان جروتيسك مع بودوني) (مثل الحديثة الرومانية الخطوط -
هيلفيتيكا).

(مثل سان هيمونيست مع فينيشن) (مثل القديمة الرومانية الخطوط -
سانز). جيل أو فروتيجر

غريب): عفوي، منتظم، غري فني، خط ناعم، (ميكانيكي، املشابه الشكل طابع •
ذيول ذات ميكانيكية حروف مع ذيول بال هندسية حروف بني الجمع مثل
مقابل املغلقة الفجوات مثل الحروف، بنى فجوات تأمل مقوسة. غري مستطيلة

املفتوحة. الفجوات

األكثر عىل ثالثة) (أو نوعني استخدام عىل قارصًة تصاميمك اجعل عامة وكقاعدة
تتضمن الثرية الخط وعائلة خط. عائلة اختيار ذلك من بدًال ويمكنك الخطوط. من
حيث ومن الحالك؛ األسود إىل ا جدٍّ الفاتح بني ما ترتاوح الثقل حيث فمن تنويعات؛
الحروف مجموعات حيث ومن واملوسعة؛ املضغوطة الحروف بني ما ترتاوح العرض
بالعناوين، الخاصة الكبرية والحروف الحجم، مصغرة الكبرية الحروف بني ما ترتاوح
موضوع، عىل تنويعات هي الخط عائلة إن الكثري. وغريها املزخرفة، الكبرية والحروف
تتضمن خطوط عائالت وتوجد نفسه. الوقت يف دة ُموحَّ وتبدو الهائلة باملرونة تتسم حيث
فهي هيومانيست؛ ستون يس تي آي عائلة مثل مذيلة، غري وخطوًطا مذيلة خطوًطا

الكالسيكية. املذيلة والحروف التقليدية املذيلة غري الحروف بني ما دقيق مزيج

املرئي التصور (2)

ترغب التي والطريقة قوله، تريد ما عىل الفكرة وتكوين املرئي التصور طريقة تعتمد
ويف إيصاله. املراد واملعنى إيَّاها، إخباره تحاول الذي والجمهور بها، الفكرة توصيل يف
يف امُلتمثل املرئي التصور أن نجد املنزيل واالعتداء العنف لوقف مطبوعة إعالنية حملة
قوية، لكن بسيطة بطريقة الصور لعرض جرافيك ورسوم مسطحة ألوان استخدام

.(٨-٥ (شكل الرسالة يُوصل
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«التفت». ملصقات: سلسلة :٨-٥ شكل

بالتيمور. ديزاين، سبري التصميم: استوديو

بالنكريت. ديفيد والرسام: املصمم

أراوند. ترين مؤسسة العميل:

عىل الجنيس االعتداء مثل املنزيل، العنف موضوعات أحد «التفت» ملصقات سلسلة من ملصق كلُّ «يتناول
األرسة عىل املنزيل العنف وآثار األطفال، عىل البدني واالعتداء األطفال، عىل الجنيس واالعتداء البالغات، النساء
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عريض لجمهور الرسالة لتوصيل املبالغة غري والكتابة الرمزي الرسم أسلوب امللصقات واستخدمت بأكملها.
أيًضا.» والضحايا املعتدين من كلٍّ عىل تؤثَر أن امللصقات من واملقصود واألعراق. األعمار كل من

الجرافيك لفنون األمريكي املعهد مؤسسة سجل من
www.aiga.org

ونظًرا متسلسلة. وغري شخصية عملية والرتكيب املرئي والتصور الفكرة صياغة إن
ثم ونرسم نفكر حيث ُمعاد، نحو عىل يعمل منا كثريًا فإن تكرارية عملية التصميم ألن

وهكذا. التفكري نعيد
يتابعون ثم ستبدو كيف ُمعربِّ نحو عىل ويتخيلون فكرة املبتدئون يولِّد قد
املدير أرنولد روزي تقول كما تطويرها. يجب املبدئية األفكار فإن وكقاعدة، وينفذونها.
مفيدة تكون أن يمكن األوىل «األفكار لندن: يف لإلعالن إتش بي بي وكالة يف اإلبداعي
الناس تُمتع ال لكنها الجمهور، مخاطبة يف مبارشًة األفكار أكثر الغالب يف ألنها ا؛ جدٍّ
إن … ينجح ما هو والتعديل األوىل األفكار بني الدمج فإن الغالب ويف األمر. واقع يف
كانت هل بالتساؤل نفيس أحفز إليه! للوصول طويًال وقتًا يستغرق ما هو التعديل هذا
يف الحكم أثناء وجدته إذا العمل تجاه فعيل ردُّ سيكون كيف وأتخيل مألوفة تبدو الفكرة
يستطرد ثم فكرة شخص يولِّد وقد الصحف.» تقوله سوف ما تخيُّل أو للجوائز، مسابقة
اكتشافات إىل التوصل مع الفكرة فيُعدِّل والرتكيب، املرئي التصور خالل من العمل يف

األفكار. لتوليد املرئي التصور عملية اآلخر البعض يستخدم وقد التصور. أثناء
أي تركيب؛ عملية فهو صورة؛ إلنتاج تُستخدم طريقة أو أسلوب هو املرئي التصور
الناتجتان والبنية برمتها املكانية والصفة الشكل، هو والرتكيب لإلعالن. برصي تنفيذ
ضوء يف — والصور الخط — الرسومية للعنارص املتعمدين والرتتيب املرئي التصور عن
معرب. نحو وعىل برصيٍّا الفكرة توصيل بهدف النسق، ضوء ويف باآلخر عنرص كل عالقة

أساسية اعتبارات (1-2)

غري عملية والرتكيب املرئي والتصور الفكرة توليد عملية فإن السابق يف ذكرنا كما
بشأن مبدئية قراراٍت تتخذ فإنك التأمل تستحق فكرة توليد بمجرد العموم، ويف متسلسلة.
عليك ذلك وبعد والصور. اإلعالن نص يف امُلتمثل املحتوى عىل اعتماًدا تصورها طريقة
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والصور، الخط وتنفيذ لخلق تستخدمها سوف التي والطرق اإلعالمية الوسائل يف التفكري
مطبوًعا. أو الشاشة عىل الجمهور) (ويراه النهاية يف يعرض سوف أنه االعتبار يف واضًعا
والخط، الصور وتنفيذ تكوين طريقة إن الشكل. تكوين أسلوب يف َفكِّر ذلك، إىل باإلضافة
واإلحساس. واملظهر األسلوب يف تساهم الشكل»، وخصائص «صفات عىل الرتكيز مع

الصور (3)

غري أو املجردة أو التمثيلية الرسوم من كثرية أنواًعا يضم عام مصطلح «الصورة»
واملطبوعات واللوحات واملخططات واإليضاحات الفوتوغرافية الصور مثل املوضوعية؛
الرموز؛ أو الالفتات أو الصوري الرسم مثل أولية وصور الجرافيك وعالمات وعنارص
ميجز بي فيليب يُقدم والصور» «الخط كتاب ويف «املرئيات» الصور عىل كذلك ويُطلق

1:(٨-١ مخطط (انظر الصور لعرض املختلفة الطرق لرشح فئات

جوهر عرض إىل تهدف التي باالختزال تتسم مختزلة خطية صورة «الرتميز»: •
موضوعها.

مكان أو نشاط أو يشء عىل يدل عنرص من ُمكوَّنة صورة الصوري»: «الرسم •
أبواب عىل النوع توضح التي الصور (مثل شكل طريق عن ُمصوَّر شخص أو
الرسم فإن عام، يشء هو املصور اليشء أن فرضية عىل واعتماًدا الحمامات).

عامليٍّا. ومفهوم الثقافية الحواجز يَعرب الصوري
(عىل موضوع أو ليشء بوضوح محدد شكل (السيلويت): ظلية» «صورة •

الصوري). للرسم العاملية البرصية اللغة من النقيض
الهيئة. أو الشكل لوصف الغالب يف يُستخدم خط الخطي»: «الشكل •

الخطي. التأطري خالل من ُمكوَّنة هيئة أو شكل «التأطري»: •
طريقة بدقة فيُحاكي الهيئة، لوصف والظل الضوء يُستخدم والظل»: «الضوء •

الطبيعة. عىل للهيئات تصورنا
نسخ محاولة يف والظل) (الضوء درجة أو كاملة ألوان استخدام «الطبيعانية»: •
الواقعي. الرسم أيًضا عليه ويطلق الطبيعة؛ يف نتصوره كما موضوع أو يشء
يوجد واملعارصة الحديثة الجميلة الفنون ونقد نظرية يف أن فضلك من (الحظ
مدرسة منهما كلٌّ ويمثل مختلف تعريف والواقعية الطبيعانية مصطلح من لكل

مختلفة.) فكرية
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ترميزي رسم صوري سلويت شكل خطي التأط.

الضوء والظل الطبيعانية شدة التباين الحجميالحجمي

الصور. تصنيف :٨-١ مخطط

التباين عىل اعتماًدا الهيئات تصوير عىل الجميلة الفنون يف يُطلق التباين»: «شدة •
كياروسكور. اسم األبعاد ثالثي شكل عىل الواقع والظل الضوء بني الشديد

الثالثية بالهيئة لإليحاء مستخدمة نمذجة أو تدرج أو وظل ضوء «الحجم»: •
األبعاد.

مع ُمغاٍل نحو عىل معينًا نمًطا يتبع تفسري أو شخيص تفسري «التعبريية»: •
بمظهر صارم التزام هنا يوجد وال الروحاني؛ أو النفيس املعنى عىل الرتكيز

الطبيعانية. الحركة من النقيض عىل وهذا الطبيعة، يف األشياء

تكون أن يمكن أو الطبيعة، يف تبدو كما األشياء إىل مبارشًة الصور تشري أن ويمكن
:(٨-٢ مخطط (انظر مبتكرة تكون أن أو للحقيقة، تعديل

الطبيعة؛ يف نراها كما الواقعية األشياء نسخ يحاول تصوير «التمثيلية»: •
التشخييص. األسلوب أيًضا األسلوب عىل ويُطلق الصورة، عىل املشاهد ويتعرَّف
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معقد أو بسيط نحو عىل تحريف أو تعديل أو ترتيب إعادة «التجريدية»: •
التواصل. ألغراض أو األسلوبي للتمييز يستخدم الطبيعي املظهر لتمثيل

مدرك يشء أي من مشتقة غري واضح نحو عىل مبتكرة صورة «الالموضوعية»: •
أو شخًصا حرفيٍّا تمثل وال الطبيعة يف يشء بأي مرتبطة غري وهي برصيٍّا؛

الالتمثيلية. أيًضا عليها ويطلق شيئًا، أو مكانًا

التمثيلية

التجريدية

الالموضوعية

للتصوير. األساسية الثالثة التصنيفات :٨-٢ مخطط

الصور صناعة (1-3)

باستخدام الخاصة صورهم صناعة اإلبداع ملديري أو للمصممني يمكن اإلعالن مجال يف
باستخدام الصور األشخاص يصنع املثال، سبيل فعىل والوسائط؛ األدوات من عدد أي
املعروف الفوتوغرايف واملخطط الكوالج، وقصاصات والتجميع، والربمجيات، الفوتوغرافيا،
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والطباعة باأللوان والرسم باألقالم والرسم الفوتومونتاج إىل باإلضافة فوتوجرام، باسم
اإلبداع مديرو يستأجر أن يمكن أو وغريها، والخزف والنحت املختلطة والوسائل
أو اإلعالنية، بالحملة أو باإلعالن خاصة صور لصنع مصورين أو امني رسَّ واملصممون
اإلبداع مديري فإن بالعمل، مصور أو رسام بتكليف تسمح ال امليزانية تكون عندما
رسوم من ُمكوَّنة متاحة سجالت (وهي للبيع. املعروضة الصور يشرتون املصممني أو
دون «من وبأنها للبيع معروضة بأنها إليها يُشار سابًقا موجودة فوتوغرافية صور أو
وعند للبيع.) املعروضة الصور دور من املرشوعات ألحد ترخيصها ويمكن ملكية» عوائد
الذي هو آخر شخصا إن إذ سيطرتك؛ تقل للبيع املطروحة الصور هذه بني ما االختيار
الصورة كانت إذا تعديلها هو فعله تستطيع ما وكل وركبها رها وصوَّ الصورة يف َفكَّر

التغريات. بهذه تسمح حقوًقا تُعطي للبيع املطروحة
يعرض ما عىل مسيطًرا وتصبح أصلية، صورًة تصنع فإنك صورًة تصنع عندما
ذلك. وغري واملكان النظر ووجهة والزاوية وامللمس واأللوان اإلعالم، وسائل حيث من
يساهم الصورة يف ُمكوِّن كل ألن مهمٌّ؛ اختالف واختيارها الصورة صناعة بني واالختالف

التواصل. يف
للصور: عامة فئات ييل وفيما

أو ملصاحبة أو بمفردها تستخدم يدويٍّا مصنوعة مميزة مرئيات «الرسوم»: •
تعرض أو تربز أو تعزز أو توضح منطوق، أو رقمي أو مطبوع نص تكملة
وسائل يف الرسامون ويعمل مميزة، نظر وجهة رسام كل يُقدِّم النص. رسالة

ومميزة. فريدة أساليب الغالب يف ولهم متنوعة إعالمية
تسجيل أو اللتقاط الكامريا باستخدام مصنوعة مرئية الفوتوغرايف»: «التصوير •
مثل: مختلفة أنواع يف التجاريون الفوتوغرافيا مصورو يتخصص صورة.
الطلق، الهواء ومناظر والرياضة، األشخاص، وبورتريات الصامتة، الطبيعة
واملناظر الطبيعية، واملناظر الجوية، الفوتوغرايف والتصوير والصحافة، واألزياء،
التصوير ويُستخدم وغريها. والطعام، واملناسبات، املتحركة، والصور الحرضية،
تصميم ويف أيًضا اإلعالن يف الصحفي الفوتوغرايف والتصوير الفني الفوتوغرايف

الجرافيك.
يعتمد اختزايل، تمثيل موضوع، أو ليشء بسيط مرئي تصور الرسومي»: «تمثيل •
(انظر األساسية) صورها إىل املرئيات اختزال (أي الهيئة يف االقتصاد عىل عادًة

.(٨-٣ شكل

266



املرئي والتصور الخطوط

الصور أو الورق من قطع ولصق قص خالل من مصنوعة مرئية «الكوالج»: •
ويمكن األبعاد، ثنائي سطح عىل ووضعها مادة أي أو القماش أو الفوتوغرافية
الكوالج تقنية تنفيذ يمكن باأللوان. ودمجها يدويٍّا مصنوعة بمرئيات مزجها

الرقمية. بالوسائل محاكاته أو تقليدية وسائل باستخدام
أو الفوتوغرافية الصور من عدد من ُمكوَّنة تركيبية مرئية «الفوتومونتاج»: •

فريدة. صورة لتكوين الفوتوغرافية الصور من أجزاء
دمج مثل مختلفة، وسائل استخدام عن ناتجة مرئية املختلطة»: «الوسائط •

بالرسوم. الفوتوغرافية الصور

رسومي. تمثيل :٨-٣ مخطط

املرئيات بني ما تدمج الوقت عىل قائمة جرافيك رسوم املتحركة»: «الرسوميات •
والكمبيوتر، والفيديو السينما برمجيات باستخدام تُصنع الصوت وربما والكتابة
الرتويجية والتطبيقات األفالم ومقدمات التليفزيونية واإلعالنات التحريك وتشمل
املحمولة. الهواتف وإعالم اإلنرتنت عىل الربودباند وبث العام للبث واملعلوماتية
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البيئة أو الهيكل أو اإلحصائية البيانات أو للمعلومات رسومي تمثيل «امُلخطط»: •
األمور). أحد عمل (آليات العملية أو

أو للحقائق التخطيطي التمثيل من معني نوع البياني»: «الرسم -
البيانات.

العالقات لتوضيح يستخدم املخططات من معني نوع الخطي»: «البيان -
محاور. عىل غالبًا يمثل أكثر) (أو متغريين بني

طريق لتوضيح يستخدم التخطيطي التمثيل من معني نوع «الخريطة»: -
املوقع. لعرض جغرافية منطقة أو

الفئة هذه وتشمل البيئات، يف موجودة قائمة أشياء أو صور هي املوجودة الصور
عىل القطع (مثل مجانية نسخ بحقوق تتمتع التي الصور أو العام النطاق صور أيًضا
وغريها)، التزيني ومساطر والنقوش، الحميض، والحفر اللينو، عىل والقطع الخشب،
القديمة، والخطابات القديمة، الربيدية والبطاقات العابرة، واملطبوعات التاريخية، والصور
والطوابع، القديم، اللعب وورق القديمة، والصور العائلية، والصور القديمة، والخرائط
القديم، السيجار صناديق وملصقات القديم، اللف وورق القديمة، املعايدة وبطاقات
قد املوجودة الصور استخدام وعند وغريها. القديمة، والالفتات القديمة، وامللصقات

ذلك. األمر اقتىض إذا الرضورية الفكرية امللكية حقوق تأمني إىل تحتاج

الصور تعديل (أ)

الفوتوغرافية الصورة أو الرسم حتى أو الجاهزة الصورة تعديل الرضوري من يكون قد
الحاجة دفعتك إذا العمل محيط ويف بنفسك. أنتجتها أو إلنتاجها غريَك بها كلفت التي
من املصنوعة الجاهزة الصورة أو تكليف عىل بناءً املصنوعة الصورة تعديل إىل الرغبة أو
املوافقة عىل الحصول إىل األرجح عىل تحتاج فسوف املصورين، أو الرسامني أحد ِقبَل
أو الرسام أو املصور يُقدم وقد الشخص. لهذا الفكرية امللكية عىل تعديالت إلجراء
املتعلقة القواعد بعض الصور مخزن أو السجل يف للبيع املعروضة الصورة مرخص

لك. يرجع الحال بطبيعة صورتك وتعديل التحرير. أو بالتعديل
التي الشائعة القرارات من تعديلها أم هي كما الصور استخدام اختيار مسألة
الصورة خلفية يف موجودة دخيلة معلومات تتداخل أن املمكن فمن املصمم. يواجهها
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توصيل يف واألسود باألبيض صورة تلوين يساعد وقد الصورة. واجهة مع الفوتوغرافية
أو تحوير هو و«التعديل» اللمس. صفة تعزيز إىل ملمس إضافة يؤدي ربما أو الرسالة
معلومات إضافة أو حذف خالل من الصورة «تحرير» فيمكنك الصورة. مظهر يف تغيري
املختلفة الصور من أكثر أو صورتني ودمج الصور، بني ما «الجمع» ويمكنك برصية.
ما وهذا مختلفة، بطريقة الصورة «تقديم» ويمكنك فريد. كياٍن لتكوين الصلة وثيقة أو
أوزبورن مراجعة قائمة يف التفكري أعدت وإذا الفصل. من التايل القسم يف نناقشه سوف

الصورة. لتعديل كثريًة طرًقا فستجد

التقديم (ب)

تتواصل الصفحة تمأل التي فالصورة النهائي؛ التواصل عىل الصورة تقديم طريقة تؤثر
مسافة من املرئية والصورة فارغة. كبرية بمساحة املحاطة الصورة عن مختلفة بطريقة
مسافة من املشاهدة الصورة عن مختلفة بطريقة املشاهد عىل تؤثر سوف جدٍّا قريبة

ييل: ما مراعاة يجب والرتكيب املرئي التصور وعند بعيدة.
حافة من أو اليمني عىل أو اليسار عىل بالصورة املحيطة الفارغة املساحة الهوامش:
تقريبًا فتقدمها لها، إطاًرا تُمثل أو الصورة تقدم أن يمكن السفىل أو العليا الصفحة

.(٩-٤ مخطط (انظر رسمية بطريقة
استخدام عدم أي فقط، منه جزء الستخدام رسم أو فوتوغرافية صورة قص القص:
أو املشاهد؛ من املرئي اليشء لتقريب القص ويُستخدم بالكامل. الرسم أو الصورة
أو التواصل؛ عن املشاهد تشتت قد برصية معلومات لحذف أو درامي؛ تأثري إلضافة
الخارجي، شكلها تغيري خالل من األصلية الصورة يُغري والقص . ُمعنيَّ تأثري إلحداث
تركز الذي اليشء يغري أن ويمكن الداخيل؛ املحتوى تأطري وطريقة الداخيل، وحجمها

األصلية. الصورة عليه
اللذين الصورة أو الخط إىل يُشري الطباعة يف مصطلح الكامل: التسييل أو التسييل
ويمكن .٨-٦ شكل يف كما بصورة الصفحة فتُمأل الصفحة، حواف خارج يمتدان

جوانب. ثالثة أو جانبني أو جانب عىل يسيل أن الجزئي للتسييل
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و«مفاتيح». «تذاكر» مطبوع: إعالن :٨-٦ شكل

جورجيا. أتالنتا، كومبتون، راييل سويار اإلعالنية: الوكالة

.www.brandstorytellers.com اإللكرتوني: املوقع

أسوسييت. كليفالند بارت اإلبداعي: املدير

جاكسون. آل اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

هاوسمان. لورا الفني: املخرج
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كوهانيم. باريش الفوتوغرايف: املصور

إنفينيتي. سيتي إيليوت العميل:

.٢٠٠٢ ©

النص أعمدة أو النص لفصل أو للحدود تُستخدم خطوط أو رفيعة رشائط املساطر:
للفصل، استخدامها عند يكون للمساطر األمثل االستخدام فإن الغالب ويف الصورة. أو

.٨-٧ شكل يف كما االنتباه، من قليًال قدًرا إال لها تلفت فال كفواصل، أي

للحظة». املال غري آخر يشء عن نتحدث «دعونا مطبوع: إعالن :٨-٧ شكل

منيابوليس. أدكينز، هانت اإلعالنية: الوكالة
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أدكينز. دوج اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

ميتشيل. ستيف الفني: واملخرج املساعد اإلبداعي املدير

المبي. جو الفوتوغرايف: املصور

سكانديا. أمريكان العميل:

ويُربز الخلفية، عن يفصلها الصورة حافة عىل يمتد رسومي رشيط هو الحد الحدود:
الصورة، حول رفيعة مسطرة مثل بسيطة الحدود تكون أن يمكن الصورة. حدود
الباروك. طراز عىل لوحة حول زخريف صوري إطار مثل للغاية زخرفية تكون أن أو

.(٨-٤ مخطط (انظر يحيطه الذي اليشء عن االنتباه الحد يشتت أال ويجب

صورة صورة

حد حد زخريف

الحدود. :٨-٤ مخطط
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الشكل تصور أساسيات (4)

الفكرة عىل يعتمد الصورة تصور طريقة فإن بالخط التصميم مع الحال هو كما
توجد البرصية الفنون ويف والوسيلة. والسياق الصور مع والتكامل والجمهور واملحتوى
واإلعالن املطبوع اإلعالن تََفقد لتمييزه. أو الشكل لوصف تستخدم أساسية أساليب

التعبري. يف الشكل تصوير يُسهم كيف لرتى ٨-٨ شكل يف التليفزيوني
التصميم يف الستخدامها وُعدَِّلت الجميلة الفنون يف نشأت التالية املصطلحات بعض

اإلعالني:
الرتكيب. داخل األشكال أو الهيئات لوصف الخطوط استخدام بغلبة يتميز الخطي:

مرئي وصف عىل ويعتمد والهيئات، األشكال لوصف األلوان باستخدام يتسم الرسومي:
الخطوط. دقة من بدًال بالفرشاة، رسًما يشبه للشكل، تخطيطي أو عام أو

واللون والواضحة، النظيفة والحدود والحواف والتفاصيل الشكل بوضوح تتسم الحدة:
والواقعية التحديد، الواضحة والحواف واملفهومة، القراءة الواضحة والخطوط املشبع،
وُمحاذاة املغلقة، والرتكيبات الفوتوغرافية، للصور الواقعية اإلنتاج وإعادة املفرطة،

للنص. محدودة
األلوان ومجموعات الشفافة، والصور الضبابية، والحدود باألشكال يتميز االنتشار:
بالفرشاة. املرسومة اللوحات ومظهر الجوية البرصية واملؤثرات والطبقات، الباهتة،

متفًقا يكون عندما بدقة مصور املرسوم املوضوع أو اليشء أن املشاهدون يعتقد الدقة:
الشكل. ذلك عن عامًة املعروف مع أو يعلمون ما مع

أو ا معوجٍّ أو منحنيًا أو ممدوًدا أو معدًال املوضوع أو اليشء يكون عندما التشويه:
مشوًَّها. يكون عندها املعتاد، مظهره عن كثريًا ًا ُمغريَّ أو ملتويًا

وتفاصيل وصف باستخدام األساسية، أشكالها إىل برصيٍّا الصور تُختَزل االقتصاد:
اإليضاح. يف اإلمكان قدر قليلة

املكونة األجزاء من الكثري واستخدام التعقيد، عىل املرئي التصور يعتمد التعقيد:
البرصي. والتواصل الوصف أجل من والتفاصيل
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«… جوني عاد عندما األمريكية: املتحدة الواليات أيتها «شكًرا مطبوع: إعالن :٨-٨ شكل

نيويورك. وايد، وورلد جيت ذا اإلعالنية: الوكالة

برينشتاين. ديفيد الكاتب:

شواب. بيل الفني: املخرج

ستوك. املصور:
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آثار». األمريكية: املتحدة الواليات أيتها «شكًرا خارجي: إعالن

نيويورك. وايد، وورلد جيت ذا اإلعالنية: الوكالة

برينشتاين. ديفيد الكاتب:

شواب. بيل الفني: املخرج

شواب. بيل الفوتوغرايف: املصور

استعرايض». موكب األمريكية: املتحدة الواليات أيتها «شكًرا تليفزيوني: إعالن

نيويورك. وايد، وورلد جيت ذا اإلعالنية: الوكالة

برينشتاين. ديفيد الكاتب:

شواب. بيل الفني: املخرج

فيلم. بيج مسرت بيرب، تيم املدير:

سمولهايزر. ديف املحرر:

تقديم من األمريكيني يُمكِّن دائم سبيل إتاحة أجل من للربح الهادفة غري الرابطة هذه تكوَّنت «الخلفية:
املحارب، يوم يف املحاربني ألجل استعرايض موكب يف املشاركة من بدًال ولذلك املسلحة؛ لقواتهم الشكر

للمحاربني. الكليات يف للدراسة منًحا األمريكية املتحدة الواليات أيتها شكًرا حملة قدَّمت

صادق.» شكر التجارية: العالمة فكرة

وايد وورلد جيت ذا

األصباغ أو األلوان ومجموعات القليل، التباين عىل املرئي التصور يقوم الغموض:
الخط أحجام وتحديد الطبقات، ووضع الشفافة، والصور الثابتة، والرتكيبات الباهتة،

الجوي. واملنظور البعيدة، والرؤية واملحاذاة،
استخدام عرب وبارزة وجريئة كبرية ووضعيات بحركات األشكال عن تعرب الجرأة:
أو االقتصاص أو الشديد التباين أو السميكة، الخطوط أو املشبعة، األلوان مجموعات

القريبة. الصور
ومتحفظ. وغامض درامية أقل مرئي تصور البساطة:
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أبرز أو أعظم أو أكرب يكون أن ويمكن البرصية املبالغة يستخدم مرئي تصور املبالغة:
زخرفية. أكثر أو درامية أكثر أو

إىل تماًما، متماثلة عنارص أو متناظرة أشكاًال أو أنماًطا التصوير يستخدم التوقع:
متوقعة. اعتبارها يمكن التي األمور من وغريها وأوزان ثابت تركيبات جانب

التماثل، عدم أو الفجائية، الحركات عىل واالعتماد التفاصيل، يف الدقة تجاهل العفوية:
أو الحالة تغريات أو املفتوحة األشكال أو املنفصلة الخطوط أو الرسعة، تُغريِّ أو

العفوية. عن تعرب أن يمكن أساليب وكلها الضبابية، الحواف
خاللها. من الرؤية يمكن وال صلبة وتبدو كثيفة والعنارص األشكال القتامة:

صورة من االنتقال نستشف أن ويمكن بالشفافية، والصور الخطوط تتسم الشفافية:
آلخر. ملمس ومن آلخر، حرف ومن ألخرى،

صور أي أو رسومي عنرص أي قتامة تغيري املرئي التصور يتضمن الرقمية: الشفافية
يبدو بحيث العنرص تباين مستوى ويخفض التحريك. حالة يف أو الطباعة حالة يف
ما التجاور عىل أيًضا املرئي التصور يعتمد أن ويمكن القاتم. بأصله مقارنًة شفاًفا

القاتمة. وامُلكوِّنات الشفافة امُلكوِّنات بني
أو الخطوط طبقات تتداخل حني الرسومية الشفافية األنماط تستخدم الغالب يف
األلوان. حزم أو املجاالت أو الحروف أشكال أو الهيئات أو امللمس أنواع أو األشكال
الطبقات إىل تُشري الخطوط شفافية فإن الرسومية، بالشفافية متصل صعيد وعىل

اإلطارية. الخطوط أو الخطوط أو الخطية األشكال من الشفافة
إعادة أو األساليب أحد تقليد خالل من واضح نحو عىل يُصنع برصي مظهر املحاكاة:
«العينة» باسم إليه اإلشارة أيًضا ويمكن اإلحالة؛ أو االستيالء أو األفكار بني الجمع

له). سلبية إشارة (يف «االستيالء» باسم أو

والصور الخطوط بني التكامل (5)

قيمتهما من أكرب مجتمعني قيمتهما تكون أن يجب والصور الخطوط بني الجمع عند
٨-٩ شكل يف كما تضامنية عالقة يف أو متعاون، كثنائي والصورة الخط ويعمل منفردين.
قدَّمته الذي الكالسيكي اإلعالن يف كما أو الند، بالي ملالهي مضحًكا إعالنًا يُوضح الذي

.(٨-١٠ شكل (انظر دافيز لصالح «ديفيتو/فريدي» وكالة
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«استمتع». مطبوع: إعالن :٨-٩ شكل

الربيطانية. كولومبيا فانكوفر، أدفرتايزينج، ريثينك اإلعالنية: الوكالة

جراي. إيان اإلعالن: وكاتب الفني املخرج

سيبما. هانس الفوتوغرايف: املصور

باليالند. العميل:

والصورة التعليق أن إال كاملة. الرسالة تفهم لن فإنك بالعكس، والعكس التعليق، وقرأت الصورة غطيت «إذا
مالهي.» مدينة يف خطرية لعبة ركوب جولة إثارة عن هائلة، ظلٍّ بخفة يعربان، مًعا

التالية: األسئلة عن اإلجابة املفيد من الفكرة وتركيب تصوير عند

والصور؟ الخطوط بني التفاعل سيكون كيف •
الرتكيب؟ الصورة ستقود أم الرتكيب الخط سيقود هل •

اآلخر؟ عىل ويقل أحدهما عىل الرتكيز سيُسلَّط هل •
السمات؟ بعض يف والصور الخط سيشرتك هل •

األسلوب يف بينهما تباين سيوجد هل والصور، الخط بني تعارض سيوجد هل •
الشكل؟ أو
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أو رمًزا، سيصبحان أو مزج، أو تداخل أو تالمس بينهما سيحدث هل •
صور ستوجد أو صوًرا تتضمن كلمات ستوجد أو متجاورين، سيوضعان

كلماٍت؟ تتضمن

االقرتاح». قدَّم شخص ألي مقرتح «لدينا مطبوع: إعالن :٨-١٠ شكل

نيويورك. ديفيتو/فريدي، اإلعالنية: الوكالة

دافيز. العميل:

كارولينا يف والسياحة السفر موقع لصالح حملة يظهر الذي ٨-١١ شكل يف
ضمنيٍّا مستخدم والخط رمزية، بطريقة مستخدمان والصور الخط أن نجد الشمالية،

الصورة. يف

التكامل فئات (1-5)

نطاًقا: األوسع العالقات فئات نحدد فدعونا محددة. عالقات والصور الخطوط ن تكوِّ
يف — النجم فيكون — االهتمام من األسد نصيب الصورة أو الخط يأخذ البطولة: دور
حالة ويف املساعد. باملمثل شبيًها فيكون حياديًة، أكثر دوًرا الثاني ن امُلكوِّ يلعب حني
يف كما للصورة، السياق لوضع الخط اختيار يمكن النجمة، هي الصورة كانت إذا
البرصي بالتعبري مقارنًة متعمد» نحو «عىل الخط أهمية» «تقليل وعند .٨-١٢ شكل
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عندما أما للصورة. السياق دائًما الخط فيها يضع تكاملية، عالقة يُشكل فهذا القوي،
.٨-١٣ شكل يف كما املساعدة، هي الصورة تكون النجم، هو الخط يكون

سيارات». و«سينما طريق» «الفتة مطبوعة: إعالنية حملة :٨-١١ شكل

الشمالية. كارولينا تشارلوت، ماونتجوي، كاتشم لوفلر اإلعالنية: الوكالة

ماونتجوي. جيم اإلبداعي: املدير

279



والتصميم اإلعالنات

بيدرسني. دوج الفني: املخرج

سميث. كريتيس اإلعالن: كاتب

هول. وستيوارت فيلتمان أوالف الفوتوغرافيا: مصورا

الشمالية. كارولينا يف والسياحة السفر موقع العميل:

بطاطس». و«مقرشة حمام» ستارة «ماسورة مطبوع: إعالن :٨-١٢ شكل

السويد. جوتنربج، بودنفورش، آند فورشمان اإلعالنية: الوكالة

إيكلند. وأندرش يوكوبسون كارين الفنيان: املخرجان

دليهاج. وياملر يونسون، وفريدريك نيلسون، فيليب اإلعالن: ُكتاب

هينكيه. كارولينا الفوتوغرايف: املصور

السويد. آيكيا العميل:

من قطعة طريقة عىل واقعي سياق يف متوقعة غري صوًرا تستخدم الرجال تستهدف التي اإلعالنات «هذه
الواقع.»
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«بلدوزر». مطبوع: إعالن :٨-١٣ شكل

فيجاس. الس بارتنرز، آر آند آر اإلعالنية: الوكالة

لوبيز. رون اإلبداعي: املدير

كليج. جيدج اإلعالن: كاتب

مورتن. وبيكا أوستني جني الفنيان: املخرجان

جينسني. جاري الفوتوغرايف: املصور

أوت. شوت الفلني العميل:

.٢٠٠١ ©
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عن تُسفر متشابهة سمات ويمتلكان منسجمان والصورة الخط املتشابهة: السمات
املوضوعي. الغرض يف والصورة الخط يشرتك أو ،(٨-١٤ (شكل وتناغم توافق
املستخدمة، األلوان ومجموعة والهيئة، الشكل، ييل: فيما التوافق عىل التطابق يقوم
وامللمس، والخطوط، والسميكة، الرفيعة الكتابة ورضبات والعرض، واألوزان، والنسب،

الزمنية. والفرتة والسلبية، اإليجابية واألشكال

الحرشات». «إخضاع مطبوع: إعالن :٨-١٤ شكل

فلوريدا. أورالندو، أدفرتايزينج، بوش اإلعالنية: الوكالة

لودفيج. جون اإلبداعي: املدير

لودفيج. جون اإلعالن: كاتب

بورش. رون الفني: املخرج

ميدلتون. العميل:

ميدلتون.» فوائد توصيل عىل وتعمل وموحدة، متوافقة والرسمة الخط يف الخطية «الصفة
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التباين ويُسفر .(٨-١٥ شكل (انظر مختلفة صفات والصور الخطوط تمتلك التباين:
ساخرة. مفارقة عالقة أو تكاملية عالقة يف إما يتمثل تأثري عن بينهما

مرسح. مرشوع ملصقات: :٨-١٥ شكل

بالتيمور. ديزاين، سبري التصميم: استوديو

بالنكريت. ديفيد والرسام: املصمم

بروجكت». «ثييرت مرسح مرشوع العميل:
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يف تشرتك الخط يف والرفيعة السميكة الخطوط أن من الرغم وعىل والشكل، الفكرة عىل الرتكيز خالل «من
الطبيعة بني تباينًا صنع ديزاين سبري استوديو من بالنكريت ديفيد فإن الرسومات، مع الصفات بعض

الغريب.» الرسومات وطابع للخط الرسمية

تجاور) (أو تعارض حالة يف اليدوي الخط أو املطبوع الخط يكون التكاملية: العالقة
والعرض واألوزان والنسب والهيئة الشكل يف التباين عىل اعتماًدا للصورة، بالنسبة
عىل والسلبية. اإليجابية واألشكال وامللمس والخطوط والسميكة، الرفيعة والرضبات
يف امللمس ناعمة صورة ُمتعرِّجة، صورة مقابل يف سميك ذيل ذو خط املثال، سبيل
املزج إن الصنع. متقنة غري صورة مقابل التفاصيل شديدة صورة باهت، خط مقابل

التعارض. يخلق أن أيًضا يمكن التاريخية والفرتات األساليب بني
من بينهما ما إلبراز سعيًا والصورة الخط بني الجمع عند ساخرة: مفارقة عالقة

ساخرة. النتيجة تكون اختالف

عرضحالة

راي روبن

١٩٩٦–٢٠٠٩ ووك: أرت ملصقات ديزاين، دوج مودرن رشكة

moderndog.com
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العمل يف استمرت ١٩٨٧ عام ديزاين دوج مودرن رشكة تأسيس يف راي روبن شاركت أن منذ
ومرشوعات والتعبئة امللصقات وتُعد — وعامليٍّا محليٍّا — التجزئة ورشكات الرتفيه رشكات لصالح
أدوبي ومؤسسة كوكاكوال، عمالئها أحدث ضمن ومن لها. بالنسبة املفضلة األعمال من الهوية
تلقت وقد نيشن. واليف فاكتوري، وشاوت! دوج، جرين أوليف ومنتجات كيو، وبلو سيستمز،
يف ملصقاتها وتظهر املتحدة. الواليات يف البارزة التصميم مؤسسات كلِّ من تكريمات روبن
تطوير مركز ويف الكونجرس، مكتبة ويف مارسان)، روهان (جناح اللوفر ملتحف الدائمة السجالت
فرنسا، يف القومية املكتبة ويف كونج، هونج يف الرتاث ومتحف كوبا)، (هافانا، البرصية الفنون
القومي هيويت كوبر ومتحف القومي، وارسو ومتحف هامبورج، يف والتصميم الفن ومتحف
عرشين تسرتجع دراسة بوكس كرونيكل رشكة نرشت ٢٠٠٨ مارس ويف الكثري. وغريهم للتصميم،
عاًما عرش ستة عن يزيد ما مدار وعىل دوج. مودرن رشكة ملصقات عىل تُركز التاريخ من عاًما
كورنيش كلية يف مساعد كأستاذ حاليًا روبن تعمل وعامليٍّا. محليٍّا الورش، يف وعلمت حارضت

واشنطن. يف سياتل يف للفنون
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والتصميم اإلعالنات

.١٩٩٦ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:

ألوان باستخدام كبريًا رسًما صنعنا البداية يف السنوي. الفني جرينوود-فيني ملعرض األول امللصق هذا «كان
ولم أجزائه. تجميع إعادة وحاولنا الورق تصوير آلة عىل كله الرسم َقلَّصنا ذلك وبعد والرش. االستنسيل

به.» وقبلنا السيئ التجميع منظر فأعجبنا مثاليٍّا، اصطفاًفا تصطف األجزاء جعل نستطع
دوج مودرن

.١٩٩٧ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:
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املرئي والتصور الخطوط

.١٩٩٨ ووك أرت العنوان:

كوستاريال. فيتوريو والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:

للنظارة ملاذا كوستاريال. فيتوريو يقول هكذا أو سائرة، عمالقة عنٍي ُمْقلة مثل رائع» «فن عن يعرب يشء «ال
عدستان؟»

دوج مودرن

287



والتصميم اإلعالنات

.١٩٩٩ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:

من سحاب ولها يٍد شكل عىل الفوم من عمالقة بذلة مرتديًا شخص يسري الفنية املسرية أثناء عام كل «يف
فحسب.» نمزح إننا امللصق. عىل فصورناه الخلف،

دوج مودرن
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املرئي والتصور الخطوط

.٢٠٠٠ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:
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والتصميم اإلعالنات

.٢٠٠١ ووك أرت العنوان:

راي. روبن املصمم:

شرتاسبريجر. أليس الرسام:

نيبورهود. فيني جمعية العميل:
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املرئي والتصور الخطوط

.٢٠٠٢ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: امُلصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:

جمجمة إىل تتحول فسوف وإال تعبًا الجلوس إىل تضطر سوف الفنية األعمال من الكثري إىل تنظر «عندما
عيون.» بأربع

دوج مودرن
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والتصميم اإلعالنات

.٢٠٠٣ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:

يستمتع لشخص صورة وإظهار الفوتوغرافيا استخدام قرَّرنا العام هذا يف ووك أرت مللصق «بالنسبة
من بدًال عجلة لديه الرجل هذا أن أخريًا الحظنا الطباعة من فقط أسابيع وبعد فحسب. ووك أرت بمعرض

العينني.»

دوج مودرن
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املرئي والتصور الخطوط

.٢٠٠٤ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:
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والتصميم اإلعالنات

.٢٠٠٥ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:

هو لها بالنسبة املفضل الجزء ووك. أرت ملعرض العارش العيد هو هذا ألن نفسها؛ عىل كثريًا روبن «ضغطت
وعندما آخر، ملرشوع الفراشة جناحي قصت لقد املطوي». الوشاح املطويني، القطة ذراعا الفراشة، «جناحا
صوت جاء ثم ذراعني. بال املرسومة القطة جسم أعىل وسقط إحداهما طار الفوضوي مكتبها عرب نقلتهما

عظيم!»» تصميم من له يا «رائع، يقول: السماء من

دوج مودرن
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املرئي والتصور الخطوط

.٢٠٠٦ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:
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والتصميم اإلعالنات

.٢٠٠٧ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهوود. فيني جمعية العميل:

أرت معرض لصالح تصميمنا يف دايل سلفادور أسلوب استلهمنا لقد ثالثي، حامل عىل له مسمى ال «يشء
السنوي.» ووك

دوج مودرن
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املرئي والتصور الخطوط

.٢٠٠٨ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:
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والتصميم اإلعالنات

.٢٠٠٩ ووك أرت العنوان:

راي. روبن والرسام: املصمم

نيبورهود. فيني جمعية العميل:
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التاسع الفصل

الرتكيب

الرتكيب؟ هو ما (1)

عىل الرتكيب ترابط ويعتمد للمحتوى. شكًال يُعطي ما هو الرتكيب التصميم، عملية يف
مرئي وتصور جيدة فكرة عن ينتج املثري والشكل املحتوى. وتشكيل ترتيب طريقة

بدقة. ُمحسنة كلها وتركيب
املرئي التصور عن الناتجتان والبنية كاملًة املكانية والصفة الشكل، هو الرتكيب
ومن باآلخر أحدهما عالقة حيث من والصور) (الخط الرسومية العنارص وترتيب املتعمد
(املتمثلة الرسمية العنارص باستخدام عليك تركيب كل ويف بالتنسيق. عالقتهما حيث
املبادئ وتوظيف والصور، الخط لتصور وامللمس) والقيمة، واللون، والشكل، الخط، يف
الرتكيب. عملية يف والتناسب) واإليقاع، والوحدة، والرتكيز، التوازن، يف (املتمثلة األساسية
«يبدأ التصميم أن تسايزيل إيفا املنتجات تصميم أسطورة أمثال البعض يرى
تؤدي التي التنفيذية الرسومات إىل واملالحظات األولية املخططات من ينتقل ثم بفكرة،
— والتصميم األفكار إنتاج عملية أن اآلخر البعض يرى بينما النهائي».1 التصميم إىل
هو النهاية يف التصميم خطية. ال عملية األغلب يف هي — إبداعية عملية أي شأن شأنها

تكرارية. عملية
الرتكيب إىل املصممني معظم يميل ثابت، تطبيق أي واحد، سطح تصميم عند
الصفحة لتطبيقات عادًة املستخدمة الرتكيب وسائل إحدى استخدام من بدًال العفوي
إىل الفكرة من تنتقل أم عفويٍّا، تركب أكنت وسواء النموذج. أو الشبكة مثل املتعددة
التفكري؛ وتعيد تراجع أم الوسائل، من غريها أو الشبكة تستخدم أم النهائي، املخطط

املنشود. الهدف هو واملثري الواضح البرصي التواصل يظل



والتصميم اإلعالنات

األساسية الرتكيبية البنى (2)

يف ستبدأ كيف األرجح) عىل تصورها يف (وفكرَت إعالنية فكرة ولدت أن بمجرد
تحديد ذلك ويف والرتكيب، املرئي للتصور محفًزا اإلعالن «فكرة» تكون أن يجب تركيبها؟
عملية تبدأ ولكي للمبتدئني. بالنسبة هنا ها مفيدة والتعليمات و«السياق». «املحتوى»

ييل: ما تحديد إىل ستحتاج اإلعالنية الفكرة تطوير

له. قوله يف ترغب الذي والجمهور قوله تريد الذي األمر •
وجه. أفضل عىل الرسالة تنقل التي والعنارصالرسومية للتواصل األسايس الهدف •
(ولجذب الجمهور مع تواصل أفضل لتحقيق الرسومية العنارص تنظيم طريقة •

الجمهور). انتباه
عليها. الرتكيز تقليل الالزم واألمور عليها الرتكيز تسليط الالزم األمور •

ثالثة عىل منصبٍّا سيكون الفصل هذا تركيز لكن أساسية تركيبية بنى عدة يوجد
والرتكيبات الصور، عىل القائمة والرتكيبات الكتابة، عىل القائمة الرتكيبات هي: أنواع

التضامنية. البرصية اللفظية
(انظر الصور عىل الرتكيز وتقلل الكتابة عىل تركز الكتابة: عىل القائمة الرتكيبات
(انظر الرتكيب يف الوحيد العنرص الكتابة تكون أن يمكن الواقع، يف .(٩-١ شكل

.(٩-٢ شكل
وتصبح الكتابة، عىل الرتكيز وتقلل الصورة عىل تركز الصور: عىل القائمة الرتكيبات
الكتابة عن الرتكيب يستغنَي أن ويمكن .(٩-٣ شكل (انظر «البطلة» هي الصورة

يشء. كل عن الصورة تعرب حيث كتابة)، دون (حل بالكامل
تكون أساسية صورة إىل مستنًدا الصور عىل القائم الرتكيب يكون أن ويمكن
األساسية الصورة تكون أن ويمكن لها. تابعة األخرى الرسومية والعنارص الصور كل

وتعززه. الرتكيب يف رئيسيٍّا دوًرا تلعب أو وكبرية، وحيدة
واضحة، أساسية صورة وجود دون الصور عىل القائم الرتكيب بناء وسعك يف
الهيكل أو الشبكة، أو الوترية، أو التسلسل، خالل من العالقات تبنى الصدد هذا ويف
الحواف، محاذاة أو املحورية، املحاذاة أو املتدرجة، الهياكل أو التكرار، أو الوحدوي،
فإن صورة، أي سيطرة عدم من الرغم وعىل موحد. مبدأ أي أو والتدفق، التمركز أو

لها. تابعًة الكتابة وتبقى أيًضا الرسالة تنقل الصور
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الرتكيب

زد». «حرف مطبوع: إعالن :٩-١ شكل

نيويورك. ديفيتو/فريدي، اإلعالنية: الوكالة

ديفيتو. سال اإلبداعي: املدير

وود. جيم الفني: املخرج

ليبتون. بيرت اإلعالن: كاتب

للمبارزة. ميرتوبوليس مدرسة العميل:

بدقة.» املبارزة مدرسة رسالة التاريخية الناحية من الالئق الخط «ينقل
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والتصميم اإلعالنات

جونز. جيمي متجر: الفتات تصميم عبوات، تصميم مطبوعة، إعالنية حملة :٩-٢ شكل

ويسكونسن. ماديسون، بروباجاندا، بالنيت التواصل: رشكة

ويد. كيفني اإلبداعي: املدير

كرول. ومايك إيبارا دان املصممان:
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الرتكيب

جوردون. سيث اإلعالن: كاتب

جونز. جيمي العميل:

بروباجاندا. بالنيت ©

ذائبون. أشخاص حملة: :٩-٣ شكل

فيكتور. ستيفن اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

فولبيه. روكو الفني: املخرج

راينهارت. كارمون الفوتوغرايف: املصور

آرتس. إيمدج ديجنان، بات تجميلية: فوتوغرافية ملسات

كريم. آيس جريتريز العميل:

إدفرتايزينج. فيكتور قبل من ٢٠٠٨ ©

ستذوقه.»» كريم آيس أفضل هو «هذا أن: هو قوله أردنا ما «كل

فيكتور ستيفن
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والتصميم اإلعالنات

كنت ما إذا الصور عىل القائمة الرتكيبات يف مراعاتها الواجب األخرى األمور ومن
فالصورتان املعنى؛ لتوصيل جنب إىل جنبًا صوًرا ستضع أم واحدة صورة ستُوظف

تآزرية. بطريقة املعنى تنقل املتجاورة الصور أو
.(٩-٤ شكل (انظر عنوانًا اإلعالن يحمل أال أيًضا املمكن ومن

لتوصيل مًعا األساسية والصورة العنوان يعمل عندما يحدث اللفظي: البرصي التضافر
التضافر لعالقة تابعة كلها األخرى الرسومية العنارص تكون الرتكيب هذا ويف املعنى.
شكل (انظر اإلعالن يف أساسية بنية الرتكيبة وهذه الرئيسية. والصورة العنوان بني

التواصل. من مزيًدا تساوي العنوان إىل باإلضافة فالصورة ٩-٥)؛

«الحلزون». مطبوع: إعالن :٩-٤ شكل

الربيطانية. كولومبيا فانكوفر، أدفرتايزينج، ريثينك اإلعالنية: الوكالة

جراي. إيان الفني: املخرج

جراي. إيان اإلعالن: كاتب
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الرتكيب

سيبما. هانس الفوتوغرايف: املصور

الند. بالي العميل:

«زفاف». مطبوع: إعالن :٩-٥ شكل

لندن. بي، دي دي بي إم بي اإلعالنية: الوكالة

ريس. بول الفوتوغرايف: املصور

كالرك. وايات جون الوكيل:

فاجن. فولكس العميل:
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والتصميم اإلعالنات

األساسية التصميم مبادئ (3)

املتعددة واألسطح الفردية األسطح عىل تنطبق التي األساسية التصميم مبادئ دليل إليكم
املتحركة. والرسوميات

النسق (1-3)

سيما ال يتضمنه، الذي املجال إىل باإلضافة املحدد، اإلطار وهو بنسق، تطبيق كل يبدأ
(ورقة، األساسية املادة أو املجال هو والنسق التصميم. حدود أو الخارجية الحواف
أو الشاشة وحدود للتصميم. إلخ) … خارجية إعالنات لوحة محمول، هاتف شاشة
مثل للنسق املضافة األخرى العنارص مثل تماًما الرتكيب يف بالكامل تشرتك الصفحة
إعالن مثل معينة تطبيقات لوصف أيًضا يُستخدم نسق ومصطلح الصورة. أو الكتابة

اإلنرتنت. مواقع أو املجلة

اسباجتي». صلصة «توابل، مطبوع: إعالن :٩-٦ شكل
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الرتكيب

نيويورك. ديفيتو/فريدي، اإلعالنية: الوكالة

ديفيتو. سال اإلبداعي: املدير

ماكاريليل. سوزان الفني: املخرج

إردام. إرهان اإلعالن: كاتب

.eCampus.com العميل:

النسق عن والبعد النسق حجم (أ)

والكثري الشاشات من الكثري وتوجد واسًعا. انتشاًرا اإلعالنية والرسائل الصور تنترش
الهواتف شاشات نستخدم الطريق عىل نكون عندما بالصور. تعج التي األسطح من
العامة. الشاشات أو األجرة سيارات أعىل الفتات أو الطرق إعالنات ونرى املحمولة،
وربما الكمبيوتر وشاشات املحمولة الهواتف شاشات نشاهد فإننا العمل يف نكون وعندما
املحمولة الهواتف شاشات نرى فإننا البيت يف نكون وعندما واألكشاك. واملجالت الصحف
يجب ولذلك، األخرى؛ املطبوعات إىل باإلضافة التليفزيون وشاشات الكمبيوتر وشاشات

التايل: مراعاة
النسق؟ نرى وكيف أين السياق:

الشاشة. أو الصفحة أبعاد الحجم:
الشاشة. أو للصفحة بالنسبة املشاهدة مكان البعد:

سكيماتيك، يف اإلبداعي املسئول هريجستاد، ديل يُطلق الشاشة عن البعد مناقشة عند
ويقدر الشخصية»، اإلعالم «وسائل اسم الكمبيوتر وشاشة املحمول الهاتف شاشة عىل
مشاهدة لتجربة وبالنسبة قدمني؛ أو قدم بنحو والشاشة الفرد بني تفصل التي املسافة
عرشة بنحو املسافة هذه تقدير أن فريى واألصدقاء التقليدية لألرسة بالنسبة التليفزيون
العامة اإلعالم لشاشات بالنسبة املسافة هذه ترتاوح أن ويمكن األمثل؛ التقدير هو أقدام
قدم. ٢٠٠ إىل تصل مسافة إىل اللمس) شاشات حالة (يف للغاية قريبة مسافة بني ما
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التوازن (2-3)

املحور جانبَي عىل البرصي للثقل املتساوي التوزيع يحققه الذي االستقرار هو «التوازن»
الرتكيب ويتسم الرتكيب. عنارص كل بني للثقل املتساوي التوزيع إىل باإلضافة املركزي،
لخلق مراعاتها الواجب من صلة ذات غري برصية عوامل عدة وتوجد بالتجانس. املتوازن

كالتايل: وهي التوازن،

الذي الرتكيز أو البرصي الجذب من النسبي القدر إىل البرصي» «الثقل يشري
ولونه وقيمته وشكله حجمه بسبب الرتكيب يف الرسومي العنرص يحمله

وملمسه.
عىل الرسومي العنرص أو العالمة وضع «مكان» فإن ذلك إىل باإلضافة
املناطق فإن البرصي اإلدراك صعيد وعىل البرصي. الثقل عىل يؤثر الصفحة
والقلة. الكثرة حيث من البرصي الثقل يف متفاوتة تبدو الصفحة يف املختلفة

ذاتية». و«سرية «أريكة» مطبوع: إعالن :٩-٧ شكل
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كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

جرايهاوند. العميل:

بي. إس إس بي آند جرايهاوند ©

هو والتناظر متناظر». «غري أو «متناظًرا» يكون أن يمكن املتوازن والرتكيب
املركزي. املحور جانبَي عىل البرصي للثقل متساٍو توزيع فهو متكافئة؛ لعنارص انعكاس
(شكل امللصق هذا يقسم رأسيٍّا محوًرا تخيَّل التناظر. ا جدٍّ يشبه املتقارب» «التناظر

الشكل. جانبَي عىل للثقل متساويًا توزيًعا وسرتى نصفني؛ إىل (٩-٧

التناظر

التناظر ا!تقارب

عدم التناظر

التوازن. أنواع :٩-١ مخطط
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والثقل الثقل خالل من يحدث البرصي للثقل متساٍو توزيع هو التناظر» «عدم
جانبَي عىل العنارص محاكاة» «دون مضاد بعنرص عنرص موازنة خالل من املضاد
املكان يف التفكري يجب متناظر غري توازن ولتحقيق .(٩-٧ (شكل املركزي املحور
املوجودة بالعالمة الخاصني وامللمس والشكل واللون والقيمة والحجم البرصي والثقل
تأثري يف يُسِهم ومكانه عنرص فكل أخرى. عالمة بكل جميًعا ومقارنتها الصفحة عىل

التصميم. يف العام التوازن

امليزانية». «حزام مطبوع: إعالن :٩-٨ شكل

لندن. بي، دي دي بي إم دي اإلعالنية: الوكالة

ماهون. أالن الفوتوغرايف: املصور

ستيفنز. هورتون الوكيل:
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أنليميتيد. جارديان العميل:

الجارديان.» شعار زاوية وكذلك للعنوان بدقة املخطط واملوضع اليسار عىل املوجود الحزام بني توازن «يوجد

برصية وقًوى أوزاٍن بني املوازنة بتحقيق نقوم متناظرة غري تركيبات تصميم عند
ثقل كل أن يف فكر آخر. برصي ثقل اسرتاتيجيٍّا يعادله البرصي فالثقل متعارضة؛
الرتكيب، يف اسرتاتيجيٍّا موضوعة مضادة موازنة قوة يتطلب الرتكيب يف تضعه برصي

.٩-٩ شكل يف كما

الكامنة». طاقتك أطلق «نيفادا: مطبوع: إعالن :٩-٩ شكل
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فيجاس. الس بارتنرز، آر آند آر اإلعالنية: الوكالة

أوبراين. تيم اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

كوربيت. مايك املصمم:

إريكسون. جيم الفوتوغرايف: املصور

للسياحة. نيفادا مفوضية العميل:

.٢٠٠١ ©

البرصية الهرمية (3-3)

الهرمية مبدأ فإن اإلعالن، إىل النظر يف ثواٍن بضع من أكثر يقضون ال الناس ألن نظًرا
البرصية والهرمية للرسالة. الرسيع الوصول يسهل مما والرتابط، النظام يحقق البرصية
يف كما املشاهد، إرشاد يف ويُستخدم للرتكيز، وفًقا الرسومية العنارص «كل» ترتيب هي
إبراز مع األهمية، حسب عىل البرصية العنارص ترتيب بالرتكيز ويقصد .٩-١٠ شكل
مسيطرة الرسومية العنارص بعض تصبح بحيث اآلخر، البعض عن العنارص بعض

وهكذا. وثالثًا؟ وثانيًا؟ أوًال؟ املشاهد يراه أن يف ترغب الذي ما تابعة. واألخرى
الرتكيز تقليل يف ترغب التي واألمور عليها الرتكيز يف ترغب التي األمور تحدد عندما
اللونية والدرجة واالتجاه والشكل والحجم واملكان تركيز. نقطة تخلق فإنك عليها
أو الرسومي (العنرص االنحراف درجة أو الرسومي العنرص وملمس والتشبع والقيمة

اإلعالن. تركيز نقطة خلق يف تُسهم كلها البقية) عن املنحرفان الصورة

الديناميكية البرصية الهرمية (أ)

الواجهة تكنولوجيا أو املتعدد اللمس إمكانيات ذات اللمس شاشات استخدام عند
األجهزة لهذه التصميم وعند وتتحرك. ديناميكية، البرصية الهرمية تصبح اإليمائية
بالنسبة املعروض وحجم ومكان البعد) أو القرب حيث (من املسافة مراعاة إىل ستحتاج
وعندما للمس؛ تستجيب اللمس شاشة األخرى. الرسومية والعنارص والشاشة للمشاهد
يحركه ثم اإلبهام مع بالسبابة لألمام فيسحبه رسوميٍّا، عنًرصا األشخاص أحد يُقرب

للمشاهد. وأقرب أكرب يبدو أقرب،
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و«سائح». كونجرس»، و«عضوة قتل»، «جريمة مطبوعة: إعالنية حملة :٩-١٠ شكل

لندن. لو، اإلعالنية: الوكالة

إنجيه. تشارلز اإلبداعي: املدير

ويليامز. ستيف الفني: املخرج

ليم. إدريان اإلعالن: كاتب

بروتس. ديفيد الفوتوغرايف: املصور
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أوليمباس. العميل:

تفوت لن أنك يعني بيكسل مليون ٤») وعبارة شيئًا. تفوِّت لن أنك لدرجة الجودة عالية صوًرا الكامريا «تنتج
من املشاهدين انتباه تجذب الحملة هذه فإن ذلك، عىل عالوة الزعم. بهذا تقنعنا الصور إىل باإلضافة شيئًا»)

الدليل.» عن الصورة يف البحث عىل حثِّهم خالل

الوحدة (4-3)

إىل بعضها منتمية كانت لو كما الرسومية العنارص كلُّ تبدو بأن يجب الوحدة لتحقيق
بعض.

حالة دراسة

سكيماتيك.

هريجستاد. ديل اإلبداعيني: املسئولني وكبري اإلبداعي املسئول

برش. جيسون املستخدم: لتجربة التنفيذي الرئيس ونائب املستخدم تجربة عن املسئول

كوفمان. تريفور التنفيذي: والرئيس الحسابات مسئول

سكيماتيك. مؤسسة ©

لالبتكار ليونز كان مهرجان اللمسيف حائط

املوقف

عىل الفرق وتدريب داخلية وتصميم أبحاث مشاريع إجراء يف تاريخ سكيماتيك وكالة لدى
سبيل عىل كونيكت بوك وفيس أندرويد، وجوجل سريفيس، مايكروسوفت مثل الناشئة التكنولوجيا
من األفق يف يلوح ملا االستعداد هو للعمالء االبتكار لتقديم طريقة أفضل أن نعتقد إننا الذكر.
عن النظر برصف للعمالء للوصول طريقة أفضل أن أيًضا ونعتقد فيه. الخربة اكتساب خالل

تقديرهم. سينال شيئًا األمر واقع يف لهم نُقدِّم أن هي الوسيلة

للنمو؛ كبرية فرصة تُمثِّل أنها وجدنا الذي الرقمي الفضاء مناطق أحد املنزل خارج التفاعل كان
تصبح أن املحتمل ومن العامة، األماكن يف مثبتة أصبحت الرقمية الشاشات من والكثري فالكثري

حاليٍّا. هي كما الفيديو محتوى لتقديم مخصصة أنظمة من أكثر
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لم التعقيد من ومستوى بحجم ابتكاري بمرشوع االضطالع سكيماتيك رشكة قررت السبب لهذا
الجديدة التفاعل منصة إلطالق كمكان لالبتكار ليونز كان مهرجان واخرتنا قبل. من أحد يجربه
يف أيًضا وأملنا حقيقية. فائدة له يشء تقديم قوة إظهار أردنا ألننا اللمس؛ حائط عليها أطلقنا التي
تكنولوجيا وسع يف ما حول الصناعة يف االبتكارية العقول أعظم من امُلكوَّنة املجموعة هذه نُلهم أن

تقديمه. اللمس وتكنولوجيا املنزل خارج التفاعل

إسهامنا

مت صمَّ للحضور، قيمة أعىل اللمس حائط تقديم لضمان ليونز كان مهرجان منظمي مع بالرشاكة
واتصال معلومات مركز بمثابة وكانت أقدام، ′٥ × ′١٢ أبعادها متعدد، ملس شاشة سكيماتيك
١٦٠٠ × ٣٨٤٠ تبلغ التي األبعاد ذات الزجاجية الشاشة وقدَّمت .٢٠٠٩ عام مهرجان يف
مع الشخيص التفاعل من املتعددين املستخدمني ومكَّنت الوضوح، عالية تفاعلية رسوميات بيكسل

إصبع. بلمسة املهرجان معلومات

كان مدينة من لكل األبعاد ثالثية خرائط استعراض من املهرجان مندوبي اللمس حائط َمكَّن
باإلضافة معها. والتفاعل «باليه» عليها يُطلق التي املهرجان لقاعة للتكبري قابلة تفصيلية وخريطة
عن معلومات تحوي أنفسهم إىل إلكرتوني بريد رسائل بإرسال للمستخدمني سمحت فقد ذلك، إىل
املهرجان. مكان من االتجاهات عن فضًال املحيطة املنطقة يف املوجودة والفنادق والحانات املطاعم
يعج الذي بالكامل األسبوع جدول يُوضح جانت مخطَّط غرار عىل تصوير يوجد الشاشة وأعىل
يف للتوسيع قابًال كان حدث وكل جوائز. وعروض فنية، ومحارضات وورش، متداخلة، بندوات
موضوًعا الجدول وكان اإللكرتوني. الربيد عرب للمشاركة قابًال وكان فريدة أحداث» «عنرص صورة
مرئيٍّا يظل بحيث اللمس، حائط من للغاية القريبني األشخاص رءوس فوق اسرتاتيجيٍّ نحٍو عىل

بعيدة. مسافة من يستخدمونه الذين للناس

أخرى قيِّمًة أداًة اللمس حائط َقدَّم فقد التفصيلية، املعلومات من الكثري تقديم جانب إىل
عن البحث األشخاص وسع ففي بعض. مع بعضهم التواصل إمكانية وهي أال للمستخدمني؛
إىل جنبًا وقوفهم حالة يف أو املعلومات، لتبادل طلبًا يرسلون ثَمَّ وِمن باالسم؛ اآلخرين املستخدمني
اإللكرتوني الربيد طريق عن اللمس حائط خالل من االتصال بيانات تبادل يستطيعون فإنهم جنب
لبعض. بعضهم وإعطائها الشخصية الرمزية بصورهم املرتبط الوسم» «اسحب وسم سحب عند

بالرتددات الهوية تحديد تكنولوجيا استخدام كانت اللمس حائط يف إثارة األكثر السمة ولعل
املهرجان، مندوبي شارات يف السلكية برتددات الهوية تحديد وسوم تضمني خالل فمن الالسلكية.
الزجاج خلف املوجودة ات املجسَّ نحو اقرتابهم مع املستخدمني هوية تحديد من الحائط تُمكن

اآلخرين. املستخدمني جانب إىل لهم وفريدة شخصية تجربة وتقديم
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التقنية االبتكارات

ومن الفريدة. التحديات من عدًدا الفريق واجه اللمس حائط وبناء وتطوير تصميم فرتة مدار عىل
حائط أجل من بها خاصة الربمجيات من العديد سكيماتيك طوَّرت النهائي الحل تقديم أجل
آنذاك كان (الذي فور فليكس أدوبي برنامج يف متضمنة مستخدم واجهة ضمنها من كان اللمس.
الجدار، عىل األفراد ملسات لرتجمة اللمس متعدد ُمميَّز إطار وهو التجريب)، قبل ما مرحلة يف
إطار خالل من تعمل الالسلكية بالرتددات الهوية لتحديد مخصصة وسيطة برمجية إىل باإلضافة
للسماح — ليونز كان مهرجان بيانات قاعدة مع دقيًقا تكامًال الحائط تَطلَّب كذلك نت. دوت

التسجيل. بمعلومات وارتباًطا — املواعيد جدول ملعلومات الحقيقي الزمن يف بتحديثات

بالرتددات الهوية تحديد وسوم أفضل الختيار موتوروال مع تشاركنا فقد العتاد، صعيد عىل
هوائيات إىل باإلضافة البرش)، عىل وليس البرشية غري األشياء عىل عادًة تستخدم (التي الالسلكية
ومن الزجاج. خلف من املندوبني شارات عىل للتعرف املستخدمة الالسلكية بالرتددات الهوية تحديد
الربوجيكتور أجهزة من ستة تثبيت األمر تطلب بيكسل مليون ٦٫١٤ من امُلكونة الشاشة بناء أجل
كان وأخريًا العيوب. من خالية واحدة صورة لتكوين سلًسا تثبيتًا القصري الضوئي اإلسقاط ذات
قابلة بوصة كلَّ أن من للتأكد وضبطها الحمراء تحت األشعة الليزر أشعة من سلسلة توجيه لزاًما

اللمس. مدخالت بدقة تحدد مربًعا قدًما ستني مساحته تبلغ الذي الزجاجي السطح يف للمس

جديدة نماذج أيًضا سكيماتيك طورت اللمس، لحائط جديدة تكنولوجية حلول بناء إىل باإلضافة
جديدة أفعال مجموعة الجديدة املنصة هذه وتطلبت املستخدمني. متعدد اللمس أحادي للتفاعل
يستخدم الذي الذكي الهاتف حتى أو الفأرة أو املفاتيح لوحة استخدام من النقيض عىل تماًما،
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والواجهة املستخدمني بني الفردية التفاعالت لتصميم الدقيق االنتباه لزاًما وكان اللمس. تكنولوجيا
التصميم إىل وباإلضافة جنب. إىل جنبًا يعملون الذين املستخدمني بني التفاعالت إىل باإلضافة
ميد مان رشكة صممته به خاص مميز صوت التفاعل أنواع من نوٍع لكلِّ كان فقد البرصي،

الجديدة. اللمس سلوكيات لتعزيز ميوزيك
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التأثري

ما عىل اللمس حائط تعرَّف ٢٠٠٩ عام يونيو يف أسبوًعا استمر الذي ليونز كان مهرجان أثناء
تجمع ذروة ويف تفاعل. كل يف املتوسط يف دقائق أربع الناس وقىض مستخدم، آالف ستة عن يزيد
من باملائة وتسعني نفسه، الوقت يف الحائط حول األشخاص من عرشات يتجمهر كان الناس
القبول. عىل حازت االتصال معلومات تبادل طالبة الحائط من امُلرسلة اإللكرتوني الربيد رسائل

يف تقارير عنه وُكتبت العالم، حول إعالمية تغطية مليون ٢٥ عن يزيد ما اإلطالق جذب كذلك
املنافذ من الكثري إىل باإلضافة وبوردز، وكرييتيفيتي، توداي، إيه إس ويو كومباني، فاست مجالت
لهذه رناها طوَّ التي الفريدة التفاعل ونماذج الجديدة التكنولوجية االبتكارات هذه األخرى. اإلعالمية
وغريها واملطارات واملتاحف املتاجر يف استخدامها املمكن من املستخدمني متعددة العامة الواجهة
ويحتاجون األشخاص من كبرية جماعات فيه يجتمع مكان ألي مناسبة إنها املتنوعة. األماكن من

بهم. املحيطة املعلومات مع للتفاعل أفضل طرق إىل

التي الدروس مجموعة هو ليونز كان مهرجان يف اللمس حائط إطالق نتائج من نتيجة أهم ولعل
لقد لعمالئنا. تقديمها اآلن يمكننا وفاعلية جمال ذات املنزل خارج حلول تطوير عن تعلمناها
حتى وأحرزنا الكبرية، التفاعلية اللمس شاشات تكنولوجيا يف خرباء لجعلنا سكيماتيك خططت

كبريًا. تقدًما اآلن

سكيماتيك

املشاهد أن عىل الكلية») «الصورة وتعني األملانية (من «الجشطالت» فكرة تؤكد
أي — التصنيف طريق وعن املرتابطة. غري امُلكونة األجزاء وليس املتكامل» «الكل يُدرك
«نبحث — واللون والشكل والتشابه والتوجه املوقع حسب عىل املرئية الوحدات إدراك
برجننتس قانون عليه يطلق الذي للمبدأ ووفًقا .(٩-٢ مخطط (انظر كاملة» صورة عن
التنظيم قوانني هي وهذه وأنيقة. متماسكة تجربة عن نبحث فإننا الدقة»)، («قانون

الجشطالت:2 نظرية حسب اإلدراكي
منتمية مكاني، قرب يجمعها التي بعض، من بعضها القريبة العنارص تعترب القرب:

بعض. إىل بعضها
بعض. إىل بعضها منتمية الخصائص، يف تتشارك التي املتشابهة، العنارص تعترب الشبه:
والعنارص واالتجاه. واللون وامللمس الشكل يف التشابه يف العنارص تشرتك أن ويمكن

املتشابهة. العنارص عن تنفصل املختلفة
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االستمراريةالشبهالقرب

الخط ا-ستمرا-ص/ ا-شرتكاإلغالق

اإلدراكي. التنظيم قوانني :٩-٢ مخطط

بني الضمنية) أو (الحقيقية املدركة البرصية الوصالت أو الطرق إن االستمرارية:
تعترب سابقة لعنارص استمرار كأنها تبدو التي فالعنارص االستمرارية؛ تُشكل األجزاء

بالحركة. إيحاء يخلق ما مرتبطة،
مكتملة وحدة أو مكتمل شكل لتكوين الفردية العنارص ربط إىل العقل يميل اإلغالق:

اإلغالق. تحقيق أجل من مكتمل نسق أو
االتجاه يف تسري كانت إذا وحدة أنها عىل العنارص إدراك املحتمل من املشرتك: املصري

نفسه.
فإن خطان، انفصل وإذا األبسط. الطريق اتباع الخطوط تعترب ما دائًما املستمر: الخط
الضمني». «الخط ذلك عىل ويطلق االنفصال؛ من بدًال العامة الحركة يرى املشاهد
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املتوازية االتجاهات أو امللمس أو الشكل أو القيمة أو اللون مثل عنارص تكرار وعند
برصيٍّا تماثًال تخلق فإنك املثال)، سبيل عىل خطي (طراز معني طراز تأسيس عند أو
التصميم عنارص مع التعامل وهي االستمرارية بالتماثل ويرتبط الرسومية. العنارص بني
يف كما الشكل، يف تشابهات لتحقيق — واللون وامللمس والشكل الخط يف املتمثلة —

.(٩-١١ (شكل العائيل التشابه حالة

الحرشات». «إخضاع مطبوع: إعالن :٩-١١ شكل

فلوريدا. أورالندو، أدفرتايزينج، بوش اإلعالنية: الوكالة

لودفيج. جون اإلبداعي: املدير

لودفيج. جون اإلعالن: كاتب
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بورش. رون الفني: املخرج

ميدلتون. العميل:

.١٩٩٧–٢٠٠٣ ©

ميدلتون رشكة تقدمها التي فوائد توصيل يف ويتعاونان وموحدة، متماثلة والرسوم للكتابة الخطية «الصفة
الحرشية.» واملبيدات الحشائش لتشذيب

أو خارجية، الفتات أو مطبوعة، مجلة إعالنات تُصمم كنت إذا املثال، سبيل عىل
التعامل يف ترغب فسوف إنرتنت، مواقع عىل الرايات إعالنات أو التاكيس، أعىل إعالنات
مشابهة بطريقة التطبيقات كل يف رسومي عنرص وأي واأللوان واألشكال الكتابة مع
لكلِّ رضوريني ليسا واالستمرارية التماثل إن الحملة. قطع بني عائليٍّا تشابًها لتخلق
عىل وحدة كل تكون أن بدَّ ال إذ ككل اإلعالنية الحملة يف رضوريان بل فحسب، تركيب

.(٩-١٢ (شكل األخرى القطعة مع البرصي التشابه من قدر
التالية: الحاالت يف التماثل تحقيق إىل أيًضا وستحتاج

املكان خالل من الجغرايف أو املكاني الوضوح إن بأكمله: اإلنرتنت موقع يف التماثل
املشاهد. توجيه يف يساعد سوف للقوائم الثابت

بوضوح اإلنرتنت موقع داخل املحتوى تغريُّ طريقة تحديد الشاشات: عرب التماثل
ثبات مع وألسفل ألعىل الصفحات تتحرك أن يجب هل الشاشات. عرب التماثل يُحقق
يظل أن يجب هل الصفحة؟ «قلب» إمكانية إضافة يجب هل الرئيسية؟ التنقل قائمة

ناظريه؟ أمام التالية الشاشة أو الصفحة تظهر وأن متمركًزا املشاهد نظر
عرب حملة (مثل املرتبطة الفردية الوحدات من سلسلة تصميم عند السلسلة: يف التماثل
(اللوحة طباعي نظام لتحديد معايري ضع اإلنرتنت) وعرب ومحمولة مطبوعة منصات
األلوان ومجموعة الرتكيبية، والبنية املشرتكة، التصور لغة إىل باإلضافة واالستخدام)
الوحدات أن املشاهدون يرى أن ولضمان الفردية الوحدات كلِّ يف االستمرارية لضمان

.(٩-١٣ (شكل الحملة إىل تنتمي الفردية
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غد». يوجد ال كان لو كما و«ُقد أقل» حرق أكثر «حركة مطبوعة: إعالنية حملة :٩-١٢ شكل

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

ميني. العميل:

بي. إس إس بي آند ميني ©

التنوع يخلق التباين (أ)

مؤثر وهو التنوع، يضيف والتباين املشاهد. انتباه لجذب التنوع صفة إىل الرتكيب يحتاج
فالكبري املتشابهة)؛ العنارص(غري مقارنة خالل من االختالفات، استخدام عن ينتج برصي
النرشة مذيع قرأ فإذا بالرسيع. مقارنًة أبطأ يبدو والبطيء بالصغري. مقارنًة أكرب يبدو
الراقص تحرك إذا أو املعلومات، جمُع ا جدٍّ الصعب من فسيكون رتيب، بصوت األخبار
أنها ستجد الزجاجية. الثلج كرة يف َفكِّر مثري. غري األمر فسيكون واحد مستًوى أو بإيقاع
تسكن ثم الحركة تقل الثلج رقاقات تستقر وعندما هائلة. وطاقة حركة تُحدث هزِّها عند

وبعد. قبل بالهدوء ملقارنته نظًرا إثارًة أكثر الثلج رقاقات دوران ويبدو النهاية. يف
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فيرش. جاري متكاملة: حملة :٩-١٣ شكل

ويسكونسن. ماديسون، بروباجاندا، بالنيت التواصل: رشكة

اليتل. دانا اإلبداعي: املدير

تايلور. ديفيد واملصمم: الفني املخرج

سويني. وآن براونر آندي اإلعالن: كاتبا

وجيسون ديفيس، وأالن يل، وراسل وينرتماير، وويني كريك، ومايكل نوالن، جاستني الفوتوغرافيا: مصورو
نيفاال. وديفيد مارتن، ومايكل ميهر، وكولني ميالنوفسكي، وستيف هورن، فان
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هريبي. بن التفاعيل: املدير

سايمون. ترينت تراب، ماركوس املطور:

شولز. زاك الويب: مصمم

فيرش. جاري العميل:

بروباجاندا. بالنيت ©

العنارص ومقارنة البرصي التنوع خلق هما البرصية العنارص لتمييز غرضني أهم
فعىل التمييز؛ وتحقيق اختالفاتهم وإظهار عنرص، كل تفرد تعزيز ثَمَّ وِمن املختلفة؛
وإذا تنوًعا. املشاهد يجد فسوف الباهتة باأللوان املشبعة األلوان عارضت إذا املثال، سبيل
ُمتفاوت. تدرج فسيوجد كبرية، رسومية بعنارص الصغرية الرسومية العنارص عارضت
مذيلة بحروف املكتوب باملحتوى امُلذيَّلة غري بالحروف املكتوب العنوان عارضت وإذا

أكرب. بسهولة املحتوى تمييز من القارئ يتمكن فسوف
املقربة اللقطات خالل من — والبعيد القريب بني املقارنة تخلق ٩-١٤ شكل يف
فائدة عن وتُعربِّ للغاية مثريًة مساحًة — كاسبا لنادي البعيدة املنظور مقابل يف لألشياء

املوسيقي. املكان هذا
إن أفضل. نحو عىل رسومي عنرص كل فهم من املشاهد يتمكن املقارنة خالل ومن
عند تشبًعا أكثر تبدو الفاقعة واأللوان أقرص. يبدو يجعله الطويل بجوار القصري وضع

البطيء. مقابل الرسيع ندرك الرقص وعند الباهتة. باأللوان مقارنتها
واألستاذ الفنان إيتن يوهانس قدَّمها لألضداد نظرية التامة» «املقارنات كانت
تشمل إيتن مقارنات قائمة وكانت والتصميم. األلوان يف النظريات وصاحب واملؤلف

التايل:

الكبري/الصغري. •
الطويل/القصري. •
املستقيم/املنحني. •
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الحاد/الكليل. •
الكثري/القليل. •

الخفيف/الثقيل. •
اليابس/اللني. •

و«مبيع». و«مغرورون»، تقليدية»، إذاعية «محطات مطبوع: إعالن :٩-١٤ شكل

دييجو. سان ألربتاتيس، إيفنز، ماثيوز، اإلعالنية: الوكالة
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نايبريت. دانا الفوتوغرايف: واملصور الفني املخرج

ريرس. جون اإلعالن: مؤلف

كاسبا. ذا العميل:

ألربتاتيس. إيفنز، ماثيوز، ٢٠٠٢ ©

اًال. فعَّ تباينًا تخلق البعيد كاسبا نادي صورة مع املشاهد من قريبة تبدو التي املتجاورة املقصوصة «الصور
اإلعالن. لفكرة امتداًدا يُعطي منها طبيعيٍّا جزءًا كانت لو كما املقصوصة الصور عىل الذكي التعليق ووضع

التقليدية اإلذاعية للمحطات تتسنَّ لم للغاية، وشبابية جديدة «فرق تقليدية»: إذاعية «محطات عنوان يقول
بعد.» تجاهلها فرصة

املاليني أصحاب املغرورون الفظُّون املوسيقيون فيه يعزف كان الذي «املكان «مغرورون»: عنوان يقول
فحسب.»» ومغرورين فظِّني كانوا عندما العديدة

اإليقاع (5-3)

وامللمس الخط وجودة ونوع (اللون الرسومية للعنارص واملستمر القوي التكرار إن
عني يُوجه املوسيقى بإيقاع شبيًها إيقاًعا يخلق أن يمكن إلخ) … واملوقع والشكل
فواصل بينها رسومية عنارص سلسلة وهو — اإليقاع ويُعد الصفحة. يف املشاهد
ذلك (ويف املتحركة الرسوميات ويف الصفحات متعددة التطبيقات يف — مسبًقا محددة
برصي تدفق تطوير يف رضوريٍّا املتحركة) والرسوميات املجالت، وتصميم الويب، مواقع
األجساد). القوي الرقص إيقاع يُحرك مثلما العني (فيُحرك أخرى إىل صفحة من متماسك
التصميم تركيب ويف البرصية. الجاذبية وخلق وإبراز تأكيد بغرض «التنويع» يُقدَّم
يحدث «فالتكرار» والتنويع. التكرار بني الفرق فهم يف اإليقاع تكوين أساس يتمثل
باستمرارية أو املرات من عدًدا رسومية عنارص عدة أو رسوميٍّا عنًرصا تُكرر عندما
تغيري خالل من أو تعديله أو النسق قطع طريق عن «التنويع» ويحدث تامة. أو كبرية
التنويعات وبعض البرصي. والثقل واملوقع واملسافة والشكل والحجم اللون مثل عنارص

اإليقاع. يُدمر قد املبالغ التنويع إن حني يف البرصية؛ الجاذبية لخلق تماًما رضورية

326



الرتكيب

األساسية والحركات آخر. إىل عنرص من االنتقال عن عبارة «اإليقاع» فإن ما حد وإىل
توجيه ثَمَّ وِمن الرتكيب تنظيم يف تُساعد والقطرية واألفقية الرأسية الحركة يف املتمثلة
يف آخر إىل عنرص من الجمهور تقود أنها بحيث العنارص ترتيب يجب كذلك املشاهد.
مراعاة عليك ويجب اإليقاع. بمبدأ ويرتبط أيًضا «حركة» «التدفق» عىل ويطلق التصميم.

آلخر. عنرص من التدفق يُعزِّز نحو عىل الرسومية العنارص وضع

الرسم ومقياس واألبعاد التناغم (6-3)

بمراعاة متناغمة تركيبة لتكوين األجزاء تجميع يبدأ لألجزاء. متوافق ترتيب هو التناغم
متوافقة. تكون أن يجب فاألجزاء بغريه؛ رسومي عنرص كل ارتباط طريقة

البعض تجاه بعضها لألجزاء بالنسبة املقارنة الحجم عالقات «باألبعاد» ويقصد
حيث من تكون ككل العمل وبني األجزاء أو العنارص بني فاملقارنة ككل؛ العمل وتجاه
املنظور الشكل أو العنرص حجم الرسم» «بمقياس ويقصد الكمية. و/أو والقياس املقدار
عالقات عىل الرسم مقياس ويقوم النسق. داخل األخرى األشكال أو العنارص ضوء يف
هي البرصية العنارص حجم لفهم طريقة أفضل فإن العموم، ويف األشكال. بني األبعاد

األخرى. البرصية بالعنارص عالقتها ضوء يف

واألرضية الشكل حيث من األشكال عالقات (7-3)

يف أسايس مبدأ هو والسالب، املوجب الفضاء أيًضا عليه يُطلق ما أو واألرضية، الشكل
ثنائي سطح عىل باألرضية الشكل عالقة أي األشكال؛ عالقة إىل ويشري البرصي اإلدراك
العنارص فصل إىل يسعى وجه أفضل عىل ر امُلصوَّ الشكل العقل يفهم فلكي األبعاد.
الشكل عالقات يف الخلفية). (أو األرضية عنارص من أشكال أنها يدرك التي الرسومية
تلك عن األشكال تُمثل التي الهيئات لتمييز برصية دالئل عن املشاهد يبحث واألرضية
أنها الفور عىل يُالحظ إذ محددة؛ هيئة هو املوجبة الهيئة أو والشكل األرضية. تمثل التي
السالبة. الهيئات أو باألرضية فتعرف األشكال بني املكونة املناطق أو الهيئات أما هيئة.
األشكال عن يبحثون فهم باألرضية، مقارنًة األشكال إىل االنجذاب إىل املشاهدون ويميل
واألشكال والوحدة بالحركة تسمح ممرات أيًضا السالبة املساحات وتخلق الصورة. لفهم

.(٩-١٥ شكل (انظر للعني توجيهها عن فضًال واإليقاع، املتجانسة
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األصدقاء». و«حركة صغرية» «لحية مطبوع: إعالن :٩-١٥ شكل

كولورادو. دنفر، فينلون، ماكلني اإلعالنية: الوكالة

مارتن. وجيف بريجان جريج اإلبداع: مديرا

بوخماير. دان الفني: املخرج

ليبهاوزر. إيريك اإلعالن: كاتب

مارتن. جيف الفوتوغرايف: املصور
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فسبا. العميل:

نفسه الوقت ويف فسبا، طراز من بخارية دراجة لرشاء العاطفية الفوائد مازح نحو عىل السطور «توضح
املنتج.» تصميم جمال املقصوصة املقربة اللقطات تُربز

الرتكيب عرب املشاهد توجيه (4)

الرتكيز، نقطة الدخول يكون أن ويمكن الرتكيب. إىل دخول نقطة عن املشاهد يبحث
يُفضل (وعادًة املسيطرة الصورة أو البرصية، الهرمية عن الناشئ األسايس املكون أو
سبيل فعىل دخول، نقطة ستوفر الواضحة الرتكيز ونقطة الكتابة). عىل الصور الناس
.(٩-١٦ شكل (انظر دخول نقطة املسيطر العنوان أو املسيطرة الصورة تُقدم املثال
تتحرك حيث الرتكيبية للبنى ا حقٍّ يستجيبون الناس أن العني متابعة دراسات وأثبتت
إىل الرتكيب بسبب الويب موقع أو الشاشة أو الصفحة عىل وتستقر وتستعرض عيونهم
معماريٍّا فضاءً الرتكيب تعترب أن فعليك قراءته؛ املشاهد عىل يسهل الرتكيب إن ما. حد

خالله. السري املشاهد عىل يجب
«مكان» يعني وهذا العنارص، مواقع حيث من الرتكيب بنية بالرتتيب يقصد الرتتيب:
للرتكيب املشاهد قراءة تسهيل و«طريقة» السالبة واملساحات الرسومية العنارص وضع
البرصي، التدفق مقاطعة عدم ويجب العني. واتجاه والتدفق الدخول نقطة طريق عن
عني يجذب رسومي عنرص أو حركة فأي الطريق». يف «حواجز توجد أالَّ ويجب

عكسية. نتيجة يحقق املهمة املعلومات عن أو املفضل الطريق عن املشاهد
التالعب خالل من بالحركة إيحاء إعطاء الساكنة الشاشة أو للصفحة يمكن الحركة:
ثابتة فواصل يتضمن أو بالحركة يُوحي أو ثابتًا يبدو أن يمكن تصميم فأي املاهر.
والتغريات القطرية، املقابلة النقاط — بالحركة الخاصة فالعالقات متحركة؛ وفواصل
تُوهم أن يمكن — وغريها القيمة، يف املتطرفة والتناقضات الرسم مقياس يف الحادة

بالحركة.
والرسوم واإلعالنات املتحركة الرسوميات مثل الوقت عىل القائمة الوسائل ويف
الثاني الفصل (انظر الوقت مدار عىل آخر إىل إطار من الحركة تحدث املتحركة،

عرش).
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ركبتيها». عىل «الرقص ملصق: :٩-١٦ شكل

نيويورك. بينتاجرام، التصميم: رشكة

شري. بوال الرشيك:

ثييرت. بابليك ذا مرسح العميل:

العنرص يقود بل املساحة، وتقسيم اللون بسبب الًة فعَّ مشاركًة الخلفية مشاركة عىل األمر يقترص «ال
التايل.» العنرص إىل عيوننا الرسومي

— رسومية زينة أو صورة أو كتابة — رسومي عنرص كل يوضع الرتكيب يف املحاذاة:
األخرى البرصية املكونات مع الناتجة ومحاذاتها مواقعها وتحدد الرسومي. الفضاء يف
أو شبكة بمساعدة أو العني) طريق (عن الرصفة البرصية الوسيلة خالل من إما

أيًضا). بالبرص الحكم إىل (وستحتاج أخرى هيكلية وسيلة
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الذين امُلصممون ويسعى الوضوح. ويخلق الوحدة يُعزِّز املحاذاة وتجانس
عن والصور الكتابة ملحاذاة جوهرية ُطرق إىل عفويٍّا أو برصيٍّا الرتكيب يضعون
كما محاكاتها. أو مناظرتها يمكن الرسومية العنارص داخل حركة عن البحث طريق
فيها تحدث أن يمكن أماكن فهذه األشكال، بني املتشابهة العالقات عن أيًضا يبحثون
ودفع اليسار إىل دفع — األساسية املحاذاة طرق إىل باإلضافة منها. ويُستفاد املحاذاة
الحواف. أو االلتفاف محاذاة أيًضا توجد — الطرفني وضبط وتوسيط اليمني إىل
الكتابة أن نجد جرايهاوند، لصالح مطبوعة إعالنية حملة يمثل الذي ٩-٧ شكل يف
مركزي محور عىل ومحاذاتهما مًعا، وتعمالن والرمزية بالهندسية تتسمان والصورة

النسق. بحواف نفسه الوقت يف وترتبطان الصفحة منتصف تحتضنان تجعلهما
الحركات إحدى أو الرسومية العنارص أحد يربط تقدم أو ممر هو االنتقال االنتقاالت:
عنًرصا أو سالبًا فضاء االنتقال يكون ما وغالبًا املكاني؛ الفاصل أو التصميم يف بغريها

.(٩-١٧ شكل (انظر تابع رسوميٍّا
إىل وهيئة آخر، إىل وحرف آخر، إىل شكل من انتقال وكل فاصل كل تأمل
بني املسافات أي — الفجوات عىل ركزت وإذا كتابي. ُمكون إىل برصي وُمكوِّن أخرى،
تخيَّل عضويٍّا. ومحكًما مرتابًطا كله الرتكيب سيبدو — والحروف والهيئات األشكال
بالخرق حركاته بني االنتقاالت تتَّسم فردية رقص حركات من مكوَّنًا راقًصا عرًضا
البرصية للحركات الة الفعَّ االنتقاالت أهمية وستفهم مدروسة، غري كونها عن فضًال

.(٩-١٨ شكل (انظر السلسة

النظر وجهة (1-4)

إليه ينظر ملا بالنسبة املشاهد موقع أي النظر»؛ «وجهة يف املصمم يفكر أن يجب
النسق، لحجم بالنسبة ا جدٍّ كبرية الصور أو العنارص تكون وعندما الرؤية. زاوية ومن
قربًا أكثر املشاهد يجعل أيًضا والقص املشاهد. إىل املادية الناحية من أقرب تبدو فإنها
الصورة رؤية يستطيع ال األحيان بعض يف أنه لدرجة للغاية قريبًا يجعله إذ للصورة؛
تبدو فقد النسق، بحجم مقارنًة الرسم مقياس يف العنارصصغرية تكون عندما أما كلها.
إدراكنا وطريقة البرشي باإلدراك الرتكيبيان املنهجان هذان ويرتبط املشاهد. عن بعيدة
املقصوصة الصور معارضة الرتكيب داخل يمكنك ذلك، إىل باإلضافة البيئة. يف لألشياء
تموت ال «األساطري إعالن يف بالعمق. إحساس لخلق الصغرية بالصور الكبرية الصور أو
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العمق وهم من يزيد مما نسبيٍّا، أعاله من الرجل إىل ننظر ،(٩-١٩ (شكل الرسير» يف
«رسير». كلمة عليها املكتوب األرضية حتى املطرقة تحمل التي يديه من بدءًا املوجود،
الجدار التقاء مكان يخلق «الجنس» عنوان يحمل نفسها الحملة من آخر إعالن ويف

الرتكيب. هذا يف املكاني بالعمق وهًما الزاوية عند باألرضية

الرائعني. أرمسرتونج لويس وفن عالم ساتشمو: كتاب: غالف :٩-١٧ شكل

إيشاي. ميشيل الفني: املخرج

براور. ستيفن التصميم:
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براور. ستيفن مخططات:

أرمسرتونج. لويس رسوم:

أبرامز. إن هاري العميل:

بني الربط عىل األشكال بني املسافات وتساعد التصميم. يف التجول عىل الرتكيبة هذه يف انتقال كل «يساعد
بعض.» اىل بعضها األشكال

لألفالم. ويسكونسن مهرجان حملة: :٩-١٨ شكل

ويسكونسن. ماديسون، بروباجاندا، بالنيت التواصل: رشكة
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اليتل. دانا اإلبداعي: املدير

تايلور. ديفيد املصمم:

برين. جيمس اإلعالن: كاتب

هريبي. بن التفاعيل: املدير

ويلسون. وبراين هايك ديفيد املطوران:

لألفالم. ويسكنسون مهرجان العميل:

بروباجاندا. بالنيت ©

و«الجنس». «األساطري» مطبوع: إعالن :٩-١٩ شكل

أملانيا. برلني، هايمات، اإلعالنية: الوكالة

هورنباخ. العميل:
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التالية: االتجاهات من وتصوره اليشء رؤية يمكن

اإليماءات). وواجهات اللمس لشاشات ُمهمني والبعد (القرب قريب من •
بعيد. من •
أعىل. من •
أسفل. من •

النظر. مستوى يف •
اليشء). أرباع ثالثة (رؤية الجانب من •

جانبية. رؤية •

املكاني العمق وهم (2-4)

سطح عليه يُطلق خاٍل مسطح بسطح تبدأ فإنك األبعاد، ثنائي سطح عىل تُصمم عندما
فإنك واحدة عالمة تضع أن وبمجرد الشاشة. أو للصفحة األمامي السطح أو الصورة،
واملقصود املكاني. بالعمق وهًما تخلق أن املمكن ومن الصورة بسطح التالعب يف تبدأ
أقرب األشياء بعض تبدو حيث األبعاد، الثالثي الفضاء مظهر املكاني العمق بوهم
(انظر الواقعي الفضاء يف الحال هو كما تماًما بُعًدا؛ أكثر األخرى األشياء وتبدو للمشاهد
عميًقا، أو ضحًال املكاني الفضاء وهم يكون أن ويمكن .(٩-٢١ وشكل ٩-٢٠ شكل

بارًزا. أو مرتاجًعا
رئيسية أسطح ثالثة حيث من املكاني العمق وهم نَِصف األبعاد ثنائي التصميم يف
واألرضية للمشاهد؛ يكون ما أقرب يبدو الرتكيب من جزء وهي الواجهة وهي: أال
يبدو تركيب من جزء وهي والخلفية والخلفية، الواجهة بني وسيط موقع وهي الوسطى
ذلك وفهم أوًال. الواجهة عنارص يرون املشاهدين ومعظم األهم. الجزء خلف أو بعيًدا

واملتحركة. الثابتة الرسوميات من لكلٍّ مهم
الرتكيب ويف ثابتة. الثالثة األسطح هذه تكون املعتاد، الرتكيب يف أي الطباعة، يف
واإلنرتنت، الهواتف تطبيقات يف الشاشة، عىل أما متغرية. األسطح هذه تبدو قد االنفصايل
مكان تغيري املستخدم يستطيع حيث متغريًا، يكون الرسومية العنارص موقع فإن
لألمام العنارص سحب طريق عن التقريب خالل من الرسومي الفضاء يف العنارص
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أو لإلمام التحرك العنارص تستطيع بينما ثابتًا األوسط الجزء يظل للخلف. دفعها أو
للخلف.

و«تفاح». «سلمون» مطبوع: إعالن :٩-٢٠ شكل

وروما. ميالنو أو، دي بي بي فيجوريليل، لورنتسيني، دادا اإلعالنية: الوكالة

كامبورا. ستيفانو اإلبداعي: املدير
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بورتيلُّو. سارا الفني: املخرج

روساني. أندريا اإلعالن: كاتب

فاكِّيني. كارلو الفوتوغرايف: املصور

بالزمون. العميل:

.٢٠٠٠ مايو ©

اء». «عدَّ مطبوع: إعالن :٩-٢١ شكل

فلوريدا. أورالندو، أدفرتايزينج، بوش اإلعالنية: الوكالة
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لودفيج. جون اإلبداعي: املدير

ويلر. جوردون اإلعالن: كاتب

بوشيه. رون الفني: املخرج

سكاليتا. دوج الفوتوغرايف: املصور

ساندالز. رايدر العميل:

البرصي.» التأثري يقوي املالبس خزانة من املتدلية الصورة يف امُلتمثل األبعاد الثالثي «الوهم

منها: شتى ُطُرق خالل من املكاني العمق وهم تحقيق يمكن

الرتتيب أو آخر إىل لون من املستمر أو التدريجي التغيري التدريجي»: «التغيري •
أو العمق وهم يف يسهم أن يمكن الصفة أو الحجم حسب عىل للعنرص املتوايل

الحركة.
آخر، شكل أو سطح أمام قاتم مسطح شكل أو سطح يوضح عندما «التداخل»: •
والتداخالت .(٩-٢٢ شكل (انظر بالعمق إيهاًما فيعطيان يتداخالن فإنهما
أو ضحًال يبدو بحيث به التالعب ويمكن املرتاجع، الفضاء وهَم تعطي املتعاقبة
يمكن غامض فضاء ينتج آخر أمام شفاف مسطح سطح وضع وعند عميًقا.

ضحًال. يبدو أن

عديدة، وتصورية أسلوبية أهداف لتحقيق التداخل استخدام يمكن -
الكوالج قصاصات يف للغاية مناسبًا التداخل يكون املثال سبيل فعىل
أسلوب والكوالج بعض. فوق بعضها وتُلصق العنارص تُقصُّ حيث
بيكاسو بابلو سيما ال استخدموه، من أول وكانوا التكعيبيون ابتكره
الربامج يف واللصق القص وظيفة استخدام (ويمكن براك وجورج

الكوالج). ملحاكاة
العائلية العالقات عرض عىل التداخل يعمل االرتباطات إىل اإلشارة وعند -
الرتكيز يف التداخل يساعد أن ويمكن املرتبطة. الصور أو املعلومات بني
يخلق أن أيًضا ويمكن وغريها. والساللم البيوت بنى يف استخدامه عند
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مناظري رؤية يمكن حيث التكعيبي، األسلوب يف كما متصدعة مساحة
نفسه. الوقت يف متعددة

ستار. ون كونفرس مجموعة اإلنرتنت: عىل إعالمية وحملة مصغر موقع :٩-٢٢ شكل

سكيماتيك. اإلعالمية: الوكالة

كوزيل. جني األول: اإلبداعي واملدير اإلبداعي املسئول

ميلتون. بيل العمالء: خدمات أول رئيس نائب
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ستار. ون كونفرس العميل:

سكيماتيك. مؤسسة ©

املوقف

التي كونفرس مع الرشاكة األزياء، بصيحات واملهتمة التجزئة تجارة عمالق تارجت، رشكة قرَّرت عندما
الرقمية سكيماتيك وكالة إىل لجأت األمريكية الشعبية الثقافة يف املميزة التجارية العالمات إحدى تعترب
من قطاعات عدة بني اإلنرتنت وعىل املتاجر يف املبيعات وزيادة إثارة ولخلق الوعي بناء يف للمساعدة الرائدة
وفئة األطوار» و«غريبي بالهيبسرت) (املعروفني التقليدية غري املوسيقى محبي من املراهقني أهمهم العمالء

العرشيني. الشباب

إسهامنا

ساعدت لها، التابعة اإلنرتنت خارج البيع ووكاالت تارجت يف التسويق وإدارة كونفرس مع كثب عن بالعمل
ودعم البرصية. الناحية من وتكامًال اتساًقا تارجت أطلقتها التي الحمالت أكثر من واحدة إعداد يف سكيماتيك
مدار عىل األزياء من مختلفة مجموعات تقدم اإلنرتنت عىل إعالمية حمالت مجموعة تارجت موقع تجربة
بالتفاعل للمشاركني وسمحت فيديو، مقاطع املتطورة السمات ذات اإلعالنات من الكثري وتضمنت العام.
وتشجيع التفاعل زيادة اإلنرتنت عرب الرشاء تجربة من الهدف كان الوحدة. يف العديدة اإلنتاج خطوط مع

كونفرس. ومالبس أحذية خالل من فقط تحقيقها يمكن جذابة «هوية» تبنِّي عىل املستخدمني

التأثري

وأحذية والنساء للرجال رياضية وإكسسوارات مالبس تعرض التي ستار ون كونفرس مجموعة أُطلقت
عىل تارجت موقع وعىل املتحدة الواليات أنحاء جميع يف تارجت متاجر عىل حرصيٍّا األرسة أفراد لجميع
كبرٍي قدٍر عىل حاز بل امُلصغر للموقع الجيد االستقبال عىل األمر يقترص ولم .٢٠٠٨ فرباير يف اإلنرتنت
عن اإلنرتنت عرب موسيقيٍّ بثٍّ خدمة وهي باندورا أعربت املثال سبيل فعىل الرعاة؛ ِقبَل من االهتمام من
نقٍر معدل نسبة الفيديو مقاطع أحد ق حقَّ لقد الحقيقة يف — الحني هذا حتى ككل الحملة بأداء «سعادتها»

املائة. يف ٥٥ بلغت هائلة

سكيماتيك
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تعاقب، يف أو مًعا الصورة أجزاء بني تداخل إحداث خالل من «الطبقات»: •
ذات شفافة، أو قاتمة تكون أن يمكن والطبقات الضحل. الفضاء وهم يحدث
يف طباعية طبقات توجد أن يمكن متعمد، نحٍو عىل محاذاة دون أو محاذاة
من طبقات أو الخرائط عىل املعلومات من طبقات أو تصميمي، تطبيق أي
أو املتحركة، الرسوميات يف الصور من طبقات أو البيانية، الرسوم يف البيانات
الطبقات تُحاكي أن ويمكن املتحركة. والرسوميات الفيلم يف الرتجمة سطور
اإلعالنات لوحات يف املتقرشة الطبقات (مثل البيئات يف املوجود الفعيل امللمس
تعرب فالطبقات الصفحات)؛ عىل القصاصات كتاب عنارص طبقات أو الخارجية

الوقت. ومرور والفكر الحركة عن
من العميق أو الضحل العمق وهم يخلق املائلة»: واألسطح القطرية «الخطوط •
لحواف املواجهة العنارص خالل من أو قطرية خطوط من امُلكوَّنة األسطح خالل
يُعطي املنظور يف للوراء يتحرك مائل سطح عن الناتج املرتاجع والفضاء النسق.

األبعاد. الثالثي بالفضاء متزايًدا وهًما
والهيئة والشكل اللون عىل الجو تأثري الوهم هذا يحاكي الجوي»: «املنظور •
الهوائي. املنظور أيًضا عليه ويُطلق بُعد؛ عىل من املشاهدة والتفاصيل وامللمس

الحركة وهم (3-4)

خلق ويمكن بالحركة. يوحي وال يتحرك ال فهو ثابتة؛ وضعية الثابت الرتكيب يمثل
الحركة، عىل القائمة الرتتيبات عىل الرتكيز مثل شتى، وسائل خالل من الحركة وهم
بالحركة؛ بإحساسنا متعلقًة رمزيًة صورًة واستخدام املرتاجعة؛ القطرية الخطوط أي
واستخدام مايرون)؛ ات للنحَّ القرص رامي تمثال يف (كما نموذجية حركة والتقاط
باالستغراق توحي التي وبعد» «قبل وصور البرصية واملضاعفة املنظور أو الزاوية
شكل يف وغريها. الشديدة، البرصية والتباينات الرسم، مقياس يف الكبرية والتغريات
٩-٢٤ شكل ويف املطبوعة» «املرأة دوران مع الحركة وهم لوكوفا لوبا تخلق ٩-٢٣

األفقية. للعناوين بالنسبة الكرة العب إيماءات زاوية خالل من الحركة وهم يتحقق
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املطبوعة». «املرأة ملصق: :٩-٢٣ شكل

نيويورك. استوديو، لوكوفا لوبا التصميم: استوديو

لوكوفا. لوبا والرسام: املصمم

يس. تي إي ماما ال العميل:

لوكوفا. لوبا ©

من توافق يف والصور الكتابة عمل لضمان يدها بخط املرسومة الحروف لوكوفا لوبا تستخدم الغالب «يف
معرب.» نحو عىل الرسالة توصيل أجل

ترتيب يف موضوعة األحداث أو العنارص أو األشياء من عدد هو البرصي التسلسل
ويمكن (مدة). الوقت من فرتة مدار عىل بحركة أو زمني بفاصل أو بزمن يوحي قد
املتحركة. الرسوميات يف أو متتالية صفحات عىل أو فردي سطح عىل التسلسل خلق
أو التسلسل، يصورا أن يمكن املصورة القصص نسق أو القصة لوحة املثال، سبيل عىل
من سلسلة عىل للداللة للصفحة القارئ قلب يف املتمثلة الحركة تجربة استخدام يمكن
واألفالم املتحركة الرسوميات فإن وبالتأكيد الزمن. من قصرية فرتة مدار عىل األحداث

التسلسل. لتصوير طبيعية وسائل
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الرتكيب

و«جوزمان». «كاسكي» مطبوع: إعالن :٩-٢٤ شكل

منيابوليس. أدكينز، هانت اإلعالنية: الوكالة

أدكينز. دوج اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

ميتشيل. ستيف الفني: واملخرج املساعد اإلبداعي املدير

توينز. مينيسوتا العميل:

متسلسل شكل يف املرتبة فالعنارص عشوائيٍّا؛ أو منظًما العنارص ترتيب يبدو قد
إىل باإلضافة معينًا. تسلسًال تشكل أن يمكن أو ومحدد، ملحوظ ترتيب لديها يكون
العنارص أحد نتيجة أو عاقبة أنها عىل األُُطر أو العنارص أحد يبدو أن املمكن من ذلك،
فيه تكون الذي املتعمد التنظيم من فتنتج الرتكيب يف العشوائية صفة أما السابقة.

بسهولة. ظاهر نظام أو حدة أو نسق وجود دون لكن منتمية العنارص
املضاعفة خالل من الحركة وهم إىل أيًضا تشري أن يمكن املتسلسلة والعنارص
عديدة بأرجل كلبًا تُظهر التي املصورة القصص يف (كما املتعددة فاملواضع البرصية؛
والطبقات والتغيري، والتكرار، الضبابية، الحواف أو والحدود الكلب)، جري إىل لإلشارة

الحركة. وهم يف تُسهم أمور كلها
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والوحدوية املتعددة الصفحات (5)

املحتوى إلدارة يُستخدم تنظيمي مبدأ بأنها الوحدوية تعرف الرسومي التصميم يف
أخرى وحدات إىل وتنضم بذاتها ومستقلة ثابتة «الوحدة» وهذه الوحدات. باستخدام
إدارة يف الوحدوية وتساعد منتظمة. وحدات من ُمكوَّن أكرب أسايس هيكل لتكوين
حكومي). موقع عىل املوجود املحتوى حال يف (كما التعقيد مع والتعامل املحتوى
واالستمرارية الوحدة األسايس الهيكل يحقق (١) هي: أساسية ميزات ثالث وللوحدوية
داخل املوجود املحتوى تبديل أو استبدال سهولة (٢) الصفحات، متعدد التطبيق عرب
الوقت يف دة وُموحَّ مختلفة أشكال لخلق الوحدات ترتيب إعادة إمكانية (٣) وحدة، كل

نفسه.
سبيل فعىل أكرب؛ هيكل أو نظام داخل ثابت عنرص أي بأنها أيًضا الوحدة وتعرف
وحدة، الرقمية الصورة يف والبيكسل وحدة، البياني الرسم ورقة عىل الشكل يُعدُّ املثال،
أيًضا تعترب الثابتة امُلحاطة الرتكيب وقطعة وحدة، الشبكي النظام يف املستطيلة والوحدة

وحدة.
معالجات أو يدوية، حروف أو وحدوية، أبجدية لخلق كذلك الوحدوية تستخدم
عىل قائمة صورة أي أو بيكسلية، وتأثريات رموز، أنظمة أو توقيع، أنظمة أو طباعية،
املكونة األشكال أو الوحدوية األجزاء أساس عىل قائم تسلسل أو تحويل (مثل الوحدات

وحدات). من

التقطيع (1-5)

تصنيف أو املحتوى تقسيم يتضمن الرسومي التصميم يف بالوحدوية متعلق أسلوب
تجميع خالل من ذلك ويتم «اإلحاطة». أو التقطيع عليه ويُطلق قطع، إىل املعلومات
القطع. أو الوحدات من محدود عدد يف املعلومات أو املحتوى كبسوالت أو الوحدات
املشاهد يمنح حيث بسهولة مفهومة املعلومات تصبح أن هو التقطيع من والهدف
ويف التذكر لتسهيل التقطيع ويُستخدم مرة. كل يف استيعابها يمكن املحتوى من كميات

املوسيقي. الرتكيب مثل أخرى مجاالت
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الرتكيب

الشبكة (6)

والصور النص وخطوط العرض وخطوط العنارص كل شبكة يف تُنظَّم ما غالبًا
املتعددة الصفحات ذات التطبيقات يف الفوتوغرافية) والصور والرسوميات (اإليضاحات
من ُمكوَّن وحدوي تركيبي هيكل دليل؛ هي والشبكة املجالت. أو الويب مواقع مثل

.(٩-٣ مخطط (انظر وهوامش أعمدة إىل النسق م تُقسِّ وأفقية رأسية خطوط

وحدة عمود

هامش

خط التدفق

منطقة مكانية

شبكي. تحليل :٩-٣ مخطط

املحتوى من هائًال ا كمٍّ تنظيم إىل اضطررت وإذا والصور. الكتابة الشبكات تنظم
يف فسرتغب تحريري إلكرتوني موقع أو اجتماعية قضية أو متحٍف أو مؤسسة أيِّ يف
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املعلومات من الفيض لهذا السهل الوصول عىل الُقراء قدرة لضمان التنظيم من نوع
والوحدة والتجانس االستمرارية توفري عىل قادرة هيكلية بنية الشبكة تُقدِّم وقراءته.

الرقمية. أو املطبوعة الصفحات من الكثري عرب البرصي والتدفق

الصورة
هنا

صورة

هوامش

الصورة
هنا صورة

هوامش

صورة

تسييل كامل

الصورة
هنا صورة

هامش

هامش

تسييل جزئي

هوامش. :٩-٤ مخطط

يف السباحة حمام حارات يف فكرت إذا النظام. عىل الحفاظ إىل الشبكة وتهدف
يتضح فسوف بكفاءة، بهم املنوطة األماكن يف السبَّاحني تضع وكيف السباحة سباقات

منظًما. املحتوى وتجعل الحدود ترسم فالشبكة الشبكي؛ الهيكل استخدام سبُب
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«إلهام». تليفزيوني: إعالن :٩-٢٥ شكل

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

الجاز. ملوسيقى فرانسيسكو سان مهرجان العميل:

بي. إس إس بي آند الجاز ملوسيقى فرانسيسكو سان مهرجان ©
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بني من وصوتيٍّا برصيٍّا انتقاًال املطقطق اليد إلصبع املقربة اللقطة تُمثل الذكي التليفزيوني اإلعالن هذا «يف
يضفي ال اللون فإن ذلك إىل باإلضافة اإلعالن. يف الجاز موسيقى عزف يحاولون الذين األشخاص صور

أيًضا.» اإلعالن توحيد عىل يعمل بل فحسب وشعوًرا مظهًرا

املصمم مراجعة قائمة

النسق. منتصف بخط الرسومية املكونات جميع لعالقة انتبه •
النسق. بحواف الرسومية املكونات جميع اربط •

كله. السالب الفضاء إىل انتبه •
الرسومية. املكونات بني االنتقاالت جميع إىل انتبه •

األساسية الرتكيب مراجعة قائمة

واضحة؟ برصية هرمية أرسيت هل •
الوحدة؟ لتعزيز املحاذاة استخدمت هل •

الفضاء؟ عرب املشاهد إلرشاد الرتكيب رتبت هل •
وجه؟ أفضل عىل الرسالة توصيل يف يساعد تركيب منهج اخرتت هل •

التباين؟ طريق عن التنوع أو البرصية الجاذبية لخلق الفعل وظَّفت هل •
برصية؟ جاذبية خلقت هل •

محدد؟ غري يبدو أم ثابت الرتتيب هل •
للفجوات؟ انتبهت هل •

واملعنى؟ التواصل يُعزز للمفهوم رك تصوُّ هل •

تأثري إحداث أجل ومن عنها. يخرج أن أو بالشبكة بشدة يلتزم أن للمصمم يمكن
إذا أما األحيان. بعض يف الشبكة عن الخروج املمكن من برصية مفاجأة أو درامي
الغالب ويف توفره. الذي اإلطار تفقد سوف فإنك األحيان أغلب يف الشبكة عن خرجت

مًعا. تعمل التي الشبكات من عديدة خيارات الكبرية الويب مواقع تمتلك
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الرتكيب

الهوامش (1-6)

أو اليمنى أو اليرسى الحافة عىل الخالية املساحات وهي بالهوامش؛ يبدأ الحدود تحديد
الشبكات يف أساسية، وبصفة .(٩-٤ مخطط (انظر رقمية أو مطبوعة صفحة ألي السفىل
يف فتحدد والكتابي، البرصي املحتوى حول كأطر الهوامش تعمل أحادي، سطح أي ويف
الهوامش إعداد وعند حدودها. وكذلك الصفحة من الحية أو الة الفعَّ املناطق نفسه الوقت
وهي التجليد، هامش لدمج الالزمة املساحة اترك سنوي تقرير أو مجلة أو كتاب لتجليد

الكتاب. من متقابلتني لصفحتني الداخلية الهوامش عن الناتجة الخالية املساحة

اإلعالم وسائل عىل للحركة البرصية األساسيات (7)
الشاشات عىل املعتمدة

رؤية عند الحركة وهم ويُخلق فردية. ثابتة وصورة فردية صورة هو الفردي اإلطار
عىل أيًضا ينطبق الطباعة عىل ينطبق ما وكل رسيع. تعاقب يف األطر من مجموعة
كل مراعاة فيجب الوقت. من فرتة مدار عىل تتحرك التي البرصي التواصل أشكال خلق
وباملثل، كمجموعة. لألطر الكيل والتأثري التايل اإلطار إىل إطار كل تدفق وطريقة إطار،
والتأثري التالية، الصفحة إىل صفحة كل تدفق وطريقة ويب، صفحة كل مراعاة يجب
باألمور االلتزام ينبغي الشاشة عىل القائم العام املنتج مراجعة وعند ككل. للموقع العام

التأثري. لخلق التالية الرضورية

إطاٍر من الحركة عند املعلومات من واضحة مستويات البرصية الهرمية تُحقق •
والفهم. التواصل وتعزيز املشاهد توجيه يف للمساعدة إطاٍر إىل

ويولد ا، جدٍّ مختلفة رسومية عنارص ترتيب طريق عن يحدث تأثري التباين •
هرمية تكوين يف ويساعد البرصية العنارص بني تمييًزا ويُحدث برصيٍّا تنوًعا
ذلك يخلق فإنه ذلك إىل باإلضافة الشاشة. عىل القائم التطبيق يف املعلومات من

االختالفات. استخدام خالل من التأثري
هو وكما الوقت. مدار عىل متماسًكا العمل يجعل أساسيٍّا هيكًال التكرار س يؤسِّ •
الرسوميات يف االستمرارية. لتكوين التكرار عىل نعتمد فإننا املوسيقى، يف الحال
وبني املوسيقية اإليقاعات أو اإليقاعية األصوات بني الجمع يمكن املتحركة

التأثري. لتعزيز اإليقاعي التحريك أو البرصي التكرار
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للمشاهد يمكن نمًطا املتحركة الرسوميات أنحاء كل يف املوجودة املحاذاة تخلق •
بالنظام. إحساًسا يعطي ما ذهنه، يف التصميم تثبيت أجل من تذكُّره،
ورمزيٍّا. حرفيٍّا املعنى يوصل والصور الكتابة بني التصوري التفاعل •

من التدفق تكوين عىل هائًال تأثريًا والسلبية اإليجابية األشكال عالقات سترتك •
آخر. إىل إطار

من التوجه إحساس أو عمًقا، ستضيف املتباينة الحجم أو املقياس عالقات •
الشاشة. واجهة إىل التوجه تأثري حتى أو الخلف، إىل األمام

إبداعية محفزات (1-7)

خالل من الرتكيب يف البدء عىل تساعدك سوف التي اإلبداعية املحفزات بعض إليك
التجريب:

الثالثي الصوت أو الحركة أو الفضاء وهم التباين؛ رسمية»: إبداعية «توجيهات •
الرتكيب؛ بالصور؛ التالعب والبعيد؛ القريب املبالغة؛ فيه؛ امُلبالغ املقياس األبعاد؛

وغريها. التجريد؛ املتوقعة؛ غري املجاورة البرصي؛ الدمج
املواد الفوتومونتاج؛ الفوتوجرام؛ الكوالج؛ وسائطية»: إبداعية «توجيهات •
األبعاد؛ الثالثية الرسوم النحت؛ الرسم؛ املختلطة؛ الوسائط التجريبية؛
الطباعة املبقعات؛ أو املحكوكات النسيج؛ الخياطة؛ أو التفصيل الفوتوغرافيا؛

الكثري. وغريها الفنية، الطباعة األحادية؛
املسطحة؛ األلوان الصنع؛ محلية التكنو؛ البدائية؛ أسلوبية»: إبداعية «توجيهات •
التاريخية واإلشارات املاضية، الزمنية العصور أو الزمني العرص عىل الرتكيز

الكثري. وغريها التقدير، عن التعبري أو

350



الثالث الجزء

اإلعالم عربوسائل التصميم





العارش الفصل

القصص احلمالتورواية

ناجحة؟ يجعلها الذي وما الحملة ما (1)

وأفكار شاملة اسرتاتيجية عىل قائمة منسقة إعالنات مجموعة هي اإلعالنية» «الحملة
والصور واألسلوب والجو والصوت واإلحساس، املظهر بينها يجمع االرتباط شديدة
«الحملة أما أيًضا. بذاته مستقالٍّ يكون أن الحملة يف إعالن لكلِّ ويمكن والشعار،
تشمل أن يمكن مختلفة قنوات عرب تعمل حملة فهي الوسائط» املتكاملة اإلعالنية
من وغريها الفيديو مشاركة ووسائط واملحمول التفاعيل اإلعالم ووسائل والبث الطباعة
غري والوسائل املنزل خارج اإلعالن وسائل إىل باإلضافة الشاشات، عىل املعتمدة الوسائل
لها شعاًرا الفنية الباوهاوس مدرسة قائد بصفته جروبيوس والرت َقدَّم وقد التقليدية.
أي من أكثر الراهن للوقت مناسبة فكرة وهي جديدة». وحدة والتكنولوجيا: «الفن وهو:
ُمَشكَّلة الحملة يف فكرة كلُّ تكون أن من بدَّ ال إذ إعالنية؛ لحملة كمحفز مىض وقٍت

محددة. وسيلة كل تُناسب كي اسرتاتيجيٍّا
فإنه: بريو إيفولوشن رشكة ومؤسس التنفيذي الرئيس شتاين دانيال يقول وكما
عنوًة متباينة أجزاء بني الجمع إن املطاف. آخر يف التكامل يف التفكري أبًدا يمكن «ال
يف املتكاملة األفكار عن البحث يجب بل «متكاملة». الحملة يجعل ال اإلبداع وحرش

املنصات.» عرب بسالسة مًعا تعمل والتي جوهرها
ميني سيارات رشكة لصالح الرسية ميني حملة بي إس إس بي وكالة قدَّمت
الجمهور عن مستبرصة رًؤى عىل قائمًة متكاملًة حملًة وكانت األمريكية، املتحدة الواليات
دراسة (انظر املقصودة الرسائل الحملة هذه ونقلت اإلعالم، ووسائل التجارية والعالمة

القادمة). الحالة
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هوية تصميم (١٠-١ شكل (انظر املتكاملة الحملة تتضمن األحيان بعض يف
أسايس إنرتنت وموقع الطباعة مثل مختلفة لوسائل تطبيقات خالل من التجارية العالمة
اعتماًدا أكثر منهجها يكون حمالت وتوجد املنشورات). (مثل الرشكة تواصل ووسائل
باألهمية الرسومي التصميم وإحساس مظهر فيها يحظى أن بد وال املوضوع عىل

القصوى.

بريتفورد. متكاملة: حملة :١٠-١ شكل
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ويسكونسن. ماديسون، بروباجاندا، بالنيت اإلعالنية: الوكالة

اليتل. دانا اإلبداعي: املدير

هالرب. جيف املصمم:

أومان. رودني اإلعالن: كاتب

هريبي. بن التفاعيل: املدير

ويلسون. براين هايك، ديفيد املطور:

بريتفورد. العميل:

بروباجاندا. بالنيت ©

امُلتسق واإلحساس املظهر دها يُوحِّ بريتفورد ملنتجات والوظيفية الجمالية الفوائد عىل تُركز التي الحملة «هذه
التجارية.» للعالمة تماًما املناسب

حالة دراسة

الرسية. ميني حملة الحملة:

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

األمريكية. املتحدة الواليات ميني العميل:

بي. إس إس بي آند األمريكية املتحدة الواليات ميني ©

الرسية ميني حملة

قصتنا

لذلك كها؛ ُمالَّ ووالء شغف هي املستغلة غري ميني سيارة قوى نقاط أهم أن البداية من شُعرنا
ميني سيارة اشرتوا الذين لألشخاص نعلن أن قرَّرنا لقد قليًال. مختلًفا شيئًا نفعل أن قررنا
يف ميني السيارة إطالق منذ األمور. سارت كيف إليكم كذلك؟ أليس غريبًا، هذا يبدو بالفعل.
٢٠٠٦ عام وبحلول املوضوعة، املبيعات أهداف فاق نجاًحا حققت ٢٠٠٢ عام املتحدة الواليات
التطور وهذا املنافسني. من العديد وجود إىل لها مبارشين منافسني وجود عدم من الحال تغريَّ
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يتَّسمون ميني السيارة ُمالك إن سابق. وقت أي من أهمية أكثر األوائل السيارة ك ُمالَّ جعل
فهم النحو هذا وعىل بميزاتها. اقتنعوا ومن السيارة يف ثقتهم وضعوا من أوائل فهم بالشغف؛
يف هذا وبوضع بعُد، السيارة يشرتوا لم الذين اآلخرين إقناع يف مطبوع أعالن أي من فعالية أكثر
السيارة ك ُمالَّ سوى رؤيتها يستطيع ال رسائل ذات الرسية بالغة متكاملة حملة صنعنا االعتبار

الرسية. ميني حملة الحملة وأسمينا ميني.

الكتاب

تخلب «نظرة بعنوان: كان كوبر ميني سيارة ك ُمالَّ من ألًفا ١٥٠ إىل كتابًا أرسلنا البداية يف
املجموعة ضمَّ رسي جزء ذات مقدمة عىل الكتاب هذا واحتوى الصغرية». األمور روعة عىل األلباب
شفرة فك يف امُلالك ستساعد التي الشفرة فك أدوات من وثالثًا تعليمات املجموعة شملت الرسية.
مرغوب أمر وهو امُلدوَّنات نطاق يف «صًدى» عليه يُطلق ما حدوث ذلك نتيجة وكانت الحملة. بقية
السيارات مواقع من الكثري إىل امتد بل مستقلة مدونات عدة عىل الصدى يقترص ولم بشدة،

ويوتيوب. فليكر مثل العامة االجتماعية واملواقع
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الشفرة فك أداة

ميني سيارة مُلالك مستهدفة مطبوعات يف مطبوعة إعالنات ثالثة سمحت الكتاب إرسال بعد
وضعنا فقد امُلالك غري إىل وبالنسبة الرسية. الرسائل شفرة فك يف األدوات استخدام طريقة بمعرفة
احصلوا ميني: سيارة ُمالك لغري «بالنسبة شاكلة: عىل الرسالة كانت اإلعالنات. يف «واضحة» رسالًة
امُلالك من طلبنا مطبوع إعالن أول ويف ميني.» سيارة أي رشاء عند املكملة الشفرة فكِّ أداة عىل

املغامرة. وبدأت الرسية يف غاية ويب موقع إىل الرسالة وقادتهم الشفرة. فك أداة استخدام

الرتميز فك أداة

لتضليل التن) (بيج الخنزير» «التينية باسم واملعروفة املعقدة التجسس لغة اإلعالن استخدم
(كانت اهتماًما. أكثر امُلالك غري وأصبح املواقع أحد إىل امُلالك ه ُوجِّ أخرى ومرة الفضوليني.
املوقع هذا إىل اآلن اذهب هذه. التجسس لعبة يف موهوب أنت مرحى: تقول: الرسائل إحدى

ثواٍن.) خمس غضون يف ذاتيٍّا تتدمر سوف الرسالة هذه مغامرتك. إلكمال AsWeC-FiT.org

النظارات

بهذه نظاراتنا تكن لم حسنًا، الرائعة؟ التجسس نظارات دون الجيدة التجسس عملية هي ما
رائعة. كانت النتائج لكن الروعة،

للحرشات عادلة معاملة أجل من مواطنون

قليًال قدًرا املواقع وتطلبت ويب. مواقع إىل الفضوليني الُقرَّاء الغامضة املطبوعة اإلعالنات قادت
الحرشات. لحماية مخصًصا األول املوقع كان «الغرباء». أحد عليها عثر إذا حالة يف االستقصاء من
من هجوًما يُظهر هذه الفيديو مقاطع أحد (كان القضية. لهذه ج تروِّ قصرية فيديو مقاطع وشمل
اإلعالنات تلك أن ذلك من األهم أن إال مكتبنا.) كالب بأحد غريبًا شبًها تحمل عمالقة قاتلة نحلة
البلد أنحاء كل يف العامة الطرق عىل سيارات سباق يف للمشاركة دعوة إىل ميني سيارة ك ُمالَّ قادت

الشوارع». تحتل «ميني عليه يطلق

الشوارع تحتل ميني

الحرشات معاملة موقع من مكافأة عىل األشخاص من اآلالف عرشات عثور عىل األمر يقترص لم
أنحاء عرب السيارات قيادة سباق يف واشرتكوا اآلالف تابع بل ،(www.aswecfit.org) عادلة معاملة
نيوجرييس. والية يف الجميلة سيتي جرييس مدينة إىل كاليفورنيا يف مونتريي من امتد الذي البلد
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للدعاية معقولة طريقة هذه وكانت ميني سيارات من سيارة آالف ثالث العام الطريق وجاب
التجارية. للعالمة

التجسس أدوات

الالزمة التخفي أدوات املوقع هذا يف قدمنا لذلك جيدة؛ تجسس أدوات إىل يحتاج جيد تحرٍّ كل
يوجد الحال بطبيعة الفكاهية. التجسس أدوات بعض عرض عرب القادمة املكافأة عن البحث لرحلة
مطرب. إىل ل تحوَّ حفريات لعالم املوسيقية العروض عن فيديو ذلك ويف الفيديو مقاطع من املزيد

ميني. السيارة ملالك أخرى مكافأة الحقيقة الجائزة كانت فقد أخرى ومرة

للمغامرة مفصلية مفاتيح

إضافة خالل من سياراتهم عىل التخصيصات من املزيد بإجراء ميني ملالك املكافأة هذه سمحت
خارج بمقعده السائق لقذف زر استخدام يمكنها ال سيارة فأي التحكم. لوحة إىل الجاذبية بعض

للتخفي؟ جهاز أو السيارة

الصغر روعة

يعرض باملعلومات يعج آخر فيديو مقطع عرض وقد الصغر. فوائد عىل إطاللة األخري املوقع كان
األخرية. املكافأة أيًضا وعرض أسود. حزاًما تملك السلوك سيئة فراشة مغامرات

امليدالية

عىل دليل طلب ميني السيارة مالك بإمكان كان املطبوعة الرسية الحملة من األخري الجزء إلكمال
عىل تُعلَّق ميدالية شكل يف املكافأة وجاءت التحقيقات. يف املذهلة قدرتهم وعىل الحملة يف اشرتاكهم

كارلو. مونت كازينوهات يف توكسيدو بذلة ارتداء أثناء الرقبة حول تلبس أو الخلفية املرآة

السيارات قائدو

جديدة طريقة ابتكرنا فلقد ميني، السيارة مالكي مع للتحدث جديدة طريقة ابتكار إىل باإلضافة
بالرتددات الهوية تحديد تقنية وباستخدام الطريق. عىل السائقني مع املبارش للتواصل كليٍّا
عىل ميني السيارة ُمالك إىل حرفيٍّا الطرق إعالنات تتحدث املفاتيح حلية يف املثبَّتة الالسلكية

الطريق.
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النتائج

. مدوٍّ نحو عىل أنصاُرنا نا وناَرصَ أنصارنا. خاطبنا لقد

بي إس إس بي

أو أسايس محوري مفهوم أي أساسية؛ مميزة فكرة وجود من بد ال حملة كل يف
فكرة (أي موضوًعا عليها نطلق أن يمكن وأساسية؛ محورية مرتابطة أفكار مجموعة
العالقة خالل من األساسية الفكرة عن التعبري ويحدث قصة. أو متكررة) موحدة مميزة
من جزء يُروى حيث وسيلة، كل يف مستقلة إعالنية وحدة كلِّ يف واللفظية البرصية
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مرنًة األساسية الفكرة هذه تكون أن كذلك بد ال وسيلة. كل يف التجارية العالمة قصة
ذلك وتحقيق جذابة. تجربة تفاعل نقطة كل تصبح حيث الحملة، لدعم كاٍف نحو عىل
أو ترفيه (٢) إىل باإلضافة مرة، كل يف قصة) من جزءًا (أو جذابة قصة (١) يتطلب:

الرشكة. أو العالمة من ترغبه يشء أو خدمة
معينة. إجراءات باتخاذ الناس وتطالب وتعلِّم وتحبِّب وتُذكِّر ج تروِّ اإلعالنات إن
الحملة يجعل ما فإن معينة، إجراءات باتخاذ الناس مطالبة يف الكفاءة إىل وباإلضافة
الحملة كفاءة عىل للحكم املعايري بعض إليكم اآلراء.1 لتباين خاضعة مسألة هو ناجحة

اإلعالنية:

واألهم الشعبية؟ بالثقافة الخاصة العامية اللهجة دخلت الحملة مفردات هل •
أو نظر وجهة تمتلك هل الشعبية؟ الثقافة عىل إيجابيٍّا تأثريًا أثرت هل ذلك من

األمور؟ تغريُّ فلسفة
هل أو إليها؟ املنتمية الفئة قمة إىل املجموعة أو التجارية العالمة نُقلت هل •

جديدة؟ فئة خلقت
نتذكرها؟ هل •

أو شيئًا؟ نكشف أو األمور؟ أحد ندرك جعلتنا هل عاطفيٍّا؟ فينا أثَّرت هل •
الحملة؟ تعرفنا هل حياتنا؟ تعكس هل نفكر؟

وللجمهور؟ للزمن مناسبة الرؤية هل مشرتكة؟ حقيقة أو أمنية تستهدف هل •

القصص رسد (2)

بهدف املؤسسة أو التجارية العالمة عن للحديث القصص رسد نستخدم التسويق يف
واالنعكاس واالختالف التمييز عن الزمن من فرتة بعد تُسفر سوف رسائل توصيل
يف (تثبت بارزة وتصبح فيها املساهمة أو التجارية العالمة شخصية وتأسيس اإليجابي
القصة تؤديها التي املهام قائمة تطول ا حقٍّ الناس. عىل وتأثريًا صًدى وترتك الذاكرة)،
ومرنة. ومفيدة سليمة فرضيتها وتكون اسرتاتيجيٍّا القصص رسد يكون أن يجب لذلك
(انظر املرشوع عملية يف مبكًرا تُحدد فاالسرتاتيجية الثاني الفصل يف قرأت وكما

الثاني). الفصل
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أساس وتُشكل االسرتاتيجية، رحم من املحوري، املوضوع أي الفرضية، تخرج
والجمهور. الخدمة) (أو واملنتج للعالمة فهم عىل قائمة الفرضية تكون أن يجب الزعم.
القصص: «رسد كتاب يف ياكابويلو وباريس بودتس وكريستيان فوج كالوس يقول وكما
دليل تصبح نفسها «فالقصة فرضية: إىل تحتاج فإنك عمليٍّا»، التجارية العالمة تكوين

الفرضية.»2
التقليدية األفكار دوف برعاية الحقيقي الجمال حملة تحدَّت املثال، سبيل عىل
األزياء، مجالت يف العارضات يشبهون ال نساء عرض خالل من التسويق يف للجمال
وأكثر سطحية أقل الجمال عن فكرة لعرض واألعمار املالبس قياسات مختلف من نساء
الجمال حملة عىل الدعاية مماريس ملعهد التابعة الكفاءة جوائز يف الحكام ب وَعقَّ طبيعية.
يمكن الذي الرائع التأثري دوف حالة «أوضحت قائلني: ٢٠٠٨ عام دوف برعاية الحقيقي
عمليٍّا الفكرة هذه طبقت لقد رائعة. مستبرصة برؤية يبدأ عندما التسويق يحققه أن
جوهر هو وهذا املنتج، تغيري دون التجارية العالمة مكانة تغيري من الرشكة وَمكَّنت

الجيد.»3 التسويق

التجارية العالمة قصة تكوين (1-2)

يف فأنت (٢٠٠١) الفاعلية» نقطة إىل «الوصول كتابها: يف كامبل فورتيني ليزا ج تروِّ كما
وهما: أال املستبرصة الرؤى من نوعني ليزا وتنارص املستبرصة. بالرؤى البدء إىل حاجة
إضافة ويمكننا الثاني). الفصل (انظر الجمهور واستبصار التجارية العالمة استبصار

املنتج. فئة استبصار وهي أال ثالثة رؤية
املستبرصة. الرؤى هذه تضافر خالل من التجارية العالمة قصة تكوين يمكن
قائمة اإلبداعية: التمارين هذه أحد جرب أو املنتج فئة عن مستبرصة رؤية وإليجاد
لعبة أو البديلة االستخدامات أو اإلطار تغيري أو الحذف اسرتاتيجية لعبة أو الصفات

الخامس). الفصل (انظر املشكلة إثارة
فالقصة املوقف؛ أو املوضوع أو الشخص طبيعة عن ما شيئًا القصة تُظِهر أن يجب
لها. حلٍّ عىل والعثور املشكلة فهم عىل القدرة توضح أن ويجب رصاع أو بمشكلة تبدأ
البرشية الطبيعة يف بيننا مشرتٍك أمٍر عن بالبحث نبدأ املستبرصة الرؤية عن وللبحث

والرغبات. والتطلعات واآلمال االحتياجات مثل
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طباعة؛ املتاجر؛ يف إعالنية ولوحات ملصقات مطوية؛ ممتدة ومنشورات وملصقات؛ كتيبات :١٠-٢ شكل
من األساس يف امُلكوَّن «التليفزيون تفاعيل: مصغر ويب وموقع متعددة، إعالمية وسائل يف (بنر) رايات

الوضوح). عالية ريجزا (تليفزيونات شاشة»

نيويورك. بارتنرز؛ آند جريي روتشيلد، فامينا، ديالَّ اإلعالنية: الوكالة

ماكلورين. (ماك) مايكل اإلبداعي: املدير

توشيبا. العميل:

متماثلة. منتجات فئات يضم الوضوح عالية للتليفزيونات الرفيعة الشاشات سوق أصبح التحدي:

الوضوح. عالية التليفزيونات من الجديد إنتاجها بخط التقدُّم بها تحقق طريقة عن تبحث توشيبا وكانت

وضع املشاهد بإمكان أن فكرة طرحنا حديثًا املصمم رفًعا األكثر ريجزا إطار عىل الرتكيز عرب الحل:
هذه رشائه حالة يف وذلك منزله يف للتليفزيون امُلخصصة املساحة كامل شاشته تشغل تليفزيون جهاز

شاشة. من األساس يف «امُلكون النوع

ماكلورين «ماك» مايكل
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ينتابك «عندما توين: مارك كالم فتأمل قصتك تكوين يف صعوبة تجد كنت وإذا
الحق.» قل الشك

املمكن من املختلفة املواقف يف فنا وترصُّ وعملنا تفاعلنا طريقة فحص عملية أثناء
االجتماعية. القضايا بإحدى الوعي لزيادة أو تجارية عالمة لبيع طريقة عىل تعثر أن
من وغريها البرش بني والتفاعل الحيواني والسلوك البرشي السلوك بمراقبة والشغف
عىل األفكار لبناء يمكن كذلك األفكار. يولِّد أن يمكن اليومية الحياتية الدراما مواقف
اإلعالنية أفكارك يجعل أن اآلخرين تجارب مراقبة عىل أو الشخصية الحياتية التجارب
فعل رد يكون أن ويجب .(١٠-٤ وشكل ١٠-٣ شكل (انظر اآلخرين بحياة صلة ذات
مع االرتباط املمكن من يكون فعندما األمر!» طبيعة هي هذه «نعم، كالتايل: الناس

اإلعالن. قيد املجموعة أو التجارية بالعالمة باالرتباط نشعر فإننا القصة

رائًعا». ليس «هذا عامة: خدمة إعالنات حملة :١٠-٣ شكل
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النساء. ضد العنف مكافحة ومكتب األرسي العنف منع صندوق الراعية: املنظمة

.www.thatsnotcool.com اإللكرتوني: الحملة موقع

نيويورك. إيه، آر/جي املتطوعة: اإلعالنية الوكالة

األمريكي. اإلعالن مجلس من بإذن منشور

بني املواعدة إطار يف يحدث الذي بالعنف الوعي نرش يف املساعدة األمريكي اإلعالن مجلس منا «طلب
وهو أال بوجودها أحد يعلم لم صلة ذات مشكلة وجود أدركنا املراهقني مع تحدثنا عندما أننا إال املراهقني.
عليهم والضغط املستمرة التحرش رسائل من بدايًة تقريبًا، مراهق كل له تعرَّض لقد الرقمي. االنتهاك
رقمية منصة وطورنا الشخصية. الحسابات اخرتاق بسبب الخصوصية لفقدان وصوًال عارية صور إلرسال
ووضع الرقمي التحرش مع التعامل يف ومساعدتهم املراهقني توعية أجل من رائًعا» ليس «هذا بعنوان:

الالئق.» وغري املقبول بني ما تفصل رقمية حدود

(http://www.rga.com/work/thats-not-cool) إيه آر/جي

و«بيتزا». «مشجع» مطبوع: إعالن :١٠-٤ شكل
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منيابوليس. ماكفوي، كول اإلعالنية: الوكالة

جارفيس. جون اإلبداعي: املدير

أوتريمبا. ليز الفني: املخرج

كيرب. وديف هازبند إريك اإلعالن: كاتبا

جونسون. كريتيس الفوتوغرايف: املصور

الناخبات. جمعية العميل:

للتعبري أخرى فرصة االنتخابات إن القائلة بالحجة مرة ألول والناخبني املراهقني إقناع إىل الحملة «سعت
الفريق حب تستحرض صور خالل من ذلك عن وعربوا الشباب، كل لها يميل مسألة وتلك الرأي، عن
قياسية بأعداد للتصويت يذهبون الصغار الناخبني الحملة هذه وجعلت البيتزا. بتناول واالستمتاع الريايض

مينيسوتا.» يف

باألحرى أو القصة «بطل» وتجعلها التجارية العالمة القصة تتناول أن يجب
هو كما رصاع عىل الرائعة التجارية العالمات قصص وتحتوي فيها. املغوار» «البطل

التقليدية: الحمالت هذه يف ُممثَّل

فحسب»). «افعلها (حملة نفسه ضد الشخص •
دونه»). من املنزل تغادر «ال (حملة البيئة ضد الشخص •

بي»). الخاصة يف تي إم قناة «أريد (حملة شخص ضد شخص •

والخيارات: التغيري يف فكر التجارية العالمة لقصة مناسب رصاع إىل وللوصول

التغيري

الناس؟ يريده الذي التغيري نوع ما •
األشياء؟ تتغري كيف •
األشياء؟ تتغري ملاذا •

التغيري؟ عىل بنفسك تؤثر أن يمكن كيف •
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الخيارات

الناس؟ يختار كيف •
الخيارات؟ تلك عواقب ما •

تلك أو الخيارات تلك املجموعة أو التجارية العالمة تغريِّ أن يمكن كيف •
العواقب؟

هو نظري وجهة من القصص لتوليد أو اإلبداعي للتفكري ز محفِّ أفضل فإن وأخريًا،
سؤال:

…؟» لو «ماذا
لو «ماذا تفكري وجود وستالحظ للغاية املبدعة والكتب األفالم فرضيات ل تأمَّ
(١٩٨٥ كايرو، أوف روز (بريبل األرجوانية» القاهرة «وردة فيلم ذلك أمثلة ومن …؟»
«إنكهارت» رواية أو الحقيقي؛ العالم إىل الشاشة من الشخصية تخرج حيث آالن لوودي
لديه والدها أن الفتاة تكتشف حيث (٢٠٠٣ سكوالستيك، (نيويورك: فونكه لكورنيليا
الفالسفة وحجر بوتر هاري رواية يف أو الحياة؛ إىل الكتب من الشخصيات إخراج موهبة
طفل يكتشف حيث رولينج كيه جيه للكاتبة (١٩٩٨ بوكس، ليفني إيه إيه (نيويورك:

ساحر. أنه يتيم

اإلعالنية الحملة مراجعة قائمة

يف غاية وأفكار شاملة اسرتاتيجية عىل قائمة منسقة إعالنية وحدات مجموعة هي اإلعالنية الحملة
لكل ويمكن والشعار، والصور واألسلوب والجو والصوت، وامللمس، املظهر بينها يجمع الرتابط

ييل: ما يعني وهذا أيًضا. بذاته مستقالٍّ يكون أن الحملة هذه يف إعالن

إىل باإلضافة رئيسية صورة إعالنية وحدة لكل فكرة. عىل إعالنية وحدة كل تقوم «األفكار»: •
تضافر. يف تعمل التي اللفظية املكونات

للعالمة واللفظية البرصية للهوية وفًقا اإلعالنية الحملة تعمل أن يجب التجارية»: العالمة «هوية •
التجارية.

أن يمكنها الذي ما اإلعالم؟ وسائل من وسيلة كل يف القصة هذه تفعل أن يمكن ماذا «اإلعالم»: •
لجمهورها؟ تفعله
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ويجب عام. رئييس موضوع أو شاملة قصة للحملة يكون أن يجب الرسائل»: وتنوع «الوحدة •
نفسه. الشعار إعالنية وحدة لكل يكون أن

وتعرِّفه للحملة الجمهور فهم يف والكتابة الصور تسهم أن يجب التصميم»: وتنوع «الوحدة •
يف التناغم فقدان عن يُسفر قد والخطوط واأللوان الصور يف الزائد والتنوع لها. وتذكره عليها
الشبه ذلك يف تتشارك الوحدات فكل غريها، إىل منتمية إعالنية وحدة كل تبدو أن فيجب الحملة.

األرسي.
الخصائص إنه والكتابة، الصور يف التناغم عىل القائم البرصي واإلحساس املظهر هو «األسلوب»: •
وأنماط والنسق وامللمس واأللوان املختارة الخطوط وأنواع العام. املظهر يف تُسهم التي املعينة
الرسومية، والعنارص إلخ)، … الفوتوغرافية والصور اإليضاحية (الرسوم الصور وأنواع الرتكيب

واإلحساس. املظهر يف تسهم جميعها الرسوم وطبيعة
التسويق مثل التجارية للعالمة معينة تجربة إعالنية وحدة كل تخلق التجارية»: العالمة «تجربة •

ممتعة. أخرى تجربة أي أو تنوير أو ترفيه أو منفعة أو كخدمة

…؟» لو «ماذا سؤال استخدام كيفية (أ)

غضاضة تجد ال …؟» لو «ماذا سيناريوهات باستخدام عليك األفكار تدفق أجل من
أو الخدمة أو باملنتج املتعلقة عبثية األكثر املستلهمة األسئلة أو االحتماالت طرح يف

املجموعة:

آخر؟ شخص مع للتواصل جديدة طريقة ابتكار من تمكَّنت لو ماذا •
التليفون؟ يوجد لم لو ماذا •

نفسه؟ املذاق األطعمة لكل كان لو ماذا •

القصة: فرضية املتابعة أسئلة تقدم ما وعادًة

التجارية؟ عالمتك تفعله أن يمكن الذي ما •
التجارية؟ عالمتك تفعله سوف الذي ما •
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عرضحالة

القصة قوة

روبينز أالن

www.alanrobbins.com

(٢٠٠٦–٢٠١٠) والتعبريية املرئية الفنون يف روجرز إستابروك جانيت أستاذية كريس روبينز أالن يشغل
يُقدِّم الذي سنرت» «ديزاين التصميم ملركز املؤسس املدير فهو ذلك، إىل باإلضافة نيوجرييس. يف كني بجامعة

التصميم. جوائز من بالعديد فوزه عن فضًال التصميم مجاالت شتى يف ومنتجات ومطبوعات معارض

الغموض مجال يف كتابًا عرشين ألَّف حيث والتأليف الكتابة مجال يف جوائز عىل أيًضا روبنيز حاز وقد
التي واأللعاب والرسوميات واإليضاحية الكرتونية الرسوم وظهرت والفكاهة. واأللغاز العلمي والخيال
بماليني يؤلفها التي املقطوعة الصور أحاجي سلسلة وتحظى واملعارض. املطبوعات من العديد يف مها صمَّ
املليون ونصف ماليني ثالثة عن يزيد ما اليوتيوب عىل الشهرية قناته وتشاَهد العالم، حول املعجبني من

مشاهدة.

.www.alanrobbins.com املوقع هذا عرب أعماله مشاهدة يمكنك

∗∗∗

ذرات.» من وليس قصص من ُمكوَّن «العالم

القصص. يف نعيش إننا
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وأكثر أعمق أقصده ما التسويق. أساليب من أسلوب حتى أو تواصل طريقة إىل هنا أشري ال أنا
نعيش ووسيلة تفكري، طريقة إنها الوعي، من نوع القصص أن أقصد فأنا ذلك. كل من أساسية

املعقد. العالم هذا يف خاللها من

كمية وعي نوبات أي — متفرقة لحظات صورة يف العالم ندرك إننا العقل نظريات إحدى تزعم
عىل فحسب، الدماغ يف القصص رسد عن املسئول الجزء يف إال متماسكة صورة يف ننسجها وال —
األشخاص ألحد تحكي عندما فقط وتربطها الحلم يف تراها التي املرتابطة غري الصور سلسلة غرار

قصة. إىل يُحوِّلها الرسد إن أي الحلم؛ ذلك عن

مًعا. أجزاءها ع تُجمِّ التي اللُّحمة تلك هي ذلك» «وبعد عبارة وتصبح

من قصة السابق يف كتبت لقد للوعي. بالنسبة القصص مركزية عىل تركز التي فكرة هذه أحب
قراءة خالل من الكون نهاية الناس يمنع وفيها الزمن» «حافة بعنوان: العلمي الخيال قصص

وجودنا. بأساس االرتباط شديدة فالقصص بعض؛ إىل بعضهم الخيالية القصص

نعيش أيًضا أننا ترى أن السهل فمن نظرك، وجهة من مغالية الفكرة هذه أن ترى كنت إن وحتى
بالحرب وكتبنا وطبعنا ورسمنا ونقشنا حفرنا لقد نحبها. فنحن … أخرى بطريقة القصص يف
والحرير والحجر والصلصال والعاج والخيزران والورق والبرشة والجلد الخشب عىل القصص
ونتذكرها ونقرؤها القصص نشاهد نحن املتالشية. الرقمية الوحدات عىل واآلن واألفالم والكانفاه
أن الناشئ الرسدي» «الطب علم ويشري الوقت. طوال نرويها وأيًضا حياتنا، طوال بها ونتأثر
يشغل ما يوجد هل حال، أي وعىل شفائنا. عىل تؤثر أن يمكن أنفسنا عن نرويها التي القصص
نحن للقصص»، «ُمحبُّون نحن املعقد؟ القصص تبادل غري املشرتك تواصلنا من األكرب الحيز
يضع أن يجب البرصي التواصل وسائل صناعة يف يعمل شخص وأي القصص، ترسد مخلوقات

قوية. كأداة اعتباره يف ذلك

قصة. تروي صورة كل فإن الطرق، بأبسط وحتى

تقول: — الجليدي العرص كهوف جدران عىل املوجودة اليد آثار مثل — العالمات أبسط إن
آلالف الزمن يف تقدمت وإذا القصة. أساسيات هم والفعل واملكان فالشخص هنا.» كنت «لقد
عرشات يُقدِّم (لوست) «الضائعون» عنوان يحمل الذي التليفزيوني املسلسل ستجد السنوات من
تعود متشابكة متوازية رسدية قصص خالل من بالكامل حياتهم تنكشف الذين الشخصيات
إدراك عىل قدرتنا أن إال تطرًفا. صورها أكثر يف القصة إنها األمام. إىل وتتقدَّم الوراء إىل بالزمن
للقصة ارتياحنا مدى توضح معها والتفاعل دة امُلعقَّ والقصص البسيطة العالمات تلك واستيعاب

أسايس. معريف كسبيل

املادة يجعل كان الذي املعلم تذكر للحقائق. تذكُّرنا من أفضل القصص نتذكر إننا الحقيقة، يف
األمور أحد يف َفكِّر واضًحا. رسًدا التفاصيل رسد من بدًال الرائعة القصص خالل من واضحة
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(هذا مواصفات قائمة تكن ولم قصة كانت شك بال أنها وستجد ألصدقائك أخربتها التي الشيقة
تُنىس ال التي والحكاية الرائع والكاريكاتري النكتة إن أصدقائك). عىل الحفاظ يف ترغب كنت إن
من تقليديٍّا نوًعا يُعدُّ الواحدة الدقيقة ذو التليفزيوني واإلعالن القوة. هذه يف تتشارك أمور كلها

الطراز. هذا

األدبي النوع بني ما ترتاوح كثرية عنارص تتناول القصص رسد قوة عن حقيقة دراسة توجد
والشخصيات املضادة والحبكة والحبكة واملوضوع املسيطرة والفكرة والطريقة الجو إىل واألسلوب
من أسايس واحد عنرص يف تشرتك القصص كلَّ أن إالَّ الكثري. ذلك وغري والزمان واملكان والذروة
قصة كل أن يف يتمثَّل العنرص وهذا البرصية. التواصل وسائل إعداد عند االعتبار يف وضعه السهل

والنهاية. والوسط البداية يف تتمثل بسيطة رسدية بنية لها جيدة

برصية مزحة كونه عن يزيد ال — اليوتيوب عىل دقائق ثالث ُمدته االنتشار واسع فيديو ولصناعة
والوسط البداية يف امُلتمثلة األساسية الرسدية األجزاء هذه إىل الفور عىل أقسمه فإنني — بسيطة
الفصل ويكون األساسية. واألدوات للشخصيات مقدمة عن عبارة األول الفصل يكون والنهاية.
أما الحًقا. سيحدث ماذا يتضح وال املحسومة غري األحداث من سلسلة تقع إذ الحدث؛ هو الثاني
إن أي النهائية؛ النتيجة لصنع والحدث الشخصيات تتضافر إذ الحل؛ فيعرض الثالث الفصل
من سلسلة خالل من املشاهد أغرت حكاية أو قصرية قصة كان ما قدر مزحًة يكن لم الفيديو

وملاذا؟ وماذا؟ من؟ أسئلة: يف تمثلت النهاية حتى البداية من األلغاز

يُجرب تشويًقا تُحدث النهاية محسومة غري أجزاء من املكونة البنية هذه فإن قاصٍّ أيُّ يعرف وكما
العاملني يخص وفيما املشاهدة. يف االستمرار عىل املشاهد يجرب أو القراءة يف االستمرار عىل القارئ
وهذا الحاجة هذه يف املتمثلة القدرة هذه اعتبارنا يف نضع أن الرضوري فمن البرصي التواصل يف
إالَّ الحال، بطبيعة التصورات لتوصيل الرسومية والعنارص والصور الكلمات نستخدم إننا االنبهار.

دة. املوحِّ القصة هو القوة بالغ نحو عىل مًعا املكونات هذه يربط ما أن

املنتجات لتجهيز متماسكة محاولة فأي أعيننا؛ نصب القصة تلك نضع ونحن نعمل أن يجب لذلك
تعتمد أن يجب لها دعائية نسخة وكل قصيص. خط ورائها يكون أن يجب التسويق أجل من
أن نريد الذي القصيص الخط هو ما نقصها؟ التي الحكاية هي ما القصيص. الخط هذا عىل
بعض عن نكشف كيف ينتهي؟ وكيف ذلك بعد يحدث وماذا يبدأ كيف ويتذكره؟ الجمهور يعرفه

التشويق؟ لنخلق أخرى أشياء ونحجب املعلومات

التوسع. يف تستمر الجديدة اإلعالم وسائل ومنتديات أنواع ألن بشدة رضوريٍّا األمر هذا يصبح
أكرب خالل من نفسها عن تجارية عالمة كل تعرب الرقمية، اإلعالم وسائل عرب الرتفيه عرص ويف
واملنتجات واأللعاب واإلنرتنت املصورة واملجالت التليفزيون مثل اإلعالمية املنصات من ممكن عدد
ومواقع املعجبني ومجالت امُلدونات يف املتمثلة التشاركية املشابهة اإلعالم وسائل إىل باإلضافة

الكثري. وغريها الفيديو ومقاطع الويكي
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وكل املستخدمني، وتعليقات التسويقية املعلومات هذه وكل املناهج، هذه كل إىل باإلضافة أنه إال
الرسدي املحرك اعتباره يف املرء يضع أن يجب الكلمات، من الهائل والعدد املتحركة الصور هذه
املنتج وفوائد والتفاصيل الحقائق إن وتكراًرا. مراًرا روايتها يجب التي املستمرة الحكاية يف املتمثل
جزءًا املستمع أو املشاهد يصبح عندما قوًة أكثر نحو عىل تبقى بل القصة، تبقى لكن تضيع كلها
تجربة من نوًعا التجارية العالمة صنع اسرتاتيجية تصبح أن املمكن من ولذلك القصة؛ تلك من
ال ستؤثر ألنها عملها؛ وطريقة القصة املصممون يفهم أن يجب امُلعقد. التفاعيل القصيص الرسد
يف للمصممني مهمة مهارة القصيص الرسد إجادة الحقيقة، يف األخرى. القرارات كل عىل محالة

واأللوان. والرتكيب الخطوط أهمية قدر الجديد الشاملة اإلعالمية الوسائل عالم

ذلك؟ فعل يمكن كيف

وهي: أال األوليمبية األلعاب دورة إىل املاهر الريايض خاللها من يصل التي نفسها بالطريقة
املمارسة. ثم املمارسة، ثم املمارسة،

واملشاهد املنطوقة، بالنكات اإلنرتنت يزخر البرصي: التواصل مجال يف للعاملني جيًدا تمرينًا إليكم
التليفزيونية واإلعالنات الفيديو ومقاطع التفاعلية الرسومية والقصص املصورة والكتب الكوميدية
الرتكيبية. البنى تلك ن دوِّ ترويها. التي القصص وادرس أفضلها عن ابحث جوائز. عىل الحاصلة

أفضلها. من وارسق تعمل. كيف وانظر القصة. وارسد

َفكِّر بل صور كصانع أو لإلعالنات دارس كطالب أو فحسب رسومي كمصمم نفسك يف تُفكر ال
تفعله. ما كلِّ يف َفكِّر ككاتب، كُمخرج، كراٍو، اص؛ كقصَّ نفسك يف

اإلعالنية للحملة عامة اعتبارات (2-2)

التجارية العالمة هوية (أ)

التجارية. للعالمة واللفظية البرصية بالهوية اإلعالنية الحملة تلتزم أن يجب
املظهر يف املتمثلة للعالمة البرصية بالهوية مرتبطة تكون أن يجب اإلعالنية فالحملة
للتصميم. أساسية كألوان التجارية العالمة ألوان استخدام يعني ال وهذا واإلحساس.
تكون أن املقصود بل أساسية. كصورة التجارية العالمة شعار استخدام يعني وال
للعالمة مناسبة املستخدمة واأللوان والخطوط الصور وخصائص وصفات الصور أنواع
وإذا التجارية». العالمة عن ة «ُمعربِّ ستكون فإنها نجحت إذا املجموعة. أو التجارية
العالمة عن معربة «غري بأنها توصف فعندها التجارية العالمة لتصور مالئمة غري كانت
تكون وأال كلها، التجارية العالمة السرتاتيجية مناسبة تكون أن كذلك يجب التجارية».
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أن نجد املثال، سبيل عىل أخرى). تجارية عالمة أي تناسب أن املمكن من (أي عامة
ومفهوم األحمر) (اللون التجارية العالمة لون عنه يُعربِّ السويرسي السكني وإرث تاريخ
كي أجزاء هيئة عىل ُمصمم واإلعالن .(١٠-٥ شكل (انظر الدائمة والجاهزية االستعداد
هذا سمح املختلفة. االستخدامات عىل القائم السويرسي السكني بتصميم مرتبًطا يكون
التي الجاهزية فكرة إن واحٍد. شعاٍر من بدًال شعارين عرض بسهولة أيًضا النموذج
يعرفه ما عىل اعتماًدا التجارية العالمة صفات وتربز للغاية، مرنة فكرة اإلعالن يُقدِّمها
يكون أن يمكن مًدى أي إىل تُظهر فالحملة السويرسي؛ السكني تراث عن الناس معظم
العامة. الحملة فكرة من التام النقيض هو وهذا التجارية؛ العالمة روح تجاه محدًدا املرء

ا». حقٍّ رائع و«جبن خردوات»، و«متجر «سدادة»، مطبوعة: إعالنية حملة :١٠-٥ شكل
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ماساتشوستس. وينام، مولني، اإلعالنية: الوكالة

بوش. إدوارد اإلبداعي: املسئول

بوكر. وجريج جارافانتي جيم اإلبداع: مديرا

يل. ديالن الفني: املخرج

تايلور. مونيكا اإلعالن: كاتب

تجارية. صور ميكس، راي الفوتوغرافيا: مصورو

التجارية. آرمي سويس عالمات العميل:

ماساتشوستس. وينام، مولني، ©

الشهري.» األحمر واللون الدقة وصفة العالمة موثوقية الحملة هذه «تستعرض

بسيط وكتدريب وشعارها. اسمها فهي التجارية للعالمة اللفظية الهوية أما
التالية: العبارات أكمل اللفظية بالهوية املقصود لتوضيح

… هي التجارية العالمة شخصية
… الشخصية من النوع هذا عن ويعربِّ ب… البرصي املظهر يتسم

… هي الحملة شخصية

اإلعالم (ب)

يمكن ماذا اإلعالمية؟ الوسائل من محددة وسيلة كل يف القصة هذه تفعل أن يمكن ماذا
ذات تجربة أم معلومة أم متعة أم خدمة تقدمه: أن يمكنك الذي ما للجمهور؟ تُقدِّم أن
يف املستهلك لتحبيب فرصًة تَُعد واألفراد التجارية العالمة بني تالٍق نقطة كل إن قيمة؟
مختلفة أموًرا املختلفة اإلعالمية الوسائط تقدم أن يمكن األساس ويف التجارية. العالمة
أجلها من أستخدم التي تلك عن مختلفة ألغراض املحمول الهاتف أستخدم فأنا للناس.

الصباحية. الصحف أو باد اآلي أو الكمبيوتر جهاز
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إىل السلبي املستهلك من املشاركة؛ عرص إىل املقاطعة عرص من تحوَّلنا لقد
يذهب بل األشياء وصول انتظار يف فحسب يجلس ال الذي النشط املستهلك
العمل وتطوير ابتكار طريقة يف جديدة عقلية إىل حاجة يف نحن عنها. ويبحث

اإلعالم. تخطيط وطريقة
هيجارتي بوجل بارتل وكالة هيجارتي، جون

وتنوعها الرسائل وحدة (ج)

دة موحَّ رسالة لها يتوفر أن ويجب عام، موضوع أو عامة قصة للحملة يكون أن يجب
ومنوَّعة.

مع ُموحًدا يكون أن يجب إعالن كل جانبني: عىل الكربى العامة القصة وتنطوي
الرسالة الستقبال الناس يف الفضول يُثري كي التنوع بعض يُقدِّم نفسه الوقت ويف اآلخر
مختلفة إعالمية وسائل يف املختلفة التجارية العالمة قصة أجزاء رواية ويمكن التالية.
وأوسع أكرب تجارية عالمة وتجربة قصة يف تصب جميعها أن إال مستقل، إعالن كل ويف
األكرب؛ التجارية العالمة قصة داخل قصص توجد الغالب يف .(١٠-٦ شكل (انظر نطاًقا
الوقت يف وتنتمي الخاصة قصتها إعالنية وحدة لكل يكون أن يمكن املثال، سبيل فعىل

فيه. وتساهم األكرب التجارية العالمة موضوع إىل نفسه

اإلعالنية الحمالت تصميم (3-2)

طويلة لفرتة أو (أشهر) قصرية لفرتة تستمر أن املمكن من التي الحملة، حياة طوال
عليه. والحفاظ البرصي اإلطار أو املظهر إعداد عىل تعكف أن يجب الزمن، من (سنوات)
والشعور الحملة يف إعالنية وحدة كل عىل الناس تعرُّف ضمان أجل من ذلك نفعل ونحن
وكثري املصممني بعض يفضل السبب لهذا املختلفة. الرسائل بني والربط تجاهها باأللفة
عرب متماثل شبه أو متماثل وإحساس ومظهر مخطط ذات إعالنات تقديم العمالء من

املختلفة. اإلعالمية الوسائل
املوضوع؛ أو والقصة والرسالة للمحتوى مناسبًا التصميم «شكل» يكون أن ويجب
يجب قوله. تودُّ ما مع متناغًما والرتكيب املرئي التصور يكون أن رضورة يعني ما
إذا املثال، سبيل فعىل العام؛ الحملة موضوع عن مًعا واملحتوى الشكل يُعرب أن كذلك
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قاسيًا املرئي التصور يكون أال فيجب وعاطفي ناعم طابع ذات األساسية الفكرة كانت
مظهره. يف ا فجٍّ أو

املدمجة األقراص مشغل التايمز: ميدان يف عرض تليفزيونية، إعالنات رايات، مطبوعات، :١٠-٦ شكل
به». اإلحساس تستطيع أنك لدرجة للغاية «واقعي الوضوح، عايل دي يف دي دي إتش توشيبا

نيويورك. بارتنرز؛ آند جريي روتشيلد، فامينا، ديال اإلعالنية: الوكالة

ماكلورين. «ماك» مايكل اإلبداعي: املدير

توشيبا. العميل:
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سوني املدمجة األقراص ومشغل دي يف دي دي إتش توشيبا املدمجة األقراص مشغل كان التحدي:
مشغل أحدهما يكون أن يف الحق عىل التنافس حيث التنسيقات»، «حرب من األوىل املراحل يف راي بلو

املستهلكني. لدى املفضل الوضوح عالية املدمجة األقراص

مشاهدة يف املتمثلة املشرتكة التجربة عىل والرتكيز الفيلم. يف التام االنغماس إحساس اقتناص الحل:
الفيلم يكون حيث دي يف دي دي إتش توشيبا املدمجة األقراص مشغل عىل سيما ال — املنزل يف األفالم

به.» اإلحساس تستطيع أنك لدرجة للغاية «واقعيٍّا

كل نفذ فقد تقريبًا، واحد إىل عرشة بمعدل توشيبا من أكثر أنفقت سوني أن من الرغم عىل النتيجة:
متاجر كل مع بيع اتفاقات عىل وحصلت دي، إتش توشيبا املدمجة األقراص مشغل إنتاج باكورة مخزون
سوني ِقبَل من اململوكة غري تقريبًا الكربى اإلنتاج رشكات كل منارصة عىل وحصلت املستهدفة، التجزئة

بها. امللحقة أو

ن تضمَّ التايمز ميدان يف عرض يف الحملة أطلقنا األفالم: بإعالنات شبيه الوضوح عايل تليفزيوني «إعالن
ومبنى ناسداك مبنى عىل املوجودة العمالقة التليفزيونية الشاشات عىل باستمرار التليفزيوني اإلعالن تشغيل

رويرتز.»

ماكلورين «ماك» مايكل

العمومة وأبناء الثالثية التوائم (أ)

نموذج أو تركيبية بنية وجود األحيان أغلب يف ستالحظ اإلعالنية الحمالت درست إذا
الصدد هذا يف «نموذج» بكلمة (واملقصود الحملة. يف مستقلة إعالنية وحدة لكل يُستخدم
ا ُمعدٍّ نموذًجا وليس املصمم أو الفني املخرج ِقبَل من أو ِقبلك من املصمم العام املخطط
فإنه عام مخطط تصميم املصمم يختار وعندما الربمجيات.) إحدى يف موجوًدا مسبًقا
آخر. إىل إعالن من مشابه شكل يف ويضعها الرسومية العنارص من عدد عىل يحافظ
أو متطابقة تركيبة كل ألن الثالثية» «التوائم للحملة الرتكيبية البنية هذه عىل أُطِلَق
ففي الحمالت. من الكثري بها م يُصمَّ التي الطريقة هي وهذه غريها، مع متطابقة شبه
لكن السطور، تتغري وقد الصور، تتغري قد الثالثية الرتكيبة هذه من إعالنية وحدة كل
تظل قد التي األخرى العنارص ومن ذلك. شبه أو هو كما تماًما يظل الرتكيبي النموذج
األسلوب أو املرئي التصور طريقة أو الخطوط أو املستخدمة األلوان درجات هي: كما

نفسه. الرسام أو املصور أعمال أو
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املستخدم؛ النموذج ثبات نالحظ بني، إل إل رشكة لصالح مولني وكالة حملة يف
شكل (انظر إعالن كل يف نفسه املكان يف موضوعة كلها والكتالوج والسطر فالصور
الصور وموضوع جو بسبب مختلف إعالن بكلِّ الخاص البرصي واإلحساس .(١٠-٧
أفراًدا، ا، أَُرسً — الناس من مختلفة أنواًعا تُظهر فوتوغرافية صورة فكل الفوتوغرافية.
تبعث الخلوية األماكن صور أن كذلك نالحظ الخلوية. باألماكن يستمتعون — جماعاٍت

مرهقة. أنشطة أو قاسية ظروًفا تُظهر ال فهي االسرتخاء عىل

و«فسحة». «عنوان» مطبوعة: إعالنية حملة :١٠-٧ شكل
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ماساتشوستس. وينام، مولني، اإلعالنية: الوكالة

بوش. إدوارد اإلبداعي: املسئول

بوكر. وجريج جارافانتي جيم اإلبداع: مديرا

بوكر. جريج الفني: املخرج

جارافانتي. جيم اإلعالن: كاتب

هوبر. ويليام الفوتوغرايف: املصور

بني. إل إل العميل:

ماساتشوستس. وينام، مولني، ©

الوقت قضاء يف يرغبون الناس معظم تجعل بطريقة الخلوية األماكن تصوير لإلعالن مولني وكالة «أرادت
لهم.» مناسبة بني إل إل أحذية أن املستهلكون ليشعر — وآمنة خطرية غري خلوية أماكن فهي — فيها

تحثنا فهي فعل؛ كرد االستعجاب إىل بي دي دي بي إم بي وكالة حملة تدفعنا
إعالن كلِّ ففي .(١٠-٨ شكل (انظر الطعام عىل لورباك زبدة وضع ننىس أال عىل بإبداع
الشعار ويظهر زرقاء خلفية عىل الصفحة منتصف يف الطعام من طبق يوجد الحملة يف

إعالن. كل يف مستخدم صارم (متطابق) نموذج وهو اليمني، أقىص يف الختامي
بدًال ويُقدِّمون الثالثية» «التوائم فكرة الفنيني واملخرجني املصممني بعض يرفض
يف التنويع من كبري قدر بها يوجد حملة وهي العمومة»؛ «أبناء عليه أطلق ما عنها
ذلك ورغم املرئي، والتصور املستخدمة واأللوان الرتكيب حيث من اإلعالنية الوحدات
التنوع يثري الصدد هذا ويف واإلحساس. املظهر عىل ومحافظًة متماسكًة الحملة تظل
الهدف. هي التنوع مع فالوحدة وحدتها؛ يعوق أن دون ككل للحملة البرصية الجاذبية

جيدة؟ اإلعالنية الحملة يجعل الذي ما

يالحظونها. املشاهدون

املشاهدين. انتباه يجذب إعالن كل

التجارية. للعالمة مميزة سمًة تُجسد
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غريها. عن الرشكة أو التجارية العالمة تُميز

التجارية. العالمة صوت مع تتفق

الرشكة. أو التجارية للعالمة مناسبة فكرتها

املجموعة. أو التجارية العالمة يف الجمهور تُحبِّب

واملستهلكني. التجارية العالمة بني حواًرا تُنشئ

املوضوع عىل اعتماًدا اإلعالنات من الكثري تكوين يمكنك حيث باملرونة، األساسية فكرتها تتسم
األصيل.

(تقريبًا). األبد إىل االستمرارية إمكانية

الناس. تفاجئ

الشعبية. الثقافة يف حواًرا تدشن

املستهدف. الجمهور يف تؤثر

اإلعالم. وسائل كل عرب ال وفعَّ ُمحدَّد نحٍو عىل للعمل تكفي بمرونة األساسية فكرتها تتسم

راودتهم! قد فكرتها أن لو اآلخرون الفنيون املخرجون يتمنى

حلوة». و«ذرة و«كعكة» «بازالء» مطبوعة: إعالنية حملة :١٠-٨ شكل

لندن. بي، دي دي بي إم بي اإلعالنية: الوكالة
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جيل. ديفيد الفوتوغرايف: املصور

سكواير. شفان الوكيل:

لورباك. فودز، أرال العميل:

كل يف لورباك زبدة باستخدام الحملة هذه تُذكِّرنا الزبدة تشبه اللون صفراء الصقة قصاصات «باستخدام
الطعام.» أنواع

بنية يُفضلون ثَمَّ وِمن رضوري؛ التكرار أن واملبدعني العمالء من كثري يعتقد
رسالة عىل املشاهد تعرُّف البنية هذه تضمن إذ اإلعالم؛ وسائل عرب الثالثية» «التوائم
مشاهدة مرات عدد زاد كلما إنه يقول إليه يستندون الذي واملنطق التجارية. العالمة
ذلك، من النقيض عىل وتذكُّرها. اإلعالنية الرسالة ي تلقِّ احتمالية زادت إعالنية وحدة كل
فإنه اإلعالنات سلسلة من إعالنًا املشاهد يرى أن بمجرد أنه اآلخرون الخرباء يعتقد
وسوف لنظريه، بالضبط مطابًقا الحملة يف التايل اإلعالن كان إذا بامللل يُصاب سوف
املعتدلة النظر وجهة أما النظريتني. لكلتا الداعمة األدلة َسْوق املمكن ومن يتجاهله.
اإلعالن احتياج دون للحيلولة الحملة يف موحد وإحساس مظهر عىل الحفاظ فستكون
يف املشاهد لجذب كاٍف تنويع خلق مع نفسيهما، تعريف إعادة إىل التجارية والعالمة
اإلبداعي املسئول بوش إدوارد ويقدم اإلعالنات. مجموعة من إعالنًا فيها يرى مرة كل
عديدة بُطُرق موحدًة الحملة تكون أن «يمكن فيقول: النصيحة، هذه مولني وكالة يف
أو صغرية امليزانية كانت كلما املعتاد ويف والشخصية. الخطاب ولغة واللون اإلطار مثل
ُمتَّسقة أفكار وتقديم االنضباط إىل احتياجك زاد معروفة غري التجارية العالمة كانت
املمكن فمن نيكستيل أمثال الكبار للعمالء بالنسبة أما واحد. مصدر من جميعها تنبع

التغريات.» من املزيد إجراء

الحملة أسلوب (ب)

املظهر يف تُسِهم التي الخاصة السمات عىل قائم برصي وإحساس مظهر هو «األسلوب»
وامللمس واأللوان الخطوط تسهم إعالمية وسيلة أي ويف .(١٠-٩ شكل (انظر العام
إلخ)، … الفوتوغرافية الصور (اإليضاحات، الصور ونوعية الرتكيبة وأساليب واألنماط
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اإلعالنية الحملة أو اإلعالن وإحساس مظهر يف الرسومية والعنارص الصور وطبيعة
.(١٠-١٠ شكل (انظر

ليبس». فالمينج «فرقة ملصق: :١٠-٩ شكل

سرتاسبريجر. مايكل والرسام: املصمم

هايفز». ذا «فرقة ملصق:

زويبل. روبرت والرسام: املصمم

سكوالرز». بلو «فرقة ملصق:
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أوتا. شوجو والرسام: املصمم

املرسحية. سياتل مجموعة العميل:

سياتل. ديزاين، دوج مودرن رشكة اإلعالنية: الوكالة

املرسحية. سياتل مجموعة العميل:

.٢٠٠٨ ديزاين دوج مودرن رشكة ©

روبنسونز». فواكه عصري عىل أوالدكم «ربُّوا مطبوعة: إعالنية حملة :١٠-١٠ شكل

لندن. هيجارتي، بوجل بارتل اإلعالنية: الوكالة

هوس. ويسيل كريدي، ماك جاري أرنولد، روزي الفني: املخرج

جونسون. أدريان الرسام:

شوت. فروت روبنسونز العميل:
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استُخدمت إذا فمثًال والكتابة؛ الصور يف االتساق الفنيني املخرجني معظم يفضل
عىل عالوًة كلها. الحملة يف تُستخدم فسوف الحملة جوانب من جانب يف الفوتوغرافية
فسوف والظالم الضوء بني درامية عالقة تُجسد الفوتوغرافية الصور كانت إذا ذلك،
أحد يف مسطحة ألوان تتضمن توضيحية رسومات استُخدمت وإذا أيًضا. ذلك يستمر
سوف والتنوع الوحدة نسبة إن اإلعالنات. بقية يف استخدامها يستمر فسوف اإلعالنات،
كلٌّ تُسهم وكيف إعالن، كل مدار عىل الجمهور ذهن يف الحملة تماسك مدى عىل تؤثر

التجارية. العالمة عىل الجمهور تعرُّف يف منهما
وفكرة التجارية العالمة من لكلٍّ مناسبًا تُحدده الذي األسلوب يكون أن يجب
أجل من االبتكار بعض ويضيف املنافسني عن الحملة يميز أن ويجب األساسية، اإلعالن
تجربة عن التجارية العالمة وإحساس مظهر وجود يثنيك أال يجب ذلك، رغم الجمهور.
اإلعالنات يف املثال، سبيل فعىل التجارية؛ العالمة عن معربة دامت ما متنوعة أساليب
عازف مخاِطبًة جيبسون جيتارات لصالح لينش كارمايكل وكالة أعدتها التي املطبوعة
اللهجة تبنِّي دون الجو عن يعربِّ اإلعالنات وإحساس مظهر أن نجد الجاد الجيتار

.(١٠-١١ شكل (انظر اإلعالنية

نقي». و«صوت عاطفي» «ِحمل مطبوع: إعالن :١٠-١١ شكل

منيابوليس. لينش، كارمايكل اإلعالنية: الوكالة

كرونينج. براين اإلبداعي: املدير

هيوز. راندي الفني: املخرج
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فخوياك. جلني اإلعالن: كاتب

ميكينتيس. شون الفوتوغرايف: املصور

للجيتار. جيبسون رشكة العميل:

.٢٠٠١ وعام ٢٠٠٠ عام للجيتار جيبسون رشكة ©

مزايا عن ويُعربِّ اإلنسان داخل الكامن الفنان إىل يتحدث الذي اإلعالن، جو والكتابة الفوتوغرافيا «تخلق
جيبسون.» جيتار عىل العزف

االنتباه لفت (3)

دراما أو رسومية جاذبية أو برصية مفاجأة سواء برصي، تأثري للحملة يكون أن يجب
أو للمنتج مناسبًا اإلعالن يف اإلبداعي األسلوب يكون أن ويجب مبتكر. مظهر أو برصية
سبيل عىل الوظيفة. يتبع فالشكل ويُحسنها؛ العميل رسالة عن يعرب أن بد وال الخدمة،
آسيا يف هيجارتي بوجل بارتل وكالة حملة تُكوِّن التي اإلبداعية البرصية املفاجآت املثال
التقليدي الرجايل «البنطلون — املنتج طبيعة ترشح ليفايس لصالح الهادئ واملحيط

.(١٠-١٢ شكل (انظر النساء» ليُناسب تصميمه أُعيد ٥٠١

٥٠١ املحبوب الرجايل البنطلون من النسائية النسخة هو الجينز البنطلون هذا
واملرأة. الرجل بني الحب رباط عىل قائمة والفكرة

متضافًرا واحًدا كيانًا ن تُكوِّ بطريقة اإلعالن يف العارضني وضعيات ُصممت
طبيعي رابط ظهر حتى أماكنهما والعارضة العارض وبدَّل شخصني. من
ُممكنة. تركيبات أفضل لتحقيق التصوير يوم أثناء مختلفة وضعيات وجربنا
صاحب كاندر ناداف يد عىل لندن استوديوهات أحد يف الحملة ُصوِّرت
ألن املحنك؛ الفني ر وامُلصوِّ اإلعالنات مصور ناداف واخرتنا الغزيرة. األعمال
الذي والسلس الحميمي االرتباط تصوير يستطيع أنه شعر اإلبداعي الفريق

للمهمة. ا جدٍّ مناسبًا وكان وجه. أفضل عىل الفكرة تتطلبه

الهادئ واملحيط آسيا يف هيجارتي بوجل بارتل
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© ليفي شرتاوس/ بعدسة ا'صور ناداف كاندر.  © ليفي شرتاوس/ بعدسة ا'صور ناداف كاندر. 

© ليفي شرتاوس/ بعدسة ا'صور ناداف كاندر. 

© ليفي شرتاوس/ بعدسة ا'صور ناداف كاندر. © ليفي شرتاوس/ بعدسة ا'صور ناداف كاندر.

و«الرقود». و«العناق» «الوقوف» حملة: :١٠-١٢ شكل
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طوكيو. الهادئ، واملحيط آسيا هيجارتي) بوجل (بارتل إتش بي بي اإلعالنية: الوكالة
إلريك. ستيف اإلبداعي: املدير

أون. تاي ليم وألكس سرتايدوم مارتينوس الفنيون: املخرجون

أون. تاي ليم وألكس سرتايدوم مارتينوس اإلعالن: كاتبا

كاندر. ناداف الفوتوغرايف: املصور

كروسفيلد. أنتوني إيمجينجن مرتو الرقمي: التصوير

املساهمة. اليابان شرتاوس ليفاي رشكة العميل:

إىل وصوًال اإلعالنية واللوحات املجالت إعالنات من بدايًة عليه، الطباعة يمكن سطح كل عىل الحملة «نُرشت
املجانية. الربيدية والبطاقات اإلعالنات عليها املطبوع الحافالت

دي.» يس أسطوانة عىل خلقها يف وفنانات فنانون تعاون التي الصور ُجمعت وقد

لك بد ال بل األساسية الحملة فكرة تكوين يف نقديٍّا التفكري إىل فقط تحتاج لن
الرشكة أو التجارية العالمة عن محدَّد يشء توصيل يف واإلبداعي النقدي التفكري من
لك يقول قد األحيان بعض ويف عادي. تصميم أو عامة رسالة توصيل مجرد وليس
حاليٍّا؟» ضجة تُحقق التي الحملة تلك غرار عىل حملة تُصمم أن تستطيع «هل العميل:
تحتاج التجارية العالمة أن فهم يف العميل مساعدة هي مهمتك تكون ذلك حدوث وعند
أن امُلمكن من هل البسيط: االختبار هذا إليك بالفعل. ذت نُفِّ نظرة ال مميزة نظرة إىل
حملتك فكرة أخرى مجموعة أو أخرى خدمة أو آخر منتج أو أخرى عالمة تناسب
املوضوع أن فاعلم بسهولة التجارية العالمات تبديل بإمكانك كان إذا بسهولة؟ اإلعالنية

األرجح. عىل الشديدة بالعمومية يتسمان الفكرة أو
وقد اإلبداعي، التفكري عىل تساعدك سوف التي اإلبداعية املحفزات بعض إليك

فكرتك: ناسبت إذا للتصميم أساًسا تمنحك

املجاورة. •
امللمس. •

غريبة. نظر وجهة •
والرسوم. الفوتوغرافية الصور بني الجمع •
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التجريد. •
واألسود. األبيض مع األلوان •

الغريب. الحجم •
املونتاج. •

يدوية. كتابة مع يدوية عنارص •
غريبة. مرئيات •

األبعاد. الثالثي الفضاء وهم •
الرائحة. •
الحركة. •

الغريبة. املقارنات •

أن حني يف املشاهد، انتباه لفت طرق من الدهشة تسبب التي املرئيات استخدام يُعد
فعىل أخرى؛ طريقة يُعد الجمهور تُدهش التي الكتابة عىل املعتمدة اإلعالنات استخدام
بمحاولة وتنتهي االنتباه، لجذب مهنٍي بلفٍظ ١٠-١٣ شكل يف اإلعالنات تبدأ املثال، سبيل
الجنسية امليول ومزدوجي واملثليات املثليني من للمراهقني إيجابية أكثر بيئة خلق

املثلية. رهاب لغة استخدام ومنع تقليل طريق عن جنسيٍّا واملتحوِّلني

تتحدث». أن قبل «َفكِّر مطبوع: إعالن :١٠-١٣ شكل
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واألسوياء. واملثليات املثليني تعليم شبكة للحملة: الراعية املنظمة

.www.ThinkB4YouSpeak.com للحملة: اإللكرتوني املوقع

األمريكي. اإلعالن مجلس من بإذن منشور نيويورك، يس، واي إن أرنولد املتطوعة: اإلعالن وكالة

تايل. جيمي األعمال: قيادة ومدير األول الرئيس نائب

سوينبريج. نيت العالقات: تخطيط ومدير األول الرئيس نائب

روزانسكي. وجاري باجينسكي توم املجموعة: يف اإلبداع ومديرا األول الرئيس نائب

براخت. سوزان املساعد: اإلبداعي املدير

فيشيتي. جون للمجموعة: الرقمي واملدير الرئيس نائب

ميلياتشو. أنتوني املنفذ: املنتج

كييل. كيتي املساعد: املنتج

املراهقني. بني املثلية رهاب لغة استخدام ومنع تقليل الحملة: هدف
يف جنسيٍّا املتحولون الجنسية امليول ومزدوجو واملثليات املثليون املراهقون يتعرض الخلفية:
يخلق ما الدرايس؛ اليوم طوال املثلية رهاب عن تنم ومضايقات لتعليقات املتحدة الواليات
تعليم شبكة أبحاث وجدت األمان. وعدم القبول وعدم االحرتام بعدم فيها يشعرون بيئة
الجنسية امليول ومزدوجي واملثليات املثليني املراهقني أرباع ثالثة أن واألسوياء واملثليات املثليني
األحيان أغلب يف أو ُمكرَّر نحو عىل «سحاقية» أو «شاذ» مثل إهانات يسمعون جنسيٍّا واملتحولني
امليول ومزدوجي واملثليات للمثليني مناهضة كلمات يسمعون عرشة من وتسعة املدرسة، يف
«هذا نوعية: من والتعليقات األحيان. أغلب يف أو ُمكرَّر نحو عىل جنسيٍّا واملتحولني الجنسية
أن أيًضا األبحاث وأوضحت املدارس. يف شيوًعا املتحيزة التعليقات أنواع أكثر من ا» جدٍّ شاذ
املراهقون. يستخدمها التي العامية من جزء وأنها مقصودة غري تكون ما غالبًا اإلهانات هذه
إىل الغالب يف يؤدي اللغة لهذه العفوي االستخدام أن إال العواقب، يُدركون ال ومعظمهم

وضوًحا. أكثر مضايقات
التحيز انتشار عن األسوياء املراهقني بني الوعي رفع إىل الجديدة الحملة تهدف الحملة: وصف
يف لهم املناهضة والسلوكيات جنسيٍّا واملتحولني الجنسية امليول ومزدوجي واملثليات املثليني ضد
رهاب لغة استخدام ومنع تقليل هو الهدف فإن النهاية، ويف ذلك. وعواقب األمريكية املدارس
إىل الوصول إىل أيًضا الحملة وتهدف املراهقني. ألولئك إيجابية أكثر بيئة لخلق محاولة يف املثلية
نجاح يف رضوري الرسالة لهذه دعمهم ألن األمور؛ وأولياء املدارس يف املوظفون وفيهم البالغني

املستهدفة. السن مجموعة بني السلوك تغيري جهود
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عرش. الثاني إىل الثامن من الصفوف يف املراهقون املستهدف: الجمهور
واملتحولني الجنسية امليول ومزدوجي واملثليات املثليني التالميذ من تقريبًا الثلث أن: تعلم هل
(أكثر االرتياح عدم أو األمان بعدم شعروا ألنهم املايض؛ الشهر يف املدرسة عن تخلَّفوا جنسيٍّا

األمان).⋆ بعدم شعورهم عن أبلغوا ثلثيهم من

توجههم بسبب املدرسة يف اللفظية للمضايقات تعرُّضهم أبلغوا التالميذ أولئك من املائة يف ٩٠ نحو
وأيًضا الجنيس؛ توجههم بسبب املدرسة يف الجسدية للمضايقات تعرَّضوا تقريبًا ونصفهم الجنيس؛
العام يف اإللكرتوني) (التنمر اإللكرتونية املضايقات من ألنواع تعرَّضوا النصف عن يزيد ما

املايض.⋆
شيوًعا.⋆ املدرسة يف للمضايقات التعرض أسباب أكثر الجنيس والتعبري الجنيس التوجه كان

األمريكي اإلعالن مجلس مؤسسة

تعليم شبكة إعداد من ٢٠٠٧ لعام القومي الدرايس للمناخ استطالع من بيانات عىل ⋆ اعتماًدا
األمريكي. اإلعالن مجلس مؤسسة واألسوياء. واملثليات املثليني

املغاير االتجاه اسلك (1-3)

يرتدي واحًدا شخًصا عدا ما اللون أزرق قطنيٍّا قميًصا يرتدون الغرفة يف الجميع كان إذا
يف ٩٩ كان إذا الحشد؟ هذا بني ُمميًزا سيكون الذي فمن األخرض الساتان من قميًصا
أو واألسود األبيض استخدام يف تُفكر ال فلماذا ُملوَّنة التليفزيونية اإلعالنات من املائة
الطريق اسلك املغاير. االتجاه سلوك فعليك واحًدا اتجاًها يسلكون إنهم ثنائية؟ ألوانًا

القليلون. إال يسلكه ال الذي
شخصان رائجة، خطوط أو ألوان التصميم؛ مجاالت معظم يف صيحات توجد
األحيان بعض ويف شائعة. طباعية ترتيبات الصوتي، للتعليق الجميع بهما يستعني
يستخدمون الجميع كان فإذا ثَم، وِمن جديد؛ اتجاه خلق عن جديدة تقنية تقديم يُسفر
يعتمدون الفنيني املخرجني كل كان وإذا يدويٍّا. صورك فاصنع الصور لتحرير برنامًجا
يكون أن بد ال شك وبال النوعني. من مثريًا مزيًجا أو الرسوم فاستخدم الفوتوغرافيا عىل

لفكرتك. ومناسبًا التجارية وللعالمة للجمهور مناسبًا املغاير اتجاهك
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والتصميم اإلعالنات

بك ا خاصٍّ األمر اجعل (2-3)

أو فيه التفكري اآلخرون يستطيع وال خلقه يمكنك أمر الستخدام طريقة عن ابحث
أو العمارة أو الداخيل التصميم أو الفن تاريخ مثل أخرى مجاالت من استلهم استخدامه.
الثامن القرن مطبوعات أو اللف ورق أنماط أو البدائية الالفتات أو العابرة املطبوعات
املناظر تصميم أو األزياء تصميم أو الصناعي التصميم أو السابقة العصور أو عرش
تحىص. ال مجاالت من وغريها الحرف أو السويش ترتيب أو الزهور ترتيب أو الطبيعية
وهذا بك. الخاصة التصميم أدوات مجال توسيع عىل واحرص بك. ا خاصٍّ األمر اجعل
ألحد يمكن كيف املثال، سبيل عىل ترسق. أن ال الخاصة تعديالتك تضيف أن يعني
يمكن كيف التفاعلية؟ اإلعالنات ألحد إلهاٍم مصدَر يُصبح أن األزتكية الحضارة معابد
مصدَر كوريو ساللة عرص إىل تعود الباهت باألخرض مصقولة خزفية آنية تكون أن

مطبوع؟ إلعالن لصورة إلهام
مصدر أو مجال يف اإللهام إيجاد وبني فني مخرج تقليد بني شاسع فرق يوجد
نقوش أو السيجار صناديق أو القديمة الربتقال صناديق عىل الطباعة ل تأمُّ إن آخر.
من لالستلهام ا مستعدٍّ كن باإللهام. يُمدك أن يمكن القديمة الخرائط أو النافاجو،

بالتجربة. عليك الفن. لصناعة مختلفة عمليات وجرب شتى. مصادر
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عرش الحادي الفصل

اإلعالناتاملطبوعة تصميم

املطبوعة اإلعالنات أساسيات (1)

جذب يمكنك هل ثواٍن. ثالث أو ثانيتان هو املطبوع لإلعالن الشخص سيمنحه ما كل
انتباهه؟ أرس يمكنك هل الشخص؟ انتباه

أن يعني وهذا واللفظية؛ البرصية املكونات بني التضافر عىل اإلعالن تواصل يعتمد
املطبوعة واإلعالنات .٣ = ١ + ١ النحو: هذا يف تتمثل اإلعالنية اللفظية البرصية املعادلة
أم صحيفة يف أو مجلة يف اإلعالن أكان فسواء األمر. ذلك فيه يتضح مكان أكثر هي
إلبهار صوت أو حركة عىل يحتوي فلن خارجية، إعالنية لوحة أو خارجيٍّا ملصًقا كان
وتتضح املطبوعة. اإلعالنات يف الفكرة تنقل ما هي وحدها والصور فالكلمات املشاهد؛
(انظر ريلتي برولينك رشكة حملة إعالنات من إعالن كل يف التضافرية العالقة هذه

رائعة. كثنائية بعض عىل بعضهما واأللفاظ الصور تعتمد حيث (١١-١ شكل
معظم ويُشري الرئييس. العنوان أو العنوان اسم الرئيسية اللفظية الرسالة عىل يُطَلق
يحتل كان اإلعالنات عهد أول يف ألنه الرئييس؛ العنوان باسم اإلعالن عنوان إىل الناس
أنواع بحرِّية يجربون الفنيني املخرجني فإن الحارض، الوقت يف أما الصفحة. رأس عادًة
عىل الشاشة أو الصفحة يف مكان أي يف العنوان يوَضع أن فيمكن املختلفة؛ الرتكيب
حيث ،(١١-٢ شكل (انظر كوارترز ليفينج إعالن يف كما والحل، التصميم فكرة حسب
اإلعالن. جانب عىل ألعىل أسفل من املتن ويكتب أسفلها فيأتي الصورة العنوان يتخلل

يجب مًعا وبالعمل «الصورة». أو «املرئية» األساسية البرصية الرسالة عىل يطلق
يكون أن يجب الحقيقة، يف عنها. ويعربان اإلعالنية الرسالة والصورة العنوان ينقل أن
اإلعالن يف الحال هو كما ا حقٍّ جيد إعالن أي يف إضايفٌّ تأثري والصورة العنوان لتضافر

.(١١-٣ شكل (انظر عال إل طريان خطوط لرشكة التقليدي



والتصميم اإلعالنات

و«شجرة». قمار» «نادي مطبوع: إعالن :١١-١ شكل

سنغافورة. ساتيش، آند ساتيش اإلعالنية: الوكالة

ويلسن. سكوت ساين التنفيذي: اإلبداعي املدير

يوه. سايمون الفني: املخرج

موجريي. رشيناذ اإلعالن: كاتب

للعقارات. ريلتي برولينك العميل:
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املطبوعة اإلعالنات تصميم

عملك نجاح يف القرب يؤثر أن يمكن كيف توضيح خالل من يشء.» كل هو «املوقع مقولة صحة «تظهر
الطيور)، محمية من بالقرب السيارات مغسلة وتقع القمار، نادي من بالقرب الرهونات مكتب يقع (حيث

املناسب.»» املكان بجزئية نهتم «سوف اإلعالن: ويقول

«بحرية». مطبوع: إعالن :١١-٢ شكل

فلوريدا. أورالندو، أدفرتايزينج، بوش اإلعالنية: الوكالة

لودفيج. جون اإلبداعي: املدير

ويلر. وجوردون لودفيج جون اإلعالن: كاتبا

بوشيه. رون الفني: املخرج

سكاليتا. دوج الفوتوغرايف: املصور

393



والتصميم اإلعالنات

كوارترز. ليفينج العميل:

.١٩٩٧–٢٠٠٣ ©

االنتباه.» لجذب وسيلة يَُعد الجديد األثاث محله ليحل فريدة آدمية بطريقة القديم األثاث من التخلص «إن

.١٩٦٨ نوح»، «سفينة مطبوع: إعالن :١١-٣ شكل

لندن. بارتنرز، آند كولينجز جون اإلعالنية: الوكالة

هيجارتي. جون الفني: املخرج

هيجارتي. جون املصمم:
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املطبوعة اإلعالنات تصميم

كرياذرز. روي الفنان:

ديل. لينزي اإلعالن: كاتب

إرسائيل. عال إل طريان خطوط رشكة العميل:

العنوان غطيت وإذا اإلعالنية، للرسالة الكامل املعنى تفهم فلن فقط، العنوان وقرأت الصورة غطيت «إذا
يعطيان والصورة العنوان فإن التضافر عند أما اإلطالق. عىل اإلعالن رسالة تفهم فلن الصورة إىل ونظرت

منفرًدا.» منهما كلٌّ يُعطيه مما أكرب معنًى

أكرب. معنًى مًعا يخلقان فإنهما اآلخر، عىل أحدهما والصورة العنوان يعتمد عندما
النتيجة فإن الرائع، املوسيقي الثنائي أو الرائع الكوميدي الفريق مع الحال هو وكما
جراي باز وكالة حملة ويف متناغمة. نتيجة فهي املنفردة؛ أجزائها من أعظم الكلية
الجولف بطولة سحر لتوصيل تضافر يف والصور العنوان يعمل كالسيك بيويك لبطولة

.(١١-٤ شكل (انظر نيويورك يف
املغري (١١-٥ شكل (انظر األمريكية املتحدة الواليات ميني سيارة إعالن يف يوجد
الوسيلة وتتمثل مطبوع. إعالن أي يف املعتادة البرصية العنارص من أربعة برصيٍّا
فيقول: اإلعالن أعىل العنوان ويوجد صفراء. ميني لسيارة فوتوغرافية صورة يف املرئية
ثم الشعار، ويليه العنوان، أسفل مبارشًة اإلعالن متن ويظهر ممتعة.» نظيفة. «جيدة.
هانت وكالة إعالن يف اإلعالن متن أما اليمني. الركن يف األسفل يف اإللكرتوني املوقع
فالعنوان ١١-٦)؛ شكل (انظر ممتعة القراءة فيجعل برودكشنز دبلن لصالح أدكينز
وصور اإلعالن بمتن محاطة الصفحة منتصف يف الرئيسية والصورة الصفحة، أعىل يف

اليمني. الركن عند األسفل يف الشعار يوجد حني يف أصغر، داخلية فوتوغرافية

املطبوعة اإلعالنات يف مراعاتها يجب أمور (2)

االنتباه. جذب •
االنتباه. أرس •

املالءمة. •
إجراء. باتخاذ املطالبة •
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«حفرة». مطبوع: إعالن :١١-٤ شكل

نيويورك. وايد، وورلد جراي فروع إحدى جراي، باز اإلعالنية: الوكالة

كاتالينا. مارك الفني: املخرج

سكولر. روبرت اإلبداعي: املدير

فالون. بريان اإلعالن: كاتب

للجولف. كالسيك بيويك بطولة العميل:
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املطبوعة اإلعالنات تصميم

.٢٠٠٢ ©

برصية.» تفاوتات نيويورك مدينة وعالم الجولف عالم بني الدمج «يخلق

ممتعة.» نظيفة. «جيدة. مطبوع: إعالن :١١-٥ شكل

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

األمريكية. املتحدة الواليات ميني العميل:

بي. إس إس بي آند األمريكية املتحدة الواليات ميني ©
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السادي». «وييل مطبوع: إعالن :١١-٦ شكل

منيابوليس. أدكينز، هانت اإلعالنية: الوكالة

أدكينز. دوج اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

ميتشيل. ستيف الفني: واملخرج املساعد اإلبداعي املدير

برودكشنز. دبلن العميل:

املطبوع اإلعالن أجزاء

وشعار للمنتج وصورة اإلعالن، ومتن وصورة، عنوان، عىل عادًة التصميم يحتوي املطبوع اإلعالن يف
اإلعالن يحتاج ال أحيانًا العنارص. هذه من أكثر أو عنرص يوجد ال قد األحيان بعض ويف وخاتمة.
وإذا والصورة. العنوان يرشحه مما أكثر رشح إىل اللبان إعالن يحتاج ال املثال سبيل فعىل متن، إىل

للمنتج. صورة وجود إىل الحاجة تنتفي املنتج، نفسها هي لإلعالن الرئيسية الصورة كانت
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هي: املطبوع اإلعالن يف املعتادة والعنارص

الرئيسية. اللفظية الرسالة العنوان:
الرئيسية. البرصية الرسالة الصورة:

الرئيسية). الرسالة (يدعم اإلعالن نص اإلعالن: متن
للغالف. أو للمنتج رسم أو صورة املنتج: صورة

التجارية. العالمة حملة اسرتاتيجية د تجسِّ رنانة عبارة صورة يف زعٌم الشعار:
اإللكرتوني. املوقع وعنوان والشعار املنتج وصورة رمز تضم الخاتمة:

األشكال (انظر اإلعالنية للفكرة الواضح التجسيد هما والرتكيب املرئي التصور إن
أو للمجالت الطباعة سواء — النسق عن النظر وبرصف و١١-٩). و١١-٨ ١١-٧
اإلعالن تصميم فإن — اإلعالنية اللوحات أو امللصقات أو املبارش الربيد أو الصحف
قد الوسيلة، عن النظر وبرصف فاشًال. أو ناجًحا التواصل يجعل أن يمكن املطبوع
مهم كالهما والتصميم فالفكرة بالعكس؛ والعكس التنفيذ سيئة جيدة فكرة لديك يكون

.(١١-١٠ شكل (انظر

.(SOS) «أنقذونا» مطبوع: إعالن :١١-٧ شكل

أونتاريو. تورونتو، تاكيس، اإلعالنية: الوكالة

فايزين. العميل:

فايزين.» قطرة فوائد اإلعالن هذا يوضح استغاثة، نداء إلطالق العني يف الحمراء العروق «باستخدام
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مالحظات». لتدوين الصقة «أوراق مطبوع: إعالن :١١-٨ شكل

الربازيل. جراي، اإلعالنية: الوكالة

لونا. فريناندو اإلبداعي: املدير

أنيليل. أوليسيس الفني: املخرج

أوريوال. فولفيو اإلعالن: كاتب

موسان. فريناندو الفوتوغرايف: املصور

إم. ثري العميل:

إم. ثري ©

املطبوع: اإلعالن تصميم يف مراعاتها يجب أمور

الئقة فكرة توليد عىل واحرص االسرتاتيجية. مع الفكرة توافق عىل الحرص •
والجمهور. التجارية العالمة عن مستبرصة رًؤى عىل اعتماًدا

والصورة. الكلمات بني تعاون تحقيق •
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مواَعدة». «إعالنات مطبوع: إعالن :١١-٩ شكل

كاليفورنيا. ساوساليتو، بي، إس إس بي اإلعالنية: الوكالة

األمريكية. املتحدة الواليات ميني العميل:

بي. إس إس بي آند األمريكية املتحدة الواليات ميني ©

والصورة: الكتابة بني املحددة العالقة تحديد •

والصورة؟ الكتابة بني مشرتكة سمات ستوجد هل -
بينهما؟ تناقض سيوجد هل -

مساعًدا؟ دوًرا اآلخر ويلعب النجم أحدهما سيكون هل -
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بني املسافات املسافات، تقليل الخط، (مناسبة الخطوط جودة من التحقق •
أن يمكن (فاللون األلوان اختيار الكتابة)، ووضوح النص سهولة السطور،

والتواصل). الكتابة وضوح إىل يضيف

ثلج». و«مكعب و«دباسة»، الشعر»، تمويج «بكرة مطبوع: إعالن :١١-١٠ شكل

نيويورك. إنجليشمني، آند دوجز ماد اإلعالنية: الوكالة

كوك. ديف اإلبداعي: املدير

وان. وفيفيان هوليس دوسن جيمس الفنيان: املخرجان
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روبنسون. وجيمس بامليوتي جيمي اإلعالن: كاتبا

فوتوغرايف. كودو الفوتوغرايف: املصور

هاريبو. العميل:

.١٩٩٢ هاريبو ©

التدفق، اإليقاع، البرصية، الهرمية الوحدة، التوازن، التصميم: مبادئ كل تطبيق •
التباين.

واملحاذاة والحركة الرتتيب عرب اإلعالنية الرتكيبة يف املشاهد توجيه كان هل •
واالنتقاالت؟

التواصل: وضوح ضمان •

العاطفية. أو الوظيفية الفائدة توصيل -
البرصية. الجاذبية خلق -

الكربى. الحملة نطاق داخل اإلعالن وحدات عمل ضمان •
التجارية. للعالمة تجربة تمثل إعالنية وحدة كل أن إدراك •

الخارجية اإلعالنات (1-2)

أثناء بُعد عىل من قراءتها تُتاح وأن برسعة الخارجية اإلعالنية اللوحات تُفَهم أن يجب
أن يجب الحاالت من كثري يف ذلك، إىل باإلضافة سريهم. أثناء أو للمركبات الناس قيادة
الكثريين املركبات قادة انتباه لجذب يكفي نحو عىل وجذابة مثرية اإلعالنية اللوحة تكون
وسائل لدعم الخارجية اإلعالن لوحات وتستخدم يوميٍّا. نفسها الطرق عىل املسافرين

اإلنرتنت. إىل الناس توجيه يف تساعد أن املمكن ومن التليفزيون، مثل أخرى إعالمية
مقعد تعليق عن ماذا الخارجية؟ اإلعالنية للوحة الناس مالحظة تضمن كيف
كالتيفيتور وكالة فعلت كما (١١-١١ شكل (انظر منها يتدىلَّ تليفريك) (مقعد هوائي
مفاجئًا تصوًرا كالتيفيتور وابتكرت كيستون؟ منتجع لصالح ديزاين آند أدفرتايزينج
أنحاء يف معلقة يدويٍّا محروقة ملصقات «حملة — كولورادو براري مؤسسة لصالح آخر
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حالة يف يحدث أن يمكن ماذا برصيٍّا ليُمثل — كولورادو» بجفاف الوعي لزيادة الوالية
.(١١-١٢ شكل (انظر املشكلة إهمال

كيستون». «منتجع خارجية: إعالنية لوحة :١١-١١ شكل

بولدر. ديزاين، آند أدفرتايزينج كالتيفيتور اإلعالنية: الوكالة

بيتي. وكريس أباري تيم اإلبداع: مديرا

بيتي. كريس الفني: املخرج

أباري. تيم اإلعالن: كاتب

بيالمي. ديفيد النحات:

كيستون. منتجع العميل:
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كولورادو. براري يف بالجفاف الوعي خارجية: إعالنية لوحة :١١-١٢ شكل

بولدر. ديزاين، آند أدفرتايزينج كالتيفيتور اإلعالنية: الوكالة

بيتي. وكريس أباري تيم اإلبداع: مديرا

ساندبريج. وأوجست بيتي كريس الفنيان: املخرجان

أباري. تيم اإلعالن: كاتب

وايلدالندز. كولورادو العميل:

نيويورك) (ديفيتو/فريدي، ديفيتو سال من املقدمة النقدية الطريقة

وكالة يف اإلبداعي واملدير املشارك املؤسس ديفيتو سال التالية النقدية الطريقة يستخِدم
البرصية الفنون كلية يف ديفيتو يد عىل اإلعالن أدرس كنت عندما نيويورك. يف ديفيتو/فريدي
يقول كبريًا. توضيًحا يل بالنسبة األمور ح وضَّ للتدريس نقديٍّا منهًجا يستخدم كان نيويورك يف
اإلعالنات أنواع عىل تنطبق التي باالنتقادات قائمة أعددت أدرسه الذي اإلعالن صف «يف ديفيتو:
أن يمكن اإلعالنات معظم … الحائط عىل القائمة هذه ووضعت الطلبة، يبتكرها التي التقليدية
أيٌّ عليه ينطبق ال جيد إعالن عىل تحصل والفينة الفينة وبني االنتقادات. هذه أحد تحت تندرج

االنتقادات.»⋆ تلك من
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تحت يندرج النهائي إعالنك كان وإذا التامة. بالرصاحة التحيل عليك الفئات هذه استخدام عند
التنفيذ: وإعادة التفكري إعادة فعليك الفئات هذه إحدى

تقليدي). بيع (عرض كإعالن يبدو
التحذلق. شديد
كالهراء. يبدو

قبل. من سمعته
ممل.

أقوى. لتنفيذ تحتاج لكنها جيدة فكرة

ديفيتو. سال من بإذن منشور

⋆ Sal DeVito, “La Vida DeVito,” One: A Magazine 6, no. 2 (2002): 8.
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عرش الثاني الفصل

والربامج املتحركة الرسوم تصميم
واإلنرتنت التليفزيونية

يبيع. الرتفيه
فريمان كليف

… الرعاة كلمة مع واآلن (1)

طوال تنتظره ظللت الذي الربنامج تشاهد األريكة عىل املعيشة غرفة يف تجلس أنت
من الرغم وعىل اإلعالنية. الرسائل واآلخر الحني بني تقاطعه الربنامج هذا لكن األسبوع
التليفزيونية اإلعالنات فإن الربامج، من أفضل اإلعالنات إن يقولون النقاد بعض أن

اإلنرتنت. عىل أو التليفزيون عىل سواء التليفزيونية الربامج «تقاطع» زالت ما
القنوات بني يتنقلون اآلخر والبعض املقاطعات. هذه من الناس من الكثري يتضايق
من وكثري اإلعالنات. فقرة يتخطون أو الربنامج يعود أن إىل الدقيقتني هاتني خالل
أن بد ال اهتمام. بال يُحدق وبعضهم اإلعالنية. الفواصل أثناء الثالجة إىل يتجهون الناس
التنقل من وتمنعهم يشاهدونها الناس لتجعل كثرية أموًرا التليفزيونية اإلعالنات تحقق
أو اإللكرتوني الربيد تََفقد أو الوجبات تناول أو النصية الرسائل إرسال أو القنوات بني

آخر. يشء أي فعل



والتصميم اإلعالنات

ثانية عرشة خمس غضون ويف ييل بما واإلنرتنت التليفزيون إعالنات تقوم أن يجب
ثانية: ثالثني أو

يرتك أن أو اإلعالنات يتخطى أن أو القناة يغري أن قبل املشاهد انتباه جذب •
الغرفة.

مثل الجو أو الخطاب أو الشكل ناحية من تبدو (فال الجديد باملظهر التحيل •
العادية). التليفزيون إعالنات

الرتفيه. •
التليفزيوني. الربنامج لسياق وفًقا العمل •

املجموعة. يف أو التجارية العالمة يف املستهلك تحبيب •
اإلنرتنت. إىل الناس دفع أو الوعي خلق أو إجراء، باتخاذ املطالبة •

وإذا الشخص. انتباه لجذب ثواٍن ثالث أو ثانيتان أمامك يكون املطبوعة اإلعالنات يف
فمن التليفزيون يف أما ا. حقٍّ األبد إىل فقدته فقد األوىل الثانية يف املستهلك انتباه تجذب لم
انتباهه جذب تعيد ثم األوىل ثواٍن الثالث أو الثانيتني يف الشخص انتباه تجذب أال املمكن
املكان يغادرون فاألشخاص أريكته؛ عىل جالًسا زال ما كان إذا التالية الخمس الثواني يف
التليفزيون يقدمه أن يجب مما بعًضا وإليكم التليفزيون. مشاهدة أثناء إليه ويعودون

واألفالم: الويب وإعالنات اإلنرتنت فيديو ومقاطع

الحركة. •
ثانية. ستني أو ثانية ثالثني أو ثانية عرشة خمس ذات إعالنات نسق الوقت: •

صوتية. مؤثرات برشي، صوت موسيقى، الصوت: •
الخاصة. البرصية املؤثرات •

كتابًة. املروية تلك من أطول قصة لرواية وقت الرسد: •

الشاشة عىل املعتمدة اإلعالم وسائل أساسيات (2)

بني التفاعل أو (العالقة الشاشات عىل املعتمدة اإلعالم وسائل يف زمنية عالقة توجد
األحداث). ترتيب (أي زمنيٍّا» «تسلسًال يتضمن وهذا منفصلني)، صورتني أو حدثني
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(األحداث اإلعالمية العنارص من عدد من الشاشة عىل املعتمد التصميمي الحل يتكون
من واحد كيان يف العنارص تلك دمج ويمكن مدته. منها ولكل والصوت) والصور واألُُطر

املختلفة. العنارص بني الزمنية العالقات تحديد خالل
سيما ال الشاشة)، عىل املرئي واليشء املشاهد بني (املسافة املكانية» «العالقات تأمل

والبعيد: القريب بني ما االنتقاالت إىل باإلضافة القرب أو البعد مدى
مقرَّبة. لقطة القريبة: اللقطة

متوسطة. مسافة من تُرى املتوسطة: اللقطة
بعيدة. مسافة من تُرى البعيدة: اللقطة

تالية) أو سابقة (كونها األطر بني العالقات تسهم كيف أو الزمنية» «العالقات تأمل
املشاهد. عىل التصميم وتأثري البرصي للتواصل املشاهد فهم يف

التباين جانب إىل املرئيات، وتفاعل لقطة كل مدة فإن اإليقاعية» «للعالقات بالنسبة
بالطريقة غالبًا وتُنفذ االعتبار بعني تُؤخذ آلخر إطار من الرتكيب تدفق وطريقة والتنوع

املطبوعة. اإلعالنات يف بها تُنفذ التي نفسها
الرتكيب: يف مراعاتها الالزم األساسية األمور ومن

السلبي فالفضاء البرصي؛ والتواصل املحتوى العنارص تصنيف يُعزِّز أن يجب القرب:
بعض. مع بعضها العنارص ارتباط طريقة يف كثريًا يسهم والهيئات باألشكال املحيط
خالل من برصية جاذبية يُحدث فالتباين برصيٍّا؛ تأثريًا يحقق التباين خلق إن التباين:

التنوع.
صوتًا يسمعون أو ومحاذاة مكرًرا عنًرصا املشاهدون يرى عندما واملحاذاة: التكرار

موحد. كيان العمل أن إدراك يف املشاهدين يساعد التكرار هذا فإن مكرًرا

الشاشات عىل املعتمد اإلعالم يف والرسوميات الطباعة استخدام (1-2)

لتمييز مك والسُّ والحجم اللون حيث من الفرعية والعناوين الرئيسية العناوين حدد
أو الحروف إبراز املمكن ومن األخرى. املرئيات وعن بعض عن بعضهم الخطوط تسلسل
الفضاء عالقات بني التفاعل إن تباين. إلحداث الخط سمك استخدام خالل من الكلمات

آلخر. إطار من التدفق عىل هائًال تأثريًا يؤثر سوف والسلبي اإليجابي
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الشاشات عىل املعتمدة باإلعالنات خاصة أمور

أي الزمني؛ التسلسل ذلك ويف الحدث رسد أو القصة رواية عملية القصة»: خط أو «الرسد •
بذلك االلتزام رضورة عدم من الرغم عىل ونهاية، ووسط بداية إضافة مع األحداث، وقوع ترتيب

الرتتيب.
أو األفعال ترتيب أيًضا وهو األُُطر؛ بارتباط أو برتتيب الخاص النسق هو التسلسل «التسلسل»: •

الخطي). غري أو (الخطي الرسد يف األحداث
الحركة. فيها توجد التي الزمنية الفرتة هي املدة «املدة»: •

الشاشة. عىل املعتمد التطبيق وتحرك تدفق رسعة هو اإليقاع اإليقاع»: أو «الرسعة •
من املجمعة املختلفة املواد أو املرئيات تجميع خالل من امُلكوَّنة املرئيات استخدام «املونتاج»: •

بعض. فوق ووضعها مختلفة مصادر

مع كثريًا يتشابه املطبوعة اإلعالنات يف والصور الخط بني التصوري والتفاعل
الحركة يف املتمثَلني اإلضافيَّني العامَلني أن إال الشاشة عىل املعتمدة التطبيقات يف نظريه
فإن ذلك، عىل عالوة الكوميدي. أو الدرامي التأثري زيادة أمام املجال يفتحان والصوت
اإلعالنات يف الحال هو كما الشاشات، عىل املعتمد اإلعالم يف بالصور الخط ارتباط طريقة

ورمزيٍّا. حرفيٍّا املعنى عن بكفاءة يُعربِّ أن يمكن املطبوعة،

الشاشات إعالم يف والصوت املوسيقى (2-2)

وتثري معنا تبقى أن يمكن أو ندندن تجعلنا أن يمكن التي اإلعالنات أغاني سمعنا كلنا
من قويٍّا مكوِّنًا يُمثل فالصوت بالحنني؛ نشعر تجعلنا أو التجارية العالمات حب فينا
يف خالًدا اإلعالن ويجعل واالرتباط الحماس الجمهور يمنح إذ الشاشات؛ إعالم مكونات

األذهان. يف وعالًقا الذاكرة

الحركة يف مراعاتها يجب أساسية أمور (3)

اإلعالم فإن التليفزيونية باإلعالنات الخاصة والصور التصورات ابتكار يف الحال هو كما
خطية غري أو (خطية روائية أو رسدية أنواًعا يتضمن أن يمكن الشاشات عىل املعتمد
ومتغريات وتركيبات، واألحداث، للصور وتسلسًال تجريبية)، أو تجريدية أو واقعية أو
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التصور فإن دائًما الحال هو وكما صفات). أو سمات أو (خصائص وحركية برصية
ييل: ما هي الحركة يف مراعاتها الواجب األساسية واألمور التنفيذ. يوجه ما هو األسايس

اإلبداعي. واملوجز االسرتاتيجية عىل التصور توليد اعتماد •
الحركة. يف األساسية النظريات •

الخطية). وغري (الخطية الرواية أو الرسد أنواع •
العمل. تخطيط •

والتواصل. التأثري درجات أعىل عىل للحصول الصور تسلسل •
مناسبًا). ذلك كان حال (يف املختلفة اإلعالمية الوسائط بني التكامل •

اإلعالن بنية وضع (1-3)

أو مبتذلة العادة يف لكنها صيغ توجد األحرى عىل أو اإلعالن، لتنظيم صيغ توجد ال
أو بإبداع استخدامها وطريقة الحالية الصيغ معرفة املهم من السبب ولهذا متوقعة؛
اإلبداعي واملسئول التنفيذي الرئيس نائب سيلفلر إريك يقول وكما بالكامل. عنها التخيل
بالصيغ. اإلطاحة علينا «لزاًما وايد: وورلد أو دي بي بي وكالة يف للمجموعة التنفيذي
يشكرنا سوف النهاية ويف للغاية. املرهق العمل ذلك يف اإلمكان قدر نستمتع أن يجب

ذلك.» عىل العمالء
«شكل» أو «بنية» وتشري السابع). الفصل (انظر األعراف بعض أيًضا توجد أنه إال
التليفزيونية لإلعالنات كثرية بنًى توجد املكونات. وترتيب اختيار إىل الفيديو أو اإلعالن
ويجب املوسيقى. أو الشعر أو لألفالم كثرية بنًى توجد مثلما اإلعالنية الفيديو ومقاطع
(انظر والفكرة اإلبداعي واملوجز التجارية العالمة اسرتاتيجية عن نابعة البنية تكون أن
الجمهور. وفهم إثارته املراد والشعور ترسيخها تريد التي الخطاب ولغة (١٢-١ شكل
كوميدية تليفزيونية حملة «إنها :١٢-١ شكل عن نيشنز جريج اإلبداعي املدير يقول
الناس َقِبل لقد إنز. درايف السيارة طلبات مطاعم سلسلة لصالح األمد طويلة ارتجالية
ألن «مضلل» وإعالن مكانه» «يف وإعالن البطاطس» «مع إعالن وفيها اإلعالنات سلسلة
استمتع لقد املعتادة. املبالغة الرسيعة الوجبات إعالنات نوعية من تكن لم السلسلة

وممتًعا.» رخيًصا كان إنتاجها ألن بالسلسلة العميل
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و«مضلل». مكانه» و«يف البطاطس» «مع تليفزيوني: إعالن :١٢-١ شكل

بود. إيسكيب ذي اإلعالنية: الوكالة

بايرب. وبات نيشنز جريج اإلبداع: مديرا

جانجلز. براد الفني: املخرج

جانجلز. وبراد مكافري ومات بايرب وبات نيشنز جريج اإلعالن: كتاب

نيكولز. وتريي ديكوريس تشاريل املنتجان:
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إنز. درايف سونيك العميل:

يف سيارة يف شخصني يُجسد األول اإلعالن كان مرة ألول سونيك برعاية «شخصني» حملة انطالق «عند
املنافسني؛ لدى موجودة غري فطور وجبات يطلبان وكانا املنافسة السيارات مطاعم أحد منافذ إىل طريقهما
إلخ. … اليوم طوال فطور ووجبات محمص عيش يف فطور وسندوتشات العصا عىل امللفوفة الفطائر مثل

ولذلك الرسيعة؛ الخدمة مطاعم يف الفطور فئة يف الدخول عن عاًما عرشين متأخرة سونيك مطاعم كانت
الواضح افتقارهما إىل اإلشارة خالل من مبارشة كينج وبرجر ماكدونالدز مهاجمة اإلعالنية الوكالة قررت

الجذابة. الفطور لخيارات

هذين جعل يف ترغب أنها قرَّرت ما رسعان سونيك أن لدرجة الشهرة من قدًرا الفطور حملة اكتسبت
مناطق يف ووضعناهما املنافسني مناطق من الرجلني نقلنا وعندئٍذ الرئيسية. حملتها يُمثلون الشخصني

سونيك.

النتهائها. مؤرشات األفق يف يلوح وال بقوة مستمرة اإلعالنات هذه زالت ما سنوات ست وبعد

يف ورشكاه» «مكابي الثانية اإلعالنية وكالته يف مكابي إيد مع للعمل محظوًظا كنت املهنية حياتي بداية يف
مًدى أي إىل معرفة الجيدة اإلعالنية الحملة عىل الحكم طرق من إن يقول كان ما ودائًما نيويورك. مدينة

تجددها.» عىل محافظة وتظل تستمرَّ أن يمكن

نيشنز جريج

ورصاعات وأهداف شخصيات عىل يحتوي رسًدا اإلعالن اعتبار يمكن الحال بطبيعة
كيف الزمن. عنرص مراعاة من للمرء بد ال القصة رسد وعند للحبكة. وخط ومشاهد
تتحرك األحداث؟ ستحدث ترتيب بأي اإلعالن؟ هذا يف أو القصة هذه يف بالزمن نشعر
نسق يف أو د) إىل ج إىل ب إىل أ من زمني (تسلسل خطي نسق يف إما األساس يف القصة

زمني). تسلسل (بغري خطي غري
الخطية: البنى تكوين بشأن التالية النصائح كني جامعة من روبينز أالن ويقدم

مصورة قصًصا أو إعالنات أو روايات أكانت سواء — القصص كلَّ أن أرى
والنهاية. والوسط البداية يف املتمثلة نفسها البنية تتبع — أفالًما أو

يجذب وصف أو صورة فهي املصيدة؛ الطعم، ك، َ الرشَّ الفخ، هي والبداية
يتطلب الذي اللغز أو املعضلة أو السؤال ويطرح املشاهد أو القارئ انتباه

. حالٍّ
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تمثل التي والنوايا واألفعال تطورها أو األحداث تفسري هو والوسط
للبداية. عواقب

البداية. َرشك حل هي والنهاية
(الصور، التواصل وسيلة فهو املختلفة األنماط هذه يف يتغري ما أما
عدة فقط يستغرق اإلعالن يف والفخ العرض. وطول إلخ) … الصوت الكلمات،
معظم تبدأ السبب ولهذا الصفحات؛ من الكثري يستغرق الرواية ويف ثواٍن؛
ذلك لفعل الفهرسة بطاقات ونستخدم قصة. بُمخطط القصص مرشوعات

تلقائيٍّا. حاليٍّا ذلك تفعل السيناريو كتابة برامج أن من الرغم عىل
بمخطط يبدأ أن لقصة نسق كتابة عىل يعكف شخص أيِّ عىل وأقرتح
األمر ما البداية: (١) كالتايل: وهي البنية. هذه يف املطروحة األسئلة عىل يجيب
ال الذي العادي للشخص آًرسا أو مبهًرا أو جذابًا وسيكون أوًال سيحدث الذي
والذي األمر ذلك يتبع الذي األحداث تسلسل ما الوسط: (٢) شيئًا؟ عنه يعلم
أمر آخر ما النهاية: (٣) بخطوة؟ خطوًة املشاهد انتباه جذب يف سيستمر

البداية؟ يف حدثت التي املشكلة سيحل وكيف سيحدث

آرسة. وبداية كبرية بضجة اإلعالن بدء فكرة يُنارص من الدعاية محرتيف من يوجد
ويويص يُعارضها. اآلخر والبعض الفور. عىل الشخص انتباه تجذب فإنك الطريقة وبهذه
يف املشاهد ملفاجأة ما بطريقة القصة فيخلقون ملتوية؛ بنهاية اإلعالن بختم آخرون
مشاهدتها: الواجب املبهرة التليفزيونية اإلعالنات صانع سيلفر إريك ويقول النهاية.
إساءة يَُعد ذلك فعل وعدم … رضورية» طريقة «بكلِّ املستهلك بانتباه نستأثر أن «يجب

للعميل.»
نصف من أقل يف كاملة قصة برواية تسمح اإلعالن لتصميم كثرية ُطُرق توجد
الشعار). أو الرمز لعرض النهاية يف األقل عىل ثواٍن بضع إىل تحتاج أنك (كما دقيقة
الواجب األمور بعض وإليكم الفكرة. من اإلعالن بنية تنبع أن يجب الحال وبطبيعة

مراعاتها:

القصة؟ تُروى نظر وجهة أي من •
الحبكة؟ من نابعة الفكرة هل •
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الشخصية؟ من نابعة الفكرة هل •
ُمشوق؟ الرصاع هل املشكلة؟ هي ما الرصاع؟ هو ما •

حل؟ يوجد هل •
واحد؟ بطل يوجد هل •
أبطال؟ عدة يوجد هل •

القصة؟ لخط منطقية قراءة تُقدَّم هل •
الكوميدي؟ املوقف إيقاع عىل اإلساس يف اإلعالن يعتمد هل •

مع التليفزيوني اإلعالن يتشابه سوف شائعة بنية أو شائًعا نسًقا استخدمت إذا
بها واعني يكونون ال أنهم ورغم األنماط، يالحظون فاملشاهدون اإلعالنات؛ من غريه
فال رائًجا أو شائًعا األنماط أحد أو البنى إحدى كانت فإذا تميِّزها. عقولهم أن إال
ما إىل «انظر قالت: عندما أمي نصيحة باتباع وعليك املغاير. االتجاه اسلك تستخدمه.
فسوف البيع عروض تشبه البنية كانت إذا باملثل، مختلًفا.» شيئًا افعل ثم الجميع يفعل

األرجح. عىل انتباههم ينرصف وسوف املشاهدون يالحظ

القصة لوحة (أ)

الرسوم من سلسلة هي القصة» و«لوحة القصة. بلوحة يبدأ للتليفزيون إعالن تصوير
املخطط التليفزيوني اإلعالن يف الرئيسية للقطات الفوتوغرافية الصور أو املخططات أو
اإلطارات وترسد القصة لوحة توضح برصيٍّا. الفكرة لرشح تستخدم بالنص مصحوبة
داخل املرئيات وتُرسم الثاني). الفصل (انظر التليفزيوني اإلعالن تصور يف الرئيسية
الخاصة املؤثرات أو األصوات أو األفعال بينما الشاشة؛ حجم يناسب بما صغرية إطارات
قبل لإلعالن مخطًطا القصة لوحة تمثل إطار. كل بجوار أو أسفل فيكتبون والحوار
الفوتوغرافيا بني ما تجمع سبورتس لفوكس قصة لوحة نرى ١٢-٢ شكل ويف إنتاجه.
وأالن جريوم هما الحرض سكان من شابني حول تدور التي القصة خط لتحديد والرسوم

السلة. كرة العبي من يصبحا أن يف ويرغبان السلة كرة يشجعان
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ثانية. ٣٠ جاز: يوتا نادي لصالح استثنائية» «مهارات تليفزيوني: إلعالن قصة لوحة :١٢-٢ شكل

نيويورك. بارتنرز، آند فريمان كليف اإلعالنية: الوكالة

سيلفر. إريك اإلعالن: وكاتب اإلبداعي املدير

كولينز. ريد الفني: املخرج

وماجواير. كونتس املخرج:

ديلر. كيفن املنتج:

سبورتس. فوكس العميل:
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الفيديو ومقاطع التليفزيون يف مراعاتها يجب أساسيات (4)
اإلنرتنت وأفالم

أكاديمية. عنارصه كل أن ذلك فمعنى إعالنك الناس يالحظ لم إذا
برينباخ بيل

أن هي ذلك لتحقيق الوحيدة والطريقة منتبهني؛ وإبقاؤهم الناس انتباه جذب •
لالهتمام. مثريًا اإلعالن يكون

الفرتة خالل مرة من أكثر تُذاع منها، قليٍل باستثناء التليفزيونية، اإلعالنات •
عدة مشاهدته عند مشوًقا يظل بحيث اإلعالن تبني أن املهم ومن الزمنية.

مرات!
جذابة. قصة تقديم •

الناس. بيوت تدخل رسالتك أن تذكَّر التليفزيون إعالنات حالة يف •
الناقلة اإلعالمية الوسائل أكثر يعد الذي املحمول الهاتف إعالنات حالة يف •

الشاشة. من املشاهد قرب مدى تذكَّر خصوصية، للرسائل
شكل (انظر الجذاب باملحتوى املشاهدين تجذب أن يجب اإلنرتنت إعالنات يف •
التي اإلنرتنت عىل دبليو إم بي أفالم سلسلة عن الناس بحث حيث ،١٢-٣

األفالم). مخرجي كبار أخرجها
الشخصيات، تطور الزمن، الصوت، الحركة، مثل العنارص؛ من املتاح استخدم •

ترغب. ما لتحقيق وغريها الحبكة،
السينما. دراسة •

الفيديو مقاطع (5)

عىل يعتمد الفيديو مشاركة مواقع عىل اإلنرتنت عىل املعروض القصري الفيديو نسق إن
وتوضح املتوقعة. التليفزيونية والربامج اإلعالنات نسق من النقيض عىل املفاجأة عنرص
تفاجئهم التي الفيديو مقاطع بمشاركة يستمتعون األشخاص أن هيفرنان فريجينيا
مقاطع موضوعات أبرز الفضائح.1 أو املقالب عىل قائمة تكون والتي وأصدقاءهم،
واالنقالبات واملقالب الفنية والرباعة والعنف والخدع الخطرة األلعاب هي اإلنرتنت الفيديو
عىل بقائها مدة تطول أن يمكن للغاية الشيقة التجارية الفيديو ومقاطع والتحوالت.
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الفيديو مقاطع عن يبحثون فالناس ذلك، إىل باإلضافة املقاطع. هذه مشاركة مواقع
معلومات. عىل تحتوي التي الفيديو مقاطع وعن املهام» إنجاز «طريقة توضح التي

التفاعلية. دبليو إم بي أفالم وسلسلة «األجري» ملصق تفاعلية: وأفالم ملصق :١٢-٣ شكل

منيابوليس. وايد، وورلد فالون اإلعالنية: الوكالة

دبليو. إم بي العميل:

اسم ترصيح. بموجب االستخدام محدودة، مسئولية ذات رشكة الشمالية، أمريكا دبليو إم بي ٢٠٠٤ ©
مسجلتان. تجاريتان عالمتان دبليو إم بي وشعار

سيارات مع البارزين األفالم مخرجي وجمعت اإلنرتنت إىل املشاهدين دبليو إم بي أفالم سلسلة «جذبت
مبتكر.» مرشوع أجل من دبليو إم بي
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من النقيض عىل الناس، جذب هو لإلنرتنت املصممة الفيديو مقاطع من والهدف
صورة يف املقاطع هذه أكانت وسواء الناس. عىل تُفرض التي التليفزيونية اإلعالنات
الفكرة فإن األنواع، من غريها أو تجارية عالمات برعاية مسلسالت أو قصص أو أفالم
ويشاركونه أكثر وربما ومرتني مرة الفيديو ليشاهدوا كاٍف نحو عىل الناس جذب هي

العارش). الفصل (انظر

املتحركة والرسوميات الحركة (6)

املتحركة العناوين منذ البرصي التواصل يف أساسيٍّا دوًرا املتحركة الرسوميات تلعب
املعارص التحريك فن وحتى العرشين القرن منتصف يف باس سول ابتكرها التي لألفالم
وهم ويلعب واإلنرتنت. التليفزيون عىل امُلذاعة الفيديو ومقاطع األشياء تحريك عىل القائم
والهواتف اإلنرتنت بسبب قبل ذي من أكرب دوًرا واملوسيقى الصوت إىل باإلضافة الحركة

األخرى. والشاشات املحمولة
من املطلوبة املعتادة التصورية املهارات املتحركة الرسوميات يف العمل ويتطلب
الزمن، عرب التسلسل تخيُّل عىل القدرة إىل باإلضافة الفني املخرج أو الجرافيك مصمم
الرسوميات وربط الزمن، عرب والحركة التأثري الشكل بها يخلق التي الطريقة يف والتفكري

بالصوت. املتحركة
املتحركة. الرسوميات تدعم أن الشاشات عىل املعتمدة اإلعالمية للوسائط يمكن
الرضورية التقنية باملسائل معرفة عىل املرء يكون أن بد ال املتحركة الرسوميات ولصنع

والربمجيات. اإلنتاج وتقنيات
توليد يف الرسوميات يستخدم الذي امُلصمم يُفكِّر أن بد ال دائًما الحال هو وكما

والتواصل. واملعنى والجماليات والشكل والوظيفة التصور
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عرش الثالث الفصل

الويب ملواقع التصميم

الويب مواقع (1)

الفيديو كامريا أو ثري بي اإلم مشغل أو األيبود أو الكمبيوتر جهاز دون حياتك تخيَّل
التكنولوجيا غريت لقد املحمول. الهاتف أو املواقع بتحديد الخاص إس بي جي نظام أو
رؤيته يف الناس يرغب الذي ما وهو: أال املعلنني عىل رضوريٍّا سؤاًال وطرحت الناس حياة

اإلنرتنت؟ عىل املوجودة والجماعات التجارية العالمات من
— معلومات خدمات، أدوات، — «املفيدة» األمور من متنوعة مجموعة الناس يريد

الرتفيه. ذلك ويف ثرية تفاعلية تجارب يف ويرغبون
أهمية أكثر يصبح وسوف الساعة مدار عىل يعمل عاملي إعالمي وسيط اإلنرتنت إن
والرتابط التوعية ونرش الشعبية الثقافة عىل والتأثري املجتمعات وبناء املحادثات بدء يف
فرًصا تتيح أن يمكن مجموعة أو تجارية عالمة وأي كافة. العالم أنحاء يف الناس بني
اإللكرتوني موقعها إىل العودة يف يرغبون يجعلهم شيئًا تخلق وأن معها للتواصل للناس

وتكراًرا. مراًرا
للمعلومات مركًزا أو إلكرتونيٍّا متجًرا تنشئ أن ما مجموعة أو تجارية لعالمة يمكن
أو قصرية. لفرتة الرتفيه أو املعلومات يقدم موقًعا تؤسس أن ويمكن اإلنرتنت. عرب
الكثري التكنولوجي التقدم أوجه لنا قدمت لقد وينمو. يستمر شيئًا تؤسس أن يمكن
عىل يتعنيَّ فلماذا فراغنا. وقت يف األمور من العديد نفعل أن املمكن فمن الخيارات؛ من

مجموعة؟ أو تجارية عالمة مع وقتهم قضاء الناس
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الويب مواقع من بدايًة الناس، مع العالقات لتكوين كثرية أماكن اإلنرتنت يتيح
www.sub الشهري املوقع (مثل املصغرة الرتفيه بمواقع مروًرا باملؤسسات الخاصة
التجارية، العالمات برعاية املقدم الربامج محتوى إىل وصوًال (servientchicken.com

التجارية. العالمات ومنصات اإلعالنية، والحمالت الفيديو، ومقاطع
رسالة تقدم إما فهي األجل؛ قصرية اإلنرتنت عىل اإلعالنية الحملة تكون ما عادًة
الزوَّار لتوجيه اإلنرتنت عرب اإلعالنية الحمالت استخدام ويمكن معلومة. أو ترفيًها أو
من جزءًا الناس يجعلها اإلنرتنت عرب إعالمية وجهة عن عبارة وهي املنصات، إحدى إىل

وتكراًرا. مراًرا إليها ويعودون حياتهم
ألن األفكار؛ توليد هو تعلُّمه املبدع اإلعالنات محرتف عىل ما فأهم ذلك، كل رغم
ذلك، إىل باإلضافة الرائعة. الفكرة عىل يعتمدان الناجحة املنصة أو ال الفعَّ اإلنرتنت موقع
تضم تعاونية عملية يُعد التفاعلية اإلعالم وسائل أجل من والتصميم األفكار توليد فإن

الويب. لتصميم تطبيقات وينفذون يطوِّرون الخرباء من فريق
أويل نموذج إعداد تتطلب تكرارية عملية الرقمية اإلعالمية للوسائل والتصميم
عن فضًال املواقع إىل الناس لتوجيه حمالت إعداد إىل باإلضافة وصيانته وتجربته

مرَّات. عدة التصميم وإعادة التحديث
عرب ومتاحة مرتبطة ملفات) (أو «صفحات» مجموعة عن عبارة الويب» و«موقع
واألفراد. واملنظمات الرشكات ِقبَل من ومملوكة ومؤلفة العاملية، العنكبوتية الشبكة
عليه اعتدنا الذي الصفحة نموذج فإن التقنية هذه يف والرسيع املستمر االبتكار وبسبب
كبري. حدٍّ إىل تطوره مراحل أوىل يف زال ما فالويب قريبًا؛ األرجح عىل يتغري سوف جميًعا
اللمس واجهات أو اللمس شاشات تستخدم التي األحدث املنتجات شيوع تزايد ومع
الهرمية مبادئ تستمر فسوف ذلك رغم الصفحة. نموذج محل جديدة نماذج تحل قد

والوحدة. واإليقاع والتناسب والتوازن البرصية
والتصميم والتخطيط واإلبداع والتعاون االسرتاتيجية الويب تصميم يتضمن

والتنفيذ. واإلنتاج واالختبار والتطوير

الويب مواقع أساسيات (2)

الذي املحتوى عىل — منصة أو ترويجي أو معلوماتي سواء — ويب موقع أي يحتوي
قال وكما الشكل. يُمثل الذي التصميم عىل يقوم ويب موقع وأي الحريف. التواصل يُمثل

422

www.subservientchicken.com
www.subservientchicken.com
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ورغم فنٍّا. ليصبحا ويتضافرا متشابَهني يكونا أن يجب واملحتوى الشكل فإن راند بول
يقول: حيث الويب عىل بالتأكيد تنطبق تلك نصائحه فإن الطباعة عن يتحدث كان أنه

الجاذبية. تقل املحتوى يسيطر وعندما املعنى. يَضُعف الشكل يسيطر عندما
العنرصين. كال امتزاج هي والعبقرية

قال: حيث راسموسن، روبرت تحذير الفكرة هذه إىل وأضف

يقولون: بل ويب.» مواقع لنا «اصنع أو إعالنات.» لنا «اصنع يقولون: ال العمالء
اآلن.1 وظيفتنا هي وهذه العمالء.» وبني التجارية العالمة بني تفاعًال «اخلق

أن يجب بل — والجماليات البرصي بالتأثري فحسب يُعنَى ال البرصي والتصميم
الهرمية وترتب وقيِّمة. سهلة مستخدم تجربة يضمن والوظيفة الشكل بني تزاوًجا يكون
طبيعية نتيجة تكون أن يجب التي — األهمية حسب عىل والنص الصور البرصية

أهمية. األقل إىل أهمية األكثر من ويرتب املحتوى عىل الضوء فيسلط — للمحتوى
الويب؛ ملوقع أساسية ترتيب كبنية الغالب يف شبكة تُستخَدم التقليدية املواقع يف
التنوع. ببعض السماح مع ألخرى صفحة من موحد مخطط لخلق يُستخدم إطار فهي
لتحديد محددة وهوامش ومسافات محدٍد عرض ذات أعمدة إىل الصفحة الشبكة م تقسِّ
من أكثر توجد وغالبًا والصور. النص ومحاذاة الصفحة يف األساسية العنارص مواقع

والتطبيقات. املحتوى من مختلفة بأنواع تسمح كي اإلنرتنت عىل تصميم لكلِّ شبكة
كل وضع وأماكن الرتكيب لتوضيح رئيسيٍّا مخطًطا الويب مواقع شبكات وتستخِدم
عىل وبالحفاظ التالية. للشاشة الشاشة من — والرسوميات والعناوين النص — عنرص
ورسوميات واملعلومات العناوين تحديد من الزائر سيتمكن ثابتة برصي تصميم شبكة
الربمجيات مخططات برامج (تَطلق سلًسا املوقع يف التنقل يصبح ثَمَّ وِمن بسهولة؛ التنقل
التجارية النماذج فيستخدمون املصممني غري أما النموذج. اسم التجاري املخطط عىل

بهم). خاصة شبكات تصميم من بدًال
الرضوري فمن املوقع؛ أنحاء جميع يف والتماثل االتساق مستوى بالوحدة يُقصد
الصفحة من وإيقاع كله العمل يف وحدة وجود أي الصفحات؛ بني برصي تماثل خلق
القدر عىل الزائرين أمام العنارص أماكن توحيد ويَُعد ألخرى. صفحة من وتدفق لألخرى
متناسًقا الرئيسية الصفحة رابط يكون أن يجب املثال، سبيل فعىل األهمية؛ من نفسه
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يف الشاشة) عىل صفحة كلِّ يف نفسه املكان يف ويوجد نفسه الشكل يتبع (أي برصيٍّا
كي نفسه املكان يف عنوان عىل شاشة كل تحتوي أن يجب ذلك، عىل عالوة كله. املوقع
الزائر يتساءل أالَّ يجب املوقع. داخل «موقعه» ليُحدد ينظر أين بالضبط الزائر يعرف

الجواب. ليعرف ينظر أين يعرف أن دون أنا؟» «أين مطلًقا:

باكالند. إند، الندز إنرتنت: موقع :١٣-١ شكل
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بروكلني. شيب، سبيس بيج اإلعالنية: الوكالة

إند. الندز العميل:

الندز تقدمها والتي املدرسة إىل عودتهم مع الطالب يحتاجها التي األساسية املنتجات من الظَّهر «حقائب
إنتاج خط مع الجمهور تفاعل زيادة أجل من شيب سبيس بيج وكالة إىل الرشكة هذه لجأت وقد إند.

املتاجر. ويف اإلنرتنت عىل الحقائب،

واعتماًدا الشخصية. الرغبة حسب تعديلها ويمكن عديدة. وألوان وأشكال أحجام إند الندز ظهر لحقائب
أرض عن عبارة وهو باكالند. يُدعى خياليٍّا حقائب مصنع شيب سبيس بيج وكالة ابتكرت الفكرة، هذه عىل
عىل اعتماًدا النهائي شكلها يف الظَّهر حقيبة لتصميم باملغامرات مليئة فرصة األطفال تمنح تفاعلية عجائب

خيالهم.

ألذواقهم، وفًقا املصممة الظهر حقائب تصنيع عند عديدة وألوان طرز من األطفال يختار باكالند مصنع ففي
القرصان وُخطاف الصاروخي املحرك بني ما ترتاوح كثرية أمور وهي الحقائب»، «فنون أنواع كل ويُضيفون
املرشوع. لهذا تماًما مبتكرة فنية أعماًال شيب سبيس بيج وكالة ابتكرت لقد الفراشة. وأجنحة الفهد ذيل إىل

«مكتب طراز إىل مثًال «املحيط» (طراز من الطراز تغيري للطالب يُمكن املثالية الحقيبة تصنيع وأثناء
العرض وكان ابتكارهم. عىل اسم وإطالق الفنون، من املزيد وإضافة جديد، لون واختيار الجاسوسية»)
وبمجرد التجربة. طوال الصغار األطفال ترشد الحجم كبرية واألزرار البسيطة والنسخة التفاعيل التقديمي
أصدقائهم، إىل اإللكرتوني بالربيد وإرساله طباعته يمكنهم مثايل، نحٍو عىل الظهر حقيبة تصميم من االنتهاء

بوك. الفيس عىل إند الندز صحفة عىل مشاركته أو االجتماعي التواصل مواقع عىل رفعه أو

عىل كان الفعلية واملنتجات املتخيلة الحقائب بني رابًطا شيب سبيس بيج صنعت املتاجر هدايا عىل وتأكيًدا
األثناء.» هذه يف مبهجة رحلة صانعني إند الندز عالمة إىل العمالء جذبوا لقد واحدة. نقرة بُعد

شيب سبيس بيج وكالة

.http://archive.bigspaceship.com/packland اإللكرتوني: املوقع

فكل األغنية؛ يف الوحدة تحقيق مسألة تشبه الويب موقع تصميم يف الوحدة ومسألة
من جانب تغريُّ االسرتاتيجية هذه وتفرتض واضحة. أقسام أو «قطع» من ُمكوَّن منهما

اآلخر. الجانب ثبات مع القطعة جوانب
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قنوات مواقع تقدم املثال سبيل فعىل متنوعة؛ تجارب الويب مواقع بعض تقدم
الشاشة ملء تجربة املشاهد يخرت لم وإذا كاملة. حلقات مشغالت التليفزيوني البث
عىل نفسه الوقت يف الحفاظ مع الحلقة تجربة الويب موقع تصميم يسع أن فيجب

التجارية. العالمة عالم يف منغمًسا املشاهد يظل بحيث الويب موقع محتوى
الويب: مواقع تصميم يف مراعاتها يجب أمور

املستخدمة األلوان التجارية: العالمة هوية مع الويب موقع تصميم تكامل •
شكل (انظر والصور املرئي، التصور وطريقة العام والجو الرسومية والعنارص

.(١٣-٢
املوقع. أنحاء كلِّ يف الزائر جذب •
مختلفة. مراحل يف املوقع اختبار •

للمعلومات. املنطقي الهرمي الرتتيب عىل الحرص •
التجارية. العالمة برعاية منصة أو وخدمة ثرية تجربة تقديم •

األمريكيني امُلعاقني قانون أقرَّها التي السهل التصميم معايري تعليمات اتباع •
الويب. مواقع تصميم عند ،(www.ada.gov)

الناجح: الويب موقع تصميم سمات

تنزيله. أو طباعته أو قراءته أو املحتوى عىل العثور السهل من •
السماح أيًضا املقبول من أنه إالَّ للزائر، الفوري االنتباه يلفت املحتوى معظم •

املحتوى. بعض عىل «البحث» بإمكانية
االستخدام! سهل املوقع اجعل التنقل. سهولة •

اإلرشادات يقدم واملحتوى املحتوى يُعزز فالشكل مرتابطان؛ والشكل املحتوى •
الشكل. لتصميم الالزمة

البث أو الطباعة عىل املعتمدة اإلعالم وسائل تقديمه تستطيع ال يشء تقديم •
املحمول. الهاتف أو التليفزيوني

ثرية. إعالمية تجربة تقديم •
ثانية) ١٥ من (أقل للمحتوى الرسيع التنزيل إتاحة املستخدم؛ وقت احرتام •

الرسيع. والبثُّ
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اإلحباط. من خالية التجربة جعل •
تبدأ تجربة إليه، وتجذبهم للموقع، يعودون الناس تجعل تفاعلية تجربة تقديم •

القادمة). الحالة دراسة (انظر األجل طويلة وعالقة حواًرا

أوليف. قرطاسية: غالف، تصميم عديدة، إلكرتوني بريد رسائل إنرتنت، موقع :١٣-٢ شكل

سياتل. ديزاين، دوج مودرن رشكة االستوديو:

راي. روبن الفني: واملخرج اإلبداعي املدير
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كريوجا. وجينا راي روبن اإلعالن: كاتبا

بارادايس. وميج أوتا، وشوجو زويبل، وروبرت راي روبن تصميم:

كوستاريال. فيتوريو الرسام:

.٢٠٠٩ ديزاين دوج مودرن رشكة ©
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دايريز. إيربانيستا نوكيا رقمية: منصة :١٣-٣ شكل
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إيه. آر/جي اإلعالنية: الوكالة

تيمبل. جيمس التنفيذي: اإلبداعي املدير

هوني. ناتايل اإلبداعي: املدير مساعد

أرمسرتونج. أتيال الفني: املخرج

فرانكو. أنيو برصي: مصمم

هوفمان. كاثرين تفاعيل: مصمم

ستار. نيل اإلعالن: كاتب

ريتشاردسون. دارين الفني: املدير

باليك. ال نيكوالس أول: فالش مطور

ليز. وستيوارت فوروبيوف توماس الفالش: مطورو

دوجان. نيل الجودة: ضمان

ويكام. أنتوني املجموعة: عالقات مدير

كونرتون. ديالن أول: منتج

نوكيا. العميل:

بنوكيا: الخاصني العمالء عالقات مرشفو

يونسو. أرتو اإللكرتوني: التسويق مدير •
ميلريين. يوسو اإللكرتوني: التسويق أول مدير •

فيناالينان. نينا اإللكرتوني: التسويق مدير •

عنرص إىل باإلضافة املحمولة هواتف وتطبيق إنرتنت موقع تستخدم رقمية منصة دايريز» ««إيربانيستا
خالل من ومشاركتها الحقيقي الوقت يف حياتهم من صور بالتقاط لألفراد يسمح شخيص مستخدم واجهة
ميجا خمسة بدقة وكامريا املواقع تحديد بتكنولوجيا مزود القوي ٨٢ إن نوكيا وهاتف .٨٢ إن نوكيا هاتف
أي مع نفسه الوقت يف تجاربهم ومشاركة املحدد، بموقع صورة كل بوسم للمستخدمني تسمح بيكسل
فيس مثل االجتماعي التواصل مواقع أو املدونات عىل املنشورة املستخدم واجهة عنارص طريق عن شخص

بوك.
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والصحفيني امُلدوِّنني جذبت مراحل ثالث من مكونة مكثفة حملة يف دايريز» «إيربانيستا منصة قدمت
املؤثرين املدونني من أربعة أُرسل األوىل املرحلة يف الحياتية. مغامراتهم صور فالتقطوا العاديني واألشخاص
عىل الضيوف مع ومشاركتها رحالتهم لتسجيل ٨٢ إن نوكيا بهاتف مزودين العالم يف متفرقة أماكن إىل
مثل بارزة إعالمية مواقع عدة مع رشاكات نوكيا كونت الثانية املرحلة ويف دايريز». «إيربانيستا موقع
وقت يف كربى عاملية أحداث لتوثيق إن» إن و«يس جيوجرافيك» و«ناشونال بالنيت»، و«لونيل «وولبيرب»،
ومن املوقع عىل األحداث تطور متابعة الناس بإمكان وكان والعلماء. والفنانني الصحفيني خالل من حدوثها
مزود نوكيا هاتف معه شخص لكل التجربة هذه فأتاحت الثالثة املرحلة أما املستخدم. واجهة عنارص خالل
اإللكرتوني املوقع إىل رحالته أثناء الشخصية صوره رفع يستطيع شخص كل وأصبح املواقع. تحديد بتقنية
«إيربانيستا منصة إن األرسة. وأفراد األصدقاء كل يتعقبها كي الشخصية املستخدم واجهة عنارص إىل أو

حياتهم. لقصص الناس مشاركة طريقة من نوكيا ت غريَّ كيف يوضح آخر مثال دايريز»

جهاز أن الناس إخبار مجرد أن هي دايريز» «إيربانيستا منصة قادت التي املستبرصة الرؤية كانت لقد
كافيًا ليس بيكسل ميجا خمسة بدقة وكامريا الجغرافية املواقع تحديد بتقنية ُمزوَّد الجديد ٨٢ إن نوكيا
عرض كان بل التنافسية. شديدة تواصل وسائل عليها تسيطر مكتظة سوق يف طريقه الهاتف يشقَّ كي

إقناًعا.» أكثر وفوائده ٨٢ إن نوكيا هاتف إمكانيات

نوكيا

الويب مواقع تطوير (3)

تتطلب الويب موقع تصميم تطبيق عملية فإن املعتادة التصميم عملية إىل باإلضافة
عرش وتوجد االستخدام. سهولة حيث من ويُخترب املوقع فيه يُصنع أويل نموذج إعداد

هي: الويب، موقع تطوير عملية من الجزء هذا يف أساسية خطوات

وتكوين وتوجيهها األهداف لوضع الالزم والتحليل التعرف املرشوع»: «خطة (١)
الخرباء. من فريق

بالعالمة عالقتها حيث من اإلبداعية االسرتاتيجية تحديد اإلبداعي»: «املوجز (٢)
األخرى األهداف وكل املستهدف والجمهور والتمركز البرصية الهوية أو األكرب التجارية

اإلبداعي. املوجز يف املذكورة
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املعلومات وهندسة املحتوى وتجهيز الخريطة وإعداد التخطيط املوقع»: «هيكل (٣)
التقنية. املشكالت ومواجهة الوظيفية) (املواصفات

املحتوى». «مخطط (٤)
العالمة هوية اسرتاتيجية عىل يعتمد للتصميم تصور توليد التصوري»: «التصميم (٥)

اإلبداعي. واملوجز التجارية
العنرص، وضع ومكان شبكة/نموذج تصميم البرصي»: التصميم «تطوير (٦)
الويب، خطوط وأنماط املستخدمة، األلوان وتحديد املرئي، التصور طريقة وتحديد
واإليضاحات الصور ونوع الروابط) (أزرار الرسومية التنقل/الواجهة إشارات وطراز
وتحديد اإلعالمية، الوسائل تكامل طريقة وتحديد الرسومية، العنارص من وغريها
تقريبًا. القصة لوحة مع الحال هو كما العنارص هذه مواقع لتحديد الرئيسية الشاشات

التقنية». «املواصفات (٧)
األويل». «النموذج (٨)

والنسخة األوىل التجريبية والنسخة األوىل والنسخة التقنية الحلول «التكنولوجيا»: (٩)
الثانية. التجريبية

باستمرار. االستخدام سهولة واختبار والتحديث والرتويج اإلطالق «التنفيذ»: (١٠)

اململوكة اإلعالم املنصات/وسائل (4)

عدة يف زمنية لفرتة تستمر التي اإلعالنية الحملة أو الخارجية الدعاية من النقيض عىل
ومؤسسة الخدمة يف متخصصة مملوكة إعالمية وسيلة املنصة أن نجد إعالمية، وسائل
ينجذبون الناس فإن النظرية الناحية ومن مستمرٍّا. تواصًال وتُقدم االستمرار، بهدف
من جزءًا ويجعلونها املنصة زيارة يعاودون فاملستخدمون وتكراًرا؛ مراًرا املنصة إىل
هيد» تو «هيد منصة مثل اململوكة اإلعالمية املنصات عىل ممتازة أمثلة وتوجد حياتهم.
أنفسهم مقارنة للمستخدمني تتيح أداة وهي القدم، لكرة نايكي أحذية تمتلكها التي
وكالة وصنعت الرياضية. حياته مراحل من مرحلة أي يف مستًوى أي يف العب بأي

نايكي. لصالح املنصة هذه إيه آر/جي
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متعدد تضافر فهو التطوير؛ الجيدة املنصات عىل آخر مثاًال بلس نايكي ويُعد
إيه آر/جي وكالة إن نايكي. وتكنولوجيا أبل تكنولوجيا بني الحواس ومتعدد القنوات
جانب إىل للتقدم، تتبع وإمكانية افرتاضيٍّا سباًقا تُقدِّم قوية منصة «بَنَت اإلعالنية
جعلت املنصة وهذه العاملي، املجتمع أفراد بني مقارنة وأدوات تحفيزية، وقصص أهداف
املوقع انظر أيبود» جهاز أو حذاء كونها مجرد من أكثر بلس نايكي منتج تجربة
مع املنصة جمهور يزداد املثايل، الوضع يف .(www.rga.com/award/nikeplus.html)
من النقيض عىل املنصة إىل األشخاص من املزيد تجلب إعالنية حملة فكل الوقت، مرور

املشاركة. فيها تنخفض التي التقليدية اإلعالنية النماذج
ركض فعالية وهو البرشي»، «السباق يف إيه آر/جي وكالة مع نايكي «تعاونت
نايكي وبفضل أغسطس. ٣١ يف العالم حول مدينة ٢٥ يف تقام كيلومرتات ١٠ ملسافة
ولتنظيم وربطهم، املشرتكني لتسجيل جاهزة إعالمية منصة نايكي لدى كان بلس
نايكي أنظمة باستخدام افرتاضيٍّا التنافس للمستهلكني ويمكن والدول. املدن منافسات
للعميل وبالنسبة للحدث».2 نايكي سوَّقت كيف أيًضا الرقمية املنصة وأوضحت بلس.
والوسم التصوير إمكانيات أظهرت مذهلة منصة صنعت إيه آر/جي وكالة فإن نوكيا

.١٣-٣ شكل يف نوكيا، أجهزة يف الجغرايف

حالة دراسة

الرقمية مختاًال» «اجعلني حملة

التابع «سواجر» العرق ملزيل واملطبوعة التليفزيونية مختاًال» «اجعلني حملة تحويل امللخص:
إىل ١٢ بني ما الرجال التواصل استهدف اإلنرتنت. عىل تجربة إىل سبايس أولد التجارية للعالمة

عاًما. ٢٤ إىل ١٨ بني ما الرجال عىل اإلبداعي الرتكيز مع عاًما ٣٤
يسمح أو اإلنرتنت، عىل مكانتهم بتعزيز للمستخدمني يسمح اإلنرتنت عىل تطبيًقا ابتكرنا الحل:
عنهم تتحدث ومتملقة مزيفة ويب ومواقع ومدوَّنات مقاالت تكوين طريق عن «بالتباهي» لهم
ومقاطع الرايات إعالنات واستخدمت اإلنرتنت. عىل أسمائهم عن يبحثون عندما للناس تظهر

املوقع. إىل الناس لجذب الويب فيديو

كينيدي + وايدن
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.www.Swaggerizeme.com الويب: موقع
سبايس. أولد العميل:

بورتالند. كينيدي، + وايدن اإلعالنية: الوكالة
هوفمان. وسوزان فيتسلوف مارك املنفذان: اإلبداع مديرا

فيتسلوف. ومارك باجيل جيسون اإلبداع: مديرا
أوبرايان. شون التفاعيل: اإلبداعي املدير

باجيل. وجيسون فيتسلوف ومارك ألني كريج اإلعالن: كاتبو
بولدوين. إريك الفني: املخرج

أوجبرين. وآنجي زاو وجون ماكفريين وماثيو بنسون تايلر املحتوى: كتاب
(بائع). كورب هابي ذا مؤسسة شيربد، ومارك الرسون كريس التفاعيل: املصمم

ليند. جرييمي (التفاعيل): املنتج
براون. ولوري برييز جوشوا (اإلعالنات): مربمجو

جيمس. جوني اإلعالنات: إطالق
الرسون. كريس الفوتوغرايف: املصور
فيليبس. سكوت التنفيذي: املحاسب

كورب. هابي ذا مؤسسة والتطوير: التصميم
يجار. دوج املنفذ: اإلبداع مدير
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باكسرت. جيف الفني: املخرج
بالنك. زاك التقني: املدير

الفوند. إدريان املربمجني: كبري
ستريتفينت. أليكس املنتج:

كينيدي. + وايدن وكالة ألني، كريج اإلنتاج: رشكة مخرج
كينيدي. + ووايدن جريلوفيتش بن املنفذ: املنتج

كينيدي. + وايدن جاالجر، الرا املنتج:
إديتوريال. جوينت رشكة يانس، ديفيد املحرر:

إديتوريال. جوينت رشكة اإلنتاج: بعد ما
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عرش الرابع الفصل

إعالناتاهلاتفاملحمول تصميم

املحمول الهاتف إعالنات أساسيات (1)

محموًال هاتًفا تمتلك الناس معظم أن هو املحمولة الهواتف عن تدركه أن يجب أمر أهم
خصوصية؛ اإلعالمية الوسائل أكثر إنه والليل. النهار ساعات معظم يف معها وتصطحبه
غادرنا وإذا أيدينا، يف ونحمله صغرية شاشة للهاتف حقائبنا. ويف جيوبنا يف يوجد فهو
اعتمادهم وتزايد املحمولة هواتفهم يحبون فالناس بالتوتر؛ نشعر دونه، من املنزل
يف جالًسا أم املتجر، يف أو املرسح يف الطوابري أحد يف منتظًرا الشخص أكان وسواء عليها.
(انظر الرتفيه له يقدم أن يمكن املحمول الهاتف هذا فإن الطبيب، عيادة يف أو الحافلة

املعلومات. أو القادمة) الحالة ودراسة ١٤-١ شكل
كلَّ تُغطي تجارية عالمات برعاية خدمات األساس يف هي تطبيقات توجد
التجارة تزداد وسوف برامج. ومحتوى املحمول للهاتف ألعاب كذلك توجد االحتياجات.
نحو عىل املحمولة الهواتف عىل اعتمادنا يستمر وسوف برسعة، املحمول الهاتف عرب

مسبوق. غري
ومن تقريبًا، إعالنية حملة كل يف دوًرا تلعب أن املحمول الهاتف السرتاتيجية يمكن
بل منعزل نحٍو عىل تُبتكر أال يجب املحمولة الهواتف إعالنات أن نتذكر أن الرضوري
اإلمكانيات كلِّ من االستفادة املهم ومن متكاملة. إعالمية حملة من جزءًا تكون أن يجب
مثل الحملة، ونطاق الوصول مدى من تزيد أن يمكن التي املحمول بالهاتف الخاصة
املجاني، املحمول الهاتف ومحتوى الخرائط، رسم وإمكانيات واملوقع للتحدث، النقر

التفاعلية. واإلعالنات املرئي للبحث الكامريا وإمكانيات املحمول، الهاتف وتطبيقات
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رقص». «مسابقة إريكسون، سوني محمول: إعالن :١٤-١ شكل

بروكلني. َهش، اإلعالنية: الوكالة

كاراسيك. وإريك شوارتز ديفيد اإلبداع: مديرا

أليهو. لورا املصممني: رئيس
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ليو. جريي تصميم:

الكريم، عبد صالح توكاوسكي، ستيف دنتون، سكوت باركس، جوي األبعاد: وثالثي األبعاد ثنائي تحريك
كوهني. وجاي

جوميز. أميلكار املحرر:

ماكجفرن. شون هول، بويل براون، ويلسون آنتفود، الصوت: تصميم

وونج. لينج ماي املنتج:

تشاو. مليسا املساعد: املنتج

إريكسون. سوني العميل:

استوديوز. َهش مؤسسة ©

وإنتاج تصوير َهش وكالة من ُطلب إريكسون سوني من وكمان إصدار هواتف أحدث إطالق «بمناسبة
قدمت اإلعالن هذا ويف والرقص. املوسيقى عىل قائم ساخر تصميم ومحتوى املتحركة الرسوم من كبري عدد
استخدمت حيث دانس)، (بريك الشوارع» «رقص تحدي باسم املعروف الرقص ألسلوب مختلفة رؤية َهش
مقاطع من مزيج من اإلعالن ن وتكوَّ ومثلثات. دوائر من مكونة ومجموعات ُمبسطة رمزية شخصيات
العدائية والتوجهات العرشين، القرن ثمانينيات يف الفرعية الرقص وثقافة التقليدية، الريرتو موسيقى فيديو
ُمصمم بأسلوب شبًها وأكثر عدوانية أقل النهاية يف أصبحت املعركة أن إالَّ املوسيقي. النوع بهذا املرتبطة
إىل حوَّلتهم منظمة راقصة حركات وتؤدي متناغمة الرقص فرق أصبحت حيث بريكيل؛ بازبي االستعراضات

حقيقية.» رقص «طاقة»

َهش

حالة دراسة

إريكسون لسوني الكبرية» «الشاشة قصة، لوحة

املعدلة بنسختنا الكبرية» «الشاشة ذي الجديد لهاتفها الرتويج يف إريكسون سوني رغبة لبَّينا
اللوحة أن نرى ذكريات نسرتجع وعندما لإلعالن. َهش وكالة وأخرجتها متها وصمَّ كتبتها التي
وروبوتًا سيارات، وسينما كبرية، شاشة تضم فهي الذهنية؛ القفزات من سلسلة مجرد كانت
كانت أخرية. انتصار وقبلة الليزر، بشعاع ومعارك يتغازالن، مراهقني وزوجني غاضبًا، عمالًقا
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فيديو مقاطع مثل األخرى الجذابة األمور بعض أيًضا وقدمنا باختصار. البداية مجرد هي هذه
أحدث من يتجزأ ال جزء وكلها صوتية، وتوقيعات شاشة، وخلفيات تقديمية، وأفالم رنني، نغمات

إريكسون. سوني هاتف إصدارات

َهش

نيويورك. بروكلني، َهش، واإلنتاج: التصميم رشكة

كاراسيك. وإريك شوارتز ديفيد اإلبداع: مديرا
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ماجني. داريوس الفني: املخرج

إيبلهار. وويس هيل، وجراهام أليهو، لورا تصميم:

ستيل. كييس املنفذ: املنتج

كالدويل. نيابي اإلنتاج): بعد وما حي (تصوير املنتج

تشاو. ومليسا أنج ميشيل اإلنتاج: منسقا

جونسون. أل القصة: لوحة فنان

موليجان. زاك التصوير: مدير

جابيف. أيزيك الفني: واإلخراج املوقع تصميم

مانسن. ريتش املالبس: منسق

إيبلهار. وويس دجيجا، وإيميت كوبونبويه، برايان األبعاد: ثنائي تحريك

دنتون. سكوت األبعاد: ثالثي تحريك

ويلسون. ماثيو األبعاد: ثالثي وملمس إضاءة

شولتنس. نيثان املحرر:

وونج. لينج وماي كون، وجازمني لني، وإريك إيدوسوموان، وإيسوسا راي، نينا املواهب:

هيلني. إيفيت املالبس: تصميم

وركس. بوست رشكة من ليفي ستيوارت ألوان: تصحيح

مارلو. دي جيه املنتج:

آنتفود. املوسيقية: واملقطوعة الصوت تصميم

هول. وبويل براون ويلسون تلحني:

ماكجفرن. شون املنفذ: املنتج

إريكسون. سوني العميل:

كانتيلوس. وإيميل كينج أندرسون املحتوى: مخططا

استوديوز. َهش مؤسسة ©
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هذه عىل اإلبداعية األمثلة ومن شتى. بُطرق املحمولة الهواتف استخدام يمكن
ساتيش آند ساتيش وكالة ابتكرتها التي املحمول بالهاتف التسويق حملة االستخدامات
األمم أصوات «مرشوع عنوان حملت والتي املتحدة؛ األمم لصالح متطوعة سيدني يف
اإلعالنات عىل والضغط خارجي ملصق إىل االستماع فعًال يمكنك الحملة هذه ويف املتحدة»
التايل: النحو عىل الحملة ساتيش موقع ويرشح املحمول. الهاتف تكنولوجيا خالل من

الظاهر الرجل لفم املحمول بالهاتف صورة التقاط سيدني يف الناس من طلبنا
وبعد نصية. كرسالة الدعائي امللصق عىل املكتوب الرقم إىل وإرسالها اإلعالن يف
يف االتصال معاودة وخدمة الرقمية الصور عىل التعرف تقنية باستخدام ذلك،
الشخص من سلًفا مسجلة رسالة تحمل هاتفية مكاملة املرسل يتلقى أسرتاليا
التي املشكالت بعض ويُربز حياته عن مخترصة نبذة يُعطي ره صوَّ الذي
يستطيع حيث املتحدة األمم موقع إىل األشخاص الرسالة توجه ثم يواجهها.
السبعة األصوات تحوَّلت الطريقة وبهذه وأفكارهم، تعليقاتهم ترك الزوَّار

األصوات.1 آالف إىل األصلية

الهواتف إعالنات يف مراعاتها يجب أمور (2)

بالحرية يشعرون فالناس خصوصية؛ الشاشات أكثر يُقدم الخلوي) (أو املحمول الهاتف
التواصل مواقع عىل باٍل عىل لهم يخطر ال نحو عىل املحمولة أجهزتهم ويستخدمون
الشخص بني الحميمية بالغة عالقة لخلق فرصة املحمول الهاتف شاشة إن االجتماعي.

التجارية. والعالمة
املحمولة: للهواتف وأفكار منتجات عن ر تصوُّ إعداد قواعد إليكم

بالجمهور. صلة ذات اجعلها •
مفيدة. اجعلها •

بأكملها). الحملة يف النجاح تحقيق عىل القدرة (أي أقداًما امنحها •
برامج). (ألعابًا، ممتعًة اجعلها •
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حالة دراسة

فون آي لهواتف موف» «نكست تطبيق دادي، إيربان

http://www.thenextmove.urbandaddy.com الويب: موقع

بروكلني سبيسشيب، بيج الرقمية: الوكالة

النادي أو املطعم أو الحانة عىل العثور يف للمساعدة مة املصمَّ الهواتف بتطبيقات السوق تعج
فهي األشخاص؛ لجميع املمكنة الخدمات جميع تقدم أن تحاول التطبيقات هذه ومعظم املناسب.
سبيس بيج وكالة انتهجت فقد موف» «نكست القادمة الخطوة تطبيق مع أما عملية. تطبيقات
(وهو دادي» «إيربان لعالمة املصمم املبتكر التطبيق فهذا الرسد؛ عىل قائًما ًها موجَّ نهًجا شيب
عىل «البقاء يف يرغبون الذين الرجال يستهدف الصيحات) متبعي األغنياء للرجال حياة نمط موقع
املساء أو يومهم قصة لهم فيرسد املثالية الخطة وضع يف ويساعدهم التطورات»، أحدث عىل اطِّالع

القادم.

عىل يبقوا أن يف يرغبون فهم التطبيقات؛ من النوع لهذا متعطش دادي» «إيربان موقع جمهور إن
رغباتهم الوكالة ولبَّت واملظاهر. بالصيحة أيًضا يهتمون لكنهم الرتفيه، أماكن أحدث عىل اطالع
بالتصميم وتهتم الوجهة تحديد من تمكنهم حيث واملظهر، العملية بني ما تجمع أداة خالل من

واملطبوعة). التليفزيونية اإلعالنية حملتها يف موف» «نكست تطبيق أبل عرضت (كما

ونوعية الشخص اعتبارها يف أخذت شاملة نظرة شيب سبيس بيج تبنَّت االسرتاتيجية وضع أثناء
الذي الشخص يف يُفكر فالتطبيق للمستخدم؛ األمسية قضاء خطة وضع عند والوجهة الطعام
املطعم (لنَُقل املزاجية لحالتك املناسب الطعام ونوعية السابق)، الزوج (مثل برفقته ستخرج
وهكذا؛ جيًدا)، سكوتش مرشوب يُقدم (مكان العشاء بعد إليها ستذهب التي والوجهة اآلسيوي)،
يمكن الجمل من أجزاء خالل من الخيارات وتتكشف الفردية. الشخص الحتياجات يستجيب فهو

شخص. كلِّ احتياجات تُناسب بطريقة املعلومات فتظهر تبديلها،

فرانسيسكو وسان أنجلوس ولوس نيويورك هي: مدن ست القادمة» «الخطوة تطبيق يستهدف
لتحديد املواقع تحديد مستشعرات ويستخدم الوقت ويُحدد وميامي. وشيكاجو فيجاس والس
وبمجرد الشخص. الحتياجات ومناسبة ومفتوحة، قريبة، خيارات مجموعة كذلك يقدم املكان،
خيار أيًضا يوجد نقرة. بُعد عىل املكان ووصف الهاتف ورقم الخريطة تصبح املكان تحديد

اتفق. حسبما املناسبة يُرتِّب عشوائي
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املحمول الهاتف إعالنات تصميم

التي التحديات من السيارات رشكات إحدى ِقبَل من التطبيق يف األجر مدفوعة رعاية دمج كان
السيارة جعلت عندما ذلك تحقيق من الوكالة تمكنت وقد العمل. هذا أثناء اإلعالنية الوكالة واجهت
التجارية العالمة بتلك املرتبطة األمور من يتجزأ ال جزءًا املكشوفة) السيارات من جديد (طراز
التجربة وكرَّروا دادي. إيربان عالمة يف امُلتأصل املغامرة إحساس عزَّز مما الحياة، بنمط املهتمة
لزيارتها أماكن أو «خطوات» أربع تختار وأن مقدًما بالتخطيط لك يسمح ويب موقع يف أيًضا
أمامك أصبح فلقد الطريق يف تُقرِّر أم مقدًما الرتتيبات إجراء تفضل كنت سواء ثَمَّ، وِمن الحًقا.

املتناول. ويف عملية خيارات

شيب سبيس بيج
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عرش الخامس الفصل

االجتامعي التواصل وسائل تصميم
التقليدي غري والتسويق

التي املحادثات كل بأنها رسمي، غري وصًفا االجتماعي، التواصل وسائل وصف يمكن
التحدث فرصة واملؤسسات التجارية العالمات تمنح فهي اإلنرتنت؛ عرب الناس بها يقوم

لهم! «االستماع» وكذلك … الناس إىل
تُعيق وعندما ترفيهي. أو اجتماعي أو عميل إما ما لسبٍب اإلنرتنت عىل الناس يدخل
الوضع يصبح ال األشخاص أحد مسعى الرشكات إحدى أو التجارية العالمات إحدى
اإللكرتونية الشخص تجربة التجارية العالمة تدعم أو تُعزِّز عندما لكن منهما. أليٍّ جيًدا
أن يعلمون عندما الكثريون يندهش قد الذكي. التسويق اسم ذلك عىل نُطلق فإننا
تفعله ما مع التفاعل يستطيعون عندما التجارية العالمة معجبي من يصبحون الناس
تجارية عالمة مع يتفاعلون ال فاألشخاص االجتماعية؛ «مساحتها» يف التجارية العالمة
يشء وجود من بد ال بل اإللكرتونية، مساحتهم يُقاطع آخر إعالن خالل من مقدمة
إت»، «ويسك فيسبوك تطبيق أن نجد املثال، سبيل عىل ممتع. يشء أو ما، منفعة جذاب،
أحد يُزيلها أن يف ترغب التي الصور بتحديد «يسمح «ويسك»، املنظف ُصنَّاع من املقدم
إت» «ويسك تطبيق بتثبيت الصديق يقوم وعندما بذلك. طلبًا له يُرسل ثم األصدقاء،

حذفها.» منه ويطلب املسيئة الصور كل يجمع فإنه
َصن مؤسسة ِقبَل من اململوكة ويسك فروع مديري أحد جوريفتش إليسا وتقول
وجدنا أننا نرى لذلك الصور؛ إلزالة فعالة أو سهلة طريقة توجد ال «حاليٍّا برودكتس:

اإلنرتنت.» عىل صفحتك لتنظيف الفعالة الطريقة
يف برتاثنا االستعانة بإمكاننا يكون قد أنه «اعتقدنا قائلة: جوريفتش وتستطرد

الفيسبوك.»1 عىل لنطبقه اإلنرتنت إىل ونأخذه البقع تنظيف



والتصميم اإلعالنات

يف كما اهتمامهم يثري شيئًا لهم قدم معك؟ وقتهم يقضون الناس تجعل كيف
«تشعر سنغافورة: وايد وورلد أرك يف اإلبداعي املدير تشينج فالريي تقول .١٥-١ شكل
عىل عالمة فهي الشهرية؛ الدورة فيها تأتي مرة كل يف بالعرفان أعماقهن يف النساء
حواًرا معهن ونفتح انتباههنَّ نجذب أن ونأمل بوظائفه. يقوم الذي الصحي الجسم

النسائية.» الشهرية الدورة تقدير إحساس تجديد إىل ستؤدي جديدة حركة ونبدأ

ويسرب.» هنا، أنها «سعيدة تفاعلية: منصة :١٥-١ شكل
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سنغافورة. وايد، وورلد أرك اإلعالنية: الوكالة

تشينج. فالريي اإلبداعي: املدير

ينني. يوه الفني: املخرج

ييه. إيفان أنج، سيليست لو، بليندا املصممون:

تشام. لني اإلعالن: كاتب

سوكوان. الرسام:

أونج. وجوريدا مولهول سو العمالء: عالقات مسئوال

فرانسيس. جاسينتا العمالء: عالقات مدير

هاندل. نيك اإلدارة: مدير

أونج. جاستن املرشوع: مدير

الشهرية الدورة أثناء الهرمونات تغريُّ آثار تحديد عىل قادرات كن النساء من قليًال أن توضح أبحاث عىل اعتماًدا
وتشاركها. منها النساء تتعلم أن يمكن ومبهجة تعليمية تجربة الحملة هذه تقدم وأجسادهن، عقولهن عىل

عن صديقاتهن بمجاملة للزائرات وتسمح الفيسبوك عىل ويسرب بمجموعة مرتبطة التفاعلية املنصة وهذه
نفوس يف البهجة لنرش متحركة وأيقونات حائط ورق تنزيل إمكانية أيًضا وتتوافر هابي». «تطبيقات طريق

يوميٍّا. الناس

http://www.media ،٢٠٠٩ أغسطس ٢١ آسيا، ميديا. سنغافورة»، | هنا أنها سعيدة | «ويسرب املصدر:
(تمت .asia/The-Workarticle/2009_08/Whisper-Happy-Its-Here-Singapore/36709

.(٢٠١٠ مارس ٣١ يف الصفحة زيارة

االجتماعية التواصل وسائل يف مراعاتها يجب اعتبارات (1)

الصلة وثيقة تكون عندما الكفاءة من عاليًا قدًرا االجتماعي التواصل وسائل تحقق
للمشاركة: وقابلة وجذابة وقيمة وحقيقية

من لديها ما عىل اعتماًدا املستهدف للجمهور فهمها تظهر عندما الصلة: وثيقة
الخدمة أو املنتج وفئة املجموعة أو التجارية والعالمة الجمهور حول مستبرصة رًؤى

.(١٥-٢ شكل (انظر
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والتصميم اإلعالنات

تُقدم أو تكذب وال وقيمها ومزاعمها التجارية العالمة جوهر تمثل حيث حقيقية:
حقائق. أنصاف

أو ضحًكا أو ترفيًها أو معلومة أو (خدمة قيمة له شيئًا للجمهور تُقدِّم قيِّمة:
النمو. عىل املجموعة أو العالمة بدوره يساعد معرفة)

يستطيع ال شيئًا رائًعا، شيئًا أو وراءه، الناس يسعى فريًدا شيئًا تُقدِّم جذابة:
يجده قد يشء ألي أو الشوكوالتة أو للحفلة مساٍو فهو آخر؛ مكان يف عليه العثور الناس

ممتًعا. الجمهور
وتستخدم والربط، والتنزيل، واإلرسال، باملشاركة، تسمح للمشاركة: قابلة

عليها. املتعارف الربوتوكوالت

كوتش». حقيبة «تصميم مسابقة االجتماعي: التواصل وسائل عرب حملة :١٥-٢ شكل

بريكفيش. اإلعالنية: الوكالة

.٢٠٠٩ كوتش مؤسسة العميل:

كوتش. مؤسسة ©

لألزياء كوتش مؤسسة تشاركت الشباب فئة الستهداف مستمرة مبادرة من كجزء الربنامج: عىل نظرة
حملة إطالق أجل من الجوائز؛ عىل الحائزة االجتماعي التواصل وسائل عرب التوزيع منصة بريكفيش مع
ركَّزت التي الحملة وهذه كوتش». حقيبة «تصميم بعنوان: االجتماعي التواصل وسائل عرب اإلنرتنت عىل
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الفني طابعهم بوضع اإلنرتنت مستخدمي طالبت املستخدمني، من املقدم واملحتوى الفريويس التسويق عىل
معينة متاجر يف وِبيع خاص كإصدار الفائز الحقيبة تصميم وأُنتج املثالية. كوتش حقيبة من نسخهم عىل
من Brickfish.com بريكفيش اإلعالنية الوكالة موقع عرب الحملة ُروجت البالد. عرب كوتش متاجر من
التي امُلكثَّفة العامة العالقات جهود خالل ومن كوتش، موقع يف فريم» «آي املضمن اإلطار كود خالل

األزياء. مدونات استهدفت

ماليني ستة عن يزيد وما متنافس ٣٢٠٠ عن يزيد ما كوتش حملة جذبت فقط أسابيع ستة يف النتائج:
وزانجا سبيس وماي فيسبوك بينها من كان إنرتنت عنوان آالف ٨ عن يزيد ما عرب املستهلكني من تفاعل
يف وقىض مرة عرشين من أكثر الحملة يف مشرتك كل وتفاعل الكثري. وغريها فايف وهاي جورنال واليف
إىل إلكرتوني بريد آالف ٧ عن يزيد ما أيًضا الحملة أضافت التجارية. العالمة مع دقائق ٨٫٥ املتوسط
التفاعل عىل الصغار املستهلكني تشجيع يف الفريدة الحملة هذه ونجحت كوتش. مستهلكي بيانات قاعدة
مه َصمَّ الذي التجارية العالمة ملحتوى هائلة مشاركة عن وأسفرت والرواج الوعي وكوَّنت الحملة، مع

املستهلكون.

كوتش: ملؤسسة التابعة الرقمي واإلعالم العاملي الويب ملجموعة األول الرئيس نائب دوبالنتيس ديفيد يقول
الشباب العمالء مع وللتواصل بريكفيش مع للرشاكة لنا رائعًة فرصًة كوتش» حقيبة «تصميم حملة «كانت
من الكثري شجعنا بأننا فرحنا وقد مدهًشا كان املتنافسني وابتكار إبداع «إن قائًال: ويستطرد اإلنرتنت.» عرب
ناجحة حملة يف لإلعالن بريكفيش وكالة مع تعاونا الحني ذلك ومنذ االشرتاك. عىل التجارية العالمة معجبي
وسائل عرب التسويق مجال يف كمبتكرين دعمهم يف نستمر وسوف الجديدة، بوبي بمجموعة متعلقة أخرى

االجتماعي.» التواصل

كوتش

الفريويس االنتشار نحو السعي (2)

(مثل به بالعدوى الناس يُصاب عندما فريوسيٍّا انتشاًرا اإلنرتنت عرب التسويق يحقق
«يحبوا أن يجب بالعدوى الناس يصاب ولكي اآلخرين. إىل وينرشونه الفريوسية) العدوى
وإىل األصدقاء إىل تمريره يف ويرغبوا يجذبهم أن فيجب ليشاركوه؛ يكفي بما املحتوى»

العادة؟ يف جذابًا الناس يجده الذي املحتوى نوع فما األرسة.
املعنوية الروح من ويرفع مضحًكا وجدناه فإذا ممتًعا. املحتوى يكون أن يجب
إىل نمرره فسوف — يحركنا يشء أي — املفاجأة عىل وينطوي بالغرابة ويتسم ويلمسنا

أصدقائنا.
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جرائد. بائع لتوظيف حملة املحيطة: البيئة عىل يعتمد إعالن :١٥-٣ شكل

السويد. جوتنربج، بودنفورس، آند فرسمان اإلعالنية: الوكالة

هوكانسن. وستافان فورسمان ستافان الفنيان: املخرجان

رينكفيست. ومارتن إينجسرتوم بيورن اإلعالن: كاتبا

أوتوسون. هنريك الفوتوغرايف: املصور

بوستن. يتبوري العميل:

القرار.» لتتخذ الوظيفة بتجربة لك تسمح التقليدية غري الحملة هذه جرائد؟ بائع تعمل أن يف ترغب «هل
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للتفكري ويدفعنا عواطفنا عىل يؤثر أن بد وال حياتنا. إىل املحتوى يتطرق أن بد ال
عمتي أو جوي صديقي إن — أعتقده ما هذا شعوري، هو هذا ا «حقٍّ النحو: هذا عىل

أيًضا.» ذلك مع يتعاطفان قد جني
يستفيدوا أن املمكن من أصدقاءنا أن فنرى — باإليثار نشعر املحتوى يجعلنا قد

جذابًا. وجدناه مما
معه التفاعل استطعنا إذا املحتوى. تخصيص رضورة هو األمر، يف ما وأهم وأخريًا،
إىل نفسك ل «حوِّ حملة كانت املثال، سبيل عىل إليه. ننجذب فسوف عليه طابعنا ووضع
حيث مذهلة، الحملة نتائج وكانت الشخيص الصعيد عىل جذابة (٤-٢ شكل (انظر قزم»

التايل: قت حقَّ

نوفمرب ٢٠ ومن ٢٠٠٧ عام اإلجازات مقصد ElfYourself.com موقع أصبح •
.٢٠٠٨ يناير ٢ حتى ٢٠٠٧

يزيد ما الزائرون ن وَكوَّ زيارة، مليون ١٩٣ عن يزيد ما املوقع زيارات عدد بلغ •
قزم. صورة مليون ١٢٣ عن

أقزام. رقصة مليون ٢١٠ عن يزيد ما الزوَّار شاهد •
الثانية. يف صورة ستني املوقع عىل تُصنع التي األقزام صور عدد بلغ •
سنة. ٢٦٠٠ املوقع عىل املستخدمون قضاها التي الفرتات مجموع بلغ •

التقليدية غري اإلعالنات (3)

الخارجية واإلعالنات اإلذاعية واإلعالنات التليفزيونية واإلعالنات املطبوعة اإلعالنات تعترب
الجمهور ألن ونظًرا وسماعها. مشاهدتها ومكان طريقة بسبب التقليدية اإلعالنات من
وتخللها التليفزيونية للربامج اإلعالنات مقاطعة ع ويتوقَّ التقليدية اإلعالنات عىل يتعرَّف
للتليفزيون، الناس مشاهدة قلة وبسبب تجاهلها. تعلَّم منهم كثريًا فإن املجالت، ملقاالت
يحملون وهم مشاهدتها يمكنهم التي القنوات من الكبري العدد بني الجماهري وتفرق
وقضاء اإلعالنات، بتخطي للناس تسمح الفيديو أجهزة ألن ونظًرا بُْعد، عن التحكم جهاز
موثوقة نقل وسيلة التليفزيون إعالنات تَُعد لم اإلنرتنت، عىل أو اللعب يف الوقت من املزيد

السابق. يف كانت كما للرسالة
أو العامة البيئات يف فتظهر للجمهور، «ترتصد» التقليدية غري اإلعالنات لكن
ُحَفر قاع أو الرصيف مثل اإلعالنات عادًة بها توجد ال التي واألسطح األماكن يف الخاصة،
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أو املحيطي أو الخفي التسويق أو الشوارع حروب إعالنات أيًضا عليها ويُطلق الجولف.
التقليدي. غري

املحيطية اإلعالنات (1-3)

مصابيح أو الحافالت محطات مثل — العامة املساحات يف املوجودة البنى باستخدام
الساللم أو السيارات انتظار ساحات أو املباني أركان أو الحريق إطفاء صنابري أو اإلنارة

الناس. وتفاجئ املحيطية اإلعالنات تتخفى —
أو التجارية العالمات ترويج يف تنجح الة الفعَّ التقليدية غري الحلول أن ثبت وقد
الساللم استخدام يف الحال هو كما اإلعالمي، نطاقها تتجاوز مبتكرة بطرق املؤسسات

.(١٥-٣ شكل (انظر املحيطية بودنفورس آند فرسمان حملة يف

التقليدية غري اإلعالنات يف مراعاتها يجب أمور (4)

وهي: أال تقليدي غري إعالن صنع عند طرحها يجب أساسية أسئلة توجد

التقليدي اإلعالم من بدًال التقليدي غري التسويق تستخدم سوف ملاذا الهدف؟ ما •
الشاشات؟ عىل املعتمد اإلعالم أو

قيم؟ أمر عىل سيحصل هل منه؟ الجمهور عليه سيحصل الذي ما •
فهل مدفوعة غري إعالمية مساحات عىل ل يتطفَّ التقليدي غري اإلعالن ألن نظًرا •

مزعًجا؟ منه أكثر مفيًدا سيكون

عندما التقليدي غري التسويق إىل اإلعالن ووكاالت العمالء يلجأ األحيان أغلب يف
الدعاية أو التليفزيون يف الدعاية دون يحول نحو عىل للغاية منخفضة امليزانية تكون
التقليدي غري الحل يُسفر أن عىل معقوًدا األسايس األمل ويكون الويب. عىل الضخمة

ذلك. لقاء مادي مقابل دفع دون الصحافة انتباه لفت عن الرائع
تجارية عالمات عليها أضفيت الخدمات من كثري للناس؟ تُقدمه أن يمكن الذي ما
يف املحمولة للهواتف مجانية شحن محطات املثال، سبيل عىل مجانًا. للناس وُقدِّمت
(تشارمني). التايمز ميدان يف مجانية نظيفة حمامات أو (سامسونج) املطارات صاالت
سبيل عىل والتسويق. اإلعالنات أنواع كل يف الحال هو كما مهم عامل كذلك السياق
يف الناس يستعملها كأداة الشماعات استخدام عرب لإلعالن ريثينك وكالة تمكَّنت املثال
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شماعة ألف مائتي عن يزيد ما توزيع من عليها سياراتهم أغلقوا التي املفاتيح اسرتجاع
لبيان املبتكر األسلوب هذا مستغلة املغاسل، عىل الربيطانية كولومبيا سيارات جمعية من
كولومبيا سيارات جمعية تُقدِّمه الذي الطريق عىل املساعدة برنامج إىل االنتماء فائدة
اإلعالم مساحات يف التقليدي غري التسويق ويُستخدم .(١٥-٤ شكل (انظر الربيطانية
مثل ودم لحم من ممثلني من بدايًة يشء أي يف يتمثل أن ويمكن الغالب. يف املدفوع غري
عىل الضوئي باإلسقاط العرض إىل وصوًال الخطرة الحركات مؤدي أو الشوارع فرق

الجدران.

«شماعة». التقليدي: غري اإلعالم :١٥-٤ شكل

الربيطانية. كولومبيا فانكوفر، أدفرتايزينج، ريثينك اإلعالنية: الوكالة

كان. ومارتن جراي إيان الفنيان: املخرجان

فينسنت. هيذر اإلعالن: كاتب

الربيطانية. كولومبيا سيارات جمعية العميل:
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إىل الوصول يستطيع إنه أي الناس؛ انتباه يجذب أن التقليدي غري لإلعالن ويمكن
يكتسب وقد استخدامها، عن تعجز أو التقليدية اإلعالنات تستخدمها ال بطرق العمالء
الصيحة» تتبع «فيينا حملة مع حدث كما اإلخبارية اإلعالم وسائل من مجانية دعاية
قائلة: ساجمايسرت وكالة وتُعلِّق .(١٥-٥ شكل (انظر ساجمايسرت وكالة أعدتها التي
فيينا. يف الحديث الفن متحف يف سنويٍّا يُقام أزياء عرض هو الصيحة.» تتبع ««فيينا
أن إال الحقيقي. بالقماش فيينا يف العادية الدعاية أكشاك كساء يف يتمثل التصور وكان
أخفقت، امللصقات لصالح األكشاك مساحة حجز عن املسئولة العامة العالقات رشكة
فقمنا … خارجية إعالنية مساحة بال أنفسنا وجدنا العرض عىل أسابيع ثمانية وقبل
عجالت، عىل ووضعناها والقماش، والبوليسرت األلومنيوم من بنا خاصة أكشاك ببناء

املشاة.» مناطق يف «لقيادتها» طلبة واستأجرنا

الصيحة». تتبع «فيينا تقليدي: غري إعالم :١٥-٥ شكل

نيويورك. ساجمايسرت، مؤسسة استوديو:

ساجمايسرت. ستافان والتصميم: التصور

النمسا. فيينا، يف الحديث الفن متحف العميل:
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بالتايل: التجارية العالمة تجربة تتسم أن عىل احرص

املجموعة. أو التجارية للعالمة العامة والحملة العامة االسرتاتيجية مع االتفاق •
املجموعة. أو التجارية للعالمة العامة الرسدية مع االتفاق •

امُلستهدف. الجمهور مناسبة •
تضايقه). ال (وبالتأكيد للجمهور جذابة •

عليه. تتعدَّى أال ا حقٍّ يجب مكان عىل تتعدَّى وال متطفلة غري •
أخالقية. •

عنها. الحديث إىل الصحافة لدفع يكفي بما لالهتمام مثرية •
امُللتقطة بصورها غريهم يشاركون الناس يجعل نحو عىل جذابة أو ممتعة •

عنها. بالحديث أو بالتدوينات أو املحمولة بالهواتف
تجارب يف أو األخرى اإلعالم وسائل يف بالتوسع يسمح نحو عىل ومرنة جذابة •

األخرى. العالمات

عرضحالة

بينهامر ريتشارد مع مقابلة

للمؤسسات االسرتاتيجية االتصاالت يف وخبري ديل يفرشكة أول مدير
املؤسسات سمعة وإدارة االجتماعي التواصل ووسائل

ودعم األعمال يف النجاح تحقيق بهدف املؤسسات يف االسرتاتيجية االتصاالت وينفذ بينهامر ريتشارد يخطط
اإلعالم وسائل يف للحاسبات ديل رشكة دعاية حملة قيادة عىل حاليٍّا ويعكف للمؤسسة، إيجابية سمعة وبناء
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األعمال قطاعات مركزة مجال يف الخربة من عاًما عرشين عن يزيد ما ريتشارد يمتلك واملدونات. الرقمي
الجماعات يف املجتمع وقادة الحكوميني، واملسئولني املؤسسات، يف التنفيذيني املسئولني وكبار املختلفة،
والتعامل الحمالت وإدارة اإلعالمية العالقات إدارة يف الواسعة خربته إىل باإلضافة لها، ينتمون التي الرئيسية

مشكالتها. مع

∗∗∗

«عرص عليه تُطلق الذي العرص يف بالناس التجارية العالمة لربط ديل تفعل ماذا سؤال:
وملاذا؟ تستخدمها التي اإلعالمية القنوات وما االتصال؟»

بحلول يتضاعف سوف الرقم وهذا — شخص مليار حاليٍّا اإلنرتنت يستخدم بينهامر: ريتشارد
يتزايد واملحتوى مرة. ألول جديد مستخدم ألف ٥٠٠ باإلنرتنت يتصل يوم كل يف الحقيقة، يف .٢٠١١
عام الويب عىل نظريه يفوق محتًوى ٢٠٠٦ عام يف يوتيوب موقع عىل أصبح فقد هائل. نحو عىل
التي الثابتة الويب مواقع من وبدًال صورة. مليار ١٥ وحدهم فيسبوك مستخدمو رفع حني يف .٢٠٠٠
طريقة تدعم التي املعلومات لتكنولوجيا العاملية التحتية البنية اإلنرتنت أصبح نقرؤها أو نشاهدها
واالتصال. التواصل أجل من والصوت النص مع الفيديو مقاطع ملزج املعالم وواضحة وتفاعلية ثرية

العاملون عليه يحصل (فيما نقلة يمثل أخرى بطريقة أو إعالم، نعتربه فيما كبرية نقلة هذا يُمثل
نشهد أننا نرى األمرين كال وباجتماع املعلومات. عىل الناس حصول وطريقة املعلومات) مجال يف
فالناس لآلراء؛ وتكوينهم للمعلومات ومعالجتهم الناس وتفاعل تواصل طريقة آليات يف تغرياٍت
وجهات جانب إىل املعلومات تلك ويشاركون يشاءون، وقتما فيها، يرغبون التي املعلومات يجدون

نظرهم.

مجتمعات ظهور عن أسفر وتحاورهم الناس تواصل طريقة يف اإلضافة، ربما أو التغري، وهذا
لهم؛ بالنسبة مفهوم نحو وعىل بها يهتمون بطرق املعلومات فيها يشاركون الناس تخص جديدة
الحوارات هذه أن بفهم يتعلق بل ذاتها. حد يف إعالمية» «قنوات مجرد من أكثر فاألمر ولذلك
هذا يف واملشاركة والتعلم االستماع تستطيع مجموعة أو رشكة أي وأن حولنا مكان كل يف تحدث
القناة يف التفكري من وبدًال إليه. يأخذك أن ممكن مكان أي يف أو فيه يحدث مكان أي يف — الحوار
ويف املعلومات، عليها يشاركون التي املنصة ويف الناس، فيه يتحدث فيما نفكر فإننا اإلعالمية،
رشكة باستمرار ديل تجعل بطريقة والتفاعل والتعلم االستماع خاللها من يمكننا التي الطريقة

بالعمالء. املبارشة عالقاتنا نُحسن نفسه الوقت ويف أفضل،

شتى. بأمور تقوم مختلفة أماكن يف وغالبًا اإلنرتنت، عىل مكان كل يف ديل ستجد لذلك نتيجة
حول الصغرية املرشوعات لقطاع نصائح الفيسبوك عىل ديل تقدم القليلة: األمثلة بعض ولنرضب
عىل للعثور طرًقا للعمالء نقدم تويرت وعىل عمل؛ كأداة االجتماعي التواصل وسائل استخدام
حول ديل ممثيل مع التفاعل أو ديل معلومات يف االشرتاك بإمكانهم حيث — الخاصة العروض
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املعلومات تكنولوجيا يف للمتخصصني مكانًا التقني ديل مركز يمثل حني يف كافًة؛ العمل جوانب
أغلب يف أننا عن فضًال رشكاتهم؛ أجل من املعقدة البيانات مراكز حلول يف ويتناقشوا يتفاعلوا كي

نتابعها. أو اإلنرتنت أنحاء كل يف املدونات منشورات عىل نرد األحيان

عمالئها؟ مع ديل حوار بدأ كيف سؤال:

للفريق: مايكل قال حيث السؤال، هذا عن لإلجابة ديل مايكل لقاءات أحد إىل سأشري أنني أعتقد
عمالئنا؟» مع الحوارات هذه من جزءًا لسنا ملاذا كافًة، اإلنرتنت أنحاء يف يوميٍّا يتفاعلون «عمالؤنا

وعرب شخصيٍّا نستمع كنا .١٩٨٤ عام منذ العمالء لنا يقوله ما إىل َكثَب عن نستمع كنا لقد
املدى الطويلة اإلنرتنت أهمية أدركنا عندما اإلنرتنت عرب ديل موقَع أطلقنا ١٩٩٥ عام ويف الهاتف،
وسعها يف ما أقىص ِفرقنا وتبذل يوميٍّا عميل مليار ١٫٦ تقريبًا موقعنا يزور املبارش. العمل لنموذج

الوقت. طوال العمالء أذهان يف يدور ما لفهم

مجال يف هائل نمو وحدث العاملية األسواق وتوسعت السوق ت تغريَّ و٢٠٠٦] ٢٠٠٥ عامي [ويف
حقيقة يف العميل. تجربة ونُحسن موقف أيِّ من نتعلم كيف هو الطويل املدى عىل واألهم املدونات.
إذ األمس؛ يف عليه كان عما أجهزتنا مع العميل مشكلة معرفة تجاه اليوم فعيل رد يختلف لم األمر
… مرة كل يف والتحسن فرصة كل من والتعلم اإلمكان قدر رسيًعا العميل مشكالت حل يف يتمثل
أو مليار من يتضاعف سوف باإلنرتنت امُلتَّصلني األشخاص عدد أن وترى العالم إىل تنظر فعندما
يعنيه. وما النمو ذلك حدوث مكان فهم الرضوري من أنه فسرتى قليلة، أعوام غضون يف مليارين
زاد تفاعلنا زاد وكلَّما عمالئنا. مع وبصدٍق مبارشًة والتحدث الحوار إىل االنضمام هو هدفنا إن

للعمالء.»⋆ تقديمه يمكننا ما كفاءة وزادت تعلمنا

واإلعالن والتكنولوجيا االجتماعي التواصل وسائل تستخدم كيف ديل: بقصة أخربنا سؤال:
قصتك. ومشاركة للتواصل

استمرارنا يف وتسهم لألعمال إنجازنا طريقة من جزءًا االجتماعي التواصل وسائل أصبحت ديل يف
التفاعل أن نعتقد إننا ديل. قصة مشاركة مجرد تتجاوز بطرق لألعمال إنجازنا تحسني يف
القائمة رشكتنا ماهية هو العمالء مع للتواصل االجتماعي التواصل وسائل استخدام يف املتمثل
من املزيد ومشاركة املحادثات إىل االنضمام خالل من نأمل فإننا ولذلك، املبارشة؛ العالقات عىل
فيد فريند تويرت، املدونات، فليكر، يوتيوب، شري، (ساليد مختلفة منصات عرب ديل عن املعلومات
وأينما وقتما عليها والحصول معلومات من يرغبون ما عىل العثور العمالء يستطيع أن يف إلخ) …
يتعرض نفسه الوقت يف فإنه ديل لقصة مشاركة نسبيٍّا يَُعد ذلك أن من الرغم وعىل يريدون.

مثل: العمل جوانب من مختلفة أخرى لجوانب

التواصل وسائل يف والحوارات املعلومات عىل اعتماًدا األعمال عمليات وتغيري املشكالت فهم •
االجتماعي.

459



والتصميم اإلعالنات

بيننا العالقات يدعم ما ومقابلتهم، ديل موظفي مع التواصل فرص يف العمالء من املزيد ضم •
العمالء. وبني

التواصل ووسائل املدونات تعليقات بفضل سابًقا يحدث كان مما أبكر وقت يف املشكالت تحديد •
لحلها. الالزمة التدابري واتخاذ االجتماعي،

توليد مجتمع مع الحال هو كما العملية. بهذه واالندماج ديل منتجات تطوير يف املساهمة •
املنتجات. يف تغيريات عن األفكار أسفرت حيث األفكار

٢٠٠٨ فرباير، ١٠ عاملية»، «أحياء ديل مايكل بي: أيه إس رشكة أجرته الذي العاملي ⋆ االستقصاء
.http://redcouch.typepad.com/weblog/2008/02/michael-dell-ph.htm

حالة دراسة

باناسونيك برعاية البث» يف «شارك حملة

نيويورك رينيجيد، اإلعالنية: الوكالة

اإلثارة. رياضات حياة ألسلوب املثايل الرفيق أنها عىل باناسونيك منتجات تقديم التحدي:
اإلبداعي بالتعبري اإلثارة رياضات جمهور يهتم املستهدف: الجمهور عن املستبرصة الرؤية

املجتمعية. والتجربة االجتماعي واالرتباط
بعيًدا كليٍّا الحواس تغمر تجربة هي باناسونيك برعاية البث» يف «شارك حملة الربنامج:
يدور ما ومعرفة باناسونيك مع للعب الحضور وتدعو باإلنرتنت، االتصال وأثناء اإلنرتنت عن
باناسونيك برعاية البث» يف «شارك قرية قدَّمت اإلنرتنت، عن بعيًدا شيكلر. ريان امُلتزلج برأس
تسمح بوصة ١٠٣ تبلغ بالزما تليفزيون شاشة تضم غرفة مثل التفاعلية، التجارب من العديد
لعبة إىل باإلضافة بها، والشعور العالم يف بالزما شاشة ألكرب املدهشة القوة بمشاهدة لك
إلقراض برنامج باناسونيك قدَّمت ذلك، عىل عالوة الجميع. فيها يفوز تفاعلية فوري فوز
مهرجان عروض ألروع صور التقاط يف اليوم قضاء من املعجبون تمكن حيث الكامريات،
الكامريات داخل آمنة رقمية ذاكرة بطاقات كذلك املشرتكون ُمِنح اإلثارة. لرياضات تور ديو
الستكمال Sharetheair.net الحملة موقع عىل وتحميلها املنزل إىل الصور أخذ يستطيعوا كي
إىل فيستمعون لغرفته محاكاة يف جولة أخذ شيكلر ريان معجبي باستطاعة وكان التجربة.
معرفتهم مدى ملعرفة التفاعيل ريان؟» تعرف «هل الختبار ويخضعون املفضلة أغانيه قوائم

التزلج. يف تو ديو ببطولة مرتني فاز الذي بريان
موقع خالل من اإلنرتنت عىل البث» يف «شارك حملة نطاق رينيجيد وكالة عت وسَّ
املوقع َكْون إىل وباإلضافة اإلثارة. رياضات مجتمع يقصده موقع وهو Sharetheair.net
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املوقع سمح فقد لديه، املفضلني املوسيقيني والفنانني ريان التزلج ببطل يتعلق ما لكل بوابة
يف الرياضيني أفضل من خمسة تعرض صور مدونة خالل من الحدث يف باالندماج للزوَّار
وسمح الحيل. ألحدث فيديو ومقاطع التزلج، مجتمع يف الكواليس وراء من وأخباًرا تور، ديو
مقاطع أو الصور بمشاركة الطموحني الفيديوهات ومصوري الفوتوغرافيا ملصوري كذلك املوقع
عايل فيديو تصوير معدات إىل كامريات بني ما ترتاوح رائعة بجوائز للفوز فرصة يف الفيديو

أمريكي. دوالر آالف ١٠ ثمنها يبلغ الوضوح
من محطة كل يف املستهلكني من آالف جذب يف باناسونيك تستمر الثالث للعام النتائج:
لرياضات املتحمسون ل وتحوَّ منافذها، ويف التجزئة متاجر يف املبيعات فتزيد تور، ديو محطات

باناسونيك. لعالمة مروجني إىل اإلثارة

رينيجيد
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نايرس. درو التنفيذي: اإلبداعي املدير

كريفوي. فاني اإلبداعي: املدير

إيريكورا. أالن املساعد: اإلبداعي املدير

.© Renegade.com
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فجأة. اتجاهها تغريِّ ثم معينة بطريقة اإلعالنات فيه تبدأ أسلوب الخاطئ: االتجاه
عندما الدهشة تصيبهم معينًا، أمًرا يتناول اإلعالن أن املشاهدين العتقاد ونظًرا

الحقيقية. رسالته يدركون
منطقة يف وضعها عند وحدة اعتبارها السهل من املنفصلة العنارص أن فكرة االحتواء:

مغلقة.
السلبي. الفضاء أيًضا عليها ويُطلق األشكال؛ بني املوجودة املناطق أو الهيئات أرضية:
املخططات كل د يُوحِّ فهو برصي؛ تواصل ألي الرئييس التخطيطي األساس اسرتاتيجية:

التطبيقات. برنامج داخل ولفظي برصي تطبيق لكل
التجارية العالمة لصنع الرئييس التخطيطي األساس التجارية: العالمة اسرتاتيجية

ولفظي. برصي تطبيق بكل الخاصة التخطيط أنواع لكل امُلوحد
مما مرتبطة، تعترب سابقة لعنارص استمراًرا تبدو التي العنارص أن فكرة استمرارية:
املتمثلة التصميم عنارص استخدام أيًضا «االستمرارية» وتعني بالحركة. إيحاءً يُعطي
لخلق أيًضا وتستخدم الشكل؛ يف تشابهات لتكوين واللون وامللمس والشكل الخط يف

عائيل. تشابه
مميًزا. اليشء تجعل التي الخصائص أو الصفات األسلوب:

املجموعة. أو الخدمة أو للمنتج األسايس اللفظي واملميز املحدد التجارية: العالمة اسم
املتحركة؛ الرسوميات لخلق مًعا مركبة كثري صور من صورة واحدة، ثابتة صورة إطار:

رسيع. تعاقب يف إطارات مجموعة نرى عندما الحركة وهم ويحدث
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أو التليفزيونية الربامج سياق يف التجارية العالمات وضع الربامج: يف املنتجات إظهار
العالمة املشاهد يربط أن أمل عىل الطيبة، الربنامج مكانة عىل تعتمد كي اإلنرتنت برامج
يف التجارية العالمات أيًضا وتوضع الربنامج. يف تظهر التي بالشخصيات التجارية

والروايات. األلعاب
الناس تحفيز أو االستثارة أو الرتويج أو اإلقناع أو لإلعالم مصممة معينة رسالة إعالن:

الجماعات. أو التجارية العالمات إحدى عن نيابًة
إعالمية وسيلة يف تُذاع اإلنرتنت عرب البث أو للبث مخصصة دعاية تجاري: إعالن

اإلنرتنت. أو اإلذاعة أو التليفزيون مثل مدفوعة
العام. الصالح يخدم إعالن العامة: الخدمة إعالن

القائمة املرسحية أو الرسد املوسيقي باإلعالن يقصد اإلعالن مجال يف املوسيقي: اإلعالن
األساسية الوسائل هي والرقص والغناء املوسيقى تكون حيث املوسيقى أساس عىل

القصة. لرسد
ويُستخدم الناس؛ إعالم خالل من والسلع التجارية العالمات يروج إعالن تجاري: إعالن

املصنعة. والرشكات املؤسسات ذلك ويف والجماعات األفراد لرتويج أيًضا
التليفزيون. عرب مبثوثة دعاية تليفزيوني: إعالن

أو اللعبة يف املنتج اسم إظهار مثل األلعاب يف املدمجة اإلعالنات األلعاب: داخل إعالن
املبارشة. اإلعالن لوحات إشعارات

إعالمية مواقع يف ويُنرش للربح هادفة غري ملنظمات تربعات يجمع إعالن لقضية: إعالن
الشخصية لرتويج نسبيٍّا ويُستخدم املؤسسات بإحدى مرتبًطا يكون ما وعادًة مدفوعة.
غري يكون الذي الخدمة إعالن من النقيض عىل التجارية، العالمة أو للمؤسسة العامة

تجارية. بمؤسسة مرتبط
الرسائل. إلبداع البيئة يف املوجودة البنى يستخدم إعالن محيطي: إعالن

األجرة. سيارات أسقف عىل مطبوعة إعالنية رسائل األجرة: سيارات أسقف إعالنات
مثل اإلعالمي البث وسائل مختلف يف املنشورة) (أو امُلذاعة اإلعالنات املذاعة: اإلعالنات
الهاتف عرب والبث البيئي املحيط يف والتعليق اإلنرتنت عرب والبث التليفزيوني البث

املحمول.
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مينيسود أو بيتكوم عليه يطلق — للغاية قصرٍي محتًوى عن عبارة بودباسرت: إعالنات
عىل وتحتوي واإلعالنات؛ التليفزيوني الربنامج إلكمال مصنوع — ميكروسرييس أو

الربامج. تتخلل التي اإلعالنات وتتخلل رعاية، رسائل
وسائل يف غالبًا تُوضع أو فتظهر للمشاهد، «ترتصد» إعالنات التقليدية: غري اإلعالنات
عادًة بها تظهر ال التي واألسطح األماكن يف العامة؛ البيئات ويف املدفوعة غري اإلعالم
إعالنات أيًضا عليها ويطلق إنشاء؛ ملوقع الخشبية الجدران أو الرصيف مثل اإلعالنات

التقليدي. غري والتسويق الخفي والتسويق الشوارع حروب
والصور. النص الستيعاب يُستخَدم رأيس ترتيب أو رأسية محاذاة أعمدة:

مكتمل. نسق أو وحدة أو شكٍل لتكوين الفردية العنارص ربط إىل العقل ميل إغالق:
التصوري. التطوير التصميم، عملية من الثالثة املرحلة األفكار:

أوصاف باستخدام األساسية، أشكالها إىل برصيٍّا مختزلة صور استخدام اقتصاد:
اإليضاح. يف اإلمكان قدر قليلة وتفاصيل

منه جزء الستخدام خطيٍّ رسم أو فوتوغرافية صورة أو ملرئية قص عملية اقتصاص:
فقط.

الوسائل ملختلف إعالنية حلول إنتاج أي التصميم؛ عملية يف الخامسة املرحلة اإلنتاج:
اإلعالمية.

األلوان ومجموعات الشفافة، والصور الضبابية، والحدود باألشكال يتسم انتشار:
بالفرشاة. املرسومة اللوحات ومظهر املفتوحة والرتكيبات والطبقات، الباهتة،

لتوضيح املنطوق أو الرقمي أو املطبوع النص يكمل أو يصاحب برصي رسم إيضاح:
عرضها. أو إبرازها أو تعزيزها أو النص رسالة

ومن بينها، املسافة مراعاة مع العنارص، تنويع أو تكرار من يحدث نسق اإليقاع:
آخر. إىل عنرص من الحركة من نوع تكوين

واملفاهيم؛ واألفعال األشياء تمثل العموم يف مقبولة رمز) أو (صورة مرئية أيقونة:
— الصفات إحدى يف معه تشرتك األقل عىل أو تمثله الذي اليشء تشبه األيقونة
أيقونة (مثل بسيطة مرئية أو تصويريٍّا، تمثيًال أو فوتوغرافية صورة تكون أن يمكن
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(مثل رمزية أو اإلشعاع) عالمة (مثل عشوائية أو املكتب)، سطح عىل املكربة العدسة
الكهرباء). عن للتعبري الربق صاعقة

التجارية العالمة لتمثيل تُستخدم الظهور متكررة شخصية التجارية: العالمة أيقونة
أو امللكية بحقوق محمية مرسومة شخصية أو ممثًال تكون أن ويمكن املجموعة. أو

املتحركة. الرسوم أو الكرتون شخصيات أحد
واإلذاعة. التليفزيون عرب الجماعية اإلعالمية الرسائل نقل البث:

وفريد ومتكامل وموحد شامل برنامج التجارية: العالمة لصنع متكامل برنامج
واستخدامهم تفاعلهم — الناس تجربة عينيه نصب يضع تجارية لعالمة واسرتاتيجي

املجموعة. أو التجارية للعالمة —
املوقف. معنى الحجة، معنى املعنى؛ تميز التي التصورية الهياكل تأطري:

األعمال أنواع أحد أو الجميلة الفنون مثل البرصية الفنون أنواع من نوع استخدام تبني:
األطفال. كتب مثل الفنية

طبيعي، مظهر تمثيل تشويه أو تغيري، أو معقدة، أو بسيطة ترتيب إعادة تجريد:
التواصل. ألغراض أو األسلوب لتمييز ويُستخدم

املختلفة. األشياء من مجموعة وتركيب تجميع خالل من مصنوع عمل تجميع:
خدمة لخلق الرشكات بني صفقات التجارية: العالمات بني اسرتاتيجية تحالفات

التجارية. العالمات برعاية تجربة لتقديم أو التجارية العالمات برعاية مميزة
أو املصورة أو املرسومة املشاهد من سلسلة من ُمكوَّنة متحركة صورة التحريك:
الفكرة. لتصوير أسلوبًا أو طريقًة التحريك اعتبار يمكن اإلعالن مجال ويف املجسمة.
يف املكتشفة املعلومات جميع فيها تُفحص التصميم عملية مراحل من مرحلة تحليل:
املهمة يف قدًما وامُليض االسرتاتيجية ووضع والتقييم الفهم أجل من التعرف مرحلة

أفضل. نحٍو عىل
عرب آخر إىل عنرص من املشاهد عني ترشد بحيث التصميم يف مرتبة عنارص تدفق:

الحركة. أيًضا عليه ويُطلق التصميم،
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العالمات تستخدمها ووسائل باملحتوى تسويق التجارية: العالمة برعاية ترفيه
واألفالم واإلذاعي التليفزيوني البث وفيها اإلعالمية الوسائط أنواع كل يف التجارية

املحمول. والهاتف واأللعاب االجتماعي التواصل وشبكات اإلنرتنت ومحتوى
والرتتيب املرئي التصور عن الناتجة املكانية والخواص الكامل الهيكل الشكل، تركيب:
وعالقته باآلخر عنٍرص كل عالقة مراعاة مع والصور، الخط الرسومية، للعنارص املتعمد
البرصي. التواصل إىل ويهدف التعبري عىل والقدرة بالجاذبية يتسم والذي بالنسق،

السماح ثَمَّ وِمن أهمية منحها أو بعضها إبراز مع البرصية العنارص ترتيب الرتكيز:
الرسومي. التصميم ي تلقِّ وسهولة املعلومات التقاط سهولة وهما: أال بأمرين،

باالختزالية. تتسم موضوعها جوهر عرض إىل تهدف مختزلة خطية صورة ترميز:
األبعاد ثنائي سطح عىل برصي تأثري وهو البرص»، «خداع حرفيٍّا تعني ترومبلوي:

تمثيليٍّا. أم حقيقيٍّا امُلصوَّر اليشء كون يف املشاهد يشك حيث
يتضمن أن ويمكن الخدمات. إحدى أو املنتجات أحد استحسان عن عام ترصيح تزكية:
الصفات من غريها أو الصورة أو التوقيع أو لالسم إظهاًرا أو لفظيٍّا ترصيًحا

املؤسسات. إحدى ختم أو اسم أو األفراد، ألحد املميزة الشخصية
األحداث. ترتيب زمني: تسلسل

لزيادة ويب، موقع مثل نفسها، تلقاء من مستمرة آلية استخدام الفريويس: التسويق
تُسهل تسويق ظاهرة أيًضا ويعني الفريوس؛ لنرش مشابه نحو عىل املستخدمني قاعدة

التسويقية. الرسالة نقل عىل الناس وتُشجع
اللذين الصورة أو الخط إىل يُشري الطباعة يف مصطلح الكامل: التسييل أو التسييل

بالصورة. الصفحة فتمأل الصفحة، حواف خارج يمتدان
للجمهور؛ معلومة أو رسالة لنقل يستخدم البرصي التواصل من نوع رسومي: تصميم

البرصية. العنارص وتنظيم واختيار ابتكار عىل يعتمد للفكرة برصي تمثيل فهو
والثقل الثقل خالل من يتحقق البرصي للثقل متساٍو توزيع تناظري: ال تصميم
العنارص محاكاة دون مقابل، عنرص بثقل العنارص أحد موازنة طريق عن امُلضاد،

املركزي. املحور جانبَي عىل
واللون. والشكل والتشابه والتوجه املوقع حسب عىل البرصية الوحدات إدراك تصنيف:
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باملنافس. مقارنًة التجارية العالمة «تمتلكها» مكانة أو صفة التجارية: العالمة تصور
ويعرب التصميمي. الحل أساس يُمثل الذي اإلبداعي التفكري التصميم: تصور أو التصور
عليه ويطلق واستخدامها، واللفظية البرصية العنارص دمج خالل من التصور عن

«الفكرة». أيًضا
استهالكي إعالن أو تجاري تليفزيوني إعالن مثل إعالنية وسيلة أو إعالني نسق تطبيق:

مطبوعة. مجلة يف
اإلعالم وسائل يف لالستخدام مناسبة برمجيات حزم املحمول: الهاتف تطبيقات

عادًة. املحمول الهاتف سيما ال املحمولة،
أو النفيس املعنى عىل الرتكيز مع رؤية أو معني أسلوب اتباع يف يبالغ نسق تعبريي:
النقيض عىل الطبيعة يف األشياء بمظهر صارًما التزاًما التعبريية تلتزم وال الروحاني؛

الطبيعانية. الحركة من
للوصف التفاصيل أو املكونة األجزاء من الكثري استخدام بالتعقيد يقصد تعقيد:

البرصي. والتواصل
عليه يُطلق الشاشات؛ عىل املعتمدة اإلعالمية للوسائل وإعالن رسومي تصميم تفاعيل:

التجربة. تصميم أيًضا
تصنف أو املحتوى يقسم حيث الرسومي التصميم يف بالوحدوية ُمتعلِّق أسلوب تقطيع:
يف املعلومات أو املحتوى كبسوالت أو الوحدات تجميع خالل من قطع إىل املعلومات

القطع. أو الوحدات من محدود عدد
أو املرات من لعدد البرصية العنارص بعض أو برصي عنرص إعادة عند يحدث التكرار:

تام. أو كبري باتساق
القيمة أو االتجاه أو اللون مثل العنارص أحد تَكرر عند يحدث برصي ارتباط تماثل:
يف كما البرصية العنارص لربط كطريقة الطراز استخدام عند أو امللمس، أو الشكل أو

الخطي. الطراز
أو الصورة أو العالمة تقريبًا يُشبه موضوع، أو ليشء بسيط تصور رسومي: تمثيل

االختزايل. تمثيله يف الرمز
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بالهوية يتعلق فيما خصائصها حيث من غريها عن التجارية العالمة إفراد تمييز:
تجربة كل طبيعة خالل ومن إعالمية، وحدة كل خالل من واللفظية، البرصية

البقية. عن مختلفة التجارية العالمة يجعل ما هو فالتمييز وببساطة مستخدم.
ككل. التصميم وبني وبعضها األجزاء بني النسبية الحجم عالقات التناسب:

املحور جانبَي عىل البرصي للثقل متساٍو توزيع فهو املتكافئة؛ العنارص محاكاة تناظر:
االنعكاس. تناظر أيًضا عليه ويطلق املركزي؛

نحو عىل عنرص كل وعمل وترتيب تكوين يكون بحيث الرتكيب، داخل التوافق تناغم:
مقبولة. نتيجة يحقق

الربمجيات أو الخامات اختيار تشمل مادية عمليات خالل من التصور تنفيذ تنفيذ:
واستخدامها.

حيز وتوضع وتبث الحلول توظف حيث التصميم عملية من السادسة املرحلة تنفيذ:
التنفيذ.

والحجم اللون مثل عنارص تغيري أو نسق تعديل أو كرس عن تنشأ صفة التنويع:
البرصي. والثقل واملكان واملسافة والشكل

جانبَي عىل البرصي للثقل املتساوي التوزيع يحققه الذي التعادل أو االستقرار توازن:
الرتكيب. عنارص كل بني للثقل املتساوي التوزيع إىل باإلضافة املركزي، املحور

األبعاد. ثنائي سطح عىل املادي الثقل وهم البرصي: الثقل
الجمهور يحمون (مستهلكني) مواطنني من ُمكوَّنة عامة جماعات رقابية: جماعات

الضارة. أو املحتالة الدعاية من
يف الوقت مرور مع تأثريًا الشكل يخلق خاللها من التي العملية الحركة: جماليات

ذلك. ومراعاة التصميم
الجمهور اإلعالني؛ الحل أو الرسومي التصميم يتلقون مجموعة أو فرد أي جمهور:

تحديًدا. مستهدفون األشخاص من مجموعة هو املستهدف
املستهدفني. األشخاص من محددة مجموعة امُلستهَدف: الجمهور

وحجم معني شكل لها — والعالمات واألرقام الحروف من كاملة مجموعة الخط: حجم
املكتوب. للتواصل مطلوبة — معني وطراز معني
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واللون والواضحة، األنيقة والحدود والحواف والتفاصيل الشكل بوضوح االتسام الحدة:
املفرطة، والواقعية القريبة والرؤية واملفهومة، القراءة واضحة والخطوط املشبع،

للنص. محدودة ومحاذاة املغلقة، والرتكيبات الصَورية، والواقعية
قد الخلفية، عن الصورة فصل إىل يهدف الصور حافة عىل يمتد رسومي رشيط حدود:
الباروك. طراز عىل إطار مثل حلية أو الرفيعة املسطرة مثل بسيط يشء شكل يتخذ

حجًما. األكرب الحروف مجموعة الكبرية: الحروف
عىل قصري فيديو عرض أو قصري صوتي تسجيل هي الدعاية، مجال يف ويب: حلقة
ويقدم املوسيقى يعرض معينة، ملجموعة أو تجارية لعالمة للرتويج يستخدم اإلنرتنت

الرتفيه. أو املعلومات من نوًعا
تقوم — أكثر أو واحدة إعالمية وسيلة يف — منسقة إعالنات مجموعة إعالنية: حملة
أن الحملة هذه يف إعالن لكل ويمكن شامل، واحد موضوع أو واحدة اسرتاتيجية عىل

بذاته. مستقالٍّ يكون
صورة أو املجموعة أو التجارية العالمة شعار يضم اإلعالن أسفل يف جزء خاتمة:

كليهما. أو التجارية للعالمة رسًما أو فوتوغرافية
— التجارية العالمة برعاية مفيدة تجربة — خدمة التجارية: العالمة برعاية خدمة

املحمول. للهاتف تطبيقات أو ويب مواقع أو كتب شكل يف سواء شكل، أي يف
الناس حياة من جزءًا تصبح مفيدة خدمات تجارية: عالمة برعاية بيئية خدمة
املقدمة املساحات مثل مفيدة لخدمة راعية التجارية العالمة تصبح حيث اليومية،

التجارية. العالمات برعاية
الرتباط املمكنة املختلفة للطرق عرض أو مخطط أو برصي تمثيل ذهنية: خريطة

بعض. مع بعضها األفكار أو الخواطر أو الصور أو املصطلحات أو الكلمات
فإن خطان، انفصل وإذا األبسط. الطريق دائًما تتبع الخطوط أن فكرة مستمر: خط
الضمني». «الخط ذلك عىل ويطلق االنفصال؛ من بدًال العامة الحركة يرى املشاهد

والهيئات األشكال لوصف أو الرتكيب لتوحيد مسيطر كعنرص الخط استخدام خطي:
التصميم. يف
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تصوير إىل يهدف إعالمية وسيلة أي يف متحرك أو ثابت إعالن اإلعالنات، يف دراما:
وعواطف. رصاعات عادًة يتضمن قصرية قصة رسد أو الحياة

للرتويج أو اإلقناع أو لإلعالم مصممة معينة ولفظية برصية رسائل وخلق توليد دعاية:
الجماعات. أو التجارية العالمات إحدى عن نيابًة الناس تحفيز أو االستثارة أو

مثل املدفوعة اإلعالم وسائل يف الطلق الهواء يف املوضوعة اإلعالنات املنزل: خارج دعاية
أسقف وإعالنات الطرق، إعالنات ولوحات الطلق، الهواء يف املوجودة الرقمية الشاشات
واملطارات، التجارية، واملراكز األجرة، وسيارات والحافالت الحافالت، انتظار محطات
الهواء دعاية أيًضا عليها ويطلق والحلبات؛ الرياضية واملالعب األنفاق، وقطارات

الطلق.
عليه ويُطلق آلخر؛ ويب موقع من أو آلخر مكان من وصلة هو الويب، صفحة يف رابط:

تشعبي. رابط أيًضا
أو مكان أو نشاط أو يشء عىل يدل عنرص من مكوَّنة عامة صورة صَوري: رسم
الحمامات. أبواب عىل النوع توضح التي الصور مثل شكل؛ طريق عن مصورة شخص
والصوت، والكتابة املرئيات يدمج الوقت عىل قائم برصي تواصل متحركة: رسوميات
واإلعالنات التحريك ويشمل والكمبيوتر، والفيديو السينما برمجيات باستخدام ويُصنَع
وبث العام للبث واملعلوماتية الرتويجية والتطبيقات األفالم ومقدمات التليفزيونية

الشاشات. من غريها أو املحمولة الهواتف وإعالم اإلنرتنت عىل الربودباند
تليفزيونيٍّا أو إذاعيٍّا برنامًجا التجارية) العالمة (أو الرشكة فيها تدعم صفقة رعاية:

املحمول. الهاتف عىل أو اإلنرتنت عىل أو
إليه. امُلشار واليشء املشري بني تقليدية أو عشوائية عالقة ذات مرئية رمز:

واإليماءات الصوت باستخدام للجمهور القصة فيه تروى رسدي نسق القصص: رسد
اإلعالن. يف رسد لخلق أو التجارية للعالمة شخصية لخلق الدعاية يف يستخدم والصور
طول له الشكل؛ من الخارجي الجزء تحدد خطوط يحده األبعاد ثنائي سطح السطح:

سمك. له وليس واتجاه، ومكان وعرض
الفارغ. املستوي الصفحة سطح الصورة: سطح
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أعمدة إىل النسق تقسم وأفقية رأسية خطوط من مكوَّنة وحدوية تركيبية بنية شبكة:
املتعددة. الصفحات لنسق أو الواحدة الصفحة لنسق تستخدم أن ويمكن وهوامش.
منتمية أنها الخصائص يف تتشارك التي املتشابهة العنارص تعترب التشابه؛ الشبه:
واللون وامللمس الشكل يف التشابه يف العنارص تشرتك أن ويمكن بعض. إىل بعضها

املتشابهة. العنارص عن منفصلة عادًة تكون املختلفة والعنارص واالتجاه.
العالمة لتمثيل تستخدم الظهور متكررة شخصية رسميٍّا: املتحدثة الشخصية
بحقوق محمية مرسومة شخصية أو ُممثًال تكون أن ويمكن املجموعة؛ أو التجارية
«أيقونة أيًضا عليها ويُطلق املتحركة؛ الرسوم أو الكرتون شخصيات إحدى أو امللكية

التجارية». العالمة
القيم. من واسع نطاق التباين: شدة

أو التجارية العالمة عليه تدل ما كلَّ ويجسد يمثل فريد محدد رمز برصي: شعار
عليه ويطلق التجارية؛ العالمة أو الرشكة عىل فوًرا يتعرفون الناس يجعل الرشكة.

التجارية. العالمة أو الشعار أو محدد، أو عالمة، أو التجارية، العالمة شكل أيًضا
املجموعة، أو التجارية العالمة روح أو فائدة توصل التي امللفتة العبارة لفظي: شعار
الحمالت من مجموعة أو لحملة شاملة اسرتاتيجية أو شامل موضوع عن وتعرب
أو الفرعي العنوان أو الختامي العنوان أو «الزعم» أيًضا عليه يُطلق كما اإلعالنية؛

الرمزية. العبارة
آلخر. ملمس ومن آلخر، حرف ومن ألخرى، صورة من الشفافية شفاف:

اإليجابي. الشكل أيًضا عليه يُطلق محدد؛ هيئة شكل:
صفات بينها ما يُوحد والعالمات واألرقام الحروف من مجموعة تصميم الحرف: شكل
شكل تعديل عند حتى واضًحا يظل أساسيٍّا طابًعا الصفات هذه وتخلق ثابتة. برصية

التصميم. يف الحرف
عالقة أي األشكال، عالقة إىل ويُشري البرصي اإلدراك يف أسايس مبدأ الشكل/األرضية:
والسالب. املوجب الفضاء أيًضا عليه يطلق األبعاد. ثنائي سطٍح عىل باألرضية الشكل

تعكس مشهورة شخصية أو الجريان أحد أو خبري من مقدمة تأييد رسالة شهادة:
الراعي. للمعلن الداعمة تجاربهم أو مكتشفاتهم أو معتقداتهم أو آراءهم (افرتاضيٍّا)
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محددة. ميزة أو خاصية صفة:
مقدمة بمثابة وهي الويب؛ موقع عىل الزائر يراها شاشة أول االفتتاحية: الصفحة

جذابة. صورة أو متحركة صورة عادًة وتَعرض للموقع
املركزي. التنقل نظام يضم الذي الويب ملوقع األسايس املدخل الرئيسية: الصفحة

واسم التجارية، العالمة بصنع الخاصة الكاملة التطوير عملية التجارية: العالمة صنع
التطبيقات. من وغريها البرصية، وهويتها التجارية، العالمة

االعتبار يف يأخذ موضوع أو ليشء بوضوح محدد شكل (السيلويت): ظلية صورة
للرسم العاملية البرصية اللغة من النقيض (عىل املوضوع أو اليشء خصوصية

الصَوري).
لكيفية ا جدٍّ قريبة محاكاة ويُقدم الشكل، وصف بغرض يستخدم والظل: الضوء

الطبيعة. يف لألشكال إدراكنا
اإلعالمية للوسائل أو (للطباعة األبعاد ثنائي فضاء يف الحروف وترتيب تصميم الطباعة:
والتفاعلية). املتحركة اإلعالمية (للوسائل والزمان املكان يف أو الشاشات) عىل املعتمدة
درجات أو ألوان باستخدام يتسم أسلوب البرصي التواصل يف بها يُقصد الطبيعانية:
يف نتصوره كما موضوع أو يشء نسخ محاولة يف والظل الضوء باستخدام كاملة

الواقعي. الرسم أيًضا عليه ويُطلق الطبيعة؛
مع التصميم يف تنوًعا تُحدث التي الحرف شكل عىل تطرأ التي التعديالت الخط: طراز
(خفيف، السمك يف التنوعات وتشمل للحرف. األسايس البرصي الطابع عىل الحفاظ
مستقيم، أو (روماني والزاوية ممتد)، عادي، (مركز، العرض عريض)، متوسط،

الزخرفة). التظليل، (اإلطار، األسايس الشكل عىل اإلضافات إىل باإلضافة ومائل)،
يطلق التي املهمة العوامل كل تحديد طريق عن املشكلة تحليل التشكيلية: الطريقة
أي بالرتكيب؛ تقوم ذلك وبعد الخيارات. تحديد إىل باإلضافة معايري، البعض عليها

املمكنة. الحلول تضم «مصفوفة» إلنتاج والخيارات العوامل بني الجمع
تقوم معنٍي أسلوٍب ذات متنوعة مجموعة تشكل خطوط تصميمات عدة الخط: عائلة

الخطوط. أنواع أحد تصميم عىل
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البرصي بالتفكري تسمح التي العالمات صنع أو الرسم عملية املشكالت: عىل العثور
ويطلق املرئيات؛ صنع عملية أثناء االحتماالت عىل منفتًحا الذهن وتجعل واالكتشاف

املشكالت. عن البحث أيًضا عليها
بتقديم عادًة مصحوبًا ويكون الخدمة، أو املنتج أداء أو عمل لطريقة توضيح عرض:

التجارية. العالمة سالمة عىل برهان أو أدلة
مدروس. نحو عىل وُمركَّب ُمتخيل تصميم لتصور تفصييل تمثيل عرضشامل:
اإلعالنية. للمشكالت حلوًال تصبح أن يمكن أفكار لتوليد أسلوب ذهني: عصف

الشاشات عىل املعتمدة اإلعالم وسائل يف خلقها يمكن التي العالقات اإليقاعية: العالقات
عىل املعتمدة أو املطبوعة اإلعالم وسائل يف خلقها ويمكن لقطة، كل مدة خالل من

والتنوع. التباين مع املرئيات تفاعل خالل من الشاشات
البعد مدى سيما ال الشاشة، عىل املرئي واليشء املشاهد بني املسافة املكانية: العالقات

والبعيد. القريب بني ما االنتقاالت إىل باإلضافة القرب أو
وسائل يف منفصلتني صورتني أو منفصلني حدثني بني التفاعل أو العالقة زمنية: عالقة

الزمني. التسلسل عىل ذلك وينطوي الشاشات، عىل املعتمدة اإلعالم
امللموسة) (غري والعاطفية (امللموسة) الوظيفية املزايا لكلِّ الكيل املجموع تجارية: عالمة

منافسيها. عن املجموعة أو الرشكة أو املنتج بها ينفرد التي
واللون الخط وهي: األبعاد ثنائي التصميم يف األساسية العنارص عنارصرسمية:

وامللمس. والقيمة
مصغر تطبيق األساس يف هي تجارية، عالمة ِقبَل من خدمة املستخدم: عنارصواجهة

الويب. خدمات إحدى يف عادًة متضمن
تشري حرفيٍّا أنها من الرغم (عىل اإلعالن يف الرئيسية اللفظية الرسالة الرئييس: العنوان
العنوان. أيًضا عليه ويطلق الصفحة)؛ رأس يف يظهر الذي املتن يف الرئييس السطر إىل

الخدمة. أو للمنتج العاطفية أو املفيدة الخصائص فائدة:
الوظيفية الخاصية عىل وليس واالستجابات األحاسيس عىل تعتمد ميزة عاطفية: فائدة

الخدمة. أو للمنتج
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تمييز يف تساعد التي الخدمة أو املنتج يف املفيدة أو العملية امليزة وظيفية: فائدة
املنافسني. عن التجارية العالمة

وكاتب الفني املخرج من اإلعالن وكالة يف املعتاد اإلبداع فريق ن يتكوَّ اإلبداع: فريق
يف وخبريًا عامة، عالقات مدير التخصصات متعددة اإلبداع فرق تضم وقد اإلعالن.

وغريهم. التسويق، يف وخبريًا تفاعليٍّا، وُمصمًما املعلومات، تكنولوجيا
األشكال عالقة إىل ويشري البرصي اإلدراك يف أسايس مبدأ والسالب: املوجب الفضاء
أيًضا عليه يطلق األبعاد. ثنائي سطح عىل — باألرضية الشكل عالقة أي —

«الشكل/األرضية».
خالل من الفكرة عن ويَُعربَّ التصميمي. الحل عليه يقوم الذي اإلبداعي التفكري فكرة:
تصور أو التصور أيًضا عليها ويُطلق واللفظية؛ البرصية العنارص واستخدام تكامل

التصميم.
نحٍو عىل مصوغة فكرة أو اإلعالنية، للمشكلة اإلبداعي التصوري الحل اإلعالن: فكرة

إجراء. باتخاذ الناس وتُطالب معينة رسالة ل تُوصِّ اسرتاتيجيٍّ
إليه املشار اليشء مشابهة أو وصف دون (املشاهد) املفرس انتباه تلفت مرئية فهرس:

بينهما. الجوار عالقة بسبب
األعمدة. بني املسافات األعمدة: فواصل

صورة. تسجيل أو اللتقاط كامريا استخدام عن ناتجة مرئية فوتوغرافيا:
من أجزاء أو الفوتوغرافية الصور من عدد من مكونة تركيبية مرئية فوتومونتاج:

فريدة. صورة لتكوين الفوتوغرافية الصور
املختارة. السكانية الخصائص ديموغرافية: فئة

شفاف. وغري املظهر وصلب كثيف قاتم:
الصفات وتحديد مالحظة خالل من البيانات وفصل لتحليل طريقة الصفات: قائمة

مخطط. يف موضحة بالصفات قائمة إغفالها؛ املمكن من كان التي املتعددة
تعترب املكاني القرب عنرص يجمعها والتي بعض من بعضها القريبة العنارص القرب:

بعض. إىل بعضها تنتمي أنها
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تُظِهر درامية أحداث يف الواقع من قطعة نسق يتمثل اإلعالن يف الواقع: من قطعة
الناس بسهولة بها يتأثر أن يمكن يومية مواقف فتعرض للحياة، واقعيٍّا تجسيًدا

العادية.
والكتابة. األفكار توليد عن املسئول اإلعالنية الوكالة يف املبدع املحرتف إعالن: كاتب

قصرية قصة تروي الرسومات من مجموعة أو واحدة لوحة من ن مكوَّ رسم كرتون:
مثري. موضوع أو حدث عىل تُعلِّق أو ا جدٍّ

تجربة أو إعالن لنرش تستخدم صغرية بنية الدعاية مجال يف بالكشك يقصد كشك:
التجارية. العالمات إلحدى تفاعلية

الفوتوغرافية الصور أو الورق من قطع ولصق قص خالل من مصنوعة مرئية كوالج:
بمرئيات مزجها ويمكن األبعاد، ثنائي سطح عىل ووضعها مادة أي أو القماش أو

باأللوان. ودمجها يدويٍّا مصنوعة
آخر. يشء إىل يشري لغة من جزء أو برصية عالمة الفتة:

أي من مشتقة غري واضح نحو عىل مبتكرة مرئيات يتضمن أسلوب الالموضوعية:
شخًصا حرفيٍّا تمثل وال الطبيعة يف يشء بأي مرتبطة غري وهي برصيٍّا؛ مدرك يشء

الالتمثيلية. أيًضا عليها ويطلق شيئًا، أو مكانًا أو
املباني أحد عىل مثبتة أو عادًة الطريق جانب عىل ا جدٍّ كبرية لوحة إعالنية: لوحة

  خارجية. لوحة أيًضا عليها ويُطلق اإلعالن، لعرض تستخدم
تليفزيوني. إعالن لتصور الرئيسية األطر ويرسد يوضح مخطط القصة: لوحة

كانت معدنية الحروف ذات الطباعة يف الرصاص: برشائط السطور بني املباعدة
بني املسافة لزيادة بالنقاط) (تقاس السمك مختلفة الرصاص من رشائط تُستخدم

السطور». بني «املسافة باسم أيًضا تعرف الكتابة؛ سطور
— مشهور شخص أو عارض أو ممثل أو عادي شخص — فرد الرسمي: امُلتحدِّث
للعالمة وصوتًا وجًها يصبح إيجابيٍّا؛ تمثيًال املجموعة أو الخدمة أو املنتج يمثل

املجموعة. أو التجارية
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والرسالة الرئييس اإلعالن التصور ويكمل يفرس الذي الرسدي النص اإلعالن: متن
لوضع ويُستخدم أقل، أو نقطة ١٤ بحجم املكتوب الخط وهو ويدعمهما؛ الرئيسية

النص. خط أيًضا عليه ويُطلق النص
املهمة العامة املشكالت من مختاًرا «عدًدا تحدد مؤسسة األمريكي: اإلعالن مجلس
فارًقا تُحدث التي التواصل برامج خالل من املشكالت هذه مواجهة عىل وتشجع
املتطوعة املواهب األمريكي اإلعالن مجلس يُنظم هذا أجل ومن املجتمع. يف كبريًا
غري والجمعيات الرشكات وموارد اإلعالم، ومؤسسات والتواصل، الدعاية مجاالت من
جادة» خطوات اتخاذ عىل والتشجيع الفهم وتعزيز الوعي خلق بغرض للربح، الهادفة

.www.adcouncil.org
تصطف بحيث بعض مع بعضها متناسبة بطريقة البرصية العنارص وضع املحاذاة:

محاورها. أو حوافها
املكتوب. الخط وضع ترتيب أو أسلوب النص: محاذاة

العالمة وتقدم املناقشة، طريق عن الخدمة أو املنتج يعرض الدعاية مجال يف محارضة:
تقديمي. عرض خالل من خصائصها وتوضح للفحص، التجارية

والشاشة املحمول والهاتف الويب موقع عىل للزوَّار املتاحة املعلومات مجموعة محتوى:
اإللكرتونية. املستهلكني وأجهزة العامة

صناعة عملية تسليم املستهلكني؛ من ُمقدَّم محتًوى املستهلك: ِقبَل من ُمعد محتًوى
املستهلكني. إىل املحتوى

الفني واإلخراج األفكار توليد عن مسئول إعالنية وكالة يف مبدع محرتف فني: مخرج
الرسام) أو الفوتوغرايف املصور واختيار البرصي، واألسلوب العام، واإلحساس (املظهر

والتصميم.
واألسود باألبيض األفكار عن تعرب صغرية رسيعة بدائية رسومات مصغرة: مخططات

باأللوان. أو
له تصميم) استوديو (أو إعالنية وكالة يف املستوى عايل مبدع محرتف إبداعي: مدير
عىل املرشف عادًة يكون والكتابة؛ الفني اإلخراج عىل النهائية اإلبداعية السيطرة
واإلخراج اإلبداعي، والنهج بالفكرة، املتعلقة النهائية القرارات يتخذ الذي اإلبداع فريق

للعميل. العمل تقديم قبل اإلعالن وكتابة الفني،
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غري أو املجردة أو التمثيلية الرسوم من كثرية أنواًعا يضم عام مصطلح مرئية:
واملطبوعات واللوحات واملخططات واإليضاحات الفوتوغرافية الصور مثل املوضوعية،
أو الالفتات أو الصوري الرسم مثل العنارص وصور الجرافيك وعالمات وعنارص

الصور. أيًضا وتسمى الرموز،
األسلوب يف كما نفسه الوقت يف تشاهد متعددة نظر وجهات متصدعة: مساحة

الجميلة. الفنون يف التكعيبي
الحروف. بني املكانية الفواصل الحروف: بني املسافة

أيًضا عليه ويطلق الكتابة؛ من سطرين بني املكاني الفاصل السطور: بني املسافة
الرصاص». برشائط السطور بني «املباعدة

وأخرى. كلمة كل بني املسافة الكلمات: بني املسافة
املكونات وتُظهر املصغرة التخطيطية الرسوم من دقة وأكثر أكرب رسوم هي املسودات:

التصميم. يف األساسية الرسومية
يف فعاًال دوًرا الجمهور يلعب عندما يحدث نشاط هي اإلعالن، مجال يف مشاركة:

التسويقية. الرسالة
عىل فعلية ملشكلة املجموعة أو الخدمة أو املنتج حل اإلعالن، مجال يف املشكلة/الحل:

ناجح. نحو
االتجاه يف تحركها حالة يف واحدة وحدة العنارص اعتبار احتمالية مشرتك: مصري

نفسه.
منافسة تجارية وعالمة تجارية عالمة بني واالختالف التشابه أوجه يُظهر نسق مقارنة:
الفروق اكتشاف بغرض بالكامل الخدمة أو املنتج وفئة العالمة بني أو عالمتني) (أو

األمر. نهاية يف األفضل هي عنها امُلعلن العالمة أن وزعم بينهم
األشكال أو العنارص لبقية بالنسبة املرئي الشكل أو العنرص حجم الرسم: مقياس

النسق. داخل
القدرة عىل كمقياس البرصي التواصل مجال يف تُستخدم أعمال مجموعة اإلنجاز: ملف

للشخص. املهنية
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غريها عن مختلفة املجموعة أو التجارية العالمة تجعل التي األمور من امللكية:
ُمميز. تصوٍر خلق يف تُسهم خاصية أي أو توجه أو فائدة أو بيع مليزة «امتالكها»

من الشبكية الوحدات من العديدة تجميع طريق عن املكوَّنة املناطق املكانية: املناطق
املختلفة. الرسومية املكونات أماكن تنظيم أجل
القيمة. يف متكافئة منتجات متماثلة: منتجات

مملوكة. إعالم وسيلة تجارية؛ عالمة تقدمها مملوكة خدمة منصة:
تشبه األفكار، أو الحقائق بني العالقات لتوضيح تستخدم برصية أداة رسومي: ُمنَظِّم
رؤية تسهل املعلومات لتصوير برصية وسيلة إنها الذهنية؛ الخريطة وظيفتها يف

السابق. يف ندركها لم التي املهمة االرتباطات
إطار أو أساسية خطة تمثيل، طريقة أو نهج أساسية، عامة بنية إبداعي: منهج

أسايس.
ويضع رسوميٍّا تصميم مرشوع أو إعالنيٍّا مرشوًعا يحدد مكتوب مستند إبداعي: موجز

التصميم. موجز أيًضا عليه ويُطلق له؛ اسرتاتيجية
عادًة. معني بموضوع يختص فرعي ويب موقع مصغر: موقع

العنكبوتية الشبكة عرب ومتاحة مًعا مرتبطة ملفات أو «صفحات» مجموعة ويب: موقع
واألفراد. واملنظمات الرشكات ِقبَل من ومملوكة مؤلفة الويب ومواقع العاملية؛

عادًة بينها ويجمع تسلسل، يف الصور أو القصرية الكليبات من العديد تجميع مونتاج:
املعلق. رواية أو املوسيقى أو املوضوع، أو واإلحساس املظهر

للتصميم؛ الخارجية الحدود أو الحواف عليه؛ يشتمل الذي واملجال املحدد اإلطار نسق:
لوحة املحمول، الهاتف شاشة أو (الورقة التحتية الطبقة أو املجال إنه الواقع يف

اإلعالني. التصميم أو الرسومي للتصميم إلخ) … الخارجية اإلعالن
النطاق قنوات عرب الجماعية اإلعالمية الرسائل نقل العريض«برودباند»: النطاق

اإلنرتنت. مثل العريض
الويب. موقع يف املعلومات لهيكل البرصي التصميم التنقل: نظام
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عملية أي التعرف؛ عملية تتضمن التصميم، مراحل من األوىل املرحلة عامة: نظرة
أو ورشكة الرسومي، التصميم مشكلة أو اإلعالنية املشكلة أو املهمة، عىل االطالع

املجموعة. أو الخدمة أو املنتج أو العميل مؤسسة
للعمل. تقدير أو تقييم نقد:

التصميم. يف االهتمام من األكرب بالقدر يستأثر الذي الجزء الرتكيز: نقطة
البرصية. للعنارص محددة أماكن ذات تركيبية بنية نموذج:

صفة فهو نهايته؛ إىل بدايته من الخط بها يتحرك التي الطريقة إىل يشري الخط: نوع
الخط.

الخلوية. الشبكات عرب جماهريي إعالم رسائل نقل املحمول: الهاتف
متقابلتني لصفحتني الداخلية الهوامش عن الناتجة الخالية املساحة التجليد: هامش

املطبوعات. إحدى من
األهمية. حسب عىل الرسومية العنارص ترتيب برصية: هرمية

(أو هرمي نظام صورة يف الويب موقع ملحتوى الدقيق التنظيم املعلومات: هندسة
تسلسيل).

يف السفىل أو العليا أو اليمنى أو اليرسى الحافة يف املوجودة الخالية املساحة هوامش:
رقمية. أو مطبوعة صفحة أيِّ

ذلك ويف املجموعة، أو التجارية العالمة عن واللفظي البرصي التعبري البرصية: الهوية
من وغريها واألغلفة، األعمال، وبطاقات الرتويسة، مثل املتعلقة التصميم تطبيقات كل
املؤسسة. وهوية التجارية العالمة هوية أيًضا عليها يطلق املمكنة؛ الكثرية التطبيقات

لليشء. العام املخطط الهيئة:
اجتماعية قضية عادًة يتناول واملعلومات للحقائق عرض البرصي، التواصل يف وثائقي:

سياسية. أو تاريخية أو
الوثائقي. الفيلم بأسلوب مصورة أو مصنوعة ساخرة محاكاة الزائف: الوثائقي
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عىل الوحدة تَُعد املثال، سبيل فعىل أكرب؛ هيكل أو نظام داخل ثابت عنرص أي وحدة:
املستطيلة والوحدة وحدة، الرقمية الصورة يف والبيكسل وحدة، البياني الرسم ورقة

وحدة. أيًضا تعترب الثابتة املحاطة الرتكيب وقطعة وحدة، الشبكي النظام يف
أنها لدرجة للغاية متداخلة التصميم يف الرسومية العنارص كل تكون عندما الوحدة:
بعض. إىل بعضها منتمية كانت لو كما الرسومية العنارص كل فتبدو أكرب؛ كيانًا ن تَُكوِّ

الوحدات. باستخدام املحتوى إلدارة يُستخدم تنظيمي مبدأ وحدوية:
والشبكة والصحف التليفزيون مثل املتعددة، الجماعي التواصل وسائل اإلعالم: وسائل

املحمول. والهاتف العاملية العنكبوتية
مثل مختلفة، إعالمية وسائل استخدام عن ناتجة مرئية املختلطة: اإلعالم وسائل

اإليضاحات. مع املدمجة الفوتوغرافية الصور
والتحدث بالتواصل للناس تسمح التي اإلعالمية القنوات االجتماعي: التواصل وسائل

معينة. مجتمعات يف اإلنرتنت عرب
وتصنعها. بها خاصة إعالنات تمتلك رشكات داخلية: إعالنية وكاالت

اإلبداعية والخدمات األعمال من عريًضا نطاًقا تقدم رشكات الكاملة: الخدمات وكاالت
والتصميم، اإلبداعية، األفكار وتوليد التخطيط، ذلك ويف اإلعالن، بعملية املتعلقة

التليفزيونية. والربامج األفالم يف املنتجات وإظهار والتنفيذ، واإلنتاج،
الشاشات؛ عىل املعتمدة اإلعالمية الوسائل عىل تُركز إعالنية وكاالت تفاعلية: وكاالت

الرقمية. الوكاالت أيًضا عليها يُطلق
يف وتجذب صغرية؛ تكون ما عادة خاصة ملكية ذات إعالنية وكاالت مستقلة: وكاالت
يُشار اإلعالن. وكالة يف املسئولني مع مبارشًة العمل يُفضلون الذين العمالء الغالب

املتاجر. وكاالت باسم أحيانًا إليها
العمل خدمات من وغريها وتسويق إبداع خدمات للعمالء تقدم رشكة إعالنية: وكالة

ووضعها. وإنتاجها وصنعها اإلعالنات بتخطيط املتعلقة
األبعاد. ثنائي سطح عىل األبعاد ثالثي فضاء مظهر املكاني: العمق وهم
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