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 -: ٍِخص اٌبحذ:

رٔضَ رو٤٘خ ٖٓ رو٤٘بد اُز٢  ؽبُخ االعزؾؼبس أُؼشك٢ ٝرؾل٤ض اُزاًشح اُجظش٣خ ٣زِخض اُجؾش اُؾب٢ُ   

اُزؼشف ػ٠ِ اثشص اُخظبئض ٝاُغجَ  ععججب ُِذساعخ ُـش خاُجبؽض دُزا ٝعذ,روذ٣ْ اُزاد ٝرغ٣ٞن اُزاد 

ٜذف اُزغ٣ٞو٢ ٝاُزغ٣ٞن اُزار٢ اُاُ٘لغ٤خ أُ٘طو٤خ ٝأُذسٝعخ ك٢ ٓغبالد اُجؾش اُؼذ٣ذح ٝرٞع٤ٜٜب ٗؾٞ 

 بؤٍ اُزب٢ُ:غأُٞػٞع ٓبدح ُِذساعخ ث٤ٜئخ اُزُزا ر٘بٍٝ اُجؾش اُؾب٢ُ ٛزا  ػ٠ِ ٝعٚ اُخظٞص.

 (خصائص اٌزاوشة اٌبصشٌت فً اػالٔاث حسىٌك اٌزاث)

ٝرؼٖٔ اُجؾش صالصخ كظٍٞ ,اشزَٔ اُلظَ االٍٝ ششؽب ٝاك٤ب ُٔشٌِخ اُجؾش صْ ػشع اٛذاف اُجؾش 

,ٝرؼض٣ض رُي ك٢ اُزظ٤ْٔ  ٝ ٝرغخ٤ش ُِزأص٤شاُزاًشح اُجظش٣خ ٝاْٛ خظبطٜب  عبء ك٤ٜب: اثشاص دٝس

 اُظٞس اُشٓض٣خ ًٞع٤ؾ ارظب٢ُ ُِخطبة أُشزشى ٝاُزغ٣ٞن اُزار٢. اُغبٗت االرظب٢ُ ػجش

ٝاال٤ٔٛخ ٖٓ اُذساعخ ًزُي رؾذ٣ذ أُظطِؾبد .آب اُلظَ اُضب٢ٗ كزؼٖٔ االؽبس اُ٘ظش١ ٝاؽزٟٞ ػ٠ِ 

 -رغ٣ٞن اُزاد) (أُجؾش اُضب٢ُٗـخ االرظبٍ اُجظش١ ٝ اُزاًشح اُجظش٣خ) :أُجؾش االٍٝ صالصخ ٓجبؽش 

 ػ٘بطش االرظبٍ –خظبئض اُشعبُخ االرظب٤ُخ  -ٝآب أُجؾش اُضبُش)ٜٓبساد االرظبٍ  (ٝاُزأص٤شاُزاد 

 ألثشصصْ اعزؼشاع ,ُْٝ رغذ  اُجبؽضخ دساعبد عبثوخ روزشة ٖٓ ٓٞػٞػخ اُجؾش ,( االرظبٍ اُلؼبٍ -

  .أُإششاد أُغزٔذح كوشارٜب ٖٓ ٓغَٔ االؽبس اُ٘ظش١

اخز٤بس ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ثغ٤طخ ُـشع  ار رْ ب  اٗٔٞرع(   14) ٝاُجبُؾ ػذدٙٓغزٔغ اُجؾش  ُضبُش:آب اُلظَ ا

رؾذ٣ذ كوشاد اداح اعزٔبسح رؾ٤َِ ٓغزٔذح ٖٓ اثشص ٓإششاد ًٔب رْ ,اُزؾ٤َِ ٝكن أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ

ُْ رظٜش اٗغبم  :ًٝبٕ ٜٓ٘ب  اُ٘زبئظ  ألثشصصْ اُزؾ٤َِ ُِ٘ٔبرط ػ٤٘خ اُجؾش ٝػشػب  االؽبس اُ٘ظش١.

ًبٗذ اُ٘ٔط٤خ ك٢ اُطشػ ٓزشبثٜخ اٝ ٓزوبسثخ ك٢  -اُؼشع اُوظذ٣خ ٝاال٣ؾبءاد أ١ اخزالكبد ِٓؾٞظخ 

إ سعغ اُظذٟ ٛٞ ٓشرجؾ ثؾبُٚ -4 ًبٕ ٜٓ٘ب:االعز٘زبعبد .آب اُؼ٤ِٔبد اإلظٜبس٣خ ك٢ ع٤ٔغ اُ٘ٔبرط 

إ اثؼبد اُظٞسح ػ٘ذٓب رٌٕٞ  -0ٝ ِؾظ٢اُزؼض٣ض اُزٞاط٢ِ ٝأُغبػذح ٝاُؾش ػ٠ِ ارخبر اُوشاس اال٢ٗ اُ

رؼط٢ راد اُزأص٤ش ػ٘ذٓب رٌٕٞ راد اثؼبد  ٗبثؼخ ٖٓ اعٞاء ٌٓشسح اٝ ٓطشٝؽخ عبثوب كأٜٗب ال

 ٝأُوزشؽبد.ٝاُزٞط٤بد ,عذ٣ذح

 ُـشع اُذساعخ. خٜب اُجبؽضرٝاخ٤شا ػشػب ُوبئٔخ أُظبدس اُز٢ اػزٔذ

 اٌزاث( -حسىٌك  –اٌبصشٌت  اٌزاوشة-اٌزاوشةأٌُِبد أُلزبؽ٤خ : )

 

 

Research Summary: :- 

  The current research summarizes the case of cognitive evoking and stimulating 

visual memory, which represents a technique of self-presentation and self-

marketing techniques, so the researcher found a reason for the study for the 

purpose of identifying the most prominent logical and studied psychological 

characteristics and methods in the many fields of research and directing them 

towards the marketing goal and self-marketing in particular. The current topic is 

a subject for study in the form of the following question: 

(Characteristics of visual memory in self-marketing ads) 

The research included three chapters, the first chapter included a full 

explanation of the research problem and then presented the objectives of the 
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research, in which it was stated: highlighting the role of visual memory and its 

most important characteristics for influencing and harnessing that in design, and 

enhancing the communicative aspect through symbolic images as a 

communicative mediator for joint discourse and self-marketing. 

The importance of the study is also defining the terminology. As for the second 

chapter, it included the theoretical framework and contained three sections: the 

first topic (visual memory and the language of visual communication), the 

second topic (self-marketing - self and influence), and the third topic 

(communication skills - characteristics of the communicative message - 

elements of communication - Effective communication), and the researcher did 

not find previous studies that approached the topic of the research, then a review 

of the most prominent indicators derived from the paragraphs of the entire 

theoretical framework. 

As for the third chapter: the research community, which numbered (31) models, 

as a simple random sample was chosen for the purpose of analysis according to 

the descriptive analytical approach, and the paragraphs of the analysis form tool 

were identified, derived from the most prominent indicators of the theoretical 

framework. Then the analysis of the research sample models and a presentation 

of the most prominent results were: The intentional presentation formats and 

suggestions did not show any noticeable differences - the stereotypes in 

subtraction were similar or close in the demonstrative processes in all models. 

As for the conclusions, including: The echo return is related to the state of 

communicative reinforcement, assistance and urging to make instantaneous 

decision-making, and recommendations from them are recommended by the 

researcher and suggestions . 

Finally, a list of the sources adopted by the researcher for the purpose of the 

study was presented. 

Keywords: (memory - visual memory - marketing – self) 
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 اٌفصً االوي:

 

 ِشىٍت اٌبحذ:

٤ٓضارٜب ٝرغخ٤شٛب ُخِن عجَ اُزٞاطَ اُ٘بعؾخ ٝاالكبدح ٖٓ ر٘بُٝذ اُذساعخ ٓٞػٞع اُزاًشح اُجظش٣خ 

طـشٟ ٝثبُزب٢ُ اؽذاس اُؼو٤ِخ عٞاء ًبٗذ ٝظبئق ػو٤ِخ ػ٤ِب اٝ ثشٌَ اعبع٢ ثبُٞظبئق  ٝٛٞ ٓشرجؾ.

ٖٓ خالٍ اُؼوَ ٝاُلٌش ٝٓب ٣ٔضِٚ ٖٓ)ؽبُٚ كشٝهبد عٞٛش٣خ اخزض ثٜب االٗغبٕ ُِز٤٤ٔض ٝكْٜ االٓٞس 

اُزطٞس ٝاُشؿجخ ك٢ اُزـ٤٤ش ٝٛٞ اٗؼٌبط ُِؾؼبسح ٝأُلب٤ْٛ ( ٝث٤ٖ اُغغْ اٝ اداح اُؼوَ أُبد٣خ )أُغخشح 

اُغغْ أُبد١ ٝاُؼوَ اُالٓبد١ ُزؾش٣ي اُطبهبد اٌُبٓ٘خ  ُالرظبٍ ثبُٔؾ٤ؾ( ٤ُ٘زظ رُي ٓٞاصٗخ ث٤ٖ 

ُزِج٢ ؽبعبد االٗغبٕ اُشٝؽ٤خ ٝأُبد٣خ ث٘ؾٞ  ٝٓجبدبه٤ْ ٝٓؼزوذاد ٓ٘ظٞٓخ ٖٓ رش٤ٌَ أُغزٔؼ٤خ ٝ

 ٓزٞاصٕ ٝده٤ن .

ٝأُج٢٘ ػ٠ِ ارا أُؼشكخ ٢ٛ ٗزبط اُزل٤ٌش اُٞاػ٢ ٝاُ٘شبؽ اُؼو٢ِ ٝاُؼَٔ أُٜ٘غ٢ أُزٞاصٕ ٝأُ٘ظْ 

ؾو٤ن اٗغغبّ كززٌٕٞ هٞح اُز٤ٌٖٔ ٝأُؼشكخ اُلؼبُخ اُز٢ رإصش ثبُ٘ٔٞ ٝراعظ اُجشٛبٕ ٝاُغٞاٗت أُ٘طو٤خ 

 ٝرٞاكن ث٤ٖ ٓب ٣ٌٕٞ ٝٓب ٣شؿت ك٤ٚ .

ُخِن اُج٤ئخ اال٣غبث٤خ ك٢ اعزؾؼبس اُخجشاد اُجظش٣خ ٝاعزؼبدح اُزغبسة ٝٛ٘ب ٣زجِٞس دٝس أُظْٔ 

االدسا٤ًخ اُغبثوخ ٝٝػغ أُ٘جٜبد اُجظش٣خ ُزؾل٤ض اُطبهخ اُؼو٤ِخ ُزٞع٤ٚ اُشؼٞس ٝرش٤ًضٙ ك٢ ػ٤ِٔخ 

,ٝاعزؾؼبس اثشص اُخظبئض ُِزاًشح اُجظش٣خ ػٖٔ آ٤ٗخ ُِزل٤ٌش ك٤ٚ  ٓؼشك٤خ ُٜذف ٓؼ٤ٖ ٝٓ٘ؼ أُغبٍ

ٝخِن اُزلبْٛ ُؾذٝد اُؼشٝسح ٝارخبر اُوشاس ٖٓ خالٍ دٓظ اُؾو٤وخ اُٞاهؼ٤خ اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ ٝاُظشف ,

 ٝرج٤٘ٚ.

إ أُخضٕٝ أُؼشك٢ ٝاعزؾؼبس اُظٞس اُؼو٤ِخ أُبػ٤خ ٣ٌٖٔ إ ر٘زظْ ٝر٘غغْ  رغذ اُجبؽضخٝٓٔب عجن 

ًٔب ٣غذ إ رُي ٓشرجؾ ثزغخ٤ش خبط٤خ اعزغبثخ ِٝزٞطَ ا٠ُ ؽبالد ُث٘بء ػ٠ِ ٓؾلضاد ٣ؼؼٜب أُظْٔ 

عج٤َ  ,ًزُي رٔضَ اُـب٣بد اُزغ٣ٞو٤خ ٝاُزٞاط٤ِخ ُِزاد عجَ رؾو٤ن ٢ٛ اؽذٟ االعزؾؼبس أُؼشك٢ 

 -ُٜزا رؾذدد ٓشٌِز٘ب اُجؾض٤خ ػ٠ِ ٤ٛئخ اُزغبؤٍ اُزب٢ُ:زبص٤ش ُٝٝاُزغ٣ٞن ٝا االه٘بع

 

 فً اػالٔاث حسىٌك اٌزاث وحارٍشها ػٍى اٌّخٍمً(. )ِا خصائص اٌزاوشة اٌبصشٌت 

 

 

 اهٍّت اٌبحذ:

 رأر٢ ا٤ٔٛخ اُجؾش اُؾب٢ُ ك٢:

 اُزار٢.ُزاًشح اُجظش٣خ ٝرغخ٤شٛب ُخذٓخ االػالٕ ٝاُزغ٣ٞن خظبئض ا رؾذ٣ذ -4

ك٢ ٓغبٍ اُزظ٤ْٔ  ٝٓب ٗٞظلٚاالكبدح ٓ٘ٚ ٝٓب ٣ٌٖٔ  رغ٣ٞن اُزاد  رغ٤ِؾ اُؼٞء ػ٠ِ ػ٤ِٔخ  -0

ٝاُٞاهغ االرظب٢ُ أُشزشى ػجش اُظٞسح اُجظش٣خ ٝسٓٞص اعزخذا٤ٓخ ك٢ ػ٤ِٔخ االرظبٍ رغزبص 

 ُِـبد ٝاُضوبكبد ًٝزُي اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ.اُضوبك٢ ٝاػبَٓ االخزالف 

ٝػغ خظبئض ٓؾذدح ٝاػؾخ ُِزغ٣ٞن اُزاد ٖٓ شبٜٗب رؾذ٣ذ كشٝهبد راد دالالد رٞػؼ  -1

 أُضب٤ُخ ُِشخظ٤خ أُؼِٖ ػٜ٘ب ك٢ رغ٣ٞن اُ٘لظ ٝخظٞطب ٓغبٍ اُؾٔالد االٗزخبث٤خ.أُإٛالد 

ثؼبد ٝسؤٟ عذ٣ذح ُِوذساد اُزظ٤ٔ٤ٔخ ئصش ٝاػلبء أٓٞاًجخ اُزوذّ اُؼ٢ِٔ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٢ ُٔب ُٚ ٖٓ  -2

 .االرظب٤ُخ د ُزغخ٤شٛب ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزظ٤ٔ٤ٔخإ ٗخظظٚ ٖٓ ٓغبال ٝٓب ٣ٌٖٔ
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رٔ٘ؼ أُظْٔ هبث٤ِخ خِن ػالهبد ؿ٤ش  ,ٝٗزبعبد اُؼِّٞ اُ٘لغ٤خ رغ٤ِؾ اُؼٞء ػ٠ِ إ اُزو٤٘بد  -3

ة أُزِو٢ ثٔب ٣ؼضص االٗؼٌبط اال٣غبث٢ ػ٠ِ عز خرو٤ِذ٣خ ٝرٞظ٤ق ثظش١ ث٤ٖ اُؼ٘بطش اٌُشاك٤ٌ٤

 ,ٝاخزظبس اُلشٝهبد ٝأُغبكبد ث٤ٖ أُغزٔؼبد االٗغب٤ٗخ. ٝر٘ش٤ؾ ٓشًض اُؾظ ُذ٣ٚ

ٝآ٤ُخ االشزـبٍ ؽٍٞ دٓظ اُؼ٤ِٔبد اُزو٤ِذ٣خ أُزؼبسف , ٓؼشكخ االٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ ٝآ٤ُخ اعزخذآٜب -4

ػ٤ِٜب ٓغ االؽش اُؾذ٣ضخ ٝروذ٣ْ ٗٔٞرعب عذ٣ذا ٣لزؼ اثٞاثب ُذخٍٞ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٛزا أُؼٔبس 

ال ٣ٌٖٔ ٝٓغزٔؼ٤خ خذ٤ٓخ ٝٓٞاًجخ اُزطٞس اُؾبطَ ػ٠ِ اػزجبسٙ ػشٝسح ٝؽبعخ اٗغب٤ٗخ 

 رغبِٜٛب.

 .ثشٌَ خبص اُزغ٣ٞن ثشٌَ ػبّ ٝاُزغ٣ٞن أُغزٔؼ٢ ٣ل٤ذ أُإعغبد راد اُؼالهخ ك٢ ٤ٓذإ -7

٣ٔضَ اُجؾش ٌٓٔال ٝؽِوخ عذ٣ذح ٖٓ اُغِغِخ اُجؾض٤خ اُز٢ ر٘بُٝذ ٛزا أُٞػٞع ٝساكذا ػ٤ِٔب  -8

ُٝغبٕ اُؾٔالد االٗزخبث٤خ أُششكخ ا٤ُٔذا٤ٗخ ػ٠ِ (االٗزخبث٤خ اُؾٔالد )ٓغبالد ك٢  ٔزخظظ٤ُِٖ

ُِذاسع٤ٖ ٖٓ ؽِجخ هغْ ٝ ,ك٢ اُج٤ئبد أُخزِلخػشع طٞس أُششؾ٤ٖ ثؼذ ر٤ٜئزٜب  ُِؼشع 

 .االرظبٍاُزظ٤ْٔ ٝاُزظ٤ْٔ اُطجبػ٢ ٝػب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ 

 ف اٌبحذ:اهذأ

ٝرؼض٣ض اُغبٗت ,رُي ك٢ اُزظ٤ْٔ  ٝرغخ٤شٝ  ُِزأص٤شٝاْٛ خظبطٜب  اُزاًشح اُجظش٣خ اثشاص دٝس -

 .اُزار٢ٝاُزغ٣ٞن  ِخطبة أُشزشىُاُظٞس اُشٓض٣خ ًٞع٤ؾ ارظب٢ُ  االرظب٢ُ ػجش

الدائ٤خ ٝاالعزخذا٤ٓخ ٝاالرظب٤ُخ ػ٠ِ اُ٘لظ اُظٞس٣خ ٝٝظ٤لزٜب ا ُِشٓٞصٔإصشاد اُث٤بٕ دٝس  -

ًٔب ك٢ ٓغبٍ )اُؾٔالد ٝاُزٞاطَ أُغزٔؼ٢ ٝاُزٞع٤ٚ اُوظذ١ ُـب٣بد ٝٝظبئق هظذ٣خ 

 .االٗزخبث٤خ(

 

 حذود اٌبحذ :
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 -ٓغججبد االخز٤بس رؾذ٣ذ ًبالر٢: خؾذد اُجبؽضرٝ (  0404  ) اُؾِٔخ االٗزخبث٤خ ػبّاُؾذ اُضٓب٢ٗ :  -

 ًٕٞ اُزظب٤ْٓ  اُؾب٤ُخ ارخزد ٓ٘ؾ٠ عذ٣ذ ك٢ االخشاط اُزظ٢ٔ٤ٔ ٝػ٤ِٔبد اإلظٜبس  . -

  عٞاٗت كو٤شح ُِزغ٣ٞن اُزار٢ ٓؼزٔذح اعب٤ُت ٗلغ٤خ ُِزأص٤ش ػ٠ِ أُزِو٢.ًٕٞ اؿِج٤خ اُزظب٤ْٓ رؾَٔ - -

  :  ححذٌذ اٌّصطٍحاث

زاًشح آُب رغززًش ثٚ اُؾبعخ  اُززًش:اُزاًشح :)اعْ( ك٢ اُِـخ:(:visual mem0ryاٌزاوشة اٌبصشٌت )-4

 [1]جظش٣خ :هٞح ػو٤ِخ ٣ؾلع ثٜب االٗغبٕ ك٢ رٛ٘ٚ ًَ ٓب ٣جظشاُ

 اصطالحا: -

ُٜٝب عٜبص ٓؾشى ك٢ اُغٜبص  ٝظ٤لخ ػو٤ِخ روذس ػ٠ِ اعزؼبدح أُبػ٢ ٢ٛٝ ٌٓزغجخ ثبُزٌشاس:٢ٛ 

ٝاؽزلظذ  اُؼظج٢ ٓضَ راًشح اُٞػ٢ ٝاُؾلع ,ٝاُزاًشح اُجؾزخ ٝرظٞس ؽبدصخ اٗطجؼذ ك٢ اُزٖٛ

 هٞح اعزشعبع اُزًش٣بد ٓغ ٓب اُؼِْ ٝػ٘ذ اسعطٞ: ثخظبئظٜب ٝربس٣خٜب ,٢ٛٝ ػ٘ذ اكالؽٕٞ:

 ٝأُغزٔذح ٖٓ االٗؼٌبط ػ٠ِ اُزاد ٝأُوبسٗخ ٝكٌشح اُضٓبٕ,ظشٝف اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ ٣ظبؽجٜب ٖٓ 

 [2].٣زْ ػلٞا ٣زْ اساد٣ب ٝاُززًش: ٣ٝؼغ كشهب ث٤ٖ ٓظطِؾ٢ )اُزًش ٝاُززًش(ثبٕ اُزًش:

واٌزاوشة وّا حشاها اٌباحزت: هً ٔىع ِٓ أىاع اٌزاوشة اٌخً حصف اٌؼاللت بٍٓ االدسان اٌبصشي 

وهً  اٌؼمًٍ واٌمذسة ػٍى اسخشصاع اٌّشاهذ اٌّخضؤت ,ِا ٌؼًٕ حزوشها ِٓ لبً االٔساْ,واٌخخضٌٓ 

 .اسخخذاَ اٌخبشاث اٌسابمت ٌٍخأرٍش ػٍى اٌسٍىن اٌحاًٌ
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  :حسىٌك اٌزاث  -0

 عبم اُؾذ٣ش: ؽش, عٞم اُش٢ء :ؽِت ُٚ عٞهب ,عبم: :عٞم االٓش :ٌِٓٚ ا٣بٙ,حسىٌك فً اٌٍغت  -   

 [3]ثبع ٝاشزشٟأٝسدٙ ثغُٜٞخ ٝعالعخ , 

العزؾذاس اُزجبد٤ُخ  ُألكٌبسػ٤ِٔخ رخط٤ؾ ٝر٘ل٤ز ُِزش٣ٝظ ٝاُزٞص٣غ  ػ٤ِٔخ ٓجبدُخ: :اصطالحاحسىٌك  -  

ك٢ االػزجبس ٓغٔٞػخ ٖٓ  رأخزاُ٘شبؽ اُز١ ٣ذاس ٝكن خطخ ٓٞػٞػ٤خ  اُز٢ رشجغ ٝرؾون اٛذاف االكشاد,

ٓضَ رغ٣ٞن  ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٞظبئق اُزغ٣ٞن:اُزش٣ٝظ ٝخِن االكٌبس ٣ٝظ ٤ًٝل٤خ اُؼ٘بطش االعبع٤خ ُِزشٝ

 ٤ُٝظ االعجبس١,اٝ اُزؼبَٓ اُؾش  ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ اٗٞاع اُزٞاطَ اُؾش ث٤ٖ االكشاد, ,االكٌبس ,اٝ اُخذٓبد

 [4] ٝٛٞ رلبػَ اُوٟٞ ُِؼشع ٝاُطِت ٖٓ اُ٘شبؽ

 ؿ٤ش ٓزطِت ُذ٤َُ, ث٤ٖ ثزارٚ: ػ٠ِ ؽذٙ, ٓ٘لشدا :اُوذسح اُزار٤خ االعزوالٍ ك٢ اُشأ١, :ك٢ اُِـخ زاثاٌ -     

 .ٝ رغب١ٝ اُغٞٛشء ,ؽو٤وخ اُش٢ ثٔؾغ اسادرٚ

اٝ  ٌٖٔ إ ٣ٌٞٗٚ,اكٌبس اُلشد ػٖ ٓب ٣ ٓغٔٞع اُؼوبئذ ٝاالكٌبس, ا٣ُٜٞخ ,ا٤ٌَُٜ اُزار٢, :اٌزاث اصطالحا -

اُغبٗت أُذسى ك٢  ٝٛٞ ٝرغب١ٝ أُب٤ٛخ, ,ٛٞ ٓغٔٞػخ اُخظبئض اُز٢ ر٤ٔض اُش٢ء٣شؿت إ ٣ٌٞٗٚ  ٓب

٣خض اُؼبُْ اُطج٤ؼ٢ ٝٓب ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٖٓ  ٣خض اُلٌش اُجشش١ ٝؽذٙ ك٢ ٓب االٗغبٕ ٜٝٓ٘ب اُو٤ْ اُزار٤خ ,ٓب

 [5]ٓ٘ؾ٠ كِغل٢ ك٢ اؽالم االؽٌبّ اُو٤ٔ٤خ  رأخزرظٞساد ٓ٘طو٤خ ٢ٛٝ اُزاد أُذسًخ اُز٢ 

 :اٌخؼشٌف االصشائً-

٢ٛ اْٛ أُشرٌضاد اُز٢ ٣ٌٖٔ إ ٣ؼزٔذٛب اُلشد  :وارشها فً حسىٌك اٌزاث خصائص اٌزاوشة اٌبصشٌت

ٗظبّ ٓزٌبَٓ ٖٓ اُو٤ْ ٝاالٛذاف اُز٢ روشس اُطش٣وخ ا٣ؼب ٢ٛ ٝ,ُزارٚ ٝاُزش٣ٝظ  اُزأص٤شرؾو٤ن ؽبُٚ  ثوظذ

ٝٓب , ٝا٣ؼب اُزو٤٤ْ اُز١ ٣ؼؼٚ ُ٘لغٚ أُغزٔغ ٙا٠ُ ٓؼزوذارٚ رغب ُإلشبسحؽش٣وٚ  اُز٢ ٣غِي ثٜب اُلشد

س ٓلب٤ْٛ ٓؼ٤٘خ ٝر٘وِٜب ٣زٔغي ثٚ ػجش اُزوبس٣ش اُظٞس٣خ ٝاُِلظ٤خ ٝاٌُض٤ش ٖٓ أُإصشاد اُز٢ رظٞ

 ُألخش٣ٖ.
 

 :اٌفصً اٌزأً :االطاس إٌظشي

 ( ُـخ االرظبٍ اُجظش١ٝ)اُزاًشح اُجظش٣خ  اٌّبحذ االوي:-اوال:

 (ٝاُزأص٤شاُزاد  -رغ٣ٞن اُزاد ) :(اٌّبحذ اٌزأً -رأٍا:

 - اُزغ٣ٞن ػ٘بطش–خظبئض اُشعبُخ اُزغ٣ٞو٤خ  -ٜٓبساد رغ٣ٞن اُزاد ) اٌّبحذ اٌزاٌذ:) -راٌزا:

 اُلؼبٍ( اُزغ٣ٞن

 (ُـخ االرظبٍ اُجظش١ٝ )اُزاًشح اُجظش٣خ اٌّبحذ االوي:-اوال:

أُؾ٤ؾ اُج٤ئ٢  ألدساىاُزؼِْ ٝاُخطٞح اال٠ُٝ  خرؼذ اُزاًشح اُجظش٣خ اُٞع٤ِخ اال٠ُٝ ُؾبُ :اٌزاوشة اٌبصشٌت

٣ؾظَ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد ػجش اُؾٞاط ٝثزُي ٣زؼِْ ُـخ اُزٞاطَ  ك٤ؼزٔذ ػ٠ِ ٓب ٝػبُٔٚ, ُإلٗغبٕ

 ٝرظجؼ ُذ٣ٚ اُوذسح ػ٠ِ ٓ٘بهشخ االٓٞس ك٢ رارٚ صْ االٗؾ٤بص ا٠ُ ارخبر هشاس,٣ٝزطٞس اعزٔبػ٤ب ٝاٗلؼب٤ُب 

 .ٓؾذد ٓج٢٘ ػ٠ِ أُ٘طو٤خ ك٢ اُؾٌْ 

رجؾ ًلبءح اُزاًشح ثشٌَ ٝص٤ن ثوٞح االداء خالٍ أُٜبّ رش:اٌخىاصٍٍت  اٌزاوشة اٌبصشٌت وخصائصها

أُؼشك٤خ أُؼوذح ٝاالعز٤ؼبة ٝاُوشاءح ,ار ٣شٟ اُجبؽض٤ٖ إ اُوذسح ٓشرجطخ ثبٌُلبءح اُز٘ل٤ز٣خ ُِذٓبؽ 

ًبالؽزلبظ ثبُٜٔبّ أُزؼذدح سؿْ اخزالكٜب ك٢ ثؼغ االؽ٤بٕ, ٝرشزذ االٗزجبٙ ٝٛٞ ٓشرجؾ ك٢ االخش 

الكشاد ك٢ اُزش٤ًض ٝرٞع٤ٚ االٛزٔبّ ٗؾٞ ٜٓبّ ٓؾذدح .ار رزغ٠ِ عؼخ اُزاًشح ٖٓ خالٍ ٣بخزالف هبث٤ِبد ا

هذسح ر٣ٌٖٞ اُؼالهبد اُؼو٤ِخ ث٤ٖ اُؼ٘بطش اٝ كْٜ اُؼالهخ ث٤ٖ أُؼِٞٓبد ٝأُؼط٤بد أُخزِلخ ٝرزغ٠ِ 

اُجشش٣خ ػ٠ِ اُوذسح ػ٠ِ االؽزلبظ ثبُٔؼِٞٓبد ػ٘ذٓب رٌٕٞ  ٓشرجطخ ثبُغبٗت ا٢ٌُٔ ٝأُؾذٝد٣خ ُِوذسح 

 (4شٌَ سهْ )ؽلع ٝٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد ثبخزالف اٗٞاػٜب, ًإٔ رٌٕٞ اسهبّ اٝ ًِٔبد اٝ طٞس ...
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[1,Fig,2 ]ُ ـشاٛبّ ٤ٛزش (ُزاًشح االٗغبٕ )عذٍٝ اعضاء اُزاًشح 

 

٣ٞػؼ اٗوغبّ اُزاًشح ا٠ُ صالصخ ؽوٍٞ ٓ٘زظٔخ رزٞصع أُؼِٞٓبد ك٤ٜب ثؾغت اُؼذ٣ذ ٖٓ اُٞظبئق ٝٛٞ 

ٔؾلضاد عِجب اٝ ا٣غبثب ,ٓٔب اُ ٝرأص٤شاد اُ٘لغ٤خ ٝاالعٜبد اُزأص٤شادٝا٣ؼب اُو٤ِخ أُشرجطخ ثبُلٞاسم اُض٤٘ٓخ 

,ٝرزغشد ٛزٙ اُزغشثخ ك٢  ٓذ.اٝ ر٘ش٤ؾ ػَٔ اُزاًشح عٞاء هظ٤شح االٓذ اٝ اُط٣ِٞخ اال ٣إد١ ا٠ُ اثطبء

اُؾٔالد الٗزخبث٤خ ثشٌَ ٝاػؼ ٝٛٞ أُضبٍ ٝاُغجت اُز١ ٣غزذػ٢ أُ٘بهشخ ٝاُذساعخ ,ًٕٞ أُشؽِخ 

االٗزخبث٤خ ٢ٛ ٗشبؽ د٣ٔوشاؽ٢ ٣ٔ٘ؼ اُلشد اُؾش٣خ ٝكشطخ ارخبر اُوشاساد أُظ٤ش٣خ ٓضَ اٗزخبة اُشخض 

عزوشاس أُغزٔؼ٢ ػ٘ذٓب ٣زششؼ اؽذ اُشخظ٤بد أُضب٢ُ ٝكن اُوٞاػذ أُطشٝؽخ ُزضج٤ذ ؽبُخ اُ٘ظبّ ٝاال

ٖٓ ث٤ٖ اُؼذ٣ذ ٖٓ االكشاد اُذاخ٤ِٖ ك٢ ٝٓو٘ؼٚ ,ٝرٔ٘ؾٚ االؽو٤خ ك٢ اُلٞص أُزلشدح ٝأُز٤ٔضح  ثٔضا٣ب ٓضب٤ُخ 

ُِشخض اُز١ ٣ؾَٔ طلخ اُوجٍٞ ٖٓ االؿِج٤خ ,ًٞٗٚ هذّ ٤ٔٓضاد  ثبُزأ٤ًذٝاالخز٤بس ع٤زْ  ٛزٙ أُ٘بكغخ,

 .[7] لشد  ٓ٘ؾزٚ ؽن أُ٘بكغخ ٝاُزشش٤ؼ ٝاُلٞص ٓؼ٤٘خ ارظلذ  ثبُز

ٖٓ طٞسح ُِشخض  عزؾؼبس اُزاًشح اُجظش٣خ ٝٓب رؼٌغٚرؼزٔذ ػ٠ِ ااُز٢ ٣ٔش ثٜب إ ؽبُٚ رغ٣ٞن اُزاد 

عزٌٕٞ عججب الرخبر اُوشاس ثؼذ اُزل٤ٌش ٝاالهز٘بع ,ُزُي اطجؼ ٖٓ أُْٜ اُزطشم ا٠ُ اْٛ  اُز١ ٣وذّ ٗلغٚ

٢ٛٝ  ل٤ض االكشاد ُِ٘ظش ٝاُزل٤ٌش صْ ارخبر اُوشاس ثبُشكغ اٝ االعزغبثخ,اُخظبئض اُز٢ رغْٜ ك٢ رؾ

)اٌّحٍظ اٌزي حؤرش ػٍى ٝاُج٤ئخ ٝاُٞع٤ِخ ٝاُشعبُخ ثبُزب٢ُ سعبُخ ارظب٤ُخ ٓزٌبِٓخ ٓإعغخ ٖٓ أُشعَ

دٝاد اُز٢ ٓخضٝٗب ٖٓ االإ ٓغَٔ ٛزٙ اُؼ٤ِٔبد رٔضَ ,ٝأُغزوجَ  اٌشساٌت ِٓ وضىط ودلت وفؼاٌٍت(

ٝخِن ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزٞهؼبد ٝاالكزشاػبد ٝاالكٌبس ٝرؾ٤ِِٜب ُـشع رؾو٤ن اُٜذف لشد اؽز٤بعبد اُِج٢ ر

ٝاُ٘ظش ا٠ُ إ االهز٘بع ٣زأر٠ ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔخ اُزغ٣ٞن  ٖٓ اُزغ٣ٞن ٝر٣ٌٖٞ ػالٓخ شخظ٤خ ٓإصشح,

ػ٤غ رو٤ِذ٣خ  رٌُ٘ٞٞع٤ب اُ٘لظ ٝاالكبدح ٖٓ اُذساعبد اُ٘لغ٤خ ٤ُٝظ كوؾ اُزغ٣ٞن ػ٠ِ ٗطبم ع٤بهبد ٝٓٞا

 اُز١ ٣زطِت اُزٞاكن ٓغ أُغزٔغ. ٤ٌُٕٞ شٌال ٖٓ اشٌبٍ اُزجبدٍ االعزٔبػ٢ ٝاُشٓض١
 

 (واٌخأرٍشاٌزاث  -)حسىٌك اٌزاث  :(اٌّبحذ اٌزأً -رأٍا:

  :اٌزاث ِاهٍت -

,ٝالٝعٞد ُلشد٣خ ٓز٤ٔضح ٌُٖٝ ٛٞ شؼٞس عٔبػ٢ ثخِن ؽبُٚ  ثبألخش٣ٖإ اُشؼٞس ثبُزاد ٝرلشدٛب ٣شرجؾ 

اشجٚ ثخطخ ٝاػؾخ ٝٓؾذدح ٝ  ٣ز٤ٔض ك٢ عؼ٤ٚ ُزؾو٤ن اٛذاكٚ ٝٓب ٣وّٞ ثٚ ثؼذٛب ٛٞ اُزلشد ُشخض ٓؾذد,

ٝٛٞ ادساى هظذ١ ُِج٤ئخ اُخبسع٤خ ٝكن ٓؼط٤بد ٣٘ظٜٔب اُلشد ػ٠ِ اعبط اُزٔب٣ض ك٢ االٗزبط اٝ  ر٘ل٤زٛب,

رلؼ٢ ا٠ُ ػشع ٓ٘زظ ٓزٔضَ ثؾضٓخ ٖٓ اٌُلبءاد ٣ٔزٌِٜب اُشخض رٌٔ٘ٚ ٖٓ ششػ  ٜٓبسادٓغٔٞػخ 

 ٓ٘لؼخرٞك٤ش ؽِٞال ُٔشبًَ االخش٣ٖ اٝ روذ٣ْ  ٓؼٜٔٞٗباكٌبسٙ ٝٝعٜخ ٗؼشٙ  ٝا٣ظبٍ سعبُخ ٓؾذدح 

 ٝرؾل٤ض اصبسح اُؾبعخ ا٠ُ رِج٤زٜب ػ٘ذ اُطشف االخش ػجش ٜٓبساد  االه٘بع ثبُزو٤٘بد اُلؼبُخ ُؼشع االكٌبس

ٝأُظٜش ٝاال٣ذ٣ُٞٞع٤بد اُز٢ رؼذ ٓلبر٤ؼ اُ٘غبػ ٝٛٞ ٣ٔضَ ؽبُٚ ٖٓ اُز٘بهغ ٝأُـب٣شح ٝاُزلشد ُزؾو٤ن 
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ٛزٙ اُظلخ ٝاُلٞص ثٜب ًٕٞ اُلشد ٣ٔزِي ٜٓبسح رؾذ٣ذ االٛذاف ثٞػٞػ ٝٓؼشكخ ٓب االرغبٙ اُز١ ٣٘جـ٢ إ 

 صاد ُزؼض٣ضٛب.٣زخزٙ أُغبس اُظؾ٤ؼ ُؾَ أُشٌِخ أُغزٔؼ٤خ ٝكْٜ ٝرؾذ٣ذ اْٛ االٗغب

 -:حسىٌك اٌزاث -

إ ػ٤ِٔخ اُزغ٣ٞن ٛ٘ب ٤ُظ اُذخٍٞ ث٤ئخ أُ٘بكغخ ثبػزٔبد عٔبد كشد٣خ ٝر٘ظ٤ٔ٤خ كوؾ ٌُٖٝ ثبُغؼ٢ ثزًبء 

 ٢ٛٝ رذػ٠ ػ٤ِٔخ رغ٣ٞن اُزاد . ٝاػزٔبد اُغٜذ ٝارجبع ٓ٘بٛظ اُؼشع ػ٠ِ اُطِت,

٤ؾخ ُزغ٣ٞن اُزاد ,كالرخبر االكؼبٍ ٖٝٓ اُؼشٝس١ اُزطشم ا٠ُ ٓؾبُٝخ اُلْٜ االكؼَ ُِطش٣وخ اُظؾ  

اُـ٤ش ٓذسٝعخ اٝ ٓ٘ظٔخ ثشٌَ ٓ٘طو٢ هذ رٌِق اُشخض ٝظ٤لزٚ اُؾب٤ُخ اٝ رلوذٙ ٤ٓضاد ٓؼ٤٘خ ًبٕ 

ار ٣غت ٝػغ ط٤ؾ ٝثشٗبٓظ ُِزخط٤ؾ ٝاُزغ٣ٞن ٝٓشرجؾ ثٞػغ عوق  ًٝزُي اُؾبُخ أُؾزِٔخ, ٣ٔزٌِٜب

ؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞشٛب ٤ٌُٕٞ اُؼَٔ ٓز٤ٔضا ػٖ ثو٤خ ًزُي رؾذ٣ذ ا٤ٌُل٤بد ُِزؾو٤ن ٝاُ ص٢٘ٓ ُزِي اُخطخ,

 ٖٝٓ االكؼَ اػزٔبد اًضش ٖٓ ؽش٣وخ ُِزغ٣ٞن ٝا٣ؼب اػزٔبد رو٤٘بد ٝادٝاد ٓز٘ٞػخ ٝثشٌَ أُ٘بكغ٤ٖ,

اُشخظ٤خ ٝأُؼشكخ ثٜب  ئظٜبسار رؼذ  أُؼشكخ ٝرشع٤خ اُظٞسح ؽٍٞ اُشخض أُششؼ, صُإلثشآزٌشس 

ٝاُوذسح ػ٠ِ أُغبصكخ ٝٓٞاعٜخ  آش ْٜٓ ,ًزُي رؾذ٣ذ ٓب اُٜذف ٝأُزطِجبد ًبُضوخ اُؼب٤ُخ ثبُ٘ل٢,

ٝٓب٢ٛ اُغجَ  ك٢ اُؾبالد ٝأُٞاهق أُخزِلخ, أُخبؽش اُخبسع٤خ ٝاثشاص أُوذسح ػ٠ِ ٤ًل٤خ اُزظشف

 ٛٞ اُطش٣ن اُظؾ٤ؼ ُزغ٣ٞن اُزاد . اُز٤ًخ ُِزغ٣ٞن ٝٓب

 رٔضَ اُزاد سعبُخ شخظ٤خ  ٝٓشرٌضاد ٝٓٔبسعبد رغ٣ٞو٤خ ٖٓ ؽبالد ٝٓٞاهق ٝٓؼِٞٓبد رْ رج٤ٜ٘بٝ   

اُوذسح اُز٘بكغ٤خ ُِزٔب٣ض اصدادد ُٝزوذ٣ْ اُلشد ٗلغٚ ُِٔغزٔغ ثوظذ اُز٘بكظ  ,ُؼ٤ِٔخ اُزغ٣ٞن  ٝاػزٔبدٛب

ٜٓبساد ٓ٘بعجخ ثـ٤خ اصجبد ٝاصجبد اُزاد ثلؼَ اُزطٞس ٝؽبُٚ اُز٘بكظ اُز٢ رلشع ػ٠ِ اُلشد آزالى 

ٝعٞدٙ ٝثبٗٚ االعذس ُٔ٘ظت ٓؼ٤ٖ اٝ دٝس ٓؾذد ٖٓ خالٍ اعزؼشاع ٜٓبساد شخظ٤خ ٝطلبد ا٣غبث٤خ 

 ٣ٌٖٝٔ رِخ٤ظٜب ثبالر٢: ٝعٔبد ٝخجشاد ٝٓؼشكخ  ٢ٛٝ ادٝاد ر٘بكغ٤خ كبػِخ ٣ٔزٌِٜب ٝأُ٘بكغخ ػجشٛب

 ػ٠ِ االخش٣ٖ اُوذسح ػ٠ِ ػشع اُغ٤ًِٞبد أُضب٤ُخ ٝاُشٌَ أُ٘بعت ٝػشػٚ-

 ُِٔغزٔغ أُغزٜذف. ثأٗلغْٜا٣غبد اُطشم أُ٘بعجخ ُِزؼش٣ق  -

 ٝٓٞاسدْٛ ٝاعزـالُٜب ثطش٣وخ ٓل٤ذح.آزالى اُؾظ االثزٌبس١ ٝاُز٤ٔض ٝاُزلشد ٝسكغ آٌب٤ٗبرْٜ -

ٝدساعخ ًَ اال٤ُبد أُزبؽخ  االؽالع اُذائْ ػ٠ِ ًَ أُغزغذاد ٝاالُٔبّ ثٜب ُٞػغ خططب ُٔٞاًجزٜب -

 ُٔؼشكخ االكبدح ٜٓ٘ب ُؼٌغٜب اال٣غبث٢ ػ٠ِ اُٜذف أُطِٞة 

رشرجؾ اال٤ُبد ُٞػغ اُؾٍِٞ ُِٔشٌالد ٝؽبُٚ اُزٞاكن ٓغ ٝػغ االشٌب٤ُخ ٝكن اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ  -

ؽخ ُزُي ٣غت إ ٣ٌٕٞ اُلٌش اُزغ٣ٞو٢ ٣ٔزِي اثذاػب ٝاثزٌبسا ُِؾٍِٞ ٓششٝ ٝعٞدٛب ظشك٤خٝاشزشاؽبد 

  [ch.1,pp47-49,7] ًَ ٝاؽذح ٓخزِلخ ػٖ االخشٟ

 -:واٌخأرٍشاٌزاث  -1

الثذ إ ٝ ٝخطٞح ُزؾذ٣ذ أُغبس إ اُزغ٣ٞن ُِزاد ٣ٔضَ دكؼخ ٝؽبكضا الرخبر اُطش٣ن اُظؾ٤ؼ 

ٖٓ خالٍ ػشع أُٜبساد اُالصٓخ  ٣ٝض٣ذ ٖٓ اُوذسح ػ٠ِ اُز٘بكظاُلشد ؽش٣وخ ٣ز٤ٔض ثٜب  ٣زخز

أُٜبساد اُشخظ٤خ ,اٝ  صاالهز٘بع, ًاثشاطلبد ٜٓٔٚ رض٤ش أُوبثَ ٝرؾلضٙ ػ٠ِ  ًاثشاصُِزغ٣ٞن 

اُظلبد اال٣غبث٤خ ,اٝ اُغٔبد اٝ اُخجشح اٝ أُؼشكخ ,ٝٛ٘ب الثذ ٖٓ االشبسح ا٠ُ إ أُؼشكخ 

ٝعبئَ اُزٞاطَ  َاعزخذآٚ, ٓضٝاُزو٤٘بد ٝاالٗشطخ اُز٘بكغ٤خ آشا ٜٓٔب ٝؽز٤ٔب الثذ ٖٓ  ثبألدٝاد

ثشصد اُؼذ٣ذ ٖٓ اُ٘ظش٣بد اُز٢ كغشد اُخبسؽخ أُؼشك٤خ  ذُِزش٣ٝظ, ٝهٌبساد اُؾذ٣ضخ ٝاالثز

 :٢ٛٝ ًٔب ٢ِ٣ ُزغغ٤ذ اُزغ٣ٞن ٝئظٜبس ٓذٟ اُزوبسة ٝاُزٌبَٓ ث٤ٖ اُلٖ ٝاُؼِْ .

ؽضٓخ ٓزٔب٣ضح ٖٓ ػشع  رزؼٖٔ رشًض ػ٠ِ ث٘بء اُؼالٓخ اُشخظ٤خ : ٔظشٌت اٌؼالِت اٌخضاسٌت -

ٝروذ٣ٜٔب ُِغٜٔٞس  ,ٝادٝارٚ ٝآ٤ُبرٚ اُز٢ ٣غت ارجبػٜب ٝر٘ل٤زٛب ٙٝٓغبس اُزلغ٤ش أُ٘طو٢ ُِٜذف
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ا١ آزالى طٞسح راد ٓؾزٟٞ سٓض١ ٖٓ ثؼذ٣ٖ اعزٔبػ٢ ٝٛٞ االُٜبّ ٝاُغزة  .أُغزٜذف

٣غغذ ه٤ٔخ اُذٝس اُز١  ٝاهزظبد١: ُِزغغ٤ذ االعزٔبػ٢ ٝاُز٤ٔض ػٖ ثو٤خ االشخبص أُ٘بكغ٤ٖ,

 اُغٜخ أُغزٜذكخ.٣ؾظَ ػ٤ِٚ ٖٓ  ٣ٔضِٚ ٓوبثَ ٓب

ٝأُٜبساد  ُألكٌبس: ٝرشًض ػ٠ِ ػَٔ ٓ٘ظٞٓخ ٖٓ االدٝاد اُزغ٣ٞو٤خ  ٔظشٌت إٌظُ االصخّاػٍت -

ٝأُؼشكخ ٝاُوبث٤ِبد ٝأُٞٛجخ اُز٢ ٣غغذٛب اُلشد ٝاعزؼشاػٜب ثشٌَ ٓ٘ظْ ٝث٤بٕ اٜٗب ُْ رؾذس 

رطج٤ن االكٌبس  ًٔب ٣٘جـ٢ ُظذكخ ثَ ثبُؼَٔ اُؾض٤ش ثوٞح ثٜذف رؾو٤ن ٛذف ٓؾذد,اثذاكغ 

ا١ اًزٔبٍ ث٘بء ٗظبّ خبسؽخ ؽش٣ن ٝاػؾٚ ٝٓلٜٞٓخ .ٝاالعزشار٤غ٤بد ُ٘ٔؾ اُؾ٤بح ٝكن 

اعزٔبػ٢ هبئْ ػ٠ِ اشزشاؽ٤خ ٓشرجطخ ثزلبػ٤ِخ اُؼ٘بطش أُزؼذدح ٓزٔضِخ ثبُٔذخالد ٝأُؼبُغخ 

 ٓغزٔؼ٤ٖ ك٤ٜب.رلبػَ ثؾغت اُج٤ئخ اُضوبك٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ًأػؼبء ُِزـز٣خ اُشاعؼخ ٝٝأُخشعبد 

ٝرش٤ش اُذساعبد  ِٓٔٞعخ ػٖ أُغزوجَ, :رشًض ػ٠ِ روذ٣ْ ٝعٜخ ٗظش إٌظشٌت اٌسٍىوٍت -

أُخزظخ ا٠ُ إ اُزغ٣ٞن ٣ٔضَ عِٞى ٣٘ٔٞ ػجش اُوشاساد ٝاالعشاءاد أُزلبػِخ ٝٓغزغ٤جخ 

ٗٔؾ ٝرٞع٤ٚ اُغِٞى ُظ٘غ اُوشاس ٝكن  ُزطٞساد اُج٤ئخ أُؾ٤طخ ثٔب ٣ؼضص اُز٤ٌق ٤ٌُٕٞ كؼبال,

 . ٓشؿٞةع٢ًِٞ 

ٖٓ اُزذس٣ت ػ٠ِ ٤ًل٤خ اعزؼشاع أُٜبساد ٖٓ خالٍ اُذٝساد رذس٣جخ ٝرط٣ٞش٣خ  ٣زأر٠إ رُي 

ا١ رؼض٣ض اُذٝس  ُزؼِْ اُغ٢ًِٞ ٝػشع أُؾزٟٞ ٝٓو٤بط اُوذسح االدائ٤خرزؼٖٔ ٜٓبساد ا

ٝاُوذساد اُٞظ٤ل٢ ٝاُو٤ٔخ االهزظبد٣خ ٖٓ خالٍ اعزؼشاع أُٜبساد ٝاُخجشاد ٝاُوبث٤ِبد 

ُظ٘بػ٤خ ًَٝ اٝٓ٘ظٞٓخ اُو٤ْ ٝأُؼشكخ اُز٢ ٣ٔزٌِٜب اُلشد ٝرضش١ اُؼ٤ِٔخ ٤ُظ كوؾ اُزغبس٣خ ٝ

 .اُوطبػبد ثبُٔؼشكخ ٝاالثذاع ٝاُزًبء ٝأُؼِٞٓبد ٝساط أُبٍ 

 ٖٓ اُظشاع ث٤ٖ ٓلّٜٞ اُزاد ُذٟ االكشاد ٝاكؼبُْٜ, ٣أر٢إ اُز٘بكش  :اٌخٕافش االدساؤًظشٌت  -

 ٝاالخاله٤خ, ثبٌُلبءح٢ٛٝ ٓشؽِخ اُزلش٣ن ث٤ٖ اُشؼٞس اال٣غبث٢ ػ٘ذ ٝطق اٗلغْٜ ٝٓ٘ؼ اُز٘جإ 

ثؼذ اُزغشثخ  ٝث٤ٖ اُز٘بكش ػ٘ذ اُزظشف ثشٌَ ٓـب٣ش اٝ ٓؼبسع ٝثبُزب٢ُ ٣ؾذد ادساى اٝ ر٤ًٞذ ٓب

 خِن ؽبُٚ اُزٞاصٕاداسح اُخبسؽخ االدسا٤ًخ ُِطشك٤ٖ ٝأ١  كزٌٕٞ ٓوبثِٜب االعبثخ ثبُشكغ,

٤ُؾذد اُزظشكبد  ٚٓب ٣ٔزٌِؽشك٢ اُزجبدٍ ك٤ذسى اُلشد  حال داسٝاُغؼ٢ ا٠ُ اػبكخ ادساى ٓزٞاكن 

ِن ك٤ٜب ُخ شاُالصٓخ ٝاُزأص٤ٝاالكؼبٍ أُ٘بعجخ ٝا٤ٌُل٤خ ُِزغ٣ٞن ػجش االدٝاد ٝاالعب٤ُت ٝاُزو٤٘بد 

 [ch.2,p51,7] ادساى ٓزٞاكن ٓغ اُطشف اُضب٢ٗ.

كبٕ رغ٣ٞن اُزاد الثذ إ ٣غٔغ ًَ رِي أُ٘طِوبد ٣ٝطجوٜب ٓغزٔؼخ ثشٌَ  ّٓب روذ٣ٌٖٝٔ ٝكن 

ٝرلؼ٤ِٚ اٝ  اُزأص٤شػ٠ِ إ ٣زْ رُي رؾذ٣ذا ٝكن ؽؼٞس ٓؾذداد ٝػٞآَ رغْٜ ك٢ آٌب٤ٗخ  ش٢ُٞٔ

 -ٜٓ٘ب:ًٔب ٣شاٛب ثؼغ أُؾِِٕٞ عؼِٚ هبدسا ػ٠ِ رؾو٤ن  االٛذاف 

:اٝ اصش اُغغْ ك٢ ث٘بء طٞسح ٓؼ٤٘خ ػٖ اُزاد ٝاُظٞسح أُضب٤ُخ ٓشرجطخ  اٌضسٍّت اٌخأرٍشاث -

ثبٌُٔبٍ ثؼ٤ذا ػٖ اُ٘وض اٝ اُؼبٛبد اٝ اُؼ٤ٞة اُز٢ رٞؽ٢ ٝرؾب٢ً ٓشبػش اُ٘وض ثؼذّ اُوبث٤ِخ 

 ػ٠ِ االٗغبص اٝ اُو٤بّ ثجؼغ االػٔبٍ .

ٝس االعزٔبػ٢ اُز١ :٢ٛٝ رشَٔ أُؼب٤٣ش اُز٢ ٣ؼؼٜب أُغزٔغ ,ٝاُذ اٌّؤرشاث االصخّاػٍت -

٣وذٓٚ ٖٓ ٗشبؽبد رإصش ك٢ أُغزٔغ ,ٝاُزلبػَ االعزٔبػ٢  شخظ٤خ اُلشد أُغٞم ُزارٚ ٝٓب رٔضِٚ

أُشرجؾ ثٌبكخ اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ اُ٘بعؾخ اُز٢ رؼضص اُلٌشح اال٣غبث٤خ ٝثبُزب٢ُ ٗغبػ اُزلبػَ 

العش١ أُضب٢ُ ك٢ ٝػٌظ اُطبثغ ا ألصجبداالعزٔبػ٢ ,ًزُي ا٤ُٔٔضاد االعش٣خ ٝاُغؼ٢ 

 [8]ٝاُ٘ٔٞ اُظؾ٤ؼ ٝعؾ اعشح ٓغزوشح ٖٓ ع٤ٔغ اُ٘ٞاؽ٢. االعزوشاس
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اُزغ٣ٞن  -اُزغ٣ٞن ػ٘بطش–خظبئض اُشعبُخ اُزغ٣ٞو٤خ  -)ٜٓبساد رغ٣ٞن اُزاد  اٌّبحذ اٌزاٌذ: -راٌزا:

 اُلؼبٍ(

 -ِهاساث حسىٌك اٌزاث: -

اُشعبُخ اُزغ٣ٞو٤خ ُِٔزِو٢ ٝرشَٔ االرظبٍ  إل٣ظب٣ٍٝزؼٖٔ ع٤ٔغ أُٜبساد اُز٢ ٣ؼزٔذٛب أُشعَ 

أُشئ٢ اُز١ ٣غزٔغ ك٤ٚ االٗظٔخ ٖٓ ٝعبئَ اػالّ ٝسعبئَ ثؼ٤ِٔخ ٝاؽذح ٓزٌبِٓخ ٝث٤٘خ ٓؼِٞٓبر٤خ  

سعبُخ هظذ٣خ ُغزة االكشاد ٝاُٜبْٜٓ ٝرؾل٤ضْٛ ػ٠ِ  ألػذاد٢ٛٝ ػجبسح ػٖ ٓغَٔ اُخٞاد 

رظ٤ْٔ -اُٞعبئؾ-٣غبث٢ ٝارخبر اُوشاس .٢ٛٝ )اُزؾش٣شاالعزغبثخ ُِشعبئَ اُز٢ روذّ ا٤ُْٜ ٓغ رشى اصش ا

 اُلٕ٘ٞ اُزؼج٤ش٣خ ٜٓبسح اٌُزبثخ اُٞظ٤ل٤خ (-ا٣ُٜٞخ

 :ٌخسىٌمٍتاخصائص اٌشساٌت  - أ

 شخصٍت ِزً:اٌ بهاائص اٌخً حخفشد صاٌخخٍّض اٌشساٌت اٌخسىٌمٍت بؼشض اهُ وح

 ُِٞطٍٞ ا٠ُ اُزأص٤ش. ك٢ اُشأ١ ٝاالثزؼبد ػٖ اٗٞاع اُِجظ ُِؾوبئن, اٌصشاحت وػذَ االٔحٍاص -

ٝرشَٔ اعزخذاّ اُِـخ اُغ٤ِٔخ ٝاالثزؼبد ػٖ االخطبء اُِـ٣ٞخ ٝرؾذ٣ذ اُغِٔخ  :اٌصحت واٌضبظ -

 أُ٘بعجخ ك٢ عِٔخ ٓؾذدح ٝراد ٓؼ٠٘ .

اد أُٜبسٖ ًَ ًِٔخ ٝعِٔخ ك٢ ٓ ٝاُزأًذٝػذّ رشى كشطخ ُٞهٞع عٞء اُلْٜ  اٌىضىط -

 .أُغزخذٓخ ُؼٔبٕ كْٜ أُغزوجَ ُٜب

ٖٓ  ألًضشٝػذّ ؽزف اعضاء ٜٓ٘ب ًٝٔب ٣غت إ رٌٕٞ اُشعبُخ ًبِٓخ ٓغ آٌبٕ رٌشاسٛب اٌىّاي  -

 ٓشح.

  رؼ٢٘ آٌبٕ رؾو٤ن اُٜذف االرظب٢ُ . ٝؽزف أُؼِٞٓبد أُطُٞخ ٝاُض٣بدح الواالخخصاس  االٌضاص -

 :خسىٌك االحصاًٌ اٌفؼايػٕاصش اٌ -ب

 ٝرشَٔ اُ٘ظٞص ٝاٌُزبثبد ٝاُشعّٞ ٝاُظٞس ٝاُشٓٞص . : اٌؼٕاصش اٌخٍبىغشافٍت -

اثؼبد اُج٤٘خ أُؼشك٤خ ك٢ ػ٤ِٔخ ٝاُزؾٌْ اُوظذ١ ُٔض٤َ  ٢ٛٝ رشرجؾ ثبُغ٤طشح: ٌغت اٌضسذ -

اُزٞاطَ: ٝرزْ ٖٓ خالٍ اُزؼشف ػ٠ِ ٗٞاؽ٢ االٛزٔبٓبد ٝاُشؿجبد اُ٘لغ٤خ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ 

 [ch3.pp48-49,8] اعزضٔبسٛب ثشٌَ ا٣غبث٢ .

رزؼذٟ ٝظ٤لخ اُظٞسح ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ اُظٞسح اُجالؿ٤خ ًٜٞٗب رؾَٔ سٓٞصا ٝ : اٌصىسة -

٢ٜ رٔضَ طٞسح ثالؿ٤خ رز٤ٔض ثجغبؽزٜب ا٠ُ رٔض٤ِٜب ُِشخض أُغٞم ك ثبإلػبكخ رأ٤ِ٣ٝخثظش٣خ 

طٞسح ؽو٤و٤خ ٗبهِخ ُشخض اُلشد أُغٞم ُزارٚ ٝ  ٢أُزِو٢, ٝٛٝعُٜٞخ رؾذ٣ذ شخظٜب ٖٓ هجَ 

ا٠ُ االٝػبع  رأ٣ِٜٝبٓغٜٞد ك٢ رذخَ أُظْٔ ٌُٖ ٓزشثؾ  تال رزطِرٔضَ ػالهبد عبٛضح 

كزٔضَ سعبُخ  ػ٠ِ أُزِو٢ ٝاه٘بػٚ رأص٤شاعؼِٜب اًضش اُشٓض٣خ اُز٢ ٣ؼزٔذٛب أُغٞم ُِٔخبؽجخ ٝ

كزخشط اُظٞسح  بع اُزاًشح اُجظش٣خ ُذ٣ٚٝاعزشع ٓشعؼبرٚؽغت  ثبُزأ٣َُِٝٔزِو٢ اُز١ ٣وّٞ 

اُ٘ٔط٤خ ػٖ أُؼ٠٘ اُزو٤ِذ١ ُذ٣ٚ ُزؾون ثؼذا عذ٣ذا ثٔب رؾِٔٚ ٖٓ ؽشًبد ٝا٣ٔبءاد ٓؼ٤٘ٚ رشٓض 

 ك٢ ٓؼب٢ٗ ظبٛشح ًٝبٓ٘خ اخشٟ. ٝاُزأ٣َُٝٔـضٟ ٓؾذد ٣ؼؼٚ أُشعَ رذكغ أُزِو٢ ُِزلغ٤ش 

ػالهبد ثظش٣خ ٝؽٞاس٣خ ثظش٣خ اُش٢ٌِ اُجظش١ ا٠ُ  ٝرأؽ٤شٛبكزخشط اُظٞس ٖٓ ٝظ٤لزٜب 

ًزُي ٖٓ خالٍ اُؾشًبد  كزٌٕٞ ثٔضبثخ ٓشٜذ ٓشئ٢ ٣زخ٤ِٜب أُزِو٢ ر٤٘ٛب ٝؽغ٤ب ٝؽش٤ًب,

ٝاالٝػبع اُز٢ ٣وق ٣ٝوذٜٓب أُشعَ رؾون ثؼذا ساثؼب ٖٓ خالٍ اُؾشًخ ٝصٖٓ اُظٞسح ٝٓب 

اُٞػغ أُذسٝط ُزغضئخ اُلؼبء ٝٓٞهغ  يأُظْٔ ًزُ ألٛذافٝرؾو٤وب  رأص٤شاٝرٌٕٞ اًضش ثؼذٛب 

 .اُظٞسح ٣ٔضَ اعِٞثب كؼبال ُِغزة اُغٜٔٞس أُغزٜذف
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 اُغؼ٢ ُزِج٤خ ٝ ػٞآَثزذسط اُزاد غ٣ٞن ر ٣ٝشرجؾ :اٌّخغٍشاث(–)اٌزىابج  ػٍُ اٌخحىُ إٌفسً -

ٖٓ خالٍ ٓؾبًبح  اُغٞاٗت اُو٤ٔ٤خ أُغزٔؼ٤خ ٝاُؼبداد  اُزأص٤شًزُي رؾو٤ن االؽز٤بعبد اُ٘لغ٤خ 

اُؾبعبد ٖٓ  ٘زبط ٛش٢ٓ ٣جذأث ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ اشجٚ ء اُ٘لظ ثبٕبًٝٔب ٣شاٙ ػِٔٝاُزوب٤ُذ ٝرغخ٤شٛب .

 بُؾبعخ ُزؾو٤نث ٝاٗزٜبء اُؾبعخ ُِزوذ٣شٝ اُؾبعبد االعزٔبػ٤خ صْ  ؽبعبد االٓبٕٝاُلغ٤ُٞٞع٤خ 

 .ُزادا

 

 إٌظشي:ِؤششاث االطاس 

ٝٓؾبًبد اُٞاهغ االؽذاس اُز٢ رٔزِي طلخ اُؼ٤ِٔخ ٝأُظذاه٤خ سثؾ  اُطج٤ؼخ االٗغب٤ٗخ ر٤َٔ ٗؾٞ -4

 .ثبػزجبسٛب اًضش هشثب ُِزاد 

ػ٠ِ اعزشعبع اُزاًشح اُجظش٣خ ُذ٣ٚ كزخشط اُظٞسح اُ٘ٔط٤خ ػٖ أُؼ٠٘  رؾلضاُؾبعخ االٗغب٤ٗخ  -0

 ً٘ٞع ٖٓ اٗٞاع اُزٞاطَ.ٝسثطٜب ثبُٔؾ٤ؾ  اُزو٤ِذ١ ُذ٣ٚ ُزؾون ثؼذا عذ٣ذا

ُٔـضٟ ٓؾذد ٣ؼؼٚ أُشعَ اُٞاهؼ٤خ ٝاالعزغبثخ طلخ  رؼط٢ اُزظٞساد اُز٤٘ٛخاُؼو٤ِخ اُجشش٣خ  -1

 أُٞعٞدحٝرغزٔذ رُي ٖٓ طٞس االش٤بء رذكغ أُزِو٢ ُِزلغ٤ش ٝاُزأ٣َٝ ك٢ ٓؼب٢ٗ ظبٛشح ًٝبٓ٘خ 

 .٤ٌُٕٞ اٗذٓبط ؽغ٢ ٝش٢ٌِ اُزظ٤ْٔك٢ 

ُـخ ٓشزشًخ رذػٞ ا٠ُ اُجؾش ػٖ االعبثخ ٝرِج٤خ اُؾبعبد  ٖٓ خالٍ االشٌبٍ اُز٢ رٔضَ  اُؾبعخ -2

 .ٝٓجبششح ٝاػؾخ ٝٓلٜٞٓخ

" أُزلن ػ٤ِٜب هظذااعزخذاّ ُـخ اُغغذ ٝاال٣ٔبءاد ٝاالُٞإ ٝع٤ٔغ اُشٓٞص ك٢ اُ٘ض اُظٞس١  -3

 ٓؾذدا".

رشٌَ ػٔال  (طٞس -اُٞإ -ٗظٞص  -شٝك٤خ_ سٓٞص ًزبث٤خاُجظش٣خ ٢ٛ)سٓٞص ؽ اُشٓٞص -4

ٓزٌبٓال ٝشلشح خطبث٤خ رٞعٚ ا٠ُ أُزِو٢ العزذػبء اُزاًشح اُجظش٣خ ٝرل٤ٌي اُشٓٞص ٝرؾذ٣ذ 

 اُخطبة .

ٝع٤ؾ كؼبٍ ك٢ رؼض٣ض ػ٤ِٔخ  ثؼذ ػ٤ِٔخ اُوشاءح  اُزاًشح اُجظش٣خ ٓب رلشصٙاُشعبُخ ٝٓب رٔضَ  -7

 . اال٣غبث٢ ٝاُوذسح ػ٠ِ ارخبر اُوشاساُزٞاطَ ٝاُخطبة 

ذدح أُلّٜٞ ٝرؾَٔ ُزٞػ٤ؼ ٓؼ٠٘ ٝعضئ٤خ ٓؾ رأ٢ِ٣ٝاُشٓٞص اُجظش٣خ عبٗت  ٣غت إ رٔزِي -8

 .ٝهظذ٣خ ٓظذاه٤خ ٝرِج٤خ ُؾبعبد ٓؾذدح

اُجظش٣خ كبػ٤ِزٜب ك٢ اُخطبة أُشزشى ٖٓ خالٍ اثؼبدٛب اُزذا٤ُٝخ ٝع٤بهبد ٓ٘ظٔخ  زاًشحرٔزِي اُ -9

 اُزأص٤ش. رؾذدٛب اٗغبم اُؼشع ُزؾو٤ن

ًٞٗٚ  ٝاُظٞس٣خ اُِلظ٤خُزؼج٤ش ػٖ اُِـخ ا ٖٓ خالٍ اُظٞس١ُِ٘ض ٣زْ رلؼ٤َ اُٞظبئل٤خ  -44

 ٣ؾَٔ طلخ ش٤ٌِخ ٝٗظبّ ٝث٤٘خ دال٤ُخ.

صْ اػبدح ث٘بء اُِـخ اُزٞاط٤ِخ  ٝاإل٣ؾبئ٢رزلؼَ اُٞظبئل٤خ ٗز٤غخ أُخ٤ِخ ٝاُشثؾ اُز٢٘ٛ  -44

 .اُزاًشح اُجظش٣خ ثبعزذػبء 

ٗوَ أُؼب٢ٗ ٝاالكٌبس ٖٓ  إ االرظبٍ اُ٘بعؼ ٛٞ ػ٤ِٔخ ٓغزٔشح ٝٓزٌبِٓخ رزْ ٖٓ خالُٜب -40

 ؽشف ا٠ُ آخش.

ػ٠ِ أُغزٟٞ ٝرٞاكن ث٤ئ٢ ٤ِخ رلبْٛ عاالٗغب٤ٗخ ثٞطلٜب ٝ بئض ٝأُوذساد ظاُخرشرجؾ  -41

 ٝرغخ٤شٛب .االؽغبط(ٝ شًخأُبد١ ٝاُلٌش١ ثبُٞظبئق االسثؼخ )اُلٌش ٝاُشؼٞس ٝاُؾ

 -اٌسابمت :اٌذساساث 
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ُٔٞػٞع اُجؾش ٝر٘بٍٝ اُزاًشح اُجظش٣خ ٝرغ٣ٞن ُْ رزٌٖٔ اُجبؽضخ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ دساعخ هش٣جخ 

 ُزا رؼذ ٛزٙ اُذساعخ سائذح ك٢ أُغبٍ اُزخظظ٢. اُزاد.

 

 :اٌفصً اٌزاٌذ/اصشاءاث اٌبحذ

اػزٔذ أُٜ٘ظ اُٞطل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ, اؽذ اسًبٕ اُجؾش اُؼ٢ِٔ هبئْ ػ٠ِ اعبط  اٝال /ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش:

ػ٤ِٜب, ٗزبئظ ػ٤ِٔخ ٓؼزٔذ ػ٤ِٜب, ٝاالعٞثخ اُز٢ ٝرؾ٤ِِٜب ٝرؼذ اُ٘زبئظ اُز٢ ٗؾظَ  ٝطق اُظٞاٛش

ٗؾظَ ػ٤ِٜب ٖٓ اُٞطق ٝاُزؾ٤َِ اُذه٤ن ع٤ٔضَ ؽِٞال ُِٔشبًَ أُطشٝؽخ رٜذف ك٢ اُٜ٘ب٣خ 

 .ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٗزبئظ ٓو٘ؼخ

 

 :رأٍا /ِضخّغ اٌبحذ

 ,( 0400-0404االخ٤شح ك٢ اُؼشام ٝثزبس٣خ)ِخ االٗزخبث٤خ اُؾٔرظب٤ْٓ  ٣زٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش

ك٢ االخز٤بس خ اُجبؽض دٝهذ اػزٔذ ثغ٤طخ  ػشٞائ٤خٝرْ اخز٤بس ػ٤٘خ ٔاث ِضٍس إٌىاب اٌؼشالً( اػال)

 ػذدٙأُخزبسح ٝأُٔضِخ ٓغزٔغ اُجؾش  اُ٘ٔبرطًٝبٗذ  ,ك٢ اعب٤ُت أُؾبًبح ٝاُزؼج٤شػ٤٘بد ٓز٘ٞػخ 

 .رْ اخز٤بس اُ٘ٔبرط ؽغت أُؾذداد االر٤خ,اٗٔٞرط (   14)

 اخزالف اٗغبم اُؼشع. -4

 .اُزأ٣َٝاخزالف اعظ  -0

 (.رغضئخ كؼبءاد-ػالهبد ش٤ٌِخ - سٓض٣خ -ثظش٣خ -اخزالف اال٣ؾبءاد )ٗظ٤خ -1

 أُؾبًبد ٝر٘ٞع اعب٤ُت سثطٜب ثبُٞاهغ. -2

 طٞس(. -اُٞإ -ٗظٞص-ًزبث٤خ-)سٓٞص ؽشٝك٤خ ر٘ٞع اُذالالد اُجظش٣خ -3

 

 :راٌزا /ػٍٕت اٌبحذ

 اػالٗبد أُششؾ٤ٖ ُالٗزخبثبد)ضِخ ُِٔغزٔغ االط٢ِ ٖٓ رظب٤ْٓ ٔٓثغ٤طخ   ػشٞائ٤خرْ اخز٤بس ػ٤٘خ 

زبئظ اُز٢ ٣زؾظَ ػ٤ِٜب رٔضَ ؽِٞال اُ٘ٝإ ,اُزش٣ٝظ ُِٔششؾ٤ٖ ( أُغزخذٓخ ك٢ 0404اُؼشاه٤خ ُِؼبّ 

ٓز٘ٞػخ ك٢ اعزذػبء اُزاًشح اُجظش٣خ ًزُي ًبٗذ ٝعبئَ ُِزغ٣ٞن  اعب٤ُتارجؼذ  ًٜٞٗب ُِٔشٌِخ 

هذ ٝ, اُج٤ئبد أُغزٔؼ٤خ زخذآٜب ثٌضشح ٝرٞاعذٛب ك٢ ٓؼظْ ٝرْ اعٝاالعزٔبُخ , شُِزأص٤زار٢ اُوظذ١ اُ

ًٔب ٝر٘طجن ػ٠ِ ثبه٢ اُ٘ٔبرط ُـشع اُجؾش ٝاُزؾ٤َِ ُِٞطٍٞ ا٠ُ اُ٘زبئظ  ٗٔبرط( 3 رْ اخز٤بس)

 .٣ز٘بعت ٝٓٞػٞع اُجؾش ٘ٔبرطٝرْ اعزجؼبد أُزشبثٚ ٝأٌُشس ٝإ اخز٤بس اُُِؼ٤٘خ ا٤ٌُِخ ,

 

 :/اداة اٌبحذسابؼا 

رْ اػذاد اعزٔبسح ٓؾبٝس اُزؾ٤َِ اػزٔبدا ػ٠ِ اثشص أُإششاد اُز٢ ٗزغذ ػٖ االؽبس اُ٘ظش١ 

 .ٝٓؾبٝسٙ ُـشع اٗغبص ٓزطِجبد اُجؾش

 

  :خاِسا /صذق االداة واٌزباث

 ُٝـشع رؾو٤ن اُششؽ أُٞػٞػ٢ ك٢ اداح اُجؾش )طذم االداح( ٝٓ٘بعجزٜب ُو٤بط اُظبٛشح اُجؾض٤خ,

ُزٌزغت اُظذم ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُجؾض٤خ ثبػزٔبد  االعزٔبسح ػ٠ِ اُخجشاء ٖٓ ر١ٝ االخزظبصرْ ػشع 

ٓالؽظبرْٜ اُؼ٤ِٔخ ُزو٤٤ٜٔب, ٖٝٓ صْ رْ اخز٤بس ٗٔٞرط ٝاؽذ ٝرؾ٤ِِٚ ٝٓطبثوخ اُزؾ٤َِ ٓغ اُخجشاء 

 %. (83) ٓؼشكخ ٗغجخ االرلبم ٝهذ ًبٗذ ٗغجخ اُزؾ٤َِ ث٤ٖ اُزؾ٤َِ االٍٝ ٝاُضب٢ٗ اُخبسع٤٤ٖ ُٞطٍٞ 
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:وِٕالشخها تححًٍٍ ّٔارس اٌؼٍٕ :سادسا  

(4ٗٔٞرط سهْ )ا  

                                              0200-0202تاريخ:)حملة انتخابية(  دعاية اعالن : -

مباشر)اسم مع صورة( نوع العرض: -  

بصرية(-سببية –نوع االيماءات )نصية  -  

صور(-لون-نصوص —دالالت بصرية )كتابية -  

نفسية(-نوع المؤثرات:)دالالت بصرية  

  

  اٌىصف اٌؼاَ:   

ٌظهر فً اإلعالن المرشحٌن ، ألحد (0202) فً العراق ضمن الحملة االنتخابٌة للعام االعالن مطبوع

او  ترافقها النصوص واالرقام الممثلة للمعلومات النخبة، صورة شخصٌة المرشح وٌرتدي الزي الرسمً

 لألدالءلتً ٌنتمً لها المرشح وكذلك رمز المعلومات االنتخابٌة وكل معلومات ٌستخدمها المنتخب  الكتلة

عرض جانب ٌشٌر اإلعالن إلٌها ناتجة عن الشخصٌة وجه رسمت على  تلمٌح االبتسامةو بصوته

أُؼِٖ , ٣غزخذّ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد االٓبًٖ اُز٢ رؾز١ٞ ٓؾ٤ؾ ٗشبؽ أُششؼ ًزُي ؽز٠،  االطمئنان

ا  .االخز٤بس ثٞػغ ػالٓخ طؼ ُزٞع٤ٚ اُلٌشح ئ٠ُٓٔضال ٌُزِخ أُششؼ ٓغ اُشهْ االٗزخبث٢ ثؼذ رُي شؼبس   

  

 اٌخحًٍٍ:

الشًء الرئٌسً عند مالحظة اإلعالن هو أنه تمظهر من خالل الجانب الفكري و -:يحاءات الا-2

الستهداف جمهور معٌن. ٌستهدف هذا اإلعالن الطبقة المتوسطة  شبه خفٌة اٌحاءات بصرٌة ٌستخدم 

وارتداء الزي المتعارف علٌه ووضعٌه الٌد بطرٌقة  .محٌط نشاط الشخصٌة وخاصة  الذٌن ٌعٌشون فً 

عمرٌة معٌنة فً المجتمع ، واإلعالنات الالشعورٌة التً ٌتم  لفئةالستهداف إعالنً ال شعوري مبسطة 

حفزات الالشعورٌة ، هً أي إعالن ٌستهوي أي من الحواس فً أسفل خطوط الحصول علٌها من الم

 اإلدراك

. 

لصورة الشخصٌة وااللتفاتة لات الواقع من خالل التموضع كتتمظهر محافً هذا اإلعالن المصداقية:-0

 واالبتسامةالرجل  عٌنبالفروق الدقٌقة الموحٌة ، حٌث أنه ٌربط بشكل أساسً األشٌاء من  ئةملٌ البسٌطة

و التحكم  الحٌرة واتخاذ القرارٌمكن تجنب  هالمستهدف أن لقًتمٌخبر المعلن اللبالتسبب بشكل أساسً 

القرار عندما  لتأكٌدووضع اشارة الصح والموجودة بشكل واضح عالمة )صح( وضع من خالل فٌه

ن األشٌاء األخرى التً . وماخذت بطرٌقة االمر على رقم الكتلة لتحفٌز المتلقً على التصرف بالمثل 

من خالل ادراج اسماء المناطقٌة  باإلشارة مصداقٌة المعلومة ُتظهر الحملة اإلعالنٌة أنها تتمحور حول

 االماكن محٌط الحملة.

المجتمعٌة أو الُمُثل التً ٌمكن للناس  التقالٌدالمطبوعة  ٌةحملة اإلعالنالتستحضر  -:ابعاد الصورة -0

وٌترك  المستهدف من خالل التعاطف مع قضٌته ؤثر على المتلقً، فهً تبهاالتأثر او االرتباط بها 

المعلن المشاعر أو  ٌخاطب  المتواضعةالنظرة  مسؤولٌات. باستخدامالٌتحملون انطباعا بانهم ثقات و
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الى  تقودالتً االشارات نه سٌتوافق مع هذه ا ٌستخدم بطاقة على الجمهور المستهدف الذي ٌعرف

  حدد.تصرف م

ٌمكن أن نتحّرى مٌول الفكر التصمٌمً، وتأوٌالتِه للنظم التكوٌنٌة، وبنٌتِه  -:للغة والرمز القصديا-3

، وأنظمة العالقات ًالتصمٌم من تحلٌل وتركٌب منظومة العالقات فً بنٌة المنجز والسٌكولوجٌة

من الدٌالكتٌك بٌن مهٌمنات هً بمثابة دالالت التً تشتغل أنظمتها بنوع والمهٌمنة فً بنٌة االعالن، 

 الفكر، وما ٌمٌز األشكال من دالالت تعبٌرٌة انسانٌة.

ولغة  المحاورة البسٌطة من رموزفنكتشف بنٌة  -:وانساق البعد التداولي والتأويلالدالالت البصرية -4

 الموحىالل اختٌار اللون البنفسجً مع االصفر والزام من خ الجسد وتعابٌر الوجه كذلك من خالل النص

، ضمن دائرة عمل أنظمة التصمٌم التقلٌدٌة، التً تهدف الى اظهار جزء الى توحد وتمٌز الكتلة  

و المضمون واالختالف  اثبات الهوٌةاالٌجابً باإلعالن لذلك اشتغل سٌنارٌو االعالن على خصائص 

.لوجه الجانبٌة حركة انوع من االستعاضات الرمزٌة، التً جسدها و جعل منها عنصر سٌادة وهً هو   

التً تتجسد فً و، الهدوء فً طرح الرايالتً تعكس نظرة  مضمون الصورة  رجع الصدى:-5

ٌمكن النظر إلى هذا اإلعالن على أنه مضاد لإلعالن ، أو  نسانٌة المشتركة.المخاوف اال المشاركة لطرد

ر. ٌمكن النظر إلى بشكل مباش رشحبمعنى آخر ، إعالن ٌحاول عدم الظهور كإعالن. ال ٌعرض الم

  وهو االختٌار لرقم الكتلة. ٌركز أكثر على شًء آخراإلعالن على أنه 

اٌطبٍؼت االٔسأٍت حًٍّ ٔحى سبظ االحذاد اٌخً حّخٍه صفت اٌؼٍٍّت واٌّصذالٍت وترى الباحثة ان 

اٌطشق اٌّؼشوفت  فً اٌخصٍُّ وِحاواث اٌىالغ باػخباسها اوزش لشبا ٌٍزاث ٌىٓ اٌّصُّ اػخّذ

 فً اٌطشط واٌصاي اٌفىشة . واالبذاع واٌبؼٍذة ػٓ اٌّغاِشة

(0ٗٔٞرط سهْ )ا  

                                           0200-0202اعالن :دعاية )حملة انتخابية(  تاريخ: -

(شعار-رموز–مفردات  -صور –:مباشر)اسم  نوع العرض -  

بصرية(-سببية–نوع االيماءات )نصية  -  

صور(-لون-نصوص—دالالت بصرية )كتابية -  

نفسية(-نوع المؤثرات:)دالالت بصرية  

   

  اٌىصف اٌؼاَ: 

صورة شخصٌة ، ٌظهر فً اإلعالن (0202فً العراق ضمن الحملة االنتخابٌة للعام) االعالن مطبوع

او الكتلة لتً ٌنتمً لها الصور ممثلة بٌئة المرشح ترافقها النصوص و، المرشح وٌرتدي الزي الرسمً

 لألدالءالمعلومات االنتخابٌة وكل معلومات ٌستخدمها المنتخب  وشعار الكتلة االنتخابٌة و وكذلك رمز

ٌشٌر اإلعالن إلٌها ناتجة عن الوقفة المنتظمة للشخصٌة بالقرب من التفاف العلم العراقً تلمٌح و بصوته

 ٣ٔضَ ز١اُ أٌُبٕ طٞسحٟ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ ًٞزُي اؽز، توجه الو باألهدافالوطنٌة والتمسك عرض جانب 

ا ٓؾ٤ؾ ٗشبؽ أُششؼ ُزٞع٤ٚ ٓٔضال ٌُزِخ أُششؼ ٓغ اُشهْ االٗزخبث٢ , ٣غزخذّ أُؼِٖ ثؼذ رُي شؼبس 

ا٠ُ  ثبإلػبكخًزبث٢  ٗضٝٛٞ  ٖٓ خالٍ اُ٘ض أُشكن ُِظٞسح )ثؼضٓ٘ب ع٘٘زظش(االخز٤بس  اُلٌشح ئ٠ُ

  .االعْ اُز١ اخز ٓغبؽخ ٓ٘بعجخ ٖٓ كؼبء أُِظن
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 اٌخحًٍٍ:

الشًء الرئٌسً عند مالحظة اإلعالن هو أنه تمظهر من خالل الجانب الفكري و -:االيحاءات -2

بالقبة للمسجد وٌرافقها التفاف العلم العراقً كذلك الستهداف جمهور  شبه خفٌة اٌحاءات بصرٌة ٌستخدم 

فئة الناخبة واالٌحاء . ٌستهدف هذا اإلعالن اللتً ٌنتسب لها المرشح ااٌقونة او شعار للكتلة المرشحة 

محٌط نشاط الشخصٌة وخاصة  الذٌن ٌعٌشون فً  من التفاف العلم العراقً الى اهمٌة التوحد واالنسجام 

عمرٌة  لفئةالستهداف إعالنً ال شعوري عارف علٌه ووضعٌه الٌد بطرٌقة مبسطة وارتداء الزي المت 

الحصول ، واإلعالنات الالشعورٌة التً ٌتم  االطمئنان والثقة تأثٌرالقصد منها وضع  معٌنة فً المجتمع

من حركة العلم على القبة للمسجد ثم االلتفاف حول المدٌنة ووضوح  علٌها من المحفزات الالشعورٌة

. التمعن والتفكٌر إعالن ٌستهوي أي من الحواس ومنها،  السماء الصافٌة بالغة الزرقة للسالم واالمن  

 

تموضع للصورة الشخصٌة وااللتفاف للعلم الوالمجتمع  محاكات خاللمن  تتمظهر المصداقية:-0

بالفروق الدقٌقة الموحٌة ، حٌث أنه ٌربط بشكل أساسً األشٌاء  ئةملٌالعراقً حول المدٌنة وارتفاع القبة 

ٌمكن تجنب  هالمستهدف أن لقًتمٌخبر المعلن اللبشكل أساسً  العلم والرمز و وضعٌة الوقوفمن 

. ومن القرار لتحفٌز المتلقً على التصرف بالمثل  لتأكٌدواضح  و التحكم فٌه الحٌرة واتخاذ القرار

المناطقٌة من  باإلشارة مصداقٌة المعلومة ُتظهر الحملة اإلعالنٌة أنها تتمحور حول األشٌاء األخرى التً

كذلك استخدام الصورة الواقعٌة للشخصٌة دون مبالغة بنوع  قبة المسجد والسماء والعلم والنصخالل 

. استخدام اي مؤثرات تقنٌةالحركة او   

أو التً ٌمكن للناس االرتباط والدٌنٌة المجتمعٌة الصبغة  ٌةحملة اإلعالنالتستحضر  -ابعاد الصورة :-0

وٌترك انطباعا بانهم المستهدف من خالل التعاطف مع قضٌته  ؤثر على المتلقً، فهً تبها او التاثربها 

المعلن المشاعر أو  ٌخاطب  المتواضعةالنظرة  . باستخداموسٌحضون بالحماٌة من قبل المرشحثقات 

الى  تقودالتً االشارات نه سٌتوافق مع هذه ا مستهدف الذي ٌعرفٌستخدم بطاقة على الجمهور ال

  تصرف محدد.

ٌمكن أن نتحّرى مٌول الفكر التصمٌمً، وتأوٌالتِه للنظم التكوٌنٌة، وبنٌتِه  -:للغة والرمز القصديا-3

، وأنظمة العالقات المهٌمنة فً بنٌة ًمن تحلٌل وتركٌب منظومة العالقات فً بنٌة المنجز التصمٌم

هً بمثابة دالالت التً تشتغل أنظمتها بنوع من الدٌالكتٌك بٌن مهٌمنات الفكر، وما ٌمٌز واالعالن، 

وهً النظرة الموحٌة للمدٌنة االمنة وهً لغة تحاكً الذات بصورة  األشكال من دالالت تعبٌرٌة انسانٌة

.قصدٌة الوظٌفة لتأدٌةع الصورة غٌر مباشرة ٌؤكدها الشعار المندمج م  

البسٌطة من  الضمنٌة  المحاورةفنكتشف بنٌة  -:وانساق البعد التداولي والتأويلالدالالت البصرية -4

 ةالموحٌ لعلم والسماء الزرقاء امن خالل المقولة ورمزكذلك  والوقفة  ولغة الجسد وتعابٌر الوجه رموز

عمل أنظمة التصمٌم التقلٌدٌة، التً تهدف الى اظهار جزء ، ضمن دائرة وتمٌز الكتلة   حٌادٌةالى 

و المضمون واالختالف  اثبات الهوٌةاالٌجابً باإلعالن لذلك اشتغل سٌنارٌو االعالن على خصائص 

الجانبٌة  قفةحركة الونوع من االستعاضات الرمزٌة، التً جسدها و جعل منها عنصر سٌادة وهً هو 

.العلموالحركة التواصلٌة لاللتفاف   

التحدي  تبٌنو بشكل واضح وتبٌن االطمئنان  طرح الرايٌ مضمون الصورة  رجع الصدى:-5

. ال د لإلعالن ، أو بمعنى آخر ٌمكن النظر إلى هذا اإلعالن على أنه مضا نسانٌة المشتركة.المخاوف الل

وهو  ربشكل مباشر. ٌمكن النظر إلى اإلعالن على أنه ٌركز أكثر على شًء آخ رشحٌعرض الم

 االختٌار لرقم الكتلة.
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ػ٠ِ أُغزٟٞ أُبد١ ٝاُلٌش١   ٤ٚرلبٛٔاُطج٤ؼخ االسع٤ٓٞٗٞخ االٗغب٤ٗخ ثٞطلٜب ٝع٤ِخ  وترى الباحثة ان

كبٕ  ٝاُز٢ رغخش العزٌٔبٍ أُؼ٠٘ ثبُٞظبئق االسثؼخ )اُلٌش ٝاُشؼٞس ٝاُؾظ ٝاالؽغبط(ٝٓشرجطخ 

 .أُظْٔ ثٜزا اُ٘ٔٞرط ُْ ٣زٌٖٔ ٖٓ رؾو٤ن رُي سؿْ اػزٔبدٙ اُزٌض٤ق اُش٢ٌِ ٝكن ٗظبّ ٓشًض١ 

 

(1ٗٔٞرط سهْ )ا  

                                              0200-0202اعالن :دعاية )حملة انتخابية(  تاريخ: -

)اسم مع صورة(غير مباشر– مباشر نوع العرض: -  

(عالقات شكلية تصميمية-بصرية-سببية–نوع االيماءات )نصية  -  

(الوان-رسوم-صور-لون-نصوص—رموزدالالت بصرية ) -  

نفسية(-نوع المؤثرات:)دالالت بصرية  

  

  اٌىصف اٌؼاَ:   

صورة شخصٌة ، ٌظهر فً اإلعالن (0202فً العراق ضمن الحملة االنتخابٌة للعام) االعالن مطبوع

بصري من خالل تقنٌة  تأثٌرصورة اخرى احتلت وضع اقل ترافقها ، الزي الرسمًالمرشح وٌرتدي 

النصوص واالرقام الممثلة للمعلومات النخبة او الكتلة لتً ٌنتمً لها المرشح وكذلك رمز التشفٌف كذلك 

رسمت  االشارة االشعاعٌة و بصوته لألدالءالمعلومات االنتخابٌة وكل معلومات ٌستخدمها المنتخب 

ٟ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ ًٞزُي اؽز،  االضاءة عرض جانب ٌشٌر اإلعالن إلٌها ناتجة عن الشخصٌة ف خل

ا ٗشبؽ أُششؼشاكن ٓؼِٞٓبد اُز٢ ر ٓٔضال ٌُزِخ أُششؼ ٓغ اُشهْ , ٣غزخذّ أُؼِٖ ثؼذ رُي شؼبس 

ٓغ اسػ٤خ رذاخِذ ك٤ٜب  ٝرشاكوٜب سٓض ا٤ُٔضإ االخز٤بس ثٞػغ ػالٓخ طؼ ُزٞع٤ٚ اُلٌشح ئ٠ُاالٗزخبث٢ 

  رذسعبد إُِٞ االخؼش ٝرجب٣٘ذ ٓؼٜب اعْ أُششؼ ثبُِٕٞ االؽٔش.

 اٌخحًٍٍ:

الشًء الرئٌسً عند من خالل الجانب الفكري ورغم ان قصدٌة االٌحاء رسمت  -:االيحاءات -2

كن لكنها لم ت الستهداف جمهور معٌن شبه خفٌة اٌحاءات بصرٌة مالحظة اإلعالن هو أنه ٌستخدم 

محٌط نشاط ٌستهدف هذا اإلعالن الطبقة المتوسطة وخاصة  الذٌن ٌعٌشون فً  اذ .واضحه المقصد

الستهداف إعالنً ال بطرٌقة مبسطة الوقوف  وارتداء الزي المتعارف علٌه ووضعٌه .الشخصٌة 

الالشعورٌة التً ٌتم  االٌحاءاتفً المجتمع ، و متوسطة )فئة مستحقً االنتخاب(عمرٌة ات لفئشعوري 

الرمزٌة تمثلت ب)رمز المٌزان(وهو رمز العدالة كذلك اٌحاء االشعاع  الحصول علٌها من المحفزات

تمنح اٌحاء  انتخابٌةخلف صورة الشخصٌة المرشح ثم اختٌار المقولة المكررة على مدى اثر من حملة 

فً حفظ المتلقً على مدى الحمالت  منهاوتثبٌت الغاٌة  رلمخاطبة المخزون الفكري من خالل التكرا

 تأكٌديالمعاقبة للكتلة واٌضا اشارة الصح باللون االحمر كعنصر لونً قوي جاذب للبصر هو نوع 

وتدرجاته لمنح الثقة كونه مانح للراحة واٌحاء هدوء  باألخضرثم لون الفضاء  إلعالنللغاٌة من اساس 

 الموقف واستقراره.

بشكل تتمظهر محاكات الواقع من خالل التموضع للصورة الشخصٌة فً هذا اإلعالن  المصداقية:-0

و التحكم  الحٌرة واتخاذ القرارٌمكن تجنب  هالمستهدف أن لقًتمٌخبر المعلن الل وخلفه االشعاع أساسً
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والموجودة بشكل واضح لتاكٌد القرار  الحمراءوضع اشارة الصح و وضع عالمة )صح( من خالل فٌه

. ومن األشٌاء األخرى اخذت بطرٌقة االمر على رقم الكتلة لتحفٌز المتلقً على التصرف بالمثل  عندما

المناطقٌة من خالل ادراج  باإلشارة مصداقٌة المعلومة التً ُتظهر الحملة اإلعالنٌة أنها تتمحور حول

.مقولة تم تكرارها خالل تعاقب الحمالت السابقة وكذلك المٌزان رمز العدالة  

من  بها او التاثرالتً ٌمكن للناس االرتباط بها (الُمُثل ) ٌةحملة اإلعالنالتستحضر  -ابعاد الصورة :-0

مع  جاوبالمستهدف من خالل الت ؤثر على المتلقً، فهً تٌرافقهرمز المٌزان والنص الكتابً الذي 

رمز المٌزان ا باستخدام. وٌحققون العدالة  مسؤولٌاتالٌتحملون وٌترك انطباعا بانهم ثقات وقضٌته 

 تقودالتً االشارات نه سٌتوافق مع هذه ا بطاقة على الجمهور المستهدف الذي ٌعرف ٌستخدموالمقولة 

  الى تصرف محدد.

التً ٌمثلها  ٌمكن أن نتحّرى مٌول الفكر التصمٌمً، وتأوٌالتِه للنظم التكوٌنٌة -:للغة والرمز القصديا-3

، نشر شخصٌة ثانٌة تم ترشٌحها مسبقا  بإعادةمكون االعالن من رموز ومقوالت وتذكٌر تارٌخً 

، وأنظمة ًساٌكولوجٌة من تحلٌل وتركٌب منظومة العالقات فً بنٌة المنجز التصمٌمفتتكون بنٌة 

بنوع من الدٌالكتٌك بٌن  هً بمثابة دالالت التً تشتغل أنظمتهاوالعالقات المهٌمنة فً بنٌة االعالن، 

 مهٌمنات الفكر، وما ٌمٌز األشكال من دالالت تعبٌرٌة انسانٌة.

ولغة  المحاورة البسٌطة من رموزفنكتشف بنٌة  -:وانساق البعد التداولي والتأويلالدالالت البصرية -4

الصفر الموحً اختٌار اللون البنفسجً مع ا خاللالجسد وتعابٌر الوجه كذلك من خالل النص والزام من 

، ضمن دائرة عمل أنظمة التصمٌم التقلٌدٌة، التً تهدف الى اظهار جزء الى توحد وتمٌز الكتلة  

و المضمون واالختالف  اثبات الهوٌةاالٌجابً باإلعالن لذلك اشتغل سٌنارٌو االعالن على خصائص 

جعل منها عنصر سٌادة  نوع من االستعاضات الرمزٌة، التً جسدها وهو الرمزي الصوري او الكتابً 

.حافز للتواصل وفهم الرسالةو  

االستعداد التً تتجسد فً و، فً طرح الرايالصرامة التً تعكس  مضمون الصورة  رجع الصدى: -5

منظومة من ٌمكن النظر إلى هذا اإلعالن على أنه ف نسانٌة.المخاوف اال المشاركة لطردللتعاون و

بشكل مباشر. ٌمكن النظر إلى  رشحو بمعنى آخر ،. ال ٌعرض الم، أالرموز الموحٌة تحدٌد مسار واحد 

   وهو االختٌار لرقم الكتلة. اإلعالن على أنه ٌركز أكثر على شًء آخر

(2ٗٔٞرط سهْ )ا  

                                              0200-0202اعالن :دعاية )حملة انتخابية(  تاريخ: -

مع صورة(مباشر)اسم  نوع العرض: -  

بصرية(-سببية–نوع االيماءات )نصية  -  

(نص-عالقات تصميمية –ارقام  صور-لون-رمزدالالت بصرية ) -  

نفسية(-نوع المؤثرات:)دالالت بصرية  

    

  اٌىصف اٌؼاَ: 

تان صور، ٌظهر فً اإلعالن (0202فً العراق ضمن الحملة االنتخابٌة للعام) االعالن مطبوع

صورة للمرشح الجدٌد تناظرت على جانبً ترافقها ، وٌرتدي الزي الرسمًسابق مرشح لشخصٌة 
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لتً ٌنتمً لها المرشح وكذلك رمز المعلومات االنصوص واالرقام الممثلة للمعلومات الكتلة و الفضاء

وجه رسمت على  تلمٌح االبتسامةو بصوته لألدالءاالنتخابٌة وكل معلومات ٌستخدمها المنتخب 

ا أُششؼ ششذٟ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد اُز٢ رٞاؽزًزُي ،  اتالشخصٌ , ٣غزخذّ أُؼِٖ ثؼذ رُي شؼبس 

ًزُي اعزخذاّ  االخز٤بس ثٞػغ ػالٓخ طؼ ُزٞع٤ٚ اُلٌشح ئ٠ُٓٔضال ٌُزِخ أُششؼ ٓغ اُشهْ االٗزخبث٢ 

آب  رٞؽذ اُلؼبء ثِٕٞ ٝاؽذ) االصسم( .اُـب٣خ اٝ اُٜذف ُزأ٤ًذػجبسح ٗظ٤خ اٗوغٔذ ػ٠ِ اُغبٗج٤ٖ 

اُلؼبء ا٠ُ ٗظل٤ٖ ٓزؼبد٤ُٖ ثبُضوَ ٣ٝإًذ رُي  ٣زغضأٌُزبثبد رجب٣٘ذ ػٖ اُلؼبء ثبُِٕٞ )االطلش(ًٔب ا

ثبُو٤ٔخ اُج٤ؼبء.ٝاُزٞاصٕ ٖٓ خالٍ ٗظ٤ٖ اؽزِذ اُضِش االعلَ اُلؼبء   

 اٌخحًٍٍ:

الشًء الرئٌسً عند مالحظة و التأثٌر النفسً ومخاطبة المشاعرمن خالل  تتمظهر -:االيحاءات -2

وتمل ذلك باالبتسامات  الستهداف جمهور معٌن شبه خفٌة اٌحاءات بصرٌة اإلعالن هو أنه ٌستخدم 

. ٌستهدف هذا اإلعالن الطبقة المتوسطة وخاصة  الذٌن ٌعٌشون فً الكبٌرة على وجوة الشخصٌتان

الستهداف إعالنً ال الواثقة  وارتداء الزي المتعارف علٌه ووضعٌه الٌد .محٌط نشاط الشخصٌة 

،كما وتؤكد حالة التوازن بالقرار وجود او توزٌع المفردات عمرٌة معٌنة فً المجتمع  لفئةشعوري 

.بشكل توازن متماثل غٌر متطابق داللة على وحدة الراي والثبات  

الشخصٌة وااللتفاتة  ات الواقع من خالل التموضع للصورظهر محاكتفً هذا اإلعالن المصداقية:-0

 واالبتسامة عٌنالبالفروق الدقٌقة الموحٌة ، حٌث أنه ٌربط بشكل أساسً األشٌاء من  ئةملٌالبسٌطة 

و  الحٌرة واتخاذ القرارٌمكن تجنب  هالمستهدف أن لقًتمٌخبر المعلن اللبالتسبب بشكل أساسً الكبٌرة 

الموجودة بشكل واضح لتاكٌد القرار وضع عالمة )صح(ووضع اشارة الصح و من خالل التحكم فٌه

. ومن األشٌاء األخرى عندما اخذت بطرٌقة االمر على رقم الكتلة لتحفٌز المتلقً على التصرف بالمثل

فً مركز  هو رقم الكتلة بحجم كبٌر مصداقٌة المعلومة التً ُتظهر الحملة اإلعالنٌة أنها تتمحور حول

.الفضاء  

من  بها او التاثرالُمُثل التً ٌمكن للناس االرتباط بها  ٌةحملة اإلعالنالتستحضر  -ابعاد الصورة :-0

وٌترك المستهدف من خالل التعاطف مع قضٌته  ؤثر على المتلقً، فهً تخالل النص ومضمون النص

المعلن المشاعر أو  ٌخاطب  واالبتسامة النظرة  مسؤولٌات. باستخدامالٌتحملون انطباعا بانهم ثقات و

الى  تقودالتً االشارات نه سٌتوافق مع هذه ا قة على الجمهور المستهدف الذي ٌعرفٌستخدم بطا

  .والشعور بالثقة واالمان تصرف محدد

ٌمكن أن نتحّرى مٌول الفكر التصمٌمً، وتأوٌالتِه للنظم التكوٌنٌة، وبنٌتِه  -:للغة والرمز القصديا-3

تحلٌل  هو موحٌة بالسعادة وجهاالمام مع تعابٌر نحو  الوجوه بالتوجهالمخاطبة للمتلقً  الساٌكولوجٌة

هً و، وأنظمة العالقات المهٌمنة فً بنٌة االعالن، ًوتركٌب منظومة العالقات فً بنٌة المنجز التصمٌم

بمثابة دالالت التً تشتغل أنظمتها بنوع من الدٌالكتٌك بٌن مهٌمنات الفكر، وما ٌمٌز األشكال من دالالت 

 تعبٌرٌة انسانٌة.

ولغة  المحاورة البسٌطة من رموزفنكتشف بنٌة  -:الدالالت البصرية والتاويل وانساق البعد التداولي-4

الجسد وتعابٌر الوجه كذلك من خالل النص والزام من خالل اختٌار اللون البنفسجً مع االصفر الموحً 

ف الى اظهار جزء ، ضمن دائرة عمل أنظمة التصمٌم التقلٌدٌة، التً تهدالى توحد وتمٌز الكتلة  

و المضمون واالختالف  اثبات الهوٌةاالٌجابً باإلعالن لذلك اشتغل سٌنارٌو االعالن على خصائص 

حركة الوجه الجانبٌة .نوع من االستعاضات الرمزٌة، التً جسدها و جعل منها عنصر سٌادة وهً هو   



18 
 

 روالتأثٌب االقناع ولغرض تحدٌد سبل تحقق رجع الصدى استخدم االعالن اسلو رجع الصدى:-5

ٌمكن النظر إلى هذا  نسانٌة المشتركة.الا تبادل المشاعرالتً تتجسد فً و، النفسً بالدرجة االولى 

وهو االختٌار لرقم  شًء آخر كذلك بشكل مباشر رشحٌعرض الم ، أوبٌئة مطمئنة اإلعالن على أنه 

  .واتخاذ القرار الكتلة

  

(3ٗٔٞرط سهْ )ا  

 

                                             0200-0202اعالن :دعاية )حملة انتخابية(  تاريخ: -

مباشر)اسم مع صورة( نوع العرض: -  

بصرية(-نوع االيماءات )سببية -  

(رمز-ةصور-لون-موروثدالالت بصرية ) -  

نفسية(-نوع المؤثرات:)دالالت بصرية  

    

  اٌىصف اٌؼاَ: 

صورة شخصٌة ، ٌظهر فً اإلعالن (0202فً العراق ضمن الحملة االنتخابٌة للعام) مطبوعاالعالن 

ترافقها النصوص واالرقام الممثلة للمعلومات النخبة او الكتلة ، تقلٌدي )العربً(المرشح وٌرتدي الزي ال

 لألدالء لتً ٌنتمً لها المرشح وكذلك رمز المعلومات االنتخابٌة وكل معلومات ٌستخدمها المنتخبا

ٓؾ٤ؾ ٗشبؽ ؼ ثٞػؼ٤خ اُٞهٞف ٝاالرضإ ًزُي ر٤ٔض اُزظ٤ْٔ ثٞعٞد طٞسح اُشخظ٤خ ُِٔشش،  بصوته

ا أُششؼ  ُزٞع٤ٚ اُلٌشح ئ٠ُٓٔضال ٌُزِخ أُششؼ ٓغ اُشهْ االٗزخبث٢ , ٣غزخذّ أُؼِٖ ثؼذ رُي شؼبس 

 االخز٤بس ثٞػغ ػالٓخ طؼ.

  

 اٌخحًٍٍ:

الشًء الرئٌسً عند مالحظة اإلعالن هو أنه الجانب الفكري وتمظهر من خالل  -:االيحاءات -2

وخاصة   المخولٌن لالنتخاب. ٌستهدف هذا اإلعالن الطبقة وضمنٌة  شبه خفٌة اٌحاءات بصرٌة ٌستخدم 

العربً ٌوحً الى التضامن مع هذه الفئة من وارتداء الزي  .محٌط نشاط الشخصٌة الذٌن ٌعٌشون فً 

عمرٌة  لفئةالستهداف إعالنً ال شعوري رف علٌه ووضعٌه الٌد بطرٌقة مبسطة المتعاناحٌة االنتماء 

جتمع ، واإلعالنات التً ٌتم الحصول علٌها من المحفزات الالشعورٌة ، هً إعالن معٌنة فً الم

.ٌستهوي من الحواس فً أسفل خطوط اإلدراك  

 

وابراز تتمظهر محاكات الواقع من خالل التموضع للصورة الشخصٌة فً هذا اإلعالن المصداقية:-0

بط بشكل تبالفروق الدقٌقة الموحٌة ، حٌث أنه ٌر ئةملٌ هً الزي ممثل البٌئة التً تنحدر منها الشخصٌة

و  الحٌرة واتخاذ القرارٌمكن تجنب  هالمستهدف أن لقًتمٌخبر المعلن اللأساسً بالتسبب بشكل أساسً 

وضع عالمة )صح(ووضع اشارة الصح والموجودة بشكل واضح لتاكٌد القرار  من خالل التحكم فٌه

. ومن األشٌاء األخرى عندما اخذت بطرٌقة االمر على رقم الكتلة لتحفٌز المتلقً على التصرف بالمثل 
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المناطقٌة من خالل ادراج  باإلشارة مصداقٌة المعلومة التً ُتظهر الحملة اإلعالنٌة أنها تتمحور حول

 اسماء االماكن محٌط الحملة.

المجتمعٌة أو الُمُثل التً ٌمكن للناس  التقالٌدالمطبوعة  ٌةحملة اإلعالنالتستحضر  -ابعاد الصورة :-0

وٌترك المستهدف من خالل التعاطف مع قضٌته  ؤثر على المتلقً، فهً تبها او التاثراالرتباط بها 

المعلن المشاعر أو  ٌخاطب  المتواضعةالنظرة  مسؤولٌات. باستخدامالٌتحملون و انطباعا بانهم ثقات

تقودالى تصرف التً االشارات نه سٌتوافق مع هذه ا ٌستخدم بطاقة على الجمهور المستهدف الذي ٌعرف

  محدد.

، وبنٌتِه ٌمكن أن نتحّرى مٌول الفكر التصمٌمً، وتأوٌالتِه للنظم التكوٌنٌة -:للغة والرمز القصديا-3

، وأنظمة العالقات ًوالساٌكولوجٌة من تحلٌل وتركٌب منظومة العالقات فً بنٌة المنجز التصمٌم

هً بمثابة دالالت التً تشتغل أنظمتها بنوع من الدٌالكتٌك بٌن مهٌمنات والمهٌمنة فً بنٌة االعالن، 

 الفكر، وما ٌمٌز األشكال من دالالت تعبٌرٌة انسانٌة.

ولغة  المحاورة البسٌطة من رموز ةفنكتشف بنٌ -:صرية والتاويل وانساق البعد التداوليالدالالت الب-4

، ضمن دائرة الى توحد وتمٌز الكتلة   الموحً ه كذلك من خالل النص والزام منالجسد وتعابٌر الوج

عمل أنظمة التصمٌم التقلٌدٌة، التً تهدف الى اظهار جزء االٌجابً باإلعالن لذلك اشتغل سٌنارٌو 

الرمزٌة، التً  االستعاضاتنوع من هو و المضمون واالختالف  اثبات الهوٌةاالعالن على خصائص 

.الزي والظهور بالطابع التقلٌديجسدها و جعل منها عنصر سٌادة وهً   

التً و، فً طرح الرايالمصداقٌة  واقناع المقابل التً تعكس  مضمون الصورة  الصدى: رجع-5

لكن االعالن هنا بشكل مباشر  رشحٌعرض الم .والترددنسانٌة المخاوف اال المشاركة لطردتتجسد فً 

  وهو االختٌار لرقم الكتلة. ٌركز أكثر على شًء آخر

  إٌخائش اٌّسخخٍصت ِٓ اٌخحًٍٍ:

ُْ رظٜش اٗغبم اُؼشع اُوظذ٣خ ٝاال٣ؾبءاد أ١ اخزالكبد ِٓؾٞظخ ًٝبٗذ اُ٘ٔط٤خ ك٢ اُطشػ  -4

(.ار ارجؼذ 3-2-1-0-4ك٢ ع٤ٔغ اُ٘ٔبرط ًٔب ك٢) اإلظٜبس٣خٓزشبثٜخ اٝ ٓزوبسثخ ك٢ اُؼ٤ِٔبد 

أُٞؽ٤خ ٖٓ سٓٞص ثظش٣خ ػ٠ِ اُـبُت ٝرزجؼٜب اُ٘ظ٤خ ثبُذسعخ اُضب٤ٗخ ك٢ اعزخذاّ راد اُزو٤٘بد 

 عزخذاّ.اال

اػزٔذ (ار 3(ٓغ اخزالف ثغ٤ؾ ك٢ اُؼ٤٘خ)2-1-0-4ػٜش اُؼؼق اُزأ٢ِ٣ٝ ك٢ اُ٘ٔبرط ) -0

ٖٓ ٓظذاه٤خ خب٤ُخ ٖٓ ػ٘بطش اُغزة اُز٢ رؾون اُوظذ٣خ ك٢ اُزأ٣َٝ  اُذاسعخأُظ٤ٖٔٔ االعظ 

 .ك٢ اُطشػ ُزٞع٤ٚ ُٔزِو٢ ٗؾٞ ٓغبس ٓؾذد ٝٓؼ٠٘ ٓؾذد الرخبر هشاس

ك٢  اُزأص٤شػؼ٤لخ (ًٝبٗذ 2-1-0-4اُ٘ٔبرط )بد اُظٞسح ُْ رزؼؼ آٌب٤ٗبرٜب ك٢ اثؼ -1

 .ٝاُزأص٤ش(سؿْ االشبساد اُجغ٤طخ ك٢ ػّٔٞ اُزظ٤ْٔ ٌُٜ٘ب ًبٗذ ٓزشبثٜخ ك٢ االخشاط 3اُ٘ٔٞرط)

ُـخ اُغغذ ثٔإشش ٝاؽذ ك٢ اؿِج٤خ اُ٘ٔبرط ٝٛٞ  (3-2-1-0-4اػزٔذد اُزظب٤ْٓ ك٢ اُ٘ٔبرط). -2

رغذ اُجبؽضخ أ١ اؽزٔبالد ٝ ثذائَ اخشٟ ٖٓ ا٣ٔبءاد ٓذسٝعخ ٝعبء إُِٞ  ُْٝ اُٞعٚرؼج٤ش 

اُشٓض اُوظذ١ كوذ ٝرشٟ اُجبؽضخ إ اؿِت  ضٓب ٣خآب  ٝاالعزخذاّ. ثبأل٤ٔٛخثبُذسعخ اُضبُضخ 

رالك٤ب  ػ٤٘ٔخاُ٘ٔبرط رشبثٜذ ثبُِـخ اُشٓض٣خ اُغِٜخ ٝاالثزؼبد ػٖ أُـبٓشح ثبعزخذاّ ٓلب٤ْٛ 

 رُي ػ٠ِ عشػخ االعزغبثخ ٝاُزلبػَ. ٝاُزأص٤شك٢ ؽَ اُشٓٞص  اُزأخشُؾذٝس عٞء اُلْٜ اٝ 

اٝ  طٞس-اُٞإ-ٗظٞص-ًزبث٤خ-سٓٞص ؽشٝك٤خٖٓ  اُذالالد اُجظش٣خاثزؼذد اُزظب٤ْٓ ػٖ ر٘ٞع  -3

٤ٔض ك٢ االخشاط ٝاُطشػ ٝرشٟ اُجبؽضخ إ اُزو٤ِذ ٝاُظٞسح اُ٘ٔط٤خ ٣لوذ اُزظ٤ْٔ طلخ اُز رشبثٜٜب
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ًٝزُي االخزالف ٣ٔ٘ؼ اُزظ٤ْٔ اثؼبد عذ٣ذح ُزِج٤خ االؽز٤بعبد ٝٗٞع ٖٓ اُغزة ٝؽ٤بصح االٛزٔبّ 

 .ٝٝهذ اًجش ُِٔشاهجخ ٓغ االُزضاّ ثبُِـخ أُشزشًخ ٝٝاػؾخ ٝٓلٜٞٓخ 

إ سعغ اُظذٟ ٛٞ ٓشرجؾ ثؾبُٚ اُزؼض٣ض اُزٞاط٢ِ ٝأُغبػذح ٝاُؾش ػ٠ِ ارخبر اُوشاس اال٢ٗ  -4

(ًٕٞ اُزظب٤ْٓ اؿِجٜب ارخزد ؽبثؼب 3-2-1-0-4ك٢ اُ٘ٔبرط ) ه٤بعٚ ٣ٌٖٔال ٝٛزا  ,اُِؾظ٢

ثبُؼشع ٝاثزؼذد ػٖ رلؼ٤َ ٝظبئل٤خ اُشعبُخ ٖٓ ٗوَ أُؼب٢ٗ ٝاالكٌبس ٝرؾو٤ن سثؾ  ٔبصالٓز

 ر٢٘ٛ ٝث٘بء ُـخ رٞاط٤ِخ ٓغ أُزِو٢.

١ ع٤ٔغ اُ٘ٔبرط ػ٠ِ أُغزٟٞ أُبد١ ٓٔب اصش  دُِز٘ظ٤ٔبك٢ رـ٤٤ش االٗغبم أُؼزٔذح ظٜش ػؼلب  -7

ػ٠ِ اعزٌٔبٍ أُؼ٠٘ ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ ا٣ُٞٝخ ك٢ اُزوجَ ٝٓخبؽجخ اُطج٤ؼخ االٗغب٤ٗخ ُ٘وَ أُلب٤ْٛ 

ك٢ اُؾظ ٢ٛٝ ٗوبؽ عٞٛش٣خ ك٢  اُزأص٤ش ٝأُشبػش آٝٓخبؽجخ اُلٌش أُغزٔؼ٢ اٝ رؾش٣ي 

 اُخطبة ًٔب رغذٛب اُجبؽضخ. 

 ت ِٓ ٔخائش اٌخحًٍٍ:اٌّسخخٍص االسخٕخاصاث

إ اٗغبم اُؼشع اُوظذ٣خ ٝاال٣ؾبءاد اُـ٤ش اُ٘ٔط٤خ ك٢ اُطشػ رؼذ ػبٓال اعبع٤ب ُ٘غبػ  -4

ًٔب إ اُز٘ٞع اُخطبة اُجظش١ ٝصجبرٚ ك٢ اُزاًشح ثشٌَ اكؼَ ٖٓ اُ٘ٔط٤خ ٝاُزٔبصَ اُش٢ٌِ 

ك٢ ٗٞػ٤خ اال٣ؾبءاد ٖٓ ٗظ٤خ اٝ ثظش٣خ اٝ سٓض٣خ اٝ ؿ٤شٛب ٢ٛ ٓغبؽبد رجؼش ػ٠ِ 

 .اُزغذ٣ذ ك٢ اُطشػ ٝاالثزؼبد ػٖ ظبٛشح اُزشبثٚ ٝاُزٌشاس  

 إ  اُزأ٣َٝ  ٛٞ ٓغبس ك٢ اُطشػ ُزٞع٤ٚ ُٔزِو٢ ٗؾٞ ٓغبس ٓؾذد ٝٓؼ٠٘ ٓؾذد الرخبر هشاس -0

ؽبهبد ٓغزٔذح هٞرٜب ٖٓ أُظذاه٤خ ك٢ اُطشػ  ٣خزضٌُٕٖ ًٝٔب رشٟ اُجبؽضخ إ اُزب٣َٝ 

ٝاُوظذ٣خ أُٜٔ٘غخ أُذسٝعخ ٝأُ٘زظٔخ  ُزا ٣ٌٕٞ اُزب٣َٝ ٛٞ ٓغبس ُالهزشاة ٖٓ اُؾظ 

 .ٝاُشؼٞس ٝاُوذسح ػ٠ِ اُلْٜ 

رؼط٢ راد  ال كأٜٗبػ٘ذٓب رٌٕٞ ٗبثؼخ ٖٓ اعٞاء ٌٓشسح اٝ ٓطشٝؽخ عبثوب  اثؼبد اُظٞسحإ  -1

راد اثؼبد عذ٣ذح ٓغزٔذح ٖٓ اُظشٝف ٝاُٞاهغ اال٢ٗ ٝٓشرجطخ ثبُٞاهغ ػ٘ذٓب رٌٕٞ  اُزأص٤ش

اُؼَٔ ٖٓ سثؾ االؽذاس ٝٓؾبًبد اُٞاهغ اُغذ٣ذ ُزِج٤خ االؽز٤بعبد االٗغب٤ٗخ الٕ رُي ع٤ٌٖٔ 

 .ٝاُخشٝط ػٖ اُظٞسح اُ٘ٔط٤خ ثٔلب٤ْٛ ٢ٛ اهشة ُزِج٤خ اُؾبعبد 

ٛٞ ػبَٓ سر٤ت  ٝؿ٤ش كؼبٍ ك٢ ٝهز٘ب  اُِـخ اُشٓض٣خ اُغِٜخ ٝاالثزؼبد ػٖ أُـبٓشح إ   -2

رالك٤ب ُؾذٝس عٞء اُلْٜ اٝ اُزأخش ك٢ ؽَ اُشٓٞص اُؾبػش ٢ٛٝ رو٤٘خ ر٤٘ٛخ ٣زجؼٜب أُظْٔ 

٣ٔ٘غ ٖٓ ارجبع اُز٘ٞع ُـخ سٓض٣خ  ٌُٖ ٛزا ال ٝاُزأص٤ش رُي ػ٠ِ عشػخ االعزغبثخ ٝاُزلبػَ

رلؼ٤َ اُٞظبئل٤خ ك٤ٜب ٖٓ ٓشزشًخ ٝاػؾخ ٝٓلٜٞٓخ ٖٓ خالٍ اُذالالد اُجظش٣خ أُخزِلخ ٝ

 .سثؾ ر٢٘ٛ ٝث٘بء ُـخ رٞاط٤ِخ ٓز٤ٔضح ثبُزغذ٣ذ ٝاُؾذاصخ ك٢ اُطشػ

إ سعغ اُظذٟ ٛٞ ٓشرجؾ ثؾبُٚ اُزؼض٣ض اُزٞاط٢ِ ٝأُغبػذح ٝاُؾش ػ٠ِ ارخبر اُوشاس  -3

ػٖ رلؼ٤َ ٝظبئل٤خ اُشعبُخ ٖٓ  ٣جزؼذ ٝإ ارجبع اُطبثغ أُزٔبصَ ك٢ االخشاطاال٢ٗ اُِؾظ٢, 

 ؼب٢ٗ ٝاالكٌبس ٝرؾو٤ن سثؾ ر٢٘ٛ ٝث٘بء ُـخ رٞاط٤ِخ ٓغ أُزِو٢.ٗوَ أُ

١ ع٤ٔغ اُ٘ٔبرط ػ٠ِ  دُِز٘ظ٤ٔبك٢ رـ٤٤ش االٗغبم أُؼزٔذح ػؼلب  ٖٓ خالٍ اُ٘زبئظ ثشص -4

صش ػ٠ِ اعزٌٔبٍ أُؼ٠٘ ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ ا٣ُٞٝخ ك٢ اُزوجَ ٝٓخبؽجخ ٝٛزا ٣إأُغزٟٞ أُبد١ 

ك٢  اُزأص٤شٝ  ٝ رؾش٣ي أُشبػشبؽجخ اُلٌش أُغزٔؼ٢ أُلب٤ْٛ ٝٓخاُطج٤ؼخ االٗغب٤ٗخ ُ٘وَ 

 اُؾظ ٢ٛٝ ٗوبؽ عٞٛش٣خ ك٢ اُخطبة ًٔب رغذٛب اُجبؽضخ. 
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 -اٌخىصٍاث اٌّسخخشصت ِٓ ٔخائش اٌبحذ واٌخحًٍٍ:

سٓض٣خ  ....اُخ(ُالثزؼبد ػٖ  -ثظش٣خ–رٞط٢ اُجبؽضخ ثبػزٔبد اال٣ؾبءاد أُز٘ٞػخ )ٗظ٤خ  -4

٣إصش عِجب ػ٠ِ كبػ٤ِخ ا٣ظبٍ ٓؼب٢ٗ اُشٓٞص ٝارالء اُزاًشح  ألٗٚاٝ اُزٌشاس  ػسربثخ اُطش

 ثزٌشاساد اُظٞس اُز٤٘ٛخ ٝثبُزب٢ُ االثزؼبد ػٖ ًَ ٓب ٛٞ ٌٓشس.

اػزٔبد أُظذاه٤خ ًٞٗٚ اؽذ االعظ أُٜٔخ ُزؾظ٤َ اُضوخ ٝٛٞ ؽبكض ٣جو٠  رٞط٢ اُجبؽضخ ة -0

ُٝٔب ًبٕ اُزٖٛ ٣غزٔذ ك٢ اُزاًشح ٖٓ خض٣ٖ أُؼِٞٓبد عٞاء ًبٗذ هظ٤شح االٓذ اٝ ؽ٣ِٞخ 

أُؼِٞٓبد ٖٓ ٓخضٕٝ اُزاًشح ,كبٕ ػ٤ِٔخ سثؾ االؽذاس ُزِج٤خ اُؾبعبد اال٤ٗخ ٛٞ ػبَٓ 

 خطش ٖٓ اعزؾؼبس ٓؼِٞٓبد ٗبهظخ اٝ ؿ٤ش ده٤وخ ٝثبُزب٢ُ كوذإ أُظذاه٤خ ٝاٗؼذاّ اُضوخ

 عِجب ػ٠ِ ارخبر اُوشاس. ٝاُزأص٤ش

ٝاػؾٚ ٝٓلٜٞٓخ ٌُٖ ػبَٓ اُخشٝط ػٖ  سؿْ إ اُظٞسح أُضب٤ُخ أُخضٝٗخ رزظق ثبٜٗب -1

ٝاُشٌَ اُغذ٣ذ ؿبُجب ٓب ٣غزة أُزِو٢ ثشٌَ اًجش ٖٓ اُظٞس  ُِزأص٤شاُ٘ٔط٤خ ٛٞ ػبَٓ ْٜٓ 

ُزا رٞط٢ اُجبؽضخ ثبػزٔبد طٞس راد دالالد ٓز٘ٞػخ )ؽشٝك٤خ  أُخضٝٗخ ٝأُزشبثٜخ عبثوب.

اُوبث٤ِخ ػ٠ِ رلؼ٤َ اُٞظبئل٤خ  ػالهبد رظ٤ٔ٤ٔخ ٓخزِلخ ُج٘بء ٌٕٓٞ ُٚ–اشٌبٍ –اُٞإ -ًزبث٤خ–

 ث٘وَ أُؼب٢ٗ  ُزؼض٣ض اُزٞاٍ ٝاُوذسح ػ٠ِ ارخبر اُوشاس.

رغذ اُجبؽضخ إ اػزٔبد اُزٌض٤ق اٝ اُزجغ٤ؾ اُـ٤ش ٓجشس ٛٔب ػٞآَ عِج٤خ ػ٠ِ خضٕ أُؼِٞٓخ  -2

رٔضَ ش٤لشاد رغزـشم ٝهزب ُِزل٤ٌي  ألٜٗبرزؾون  ك٢ اُزاًشح ًٕٞ اُ٘زبئظ أُجزـبح ٜٓ٘ب ال

ٝاٗؾشاكٜب ػٖ أُغبس أُوشس ُؾبُخ االعزغبثخ ,ٝٛٞ ػ٘ظش ٝاُؾَ ٝرغزِٜي اُطبهخ اُز٤٘ٛخ 

  عِج٢ ػ٠ِ اُ٘زبئظ أُطِٞثخ.

 

 :روزشػ اُجبؽضخ اٌّمخشحاث :

 ػ٠ِ أُزِو٢( اُزأص٤شأُغزٟٞ أُبد١ ُِٔزِو٢ ٝرؾذ٣ذ عجَ اعشاء دساعخ ػٖ) -4

 ()اُضٞاثذ ٝأُزـ٤شاد ك٢ ػِْ اُزؾٌْ اُ٘لغ٢ ٝاصشٛب ػ٠ِ اُزاًشح اُجظش٣خاعشاء دساعخ ػٖ  -0

 

 استمارة تحلٌل

 خصائص اٌزاوشة اٌبصشٌت فً اػالٔاث حسىٌك اٌزاث وحأرٍشها ػٍى اٌّخٍمً

نصية إيحاءات ايحاءآت -2   

 ايحاءآت بصرية

 ايحاءآت رمزية

 ايحاءآتعالقات

الواقعمحاكات  ربط االحداث والمصداقية   المصداقية 

الخروج عن الصورة 
 النمطية 

اللغة المشتركة واضحة 
 ومفهومة واللغة الرمزية

 الخطاب النفسي

 ربط االحداث االقناع

 
 

الصورة -0 ابعاد جديدة لتلبية االحتياجات الشخصية المعلنة
والداللة 
والرمز 

 الرسالة االعالنية

 المتلقي
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القصدي  الداللة البصرية ربط االحداث 
 خروج عن النمطية المحدد

 التاثير النفسي

االلوان ( –االيماءات -تنوع اللغة)لغة الجسد المشاركة  

 التوصيل

 التفاعل

الدالالت  -3 بناء لغة تواصلية حروف
 رموز البصرية 

 الوان

 صور

-ربط ذهني– التشويق
 تواصل

التاويل -4 رجع الصدى  

 الجذب

 االثارة

 انساق البعد التداولي الحركة 

 الشعور

 

 

References 

 [1] ,ث٤شٝد, اُغضء  داس اُؾؼبسح اُؼشث٤خ ُِ٘شش,ظؾبػ ,اُ ٓؼغْ اُؼال٢ِ٣ ,اُؼالٓخ اُش٤خ

  .001 طلؾخ ,4972االٍٝ,

 [2]- ,ث٤شٝد, اُغضء  داس اُؾؼبسح اُؼشث٤خ ُِ٘شش,ظؾبػ ,اُ ٓؼغْ اُؼال٢ِ٣ ,اُؼالٓخ اُش٤خ

 220طلؾخ ,4972االٍٝ,

 [3]- ,ث٤شٝد  ,داس اٌُزبة اُؼشث٢ ُِ٘شش, ٓخزبس اُظؾبػٓؾٔذ اثٖ اث٢ ثٌش , اُشاص١

 .100,ص4984,ُج٘بٕ,

 [4]- ,ث٤شٝد, اُغضء  -داس اُؾؼبسح اُؼشث٤خ ُِ٘ششظؾبػ ,اُ ٓؼغْ اُؼال٢ِ٣ ,اُؼالٓخ اُش٤خ

 .414طلؾخ , 4972االٍٝ. ؽ اال٠ُٝ ,

 [5]- ,ث٤شٝد, اُغضء  -داس اُؾؼبسح اُؼشث٤خ ُِ٘ششظؾبػ ,اُ ٓؼغْ اُؼال٢ِ٣ ,اُؼالٓخ اُش٤خ

                                                                     .212طلؾخ , 4972االٍٝ. ؽ اال٠ُٝ ,

                                                                                                             

ment Internet 

 [6] , داس اُلٌش ُِ٘شش      0, ,ؽطؼٞثبد اُزؼِْٓؾٔٞد عبُْ ٝاُشؾبد, ٓغذ١ ٝػبشٞس, اؽٔذ,

 .94(,طلؾخ 0444ٝاُزٞص٣غ, ػٔبٕ, االسدٕ, ُغ٘خ )

 [7] ,(, 440ػذد ) ,اُؼِّٞ االهزظبد٣خ ٝاالداس٣خ خٓغِص٣٘خ اثشا٤ْٛ ؽغٖ , ػٔش ػجذأُؾغٖ ػ٢ِ

 .28,ص(0444ُغ٘خ ) (,02) أُغِذ
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