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البن ــاء الوظيف ــي لإلعالن ــات ف ــي املواق ــع الصحفي ــة العراقي ــة
م.م بيرق حسين جمعة الربيع ي
جامعة بغداد  --كلية اإلعالم

املس ــتخلص
ش ــهدت تقني ــات االتص ــال واالع ــام ف ــي العقدي ــن االخيري ــن تح ــوالت ع ــدة مه ــدت
لظه ــور ممارس ــات اتصالي ــة وإعالمي ــة جدي ــدة عل ــى ع ــدة اصع ــدة منها(سياس ــية ،ثقافي ــة،
اقتصادي ــة ،تقني ــة ،فني ــة) ،وبدوره ــا ادت ال ــى ظه ــور اتجاه ــات وظواه ــر إعالمي ــة جدي ــدة ف ــي
مختلف مجاالت االعالم جديرة بالبحث والدراسة ومنها(االعالن عبر االنترنت) الذي يعد
ممارس ــة تس ــويقية وف ــر له ــا االنترن ــت ممي ــزات ع ــدة اس ــتطاع مصمم ــو ومخرج ــو االعالن ــات
توظيفه ــا ف ــي عناص ــر تصمي ــم االعالن ــات عبراالنترن ــت.
ً
ً
ً
ويع ــد االع ــان عنص ــرا بصري ــا فع ــاال ف ــي بن ــاء هي ــكل الصفح ــات ف ــي املواق ــع
االلكترونية عينة البحث (جريدة الصباح الجديد ،السومرية نيوز ،وكالة انباء املدى)،
فالص ــورة البصري ــة الت ــي يقدمه ــا االع ــان تب ــرز عب ــر محاكاته ــا لتخي ــات
		
املتصف ــح ومدركات ــه ح ــول العناص ــر املكون ــة لإلع ــان عب ــر االنترن ــت وه ــذا بحك ــم التقني ــات
التفاعلي ــة ( الص ــورة ثنائي ــة االبع ــاد وثالثي ــة االبع ــاد) وتوظي ــف املثي ــرات اللوني ــة واملؤث ــرات
الصوتية والبصرية ،الت ي تكون اداة جذب للمتصفح نحو مضمون (الرس ــالة االعالنية)
لذل ــك يلج ــأ املعلن ــون الراغب ــون بنش ــر االعالن ــات االبتكاري ــة والتفاعلي ــة ال ــى االنترن ــت .ل ــذا
ملعرف ــة طبيع ــة اس ــتخدام االعالن ــات ف ــي املواق ــع عين ــة البح ــث ان كان إس ــتخدام
البح ــث
ً
ج ــاء ً
(ايجابيا ام سلبيا) من حيث التعريف باألسس واملعالجات الفنية والوظيفية لإلعالنات
ف ــي املواق ــع عين ــة البح ــث ،ع ب ــر تقس ــيم امل ــادة ال ــى فئ ــات قابل ــة للدراس ــة فئ ــات م ــاذا قي ــل؟
وكي ــف قي ــل؟.
وبين ــت نتائ ــج البح ــث أن عين ــة البح ــث تراع ــي وبش ــكل كب ي ــر االمت ــدادات االول ــى
للصفح ــة الرئيس ــة لنش ــر االعالن ــات فيه ــا ،واالهتم ــام بتوظي ــف االعالن ــات التفاعلي ــة الت ــي
توظ ــف الوس ــائط الغني ــة والتكاملي ــة ف ــي االعالن ــات ألهميته ــا ف ــي ج ــذب املتلق ــي،
وبذل ــك تك ــون املواق ــع عين ــة البح ــث ق ــد وظف ــت تقني ــات االنترن ــت بش ــكل يت ــاءم م ــع
املس ــتويات الفني ــة والوظيفي ــة لس ــمات االنترن ــت وخصائص ــه.
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Abstract
Communication and media technologies have seen several changes
in the last two decades. These changes put the basis for the emergence
of communicative and media practices on several levels including political,
economic, technological and artistic. And these in turn led to the emergence
of new media trends and phenomena in various areas of media worthily to
be studied and researched for example online advertisings .
Online advertising is a marketing process for which several features are
provided by the internet. The designers and directors of advertisings are
able to design elements employed in designing online advertisings.
		Advertising is an effective visual element in the construction
of the pages and websites. The research sample includes al-sabah aljadid
newspaper, al-Sumaria news, and anbaa almada agency. The visual images
provided by the announcements stand our through simulating the browsers'
fantasies about the constituent elements of the online advertisings and this
can be done by virtue of interactive technologies (two- or three-dimensional
image) and employing color stimuli and sound and visual effects which serve
as an attractive tool about the content of the advertising message. So, the
research is done to know the nature of the use of advertising of the sample
websites positively or negatively in terms of identifying the foundations
and technical and functional processes of the research sample by dividing
the material into The results of the research show that the research sample
stretches dramatically the extensions of the first page in which advertisings
are published and they are concerned with employing effective advertising
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املقدم ــة :

أن من أبرز نتائج ثورة املعلومات دخول االنترنت إل ى عاملنا من أوسع أبوابه حيث
تنام ــى دوره وتعاظم ــت أهميت ـ ُـه كوس ــيلة أتص ــال تفاعلي ــة مبتك ــرة لي ــس فق ــط لألف ــراد ،
وإنم ــا للش ــركات واملؤسس ــات عل ــى اخت ــاف أنواعه ــا وغيره ــا م ــن الجه ــات املعني ــة باالتص ــال
أيض ــا  ،وبم ــا إن اإلع ــان يع ــد وس ـ ًـيلة لنق ــل األف ــكار واملعلوم ــات إل ــى الن ــاس به ــدف تغيي ــر
آرائه ــم أو تعزيزه ــا ِ ،ل ــذا لي ــس غريب ــا أن نج ــد ش ــبكة االنترن ــت تع ــج باإلعالن ــات عل ــى اخت ــاف
االنترن ــت) للمعلني ــن بش ــكل خ ــاص تجعل ــه م ــن
يوفره ــا ( ً
أنواعه ــا فاإلمكاني ــات الكبي ــرة الت ــي ً
أكثر وسائل الترويج جاذبية وحضورا خصوصا أذا ما احسن استخدامه  ،وعرفت اسراره
وآليات ــه  ،وم ــن هن ــا تنب ــع أهمي ــة البح ــث ف ــي التعري ــف باإلعالن ــات االلكتروني ــة وأس ــاليبها
اإلخراجية وكيفية ومقدار توظيفها ف ي املواقع الصحفية اي مقدار اإلفادة منها ف ي املواقع
السومرية نيوز  ،موقع (وكالة انباء
عينة البحث ( موقع جريدة الصباح الجديد  ،موقع ً
امل ــدى) ،وق ــد رص ــد ه ــذا البح ــث أن املواق ــع املبحوث ــة كث ي ــرا م ــا تهت ــم باإلعالن ــات التفاعلي ــة
بش ــكل ع ــام وبتوظي ــف االس ــاليب اإلخراجي ــة الت ــي تمت ــاز بالحرك ــة والحيوي ــة (اس ــلوب
بإظه ــار االع ــان
ـائط الغني ــة ) لتطابق ــه م ــع خصائ ــص االنترن ــت  ،أضاف ــة إل ــى اهتمام ــه ً
الوس ـ ً
مباشرة للمتصفح عند دخول املوقع  ،ولم تدخر املواقع عينة البحث جهدا ف ي استخدام
ش ــكل ي االعالن ــات ( املتح ــرك و الثاب ــت ).

مش ــكلة البح ــث:

تح ــدد مش ــكلة البح ــث ف ــي االس ــس واملعالج ــات الفني ــة والوظيفي ــة لإلعالن ــات
املنش ــورة ف ــي املواق ــع عين ــة البح ــث م ــن حي ــث :
 .1األساليب اإلخراجية املستخدمة ف ي اإلعالنات ضمن املواقع املبحوثة.
 .2انواع اإلعالنات املستخدمة ف ي املواقع املبحوثة .
 .3العناصر البنائية املستخدمة ( املعالجة التيبوغرافية ) ف ي إعالنات املواقع املبحوثة.

أهمي ــة البح ــث:

ب ــات إع ــان األنترن ــت ( )online Advertisingظاه ــرة تنم ــو بش ــكل كبي ــر ف ــي ج ــزء
ومص ــدر للدخ ــل لع ــدد م ــن املواق ــع والشً ــركات للدرج ــة الت ــي
ـت ،
ً
م ــن نس ــيج ش ــبكة االنترن ـ ً
اصب ــح فيه ــا االنترن ــت س ــوقا رئيس ــا للتج ــارة االلكتروني ــة واإلع ــان مع ــا ف ــي أماك ــن مختلف ــة
م ــن العال ــم  ،مم ــا دف ــع بالعدي ــد م ــن املواق ــع الصحفي ــة االلكتروني ــة إل ــى أن تهت ــم به ــذا الن ــوع
م ــن اإلعالن ــات  ،مم ــا أدى إل ــى ظه ــور أس ــاليب إعالني ــة جدي ــدة وان ــواع مختلف ــة م ــن اإلعالن ــات
عما ه ي عليه ف ي الوس ــائل االعالمية التقليدية  ،ومن هنا جاءت أهمية البحث ف ي تحديد
ومعرفة االسس واألساليب اإلعالنية املوظفة ف ي إعالنات االنترنت للمواقع عينة البحث ،
والصفحات من أهمية ف ي تجميل صفحات
وملا لهذا النوع من العناصر املكونة للمواقع
ً
الصح ــف اإللكتروني ــة و زي ــادة لدخله ــا املال ــي ومؤش ــرا لس ــعة انتش ــارها ورواجه ــا كمواق ــع
صحفي ــة الكتروني ــة تج ــذب املعلني ــن إل ــى اإلع ــان فيه ــا .

ه ــدف البح ــث:

يه ــدف البح ــث إل ــى تبي ــان االس ــتخدام االيجاب ــي والس ــلب ي لإلعالن ــات ف ــي املواق ــع
املبحوثة من حيث التعريف باألسس واملعالجات الفنية والوظيفية لإلعالنات ف ي املواقع
املبحوث ــة .
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منه ــج البح ــث:

ً
يع ــد البح ــث م ــن البح ــوث الوصفي ــة متبع ــا منه ــج تحلي ــل املضم ــون لإلعالن ــات
الصحفي ــة ف ــي املواق ــع املبحوث ــة لتحدي ــد أس ــاليبها وعناصره ــا البنائي ــة وانواعه ــا.

مجتم ــع البح ــث والعين ــة:

يتمثل مجتمع البحث باملواقع الصحفية االلكترونية العراقية التكميلية الت ي
له ــا أص ــل مطب ــوع أو تاب ــع لقن ــاة فضائي ــة ...ال ــخ  ،ومواق ــع بحت ــة نش ــأت م ــن رح ــم االنترن ــت،
الت ــي تنش ــر االعالن ــات عل ــى صفحته ــا األول ــى ( الصفح ــة الرئيس ــة )  ،وس ــميت عين ــة قصدي ــة
الجدي ــد  ،موق ــع الس ــومرية ني ــوز  ،موق ــع وكال ــة انب ــاء امل ــدى )
منه ــا (موق ــع جري ــدة الصب ــاح
ً
موقع منها ميدانا مختلف عن اآلخر بأسلوب الحصر الشامل ملدة شهر
عل ى إن يمثل كل
ٍ

مج ــاالت البح ــث ( ح ــدود البح ــث)

 -1املجال املوضوع ي :وحدد باإلعالنات الرقمية املنشورة عل ى الصفحة الرئيسة للمواقع
االلكترونية العراقية عينة البحث.
 -2املجال املكاني :يتمثل بالصفحة الرئيسة للمواقع الصحفية العراقية وحدد باملواقع
( الصفح ــة الرئيس ــة ملوق ــع الس ــومرية ني ــوز  ،الصفح ــة الرئيس ــة ملوق ــع وكال ــة انب ــاء امل ــدى ،
الصفح ــة الرئيس ــة ملوقعجري ــدة الصب ــاح الجدي ــد) .وت ــم اختي ــار الصفح ــة الرئيس ــة وذل ــك
بعده ــا أول ج ــزء تق ــع عي ــن املتصف ــح وه ــو الج ــزء ال ــذي يرغ ــب املعل ــن ف ــي نش ــر نش ــاطه فيه ــا ،
ولكث ـ ًـرة ع ــدد الصفح ــات ولصعوب ــة حصره ــا ألنه ــا ق ــد تص ــل ال ــى مئ ــات ب ــل االف الصفح ــات
ايض ــا .
 -3املجال الزماني :تمثل بعام  2013وه ي مدة إجراء البحث .

أدوات البح ــث:
االس ــتمارة (اس ــتمارة تحلي ــل الفئ ــات):

ً
قس ــمت اإلعالن ــات ال ــى فئ ــات قابل ــة للدراس ــة وفق ــا الس ــتمارة لتحلي ــل الفئ ــات
وقس ــمت ه ــذه الفئ ــات إل ــى نوعي ــن فئ ــات م ــاذا قي ــل ؟ وفئ ــات كي ــف قي ــل ؟ وق ــد ح ــددت بفئ ــات
رئيس ــة وأخ ــرى فرعي ــه وه ــي كاالت ــي :

 .1معلوم ــات ع ــن املوق ــع الصحف ــي

أ .أسم املوقع الصحفي االلكتروني ............
ب .عنوان املوقع عل ى االنترنت .............
ت .نوع نطاق املوقع االلكتروني ..............
ث .الخدم ــات التفاعلي ــة ف ــي املوق ــع الصحف ــي االلكترون ــي (س ــجل ال ــزوار  ،منتدي ــات  ،بري ــد
الكترون ــي  ،دردش ــة  ،مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي  ،ال يوج ــد ).

 .2أن ــواع اإلعالن ــات الرقمي ــة

أ .من حيث الشكل (االعالنات الثابتة  ،االعالنات املتحركة )
ب .منحيثاملضمون(إعالنترفيه ي،إعالنتذكيري،إعالنإخباري،إعالنتناف�س ي(للشركات
املتشابهة)،إعالنتعليمي(كيفيةاالستفادةمناملوقع)،إعالنخدمي،إعالنإرشادي)
ت .منحيثالتفاعلية
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* إع ــان تفاعل ــي
* إع ــان غي ــر تفاعل ــي
 .3املكون ــات البنائي ــة لإلعالن ــات الرقمي ــة

 .1العنوان (مباشر  ،استفهامي  ،مبهم  ،مثير للشعور  ،بصيغة األمر)
ب .الصور والرسوم ( ثابتة  ،متحركة  ،تخطيطات  ،رموز  ،أخرى )
ت .األلوان (قيم لونية حمراء  ،قيم لونية زرقاء ،قيم لونية مدمجة)
ث .املاركة التجارية

.5الص ــوت مؤث ــرات صوتي ــة ( بش ــرية  ،موس ــيقية  ،أص ــوات تقني ــة )
 .4األس ــاليب اإلخراجي ــة لإلع ــان الرقم ــي
أ .األسلوب التقليدي ( ثابت غير متحرك  ،صامت غير متحدث ،إعالنات املبوبة )
ب .أسلوب الراية  :شريط افقي يوظف بتقنية الفالش ويمتاز بالتفاعلية
ت .أس ــلوب الفاصل  :ويس ــتخدم هذا األس ــلوب لغرض االعالنات بين صفحات املوقع أثناء
التصف ــح .
ث .أسلوب الوسائط الغنية  :ويضم كافة انواع الوسائط املتعددة الفائقة .
 .5موقع اإلعالن ( :ف ي رأس الصفحة  ،يمين أعل ى االمتداد األول للصفحة الرئيسة  ،يسار
أعل ــى االمت ــداد األول للصفح ــة الرئيس ــة  ،وس ــط االمت ــداد األول للصفح ــة الرئيس ــة  ،عل ــى
أح ــد جانب ــي االمت ــداد الثان ــي للصفح ــة الرئيس ــة ،وس ــط االمت ــداد الثان ــي للصفح ــة الرئيس ــة
 ،وهك ــذا م ــع باق ــي االمت ــدادات الثال ــث والراب ــع والخام ــس . )...

اإلط ــار النظ ــري
ً
أوال  :اإلع ــان الرقم ــي املفه ــوم والخصائ ــص

أ .تتع ــدد تعاري ــف اإلع ــان م ــن حي ــث صياغته ــا وتفاصيله ــا بأخت ــاف وجه ــات النظ ــر وتباي ــن
اآلراء والخ ب ــرات ح ــول ه ــذا النش ــاط االتصال ــي م ــن جان ــب الباحثي ــن والكت ــاب واملهتمي ــن
بالنش ــاط اإلعالن ــي ،إال أن معظ ــم ه ــذه التعاري ــف ال تختل ــف ف ــي مضمونه ــا م ــن حي ــث ماهي ـ ًـة
اإلع ــان  ،ويش ــير ً د .س ــمير حس ــين إل ــى أن اإلع ــان نش ــاط متكام ــل ومتفاع ــل وه ــادف ،فض ــا
()1
ً
ً
ع ــن كون ــه مزيج ــا م ــن أوج ــه نش ــاط مختلف ــة ً ،
ويع ــد اإلع ــان م ــن الناحي ــة الفني ــة ش ــكال مرئي ــا مهم ــا ف ــي الصفح ــة ش ــأنه ش ــأن
ـروءة واملس ــاحة اللوني ــة  ،وتنب ــع أهميت ــه م ــن م ــردوده امل ــادي
الص ــورة والعن ــوان وامل ــادة املق ـ ً
عل ــى املؤسس ــة الصحفي ــة فض ــا ع ــن أهميت ــه ف ــي العملي ــة اإلخراجي ــة  ،وق ــد حاف ــظ اإلع ــان
عبر االنترنت عل ى مفهومه التقليدي لكنه اكتسب ف ي الوقت نفسه جملة من الخصائص
االتصالي ــة والتقني ــات الجدي ــدة الت ــي منحته ــا إي ــاه ه ــذه الوس ــيلة ( االنترن ــت).
وبم ــا أن الوي ــب يمتل ــك الق ــدرة عل ــى اس ــتخدام الوس ــائط املتع ــددة وه ــي الت ــي تض ـ ًـم
تكنولوجي ــا مختلف ــة للع ــرض مث ــل الرس ــوم املتحرك ــة والص ــور والص ــوت والفيدي ــو فض ــا
عن النصوص وه ي امليزة الت ي جعلت الويب وس ــيلة إعالنية لها القدرة عل ى جذب وإقناع
املس ــتخدم وكذل ــك التمت ــع بمي ــزة االنتش ــار ف ــي جمي ــع انح ــاء العال ــم وبذل ــك يمك ــن االعتم ــاد
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عل ــى الوي ــب كأداة لإلع ــان الدول ــي( .)2وبحك ــم التقني ــات التفاعلي ــة املس ــتخدمة ف ــي إعالن ــات
العقلي ــة املتمثل ــة بأن ــواع
االنترن ــت مث ــل الص ــور ثنائي ــة االبع ــاد وثالثي ــة االبع ــاد ،ف ــأن الحي ــل
ً
(الخط ــوط واالل ــوان واملؤث ــرات الصوتي ــة والنفس ــية) ،تك ــون فعال ــة ج ــدا وممكن ــة التطبي ــق
عل ــى معظ ــم الح ــاالت وتلج ــأ الش ــركات إل ــى اس ــتخدام االنترن ــت كوس ــيلة إعالني ــة مبتك ــرة
للتأثير بشكل كبير عل ى مستخدم االنترنت الذي تثيره االيقاعات الصوتية واملؤثرات أكثر
م ــن محت ــوى الرس ــالة االعالني ــة ،وله ــذا الس ــبب يلج ــأ املعلن ــون الراغب ــون بنش ــر االعالن ــات
االبتكاري ــة والتفاعلي ــة إل ــى االنترن ــت (،)3
وم ــن ذل ــك نج ــد ًان إعالن ــات االنترن ــت تعتم ــد عل ــى أس ــتخدام الص ــورة والص ــوت
والجرافي ــك التفاعل ــي مع ــا .واللج ــوء إل ــى تقني ــات ثالثي ــة االبع ــاد ف ــي التعاب ي ــر الصوري ــة ،
ً
فض ــا ع ــن اللج ــوء إل ــى االيج ــاز والدق ــة  ،وبذل ــك نج ــد إن إعالن ــات االنترن ــت تتمت ــع بالخ ــواص
االتي ــة (:)4
أ .عاملية ف ي محتواها ومدى تأثيرها .
ب .مشخصنة و مصممة عل ى مقاس مستخدمي االنترنت .
ت .يسهم املستخدم ف ي تصميمها وبثها .
ث .سهولة تعديلها واستبدالها.
ج .سهولة تكيفيها لثقافات دون غيرها .
ح .جماليتها وقدرتها عل ى التأثير مقارنة بالوسائل األخرى .
خ .أبتكارية  ،ومتجددة وتبث عل ى مدى  24ساعة دون توقف .

ً
ثاني ــا  :أنـ ــواع اإلعـــ ــان الــرقــمـ ــي

بش ــكل ع ــام توج ــد ع ــدة أن ــواع م ــن إعالن ــات االنترن ــت (االع ــان الرقم ــي) تش ــتمل
االعالن ــات الثابت ــة واالعالن ــات املتحرك ــة وإعالن ــات البري ــد االلكترون ــي وس ــيقدم هن ــا ش ــرح
ـذه االن ــواع :
بس ــيط وواف ــي له ـ ِ

 1-اإلعالن ــات الثابت ــة (: ) Basic Advertising

االلكتروني ــة  ً ،كم ــا
ـود األول ــى لإلع ــان باملواق ــع
ً
يمث ــل ه ــذا املصطل ــح أح ــدى الجه ـ ً
ً
الخط ــة االعالني ــة  ،وذل ــك وفق ــا لإله ــداف املطلوب ــة  ،فيمث ــل إعالن ــا ثابت ــا غي ــر
ـي
ـ
ف
دورا
يش ــكل
ً
()5
متح ــرك وصامت ــا غ ي ــر متح ــدث .

 2-اإلعالن ــات املتحرك ــة:

ي ــراد به ــا االعالن ــات الت ــي اس ــتفادت م ــن تقني ــات االنترن ــت م ــن وس ــائط متع ــددة ،
وتط ــورت بم ــرور الوق ــت م ــع تط ــور االنترن ــت ف ــي االع ــام والتروي ــج  ،ويكم ــن خل ــف ه ــذا الن ــوع
اس ــتخدام تقني ــة ( * )GIFذات الرس ــوم املتحرك ــة البس ــيطة وكم ــا يطل ــق عليه ــا لقط ــات كم ــا
ف ــي الرس ــوم املتحرك ــة التلفازي ــة ،إذ تظه ــر كل لقط ــة ف ــي صفح ــة الوي ــب مل ــدة مح ــددة م ــن
الزمن ولعدد معين من الظهور  ،ويحدد املعلن باالتفاق مع القائم عل ى املوقع االلكتروني
زم ــن وع ــدد م ــرات ظه ــور لقط ــات اإلع ــان (. )6

 3-إعالن ــات البري ــد االلكترون ــي:

ويب ــرز م ــن بي ــن أه ــم ان ــواع االع ــان الرقم ــي ،أذ االع ــان م ــن خ ــال البري ــد االلكترون ــي
(النش ــرات البريدي ــة املجاني ــة) ،وتتج ــه الكثي ــر م ــن املواق ــع نح ــو اس ــتخدامها إذ تش ــير ع ــدد
م ــن الدراس ــات ال ــى ج ــدوى االع ــان ع ب ــر البري ــد االلكترون ــي ودرج ــة قبول ــه الكب ي ــرة ل ــدى
العدد (2015 )28م

137

الباحث االعالمي

البن ــاء الوظيف ــي لإلعالن ــات يف املواق ــع الصحفي ــة الع راقي ــة

م.م ب ــرق حس ــن جمع ــة الربيع ــي

املس ــتخدمين وقدرت ــه عل ــى توصي ــل الرس ــالة االعالني ــة بأق ــل جه ــد وتكلف ــة ال ــى الجمه ــور
املس ـ ًـتهدف (. )7

ثالث ــا :تصمي ــم وإخ ــراج اإلع ــان الرقم ــي

تصمي ــم االع ــان ه ــو الرس ــم الهند�س ــي لإلع ــان وال ــذي يض ــع في ــه مصم ــم اإلع ــان ص ــورة
متكامل ــة ع ــن ش ــكل االع ــان واله ــدف النهائ ــي م ــن عملي ــة التصمي ــم  ،وه ــو تقدي ــم االع ــان
بشكل يؤدي ال ى جذب االنتباه واثارة االهتمام ،واملخرج الصحفي ف ي سبيل ذلك يستخدم
مجموع ــة م ــن العناص ــر الفني ــة مث ــل العناوي ــن والص ــور والرس ــوم واملؤث ــرات الصوتي ــة
والحركي ــة واالل ــوان املؤث ــرة ( . )8والعناص ــر املكون ــة لإلع ــان ه ــي :

 .1العن ــوان :

ً
ويع ــد م ــن العناص ــر الهام ــة ف ــي االع ــان حت ــى ان كث ي ــرا م ــن خ ب ــراء التصمي ــم ي ــرون
ان نج ــاح أو فش ــل االع ــان يتوق ــف عل ــى س ــامة العن ــوان وفاعليت ــه ،وهن ــاك ع ــدة أن ــواع م ــن
العناوي ــن الت ــي يمك ــن اس ــتخدامها ف ــي االع ــان وتختل ــف ه ــذه العناوي ــن بأخت ــاف اله ــدف أو
النتيجة املطلوب تحقيقها من خالله مثل ( العنوان املباشر وغير املباشر  ،االستفهامي
 ،مث ي ــر للمش ــاعر  ،عن ــوان مبه ــم او بصيغ ــة االم ــر) (. )9

 2-الص ــور والرس ــوم:

ويع ــد اس ــتخدام الص ــور والرس ــوم م ــن أه ــم العناص ــر الت ــي يج ــب أن يتضمنه ــا
اإلع ــان ف ــي أي وس ــيلة إعالني ــة  ،س ــبب أهميته ــا ف ــي نق ــل الفك ــرة بطريق ــة س ــهلة وواضح ــة
ومفهوم ــة إل ــى جمي ــع فئ ــات الجمه ــور إذ يق ــول املث ــل االنكلي ــزي (  ) believing is seeingمم ــا
ي ــؤدي زي ــادة فاعلي ــة االع ــان ف ــي ج ــذب االنتب ــاه وتحقي ــق االه ــداف االعالني ــة(. )10

 3-األل ــوان:

ً
تح ــدث األل ــوان نوع ــا م ــن االتص ــال ال ــذي ينعك ــس عل ــى املتلق ــي ف ــي إدراك ـ ِـه لإلع ــان ،
ولضم ــان تحقي ــق ذل ــك الب ــد أن يراع ــي املصم ــم لإلع ــان ع ــدة أعتب ــارات عن ــد أختي ــار لألل ــوان
داخ ــل اإلع ــان وه ــي (.)11
 .1أختالف االذواق لدى املتلقين .
 .2البيئة الت ي سينتشر فيها اإلعالن .
 .3طبيعة السلعة أو الخدمة املعلن عنها .
 .4تقنية تنفيذ اإلعالن ونوع الوسيلة اإلعالنية .

 4-املارك ــة التجاري ــة:

من الضروري أن يضم اإلعالن املاركة املس ــجلة للمادة املعلن عنها عل ى ش ــرط أن
تك ــون املارك ــة بس ــيطة وس ــهلة الفه ــم وتذك ــر بس ــهولة .
 -5الخاتم ــة :وه ــي عب ــارة أو جمل ــة مح ــددة وظيفته ــا التأث ي ــر املتلق ــي تذك ــر ف ــي آخ ــر اإلع ــان
(نهايت ــه) ويخت ــم فيه ــا اإلع ــان (. )12
ً

رابع ــا  :األس ــاليب اإلخراجي ــة لإلع ــان الرقم ــي

ً
يع ــد تصمي ــم وإخ ــراج اإلع ــان م ــن أه ــم عناص ــر هي ــكل اإلع ــان وأكثره ــا تأث ي ــرا ف ــي
إيص ــال الرس ــالة اإلعالني ــة إل ــى املس ــتهلك املحتم ــل  ،كم ــا أن النواح ــي الس ــيكولوجية
النفس ــية له ــا تأث ي ــر كب ي ــر عل ــى اإلع ــان ف ــأن األث ــر الفعل ــي له ــذه النواح ــي ال يظه ــر إال ف ــي
الش ــكل اإلخراج ــي لإلع ــان وذل ــك باس ــتخدام الص ــورة والص ــوت التفاعل ــي م ــع اللج ــوء إل ــى
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الصوري ــة وكذل ــك اللج ــوء إل ــى اإليج ــاز والدق ــة  .بينم ــا
تقني ــات ثالثي ــة االبع ــاد ف ــي التعاب ي ــر
ً
ي ــرى آخ ــرون أن إخ ــراج اإلع ــان لي ــس هدف ــا ف ــي ذات ــه  ،ب ــل وس ــيلة ته ــدف إل ــى إب ــراز محتوي ــات
اإلع ــان بش ــكل يس ــاعد عل ــى قراءت ــه والنظ ــر الي ــه  ،والتع ــرف عل ــى مضمون ــة ث ــم تحقي ـ ًـق
تل ــك املراح ــل النفس ــية الت ــي تجع ــل الق ــارئ يق ــدم عل ــى إتخ ــاذ خط ــوة مهم ــة كالش ــراء مث ــا ،
وق ــد يق ــوم مصم ــم اإلع ــان بإب ــراز عن ــوان اإلع ــان أكث ــر م ــن غي ــره ع ــن عناص ــر اإلع ــان ويت ــم
ذل ــك بالتنس ــيق م ــع املعل ــن وسياس ــته االعالني ــة ( . )13وبن ــاء اإلع ــان يج ــب أن يرك ــز عل ــى ع ــدة
مفاهي ــم وه ــي(: )14
 .1الق ــوة (: )Firmitasوتش ــير ال ــى الق ــوة البنائي ــة للتصمي ــم  ،فيج ــب أن يك ــون بن ــاء االع ــان
متماس ــك العناص ــر أي أحده ــا يكم ــل اآلخ ــر .
 .2املنفع ــة ( ) utilitiesوتعن ــي الحص ــة املخصص ــة ملس ــاحة االع ــان بالتصمي ــم يج ــب ان
يوف ــر ااملصم ــم مس ــاحات مناس ــبة لألغ ــراض أو االه ــداف املنوط ــة باالع ــان .
 .3الجمالية (  ) venustasيجب ان يكون لدى االعالن شكل جمال ي ليثير املشاعر املرضية
لدى املستخدم أو املتصفح .
 .4الترك ي ــز عل ــى املس ــتخدم ف ــي التصمي ــم(  )Focused–user Designبمعن ــى أن أحتياج ــات
املصممي ــن ف ــي مقاب ــل احتياج ــات املس ــتخدمين م ــع اآلخ ــذ بنظ ــر االعتب ــار ان املس ــتخدمين
ليس لديهم نفس مقدار املعرفة الت ي لدى املصممين الت ي تمكنهم من التعامل مع املواقع
واالعالن ــات .
 .5الت ــوازن بي ــن الش ــكل والوظيف ــة (ً ) Function&Formفالوظيف ــة دون ش ــكل مالئ ــم تجع ــل
االعالن غير مجدي وعل ى العكس أذا كان الشكل مؤثرا والوظيفة مهملة سيكون االعالن
مبه ــم مجه ــول الغاي ــة أو القص ــد فالب ــد م ــن وج ــود عالق ــة واضح ــة ومس ــتمرة بي ــن الش ــكل
والوظيف ــة .
وبناءا عل ى املفاهيم السابقة الذكر نجد هناك خمس مجاالت تغطي العناصر االساسية
لتصميم االعالن ف ي الويب وه ي (:)15
(محتواه) والذي يشمل طريقة كتابة
مضمون االعالن
 .1املضمون  :ويضم شكل وتنظيم
ً
ً
النص وتنظيمه وتقديمه وبنائه مستخدما لغة برمجية مثال (. ) HTML
 .2العناص ــر املرئي ــة  :وتش ــير إل ــى إخ ــراج العناص ــر املقدم ــة باالع ــان عل ــى شاش ــة الحاس ــب
بأس ــتعمال لغ ــات وبرام ــج مث ــل () .…css,Flashوق ــد يض ــم االع ــان عل ــى عناص ــر كرافيكي ــة
ملج ــرد تزيي ــن ص ــورة االع ــان وج ــذب االنتب ــاه أو ألن له ــا وظيف ــة بالتج ــوال  ،وبالرغ ــم م ــن أن
يظه ــر االع ــان املرئ ــي ه ــو الوج ــه الواض ــح ل ـ ُـه إال إن ــه لي ــس الوحي ــد أو أالكث ــر أهمي ــة .
 .3التقني ــات  :ويش ــير ه ــذا املج ــال ال ــى العناص ــر التفاعلي ــة املرتبط ــة بعملي ــة التج ــوال
وتن ــوع البرام ــج املس ــتعملة ف ــي بنائهام ــن جه ــة املتصف ــح مث ــل لغ ــة ( )JavaScriptوبرام ــج م ــن
جه ــة الخ ــادم مث ــل ( . ) Servlets Java
ً
ً
 .4التوصي ــل  :ي ــراد ب ــه س ــرعة الوص ــول ال ــى االع ــان عب ــر التج ــوال في ــه إذ كان اعالن ــا تفاعلي ــا
يتيح خاصية التجوال  ،وسرعة الظهور أو التحميل عل ى املوقع أو الصفحة االلكترونية
ً
 .5الغ ــرض  :أي اله ــدف م ــن إنش ــاء االع ــان وغالب ــا مايك ــون ل ـ ُـه عالق ــة بالش ــؤون االقتصادي ــة
ويعد هذا من أهم عناصر تصميم االعالن .
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وق ــد ظه ــرت أس ــاليب إعالني ــة عدي ــدة  ،أفرزته ــا ش ــبكة االنترن ــت  ،ومواق ــع الوي ــب الت ــي
س ــاهمت ف ــي ظه ــور اإلع ــان بإش ــكال جذاب ــة مختلف ــة م ــن أبرزه ــا :
التقليدي ــة ً :يع ــد م ــن األس ــاليب اإلعالني ــة األول ــى الت ــي اس ــتعملت ف ــي
 .1أس ــلوب اإلعالن ــات
ً
مواق ــع الوي ــب ويمث ــل أس ــلوبا ثابت ــا غ ي ــر متح ــرك وصام ــت غ ي ــر متح ــدث (. )16
 .2أس ــلوب الراية (الش ــريط االعالنية)  : Bannerويطلق عليه تس ــمية الترويس ــة أو الالفتة
ويك ــون االع ــان ف ــي ه ــذه الطريق ــة قاب ــل للنق ــر وه ــو عب ــارة ع ــن مس ــاحة ف ــي املواق ــع تحت ــوي
عل ــى م ــادة إعالني ــة  ،ويع ــد م ــن االس ــاليب الفعال ــة ف ــي التس ــويق االلكترون ــي  ،ويق ــدم ه ــذا
االسلوب أحصاءات دقيقة عن كل من قام باالطالع عل ى االعالن ومعلومات شخصية عنه
(. )17
 .3أس ــلوب أع ــان الفواص ــل ( ) Interstitialوتعن ــي يض ــع بي ــن إذ يض ــع ه ــذا االس ــلوب االع ــان
بي ــن محتوي ــات أو أح ــداث يش ــاهدها املتصف ــح ويض ــم ه ــذا اإلس ــلوب إج ــزاء حيوي ــة تفاعلي ــة
ق ــد تحت ــوي عل ــى مكون ــات صوتي ــة أو فيديوي ــة (. )18
 .4اس ــلوب االع ــان القاف ــز ( ) ups popه ــذا الن ــوع م ــن االس ــاليب يعم ــل بمج ــرد الدخ ــول
إل ــى املوق ــع أو صفح ــة م ــا ًعل ــى صل ــة بموض ــوع االع ــان ف ــي ش ــكل ناف ــذة بحج ــم الصفح ــة أو
ق ــل بقلي ــل منه ــا  ،وأحيان ــا يفت ــح موق ــع كام ــل بمج ــرد فت ــح زي ــادة الصفح ــة معين ــة  ،واليمك ــن
أغفال رؤية االعالنات الت ي تستعمل هذا االسلوب ويتم توليده بواسطة الجافا سكربت
وم ــع ذل ــك يمك ــن تولي ــدة بالوس ــائل األخ ــرى (. )19
ً
ً
.5أس ــلوب إع ــان الوس ــائط الغني ــة  :ه ــو أس ــلوب م ــن اس ــاليب االع ــان ويك ــون دائم ــا ممتلئ ــا
بالحرك ــة  ،وه ــو يس ــتخدم برام ــج الع ــرض املتحرك ــة مث ــل مايك ــرو ميدي ــا ف ــاش وغيره ــا ك ــي
تج ــذب انتب ــاه الق ــارئ  ،أي أن ــه أس ــلوب يوظ ــف كاف ــة عناص ــر الوس ــائط املتع ــددة املعروف ــة
(. )20

االط ــار العمل ــي
ً
أوال  :ع ــرض وتفس ــير الج ــداول

ج ــدول ( )1يب ــن املعلومات العامة ع ــن املواقع املبحوثة
أسم الموقع الصحفي االلكتروني

عنوان الموقع على االنترنت

نوع النطاق

الصباح الجديد

www.newsabaha.com

تجاري

السومرية نيوز

www.alsumaria.tv

مؤسسات

وكالة انباء المدى

www.almadapress.com

تجاري

نطاق اإلنترنت دوت كوم هو نطاق إنترنت عام ومن أشهر نطاقات اإلنترنت .بدأ استعماله
ف ي  1985وال يزال مستعمال حت ى اآلن .أتى االسم  comمن كلمة  commercialباإلنجليزية
الت ي تعن ي تجاري ،ولذا هو يستعمل عادة للمواقع التجارية  ،أما ( ) TVهو ًامتداد خاص
بالعناوين اإللكترونية لنطاق املواقع الت ي تنتمي إل ى توفالو ،ويستخدم أحيان ا للمحطات
التلفزيونية ،ألنtv .هو ً
أيض ا اختصار لكلمة ( . *)Television
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ج ــدول ( )2يوض ــح األدوات التفاعلية املتواف ــرة يف املواقع املبحوثة
المواقع المبحوثة/الخدمات التفاعلية
سجل الزوار
منتديات
بريد الكتروني
دردشة
مواقع التواصل االجتماعي

الصباح الجديد
اليوجد
اليوجد

السومرية نيوز

وكالة انباء المدى
اليوجد
اليوجد

اليوجد
اليوجد

اليوجد

اليوجد

استطالع الرأي

اليوجد

يتبي ــن م ــن الج ــدول ( )2ان املواق ــع الصحفي ــة العراقي ــة عين ــة البح ــث اس ــتعملت ( )6أدوات
تفاعلي ــة مم ــا ه ــو مت ــاح م ــن أدوات تفاعلي ــة عل ــى االنترن ــت ( س ــجل ال ــزوار ،منتدي ــات ،بري ــد
الكتروني ،الدردشة ،استطالع الرأي ،مواقع التواصل االجتماع ي ) وكان استعمال املواقع
املبحوثة لألدوات التفاعلية متفاوتة  ،ويوضح الجدول أن موقع جريدة الصباح الجديد
االلكترون ـ ًـي) وتجاه ــل أو قص ــر ف ــي اس ــتعمال االدوات
اس ــتعمل أداة تفاعلي ــة واح ــدة ( البري ــد ً
التفاعلي ــة االخ ــرى وه ــذا يش ــكل ضعف ــا ونقص ــا ف ــي املوق ــع م ــن حي ــث التفاعلي ــة إذ ه ــذا
يش ــير ال ــى ع ــدم أهتم ــام موق ــع جري ــدة الصب ــاح الجدي ــد باملتلق ــي ( املتصف ــح ) وبم ــاذا يرغ ــب
املتصف ــح ال ــذي ه ــو ف ــي الغال ــب م ــن مس ــتخدمي مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ،بينم ــا وظ ــف
موق ــع الس ــومرية ني ــوز( )5أدوات تفاعليــ ــة ( س ــجل ال ــزوار ،منتدي ــات ،اس ــتطالع ال ــرأي،
مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ،البري ــد االلكترون ــي) وي ــدل ه ــذا عل ــى م ــدى وع ــي املوق ــع املذك ــور
ألهمي ــة ه ــذه األدوات التفاعلي ــة لج ــذب أكب ــر ع ــدد م ــن املتصفحي ــن للموق ــع مم ــا يزي ــد م ــن
عدد متابع ي املوقع ويزيد من مدى انتشار املوقع بين صفوف جمهور املتصفحين واملواقع
االخ ــرى  .ف ــي حي ــن موق ــع وكال ــة انب ــاء امل ــدى فأن ــه اس ــتخدم ( )3أدوات تفاعليةه ــذا األم ــر جي ــد
مقارن ــة بموق ــع جري ــدة الصب ــاح الجدي ــد وه ــو قري ــب ال ــى ح ـ ٍـد م ــا م ــن موق ــع الس ــومرية ني ــوز
م ــن حي ــث االهتم ــام ب ــاألدوات التفاعلي ــة الت ــي تضف ــي للموق ــع حيوي ــة وحرك ــة بين ــه وبي ــن
املتصفحي ــن (متصف ــح املوق ــع ).
ج ــدول ( )3يوض ــح نوع االعالن الرقمي من حيث الش ــكل.
نوع االعالن الرقمي

المواقع المبحوثة

االعالن المتحرك

االعالن الثابت
ت

%

ت

%

الصباح الجديد

61

33.33%

-

-

السومرية نيوز

61

33.33%

122

66.66%

وكالة انباء المدى

61

33.33%

61

33.33%

المجموع

183

50%

183

50%

يتض ــح م ــن الج ــدول أع ــاه أن توظي ــف اإلع ــان الثاب ــت واملتح ــرك ج ــاء بنس ــب متس ــاوية
للعين ــة كاف ــة  ،وق ــد تس ــاوى موق ــع جري ــدة الصب ــاح الجدي ــد وموق ــع الس ــومرية ني ــوز وموق ــع
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وكالة أنباء املدى من حيث توظيفهم لإلعالن الثابت عل ى الصفحة الرئيسة إذ جاء بنسبة
( )33.33%ل ــكل موق ــع م ــن املوتق ــع املبحوث ــة  ،أم ــا بخص ــوص اإلع ــان املتح ــرك ف ــأن موق ــع
جري ــدة الصب ــاح الجدي ــد ل ــم توظف ــه إذ أكتف ــت باالع ـ ًـان الثاب ــت ،بينم ــا اس ــتعمل موق ــع
الس ــومرية ني ــوز االع ــان املتح ــرك بواق ــع ( )122أعالن ــا بنس ــبة ( )66,66%وه ــذا دلي ــل عل ــى
ـدى تفاع ــلً املوق ــع م ــع عناص ــر الوس ــائط املتع ــددة ومعرفت ــه بأهمي ــة الحرك ــة الت ــي تخل ــق
مـ ً
االع ــان واملتصف ــح  ،بينم ــا ج ـ َـاء االع ــان املتح ــرك ف ــي موق ــع وكال ــة انب ــاء
ـن
ـ
بي
ـا
ـ
م
ـا
ـ
تفاعلي
ـوا
جـ
َ
املدى بواقع ( )61اعالنا منحرك وبنس ــبة ( )33.33%وهو مقدار اس ــتعمال جيد لالعالنات
أذ يالح ــظ ان موق ــع وكال ــة انب ــاء امل ــدى تس ــاوى لديه ــا االع ــان الثاب ــت واملتح ــرك ،ي حي ــن ان
موق ــع الس ــومرية ني ــوز أهت ــم باالع ــان املتح ــرك أكث ــر وذل ــك مل ــا للحرك ــة م ــن تأثي ــر ف ــي ج ــذب
االنتب ــاه لالع ــان وذل ــك م ــن خ ــال الفع ــل ورد الفع ــل أذ أن املتصف ــح اثن ــاء انتب ــاه للحرك ــة
فان ــه ينج ــذب نح ــو االع ــان فينق ــر أو يفك ــر ف ــي النق ــر عل ــى االع ــان  ( .يق ــف ام ــام االع ــان )
ج ــدول ( )4يوض ــح نوع االعالن الرقمي م ــن حيث املضمون
المواقع
المبحوثة

نوع االعالن الرقمي
اخباري

تذكيري

مبوبة

تنافسي

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الصباح الجديد

61

50%

-

-

-

-

-

-

السومرية نيوز

-

-

-

-

122

100%

61

100%

وكالة انباء المدى

61

50%

61

100%

-

-

-

-

المجموع

122

33.33

61

16.66

122

33.33

61

16.66

موق ــع الس ــومرية ني ــوز اس ــتعمل االع ــان التناف�س ــي بواق ــع ()122
يوض ــح الج ــدول ( ً )4أن ً
ً
إعالن ــا ،و ( )61أعالن ــا مبوب ــا  ،ف ــي حي ــن اس ــتعمل موق ــع جري ــدة الصب ــاح الجدي ــد االع ــان
ـان  ،بينم ــا موق ــع ل ــة انب ــاء امل ــدى تس ــاوا في ــه االع ــان التذك ي ــري
التذك ي ــري بواق ــع ( )61اع ـ ً
واالخب ــاري بواق ــع ( )61اعالن ــا .ويبي ــن الج ــدول تباي ــن املواق ــع ف ــي اس ــتعمالها لإلعالن الرقمي
م ــن ث املضم ــون إذ أن كل موق ــع صحف ــي اس ــتخدم ن ــوع معي ــن كم ــا ه ــو مذك ــور ف ــي الج ــدول 4
ويلحظ ان االعالن التذكيري والتناف�س ي كلهما جاءا بنسبة ( )33.33%واالعالن االخباري
واملب ــوب ج ــاءا كلهم ــا بنس ــبة (.)16.66%
ج ــدول ( )5يوض ــح نوع االعالن من حي ــث التفاعلية

االمواقع المبحوثة
الصباح الجديد
السومرية نيوز
وكالة انباء المدى
المجموع

العدد (2015 )28م

نوع االعالن الرقمي
االعالن غير تفاعلي
االعالن تفاعلي
%
ت
%
ت
20%
61
60%
183
100%
61
20%
61
16.66%
61
83.33%
305
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ً
يبي ــن الج ــدول( )5ان موق ــع الس ــومرية ني ــوز االكث ــر اس ــتعماال لإلع ــان التفاعل ــي ،إذ كان ــت
تفاعلي ــة ،بينم ـ ًـا
اعالن ــات ً
جمي ــع االعالن ــات املتواف ــرة عل ــى الصفح ــة الرئيس ــة للموق ــع ً
موق ــع وكال ــة انب ــاء امل ــدى ق ــد تس ــاوى لديه ــا االع ــان مابي ــن ()61اعالن ــا تفاعلي ــا و( )61اعالن ــا
غي ــر تفاعل ــي ،ف ــي حي ــن ج ــاءت جمي ــع االعالن ــات ف ــي موق ــع جري ــدة الصب ــاح الجدي ــد اعالن ــات
ـتعمال االع ــان التفاعل ــي مل ــا
تفاعلي ــة وه ــذا ي ــدل عل ــى وع ــي املواق ــع املبحوث ــة بأهمي ــة اس ـ ً
يحمل ــه م ــن عناص ــر ج ــذب للمتصف ــح ك ــون التفاع ــل يش ــكل نوع ــا م ــن الح ــوار بي ــن طرفي ــن
(االع ــان واملتصف ــح) أذ توف ــر التفاعلي ــة بيئ ــة ثنائي ــة االتج ــاه وه ــي بذل ــك تس ــمح للمتصف ــح
م ــن التنق ــل والتج ــوال بحري ــة ومرون ــة كأن ــه يتح ــاور م ــع االع ــان (املنت ــج) أذ اش ــارت دراس ــات
علمي ــة ال ــى ( )70%م ــن االش ــخاص يتذك ــرون مايتفاعل ــون مع ـ ُـه وبالتال ــي فكلم ــا زاد حج ــم
تفاع ــل املتصف ــح م ــع االع ــان زادت االس ــتفادة (التروي ــج للس ــلع املعل ــن عن ــه) .
ج ــدول ( )6املكونات البنائي ــة لإلعالن الرقمي
ااملواقع
املبحوثة
املكونات
البنائية لإلعالن
الرقمي
العنوان

الصور والرسوم
األلوان

املجموع

الصباح الجديد

السومرية نيوز

وكالة انباء املدى

ت

%

ت

%

مبارش

61

22.22 122 33.33

61

16.66

244

22.22

مثري للشعور

-

61

11.11

61

16.66

122

11.11

متحركة

-

22.22 122

122

33.33

244

22.22

تخطيطات أو
رموز

61

61

11.11

-

-

122

11.11

قيم لونية
زرقاء

-

61

11.11

-

-

61

5.55

قيم لونية
مدمجة

61

22.22 122 33.33

122

33.33

305

27.77

366

33.33

1098

%100

ت

%

33.33

ت

549 16.66 183

%

50

املجموع

يوض ــح الج ــدول املكون ــات البنائي ــة لإلع ــان الرقم ــي ف ــي املواق ــع املبحوث ــة ،ج ــاءت كاالت ــي:
العنــوان اســتعمل العنــوان املباشــرواملثيــرللشــعور أذ وظفــت املواقــع املبحوثــة العنــوان املباشــر
كافــة  ،بينمــا العنــوان املثيــرللشــعور فقـ ًـد وظفــه موقــع الســومرية نيــوز وموقــع وكالــة ًانبــاء املــدى أذ
جاء العنوان املباشربواقع ( )244تكرارا والعنوان املثيرللشعور بواقع ( )122تكرارا  ،أما املكو ًن
فجاءت الصور والرسوم املتحركة بواقع ( )244تكرارا
البنائي االخرلالعالن (الصور والرسوم ) ً
،و التخطيطــات والرمــوز بواقــع ( )122تكــرارا  ً ،فــي حيــن القيــم اللونيــة املســتعملة فــي االعالنــات
ـاءت القيــم اللونيــة الزرقــاء بواقــع ( )61تكــرارا  ،وجــاءت القيــم اللونيــة املدمجــة بواقــع ( )305
جـ ً
تكــرارا وهــذا يعــد دليــل علــى ادراك مــدى فائــدة القيــم املدمجــة لالعــان الرقمــي مــن حيــث الجانــب
العدد (2015 )28م
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الجمالــي والوظيفــي  ،فــي حيــن اختفــى املكــون البنائــي ( املؤثــرات الصوتيــة ) مــن االعالنــات الرقميــة
فــي املواقــع املبحوثــة رغــم الدعــم التفاعلــي ( التأثيــر ) الــذي كان مــن املمكــن ان تضيفــه لإلعــان .
جدول ( )7يوضح االس ــاليب اإلخراجي ــة لإلعالن الرقمي
الصباح الجديد

المواقع المبحوثة

السومرية نيوز

وكالة انباء المدى

األساليب اإلخراجية لإلعالن
الرقمي

ت

%

ت

%

ت

%

أسلوب الرايه

61

%100

-

-

61

%50

أسلوب الوسائط الغنية

-

-

183

%100

61

%50

المجموع

61

%16.66

183

%50

122

%33.33

يتض ــح م ــن الج ــدول اع ــاه ان املواق ــع املبحوث ــة ق ــد اس ــتعملت اس ـ ًـلوبين فق ــط ف ــي إخ ــراج
ـلوب الراي ــة بواق ــع ( )122تك ــرارا ،وأس ــلوب الوس ـ ًـائط
االع ــان الرقم ــي فيه ــا وه ــي ( اس ـ ً
املتع ــددة الغني ــة بواق ــع ( )244تك ــرارا ،أذ االس ــلوب االول (اس ــلوب الراي ــة) ال ــذي غالب ــا م ــا
يوض ــع ف ــي اعل ــى الصفح ــة وه ــو املفض ــل ل ــدى املعل ــن إذ يتي ــح لالع ــان املش ــاهدة االكث ــر ام ــا
الغني ــة) كون ــه يعط ــي بع ــد تفاعل ــي لالع ــان (الس ــلع)
االس ــلوب الثان ــي (الوس ــائط املتع ــددة ً
وللموق ــع وللمتصف ــح وبالتال ــي يتي ــح نوع ــا م ــن التج ــاذب بي ــن ش ــكل االع ــان والس ــلع املعل ــن
عنه ــا واملتصف ــح اي يك ــون التفاع ــل م ــع االع ــان باتجاهي ــن مم ــا يعط ــي تفاعلي ــة اكث ــر للس ــلع
(االع ــان) ه ــو املفض ــل ل ــدى الجمه ــور ك ــون الجمه ــور اآلن يحي ــى ف ــي عص ــر الوس ــائط
املتع ــددة والتفاعلي ــة.
ج ــدول ( )8يوضح موقع االعالن من الصفحة الرئيس ــة

ااملواقع املبحوثة
وكالةانباء املدى
السومرية نيوز
الصباح الجديد
موقع االعالن من الصفحة الرئيسة
ت%/
ت%/
ت%/
%100
61
رأس الصفحة الرئيسة
%33.33
61
االمتداد األول وسط االمتداد
%33.33
61
ميني االمتداد
%50
61
االمتداد الثاين وسط االمتداد

املجموع
ت%/
%16.66 61
%16.66 61
%16.66 61
%16.66 61

%50

61
61

%16.66
%16.66

366 %33.33

%100

االمتداد الثالث
االمتداد الرابع
االمتداد
الخامس

املجموع

يسار االمتداد
ميني االمتداد
يسار االمتداد
وسط االمتداد
وسط االمتداد

-

-

61
-

%33.33
-

61

61

%16.66

183

%50
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ً
ً
كبي ــرا ف ــي مج ــال مش ــاهدة االع ــان واالط ــاع علي ــه ويفض ــل غالب ــا االمت ــداد االول والثان ــي م ــن
الصفح ــة الرئيس ــة ك ــون ان املتصف ــح ه ــو ش ــخص عج ــول بطبع ــه ل ــذا نالح ــظ م ــن الج ــدول
ً
ان رأس الصفح ــة واالمت ــداد االول والثان ــي هم ــا االك ث ــر نش ــرا لإلع ــان أذ ان موق ــع جري ــدة
الصب ــاح الجدي ــد كان موق ــع االع ــان في ــه ط ــوال م ــدة البح ــث ف ــي اعل ــى راس الصفح ــة  ،بينم ــا
موقع السومرية نيوز فتوزعت االعالنات فيها بالتساوي بنسبة ( )33.33%مابين ( وسط
االمتداد االول ويمين االمتداد الثاني ويسار االمتداد الثالث من الصفحة الرئيسة ) بينما
موق ــع وكال ــة انب ــاء امل ــدى ف ــكان موق ــع االع ــان وس ــط االمت ــداد الثان ــي م ــن الصفح ــة الرئيس ــة،
وه ــذا عل ــى الرغ ــم م ــن الصفح ــة الرئيس ــة للمواق ــع املبحوث ــة واق ــع بخمس ــة امت ــدادات وعل ــى
الرغ ــم م ــن ذل ــك فه ــي ل ــم تتج ــاوز االمت ــداد الثال ــث م ــن الصفح ــة ف ــي نش ــر االعالن ــات  ،وبذل ــك
تك ــون املواق ــع ق ــد راع ــت اهمي ــة املوق ــع ف ــي نش ــر االع ــان وتأث ي ــر موق ــع االع ــان ف ــي نجاح ــه
وس ــعة انتش ــاره .

ثاني ــا ً :النتائ ــج
 .1مراعاة املواقع املبحوثة ألهمية االمتدادات األول ى للصفحة الرئيسة لنشر االعالنات .
 .2االهتمام بنشر االعالنات التفاعلية وبنسبة ( .) 83.33%
 .3توظيف االلوان املدمجة ألهميتها بنسبة ( .) 88.88%
 .4التنوع ف ي استخدام االعالنات داخل املواقع املبحوثة أذ جاءت نسبة االعالن التذكيري
( )33.33%واالع ــان االخب ــاري بنس ــبة ( ،)16.66%واالع ــان التناف�س ــي بنس ــبة ( )33.33%
واالعالن ــات املبوبــة بنس ــبة (. )16.66%
 .5استخدام االعالن الثابت واملتحرك واملواقع عينة البحث .
 .6االهتم ــام بأس ــلوب الوس ــائط الغني ــة املتكامل ــة م ــن بي ــن االس ــاليب االخراجي ــة االخ ــرى
وذل ــك لتوافق ــه وانس ــجامه م ــع خصائ ــص االنترن ــت .
املواقع عينة البحث جهدا ف ي استخدام االعالنات ف ي صفحتها الرئيسة كونها
 .7لم ً
تدخر ً
عنص ــرا مكم ــا لبن ــاء الصفح ــات ويرف ــد املوق ــع بالدعم املادي .
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( )1محمود علم الدين  ،أساسيات الصحافة ف ي القرن الحادي والعشرين  ،ط(،2القاهرة
،د.ن  ، ) 2009 ،ص . 198 - 197
( )2محمد سمير احمد  ،التسويق االلكتروني (،االردن  ،دار املسيرة  ، ) 2009،ص. 128
بشير العالق  ،أساسيات وتطبيقات الترويج االلكتروني والتقليدي ( ،عمان ،دار اليازوري
 ، ) 2009،ص . 434
( )3املصدر نفسه  ،ص . 512
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مكتب ــة املجتم ــع العرب ــي  ، ) 2007 ،ص . 96
*تقنية ( )GIFوه ي أختصار () format interchange Graphical
( )6زينب ليث  ،األساليب الفنية لإلعالن ف ي شبكة املعلومات العاملية  ،رسالة ماجستير
جامعة بغداد كلية االعالم  ، 2005ص . 80
( )7حسنين شفيق  ،اإلعالم التفاعل ي  ( ،القاهرة  ،دار فكرو فن  ، )2010 ،ص . 241
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( )10حس ــنين ش ــفيق  ،التصمي ــم الجرافيك ــي ف ــي وس ــائل االع ــام الحدي ــث واالنترن ــت  ،م.س
 ،ص . 207
( )11املصدر نفسه  ،ص . 210
( )12بشير العالق  ،م.س  ،ص . 421
( )13عي�س ى محمود الحسن  ،إخراج الصحف واملجالت (،عمان  ،دار زهران  ، ) 2009،ص
102
( )14من ــار فتح ــي محم ــد  ،تصمي ــم مواق ــع الصح ــف االلكتروني ــة (،القاه ــرة  ،دار العال ــم
العرب ــي  ، ) 2011 ،ص . 136
( )15املصدر نفسه  ،ص . 139- 138
( )16س ــعد جمع ــة عق ــل ون ــور الدي ــن أحم ــد الن ــادي  ،التس ــويق ع ب ــر االنترن ــت ( ،االردن ،
مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع  ، )2007 ،ص . 96
( )17عب ــاس مصطف ــى ص ــادق  ،االع ــام الجدي ــد املفاهي ــم والوس ــائل والتطبيق ــات  (،االردن
 ،دارالش ــروق  ، ) 2008 ،ص . 327
( )18حسنين شفيق  ،التصميم الجرافيكي  ،م,س  ،ص . 220
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