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 ملخص البحث

من ثورات علمية وتكنولوجية نتج عنها العديد من المتغيرات والتطورات  إن ما تشهده المجتمعات اإلنسانية فى عصرنا الحالى

السريعة والمتالحقة، األمر الذى يفرض نفسه على مجال اإلعالن لمواكبة هذه التطورات التى يمر بها األفراد فى حياتهم، 

يستحوذ على اهتمامه فى ظل الثورة فالمتلقى أصبح فى حاجة ألن يرى إتجاًها جديًدا فى اإلعالن يدعوه للتفكير والتأمل و

 الهائلة لإلعالنات.

وُيعد تقديم األفكار المبتكرة من أصعب المراحل فى تصميم اإلعالن نظًرا لضرورة قيام مصمم اإلعالن باإلطالع والبحث 

نتاج عملية معقدة من  عن معلومات وأفكار معتمًدا على خبراته السابقة، فالفكرة االبتكارية غير المألوفة فى اإلعالن هى

التفكير من عقل واعى له أسلوب خاص فى إدراكه للبيئة والثقافة المحيطة به وأسلوب خاص فى التعبير عما بداخله وإال 

 فلن تصل للجمهور المستهدف.

متالحقة ويقدم البحث رؤية جديدة لتوظيف استراتيجية المتناقضات وعرضها بشكل يواكب التغيرات الثقافية والمجتمعية ال

لمتلقى العصر الحديث، حيث يقدم اإلعالن للمتلقى المشكلة والحل فى مضمون إعالنى واحد مما يضمن سهولة وصول 

 الرسالة اإلعالنية للمتلقى بالشكل الصحيح.

فالمتناقضات درب من دروب اإلبداع التى تضفى تميًزا على اإلعالن وفى هذا العصر المزدحم باإلعالنات يبحث المصمم 

دائًما عن معالجات جديدة للفكرة لكى يجعل اإلعالن يظهر بمظهر مختلف قادًرا على جذب انتباه المتلقى، ويحقق مستويات 

 أعلى من القدرة على استرجاع اإلعالن وتذكره، ومن ثم التأثير على إتجاهاته. 
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تناقضين أو عنصرين ليس من المنطقى واستراتيجية المتناقضات هى استراتيجية إبداعية تعتمد على الجمع بين عنصرين م

الدمج بينهم، مما يجعل المتلقى يستدعى قدراته الذهنية لتفسير الرسالة اإلعالنية ويجب أن يتم التفسير دون وجود خلط فى 

توقع فهم الرسالة اإلعالنية، وتعتمد هذه االستراتيجية على إمكانية االستفادة من نقيض الشئ المألوف وفعل وتقديم عكس ما ي

اآلخرين سواء من نتائج أو معلومات أو عالقات بين العناصر من أجل مفاجأة المتلقى، فالعناصر الغامضة والمتناقضة تحفز 

 اإلثارة ويكون لها تأثير ممتع عندما يتم حل شفرة المعنى الخفى.

 الكلمات المفتاحية

 نظرية الشفرة وفك الشفرة  -إستراتيجية المتناقضات  -التناقض 

Abstract  

The scientific and technological revolutions that human societies are witnessing in our time 

have resulted in many changes and rapid and successive developments, which imposes itself on 

the field of advertising to keep up with these developments experienced by individuals in their 

lives, the recipient needs to see a new direction in advertising that invites him to think and 

meditate and to capture his interest in light of the massive revolution of advertisements. 

Presenting innovative ideas is one of the most difficult stages in designing advertising due to 

the need for the advertising designer to look up and search for information and ideas based on 

his previous experiences. The innovative idea that is not familiar in advertising is the result of 

a complex process of thinking from a conscious mind that has a special method in its awareness 

of the environment and the surrounding culture and a special style in expressing what is inside 

it, otherwise it will not reach the target audience. 

The research presents a new vision for employing the strategy of contradictions and displaying 

them in a way that keeps pace with the successive cultural and societal changes for the recipient 

of the modern era. 

Contradictions are a path of creativity that lends an edge to advertising. In this busy era of 

advertisements, the designer is always looking for new treatments for the idea in order to make 

the advertisement appear in a different appearance capable of attracting the attention of the 

recipient, and achieve higher levels of ability to retrieve and remember the advertisement, and 

then influence its directions. 

It is a creative strategy that relies on combining two contradictory elements or two elements 

that are not logical to merge between them, which makes the recipient summon his mental 

abilities to interpret the advertising message and the interpretation must be done without there 

being confusion in the understanding of the advertising message, and this strategy depends on 

the ability to benefit from the opposite of the familiar thing and act and present Reverse what 

others expect, whether results, information or relationships between the elements, in order to 

surprise the recipient, as The mysterious and contrasting elements stimulate excitement and 

have a pleasant effect when the hidden meaning code is deciphered. 

Keywords  

Contradictions - Contradictory strategy - Coding and decoding theory  
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 مقدمة

أصبح المصمم يستخدم صوًرا أكثر تعقيًدا  يحاصر المتلقى الذيمع التطور الهائل فى وسائل اإلتصال واالزدحام اإلعالنى 

 والرسوم، كذلكللتأثير على المتلقى واالستحواذ على إهتمامه، وُتستخدم المرئيات فى اإلعالن فى عدة أشكال مثل الصور 

 ُتستخدم المرئيات فى لفت اإلنتباه وتحفيز الفضول واألهم هو تحفيز المعنى.

نحراًفا خطيًرا لألشكال اللغوية، ال تركز فقط على التواصل الواعى الفعال، بل أيًضا إن لغة اإلعالن التى يقال أنها تشهد ا

 على درجة التأثير الالواعى أو التأثير غير المباشر المقنع لإلتصال.

ابتكار أفكار إعالنية تتسم  إن استثارة خيال المتلقى هو الوتر الذى يجب على مصمم اإلعالن دراسته واالستفادة منه فى

بالغرابة وتبتعد عن المألوف، مع مراعاة خبرات ومدركات المتلقى ليحافظ على انتباهه أطول فترة ممكنة ويثير رغبته فى 

المعرفة ومن َثم ُينشط ذاكرته حتى يصل بعملية اإلتصال التفاعلى التجاه إيجابى فى ظل هذا العصر الذى يتسم بالتغير 

 متالحق.السريع وال

والتناقض هو نمط من أنماط معالجة الفكرة اإلعالنية فيه يستخدم المصمم الصور المتناقضة أو اإلشارات اللفظية المتعارضة، 

ويمكن رؤية نماذجه فى العديد من وسائل اإلعالن، وعلى الرغم من شيوع استخدامه وفعاليته المدركة، إال إن األدلة التجريبية 

كآلية تنفيذ فعالة ال تزال محدودة، وُتستخدم آلية التباين للتأكيد وجذب االنتباه، ويستمد هذا المبدأ فاعليته المتعلقة بالتناقض 

من قانون التباين والذى ينص على أن مدة ودرجة االنتباه تتوقف على التضاد بين شئ ما واألشياء المحيطة، وأن المتناقضات 

 أسهل فى إيجادها من المتشابهات.

لمصممون بتوصيل الرسائل للجمهور بطريقة صحيحة لذلك يجب أن يتم ترميز الرسائل باستخدام الصور المرئية ويهتم ا

وفًقا لمستوى تعليم المتلقى المستهدف، ويمكن ترميز الرسائل بصرًيا بطريقة بسيطة أو أكثر تعقيًدا، وبالتالى يمكن للمتلقى 

 فك الشفرة فى الطريق الصحيح لفهم المعنى.

 مشكلة البحث

 المعاصر؟استراتيجية المتناقضات فى تصميم اإلعالن  كيف يمكن توظيف .1

 اإلعالن؟كيف يمكن االستفادة من المتناقضات فى تقديم تصورات مبتكرة لصياغات بصرية جديدة فى مجال تصميم  .2

 فروض البحث

 ة وغير نمطية تزيد من فاعلية اإلعالن.إن توظيف المتناقضات فى تصميم اإلعالن يساعد على تجسيد فكرة إعالنية مبتكر .1

يمكن االستفادة من استراتيجية المتناقضات فى التصميم بشكل إيجابى إليجاد صياغات بصرية جديدة فى مجال تصميم  .2

 اإلعالن.

 هدف البحث

توضيح  يهدف البحث إلى وضع رؤية جديدة لتوظيف استراتيجية المتناقضات فى تصميم تكوينات مرئية فعالة تساعد على

 المعنى والقيم والرسائل التى يتضمنها اإلعالن بما يحقق األهداف اإلتصالية لإلعالن ويساهم فى التأثير على المتلقى.

 أهمية البحث

االستفادة من استراتيجية المتناقضات من أجل ابتكار أساليب حديثة فى تصميم اإلعالن مما يواكب التطور التكنولوجى 

 لقى المعاصر.والطاقة الذهنية للمت

 منهج البحث

 يتبع البحث المنهج الوصفى مصحوًبا بدراسة تحليلية لنماذج محلية وأجنبية.
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 اإلطار النظرى للبحث

 التناقض

ُيعرف التناقض أنه التوتر البصرى الناتج عن التعارض فى أحجام الصور أو األشكال أو الفراغ المحيط بها أو االختالف 

ألوان العناصر وما تشغله من مساحات، ويمكن القول أن التباين يهدف إلى إعطاء التصميم مزيًدا الحيوية ويساعد فى  فى

 [1إبراز الفكرة اإلعالنية. ]

        
األشكال واأللوان لتوصيل الرسالة اإلعالنية  ، استخدم المصمم آلية التناقض فىNippon Paint( حملة إعالنية لشركة دهانات 1)شكل 

 [2م ]2019 -للمتلقى الهند 

 

والتناقض هو نمط من أنماط معالجة الفكرة اإلعالنية فيه يستخدم المصمم الصور المتناقضة أو اإلشارات اللفظية المتعارضة، 

ه وفعاليته المدركة، إال إن األدلة التجريبية ويمكن رؤية نماذجه فى العديد من وسائل اإلعالن، وعلى الرغم من شيوع استخدام

 [3المتعلقة بالتناقض كآلية تنفيذ فعالة ال تزال محدودة. ]

ينص على أن مدة ودرجة  والذيوُتستخدم آلية التباين للتأكيد وجذب االنتباه، ويستمد هذا المبدأ فاعليته من قانون التباين 

 [4ياء المحيطة، وأن المتناقضات أسهل فى إيجادها من المتشابهات. ]االنتباه تتوقف على التضاد بين شئ ما واألش

وتبسيط المعالجة مما يؤدى إلى زيادة الطلب على هدف  البصريوتتضح اآللية األساسية للتناقض فى الحد من التعقيد 

المثال، قد ُيظهر  اإلعالن سواء كان ترويج منتج أو خدمة، ويتم تطبيق التناقض فى اإلعالن بطرق متنوعة فعلى سبيل

التناقض اآلثار السابقة والالحقة الستخدام منتج ما، أو يوضح التباين بين حالة المشكلة وكيفية حلها، كذلك ُيستخدم كممارسة 

 [5لتنافس رأيين متعارضين. ]

 
السابقة والالحقة لالنضمام ، استخدم فيه المصمم آلية التناقض عن طريق عرض اآلثار Weight Watchers( إعالن لمؤسسة 2)شكل 

 [6م ]2005 -ألمانيا  -لبرنامج فقدان الوزن 
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  Contradictory strategy استراتيجية المتناقضات
التناقض يعنى وجود تعارض بين شيئين أو فكرتين يمكن أن تكونا صحيحتين فى الوقت نفسه، وقد يكون التناقض واضًحا 

 [7وظاهًرا أو مختفًيا. ]

وُتعرف استراتيجية المتناقضات بأنها "خبرة محيرة أو لغز يؤدى إلى الشعور باالضطراب أو الفضول العقلى البسيط"، 

فالمقارنة والتباين مستوحاة من حالة التوتر التى تحدث عند الجمع بين نقيضين، حيث يؤدى استخدام استراتيجية المتناقضات 

 [8الرغبة للمعرفة. ]إلى حدوث تعارض معرفى مما يولد الميل و

فوجود تناقض بين ما يتوقعه الفرد وما يالحظه يثير دافعيته الختزال التناقض، وأثناء محاولة الفرد إزالة هذا التناقض فإنه 

 يستبعد المعلومات التى تزيد من حدة هذا التناقض، ويبحث عن المعلومات التى تفسر هذا التناقض.

راتيجية المتناقضات أنها استراتيجية يتم من خاللها تقديم مواقف إعالنية متناقضة تولد وفى مجال اإلعالن يمكن تعريف است

 لدى المتلقى الدهشة والرغبة فى معرفة حل هذا التناقض، فتجعل المتلقى مشارًكا فعااًل فى عملية اإلتصال اإلعالنى.

وفعل وتقديم عكس ما يتوقع اآلخرين سواء من  وتعتمد هذه االستراتيجية على إمكانية االستفادة من نقيض الشئ المألوف

نتائج أو معلومات أو عالقات بين العناصر من أجل مفاجأة المتلقى، مما يجعل المتلقى يستدعى قدراته الذهنية لتفسير الرسالة 

 اإلعالنية ويجب أن يتم التفسير دون وجود خلط فى فهم الرسالة اإلعالنية.

متناقضات هى استراتيجية إبداعية تعتمد على الجمع بين عنصرين متناقضين أو عنصرين وترى الباحثة أن استراتيجية ال

ليس من المنطقى الدمج بينهم، وتكتسب أهميتها من كونها تستفز فكر المتلقى، وُتحدث صراع بين ما يحمله من معلومات، 

 ل لهذا التناقض.يقدم له فى اإلعالن، فيضطر للبحث عن ح الذيوما يواجهه فى الموقف المتناقض 

إن استراتيجية المتناقضات يمكن أن تساعد المتلقى على اكتشاف حلول للحدث اإلعالنى المتناقض، وُتحفزه لمواصلة البحث، 

إنها تعمل بشكل مخالف لما يتوقع المتلقى، وتولد الشعور داخلًيا لدى الفرد مؤداه "الرغبة الشديدة فى المعرفة الالزمة لحل 

 هذا التناقض".

وتعتبر استراتيجيات التناقض فى اإلعالن من أهم االستراتيجيات التى ينتج عنها المفاجأة، ومن ثم التميز عن السائد فى 

 مجال اإلعالن وزيادة االستجابة تجاه اإلعالن. 

      
( حملة إعالنية للتوعية ضد أخطار التدخين، استخدم المصمم آلية التناقض فوضع صورة المدخن باألسود على خلفية بيضاء وانعكاس 3)شكل 

 - صورة المدخن باألبيض على خلفية سوداء لجذب انتباه المتلقى، مستخدًما شعار أن شيًئا ما قد يقودك ألشياء أخرى فالتدخين أضراره كثيرة

 [9م ]2012 -زيل البرا
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 مزايا هذه االستراتيجية:

 . الجمع بين عناصر متناقضة للتأكيد على خصائص المنتج ومزاياه بطريقة جديدة مما يجعل الميزة البيعية أكثر وضوًحا.1

 . العناصر البصرية المختلفة التى يتم الربط بينها تعكس فوائد المنتج.2

 يؤكد على فائدة المنتج إذ أن عرض التناقضات يوضح أهمية المنتج.. المقارنة قبل وبعد استخدام المنتج 3

 . الجمع بين المشكلة والحل لجعل الرسالة اإلعالنية واضحة.4

 
( حملة إعالنية للتوعية بكيفية التعامل مع األطفال، استخدم فيها المصمم آلية التناقض فى األحجام الحقيقية لالبن واألم لتوصيل 4)شكل 

 [10م ]2007 -الهند  -إلعالنية للمتلقى الرسالة ا

 

 وتمر استراتيجية المتناقضات بثالث مراحل: 

 
 ( من تصميم الباحثة يوضح مراحل إستراتيجية المتناقضات فى تصميم اإلعالن1)مخطط 
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 المتناقض:. مرحلة تقديم الحدث 1

وزيادة الحافز لديه لفهم التناقض وتبرز فى ذهنه العديد من األسئلة التى تحتاج إلى  فى هذه المرحلة يتم جذب انتباه المتلقى

إجابة، فعند إحاطة المتلقى بغموض فإنه ُيدرك أن شيًئا ما فى بنيته المعرفية مفقود، ويتم ذلك عن طريق إظهار التناقض 

 وعرض الفكرة اإلعالنية فى صورة مشكلة أو موقف محير.

 عن حل التناقض:. مرحلة البحث 2

يجعله يسعى إلزالة التوتر وتفسير الصورة  الذيتؤدى عملية تقديم الحدث المتناقض إلى حالة من القلق وعدم االتزان، األمر 

 أو المعلومات المقدمة فى اإلعالن تمهيًدا لحل التناقض، ويتولد لدى المتلقى شغف إليجاد حل هذا الحدث المتناقض.

ام الصور المعاكسة فى اإلعالن مثل صور الذكور واإلناث، والتى يمكن أن تشير أن هذا اإلعالن على سبيل المثال استخد

 موجه لكال الجنسين.

 . مرحلة الوصول إلى حل التناقض:3

يستطيع المتلقى تفسير التناقض المقدم فى الصورة أو المعلومات التى يتضمنها اإلعالن والوصول إلى تفسير وحل اللغز 

 لرسالة اإلعالنية.واستيعاب ا

 عالقة المتناقضات بالشفرة والترميز

عام  Coding & Decoding Theoryهو أول من وضع نظرية الشفرة وفك الشفرة  Stuart Hall*ُيعد ستيوارت هول 

، م، ويكمن مضمونها فى كيفية وضع الشفرات من ِقبل الُمرسل أو الُمصمم وفكها من قٍبل المشارك فى عملية اإلتصال1980

على طبقات متعددة من المعنى ويمكن فك شفرتها بطرق مختلفة ويمكن أن تعنى  تحتويمع مراعاة أن اإلعالنات يمكن أن 

 شيًئا مختلًفا لألشخاص المختلفين.

لقد أصبح اإلعالن جزء من حياة المتلقى المعاصر وتغلغل فى المشهد الثقافى بأكمله، وتقدم اإلعالن إلى ما هو أبعد من 

 [11ام التقنيات البسيطة لإلعالن عن توفر المنتجات أو الخدمات، لقد أصبح أداة فعالة لإلقناع. ]استخد

ويهتم المصممون بتوصيل الرسائل للجمهور بطريقة صحيحة لذلك يجب أن يتم ترميز الرسائل باستخدام الصور المرئية 

ا بطريقة بسيطة أو أكثر تعقيًدا، وبالتالى يمكن للجمهور وفًقا لمستوى تعليم المتلقى المستهدف، ويمكن ترميز الرسائل بصريً 

 فك الشفرة فى الطريق الصحيح لفهم المعنى.

عادًة ما ُيعتقد أن درجة التعقيد الُمدركة فى اإلعالن هى ميزة سلبية، حيث تتطلب معالجة العناصر المعقدة مجهوًدا إدراكًيا 

يمكن أن يؤدى  البصريات متنوعة من القدرة المعرفية، ولكن زيادة التعقيد متزايًدا، وذلك يرجع لكون األفراد تمتلك مستوي

أيًضا إلى زيادة الحافز لمعالجة أعمق فالمنبهات الغامضة والمتناقضة تحفز اإلثارة ويكون لها تأثير ممتع عندما يتم حل 

تساعد المتلقين على التمييز بين العالمات شفرة المعنى الخفى، وتشير األبحاث أيًضا إلى أن مثل هذه المعلومات المعقدة قد 

 [12التجارية وبالتالى تعزيز اإلقناع. ]

إهتم علماء النفس بتقنيات اإلقناع التى يستخدمها المعلنون، وكانت مدرسة التحليل النفسى التى أسسها سيجموند فرويد* 

ا المجال فى أنه كشف كيف يتم توجيه تقنيات منطقة نشطة بشكل خاص فى دراسة اإلعالنات، وتمثلت المساهمة الرئيسية لهذ

اإلقناع التى يستخدمها المعلنون إلى المنطقة الالواعية للعقل البشرى حيث تحتوى هذه المنطقة على رغباتنا الخفية وذكرياتنا 

طقة ومخاوفنا ومشاعرنا وصور تمنعها من الحصول على التعبير من جانب الجزء الواعى من العقل، وتنقسم هذه المن

الالشعورية إلى منطقتين: الالشعور الشخصى، الذى يحتوى على المشاعر واألفكار التى طورها الفرد خالل خبرات حياته 

الخاصة، والالوعى الجماعى وهى المنطقة التى تحتوى على المشاعر واألفكار التى تطورت بشكل تراكمى من ِقبل نمط 

 الحياة العام.
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نية واعية من جانب شخص واحد للتأثير على اآلخر، وبشكل أكثر تحديداً، يؤثر اإلقناع على  ويتم تعريف اإلقناع باعتباره

معتقدات الناس وآرائهم ومواقفهم وقناعاتهم ودوافعهم، هذا بدوره يحفز المتلقى على إتخاذ القرار الشرائى، ولكن يجب أال 

تشابك مع الكثير من القيم والتجارب والخبرات، وعند قيام يغفل المصمم أن آراء الناس وقناعاتهم متأصلة بعمق فى النفس وت

اإلعالن بمناشدة العواطف فإن الرسالة المقنعة تنجح وتبنى قناعة وإيماًنا قوًيا بشئ ما، فقد جعل اإلعالن أسلوبنا المعرفى 

 [12لية. ]فى معالجة المعلومات أكثر مرئًيا استناًدا إلى الصور المرئية، وبالتالى أكثر إحكاًما وشمو

ويجب أن يكون التصميم قادًرا على خلق مجموعة من التساؤالت تستلزم التركيز والتدقيق من قبل المتلقى لحين فك شفرة 

دالالت العناصر الجرافيكية المستخدمة فى التصميم عن طريق االستفادة من الصيغ الداللية لعناصر التصميم، مما يشجع 

صول والتعرف على إجابات هذه التساؤالت واكتشاف المعانى الضمنية لعناصر التصميم. المتلقى على متابعة اإلعالن للو

[14] 

تعتمد الصيغ البالغية )كاالستعارة مثال( على التناقض حيث ُتعرف بأنها انحراف عن توقعات المتلقى سواء كانت البالغة 

الطريقة المباشرة إليصالها، فاإلعالن الذى يتناقض مع مرئية أو لفظية بحيث يتم تقديم الرسالة اإلعالنية بطريقة تبتعد عن 

توقعات المتلقى ينتج عنها مفاجأة للمتلقى ومن ثم يحفز المتلقى على البحث وراء هدف اإلعالن ويؤثر إيجابًيا على موقف 

المتناقضات سواء  [، ومصمم اإلعالن غالًبا ما يستخدم االستعارة عند تطبيقه لفكرة الجمع بين15المتلقى تجاه اإلعالن ]

كانت االستعارة بصرية أو لفظية، فاالستعارة قادرة على التوحيد بين مجالين مختلفين، وبذلك يستطيع المصمم الربط بين 

 الشئ ونقيضه، وغالًبا ما تكون االستعارة البصرية أكثر إقناًعا من اللفظية خاصة فى مجال اإلعالن.

وقد ناقش العديد من الباحثين الميزة االستراتيجية لالستعارة البصرية واللفظية فى اإلعالنات وقدرتها على تحفيز العديد من 

االستنتاجات اإليجابية، كما أضافوا أن االستعارة فى اإلعالنات يمكن أن تثير تغيرات فى المعتقدات، خاصة عندما يتم 

ما أن استخدام المتناقضات المجازية )عبر العناصر البصرية واللفظية( يزيد من فهم تنفيذها فى سياق مجازى للغاية، ك

 [16الرسالة اإلعالنية. ]

 
( إعالن مجلة للتوعية ضد مرض سرطان الثدى، قام المصمم باستخدام صفحتين متقابلتين لوضع اإلعالن عن طريق تصوير الثدى مرة 5)شكل 

فى وضع مسطح، للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى، وأغلب هذه اإلعالنات أظهرت عدم إهتمام  فى وضع طبيعى وفى الصفحة المقابلة

 [17المرأة بالكشف والمتابعة المستمرة ]

 

إن الجمع بين المتناقضات هى الطريقة المستخدمة فى ترميز الرسائل اإلعالنية باستخدام صور للشئ ونقيضه لتوضيح 

، ويمكن أن ُتعبر هذه الطريقة عن معانى مباشرة وغير مباشرة فى اإلعالنات حيث يتم اكتشاف المعنى وتقديم بعض المعانى

المباشر بسهولة بواسطة العين عند رؤية صور معاكسة مستخدمة، لكن المعنى غير المباشر هو الطريقة التى يقوم بها كل 

 مق من المعارضة.فرد بفك شفرة هذه الرسالة، ويمكننا تسمية ذلك أنه مستوى أع
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ويجب أن يناسب التناقض قدرات أكبر عدد من المتلقين باستخدام عناصر يمكن التعرف عليها حتى يكون المتلقى قادًرا على 

تفسير المعنى المجازى بداًل من المعنى الحرفى والقدرة على تحقيق االستدالالت الصحيحة ومن ثم االستجابة مع االعالن. 

[18               ]                                                

 
 [19( يوضح عملية وضع الشفرة من قِبل مصمم اإلعالن وفكها من قِبل المتلقى ]2)مخطط 

 

يتضمن المخطط ثالثة عمليات رئيسية األولى هى الرسائل بما فى ذلك المعانى المباشرة وغير المباشرة، والتى يحاول 

بصرًيا، والثانى هى عملية الترميز التى تشمل تصور الرسائل باستخدام صور معاكسة، والثالثة هى المصمم التعبير عنها 

عملية فك التشفير التى تلعب فيها طريقة الجمع بين المتناقضات دوًرا حيوًيا فى توضيح الرسائل إلى المتلقين ومساعدتهم 

 على فهم اإلعالن بسهولة.

 

 الدراسة التحليلية

 األولالنموذج 

 
حيث تعد االبتسامة والدمعة هى أهم كليشيهات عالم المسرح،  Ro Theater, Rotterdam( يوضح لوجو مسرح رو للفن 6)شكل 

هولندا  -وباستخدام التباين الشكلى بين هذه الرموز المتضادة والتباين اللونى بين األبيض واألسود، أصبحت هوية المسرح واضحة جًدا وبارزة 

[20] 
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