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 Abstract البحث:ملخص 

تعتمد الكثير من الشركات على سياسة عرض السلع الخاصة بها بأبعاد جديدة مختلفة غير نمطية تستحوذ على العميل، 

فهي تخاطبه دون أي وساطة من خالل الالمعقول في التصميم، ويأتي هنا دور أساليب العرض اإلعالنية لتحقيق االبهار 

 العرض.فاعلي ذهنياً لدى المتلقي لتستمر حتى بعد إزالتها من البصري في التصميم، لتحقيق أسلوب العرض الت

ومن هنا أصبح مصمم اإلعالن يبحث عن لغة أو أداة تساعده على االقتراب من المتلقي، ليكون له دور في التفاعل مع 

 العرض.التصورات الذهنية الغير مألوفة لدي المتلقي لبناء أفكار مبتكرة عند تصميم أساليب 

جهد كبير لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وبناء بدائل وطرق مختلفة  إلىتحتاج  اإلعالنية في مصر أساليب العرضإال أن  

نوع من االبهار  إلىعند بناء الفكرة التصميمية والوصول بها  البصريلالستفادة من الالمعقولية والخيال لإلبهار 

 البصري.

واستحداث أفكار تصميمية، تحقق عنصر الصدمة البصرية من خالل اإلبهار  لذا البد من المحاولة إليجاد عالقة تفاعلية

 في أساليب العرض اإلعالنية التي تجعل المتلقي يتأثر ويتفاعل ذهنياً مع العناصر التشكيلية المستخدمة. البصري

  اآلتي:التي يمكن تلخيصها في محاولة اإلجابة عن التساؤل  مشكلة البحثومن هنا تنحصر  

يمكن تحقيق االبهار البصري في أساليب العرض اإلعالنية التي اعتمدت على الالمعقولية والخيال وأحداث كيف  -

 والتخيالت؟ديناميكية عالية وفعالة، واستجابة المتلقي لهذه الرؤي 

ق األهداف إلى استثمار الالمعقولية والخيال في ابتكار أفكار تصميمية تعتمد على اإلبهار البصري لتحقي ويهدف البحث

 المتلقي.استجابة ديناميكية تسويقية مبتكرة لدي  إلىاالتصالية والوصول 
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االستقرائي في جمع المعلومات والبيانات ألساليب العرض اإلعالنية التي لها بعداً جديداً باستخدام  البحث المنهجويتبع 

تحقيق  علىارة ألساليب العرض اإلعالنية اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي لنماذج مخت ثم والالمعقولية،الخيال التفاعلي 

 االبهار البصري للمتلقي في ضوء االبتكار واحداث عنصر المفاجئة، يليه الجانب التطبيقي من قبل الباحثة.

مدى تأثير التقنيات الحديثة في أساليب العرض التي اعتمدت على الالمعقولية والخيال في تقديم  وقد أظهرت الدراسة

 ألساليب العرضالغير مألوف والقدرة على توظيفها بأسلوب تصميمي مبتكر  البصريالمبتكرة من خالل اإلبهار الفكرة 

 اإلعالنية. 

 .الالمعقول ،أساليب العرض اإلعالنية، االبهار البصري: الكلمات الدالة
Abstract 

 Many companies rely on the policy of offering their goods in different dimensions, different 

atypical and customer-centric. They deal without any mediation through the unreasonableness 

of design, and here comes the role of advertising methods to achieve visual dazzle in the 

design, to achieve the method of interactive presentation mentally to the recipient to continue 

Even after they have been removed from the display.  

 Hence, the designer is looking for a language or tool to help him get closer to the recipient, to 

have a role in interacting with the unfamiliar mental perceptions of the recipient to build 

innovative ideas when designing presentation methods. 

However, the methods of advertising in Egypt need a great effort to keep pace with modern 

technology, and build alternatives and different ways to take advantage of the irrationality and 

imagination of visual dazzling when building the design idea and access to a kind of optical 

dazzle . 

Therefore, it is necessary to try to create an interactive relationship and to develop design 

ideas, to achieve the visual shock element through visual dazzling in the presentation methods 

that make the recipient is influenced and interacted mentally with the plastic elements used. 

Hence the problem of research, which can be summarized in an attempt to answer the 

following question: 

-How can visual dazzle be achieved in ad presentation methods that relied on irrational, 

imaginative and dynamic events high and effective, and the recipient's response to these 

visions and fantasies? 

 The research aims to invest in irrationality and imagination in the creation of design ideas 

based on visual dazzling to achieve communication objectives and access to innovative 

marketing dynamic response of the recipient. 

The research follows the inductive method in the collection of information and data for ad 

presentation methods which have a new dimension using interactive and irrational 

imagination. Then the analytical descriptive method for selected models of the ad presentation 

methods depended on achieving the optical dazzle of the recipient in the light of innovation 

and the occurrence of the surprise element, followed by the applied side by the researcher. 

The study showed the impact of modern techniques in presentation styles, which relied on the 

irrationality and imagination to introduce the innovative idea through the visual dazzling and 

the ability to employ innovative design style of the methods of advertising. 

Keywords :Visual dazzling, advertising methods, Implausibility. 

 



 عشر ثامنلعدد الا                                                  مجلة العمارة والفنون                                         

47 

 : Introductionمقدمة 

العرض الخارجي هو أول ما يجذب المتلقي إلى الوحدة التجارية باعتباره أول اتصال بصرى للسلعة المعروضة، فهو 

مهارة وفن البيع المرئي للمنتج، والذي يتطلب أفكار غير مألوفة لتصميم أساليب العرض اإلعالنية، لتحقيق تفاعل ذهنياً 

بهار البصرى الغير مألوف لعرض السلع في شكل تصميمي مختلف ، وأساليب العرض تكمل لدى المتلقي عن طريق اإل

السلع وتحسن إدراك المتلقي لقيمتها متخذاً بذلك قرار الشراء، ولجعل أساليب العرض للوحدة التجارية تبدو أكثر تميزاً في 

 عند تنفيذ الفكرة . تقديم الفكرة المبتكرة فإن هذا الشيء هو اإلبهار البصرى الغير مألوف

ظهور خاص ومميز ومنافس مع الشركات المنافسة األخرى رغبًة في التفرد المبتكر  علىومن هنا نجد الشركات تعمل 

 من خالل أساليب العرض اإلعالنية، مستعيناً بشركات التصميم المتخصصة لتحقيق الجاذبية واالبتكار.

ي عرض السلع الخاصة بها بأبعاد جديدة مختلفة غير مألوفة تستحوذ على وتعتمد الكثير من الشركات على تلك السياسة ف

عن أساليب جديدة ومتعددة  انتباه المتلقي، فهي تخاطبه دون أي وساطة من خالل الالمعقول في التصميم، ولكنها أثمرت

إلرضاء الفهم والمعرفة  فقد كانت الحداثة ثورة مستمرة على الواقع المألوف لتحقيق معني جديد إلرضاء المتلقي وليس

 . (2002،عطية)محسن يتحقق بالعلم وقوانينه  الذي

ومن هنا أصبح المصمم اإلعالني يبحث عن لغة أو أداة تساعده على االقتراب من المتلقي لبناء لغة تفاهم مبتكرة 

 ار تجاه المنتج.الذهن من مثيرات بصرية وتحويلها لحالة ديناميكية التخاذ قر إلىومشتركة تترجم كل ما يصل 

االستفادة من االبهار البصري في  إلىلفت انتباه القائمين عليها  إلىتحتاج  أساليب العرض اإلعالنية في مصرإال أن 

نوع من  إلىتصميم أساليب العرض لمواكبة مثيالتها في الخارج باالستفادة من الالمعقولية عند بناء الفكرة والوصول بها 

 متلقي.التفاعل الذهني لدي ال

 :Statement of the problemمشكلة البحث 

في أساليب العرض التي اعتمدت على الالمعقولية والخيال ورصد ما تحدثه من  البصريكيف يمكن تحقيق اإلبهار  -

 نقلة نوعية تقفز بالحياة المعيشية نحو التطور وأحداث ديناميكية عالية وفعالة واستجابة المتلقي لهذه التطورات والرؤية

 والتخيالت في تصميم أساليب العرض اإلعالنية؟ 

  البحث:أسباب اختيار موضوع 

في تصميم أساليب  البصريالعربية وخاصًة المصرية المستفادة من الخيال والالمعقولية لإلبهار  ندرة الدراسات -

  اإلعالنية.العرض 

 :Objectivesأهداف البحث

 الى:يهدف البحث 

ل في ابتكار أفكار تصميمية تعتمد على اإلبهار والمفاجأة لتحقيق األهداف االتصالية استثمار الالمعقولية والخيا -

 غير مألوف ألساليب العرض اإلعالنية. بصرياستجابة ديناميكية تسويقية مبتكرة لتحقيق إبهار  إلىوالوصول 

 : Assumptionفروض البحث 

 يفترض البحث أن 

لعرض التي اعتمدت على الالمعقولية والخيال ورصد ما تحدثه من نقلة أساليب ا البصري فياالستفادة من اإلبهار  -

نوعية تقفز بالحياة المعيشية نحو التطور وأحداث ديناميكية عالية وفعالة واستجابة المتلقي لهذه التطورات والرؤية 

 والتخيالت في تصميم أساليب العرض اإلعالنية.
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 : Delimitationsحدود البحث 

والتكنولوجيا وتوظيف الالمعقول  البصري: دراسة أساليب العرض اإلعالنية التي تعتمد على اإلبهار يةالحدود الموضوع 

 العرض.في  الحديثة

  البحث.وحتى فترة االنتهاء من  2010ابتداء من  الزمنية:الحدود  

ار البصري في التصميم التي متمثلة في دراسة نماذج ألساليب عرض إعالنية عالمية معتمدة على االبه المكانية:الحدود  

  والالمعقولية.استفادت من الخيال التفاعلي 

 : Methodologyمنهج البحث 

يتبع البحث المنهج االستقرائي في جمع المعلومات والبيانات الخاصة بأساليب العرض اإلعالنية ثم المنهج الوصفي  -

باستخدام الخيال التفاعلي والالمعقولية من خالل التقنيات  التحليلي لنماذج من تصميم أساليب العرض التي لها بعداً جديداً 

 الحديثة. 

 ثم المنهج التجريبي لتطبيق نتائج الدراسة التحليلية في ضوء االبتكار وأحداث عنصر المفاجئة والتأثير على المتلقي. -
 

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

 إلعالنية:افي تصميم أساليب العرض  البصريعوامل اإلبهار 

 الضوء:نصوع مصادر  .1

 Electromagnetic spectrumالضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تقع ضمن الطيف الكهرومغناطيسي 

وتتميز بأنها موجات مرئية، ويفضل أن يكون انعكاس الجسم للضوء أكبر من انعكاس الخلفية المحيطة به في أساليب 

 وفعال.مج اليوم توظيف الضوء ألساليب العرض بشكل حيوي العرض، وتستطيع تكنولوجيا الواقع المد

 العرض:نوع اإلضاءة في أساليب 

  اإلضاءة السفلية(Down Lighting) 

تكون ذات تأثيرات مباشرة، وتوضع عادة في تجاويف السقف الخاص بأساليب العرض، ويستخدم هذا النوع بشكل كبير 

 مألوفة.تنفيذ الفكرة التصميمية الغير محققاً نواح خيالية وتأمالت تخدم المصمم في 

 ( اإلضاءة العلويةUp Lighting) 

تعزز الشعور باالرتفاع، حيث تستطيع أن تجعل المكان ألساليب العرض تبدو أكثر اتساعاً مما هو عليه فيتم تسليط 

حقق مجال رؤية الضوء على السقف بشكل مباشر، وهذا النوع يحقق إبهار بصري عند دراسة وتوزيع الفراغ بشكل ي

 (2009، زينب روؤف) مبهر

 
 .الفراغ الداخلياإلضاءة العلوية والسفلية في تجاويف ألساليب العرض اإلعالنية عن طريق  البصرييوضح اإلبهار  (1)شكل توضيحي رقم 

http //www.gucci store display.com /2018/11/4/  
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 :العرضاالعتبارات المتبعة لتصميم اإلضاءة ألساليب 

  بالضوء المناسب لطبيعة  البصريتحديد نوع النشاط ألساليب العرض داخل المحتوى الفراغي ومدى أهمية اإلبهار

 النشاط.

  اإلضاءةعمل مخطط electrical plan  مبدئي.بناءاً على تنفيذ فكرة التصميم الغير مألوف ووضع تصميم  

  تحديد أوجه العالقة بين اإلضاءة الطبيعية Natural Lighting متحكم فيها ألساليب العرض والتخطيط  الغير

 المقترحة.لإلضاءة الصناعية لها بناءاً على الفكرة الغير مألوفة 

 .تحديد التركيبات الضوئية المناسبة من الناحية التقنية ألساليب العرض 

  الفراغي.وضع التأثيرات الضوئية المبهرة للمحتوى 

 

    

 

  

   

 اإلعالنية.يوضح نوع اإلضاءة في أساليب العرض  (2)شكل توضيحي رقم 

 اللون: .2

اللون له تأثير فعال ومبهر فى أساليب العرض، ويتأثر اللون بكمية اإلضاءة الساقطة علية، فيجب األخذ في االعتبار   

ر مألوف، بتطبيق نظرية اللون من تباين وتكامل وتضاد حسب الفكرة المنفذة إلظهار العناصر التصميمية بالشكل الغي

 العمل.فاستخدام األلوان بعشوائية قد يضعف ويشوه 

 باللون:عالقة اإلضاءة 

تؤدى اإلضاءة دوراً مهماً في التأثيرات التي تحدثها األلوان عند استخدامها في أساليب العرض، إذ إن اختالف قيم شدة   

حيث يتغير اللون عند  Hueيراً في صفة اللون كما أن لإلضاءة الملونة تأث Valueاإلضاءة يسبب تغيراً في قيمة اللون 

تسليط إضاءة ذات لون عليه، كما تؤدى األلوان دوراً أساسياً في جذب انتباه المتلقي ألساليب العرض، إذ أن استخدام 

كما تزيد األلوان الدافئة لدى  Global Illuminationالوان فاتحة تزيد من عامل االنتشار )اإلشعاع الضوئي ( 

 .مها في أساليب العرض من قوة اإلضاءة المستخدمة سواء كانت إضاءة طبيعية أو اصطناعيةاستخد

 المتلقي:الدالالت اللونية لدى 

تعتبر األلوان لغة بصرية لها دالالت وإشارات لكل درجة لون مستخدمة، ويمكن االستفادة منها في عرض المنتج أو   

ق استخدامها في بيئة التسوق وعناصره، كما تستخدم بعض الدالالت توصيل رسالة معينة إلى ذهن المتلقي عن طري

على  ( كما لها تأثير سيكولوجي من خالل الدالالت اللونيةHolly Bastow,1991(اللونية للتعبير عن مواسم ومناسبات معينة 

ير على مشاعره وغرائزه المتلقي وتكوين الصورة الذهنية عن المنتجات المعروضة وتغيير وتوجيه سلوكه من خالل التأث

الحسية خالل عملية التسوق وتتيح للمتلقي إمكانية التفاعل مع محتوى الرسالة اإلعالنية والهدف الذى يبتغيه المصمم 

 اإلعالني  في جذب انتباه المتلقي من خالل الترويج البصرى الغير مألوف .

 العناصر التشكيلية الغير مألوفة للون:

غير متوقعة تعمل على جذب  ألوانجئ واإلبهار عن طريق استخدام عناصر تشكيلية أو تكوينات أو يتحقق االنطباع المفا

 المرئي.المتلقي واتخاذه القرار لهذا العرض 

 اإلضاءة السفلية اإلضاءة العلوية

نوع اإلضاءة في 

 أساليب العرض
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 اللون .( تطبيقات لونية لإلبهار البصرى ألساليب العرض اإلعالنية عن طريق قوة تباين  3شكل توضيحي رقم ) 

Pinterest.com/pin/htb1sa-sdazmbk.piq6xfnvxa6/12/11/2018 

    
 للون.لبعض أساليب العرض اإلعالنية عن طريق قوة التباين  البصرييوضح اإلبهار  (4)شكل توضيحي رقم 

http //www.louisvitton store display.com /2018/11/4/  

 :Light Visual effects المؤثرات البصرية للضوء .3

وتعمل هذه المؤثرات على توصيل  البصريويعمل على جذب انتباه عن طريق اإلدراك هي كل ما يحيط باإلنسان    

      واقعيغير  بصريالتي تستخدم إلنتاج تشكيل  هنا التقنياترسالة للمتلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونعنى بها 

  (2000 الفتاح،عبد  رياض (

إلنسان والفراغ المحيط بأساليب العرض وظهرت تقنيات حديثة كما تشكل المؤثرات البصرية عالقة خاصة بين بصر ا

، مما ساعد المصمم على معالجة العديد من المشاكل التصميمية بل والشاشات التفاعليةكالهولوجرام واإلسقاط الضوئي 

 البصري.وإضفاء الجذب واإلثارة البصرية للفراغ الناتج عن هذا الخداع 
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  البصريالخداع Optical illusion: 

( تعد اختصاراً لكلمة ) Opالخداع يقصد به في اللغة إظهار شيء خالف الباطن، ويقصد به أيضاً الحيلة، كلمة )أوب   

Optical  ( وهى تعنى البصرى، والمقصود منها )Optical illusion art) هو  فن الخداع البصرى، وهو ذلك و

غير حقيقتها، حيث تكون الرؤية خادعة، فثبوت الشكل ال يعنى الفعل الذى يصور للمتلقي دائماً الصورة المرئية على 

ثبوت المدرك، أي أن األشياء المرئية قد تدرك متحركة بالرغم من ثبوتها ويطلق علية فن العين المستجيبة ألنه يهاجم 

لحركة التي يطلق العين بإدخال أكثر من صورة ذهنية بطريقة سريعة تجعل العقل في حيرة وتنتج عنها ذبذبات نوعاً من ا

 عليها فن الخداع البصرى .

    
 .البصريألساليب العرض اإلعالنية عن الخداع  البصري( يوضح بعض التطبيقات لإلبهار 5)شكل توضيحي رقم 

http //www.hermes store display.com /2018/11/10/  

  الهولوجرامHolography: 

هي عبارة عن تقنية تنفرد بخاصّية ما تمنحها القدرة على إعادة إنشاء هو الصور التجسيمّية أو التصوير التجسيمي، و

صورة لألجسام بصورة ثالثّية األبعاد الستخدامها في أساليب العرض اإلعالنية باالعتماد على الليزر، ويمكن تعريفه بأنه 

ي األبعاد لألجسام بكفاءة عالية، تقنية أو جهاز يعتمد على مجموعة من الموجات الضوئّية تتولى مسؤولية التصوير الثالث

 ويبدأ التصوير عند حدوث تصادم بين هذه الموجات الضوئّية والهدف الخاص بالعرض.

     
 الهولوجرام.ألساليب العرض اإلعالنية عن طريق  البصري( يوضح التطبيقات لإلبهار 6)شكل توضيحى رقم 

http //www.xmas store display.com /2018/11/4/  
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 سقاط الضوئي اإلVideo Projection: 

يستخدم لتحويل إي سطح داخلى أو  والذييعد فن اإلسقاط الضوئي على األسطح هو من أحدث أساليب العرض اإلعالنية 

بصورة افتراضية ثالثية األبعاد ودمج ما بين التصوير  بصريمبتكر وذلك من خالل تحقق خداع  فنيخارجي إلى عمل 

 وتشكل هذه التقنية أداة إليصال انطباع إيهامي للمتلقي من خالل الخدع البصرية الضوئية.الضوئي والصوتي معاً 

    
 الضوئي.اإلسقاط ألساليب العرض اإلعالنية عن طريق  البصرييوضح اإلبهار  (7)شكل توضيحي رقم 

http //www.harvey nichols store display.com /2018/11/4/  

 الحركة  .4

حركة في االستحواذ على جذب انتباه المتلقي، وصوالً إلبهاره بأساليب العرض المختلفة وتزيد من تنحصر أهمية ال   

فرص استجابة المتلقي من خالل اندماجه وتخيله للحركة اإليهامية أو الفعلية للعناصر التشكيلية ألساليب العرض، 

 وف.مألوالحركة تكون ذا بعداً جمالياً عندما تحمل بعداً تصميمياً غير 

 ديناميكية الحركة ألساليب العرض:

يبحث المصمم عنه دائماً، وهو االختالف عما هو مألوف حتى يعبر عن  واالبتكار الذيتتميز باأليفاع السريع في التجدد 

عبير فاستطاع التعبير عن البعد المكاني ذو الثالث ابعاد الحقيقية، واستطاع أيضاً الت مألوف،غير  وتخيالته بشكلانفعاالته 

 ومن الظواهر المبهرة للحركة قدرتها على عن قيمة جوهرية وهي الزمن ويقودها الحركة لتحقيق البعد الرابع، 

 . ((Wilfond Oren-1997استاتيکی ويمكن تحويل كل من الحركة الحقيقية والحركة البصرية إلى شيء  التحول،
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 عرض اإلعالنية عن طريق الحركة رغم ثبات العناصر.ألساليب ال البصرييوضح اإلبهار  (8)شكل توضيحي رقم   

  Pinterest.com/pin/3e4cc4fd730656b.f76746e4/12/11/2018  

 التصورات الحركية للعناصر المرئية:

تتحرك العين وفقاً لتطور االشكال، ولكل شكل قيمته الحركية، ويستمد العرض قيمته الحركية إما من حدود العناصر 

ن محاورة الرئيسية التي تتميز بجانب حركي كبير بصرف النظر عن اتجاها سواء كانت ظاهرة أو الخطية، وإما م

العنصر له تأثير إيجابي  العرض. فشكلوضع العناصر المرئية يتحقق االيحاء بالحركة من خالل أساليب  مختفية، وبتغيير

حيطة والفراغات واأللوان والمالمس وغيرها من على اتجاه الحركة، وعادة يتحدد اتجاه حركة العين بفضل العناصر الم

 العرض.يتضمنها تصميم  المختلفة التيالقيم 

 العرض:الحركة الذهنية )التقديرية( ألساليب 

تنحصر أهميتها أثناء العرض في إعطاء تسجيالً للفعل التصميمي وليس الفعل ذاته، من خالل توظيف المصمم    

تخدع حاسة البصر، مما يشعر المتلقي بحركة في التصميم رغم ثبات العناصر،  لعناصره البصرية وفق نظم وتراكيب

وتكون بذلك حركة العين أحد العوامل الهامة التي تتحكم في إدراك الحركة داخل تصميم العرض، وتوزيع الجاذبيات 

تدعونا للنظر إليها تساعد على استمرار عيوننا في حالة حركة، وتكمن أهمية  واالتجاهات ذات الداللة، فالجاذبيات التي

إدراك الحركة في التصميم إلى أن المشاهد دائماً يتحرك بعيداً أو قريباً من الفراغات المتنوعة لذا البد من دراسة هذه 

 التشكيالت الحركية في التصميم .
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 التخيلي.ض اإلعالنية عن طريق التصميم تطبيقات ألساليب العر (9)شكل توضيحي رقم 

Pinterest.com/pin/5a162edd59f729ce5ef6afe/12/11/2018 

 مألوف:التصميم الغير  .5

هو انتقال فكر وخيال المصمم الستخدام األسس التصميمية والعناصر التشكيلية ألساليب العرض اإلعالنية بشكل غير  

مندمج في طياته بالتصميم التخيلي أو التصميم التفاعلي  البصريلإلبهار متوقع لدى العميل، لتعكس مفهوم وفكر عصري 

 . أو غير ذلك .....

 :Imagining Designالتصميم التخيلي 

يعتمد على تصميم التفاعل المادي من خالل تصميم تصور تحليلي تخيلي بابتكار قصص متوقعة عن التفاعل المحتمل   

(Stories Design by Tangible) باالستعانة بمن لهم عالقة بالمنتج المصمم، وربط هذه القصص بتحقيق  وذلك

 . (,Nam 2011) وظيفة تفاعلية تعمل بكفاءة

وتعدددد الصدددورة الذهنيدددة انعكاسددداً حقيقيددداً لحقيقدددة المؤسسدددة التدددي يراهدددا المتلقدددي مدددن وجهدددة نظدددره، وأيضددداً صدددورة 

حديثدددة التدددي باتدددت تتدددردد كثيدددراً بدددين مصدددممي فدددي ذهدددن المتلقدددي، وهدددو مدددن المفددداهيم ال Product Imageالمندددتج 

اإلعدددالن، وينبدددع مدددن حقيقدددة أن المتلقدددي الحدددديث ال يشدددترى المندددتج علدددى أسددداس شدددكله النهدددائي كمندددتج مسدددتخلص مدددن 

مددادة خددام تحددت ظددروف تشددغيل معينددة، ولكندده يشددترى شخصددية المنددتج التددي تددرتبط فددي ذهندده، فصددورة المنددتج تعنددى 

 (.1991)نجوى العدوى،، ولها تأثير كبير على قرار الشراء خصائص المنتج في ذهن المتلقي

هندددا بمسدددتوى التدددأثير فدددي السدددلوك باتخددداذ موقدددف إيجدددابي أو تعديلددده وبددددوافع ورغبدددات المتلقدددي  وتدددرتبط االسدددتجابة

  .المتغيراتوتعتبر مرحلة االستجابة من أصعب المراحل نظراً لتدخل العديد من  وتغييرها،
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 ( يوضح طرق التصميم ألساليب العرض اإلعالنية .10يحي رقم ) شكل توض  

 :Interactive Designالتصميم التفاعلي 

اإلنسان والتقنية والحس الجمالي، لذلك  وهي االتجاهات األساسيةيعبر عن  والذييمكننا أن نطلق عليه )تصميم السلوك(   

  (2007عبد اللطيف ، تامر)وتبسط العالقة ما بين اإلنسان واآللة  فإن التصميم المتفاعل يهتم بخبرات المتلقي والتي توضح

فبعد أن كان مجرد ُمستقبل للرسالة اإلعالنية أصبح جزء ال يتجزأ من التصميم، يضيف ويعدل ويشارك برد فعل تجاه 

 المدمج.التصميم من خالل الواقع 

     

 عرض اإلعالنية عن طريق التصميم التفاعلي .( يوضح اإلبهار البصرى ألساليب ال 11شكل توضيحى رقم ) 

http //www.hermes inter, store display.com /2018/11/4/  

 الفراغ: .6

بأهميتده كعنصدر فعدال وكيفيدات  الدوعييعد الفراغ عنصر هام في نجاح التصميم ومع التطور المدذهل للتكنولوجيدا ازداد   

ابدداعياً ثير من مدارس الفن الحديث على أهميدة الفدراغ بهددف خلدق عمدالً إدراكه عقلياً وحسياً وتشكيلياً، حيث اجتمعت الك

 اإلعالنية.ومن هنا اختلفت وتنوعت كيفية االستفادة من الفراغ ألساليب العرض  (،2000محمد أبو العنين ،)

 هما:يصنف الفراغ إلى نوعين 

  اإليهامى.الفراغ 

ا المصمم لإليهام بوجود عمق فراغي يؤكد فكرتده مدن خاللهدا، فيعدد هدو هو االنطباع الناشئ عن المعالجة الفنية التي يتبعه

 الفراغ.المساحة المخصصة لتشكيل التصميم واالحساس باإليهام من خالل 

  الحقيقي.الفراغ 

اء هو فراغ مرتبط بطبيعة المكان، ويؤثر في فاعليات الحجوم التي تتواجد فيه وفى العالقة بينهما، كما أنه يتأثر بطريقدة بند

 ها.يفالحجوم المختلفة ويتنوع بين فراغات تحيط باألجسام أو تتخللها أو تنفذ 

التصميم 

الغير 

 مألوف

 التصميم التخيلي

 

 

 التصميم التفاعلى
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 اإلعالنية.صور الفراغ الحقيقي ألساليب العرض 

 

 

 

 صور الفراغ الحقيقييوضح  (12)شكل توضيحي رقم 

 هي:وللفراغ الحقيقي عدة صور 

 التصميم.ساحات الفراغية المحصورة بين عناصر وهو االيحاء بالتجسيم من خالل الم بالتجسيم:الفراغ يوحى  -

 والعكس.وهو أن تحل األشكال مكان الفراغات  التبادلي:الفراغ  -

 بينها.وهو يوضح أشكال الفراغات المتنوعة غير محددة يصعب الفصل  المتداخل:الفراغ  -

 
 الحقيقي.فراغ ألساليب العرض اإلعالنية عن طريق ال البصرييوضح اإلبهار  (13)شكل توضيحي رقم 

http //www.emiljo store display.com /2018/11/5/  

 هما:ينقسم الفراغ الحقيقي إلى نوعين أساسيين 

     النافذ.الفراغ 

  نافذ.الفراغ الغير 

يمكددن المتلقددي باإلحسدداس بدده أو االيهددام  لكدديتوزيددع الفددراغ ألسدداليب العددرض اإلعالنيددة البددد أن يخدددم العمليددة التصددميمية 

  العرض.ال تستطيع العين تتبع نهايته في  الذيمق والحركة لألشكال، والفراغ النافذ هو الفراغ الممتد أو الالنهائي بالع

 

 

الفراغ 

 التبادلي

الفراغ 

 التجسيمى
الفراغ 

 لالمتداخ

 النافذ. الفراغألساليب العرض اإلعالنية عن طريق  البصريتطبيقات اإلبهار  يوضح بعض (14)شكل توضيحي رقم 

http //www.perfekt store display.com /2018/11/4/  
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 االنتباه للعرض الخارجي:

مع  يء أو للفكرة التي جذبت االنتباهإلى الش أنه حالة تركيز العقل حول موضوع معين، وتركيز التفكير وتوجيه الحواس

جانًبا بحيث ال تصل إلى الشعور في الفترة التي يتم فيها التركيز للمعروض وتوجيه  ىوالمنبهات األخرمؤثرات ترك ال

 ذلك.

داخل الفرد نفسه ويحصره من  وينقسم االنتباه إلى نوعين رئيسين هما )االنتباه اإلرادي( حيث يأتي المنبه أو المثير

بيئة المحيطة بالفرد الذي لنتباه الالإرادي( حيث يأتي المنبه من الخارج أي من او)اال معين،وإرادته في موضوع  باختياره

 عليه.لمثيرات ومنبهات خارجية مختلفة في الحياة اليومية، وهو نوع من االنتباه الذي يستخدمه المصمم ويركز  يتعرض

 :Conjectureلحدس ا .7

اص بأساليب العرض حتى وان لم يكن المعروض واضحاً فى هو التخمين والتوهم والتخيل والتوقع لطبيعة المنتج الخ  

العرض الخارجي، وقد قيل انه الحكم على األشياء بدون تفكير بما يراه اإلنسان بعقله الباطن ويتحقق الحدس باالمتالء 

 كافية.المعرفي حول التصميم ومعايشته معايشه 

  النفسي:الحدس 

ى في أعماق نفوسنا من عواطف وأفكار و رغبات عند االنتباه ألساليب وهو يطلق على معرفتنا المباشرة لما يجر 

   اإلعالنية     .http://alqariatain.com/vb/entry.php?b العرض 

  المبدع:الحدس 

تشف المصمم فجأة حالً لمشكلة صعبة، أو عند اكتشاف نظرية علمية أو فلسفية وهذا النوع من الحدس يحدث عندما يك 

   جديدة.

 النفسية:ألساليب العرض العديد من العمليات  الحسيويضم اإلدراك 

 الحسية.العمليات -1

 . الرمزية(العمليات العقلية )-2

 الوجدانية.العمليات -3

 الحسيثبات اإلدراك -4

 

 

 ة عن طريق الحدس .( يوضح اإلبهار البصرى ألساليب العرض اإلعالني 15شكل توضيحي رقم ) 

/chine porcelan store display.com/2018/11/6http //www. 

http://alqariatain.com/vb/entry.php?b%20.%20%20%20%20%20الإعلانية
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يعد فيه الخروج عن المتوقع واحداث عنصر الصدمة  (chine porcelaines( تصميم لنافذة عرض )15شكل رقم )

البصرية والدهشة في تنفيذ فكرة هذه النافذة لها أبعاد محسوبة للتأثير وتوصيل معنى للمشاهد وهو أن المنتج )البورسلين( 

الصيني ضد الكسر واستراتيجية التفكير في تقديم المحتوى التصميمي بهذه الطريقة وهو الغرابة في وجود وكيفية الخزف 

تكدس حيوان ضخم في نافذة عرض أدوات خزفية ولكن نوع جديد )البورسلين( ضد الكسر وهى وظيفة تطبيقية )غير 

 من خالل الترويج البصرى الغير مألوف في تصميم النافذة . مألوفة( تحدد في اعتبارها الوصول إلى نتائج تسويقية مبتكرة

 
 

 

 

 

 

( هو استخدام الالمنطق والمبالغة في نسب )النعام(  (Louis Vuitton( الفكرة في تنفيذ هذه النافذة16شكل رقم ) -

ذه االفكار الغير مألوفة في واستغاللها في وضع المنتج من خاللها، وعالمنا اآلن يتميز بالتطور السريع والتقني في تنفيذ ه

تصميم نافذة العرض بحسابات وأسس تخضع لمشاركة المتلقي بطريقة غير مباشرة من خالل التصور الذهني في محاولة 

 للتأثير والتفاعل لجذب االنتباه بالالمعقول في التصميم . 

 
 صرى ألساليب العرض اإلعالنية عن طريق الالمعقول .( يوضح اإلبهار الب 17شكل توضيحي رقم ) 

Pinterest.com/pin/1e4ea4a9e9197c.6e4846632  / 12/11/2018 

 ( يوضح اإلبهار البصرى ألساليب العرض اإلعالنية عن طريق الحدس . 16شكل توضيحي رقم ) 

http //www.louis vuitton display.com /2018/11/4/  
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شيق  Side walkهذه أساليب عرض منفصلة تساعد على خلق ممشى جانبي  Four wheeler (17)شكل رقم  -

بيع وتستخدم على نطاق واسع بغرض التسويق للمتلقي وبالتالي تعمل على جذب انتباهه إلى داخل المكان الخاص بال

الفكرة المبتكرة  من خالل الفوري للمنتج حتى تمكنه من تنظيم لحركات المتلقي داخل الفراغ محققاً بذلك اإلبهار البصرى

 )الالمعقولة( .

 

 الواقع الخيالي االفتراضي : -

زمان والمكان والسببية التقليدية هو السائد والمهيمن والمحرك يصبح الواقع االفتراضي المنطلق المتحرر من قوانين ال

لألحداث، فاإلنسان أصبح ال يكتفي، هنا، بالمشاهدة للخدع أو المؤثرات الرقمية البصرية السمعية فهو موجوداً ومشاركاً 

 ((Coyne _2005في حالة خاصة يتحول خاللها المألوف إلى غريب )الالمعقول( والغريب إلى مألوف

 

 

 ( .Nike –( يوضح اإلبهار البصرى ألساليب العرض اإلعالنية )شاشة تفاعلية  18شكل توضيحي رقم ) 

http /www-Nike window display inter.com/2018/11/8 

 

 

اال عند مرور االشخاص فيقوم االشخاص  الشاشة التفاعلية ال تتحرك( أن Nike ( الفكرة في تنفيذ هذه النافذة ) 18شكل رقم ) -

المارين امام النافذة بالتفاعل حيث يقفز المتلقي ألعلى مستوى خارج المتجر كما تتحرك النافذة في شكل نمط موجة على شكل 

كبير اعتمد التصميم على اإلضاءة بشكل  مجموعة كرات كما يوجد اإلبهار بالضوء ويسلط الضوء على الطبيعة الخارقة للمنتج،

من خالل الشاشات المتالحقة اثناء التفاعل مع المتلقي، كما استخدمت اإلضاءة الخافتة في بعض تجاويف الفراغ الداخلي، 

 .وايضا تم استخدمها مع المنتج ال براز الشكل عن الخلفية عن طريق التالعب الضوئي

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) 

(4) (5) 

(1) (2) 

(6) 

http://www.nike/
http://www.nike/
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 :Resultsالنتائج 

 النتائج:بيق بعض النماذج ألساليب العرض اإلعالنية توصل البحث إلى بعض بعد الدراسة النظرية والتحليلية وتط

  لدى المتلقي، وبين  مألوفة(يكون له دور في التفاعل مع التصورات الذهنية )الغير  البصريتحقيق عنصر اإلبهار

 التصميم.اإلدراك المفاجئ للعالقات بين العناصر التشكيلية لجوانب 

 إلدراك من خالل حاسة االبصار أثناء التصميم ألساليب العرض اإلعالنية مما يشعر المتلقي التأكيد على خداعات ا

 ثباته.بحركة فى التصميم رغم 

  اظهار االنعكاس الحقيقي الستخدام التصميم التخيلي ألساليب العرض وإعطاء قوى لدى المتلقي بإثارة االنتباه تجاه

 المعروض.

 وامكانية التفاعل مع محتوى الرسالة  المتلقي،جي للون من خالل الدالالت اللونية لدى التأكيد على التأثير السيكولو

 مألوفة.اإلعالنية ألساليب العرض الغير 

  تحقيق الموائمة بين الفكرة المبتكرة والتصورات الذهنية لدى المتلقي عن المنتج من خالل أساليب العرض التي لديها

  تنفيذه.تم  الذيرؤية للعمل عنصر المفاجئة واإلبهار عند ال

  استكشاف الخواص الشكلية الغير مألوفة ألساليب العرض اإلعالنية التي تبلور الحركة اإلبهامية بين عناصر التكوين

 إليها.يجذب العميل  الذيللعرض الخارجي للمعروض 

 :Recommendationsالتوصيات 

 بالتالي:من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج توصى الباحثة 

  توجيه االهتمام بنهج الفكر الغير مألوف في التصميم ألساليب العرض اإلعالنية في مصر وتعزيز الصلة بين التصميم

   وتشكيلياً.التخيلي والتصميم التفاعلي لجذب انتباه المتلقي والتأثير عليه بمفهوم متطور فكرياً 

  في  نمطيالعرض والتعرف على فلسفة االسلوب المبتكر الغير ضرورة االطالع على التصميمات العالمية في أساليب

 تقديم الفكرة ومقارنتها بالتصميمات المحلية لتحقيق هوية تصميمية مختلفة. 

  بثماره بشكل منظومي مبتكر متفاعل ذهنياً مع  اإلعالنية يؤتىاستخدام الميديا التفاعلية الحديثة في أساليب العرض

   افتراضي.عالم مختلف يجسد الواقع ويحول الخيال إلى واقع  المتلقي بأسلوب معاصر في

  واالستفادة من مقومات المؤثرات البصرية في التأثير على المتلقي وتحقيق شكل جمالي  البصريأهمية تحقيق اإلبهار

  مألوفة.مبتكر من خالل رؤية بصرية غير 
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