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    لإلعالم الجديد في هىاجهت الفكر الوتطرفتىظيف الدعاة 
 

 

 9ص  ...   (األزهر)جامعة  محمد حسنً حسٌن محروصد/                                                               
                                                        

 

     الشباب السعىدي أثناء األزهاث ودورها في تعسيسوسائل اإلعالم السياسي التي يعتود عليها 

 الىعي السياسي لديهن: دراست هيدانيت   

 

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                         
                                            

 
 

    ًالشائعات فً مواقع التواصل اإلجتماعً ودورها فً إحداث العنف والصراع السٌاسً بٌن الشباب الجامع 
    مٌدانٌة دراسة    

 119ص...      (كفر الشيخجامعة ) ممدوح السٌد عبد الهادي شتلة /د                                                              
 

 

  واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادٌة فً مصر "التعرض إلعالنات حملة "اإلصالح الجريءالعالقة بٌن 
 

 199ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجيا)جامعة  أحمد السماند/                                                         
 

  لرسالة اإلعالنٌة " دراسة تطبٌقٌة "ا بتذكرمعاٌٌر التنسٌق الحضاري إلعالنات الطرق التجارٌة وعالقتها 
 

 229ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 

 كفاءة اإلستراتٌجٌات االتصالٌة لإلستجابة لألزمـة فً تـكوٌن مـدركات الـجـمهور حول سمعة المنظمة 
 "دراسة حالة"      

 233ص...   ((MTI)الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات )ف ٌمً محمود عبد اللط                                   
 
 
 

 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من شركات الطٌران  
 العاملة فً لٌبٌا

 313ص...  ( ليبيا -األسمرية جامعة ال)سلٌم معمر البحباح                                                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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     ا صّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ  صتب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة سيناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -المجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2017 سبتمبر/  ٌولٌو - الخامسةالسنة  - عشر السادسالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمذ عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير امذيـر

 أ.د / محمذ معىض إبراهيم 

  صتب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ االصتشب  خ ثـ
 

 محمىد يىسف مصطفى عبذه.د / أ

واٌىويً اٌضبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ صتب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 مساعذو التحرير                   

 . د/ رزق سعذ عبذ المعطيأ
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 د/ ثريا محمذ السنىسي

  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ
  ث  - جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل محمذ
 ثىٍيخ اآل اة صتب  ِضب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 اٌع اق -اٌّضتٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 السيذ عبذ الرحمن علي /د  
 ِد س اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعخ صيٕب  
 

 علي حسين الميهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  
 بذرعلي حمذ أ

 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 
 

  

 المراسالث

 المصريت للعالقاث العامتالجمعيت 

 جّهى  خ ِ   اٌع ثيخ
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌض ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية
      

تواصل صدور ي – م3102ديسمبر من العام ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  خمسةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  مستوى الجامعات والمؤسسات لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTالرقمية الدولية )ضمن قواعد البيانات حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  السادسوفي العدد     
مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين  ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لبحوثًا ورؤى عممية 

 .والماجستير ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين لمناقشة الدكتوراهرصيد لمباحثين من أعضاء 
من  – األزىرجامعة  – حسني حسين محروصمحمد د/ : من اثًا مقدمً ففي البداية نجد بح      

 ". توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجية الفكر المتطرفعن: " دراسة  والذي قدم (مصر)
 من - كمية الممك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني –بن لبدهممان فيحان فيصل س/ د: أما      

وسائل اإلعالم السياسي التي يعتمد عمييا الشباب السعودي أثناء عن: " ميدانية  فقدم دراسة( السعودية)
    ". األزمات ودورىا في تعزيز الوعي السياسي لدييم

دراسة والذي قدم  ، (مصر)من  - كفر الشيخجامعة  –ممدوح السيد عبد الهادي شتمةد/  وقدم:     
الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنف والصراع السياسي بين الشباب  "عن: 

 ". ميدانية دراسة الجامعي

        عن: ميدانية دراسة (مصر)من  - مصر لمعموم والتكنولوجياجامعة  – أحمد السماند/  قدمبينما      
واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في  "العالقة بين التعرض إلعالنات حممة "اإلصالح الجريء "

 ."مصر



               عن: دراسة تطبيقية قدم( مصر)من  - جامعة سوىاج – مرزوق عبد الحكم العادليد/ أما       
 ".لرسالة اإلعالنيةا بتذكرمعايير التنسيق الحضاري إلعالنات الطرق التجارية وعالقتيا "

 

من  -(MTI)الجامعة الحديثة لمتكنولوجيا والمعمومات  – مي محمود عبد المطيف تبينما قدم     
كفاءة اإلستراتيجيات االتصالية لإلستجابة لألزمـة في تـكوين مـدركات الـجـميور  "بحثًا بعنوان: ( مصر)

حصوليا عمى درجة الدكتوراه من كمية وذلك ضمن متطمبات  ". دراسة حالة -حول سمعة المنظمة
 اإلعالم بجامعة القاىرة.

       

           ا بعنوان:بحثً  – سميم معمر البحباح /قدم – (ليبيا)في  األسمريةجامعة الومن       
متطمبات وذلك ضمن "، بـجـمـاىيـرىا األسـاسـية االتـجـاىـات العـمـميـة لــبـحـوث إدارة عــالقــات المنظــمـات"

 من كمية اآلداب بجامعة المنيا. الماجستيرحصولو عمى درجة 
 

 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الوىفق،،                                                                                                             
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 بتذكزمعاييز التنسيق الحضاري إلعالنات الطزق التجارية وعالقتها 

 لزسالة اإلعالنية " دراسة تطبيقية "ا

 
 مرزوق عبد الحكم العادليد/                                                                           

                                                                                                                   @Yahoo.ComMarzouk.aladly      

 ربيؼخ ضىهبد                                                                                                       
      

 ملخص:ىال

ة وتزايدت أىميتيا عن باقي وسائل اإلعالن نتيج، ت الطرق من أقدم أشكال اإلعالناتتعد إعالنا        
، ويمكن تصميميا بشكل يجذب وسائل النقل وزيادة كثافة المرور، وتنوع الزيادة الكبيرة في عدد السكان

مساحات إعالنية ضخمة ، كما يمكن استخدام والمتطمبات التسويقية لممستيمكينا لالحتياجات المشاىد وفقً 
)خالد . ة فاعميتيا لجذب انتباه المستيمكوزياد، ة أو بأحجاميا الطبيعيةوعرض السمع بأشكال مجسم

 في ، كما تستيدف إعالنات الطرق الوصول إلى الجميور الذي يتواجد( 05، ص م6106مصطفى فيمي، 
ذلك لتحقيق إشباع خاصة، و  أوعامة  الذي يستخدم وسيمة نقل أو الطرق سواء الراجل عمى قدميو ،

قناعو بشرائيا ، وخمق أو تطوير الرغبة لديورغبات المستيمك رشاده إلى مكانيا.نحو السمعة وا   ، وا 

نات مع فوضى وعشوائية في توزيع اإلعالب ىاوانتشار  الطرق إعالناتويظير الوضع الراىن زيادة        
حركة المشاة، لذلك فإن تزايد ىذا النوع من وتعارض اإلعالنات مع ، تداخل اإلعالنات مع بعضيا

ىذه النوعية من اإلعالنات  اإلعالنات يحتم ضرورة تنظيميا بشكل يخدم الوظيفة الجمالية التي تضيفيا
 ، وأيضا بشكل يخدم الوظيفة التجارية التي تسعى لتحقيقيا.  لمطرق

، تحقيق القيم الجماليةتات بيدف أسس ومعايير التنسيق الحضاري لإلعالنات والالف توضع وقد       
لتحقيق ؛ طابع المعماري لممناطق المختمفةوالحفاظ عمى ال، ين الصورة البصرية لمشارع المصريوتحس

 الوظيفة التجارية ليا.  

فإن ىذا البحث يتطرق إلي معرفة  ،ت منخفضة االرتفاع داخل المدينةونظرا النتشار اإلعالنا        
الالب والسوسيت( بأسس ومعايير التنسيق : )الطرق منخفضة االرتفاع بنوعييامدى التزام إعالنات 

 . لمرسالة اإلعالنية، وعالقة ذلك بتذكر الجميور عالنات والالفتات في مدينة سوىاجالحضاري لإل

ىتحدودىالمذكلةىالبحثوة:
وزيادتيا بشكل ممحوظ فإن ، في مدينة سوىاجمع انتشار الموحات والالفتات التجارية اإلعالنية        
ؤثر عمي المشيد البصري ، وييوثر عمى المنظر الجمالي لممدينة، قد تنظيميا بطريقة عمميةعدم 

، كما أن تداخل ىذه اإلعالنات مع بعضيا قد يؤثر عمى قدرتيا في تحقيق الوظيفة التجارية لممشاىدين
ن لم تمتزم  باألسس والمعايير التي تحكميا ، إتذكر المنتجات المعمن عنيا ىعم ور، وفي قدرة الجميليا

http://www.epra.org.eg/


 معايير التنيق الحضاري إلعالنات الطرق التجارية: د/ مرزوق عبد الحكم العادلي 226 

مدى التزام إعالنات الطرق منخفضة وتنظميا، ومن ىنا تحددت مشكمة البحث في التعرف عمى 
( بأسس ومعايير التنسيق الحضاري بمدينة سوهاج وعالقتها بتذكر الالب والسوسيتاالرتفاع بنوعيها )

 .لمرسالة اإلعالنيةالجمهور 

ىأهموةىالبحث:
 تكمن األهمية العممية والموضوعية لمبحث في الجوانب اآلتية:

التي وبشكل خاص اإلعالنات التجارية ، من أشكال اإلعالنات الً ق بوصفيا شكأىمية إعالنات الطر  -0
لتحقق ؛ إلى ضرورة تنظيميا وتنسيقيا ، وانتشارىا الممحوظ مما يدعوتسعى لترويج السمع والخدمات

 اللتزام بمعايير التنسيق الحضاري.اليدف منيا من خالل ا

يسيم البحث في تزويد الباحثين والدارسين في حقل اإلعالن بما يتضمنو من معطيات نظرية  -6
 وواقعية.

، كتو إعالناتو في نفوس المستيمكينالذي تر  بمعمومات مفيدة عن مدى عمق األثرتزويد المعمن  -3
 ومدى استيعابيم لممعمومات التي يحاول المعمن إيصاليا إلييم، وأىمية التنسيق الحضاري في ذلك. 

سم ، وتمك التي تتنات ذات األثر فيعمل عمى تكرارىامساعدة المعمن عمى التفريق بين اإلعال -4
 .بالضعف فيوقف نشرىا أو يعدليا

ل اإلعالنية عمى اإلقناع وتحقيق االستجابة مساعدة مخطط الحممة عمى تحديد مدى قدرة الرسائ -5
الشرائية بتحديد نسبة المستيمكين الذين أوضحوا أنيم يصدقون ما ورد في الرسالة اإلعالنية من معمومات 

 واستجابوا ليا أو سيستجيبون ليا مستقباًل.

ىأهدافىالبحث:
ات التجارية في الطرق بمعايير يتمثل اليدف الرئيسي لمبحث في التعرف عمى مدى التزام اإلعالن       

التنسيق الحضاري لإلعالنات والالفتات في مدينة سوىاج، وعالقة ذلك بتذكر الجميور لمرسالة 
 :وىياإلعالنية، ويتفرع عن ىذا اليدف الرئيسي مجموعة من األىداف الفرعية، 

 أهداف الدراسة التحميمية:
 اإلعالنية منخفضة االرتفاع.التعرف عمى مدى االلتزام بمقاسات الموحة  -0
والمسافة بين اإلعالن واآلخر، ودرجة ميل اإلعالن عمى ، التعرف عمى مدى االلتزام بموقع اإلعالن -6

 محور الطريق.
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التعرف عمى مدى االلتزام باستخدام نوعية واحدة من اإلعالنات )الالب والسوسيت( عمى الطريق  -3
 الميادين، والطرق العرضية، والتقاطعات.الواحد، والمسافة بينيما، وبين 

  .واأللوان من حيث االرتفاع، والتوزيع، التعرف عمى مدى االلتزام بالتجانس بين اإلعالنات -4 
 أهداف الدراسة الميدانية:

 التعرف عمى مدى مشاىدة الجميور إلعالنات الطرق منخفضة االرتفاع. -0 
 الطرق ومحتوياتيا المختمفة.الكشف عن مدى تذكر الجميور إلعالنات  -6
 الكشف عن قدرة الجميور عمى استدعاء  المعمومات عن اإلعالنات. -3
 رصد األثر الذي تركتو ىذه اإلعالنات في الجميور.  -4

ىتداؤالتىالدرادة:
 تساؤالت الدراسة التحميمية :

 ما مدى االلتزام بمقاسات الموحة اإلعالنية منخفضة االرتفاع ؟ -0
االلتزام بموقع اإلعالن والمسافة بين اإلعالن واآلخر، ودرجة ميل اإلعالن عمى محور  ما مدى -6

 الطريق ؟
ما مدى االلتزام باستخدام نوعية واحدة )الالب والسوسيت( عمى الطريق الواحد، والمسافة بينيا وبين  -3

 الميادين والطرق العرضية والتقاطعات ؟
 ، واأللوان ؟والتوزيع، اإلعالنات من حيث االرتفاعس بين ما مدى االلتزام بالتجان -4

 :تساؤالت الدراسة الميدانية
 ما  مدى مشاىدة الجميور إلعالنات الطرق منخفضة االرتفاع ؟ -0
 ما مدى قراءة وتذكر الجميور إلعالنات الطرق ومحتوياتيا المختمفة ؟ -6
 نات ؟ ما العناصر اإلعالنية التي يتذكرىا المبحوث في اإلعال – 3
 ، وعدم تذكرىا ؟  ماأسباب تذكرىا – 4
 ما األثر الذي حققتو قراءة ىذه اإلعالنات في الجميور ؟  -4

ى:البحثمفاهومىومصطلحاتى
 (: Advertisingاإلعالن )  -1

ىو عممية اتصال تيدف إلى التأثير من بائع إلى مشتر عمى أساس غير شخصي حيث يفصح      
، ص م6101)محمد جمال الفار: المعمن عن شخصيتو ويتم االتصال من خالل وسائل االتصال العامة.

 ، وىو أحد المجاالت التي الغني عنيا لألنشطة التجارية بالنسبة لممؤسسات والمنظمات الربحية(60
وغير الربحية، والتي بدون اإلعالن عن مجيوداتيا ومنتجاتيا فمن تحصل عمي الدعم المجتمعي والتمويل 

   (091، ص م 6113.) خميل جعفر حجاج ، رىا في عمميا وآدائيا لرسالتياالمادي الالزم الستمرا
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 ( commercial advertisingاإلعالن التجارى )   -2

كبر لممنتجات عن طريق زيادة المنافذ التوزيعية أو زيادة بيع وحجم المنتجات أاليدف منو تحقيق مبيعات 
واإلعالن عادة مايتوجو إلي الغرائز  (،33، ص  م6118)عمى فالح الزعبى : لنفس المنافذ التوزيعية. 

واالنفعاالت، ويندر أن يتوجو إلي فكر اإلنسان وعقمو، والترويج لمسمع أيسر من الترويج لممبادئ 
ألن الحاجة المادية وىي الرغبة في الغذاء والكساء وغيرىا من الرغبات موجودة أصاًل لدي  ؛لمعتقداتوا

اإلنسان، ولكن مايقوم بو اإلعالن ىو التوجيو ولفت النظر، فاإلعالن إذًا وسيمة من وسائل زيادة 
 ( 044، ص  م0993) محيي الدين عبدالحميم ،  المبيعات واإلعالن عن السمعة نفسيا .

 ( :Out door advertising إعالنات الطرق )  -3

، وىدفيا الوصول إلى الجميور اىا المستيمك في الطرق والميادينىي اإلعالنات التي يمكن أن ير        
الذي يمر في ىذه الطرق عن طريق عرض رسالة إعالنية في مواقع معينة عمى تركيبات خاصة تقام 

باشرة عمى جدران المباني ، كما قد تصمم بعض ىذه التركيبات خصيصا ليذا الغرض أو تنفيذىا م
بطريقة تسمح بإضاءتيا وذلك لغرض المساعدة عمى ترويج السمع والخدمات ؛ " فاإلعالن يعد وسيمة 

) منى مساعدة في البيع مما يمفت االنتباه إلي وجود عوامل عديدة تؤدي في النياية إلي قرار الشراء ". 
 ( 66، ص  م6116سعيد الحديدي : 

ىو عممية إدراك المواقف الماضية وما تشتمل عميو من خبرات وأحداث،  (: Rememberالتذكر )  -4
فإن كان اإلدراك ىو وسيمة الفرد في تحصيل الموقف الراىن بما فيو من عناصر أو موضوعات، فإن 

، م6113محمد منير حجاب ، ) التذكر استرجاع ليذه العناصر والموضوعات وما يرتبط بيا من خبرة سابقة. 
وقرأىا ونقصد بالتذكر في ىذا البحث قدرة المبحوث عمي استرجاع العناصر اإلعالنية التي شاىدىا ( ص

 .في اإلعالنات محل الدراسة
 ( : commercial outdoor advertisingإعالنات الطرق " التجارية " )  -5

ىي تمك الموحات والالفتات اإلعالنية منخفضة االرتفاع التي تقوم باإلعالن والترويج لمسمع      
       : السوسيت قصود بيا في ىذا البحث نوعين ىماوالخدمات المختمفة في شوارع مدينة سوىاج، والم

(succetteوىو عبارة عن تصميم إلعالن مضيئ من الوجيي )( الفيمكسن من البالستيك الشفاف )
( وىو يشبو السوسيت ولكن يثبت  Lab، ثم الالب ) ي الرصيف أو جزيرة الطريق الوسطيويثبت عم

 .سم 091كيبو عمي ماسورة ارتفاعيا عمي مستوي أعمي من األرض حيث يتم تر 
  ( message of advertising)   الرسالة اإلعالنية – 7

" ىي مضمون وشكل اإلعالن المراد عرضو أو نشره من خالل الوسيمة اإلعالنية، وعادة ما تحتوي      
ىذه الرسالة عمى معمومات تتعمق بفوائد وخصائص السمعة أو الخدمة أو المنشأة المعمن عنيا، بيدف 

أحيانًا عمى معمومات  جذب انتباه الجميور المستيدف إلييا، ودفعو إلى شرائيا أو استخداميا، وقد تحتوي
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والرسالة اإلعالنية يجب أن ( 656، ص م0996) محمد ابراىيم عبيدات ، عن سعر السمعة وأماكن توزيعيا " 
 ا حول المنتج او الخدمة، والوصولا قويً حساسً إتجذب الجميور وتشد انتباىيم وتقوي اىتماميم وتعطييم 

 (013، ص م6114)عبدالحكم أحمد الخزامي، ة جيدة .، وميارة ابتكاريإلي ىذا يتطمب وجود بصيرة نفاذة
درتيا اإلبداعية في وق إعالنات الطرق في جذب انتباه الجميور فاعمية وقدأثبتت معظم الدراسات العممية

 ( Evan Breva and others,2013,p 94)، سواء التقميدية منيا أو الرقم التأثير عميو
 :تاتلإلعالنات والالفأسس ومعايير التنسيق الحضاري  -8

، التي اعتمدىا المجمس األعمى لمتخطيط والتنمية ر التفصيمية لإلعالنات والالفتاتىي تمك المعايي       
، محفاظ عمى المشيد البصري لممدينةوالئحتو التنفيذية ل م6118لسنة  009العمرانية، طبقا لمقانون رقم

، وتتحدد وفقًا ليذا بمالمح المدينة وشكميا وطابعيا وجمالياوعدم إصابتو بالتشويش واالىتزاز، واالىتمام 
            البحث في مدي االلتزام بالمعايير المتعمقة بنوعين فقط من اإلعالنات التجارية ىما السوسيت

 (succette)   والالب (Lab )ميور من عدمو  لمرسالة اإلعالنية، وعالقة ذلك بتذكر الج . 
ىدابقة:الدراداتىوالبحوثىال

زيادة فاعمية التصميم الفني إلعالنات الطرق بهدف زرع القيم الفنية وتحقيق السمة الحضارية  -0
ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة  (م2222)ممدوح محمد عبد الفتاح سالمان :  لمبيئة المصرية "

، من خالل إعالنات رسائل اإلعالنية الموجية لمجميوراكتشاف أساليب جديدة لمعالجة التصميم الفني لم
، أو اقتصادية ، وذلك بيدف زيادة فعالية التصميم الفني بحيث ال يقتصر فقط عمى أداء أغراضالطرق

، ى تنمية اإلحساس الجمالي لممشاىد، بل تتعدى ميمتو ذلك إلأو اجتماعية ثقافية، أو سياسية،
، نتماء القومي لديومفاىيم اال، وترسيخ قيم و وتكوين الوعي الفني العام، والمساىمة في نشر الذوق

 -:ل في دراستو إلى عدة نتائج أىميا، وتوصالمنيج التجريبيواستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي و 
إخفاق إعالنات الطرق في مصر في تحقيق أىدافيا الجمالية التي تتمثل في المساىمة في تنمية 

. وأن قواعد سيخ قيم ومفاىيم االنتماء القوميوتر اإلحساس الجمالي لممشاىد ونشر الذوق والوعي الفني 
تنظيم إعالنات الطرق تيدف إلى تحديد المبادئ العامة ووضع األسس والمعايير التي تضمن تنظيم 

 .ى توحيدىا وأسموب التعامل بشأنياعممية اإلعالنات بكافة صورىا وأشكاليا وبما يؤدى إل
عالنات -6 ىدفت ىذه  (م2222)داليا محمد عبد اهلل :   الطرق" " اتجاهات الجمهور والمعمنين نحوا 

الدراسة إلى تحديد وقياس االتجاىات العامة لمجميور نحو إعالنات الطرق وذلك عن طريق قياس 
 -قيمة التسمية  –اتجاىاتيم نحو وظائفيا المنفعية والمعرفية والتعبير عن القيم )القيمة التنظيمية والجمالية 

نة من الجميور، كما ىدفت إلى قيمة الحداثة أو التطور ( من خالل دراسة مسحية حصصية عمى عي
وذلك عن طريق قياس اتجاىاتيم  ،تحديد وقياس االتجاىات العامة لمشركات المعمنة نحو إعالنات الطرق

والتعبير عن القيم )القيمة التنظيمية والجمالية لمبيئة المحيطة ، ائفيا المنفعية والدفاع عن الذاتنحو وظ
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ىذه الدراسة عمى عينة من الشركات المعمنة ، وتوصمت  من خالل دراسة مسحية حصصية باإلعالن (
؛ واعد ومعايير لتنظيمييا وتطويرىاأن إعالنات الطرق في حاجة إلى وضع ق  -:إلى عدة نتائج أىميا

ع أداء وظائفيا المنفعية والمعرفية وأىدافيا الجمالية عمى النحو المطموب ويفضل المعمنون بشكل يلتستط
، كما يفضل تنفيذىا مقارنة بالطرق التقميديةمستخدمة في تصميم إعالنات الطرق و عام الطرق الحديثة ال

 .تمك األشكال التي تتميز بالحركة الجميور األشكال الحديثة عن األشكال التقميدية خاصة
ىدفت الدراسة إلي التعرف ( م2225)ريهام محمد رزق :   "عشوائية إعالن الطريق في مصر" -3

التصميم الجرافيكى لمرسالة يق في مصر من حيث موقع اإلعالن و ائية إعالن الطر عمى تحديد مدى عشو 
متو في بعض األحيان مما يقمل من الوظيفة النفعية  ءاإلعالنية والنص اإلعالني المستخدم وعدم مال

 ، قامت الباحثة بعمل دراسة مسحية تحميمية لعينة من إعالنات الطرقوالوظيفة الجمالية إلعالن الطريق
، كما استخدمت دةفي الميادين بالقاىرة الكبرى لتحديد الحالة الراىنة ليا والتأكيد عمى السمبيات الموجو 

، وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن عشوائية راح حمول مناسبة لممشكمة البحثيةالمنيج التجريبي من خالل اقت
ختيار السيئ لمموقع وافتقاد إعالنات الطرق أحد أسباب التموث البصري في الشارع المصري نتيجة اال

، وكذلك عشوائية إعالنات الطرق أحد أسباب ير من األحيان إلى التصميم الجيدإعالنات الطرق في كث
، وانتشار الموحات اإلعالنية بعض اإلعالنات أبنية أثرية جميمةفقدان اليوية المصرية نتيجة لحجب 

، وأيًضاعشوائية إعالنات الطرق تؤثر لمحميةوي يدمر الشخصية الفردية االضخمة بشكل عشوائي فوض
الفرد  عمى سموك األفراد سمبًا حيث ينتج عن العشوائية التي تحيط بنا تموث بصري يؤثر عمى سموكيات

 .ويصيبو بحالة مزاجية سيئة

  (م2226لمياء عبد الكريم قاسم محمد :  ) سينوغرافيا اإلعالن كاتجاه حضاري وجمالي بالمدن -4

دفت الدراسة التعرف عمى مدى أىمية تطبيق سينوغرافيا اإلعالن وتأثيره عمى تحسن وتميز استي     
وتوصمت  ية مناسبة لمخاطبة الخيال العقمي،التصميم اإلعالني عن طريق اختيار لغة بصرية دالل

تمقى ة المحيطة بو وبيئة الدراسة إلى غياب الوعي بأىمية التنسيق بين بيئة التصميم اإلعالني والبيئ
ا ، لذا البد من إعادة صياغة العناصر التشكيمية في اإلعالن من خالل أفكار مبتكرة ، وأيضً اإلعالن

 مراعاة الصياغة البصرية لمعناصر المحيطة باإلعالن بغرض تفعيل دور اإلعالن حضاريًا وجماليًا.
، استيدفت الدراسة التعرف  (م2227) أمل موسي يوسف :  يء"التأثير الموني في اإلعالن المض  -5

، ومحاولة ى التشتت البصري فيوعمي دور التأثير الموني والضوئي في تصميم اإلعالن المضئ ومد
، واستخدمت أفضل رؤية لمتمقي اإلعالن المضئ تحديد مجموعة من العوامل يمكن من خالليا  تحقيق

لى أن إعالنات الطرق المضيئة وسيمة الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التطبيقي، وتوصمت إ
إعالنية مكممة لموسائل اإلعالنية األخرى مثل الصحف والمجالت واإلذاعة والتميفزيون وتتميز عن 
الوسائل األخرى بتكرار الرسالة اإلعالنية لفترة أطول لياًل ونيارًا وىى أكثر قدرة عمى جذب االنتباه 
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، كما تعتبر إعالنات الطرق المضيئة داخميا أفضل أنواع ممكنسالة اإلعالنية في أسرع وقت وتوصيل الر 
اإلعالنات من حيث توزيع وتوظيف اإلضاءة وقدرتيا عمى إظيار التصميم بوضوح خاصة إذا كانت 

 .ة ومتباينة مع بعضيا ومع اإلضاءةاأللوان المستخدمة قوي
، )مها إبراهيم السيد مشعال "الدور االتصالي لمعالمات المستخدمة في تصميم إعالن الطريق" -6

ىدفت الدراسة إلي رصد معايير اختيار الرموز والعالمات المستخدمة في تصميم إعالن ( م2212
الطريق بما يتناسب مع األبعاد البنائية الداللية والوظيفية لمرسالة اإلعالنية ويتالءم مع الطبيعة 

يج الوصفي والتحميمي ثم اتبعت ىذه الدراسة المن، جرافية والثقافية لممتمقي المصريالسيكولوجية والديمو 
، وتوصمت إلي ظيور أشكال وتصنيفات جديدة وحديثة في إعالن الطريق نتيجة التطور التجريبي

، كما أضافت ميدي وأكسبو مرونة تصميمية عاليةالتكنولوجي بما حرر إعالن الطريق من شكمو التق
التفاعمية ودخول خامات مستحدثة واإلضاءة دورًا جديدًا يكية و كالتجسيم والحركة الميكان التقنيات الحديثة

، كما ساعدت لية والوظيفية والداللية لإلعالنوفعااًل في توظيف العناصر الجرافيكية من الناحية الجما
 .التأثير عمى المشارك في االتصال عمى ابتكار أشكال جديدة جاذبة لمنظر قوية

      ( م2212)عبير حسن عبده مصطفى:  مفهوم اإلعالن الخارجي""األطر المعرفية المتطورة في  -7
استيدف البحث التعرف عمى البناء المعرفي لممصمم من خالل طرح أطر معرفية متطورة تشمل عرض 

، واستخدم البيانات والمعمومات الحديثة الخاصة بتقنيات ومفاىيم اإلعالن وخاصة اإلعالن الخارجي
وتوصل إلى أن اإلعالنات الخارجية تخضع لبعض القواعد التي تنظم عمميات  ،البحث المنيج الوصفي

اإلدراك وترتبط بالبيئة المحيطة وتتوقف عمى طبيعة اإلنسان وخبراتو ومعموماتو وحالتو الشعورية الراىنة 
يم في ا تتمثل تقنيات واتجاىات التصموتتم بطريقة منتظمة كما تعتمد عمى التييؤ الذىني والتوقع، وأيضً 

اإلعالنات الخارجية في إشراك المتمقي والفكاىة واستخدام األسموب المحير والمفاجأة والقيم الجمالية 
 . عتمد عمى الحروف والفكرة الكبيرةواألسموب الم

                "   استخدامها في القضايا االجتماعية"إعالنات الطرق وصورها الصادمة حسيًا لممتمقي و  – 8
استيدفت ىذه الدراسة معرفة مدي وعي الجميور ببعض القضايا ( م2213، ن مصطفيمنار حسا)

عمي الجانب ، وكذلك التعرف الصادمة حسيًا في إعالنات الطرق اليامة محميًا وعالميًا من خالل الصورة
، واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي التحميمي إلعالنات الطرق التجارية التي الوجداني لدي المتمقي

: أن اإلعالن يقوم بدور تستيدف الربحية وكذلك االجتماعية، وتوصمت إلي مجموعة من النتائج، أىميا
ميم وفعال في تنمية أبعاد التربية الجمالية لجميع أفراد المجتمع عمي اختالف ثقافاتيم إذا أحسن 

مة بصرية ، وأن إعالنات الطرق وسيمره في نشر مبادئو وتوضيح أبعادهاستخدامو وأخمص القائمون عمي أ
ًا ، وقد يكون مصدر رية لدي المتمقي، ولو دور ميم في تنمية الثقافة البصمؤثرة عمي الذوق الشخصي

 .   مشكمة األمية الثقافية والبصرية ، فيساىم فيلمتموث البصري والتوتر العصبي
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: )عبد الرحمن بن نامي المطيرى "اتجاهات طالب الجامعات السعودية نحو إعالن الطرق" -9
و إعالنات الطرق وىى ، استيدف البحث تحديد االتجاىات العامة لطالب الجامعة السعودية نح(م2215

من  ، بالتطبيق عمى عينة عشوائية بسيطةمى منيج المسح االجتماعي بالعينة، اعتمدت عدراسة وصفية
، وتوصمت الدراسة إلى أن لدى غالبية العينة مفردة ( 061مية والخاصة قواميا )طالب الجامعات الحكو 

المعرفية تأتى في  ، وأن الوظيفةالشوارع والميادينقدرة عالية عمى مالحظة اإلعالنات عمى الطرق وفى 
ا الشرائية عمى تأثيراتي ، كما أوصي البحث بدراسة إعالنات الطرق من خالل التركيزمقدمة الوظائف

 .باإلضافة إلى أىميتيا االقتصادية، عمى الجميور المستيمك، واتجاىات المعمنين نحوىا
  (م2216" )عسجد بركات،  " إعالنات الطرق ودورها في تسويق المنتجات الصناعية – 01

بإعالنات الطرق ىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة أسباب اىتمام المنشآت المنتجة ومنشآت األعمال 
فيما يتعمق بالسموك  والوقوف عمي مدي تأثير ىذا النوع من اإلعالنات عمي المجتمع وبخاصة

 6104) ، وأجريت الدراسة عمي عينة من مشاىدي اإلعالنات بوالية الخرطوم في الفترة مناالستيالكي
جمع البيانات من المبحوثين ، وقد استخدمت الباحثة االستبيان والمالحظة والمقابمة كأدوات ل(م6105 –

: أن إعالنات الطرق لمنيج التاريخي والوصفي التحميمي، وتوصمت إلي عدة نتائج، أىمياواعتمدت عمي ا
ىمية في تسويق المنتجات الصناعية، ألنيا عرفت المنتج وخصائصو، وتعد إحدي وسائل اكتسبت أ
الفيديوىات التي تحتاج من الحاجة الستخدام  ، كما جاءت الصور الثابتة والخطوط واأللوان أكثرالمنافسة

 . وبالتالي ضعف احتماالت المشاىدة ،لزمن أطول
ىالدراداتىاالجنبوة:ىى

 ,Burgi,M : 1991)  والفنادق السياحة ألماكن اإلرشاد في مفيدة كأداة الطرق إعالنات – 11
p10 ) 

 السياحة ألماكن اإلرشاد في مفيدة كأداة الطرق إعالنات أىمية عمي التعرف الدراسة استيدفت     
 عينة عمى الدراسة وأجريت بالسفر، المتعمقة لمبيانات األمريكي المركز بيا وقام والمطاعم، والفنادق
 لجمع االستبيان أداة الدراسة واستخدمت األمريكي، لممجتمع ممثمة مفردة( 0500) ب تقدر عشوائية
 توجد التي المعمومات من يستفيد الجميور بأن: نتائجيا أىم وجاءت الياتفي، االتصال خالل من البيانات

 السياح، جذب ومناطق والكبيرة، الصغيرة والفنادق المطاعم، أماكن بتحديد الطرق إعالنات لوحات عمى
 .السفر خدمات ومراكز الوقود، ومحطات
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 :لخاصة بنشر الكحوليات بين الشبابسياسات لخفض مشكالت إعالنات الطرق ا – 12

(Mosher, James ,1998 ) ىدفت الدراسة إلي وضع سياسات لخفض المشكالت التي تسببيا
، من خالل أسباب استخدام الشباب لمكحوليات الكحوليات لمشباب في والية كاليفورنيا، والتعرف عمى

من %(  78) ، وخمصت الدراسة إلى أن( مفردة3056) بــــــــ دراسة مسحية عمى عينة من البالغين تقدر
، كما ر السنالبد من منع الترويج واإلعالنات عن الكحوليات الموجية لصغا عينة الدراسة يعتقدون أنو

 تروجاإلعالنات التي  تمك، ضع قيود صارمة عمى إعالنات الطرق%( من العينة عمى و  77وافق )
 .الشبابوأماكن تجمعات  والكنائس ،وبالقرب من المدارس، مكحوليات في المناطق السكنيةل

 (              Holbrook, M. 2015: )  المستهمك قبل من الطرق إلعالنات الجمالي القيمي التصنيف – 13

 بالقيم المتعمقة والتأثيرات الطرق، إلعالنات الجمالية لمقيمة الذاتي الفردي التقييم دراسة استيدفت      
 الطرق إعالنات كممات ومعاني صور مجموعة تحميل خالل من اإلعالنات تتضمنيا التي الجمالية
 وخمصت إعالنًا،(  356) تجاوزت الطرق إعالنات من عينة عمى الدراسة وطبقت أمريكا، في السريعة
 أنيا اعتبار عمي لممنتج الجمالية التسويقية العممية عمى تركز لإلعالن الرئيسية القيمة أن إلى الدراسة
 تتم الفرد قبل من الطرق إلعالنات القيمي التصنيف عممية وأن لممستيمك، نسبية تفضيمية تفاعمية تجربة
 في الجمالية القيم أن الدراسة أكدت كما اإلعالن، داخل الجمالية لمقيم تحميمي توجييي منظور خالل من

 .الفرد لدى المتخيمة الصور معاني تفسير يعزز إطاراً  تعد الطرق إعالنات
 : والبحوث السابقةحث عمي الدراسات تعقيب البا

 : وىي ،ع استنتاج مجموعة من المالحظات، يستطيالباحث لمدراسات والبحوث السابقةمن خالل قراءة     
، وداليا م6111اتفقت غالبية الدراسات المصرية مثل : دراسات ) ممدوح محمد عبد الفتاح،  -

، عمي أن (م6116 ،، ولمياء عبدالكريمم6115، ورييام محمد رزق ، م6116محمد عبداهلل، 
 .ونشر الذوق والوعي الفني إعالنات الطرق في مصر أخفقت في تحقيق أىدافيا الجمالية ،

فيا البصرية أوضحت أنيا في حاجة ماسة لاللتزام بقواعد ومعايير تنظميا وتحقق ليا أىدا -
 . حداث األثر اإلقناعي في الجميور، إلوالجمالية والمعرفية

الطرق أحد أسباب التأثير السمبي في اليوية المصرية نتيجة  أكدت أن عشوائية إعالنات -
 . لسمبي عمي أبنية أثرية جميمة، وانتشارىا بشكل عشوائي فوضويالنعكاسيا ا

 .ميور ، وتصيبو بحالة مزاجية سيئةفي الج اً سمبي اً نفسيًا أقرت أن إعالنات الطرق تحدث أثر  -
 . يل دورىا الحضاري الجمالي البصري، لتفعبينت أن إعالنات الطرق في حاجة ألفكار مبتكرة  -
 احتماالت مشاىدتيا قوية ، ورسالتيا اإلعالنية ميمة في الترويج لممنتجات إذا أحسن استخداميا. -
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، وبالتالي فإن العناية إعالنات الطرق في المجتمع الغربي، وكذلك تزداد درجة تأثيرىاتزداد أىمية  -
 . المجتمع العربي لمضمون مختمفة عنبيا من حيث الشكل وا

ىاإلطارىالنظريىللدرادة:

إعالنات الطرق من أقدم األشكال المستخدمة في اإلعالن عن السمع والخدمات ، ورغم ذلك  تعد       
فإنيا مازالت تستخدم عمى نطاق واسع ، وفى تطور ليذه الوسيمة تم استخدام وسائل النقل كأسموب 

النات كل من الفتات الطرق واإلعالنات الضوئية ووسائط لإلعالن ، وتضم ىذه الوسيمة لنشر اإلع
ن المقصود بيا اإلعالنات أل Outdoor Advertisingالمواصالت المختمفة ويطمق عمييا باالنكميزية 

 ( 67، ص م6103)سمير العبدلى ، وقحطان العبدلى ، المقامة خارج البيوت والمباني. 

إن إعالنات الطرق توجو إلى عدد كبير من األفراد ويمكن أن يطمق عميو "جميور عام" أي ال        
يفضل في  ايستطيع المعمن التحكم في خصائص الجميور الموجو إليو الرسالة ومن ثم استخدامي

 -حالتين:
 مع.السمع والخدمات ذات االستخدام العام التي تشترييا وتستعمميا مختمف فئات المجت -2
 افي محاولة بناء صورة طيبة في أذىان الناس عن الشركة وفى ىذه الحالة يكون اإلعالن مكونً  -2

وقحطان العبدلى،  ،)سمير العبدلىعنوان الدقة(.  –من عدد قميل من الكممات مثل )رمز الثقة 
طبة عدد كبير من أفراد جميور ا لمخاإن إعالنات الطرق وسيمة تصمح أساسً  (69، ص م6103
، جميور غير موحد الصفات والميول ولذلك فيي وسيمة إعالنية تتناسب مع اإلعالن عن عام

عمى )السمع ذات االستخدام العام تشترييا مختمف فئات المجتمع وعمى األخص السمع المعروفة. 
وتيتم معظم دول العالم بيذا النوع من اإلعالنات وتضع ليا  (319، ص م6119فالح الزغبى، 
؛ فأيرلندا ا ليا من أىمية لمجميور والمجتمعواالشتراطات واإلرشادات التخطيطية لمالسياسات 

، وفي نفس الدور االقتصادي التنافسيبقياميا عمي سبيل المثال تضع ليا برامج تضمن ليا 
، وتقوم وزارة البيئة ىناك ية والجمالية والسالمة عمي الطرقالوقت تحقيق الراحة البصرية والنفس

وتعد إعالنات الطرق جزءًا من الثقافة  محافظة عمي الشكل الحضاري لممدن،ذلك والبمراقبة 
، وىي مؤشر تضفي عمي الشوارع الرونق والجمال، و اميمً  امعموماتيً  االيومية لممجتمع ومصدرً 

وتنقسم (  Planning Policy Statement ,17, 2006, pp 3-5) جيد لممناخ التجاري التنافسي
 ( 013، ص م6118بو سمرة ، أمحمد )  إلى ثالثة أنواع رئيسية وهى :إعالنات الطرق 

وغالبا ما يكون استعمال الممصقات لإلعالن عن األفالم السينمائية التي : postersالممصقات  -1
، كما أن كثرة عداد الفتة منقوشة ورسميا بالزيتا أو كل عدة أسابيع بما ال يسمح بتكاليف إتتغير أسبوعيً 

المواقع التي فييا الممصقات يجعل من المستحيل استخدام الالفتات المنقوشة في اإلعالن عن عدد 
 .ات أكثر مناسبة إلعالنات السينمااألفالم ، وبالتالي يجعل الممصق
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عدادىا بواسطة الفن: panted Displayالالفتات المنقوشة  -2 انين عمى وىى التي يتم رسميا وا 
، والمنشآت التي تممك المواقع ون كل منيا وحدة مستقمة عن غيرىاوتك، لوحات من الصاج المدىون

وحات مع كل اإلعالنية أو تستأجرىا تبيع لممعمنين حق استخدام ىذه المواقع من وضع الممصقات أو الم
 .تيا إذا تطمب األمرءضاا  صيانتيا و ، كتثبيت الموحات ودىنيا و ما يتبع ذلك من خدمات

وأعالىا  أقوى أنواع الالفتات اإلعالنية أثراً  تعد ( Lightening Display: ) الالفتات المضيئة -3
، وتقام عادة في المناطق المعروفة بكثافة حركة المرور في الميل أو التي تقام فوق المباني الشاىقة تكمفة

إطار ، ويتم بناؤىا بأعمدة ومواسير من الصمب داخل ث يمكن مشاىدتيا من مسافات بعيدةاالرتفاع بحي
، وبعض ىذه يا الييكل أو الشكل العام لالفتةيحمل التركيبات والتجييزات المضيئة التي يتكون في

، عمى أن التكمفة المرتفعة إلقامة األنواع الضخمة ه بحجميا الكبير أو شكميا الجذابالالفتات تشد االنتبا
ا عمى يشكل عبئً  الث سنوات ممامنيا تؤدى إلى أن يكون التعاقد عمييا لمدة طويمة ال تقل عادة عن ث

)محمد ابو  ومن أهم المزايا التي تتحقق من وراء استخدام إعالنات الطرق ما يمي : ، ميزانيات اإلعالن
 ( 014، ص م6118سمرة ، 
، حيث يمكن تواجدىا في أسواق البيع نفسيا وىى االستخدام من حيث المكان والزمانالمرونة في  -2

 .ت وىذه تمثل ميزة ىامة ليال الوقباقية في مكانيا طو 
 .في اليوم الواحد لمدة طويمة، وربما عدة مرات ستمر بسبب تكرار مشاىدتيا يومياً التذكر الم -2
 .ة الحجم وممفتة لمنظر من عمى بعدكبير  -3
 .تستخدم األلوان والصور الجذابة -4
وأيضًا يشاىدىا الناس عمى اختالف ألوانيم وطبقاتيم وليس قراء الصحف أو رواد السينما فقط ،  -5

، ) عمى فالح الزغبى :إلى استخدام هذه الوسيمة ما يميمن أهم الدوافع التي تؤدى بالمعمنين 
 ( 306،  300، ص ص م6119

، وتوجييا الرسالة بأسرع ما يمكنإنيا توصل ؛ فلذلك يمة مع العصر، ووقت الجميورتناسب الوس -2
طريقيم إلى ، والذين يتحتم عمييم المرور بتمك الطرق في جميع مع تعدد ألوانيم، وطبقاتيمإلى ال

 .لسوق، أو إلى االعمل، أو إلى المعب
، إذ يتمكن المعمن من ستيمكين المحميين في منطقة معينةيمكن تصميم الرسالة لتناسب الم -2

 .وجود السمع عرض اإلعالن في أماكن
في الطول بما  متراً  61يستطيع المعمن أن يستخدم لوحات قد تصل في بعض األحيان إلى  -3

الن وتجبر المارين عمى يسمح بعرض السمعة بأشكال مجسمة وكبيرة تمفت النظر إلى اإلع
 .مشاىدتو

ظيار السمع بأشكاليا الطبيعية إمكانية استخدام األلوان -4 في نفوس ب األثر  ، ما يكون لو طيوا 
 . مشاىدي اإلعالن
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دون تكمفة إضافية من جانب تكرار مشاىدة اإلعالن من جانب المشاىد إذ يراه كمما مر عميو  -5
 .المستيمك لشراء السمعة عمى رغبات امستمرً  ا، وتمثل إلحاحً المعمن

 ، وبالتالي يتحولن ىذه الموحات خارج منازليم، أو بالقرب من أماكن التسويقو تيمكيشاىد المس -6
 .صرف فوري لشراء السمعة أو الخدمةاقتناعيم باإلعالن إلى ت

)سمير العبدلى ، وقحطان :  فرها في هذه اإلعالنات نذكر منهاوهناك العديد من الشروط التي يجب تو 
 ( 68، ص م6103العبدلى ، 

عمى األقدام، أوقائدي  حتى يمفت النظر وخاصة بالنسبة لمسائرين اً أن يكون حجم اإلعالن كبير  -2
 .السيارات

برة ومختصرة وسيمة الفيم ، وان تكون العبارات المستخدمة معيجب استخدام األلوان الجذابة -2
 .ا الفرد ىذا اإلعالن، وذلك بسبب قصر الفترة التي يالحظ فييوالتصور

 .الفنية، حتى يثير انتباه المارةأن يكون اإلعالن جاذبًا لمنظر من الناحية  -3
وجاء الدليل اإلرشادي الصادرعن الجياز القومي لمتنسيق الحضاري بوضع األسس والمعايير        

لمرورية والعمرانية الخاصة باإلعالنات والالفتات في حرم الطرق داخل المدن بما يحقق المتطمبات ا
)الالب والسوسيت(  ، ونعرض في النقاط اآلتية المعايير التفصيمية لإلعالنات منخفضة االرتفاعوالبصرية

تشمل هذه ،  (م6101المجمس األعمى لمتخطيط والتنمية العمرانية :  )المثبتة في حرم الطرق التجميعية بالمدن: 
 النوعية نمطين :

سم ومقاس الموحة  81 -51وىو المثبت عمى قاعدة مصممة بارتفاع ال يزيد عن  السوسيت  -0
 سم .041×91اإلعالنية 

× 61سم ومقاس الموحة اإلعالنية 051 -011وىو المثبت عمى عامود بارتفاع يتراوح بين  الالب -6
 سم .91
يراعى استخدام نوعية واحدة في الطريق الواحد بما يحقق الحفاظ عمى النسق الجمالي والبصري لممدينة • 

صريًا وعمرانيًا ، بشرط أن يفصل ىذا القطاع بوعية واحدة لقطاع محدد من الطريق، ويمكن استخدام ن
 تقاطع محدد واضح .

تقام ىذه اإلعالنات عمى أرصفة الجزر الوسطى لمطرق التجميعية فقط وبحيث ال تعوق حركة المشاة • 
 .أن ال يقل عرض الجزيرة عن مترين عمى
 تثبت اإلعالنات فوق أرصفة الجزيرة الوسطى في المواقع المحددة بحيث ال يزيد كامل ارتفاع اإلعالن• 
 .سم من منسوب أرضية الرصيف661 عن
 .بين اإلعالن واآلخر متراً  51ل عن تتواتر ىذه اإلعالنات عمى مسافات بينية ال تق• 
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متر من 011، ويحظر وضعيا عمى مسافة تقل عن ز وضع ىذه اإلعالنات في الميادينال يجو • 
 .اطعات والطرق العرضية والميادينالتق
ية باختالف أشكاليا وأنماطيا داخل حرم الطرق المحمية والخدمية يحظر وضع ىذه اإلعالنات التجار • 

، ويقتصر السماح فقط عمى الالفتات الخاصة بالعناوين، ية بين التجمعات السكنية وداخمياالثانو 
عد واألسس ا لمقواوالالفتات المينية أو التجارية الخاصة بأسماء األنشطة واالستعالمات العمرانية طبقً 

 .نظمة لذلكوالضوابط الم
، ليا من حيث التوزيع، واالرتفاع، والمقاسات يراعى التجانس بين اإلعالنات في الطرق المصرح• 

 .ى النسق الجمالي والبصري لممدينةواأللوان لمحفاظ عم
ا ، ويمنع نيائيً درجات 3عمى محور الطريق في حدود يجب أن تكون زاوية ميل ىذه اإلعالنات • 

 .تجاه الحركة المروريةالموازية الاإلعالنات 
تكون األولوية في الطرق داخل المدن بمستوياتيا لالفتات المرورية اإلرشادية ويجب أن تترك مسافة ال • 

 .وأي إعالنات أخرى بمختمف أنماطياتقل عن مائة متر بين الالفتات المرورية اإلرشادية 
 :اإلطار المنهجي لمبحث

ى:نوعىالبحثىومنكجه

واقف  أو ينتمي البحث إلى البحوث الوصفية التي تيدف إلى دراسة الظروف أو الظواىر أو الم      
لتي ، ويساعد عمى تفسير المشكالت االعالقات كما ىي موجودة، والحصول عمى وصف دقيق ليا

المقصود وليس  ( 74، صم6104)عبد الرحمن سيد سميمان، ، أو اإلجابة عن األسئمة الخاصة بيا  تتضمنيا
ثم الوصول إلي تعميمات بشأن  جمع البيانات وتفسيرىا فقط بل استخالص الدالالت من ىذا التفسير

، حيث يسعى البحث إلى التعرف عمى ( 603، ص م0988) عبدالباسط حسن، الظاىرة موضوع الدراسة 
عالقة ذلك بتذكر مدى التزام إعالنات الطرق بأسس ومعايير التنسيق الحضاري لإلعالنات والالفتات و 

، حيث قام بمسح ى منيج المسح التحميمي والميداني، واعتمد الباحث عملمرسالة اإلعالنيةالمبحوثين 
إعالنات الطرق منخفضة االرتفاع بنوعييا )الالب والسوسيت( التي توجد في شوارع مدينة سوىاج لمعرفة 

فتات، وأيضا مسح عينة من الجميور مدى التزاميا بأسس ومعايير التنسيق الحضاري لإلعالنات والال
 .ي ذلك من عدموودور التنسيق الحضاري ف لمرسالة اإلعالنيةلمعرفو مدى تذكر الجميور 

ىو المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي يستيدف الباحث دراستيا : مجتمع الدراسة واختيار العينة
وتمثل مجتمع الدراسة التحميمية  في إعالنات  ،( 77، ص م6105: )محمد عبد الحميدلتحقيق نتائج البحث 
، وتمثمت عينة الدراسة التحميمية في اإلعالنات فضة االرتفاع بشوارع مدينة سوىاجالطرق التجارية منخ

شارع  -خميم أشارع  -التجارية منخفضة االرتفاع الموجودة في الشوارع التالية )شارع أسيوط سوىاج 
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%( من 01، وقد بمغت نسبة اإلعالنات المحممة )م6106ل شير نوفمبر، خالشارع الثقافة( -الجميورية
، ويتمثل ا( إعالنً 06بواقع ) ا( إعالنً 061إجمالي إعالنات الالب والسوسيت بيذه الشوراع والتي بمغت )

، وتمثمت عينو الدراسة ور مدينة سوىاج )حي شرق وحى غرب(مجتمع الدراسة الميدانية في جمي
وىاج )سكان المناطق عينة ( مفردة من جميور مدينة س011عشوائية بسيطة قواميا ) الميدانية في عينة

 .م( 6107/   6/  0حتي  م6107/  0/ 0، وتم تطبيق الدراسة الميدانية خالل الفترة من الدراسة
المذكورة تحديدأ لألسباب  : ركز الباحث في بحثو عمي الشوارعمبررات اختيار العينة التحميميةوتحددت 

تشمل العديد من المصالح والمؤسسات الحكومية و  ،ن الشوارع الرئيسية بمدينة سوىاجم ألنيا:آلتيةا
لوجود وحدات البحث التحميمية ) الالب ، وكذلك ا يجعميا عرضة لمرور الجميور بياوالخاصة مم

 والسوسيت ( بكثافة في ىذه الشوارع .
ى:ىأدواتىجمعىالبوانات

تصميميا وفقًا لمعايير وأسس التنسيق الحضاري لالفتات واإلعالنات تم استمارة تحميل الشكل  -1
 .دًا بالنوعين ) الالب والسوسيت (التجارية والمتعمقة تحدي

اعتمد الباحث عمى استمارة االستقصاء أو االستبيان والتي تعد : )*(صحيفة االستقصاء )االستبيان( -2
لجمع البيانات في إطار المسوح الميدانية التي تتخذ من حد األدوات الرئيسية التي يوظفيا الباحثون؛ أ

)شريف درويش ، أو تتعرف عمى مواقفيا بشأن قضايا وأحداث محددة يور مفردات بحثية، تستطمع رأيياالجم
الجميور إلعالنات الطرق ، وذلك لمعرفة درجة تذكر ، ص (م6106ىشام عطية عبد المقصود : المبان و 
 يتركو اإلعالن في ذىن الفرد.، واألثر الذي التجارية

 :( The Non Aided Recall Testاختبار التذكر الذاتي ) -3

، ومشكمة ىذه الطريقة تتمثل في صعوبة ة من الباحثويعتمد عمى ذاكرة المبحوث دون أي معاون     
 تذكر المبحوثين لإلعالن ومضمونو ، نظرًا لعدم وجود أي مساعدة من الباحث.

  ( statistical tests)  االختبارات اإلحصائية – 4
استخدم الباحث مجموعة من االختبارات اإلحصائية لموصول لنتائج البحث، حيث تم إدخال البيانات      

( و) مربع كاي ( ومعامل  t test( واختبارات )  spssبعد جمعيا عمي الكمبيوتر باستخدام برنامج ) 
 لعالقة بين معايير التنسيق الحضاري والتذكر لمرسالة اإلعالنية. االرتباط ) بيرسون ( لقياس ا

                                                           
 السادة المحكمين ، وىم :تم عرض االستمارة عمي   )*(

 جامعة القاىرة  –األستاذ الدكتور / سامي طايع أستاذ العالقات العامة واإلعالن بكمية اإلعالم  – 0
 جامعة سوىاج   –األستاذ الدكتور / عزة عبدالعزيز أستاذ ورئيس قسم اإلعالم  – 6
 األستاذ الدكتور / فوذي عبدالغني عميد كمية اإلعالم جامعة فاروس باالسكندرية   – 3
 جامعة سوىاج   –الدكتور صابر حارص أستاذ اإلعالم المساعد بقسم اإلعالم  – 4
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ى:ىنتائجىالدرادةىالتحلولوة

وارع وفيما يمي تحميل  لبعض نماذج اإلعالنات التجارية منخفضة االرتفاع )الالب والسوسيت( في ش     
 :لالفتات واإلعالنات التجاريةري وأسس التنسيق الحضا ا لمعايير، وذلك وفقً مدينة سوىاج )عينة الدراسة(

 أخميم شارع في اإلعالنات من النوع لهذا الراهن الوضع توضح التي النماذج بعض - أ
 (1نموذج إعالني رقم )

 
 (2نموذج إعالني رقم )

 
 (3) إعالني رقم نموذج

 
 (4) إعالني رقم نموذج
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، اتضح بمعايير التنسيق الحضاريع أخميم بمطابقة ىذه النماذج اإلعالنية الموجودة في شار      
وجد زاوية ميل ت، حيث ال ( درجات 3محور الطريق في حدود ) مخالفتيا لمعيار زاوية ميل اإلعالن عمي

، حيث أن المسافة بين ( متر51التي يجب أال تقل عن ) ، ومخالفتيا أيضًا لمعيارالمسافةلإلعالن
استخدام النوعين ) الالب والسوسيت ( في الطريق ، وكذلك تم ا( مترً 61اإلعالن واآلخر التتجاوز )

ي الواحد بالمخالفة لممعيار الذي يؤكد عمي مراعاة استخدام نوعية واحدة في الطريق الواحد لمحفاظ عم
، نس بين اإلعالنات من حيث التوزيع، أيضًا اتضح أنو ال يوجد تجاالنسق الجمالي والبصري لممدينة

، وذلك بالمخالفة لممعيار الذي يؤكد عمي مراعاة التجانس لمحفاظ عمي واناالرتفاع، والمقاسات، واأللو 
ث أن ، حيالوسطى اتفق مع المعيار أما موقع اإلعالن في الجزر ،النسق البصري والجمالي لممدينة
بعض النماذج التي توضح الوضع الراهن لهذا النوع من . وفيما يمي عرض الجزيرة اليقل عن مترين

 شارع الجمهوريةاإلعالنات في 
 (5) إعالني رقم نموذج

 
 (6نموذج إعالني رقم )

 
 (7) إعالني رقم نموذج
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أما في شارع الجميورية فقد خالفت اإلعالنات معيار أن تكون األولوية لالفتات المرورية       
إعالنات أخري وأي ، بين الالفتات المرورية اإلرشاديةواإلرشادية مع ترك مسافة التقل عن مائة متر 

، والمسافة بين اإلعالن التجارية مع اإلعالنات اإلرشادية، حيث تداخمت اإلعالنات بمختمف أنماطيا
، كما أن ىذه اإلعالنات في ىذا الشارع لم يراعي فييا استخدام نوعية واحدة ا( مترً  61واآلخر التتجاوز )

الب والبصري بل تم استخدام النوعين )الفي الطريق الواحد بما يحقق الحفاظ عمي النسق الجمالي 
 ،نات من حيث التوزيع، واالرتفاع، وال يوجد تجانس بين اإلعالوالسوسيت ( في الطريق الواحد

، وكذلك زاوية ى وعرض الجزيرة ال يقل عن مترين، وموقع اإلعالن في الجزر الوسطوالمقاسات، واأللوان
 .( درجات 3) ميل اإلعالنات عمى  محور الطريق في حدود 

 الثقافة شارع في اإلعالنات من النوع لهذا الراهن الوضع توضح التي النماذج بعض -ج

 (8) إعالني رقم نموذج

 
 (9) إعالني رقم نموذج
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 (12) إعالني رقم نموذج

 
الحضاري  ( في شارع الثقافة بمعايير التنسيقإعالنات الطرق )الالب والسوسيت وبمقارنة واقع     

التي يجب أال  : مخالفتيا لمعيار المسافة بين اإلعالن واآلخروذلك كما يمي، اتضح مخالفتيا لممعايير
، ومخالفتيا لمعيار أن تكون األولوية لالفتات المرورية امترً ( 61، فيي التتجاوز )ا( مترً 51تقل عن )

وأي إعالنات أخري بين اإلعالنات المرورية اإلرشادية  امترً ( 011اإلرشادية والمسافة يجب أال تقل عن )
 تتجاوز ، حيث تداخمت اإلعالنات المرورية اإلرشادية مع التجارية والمسافات بينيما البمختمف أنماطيا

مراعاة استخدام نوعية واحدة في الطريق الواحد بما يحقق الحفاظ  كما أنيا خالفت معيار ،ا مترً ( 61ل )أ
(  في الطريق استخدام النوعين )الالب والسوسيتمالي والبصري لممدينة ، حيث أنو تم عمي النسق الج

 .طعات والطرق العرضية والميادينالواحد بمسافات أقل بكثير من الذي حدده المعيار ، وذلك بالتقا

ت يع واالرتفاع والمقاساكما أنيا خالفت معيار مراعاة التجانس بين اإلعالنات من حيث التوز      
، ي النسق الجمالي والبصري لممدينةنو اليوجد تجانس مما أدي إلي عدم المحافظة عمإ، حيث واأللوان

وجد زاوية ت ، حيث ال( درجات 3عمي محور الطريق )  وخالفت معيار أن تكون زاوية ميل اإلعالنات
 .درجات 3مى  محور الطريق في حدود ميل لإلعالنات ع

 سوهاج أسيوط شارع في اإلعالنات من النوع لهذا الراهن الوضع توضح التي النماذج بعض -د

 (11) إعالني رقم نموذج
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 (12) إعالني رقم نموذج

 
وبدراسة واقع إعالنات الطرق ) الالب والسوسيت ( في شارع أسيوط سوىاج ومقارنتيا  بمعايير      

 مخالفتيا لمعيار المسافة بين اإلعالن واآلخر: مخالفتيا لممعايير وذلك كما يمي التنسيق الحضاري اتضح
، ومخالفتيا لمعيار أن تكون األولوية  امترً (  61، فيي التتجاوز )  امترً (  51التي يجب أال تقل عن ) 

بين اإلعالنات المرورية اإلرشادية  امترً (  011، والمسافة يجب أال تقل عن ) تات المرورية اإلرشاديةلالف
، حيث تداخمت اإلعالنات المرورية اإلرشادية مع التجارية بمختمف أنماطياوأي إعالنات أخري 

، كما أنيا خالفت معيار مراعاة استخدام نوعية واحدة في  امترً (  61بينيما ال تتجاوز ال )  والمسافات
، حيث أنو تم استخدام النوعين ي النسق الجمالي والبصري لممدينةالطريق الواحد بما يحقق الحفاظ عم

، وذلك بالتقاطعات أقل بكثير من الذي حدده المعيار )الالب والسوسيت (  في الطريق الواحد بمسافات
، نس بين اإلعالنات من حيث التوزيعوالطرق العرضية والميادين، كما أنيا خالفت معيار مراعاة التجا

محافظة عمي النسق ، مما أدي إلي عدم ال، واأللوان، حيث أنو اليوجد تجانسواالرتفاع، والمقاسات
( 3نات عمي محور الطريق )الجمالي والبصري لممدينة، وخالفت معيار أن تكون زاوية ميل اإلعال

، وأيضًا خالفت درجات 3مى  محور الطريق في حدود ، حيث اليوجد زاوية ميل لإلعالنات عدرجات
، وبحيث ال تعوق حركة فقطلجزر الوسطي لمطرق التجميعية معيار أن تقام ىذه اإلعالنات عمي أرصفة ا

. وفيما يمي يقل عرض الجزيرة عن ىذه المساحة ، حيثمي أال يقل عرض الجزيرة عن مترينالمشاة ع
 :ضاري لإلعالنات الالب والسوسيت (خالصة النتائج المتعمقة بالجانب التحميمي) التنسيق الح

بشوارع مدينة سوىاج )عينة الدراسة( اتضح من خالل تحميل اإلعالنات التجارية منخفضة االرتفاع       
ليذا النوع من اإلعالنات وىى  ومعاييرىامالحظة مجموعة من التجاوزات ألسس التنسيق الحضاري 

 :تيكاآل
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ن الحد األدنى لممسافة بين اإلعالن واألخر ليذه إ، حيث زام بالمسافة بين اإلعالن واآلخرعدم االلت
، في حين أنو يجب أن تكون المسافة بين اإلعالن تقريباً  اترً م( 05)والحد األقصى  امترً  6النماذج 
 .امترً  51واألخر 
، في حين يجب أن يستخدم نوع واحد في الب والسوسيت ( في الطريق الواحداستخدام النوعين )ال     

 الطريق الواحد ؛ لمحفاظ عمى النسق الجمالي والبصري لممدينة.
، والمقاسات بل ىناك عشوائية حيث االرتفاع، والتوزيع، واأللوان س بين اإلعالنات منال يوجد تجان    

، في حين أكدت معايير التنسيق الحضاري عمى ضرورة مراعاة يع اإلعالنات وارتفاعيا وألوانيافي توز 
، وذلك لمحفاظ عمى النسق والتوزيع، واأللوان، والمقاسات، س بين اإلعالنات من حيث االرتفاعالتجان

 صري لممدينة الجمالي والب
وجود تداخل بين اإلعالنات التجارية واإلعالنات اإلرشادية في حين تكون األولوية في الطرق داخل     

المدن بمستوياتيا لالفتات المرورية اإلرشادية ويجب أن تترك مسافة ال تقل عن مائة متر عن الالفتات 
 .وأي إعالنات أخرى بمختمف أنماطياالمرورية اإلرشادية 

درجات في حين أنو يجب أن تكون زاوية ميل ىذه ( 3)ال يوجد لبعض اإلعالنات زاوية ميل     
 .درجات( 3اإلعالنات عمى محور الطريق في حدود )

 ال يوجد التزام بمقاسات الموحة  واالرتفاعات لبعض اإلعالنات.

ىىىىى:المودانوةىالدرادةىنتائج

 العينة :) أواًل ( النتائج المتعمقة بخصائص  
 ( 2جدول ) 

 يوضح النوع 
 

 % ك النوع

 58 58 ذكر

 46 46 أنثي

 011 011 المجموع

، حيث بمغت ر أعمي من نسبة اإلناث في العينةيتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة الذكو         
 .% ( من إجمالي عينة البحث 46ث ) % ( في حين بمغت نسبة اإلنا 58نسبة الذكور ) 
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 (  2)  جدول
 السن يوضح

 

 % ك السن

 38 38 32إلي  22من 

 30 30 42إلي  31من 

 61 61 52إلي  41من 

 00 00 سنة فأكثر 52من 

 011 011 المجموع

( األعمي تمثياًل في العينة  31إلي  61بقراءة أرقام الجدول المتعمق بالسن يتضح أن نسبة الفئة من )    
 40، ثم الفئة من ) ( %  30( بنسبة بمغت )  41 – 30% ( يمييا الفئة العمرية )  38بنسبة بمغت ) 

 % من إجمالي عينة البحث 00( بنسبة بمغت سنة فأكثر 51وأخيرًا الفئة من ) % ،  61( بنسبة  51 –
 ( 3)  جدول

 محل اإلقامة  يوضح 

 % ك محل اإلقامة

 65 65 شارع الثقافة

 65 65 شارع أخميم

 65 65 شارع الجمهورية

 65 65 شارع أسيوط / سوهاج

 011 011 المجموع

                 محل الدراسة بنسبة بمغتمتساوية من الشوارع األربعة قصدية تم تطبيق االستمارة عمي عينة       
 .لكل شارع من الشوارع محل الدراسة% (  65) 
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 ( 4جدول ) 
 يوضح المؤهل التعليمي لعينة البحث

 % ك المؤهل

 34 34 متوسط

 63 63 فوق المتوسط

 43 43 جامعي فأعمي

 011 011 المجموع

          جامعي فأعمي ىي األكثر تمثياًل في العينة بنسبة بمغت أشارت أرقام الجدول السابق أن فئة المؤىل      
 63)  ، ثم الفئة فوق المتوسط بنسبة بمغت(% 34) ، يمييا الفئة مؤىل متوسط بنسبة بمغت (% 43) 

) % . 

 :بتساؤالت الدراسة المتعمقة النتائج(  ثانياً ) 

 ( 5)  جدول
 االرتفاعمدي مشاىدة اإلعالنات التجارية منخفضة  يوضح

 إعالنات مشاهدة
 % ك الطرق التجارية

 89 89 نعم

 00 00 ال

 011 011 المجموع

، في % ( 89) بينت أرقام الجدول السابق أن نسبة من يشاىدون إعالنات الطرق التجارية           
يشاىدون %( من إجمالي عينة البحث، وىذا يوضح ارتفاع نسبة من  00)حين أن نسبة من اليشاىدونيا 

 . اإلعالنات التجارية منخفضة االرتفاع
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 ( 6جدول ) 

 يوضح مدي قراءة  اإلعالنات التجارية منخفضة االرتفاع

 % ك مدي القراءة

 9 8 دائما 

 6018 55 احيانا 

 6916 66 ال 

 011 89 المجموع 

من النسبة %(  9)أوضحت أرقام الجدول السابق أن نسبة من يقرأون اإلعالنات بشكل مستمر       
، ونسبة من ال من النسبة التي تشاىدىا %( 60.8)، في حين أن نسبة من يقرأونيا أحيانًا التي تشاىدىا

رتفاع أسباب ا ، وىي نسبة مرتفعة تستدعي من الشركات المعمنة ضرورة البحث في%( 69.6)يقرأونيا 
 .  ؟؟مات أم بعوامل مرتبطة بالمشاىدين، وىل متعمق ذلك بعيوب في التصميمن اليقرأون ىذه اإلعالنات

 ( 2جدول ) 
 يوضح مدي قراءة  اإلعالنات التجارية منخفضة االرتفاع

 % ك التذكر

 56.2 52 نعم

 43.8 39 ال

 122 89 المجموع

، في حين % ( 56.6رسالة اإلعالنية بمغت )أبرزت نتائج الجدول السابق أن درجة تذكر المبحوثين لم  
مرسالة اإلعالنية أقل من ، ويري الباحث أن درجة التذكر ل% ( 43.8درجة عدم التذكر ) بمغت 

الء ىؤ ، وأن درجة عدم التذكر تعد مرتفعة مما يدعو إلي التعرف عمي أسباب عدم تذكر المتوسط
رونيا ، والعمل عمي معالجة عوائق عدم تذكرىم لمرسالة اإلعالنية التي يالمبحوثين لمرسالة اإلعالنية

 .  بشكل مستمر
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 ( 2جدول ) 
 يوضح الرسالة اإلعالنية التي قرأها المبحوث

 % ك اإلعالنات التي قرأها المبحوث

 26 22 الدقاش لمخدمات اإلعالنية

 2332 24 صيدليات عابدين

 536 6 عمر جروب لمسيراميك

 536 6 حمواني شوكمتير

 235 22 مستشفي طيبة رويال

 2.5 2 كشري جحا

 232 3 مستشفي راشد التخصصي

 332 4 مول أحمد الشاذلي

I cake 2 232 

 232 2 مستشفي دار الشفاء

 232 2 كنوز آرت لألثاث

 232 3 سيراميك آل كنافة

 536 6 مطعم وصاية

 232 3 كريستال عصفور

  2 بيالدونا لممالبس

 232 3 اتصاالت

 332 4 معرض صنع في سوريا

 232 2 البنك األىمي

 232 2 فودافون

  2 سيراميكا كميوباترا

 232 2 أنتريو لألثاث المنزلي والمكتبي
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 232 2 كافيو كازوزة

 232 2 مجموعة حراء اليندسية

 232 2 حمواني الفوار

 232 2 ميديا لمدعاية واإلعالن شركة فاست

 232 2 صيدلية د. سوزان كميل

 232 2 معمل البرج

 232 2 جامعة ميريت

 222 226 المجموع

       

يبرز الجدول السابق نوعية اإلعالنات التي قرأىا المبحوث ، حيث احتمت اإلعالنات الخاصة بشركة     
، ، ويرجع ذلك من وجية نظر الباحث% ( 06) الدقاش لمخدمات اإلعالنية الترتيب األول بنسبة بمغت 

، حيث أن بشكل مكثف فييالموحات اإلعالنية ، ولتكرار اىذه الشركة بالشوارع محل الدراسةلكثرة إعالنات 
، يمييا في الترتيب صيدليات حق االمتياز اإلعالني بالمحافظة ىذه الشركة ىي التي حصمت عمي
               ، في حين جاءت مستشفي طيبة رويال بنسبة بمغت% (03.6) عابدين حيث بمغت نسبة قراءتيا 

، ثم عمر (% 7.5)، بنسبة بمغتي جحا، يمييا كشر من نسبة الذين قرأوا ىذه اإلعالنات%(  9.5) 
، ثم مول أحمد ( % 516) ، بنسبة مشتركة بمغت حمواني شوكمتير، ومطعم وصاية، و جروب لمسيراميك

، ثم مستشفي راشد التخصصي، (% 318) ، بنسبة مشتركة بمغت الشاذلي، ومعرض صنع في سوريا
، ثم ( %618 ) نسبة التي بمغت، بنفس الة، وشركة اتصاالتكريستال عصفور، سيراميك آل كناف

 مستشفي دار الشفاء، وكنوز آرت لألثاث، فودافون وأنتريو لألثاث المنزلي والمكتبي بنسبة مشتركة بمغت
، بيالدونا لممالبس، البنك األىمي، سيراميكا كميوباترا، كافيو كازوزة، I cake، وأخيرًا ( % 019 )

دلية د. سوزان كميل، ة فاست ميديا لمدعاية واإلعالن، صي، حمواني الفوار، شركمجموعة حراء اليندسية
 . (% 119 ) ، وجامعة ميريت بنفس النسبة التي بمغتمعمل البرج

ويالحظ الباحث من خالل قراءة أرقام ىذا الجدول المتعمق باإلعالنات التي قرأىا المبحوث أن كثرة      
في إعالنات الدقاش وصيدليات عابدين ، حيث ، وضح ذلك ت وتكرارىا سبب من أسباب القراءةاإلعالنا

، كما يالحظ الباحث تعمقة بياتين الشركتين وتكرارىماالحظ الباحث أثناء التطبيق كثرة اإلعالنات الم
 ازدياد قراءة المبحوثين لإلعالنات المتعمقة بالمستشفيات والصيدليات والمطاعم مقارنة بالمنتجات األخري.   
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 ( 2جدول ) 
 العناصر التي تذكرها المبحوث في الرسالة اإلعالنيةيوضح 

 تذكرها التي العناصر
 المبحوث

 % ك

 619 05 العنوان

 0116 63 اسم المنتج

 0918 43 اسم الشركة

 3618 81 األلوان

 0318 31 الصورة

 - - الرسم

 613 5 الحجم

 316 7 اإلضاءة

 115 0 الموجو

 613 5 الشعاراإلعالني

 317 8 ال أتذكر

 122 217 المجموع

أشارت أرقام الجدول السابق أن العناصر التي تذكرىا المبحوث من مشاىدتو ليذه اإلعالنات،      
، يمييا  ( % 0918 ) ، ثم اسم الشركة المعمنة بنسبة( %  3618 ) األلوان في الترتيب األول بنسبة

، (%  619 ) ، ثم العنوان بنسبة(%  0116 ) ، ثم اسم المنتج بنسبة بمغت(%  0318 ) الصورة بنسبة
               ، وأخيرًا الموجو بنسبة(%  613 ) ، ثم الحجم بنسبة بمغت( % 316 ) ثم اإلضاءة بنسبة بمغت

، ويتضح من ىذه األرقام أن األلوان تؤدي دورًا ميمًا في تذكر المبحوثين إلعالنات الطرق ( % 115 )
باسم الشركة ن و ، كما ييتم المبحوثني التركيز عمي ىذا العنصر الميممما يتطمب من المصمم اإلعال

الني ألىميتيا في تذكر ، وىي عناصر أيضًا تتطمب االىتمام من قبل المصمم اإلعوالصورة واسم المنتج
 .المبحوثين
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 ( 22جدول ) 
 يوضح أسباب تذكر هذه العناصر اإلعالنية

أسباب تذكر العناصر 
 اإلعالنية

 % ك

لإلعالنات  التكرار
 المتشابية

15 6.8 

 3,2 7 البساطة في التصميم

وضع اإلعالنات في 
 اتجاه واحد موازي لرؤيتي

3 1,4 

 6.4 14 جاذبية موقع اإلعالن

درجة ميل اإلعالن 
 مناسبة لتركيزي البصري

12 5,5 

اىتمامي الشخصي 
 بالشركة

11 5 

 22,8 52 جاذبية األلوان

 16 35 جاذبية الصورة

ارتفاع الموحة اإلعالنية 
 مناسب لتركيزي البصري

3 1,4 

المسافة بين اإلعالن 
واآلخر تساعدني عمي 
 االحتفاظ بالمعمومات

7 3,2 

 6,8 15 اسم المنتج سيل التذكر

لوجود ىذه اإلعالنات في 
 الميادين العامة

7 3.2 

اإلضاءة مبيرة ومتوافقة 
 مع التصميم

28 12.8 

اإلعالنات في لوجود ىذه 
أماكن التجمعات 

4 1,8 
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 والخدمات الجماىيرية

لمتجانس بين اإلعالنات 
من حيث التوزيع 

واالرتفاع والمقاسات 
 واأللوان

8 3,6 

 122 219 المجموع

أوضحت أرقام الجدول السابق أن أىم أسباب تذكر المبحوثين لمعناصر اإلعالنية عمي الترتيب       
  بنسبة بمغت جاذبية الصورة، ثم وىذا يؤكد عمي أىمية األلوان (%  6618) جاذبية األلوان بنسبة بمغت 

 سيل المنتج اسم، ثم (% 0618) بنسبة بمغت التصميم مع ومتوافقة مبيرة اإلضاءة، ثم (%  06 )
 اإلعالن موقع لجاذبية، ثم (%  618 ) بنفس النسبة التي بمغت المتشابية والتكرار لإلعالنات التذكر

، ثم (%  515 ) بنسبة بمغت البصري لتركيزي مناسبة اإلعالن ميل درجة، ثم ( % 614 ) بنسبة بمغت
 واالرتفاع التوزيع حيث من عالناتاإل بين لمتجانس، يمييا (%  5 ) بنسبة بالشركة الشخصي الىتمامي
 في اإلعالنات ىذه ولوجود، التصميم في البساطة، ثم  (%  316 ) بنسبة بمغت واأللوان والمقاسات
 التجمعات أماكن في اإلعالنات ىذه لوجود، ثم (%  316 بمغت ) بنسبة مشتركة  العامة الميادين

، رؤيتيل موازي واحد اتجاه في اإلعالنات وضع، وأخيرًا (%  018 ) بنسبة بمغت الجماىيرية والخدمات
، ويتضح من ىذه النتائج أن (%  014 ) بنفس النسبة البصري لتركيزي مناسب اإلعالنية الموحة وارتفاع

، أما معايير التنسيق صرىا يرجع لمتصميم اإلعالني ذاتومعظم أسباب التذكر لمرسالة اإلعالنية وعنا
 . بشكل مرتفع كما يبدو من األرقام السببالحضاري فمم تكن 

 (22جدول)
 داللة الفروق بين الذكور واألناث في أهمية االلتزام بمعايير التنسيق الحضاري لدى عينة الدراسة

 المتغيرات
 42األناث ن= 58الذكور  ن=

 مستوى الداللة قيمة "ت"
 ع م ع م

 1.10دال عند  6.751- 1.46 1.31 1.68 1.18 المعايير

بين متوسط الذكور ومتوسط  1.10يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة أحصائيًا عند      
ؤية بصرية أوضح ، وااللتزام بالمعايير التي تحقق ر أىمية التنسيق الحضاري لإلعالناتاألناث في 

 ناث أعمى من متوسط الذكور في ىذا األمر.إل، حيث إن متوسط اومنظر جمالي أفضل
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 (22جدول)
 داللة الفروق بين الذكور واألناث في التذكر للرسالة اإلعالنية لدى عينة الدراسة

 المتغيرات
 42األناث ن= 58الذكور  ن=

 قيمة "ت"
مستوى 
 ع م ع م الداللة

 غير دالة 0.348 1.97 1.66 0.06 1.96 التذكر

ناث في إلبين متوسط الذكور ومتوسط احصائيًا إيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة      
 .  التذكر لدي كل من اإلناث والذكورالتذكر أي أنو التوجد فروق في درجة 

 (23جدول)
 بين المجموعات األربعة وفقاً للسن واالس" للفروق في معاييرالتنسيق الحضاري-تحليل "كروسكال

 

 متوسط الرتب ن المجموعات
درجات 
 الداللة مربع كاي الحرية

0 38 46.76 

 غير دالة 5.964 3
6 30 50.08 

3 61 59 

4 00 46.15 
 

حصائيًا بين متوسط رتب المجموعات األربعة وفقًا إيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة      
 ث تقاربت كل المجموعات في، حيعايير التنسيق الحضاري لإلعالناتلمسن في رؤيتيا ألىمية االلتزام بم

 .رؤيتيا
 (24جدول)

 بين المجموعات األربعة وفقاً للسن واالس" للفروق في التذكر للرسالة اإلعالنية-تحليل "كروسكال
 

 متوسط الرتب ن المجموعات
درجات 
 الداللة مربع كاي الحرية

0 38 46.70 

3 0.517 
غير 
 دالة

6 30 56.60 

3 61 50.75 

4 00 51 .56 
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الجدول السابق عدم وجود فروق دالة أحصائيًا بين متوسط رتب المجموعات األربعة وفقًا يتضح من     
 .ر متقاربة بين المجموعات األربعةلمسن حيث أن درجة التذك

 (25جدول)
 بين المجموعات الثالثة وفقاً للمؤهل واالس" للفروق في أهمية االلتزام بمعايير التنسيق الحضاري-تحليل "كروسكال

 

 متوسط الرتب ن المجموعات
درجات 
 الحرية

مربع 
 الداللة كاي

0 34 47.38 

6 6.963 
غير 
 دالة

6 63 48.16 

3 43 54.69 

حصائيًا بين متوسط رتب المجموعات الثالث وفقًا إيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة      
ين المجموعات ، حيث أن الدرجة متقاربة بلإلعالناتعايير التنسيق الحضاري لممؤىل في موقفيا من م

 .الثالث
 (26حدول)

 بين المجموعات الثالثة وفقاً للمؤهلواالس" للفروق في التذكر للرسالة اإلعالنية -تحليل "كروسكال

 ن المجموعات
متوسط 
 الرتب

درجات 
 الحرية

مربع 
 الداللة كاي

0 34 47.96 

6 1.954 
غير 
 دالة

6 63 54.90 

3 43 51.05 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة أحصائيًا بين متوسط رتب المجموعات الثالثة وفقًا      
وفوق ، إحصائية بين المؤىالت المتوسطة ، حيث أنو اليوجد فروقىل  في التذكر لمرسالة اإلعالنيةلممؤ 

 . حصمت عميياقاربة في الدرجة التي ، فيي متالمتوسطة ، والجامعية فأعمي
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 (22جدول رقم ) 
 يوضح أثر قراءة المبحوث لهذه اإلعالنات

 % ك المبحوث قراءة أثر

 3619 65 تجذب انتباىي فقط

 0814 04 تجعمني أىتم بالمنتج

 5 00 بالشركة  أىتم تجعمني

اىتم بالناحية الشكمية والجمالية 
 في الموحة 

06 0518 

من خالليا أنتوي التعامل مع 
 الشركة 

4 516 

 613 5 من خالليا أنتوي شراء المنتج 

 616 6 أقتنع بيا وأشتري المنتج 

 319 3 أقتنع بيا وأتعامل مع الشركة 

 011 76 المجموع

تباىي فقط : تجذب انالمبحوث لإلعالنات جاءت كما يمي بينت أرقام الجدول السابق أن أثر قراءة    
، ثم الىتمامي بالناحية (% 0814، ثم تجعمني أىتم بالمنتج بنسبة بمغت )%( 3619بنسبة بمغت )

(، ثم % 5، ثم تجعمني أىتم بالشركة بنسبة بمغت )(% 0518الشكمية والجمالية في الموحة بنسبة بمغت )
مع الشركة بنسبة  ، ثم من خالليا أنتوي التعامل%( 613راء المنتج بنسبة بمغت )من خالليا أنتوي ش

، وأخيرًا أقتنع بيا وأشتري المنتج %( 319مل مع الشركة بنسبة بمغت)، ثم أقتنع بيا وأتعا%( 516بمغت )
، ويتضح من قراءة ىذه األرقام أن أثر قراءة إعالنات الطرق % ( 616تيب األخير بنسبة بمغت ) في التر 

، وبنسبة متوسطة فيما يتعمق بالبعد ل، وىو جذب االنتباهة كبيرة فيما يتعمق بالبعد األو التجارية فعالة بنسب
، مق بالبعد الثالث وىو خمق الرغبة، وبدرجة ضعيفة فيما يتعد الفاعمية، وىو إثارة االىتمامالثاني من أبعا
ب من ، وىذا يتطمو الحث عمي اتخاذ القرار الشرائي، وىة جدًا فيما يتعمق بالبعد الرابعوبدرجة ضعيف

، التي تسيم في تحقيق ىذه األبعاد االىتمام بالعوامل ف منيا،، لتحقيق اليدمي ىذه اإلعالناتالقائمين ع
 .يس فقط التركيز عمي جذب االنتباهول
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 ( 22جدول رقم ) 
 يوضح أسباب عدم مشاهدة هذه اإلعالنات

 % ك المشاهدة عدم أسباب

 61 9 لعدم اىتمامي بيا

أحصل عمي معموماتي عن 
والشركات من المنتجات 

 مصادر أخري
4 6616 

 0314 6 غير جذابة

 011 05 المجموع

أظيرت أرقام الجدول السابق أن أىم أسباب عدم مشاىدة اإلعالنات لعدم اىتمام المبحوث بيا بنسبة      
 من والشركات المنتجات عن معموماتي عمي ، ثم ألنني أحصل% من جموع الذين ال يشاىدونيا61 بمغت

 . % 0314نيا غير جذابة بنسبة بمغت ، وأخيرًا أل% 6616أخري بنسبة بمغت  مصادر
 

 ( 22)  رقم جدول
 اإلعالنات هذه قراءة عدم أسباب يوضح

 % ك القراءة عدم أسباب

 6318 61 مرىقة في قراءتيا 

 0515 03 لعدم مصداقيتيا 

 6917 65 لعدم اىتمامي بيا 

كثرتيا تجعمني أحجم عن 
 قراءتيا 

66 3119 

 011 84 المجموع

قة في ، ألنيا مرىراءة اإلعالنات من قبل المبحوثينبينت أرقام الجدول السابق أن أسباب عدم ق     
 اومريحً  الً سي ؛ ليكونمية البساطة في التصميم اإلعالني، وذلك يوضح أى% 6318قراءتيا بنسبة بمغت 
من جممة الذين %  3119قراءتيا بنسبة بمغت  عن أحجم تجعمني ؛ وألن كثرتيالمقارئ أثناء القراءة

 امترً  51، وىذا يوضح أىمية االلتزام بمعيار أن تتواتر اإلعالنات عمي مسافة بينية التقل عن اليقرأونيا
نتيجة ازدحام ، ومنعو من التشتت رة عمي التركيز وبالتالي القراءةبين اإلعالن واآلخر لمنح المشاىد القد

 .%0515عدم مصداقيتيا بنسبة بمغت ، وأخيرًا ل% 6917 بيا بنسبة اىتمامي م لعدم، ثالموحات اإلعالنية
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 (22جدول رقم ) 
 يوضح أسباب عدم تذكر المبحوث لهذه اإلعالنات

 % ك عدم التذكر أسباب

 65 5 المبالغة في التكرار

 61 4 عدم البساطة في التصميم

 35 7 لكثرة اإلعالنات

 - - لعدم التشابو

في مكان بعيد عن المركز موضوعة 
 البصري لدي

0 5 

المسافة قريبة بين كل إعالن وآخر 
 مما يجعمني أرتبك في قراءتيا

3 05 

 122 22 المجموع

 35بمغت  ، لكثرتيا بنسبةأىم أسباب عدم التذكر لإلعالنات أوضحت أرقام الجدول السابق أن        
بساطة في التصميم %، ثم لعدم ال 65التكرار بنسبة بمغت ، ثم لممبالغة في % من الذين اليتذكرونيا

، وىذا قراءتيا في أرتبك يجعمني مما واآلخر إعالن كل بين قريبة ، ثم ألن المسافة%61بنسبة بمغت 
 مسافة عمي اإلعالنات تتواتر يوضح أيضًا أىمية االلتزام بمعايير التنسيق الحضاري وبالتحديد معيار أن

عممية القراءة لمتصميم  واآلخر إلراحة بصر القارئ وتيسير اإلعالن بين امترً  51 عن التقل بينية
،  وىذا يدل % 5لدي بنسبة بمغت  البصري المركز عن بعيد مكان في ، وأخيرًا ألنيا موضوعةاإلعالني

ن أيضًا عمي أىمية االلتزام بمعايير التنسيق الحضاري لإلعالنات وبخاصة المعيار الذي يؤكد عمي أ
، بحيث اليزيد كامل ارتفاع اإلعالن عن الجزر الوسطي في المواقع المحددةتثبت اإلعالنات فوق أرصفة 

مقارئ، وبالتالي يحقق اليدف ، وذلك ليقع في المركز البصري لرضية الرصيفأ( سم من منسوب 661)
 . منو
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 اإلعالنيةالعالقة االرتباطية بين التنسيق الحضاري والتذكر لمرسالة 
 (  22جدول ) 

 يوضح المتوسط واالنحراف المعياري

 المتوسط المتغيرات
حراف النا

 المعياري

 0.19 1.84 تذكر

 0.38 1.86 معايير

 
 (22جدول )

 يوضح معامل االرتباط بين معاييرالتنسيق الحضاري والتذكرللرسالة اإلعالنية

 122ن=

 الداللة رتباطال معامل ا المتغيرات

 تذكر

 معايير
1.667 11110 

حصائيًا بين معايير التنسيق الحضاري إ: وجود عالقة ارتباطية دالة ول السابقتبين من الجد    
، ( 11110إلعالنات الطرق التجارية والتذكر لمرسالة اإلعالنية  لدى عينة الدراسة عند مستوي داللة )

ذكر الحضاري لإلعالنات لدورىا الفعال في توىو ما يجعمنا نتحقق من أىمية االلتزام بمعايير التنسيق 
 . المبحوثين لمرسالة اإلعالنية

ىالنتائجىالعامةىللدرادةىالمودانوة:ى

خفاض نسبة من ، مع انشاىدة اإلعالنات منخفضة االرتفاعأوضحت النتائج ارتفاع نسبة م -
 . يقرأونيا بشكل دائم، وارتفاع نسبة من ال يقرأونيا

انوية، في الحصول ، وذلك يدل عمي أنيا وسيمة ثنسبة قراءة اإلعالناتائج انخفاض أبرزت النت -
 .عمي المعمومات

ية نظر المبحوث في ىذه بينت النتائج أن أكثر العناصر اإلعالنية فاعمية وتذكرًا من وج -
 . عنوان واإلضاءة ثم الحجم والموجو، األلوان ثم الشركة المعمنة والصورة واسم المنتج والاإلعالنات

النية، جاذبية األلوان أفادت النتائج بأن أىم أسباب تذكر المبحوثين لعناصر الرسالة اإلع -
التذكر  سيل المنتج اسم ، ثمالتصميم مع المتوافقة المبيرة اإلضاءة ، ثمالصورة ، وجاذبيةوالتكرار
  اإلعالن. موقع ، وجاذبيةالمتشابية لإلعالنات والتكرار
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، لكنيا ييا قدرة عالية عمي جذب االنتباهنات منخفضة االرتفاع لدتوصمت النتائج إلي أن اإلعال -
، وذلك يتطمب من القائمين بة ودفع المستيمكين لشراء المنتجتفشل في إثارة االىتمام وخمق الرغ

 . تي تساعدىا في تحقيق ىذه األبعادعمييا دراسة العوامل ال
قة في قراءتيا، ضة االرتفاع ألنيا مرىأبرزت النتائج أن أىم أسباب عدم قراءة اإلعالنات منخف -

 . ر ميتم بيا، وألنيا كثيرة ومممة، وألن المبحوث غيولعدم مصداقيتيا
التكرار أوضحت النتائج بأن أىم أسباب عدم التذكر لمعناصر اإلعالنية ىو الكثرة والمبالغة في  -

 . وقرب المسافة بين اإلعالن واآلخر، وعدم البساطة في التصميم
وثين تائج وجود عالقة ارتباطية بين التنسيق الحضاري لإلعالنات وعالقتو بقدرة المبحبينت الن -

 . عمي تذكر الرسالة اإلعالنية
ى:هوامشىالبحث

، لطى خ حهىاٌ ، كهُخ انفُىٌ انتطجُمُخ، ربيؼانتأحُر انهىٍَ فٍ اإلػالٌ انًضئ، رضبنخ يبرطتُرغُر يُشىرح، أيم يىضٍ َىضف - 1

 و .٧٠٠٢اإلػالٌ ، 

أضص ويؼبَُر انتُطُك انحضبرٌ نإلػالَبد وانالفتبد ،انًؼتًذح يٍ انًزهص األػهً نهتخطُظ وانتًُُخ انؼًراَُخ طجمب نهمبَىٌ  - ٧

 و .٧٠1٠،انطجؼخ األونً  ٧٠٠2نطُخ  111رلى

برَخ، دار انزبيؼخ انزذَذح، ، دراضخ تحهُهُخ يمُخ نإلػالٌ ثٍُ انُظرَخ وانتطجُكانضىاثظ انمبَىَُخ واألخالل خبنذ يصطفً فهًٍ، - 3

 و. ٧٠16، اإلضكُذرَخ

 .و ٧٠٠3انتطىَك ، ربيؼخ األزهر ، خهُم رؼفر حزبد ،  - 4

، كهُخ اإلػالو نطرق، رضبنخ يبرطتُرغُر يُشىرح، ربيؼخ انمبهرح، اتزبهبد انزًهىر وانًؼهٍُُ َحى إػالَبد ادانُب يحًذ ػجذ هللا - 5

 و .٧٠٠٧، 

، لطى خ حهىاٌ، كهُخ انفُىٌ انتطجُمُخربيؼ ىائُخ إػالٌ انطرَك فٍ يصر، رضبنخ يبرطتُرغُر يُشىرح،ق، ػشرَهبو يحًذ رز - 6

 و .٧٠٠5اإلػالٌ ، 

 .و ٧٠13دار زهراٌ نهُشر وانتىزَغ،انتروَذ واإلػالٌ )ػًبٌ ، ،ضًُر انؼجذنً ولحطبٌ انؼجذنً - ٢

، انذار ، ربيؼخ انمبهرح ، كهُخ اإلػالويُبهذ انجحج اإلػاليٍ، يمذيخ فٍ نًمصىد، وهشبو ػطُخ ػجذ اشرَف دروَش انهجبٌ - 2

 و ٧٠1٧، ٧انؼرثُخ نهُشر وانتىزَغ ، ط

، انمبهرح : دار انفزر نهُشر َبرحخ، ػجذ انحكى أحًذ انخسايٍ : كُف تُتذ وتذَر إػالَبً فؼبالً وحًهخ إػالَُخفبرثٍ، فٍ اإلػالٌ – 1

 و  ٧٠٠4وانتىزَغ ، 

 و . ٧٠٠2، دارانجبزوري انؼهًُخ نهُشر وانتىزَغ ، انسػجً، اإلػالٌ انفؼبل، ػًبٌػهً فالس  - 1٠

 .٧٠14، 1، ط ػجذ انرحًٍ ضُذ ضهًُبٌ، يُبهذ انجحج، انمبهرح، ػبنى انكتت - 11

، الٌيزهخ انؼاللبد انؼبيخ واإلػاتزبهبد طالة انزبيؼبد انطؼىدَخ َحى إػالٌ انطرق ، ،ػجذ انرحًٍ ثٍ َبيٍ انًطُري - 1٧

 .و ٧٠15، 3اإلػالٌ ،انطؼىدَخ ، عانزًؼُخ انطؼىدَخ نهؼاللبد و

 و1122، ، انمبهرح ، يكتجخ وهجخ 1٠ػجذ انجبضظ حطٍ، أصىل انجحج االرتًبػٍ، ط – 13

ػهىو وفُىٌ، دراضبد وثحىث، ، يزهخ ًتطىرح فٍ يفهىو اإلػالٌ انخبررٍ، األطر انًؼرفُخ انػجُر حطٍ ػجذِ يصطفً - 14

 .و ٧٠1٧،  3، ع٧4يذيصر، 

، دراضخ يُذاَُخ ػهٍ ػُُخ يٍ يشبهذٌ ورهب فٍ تطىَك انًُتزبد انصُبػُخ، إػالَبد انطرق ودػطزذ ثركبد َىر انجشُر  - 15

 .    و ٧٠16، كهُخ اإلػالو ، ، ربيؼخ أو دريبٌ اإلضاليُخ ، انطىدا٧٠15ٌ – ٧٠14فترح يٍ، اإلػالَبد ثىالَخ انخرطىو فٍ ان

يزهخ ػهىو وفُىٌ، دراضبد وثحىث،  ،ػالٌ كبتزبِ حضبرٌ ورًبنٍ ثبنًذٌ، ضُُىغرافُب اإلػجذ انكرَى لبضى يحًذنًُبء  - 16

 و. ٧٠٠6،   ٧، ع 12يصر، يذ 

 و .٧٠15،  5، ػبنى انكتت ، طػالو، كهُخ اإلراضبد اإلػاليُخ، ربيؼخ انمبهرح، انجحج انؼهًٍ فٍ انذيحًذ ػجذ انحًُذ - 1٢

http://www.epra.org.eg/
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 و   ٧٠٠2، دار أضبيخ نهُشر وانتىزَغ ،، إدارح اإلػالٌ انتزبرٌ ) ػًبٌ رحيحًذ أثى ضً - 12

 و111٧، ٧د، د. ٌ، د. و ، ط1، يجبدئ انتطىَك، ػجُذاد يحًذ إثراهُى - 11

 و . ٧٠٠3، انًىضىػخ اإلػاليُخ ) انمبهرح ، دارانفزر نهُشروانتىزَغ ، انًزهذ انخبٍَ ،يحًذ يُُر حزبة - ٧٠

 .و ٧٠1٠،   1نهُشر وانتىزَغ، ط ، دار أضبيخ ودارانًشرق انخمبفٍفبر، انًؼزى اإلػاليٍ ) ػًبٌيحًذ رًبل ان - ٧1

، ربيؼخ ، إػالَبد انطرق وصىرهب انصبديخ حطُبً نهًتهمٍ واضتخذايهب فٍ انمضبَب االرتًبػُخ ، انمبهرح يُبر حطبٌ يصطفٍ - ٧٧

 و  ٧٠13، يزهخ ثحىث فٍ انترثُخ انفُُخ وانفُىٌ ، حهىاٌ

 .و ٧٠٠٧،  ٧انًصرَخ انهجُبَُخ ، ط، انمبهرح ، انذار يًُ ضؼُذ انحذَذٌ، اإلػالٌ:  - ٧3

يًذوس يحًذ ػجذ انفتبس ضبنًبٌ ، زَبدح فبػهُخ انتصًُى انفٍُ إلػالَبد انطرق ثهذف زرع انمُى انفُُخ وتحمُك انطًخ انحضبرَخ  - ٧4

 و .  ٧٠٠٠ُخ ، لطى اإلػالٌ ، نهجُئخ انًصرَخ ، ربيؼخ حهىاٌ ، كهُخ انفُىٌ انتطجُم

 .و 1113يكتجخ األَزهى انًصرَخ، : االتصبل ثبنزًبهُر وانرأٌ انؼبو: األصىل وانفُىٌ، انمبهرح ،يحٍُ انذٍَ ػجذانحهُى - ٧5

، غُر يُشىرح  ، رضبنخ يبرطتُرانًطتخذيخ فٍ تصًُى إػالٌ انطرَك، انذور االتصبنٍ نهؼاليبد يهب إثراهُى انطُذ يشؼبل - ٧6

 . و ٧٠1٠خ حهىاٌ، كهُخ انفُىٌ انتطجُمُخ، لطى اإلػالٌ ، ربيؼ

27 - Burgi, M. (1991) Outdoor ads aid tourists, survey say, Advertising Age, June 11 

28 – Evabreva and others , Creativity in traditional outdoor Advertising platforms in Castellon , 

journal of communication and media technologies , vol,3 Issue 2 – april 2013 , pp 94 - 111  

29 -  Holbrook, M. (2015) Customer value and auto ethnography : subjective personal   introspection 

and the meanings of a photograph collection. Journal of Business  . Research. Vo. 58, Issue 1P.p. 45–

91 

30 - Mosher, James (1998) preventing alcohol problems among young peopleCalifornia›s, support 

key, Public policies: 

31 - Planning Policy Statement 17: Control of Outdoor Advertisements , Northern Ireland , Belfast , 

march 2006 
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demonstrate that there is a positive relation between the advertisements‟ 

adherence to the standards of cultural coordination and its effectiveness in the 

remembrance of the respondents of the advertising message, as the cultural 

coordination reliefs the viewer and offers him a large chance for reading and 

remembrance. 
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Abstract 

       This research is interested in knowing the extent of the  adherence of the 

low length roads‟ advertisements  with its two kinds (the lab and saussett) to the  

bases and the standards of the cultural coordination in Sohag city and its 

relation  with the remembrance  of the public for  the advertising message, the 

research  depended on the descriptive method with its two kinds; the analytical 

and the field, as the researcher has prepared an analysis  application  form 

according to the cultural coordination standards and it had been applied for 10% 

percentage of the total  advertisements that reached  (120) advertisement in 

streets sample of studying, also the researcher   prepared  a  questionnaire  that 

was applied for (100) sample, and it is based on  purposive sample from the 

streets residents sample of studying, and the questionnaire was applied through 

the period from (1/ 1/2017 to 1/2/2017) with the aim of measuring the degree of 

the extent of remembrance of the respondents for the advertising message, and 

whether this recall has a relation with the cultural coordination or not?, and the 

researcher depended on ( the Non aided recall test) which depends on the 

memory of the researched without any aid from the researcher, and the 

researcher achieved many important results: 

(1) The Analytical: The results demonstrate that advertisements do not commit 

to the standards of the cultural coordination, and its important elements:  the 

lack of commitment to distance between one advertisement and the other, and 

the use of both (lab and Sussett) through the same way, and also there is no 

harmony among the advertisements in the length, marketing, colures, and sizes, 

also there is interrelation among the commercial, guidance, and traffic 

advertisements, at last, there is no angle of inclination- (3) grades- for some 

advertisements, and there no adherence to the sizes and lengths of the banner as 

the standards of cultural coordination demand . 

(2)  Field: The results show the high ratio of the watching of this kind of 

advertisements buts its reading ratio is low, and  one of the most important 

reasons of the non-remembrance for many respondents is the excessive 

advertising, the exaggeration in its repetition, the complexity of the design, and 

the closeness of  an advertisement and the other, also the research results 
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