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 خطوات تصميم االعالن الناجح 

 

يشيييالعديديييدللييحلعد ييى خيحلعدييهلاسيييع لميي العمىمييياليلهييحلع  ىى ييىللم ميي ال يي د لعدييهلعىيي حل

نيييىيحلي ايييالعاليييدعملعد يييهلاميييل لليييحلعي  يييىليايييدلاليييكيعلعديييهل  ييي لعداسييييع لعدمييي ال ه لييي ل

 ينيييي لعان  ييييى ل لل"ليلييييهلى ييييىا لىييييحلعا يييياملعايديييي لعد ييييهALDCMA"ل عنه يكييييياليع ييييد ل

لعال لىمل لعاانىعل لعام يى ال لعدذعهاةل

ل

  Arrest attention جذب االنتباه  -1

يليييييل اهيييييكلعدشييييييالى ييييهلشيييياللييييييحلياييييدليهيييييحلعن  ييييى ل اعي ليليييييللىييييي   لدعايييي لعد ييييادل

يااعي ليييي   لليييحلعدايييىاللع لليييحلعد يليييالعدل يسيييالد  يييادليهييي لعد يييىد يحلييييا  سل لييي خاع لايييدل

ييييالعيلمييي  يالكليلنيييى لليليىيييالليييحلعدييعلييي لعد يييهل  هيييى الا يييدع لييييذ لعان  يييى ل هييييحلعييى 

للن ىل:ل

:لعذله ليييييىلكعد للميييييى العاىييييي حله ليييييىلكعد لادا يييييالى يييييهلييييييذ للالحجمممممم او الم ممممماح  -أ

عان  يييى لديييذعلعد اهييييكل يييهله ى يييالعاىييي حلى يييهل يييايملعه ييياليل ينيييالاى يييال يييهلعاىييي حل

 عد   ه

:ليليييذعلعديىلييي لديييالعللييييالاى يييال يييهلعى نيييى لعدسيييااليعدل  ييياى ل يييهلعدشييييعاعللالموقممم  -ب

عد ييهل   ييهل يييددله ييياللييحلعدلييىا لعيلليييىديحل يلييللعدنييىاليل سييى لعدليع يي  لعديىلييال

ليييلللاعىيييى لعحلعدليايييلليهييييحلل لليييىذلليييللعديل ييييالعديييذ ل  ايييالعدمييي يالعشييي ىىىلي يييي ىذل

ىيييددلليييحلعدليييدعاالعيللمييي  كلى لعاس يييى للهيييىاى حلىيييحلعاديع لعدله  ييييال يييهلشيييىاعل يييا

 اا لديالعد  ىنالك

 التصميم واالخراج : -ج

ع لعدشييه لعدييذ ليه ييال ييالعاىيي حل ييهل يييا العدن ىليييالعدييذ لي اييالدامييملعديلىدييياليي اييال

ىن يييالييييذ لعان  يييى ل ىدنمييي الد يميييىل لعدلس يىيييالكلعليييىل يييهلعداعديييييليعد   كيييييحل ي يييييحل

ى نييي لعديييهلميييينىاييليا يييالعديىذ ييييالليييحلاييي  لعد يييي لى يييهلعدلايييالل  ييييي لعدييين لعا

 يعاديعحلك

 

 

 

 

 



  Tntcrst اثارة االهتمام  -2

يلييييهلعداسييييي لعدخىنييييياللييييحلاسيييييع ل  ييييليملعاىيييي حلعدنييييىيحلي يييييدلاسييييي لعل ييييدعدلد اسييييي ل

عدميييى اال يييهلييييذ لعان  يييى ل يييىايد ل  ييي مل ىدشيييه ليعدخىنييييال  ييي مل ىدل يييليحليلنيييى لهخييييالليييحل

لعد هل مىىدل هل  ايالعخىا لعال لىمللن ىل:عدايعىدل

ل

ه ى ييييالعاىيييي حل ييييىداسلعديييييايهل ييييهلليييييى لعد يييي ى العلييييىل ييييهلعاذعىييييال ييييي ملعى لييييىدل -أ

 عدل خاع لعد ي يال

 عال لىمل ىدلم    ل هلع اعكلا ىل لعدم لليلليكع ال -ب

عد يايييي لعدلنىميييي لاميييي    لعدميييي يال ل ييييىى حلليييحلنيييييعللييييحلعدلييييايلليعي ييييك لعد هيييييملل-ل

لعخنىءلعد يمل خيالعال لىملعهخال هللديلهىحلعديا لشخىءعذل

ل

  Deaserخلق الرغب   -3

ليي االا العداغ ال يمىل لىد للن ىل:ل

 م يدالعم ادعملعدم يال -أ

ع ييياعكلعدلكعييييىلعا يييى يالد مييي ياللخييي لعمييي ادعملعدي ييييع لعد ىاغيييالى يييهلشيييه لعهييييع لعدشيييى ل -ب

 عيشا لعدلىءل

لعد هليلهحل  ىدي ىل ىدشاعءلع اعكلعدن ىلجللعدنم يالللل-ل

ل

 االقناع  -4

يي لييدلى ييهلعديىس يياليعديايي ل اييىذللييحللنس ييالعدلايدييالعد ييهل اييي لمعحلعدنييىالي ييدايحللىيلي ينييال

اىديييييىللييييحلىن ييييالل عحل  ييييدياالهلييييىلي ييييدايحللىيشيييي ديالعليييي لعدا ييييا ليعدميييي سى ليعديييييى

 عدلمىدل ل

 ي  اال يد لسااللالحث على اال تجاب   :  -5

 عام ى ليعد يجلعدل اا لد شاعءلعىسىءلعدلم    ل -أ

  اديملعد م ي  لىندلعدد للهىد يلل ىد اميسللخ ل -ب

لعغاعءلعدلم    ل ماىالعدل ىدا ل هل  اياى للي لد لعيل اديمللدعيىلليىنيالل-ل

لييهلعد ب يي لى ييهل ىدييالعدنميييىحل ييي ل هيي لعدميي يالىىداييال ييهلعدييذلحلهيي لالتشممبت  ممى الممذا ره :  -6

 ييييهلعاىيييي حل ليلياييييللعاىيييي حل ييييهلعد يييي ي ال لع يييياعكلعدي لييييالعدييييديعمل ييييهلسايييييالعد هيييياعال

 عد يىايالعدلليك ل

ل

ل

ل



 الرموز اللفظي  وغير اللفظي   ى االعالن 

عداليييكلعد  هييياليغيييالعد  هييياللييهلع ييدلعدلهينييى لا لعىيي حلل لييىل ايياا لليع ييييال  يييلعاييال  ييذ ل

لعداليكليل ل

ل

لاللغ   -اوالا 

عد بيييالليييهلعدع ليليييىد ل يييايا لد   يييى لليناييي لعدلي يليييى ليليييهلديمييي ل اياييييال ييدييييييال ييي لعن يييىل

عدل هييييال  ييي لياعخيييالعي لىىييييال ل  ييي حلعد بيييالعد يييهليمييي يل  ىلعدلي ليييللي نىا  يييىل شيييب لهليييىل شييي ب لل

عادميييناليعده ليييى لي يييي  ل يييالليييحللينيييهليليييى خيا لليييحللشيييىىاليىيعسيييملييهييييحل خاليييىلعدل ىشيييال يييهل

عاىيييي حل ل لخ يييي لعد بييييالعاى نيييييال  ييييديىذله ييييياعذلا يييي ى للييييذ لعدل نييييال ي  ييييىللعدييييهل اعىييييال ايايييييال

ميييي   هيحلاى ييييالعذلهييييىحلعاىيييي حلليي ييييىذلعدييييهلخاى ييييى ليدبييييى للا   يييياللييييحلايييي  لديييييذ لعن  ييييى لعدل

عي يييىءع لدبيييييالليينيييال يييد للعدلمييي    لعديييهلعدشييياعءلي ييي لالييييكلعد بيييال سييياالع  يييىديالعانىىيييياليعد يييىهل

دعديييالى يييهلعدلينيييهلىيييحلساييييالعمييي ادعملعاد يييىهلعدمييي  اليعد ا يييي لعدلنسايييهلد يييىل لديييذعلييييي لعحلي يييلل

اى نيييال ييهلذلنييالعحللىيادليياللييحللي يلييى لا   ييمل ىدساياييالعد ييهلي  ل ييىلليييل اييسلعدل يياالد امييىدالع

لييييحلايييي  لعد ليييييكلعيللللللعيلعدااع ييييى لعيلعايلييييىمللكليعد بييييالاييييدل هيييييحلي ييييدلىلا ه ييييهل ييييىدن لدييييال

الكييييال  يييدعا ل ي يييىلعاي يييىءع ليعدمييييىاى لعاي لىىييييال لعيلييييي لعحلي لييي لعاىييي حله ليييى لا ي يييالليييحل

ب ييي لى يييهللشيييىه لعد بييياليعد ايلييياليعمييي ب  لعدايييدا لعد ي ياييييالد د يييىهلييييي ملعدي يييي لعدي يييىلعيييي لعد 

لىحلسايالعم ب  لعد يعاالعد ي ياليعم خلىالعدسىاالعد ي يايالك

لثانياا: التعابير واليحاءات 

 يىنيييي لعد بييييالعد  هييييياللنييييى لاليييييكلعايييياىليميييي ادل ىلعدلي ييييحلاى ييييال ييييهلعاى نييييى لعد يعايييييالعيل

ييييالي ي ليييدلى يييهلل يييىاع للعدللخييي ل يييهلعادعءلد ىهييييدلعدلييييىن ليعي يييىد ىلعديييهلعدلشيييىلدلي يييدا ل يييهلعدداعل

عيسييييىالعداليييييكلغيييييالعد  هييييياللخيييي لدبييييالعاي ييييىدلي ي ييييياع لعديييييياليلييييذ لعداليييييكل اع ييييالعد يييييعال

لعدلنسيال

دشيييه لعديييذ لليييذ لعدالييييكلعد يييهل اع يييالعد ييييعالعدلنسييييال مييي مل يييهل ىهييييدلداديييالعدلييييىن ليي ييييد ىل ى

ليم  د العد نىحل هل ي يالىحلعدليعاملعد هليييش ىل هلعديعاللعدداعل لك

يييهيييال ييييى يالعديييييالع يىليييى لعد يييادلن ييييلعاايييايحلين ييييلعدمييي يالعد يييهلياييييمل يا ييي ىل يييهلعاىييي حل

ع لييييكيدللل  بذيييياللاعيييييال ىا  ميييىلاليعدشيييييال يييىد اولليييحلاييي  ل ييييى يالعديييييال ييييدلعمييي دعلالد مييي يال

دادلييياليعدلي يييحلىن يييىليليييىل اا يييال يييهل ييياولديييدىلعدلمييي    لليييهلى ليييى لعييى ييييال  ن يييىلعمييي يى  لعيلع

لا  يىيى لياغ ى لعا اعدل

ل



لثالثاا: ال قار

ليييل   اييىالد هيياةلعدامييىدالعاى نيييال ييهليل ييال ميييساليميي  العد  ييهليعد ييذهالي ي ييحل هيياةلعاىيي حل

د يي خيالعدن ميي لى يييالد يديييدلعداغ ييالدديييال ييهلي اييدل ىلد لشييىلدل  ييدمليييذ لعدلميي    ليا ييالنيييعللييحلع

ليا يييالليييىياعءلعدمييياىالي  يييىشلعدمييياىاع ل شيييه لي ييياكلعد ىييييى لعد يييهل شييي ي ىللن ييييى لعدشييياه لعيل

ل  ىشلدباهلشييالىلياليعنس ىعلايىلعكعءلعدلن يى لكل

ي ي ليييدلى يييهلاى ييييالعد  ميييييسلديل ييييالعد  هييييالي ا ييييكع للاع  يييالعدلا   يييالىييييحلساييييال هيييملن ييييىل ل

له لل مسلللىلييي لعدل  ا لي ا  للذ لعدماىاع لديحليلاليلال لا  العد  هيالك ش

(لد ل  يييياللييييحل سييييييال يييييا لد ل ييييال ى نيييييال ييييهلعى لىدلييييىلى ييييهلBencttonداييييدل لهنيييي لشيييياه لم

عي ييى لشيييىالعدشيياه ل  لعديييىدملعديع ييدل  لعدذ ي نىميي للييللشيياه لىىل يييال ميي  دملعدشيي ى ل ييهللا  ييمل

 united celorys of ليييحلاييي  لشييييىالعدشييياه لللBencttonل  ييياللعاىييياعاللليييحليا يييديح

Benetton ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل



لرابعاا: العالمات 

عدي ليييياللشيييييالع للييييىد لل ميمييييال ييييا  سل يييييالىلعدلينينييييال ييييهلعدعءلعه ييييىل  يييييا للخييييياعذلعايييياللل

ل ن  لللل  لال هلعاي ىءل  يلىله   ى لك

 يييييدلالييييكعلعيلى لييييالدميييييىاع لعهخييييالييييييد للBMWياييييدل هيييييحلعدي لييييالى ييييهلشييييه لاليييييكللخيييي ل

ليع    للياي الددىلعدلم   هيحلي شه لد ملليىن لل دد ل ليادليايدللذ لعدي لال

ل

لخام اا: اال عال 

   ييلحللييذ لعد بيياليليييللعد اهييى لعد ييهلي  ي ييىلعانمييىحلديايي لعدييهلعدبييياللىيايييدللييحلليييىن لعيلع ىميييال

ل–عمييي ادعملا هييي لعدييييدلل–عى يييهلليييحلعااييييع ليليييحلعلخ   يييىلليهخيييياعللىيايييى ل ييي حلعا ييييى ل   يييد ل  يييي 

عيلاي يييىءل ا يييللعديميييسهليعدمييي ى الل  يييي  يحلدادييياللى يييهلعدن ييياليعانييييىكلعيلعدعءلعد  ييييالل ا يييللعدييييدل

لم خياليليعلغ يا للحلعدنىالل شىي لعديدلك

ل اد اا: االلوان 

 ييييالعا  يييى لعاى نييي لييمييي ادمل  لييي لعادييييعحلداا لاى يييال ي ييي حلعد ييييحلىن ييياعذل يييىى ذل يييهلىل

 يييهلعمييي لىدالعاايييايحلدهييي لعد ييييحلداديييال يييالييخييييالعمييي يى ى لىىس ييييال يييىد يحلعا ييييهلدييييحلعد ييياعء ل

يعد ييامليعدا ىليييالياييدليهيييحلديياليهي ييالعايياىل ىدخيييى لعد ي ييىءلعد ييهليا ييدي ىلعديييا لي ييديلعن ييىل اييدمل

 يييهلعد ايييىءل يييىادعذل لييي  لعشييييالعدشيييلال لىل ييييالل يييديد ل ييييدملعل  ى ييي ىلد  ييياعا لي ميييىىدللا يييدي ىلى

يعد يييييحلعاميييييدلديييييحلعد ييييدعدل ييييهلعدخاى ييييى لعدبا يييييال لعد يييييحلعا ليييياليشيييييالعدييييهللعد يييي اليعد ييييييياللل

ليعخىا لعدييعسمليعدباعلكل

ليييذ لعاد يييىهليعدالييييكلع يييى العديييهلعديييديهياع ليعاهميييياع ليعدليمييييا ليعاكييييىءل ييي   لا ييييالليينيييال

لالددىلعدلي حلييلهحل ي ي  ىل هلعاى حلللللللللللكيد ىلداا للييناللياي 

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 ـة //خام ـالمحاضـــرة ال

 

 العناصر التى يحتوى عليها االعالن  -

 

لاوالا: العناوين 

ييييدلعدينيييعحللييحلعدينى ييالعدل لييال ييهلعاىيي حل  ييهلعحلهخييياللييحلا يياعءلعد  ييليمليييايحلعحلنيييىولعيل

للعيلعدلشيييىلدليي يييد ل يييىخياعذل شييي لعاىييي حلي يايييملى يييهل ىى يييي لعدينييييعحل يييهلييييذ لعدايييىا لعيلعدلمييي ل

مييياييىليل ىشييياعل لييييادلا ييييالعيلميييلىعلعيلاييياعءةلعاىييي حلعدلي ييييعل لهليييىليميييىىدلى يييهلعد اهييييكل

يعل ليييىملعا ييياعدلى يييهلعليييملعا هيييىالعدييييعاد ل يييهلعاىييي حلكليلنيييى لىيييدةلعنييييععلليييحلعدينيييىييحليلهيييحل

ل  ايا ىلعم ادعل ىل  لعاى حلي ا  مل ىا  ملعد دملعيلعدن ييالعدلس ي ل

 العنوان المباشر  -أ

ييهيييحلدييالس ييييالعا ىايييال  ييي ليا يي للييحلعل لييىملعداييىا ل ايياعء ل  ى ييي لعاىيي حل ل ييي ل

لي لحلعدلي حلعلملعدلي يلى ل هلعدينىييحللييم بن لللىحلعدامىدالعاى نيال

 لالعنوان الغير مباشر  -ب

ع لىيييدملذهيييالعدا يييىل لهىل يييال يييهلعدينييييعحليي يليييدلذدييي لداييياعءةل  ى يييي لعاىييي حل يييهل

لShawderعدليييي حليي ييييى لل  ى ييييي اللخييييى لذديييي للشييييه  ل ييييايةلعدييييا اليعداشيييياةليشييييىل يل

 يا هلى ي ىلك

لالعنوان اال تفهامي . -ج

لييي لييايييذل ييييب لعدمييي ع لاخيييىا لعل ليييىملعدايييىا لعيلعدلشيييىلدل ا يييدلعد يييياملى يييهلعايى ييياليييل

ى يييهلعشييي ىعلغاييييكةلعامييي س علىنيييدلعدلشيييىلدلعيلعدايييىا ليي ايييذلعدمييي ع لنلسيييىذلغاي يييىذلي ييييهل

لعادبىكلعد هليم  ل   ىليينيعللحلعد هىلال

لالعنوان االمري  -د

لييياذل يبالعالال شه لل ىشالعيلغيالل ىشالعماعلعماعلدشاعءل ىيالليينال

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



لالعنوان المثير للشعور . -هـ

نميي ال يييعالعداييىا ليييي ييالي ميي  للىدميي  لعدييذ لياييي لعديييالعاىيي حللخييى لكعاليي ييدملعدييهل

لاي ي ال ياللهي ى لعد ى هلكللذ ل هيحل يدلعدي لالعام   ىلي كل– ش ا للنكاذل

لالعنوان المبهم . -د

الييسييييهللينييييهلل ييييددلي  يييي ل لي يييييىى لعاىيييي حللخيييي لعميييي ادعملله لييييى لماييييمل عن  ييييا(ل

ل نيىولعاى حلليل لغىد ىذللىل  خا

ل

لثانيا : ا تخدام الصوره والر وم لتج د الف ره . 

د  ييييا لي يييللعه يييالى يييهلعدل  اييي لع  ييي لليييحلعده ليييى ل ليعديييييحل  ييي اسلعد ييييا لعمييياعلليييحل

عده لييييى لعدله ي ييييالي ييييدا ل ييييهلعدييييذعها للييييحلا د ييييىلعه ييييىاللكعيييييىلعدميييي ياليعد اهيييييكلى ييييهل

ديييذعل ييي حل يييياليامييييملعاس يييى ليعديييدلهلىنى يييالعدييييذ للن يييىل ل  ايييالعاليييدعملعد ايييييييال

عد ييهل ييييالعدييهلعاس ييى ليهيييحل يي خياعلميياييىذل ييهل  يليي لعدس يي لن يييلميي ي للييييحلن يييلعدميي يال

لعدلي حلىن ىل

هييييذد ل  يييييملعد يييييا لعديعاييييييالى ييييهلعاىيييي حلليعحلعد يييييا لدشىا يييي ل  يييييملىن ييييال

مييي يال يييهلعاىييي حلعد يييداليعديعاييييياليعدل يييدعايالى يييهلعديييدىيي لةعادعءع لعدلن يييلالىيييحلعد

ياييييدل يييياعل ييييىنييعلعى نييييى لعدميييييىاع ل ييييهلللعخ ييييى للللذديييي لىييييحلسايييييالعد  ييييييالعد ل ييييال

ليعددايااليا  هىالد ميىاع ليلهل اسللعدلمى ى ل هلعد  اعءليعدالى ليعدي ى ليعديديىحل

لثالثاا:ا تخدام االلوان  ى االعالن .

ي ل ييييللعد يييييحل اى ييييياليييييذ لعان  ييييى لي يييييدللييييحلىيعليييي لنيييييىولعاىيييي حل ل  نييييى لعاديييييعحل

عدايشيييياليعادييييعحلعدخىنيييييال لييي ليييدلعمييي ادعمللعادييييعحلى يييهليل يييالليييحلعدييعلييي لليييهللايييدل  ىل

س يييييالعدمييي يال ليس يييييالعديل ييييالعدلمييي  دمل ليس يييييالعديميييي العاى نييييال لهيييذد لس يييييال

لحل ي لعدل  يىليعد دملعدامىدالعاى نيالل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



ل

ل

ل شه لىىملعحلعم ادعملعاديعحل هلعاى حلي االىد لعلدعمل ميياياليعى نياللن ى:

ل

عاديييعحل يي د لعدييهلكيييىد ليييذ لعان  ييى لعدييهلعاىيي حلي مييىىدل ييهلىل ييي لعد اهيييكلى ييهلل- 

 ىنى العاى حلدا العال لىمليعداغ ال

ىييي حلىيييحلساييييالع ييي ىالعدمييي يال ىديعن يييىلعد اياييييالعادييييعحل  ييييملعديعايييييالى يييهلعال- 

لليييييىليميييييىىدلعدلمييييي    لى يييييهل يييييذهالىلعخنيييييىءلىل ييييييالعد ميييييياليلن يييييىلعدليييييييلاع ل

 يعد   يى ليعدمىىى ليعد ي ى ل

عادييييعحل ييي د لعديييهلع يييدع ل ييي خيالىيييىس هلديييدىلعدلمييي   هيحلعدلمييي  د يحلدهييي لدييييحلعيلل-ل

 ليليىالعديعحلا ىل ليليىن ل

عاديييييعحل يييي خالى ييييهلعدييييذعها لاحليعاييييييالعد يييييحلي ييي ييييال يييي خيا لعدن ميييي ل مييييىىدل ييييهلل-د

 ىل يالعم ايىعلعدلي يلى لي  لعد ذهالعسي للحلعده لى ل

ل

لرابعاا: ال عر .

عحلع  يييييعءلعاىيييي حلى ييييهلميييييالعدميييي يالاييييدليهيييييحل ييييايايىذل ييييهل يييييهلعد ييييىا لاى ييييال ييييهل

هيييايملعدلنى ميييالاحلذدييي ليهييييحلليييحلى ليييى لعيلىيعلييي لعد   يييي لعديييذ لينهيييالعدييييالعديل يييياللل

يي نيييي لللى يييييالعمييييىالعدل ى يييي ال يييييحللييييىليلليييييايهللييييحلعدميييي للاى ييييالا يييي ى لعدييييداي ل

نييييىذل ليع يييي ى للعدميييي يالعلييييالل ييييملدييييديع للعدشيييياعءلعدل يمييييساليعد يييييي ال ل ييييذهالعدمييييياللااي

ليعد   لىحلعد دعل لعدل ي ا ل

ل

لخام ا: اال م التجاري او المار ة التجاري  .

دكعليييىذلعحلل  يييي لعاىييي حلى يييهلعاميييملعد ييييىا لد مييي يالمييييعءلهىنييي لاى يييال يييىدلن جلعيلعدلييييكعل

 يييي حلعدي لييييى لعيلى ييييهلعحليهيييييحلعامييييملميييي  لعد  ييييمليعدنسييييالييلهييييحل ييييذها ل ميييي يدالينيييييدل

عدلىاهيييى لعد يىاييييالعدللييييكةلليييهلينييي جلن مييي ىلليييحلاييي  لعدليع ييي ى ليعدلكعييييىلعد يييهل  ل  يييىلليييذ ل

لعدلىاهى لعد يىايالكل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 ـة //خام ـالمحاضـــرة ال



 ـة //ـ اد ــالمحاضـــرة ال

 

 عناصر  ي ولوجي  االعالن 

لنيييى لليليىيييالليييحلعاليييدعملعدن مييييالعد يييهليمييييهلعاىييي حلعديييهل  ايا يييىليليييهل لخييي لمييي الىنى يييال

لي شياللذ لعده لالعدهلعد املعاي للحله لىن اليل ل:لل ALDGAM اليميالى ي ىل

لل Attention اوالا: جذب االنتباه 

يلهييييحل يايييييملعان  ييييى ل  نييييال اهيييييكلعاداع لى ييييهلشيييياللييييييحلعيل هييييا لليينييييالي ييييا لعدل شيييياع ل

ليعدلن  ى لعاااىليىن ىل ل

هييذد ليييياملعان  ييى ل  نييال اهيييكلعدسىاييالعديا يييالد لميي    لعدييهلعاىيي حل ييدع للاييىاللىييحلعاعد ييالىييحل

لسايالعد يعال ليي امملعان  ى لعدهلخ  لعنيععلل ل

 اعد ل:ل ي لي   لعدلن الللعيلعدلخيالللللحلدعا لعد ادلن ماعان  ى لعا -1

 عان  ى لغيالعااعد ل:ل ي لي   لعدلن اللحلعداىالل -2

عان  ييييى لعد  اييييىل لعيلعدي ييييي ل:ليي ييييد للييييذعلعدنيييييعللييييحلعان  ييييى ل ينلييييىلينيييييذ لعد ييييادلا ييييدل -3

ه لعل لىلييياليينىشيييدلعدلن  ييى لعدلا   يييالعد ييهلي يييياهلد ييىلييمييي لالد ن  ييى لد يييذعلعدلن ييالانييياليشيي

 اغ ى الي ىيى العد ايايال

ييلهيييحل امييييملعدينى يييالعداى يييال يييىاى حليعدل شيييا ل يييهل يييدي لىل ييييالييييذ لعان  يييى لعديييهل

ليلييييى يحلعيد ليييىل:لعد يليييالعدشيييه يالد ىييي حلي  هييييحلليييحلىيييددلليييحلعدينى يييالعاى نييييالد ييييمل

لعاى حليلمى  اليلياياليشه اليعدايلالك

عدامييييىدالعاى نييييياليعاميييي لىا لعدلميييي ادلال ييييهلعدامييييىدالعاى نييييياللييييحليخىني ييييىل:يىذ يييييى ل

ل يالياميمليعديعحل

ل

هيييذد ل ييي خالىىيلييي لعاييياىلى يييهلكييييىدةل ىى ييييالعان  يييى للخييي لعمييي ادعملعد هىلييياليعا  هيييىاليعد يدييييدل يييهل

ل ىدخالكعا هىالعاى نيال لهذد ل يذ لعدليميا لعان  ى ل ينلىليي لدلعاى حلى هلعدل

ل

ل

ل

ل



  Tnterestثانياا: اثاره االهتمام   

عان  يييى ليعال ليييىملىل ي يييىحلل يييدعا  ىحلياييييييدل يييدل ى ييي ل ين يييىل لهليييىلعحلعال ليييىملييييا سل ىان  يييى ل

عا  ىسييييىذليخياييييىذل ليهييييذد لعحلعدلي ييييحليميييي  دمليييييذ لعن  ييييى لعدلشييييىلدلعدييييهلعددايييييالشيييياولدييييال   ييييدع ل

  يييى لييييا  سل يييىدنيع  لعدشيييه يال يييهلعاىييي حل ل يليييىلنييييدلعال ليييىملعد ييي خيالعد ييييي لعدلنشييييدلديييذعل ييي حلعان

ييييا  سل ل يييليحلعاىييي حلي خيييىا لعال ليييىملايييدل هييييحل اعييييي لعيلغييييالاعيييييالييلهن يييىلعحل هييييحل سييياال

لىد للن ىل:

ل

 ىىل لعدل ىي  ل -1

 خيييىا لعال ليييىملع لنييييي لعدلمييي    ليليييالللييييكع لعدمييي يالعيلعدادليييالعدلياي يييالى ييييالي يييكدعدل -2

 ىند ليعيهيحلددىلعدلم    لاى  يالعد  خيال

عد مييي يالياا ييييىء ليي ييييي ل يييييهلل ييييلليعلعاى نييييى لى ييييهلعخييييىا لعل لييييىملعدلميييي    ل ميييي ال -3

 عدلاع لعد هل  ل لعدم يالعدلاعدلعاى حلىن ىل

لشيييي ياةل ييييي لعحلعميييي ادعملعدشا يييييى لعدهيليديييييالعيلعدايى يييييالعدشيييي يا لعميييي ادعملشا يييييال -4

  مىىدل هليذ لعان  ى لي خىا لعال لىملك

 عم ادعملعد هىلالك -5

هيييذد لي ييي ملعدلمييي    ل ى هيييىاليع يييدع لليينييياليي يييىي لعاىييي حليامييي  يعذلى يييهلعل ليييىملعدخيييىن ل

 ييي مل  يييىلعدلمييي    للخييي لعييييىك ل  يييييىدلعا  يييىسل ييييحللي ييييعلعاىييي حليعا يييدع لعدميييىلد لعد يييهلي

عديييييدل لليميييملعدايى يييالع لا يييسلعاىييي حل  يييذ لعدلنىمييي ى ليعل ليييىملعدل  اييي لد يييىلي ييييحلعدمييي يال

يا ىل ييي ىل  يييذ لعدلنىمييي ى لهليييىلييييي لعمييي ادعملعد يييياليعدامييييمل ليييىلي يييلحلعخيييىا لعل ليييىمل

لعديل يالك

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 Desirثالثا: ا تشاره الرغب   

يديي ل ييهلعميي يى العد ييادلد ىيي حل ل ييي ل د ييياللييذ لعداغ ييالعدييهلعدشيياعءلد ميي لليليي ل لخيي لعداسييي لعا

عيلعاا يييى لى يييهلعدادليييال لي يييا  سلليييذ لعداسيييي لعا  ىسيييىذل ىد ىييييى لعايديييياليعدخىنيييييالديييدىليل ييييال

لعدلم   هيحلك

يال لييييي ملعام شيييىا ل  ا ييييىال هيييا للنىمييي الييييديال يد يييىلعاى نيييى للليييىلي س ييي للييين ملعديييديع للعانميييىن

ليي ملذد ل  م ي لى ل ك

ي يييييدل ييييهلعدييعلييي لعد يييهل يييا  سل  م شيييىا لليييذ لعديييديع لليعد يييهل  ايييذل يييهلعاىليييىالىنيييدل  اييييال

لعدن ي لعاى نياللحلعلل ىل

  ييييالمييي يدالعمييي ادعملعدميي ياللليييىليييي د لعدييهلعم شيييىا لدع يييللعدلييي لعديييهلعداع يييالعيلعاا ييييىول -1

 دم يدالعام ادعمل

 ي ييييحلعدلكعييييىلعااييياىلد مييي ي لعيلعدادليييالاى يييال يييهل ىديييال ييييددللكعييييىلعدمييي يالعيلعدادليييال -2

عد يييهلييييي لعايييذلىل يييهلعاى  يييىالىنيييدل  اييييالن يييي لعداميييىدالعاى نييييال للليييىليكييييدلايييدال

 عدم يالعيلعدادلالعدلي حلىن ىل هلنهالعدلم    ليكيىد لاغ  ال هلعد  ي لى ي ىكل

  convictionرابعاا: االقتناع 

 يييدلعداسيييع لعدخ خييالعدميييى االي ييد لعاىيي حل ييهلد يييللعدلميي    لعدييهلعاميي يى العدلس ي يييال يي حليييي الديييال

عاا نيييىعل ىدلكعييييىليعد يعليييدلعد يييهليلهيييحلعحل  اا يييىلديييالعدمييي يالعيلعدادليييالعدلي يييحلىن يييىليهييييملعحل ييي د ل

لعدهلعش ىعلعد ىيى لعد ساياليعدله م العد هلعم شىالىلعدلي حلك

 حل ييهل بيييالعا يىلييى لن يييلعدميي للد  ييا لل ا ييالعيل ييدىيملعا يىلييى لعدليييييد للييحلا يي ليييي خالعاىيي

لك

ل

يايشييل لعاانييىعلعاميي ي لعديا يي ل اييسلعداييىلملى ييهلعد يييجلعديا ييياليعد يياعليحلعدلنسايييال يي ليل ييدلديشييل ل

 لليليىيييالليييحلعدنييييع  لعااييياىلد انيييىعللخييي لعامييي ي لعدييييىس هلعيلعاي يييىءلغييييالعدل ىشيييالكليلنيييى

لعدييعل لعد هليي لعاذلىل هلعاى  ىالا دع لعاانىعل:

عاى لييىدلى ييهلعد ييدال ييهلعدلي يلييى لعديييعاد ل ييهلعدامييىدالعاى نييياليعد يىنييى ليىييدملعدل ىدبييال -1

  ي ىل

ه ليييىلهىنييي لعدامييييىدالعاى نييييالل يع اييييالليييللعدا يييياع لعدميييى االد لميييي    لعكدعدلعا نىىيييال  ييييىل ل -2

 ددىىي لعدل يىاهلللالا اع  ملعدمى اال ىا اعدليا  يحلع

 عاى لىدلى هلش ىدع لذي لعدا ا ليعدش ا ل -3



لييحلعدييدىىلملعامىميييالد  ايييالعاا نييىعل ييهلعاىيي حلد  ييد ل  بييالعدلميي    ل ىدامييىدالعاى نيييال -4

عد ييييهل   ييييلحله لييييى ل شيييي العدييييهل ييييدله يييييالعده لييييى لعد ييييهليميييي ادل ىلعدلميييي    ليعد يييييال

  لعد  خيالعدميهيديي لعدلس ي ليعداميمل  د لعدهلع دع

عا يييىءل ييي العامييي ادعملعديعميييللعيلعد ميييليالى يييهلعمييي يلى لعدمييي يال ييي د لعديييهلع يييدع لعاا نيييىعل -5

 عدلس ي ل

ل Actionخام اا: اال تجاب  او الحر   

ي ييي لعاىيي حلدياعذلل لييىذل ييهل يي لعدلميي    لا اييىذلايياعالعدشيياعءليعاميي يى اليعد  ييا لن يييلعدشيياعءل

ل للىدمليي العاى حلد لم    لليليىاللحلعدييعل لعد هل د يالد   ا ليلن ىل:ليال  االذد

 ي ييييحلعامييي ى ليعد ييييجلعدل ييياا لد شييياعءلكلييييييدلعد  اييييال ي يييالد ىىييييالد  يييادل لهنيييالليييحل -1

عا يييىءلعدليايدييييالى يييهلمييي يهال يييهل ايييديملعد ييييجليامييي ى لعد يييهل  ييياالديييالىل ييييالعدشييياعءللن يييىل

لالعد ييييادليعمييييا ال لعد ا ييييياليعد يييياييحلىييييحلعديييين ال لعد يييييالعاا  ييييىدل ييييهلعدن اييييى ل لميييي 

عدبذعلييييال لعمييي ى ل ييي يال ليايييدمل يييهلعديلييي لييلهيييحلعحل اهيييكل يييهلاى ليييالعاىييي حلى يييهلعايييذل

 لذ لعدل ااع ل  م ي لىىس  ل هللاىس العدلم    ل

 ت هيل اختياره  -2

علهىنييييالي يييا لعداييياعالديييالييلخييي ل اهييييكلعاىييي حلى يييهلعا ييييىاع لىيييد لعليييىملعديل ييييالدسييياول

يدهيييحلعد ىهييييدل يييهلن ىييييالعاىييي حلى يييهلعا ييييىاليع يييدلل يييددل  يييهلاي ييياددلعدلمييي    ل يييهلع ايييىذل

لااعالعام يى ا

لل

 تحديد منا   البي  وزمن   -3

ل   ىللاى لالعاى حلعدهل  ديدللنى للعد يلل  هليلهحل م ي لع اىذلعدااعالددىلعدلم    

ل

ل

ل

لل

 :تحديد قيم  البي  وشروط   -4

ييمييييىىدللييييذعلعديىليييي لى ييييهلميييياىالع اييييىذلعدلميييي    لدايييياعا لعذعل يع ييييالعدمييييياللييييللعداييييداع ل

عدلىدييييالد لمييي    لييهييييحل يييهلعسيييىال ميييحلعا ييييىالعديميييي العدلنىمييي الد يل ييييالعدلمييي  دمل  ييي ل

لالي  ي لعدميال هل ى لعا  ىىالعدهلعم  كعكليع  ىسلعديل يال

ل

 الحث على الشراء  -5

 يييد للعدلمييي    لاى يييالعذعلعا ييي سلعاىييي حلىيييحلعدمييي يال ليييد لكلنييييالييلخييي لليييذعلعداى ليييالعد يييهل

لل دد لك

ل



للMemory اد اا: تذ ر االعالن . 

 ميييهلعاى نييى ل ييهلعلييدع  ىلعديييهل خ ييي لعاىيي حلي ييذها لديييدىلعدلميي    لىنييدل هيياعالعد ىييييال

عد ييييىديحليل ىيدييييالكيييييىد لىييييددلمل ىميييي لاعالي يييييدلعدييييذعها لللد ميييي يالكليعا   ييييىهل ىدلميييي   هيح

عدين ييالعامييىال ييهلىل يييال ييذهالعاىيي حل ليلنييى لليليىيياللييحلعدايعىييدليعدايييعنيحلعدل ي اييال

ل يل يالعد ذهاليعد هل ا  سل ياي ىذل ىاى حللحلعلل ىل

ييهيييييحلدديييييالع يييييى للا هيييياعالعاىيييي حلييييييي لعدلميييي    لي ا  ييييالييشيييييال  ييي ييييلالت ممممرار: -1

عيييييى  لن ييييلعاىييي حل ليي ايييذلعاىييي حلعايديييييالعد داييييييال يييهل  هييييالعدلمييي    ل لييي ليييدل

 عد هاعالى هل يملعدليكعنياليلدملعاى حل ليليدا لعام يى اللحلعديلىليا

ل

ن ييىلجلميي  يال لهييذد لاين بيي ل هيياعالعاىيي حلعدييهللىان ىيييال  ييهلايل ييالعدلميي    ليي  ييي ل يي خيا لعدييهل

يعد ييي ل يييهلذدييي للييييل ن يييىللعىييي حليدييييدل شيييه للا  يييمل لىليييىذل يييهلعمييي ي لعداميييىدال ليعدشا ييييى ل

  ييي لي يييددلدعلييا لعال لييىملدييدىلعدلميي   هيحللييا لعايياىلي يييدلعنا ييىءللييد لكلنييياليلهييحلعىييىد ل اييديمل

لعاى حلعداديمل

 قانون اال بقي  واالولوي   -2

  كيينيييالليييهل  ييي لعاى نيييى لعد يييهل ي يييلل يييهل دعييييالييا يييدل  يييىلاى يييال يييهلعاى نيييى لعد 

لعد  ا لعاى نيالهذد لعدلم    لي ذهالعاى حلعدلنشيال هلعد   ى لعايد ك

ل

 قانون الحداث  او الجده  -3

يييييييا  سل ىدايييييىنيحلعدميييييى اليي ييييييىاهللييييييال يييييي لعخ  ييييي لعد ييييييىا لعحلعاييييياعليع يييييد ل

شييييال يييهلعد ييي  ى لعااييييا لعليييىلليييىي ياهلديييالعدلمييي    لي يييذها ليييييدعللخييي لعاىييي حلعدلن

لعاى حلعدذ لي مل خال هلعد اا لعاى نيال هلعداعدييلعيلعد   كييحل اياعذل

ل

ل

ل

 قانون أحداث التأثير . -4

يي ي يياللييذعلعداييىنيحل يي يهلعدييعليي لعد ييهل يي د لعدييهليييذ لعان  ييى لهييىد يمليعد  ييىيحل لهلييىل

ليعد  ييالد   ا ليا  سل ىدنيع  لعد نياليعان ىييالد ى حللحلعاااعلل

لعاى نيالك

ل

ل

ل

 



ل

ل

ل

ل

 


