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 الملخص:

ٌعرؾ النظام على انه سٌاق ترتب بمقتضاه الوحدات واألجزاء بعالقات متناسقة منتظمة وبذلك تكتسب هذه الوحدات شكالا 

ا عن فعل النظام. وٌؤكد هوفت ا ناتجا إن الؽرض من النظام هو وجود ؼاٌة موجهة وهذا  ( Sommer Hoft) معٌنا

ٌتعدى الناتج التكوٌنً إلى تحقٌق الفعل أالبتكاري واإلبداعً. وبذلك من خالل النظام ٌستطٌع المصمم تحقٌق الجمالٌة 

ا بٌن الجمال و  . النظام والجمال هو ناتج دال على النظام والتنظٌمإلعماله التصمٌمٌة إذ إن هناك تالحما

ٌقاع من المعاٌٌر والضوابط المترابطة كالجمال والمنفعة واألمان واإل وهو ما تسعى الٌه الدراسة استكشاؾ مجموعة

 تصمٌم إعالنى.والتوفٌر والتراكٌب وؼٌرها بحٌث تكون هذه المعاٌٌر هً المقٌاس األول لنجاح أو فشل أي 

 البحثمشكلة 

ؼٌاب المنهج العلمً والمعاٌٌر التصمٌمٌة لإلعالن المطبوع والتً تتالءم مع المحتوي التصمٌمى فً تصمٌمات اإلعالن 

 ٌؤدى إلى فشل اإلعالن والرسالة اإلعالنٌة وعدم تحقٌق الهدؾ من الحملة اإلعالنٌة. 

 هدف البحث

ن من خاللها التأكٌد على أحد أهم عناصر تشكٌل اإلعالن  وضع أسس منهجٌة لمجموعة من المعاٌٌر التصمٌمٌة والتً ٌمك

ا على منهج علمً ودراسة موضوعٌة لتحلٌل األبعاد التصمٌمٌة لإلعالن وكٌفٌة الوصول بها إلى صٌاؼة تصمٌمٌة  مستندا

 ناجحة.

 منهجية البحث

ا ببعض التصمٌمات التطبٌقٌة من أجل الوقوؾ على حقابق المشكلة  ٌستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً مستعٌنا

 وتحقٌق هدؾ البحث.

 فروض البحث

 يفترض البحث أن :

فاعلٌة العالقة بٌن األسس والمعاٌٌر التصمٌمٌة لتشكٌل تصمٌم إعالنى ناجح  وقدرة المتلقً على استقبال الفكرة     .1

 عالقة اساسٌة لنجاح التصمٌم.

 ٌحقق نجاح التصمٌم .إتباع المنهج العلمً فً تصمٌم اإلعالن     .2

  .اإلبداع الفنى –البعد التصمٌمى  -المحتوى اإلعالنى  –التصمٌم اإلعالنى   -المعاٌٌر تصمٌمٌة   الكلمات المفتاحية :

Research problem 

The absence of the scientific approach and the design standards of the printed and visual 

advertising which are compatible with the creative content in the advertising designs leads to 

the failure of the advertisement and the advertising message and not achieving the goal of the 

advertising campaign. 
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Research goal 

The establishment of a systematic basis for a set of design criteria through which one can 

emphasize one of the most important elements of the formation of the declaration based on a 

scientific approach and an objective study to analyze the design dimensions of the 

advertisement and how to reach it to a successful design formulation. 

Research Methodology 

The researcher uses the descriptive analytical method using some applied designs in order to 

identify the facts of the problem and achieve the research objective. 

Research hypotheses 

The research assumes that: 

1. The effectiveness of the relationship between the foundations and design criteria to form a 

successful advertising design and the ability of the recipient to receive the idea is essential to 

the success of the design. 

2.  Follow the scientific approach in the design of the advertisement to achieve the success of 

the design. 

Keywords: design standards - advertising design - advertising content - design dimension - 

artistic creativity. 

 المقدمة

ٌُقصد به النظام الكلى ( فى التصمٌم الطباعى  compositionالتكوٌن البصرى ) بشكل عام واإلعالن بشكل خاص 

الشامل لهٌأة المطبوع، أى انها التكوٌن الذى ٌضم عناصر الوحدات األساسٌة المكونة للعمل الطباعى ) الوحدة الفكرٌة( 

من خالل  والثانوٌة )الوحدة البصرٌة ( التى من خاللها نستطٌع أن نصل إلى تحقٌق الوظٌفة المناطة للتكوٌن البصرى

عالقتها المربٌة والمكانٌة والبنابٌة مع باقى الوحدات داخل النظام البصرى فى اإلعالن المطبوع . )حسٌن ناصر ابراهٌم 
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ان ضرورة تواجد وتوافر معاٌٌر وأسس من الضرورٌات الهامة إلنشاء وحدة بصرٌة تمٌز التصمٌم اإلعالنى عن ؼٌره، 

تقؾ مهارة المصمم فى استؽالل وتوظٌؾ العناصر والرموز واألشكال واأللوان داخل حٌز التصمٌم اإلعالنى بشكل وهنا 

 وازن ومطابقاا للمعاٌٌر واالسس. مدروس ومت

فى التصمٌم اإلعالنى المطبوع بمختلؾ تنوعاته وأشكاله المتنوعة ال ٌملك المصمم سوى مفرادات أو وحدات أو ما تسمى 

تٌبوؼرافٌة، وعناصر جرافٌكٌة( ، أى اننا ازاء مفرادات بصرٌة تشكل العالم التكوٌنى لإلعالن المطبوع ولكل ) عناصر 

أهمٌته وفعله ضمن متطلبات الفكرة التصمٌمٌة وما ٌنتج عنها أى اننا نقوم بفعل تنظٌمى وترتٌبى وفق آلٌه ذهنٌة، وهى 

ا نا ٌا ا تصمٌم ا.النظام التصمٌمى كى ٌكون هناك نتاجا ٌا ا وجمٌل بصر ٌا  جح وظٌف

ان طبٌعة التصامٌم الطباعٌة ال تؤهلها ألن تكون ذات قٌمة جمالٌة ما لم ٌسهم فى اٌجادها المعٌار التعبٌرى المتمثل بتجمٌع 

وربط العناصر واألجزاء بجمٌع عالقتها السٌاقٌة المتبادلة مع كل شٌا فى مستوٌات اظهار مظهرها الكلى على سطح 

ا، أو تستبقى اهتمام المستخدم الجمهور لالستؽراق فى متعة حسٌة ألن العناصر الجمالٌة فى المطبوع شكالا   ومضمونا

ا وبهجة، فألوانها وخطوطها واشكالها تكتسب معانى تصوٌرٌة  ا نفسٌة وأفكارا المطبوع تستطٌع فى ذاتها أن تستثٌر صورا

رة والباردة المتداخلة بما ٌنسجم وٌتوافق مع األثر النفسى ذهنٌة تُنم عن الرسوخ واالستقرار عند اختٌار االلوان الحا

 ( 1) .والجمالى لدى عموم الجمهور

 أهمية البحث:

تتحدد أهمٌة البحث فى الكشؾ عن المعاٌٌر لألسالٌب واألفكار الجدٌدة فى تصمٌم اإلعالن المطبوع فى ظل التقنٌات 

التصمٌمٌة والتً ٌمكن من خاللها التأكٌد على أحد أهم عناصر ، ووضع أسس منهجٌة لمجموعة من المعاٌٌر الحدٌثة

ا على منهج علمً ودراسة موضوعٌة لتحلٌل األبعاد التصمٌمٌة لإلعالن وكٌفٌة الوصول بها إلى  تشكٌل اإلعالن  مستندا

اإلعالن فى   لتحقٌق القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة للتصمٌم اإلعالنى المطبوع كما أن متخصصى صٌاؼة تصمٌمٌة ناجحة،

 حاجة إلى إضافات حقٌقٌة فى هذا المجال.

 مشكلة البحث:

ٌؤدى ؼٌاب المنهج العلمً والمعاٌٌر التصمٌمٌة لإلعالن المطبوع والتً تتالءم مع المحتوي التصمٌمى فً تصمٌمات  

ٌمكننا صٌاؼة مشكلة  من هنااإلعالن إلى فشل اإلعالن والرسالة اإلعالنٌة وعدم تحقٌق الهدؾ من الحملة اإلعالنٌة. 

 البحث فى التساؤالت التالٌة :

 ما هى المعاٌٌر الالزم توافرها  فى تصمٌم اإلعالن المطبوع ؟ .1

 إلى أى مدى تساهم المعاٌٌر التصمٌمٌة لإلعالن المطبوع فى تحقٌق القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة ؟ .2

 هدف البحث:

بٌرٌة للتصمٌم التوظٌؾ القٌاسى لتحقٌق القٌم الجمالٌة والتع ٌهدؾ البحث لدراسة أثر المعاٌٌر التصمٌمٌة وتوظٌفها

 اإلعالنى المطبوع.

 فروض البحث:

 ٌفترض البحث أنه ٌمكن االبتكار والتجدٌد والبعد عن الرتابة من خالل تحقٌق معاٌٌر تصمٌمٌة لإلعالن المطبوع. – 1

 والذى عن طرٌقه ٌحقق قٌمة جمالٌة تعبٌرٌة. التزام المصمم بالمعاٌٌر التصمٌمٌة سوؾ تمنحه اإلبداع الفنى – 2

                                           
(1)

 (398الوتغ٘زاث البصزٗت ّالشكل٘ت للوٌدشاث الطببػ٘ت ، حظ٘ي ًبصز ابزاُ٘ن ، ص  
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 حدود البحث:

تحدد مجتمع البحث ) اختٌار مجموعة من أعمال التصامٌم اإلعالنٌة لمجموعة من طلبة قسم الجرافٌكس والوسابط 

الباحث مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة (، كجانب تطبٌقى ٌتابعها وٌحللها  –المتعددة بكلٌة اإلعالم واإلتصال 

 الطالب  فى محاولة لوضع أسس ومعاٌٌر تصمٌمٌة تساعد المصمم فى نجاح تصمٌماته وتحقٌق قٌم جمالٌة وتعبٌرٌة.

 منهج البحث:

 ٌتبع المنهج الوصفى التحلٌلى والتجرٌبى .

 : اإلطار النظرى .أوالً 

 : اإلطار التطبٌقى  ثانياً 

 وإظهار أماكن الضعؾ والقوة وهل حققت التجربة أهدافها أم ال .ٌتبع المنهج التجرٌبى وٌشمل تحلٌل لألعمال ,  

 ثالثاا : استخالص النتابج بناء على الدراسة النظرٌة والتجارب العملٌة .

 الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث:

اإلعالنٌة  كانت هناك العدٌد من الدراسات قد تناولت موضوع معاٌٌر تصمٌم عناصر تٌبوجرافٌة وأخر تناولت الرسالة

وقد ٌحاول الباحث تجمٌع المبادئ واألسس المعٌارٌة فى تصمٌم اإلعالن كمبدأ للحصول على الجمال والوظٌفة لعناصر 

 اإلعالن المطبوع.ومن ضمن الدراسات التى أطلع علٌها الباحث ما ٌلى: 

الوظٌفٌة , و إبراز التقنٌات الحدٌثة دراسة ) محمد محمود محمد السٌد ( , وهى تهدؾ إلى توضٌح المعانى الجمالٌة و – 1

فى تطوٌر الخطوط العربٌة باإلضافة إلى ابتكار مدٌول إلستنباط نمط خط عربى جدٌد وتطبٌقه على حساب آلى بنظام 

 .(2)الفكتور 

دراسة ) محمد ٌاسر العبار ( والتى تهدؾ إلى تسلٌط الضوء نحو الجملة الخطٌة فى التصمٌم اإلعالنى العربى  – 2

تأثٌرها من حٌث الشكل والوظٌفة على قوة الراسلة اإلعالنٌة مع تحلٌل مجموعة من األعمال الفنٌة وتوضٌح النظم الفنٌة و

التى اتبعها المصمم فى تنظٌم عناصر التكوٌن وكٌفٌة التعامل مع الجملة الخطٌة إلبراز القٌم الجمالٌة من خالل معالجتها 

 .(3)من حٌث الشكل واللون 

ا دراس – 3 ة ) ٌاسر أحمد عمار ( تهدؾ إلى دراسة األبجدٌات العربٌة من حٌث العالقات التشكٌلٌة والقٌم الجمالٌة وأٌضا

 (4) التركٌب بٌن الكلمة العربٌة ونظٌرتها الالتٌنٌة بصورة متطورة .

 مصطلحات البحث :

تناولنا الشكل كأحد األجزاء األساسٌة للتصمٌم، فجمٌع األشكال سواء كانت ذات بعدٌن أو ثالثة أبعاد فهى فى  الشكل – 1

 (5)الواقع نتٌجة لتفاعل مزدوج بٌن الدرجات القاتمة والفاتحة والظل والنور واللون والملمس . 

: هو عملٌة تنظٌم وتألؾ تلك العناصر المربٌة " الحروؾ والكلمات والمقاطع والشكل " بهدؾ خلق وحدة  التكوين – 2

 (6)ذات تعبٌر فنى وفق منهج جمالى معٌن . 

                                           
(2)

كل٘ت الفٌْى  –رطبلت دكتْارٍ  –الظ٘ذ : ّضغ بزاهح خذٗذة إلطتٌببط طزس ّأًوبط هي الخظ الؼزبٔ ببطتخذام الكوبْ٘تز هحوذ هحوْد هحوذ  

 . 3990القبُزة  –خبهؼت حلْاى  –التطب٘ق٘ت 
(3)

 3991خبهؼت حلْاى  –التطب٘ق٘ت كل٘ت الفٌْى  -رطبلت هبخظت٘ز   –هحوذ ٗبطز الؼببر : الق٘ن الفٌ٘ت للكلوت الؼزب٘ت فٔ ص٘بغت اإلػالى الحذٗث  
(4)

كل٘ت  –رطبلت هبخظت٘ز  –ٗبطز أحوذ ػوبر : دراطت الوؼبٗ٘ز الفٌ٘ت الوزتبطت ببلحزف الؼزبٔ ل٘تٌبطب هغ تصو٘ن اإلػالى الوطبْع فٔ هصز  

 م 3333القبُزة  –خبهؼت حلْاى  –الفٌْى التطب٘ق٘ت 

(
5

 – 3983 –القبُزة  –كل٘ت الفٌْى التطب٘ق٘ت  –رطبلت هبخظت٘ز  –ن فٔ اإلػالى الوطبْع هدذٓ ػبذ الؼشٗش : اختالف ّتٌْع لألشكبل ّالتصو٘( 

 88,  88ص 
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: هً األقدم على اإلطالق بٌن فنون اإلعالن وهً إعالنات الصحؾ والمجالت والدورٌات اإلعالنات المطبوعة -3

هً ما ٌمكن تسمٌته أٌضاا باإلعالنات ؼٌر المباشرة، ألنه ال ٌمكن تحدٌد الفرد المستهدؾ منها والمنشورات والملصقات. و

 بدقة.

عندما نكون بصدد محاولة لوضع نظرٌة حول تارٌخ الفن، ٌنبؽً ان ال نؽفل مسألة "القٌم" إذ أن  القيم الجمالية: -4

العامة للنقد، الذي ٌستخدم أساساا فً مناهج البحث فً قضاٌا تدرس المبادىء  Axiology نظرٌة "القٌمة" فً علم الجمال

 .تارٌخ الفن فً العصر الحدٌث

ٌعتبر اإلعالن جزء من نشاط متعدد العناصر وهو النشاط التروٌجً ومن المعروؾ أن اإلعالن ٌتفوق فً حاالت كثٌرة 

مر بالمنظمات الصناعٌة وذلك ألن الطبٌعة ألن له مزاٌا عن عناصر المزٌج التروٌجً األخرى وعلى األخص إذا تعلق األ

الخاصة لإلعالن تحقق هذا التفوق واإلعالن على عكس البٌع الشخصً حٌث أنه ٌمكن تحقٌق اتصال على نطاق واسع 

ا فً وقت محدود للؽاٌة.   (7)جدا

ا بالتطور التقنً الذي نصل إلٌه، فمع التطور الكبٌر الذي أ ٌا ا ذات فً عالمنا  حدثته أجهزة الحاسبواإلعالن فن ٌتطور تطورا

فأصبح لتصمٌم االعالنات وإخراجها من التطور والجاذبٌه الشًء  الدعاٌة واإلعالن الٌوم، انعكس ذلك بدوره على عالم

 .الكثٌر

 وٌمكننا تقسٌم اإلعالنات كما ٌلى:

 .اإلعالن المباشر ومنه الكتٌبات والمطوٌات التً ترسل بالبرٌد ألشخاص بعٌنهم .1

 .نات الخارجٌة، إعالنات الشوارع والمعارض واإلعالنات على جوانب الحافالت العامةاالعال .2

 .اإلعالنات المسموعة وهً االعالنات االذاعٌة التً تبث على موجات األثٌر اإلذاعً .3

 .السٌنما وهً األكثر انتشاراا اآلن وكذلك اعالنات دور التلفاز االعالنات المسموعة / المربٌة وهً إعالنات .4

مسموع/ مربً/ تفاعلً( وقد زادت أهمٌته بازدٌاد أهمٌة شبكة المعلومات العالمٌة )، إنترنت اإلعالنات على شبكة .5

 .كوسٌط إعالمً هابل وتطورت إعالناتها حتى وصلت إلى المستوى المتقدم الذي نراه الٌوم

 .بعد ازدٌاد عدد مستخدمٌه حول العالم فأصبح وسٌلة إعالنٌة هامة الهاتؾ الجوال اإلعالنات على شاشة .6

األساس الذي ٌشٌد بمقتضاه البناء التصمٌمً، بحٌث  العملٌة التصمٌمٌة تعتمد فً بنابها على مجموعة من الركابز التً ُتعد

 (8) أن اعتماد المصمم على نظم للعناصر المكونة للبنٌة التصمٌمٌة كفٌل بتحقٌق أهداؾ المصمم فً وحدة مربٌة .

ة ان النظام التصمٌمً هو تنظٌم مكونات التصمٌم ضمن وحدة كلٌة متماسكة من العالقات الترابطٌة لتحقٌق أهداؾ وظٌفٌ

وعلٌه فالعملٌة التصمٌمٌة فً التصمٌم اإلعالنً تهدؾ إلى تحقٌق ناتج جمالً ٌرتبط بالفكرة األساسٌة . وجمالٌة متنوعة

للتصمٌم والتى ُتبنى وفق نظام تصمٌمً من العالقات البنابٌة للخروج بمنجز تصمٌمً جمالى ناتج من "إدراك أو فعل 

 فلذة الجمال التصمٌمً ما هً إال شعور بهذا االنتعاش العام. –عقل واإلرادة العاطفة وال –ٌنعش الحٌاة بصورها الثالث 

ان الشرط األساسى الذى تعتمد علٌه الفكرة فى نجاحها هى بناؤها المتقن لوظابفها. فتصمٌم اإلعالن المطبوع تكمن قوته 

 شكال المختارة من شكل وصورة ولون فى تحقٌقه أعلى درجات الترابط فى العالقات البنابٌة والتقنٌات التى ُتظهر اال

 

 

                                                                                                                                    
(

6
 332ص  –.  3990بغذاد  –دار الشئْى الثقبف٘ت الؼبهت  –تزخوت ُبدٓ الطبئٔ  –ػٌبصز التكْٗي  –الزطن ك٘ف ًتذّقَ  –فزٗذرٗك هبلٌش ( 

)7 (
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 

(8)
 383،ص3338االردى ، ،ببطن ػببص الؼب٘ذٓ،الؼالهت التدبرٗت ..دالالتِب الْظ٘ف٘ت ّالتؼب٘زٗت ، أّاج للٌشز ّالتْسٗغ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
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( يوضح على سبيل المثال أهمية الفكرة كأحد أهم الترتيبات األولى لتصميم اإلعالن  2وخطوط، وما يتناسب بالهدف التصميمى.شكل رقم ) 

المطبوع 
(9)

. 

 ( يوضح أهمية الفكرة فى تحقيق معيار نجاح التصميم اإلعالنى 2شكل رقم ) 

إن هدؾ العملٌة التصمٌمٌة هً بناء نظام تصمٌمً مؤلؾ من العناصر البنابٌة واألسس التصمٌمٌة : البنائيةالعناصر 

( ٌوضح تصمٌم  3، والشكل رقم )ضمن عالقات مترابطة تعمل على إبراز البنٌة الشكلٌة للتصمٌم بشكل مؤثر وجذاب

ة لهذا الطفل والذى ٌقود ارنب فى محاولة إلظهار احد وقد نجد التجربة المرتقبة فى الجراء  postcardلبطاقة برٌدٌة 

القصص الخٌالٌة والتى ٌعتبر الطفل فٌها العنصر الجرافٌكى المعبر عن الطفولة كأحد العناصر البنابٌة فى التصمٌم، 

ا المالمس الخلفٌة المحفورة قد توحى بعمق الخٌال .   (LEXICON GRAPHIX AND STIM VISUAL COMMUNICATION)واٌضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عض  العناصر البنائية فى التصميم( يوضح تصميم البطاقة البريدية المطبوعة يحوى ب 3شكل رقم )  

 (10)قيم نظرية الجمال في التصميم

لكى تحقق نظرٌة الجمال فً التصمٌم أهدافها الوظٌفٌة والنفعٌة والتداولٌة واالستخدامٌة فإنها ترتكز على مجموعة من 

 تعٌد ترتٌب الجمال وفق اشتراطات أهداؾ التصمٌم المختلفة .القٌم التً 

 ومن ابرز القٌم التً تعتمدها هذه النظرٌة هً:

 القيمة التقنية -1

ا فً تحقٌق أهدافه الجمالٌة والوظٌفٌة  -وفقا لجوهر التصمٌم  فان معنى  -الذي ٌتخذ من منهج االبداع واالبتكار أساسا

ا على  أخر المستجدات التقنٌة، وتشمل سلسلة جدٌدة من الخامات والمواد واألدوات واسالٌب العمل الجمال فٌه ٌعتمد أساسا

                                           
(9) 

 Saturday 12-01 -2008  )             (التصو٘و٘ت فٖ بٌبء الولصق التدبرٕػببص ًْرٕ خض٘ز ، خوبل٘ت االًظوت 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article18571
(33)
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واإلنتاج، وان عدم اعتماد أخر التقنٌات فً التصمٌم ٌعنً عدم االتساق مع االشتراطات التً فرضتها التقنٌة الجدٌدة على 

كل جدٌد من مخاطر فً عدم امتالك المتلقً الخبرة عن جوانب الحٌاة المختلفة وإٌقاعاتها المتسارعة. ورؼم إن ماٌجابهه 

هذا الجدٌد فان االستمتاع بوظٌفته وجماله ٌحمل نوعا من المؽامرة التً تحسب على المصمم والمتلقً رؼم أن وسابل 

 اإلنتاج ومؤسساته قد ضمنت قدرة التصمٌم على األداء، حٌث ال مجال للتجرٌب أو الفشل فً ظل العملٌة اإلنتاجٌة

 الواسعة.

 القيمة المادية -2

بناء على التحوالت الكبٌرة فً منظومة القٌم اإلنسانٌة، من خالل سطوة القٌم المادٌة وانحسار القٌم المعنوٌة، وفً ظل 

ا فً الشكل النهابً لوظٌفة التصمٌم وقد  ا كبٌرا احتكام التصمٌم إلى القٌم المادٌة، فان جمال المادة ومظهرها ٌؤدٌان دورا

ن هذا الدور أكبر من القٌمة الحقٌقٌة للتصمٌم نفسه. مما ٌجعل تأثٌر جمال المظهر سابقاا على كفاءة وجودة الجوهر ٌكو

وسابقا له، كما تؤدي الكثٌر من الجوانب المادٌة فً التصمٌم ذات األهمٌة فً قناعات المتلقً وعلى أساس من دورها 

 االجتماعً واالقتصادي فً المجتمع.

 النفعيةالقيمة  -3

وهً أن ٌحقق التصمٌم بمظهرٌته المتقدمة منفعة واضحة قادرة على إشباع حاجة المتلقً الجمالٌة والوظٌفٌة وفقا للصورة 

الذهنٌة والخبرة الجمالٌة، والحاجة المادٌة التً ٌستشعرها المتلقً لحظة وجود التصمٌم، وبسبب من تؽٌر خبراته الجمالٌة 

 ٌمتلكون خبرات جمالٌة تصمٌمٌة عالٌة فان عملٌة إشباع تلك الحاجة لن تكون ٌسٌرة.وخاصة لدى المتلقٌن الذٌن 

كما ٌتوجب على المصممٌن إٌجاد تصامٌم ذات قٌم نفعٌة متعددة المستوٌات، لما ٌترتب على ذلك من اختالؾ الكلؾ 

المظهر جمالٌا على حساب قٌمة الجوهر وبالتالً ازدٌاد الفبات المنتفعة، وؼالبا ما تسعى الجهات المنتجة الى تزوٌر ذات 

 وظٌفٌا.

 القيمة االتصالية -4

إن فن التصمٌم من الفنون البصرٌة التداولٌة التً تكتسب قٌمتها الحقٌقٌة من خالل حسن عملٌة التلقً، والتً تبدأ بإثارة 

م دوره االتصالً مع المتلقً قٌم جمال المظهر وتنتهً بارتفاع مستوى جودة وظٌفة الجوهر، وهذا ٌعنً أن ٌحقق التصمٌ

بكل الوسابل وعلى مدى زمن ومراحل الرسالة البصرٌة، ألجل اكتمال الصورة النهابٌة للتصمٌم فً ذهن المتلقً. والشك 

أن إٌقاع عملٌة االتصال وسرعتها تختلؾ بٌن أنواع التصامٌم بأصنافها المتعددة، وتزداد القٌمة النفعٌة والتداولٌة كلما 

 ق القٌمة االتصالٌة.ازداد تحق

 القيمة الجديدة -5

إن أساس فاعلٌة التصمٌم كفن وعلم هو التطلع الى القٌمة الجدٌدة واستكشافها على مستوًٌ الجمال والوظٌفة، وبسبب من 

خر تعدد الخٌارات أمام االختٌار اإلنسانً القابم على تداخل األنساق الفكرٌة والمفاهٌمٌة على بعضها، فقد أصبحت قٌم األ

ذات أهمٌة اكبر من القٌم الخاصة، بعد أن استنفذت العدٌد من الثقافات المحلٌة خٌاراتها الجمالٌة القادرة على التأثٌر 

 دٌدة إلى منافع المتلقى وخبراته.واإلقناع ألسباب عدٌدة. كما أن القٌمة الجدٌدة بحد ذاتها تعنً إضافة ج

 عناصر التصميم كمعيار لبناء التصميم اإلعالنى المطبوع 

ٌمكننا تناول بعض أسس التصمٌم األساسٌة إلستٌضاح أمر أهمٌة العناصر البنابٌة للتصمً المطبوع فى وكذا أهمٌتها 

 ضمن ترتٌب النظام:
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إن عنصر الخط من أهم العناصر البنابٌة التً لها أهمٌتها فً تحقٌق تنظٌمات جمالٌة وذلك  (Line) : الخط أ( 

حٌث ٌتم التركٌز  . للخصابص التعبٌرٌة والجمالٌة التً ٌحملها، وألثره فً توجٌه حركة العٌن البشرٌة عبر المجال المربً

لون ونوع وطول مما تؤكد أهمٌة الخط فً إعطاء هنا على الخصابص البنابٌة الظاهرٌة للخط من حجم واتجاه وقٌمة و

الشكل جمالٌة ٌتمتع بها، فقد تكون الخطوط نشطة أو ثابتة ، مستمرة أو متقطعة ، منحنٌة أو مستقٌمة ، فاتحة أو ؼامقة 

ا لمساحة معٌنة أو شكالا أو أداة للتحدٌد وٌقوم  ا ووظابؾ عدة فقد ٌكون الخط " محٌطا ا وؼٌرها التً تؤدي أؼراضا أٌضا

بتحدٌد اتجاه الحركة وامتداد الفراغ وأحٌانا ٌكون الخط وصفٌا كما ٌساعد على إٌجاد اإلحساس بالصدق تجاه الطبٌعة ، 

فمثال الخطوط المحفورة العمٌقة المتقاطعة التً تعطٌنا الظالل ، كما للخط وظٌفة سحرٌة فً خلق شًء لٌس له وجود من 

  قبل فهو خالق للمجسمات والفراؼات "

والخط هو أول ما ٌعبر به الفنان عما ٌجول فً خاطره ، وهو من أكثر العناصر أساسٌة فً الفنون المربٌة التً تساعد فً 

ا ٌا  (  4شكال رقم ) ا . ٌمكن لمسه إعطاء الشكل وجوده المحسوس أي ٌصبح شكالا مرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات المختلفة للخطوط فى بناء التصميم واستخدامها كمعيار لجمال التصميم( يوضح   4شكل رقم )  

من الشكل الموضح بعاليه يتضح بعض المالحظات والتى يمكن للمصمم اتخاذها كمعيار ومبادئ ألسس تصميم الخطوط 

 فى اإلعالن المطبوع  :

ٌُعبر عن  .1  اتجاه فقط وله تأثٌر على الفضاء المحٌط .ٌعتبر الخط الرفٌع والمنفرد بدون مركز ولٌس له كتلة 

 الخط المنقوط خط ٌزٌد السطح فاعلٌة . .2

 الخطوط المتساوٌة تعطى ملمس مشابه للذى تصنعه النقط المتجمعة ولها نفس الحجم. .3

 (6( ،) 5الخطوط المتساوٌة السمك والمتقاربة والمتباعدة تعطى جذب انتباه للمتلقى.شكل رقم )  .4

 السمك توحى بعمق وكذلك باالختالؾ.الخطوط المختلفة  .5

 

 

 

 

 ميم( وقد أعطى جذب لإلنتباه وقيمة جمالية للتص 5شكل رقم )                

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

تكرار األشكال الخطية والتى تم دورانها حول العنصر الدائرى قد 

والنموذج  DJساعد على خلق اإلحساس بالحركة فى الة الـ  

 الموجود بالخلفية قد يبدو وانه يهتز
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 ( يوضح التكرار والشكل المعكوس وكيفية اصطناع الحركة الجاذبة لإلنتباه 6شكل رقم )

 

 الحروف فى اإلعالن ووضع أسس ومعايير تصميمية لها:

 : (11)الوحدة فى تصميم الجملة التيبوغرافية  -1

ا من أهم المبادئ  أن أى تصمٌم خطى بحاجة إلى الوحدة وهو من أهم األسس الجمالٌة للتصمٌم الخطى، وٌعتبر أٌضا

ا، فمهما  ا واحدا الجمالٌة إلنجاحه، ذلك بأن ارتباط عناصره فٌما بٌنها من حروؾ وكلمات وتشكٌالت خطٌة لتكون جزءا

ت دقة الحروؾ فى حد ذاتها فأن التصمٌم الخطى ال ٌكتسب قٌمته الجمالٌة من ؼٌر الوحدة التى تربط بٌن الحروؾ بلؽ

ا، من حٌث اخراج الكلمات الخطٌة وتشكٌالتها والزخارؾ إن  ا وجعلها كالا متماسكا ٌا ا عضو بعضها بالبعض األخر ربطا

 وجدت فى العمل الخطى .

رب من الكمال الفنى أو الجمال بمقدار ما تترابط عناصر حروفه، فالوحدة تنشأ نتٌجة فالتصمٌم الخطى ٌبتعد أو ٌقت

 االحساس بالكمال الخطى وٌنبعث الكمال من خالل االتساق بٌن األجزاء .

 فالوحدة تعنى نجاح الخطوط فى تحقٌق تألؾ الحروؾ والكلمات ضمن وحدة متناؼمة من خالل :

 عالقة الحروؾ ببعضها البعض . . أ

 قة الحروؾ والكلمات بالكل .عال . ب

 عالقة الكلمات باألسطر وتتابعها . . ت

 .:(12)استراتيجيات توظيف الكلمة فى التصميم  

تمتاز الحروؾ العربٌة بأنها ُتكتب متصلة أكثر األحٌان، وهذا ٌعطى للحروؾ إمكانات تشكٌلٌة كثٌرة، من دون أن تخرج 

على الهٌكل األساسى لها، ولذلك كانت عملٌة الوصل بٌن الحروؾ المتجاورة ذات قٌمة مهمة فى إعطاء الكتابة العربٌة 

راكبها وتالصقها، كما أن المدات بٌن الحروؾ والتى ٌمكن التكٌؾ جمالٌة من نوع خاص، من حٌث تجاور الحروؾ وت

                                           
  303،ص  3330( ُشبم ابزاُ٘ن ػش الذٗي ، اهكبً٘ت تحق٘ق الْحذة فٔ تصو٘ن الخطْط الؼزب٘ت الحبطْب٘ت ، هدلت الؼلْم االًظبً٘ت ،طبتوبز 33) 

(12) 
 303ًفض الوزخغ الظببق ،ص

بوستر يلعب أخطر  "جيم" بالتناظر دون الحركة 
" والحركة تولدت وُصنعت من الخطوط والوانها ”buzzingالبصرية"

وعالقتها و سيكون ترتيب النوع ثابًتا تماًما ، وستكون نسبة جميع 
 المسافات هي نفسها في االتجاه الرابع

الحركة من التناظر اصطناع 
والتكرار فى نفس الوقت من 
عالقة الدوران  ، وايًضا من 

 negativeالشكل المعكوس 

shape 
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ا فى إعطاء الكتابة العربٌة تناسقاا ورشاقة عندما تكون هذه المدات متقنة وفى مواضعها  بها فى بعض الحروؾ تأخذ دورا

 الصحٌحة .

م، وُتعد الكلمة من العناصر الفنٌة وبهذا ٌمتلك المصمم من األدوات الفنٌة الكثٌر، والتى ُتشكل مفردات وعناصر التصمٌ

ا فى التصمٌم،وٌختلؾ توظٌؾ الكلمة فى التصمٌم وفقاا للعدٌد من العوامل منها : ا هاما  الهامة التى تلعب دورا

 القٌمة الجمالٌة لشكل الحرؾ. .1

 التوجه والرؤٌة الفلسفٌة للمصمم تجاه مضمون الرسالة اإلعالنٌة. .2

ا أو ملصق إعالنى أو دعوة ... ألخ , فما ٌالبم الشعار قد ال  .3 طبٌعة الوسٌلة اإلعالنٌة المستخدمة سواء كاننت شعارا

 ٌالبم الملصق، وهكذا .  

ا . .4 ٌا ا أو وظٌف ٌا  أسلوب معالجة وكتابة الكلمة سواء كان تشكٌل

 مضمون الرسالة اإلعالنٌة . .5

 طبٌعة الفبة المستهدفة من التصمٌم. .6

ق ٌتضح أن توظٌؾ الكلمة فى التصمٌم بمجاالته المختلفة من األمور الهامة التى تشؽل ذهن المصمم، و التى ٌجب مما سب

أن تخضع لمجموعة من االستراتٌجٌات التى وضعها الباحث، بما ٌضمن نجاحها فى التأثٌر على المتلقى، ومن ثم استجابته 

 لمضمون الرسالة اإلعالنٌة .

ى فكرة معٌنة لتؤثر فى خصابصه العقلٌة والنفسٌة، فأنه ٌشرع فى استٌعاب وهضم هذه الفكرة فاالنسان عندما ٌتلق

واسترجاعها، باعتبار المتلقى مخلوق معقد ٌتأثر سلوكه بعوامل ظاهرة وخفٌة، والسلوك اإلنسانى ٌحدث نتٌجة تأثٌرات 

 صادرة من داخل نفسه كمتلقى , وعوامل خارجٌة تحٌط به .

 لباحث بتحدٌد مجموعة من االستراتٌجٌات التى تخكم توظٌؾ الكلمة فى التصمٌم فٌما ٌلى :هذا وقد قام ا

 أوالً : توظيف الكلمة كقيمة جمالية شكلية :

ا أو حروفاا منفصلة مجرد شكل جمالى ٌجمع بٌن األلوان الجاذبة والتكوٌنات الملفتة  هنا تصبح الكلمة سواء كانت كالا واحدا

 لالنتباه 

 توظيف الكلمة كقيمة وظيفية مرئية :ثانيا : 

هنا تصبح الكلمة باإلضافة إلى تكوٌنها التشكٌلى الجمالى الزخرفى، ذات بعد وظٌفى، حٌث ٌمكن قراءتها ومن ثم ٌمكن 

 االستدالل على معناها.

 ثالثاُ : توظيف الكلمة كقيمة وظيفية مقروءة :

واألهمٌة، فٌحب أن ٌكون بها قدر من الوضوح لٌسهل قراءتها بسهولة، هنا تكون القٌمة الوظٌفٌة للكلمة لها الصدارة 

 وتستخدم عادة هذه االستراتٌجٌة فى تصمٌم الشعار اإلعالنى .

وعلى هذا ٌمكننا القول أن جمالٌات الخط العربى ال تقؾ عند حد معٌن، بمعنى أن الحرؾ العربى قد ٌتعدى حدود العبارة 

ا مع نؽم بعٌد، فى أفق عال ٌعانق  المقروءة، والقاعدة والمٌزان ا مؽردا ٌا ا أخر لٌنطلق فٌه الحرؾ عال ا , وٌنتج بعدا أنؽاما

 مخزونة فى خٌال المصمم .
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 التناسب فى الخطوط المستخدمة فى التصميم اإلعالنى :

الحروؾ مع وهو من أهم األسس الجمالٌة و مبدأ مهم فى تصمٌم الحروؾ وهندستها، وٌتضمن داللة استخدام نسب 

بعضها البعض،  وذلك بمعرفة نسبة طول الحرؾ مع عرضه، والنظام الخطى هو سر إعجاز طواعٌة الحروؾ 

 وتصمٌمها ضمن مٌزان خطى متكامل .

وهو النظام الهندسى الُمكتشؾ لٌصؾ طبٌعة العالقة بٌن خواص مجموعة من الحروؾ " األبجدٌة " وتصمٌمها بشكل 

لحروؾ وأبعادها وأطوالها، وعرضها ودقتها والمسافات بٌنها ومواقعها فى الكلمة الواحدة هندسى واحد، مثل قٌاسات ا

 ( ٌوضح ذلك . 7.شل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين خواص الحروف( يوضح طبيعة   7شكل رقم ) 

 :االنسجام فى الجملة اإلعالنية 

وهو عبارة عن تألؾ الحروؾ والكلمات بعضها مع بعض فى وحدة متناؼمة. وهو ما ٌشبه الطبٌعة بترتٌبها وتناؼمها 

 الربانى، فإذا انسجم العمل الخطى أكتمل من كل جوانبه وهو دلٌل على مستوى وخبرة المصمم وذوقه الفنى.

 البساطة والوضوح :

ا ٌتمٌز باألسلوب  التصمٌم البسٌط هو التصمٌم االقتصادى فى استخدام الخط والشكل والحروؾ وأنواعها وهو أٌضا

المتناؼم الموحد . فالمقٌاس الصحٌح إلختٌار التصمٌم البسٌط والجٌد هو استحالة رفع أى حرؾ أو كلمة أو أى شا من 

ا من انتباه الجمهور من دون مبرر مثل  هذه العناصر المرتبة الجملة، فكل عنصر عدٌم األهمٌة فى الصورة ٌقتضى جانبا

 المشتتة لالنتباه قد تفقد الناظر االحساس بالموضوع الربٌسى .

ا عن التصمٌم ؼٌر الواضح أو الكلمات الؽامضة أو الذى ٌضم كلمات متنافرة، فٌجب أن ٌحدد  فالجمهور قد ٌبتعد سرٌعا

ا إلى موضوع كل حرؾ أو كلمة داخل العبارة الخطٌة المتكاملة العناصر بطرٌقة تحقق  توافقات تسهل القراءة وتؤدى أٌضا

 ح والسرور إلى النفس االنسانٌة .االحساس بالجمالٌة وتدخل الفر

 (.8الكلمة المحورية فى الجملة اإلعالنية شكل رقم )

وهى قدرة المصمم على تصمٌم عمل خطى ٌراعى فٌه االهتمام والتركٌز على كلمة معٌنة ذات أهمٌة تخدم الموضوع 

ك حتى ٌجتذب عٌن المتلقى للجملة اإلعالنٌة إلى معنى هذه الكلمة التى ٌرٌد أن ٌوصلها لعٌن المتلقى والتأثر الخطى، وذل

 بها معنوٌاا .

 

مالحظة العالقة بين 
العارضتين )عرض الرسالة 

 واالشكال الطرفية
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 ( يوضح اخراج الكلمات الخطية وتشكيالتها وارتباطها بعناصر الفقرة اإلعالنية 8شكل رقم ) 

 االتصال البصرى للجملة اإلعالنية 

 القواعد الفنية : – 1

(: ٌقصد بها نفاذ كلمات الرسالة إلى عقل المتلقى بسرعة وسهولة مع القدرة على تذكر  readabilityاإلنقاربٌة )أ( 

محتواها إذا دعت الضرورة، ونحققها عن طرٌق اختٌار نوع الخط والتحكم فى طول الكلمة وطول الجملة. واستخدام 

بتعاد عن الجمل المركبة، مع االعتماد على اإلشارات الشخصٌة الكلمة ذات المقطع الواحد فى معظم أجزاء الرسالة. واال

 كاألسماء واأللقاب والضمابر والكلمات التى تشٌر إلى القرابة .

ب( االنسٌابٌة : عندما تتداعى األفكار فى الرسالة اإلعالنٌة فى انسٌاب طبٌعى، فإن الجمهور ال ٌستطٌع أن ٌترك الرسالة 

، بٌنما ٌبتعد الجمهور عن الرسالة بمجرد أن ٌشعر بفجوة بٌن أجوابها أو بعدم الترابط بٌن هذه دون أن ٌصل إلى نهاٌتها

 األفكار التى تتضمنها .

ا وأن ٌصل إلى هذه النقاط من  ا محددا ا مباشرا جـ( الرشاقة " المباشرة " : المقصود بها أن ٌمس المرسل موضوعه مسا

 ها . أقصر طرٌق، فال ؼموض وال معانى مشكوك فى صحت

( : تساهم كل صفة من الصفات الثالثة السابقة فى إضافة صفة الوضوح على الرسالة , بما  legibilityدـ( الوضوح )

 ٌساعد على فهمها ولكى ٌتحقق الوضوح فالبد من توافر الصفات التالٌة :

 استخدام الكلمات ذات المعنى الواضح المحدد . .1

 نا ٌساعد على الوضوح باإلضافة إلى تأكٌد المعنى تأكٌد المعنى بكلمات أخرى , فالتكرار ه .2

 تقدٌم األمثلة التى توضح المعنى المرسل . .3

 استخدام المقارنات التى تساعد على  الوضوح فاألشٌاء تتمٌز بأضدادها . .4

عناصر استخدام النقاط فهذا ٌساعد على سرعة الفهم واإللمام بمحتوٌات الرسالة باإلضافة ٌؤدى إلى القدرة على تذكر  .5

 الرسالة .

 

 

 

 

حواف العنوان الكبير ُيستخدم كنقاط تسوية للنصوص داخل 

التصميمات وادخال فضاء سلبى هندسى داخل العمود أو 

الخاصة المكانية يتم المقطع التيبوجرافى . وهذه المساحة 

تنشيطها كما بالشكل من خالل المقطع الملون باللون االحمر 

 وذلك لجذب انتباه الجمهور.
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(9األشكال فى اإلعالن ووضع أسس ومعايير تصميمية لها:شكل رقم )  

(  من العناصر البنابٌة المهمة فً التصمٌم بشكل عام والتصمٌم اإلعالنً بشكل خاص حٌث ٌعد Shapeٌعد الشكل) 

عالمٌة مفهومة وواضحة . وٌعد البعض إن البوابة التً تمر من خاللها الرسالة التصمٌمٌة إلى الجمهور كما ٌعد لؽة 

التطور فً الفنون المربٌة تنحصر بالشــكل " إن عملٌة التطور فً الفنون هً عملٌة تطور فً الشكل " والشكل هو أول 

ا ٌدركه ثم ٌنطلق نحو تفاصٌل " فاإلدراك ال ٌكون  ٌا ما ٌدركه أو ٌتعلمه اإلنسان فً الحٌاة ، فالمتلقً ٌستلم شكالا كل

جزبٌات أو عناصر مجتمعة بل ٌكون الكل الذي من خالله تبدأ األجزاء بالوضوح " وٌقول )سكوت( إن الشكل "هو ل

الشًء الذي ٌتضمن بعض التنظٌم " وٌستطرد فً حدٌثه بأن المقصود من هذا التعرٌؾ ٌتضمن األشكال القابلة لإلدراك 

ظٌم عناصر الوسٌط المادي التً ٌتضمنها العمل الفنً وتحقق والذي سماه بالشكل الجٌد. وٌعرفه )جٌروم( على " انه تن

 (13)االرتباط المتبادل بٌنهما "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لمجموعة من الملصقات وكارت شخصى الستخدامات االشكال بالتصميم  9شكل رقم )  

 الصورة المختارة فى اإلعالن ووضع أسس ومعايير تصميمية له:

 فني رفيع وذلك بوضع معايير لها كما يلى :البد وأن  تتمتع بمستوى  -1

 جٌد، وتعرض دقٌق بتباٌن أن تتمتع (Exposure)ًوتوازن لون ،. 

 عن التصوٌر أن ال تظهر الضؽط الناتج (Compression artifacts)والضوضاء ، (Image  noise)   بدرجة

 كبٌرة.

 جٌد، وال ٌوجد به أي عابق أو تشوٌش  أن ٌكون موضوعها الربٌس  ٌتمتع بتكوٌن. 

 أن  تتمتع بدقة تفاصيل عالية وذلك وفق المعايير التالية: -2

 على  تسمح بطبع نسخة عالٌة الجودة. فٌجب أن ٌكون حجم الصورة الثابتة دقة تفاصٌل عالٌة أن تكون ذات

 فً الطول أو العرض، الصور ذات الحجم األكبر مفضلة بكسل 1000 األقل

                                           
 

(30
)

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=10641 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86_(%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86_(%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=10641
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=10641
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  ا من نوعه ٌمكن تجنب هذه المعاٌٌر عندما ال تتوفر إمكانٌة للصور ذات القٌمة التارٌخٌة أو التً تعرض شٌبا فرٌدا

 .رإنتاج أخرى بحجم أكب

  بكسل فً البعد األطول لكً تظهر التفاصٌل الدقٌقة  1000صور البانوراما ٌجب أن ٌكون حجمها أكبر بكثٌر من

 .بوضوح

 اللون فى اإلعالن ووضع أسس ومعايير تصميمية لها:

ا فً الجذب واإلثارة البصرٌة لما له من قدرة على تولٌد  (Color) : اللون وهو أهم وأكثر العناصر البنابٌة قوة وتأثٌرا

القوى الجاذبة للشكل الناتج . وٌعرؾ اللون بأنه " خاصٌة ظاهرٌة لجمٌع األشكال المحسوسة وهو الذي ٌساعد فً التأكٌد 

لون له اثر كبٌر على الشكل من خالل نقل االحساسات التً ٌحملها على الطبٌعة الفٌزٌابٌة وعلى نسٌج تلك األشكال " فال

( ، وبذلك فأن عالقة الشكل  10إلٌه بكل دالالتها مما ٌجعله ضمن الهدؾ التعبٌري الذي ٌقصده المصمم  شكل رقم ) 

ا . و اللون كصبؽة جما ا إال بوصفه لونا ا تاما لٌة لذاتها لها اثر كبٌر على باللون له أهمٌة إننا الٌمكن أن ندرك الشكل إدراكا

الجمهور من الناحٌة النفسٌة وٌتضاعؾ هذا التأثٌر كلما تمكن الفنان من التصرؾ العلمً والحسً باأللوان وعالقتها مع 

بعضها ، وهذه الطاقة الجمالٌة ال تقتصر على ألوان دون أخرى الن اللون ٌكتسب خواصه الجمالٌة مما ٌحٌطه"  وللون 

ً قٌمته الظاهرة ومضامٌنه التعبٌرٌة الدالة فاللون هنا هو داللة عالمٌة مؤثرة فً التصمٌم عموما وفً أهمٌة كبٌرة ف

ا، وهو الجانب الذي البد للمصمم من التعامل معه بحذر ودقة فً اختٌار ألوانه . إذ إن  التصمٌم اإلعالنً خصوصا

 ن تكشؾ عن أسباب انتقابها . االستجابة لإلثارة المربٌة الناتجة عن توظٌؾ اللون، البد وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عالقة الشكل باللون 10شكل رقم ) 

وٌستخدم المصمم اللون للتأكٌد على مناطق معٌنة ضمن المجال المربً لتحقٌق جذب نحوها بشكل مقصود، كذلك إن للون 

ومن أهم العوامل المؤثرة التً ٌحققها اللون فً تصمٌم . دالالت رمزٌة تعد كعامل جذب ذي تأثٌر على نفسٌة المتلقى

 ( ٌوضح مثال للون كداللة وهو موظؾ فى تصمٌم اإلعالن 11اإلعالنات هً : شكل رقم ) 
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 ( 12شكل رقم ). جذب االنتباه : وهو من العوامل األساسٌة الذي ٌؤسس على ضوبه التباٌن اللونً .1

الذي ٌقوم على أساس فعالٌة الرموز فلكل لون داللة رمزٌة تعبر عن فكرة األثر السٌكولوجً : وهو العامل االتصالً  .2

 (13شكل رقم ) . تؤثر فً نفسٌة الجمهور

  . الرسوخ والتذكر : حٌث إن للون قٌمة تذكٌرٌة راسخة فً ذهن المتلقً للتعرؾ واالستدالل .3

 . لها اللونالمتعة الجمالٌة : وذلك للطاقة التعبٌرٌة والجمالٌة والداللٌة التً ٌحم .4

اإلحساس الحركً : وذلك من خالل التدرج اللونً الذي ٌعطً إٌهام بالحركة ٌحقق جذب بصري، ومن ثم ٌؤدي إلى  .5

 .تطوٌر التذوق الجمالً للمتلقً

 

 

 

 

 
 ( يوضح مثال للون كداللة 11شكل رقم )                    
 وهو موظف فى تصميم اإلعالن                      

   

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح تأثير التباين 12شكل رقم )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

اهمية اختيار اللون المنسجم والمتناسق قبل 
الشروع فى اإلستخدام والتوظيف كمعيار اساسى 

 لتحقيق الجمال فى التصميم اإلعالنى

( استخدام اللون كمعيار 13شكل رقم )
لتحقيق الجمال فى التصميم اإلعالنى 
 وكيفية توافق الكنه والتشبع والقيمة

 

اللون األزرق واألزرق البنفسجى هى الوان باردة 
وتشبه الماء وفى هذا الشكل تم توظيفها لكى يوحيا 

ى المقابل الحركة الساخنة بالمحيط فى هدوئهوف

 للعنوان باللون األحمر .
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 اإلتجاه والحركة  فى اإلعالن ووضع أسس ومعايير تصميمية له:

ا فااعالا فاً عملٌاة البنااء التصامٌمً لإلعاالن Approach & Movementاالتجااه والحركاة  : ) ( ٌاؤدي االتجااه دورا

المطبوع حٌث ٌعمل على خلق تأثٌرات جاذبة تقود العٌن وفق مسار محدد ضمن المجال المرباً واالتجااه ٌارتبط بالحركاة 

 وكالهما له أهمٌة فً العمل التصمٌمً فضالا عن إن الحركة هً تحصٌل حاصل ٌدل على االتجاه . 

اك أربعااة اتجاهااات أولٌااة فااً المجااال المربااً، هااً العمااودي واألفقااً والماباال للٌمااٌن والٌسااار واالتجاااه نحااو العمااق وهناا

واالتجاه نحو المتلقً، ولكل من هذه االتجاهات تأثٌرها فاً المتلقاً لماا ٌحملاه كال اتجااه مان داللاة وتعبٌار ضامن التكاوٌن 

ٌُبنى علٌها التصامٌم فاً البعادٌن والثالثاة أبعااد ، حٌاث (  وٌعد االتجاه م14الفنً للتصمٌم . شكل رقم ) ن األساسٌات التً 

تبرز أهمٌته فً تؽٌر االتجاه ذاته، ذلك التؽٌٌر الذي ٌسهم فاً خلاق ناوع مان الحٌوٌاة والحركاة داخال الفضااء التصامٌمً، 

كٌاة، والاذي ٌعاد بحاد ذاتاه هادؾ وذلك من خالل الدفع بالجمهور لتفحص ذلك التصمٌم عبر تأثر العٌن باتجاه الوحادة الحر

 من أهداؾ التصمٌم الطباعً عالوة على الهدؾ األساسً المتمثل بإثارة المتعة الحسٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح الحركة فى اإلعالن والناتجة عن التباينات 14شكل رقم   )  

 الملمس  فى اإلعالن ووضع أسس ومعايير تصميمية له:

عنصر الملمس أهمٌة فً إعطاء األشكال بعدها الجمالً الظاهر، فهو  ( ٌوضح 15(: شكل رقم )Textureالملمس )

المظهر الخارجً للنسٌج الؽطابً الطبٌعً أو الصناعً لألجسام أو األشٌاء المختلفة التً تراها العٌن أو تلمسها الٌد 

لمادة سواء ما كان منها وتشمل االختالؾ فً النعومة والخشونة أو الصالبة والشفافٌة والعتمة. فالملمس عنصر مالزم ل

ا كما فً الرسم والتصمٌم والفنون األخرى أو ما ٌدرك من خالل حاستً اللمس والبصر على السواء، وبقدر  ٌا ٌدرك بصر

ما ٌتعذر فصل الشكل عن المادة ، ال ٌمكن فصل ملمس المادة عن الشكل ذلك الن الخصابص الجمالٌة للشكل تتأثر 

 خشنة أو ناعمة . وٌرجع االختالؾ البصري بٌن ملمس وآخر إلى أربعة عوامل منها :  بملمس المادة كونها شفافة أو

ا من الضوء ٌزٌد  .1 مدى انعكاس الضوء أو امتصاصه إذا سقط على مواد أو خامات أخرى فالسطح الالمع ٌعكس قدرا

ا ٌا  . عما لو كان نفس السطح مطف

ا بٌن اللون والذي ٌدخل فٌه الخصابص الفٌزٌابٌة كافة، والرت .2 ا هاما باط الملمس بالخصابص البصرٌة، فهو ٌمثل عنصرا

 . العناصر األساسٌة التً تؤثر فً اللون

ا عن الزجاج نصؾ الشفاؾ .3 ٌا  . اإلعتام أو الشفافٌة أو نصؾ الشفافٌة، فالزجاج الشفاؾ ٌختلؾ ملمسه بصر

  . حجم الحبٌبات السطحٌة للمادة ومدى تقاربها أو تباعدها، ومدى انتظامها .4

التغيرات القياسية  من تباينات فى الثقل بين الحواف للعنوان 
الكبير وجودة النص الذى يقوم على الخط القطرى المائل كما 

خلفية والمقدمة بتشكيل حركى بالشكل ويبدوا وقد فصل بين ال
 ديناميكى وقد اتضح ذلك من التباينات
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 ( يوضح الملمس وكيفية توظيف أحد المالمس التى يمكن ان يستخدمها المصمم15شكل رقم ) 

 الجانب التطبيقى 

عمل الباحث على االستفادة من تلك الدراسة وعمل على تجربتها على مجموعة من الطالب الذٌن ٌدرسون الجرافٌك 

والوسابط المتعددة تحت اشراؾ الباحث بكلٌة اإلعالم واإلتصال وكان ذلك من خالل بعض تصمٌمات هوٌة مؤسسٌة وقد 

مٌم ان ٌبتكر الطالب ) المصمم ( لوجو للهوٌة وقد أدرج تم اختٌار مجموعة من التصمٌمات وكان البد فى بداٌة التص

ا تصمٌم اللوجو كمعٌار لنجاح الحملة اإلعالنٌة .   الباحث اٌضا

 اسس ومعايير اللوجو فى اإلعالن المطبوع 

ٌة ٌعتبر الشعار من العناصر الهامة والضرورٌة فى أى وسٌط إعالنى، بإعتباره وسٌلة تحقٌق الذاتٌة والشخصٌة االعتبار

للشركة، ومن ثم لمطبوعاتها، وبالتالى فهو" وسٌلة اتصال جماهٌرٌة هامة ال ؼنى عنها، ومن أسرع الوسابل فى تبلٌػ 

الفكرة بأسلوب ٌعتمد على التعبٌر بالرمز، وعلى ما تثٌره فى تفكٌر الجمهور من تداع للمعانى وترابط لألفكار المتصلة 

  بالموضوع الذى تعبر عنه العالمة "

 فة الشعار اإلعالنى :وظي

 ٌساهم فى إنجاز وقت القراءة بسرعة وسهولة. .1

 ٌشكل حلقة اتصال بٌن الجمهور والتصمٌم والتؽلب على حاجز اللؽة. .2

 ترتبط وظٌفة الشعار اإلعالنى فى عملٌة االستخدام بسهولة وسرعة وصحة إدراك وفهم وتفسٌر مضمون العالمة.

 : عناصر نجاح الشعار هي

 الشعار. بساطة .1

 الشعار. سهولة تذكر .2

 وسهولة التداول والتطبٌق. للشعار النجاح الوظٌفً .3

 وممٌز ومقروء وٌمكن التالعب فً اشكال واحجام الخطوط. خط مناسب اختٌار .4

 خبرة المصمم البصرٌة وعدم تكرار الشعار او اقتباسة. .5

ا. .6 ا مجردا  ان ٌكون شعارا

 اٌجاد معنى للشعار احٌانا ٌكون فكرة جٌدة. .7

 &cutفى هذا الشكل قد حصلنا على ملمس من خالل القطع والصق )

paste بشكل عفوى ومنظم كما فى هذا البوستر ) 



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

092 

 راعاة ثقافة الجمهور المتلقً ومراعاة لؽة االلوان.م .8

 اسلوب عرض مبتكر وٌراعى فٌة النسب الهندسٌة. .9

 تسلٌم العمٌل الشعار بجمٌع الصٌػ التً قد ٌحتاجها بأعمالة وبدقة عالٌة. .10

 ٌمكن استخدام نظرٌات الجمال او النظرٌات الهندسٌة او الفراغ السلبً. .11

  وأهم مما سبق هو ابتكار المصمم وابداعه والحفاظ على معاٌٌر ومبادئ التصمٌم وقد حاول الباحث تطبٌق تلك

جامعة –المعاٌٌر واألسس فى الجانب التطبٌقى مع طالبه بقسم الجرافٌكس والوسابط المتعددة بكلٌة اإلعالم واإلتصال 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة 

اللوجو وقد تمت الدراسة على مجموعة من طالب المستوى الرابع لقسم الجرافٌكس والوسابط  نماذج تطبٌقٌه لتصمٌم

المتعددة بكلٌة اإلعالم واإلتصال لتحقٌق النسبة الذهبٌة فى تصمٌمهم للوجو كأحد المعاٌٌر للجمال البصرى فى أحد 

 ( :  16  مكونات اإلعالن الربٌسة مقارنة بالعالمات التجارٌة العالمٌة شكل رقم ) 

ا لجمال ونجاح تصمٌم اللوجو ولكن فى محاولة  ا وحٌدا أوالا : النسبة الذهبٌة كما توضحها األشكال التالٌة لٌست مقٌاسا

لبعض الطالب فقد حاول بعضهم تحقٌقها وفشل البعض نتٌجة لما تقتضٌه فكرتهم ومدى تطوٌع الحرؾ أو الشكل لٌشذ عن 

 ولكن حاول وضع معٌار أخر للجمال فى تصمٌمه حسب رؤٌته النسبة أو القاعدة التى لم تنطبق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح العالمات التجارية بالمقاييس الصحيحية كمعيار لتحقيق للجمال لإلعالن  16شكل رقم ) 

ا بعض التطبٌقات المنفذة بواسطة عٌنة من الطالب وبإشراؾ الباحث للوصول لبعض المعاٌٌر والألسس التصمٌمٌة  تحقٌقا

 ألهداؾ البحث .

 shapesمجموعة تصميمات قامت على الشكل  -1 

جامعة اإلمام محمد بن سعود –كلٌة اإلعالم واإلتصال  –الموضوع تصمٌم لوجو لقسم الجرافٌكس والوسابط المتعددة 

 اإلسالمٌة.

المتعددة ومحاولة اظهار معاٌٌر تم اختٌار اللؽة العربٌة وتوظٌفها فى تصمٌم لوجو عن قسم الجرافٌكس والوسابط 

ا على اللوجو ومنها : ٌا  تصمٌمٌة تضفى شكالا جمال

 تطبٌق النسبة الذهبٌة فى التصمٌم  

 المعاٌٌر واألسس التصمٌمٌة تمثلت فٌما ٌلى :  

 وضوح الهدؾ وبساطة المضمون . .1

 التركٌز على فكرة واحدة . .2
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 استخدام األلوان الملفتة لالنتباه .  .3

 ى جذب االنتباه وإثارة االهتمام بسمة معٌنة .قدرة الشعار عل .4

 تحقٌق أقصى تأثٌر انطباعى ممكن بمجرد رؤٌة الشعار . .5

 تجسٌد الشعار لالتجاهات الربٌسة واألمال وبعض القٌم المستقرة لدى الجمهور. .6

 قصر األجزاء المكتوبة لضمان نقل المضمون بسرعة للجمهور بمجرد رؤٌتها . .7

بعضها، فال تتالصق فٌصعب قراءتها، وال تتفرق فتبدو متباعدة وتدركها العٌن ككلمات  مراعاة ترابط الحروؾ مع .8

 منعزلة ٌصعب فهم معناها .

 مراعاة اتجاه الحروؾ، فال تستخدم الحروؾ المابلة المنحرفة بشدة والتى تؤثر بشكل مباشر على سرعة القراءة. .9

 ( 1نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2نموذج )
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 (3نموذج )
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 (4نموذج )

 

 

 وضع الفكرة المبدئية للتصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصميم النهائى بعد التعديل
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 (5نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة مكاتبات متضمنة اللوجو

أخطاء 
 التصميم
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 (7نموذج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النتائج

 نتائج الدراسة التطبيقية :

 ٌتضح من نتابج الدراسة التطبٌقٌة وجود طفرة وتحسن فى مستوى الطالب بعد المتابعة.  1

 اختلفت نسب التقدم والتحسن وفقاا لقدرات كل طالب. – 2

 تظهر النتابج فى اتجاه إٌجابى نحو التوجٌهات المقدمة. – 3

البعاد الثالاث " ٌمكان إعطااء المصامم فاى  –الملماس  –أخرى مع الحاروؾ مثال " الكتلاة عن طرٌق إضافة عناصر  – 4

 اإلبداع الفنى داخل التصمٌم ، وٌتضح ذلك من خالل الدراسة التطبٌقٌة .

 نتائج الدراسة النظرية :

المصامم القادرة علاى أن الصٌاؼة الشكلٌة للحرؾ أو الكلمة أو الصورة أو اللون أو الملمس أو اسس التصامٌم ٌعطاى  – 1

 إضافة قٌمة فنٌة ،وطاقات تعبٌرٌة مختلفة داخل التصمٌم اإلعالنى .

 الشكل الجمالى للجملة اإلعالنٌة له دور فى تفعٌل رسالة اإلعالن . – 2

هناك استنتاج لمعاٌٌر المقاسات واستخدام اشكال للحرؾ ومقاسات للحرؾ فى تصمٌم الؽالؾ والفولدر والبٌزنس كارد  -3

 التالٌة  : ٌمكن توضٌح ذلك من خالل هذه المعاٌٌر باالشكال التوضحٌةو
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 اشكال توضح المقاييس المختلفة لبعض المطبوعات اإلعالنية والتى قد تكون مناسبة لتصميم االتى : -4

  letterheadورقة مكاتبات  .1

  cover- posterبوستر   –غالف  .2

  فولدر .3

 كارت شخصى )بيزنس كارد ( .4

 التوصيات 

 معاييرومبادئ التصميم للمصمم

 البد وان ٌكون لدٌك مفهوم عند بدء التصمٌم ترٌد الوصول الٌه. .1

ا. .2  تواصل دون ان تزخرؾ وذلك بمؤثر انعكاس هادئ ومن خالله تحصل على فعل أكثر تأثٌرا

 وربما ثالثة اشكال .استخدم نوعٌن من اشكال الحروؾ ذات العابلة الواحدة  .3

 استخدم واحدة أو أثنتٌن من الصدمات لجذب انتباه الجمهور. .4

 استخدم األلوان طبقاا لألؼراض ولو استطعت أن تقوم بالؽرض بأقل االشٌاء فقم بفعل ذلك. .5

 اذا استطعت توظٌؾ الفضاء السلبى بطرٌقة ابداعٌة فاصنع ذلك بدون أن تجعله ملٌا لمجرد الملا. .6

1 

4 3 

2 
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 حروؾ كصورة فهو أمر ضرورى .تعامل مع ال .7

 حاول التفكٌر بشكل عالمى وتذكر أنه لٌس انت فقط .  .8

 قم بتقسٌم الظالل واالضاءات داخل التصمٌم ونوع بٌنهم فهذا ٌجعل هناك جذب لإلنتباه للجمهور. .9

ا وافعل الؽرض المطلوب بوعى أو ال تفعله على اإلطالق. .10  كن حاسما

ا. .11 ٌا  قٌس بعٌنك التصمٌم بصر

ا الن ذلك سٌصٌب الجمهور بالرتابة والملل.البد  .12  وان تحرك التصمٌم وال تجعله ثابتا

 المراجع :

 الكتب العربية : 

 حسٌن ناصر ابراهٌم ، المتؽٌرات البصرٌة والشكلٌة للمنجزات الطباعٌة  – 1

 الرسائل العلمية:

 – الخاط العرباى باساتخدام الكمبٌاوتروضاع بارامج جدٌادة إلساتنباط طارز وأنمااط مان : محماد محماود محماد  ،السٌد – 2

 . 1993القاهرة  –جامعة حلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالة دكتواره 

كلٌااة الفنااون  -رسااالة ماجسااتٌر   – القااٌم الفنٌااة للكلمااة العربٌااة فااى صااٌاؼة اإلعااالن الحاادٌث: محمااد ٌاساار  ،العبااار – 3

 1997جامعة حلوان  –التطبٌقٌة 

 – دراسة المعاٌٌر الفنٌة المرتبطة بالحرؾ العربى لٌتناسب مع تصمٌم اإلعالن المطبوع فى مصر: ٌاسر أحمد ،عمار  -4

 م 2000القاهرة  –جامعة حلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالة ماجستٌر 

ون كلٌااة الفناا –رسااالة ماجسااتٌر  – اخااتالؾ وتنااوع لألشااكال والتصاامٌم فااى اإلعااالن المطبااوع: مجاادى ،عبااد العزٌااز  -5

 . 1981 –القاهرة  –التطبٌقٌة 

بؽداد  –دار الشبون الثقافٌة العامة  –ترجمة هادى الطابى  –عناصر التكوٌن  – الرسم كٌؾ نتذوقه –فرٌدرٌك  ،مالنز -6

1993  . 
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