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 الملخص

تأثير اتجاهات التايبوغرافي الحديثة على تصميم اإلعالن التجاري  ستكشافال الحالية الدراسة هدفت

 :سؤالين اثنين، وجاءت النتائج إجابةَ على األردنفي 

ه التايبوغرافي الحديثة وتأثيراتها السيكولوجية وتطبيق اتجاهاتالجرافيكي بما مدى وعي المصمم .  1 

 لها؟

اري في التج عالنبمستوى تصميم اإل االرتقاءالتايبوغرافي الحديثة في  اتجاهاتما مدى مساهمة . 2

 ؟األردن

ختلفة، وأجريت المية األردنالجامعات  في وُطّبقت ،التحليلي الوصفي المنهج من النوعي الشقّ  اعتمدت وقد

، من أعضاء هيئة التدريسة في الجامعات األردنية وخارجها ومصممين من ( مشاِركاً 14مقابالت مع )

 إلى ُصّنفت للبيانات النوعي التحليل وبإجراء. ذوي الخبرة واإلختصاص الذين يعملون في السوق األردني

 السيكولوجية راتهاوتأثي الحديثة التايبوغرافي باتجاهات الجرافيكي المصمم وعي مدى :موضوعين رئيسيين



 م
 

 التجاري إلعالنا تصميم بمستوى االرتقاء في الحديثة التايبوغرافي اتجاهات ةمساهم ، ومدىلها وتطبيقه

 .األردن في

عاب الرسالة سهولة استيأن بعض المصممين يستخدمون االتجاهات التقليدية ل وأظهرت نتائج الدراسة إلى

قلة  ىتجاهات الحديثة في التايبوغرافي يدل علن لالوأن سبب عدم تفضيل بعض المصممياإلعالنية، 

هلك، تايبوغرافي الحديثة على المستثير الذي يخلفه استخدام اتجاهات الخبرتهم وعدم اهتمامهم بالتأ

لجامعات ا هتمام بمادة التايبوغرافي أثناء المرحلة الدراسية في أغلبعدم االوأظهرت نتائج الدراسة إلى 

 واكبةم المصممين وخبرتهم، وعلى أهمية ية وعدم تدريسها بالشكل الصحيح، وهذا يؤثر سلبًا علىاألردن

خراج تصاميم ا المصمم لتطورات الحاصلة في العالم بشكل دوري ومستمر، وذلك إلرضاء العمالء وا 

بشكل  ت التايبوغرافي الحديثةاستخدام اتجاهاأن ا القدرة على التأثير في الجمهور، و تحمل أفكارًا وله

 .ؤثر على استجابتهم لإلعالنوبالتالي ي، على مشاعر وعواطف الجمهور ؤثر بشكل كبيري مناسب

 الكلمات المفتاحية: )اإلعان التجاري، التايبوغرافي، اتجاهات التايبوغرافي الحديثة(
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Abstract 

This reseach aims to study typography new trends and its’ effect on commercial 

advertisement designs in Jordan، the results answered two main questions:  

1. How aware the graphic designer with modern typography trend, their psychological 

effect and applications? 

2. What is the contribution that moderend typography trends have on enhancing 

commercial advertisement designs in Jordan?  

The qualitative part of the descriptive analytical approach was adopted and applied in 

different Jordanian universities. The qualitative analysis of the data was classified into 

two main themes: the extent of the graphic designer's awareness of modern typographic 

trends and their psychological effects and their application، and the contribution of 

modern typography trends to the development of commercial advertising design in 

Jordan. 

The results of the study showed some designers use traditional trends to simplify 

understanding the message, the reason some designers do not favor recent trends in 

typography is due to their lack of understanding the impact in using modern typography 

on consumers, lack of interest in the material of the typography during the study phase in 



 س
 

most Jordanian universities and the lack of proper teaching, this negatively affects the 

designers, their experience, and the importance of keeping abreast on the developments 

in the world periodically and continuously to satisfy customers and produce designs 

bearing ideas and the ability to influence the public, in addition, the use of modern 

typography trends appropriately affects the feelings and emotions of the public, and thus 

affect their response to advertisement. 

(Keywords: commercial advertising، typography، typography new trends) 
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 :المقدمة 1-1

والترويج  نعالوالتواصل، واإل االتصالتطورات هائلة وتغيرات سريعة في وسائل  الحالي العصر يشهد

 كبوتيةالعن الشبكة المؤسسات، وقد ساعد ذلك توفر خدماتو للسلع والخدمات، التي تقدمها الشركات 

 وفي ظل ذلك وانتشارها في دول العالم كافة. (Websites)اإللكترونية  والمواقع( Internet)العالمية 

تعليمي والزراعي والصحي والواستثمرت في القطاع الصناعي  ،وتقنية المعلومات التكنولوجيا انتشرت

 ية من أبرز هذه القطاعات التيعالنوالدعايات اإل اإلعالناتوغيرها من القطاعات الكثيرة. وُيعد قطاع 

ال تستطيع أن تستغني عن االستفادة من توظيف التكنولوجيا والتقنيات المختلفة في أعمالها وأنشطتها 

والشركات المنتشرة في المدن الكبيرة والصغيرة، بل وفي  الدعائية، والتسويق لها من خالل المؤسسات

 القرى والمناطق النائية.

 فضليةاأل والمؤثرة في صناعة ية من الوسائل البارزةعالنوالدعايات اإل اإلعالنات على ضوء ذلك ُتعد

الل خ المؤسسات وخدماتها التي تقدمها للسوق. ويمكن أن يتم ذلك من أوبين منتجات الشركات  والتمايز

  .Typography التايبوغرافي فن استخدام استراتيجية استراتيجيات منها عدة

ن التايبوغرافي فلعشرين ساهمت الحواسيب في تطور وفي نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد وا

وأصبحت الحواسيب من أهم التقنيات  ،حيث وضع رواد هذا الفن األسس والمبادئ له ،بشكل واسع

 إلعالناتاالتي تستخدم في  ف أدواته في التصميم ورسم الخطوطالحديثة التي تخدم هذا الفن وتوظ

 ،نهالممكن االستغناء ع الدعائية. ومع مرور الوقت انتشر هذا الفن وزادت استخداماته، وأصبح من غير

 امه.الحديثة في استخد االتجاهاتالعديد من  توظهر 
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في في دمها التصميم التايبوغراأن هناك العديد من التقنيات المختلفة التي يمكن أن يستخ إلىويشار 

التجارية منها: التباعد، والمسافات بين الحروف، وارتفاع الحرف وطوله ووزنه، والتباين، وهذا  اإلعالنات

كن استخدامه بها في الحمالت االستخدام ال بد أن يكون مدروسًا حسب نوع الخط والكيفية التي يم

 الرسالة التي في مضمون كبيراً  فرقاً  يحدث قد تصميمال في" التايبوغرافي" شكل إنية، حيث عالناإل

المستخدمة رسائل غير مريحة  الحروف تحمل قدالمستهدف؛ إذ  أوالجمهور المتلقي  إلى التصميم يحملها

ية المصممة عالنها ردود أفعالهم نحو الدعاية اإلئتؤثر في نفسية المشاهدين بشكل كبير، فتتأثر على ضو 

 للمؤسسة. أوللشركة 

زادت  ،بشكل خاص المطبوعة عالناتاإلبشكل عام و  المرئية اإلعالناتومع التطورات الحديثة في عالم 

هتمام الا وبالتالي البد من ،الجمهور لكل ما هو مبتكر وجديد أنظار لجذبتوفير وسائل وأدوات  أهمية

 ،لتايبوغرافياحديثة في  اتجاهاتلذلك ظهرت  ،السريعة في الوقت الحالي وفي المستقبل هذه التطوراتب

ة في مجال التقنيات الحديث التقدم في إلىباإلضافة  ،لدى مصممي التايبوغرافي تمثلت في نمو الوعي

مستوى الحمالت ب االرتقاء، من أجل نتباهالبتكار تصاميم حديثة، جذابة وملفتة لال تصميم التايبوغرافي

ور والتركيز على األساليب التي تلبي تطلعات الجمه ،اإلعالناتمجال ية لتحقيق نجاحات أكثر في عالناإل

 المستهلك. 

 األشكال التالية:   إلىتايبوغرافي الحديثة، تم تصنيفها ال اتجاهاتومن أجل الوقوف على 

  (:Dramatic Typography) مؤثرال التايبوغرافي .1
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الرسالة على شكل قصة  يصالإل حيان مع صورتشكيل الحروف ودمجها في بعض األوهو 

 درامية. مسرحية

وهو عملية تعديل  (:Three-Dimensional Typography)األبعاد التايبوغرافي ثالثي  .2

عطائه م وا  على شكل مجسستخدام برامج تصميم ثالثي األبعاد لجعل النص يبدو التايبوغرافي با

ضافة ملمس له.و  ،طابعًا حقيقياً   ا 

 (: typography Kineticالتايبوغرافي الحركي ) .1

هي عبارة عن عمل تأثيرات متحركة للنصوص و (، Motion Typography) ويطلق عليه اسم

د تكون لنشر رسالة معينة ق ،على شاشة الحاسوب أوعلى شكل فيديو يعرض على شاشة التلفاز 

  .عن منتج معين بأسلوب متكرر إعالن أورسالة توعوية 

 إيصال التجاري في عالنالتايبوغرافي الحديثة على نجاح اإل اتجاهاتوسيقوم الباحث بدراسة تأثير 

 التي ُتستخدم في توصيل الرسائل المختلفة عن، األردنية وجذب الجمهور للمنتج في عالنالرسائل اإل

 التجارية المختلفة.  اإلعالناتالشركة للمشاهد باستخدام 

 :مشكلة الدراسة 2-1

الكي م ، منالرسالة إيصالمن خالل أسلوب  التجارية اإلعالناتنوعية نة األخيرة ازداد االهتمام بو في اآل

لىالشركات والمؤسسات من جهة و  اهدين تجذب أنظار المش أخرى، فباتتجمهورها ومستهدفيها من جهة  ا 

لكترونية، ومن خالل والميادين واألسواق، والمواقع اإلوالمتابعين من كل مكان وزمان؛ في الطرقات 

بح المصمم صأقد فلذا  ،غير المباشرة أووالتواصل المباشرة  االتصالالهواتف الذكية وغيرها من وسائل 
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ور التجارية الفريدة والمتميزة، والجاذبة للجمه اإلعالناتليس بالسهل في تصميم  الجرافيكي أمام تحدٍ 

 المستهدف.

تجارية، لقدرته ال اإلعالناتوحيث إن التصميم التايبوغرافي ُيعد من أهم االستراتيجيات التصميمية في  

عصرنا الحالي العديد من لذا فقد ظهر وشاع في  ،الرسائل والمعلومات بسهولة وُيسر إيصالعلى 

صفة ب إلعالناتا؛ بسبب التوسع الكبير في دور هذا الفن من تصميم تجاهات الحديثة لفن النايبوغرافياال

غرافي و التايب اتجاهاتمما يثير تساؤالت كثيرة حول تأثير  ،خاصةصفة التجارية ب اإلعالناتعامة و 

ودور المصمم الجرافيكي في استخدامه وتوظيفه  ،األردنالتجاري في  عالنالحديثة على تصميم اإل

 بنجاح.

جاري في الت عالنالتايبوغرافي الحديثة في تصميم اإل اتجاهاتومن أجل الوقوف على حقيقة تأثير 

 11، ودور المصمم الجرافيكي في استخدامه، أجرى الباحث دراسة استطالعية على عينة من األردن

االستفسار  لىإهدفت  ، وذلك قبل بدء الباحث بكتابة البحث،ياألردنيعملون في السوق  مصممًا جرافيكياً 

لمجتمع االتجارية داخل  اإلعالناتالحديثة لفن التايبوغرافي في تصميم  االتجاهاتعن مدى تأثير 

الل تلك التجارية. ومن خ اإلعالناتودور المصمم الجرافيكي في توظيف فن التايبوغرافي في  ،ياألردن

توظيفها  طرقو  التايبوغرافيالحديثة لفن  االتجاهاتالدراسة تبين للباحث أن درجة وعي المصممين حول 

التجاري كانت قليلة، كما أن بعضهم يعتقد بعدم وجود دور لفن التايبوغرافي في تسهيل عملة  عالنفي اإل

ن خاللها ل الباحث مو االتي سيح ،ية، وعلى إثر هذه النتائج جاءت مشكلة البحثعالنالرسائل اإل إيصال

التجاري  عالنإلميم االتايبوغرافية الحديثة على تص االتجاهاتاإلجابة عن التساؤل الرئيس وهو: ما تأثير 

 .األردنفي 
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 :أهداف الدراسة 1-3

لتجارية في ا اإلعالناتالحديثة في تصميم  التايبوغرافي اتجاهاتتأثير  البحث عن إلىتهدف الدراسة 

 وذلك من خالل: ،األردن

وتطبيقه جية ثيراتها السيكولو التايبوغرافي الحديثة وتأ اتجاهاتمدى وعي المصمم الجرافيكي ب معرفة. 1

 .لها

 .األردنفي  التجاري عالنبمستوى تصميم اإل االرتقاءالتايبوغرافي الحديثة في  اتجاهاتمدى مساهمة . 2

 :أهمية الدراسة 1-4

 كدراسة علمية ألنواع )حسب علم الباحث( مرة لو تنبع أهمية هذه الدراسة من موضوعها الذي يطرح أل

ما أن مثل التجاري بخاصة. ك عالنالتايبوغرافي الحديثة في التصميم الجرافيكي بعامة وفي اإل اتجاهات

صميم الحديثة للتايبوغرافي في ت االتجاهاتهذا النوع من الدراسات سيوسع نطاق المعرفة باستخدامات 

حديثة في رافي الالتايبوغ اتجاهاتأنها ستوضح مدى تأثير  إلى. إضافة األردنالتجارية في  اإلعالنات

التجاري. ويعتقد الباحث أن مثل هذه الدراسات ستفيد في نتائجها كل من: شركات  عالنتصميم اإل

 تصميمال مجال، والباحثين والمهتمين في األردنفي  ، ومصممي الجرافيكاألردنفي  عالنالدعاية واإل

ت في ية، والطالب والطالبااألردنالجرافيكي، والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات 

 ية.األردنالمدارس والجامعات 
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 :أسئلة الدراسة 1-5

على تصميم  الحديثة التايبوغرافي اتجاهاتما تأثير ل الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:  و استح

 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:؟ األردنالتجاري في  عاناإل
 لها؟ التايبوغرافي الحديثة وتأثيراتها السيكولوجية وتطبيقه اتجاهاتما مدى وعي المصمم الجرافيكي ب.  1

اري في التج عالنبمستوى تصميم اإل االرتقاءالتايبوغرافي الحديثة في  اتجاهاتما مدى مساهمة . 2

 ؟األردن

 :حدود الدراسة 1-6

حديثة فن التايبوغرافي ال اتجاهاتمدى تأثير " :: يتحدد موضوع الدراسة في البحث عنحدود موضوعية

 ."األردنالتجاري ب عالنفي تصميم اإل

 م2311/2318ستجرى الدراسة خالل العام الدراسي  حدود زمانية:

  .وخارجه األردنصاص من داخل تستطبق هذه الدراسة على عينة مقصودة من ذوي االخ حدود مكانية:

 :محددات الدراسة 1-7

 والتطوير المستمر في اتجاهات التايبوغرافي الحديثة.سرعة التحديث  .1

 التي تخص فن التايبوغرافي. العربية السابقة الدراساتإشكالية  .2

 .األردنالتجارية في  اإلعالناتندرة استخدام التايبوغرافي المناسب في  .1
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 الحديثة للتايبوغرافي. تجاهاتاالقلة وعي المصمم الجرافيكي ب .4

 :مصطلحات الدراسة 1-8

 :(Graphic Design) التصميم الجرافيكي

 نظريًا:

 ،وُيعنى باإلبداع البصري ،بأنه تخصص واسع من فروع المعرفة (Gavin and Paul) عرفه غافن وبول

ويشمل جوانب عدة مثل اإلخراج الفني وتصميم التايبوغرافي وتنسيق الصفحات وتصميمها وتكنولوجيا 

 (2009إبداعية أخرى. )أمبروز وهاريس: المعلومات وجوانب

يجاد الحلول من خالل استخدام الصورة ( Philip) فليبويعرفه  على أنه عملية التواصل البصري وا 

 (Meggs :1228) والرمز.

 إجرائيًا:

التصميم المختلفة، من صور  عناصرأو غير بصري، يعتمد على استخدام هو تخصص بصري 

والهدف  ،ورالجمه انتباهبحيث تجذب  ،وتحتوي على فكرة مميزة وأشكال وخطوط وغيرها، وتايبوغرافي

 رسالة محددة وسريعة للفئة المستهدفة.  إيصالمنه 
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 :(Advertising) عاناإل

 نظريًا:

قناع الناس بشراء منتج إبأنه عملية  (Cambridge Dictionary) في قاموس كامبرج عالنُيعرف اإل

 خدمة معينة.  أو

الفرنسية على  المعارف دائرة في (Larousse Dictionary) الروس في قاموس عالنوجاء تعريف اإل

قناعـه صناعية أو تجارية بمنشأة الجمهور لتعريف المستخدمة الوسائل أنه: مجموعة  منتجاتها بامتيـاز وا 

 إليها. حاجته عن ما بطريقة إليه واإليعاز

 غير وسيلة عالناإل: )(American Marketing Association) التسـويق األمريكية جمعيـةوعرفته 

 مدفوع. أجر مقابل جهـة معلومة بواسـطة الخدمات أو السلع أو األفكار لتقديم شخصية

 إجرائيًا:

 مرئي أوسمعي  أوسواء كان مرئي  ،جمهور محدد إلىرسالة محددة  إيصالهو عملية يتم من خاللها  

 ،مستهدفةالفئة ال إلىلنشر فكرة معينة  أوخدمة  أومنتج معين  إلعالم الجمهور عن ،حتى شفوي أوسمعي 

 مقابل أجر مدفوع الثمن. ،مع اإلفصاح عن هوية المعلن

 (:Typographyالتايبوغرافي )

 نظريًا: 
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على شاشة الحاسوب. )قاموس  أومطبوع ميم الحروف و الكتابات في شكل هو فن تص

 (.2311،كسفوردأو 

 إجرائيًا:

وهو تقنية فنية بصرية في إبداع وتصميم الكلمات والحروف المكتوبة وطريقة تنسيقها وجعلها جذابة 

ومتناسبة مع فكرة التصميم عندما يتم عرضها على الجمهور. وتنسيق الحروف يتضمن اختيار نوع الخط 

ن لحروف وضبط بين كل حرفيين االذي يتناسب مع التصميم، وتحديد حجم وسمك الخط والتباعد ب

 ل.م مع تصميم اإلعالن ككافة المؤثرات المناسبة التي تتالءورين، ثم التعديل عليه وعمل إضمتجا
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 الثاني الفصل

 األدب النظري والدراسات السابقة

 

 

 

 

 :عاناإل 2-1

بأن  معارفدائرة الاصطالحًا كما ورد في معاجم اللغة العربية، فقد عرفه البستاني في  عالنتعريف اإل

طار على أنه إ عالنيعرف اإل قاموس المحيط  ولسان العربيقصد به اإلظهار و النشر، وفي  عالناإل

 للنشر.

 وسائل اإلعالم ِممَّا يهم   أوما ُينشر في الطرق هو  قاموس اللغة العربية المعاصرفي  إعالنو معنى 

 .المعِلَن أن يطَّلع النَّاُس عليه ويستجيبوا له

 وأسلعة  أوترويج لفكرة  شكل من أشكال الترويج، سواء كان على أنه: عالناإل Kotler كوتلر عرف

 خدمة مدفوعة األجر من الجهة المعلنة.
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 أومكتوب  أومطبوع  عمل نهبأ عالنفقد قام بإعطاء تعريف اإل Frank Presbrey فرانك برسبري أما

 وأمرسوم، وهدفه تشجيع مبيعات منتج معين وتعزيز المنتج في ذهن الجمهور بشكل فردي  أوشفوي 

 جماعي، وذلك لصالح الجهة المعلنة. 

، سواء كانت يةعالن: هو جميع األنشطة التي تعتمد على توصيل الرسائل اإلاإلعالن بأنه تم تعريفكما 

 أو ية عن منتجعالنمرئية من ِقبل الجهة المعلنة، سواء كانت الرسالة اإل أوشفهية  أوغير شخصية 

 (Spiro, Stanton, & Rich :2338)  فكرة. أوخدمة 

الة محددة رس إيصالعملية يتم من خاللها  :هوبأنه  عالن، نستطيع أن نعرف اإلونتيجًة لما سبق ذكره

تى ح أو ةسمعي ةمرئي أو ةسمعي أو ةمرئي تسواء كان يةإعالنستخدام عدة وسائل ، وباجمهور محدد إلى

إلفصاح مع ا ،لفئة المستهدفةمعين ل لتغيير فكر أوخدمة  أوة، إلعالم الجمهور عن منتج معين شفوي

 مقابل أجر مدفوع الثمن. ،عن هوية المعلن

 وتاريخه: عاننشأة اإل 2-1-1

دمات عن المنتجات والخ عالنالتي عرفها البشر، فقد كان يتم اإل االتصاليعد من أقدم وسائل  عالناإل

رموز  ىإلعن طريق الهتاف والمناداة واستخدام اإلشارات و الرسوم البسيطة، والتي تطورت فيما بعد 

 (2314عالمات تجارية.)صالح،  إلىخاصة لكل منتج ثم 

 مطبوع على ورق البردي عالنمطبوع عرفه التاريخ هو إل إعالنل أو  فإن ،نوبحسب ما قاله المؤرخو 

 إلىود ويع ،وعلى من يجده جائزة مالية ،ألحد األمراء الفراعنة المصريين، يعلن فيه عن هرب عبده

ل مرة عند الرومان و وقد ظهرت مهنة رسام الملصقات أل .(2332عام قبل الميالد)أبوطعيمة،  1333
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ية ألحداث وطنية ورياض ،تجارية، دينية إلىتنوع مضمون هذه الملصقات من سياسية قد واإلغريق، و 

 .(2338وترفيهية )الغماس،

بشكل مهول مع اختراع حروف الطباعة المتحركة على يد  عالنصناعة اإل تتطور  م،1441في عام 

كل على ش اإلعالنات، حيث انتشرت (Johannes Gutenberg( )1433-1418) جوهانس جوتنبرغ

ية في أمريكا الشمالية وهي إعالنل صحيفة أو م، تم نشر 1234خبارية. في عام إملصقات ونشرات 

عقاري يبحث عن  إعالنتم نشره فيها كان  إعالنل أو ، و (The Boston Globe) صحيفة بوسطن

 (:1الشكل) انظريستر. أو مشتٍر في خليج 

 

 

 1(، جريدة بوسطن 1الشكل )

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Boston_News-Letter#/media/File:Boston_News-Letter_(first_issue).jpeg
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ل الملصقات التي كانت تضم صورًا ورسومًا كانت في فرنسا عام أو وكانت تحتوي على كتابات فقط، و 

غست و أالفرنسيان بول بودري ودينيس  امصممي الملصقات في تلك الفترة هم ائلأو م وكان من 1841

 (2312)الدجاني،.رافيت

وظهر تنافس ملموس بين المعلنين في حجز حيز في  اإلعالناتسلوب أوفي القرن التاسع عشر تطور 

ي ذلك على فكار معتمدين فوالترويج للسلع والخدمات ونشر األالصحف والمجالت لعمليات البيع والشراء 

 (.2332لك الوقت )العالق وربابعة، الفنانين والمصممين في ذ

له األثر الكبير في الفنون بشكل عام بسبب الثورة الصناعية في ذلك الوقت القرن التاسع عشر كان 

فناني تلك الفترة الذين كان لهم بصمة واضحة إدوارد مانيه ومن خاصة على تصميم الملصقات 

(Edward Manet( وبيير بونارد )Pierre Bonnard( وهنري تولوز لوتريك )Henri Toulouse 

Lautrecببراعته وأسلوبه الذي امتاز بروعة التكامل بين النص والصورة والخطوط  خير( حيث تميز األ

قلة الكتابات فقد تميزت ملصقاته بالبساطة و محققاً بذلك كفاءة بصرية بشكل كبير مع الخلفيات،  ،واأللوان

ائدًا لمدرسة ر  "تولوز لوتريك"ستغناء عن أي عنصر منه، وُيعد حيث يصعب االوالتجانس بين عناصره 

ية الواليات المتحدة األمريك إلىروبا وصواًل أو ية انتشرت في عالنحديثة في تصميم الملصقات اإل

(Encyclopedia Britannica Inc، Graphic Art) .(:2الشكل ) انظر 
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 (، ملصق من تصميم هنري لوتريك2الشكل )
ا بهدف استمالة ية وغيرهعالنبأشكالها المختلفة مثل الملصقات اإل اإلعالناتوفي القرن العشرين انتشرت  

ة بالظهور يعالنبدأت المنظمات والمؤسسات اإل اإلعالناتالمنتجين والمستهلكين، ومع ازدياد الطلب على 

بشكل منظم ومنهجي معتمدين في ذلك على أسس علمية حديثة ومتطورة،  عالنلتتبنى صناعة اإل

 (2332. )العالق وربابعة، ية حديثةإعالنساليب ووسائل مستخدمين في ذلك أ

العالم  كما شهدية ناجحة، إعالنوفي عشرينيات القرن العشرين، ظهر الراديو وأثبت وجوده كوسيلة  

 تبلور واقع جديد في مجال المنافسة بين تلك ، مما ساعد علىفي الثالثينيات فضائية لمحطاتظهور 

الحتوائه على صوت وصورة وحركة وذلك إلثارة  أكبر عدد ممكن من المستهلكين إلىالمحطات للوصول 

 (2312)الدجاني، .الجمهور

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Henri_de_Toulouse-Lautrec_002.jpg
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لبداهة نحاء العالم، أصبح من ار المعلومات الذي سيطر على كافة أومع التقدم التقني والتكنولوجي وعص

والوجدانية  متلقي المعرفيةأساليب فنية حديثة ومبتكرة تلبي احتياجات ال إلىالمعاصر  عالنتطوير اإل

تى تتالئم مع في تغيير طرق تفكيره واستيعابه ح سوف تساهم بعد ذلكوالحسية والذهنية والمهاراتية، التي 

 ية.تصالااللبيئة ُير ام ما اكتسبه من خبرة ناتجة عن تغالذي يخد عالن، وجعله يتقبل اإلالمتواليةالتطورات 

 (:1الشكل ) انظر، (2312)الدجاني،

 

 كوكاكوال إعالن(، 3الشكل )

،  ينعالإلمنها اتساع نطاق النشاط ا وتقدمه عالنهناك العديد من العوامل التى ساعدت على تطور اإل

ل توسيع و اولكنها أيضًا تح فقط، يالمحل المستهلكبإشباع حاجات ي وذلك أن المنظمات اآلن ال تكتف

ألسواق المحلية ا يفعاالً ف وتطويره حتى يكون عالناإل، وهذا يتطلب االهتمام بيالسوق الدول إلى نشاطها

ال ستكون والدولية ، ويجب مراعاة عادات وتقاليد وأعراف كل إقليم، لكي يتقبله الجمهور في تلك المنطقة وا 

https://www.boredpanda.com/minimalist-print-ads/
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اليب حديثة ساستخدام الشركات والمؤسسات أأن  إلىهذا باإلضافة  .تجاه المنتجردة فعل الجمهور سلبية 

 األمور التى لها أهميتها فى هذا عن المنتجات من عالنجعل التنافس فى مجال فعالية اإلومبتكرة، 

ه تلك ليواج عالنأن يتطور اإل يالمتغيرة تجعل من الضرور  الصدد . كما أن طبيعة الظروف البيئية

 (2313 . )عبدالهادي، أيضاً  وتنظيميةً  واجتماعيةً  وسياسيةً  اقتصاديةً  اً والتى لها أبعاد التغيرات

 :عانالخصائص العامة لإل 2-1-1

 عالن( بعض الخصائص األساسية لإل2312الدجاني ) تالتعاريف التي تم ذكرها سابقًا، ذكر  إلىبالنظر 

عتبار، التي من خاللها توضح مفهومه، ويجب على جميع المصممين والشركات مراعاتها وأخذها بعين اال

 وهي كاآلتي:

 هو عملية اتصالية جماهيرية مؤثرة. عالناإل .1

 .عالنعدم ظهور الدوافع الشخصية للمصمم في اإليجب  .2

 نشاط يستخدم بواسطة األفراد والمؤسسات والمنظمات الهادفة. عالنيعتبر اإل .1

 ية للفئة المستهدفة.عالنالرسالة اإل يصالية إلاالتصالكافة الوسائل  عالنيستخدم اإل .4

 ية.عالنالمعلن في الرسالة اإلغالبًا ما تبرز هوية  .1

 فئة معينة من الجمهور. إلىية عالنيتم توجيه الرسالة اإل .1

 جاهباإلقناع أو بإحداث التأثير توتصميمه بأشكال وطرق فنية معينة تقوم  عالنيتم صناعة اإل .2

 المشكلة التي يعاني منها المجتمع. أولظاهرة ا

 ولكن يحمل ذات الهدف. ،عدة أطراف أونشاط اتصالي من طرف واحد  عالنيعتبر اإل .8
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 :عانأهداف اإل 2-1-2
هو تعديل سلوك المستهلك عن المنتج، وذلك عبر التوجه لغرائزه ودوافعه  عالنالهدف األساسي لإل

ثارة   محاولةفكرة، و  أودمة خ أوالمستهلك وتذكيره بوجود المنتج، سواء كان المنتج سلعة  انتباهوانفعاالته، وا 

حثه على تجربة المنتج لمعرفة خصائصه ومميزاته وكيفية استخدامه ومنافعه، ولكن هدف استمالته و 

العالمة التجارية عن سواه من الشركات  أواألسمى هو جعل المستهلك يفضل ذلك المنتج  عالناإل

ثارة رغبتهم في  والمنتجات المنافسة وتذكير المستهلك  استخدام المنتج.بوجود المنتج وا 

 :تحقيق األهداف التالية إلى (2311؛ وحمزة، 2338حسب )أبوطعيمة،  عالنيسعى اإل ،بشكل عام

ركة الش أوحتى عن المؤسسة  أوتحسين المفاهيم الخاطئة المنتشرة، سواء كانت عن المنتج  .1

 المنتجة.

 المنتج. تجاهزيادة وعي المستهلك المرتقب   .2

للسلعة )منافع إضافية غير  جذب المستهلكين الجدد من خالل إظهار استخدامات جديدة .1

 مكتشفة(.

 . المستهدفين المستهلكين مع ودائم مستمر تصالا توفير .4

 سمعتها تحسينمن خالل  للمؤسسة ُشهرة وتكوين المؤسسة، مشروع عن إيجابية صورة خلق .1

 .المستهلك لدى
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 :عانأسس تصميم اإل 2-1-3
يجب أن  عالنوالمرئية التي قد تستخدم في اإلالبد أن نعرف في البداية أن جميع العناصر المكتوبة 

 ستغناءيجب االالمطروحة، ولذا فأي عنصر ال يعبر عن الفكرة  عالنمن أجل التعبير عن فكرة اإل تتكامل

 عنه.

، ن التصميمالمرجوة م يةاألهداف األساس أولتحقيق الهدف  عالنوالتصميم هو ترتيب العناصر المكونة لإل

 لىإًا فعااًل، ولذا يجب ترتيبها في نسق معين يجعل كل عنصر ينساب إعالنتقدم  فالعناصر المنفردة ال

 يصبح المحتوى والشكل شيئًا واحدًا. العناصر األخرى بحيث

 :هذا الترتيب جانبان أساسيان، هماويجب أن يراعى في 

 .لآلخرينجمة المفهوم المرئي ويسهم في تر  سهل اإلدراك عالنالذي يجعل اإل :الجانب الوظيفي -1

  وممتعة للعين. نتباهية جاذبة لالعالنالذي يجعل الرسالة اإل :الجانب الجمالي -2

 تنحصر في ما يلي: عالنوبالتالي، فإن أسس وقواعد اإل

 :Balance  التوازن .1

هو توزيع جميع العناصر التصميمية على جانبي المركز البصري بحيث تكون كل العناصر 

 الهندسي : المركزمن المراكزعين من التوازن، وهناك نو نفسه ى القدر علتقريباً واضحة وحاصلة 

Geometrical Centerالمركز البصريعالن: وهي النقطة التي تتوسط مساحة اإل ، Optical 

Center ا عين المشاهد مباشرة عند من المركز الهندسي، تقع عليه على قليالً : وهي نقطة أ

 .عالنوهي النقطة المركزية التي ينطلق منها اإل ...،عالناإل إلىالنظر 
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 هناك نوعان من التوازن:و 

المركز البصري، ويتميز هذا  وهو يعتمد على :Symmetrical Balance التوازن المتماثل .أ

... قلالتي تخاطب الع اإلعالناتوخاصة مع  ،النوع من التوازن بالبساطة واألناقة الكالسيكية

 الحركة والحيوية والبساطة. إلىولكنه يحتاج 

(: وهو أكثر صعوبة من الذي سبق Asymmetrical Balanceمتماثل الغير التوازن  .ب

ة تها ويتميز بالحركزان العناصر وليس على العناصر بحد ذاأو حيث يعتمد على  ،ذكره

 ثارة.والحيوية واإل

 :Proportionالتناسب  .2

 مثل العالقة بين الطول والعرض، التصميم، رياضية بين األشكال المختلفة داخلهو العالقة 

والعالقة بين االتساع والعمق، والعالقة بين المساحات البيضاء)الفراغ( الفاصلة بين العناصر 

 ، والعالقة بين كمية الضوء والظل.عالنية والمساحات الثقيلة في اإلعالناإل

 (:Movementحركة التصميم ) .1

ين المتلقي من خالل ترتيب حركة الصورة البصرية في هي الطريقة التي يقود بها المصمم ع

 .عالناإل

 :Emphasis وكيدالت .4

هو الجزء من التصميم الذي يجذب عين المشاهد له، حيث يقوم المصمم بتحديد العناصر األكثر 

عنوان  وأبراز هذا العنصر سواء كان صورة ، حيث يتم إعالنأهمية والتركيز عليها وجعلها محور اإل

 شكله. أوملمسه  أوموقعه  أولونه  أوشعار عن طريق اختالف حجمه  أو
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 :Contrastالتباين  .1

ركيز على والت ،للجمهور بقوة نتباههو االختالف في عرض عناصر التصميم لتحقيق جذب اال

الدرجات  أوالمساحات  أوالشكل  أوويمكن أن يكون التباين في الحجم  ...أهمية جزء معين

 والظالل، وكذلك استخدام الرسوم والصور. ضاءةاللونية واإل

 :Unityالوحدة  .1

ل عنصر ك يكون ن، بحيث أعالني في اإلنصر العمل الفابين جميع عنوهي الشعور بالترابط 

 .نسجام والتكاملحساسًا باالمتجانس مع العناصر األخرى لكي يخلق إ عالنمن عناصر اإل

  عانأنواع اإل 2-1-4
 وهي كاآلتي: ;، وسنتناول أنواع اإلعالن من حيث الوظيفة التسويقيةعالنهناك عدة تصنيفات لإل

 

 

 :Informative Advertising التعليمي عالناإل .1

، ستعمالهاشرح كيفية ا أو ،تعريف الجمهور بسلعة جديدة لم يسبق لها وجود إلىالذي يهدف  عالناإل وهو 

 طريقة استعمال السلعة.على إرشادات ل عالنويحتوي هذا اإل ،لم تكن معروفة لدى المستهلكينو 

 :Persuasive Advertising قناعياإل عالناإل .2

 غلتإبراز السمات التي تميز المنتج عن غيره من المنتجات المنافسة و يس إلىيهدف هذا النوع 
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ية مع و امتسال وأزيادة حدة المنافسة بين السلع و الخدمات المتكافئة في النوع،  عالنهذا اإل

 (4الشكل ) انظر من حيث الخصائص، ظروف االستعمال، السعر.بعضها 

 

 تنافسي لشركة ببسي  إعالن(، 4الشكل )                                                                

 : Reminder Advertisingالتذكيري  عالناإل .1

ا معروفة بطبيعتهفكرة  أوخدمة  أونتج متذكير المستهلك ب إلىالتذكيري  عالنيهدف اإل

حال  في ذهن المستهلك في  لترسيخ منتج معين ً ة، وتستخدم عادوخصائصها لدى المستهلك

 اإلعالنية.تجديد الحملة 

  :News Advertising خبارياإل عالناإل .4

ت نشآالم أوفكار األ أوالخدمات  أوالذي يختص بتعريف المستهلك بالسلع  عالنوهو ذلك اإل

يف ال يعرف ك أو ا، والتي ال يعرف المستهلك معلومات وحقائق كاملة عنهللجمهورالمعروفة 

  هي:ساسية األ عالنووظيفة هذا اإل ومن أين،يحصل عليها 

 النفقات.بأقل قل جهد وأقصر وقت و تّيسر الحصول على المنتج بأبخبار الجمهور إ -1

https://i0.wp.com/thumbnails-visually.netdna-ssl.com/cocacola-and-pepsi_53707ca74e21b_w1500.jpg?ssl=1
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 والخدمات.حاجاته من السلع  عنرشادات للجمهور واإلإسداء النصائح  -2

 :Awareness Advertising التوعوي عالن. اإل1

، جتماعيةواإل بالقضايا السياسية واألخالقية والبيئية تختصدعائية غير تجارية و  إعالنات وهي

وء على إلقاء الض أوير سلوك معين في المجتمع يدمها المؤسسات والمنظمات الالربحية لتغوتستخ

 معالجتها. محاولةما و  ظاهرة

 :Commercial Advertisingالتجاري  عالناإل. 1

هور الجم عطاءبالخدمات التي توفرها المؤسسة، وا  ف المستهلك بالسلع و عرّ الذي يُ  عالنهو اإل

ار الشرائي لتغيير القر  محاولةبراز مزاياها وفوائدها في وا   ات،المعلومات الالزمة عن المنتج المستهدف

تجربة وخلق رغبة قوية عند المستهلك ل ،عواطفه وتشويقه ثارةا  ه و انتباهللمستهلك عن طريق جذب 

، ويمكن أن تكون أشكال اإلعالن األخرى إعالنات تجارية عدا خدمة أوالمنتج سواء كانت سلعة 

 اإلعالن التوعوي، ألن هدفه غير ربحي.

 التجاري: عانعناصر اإل 2-1-5
حيث  ;نعالاإل ومتكامل معية من مجموعة من العناصر التي تعمل بشكل متناسق عالنتتكون الرسالة اإل

 ، وتشكل جميع العناصر معاً شكاًل متكاماًل يخدمعالنيعمل كل عنصر من العناصر دورًا وظيفيًا في اإل

 :عالنفكرة اإل

 : Textsالنصوص  .1

 نوعين هما:  إلىيمكن تقسيم النصوص 
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 ين الرئيسيةو االعن Headlines والفرعيةSubtitles  تحمل الرسالة كلمة  أو: وهي جملة

 قي بشكل سهل ومباشر، ويسهل تذكره.ية للمتلعالناإل

 ي(عالنالمتن )النص اإل Ad Text  أوفقرة تحمل في شعبها البيانات  أو: وهي جملة 

، عالنن اإلالتي يجب على المتلقي أن يعرفها مشرح عن المنتج  أواألفكار  أوالمعلومات 

 يجب أن تكون واضحة للمتلقي في التصميم.و 

 

 :Imagesالصور  .2

لجمهور نحو ا انتباهالسبب األكبر في جذب  فهي تمثل، عالنتعد الصور من أهم الركائز في اإل

يمكنها ، و وكفاءة ووضوحبسرعة  عالنتقوم الصور بإبراز فكرة اإلحيث فكرة المعلن عنها، ال

 حتى عنوان. أوكتابات  إلىية دون الجاحة عالنأحيانًا أن تحمل مضمون الرسالة اإل

 :Colorاللون  .1

 يصالإلون يسهل ل، حيث أن االختيار المناسب عالنمهمًا في تصميم اإل يعتبر اللون عنصراً 

ية ويوضح مضمونها للمتلقي، وتكمن وظيفة اللون في التأثير السيكولوجي وجذب عالناإل الرسالة

 .نتباهاال

 :Line، Shapes and Symbols والرموزالخطوط واألشكال  .4

، يةعالنلمسة جمالية فنية، وفيها تختصر الرسالة اإل عالناإل والرموز تمنحإن الخطوط واألشكال 

 .عالنفي اإل والصور والعناصر األخرىوتأتي أهمية الخلفيات في إبراز العنوان 
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 :نشأة التايبوغرافي وتطوره 2-2

اإلنسان وتداخل المجتمعات مع بعضها البعض وترابطها، وجد اإلنسان نفسه مع التطور التاريخي لحياة 

يلة يجاد الوسإألخرى، ولذلك بذل قصارى جهده في غير قادر على التفاهم مع الغير من المجتمعات ا

اختراع الكتابة  ىإلالتي يستطيع عن طريقها التواصل والتفاهم مع تلك المجتمعات، ولذلك هداه التفكير 

 من خاللها يستطيع أيضًا حفظ إنتاجه الفكري وتراثه الثقافي والعلمي من الضياع واالندثار.التي 

وقد مرت الكتابة بعدة مراحل زمنية قبل أن تبلغ القبول والسهولة في االستخدام، فقد بدأت على شكل 

والصور  وشصور تدل على معاني ومدلوالت ملموسة في الحياة اليومية، وقد تم العثور على بعض النق

  Altamira Cave في فرنسا و"ألتميرا"  Lascaux Cave سنة في كهوف "السكو" 11333عمرها 

 في إسبانيا.

الل حياته خ ار واألحداث مع اإلنسان ما قبل التاريخوكانت هذه الرسومات بداية لتسجيل القصص واألفك

مع القبائل األخرى  اليومية، فقد عبرت هذه الرسوم عن روايات وقصص الصيد و المعارك

 (1الشكل ) انظر(. 2332)جاكسون،
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 (، رسم الكهوف5الشكل )

 

التي تابية النماذج الك ، مثلبما رسم فيها وقد كانت الكتابة في بداية عهدها عبارة عن صور توحي تماماً 

هي نوع من الكتابة و ، ق.م 1333 بالد ما بين النهرين تمركزت في التي ،السومريةوجدت في الحضارة 

 تنقش فوق ألواح الطين والحجر والشمع والمعادن وغيرها. 

جالت ن السومريون بها السوَّ دَ قد ، و لدى الشعوب القديمة بجنوب غرب آسيا متداولةهذه الكتابة كانت 

لشخصية االرسمية وأعمال وتاريخ الملوك واألمراء والشؤون الحياتية العامة كالمعامالت التجارية واألحوال 

هر هذه ، ومن أشقديمة والشؤون الدينية والعباداتوالمراسالت واآلداب واألساطير والنصوص المسمارية ال

 انظر .ضم القانون المدني واألحوال الشخصية وقانون العقوباتت تي كانتالالنصوص مسلة حمورابي 

 :(1الشكل )

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Lascaux_painting.jpg
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   (، مسلة حمورابي 6الشكل رقم )                                                            

الصور ورموز  تم استخدام .م، فقد ق 1433اللغة الهيروغليفية بفترة بسيطة نحو  المسمارية أعقبتثم 

ئعة الشا لطبيعةامن  موزوالر  صوراللية. وأخذت الهيروغليفية أو ت لتعبر عن أصوا في اللغة الهيروغليفية

المطرقة يل و ، وأدوات كاألزمجزائهأنسان و جزائها، وجسم اإلأو  ، وحيواناتفي البيئة المصرية ؛ من طيور

 (2الشكل ) انظر .ختام وغيرهاوالقلم والمحبرة واأل

 

 

 

 (، الكتابة الهيروغليفية7الشكل رقم )

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Prologue_Hammurabi_Code_Louvre_AO10237.jpg/800px-Prologue_Hammurabi_Code_Louvre_AO10237.jpg
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ق.م، فابتكروا  1133األبيض المتوسط، حوالي سنة الفينيقيون السواحل الشرقية لحوض البحر ثم سكن 

ا ً تطور قية ، فكانت األبجدية الفينياً معين اً ل صوتفكل حرف يمث ،اً بجدية الفينيقية وجعلوا لها حروفاأل

ل  للكتابة في اً سهلة الكتابة. وكانت أساس هذه اللغة أصبحت حيث ;الهيروغليفية والمسماريةألبجدية ًً

 431الي سنة عن الفينيقيين حو التي نقلوها  ،لقديم. وعندما طور اإلغريق أبجديتهمالشرق والغرب بالعالم ا

أدخلوا و  روفاً فأخذوا منها ح ،أخذ الرومان أبجديتهم عنها قدو . لألبجدية في الغرب اً أصبحت أساس ق.م

ورية اإلمبراطإبان حكم روبا أو وسادت األبجدية الرومانية واللغة الالتينية بالد  ،أخرى اً عليها حروف

 زالت تستعمل حتى يومنا هذا بعد إجراء بعض تعديالت عليها. وهذه األبجدية ما ،الرومانية

أما الكتابة واألبجدية العربية فقد جاءت متأخرة بعض الوقت عن باقي األبجديات لعدم اهتمام العرب 

فظهم البدو الذي يعتمدون على حن معظم القبائل العربية كانت من وذلك أل ،بالكتابة في عصر الجاهلية

انتشرت و ، لالقبائأخذت الكتابة العربية مكانها بين  اإلسالم مجيءل تراثهم الفكري. لكن بعد و افي تد

ا الفارسية ه، كما استعملت الكتابة العربية في لغات عديدة غير العربية منواسعاً  اً الكتابة العربية انتشار 

لعربية في األصل مشتقة عن الكتابة السامية التي اشتقت بدورها عن واألبجدية ا ،واألفغانية والتركية

العرب عن طريق األنباط الذين  إلىووصلت  هجائياً  حرفاً  22األبجدية الفينيقية التي تألفت أصال من 

 سكنوا شمال الجزيرة العربية، وقد تأثر األنباط بحضارة اآلراميين وكتابتهم.

ور حيث استخدموا قوالب الخشب المحف ،عرف الطباعة بشكلها الحديث ل منأو ُيعتقد أن الصينيين هم و 

-Biعليها أشكال مختلفة، فكانت تبلل باألصباغ ثم تضغط على الورق. ويعد الصيني بي تشينج )

Sheng ) إال أن تلك الفكرة م1341 ل من قام باختراع حرف مستقل لكل رمز من رموز اللغة عامأو ،

 (wikipedia.org )كثرة الرموز المستخدمة في اللغة الصينية. إلىنيين نظرًا قبواًل لدى الصي ق َ لم تل
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( Johannes Gutenberg) على يد األلماني يوهانز جوتنبرجل طابعة ميكانيكية حديثة تمت أو ولكن 

ي ، لتحدث ثورة فعة خشبية واحدةاستخدم الحروف الطباعية المتحركة في آلة طبا م، حيث1443عام 

لذي وضع يدويًا. جوتنبرغ هو استغناء عن نسخ الكتب التالي االالطباعة لتوفيرها الجهد والمال، وبعالم 

 هضة.روبا في عصر النأو حجر األساس للطباعة التي تالحقت بصورة متتالية و سريعة بسبب دخول 

 (8الشكل ) انظر

 

 (، طابعة جوتنبرج8الشكل )

ية، أسلوب جديد في الطباعة وأكثر سهولة وفاعل إلىازدياد الرغبة في التعلم والتطور وازدياد الحاجة مع و  

 من طبقة النبالء تمكن إنجليزيم 1833ففي عام تلو اآلخر،  مجال الطباعة واحداً  في االختراعاتتوالت 

 Friedrich) ريك كويننجماني فريداأللقام م 1811آلة طباعة كاملة من الحديد، وفي عام  من اختراع

Koenig )زاد من كفاءة الطباعة  الذي األمر، (2، شكل)باختراع آلة طباعة أسطوانية تعمل بالبخار

 .وسرعتها

https://vrworld.com/2014/08/17/week-history-gutenbergs-bible/
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 (، الطابعة البخارية9الشكل )

 

باختراع   Joseph Niépce جوزيف نيبسقام  ،م1821عند هذا الحد، ففي عام  االختراعاتولم تقف 

مجال  في خرىاأل االختراعاتواسعًا أمام العديد من  مجاالً الذي فتح وهو األمر  ،ضوئي ل آلة تصويرأو 

 فوكس تالبوت ويليام اخترعها التي Photoengraving لكليشيهاتا مثل طباعة القوالب الطباعة،

William Fox Talbot  وطباعة الصفائح الضوئية ،م1812عام Photolithography ا التي اخترعه

 (wikipedia.org ) م.1811 عام Alphonse Poitevinن فيتيألفونس بو 

 فستو ألطباعة ا ظهور إلى االختراعاتأدت هذه ومع سلسلة من التطورات المتالحقة بشكل متسارع، 

Offset Printing مريكي آيرا روبل على يد األبداية القرن العشرين  فيRuble Ira  التي انتشرت على

 .نطاق واسع

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Koenig's_steam_press_-_1814.png
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 التايبوغرافيتطور  2-2-1
، الذاتية حاسيسعن تلك األ اً ير تعبو  ،ألوان الثقافة اإلنسانية من اً يعتبر لون، النتاج اإلبداعي اإلنساني إن

ترجمة  أوكرة عبير عن فبمهمة الت يقوم اإلبداع حيث ،عن حاجات اإلنسان لمتطلبات حياتية اً وليس تعبير 

 األحاسيس. األحاسيس

، في عملية التصميم Type عتمد في األساس على الخطيفن هو و  ،"يبوغرافياالت"أنواع الفنون الهامة  منو 

 ، تخرج في األصل من خالل اللعب بالحروفاإلعالناتوالمؤثرة في تصميم  وهو من أنواع الفنون الرائعة

ي التي تحمل الكثير من المعانالحصول على رائعة فنية  خر لتكون النتيجة في النهاية هيآب أوبشكل 

 .يمكن أن تؤثر على الجمهور

، ير على الجمهور وجذب اهتمامهمويجب أن يكون مصمم التايبوغرافي على دراية تامة بأساليب التأث

( وكيفية Typefaces) نواع التايبوغرافي وخصائصها وأسس تصميمها وأيضاً معرفته لعائالت الخطوطوأ

 استخدامها.

بزمن معين  اً كلمات واألفكار بصريًا، والتايبوغرافي ليس مرتبطتكمن أهمية التايبوغرافي في التعبير عن ال

 .ستغناء عنه بأي حال من األحوالوال يمكن اال ،مكان محدد، ولكنه دائم التطور والتغير أو

( Johannes Gutenbergأن جاء جوتنبرغ ) إلىفي السابق، كان الُكتاب يقومون بكتابة الكتب يدويًا، 

 (13شكل ) (.Blackletter( تسمى )Typefaceل عائلة خط )أو خترع الطابعة الميكانيكية، وابتكر وا
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 BlackLetter(: 11شكل )

 

 

، ابتكر 11ولكن ال يمكن قراءته بشكل جيد، لذلك في نهايات القرن  ،حد ما وكثيف إلىوكان عمليًا 

، و كان هذا الخط أكثر Romanخط وهو الخط الروماني  لأو   Nicolas Jensonنيكوالس جينسون 

مستوحى من العمارة الرومانية القديمة من حيث بقه من حيث قابلية القراءة، وهو وضوحًا وأفضل مما س

 (.11شكل )الخطوط المستقيمة والمنحنيات المنتظمة. 

 

 Roman(: الخط الروماني 11شكل )

http://www.identifont.com/samples2/castletype/CloisterBlack.gif
https://i.pinimg.com/originals/94/bd/d1/94bdd1065a797ff2092c688d7a1ce67e.png
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( Italicبابتكار )  Aldus Manutiusليا تحديدًا، قام ألدوس مانيتيوس يطام وفي إ1131وفي عام 

التالي بًا أكبر من الكلمات و ، وأكثر ما يميزه هو استيعاب الصفحة عددالخط الرومانيوهو مستوحى من 

 (12الشكل ) انظر توفير المال بتقليل عدد الصفحات واألحبار في الطباعة.

 

 

 Roman Italic(: 11شكل )

 

وبالتحديد في  18حتى القرن  ثيراً التايبوغرافي ك(، ولم يتم تطوير Italic( و)Romanواستمر استعمال )

 سيريفبتصميم وابتكار عائلة خط ( William Caslon) ويليام كاسلون عندما قام م،1214عام 

(Serifs)  هو ما تمت و  ،وتباين طفيف بين السماكة والرقة في الحرف ،تعتمد على زوائد مستقيمةالتي

 (11شكل ) .(Old styleتسميته في هذا الوقت بالنمط القديم )

 

http://www.identifont.com/samples2/adobe/TimesNewRomanItalic.gif


34 
 

 

 (: عائلة خط سيريف11شكل )

 

 بتعديل على النمط القديم John Baskerville  وفي نفس الفترة بعد عدة عقود جاء جون باسكرفل

(Old style حيث قام بعمل زوائد رقيقة وتباين ملحوظ بين الغالظة والرقة في ،)ما تم  ذاالحرف، وه

 (14الشكل ) انظر(. Transitional typeنتقالي )تسميته حاليًا بالخط اال

 

 

 Transitional(: الخط اإلنتقالي 14شكل )

 

https://i.pinimg.com/736x/57/8a/6b/578a6baa2dfc684160be2d30b4083572--calligraphy-pens-serif-font.jpg
https://helzdesign.files.wordpress.com/2012/05/4-transitional.jpg
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 Giambattistaدوني وجيامباتستا بو   Firmin Didotم، جاء فيرمن ديدوت 1283وبعد ذلك في عام 

Bodoni الخط الروماني الحديث وقاما بابتكار (Roman Modern(حيث يتميز بزوائد )Serifs )

( Vincent Figgins. فنسنت فيجنز)(11، شكل )رقيقة جدًا وتباين ملحوظ للغاية بين الغالظة والرقة

ين في الصحف والكتب و ا، و كانت يستخدم في العن(Slab serifصمم خط كانت زوائده مربعة الشكل )

 (.11الشكل ) انظر في ذلك الوقت.

 

 

 (: الخط الروماني الحديث15)شكل 

 

 

 

 (: خط سالب سيريف16شكل )

https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/cnhinews.com/content/tncms/assets/v3/editorial/1/3c/13ca81c6-f0c6-11e4-ac7f-176cfb43c672/5544c2b2c2b39.image.png?resize=432,288
https://www.designcrawl.com/wp-content/uploads/2014/06/chunkfive.png


36 
 

بتكار ثوري في عالم التايبوغرافي، با ( William Caslon IVحفيد كاسلون ) قام م،1811في عام  و

ت هذه وكان ،( بشكل نهائي، وانتشر بشكل سريع وكبير في ذلك الوقتSerifsقام بإزالة الزوائد )حيث 

الشكل  انظر (.Sans Serif typefaces) سم عائلة خطوط "سانس سيريف"اب بداية ما يعرف اليوم

(12.) 

 

 "Sans Serifوالسانس سيريف "  ”Serif“الفرق بين سيريف (: 17) شكل

 

 إلعالناتاالستيعاب التنافس في  ،متعارف عليه في ذلك الوقتال عن ، خرج فن التايبوغرافيوبعد ذلك

شباع رغبات الجمهور من ج  م، قدم 1212هة أخرى. في عام من ِقبل الشركات والمعلنين من جهة، وا 

( أكثر خط محبوب ومفضل بالنسبة للكثيرين، أال Max Miedingerالمصمم السويسري ماكس ميدنجر)

وأيضًا  حيث أنه يضم تشكيلة واسعة من األشكال (،18، شكل )Helvetica"هيلفيتيكا"  عائلة الخط وهو

 متوفر بعدة لغات ومنها اللغة العربية.

 

http://www.blurb.com/blog/choosing-a-font-for-print-6-things-you-should-know/
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 Helveticaخط هيلفيتيكا (: 18شكل )

 

وهو ما فتح  ،الجرافيكي التصميم مجال تطور فن التايبوغرافي الخط بعد استخدام الكمبيوتر فيولقد 

بداع آالف الخطوط منها الرائع ومنها الغريب في الشكل، وكٌل  ه استخداماته لالمجال للمصممين بتصميم وا 

 ومميزاته المختلفة.

( وعائلة Fontمور األساسية التي ُأسيء فهمها من قبل المصممين هو الفرق بين الخط )أحد أهم األ

( يصف شكل Typefaceن مصطلح عائلة الخط )(، حيث يكمن االختالف بينهما أTypefaceالخط )

 ،Arial، Times Roman..لترقيم، مثل: )ونمط وتصميم وتنظيم األحرف األبجدية واألرقام وعالمات ا

Helvetica(حيث يتم تصميم كل عائلة خط )Typeface بأسلوب ونمط محدد وواضح من حيث )

( هو ما تحتويه عائلة الخط من أشكال وأحجام، فمثال Fontالزوايا والحواف والمنحنيات، بينما الخط )

 Arial regular ، Arial Narrow، Arial Black، Arial( تحتوي على )Arialنجد أن عائلة الخط )

Bold، Arial Italic، Arial Bold Italic) ( كل واحدة مما سبق يسمى خطFont والمصمم يختار ،)

نتهاء من تصميم العمل ( لالFont( في بداية تصميم مشروعه ويستخدم الخط )Typefaceعائلة الخط )

http://www.luckymanpress.com/teach/pages/Links/font_images/font4.jpg
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 difference-the-https://www.fastcodesign.com/3028971/whats-) الفني.

typeface-a-and-font-a-between) 

 

 خصائص التايبوغرافي الناجح: 2-2-2
 (: Legibilityالوضوح ) .1

مدى سهولة قراءة الحروف كٌل على حدة في النص، وتتعلق بقدرة القارئ على  إلى يشيرو 

ره، لذلك يجب على المصمم مراعاة مدى وضوح و اتمييز كل حرف عن الحرف الذي يج

التايبوغرافي عن طريق مراعاة نوع الخط المستخدم وارتفاعه بالنسبة لمستوى عين المشاهد 

 ية.عالنوحجمه ووزنه في المساحة اإل

 (:Readabilityنقرائية )اال .2

 . عالنلقراءة( هي السهولة التي يمكن للقارئ فهم الجمل والنصوص في اإلية انقرائية )قابلاال

ها نقرائية، ويجب على المصمم معرفتها ومراعاتباحثون والخبراء معايير لقياس االوقد وضع ال

 وهي:

 ين والنص.و اوضوح التايبوغرافي في العن .أ

 أوخارجي  إعالن أوداخلي  إعالنوالمشاهد، سواء كان  عالنفة بين اإلمراعاة المسا .ب

 على الشاشات. إعالن

 مراعاة أعمار الفئة المستهدفة. .ت

 :(Attractiveالجاذبية ) .1

https://www.fastcodesign.com/3028971/whats-the-difference-between-a-font-and-a-typeface
https://www.fastcodesign.com/3028971/whats-the-difference-between-a-font-and-a-typeface
https://www.fastcodesign.com/3028971/whats-the-difference-between-a-font-and-a-typeface
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الزمة وعمل المؤثرات ال وحيوية، إلكساب التصميم معنىهو الجمال البصري للتايبوغرافي 

 بفكرة التصميم ومتوازنًا ومنسجمًا معه. ن يكون مرتبطاً أ على ،إلكساب الشكل جماالً 

 

 

 

 

 

 

 

 :التايبوغرافي الحديثة اتجاهات 2-3

يجاد طرق جديدة لزيادة قناعة المستهلك بالسلعة هو الهدف األساسي لدى الشركات إالسعي الدائم وراء إن 

دفها تغيير فكرة ه أوالمنتجة والمعلنين الذين يريدون جذب المستهلكين للمنتج سواء كان المنتج سلعة 

دراك الجمهور، وأص قدم العلمي والتكنولوجي زادسلوك معين لدى الجمهور، ولكن مع زيادة الت بح وعي وا 

من حيث الفكرة والمضمون من جهة، والتأثير  اإلعالناتمن الواجب على المعلنين زيادة كفاءة 

 من جهة أخرى عند الجمهور. اإلعالناتالسيكولوجي والعاطفي التي ُتخلفه هذه 

حدث تلذلك على المصمم والشركات المعلنة أن يكونوا على اطالع على كافة التطورات المتتالية التي 

العالم بشكل عام وعالم التصميم بشكل خاص، ومراعاة اختالفاتهم الثقافية وتقاليدهم ووعيهم، حيث  في
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ور مبعة ما يدور حوله من تطور وتعلم أخالل متاباستطاعة المصمم صقل مواهبه وذاكرته البصرية من 

 جديدة في مجاله من خالل شبكة اإلنترنت.

 التايبوغرافي الحديثة حسب أسلوب التأثير: اتجاهاتتصنيف 
 

الحظ الباحث أن أغلب الدراسات والكتب والمواقع اإللكترونية التي قامت بتصنيف التايبوغرافي، كان قد 

ذلك حديثة، ل اتجاهاتجديدة التي يتم تصميمها حسب السنوات على أنها ( الFontsتم عرض الخطوط )

لى التأثير في تصنيفها عالحديثة في التايبوغرافي، يعتمد  تجاهاتقام الباحث بعمل تصنيف جديد ال

 :حسب الرؤية التالية السيكولوجي لكل اتجاه وهي

 (:Dramatic Typography) التايبوغرافي المؤثر .1

نه أسلوب استعمال ( على أDramatic Typography)ويعرف التايبوغرافي المؤثر 

يد وذلك عن طريق تجس ،يحرك حواسهعلى المستهلك و  شكل يؤثر عاطفياً التايبوغرافي ب

على شكل قصة درامية مؤثرة، تؤثر على حواس الجمهور، سواء كان  عالنالتايبوغرافي في اإل

قصة  أوالتعبير عن مأساة إنسانية معينة  أولطفولة لديه، ذلك عن طريق استرجاع ذكريات ا

 (Cousins, Stryjewski, & Cao, 2015) نسية.اروم

 :نوعين رئيسين إلىوقسم الباحث التايبوغرافي التأثيري حسب التأثير الذي تتركه عند الجمهور 

(: ويكون تصميم ذات طابع بسيط ومضحك بقصد التسلية، ويهدف Comedy) الكوميديا -أ

 الجمهور. إلىإدخال البهجة والسرور والسعادة  إلىهذا النوع 
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(، 21(، )23، )(12الشكل ) انظرالموجهة لألطفال.  عالناتويتم استخدامه غالبًا لإل

(22). 

 

 كوميدي إعالن تأثيري(: 19شكل )  

http://moziru.com/images/typeface-clipart-menu-design-1.jpg


42 
 

 

 كوميديإعالن تأثيري (: 11شكل )

 

 إعالن تأثيري كوميدي: (11شكل )
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 إعالن تأثيري كوميدي(: 11شكل )

ير مأساة قد تصو  إلىي شكل من العمل الفني الدرامي يهدف (: هTragedyالتراجيديا )  -ب

تعلق عمومًا تفي التصميم  التراجيدياواقع نعيشه،  أوحقيقية تكون مبنية على قصة 

 وأ، مثل أحداث إنسانية تتجه إلى النهايات المؤسفةالحزن و  تملؤهاباستعراض أحداث 

اجتماعية، وحسب ما قال أرسطو بأن العمل التراجيدي يجب أن يكون مثيرًا  أوسياسية 

 للخوف والشفقة في الجمهور.

ومن أهم مكونات التراجيديا هي القصة والفكرة؛ فيجب أن تكون قصة المأساة والمعاناة 

 للجمهور. هاإيصالويشعروا بها، والفكرة هي الرسالة المراد الجمهور  إلىواضحة لكي تصل 

 (.28(، )22(، )21(، )21( ،)24) (،21األشكال التالية ) انظر

http://tattyfraney.com/wp-content/uploads/2017/05/awesome-toddler-educational-posters-and-interesting-ideas-of-education-posters-for-kids-768x1187.jpg
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 تراجيدي تأثيري تايبوغرافي(: 11) الشكل

 

 

https://i.pinimg.com/736x/35/69/07/3569072cc92f7584d3b09ac7a50098a7--advertising-poster-advertising-campaign.jpg
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 تراجيدي تأثيري تايبوغرافي(: 14) الشكل
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 تراجيدي تأثيري تايبوغرافي(: 15) الشكل

 

 تراجيدي تأثيري تايبوغرافي(: 16) الشكل
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 تراجيدي تأثيري تايبوغرافي(: 17) الشكل

 

 تراجيدي تأثيري تايبوغرافي(: 18) الشكل
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 :Kinetic typographyالتايبوغرافي الحركي  .2

وهي تقنية  ،Motion Graphics الجرافيكي التحريك تصميمات كبير فيويستخدم بشكل 

النصوص لتعزيز الصورة الذهنية لدى المشاهد، وتؤثر بالعاطفة يستخدمها المصمم لتحريك 

مالحركة في السياق المناسب للموضوع تكون عندما   ومضمون البصري الشكل وتُدعِّ

 (Brownie, 2015) .بها والمعنى المقصود الرسالة

تصميم  نط المناسب لكل حالة تصميمية، إذ أويقضي المصمم وقتاً كبيراً في اختيار نوع الخ

مع أنماط العناصر األخرى أمر مهم للتواصل مع الجمهور بشكل  الذي يتناسبالتايبوغرافي 

 اهد،الذهنية لدى المش ذلك يقوم بتعزيز مفهوم الصورة ويرى الباحث أن، (2417 ،)مرادفعال 

 السياق مع مرتبطة تكون عندما نتباهجذب االإلمكانية في االتايبوغرافي الحركي  ألن لدى

 المقصود بها. وُتدعِّم الشكل البصري ومضمون الرسالة والمعنى لموضوع،ل المناسب

ويتميز التايبوغرافي الحركي بأنه يتم عرض المعلومات من خالله بأسلوب مختلف عن ما 

يتم عرضها في التصميم الثابت، حيث أن العناصر المتحركة بإمكانها جذب وتوجيه العين 

يفية ك وذلك من خالل التحكم فيية عالنب الذي يناسب الرسالة اإللقراءة المعلومات بالترتي

 بيتوج ووقت ظهور هذه الكلمات على الشاشة، لذا يملي المصمم على المشاهد الطريقة التي

 قراءة الرسالة بها. عليه

 

 :Three-dimensional typographyالتايبوغرافي ثالثي األبعاد  .3

 

باستخدام برامج التصميم ثالثية األبعاد وإضافة ملمس هي عملية تعديل ومعالجة النص 

(Texture)   األبعاد تصميم ثالثيالواقعي. حيث يعتمد ُمجسم لجعل التايبوغرافي يوحي بأنه 
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على عمليات حسابية للمنظور، من أجل الحصول على العمق المناسب للتصميم، ويعتمد 

 (Miller, 1996)الظل والنور. تعظيم دور أيضاً على

 

 

 :الدراسات السابقة 2-3

" ةيالرقم االتصالفى وسائط  ةيمؤثرات الحركة للحروف العرب(، بعنوان "2311دراسة علي،) .1

 Kineticركي )تصميم جيد ومؤثر للتايبوغرافي الح إلىالوصول  إلىوهدفت هذه الدراسة 

Typographyالرتقاءاصال األفكار بشكل غير تقليدي، وأيضًا ( والتأكيد على أهميته في إي 

بالتايبوغرافي الرقمي العربي وتطويره لمواكبة التطورات السريعة التي تحصل في عالم التكنولوجيا 

 ت الحديثة.االتصاالالرقمية وعالم 

 ما يلي: إلىوتوصلت الدراسة 

 أكثر  النعأن التايبوغرافي المتحرك، له القدرة على حمل وتوصيل والتعبير عن  فكرة اإل

بيرية تدفع طي قوة تعمن الكتابة التقليدية الساكنة، وذلك ألن الحركة مع الترابط البصري تع

 ستجابة والتي تتمثل كرد فعل سيكولوجي نحو الحركة.المستهلك لال

  اختالف منطق وأسلوب الحركة حسب شكل الحرف المستخدم، وذلك يكون من خالل الشكل

أن تكون هذه الخصائص قادرة على  إلىذا باإلضافة البنائي والخصائص المعبرة به، ه

 ترجمة المعنى وتوصيل الحالة التعبيرية للقارئ.

  صلية قواعد الخطوط العربية األ إلىإنشاء وتطوير التايبوغرافي العربي، يفضل أن يستند

 كالنسخ والثلث والكوفي وغيرها، لتدرأ عنها فوضى التصميم.
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 Emotional response to typography: The role of (، بعنوان "2332دراسة غوثري،) .2

typographic variations in emotional response to advertising."  

 عائالت وأنواع (Typography) التأكد من مدى تأثير التايبوغرافي  إلىهدفت هذه الدراسة 

 ستجابة الشعورية لدى الجمهور.( على االTypeface) الخطوط

قامت هذه الدراسة على قياس ردود األفعال العاطفية على عينة عشوائية لتغير أنواع الخطوط 

حيث قام الباحث بعرض مجموعة من التصاميم  ،عالنوحسب موضوع اإل ،اإلعالناتفي 

 يهم.ستجابة العاطفية لدثم قام بقياس اال ،إعالنوتغيير نوع الخط في كل  ،مختلفة عالناتإل

تجابة سال يقوم بتأثير ملحوظ على اال عالنواستنتج الباحث أن تغيير نوع الخط لوحده  في اإل

 العاطفية والشعورية لدى المستهلك.

 The Exploration of Static Typography for“(، بعنوان: 2332لو أماندا )دراسة  .1

Expressing: The Emotive Qualities of Music”. 
 ،لموسيقىا في العاطفةتأثير التايبوغرافي المجرد على التعرف على  إلىتهدف هذه الدراسة 

نتاج إ( على Typography( والتايبوغرافي )Typefaceوكيفية تأثير دمج عائالت الخطوط )

وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤل: هل من الممكن تحسين الخصائص  ،تأثيرات حسية

 معًا؟الشعورية إذا تم جمع هذه الجوانب 

( والتايبوغرافي Emotionتمحورت هذه الدراسة في ثالثة مواضيع رئيسية هي: المشاعر)

(Typography والموسيقى. وتوصلت )إلى ( أن عائلة الخطTypeface هو أهم عامل في )

التايبوغرافي التقليدية للتعبير عن الخصائص الشعورية. كما استنتج الباحث أهمية الربط بين 
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( والتأثير الذي ينتجه التايبوغرافي من ناحية المنطق Psychologicalالسيكولوجية )الدراسات 

 مما يساعد على فهم العالقة بين أشكال التايبوغرافي وسيكولوجية المشاعر. ،المنظوري )المرئي(

 Typography and Ideology: Typeface Design as a ”(، بعنوان: 2312دراسة يلدرم ) .4

Statement” 
والنظريات المتخصصة بتصميم الخط. وقد حاولت الدراسة  تحري الطرق إلى هذه الدراسةهدف 

( حضاريًا واجتماعيًا Ideologyاإلجابة عن التساؤل التالي: ما األثر الذي تلعبه اآليدولوجيا )

ول وتتمحور نتائج هذه الدراسة ح بالتواصل في المجتمعات أو نتيجة ألفكار المصمم وميوله؟.

ة حيث تعتبر وسيل ;( باعتبارها أكثر من مجرد طريقة للتواصلTypefaceحيادية الخطوط )

 ،أربع أشكال لعائالت الخطوط : الشكل إلىتوصلت الدراسة  لتوصيل رسالة معينة ومحددة، وقد

 بطرق مختلفة.وسياق الكالم، وترتيبها للتواصل مع الجمهور  ،والتركيب ،والمحتوى

 Fonts of Potential: Areas for Typographic Research in“ ، بعنوان:(2311دراسة بيالرد ) .1

Political Communication” 
( المستخدم Typographyتحديد المشاكل األساسية في التايبوغرافي ) إلىتسعى هذه الدراسة 

كر السياسي الففي الخطاب السياسي. كما تناقش تأثير التايبوغرافي على التواصل وتوصيل 

حمالت السياسية حديثة من أرض الواقع. وقد أوصت هذه الدراسة بإجراء مدعمة بأمثلة من 

 لمعالجتها في الدراسات المستقبلية. ،دراسات تجيب عن تساؤالت لم تتم اإلجابة عنها

 Letters against letters: Typography as a means for“(، بعنوان: 2314أوزكال )دراسة  .1

Design Activism” 

هدف هذه الدراسة هو معرفة أثر العادات والتقاليد في مدى تقبل المجتمع للتايبوغرافي. قامت 
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 حيث قام الباحث بدراسة أثر التايبوغرافي في ،منهجية الدراسة على المنهج التحليلي المقارن

من  أمثلة تاريخية إلىالباحث  لذلك لجأ ،شة هدف التصميم األساسيومناق ،تصميم اإلعالنات

جهة لتوضيح الدور الذي أثرت فيه من و  ،التايبوغرافي في إعالنات مختلفة ومن فترات مختلفة

عالة ف سب  لديه القدرة على أن يكون أداةلمنانظر المجتمع، واستنتج الباحث بأن التايبوغرافي ا

 للتدخل لحل مشاكل العادات والتقاليد التي تواجه المصمم في تصميم الحمالت اإلعالنية.

ي وتقبل عستخدام التايبوغرافي بطريقة صحيحة لدورها في زيادة الو ت توصيات الباحث باجاء

 جتماعية حساسة ومهمة.المجتمع لها في مواضيح ا

 Typography and Its Significant to“(، بعنوان: 2314، ومصرك، ورملي )عبدالغنيدراسة  .2

Memorizing a Logo” 
حفظ  اعد علىوهدفت هذه الدراسة تحديد الجوانب الفيزيائية )الملموسة( اإليجابية التي تس

 وتذكرها.الشعارات 

ثالث جامعات ماليزية وأجرى الباحث دراسته على عينة مكونة من طالب الفن والتصميم من 

 مختلفة.

ي حيث قام الباحث بجمع أنواع مختلفة من التايبوغراف ،على المنهج التحليلي النوعي تالدراسة قام

عالنات مختلفةمن دراسات سا ي: ستة مجموعات ه إلىتحليلها وتقسيمها  ثم ،بقة مختلفة وا 

 ووضعية الحرف ،والحجم ،وتباين الحرف ،ووزن الخط ،واألحرف الكبيرة ،األحرف الصغيرة

(Roman، Italic، Light). 

أثبت الباحث في هذه الدراسة أن استخدام التايبوغرافي المناسب  لديه تأثير على الدماغ 

ي الباحث يوص والسيكولوجيا لدى المستهلكين في تذكر الشعارات والهوية البصرية للشركة.
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معرفة ل ،جوانب أخرى من التايبوغرافي غير الست المذكورة سابقًا وبنطاق أكبر إلىبالنظر 

 الجوانب األخرى التي تؤثر على الجمهور في تذكر الشعارات للشركات وهويتها البصرية.

 "Typography in film title sequence design": بعنوان (،2338يو لي ) دراسة .8

دراسة  إلىلدراسة وهدفت هذه ا ،لم التتابعييتصميم عنوان الف هذه الدراسة تناقش التايبوغرافي في

األساليب المناسبة في استخدام التايبوغرافي في تصميم عناوين األفالم واختيار التأثيرات المتحركة 

(Animation Effects المناسبة لها من ناحية أثرها مع تطور التايبوغرافي وتطور الوسائل )

 في تصميم التايبوغرافي. التكنولوجية التي تساعد

( اختيار نوع الخط 1لم التتابعي وهما:يهناك عنصران أساسيان بشكل خاص في عنوان الف

(Typeface)، 2( واختيار التأثيرات المتحركة )Animation Effects وهي مرتبطة بالتطور )

جية و تطور و وتطور النظريات السيكول ،وتطور التقنيات مثل الحاسوب ،التاريخي للتايبوغرافي

 أنواع األفالم المختلفة.

حيث جمع عينة من األفالم وصنفها حسب  ،استخدم الباحث التحليل النوعي منهجًا لهذا البحث

ثم قام بدراسة وتحليل ما إذا كان للتايبوغرافي  ،نواعهاأأنواعها المختلفة وصنف الخطوط حسب 

 للمشاهدين.لم ييصال فكرة الفا  لم و يأثر في نجاح اإلعالن والف

 ثير التصاميم المختلفة على عناوين األفالم المتسلسلة.فر هذه الدراسة أمثلة عن كيفية تأتو 

يفيد ويعزز فالم يستفيد و ويستنتج الباحث في هذا البحث أن فن تصميم العنوان المتسلسل لأل

 .يبوغرافيفن تصميم التا ويطور
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  الفصل الثالث

 )الطريقة واإلجراءات (منهجية الدراسة
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 )الطريقة واإلجراءات (منهجية الدراسة

جراءات سة، و وتحديد عينة الدرا ،بمنهج الدراسة اً بدء ،اإلجراءات المنهجية للدراسةهذا الفصل  يتناول ا 

 اً وانتهاء ،ببعض االعتبارات األخالقية، كصدق البيانات، وثباتها، وموضوعيتها اً مرور  ،جمع البيانات

 بالتحليل النوعي للبيانات.

 :وأداتهاالدراسة  يةمنهج 3-1

بار موضوع وباعت ،تتحّدد المنهجية المناسبة لجمع البيانات في العادة بحسب مشكلة الدراسة وأسئلتها

ئج تاويتسم بنوع من التعقيد والغموض بحسب نية الهاشمية، األردنالدراسة لم ُيبحث من قبل في المملكة 

بيانات حوارات ُمتعمقة، و  إلىأسئلة الدراسة تحتاج  فضاًل عن. ها الباحثااالستطالعية التي أجر الدراسة 

كلمات، مع التركيز على اآلراء، وال ،مفصلة تؤخذ في سياقها الطبيعي ضمن العمل اليومي ألفراد العينة

والتعبيرات؛ كل ذلك استدعى األخذ بالشق النوعي من المنهج الوصفي؛ كونه يوافق الطبيعة االستكشافية 

كما يرّكز على  ،(key،1997وُيعطي معلومات ُمتعّمقة وشاملة حول المشكلة المدروسة ) ،للدراسة

ر الذي ُيسهم في فهم المشكلة ( ؛ األمMacDonald & Headlam، 2008البيانات الغنية والمفصلة )

عن أنه ُيمكِّن الباحث من الحصول على  فضالً  ،المنظور الكلي والشامل لها من خالل عميقاً  اً فهم

أنه يتمّيز بتعدد أساليبه وأدواته، كالمقابلة،  إلى(. إضافة 2313 ،وجهات نظر وآراء مختلفة )الخياط

(. ويشير عبيدات، وعبدالحق، Myers.1997مراجعة الوثائق والبيانات )والمالحظة، والـُمشاَركة، و 

يامه من خالل ق ،أن الباحث يعّد األداة األساسية لجمع البيانات في البحوث النوعية إلى( 2314وعدس )

 وتدوين المالحظات؛ فهو يشاهد، ويالحظ، ويستمع لكل ما يدور في موقع الدراسة. ،بإجراء المقابالت
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ات. وتتنوّع البيانأسلوب المقابالت كأداة رئيسة في جمع  الباحث بعللدراسة الحالية، فقد ات وبالنسبة

(، التي ُتعطي الـُمشاِرك Open interviewsفهناك المقابالت المفتوحة ) ،ألسلوب بنائها اً المقابالت تبع

(، Closed interviewsوالمقابالت المغلقة ) ،المجال للتعّمق في مواضيع ذات صلة بموضوع الدراسة

 وأ(. وعادة ما تُفّضل المقابالت ذات األسئلة شبه المفتوحة، 2313،الـُمحّددة بأسئلة ُمعّدة مسبًقا )الخياط

( في البحوث Semi-structured interviewsشبه المقننة ) أوما ُيطلق عليها بالمقابالت شبه المنظمة 

دراسة ل في العمِ ستُ وهو ما ا -ن النوعين السابقينبي (. ويقع هذا النوع2005) ،Kajornboonالنوعية 

حيث إنه يعطي الباحث درجة معينة من المرونة للرّد على إجابات الـُمشاِركين، وطرح المزيد  -الحالية

(؛ وبالتالي تطوير الموضوعات والقضايا التي Brenner، 2006)من األسئلة التي تُبنى على إجاباتهم 

(؛ مما ُيسهم في استيفاء اإلجابات عن أسئلة MacDonald & Headlam، 2008) تنشأ أثناء المقابلة

  البحث.

 :مجتمع الدراسة 3-2

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص التصميم الجرافيكي بالجامعات األردنية، 

 وأيضًا من مصممي الجرافيك بالسوق األردني ووكاالت اإلعالن األردنية.
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 :عينة الدراسة 3-3

على مجموعة متنوعة من أعضاء هيئات التدريس الذين قاموا بتدريس مادة الدراسة الحالية ُطّبقت 

ية وأيضًا مصممين من ذوي الخبرة واإلختصاص في مجال التايبوغرافي األردنالتايبوغرافي في الجامعات 

( جامعة حكومية وخاصة من مختلف مناطق 1، وبلغ عدد الجامعات )ياألردنالذين يعملون في السوق 

(، 6ختصاص )وعدد المصممين أصحاب الخبرة واال (،8المملكة، وبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسة )

ة في هذا ومن لديهم أعمال إبداعي ،الذين كان لديهم إلمام بفن التايبوغرافي وأصوله من وتم انتقاء العينة

 .يِّمةمعلومات وفيرة وق هموامتالكالمجال، 

لباحث على وهي العينة التي يختارها ا ،من العينة القصدية اً ُمشارِكة في الدراسة الحالية نوعوتعد  الفئة الـ

(؛ إذ  إن معايير انتقائها تعتمد على 1411،أساس َتحُقق أغراض الدراسة )عبيدات، وعبدالحق، وعدس

قبل  اً حددم أو اً ا أن حجمها ال يكون ثابتكم ،ئلتهدرجة صلة أفرادها بأهداف الموضوع المراد بحثه وأس

(، وهي theoretical saturationجمع البيانات. ويمكن تحديد حجم العينة على أساس التشبع النظري )

البحثية  إضافية لألسئلة نقطة التوّقف في جمع البيانات عندما لم تعد تجلب البيانات الجديدة أفكاراً 

(mack.، Woodsong.، MacQueen.، Gues.، & Namey.، 2005كما .)  أن النجاح في

 عندما تتم مراجعة البيانات وتحليلها بالتزامن مع جمع البيانات دثتحديد حجم العينة القصدية يح

(Mack.، Woodsong.، MacQueen.، Guest.، & Namey.، 2005). 
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الميدان  لىإومن ثمَّ العودة  ،لية أثناء جمعهاأو وبالنسبة للدارسة الحالية، فقد ُحّللت البيانات بصورة 

يانات نقطة التوقف: أي عندما لم ُتظِهر الب أوالتشّبع النظري  إلىواستكمال المقابالت؛ حتى تم الوصول 

 الجديدة أي إضافات جديدة للموضوع؛ وبناء عليه تم تحديد حجم العينة.

 :إجراءات جمع البيانات 3-4

جراءات التطبيق الميدانيهذا الجزء إجراءات جمع البيانات،  يتناول  ،وتشمل: تصميم دليل المقابالت، وا 

 وطريقة تحليل البيانات. ،االعتبارات األخالقية للدراسة إلىإضافة 

 تصميم دليل المقابات 3-4-1
؛ تساعد الباحث اً الت يحتوي على أسئلة مكتوبة مسبقتتطّلب المقابالت شبه المقننة تصميم دليل للمقاب

أن دليل  إلى (Brenner،2006) وتشير برينر .(interview guide) المقابلة وُيسّمىأثناء إجراء 

مع  ،م بحسب الموضوعات األساسية التي سيتم تغطيتها أثناء إجراء المقابالتالمقابالت ال بّد أن ُيقسَّ 

ن دليل أ لية لألسئلة، وقائمة المجاالت التي ينبغي استكشافها مع كل ُمشاِرك. كماو بعض الصياغات األ

 (Hancock.، Ockleford.، & Windridge، 2009) المقابلة يجب أن ُيصاغ بطريقة ال تُقّيد المقابلة

 (.Kajornboon، 2005) على اتجاه المقابلة اً ض األسئلة وتغيير ترتيبها اعتمادبحيث يمكن إضافة بع ؛

فهم وجهات ب التي تمتاز (Semi-structured interviewsشبه المقننة )تم استعمال المقابالت ولقد 

كيز بالمرونة من حيث عدم التر  أيضاً  تميز، وتبصورة مباشرةالمطروح موضوع الالنظر المختلفة حول 

 على اإلطار الذي تتم فيه المقابلة. على األسئلة فقط، بل أيضاً 

 ر األساسية كاآلتي:و اوكانت المح
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يقه التايبوغرافي الحديثة وتأثيراتها السيكولوجية وتطب اتجاهاتما مدى وعي المصمم الجرافيكي ب .1

 لها؟

لتجاري ا عالنبمستوى تصميم اإل االرتقاءالتايبوغرافي الحديثة في  اتجاهاتما مدى مساهمة  .2

 ؟األردنفي 

لية؛ ومن و وبناء على ما تم التوّصل إليه من معلومات وبيانات؛ تم تصميم دليل المقابلة في صورته األ

على المشرف، وتم التعديل بناء على توجيهاته. كما ُعّدل على بعض األسئلة، وُأّضيفت أسئلة ثّم ُعرض 

ي ل مقابلتين؛ حتى أصبحت األسئلة في صورتها النهائية كما فأو جديدة، وُغّير ترتيب بعضها بعد إجراء 

 (.2الملحق رقم )

 استصدار موافقات التطبيق 3-4-2
 

ه  ب الموّجه ؛ للحصول على الخطاالشرق األوسط جامعةب العمارة والتصميم كلية عميد إلىبدايًة تم التََّوج 

 لىإع من رئاسة الجامعة قَّ وَ تسهيل مهمة المُ عمادة الدراسات العليا، ومن ثم الحصول على خطاب  إلى

 الجامعات التي طلب الباحث زيارتها إلجراء المقابالت فيها.

 إجراء المقابات 3-4-3
ه  خطاب تسهيل المهمةبعد استصدار  عضاء أل؛ لالستفسار عن الموعد المناسب جامعاتال إلىتم التََّوج 

 م اآلخرهفي اليوم نفسه؛ بينما اعتذر بعضعلى إجراء المقابلة عضاء . وقد وافق بعض األالهيئة التدريسة

 .تم االلتزام به من ِقبل الباحثتفاق على موعد آخر تم االو 
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رفاق اإلفادة الرسمية إلجراء المقابل ،تم التعريف بموضوع الدراسة ،مقابلةوقبل البدء في إجراء ال مع  ،ةوا 

ع اء تُثري موضو وأهمية المقابلة في الحصول على معلومات وآر  ،وأهميتها ،توضيح أهداف الدراسة

، وقبل البدء باألسئلة، تم تسليم المرشحين مرفق؛ يحتوي على شرح وتعريف مختصر لكل اتجاه الدراسة

على أسئلة  المرشحينتت استجابات و اوقد تفالحديثة في التايبوغرافي مع بعض الصور.  االتجاهاتمن 

لك معلومات متي؛ كونه شخص آخر رّشحيوبعد ذلك  ،األسئلة بعضجيب عن هم يُ فكانت بعض ،المقابلة

 لمشاركينليجيب عن جميع األسئلة. ولضمان حرية التعبير  اآلخر بعضالو  ،فر حول األسئلة المتبقيةأو 

على أما الحّد األ ،تم إجراء المقابالت بشكل فردي، واستغرق الحد األدنى إلجراء المقابلة نصف ساعة

 الوقت الكافي لإلجابة عن األسئلة. ين؛ حيث كان يتم إعطاء الـُمشاِركفكان ساعة كاملة

 كتابة ُمسّودة البيانات 3-4-4
أثناء  نيذكره الـُمشاِركاء المقابالت؛ حيث كان ُيكتب ما بدأت كتابة مسودة البيانات بالتزامن مع إجر 

المالحظات و مع االطالع على التسجيل الصوتي  ،وفور االنتهاء منها يتم تفريغ جميع ما ُذكر ،المقابلة

 ل مقابلة.لي لكأو مع إجراء تحليل  ،والكلمات العامية ،إدراج نبرات الصوت الـُمميزة إلىإضافة  ،الجانبية

 االعتبارات األخاقية للدراسة 3-4-5
اسة بماهية الدر  ينة؛ إذ تم تعريف جميع الـُمشاِرككان ال بّد من ُمراعاة االعتبارات األخالقية للدراس

مع  ،ثرائهوسُتسهم في إ ،يسُتستخدم ألغراض البحث العلم موآرائه موتأكيد أن جميع أجوبته ،وأهدافها

قال أحد أعضاء مثل: " ،الـُمسّمى الوظيفي فقط إلىواالكتفاء باإلشارة  ،بعدم كتابة االسم الصريح مطمأنته

 "قال أحد الخبراء". أو"، هيئة التدريس
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الستفسار عن ا أو ،الرفض وااء المقابلة؛ ولكن األغلبية أبدفي استعمال آلة التسجيل أثن مكما تم أخذ إذنه

ذلك؛ ل، دون إلحاح على قبوله مالتوّقف عند رغباته إلىفي الموافقة؛ مما دعا  اً ددتر  نضرورتها، مبدي

 .مخوًفا من تأثير ذلك في استجابته

 صدق البيانات، وثباتها، وموضوعيتها 3-4-6
بأربعة عناصر:  (Lincoln & Guba،1985) تتحّدد صالحية البحوث النوعية بحسب لينكولن وجوبا

مكانية النقل  (Credibility،)المصداقية  ودرجة الحياد(، Transferability) التحويل أووا 

(Confirmability،) واالعتمادية (Dependability( ) Cohen، Crabtree،2006) ؛ حيث تقابل

 في البحث الكمي؛ بينما ُيقاس الصدق الخارجي (Internal Validity) المصداقية الصدق الداخلي

(External Validity)  ،وتأتي درجة الحياد لتقابل الموضوعية ،التحويل أوّمى بإمكانية النقل بما ُيس 

(Objectivity ،)كما ُيقاس الثبات (reliability) باالعتمادية (Trochim، 2006). 

  (Member checks) ، وحتى يتم التأّكد من مصداقية البيانات، فقد ُاستعمل أسلوب مراجعة الـُمشاِركين

منبثقة والتأكد من موافقتهم على االستنتاجات ال ،الـُمشاِركين لمسودة تحليل البياناتوُيقصد به: مراجعة 

أن هذه الطريقة مهمة في استبعاد ( Maxwell، 2005) ويؤكد ماكسويل (. Shenton، 2004) منها

فهمه لما  سوء أوكما أنها مفيدة للحّد من تحّيز الباحث،  ،تصوراتهم أو ،إمكانية إساءة تفسير أقوالهم

تمت و  ،ينلي للبيانات لخمسة من الـُمشاِركو ؛ لذلك فقد ُأعيد التحليل األ(Merriam،2009) الحظه

 م.صحة البيانات، واألخذ بتعليقاته المراجعة والتأكد من
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 ليالدرجة التي يمكن االعتماد فيها على نتائج البحث النوعي؛ وبالتا إلىالتحويل"  أووتشير "إمكانية النقل 

أي باحث  أومقارنته بنتائج مماثلة من خالل القارئ  أو ،سياقات أخرى إلىنقله  أوتعميمه 

 (Thick Description) ويتحّقق ذلك من خالل تقديم الوصف المتعّمق(، Morrow، 2005)آخر

األخذ ، وهو ما تم (Shenton، 2004) والمنهجية الـُمتبعة في جمع البيانات وتحليلها ،لخلفية الدراسة

 .به في الدراسة الحالية؛ حيث تم عرض المنهجية المتبعة بالتفصيل

ات مباشرة اسعدم االنحياز(؛ فقد تم إدراج اقتب أوما ُيسّمى بدرجة الحياد  أوولضمان تحّقق الموضوعية )

ضرورة ذلك؛ كون التحليل قد يُفقد البيانات  (Gibbs، 2008) ؛ حيث يؤكد جبسينمن حديث الـُمشاِرك

حث؛ مهمة للحدِّ من تحّيز البا -كما ُذكر سابًقا- ينأن مراجعة الـُمشاِرك إلىإضافة ض ما ُقصد منها، بع

 .مما ُيسهم في تحّقق الموضوعية

أن النتائج ُمتسقة، ويمكن أن تتكّرر  إلى -(Lincoln & Guba،1985بحسب )-وتشير االعتمادية 

(Cohen، Crabtree،2006 وُتسهم جميع األساليب .)صف ، والو ينسابقة من حيث مراجعة الـُمشاِركال

ما جاء في  على متقيس مدى موافقته ينالمتعّمق في تحقيق مسألة االعتمادية؛ حيث إن مراجعة الـُمشاِرك

 ،كما أن الوصف المتعّمق إلجراءات الدراسة؛ يمّكن أي باحث مستقبلي من تكرار العمل ،ُمّسودة البيانات

حّقق من حيث مناسبتها ومدى فعاليتها؛ مما ُيسهم في ت ،قييم األساليب الـُمتبعةكما أنه يسمح للقارئ بت

 (.Shenton، 2004; & Brink، 1993االعتمادية )
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 طريقة تحليل البيانات 3-4-7
امن مع وقت لي بالتز أو لى ُحّللت البيانات بشكل و ففي المرحلة األ ،تم تحليل البيانات على عدة مراحل

أن الطريقة األفضل لتحليل البيانات؛ التحليل المستمر  (Merriam،2009) ميريامجمعها؛ إذ تؤكد 

ير من وكم كب ،وبدون ذلك سيصبح لدى الباحث بيانات غير متسلسلة ،والمتزامن مع جمع البيانات

البيانات يصعب تحليله فيما بعد. كما أن هذه الطريقة ساعدت على تحديد الوقت المناسب إلنهاء إجراء 

 (.theoretical saturation) وهو ما ُيسّمى بالتشّبع النظري ،ابالت؛ حيث لم تعد تظهر أفكار جديدةالمق

بحسب كل ، (Microsoft Word)  وفي المرحلة الثانية تمت كتابة البيانات ببرنامج معالجة الكلمات

ووضع عنوان  ،كلمة ذات داللة أوجملة،  أووتمييز أي عبارة،  ،لي لهاأو ، مع إجراء استقراء ُمشاِرك

لها في الهوامش، باستعمال خاصية )إدراج تعليق(؛ وهكذا حتى تم االنتهاء ( Coding  -ترميز) جانبي

 .من جميع البيانات

ا تم االتفاق ين لمو ا، ووضع عنينلبرنامج نفسه بأسماء الـُمشاِركوفي المرحلة الثالثة تم إنشاء جدول با

وعمل تصنيف آخر بالموضوعات المحورية التي  ،دة القراءةو اوما تم االختالف عليه؛ ومن ثّم مع ،عليه

دة التصنيف عدة مرات؛ حتى تم و ادة القراءة، وُمعو ال. وبعد ذلك ُمعو ظهرت من خالل التصنيف األ

 .التصنيف النهائي للبيانات إلىالوصول 

 إلىوُصّنف  ،لو االجد على شكلفي صورته النهائية  وفي المرحلة الرابعة تمت كتابة تحليل البيانات

والعبارات، والفئات، والترميز، والمواضيع الرئيسة التي تقع تحتها  ،ِركخمسة أعمدة، ُمتضمنة: اسم الـُمشا

 الفئات.
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 تحليل البيانات ومناقشة النتائج

 اتجاهات بغرض وصف تأثير الفصل تحليل البيانات الميدانية، ومناقشة نتائج المقابالت؛تم في هذا 

؛ من وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس في األردنالتجاري في  عالنالتايبوغرافي الحديثة على اإل

يف وقد جاء تصني. األردنختصاص الذين يعملون في السوق ية، وأصحاب الخبرة واالاألردنعات الجام

 وتحليلها ومن ثم مناقشتها وفق أسئلة الدراسة: البيانات

 اتجاهاتمدى وعي المصمم الجرافيكي بل والذي نصه: ما والنتائج المتعلقة بالسؤال األ  4-1

 ؟التايبوغرافي الحديثة وتأثيراتها السيكولوجية وتطبيقه لها

الثة أقسام وهي: ث إلى التايبوغرافي الحديثة اتجاهاتوعي المصمم بتأثير تم تقسيم األسئلة المرتبطة ب

قل الحديثة في التايبوغرافي، والتطوير الذاتي للمصمم الجرافيكي وص االتجاهاتتفضيل المصمم استخدام 

 التايبوغرافي الحديثة. اتجاهاتمواهبه، ومدى استعانة المصمم ب

 الحديثة في التايبوغرافي االتجاهاتتفضيل المصمم استخدام  4-1-1

ختلف االتجاهات التايبوغرافي الحديثة متفأوتة، حيث المصمم  حول مدى تفضيل جاءت آراء المشاركين

 تجاهاتاالكلمة ن "يث قال أحد أعضاء هيئات التدريس أح اتجاهاتبعض المشاركين في استعمال كلمة 

 حديث".شكل الحرف الطباعي ال أوية جه الحروف التقليدأو يفضل استخدام و  ،غير مناسبة

 عالنعبر أحد أعضاء هيئة التدريس عن أهمية التنوع في استخدام التايبوغرافي بما يتناسب مع فكرة اإلو 

نماط مختلفة في التايبوغرافي بهدف تناسب الخط مع أستخدام ايقوم المصمم الجرافيكي بحيث قال: "

 ". الموضوع المطروح
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ية بشكل عالنالرسالة اإل إيصالالتايبوغرافي التقليدي يساهم في ضاف مشارك )عضو هيئة تدريس(، أن أ

قرب من التقليدية ألنها األ االتجاهاتيفضل المصممين استخدام  الحديثة، بقوله: " االتجاهاتأسرع من 

". وهو ما تحدث عنه  مشارك آخر )عضو هيئة ي ويسهل فهمها واستيعابها وقراءتهااألردنذوق الجمهور 

الرسالة  يصالإالتقليدية وذلك لسهولة استخدامها وسرعة  االتجاهاتم يفضل البعض استخدام نعتدريس(: "

 ".المطلوبة

أهمية مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع، حيث قال:  إلىأشار مشترك آخر)عضو هيئة تدريس(، 

 عالنمم اإلوعلى الشركة التي تص عالنالتايبوغرافي الحديثة على فكرة اإل اتجاهات"أحيانًا يعتمد اختيار 

ية، وعدم فهم نعالالتجاري، بعضهم يفضلون التصميم التقليدي، خوفاً من عدم تقبل الجمهور للفكرة اإل

غير تقليدي، بسبب اختالف العادات واألعراف". حيث أن على  عالنذا كان اإلية إعالنالرسالة اإل

د دراك هذه العادات والتقاليعراف في المجتمع، وأن عدم إد واألالمصمم أن يكون مدركًا للعادات والتقالي

 تجاه المنتج.أن ينتج عنه رد فعل سلبي وعكسي  واألعراف يمكن

الحديثة في التايبوغرافي يعتمد على خبرة وثقافة المصمم ومدى معرفته  تجاهاتن استخدام المصمم لالإ

الخط،  الحديثة للتعامل مع االتجاهات( على أن: "بعض المصممين يستخدم خبيرحيث أكد مشترك ) ،بها

لينتج عنه تايبوغرافي يناسب المستهلك والبعض اآلخر يستخدم الطرق التقليدية بسبب قلة الخبرة وعدم 

التصميم  يالمعرفة والدراسة". وأكد مشترك آخر على نفس النقطة فقال:" أن خبرة المصمم الجرافيكي ف

افة التأثيرات ضالتصميمية وا   استخدام البرامجوبراعته في  ،بداع تصاميم حديثةإالدور األكبر في تلعب 

 الفني" تخدم موضوع العملالمناسبة التي 
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بشكل  لتايبوغرافيب الرئيسي لعدم اهتمام المصميمن با"السب ومن جهة أخرى قال أحد المشاركين بأن:

ى النحو علالتايبوغرافي  مواد كافية تختص بتدريسية األردنعدم تخصيص الجامعات  إلىعام يعود 

 األمثل"

 التطوير الذاتي للمصمم الجرافيكي وصقل مواهبه 4-1-2

أظهر حديث المشاركين توافقًا واضحًا في آراء أعضاء هيئات التدريس والخبراء في مجال التايبوغرافي 

ي مجال التايبوغرافي، وأن ذلك يعتمد على أن المصمم يجب أن يصقل مواهبه ويزيد من اطالعه ف

ومدى اهتمامه بإرضاء الزبون والجمهور  ،على ثقافة المصمم وحاجات المصمم في عمله وسوق العمل

 التصميم الجرافيكي بشكل عام والتايبوغرافي بشكل خاص.من خالل 

المصمم بتطوير إن اهتمام حيث قال " ،تطوير المصمم لمهاراته ضرورة إلى( خبيرأشار مشترك ) وقد

مهاراته وصقل مواهبه مرتبط بثقافة المصمم ومدى اهتمامه بالفن بشكل عام والتصميم الجرافيكي بشكل 

المستهلك". وأضاف مشترك آخر بأن المصمم يمكنه تطوير  انتباهطرق جديدة لجذب  خاص، والبحث عن

ن خالل شبكة اإلنترنت: "يجب في العالم من تطورات م من خالل متابعة ما يحدث ةالتصميمي مهاراته 

 الحاصلة لتطوراتعلى كل مصمم أن يطور معلوماته وخلفيته البصرية بشكل مستمر من خالل مواكبة ا

في هذا المجال، ويطور مهاراته في استخدام البرامج  االتجاهاتفي مجال التصميم التايبوغرافي وأحدث 

التواصل  توأضاف آخر بأن المواقع اإللكترونية وشبكا". هأفكار  ميم المختلفة لكي تساعده في تنفيذالتص

كثير من المصممين الجرافيكيين  جتماعي تعمل على نشر كل ما جديد في التصميم، حيث قال: "اال

أيضًا لتصميم الجرافيكي، و جتماعي ُتعنى بات ومجموعات على مواقع التواصل االيشاركون في صفحا

كي". ويضيف التصميم الجرافيكل جديد في مجال الفن و ترونية تنشر العديد من المصممين مواقع إلك يتابع
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آخر بأن: "يقوم المصمم بتطوير مهاراته وزيادة معرفته، حيث أنه هناك الكثير من المواقع الخاصة 

ديثة لدى فئة الح االتجاهاتنشر وعرض تلك  غيرها، ويكمن دورها الرئيس فيبالتصميمات الجرافيكية و 

 المصممين"

( آخر بأن: "يجب على المصمم أن يطور مهاراته بأصول عضو هيئة تدريسية) أكَّد مشترك وكذلك

وقواعد التصميم الجرافيكي واإلخراج الفني حتى يتمكن المصمم من ترتيب وتنسيق جميع عناصر التصميم 

 بة" و الجمهور ويوصل الرسالة المطل انتباهيلفت بحيث معًا بالشكل الفني الجذاب والناجح وظيفيًا 

ن خالل م ية العريقة والقوية بتطوير موظفيها؛عالنتقوم الوكاالت اإلوأضاف مشترك )خبير( بأن: "

عطائهم الدورات وحثهم على حضور المؤتمرات المتعلقة بالتصميم والفن، بينما معظم المكاتب األخرى إ

إلطالع رونية لالمصممين بالمواقع اإللكتموظفيها، لذلك قد يستعين بعض وال حتى تشجيع تقوم بتطوير  ال

 ."واألساليب في التصميم االتجاهاتعلى أحدث 

 التايبوغرافي الحديثة اتجاهاتمدى استعانة المصمم ب 4-1-3

اء المقابالت ءًا مختلفة أثنأبدى المشاركين من أعضاء هيئات التدريس والخبراء في مجال التايبوغرافي آرا

 معهم.

ائهم وير أد: "بعض المصممين يسعون بشكل دائم لتط)عضو هيئة تدريس( أن د المشاركينيرى أح

 نتاج أفكار حديثة ومبتكرة، ويطورون أنفسهم أيضًا في فن التايبوغرافي". وأضافالوظيفي في التصميم وا  

 التايبوغرافي الحديثة من مصمم آلخر حسب اهتمامه بصقل اتجاهاتستعانة به: "تختلف درجة اإلآخر بأن

 راته وتطوير ذاته". مها
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 استخدام وخبرة المصمم، يلعب دورًا مهمًا في عالنوبحسب ما قال مشترك آخر أن موضوع اإل

هو موضوع  حالناج عالنالذي يحدد نوع وشكل التايبوعرافي في اإلإن :"وأضاف، عالنالتايبوغرافي في اإل

مكانياتن خبر ا  ، و ن لكل نوع خصائص مميزة وتأثيرات مختلفةحيث أ، عالناإل ه ة المصمم التراكمية وا 

جعل المصمم على ي التصميم الجرافيكي والتايبوغرافيالحديثة في  تجاهاتالفنية والمواكبة المستمرة لال

، مما  عالنث تخدم فكرة اإليدراية لخصائص التايبوغرافي وكيفية استخدامها في المكان الصحيح بح

 ".اإلعالن يمكن المصمم من النجاح في جذب الجمهور وتذكر

يتدخل بشكل مباشر في التصميم، ليس فقط  عميل( بأن الخبيرومن جهة أخرى، كانت رؤية المشارك )

ي الفترة ففي عناصر التصميم، ولكن أيضًا يقوم بالتدخل في قواعد وأسس التصميم ونسبه، حيث قال: "

نتاج تصاميم عصرية في  عالناألخيرة، بعض الوكاالت اإل اجات تلبي احتي ألردناقاموا بتصميم وا 

المستهلك بشكل ممتاز ورائع، ولكن ليس كل الشركات تتبع هذا األسلوب في التصميم، حيث إن العمالء 

ختالف ينتج عنه تصادم بين رؤية العميل ورؤية المصمم، لهم رؤية مختلفة عن المصمم، وهذا اال

يقوم بتغيير و  ي يصمم ويختار العناصرفوضى في التصميم، ألن العميل في الحقيقة هو الذ تنتج وبالتالي

، والمصمم هو مجرد أداة، وبالتالي قواعد وأسس التصميم بشكل غير مناسب وال يخدم فكرة التصميم

لة وعبر عن نفس المشك .بسبب هذه القضية" يشعر بعض المصممين أن تطوير ذاتهم ليس ُمجدي

 عالنالحديثة في تنفيذ تصميم اإل االتجاهات( بقوله: "يستعين بعض المصممين بخبيرمشترك آخر)

وم يختار التصميم ويق ن ذوق المصمم يختلف عن ذوق العميل الذيالتجاري، ولكن بشكل ضعيف أل

صميم ت والمعرفة بأسس التصميم وينتج عن ذلك وفي أغلب األحيان ال يملك الزبون الخبرة ،بالتعديل

 . "عالنفوضوي، بعيد كل البعد عن موضوع اإل
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في  التايبوغرافي الحديثة اتجاهات تساهم كيف النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: 4-2

 ؟األردنالتجاري في  عانبمستوى تصميم اإل االرتقاء

ستوى تصميم بم االرتقاءالتايبوغرافي الحديثة في  اتجاهاتتم تقسيم األسئلة المتعلقة بمدى مساهمة 

في  التايبوغرافي الحديثة اتجاهاتقسمين رئيسين هما: كيفية مساهمة  إلى  األردنالتجاري في  عالناإل

تهلك ، ونوع التأثير السيكولوجي الذي يتأثر به المساألردنالتجاري في  عالنبمستوى تصميم اإل االرتقاء

ثي الالذي يحتوي على التايبوغرافي التأثيري والتايبوغرافي الحركي والتايبوغرافي ث عالنعند مشاهدته لإل

 األبعاد.

التجاري  نعا بمستوى تصميم اإل االرتقاءالتايبوغرافي الحديثة في  اتجاهاتكيفية مساهمة  4-2-1

 األردنفي 

 االرتقاء ساهمتها فيم يةكيفمختلفة، وتحمل نصائح عن  اً وتحمل أفكار  تفاوتةجاءت آراء المشاركين م

 .األردنفي  عالنبمستوى اإل

 قاءاالرتيعمل على جذب المستهلك، فقال: "إن  عالنعلى موضوع اإل حيث قال مشترك بأن التأكيد

كيل حداث تشمة وا  ءيعمل على الجذب والمواوح، من خالل التأكيد على الموضوع المطر  عالنبمستوى اإل

 .صورة" وأستخدام التايبوغرافي كعنصر أساسي ، سواء كان ذلك باي ككلعالنجيد، يؤثر على الهيكل اإل

مستوى تصميم ب االرتقاءبشكل ملحوظ في  اتجاهات التايبوغرافي الحديثة آخر قائاًل: "أثرتوعبر مشترك 

ضو عالمستهلك". وقال مشترك آخر ) انتباهيجاد وسيلة جذب جيدة وحديثة تلفت من خالل إ عالناإل

سب ح عالنالتايبوغرافي الحديثة تساهم بشكل كبير في رفع مستوى اإل اتجاهات(: "إن هيئة تدريسية
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باإلضافة  ذلكية، و عالنفكرة اإلالسلبًا على  أووتوظيفها يؤثر إيجابًا  ،المعرفة بأصول التعامل مع الخط

الة الرس يصالجميع عناصر التصميم األخرى، فجميعها تعمل معَا بشكل متكامل ومترابط إل إلى

 ية".عالناإل

يث غير المباشرة، ح اإلعالنات إلىالحديث يتجه  عالن( بأن اإلعضو هيئة تدريس) وعبرت مشتركة

الحاضر  في الوقت التجارية اإلعالنات، حيث قالت: "تهدراك فكر وا   عالنتكمن مهمة الجمهور بتحليل اإل

ية، عالنتحليل من ِقبل الجمهور لكي يفهمها ويدرك الفكرة والرسالة اإل إلىنما تحتاج ليست مباشرة، وا  

 ويجب على كل مصمم أن يدرك مدى ،هو أمر أساسي عالنعمل تصميم جيد يناسب فكرة اإلأن و 

لتايبوغرافي الحديثة في ا اتجاهاتأثرت  بينما اكتفى مشارك بقوله: " ."خراج عمل فني مبدعأهميته في إ

 التجاري". عالنبمستوى اإل االرتقاءيجابيًا في إ

ثة، التايبوغرافي الحدي اتجاهاتومن جهة أخرى، قام مشترك بإدراج عدة نقاط تعبر عن كيفية مساهمة 

 فقال:

 التجاري تكمن في: عالنبمستوى اإل االرتقاءالتايوغرافي الحديثة في  اتجاهات"إن مساهمة 

التايبوغرافي الحديثة ساهمت في التأثير على سيكولوجية المشاعر والعواطف لدى  اتجاهات .1

 المستهلك.

 ة وعيه لها.وزياد االتجاهاتتمع لهذه ساهمت في التأثير على العادات والتقاليد ومدى تقبل المج .2

 ية.عالنأصبحت أداة فعالة لحل كثير من المشاكل التي تواجه المصمم في الحمالت اإل .1

 "ين وتطويرها وتعزيزها.و اساعدت في تصميم العن  .4
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ى الذي يحتوي عل عانالتأثير السيكولوجي الذي يتأثر به المستهلك عند مشاهدته لإل 4-2-2

 التايبوغرافي الحديثة اتجاهات

؛ حيث إن أغلب المشتركين لم يتمكنوا من اإلجابة عن هذا جداً  كانت اإلجابات لهذا السؤال محدودة

ليس على التأثير المستهلك و  انتباهحجم التايبوغرافي ولونه في جذب على شكل و  بعضهم فقد ركز ،السؤال

 تأثير التايبوغرافي ليس ذي أهمية كبيرة، ونفى آخر ، والبعض اآلخر قال أنالذي يخلفه هذا الجذب

لذلك  ،بأنه ال يوجد تأثيرات بتاتًا، وأغلب المشاركين وجدوا صعوبة في اإلجابة عن هذا السؤال مؤكداً 

 .هذا السؤاللنجد قلة في المعلومات المتعلقة 

حرك رافي الحديثة تعن وجهة نظره، بأن اتجاهات التايبوغ أحد المشاركين )عضو هيئة تدريس( عبر

حيث قال: "التايبوغرافي التأثيري يعمل على تحريك حواس المشاهد اتجاه منتج معين، حواس المستهلك 

 .سواء كانت سلعة أو خدمة، أو سياسية أو اجتماعية، و يجب أن يكون مكمالً لعناصر التصميم األخرى"

همية ليس ذو أهمية كبيرة، فقال: "ليس هناك أ د المشاركين )عضو هيئة تدريس( أن التايبوغرافييرى أح

ومن  ،عالن يحتوي على عدة عناصرى التايبوغرافي التأثيري، ألن اإللإلعالن الذي يحتوي علكبيرة 

وجهة نظري الشخصية فإن الصور لها التأثير األكبر في اإلعالن على المشاهد، وخصوصًا إذا كانت 

 "الصورة مؤثرة ومرتبطة بفكرة اإلعالن

 ًا".: "ال يوجد تأثير إطالقخرين بنفي بوجود تأثير أصاًل، قائلينمشاركين آ ثالثة بينما اكتفى

 ةألساسيفي التايبوغرافي فقال:"إن العوامل اتجاهات الحديثة خر عن جميع األسئلة المتعلقة باالفيما أجاب آ

 .لجذب المستهلك هي شكل وحجم ولون التايبوغرافي "
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 النتائج، والتوصيات، والمقترحات
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 النتائج، والتوصيات، والمقترحات

 تأثير اتجاهات التايبوغرافي الحديثة على تصميم اإلعالن التجاري فيُنّفذت الدراسة الحالية الستكشاف 

فقد  ؛والعالمي . ولحداثة موضوع الدراسة، وضعف التأسيس النظري له على المستوى المحلياألردن

ه الدراسة األسلوب االستكشافي الوصفي: أي اهتمت بوصف الظواهر أكثر من أن تفّسرها؛ اتبعت هذ

ينة قصدية وقد ُأجريت مقابالت شبه ُمقننة مع ع ،لذلك كانت األساليب النوعية األنسب في تطبيقها ميدانّياً 

 .ختصاصأصحاب الخبرة واال (1و) ،أعضاء هيئة تدريسة( 8مكّونة من )

ما تأثير االتجاهات التايبوغرافية الحديثة على تصميم اإلعالن التجاري في  بسؤال عام: "وبدأت الدراسة 

 :ينسؤالين اثنبالتزامن مع جمعها؛ مما أثمر عن إجابة . وقد جرى تحليل البيانات الميدانية "؟األردن
  وجية وتطبيقه السيكولما مدى وعي المصمم الجرافيكي باتجاهات التايبوغرافي الحديثة وتأثيراتها

 لها؟

  ما مدى مساهمة اتجاهات التايبوغرافي الحديثة في االرتقاء بمستوى تصميم اإلعالن التجاري

 ؟األردنفي 

 النتائج 5-1

ممين أن بعض المص إلى م اتجاهات التايبوغرافي الحديثة،بتفضيل المصمأظهرت النتائج المتعلقة 

ن سبب حليل وأت إلىلسهولة استيعاب الرسالة اإلعالنية وألنها ال تحتاج تجاهات التقليدية تخدمون االيس

تجاهات الحديثة في التايبوغرافي يدل على قلة خبرتهم وعدم اهتمامهم عدم تفضيل بعض المصممين لال
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م غرافي الحديثة على المستهلك، وأيضًا يعود سبب عدثير الذي يخلفه استخدام اتجاهات التايبو بالتأ

مرحلة هتمام بمادة التايبوغرافي أثناء العدم اال إلىالمصمم االتجاهات الحديثة في التايبوغرافي استخدام 

 ية، وعدم تدريسها بالشكل الصحيح األردنالدراسية في أغلب الجامعات 

تطورات أهمية مواكبة المصمم لل إلى التطوير الذاتي للمصمم وصقل مواهبه،وأظهرت النتائج على صعيد 

خراج تصاميم تحمل أفكارًا ولها القدرة على  ي العالم بشكل دوري ومستمرف الحاصلة إلرضاء العمالء وا 

هذا  رونية المتخصصة فيقراءة للكتب وتصفح المواقع اإللكتمن خالل وذلك التأثير في الجمهور، 

أو غيرها من الدول  األردنيضًا من خالل المشاركة في ورشات العمل التي يتم عقدها في المجال، وأ

 األخرى، والتسجيل في دورات في التصميم الجرافيكي لبرامج حديثة تخدم هذا المجال.

ي في ، بأن المصمم الجرافيكمدى استعانة المصمم باتجاهات التايبوغرافي الحديثةواظهرت نتائج بند 

 البًا ما يكون له يد فيال يملك الحرية المطلقة في عمل تصميم اإلعالن، وذلك ألن العميل غ األردن

عملية التصميم بشكل مباشر من اختيار عناصر التصميم واأللوان المستخدمة والتنسيق العام للتصميم، 

تصميم فقير لقواعد التصميم وأسسه، وينتج عنه إعالن ال يلبي رغبات واحتياجات األمر الذي ينتج عنه 

 وصقل مواهبه.المصمم، وهذا هو سبب عدم رغبة المصمم لتطوير ذاته 

مستوى تصميم رتقاء باهات التايبوغرافي الحديثة في اال كيفية مساهمة اتجأما بالنسبة لنتائج السؤال عن 

استخدام اتجاهات التايبوغرافي الحديثة تؤثر في المستهلك ، أن استخدام األردناإلعان التجاري في 

خدام ي لتحليلها واستيعابها، ألن استاألردنوقت أطول من المستهلك  إلىبشكل كبير، ولكنها تحتاج 

تحليل  لىإاتجاهات التايبوغرافي الحديثة في التصميم يعتبر من اإلعالنات غير المباشرة، أي أنه يحتاج 
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يصال فكرة اإلعالن، ويجب اختيار األسلوب المناسب في التصميم حسب موضوع المستهلك لها إل

 اإلعالن، للتأثير على مشاعر وعواطف الجمهور.

التأثير السيكولوجي الذي يتأثر به المستهلك عن سؤال الومن جهة أخرى جاءت اإلجابات المتعلقة ب

 محدودة جدًا، وبالتالي فإنعند مشاهدته لإلعان الذي يحتوي على اتجاهات التايبوغرافي الحديثة 

افي تؤثر على التايبوغر البيانات والنتائج محدودة أيضًا، التي أظهرت بأن استخدام االتجاهات الحديثة في 

عواطف المشاهد وتحرك حواسه، وبالتالي تؤثر على استجابته لإلعالن، هذا اذا كانت جميع عناصر 

 ل مناسب ويخدم فكرة اإلعالن.التصميم المستخدمة في اإلعالن منسجمة معًا بشك

 التوصيات  5-2

ناء أث أكثر من مادة لهاية بمادة التايبوغرافي، وتخصيص لها األردنزيادة اهتمام الجامعات  .1

 المرحلة الدراسية.

يجب على المصمم مواكبة التطورات في عالم التصميم الجرافيكي، وخاصة مجال التايبوغرافي،  .2

 من خالل تصفح المواقع اإللكترونية ومطالعة الكتب.

ركة في ورشات العمل التي تقام على المصمم أن يسعى لتطوير ذاته، وذلك من خالل المشا .1

 ، والتسجيل في دورات لتعلم برامج حديثة بشتى المجاالت التي تخدم المصمم.األردنفي 

، ألردنااتجاهات التايبوغرافي الحديثة في تصميم اإلعالن في العمل على نشر استخدامات  .4

 ثيرات عظيمة على الجمهور.لما لها من تأ
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المبتكرة والمدروسة بعناية التي تستهدف الفئات المختلفة  دعم وتشجيع التصاميمالعمل على  .1

 .بهدف تغيير النمط السلوكي للمستهلك

 رتقاء بمستوى اإلعالنالحديثة للمساعدة على اال استخدام اتجاهات التايبوغرافي تشجيع .1

 . في األردن التجاري
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