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 ردنالتجارية المعاصرة بال  اإلعالناتشكاليه المحافظة على الهوية العربية في إ
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 الدكتور وائل عبد الصبور
 الملخص

صر ثورة نعيش في ع ألنناالعربية من القضايا المهمة وال سيما الثقافية الحفاظ على الهوية  ان
 ي،ناإلعالمجال التصميم  بما في ذلك الحياة،مناحي وامتزاج حضاري يستهدف جميع  معلوماتية

لى التأثير وقادر ع، فئات المجتمع مع جميعبصري تواصل كبرى باعتباره لغة  أهميةوالذي يكتسب 
التعرف على  إلىتهدف هذه الدراسة و  ية.األخالق ومرجعتيهد المجتمع ذا ما احترم تقاليإااليجابي 

ارب التعرف على تج، وكذلك للمجتمع ةالثقافي الهويةتعزز  كلغةالتجاري  التصميم الجرافيكي أهمية
 ينلمنهجاوقد اعتمدت الدراسة  التصميم.في لمجتمع الثقافية لهوية البعض الدول في المحافظة على 

  تجريبي. والشبة التحليلي، الوصفي

 اإلعالن يف الثقافية الهوية تحقق مدى حول اسييييتبانة بتصييييميم الباحثة قامت السييييياق ذلك وفي
 اإلعالناتبالمهتمين المصيييييييممين  على اسيييييييتبانة 032 بتوزيع وقامت باألردن، المعاصييييييير التجاري
 عالناتاإلاظهرت نتائج تحليل االسييييييييييتبانة قناعة غالبية المصييييييييييممين بعدم اتسيييييييييياق لقد و  التجارية.

تقياليييد لوعيدم مراعيياتهيا ل ،األردنيالتجياريية المعياصييييييييييييييرة بياألردن مع الهويية الثقيافيية العربيية للمجتمع 
 المجتمعية.واألعراف 

هدف الي ي قامت الباحثة بتصميم موقع الكتروني اليها،وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل 
على  وذلك لتحفيز المصممين الجرافيكيين المعاصر،ي اإلعالنتعزيز الهوية العربية في التصميم 

  .األردنيالثقافية للمجتمع  مع الهويةوالعناصر البصرية المتسقة استخدام المفردات 

وتوصي الدراسة بضرورة التأكيد على تعزيز الهوية الثقافية في التصميم الجرافيكي بداية من 
لز  اإلعالنمرحلة الدراسة الجامعية. كما توصي الدراسة بضرورة تفعيل دور الرقابة على  ام الجهات وا 

 المعلنة بالحفاظ على الهوية العربية في التصميم. 

 .الجرافيكي المعاصر الثقافية، التصميمالهوية  اري،التج اإلعالن المفتاحية:الكلمات 
The Problem of Maintaining Arab Identity in Contemporary 

Commercial Advertisements in Jordan 



 م
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Abstract 

Preserving the Arab cultural identity is an important issue, especially because we live 

in the era of an information revolution and, and cultural integration that targets all fields 

of life, including the field of graphic design. Which acquires great importance as a visual 

communication language reaching different sectors of the public, and able to create 

positive influence when respecting the traditions and moral values of the society. 

This study aims to identify the importance of commercial graphic design as a visual 

communication language that promotes the cultural identity of the society, as well as to 

review the experiences of some countries in preserving the culture identity of society in 

commercial graphic design.  

The study adopted the descriptive analytical and quasi-experimental approaches. In 

that context, the researcher designed a questionnaire about the extent of achieving cultural 

identity in contemporary commercial advertising in Jordan, and distributed 230 

questionnaires to designers interested in commercial advertising. The results of the 

questionnaire analysis showed the conviction of most designers of the inconsistency of 

contemporary commercial advertisements in Jordan with the Arab cultural identity of 

Jordanian society, and the inconsideration of social traditions and customs in commercial 

advertising.  

In the light of the research findings, the researcher designed a website aimed to 

enhancing the Arab identity in contemporary advertising design, in order to motivate 

graphic designers to use vocabulary and visual elements consistent with the cultural 

identity of Jordanian society. 

The study recommends the necessity of emphasizing the promotion of cultural 

identity in graphic design, starting from the university study stage. The study also 

recommends the necessity of activating the roles of controlling advertising and requiring 

advertisers to preserve the Arab identity in the design. 

Keywords: Commercial Advertising, Cultural Identity, Contemporary graphic 

design. 
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 الفصل الول
 وأهميتهاالدراسة  خلفية

 المقدمة

 كلتاليومية والتي في مجموعها شيسعى لتسجيل كل جوانب حياته  اإلنسانمنذ فجر التاريخ و 

المستقبل  لىإوستكون تراث يمتد في حياتنا وينتقل  جيال،األبداية تأسيس حضارة وثقافة تنتقل عبر 

 الحاضر بكل تحوالته والمستقبل بكل احتماالته. يمثل ن ذلك اإلرث الثقافيإ. منافهو جزء 

قيم دليل  فهو بما يحمله من مم،لألشكاله مبعث فخر أنواعه و أويعد التراث الثقافي على اختالف 

 االمة.صالة المعبرة عن هوية على العراقة واأل

كرون فكل ما خلفه الحكماء والمف معينة،لفترة زمنية  أولفئة معينة  دال يحدي اإلنسانن التراث إ

 علميًا، ويعدو شتى حقول المعرفة يعد تراثًا ثقافيًا في والعلماء والفقهاء والفالسفة والشعراء والفنانون 

ن المحافظة على هذا التراث واالعتزاز به هو الضامن االساسي إوعليه ف الحضارة،برز مقومات أمن 

 الحضارة.الستمرار تلك 

 كوننايما وال س المهمة،ذا المفهوم يعتبر الحفاظ على الهوية العربية من القضايا من هانطالقًا و 

جال التصميم م وامتزاج حضاري يستهدف جميع الميادين، بما في ذلك معلوماتيةنعيش في عصر ثورة 

 .لمجتمعا فاعلة مع قطاع كبير من تواصلكبرى باعتباره لغة  أهميةوالذي يكتسب ،  الجرافيكي

ي كأحد فروع التصميم الجرافيكي األساسية يؤثر بشكل كبير في المجتمع، ويمكن اإلعالنوالتصميم 

ية، وقد خالقاألمرجعتيه و تقاليد المجتمع  اإلعالن ذا ما احترمإ إيجابياأن يكون تأثيرا التأثير ذلك ل

 تقاليده.الثقافية وأعرفه و هوية المجتمع اإلعالني يكون ذلك التأثير سلبيًا إذا لم يراعي التصميم 

رورة صبح ضأ في األردن ية المعاصرةاإلعالنن الحفاظ على الهوية العربية في التصاميم إ
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ز بين لغاء الحواجإ إلىدى أكبير وثقافي احدثته العولمة من تداخل وامتزاج حضاري  وخاصة بعد ما

ى األخر، علطريق التجديد والتعرف تمثل فهي من جهة  حدين،صبحت سالح ذو أفالدول والشعوب 

 مغايرة.الهوية الثقافية والذوبان في ثقافات االنفصال عن  إلى قد تؤديخرى أومن جهة 

في  يةفي البعد عن الهوية العرب ياإلعالنفي التصميم  ثقافيواالمتزاج ال اإلدماجوتكمن خطورة 

قد خرى أفات من ثقاتصميمية  صياغاتواستيراد ، التقليد بشكل غير مدروس  إلىاللجوء و  التصميم،

 .االخرى وتميزنا عن الشعوب ،حضارتنامالمح الهوية العربية التي تشكل  طمس تؤدي الي

ليطًا غير خ يمثلقد و  ،المختلفةلثقافات ا بصري يعكسهو بمثابة طرح  ياإلعالنن التصميم إ

قد و  .ريبغ أوعمل تصميمي هجين  لتنتجثقافات مختلفة تندمج عناصر تصميمية من من  متجانس

على ف للمجتمع،ة الثقافي على الهوية يتمايز التصميم اإلعالني كمنتج بصري بناًء على قدر اتساقه مع

شكل ن الأال إ العالم،نحاء أجميع في موحدة الجرافيكي تكاد تكون عناصر التصميم  ن  أالرغم من 

  الثقافية.ويتسق مع هويته  المجتمع،ن يحترم خصوصية أي يجب اإلعالنوالمضمون 

 دراسةو  ردن،باألالتجاري  اإلعالنلقاء الضوء على واقع إ ةحاول الباحثتومن خالل هذا البحث س

ية وقيمه الثقاف األردنيبطبيعة وخصوصية المجتمع  باألردنالتجاري المعاصر  اإلعالنعالقة 

 إلعالنااستطالع تجارب بعض الدول المحيطة في مجال  ةحاول الباحثتكما س ية،األخالقومرجعياته 

 .للمجتمعالثقافية  هويةالومدى نجاحها في الحفاظ على  المعاصر،التجاري 

 مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة حول ظاهرة استخدام صياغات تصميمية غربية في االعالن التجاري 

المعاصر ، تلك الظاهرة بداءت تطغى على المشهد البصري في الشارع االردني واصبحت تمثل 

عنصرا بصريا دخيال على المجتمع االردني . وبما أن االعالن التجاري يمثل أحد أهم وسائل االتصال 
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ي الفاعلة في المجتمع ، فانه من الضروري التاكد من موائمة ذلك المنتج البصري مع محيطه البصر 

المجتمعي ، واتساقه مع منظومته االخالقية . وتتناول هذه الدراسة نماذج من االعالنات التجاري 

مات يالمعاصرة في االردن ، وتقارنها بتجارب اعالنية من الدول المحيطة من حيث اتساق هذه التصم

 االعالنية مع الهوية الثقافية العربية . 

 الدراسة أهداف

 .التصميم الجرافيكي كلغة تعزز التواصل الثقافي للمجتمع أهميةف على التعر   -

 .نياالعال التصميمفي ف على تجارب بعض الدول في المحافظة على هوية المجتمع التعر   -

 المعاصرة.التجارية  اإلعالناتتوظيفها في  ةودرجالكشف عن عناصر الهوية العربية  -

 الدراسة أهمية

هوية الوتستكشف مدى موائمته مع  باألردن،التجاري المعاصر  اإلعالنواقع  تدرس الباحثة

 وذلك في ظل التحول الكبير في المشهد البصري في ،األردنيبالمجتمع  يةاألخالقالثقافية والقيم 

ور المصمم دالتأكيد على هذه الدراسة في  أهمية تتمثل. و األردنيالبيئة الداخلية والخارجية للشارع 

متزاج الحضاري ظل اال التجاري في اإلعالن العربية فيالثقافية الهوية تعزيز في  األردنيالجرافيكي 

التي ساهمت في الحفاظ على هوية الجوار دول والتعرف على تجارب بعض  العولمة،الناتج عن 

وقد تمثل هذه الدراسة مقدمة لدراسات أخرى تعني بتعزيز  من خالل التصميم الجرافيكي. المجتمع

الهوية العربية في التصميم الجرافيكي على المستويين الوطني والقومي. وقد تفيد هذه الدراسة برامج 

ة اديميألكاالتصميم الجرافيكي في الجامعات األردنية، كما قد تمثل هذه الدراسة إضافة للمكتبات 

 الجامعية باألردن. 
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 الدراسة حدود

 .األردن –العاصمة عمان  :مكانية الحدود

 . م 0202 إلى 0212 ستجرى الدراسة بين عام :زمانية الحدود

 التجارية في العاصمة عمان وما تشمله من عناصر التصميم اإلعالنات موضوعية:الحدود 

 الجرافيكي.

 الدراسة أسئلة

 اسة:الدر سيتم االجابة عليها الحقا خالل هذه  والتيالتساؤالت التي تطرحها هذه الدراسة 

 مع قيم المجتمع؟ باألردنالتجاري المعاصر  اإلعالنما مدى اتساق  -

 لتصميم االعالني المعاصر ؟االعربية في الثقافية الهوية هي عناصر ما  -

  الدراسةالدراسة  فرضياتفرضيات

وجود عملية استتتتيراد وتدليد للتيتتتاميب مم ظب  ممصب الميتتتمميم انرد ييم مم  ةفترض الباحثت -

ع ايتتر مواظا التيتتاميب الجاالم الموجودم علك  تتبتة ان تر   وا ا ستتبب م ب للبمد عم ال وية 

 المربية.

امتتا يتة الحفتاص علك ال ويتة المربيتة بتالتيتتتتتتتميب الجرا يتق ا ا وج    اظا   ةفترض البتاحثتت -

  ق اتجاه انستفادم مم مفردا  وخيائص الثدا ة المربية. الميمميم

 الدراسةمصطلحات 

 ها،عداتميز الجماعة عمن  والثابتة،"مجموعة من المالمح الثقافية االساسية  (:)اصطالحاً  الهوية

 (0212 ،يالغبر). منها يؤدي لتصدع كيان الجماعة األدبي" أكثر أوبحيث ان تجاهل واحدًا 

بواسطتها  والتي نفسه،وهناك من عرفها بأنها" الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها ان يعرف 

هي شفرة تتجمع و  بها،تلك الجماعة التي تربطه عالقة قوية  إلىيتعرف عليه االخرون بوصفه ينتمي 
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 .الجتماعيابداعي وطابع حياتها في الواقع عناصرها العرقية على مدار تاريخ الجماعة خالل تراثها اإل

 (0210 مناصريه،)

ن مجموعة. إنها جزء م إلىالهوية الثقافية هي شعور باالنتماء  )اصطالحًا(:الهوية الثقافية 

دراكه لذاته و   االجتماعية،ة الطبق أو الدين، أو العرق، أو بالجنسية،ترتبط قد تصور الشخص لذاته وا 

وفي هذا . المتميزة يةثقافسماتها الأي نوع من الفئات االجتماعية التي لها  أو المنطقة، أو الجيل، أو

إن الهوية الثقافية هي سمة مميزة للفرد ولكن أيًضا لمجموعة متطابقة ثقافًيا من السياق يمكننا القول ب

 (Ennaji, 2005)التنشئة.  أو الثقافيةاألعضاء الذين يتشاركون نفس الهوية 

( بأنها "منظومة متكاملة من المعطيات المادية المفكر الفرنسي )إليكس ميكلفلي كما عرفها

وحدتها التي وتتميز ب المعرفي،من عمليات التكامل  والنفسية والمعنوية واالجتماعية تنطوي على نسق

 (.0226 ليمان،س)تتجسد في الروح الداخلية التي تنطوي على خاصية اإلحساس بالهوية والشعور بها"

 لصالح العالم المتقدم والقيم، والتقاليد، العادات،هي عالمية ثقافيًا " )اصطالحًا(:العولمة 

 لعالم،امحاولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم الغربي على بقية دول  اخر:وبمعنى  اقتصاديا،

. لحضارات واذابة خصائص المجتمعات"خلط كافة ا إلىبشكل يؤدي  منها،خاصة النامي 

 (1222_الخراشي،)

 لعام،اعلى انها" ظاهرة االنتماء العالمي بمعناه  في مجلة اليمامة بتحقيق عن العولمة كما عرفت

مي االنتماء العال إلىفهي تشمل الخروج من االطر المحدودة  عدة،وهي تعبير مختصر عن مفاهيم 

 لذات،ادم االغالق على الفكري على االخر وع اإلنفتاحففي جانبها الفكري والثقافي هي  األعم،

 .االخر، ال لشيء سوى أنه مغاير في الفكر " إللغاءورفض التعصب الفكري الذي يدعو 
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 الفصل الثاني
 السابقة والدراساتالدب النظري 

 

 الول: الهويةالمبحث  1.2

 مفهوم الهوية  1.1.2

ًا بين ان ثمة ترابطًا وثيق إلىان نبدأ به عند وضع مفهوم للهوية هو االشارة  يما ينبغإن اول 

التراث مكون ف هوية،فال يوجد هوية بدون تراث تستند اليه وال تراث يؤسس بدون  والهوية،التراث 

ية وان االمم والحضارات تعرف بهويتها التراث عنه،اساسي للهوية والهوية معبرة عن التراث وناقلة 

مايتها وجودها وتواصل اجيالها وضرورة يجب ح هذا التراث هو جذور باعتبارالتي تجسدها في ثقافتها 

فاظ على الح ذلك فإنوعلى  والذوبان.والمحافظة عليها فالهوية هي الحصانة الواقية ضد التالشي 

 (0211 التويجري،التراث هو في الوقت ذاته حفاظ على الهوية. )

 أوقومية ال أولدين يمكن التعبير عن الهوية من خالل سمات تشترك فيها الجماعة الواحدة مثل ا

اللغة والن هذه السمات متغيرة بحسب طريقة استخدامها وتوظيفها فتحديد مفهوم للهوية  أوالعرق 

مسألة بالغة الصعوبة خاصة بعد الثورة التكنولوجية واالتصالية حيث اصبحت تتسابق مع قدرة 

تالي ممكن ة مختلفة، وبالفي محاولة التكيف في بيئة مختلفة لها لغة خاصة وهوي وكفاءته اإلنسان

مجتمع ان يخسر هويته وشخصيته بمجرد ان يتفاعل مع هذه البيئات المجتمعية ، فيصبح الفرد  ألي

 (0222ثقافة مميزة له .)الجابري،  أوشخصية  أوفي هذه البيئة الجديدة بدون هوية 

 الهويةأبعاد ومصادر 

 يلي: فيمايمكن تلخيص اهم مصادر الهوية 
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 وهو من أهم العربية،معظم المجتمعات  فيهو المصدر األساسي للتشريع دين يعد ال :الدين

ي غمار ف المجتمعات العربية تتحصن بالدينفكثير من  العربية،في بلورة الهوية  الفاعلةالمصادر 

 والظواهر االجتماعية الناجمة عن االفتنان بالغرب.التغيرات المتسارعة 

في  ةقواالجتماعي محددًا رئيسيييييًا لتشييييكل هوية طب واالقتصييييادي، الثقافي،يشييييكل المسييييتوى  الطبقة:

 المجتمع.

وهذا يعتمد على طريقة التوظيف السييييييييياسييييييييي والتعبئة للمجموعات عبر إعطائهم إحسيييييييياس  العرق:

ن حاولت بعض القوانين تجاهله. والتاريخ،باالنتماء   كما يبرز العرق كمحدد حتى وا 

ز العمر يبر والجنسييييييييييييييية، نظرًا لالختالفات السيييييييييييييييكولوجية لمختلف الفئات العمرية  والجنس:العمر 

 .الثقافية واالنتماءات االفكارجنسية متمايزة من حيث  أووالجنس كمحددين لمجموعات عمرية 

هم في عنصييير تمايز م المعرفة،ونقل  للتواصيييل دورها المهم كوسييييلة إلى باإلضيييافةة تعد اللغ :اللغة

فحين توجد عدة لغات محلية تجعل الجماعات التي تمارسييييييييييييييها تصييييييييييييييارع لفرض وجودها  المجتمع،

 ككيان متميز عن بقية المجموعات.

انتقاء الفرد من  وتعتبر درجة ديناميكية،تعد الثقافة الجزء المكتسييب في بنية الهوية واالكثر  الثقافة:

 (0214 ي،فيالل)للهوية. دًا اساسيًا محد والتربوية،الموروث الثقافي بواسطة العمليات االجتماعية 

 الهوية الثقافية صفات

 لهاو  الجماعة أعضاء بين المشتركة السمات من متماسكة منظومة من تتألف الهوية الثقافية

 :هما رئيسيتان صفتان

 .غيرها عن الجماعة تميز نهاأ .1

 . الجماعة اعتزاز موضع نهاأ  .0

 عن بارةع وهي ،واحد نظام في في بعضها البعض المرتبطة السمات من اً عدد تتضمن فالهوية
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 وحيضارية، ةاجتماعي حقائق إلى لتحويلها متواصل، إنساني جهد إلى تحتاج التي المطلقة، القيم تلك

نما ،ًً  مجتمعيا واقعاً  ليست فالهويية  بفعل افهمه يتجدد التي والمطلقة الجوهرية األمة قيم هي وا 

دراكه اإلنسان  دور دديح الذي هو اإلنسانف ،تواجههالتي  عصره مشكالت تحدي عليى وقدرتيه وا 

 .حضاري وفعيل وحيويية ثيراء مصدر إلى هويتههو من يحول و  المعاصر واقعه في الهوية

نما ،عالمنا ومجتمعنا لمشكالتًً  سحريا حالً  ليست والهوية  ري،الضرو  الوعاء بمثابة هي وا 

 على حنصطل والتي والخالدة المطلقة القيم هذه ترجمة أجل من الجهود منيه تنطليق أن ينبغي الذي

 تساؤالته على وتجيب اإلنسان مشكالت تعالج وبرامج وحقيائق وقائع إلى" الثقافية الهوية" بي تسميتها

شكالياته  (0220، محفوظ) .المعاصرة وا 

 الفرد به يزيتم وما الذات، خصوصية أي للنفس والمطابقة الغير عن االمتياز هي فالهوية وبذلك

 المفهوم اعتمدنا فإن ولذلك ومقومات، قيم ومن ومميزات خصائص مين الغيير، عين لمجتمعا أو

 من مجموعةب مجتمع شخصية تفرد" نهابأ الهوية تعريف يمكن ذلك ضوء وفي .(هوية) لكلمة اللغوي

 عناصر ةعد تشكلها والتي ىاألخر  لمجتمعاتا هويات باقي عن تميزها التي والخصائص الصفات

 (0224خليل ،). يةاألخالق والقيم ،والتقاليد ،والعادات ،والدين اللغة، أهمها

 الثقافية الهوية مستويات

 .الواحد المجتمع داخل األفراد بين التنوع تخلق التي وهي شخصيةال الهوية .1

 .تمعاتلمجا بين التنوع لقتخوهي التي  جماعيةال الهوية .0

 فهي ني،الوط ىالمستو  إلى المحلى ىالمستو  إلى الذاتي ىالمستو  من وتتسع تضيق الهوية أن

 ثالثة إلى ةالهوي تقسيم ويمكن ،يهددها الذي والخطر المصالح بحسب المستويات هيذه بيين ميتغيرة

 :وهي متداخلة مستويات



9 
 

، حزبا أو دينية، جماعة أو طائفة، أو كانت، قبيلة :الواحدة الجماعة داخل الفرد هوية .1  أو ًً

 يهاف ويتعامل" آخر" لها" أنا" عن عبارة ومستقلة، متميزة هوية عيييين عبييييارة )هو خال .... نقابة

 .نفسها الجماعة داخل اآلخرين مع الفرد

 خالله، من" آخر" و بها خاصييييية" أنا" األمة داخل جماعة لكل :المة داخل الجماعة هوية .0

 هذه في التميز هذا ويظهر ،ىاألخر  الجماعة عن تميزها معينة خييييييييييييصوصيه جماعيييييييييييية فلكل

 .متطابقة هويات ليست بوصيفها األخرى الهويات خالل من الجماعية الهوية

، نطاقا وأوسع ًا،تجريد أكثر هوية وهي: ىالخر  المم إزاء الواحدة المة هوية .3  بليةقا وأكثر ًً

 .واالختالف والتنوع للتعدد

 بحسبًً  يقاوضًً  إتساعا منهما كل ىمد يتغير حيث ثابتة، ليست المستويات هذه بين العالقةو 

 مصالحال أو الجماعية أو الفردية تحركها والتي ،الالتضامنو  والتضامن ،الالصراعو  اليصراع أنواع

 وبموقعه "اآلخر" بنوع تتحدد الثالثة المستويات هيذه بين فالعالقة ذلك وعلى والقومية، الوطنية

 (0223 الجابري، عثمان،) وطموحاته.

 نتقيلت وحضارية تاريخية عمليةكونها  عن تخرج ال والهوية نحن، هوية بدون أنا هوية يوجد ال

 وعالقاتنا مارساتنام من يتكون لمجتمعفا. للتفرد متقدمة حالة إلى للنحن، الشمولية الهيمنة من بالبشرية

ن المتبادلة، ع. مجتم في إال الفرد يوجد فال طبيعية، قوى ليست فهي ،"حرة" العالقات هذه تكن لم وا 

 (0225مناع ،)

 الثقافية المحددات العامة للهوية

ان البحث عن المحددات العامة للهوية يقودنا لتتبع عدداً من المفاهيم والتي تشكل مرتكزات هامة 

ئة وتنطلق كافة هذه المفاهيم من تفاعل الذات واالخر وعناصر البي للخريطة الثقافية الفردية والجمعية
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ومن تفاعل عناصر البيئة بأنماط السلوك الثقافية تنتج القيم وعلى اساس  السلوك،وأنماط  المادية،

أبو )لثقافية. اوالتي تعتبر المحددات العامة للهوية القيم تنتج العادات والتقاليد والمعايير االجتماعية 

 (0220 اصبع،

 القيم: -

العلماء وتكمن  هاالتي توصل الي للقياس بأي من الوسائلتعتبر القيم حقيقة سيكولوجية غير قابلة 

من  يتجزأء ال وهي جز  ية،اإلنسانالقيم إعتقادًا من نسج الخبرة  البشري، وتعتبرحقيقتها في العقل 

تي يضعها لحد كبير على المعايير ا إلىكيان هذه الخبرة وما يعتقده الفرد صوابًا وذا قيمة يتوقف 

 رال يبتكهو ف وتقاليده ،  ، وأعرافه ،بأوضاع المجتمع  يتاثر اإلنسانان  المجتمع الذي يعيش فيه.

نما يستمدها من منظومه أخالقية ، و لنفسه  يرتدي  أو سلوكاً  كال يسلوهو لذلك  ،مجتمعه وبيئته ا 

 ،المألوفلذا فإن الخروج عن الجماعة يعد خروجًا عن  فيه،مالبس مخالفة للمجتمع الذي يعيش 

ينية والثقافية الد القيم باختالفالمجتمعات وانما هي نسبية تختلف وليست القيم كلها واحدة في كل 

 .والفنيةوالسياسية 

 العادات: -

 مارساتلما أنها أي المحلي، المجتمع في المختلفون األفراد يمارسها التي المتكررة األفعال هي

 . لواحدا المحلي المجتمع داخل تمارس التي والتصرفات واالتجاهات الناس يعتادها التي النموذجية

 التقاليد: -

 نجد ينماب،  والجماعة الفرد لدي والثابت المستقر السلوك في تتمثل العادات أنًً  سابقا ذكرنا

،  لماضيا في مجتمع ب مرت التي التجاربناتجة عن تراكم منظومة أخالقية  عن عبارة هي التقاليد

 التقاليد خضعت وقد يقره المجتمع . الذي المحدد التقاليداطار  يشكل مما ، الخلف عن السلف ويتناقلها
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 تأصالً  أكثر دالتقالي تكون القرى كمجتمع الصغير المجتمع وفي. للغاية شديد ببطء لكن للتغيير،

المجتمعي،  سلمللًً  تهديدا يعد التقاليد وانتهاك. عريضة بصورة وانتشارها توارثها بسببًً  ورسوخا

 المحافظة المجتمعات في السيما

 المعايير االجتماعية: -

ن يحول معي اجتماعيهي النمط الشائع للسلوك العام والذي يتميز به األفراد وتكون في إطار 

عليه ثقافة  دون إحداث التغيير. وأن لكل ثقافة معاييرها الخاصة بها، وما تراه ثقافة ذا قيمة تحكم

 (0222 عابدين،) .أخري بأنه غير ذي قيمة

 عليهاوظيفة الهوية والحفاظ 

منذ ستة قرون كاملة قام ابن خلدون بعمل مقارنة نظرية لمجابهة العولمة ولقد استخلصها من 

تحاليل قديمة جدًا ملخص هذه التحاليل انه كلما انفتحت الحدود واتسعت الفضاءات تصبح الحاجة 

االحتماء اللجوء و  إلىعلى العالم االخر تزداد النزعة  اإلنفتاح دما يزداوبقدر  وملحة،الهوية قوية  إلى

 ( 0223راشد ،)االوطان. بالهوية وكأن هناك جدلية طبيعية تفرض قانونها على حياة 

 إلىد فالتراث سيمت الستمرار الهوية، الضامنوعلى ذلك فإن االحتفاظ بالجذور الثقافية هو 

حاضرنا ع بما يتناسب مونحاول احياؤه  وارثنا الثقافي،ندرس تراثنا االجيال القادمة فيجب علينا ان 

ناتهاب العربيَّة الهويَّةعلى  تأكيدتبرز أهمية ال هنا ومن المعاصر.  وتحصينها لفة،المخت وأبعاِدها مكوِّ

 لتفاُعلا َتعزيز على التأكيد أيًضا عليها يجب الوقت نفس وفي ،عولمةالو  قاالخترا محاوالت ضد

 واإلفادة لمتباَدل،ا والتأثير الندِّية على التَّفاعل هذا يقوم بحيث األخرى؛ الثَّقافات معَطيات مع اإليجابي

 .َذَوبان أو رانبها دون اآلخر ثقافة في التميُّز عناصر من

 في العربيَّة جتماعيَّةواال الثقافيَّة الهويَّة لتعزيز استراتيجيةوبناًء على ما تقدم يمكن القول ان بناء 
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 :كالتاليوهي  ،االسس من مجموعة على يرتكز الثقافيَّة، العوَلمة مواجهة

 للفرد والديني القيمي البناء تعزيز -

 في المشاَركة نهايمك حتى لألمَّة الرَّئيس الطريق هو الدِّيني الشُّعور استنهاض أنَّ  التاريخُ  يؤكِّد

 أساس   لىإ يستند أن بدَّ  ال السويَّة الشخصيَّة صياغة أنَّ  كما المعاِصر، العاَلمي الحضاري المشهد

، ديني    تربية إنَّ ف وبالتالي أحكامه، وتطبِّق بارئها أواِمر إلى ُتصغي ذاتية بناء أجل من وعقائدي 

 .الثقافية الهويَّة مالمحَ  نعكس علىي وأخالقي   ديني أساس على يَّةاإلنسان الشخصيَّة

 الحضاري التواصل أهميةب اإليمان -

 مع يجابي  إ بشكل   التعاُمل على القدرة خالل من الثقافيَّة الهويَّة على الحفاظ أهمية يعني وهذا

 بل إسالمي؛ تربوي   مبدأ ديَّةالتعدُّ  ألنَّ  وذلك واالقتصاديَّة؛ والسياسيَّة والعرقيَّة والثقافيَّة الفكريَّة التعدُّديَّة

 روحَ  فيه تنمِّي أن مكني التعدُّديَّة هذه ضوء في الفردِ  تربية فإنَّ  ولذلك َخلقه؛ في اهلل سنن من ُسنَّة هو

 .الغير مع االختالف وَقبول اآلخر واحترامَ  التعصُّب، ورفض التسامح

 :والمعاصرة الصالة بين الجمع أهمية -

 َدقيقة؛ نتقاءا عمليَّة َوفق المعاِصرة، المجتمع وثَقافة التراث بين تواصل هناك يكون أن بدَّ  فال

مات شبُّعتال ضرورة مع المستقبل، صورة وَرسم الحاِضر ِبناء في معيًنا التراث هذا يكون بحيث  بمقوِّ

 التطوُّر تِّجاها تحديد على مساعًدا عامالً  التراث هذا جعل الوقت نفس وفي وشخصيَّته، المجتَمع ثقافة

 .الثقافيَّة لهويَّتنا قويَّة ودعامة ننشده، الذي

 :واإلبداع العلم روح بث   -

 في حكَّمسيت الذي هو المعرفةَ  يمتِلك وَمن والمعرفة، الِعلم عصر هو َنعيشه الذي العصر إنَّ 

 المجال في التفوقب إالَّ  الغرب وبين بيننا الحضاريَّة الفجوة لسدِّ  سبيل فال وبالتالي ومصيره، العاَلم
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ن الذي األساس المنطَلق تكون بحيث اإلبداع؛ روح ونشر والتقني، الِعلمي  إطاره وفي هخالل من تتكوَّ

 .وفاِعلة حيَّةً  الثقافيَّة هويَّتنا على الحفاظَ  أردنا ما إذا ،الثقافيةعناصر الهوية  سائرُ 

 :العربية باللغة النهوض  -

 مظاِهر برزوأ األمَّة ذاكرةَ  تمثِّل أنَّها كما االجتماعي، واالتصال والتفكير التعلُّم َأداة هي اللغة

 من بدَّ  ال ولهذا ذاِته؛ الوقت في الثقافيَّة الهويَّة أزمة هي الرَّاهنة العربيَّة اللُّغة أزَمة فإنَّ  لذلك ثقافِتها؛

 األجنبيَّة، اللُّغات يمَتعل مواجهة في تكمن ال الحقيقيَّة فالمعركة ، بها والنهوض العربيَّة باللُّغة االهتمام

 معناه هذا ليسو  القوميَّة، اللُّغة شأن من ُتضعف التي العواِمل ضدَّ  المعركة ِتلك تكون أن ينبغي بل

 لغته من تمكُِّنه بعد أجنبيَّة للغة   الفرد تعلُّم يكون ولكن تعليمها، مقاومة أو األجنبيَّة اللُّغات تجاهل

 (0222)موسى،  .القوميَّة

 العربية:العولمة على الهوية  تأثير

الن المجتمع تسود فيه ثقافة ماهي  بعضها،الهوية هي من اهم الجوانب التي تميز االمم عن 

حضاري وثقافي ممزوج بخبراتهم يتم تناقله عبر االجيال ويتم تطويره وفقًا لمعطيات  إلرثاال امتداد 

 العصر.

قافي ثها الثالخصوصية الحضارية الي امة من االمم على محاور عدة من اهمها ار  ترتكز“وعليه 

الذي يتضمن التراث الفني من اغاني وموسيقى وفلكلور شعبي ودراما واساطير شعبية تناقلتها االجيال 

على  دعاوي الحفاظ غيرها، وتتناهىهذا الميراث هو الذي يحفظ االمة ويميزها عن  جيل.جياًل وراء 

ت في االوساط امريكا وانتشر  الهوية والتراث في ظل تفشي العولمة التي بشر بها بعض المفكرين في

الثقافية بالعالم وباتت دول بعينها تهتم بسيادة ثقافتها بحجة انها االقوى اقتصاديًا واالكثر تحضرًا 

 (0222وبهذا تذوب امم وتنزوي حضارات في الظل ان لم تحافظ على ميراثها الحضاري")البهنسي ،
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 لتبعية بل تعني تقديم ابداعات اصيلةال تعني ا والمعاصرة،ضر ومن الجدير بالذكر ان التح

اما التراث فهو ال ينحصر بالزمن الذي انقضى بل بالزمن المستمر  اخرى،ليست منسوخة من افكار 

 (0222 حسن،)االزمنة ي على مر اإلنسانفهو مخزون العطاء 

 

 : اإلعالن التجاريالمبحث الثاني 22..22

 تمهيد

اريخ بتطورات عبر الت اإلعالنمر  التاريخ،بشكل عام ليس حديثًا وانما هو قديم قدم  اإلعالنان 

ذا هذه.كما نألفه في ايامنا  أصبححتى  سنة قبل الميالد سنرى ان اول  3222 إلىعدنا بالتاريخ  وا 

هي التي استخدمها البابليون في الالفتات الخارجية لمتاجرهم وكذلك وضع االغريق  اإلعالناشكال 

 والن هذه الفترة تسبق ظهور الطباعة فكان عدد الناس لمتاجرهم،ية إعالنالقدامى والرومانيون الفتات 

نا هالمتجر من خدمة ومن  هما يقدمالذين يعرفون القراءة محدود فقد استخدمت الرموز للداللة على 

دف الموجه للجمهور المسته اإلعالنبدأت تتحدد المتطلبات التي يجب اخذها بعين االعتبار في 

 وثقافة هذا الجمهور.

نظرًا الن جميع افراد المجتمع  اليومية،بمرور الوقت جزءًا اساسيًا من حياتنا  اإلعالن أصبح

زوده بالمعلومات ستهلك بصيرته التي تبالنسبة للم اإلعالنف منتجين، أومستهلكين  اكانو بحاجة اليه ان 

 نشاطه.مي عن هو المتحدث الرس اإلعالنللُمنِتج فالسلع واما بالنسبة  أفضلالتي يحتاج اليها لينتقي 

نا العولمة في عالم والحواسيب وتأثيربمواكبة العصر فظهور الطباعة  اإلعالنومن هنا بدأ 

 ا يهمهالافكار تجارية  إلىتدريجيًا بالتحول  اإلعالناتبشكل ملحوظ وبدأت  اإلعالناتانعكس على 

 رافيكي.الجالبعد الثقافي للمجتمع الموجهة اليه وهذه المسؤولية اليوم تقع على عاتق المصمم 
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 التجاري اإلعالنمفهوم  1.2.2

 لحديث،ا عصرنا في والخدمات سلعلل تسويقال ميدان في الرئيسية األنشطة أحد هو اإلعالن ان

 لصناعيةا المؤسسات اغلب قبل من واسع على نطاق يستخدم الذي الترويجي المزيج عناصر أحد وهو

 بسبب حواض بشكل الثانية العالمية الحرب بعد اإلعالن أهمية تزداد بدأت وقد والخدمية، والتجارية

 ائله تطور حدث أخرى جهة ومن جهة، من هذا المنتجين عدد وزيادة هاوتنوع المنتجة السلع زيادة

 (0211 رشيد،) للمستهلكين. اإلعالن بث في المستخدمة الوسائل في

    تطوره لومراح التجاري اإلعالن نشأة

عصر وسائل االعالم  إلى دال يعو اي  اآلونة األخيرة كن وليديلم  اإلعالن ان يشهد التاريخ

 التي ةالشواهد التاريخيهناك ، فالمكتوبة والمرئية والمسموعة بل هو موجود من ايام العصور القديمة

ما و منذ ايام البابليين حين وضعت الفتات لمحالتهم لتبين طبيعة عمل المحل  اإلعالنات إلىتشير 

وكان هؤالء المنتجين يروجون السلع الفائضة في اوساط االخرين عن طريق منادين من خدمة  هيقدم

صور على سيطرت الرموز و ال  الغابرةوكذلك في العصور ينادون بالطرقات واالحياء للفت االنتباه ، 

احل الحقة وفي مر  ، ية المتعلقة خاصة بالمصارعات و المبارزات و بيع العبيداإلعالنأغلب الرسائل 

من التاريخ أوجد الحرفيون أن أفضل وسيلة لتمييز سلعهم عن غيرها هي وضع رموز و تواقيعهم 

 (0225 )احمد،هذا.يومنا  إلى اإلعالنعليها وهذا هو جوهر 

 مختلفة يل،ذه بمراحيه ايأيامن وحتى القديمة العصور في نشأته منذ التجاري اإلعالن ولقد مر

 :هي لالمراح ذهيوه ،ددةيالمح ولهيوأص دهيقواع له مستقًال علمًا أصبح أن إلى والتطور النمو من

 الطباعة: قبل اختراع ما مرحلة - الولى المرحلة

في العصور القديمة حتى مرحلة قبيل اختراع المطبعة  اإلعالنهذه المرحلة هي بداية ظهور 
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 (0224 الصالحين،)للميالد في في القرن الخامس عشر 

فتها وسائل االتصال التي عر  أقدموهي المستخدمة  اإلعالنكانت هذه المرحلة بدائية في اساليب 

ترويج لغرض المنادين حيث كان ذلك عن طريق ال المنتجات، أوالبشرية لتعريف الناس بالخدمات 

يستخدمون هذه  اكانو وكذلك  اليها،للسلع في االسواق واالحياء والطرقات لكي يلفتوا نظر المستهلكين 

 العامة عن وصول السفن المحملة بالبضائع كما كان يفعل قدماء المصريين. إلخبارالطريقة 

 يصالإلوالالفتات  البسيطة وبوقت الحق من هذه المرحلة استخدمت ايضًا االشارات والرموز

ان دلياًل ومن االمثلة على ذلك الكأس والثعب الحديثة،التي تطورت بتطور التكنلوجيا  يةاإلعالنالرسالة 

 (0221 طعيمة،ابو )االحذية. على الصيدلية والحذاء الخشبي دلياًل على صانع 

 الطباعة:مرحلة ظهور  – لثانيةا المرحلة

ايجابي  بشكل اإلعالنتطور  إلىادى  على يد جوهانس جونتبرغ الطباعة بهذه المرحلة ظهوران 

ظهور و  حيث ان الطباعة وانتشار الصحف واساليبه،حيث حصل تقدم كبير في وسائل نشره  وكبير

 لمعلن،لشرائح وفئات خارج النطاق الجغرافي  إلىالتجاري امكانيات للوصول  عالنلإلوفر  الملصقات

 إلعالناليصبح هنا  عليها،ومن هنا بدأت تنتشر وتتوسع سوق السلع ومن ثم يزداد حجم الطلب 

 (0221 الحديدي، طعيمة، المنتجة. )ابوالتجاري من اهم االنشطة التسويقية للسلع 

نجليزية ا وتقنياته نتيجة صدور أول صحيفة عالنإللفي بداية القرن السابع عشر حصل تطور ف

 لم تلقى نها، إال أاتإعالنبنشر عدة الصحيفة قامت هذه ،  1600سنة  the weekly Newsهي 

ي إظهار مزايا فمبالغتها المفرطة وعدم مصداقيتها ل وذلك النتائج االيجابية التي كانت تطمح  إليها

في صحيفة البرلمان االنجليزية  1652موثوق  كان سنة  إعالنالسلع والخدمات المعلن عنها، و أول 

من إسطبالت الحكومة البريطانية و المكافئة لمن  حصاناً  10ضياع   إعالن على تحوي كانت والتي
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لصحيفة، اب اإلعالنا هذفعال بعد يومين من نشر  م كان عليهالعثور  ،م ستكون مجزيةعليهيعثر 

 (1271د، راش)الصحف البريطانية  ألصحاب يمثل أكبر دخل اإلعالنوفي القرن الثامن عشر أصبح 

 الصناعية:مرحلة الثورة  – لثالثةا المرحلة

التجاري تزداد خاصة في اعقاب الثورة الصناعية اي في القرن الثامن عشر  اإلعالن أهميةبدأت 

الخدمات تطور اساليب انتاج السلع و  إلىللميالد حيث صاحب هذه الفترة اكتشافات علمية كثيرة ادت 

وارتفع عدد المنتجات وتنوعت واصبحت المنافسة كبيرة بين المنتجين لتصريف هذه الكميات من 

هو الركيزة والوسيلة االهم في اثارة طلب المستهلكين نحو هذا الكم من  اإلعالنفكان  المنتجات،

 (0223 الغالبي،)المتراكمة. السلع 

 منافسةال توظهر  اإلعالناتنوعية  تحسنتبدأت  1225-1715اقعة ما بين خالل الفترة الو و 

ك خاصة معتمدين في ذل اتهمإعالنلترويج عن ل لمجالتفي حجز حيز في الصحف و ا بين المعلنين

حيث ظهر اوائل الفنانين في هذا المجال ومن الذين كان لهم  على كبار الفنانين في ذلك الوقت

التجاري هما الفنان هنري تولوز وبيتر بونار حيث تميزا بالبراعة  اإلعالنفي مجال  ىال تنسبصمة 

النص والصورة والخطوط وااللوان محققًا بذلك الصورة البصرية  نما بيواالسلوب الذي تميز بالتكامل 

، وفي العشرينات من ذات القرن جاءت اإلذاعة بشكل كبير واتصال ايجابي بين المصمم والمتلقي

 ة أيضا.حية ناجإعالنها كوسيلة لتؤكد وجود

 التيو ما بعد الحرب العالمية الثانية  الواقعةفترة ال فيأكبر ازدهار لها  اإلعالناتلقد حققت و 

ض من نجاحات إال أنه تعر  اإلعالنرغم ما حققه  علىو  ،اإلعالناتنضوج تطور و بمثابة فترة  كانت

القتصاديات ا تدهور بسببيسترجع قوته بعدها وكان ذلك  لعدة عوائق من فترة ألخرى وكان سرعان ما

 (0211 ناصر، الدجاني،)الذي سببته الحروب.  رخلفها الدما وظهور األزمات التي
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 :ةالتكنولوجي الثورةمرحلة –الرابعة  المرحلة

يخطي  االثر في ان أكبركان للتطور الهائل في وسائل االتصال والعلوم والمخترعات الحديثة 

 االنتشار والتوسع والتطور في االساليب ومستوى التحرير باتجاهالتجاري خطواته العمالقة  اإلعالن

 والتصميم واالخراج. 

وسائل االتصال الحديثة التي جعلته يغطي مساحات جغرافية  عالنلإلففي هذه المرحلة تهيأت  

ول مرة التلفزيوني أل اإلعالنر ظهو حيث ان  والسينما،كبيرة ومن هذه الوسائل االذاعة والتلفزيون 

ي كأداة مؤثرة في نجاح الكثير من المؤسسات اإلعالنولقد أدى تزايد استخدام النشاط  .1254سنة 

 .اإلعالنتطور  إلىاإلنتاج الكبير وزيادة العرض من السلع والخدمات  نتيجة لظهور

مميز  مامباهتيحظى  وقواعده،التجاري علمًا له اصوله  اإلعالن أصبحوفي هذه المرحلة ايضًا 

 يدرس في المعاهد والجامعات ويرتبط بعلم النفس وعلم االجتماع وأصبحمن قبل الباحثين والمفكرين 

 (0220 العبدلي، الربابعة،)ه. أهدافواالدارة لتحقيق 

عية قدرات ومواهب ابدا إلىفي هذه المرحلة صناعة معقدة ومركبة وشاملة تحتاج  اإلعالن أصبح

ترويج من ال أكبريخطي خطوات  اإلعالنالقيام بها اال مبدعون ومتخصصون حيث بدأ  عيستطيال 

ن يصبح التجاري من ا اإلعالنجزء من ثقافة المجتمع فبدأت الدول بوضع تشريعات تمنع  أصبحبل 

حماية المجتمع من االضرار الناتجة في حال اسيء  إلىوتهدف  اخالقية،مصدر لمنافسة غير 

 (0225 احمد،). استخدامه

 التجاري اإلعالن أهميةو  أهداف

 لذلك ا،نجاحه وأساس يةاإلعالن الحمالت لتخطيط الرئيسي الحجر اإلعالن أهداف تحديد يعتبر

 لمبيعاتا زيادة األساس في يستهدف الذي اإلعالن ذلك هو الفعال التجاري اإلعالن أن القول يمكننا
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 بشراء رارقال خاذات إلى يؤدي الذي باالتجاه للمستهلكين الشرائي السلوك في التغيير إحداث طريق عن

 ثفالباح ية،اإلعالن الحمالت فشل يعني عالنلإل محددة أهداف وجود فعدم عنها، المعلن السلعة

 لةقاب يةإعالن نتائج إلى للوصول اإلعالن أهداف توضيح) اسمه كتاب في (Colley) التسويقي

 ،عالنلإل ممكنا هدفا (50)على تحتوي قائمة يضع ( DAGMAR ) ب باختصار المعروف (للقياس

 يراه ماك ياإلعالن فالهدف للقياس، قابلة محددة أهداف إلى اإلعالن أهداف لتحويل طريقة طور ولقد

( Colley )جمهور خالل من بلوغهما ينبغي انجاز  ومستوى محددة اتصالية مهمة عن عبارة هو 

 : وهي رئيسية أنواع ثالثة إلى اإلعالن نواعأ Colleyويصنف  .محددة زمنية فترة في محدد،

   .تشويقيال اإلعالن–1

  .اإلقناعي اإلعالن –0

 .التذكيري اإلعالن -3

 

 التشويقي اإلعالن

 وليس كسلعة ةبالسلع تعنى التمهيدية والمرحلة للسلعة، التمهيدية المرحلة في خاص بشكل يفيد

 لعة،الس تقديم مرحلة في فعاالً  يكون اإلعالن من النوع هذا نا أي تجاري، اسم أو تجارية كعالمة

 خلق خرىأ بعبارة أو بالسلعة المستهلكين تعريف أو إبالغ في ينصب بالغياإل اإلعالن هدف إن

الحد الهواتف الذكية  عالننموذجًا جيدًا لإلعالن التشويقي، واال( 1) ويمثل الشكل .عليها أولي طلب

ف الوقت المتبقي قبل طرح الهاتاظهار عن طريق  بالتمهيد عن المنتجالمعلنة حيث قامت الشركة 

الهاتف  التعرف على فيالجمهور  حفز رغبةت اإلعالنطريقة التشويق باستخدام و  البيع،بمعارض 

 الجديد.
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تشويقي إعالن( 1الشكل )  

xperia.html-on-moneys-our-smarter-something-teases-sony-08-08-https://www.engadget.com/2010 

قناعياإل اإلعالن  

 لبط خلق المؤسسة هدف يكون عندما التنافسية، المرحلة في مهما اإلعالن من النوع هذا يصبح

 اإلعالنو  التنافسي اإلعالن يعد حيث السوق، في المعروضة اتهمنتجا من معين نوع على انتقائي

 يعمل ر،مباش غير أو مباشر سواء التنافسي اإلعالنف الترغيبية، قناعيةاإل اإلعالنات من المقارن

 . لقسوةا شديدة تنافسية سوق في معين، تجاري أواسم تجارية لعالمة انتقائي طلب خلق باتجاه

التجارية،  مةالعال أو السلعة بها تتمتع التي الميزات إبراز باتجاه يعمل فهو المقارن، اإلعالن أما

و  السلع. من كبيرة مجموعة في المقارن اإلعالن ويستخدم السوق، في المنافسة السلع مع بالمقارنة

وهو إعالن تنافسي من شركة )مرسيدس( للسيارات تشكر به شركة )بي ( ، 0نالحظ بالشكل رقم )

سنة كانت مملة اي ان الشركة المنافسة  32سنة من المنافسة ، وتنوه ان اخر  122ام دبليو( على 

 سنة لم تقدم منافسة قوية. 32منذ 

https://www.engadget.com/2010-08-08-sony-teases-something-smarter-our-moneys-on-xperia.html
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 إعالن اقناعي تنافسي( 0الشكل )       
http://www.eslamrezo.com/ 

 

لسائل غسيل االطباق  (فيري)اقناعي مقارن ان شركة  إعالن( وهو 3رقم ) بالشكلونالحظ 

توضح المقارنة التي سوف يستفيد منها المستهلك حيث ان علبة واحدة من هذا المنتج هي عن علبتين 

 األخرى.من المنتجات 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إعالن اقناعي مقارن( 3الشكل )  

   questine/?sort=0-commercial-tv-https://www.qbn.com/topics/695673 

http://www.eslamrezo.com/
https://www.qbn.com/topics/695673-tv-commercial-questine/?sort=0
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 :التذكيري اإلعالن

 لووسائ المتاحة والخدمات السلع بخصائص الحاليين العمالء بتذكير اإلعالن هذا ويقوم 

 ة،للمؤسس السوقية الحصة على والمحافظة المبيعات في االستقرار لضمان عليها، الحصول

 في ةبهلمتشاا النمطية والخدمات السلع أنواع شتى فيها يوجد التي التنافسية األسواق في وخصوصا

 لسلعة.ا حياة دورة من النضوج المرحلة في كبيرة أهمية ذو النوع هذا ويكون واالستخدامات، الخواص

 (0221 ربابعة، العالق،)

)كوكا كوال( تذكر المستهلك بوجودها بالسوق منذ مدة زمنية طويلة ( ان شركة 4بالشكل ) نالحظ

 للسيارات.لزجاجاتها مع الطرز الكالسيكية  وتربط بين الشكل التقليدي

 

تذكيري إعالن( 4الشكل )  
https://slideplayer.com/slide/13792058/ 

 

 

https://slideplayer.com/slide/13792058/
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 : يلي فيما تتحدد التجاري اإلعالن أهداف ان القول يمكن عام وبشكل

 من مزيد ىإل حاجة في المستهلك هذا ويكون الجديدة السلع تقديم عند خاصة بالسلعة الوعي خلق -

 . متقاربة فترات في تشترى والتي الميسرة السلع تسويق وعند المعلومات

 ويتم منتظمة بصفة شراءها يتم التي للسلع وبخاصة استخدمها على والحث السلعة بوجود التذكير -

 لشراءا معدالت زيادة على المستهلك حث ومحاولة السلعة بوجود المستهلك تذكير طريق عن ذلك

 . منها

 وحث للسلعة جديدة استخدامات خلق أي: للسلعة األصلي االستخدام عن االتجاهات تغيير -

 .تقليدية غير قبطر  السلعة استخدام كيفية ظهارإ محاولة طريق عن ذلك ويتم تجربتها، على المستهلك

 المنافسين لعبس مقارنة السلعة خصائص لتدعيم محاولة أي: المتنافسين سلع نحو المعتقدات تغير -

 بعد هائيةالن بالنتيجة المستهلك إقناع على اإلعالن ويركز بينهم فيما االختالفات إظهار اجل من

 .النوعين كال استخدام

 إلى ةباإلضاف جماهيرها أعين في اسمها تدعيم إلى المؤسسات معظم تسعى: الشركة اسم تدعيم -

 مثل المؤسسة عم المتعاملين وغير المتعاملين التجاري، ولكافة لالسم المستهلكين والء لتدعيم سعيها

 .إلخ....  والمالك األسهم حملة المالية، المؤسسات الموزعين، الموردين،

 تدعيمل عادة المؤسسات من العديد في اإلعالن يستخدم الصفقات: إتمام في البيع رجال مساعدة -

 المستهلكين إلى يوجه ما عادة اإلعالن فإن ولهذا المرتقبين، بالعمالء ممقابال في البيعية القوى

 زيارات موتنظي اإلعالن محل الخدمة أو بالسلعة متعلق استفسار أي على الرد طلب ويتم المحتملين،

 . بالتفصيل المعلومات هذه لتقديم البيع لرجال

  ( 0225الصحن ،) الشركة. منتجات في التعامل على الموزعين تشجيع -

 للطاقات األمثل االستغالل على يساعد مما والخدمات، السلع على الطلب زيادة في اإلسهام -
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  بالمنشأة. المتاحة والموارد

 السوق. في اتهالمنتج متميز ومركز للمنشأة، مناسبة صورة خلق -

 .معينة تجارية لماركة الوالء على والمحافظة المبيعات، في االستقرار تحقيق -

 وأ المنتوج عن السيئة االنطباعات بعض على القضاء أو تعديل محاولة إلى اإلعالن يهدف -

 . المنتج هذا عن أفضل ذهنية صورة خلق ومحاولة المستهلك، ذهن في توجد التي الخدمة

 السلعة انتك إذا وتركيبها وفكها صيانتها وكيفية السلعة استخدام بطرق المستهلكين تعريف -

 . فني طابع ذات

 .عنها المعلن السلعة واستهالك شراء زيادة على وحثهم المستهلكين إثارة -

 البيع. رجال وجهود أعمال ومساندة دعم خاللها من يمكن السلعة عن معينة فكرة تكوين -

 (1221_ناصر،)

 التجاري اإلعالنخصائص 

ة التجاري ليتميز عن غيره من انشط اإلعالنبهناك مجموعة من الخصائص التي يجب تحقيقها 

 وهي: الترويجي،المزيج 

اي بمعنى ان االتصال بين المعلن والمعلن اليه  شخصي،هو نشاط غير  التجاري اإلعالنان  :اوالً 

 إلعالناالمختلفة وبهذه الخاصية يختلف  اإلعالنوسائل  باستخداماي  مباشرة،يتم بطريقة غير 

 الحديدي،)ي. المشتر التجاري عن البيع الشخصي الذي يكون فيه االتصال مباشر بين البائع وبين 

1222) 

 أو انتاجها،و ية اإلعالنمستوى اعداد الرسالة  ىسواء علالتجاري جهد مدفوع التكاليف  اإلعالن :ثانياً 

وبهذه  ين،المستهلك إلىية اإلعالنالتي تتوالى ايصال الرسالة  اإلعالنعلى مستوى استخدام وسائل 
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التجاري مختلف عن الدعاية التجارية التي تنشر بدون مقابل على اساس  اإلعالنالخاصية يكون 

 (1222 الصحن، الحديدي،) العامة.اخبار تهم  ألنها

يتعدى ذلك  بل والمالبسعلى ترويج السلع كالسيارات والعطور  رال يقتصالتجاري  اإلعالن ثالثًا:

ع وترويج االفكار خاصة االفكار المبتكرة للسل والمصرفية،للترويج عن الخدمات كالخدمة الفندقية 

 (0225 احمد،)باألسواق. الجديدة 

 يناإلعالوذلك من خالل النص  التجاري تظهر فيه شخصية المعلن بكل وضوح اإلعالن رابعًا:

صدر فيها م دال يحدالتجاري بهذه الخاصية عن العالقات العامة والدعاية التي  اإلعالنويختلف 

 (1221 الصحن،)الحاالت. المعلومات في اغلب 

لمستهلكين ا إلىبإيصال الرسالة  يال يكتفالتجاري مزدوج االتجاه بمعنى ان المعلن  اإلعالن خامسًا:

ة" ب "المعلومات المرتد فما يعر ية وهو عالناإلبل عليه ان يتأكد من ردود افعالهم تجاه الرسالة 

 لصحن،ا احمد،)المرجوة. ية بما يحقق الفائدة اإلعالنوالتي من خالل معرفتها يمكن تعديل الخطط 

0225) 

ء والشي اإلعالنالتجاري نشاط علمي مدروس وممنهج بالنسبة للمعلن ووكالة  اإلعالن سادسًا:

هو اال المتخصصين والمبدعين ف يستطيعانه نشاط تقني وابداعي ال  إلى باإلضافة عنه،المعلن 

 (1222 الحديدي،)االنتباه. قدرات علمية ومواهب ابتكارية للفت  إلىيحتاج 

 

 بعض الدول الغربية والعربيةفي  اإلعالناخالقيات وضوابط 

لم يأتي مرة واحدة ولكن بشكل تدريجي حيث تعاظم الدور االقتصادي بين  اإلعالنب االهتمامان 

على نطاق واسع في جميع وسائل االتصال المرئية والمسموعة  اإلعالناستخدام  إلىالدول ادى 

كذلك  بحأصيتعدى موضوع الترويج والتسويق للسلع والمنتجات بل  اإلعالنحيث بدء  والمقروءة،
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 وثقافية.اسية سي أهداف وتحقيقسات العولمة من تغير االفكار والمعتقدات فرض سيالغايات  يستخدم

ونستطيع القول ان اغلب الدول تتفق  اإلعالنالكثير من الدول تنظيم عمليات  استطاعتلقد 

ات المراهن الدين، أوالتي تتناول السياسة  اإلعالنات)نذكر منها  اإلعالنعلى منع بعض انواع 

 والمحامين والمنتجات كاألطباءخدمات بعض الطوائف المهنية  الزواج،االت وك اليانصيب،واوراق 

 (0225 احمد،)(. االجتماعية واالقتصادية للمجتمع هدافواأل تتالءمالتي ال 

 الدول:التجارية في بعض  اإلعالناتنستعرض بعضًا من ضوابط  يلي وفيما

 

 االمريكية:الواليات المتحدة التجاري في  اإلعالنضوابط -1

 عالنلإلسوق  كبرأالواليات المتحدة االمريكية من القوى الكبرى اقتصادياً في العالم وتعتبر  تعتبر

 وهي عبارة عن مجموعةلزمنية منها الضوابط الخاصة بالمساحة ا عالنلإلوضعت ضوابط  عالميًا،

 عالنلإلالي المخصص معيار الزمن االجم إلىية اإلعالنمن الضوابط الذاتية حيث تخضع الرسالة 

من قانون التلفزيون  14فقد نصت المادة  المختلفة،ئل االعالم ية داخل وسااإلعالنوعدد الفقرات 

في اوقات الذروة وتزيد  ساعة،دقائق ونصف كل  2ان تتجاوز  يال ينبغ اإلعالنعلى ان مساحة 

العادية. وهنالك كذلك الضوابط المتعلقة بالسلع فيحظر القانون  باألوقاتدقيقة في كل ساعة  16عن 

عالاالسلحة وااللعاب النارية و  الكحولية،المشروبات  الذخيرة، التبغ،عن  اإلعالناالمريكي  ات نا 

 (0225 احمد،)الدولة. تلك التي تنظمها  باستثناءالمراهنات  المنجمين،

 التجاري في دول االتحاد االوروبي اإلعالنضوابط -0

 مجلس السوق أصدربا مراقب كثيرًا من قبل لجان مختصة حيث و ي بأور اإلعالن النشاطان 

ت تلك حيث تضمن المستهلك،التضليلي لحماية  اإلعالناالوروبية المشتركة تشريعات عامة حول 
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 المستهلك من اي سلوك يؤديالتشريعات عدد من االجراءات الوقائية لحماية السلوك االقتصادي و 

 (0225 احمد،)ضرر.  إلىبهم 

 كنداالتجاري في  اإلعالنضوابط  -3

انه يجب على االذاعيين ان  1222مجلس معايير االذاعة الصادر في كندا عام  ميثاقنص 

ذه التغطية العامة ويجب ان تتسم ه الشؤون أو لألخباراي تأثير على المعلنين على تغطيتهم  ايرفضو 

حيث اتها في وقت المشاهدة العالية بإعالن زال تركبالنزاهة والعدالة ، وان على محطات التلفزيون ان 

 حيث تبث على مدار اليوم وال تقتصر اإلعالناتتطغى على البرامج االساسية ، وتم تحديد اوقات 

 052مشاهدة وكذلك تم تحديد المدة الزمنية اي بواقع على الفترات المسائية التي تسجل اعلى فترات 

 (0226ساعة .)صالح،  04ساعات من اصل وقت بث  4دقيقة يوميًا اي حوالي 

 السعودية التجاري في  اإلعالنضوابط  -4

ضرورة و  ومعطياتها،التجاري وهي االلتزام بالعقيدة االسالمية  عالنلإلشروط  السعوديةوضعت 

توجيهي وتوعوي ومالئمًا للقبول العام لدى االفراد والجماعة ومتفقًا مع التقاليد  اإلعالنان يكون 

 ىإل اإلساءةوعدم  االمن، أوالتي تخص الدين  باألموراالجتماعية وثقافة المجتمع وعد المساس 

 (0225 احمد،)المجتمع. المهن واالعمال الشريفة وعدم الترويج للجريمة واثارة المخاوف والرعب لدى 

 مصر التجاري في  اإلعالنضوابط  -5

 تتعارض مادته مع قيم إعالننشر اي  زال يجو انه  ي مادةاإلعالنوضعت مصر بميثاق العمل 

ية إلعالناالعامة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل بين المادة التحريرية و  وآدابهالمجتمع ومبادئه 

ية إعالنبأي مادة  أوية في الصحف اإلعالنللمساحة وعدم تجاوز النسب المتعارف عليها دوليًا 

 (0224 الخوري،)
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 الكويت التجاري في  اإلعالنضوابط  -6

لنارية والمفرقعات ا لألسلحةالتي تروج  اإلعالناتعلى منع  اإلعالنركزت ضوابط  الكويتفي 

التي تعطي وعودًا بالعمل من المنظمات المختلفة حرصًا على عدم  اإلعالناتوالخمور والسجائر و 

 (0225 احمد،)الخداع. 

 المغربالتجاري في  اإلعالنضوابط  -7

على احترام  0220مهنة الصحافة الذي اقر في عام  وآداب اإلعالنيات في األخالقنص ميثاق 

ية وتفادي عرض المواضيع النسائية كمادة استهالك المرأة،المرأة وتجنب الترويج لصورة مهينة لكرامة 

 (0224 الخوري،)المرأة. مبنية على المثير والمغرض والقائمين على نماذج نمطية مجحفة بحق 

 االمارات العربية المتحدةالتجاري في  اإلعالنضوابط  -8

ان  زيجو ال انه  70في المادة  1272لعام انص قانون المطبوعات والصحافة  االماراتفي 

كما ال يجب ان  العامة، اآلدابرسوم تنافي  أوصور  أوعبارات  اإلعالنات أوتتضمن النشرات 

من القانون اشترطت على  73ذلك فأن المادة  إلى باإلضافة الجمهور،يكون من شأنها تضليل 

 اتوالمستحضر  باألدويةالخاصة  اإلعالناتضرورة الحصول على اذن خاص من وزارة الصحة لنشر 

 (0225 احمد،)الطبية. 

 المملكة االردنية الهاشمية التجاري في  اإلعالنضوابط  -9

ما يتفق بالتجارية في األردن  اإلعالناتعلى رقابة ال مسؤوليةدائرة المطبوعات والنشر تتحمل 

 : على1227وقد نص قانون المطبوعات والنشر لعام  المجال،وسياسة الدولة في هذا 

اخبار تعود الي جهة مقابل اجر فيترتب  أونشرت اي مطبوعة تحقيقات صحفية  إذا( 32المادة )-

 .إعالنانها  إلىعلى المطبوعة االشارة فيها بصورة واضحة وصريحة 



29 
 

 حيث نص على: االردنيين،اما في ميثاق الشرف الصحفي الذي اقرته نقابة الصحفيين 

تشجع  أو( عدم نشر االعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير النزعة الشهوانية 12المادة )-

اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفًا لقيم المجتمع واخالقياته  أوالجريمة  أوعلى الرذيلة 

 ة.ومنها عدم تشجيع ونشر اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحية والطبي

 .لإلثارةجسد  باعتبارهاعدم استغالل المرأة ( 13المادة )-

ين والبد ان تتضح التفرقة ب التحريرية،ية والمادة اإلعالنالخلط بين المادة  زال يجو ( 11المادة ) -

فال تندس على القارئ اراء وافكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية وفي هذا  ،اإلعالنو الرأي 

 ما يلي:السياق يجب مراعاة 

 ستلزميخدمة اجتماعية ووظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وان هذا الترويج ال  اإلعالنان  -

 واردة فيه.وعلى وسائل النشر التحقق من الحقائق واالرقام ال والخداع،الكذب 

دفوع م إعالنغيرها بأنها  أوية سواء التحريرية اإلعالنيجب ان يتم النص صراحة على المادة  -

 (0213القيسي، )االجر. 
 

 نماذج من تجارب االعالن التجاري في الدول المحيطة: المبحث الثالث  22..33..
 تمهيد

ات متفرع االتجاههو حديث  العولمة،عصر العربية في ظل الثقافية الحديث عن الهوية ان 

في  لكنها جميعها تسهم جغرافية،وعن معالم  ثقافية،وعن مالمح  لغة،فنحن في صدد التحدث عن 

سعة االنتشار واوالذي يمثل لغة تواصل  ي،اإلعالن التصميممجال تشكيل الهوية الثقافية وخاصة في 

 مع جميع فئات المجتمع. 

غربي للعديد بداية من فترة االستعمار الالهوية الثقافية العربية اختراق  فيالعولمة ثقافة لقد بدأت 
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من الدول العربية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وبعد تحرر معظم البلدان العربية 

من االحتالل، بدء يظهر نوع اخر من االحتالل الثقافي الغربي للبلدان العربية من خالل الوسائط 

حمل بين تات إعالن والغربية ترويج السلع التجارية ة المختلفة، وكذلك من خالل المرئية والمسموع

انماط و ، اللغة العربيةغير ولغة ، ووجوه بمالمح غربيةطياتها عناصر بصرية دخيلة من رموز، 

تتناقد مع األعراف والقيم المجتمعية في العديد من المجتمعات العربية ومنها المجتمع مختلفة  سلوكية

 . األردني

التجارية المعاصرة باألردن نجد انها تنقسم الي نوعين من  اإلعالناتومن خالل متابعة 

، النوع االول هو العالمات التجارية االجنبية التي تعرض منتجاتها بالدول العربية والنوع اإلعالنات

م األردن ان المصمالمحلية المعاصرة في  اإلعالناتالمحلي. ويالحظ في غالبية  اإلعالناالخر هو 

يعتمد اللغة الالتينية في اغلب التصاميم كلغة تواصل، وكذلك يشيع استخدام الصور الجاهزة من 

مواقع االنترنت، والتي غالبًا ما تكون ألشخاص ذوي مالمح غربية، باإلضافة الي استخدام صور 

 لمناظر طبيعية مختلفة عن طبيعة البيئة المحلية.  

للبعض، تؤدي في مجموعها الي  أهميةغير ذات  أوتي قد تبدو هامشية ان هذه التفاصيل ال

 منتج تصميمي دخيل ال يراعي وال يعكس الهوية الثقافية للمجتمع وال يحترم أعرافه وتقاليده. 

الخاصة بعالمات تجارية عالمية، فيالحظ انها في حين تعرض في باألردن  اإلعالناتاما 

ة الالتينية منفصلة بذلك تماما عن المحيط المجتمعي، نجدها تعرض بمالمح الوجوه الغربية وباللغ

ببلدان مجاورة بتصاميم اخرى تراعي تقاليد المجتمع وتتسق مع هويته. ومن المعروف ان العديد من 

ة العربية، ي ومنها ما يلزم التقيد باستخدام اللغاإلعالنالبلدان العربية تسن قوانين وضوابط تنظم العمل 

م صور ألشخاص ذوي مالمح العربية. ومن أمثلة تلك الدول السعودية، قطر، االمارات، واستخدا

جارية الت اإلعالناتوفيما يلي ستبدأ الباحثة بعرض بعض نماذج   البحرين، الكويت، وسلطنة عمان.
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ة نماذج ، كما ستقوم الباحثة بمقارناألردنيللهوية الثقافية للمجتمع  اوبيان مدى مراعاته األردن،في 

التجارية في األردن بمثيالتها في بعض دول الجوار لتوضيح الفوارق التصميمية،  اإلعالناتمن 

 للهوية الثقافية للمجتمع. اإلعالناتومدى مراعاة تلك 

 )شكل لدعوة لمحاضرة مع اخصائي تربوي إعالنالمعاصرة في االردن،  اإلعالناتمن امثلة 

 زية،اإلنجليهي اللغة  اإلعالنفلغة  المجتمع،أحد النماذج لالنفصال عن هوية  اإلعالنيمثل و  (،5

يخلو من أي عناصر تصميمة تعكس الهوية  اإلعالنويكاد  غربية،وصور األشخاص ذات مالمح 

  العربية.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إعالن لدعوة لمحاضرة مع اخصائي تربوي (5الشكل )

https://web.facebook.com/AbdaliMall/photos/a.163698420694051/977911645939387/?type=3&theater 

  

https://web.facebook.com/AbdaliMall/photos/a.163698420694051/977911645939387/?type=3&theater
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ذا  شكل)  لقسيمة هدايا إعالنوهو  ردن،األالمعاصرة في  اإلعالناتانتقلنا الي نموذج أخر من  وا 

ة فتاة واستخدم المصمم لصور  ،اإلعالنيالحظ أيضًا استخدام اللغة اإلنجليزية بشكل أساسي في  (،6

بية عنصر بصري يعكس الهوية العر  أويفتقر بشكل عام ألي ملمح  اإلعالنو  غربية،ترتدي مالبس 

   .األردنيللمجتمع 

 
لقسيمة هدايا  إعالن( 6الشكل )  

https://web.facebook.com/AbdaliMall/posts/751599815237239/?_rdc=1&_rdr 

 

 ات منتجات العناية بالشعر في الردن ودول الجوارإعالننماذج من 

ذا ألحد مستحضرات العناية بالشعر)شامبو(  إعالن(، وهو 1نموذج أخر الشكل رقم ) إلى انتقلنا وا 

عنصر و  الفوتوغرافية،نالحظ من المظهر العام للتصميم ان اعتماد المصمم على الصورة  للسيدات،

اال أنه قد صمم باستخدام صورة فتاة  باألردن،قد عرض  اإلعالنمن ان  وعلى الرغم التايبوغرافي،

https://web.facebook.com/AbdaliMall/posts/751599815237239/?_rdc=1&_rdr
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 يالحظو مع صورة للمنتج.  عاري،بينما يظهر جزء من جسدها بشكل  المنتج،ربية تستخدم بمالمح غ

سطر أسفل ووضع الكتابة باللغة العربية ب والعربية،أيضا وصف المنتج باستخدام اللغتين اإلنجليزية 

 في التصميم.   أهميةكونها أقل  إلىالكتابة باللغة اإلنجليزية مما يشير 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

إعالن لشامبو باألردن( 1)الشكل   
https://web.facebook.com/DoveShampooJo/photos/a.319746801543321/505383679646298/?type=3&theater 

 

وهو لنفس منتج العناية بالشعر تظهر الفتاة  (،7التالي الشكل رقم )ي اإلعالن النموذجوفي 

لفية للون الخ نما يكو  أقربوبلون  أصغر،وضع صورة المنتج بشكل  إلىبمالمح غربية اضافة 

 ة كاشفةالفتاوهو صورة  اإلعالنمع التركيز على العنصر االكبر واالوسط ب ،اإلعالنبالمستخدمة 

مع اعطاء  ة،والعربيجملة للتشجيع على االستخدام باللغتين اإلنجليزية  مع اضافة جسدها،لجزء من 

  العربية.ومن ثم  اإلنجليزية،األولوية التصميمة للكتابة باللغة 

 

https://web.facebook.com/DoveShampooJo/photos/a.319746801543321/505383679646298/?type=3&theater
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االردن إعالن لشامبو ب( 7الشكل )  
https://web.facebook.com/DoveShampooJo/photos/a.319746801543321/560362870815045/?type=3&theater 

 

ميمي لدول العربية يتم اعتماد منهج تصات مشابهة في بعض اإعالننجد عند تصميم  المقابلوفي 

ألحد مستحضرات العناية بالشعر.  (،2شكل ) إعالنمغاير يراعي ثقافة المجتمع وأعرافه، ومثال ذلك 

اكتفاء المصمم بوضع صورة المنتج مع اإلشارة الي نتيجة االستخدام  اإلعالنويالحظ من خالل 

والمتمثلة في صورة في جزء بسيط من الشعر، مع اضافة عناصر ثانوية أخرى، بدون استخدام مباشر 

لصورة المرأة، كما يالحظ استخدام المصمم الكتابة باللغة العربية فقط، مراعيًا طبيعة المجتمع ولغته 

 ويحترم خصوصيته الثقافية.  اإلعالنا يتناسب مع الجهور المستهدف من االصلية، بم

 

https://web.facebook.com/DoveShampooJo/photos/a.319746801543321/560362870815045/?type=3&theater
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إعالن لشامبو بدول الخليج( 2الشكل )  
https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1289194891222410/?type=1&theater 

 

ذا   بالشعر،وهو ألحد منتجات العناية  (،12ي في الشكل رقم )اإلعالنالنموذج  إلى انتقلناوا 

 االساسي،م كعنصر التصمي اإلعالننالحظ اكتفاء المصمم باستخدام صورة فوتوغرافية للمنتج المراد 

 ،إلعالنااالولوية للمنتج واهميته حيث توسط مساحة  نسائية، وتوجيهوعدم اللجوء الي استخدام صور 

هدف التأكيد ب أصغراضافة بعض العناصر الثانوية ولكن بشكل  التصميم، معوكونه أكبر عناصر 

تابة أيضا استخدام المصمم للكويالحظ  المنتج.على عنصر التصميم األساسي والمتمثل في صورة 

 باللغة العربية. ويتضح من التصميم في مجملة مراعاة الهوية الثقافية للجمهور المستهدف.

دول الخليجإعالن لشامبو ب( 12الشكل )  
https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1290011027807463/?type=1&theater 

https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1289194891222410/?type=1&theater
https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1290011027807463/?type=1&theater
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ذا نالحظ  بالشعر،(، وهو ألحد منتجات العناية 11ي أخر لشكل رقم )إعالنالي نموذج  انتقلنا وا 

مثل حيث ت الشعر،ذكاء المصمم في اإلشارة الي نعومة شعر المرأة دون االستخدام المباشر لصورة 

الصورة المرأة تقود سيارة بينما يتطاير حجابها بفعل الهواء في شكل أشبه ما يكون الي الشعر المتطاير 

مم اال ان المص اإلعالنبالهواء. وعلى الرغم من عدم ظهور مالمح الوجه في الصورة المستخدمة في 

ل البس العربية التي ترتديها، ومن خالقد نجح في التأكيد على الهوية العربية للمرأة من خالل الم

 خلفية الصورة والتي تظهر طابع البيئة المعمارية المحلية للدولة.

من خالل استخدام الكتابات باللغة  اإلعالنالمصمم قد أكد على الهوية العربية ب انكما يالحظ 

لو من أي يخ اإلعالنو  عربية،وذلك على الرغم من ان العالمة التجارية للمنتج ليست  فقط،العربية 

 والذي يمثل شعار ال يمكن تغيره. المنتج،كلمة انجليزية اال اسم 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 دول الخليجإعالن لشامبو ب( 11الشكل )
https://web.facebook.com/pantenearabia/photos/a.10153119121014817/10155718642239817/?type=3&theater 

https://web.facebook.com/pantenearabia/photos/a.10153119121014817/10155718642239817/?type=3&theater


37 
 

 ات منتجات العناية بالبشرة في الردن ودول الجوارإعالننماذج من 

وكما يتضح من  بالبشرة،ي في األردن الحد منتجات العناية إعالن نموذج( 10) الشكليمثل 

د جزء عاري من جس تضروهي  الفوتوغرافية،اعتماد المصمم بشكل أساسي على الصورة  اإلعالن

ورة جسد ونالحظ هنا ان ص للمنتج.فتاة ممسكة بريشة طائر للتعبير عن النعومة كنتيجة الستخدام 

تمثل العنصر األساسي بالتصميم ومحوره الرئيسي، في حين ان دور صورة المنتج هو دور هامشي 

. أن مثل هذه الصور كانت تعد صادمة للمجتمع اإلعالنبحجم صغير على طرف فقد وضعت 

ارية التج اإلعالناتولكن مع شيوع استخدام هذه مثل هذه الصور في  قريب،حتى عهد  األردني

 ،افيةثقالوهو ما يتناقض تمامًا مع الهوية  الشباب،اصبحت معتادة للمجتمع وخاصة لدى قطاع 

 .األردنيمجتمعية للمجتمع واألعراف والتقاليد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعالن لشرائح العناية بالجسم باألردن( 10الشكل )
https://web.facebook.com/MyMakeUpJordan/photos/a.566263370132323/1958935644198415/?type=3&theater 

https://web.facebook.com/MyMakeUpJordan/photos/a.566263370132323/1958935644198415/?type=3&theater
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الحد منتجات العناية بالبشرة للسيدات  إعالنوهو أيضًا  (،13شكل ) اإلعالنفي  المقابلوفي    

ان المصمم اعتمد بشكل أساسي على التركيز على  اإلعالنفي أحدي دول الجوار، ويالحظ من 

الحجم  ذو المنتج إلىمما يوجه عين المشاهد مباشرة  صورة المنتج بما تحمله من تفاصيل وكتابات

 وبدون تصوير اي جزء من أجزاء الجسد النسائي.  ،اإلعالنباالكبر 

يار المنتج، جيع على اختتوظيف المصمم للكتابات باللغة العربية في جملة للتش أيضاً ويالحظ 

وقام بتخصيص مساحة كبيرة نسبيًا للكتابة. كما قام المصمم بإضافة عناصر ثانوية تضيف جمالية 

واضافة عنصر  م،للتصميوللتعبير عن فصل الصيف وذلك بإضافة اللون االصفر كخلفية  للتصميم،

ي إعالنتصميم  لنا انه يمكن تنفيذالقبعة الصيفية. وبمقارنة هذا التصميم مع التصميم السابق، يتأكد 

استخدام صور قد تكون غير مالئمة لطبيعة المجتمع الموجه اليه  إلىعن منتج نسائي دون الحاجة 

 ، وغير مناسبة لهويته وتقاليده.اإلعالن

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

لشرائح العناية بالجسم بدول الخليج إعالن( 13الشكل )  
https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1397236900418208/?type=1&theater 

 

https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1397236900418208/?type=1&theater
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العناية بالبشرة الحد العالمات التجارية الحد منتجات  إعالنالجديرة بالذكر  يةاإلعالنومن النماذج 

 الغربي كما اإلعالنالمنشور باألردن قد استخدم نفس  اإلعالنويالحظ من هذا  (،14شكل )الدولية 

د مقارنًة حد بعي إلىيعد متحفظًا  اإلعالنوعلى الرغم ان  جسدها،فصورة الفتاة تظهر أجزاء من  هو،

دول  ات المنتج ذاته فيإعالناال ان القياس يتضح عند مقارنته ب باألردن،ات أخرى منشورة إعالنب

 الجوار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعالن لمعطر الجسم من شركة نيفيا باألردن( 14الشكل )
 تيوير الباحثة -تار ور انردم 
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ان المصمم اعتمد على  اإلعالننالحظ من خالل هذا ( 15الشكل ) إلىعند االنتقال  بالمقابل

وترتدي  عربية،وهي مصممة ازياء محلية ذات مالمح  مؤثرة،استخدام صورة لشخصية محلية 

ميم يركز التص المستهدف.باالتساق مع الهوية الثقافية للجمهور العربي  عربي،مالبس ذات طراز 

 اللغةو ين العربية اللغت معلى المنتج وعلى االلوان الخاصة بالمنتج، وقد قام المصمم باستخدا

                                           متعادل.اإلنجليزية في التصميم بشكل 

 لمعطر الجسم من شركة نيفيا بدول الخليج إعالن( 15الشكل )                              
             https://web.facebook.com/NIVEAMiddleEast/photos/a.377929612227299/1115060978514155/?type=3&theater  

ذا  إعالنوالذي يمثل  (،16شكل )ات منتجات العناية بالبشرة إعالنالي نموذج أخر من  انتقلنا وا 

التركيز على استخدام  اإلعالنويالحظ من خالل  األردن،لكريمات الوقاية من الشمس يعرض في 

 وتم رسم شكل يمثل الشمس عاري.صورة فوتوغرافية لفتاة يظهر جزء كبير من جسدها بشكل 

يكاد  ناإلعالاستخدام الكريم تحت اشعة الشمس. و  أهميةبواسطة الكريم على جسدها للتعبير عن 

، مع اضافة اإلعالنيخلو من أي عنصر تصميمي سوي جسد الفتاة الذي يشغل معظم مساحة 

، تمثل الشعار اللفظي باللغة االنجليزية فقط. وفي رأي الباحثة، اإلعالنجملة في الجزء السفلي من 

يؤكد عدم و  الثقافية،وهويته  األردنياليد المجتمع نموذجًا للتناقض مع اعراف وتق اإلعالنيمثل 

https://web.facebook.com/NIVEAMiddleEast/photos/a.377929612227299/1115060978514155/?type=3&theater
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تصميمية جاهزة من مجتمعات مختلفة تماما في اعرافها  تصياغا أوصالحية استخدام صور 

 الثقافية.وقيمها وهويتها 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعالن لكريم الوقاية من الشمس باألردن( 16الشكل )
https://web.facebook.com/abushakrajo/photos/a.227138544008712/838074082915152/?type=3&theater 

 

اية من أشعة الشمس بإحدى الدول الحد منتجات الوق إعالنوهو  (،11الشكل )في  المقابلوفي 

واعتماد المصمم على صورة  المراءة،من أي استخدام لصور جسد  اإلعالننالحظ خلو  العربية،

 لصيف،امع اضافة بعض الرسوم والعناصر المساعدة البسيطة للتعبير عن  أساسي،المنتج بشكل 

كما يالحظ في التصميم، استخدام اللغة العربية  الشمس.المنتج للوقاية من اشعة  استخدام أهميةو 

جتمع، حد بعيد مع طبيعة الم إلىرغم بساطته، اال انه متسق  اإلعالنمنفردة دون اللغة اإلنجليزية. و 

 ة ناجحةيإعالنويراعي أعرافه وتقاليده. وبذلك يمكن القول ان المصمم قد نجح في تقديم صيغة 

 .اإلعالنموجه اليه تتناسب مع هوية وثقافة المجتمع ال

 

https://web.facebook.com/abushakrajo/photos/a.227138544008712/838074082915152/?type=3&theater
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 لكريم الوقاية من الشمس بدول الخليج إعالن( 11الشكل )

https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1462843450524219/?type=3&theater 

 

 ات مساحيق التجميل في الردن ودول الجوارإعالننماذج من 

معروض بأحد المراكز  اإلعالنو  التجميل،الحد منتجات مساحيق  إعالنهو ( 17) الشكل

اعتماده باألساس على صورة فوتوغرافية لفتاتان  اإلعالنالتجارية باألردن.  ويالحظ من تصميم 

كما يالحظ ان الكتابات في التصميم باللغة  المنتج.صورة  إلىباإلضافة  غربية،بمالمح ومالبس 

ال يراعي الهوية و  المنتجة،صلية انه من تنفيذ الشركة اال اإلعالنويتضح من تصميم  فقط.اإلنجليزية 

 . اإلعالنالبلد الذي يعرض فيه  لألردن، وهوالثقافية 

https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1462843450524219/?type=3&theater
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 إعالن لمحل مكياج باألردن( 17) لالشك
 تيوير الباحثة المصدر:

 

لتنزيالت بأحد المراكز التجارية باألردن  إعالنوهو  (،12الشكل )في  اإلعالن إلى االنتقالعند 

 توغرافية،الفو بشكل أساسي على الصورة  اإلعالنيالحظ اعتماد  التجميل،ألحد منتجات مستحضرات 

مما  قط،فكما استخدم الكتابات باللغة اإلنجليزية  غربية.وبمالمح  عارية،بأجساد  والصورة لفتاتان

كبير  ي يتناقد بشكلاإلعالنان هذا النموذج  المنتجة.كة قد يكون من تنفيذ الشر  اإلعالنيشير ان 

  المجتمعية.ومع منظومة األعراف والتقاليد  ،األردنيمع الهوية الثقافية للمجتمع 
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 للمكياج باألردن إعالن( 12الشكل )
https://web.facebook.com/MeccaMallJordan/photos/a.219238004779696/2516433785060095/?type=3&theater 

لمزيل مستحضرات التجميل بإحدى  إعالنوالذي يمثل ( 02الشكل )وفي المقابل سنالحظ في 

الدول العربية، استخدمت الشركة صورة أحد الشخصيات المحلية المعروفة والمؤثرة اجتماعيًا في 

على نتيجة االستخدام للمنتج حيث كان التركيز على  اإلعالن. يركز اإلعالنالمجتمع الموجه اليه 

  أعرافه.تقاليد المجتمع وتتسق مع  الوجه دون الجسم، ومالبس الشخصية المصورة تراعي

  ؤكد علىمما ي العربية،عنصر الكتابة باللغة  إلىكما وضعت صورة للمنتج المستخدم باإلضافة 

https://web.facebook.com/MeccaMallJordan/photos/a.219238004779696/2516433785060095/?type=3&theater
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  المستهدف.ومراعاته للهوية الثقافية للمجتمع والجمهور  اإلعالناحترام 

 حدى دو  الخليجبإعم ملي  لمستحضرا  التجمي   إعالم( 02شكل )      

me.com/-https://www.johnsons 

 

 ات المالبس في الردن ودول الجوارإعالننماذج من  

كلة ، وتكمن المشتتطلب تصوير أشخاصالتي  اإلعالناتات المالبس من أكثر إعالن تكونقد 

الجاهزة الخاصة بالشركات المنتجة، والتي هي في الغالب شركات  اإلعالناتعادة في استخدام 

ات ات المالبس النسائية والتي تستخدم فيها صور عارضإعالنغربية. وتبرز المشكلة بشكل أكبر في 

بشكل عام تشتمل على الكثير من الصور التي ال تتسق مع الهوية  اإلعالناتأزياء غربيات، وهذه 

، بل وقد تتعارض مع كثير من األحيان مع أعراف المجتمع وتقاليده. وقد نياألردالثقافية للمجتمع 

في كتالوجات داخل المحال بحث ال تطلع عليها  اإلعالناتيكون من المقبول عرض بعض مثل تلك 

تعرض على واجهات المحال التجارية وفي أروقة  اإلعالناتاال السيدات، لكن واقع األمر ان تلك 

 ية، وهويته الثقافية. األخالقمما يمثل اعتداء صارخ على قيم المجتمع  المراكز التجارية،

https://www.johnsons-me.com/
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 اإلعالنو  للفتيات،لمالبس منزلية  إعالنوهو ( 01شكل ) إعالن، اإلعالنات تلكومن أمثلة 

استخدام صورة لعارضات أزياء غربيات  اإلعالنمعروض بأحد المراكز التجارية باألردن. ويالحظ من 

  الفتيات. إحدىوالصورة تظهر أجزاء كبيرة من جسد 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعالن لمحل مالبس باألردن( 01الشكل )  
 https://web.facebook.com/PentiJo/photos/a.159929411359931/196878180998387/?type=3&theater  

ذا المعروضة في أحد االروقة  اإلعالناتوالذي يمثل أحد  (،00انتقلنا الي نموذج أخر شكل ) وا 

 عديل،ت أوالشركة المنتجة دون تدخل  إعالنالمفتوحة بمركز تجاري باألردن يالحظ أيضا استخدام 

وترتدي مالبس تكشف جزء كبير من  غربية،يعتمد على صورة عارضة ازياء ذات مالمح  اإلعالنو 

ة بشكل عام ال يراعي الهوي اإلعالنهي اللغة اإلنجليزية، و  اإلعالنواللغة المستخدمة في  جسدها.

 .األردنيالثقافية المجتمع 

 

https://web.facebook.com/PentiJo/photos/a.159929411359931/196878180998387/?type=3&theater
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لمحل مالبس باألردنإعالن ( 00الشكل )  

تصوير الباحثة المصدر:  

يالحظ ان العنصر االساسي هو الصورة  اإلعالنفي هذا  (،03الشكل ) يةاإلعالنومن النماذج 

هو من  اإلعالنو  ،جسدهماالفوتوغرافية لفتاتين ترتديان مالبس السباحة والتي تكشف أجراء كبيرة من 

. ألردنياولم يتم التعديل عليه بما يتناسب مع الهوية الثقافية للمجتمع  الغربية،انتاج شركة المالبس 

والتعبير عن الصيف بدون عرض الصور بهذا الشكل  الرمال،وكان من الممكن عرض المالبس على 

موجه لجمهور باألصل الي  اإلعالنوكذلك نالحظ استخدام الكتابات اإلنجليزية رغم ان  المباشر.

 جمهور عربي.  
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إعالن لمالبس باألردن( 03الشكل )  
https://web.facebook.com/PentiJo/photos/a.159929411359931/176218526397686/?type=3&theater 

 

ذا الحد  إعالنية الصادمة، وهو اإلعالنوالذي يمثل أحد النماذج  (،04) الشكل الي انتقلنا وا 

يعتمد على صورة فتاة غربية المالمح، وتظهر معظم  اإلعالنمحال المالبس النسائية باألردن، ف

أجراء جسدها بشكل عاري. ويالحظ استخدام تصميم الشركة المنتجة دون تعديل بما يتناسب مع 

كما يالحظ استخدام اللغة االنجليزية فقط في التصميم. ان مثل تلك  .ردنياألتقاليد المجتمع 

، والمنتشرة في جميع المراكز التجارية ويشاهدها جميع قطاعات المجتمع، ال تتناسب اإلعالنات

لمجتمع ألدنى درجات االتساق مع اخالقيات ا اإلعالناتبالتأكيد من هويتنا وتقاليدنا، بل وتفتقد تلك 

 .األردني

 

https://web.facebook.com/PentiJo/photos/a.159929411359931/176218526397686/?type=3&theater
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باألردنلمحل مالبس  إعالن( 04الشكل )  
     theaterhttps://web.facebook.com/bebejordaan/photos/a.277560445709244/805006526297964/?type=3& 

 

ذا ًا الحد المالبس الرجالية بأحد إعالنوالذي يمثل  ،(05) ي أخر شكلإعالننموج  الي انتقلنا وا 

ي من الشركة المنتجة دون تدخل. اإلعالنويالحظ استخدام التصميم  باألردن،المراكز التجارية 

وتظهر أجساد  غربية،والتصميم يعتمد بشكل أساسي على صورة فوتوغرافية لثالثة شبان ذووا مالمح 

ان  تصميم.الاثنان منهم بشكل شبه عاري. كما يالحظ استخدام اللغة اإلنجليزية بشكل أساسي في 

معروض في مجتمع  اإلعالنومن كون  المستخدمة،قد يصدم من الصورة  اإلعالنالمشاهد لمثل هذا 

وبصورة ولغة  عربية،وكان من الممكن ان تعرض المالبس بصور عارضين أزياء عرب  عربي،

 لطبيعة المتلقي وثقافته.  أقربلتكون  اإلعالنتراعي نمط الجمهور الموجه اليه 

https://web.facebook.com/bebejordaan/photos/a.277560445709244/805006526297964/?type=3&theater
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إعالن لمحل مالبس باألردن( 05الشكل )  
book.com/AbdaliMall/photos/a.163698420694051/610885149308707/?type=3&theaterhttps://web.face 

ًا لعالمة تجارية واحدة موجودة بأغلب الدول إعالنوالذي يمثل ( 06) نجد في الشكل المقابلوفي 

يالحظ ف الثقافية.اتها بدول محددة اخذت طابع البلد واحترمت هويه إعالنولكن نالحظ ان  العربية،

وازياء الشباب والشابات في الصور تراعي تقاليد المجتمع  عربية،استخدام صور لعارضين بمالمح 

فقد تم االخذ بعين االعتبار المالمح والمالبس المناسبة للجمهور  المشاهد،وليس بها ما قد يصدم 

يل بين وال يوجد تفضكما يالحظ تعريب العالمة التجارية، واالهتمام انها تكون واضحة   المستهدف.

 المعرب.الشعار  أواإلنجليزية العربية  ةباللغشعار الشركة األصلي 

 

 

 

https://web.facebook.com/AbdaliMall/photos/a.163698420694051/610885149308707/?type=3&theater
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إعالن لعالمة تجارية غير محلية للمالبس بدول الخليج( 06الشكل )  
 r https://www.jcdecauxme.com/   

  

يالحظ  السابقة،تجاري للعالمة التجارية  إعالنوالذي يمثل  (،01السياق في الشكل ) نفس وفي

ى الرغم وعل المجتمع.ويالحظ ايضًا اتساق المالبس مع ثقافة  عربية،استخدام صورة فتاة بمالمح 

  الثقافية.اال ان المجتمع يلزمها باحترام تقاليده وهويته  غربية،من ان الشركة المنتجة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/MyMakeUpJordan/photos/a.566263370132323/1958935644198415/?type=3&theater
https://web.facebook.com/MyMakeUpJordan/photos/a.566263370132323/1958935644198415/?type=3&theater
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لعالمة تجارية غير محلية للمالبس بالخليجإعالن ( 01الشكل )  
https://web.facebook.com/SplashFashions/photos/a.262494066788/10158855273191789/?type=3&theater 

 

 الردن ودول الخليج فيمنتجات الطفال  شركاتات إعالن -8

 األردنيات غير المراعية لهوية المجتمع عالننموذجًا أخر إل( 07الشكل )في  اإلعالنويمثل 

أم  راالطفال، ويصو الشركات العالمية لمنتجات  إحدىهو بمناسبة عيد االم من  اإلعالنوتقاليده. و 

ما وتحمل رضيعها بين اجنبية،يعتمد بشكل صورة االم بمالمح  اإلعالنتحمل طفلها، ونالحظ ان 

مما يؤكد على استخدام  اإلنجليزية،هي اللغة  اإلعالنان لغة  عاري. كمايظهر من االعلى بشكل 

 االجنبي بصرف النظر عن مدى مالئمته لثقافة المجتمع والجمهور المستهدف. اإلعالن

 

 

https://web.facebook.com/SplashFashions/photos/a.262494066788/10158855273191789/?type=3&theater
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  الم من شركة منتجات االطفال االردنلعيد اإعالن ( 07الشكل )
https://www.instagram.com/p/BvQ31fJnUeC/ 

 

ذا يتأكد من التصميم االعتماد  (،02 )شكلأخر لنفس الشركة السابقة  إعالننموذج  إلىانتقلنا  وا 

فالتصميم يعتمد بشكل أساسي على صورة أم تحمل طفل  المعلنة،األجنبي للشركة  اإلعالنعلى 

وهو  ي،عار والصورة تظهر جزء كبير من جسد االم بشكل  الشركة،وترضعه من زجاجة تحمل شعار 

(، والذي يمثل إعالن 32في الشكل ) المقابلوفي  وتقاليده. األردنيمع أعراف المجتمع  بما ال يناس

كة السابقة، لكن اإلعالن منشور في إحدى دول الخليج، يالحظ اختالف بمناسبة عيد االم لنفس الشر 

المنهج التصميمي تماما، فمالمح االم والطفل عربية، وتظهر االم بمالبس تتناسب مع البيئة التي 

 عرض بها اإلعالن.

 

https://www.instagram.com/p/BvQ31fJnUeC/
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 االطفال باألردنمنتجات شركة لإعالن ( 02الشكل )

https://www.instagram.com/chicco_jo/?hl=en 

 

 

 

 

 

 
 
 

                               
 شركة منتجات االطفال االماراتنفس لعيد االم من عالن ا( 32الشكل )

4/-D9-https://www.instagram.com/p/0fHZB 

https://www.instagram.com/chicco_jo/?hl=en
https://www.instagram.com/p/0fHZB-D9-4/
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ذا الحد شركات منتجات األطفال بدول  اإعالنوالذي يمثل  (،31)الي نموذج أخر شكل  انتقلنا وا 

خدام كما تم است النمطية،وصورة االم العربية  عربية،صور طفل بمالمح  يالحظ استخدام الخليج،

مع الهوية  بشكل عام متسق اإلعالنو  المنتج.التايبوغرافي العربي بطريقة ابتكارية مالئمة لطبيعة 

 للمجتمع.العربية 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

لشركة منتجات االطفال بالخليج إعالن( 31الشكل )  
https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.1512814075527156/1512814108860486/?type=3&theater 

 

 الخليجالردن ودول تصميم واجهات محال المالبس النسائية في  -9

يث تتداخل ح البيئي،واجهات المحال التجارية ضمن تخصص التصميم الجرافيكي  تصميميدخل 

ا وجود ويالحظ أيض المعماري.عناصر التصميم الجرافيكي مع عناصر التصميم الداخلي والتصميم 

ردن تباين واسع بين تصميمات واجهات محال المالبس النسائية )المنزلية( بين تلك المنفذة في األ

هات ففي االردن غالبًا ما يشتمل تصميم واج األخرى.ومثليتها في دول الخليج وبعض الدول العربية 

المحال المالبس النسائية على صور عارضات أزياء غربيات شبة عاريات، وقد تعرض بعض 

https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.1512814075527156/1512814108860486/?type=3&theater
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 .ألردنياوغير متسق مع اعراف وتقاليد المجتمع  فج،المالبس )المنزلية( على نماذج عرض بشكل 

مالبس نسائية والتي تمثل تصميمات واجهات محال  (،35 ،34 ،33 ،30)وأمثلة ذلك االشكال 

  األردن.في مراكز تجارية مختلفة في  )منزلية(

 

 واجهة محل مالبس نسائية )منزلية( بستي مول االردن( 30الشكل )
https://www.citymall.jo/ 

بمكة مول االردنواجهة محل مالبس نسائية )منزلية( ( 33الشكل )  
 https://meccamall.jo/  

 

https://www.citymall.jo/
https://meccamall.jo/
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 واجهة محل مالبس نسائية )منزلية( بتاج مول األردن( 34الشكل )
http://www.tajlifestyle.com/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
واجهة محل مالبس نسائية )منزلية( بتاج مول االردن (35الشكل )  

http://www.tajlifestyle.com/ 

 

  

http://www.tajlifestyle.com/
http://www.tajlifestyle.com/
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نجد ان تصميمات واجهات المحال المشابهة في دول الخليج وبعض الدول العربية  المقابلوفي 

بس مال أووال تحتوي على نماذج عرض  عارية،على صور عارضات أزياء شبه  تحتوياألخرى ال 

 ولويةوتعطى اال الشركة،بل ان بعض الدول تفرض على المعلن تعريب  المارة،)منزلية( يطالعها 

اه كتابة اللغة العربية بحجم موازي للغة الالتينية وسنالحظ ادن أولكتابة اسماء المحالت باللغة العربية 

مع ما  بالمقارنة اإلعالناتوكيف تم تصميم تلك الواجهات وعرض و  ذاتها،ان العالمة التجارية هي 

 ،36)دول الخليج االشكال  ( في)المنزليةومن أمثلة واجهات محال المالبس النسائية  األردن.يتم في 

31) . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

واجهة محل المالبس النسائية بقطر (36الشكل )  
https://twitter.com/sooninqatar/status/926044436483543040 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ومالبس نسائية بالرياضواجهة محل عطور ( 31الشكل )  
https://www.thqafi.net/ 

https://twitter.com/sooninqatar/status/926044436483543040
https://www.thqafi.net/


59 
 

 الدراسات السابقة: المبحث الرابع

 الدراسات العربية

 توظيف مستويات)( بعنوان 0222)كريم، ، عادل الرحمن عبد محمد الجبوري، سالم،دراسة  -1

مجلة كلية  بغداد، ، جامعةدكتوراهبحث مستل من اطروحة  ،(الفني العمل في الشعبي الموروث

 العراق والخمسون،العدد التاسع  االساسية،التربية 

 :إلىتهدف الدراسة 

 .الفني العمل في الشعبي الموروث توظيف مستويات على التعرف

 الباحث:وكانت النتائج التي توصل اليها 

ي يعني توظيف معطياته بطريقة إيحائية فإن توظيف الموروث الشعبي كأشكال وعناصر شعبية  -

 الحقل اإلبداعي هدفها ملئ زمن المتلقي ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل.

إن التوظيف الشكلي ذو الخاصية الساكنة في استنطاق الموروث الشعبي يشكل صيغة قاصرة في  -

 حواره مع عناصر الموروث الشعبي.

يد لمكونات الواقع ومعطياته في الماضي ان الموقف الجمالي يبدأ من خالل بناء تصور جد -

شكال ا إلىاي تحويل الموروث  ممتع،ومن ثم تنظيمه في اشكال وصور وبناء جديد  والحاضر،

 خالقة جديدة. وصور

بين  العربية:واقع إشكالية الهوية )( بعنوان 0211)، أحمدمحمد عمر  ،عنزةبو دراسة ا -0

 األردن االوسط،جامعة الشرق  ،ماجستيررسالة  ،(الطروحات القومية واالسالمية

 :إلىتهدف الدراسة 
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مفهوم الهوية العربية من منظور بنائي ووظيفي يركز على االبعاد السياسية للهوية  إلىالتعرف  -

 العربية.

 التحليل السياسي ألبعاد ومضامين أزمة الهوية العربية في المرحلة الحالية. -

 والسياسية العربية القادرة على التعامل مع أزمة الهوية فيتسليط الضوء على األطروحات الفكرية  -

 ضوء الثورات العربية في هذه المرحلة.

 دراسة وتحليل الثورات العربية من منظور فكري يقوم على أساس أزمة الهوية العربية. -

وية ث أزمة الهسببًا في حدو  باعتبارهدراسة وتحليل واقع الصراع بين التيارات السياسية العربية  -

 العربية.

تقديم أطروحات وتصورات مستقبلية ألزمة الهوية العربية في ضوء الصراع بين التيارات الفكرية  -

 العربية.االكثر تأثيرًا في المنطقة 

 الباحث:وكانت النتائج التي توصل اليها 

الهوية القومية والهوية االسالمية  نما بيخضعت مسألة الهوية لتجاذبات متعارضة وخصوصًا  -

ولم تجر محاوالت جادة للتوفيق بين هذه الهويات من خالل  الوطنية،والهوية االممية والهوية 

 دون تصادم. ألخرىتحديد االولويات بحيث يتم االنتقال من دائرة 

وهنا  ،العولمةإن االمكانيات الراهنة للمجتمعات العربية واالسالمية ال تسمح لها بمواجهة تيار  -

ن كانت فئة من و  العولمة،يأتي دور المثقفين الملتزمين بقضايا أمتهم لتنوير الرأي العام بحقيقة  ا 

المثقفين العرب تعاملت مع العولمة بنظرة المستشرقين وفئة اخرى تعاملت معها على خلفية نظرية 

غاالة الطرفين مقاربتين فتتجنب مال نما بيفإن فئة ثالثة من المثقفين استطاعت أن توازن  المؤامرة،

 نها،مالسابقين باالعتراف بأن هناك ايجابيات يمكن االستفادة منها وهناك مخاطر يجب التحذير 
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 اليه.وهذا ما نتبناه وندعو 

لى نهاية القرن العشرين لم ينجح في  - إن العقل السياسي العربي وطوال سنوات ما بعد االستقالل وا 

لموائمة وبالتالي لم ينجح في ا محددة،بحق بأنه فكر عربي ذو سمات  حل بلورة فكر يمكن نعته

وجاءت العولمة وفكرها ليشكل تحديًا جديًا يضاف لتحدي  الواقع،مقوالته وبين مجريات  نما بي

 الديمقراطية والتنمية الذي فشل العرب في مواجهته.

، مالعليحسين عبد  عباس،أشرف  ،ابراهيماحمد حسين  المنعم،عبد  حسين، وصيف،دراسة  -3

مصر والعالم  فيبين االلتزام ومخاطر التغريب لدى فناني الجرافيك  الُهويَّةإشكالية ( بعنوان )0214)

 مصر عشر،المؤتمر الحادي  المنيا،جامعة  ،(العربي

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

 بي.العر مصر والعالم  فيالقاء الضوء على إشكالية الُهويَّة والتغريب دخل الحركة التشكيلية 

 الباحث:وكانت النتائج التي توصل اليها 

 .العربيمصر والعالم  فيالجرافيك المعاصرين  فنانيلدى  الحضاريالموروث  أهمية -

سيادة الثقافية، خاصة وال الثقافيالتحرر  إلىُهويَّة والذاتية الثقافية وحمايتها هو الطريق الإن الحفاظ على  -

نما  ارجيخناتجًا من خطر  القومية،لم يكن تهديد مسيرتها وُهويَّتها  والتي التشكيلية،الثقافة  وحسب وا 

قدة بقدر ما يستمر بفعل ع علني ثقافيوهو ال يستمر بفعل غزو  داخلية،تأكد أيضًا من دعوات 

عد أساليبه تت الذي« التغريب»السبل المالئمة لصد تيارات  اتخاذوعدم  للغرب،التبعية الثقافية 

 .أخطارهوكشف  تياره،للتخطيط لصد نفس مستواها  فيوسائل  إلى.، وتحتاج ..الهوأشك

ن على أن يبقى على ثقافة اآلخري االنفتاحو  وُهويَّتنا،لتراثنا  القوميليس هناك من تعارض بين االنتماء  -

فنهدر  تاحاإلنف فينتوسع  أو االنغالق، فيالتوازن بينهما قائمًا دون أن نتطرف باالنتماء فنقع 

 وحريتنا.شخصيتنا 
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التصميم الجرافيكي بين الحفاظ على الهوية ومواكبة بعنوان ) (0216) محمد،دينا  عناد،دراسة  -4

 العراق التطبيقية،وقائع المؤتمر العلمي الثاني للفنون  بغداد،جامعة ( عصر العولمة

 في:البحث  أهميةتكمن 

 الهوية التصميمة في ظل عصر العولمة. أهميةيسهم في اظهار  -

 .تكنولوجيسد حاجة المصممين باالستجابة السريعة لمتغيرات عصر العولمة من تطور  -

يسهم في ايضاح دور الهوية التصميمية وتحقيق المرجعية والخصوصية الداللية لرسوخها في ذاكرة  -

 المتلقي.

 البحث:هدف 

 العولمة.الهوية التصميمية في ظل عصر  ودور أهميةالتعرف على 

 وكانت اهم النتائج التي توصلت الباحثة اليها:

للهوية التصميمية دور حيوي ومهم في التصميم الجرافيكي اذ تضفي اليه داللة فكرية ومرجعية  -

 خاصة.

من تأثيرات العولمة على التصميم هو تهميش دور المصمم المحلي وتحديده واقتصاره على دور  -

 لمروج.ا

إضعاف العالقة بين النتاج وأخالقيات مهنة العملية  إلىأدى تأثير العولمة على التصميم  -

 التصميمية.

هناك عالقة بين الهوية التصميمية والعولمة تعتمد على البعد الثقافي واالقتصادي للمجتمع، فهما  -

ا شروطه تحاول فرضقوتان تحاول كل منهما ان تهين االخرى فالعولمة القادمة من الخارج 

 والهوية التصميمية لها متطلباتها التي تتعارض مع شروط العولمة. 

الفن الشعبي كمصدر للحفاظ على الهوية المصرية في بعنوان ) احمد،نظيرة  الفخراني،دراسة  -5
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 مصر الفنية،مجلة التربية  حلوان،جامعة  (،عصر العولمة

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

ذلك على في التعبير، والتعرف ك دراسة الفن الشعبي واالساليب التي انتهجها أهميةالكشف عن 

مكانياته وكيفية االستفادة منه في عمل تصميمات تعمل على تأصيل الهوية  طبيعته وخصائصه وا 

 ما يلي:لعل من اهمها  هدافوذلك لتحقيق مجموعة من األ المصرية،

 ي،إلنساناو المصرية في سياق التواصل الحضاري  تعزيز االنتماء الديني والقومي لدى االجيال -

 وبما يمكن من التصدي الواعي للغزو الثقافي وحماية الهوية الدينية والثقافية والحضارية لالمة.

تمكين الفنان والمتلقي من التعامل والتكيف االيجابي الفعال مع بيئته ومجتمعه المحلي والوطني  -

 والقومي والعالمي.

 الباحثة:وكانت النتائج والتوصيات التي توصلت اليها 

بد من التمسك لذلك ال لإلنسان،الفنون الشعبية تمثل الهوية الثقافية والمستوى االبداعي والجمالي  -

جعلها شبه و  االسالمية،والعمل على درء الغزو الثقافي الغريب الذي غير طابع الدول  بأصالتها،

 .اإلنسانة عن الجذور والبيئة و منقطع والسمة،فاقدة للهوية 

لكل بلد تراثه الشعب وتراث مصر الشعبي وتقاليده الحية مغروسة في نبع عميق نابض بالحياة  -

 االف السنين. والتنوع نشأ من الطقوس وتعاقب الثقافات على مر

مة جلقد استطاعت الفنون الشعبية ان تنتشر في البوادي والقرى والمدن، حاملة مالمح أصيلة، منس -

ومع تقاليده وبيئته، ومن المؤسف ان هذه الفنون انقطعت في العصر  اإلنسانمع متطلبات 

الحالي عن التطور والنمو الصاعد بسبب اجتياح طراز الفنون التي وفدت مع مستحدثات العولمة 

 جميع البالد االسالمية. إلىمن الغرب، 
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ية، وال ويبقى الفن الشعبي أكثر تعبيرًا عن الهو  باألصالة،تبقى مسألة التحديث بالفن مرتبطة 

من خالل  كانت هذه الهوية تتجلى إذاوخاصة  الثقافية،ُيعنى بمحاولة تحديث الفن التفريط بالهوية 

بل  عبة،صوليست عملية الربط بين الحداثة والهوية  الشخصية،قيم دينية سامية وبتراث عريق ثابت 

 الجذور. إلىاليوم للعودة  تهفو الغربية ذاتهاان الحداثة 

 ،اإلنسانالموروث الشعبي في المحافظة على شخصية المجتمع وهوية  أهميةعلى الرغم من  -

حصنًا منيعًا في مواجهة التحديات التي تواجه ثقافة المجتمع للحيلولة دون انصهارها في  باعتباره

 جة تحقق الهدف من حمايتهاال ان االهتمام بهذا الموروث الشعبي لم يكن بدر  الغير،ثقافات 

 وأسواء كان ذلك على المستوى الرسمي من خالل المؤسسات الرسمية كوزارة االعالم والثقافة 

 للحكومة.المؤسسات الثقافية التابعة 

تطويع فن التيبوغرافي في التصميم بعنوان ) (0217) ،صادقشيماء صالح  ،صديقدراسة  -6

العدد  ن،والفنو مجلة العمارة  بنها،جامعة  (،السياحي اإلعالني لتأصيل الهوية البصرية في اإلعالن

 الثالث عشر

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

دراسة قدرة فن التيبوغرافي التعبيرية والجمالية والتشكيلية على صياغة رؤى تصميمية سياحية بهدف  -

تأصيل الهوية البصرية المصرية وتضمين صورة ذهنية حضارية تتوافق مع مقومات الحضارة 

 المصرية.

في في صياغة امن القيم الجمالية والتشكيلية لفن التيبوغر  لالستفادةتقديم رؤية تصميمية معاصرة  -

 ات سياحية مصرية لتنمية مقومات الهوية المصرية.إعالن

 وكانت اهم النتائج التي توصلت الباحثة اليها:
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دة تبين من الدراسة التطبيقية للبحث ان لفن التيبوغرافي ابعاد جمالية وتعبيرية وتشكيلية يمكن االستفا -

 حي.السيا اإلعالنمنها لتأصيل الهوية البصرية المصرية في 

السياحي يمثل بعدًا محوريًا لتطوير الصيغ البصرية التي  اإلعالنبأن تعميق الهوية المصرية  -

 لتحسين الصورة اإليجابية للسياحة المصرية. اإلعالنيستخدمها مصمم 

عزز من السياحي ي اإلعالنالدمج بين عناصر فن التيبوغرافي والعناصر التصميمية األخرى ب -

 .عالنالسياحية لإل لالستجابةالسياحي ويخلق محفزات  عالنالصور البصرية لإل

معالجات الخطوط العربية المستمدة من التراث بعنوان ) ،فهيمريهام محمد  ،الجنديدراسة  -1

 -عشر العدد الثاني والفنون،مجلة العمارة  بنها،جامعة  (،الشعبي إلحياء الهوية المصرية المعاصرة

 مصر الثاني،الجزء 

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

مستمدة  خلق طرق إلىإظهار هويتنا العربية لتطويرها ومعالجتها كما يهدف  إلىيهدف البحث 

من التراث المصري الشعبي لتشكيل المعالجات الجرافيكية للخطوط العربية بغرض االرتقاء بالذوق 

 العام.

 وكانت اهم النتائج التي توصلت الباحثة اليها:

الجرافيكية اإلبداعية للخطوط العربية المعتمدة على التراث المصري تثري من الهوية  ان المعالجات -

 المصرية.

إمكانية توظيف المعالجات الجرافيكية المستمدة من التراث الشعبي إلحياء الهوية المصرية  -

 المعاصرة.

ثارتها في روح الشباب. -  إمكانية خلق حمالت دعائية تقوم على إحياء الهوية وا 
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عادة إحيائها. استلهامإمكانية  -  معالجات جرافيكية تتناسب الوظيفة وا 

 ك،اليرمو جامعة  (،إشكالية الهوية الوطنية الردنية) بعنوانتركي، محمد  ،سالمةبني دراسة  -7

 االردن ناشينلتيز،مجلة 

 الدراسة:وكان ملخص هذه 

التعرف على محاوالت تشكيل الهوية الوطنية األردنية منذ مرحلة ما قبل نشوء الدولة االردنية 

حتى اليوم ، وذلك من خالل استعراض الجهود التي قامت بها الدولة األردنية والتي  1201عام 

تغيير  ىإلخضعت لظروف ومتغيرات داخلية وخارجية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية أدت 

قليمية وقبلية متصارعة وغير مستقرة ، بحيث  الهوية الوطنية األردنية ما بين هويات دينية وقومية وا 

وقد  مع مصالحه ، يتالءماصبحت ورقة الهوية إحدى األوراق التي يستخدمها النظام السياسي بما 

ية مأزق الوطنفشل الدولة في خلق هوية وطنية جامعة لمواطنيها ، فالهوية  إلىأدت هذه السياسات 

حقيقي واجه األردن منذ نشأة الدولة حتى اليوم ، لدرجة يمكن القول أنه تقريبًا ليس هناك هوية وطنية 

بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه ، األمر الذي يستدعي إعادة بناء الهوية وطنية نهائية ، والتي بدونها 

ة مقبولة لوطن ما لم يتم التأسيس لهوية وطنييسود االنقسام والصراع في المجتمع ، فال مستقبل لهذا ا

 ومرغوبة من قبل الجميع ، بما يضمن وحدة الدولة وأمن المجتمع.

كلية التربية  (،التشكيل الكويتي المعاصر وثقافة العولمة) بعنوانحسين، زعابي  ،الزعابيدراسة  -2

 الكويت الفنية،مجلة التربية  االساسية،

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

كيلية وخاصة في مجال الفنون التش االبداعية،في المجاالت  وتأثيراتها العولمة،الكشف عن ثقافة  -

 على المستويين العالمي والعربي.
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 لمعاصرة،االتي تتفاعل مع الطروحات الثقافية العالمية  الكويتية،إلقاء الضوء على االبداعات الفنية  -

صية البيئة خصو  مستويات:إلنسان الكويتي على والكشف عن مدى ارتباطها بالهوية الثقافية ل

 العالمي. واإلطار اإلسالمي،واالنتماء العربي  المحلية،

 إلقاء الضوء على موقف الفنان الكويتي من ثقافة العولمة وتعاطيه معها. -

 اليها: وكانت اهم النتائج التي توصل الباحث

تى ال ح واستيعابها،رصدها  إلىا دعاه مثلت ثقافة العولمة نوعًا من التحدي للفنان الكويتي مم -

 وهويته الثقافية. التاريخيةنسيان ذاكرته  إلىتؤدي به 

ني المحلي التراث الف إلىفي مواجهتهم ثقافة العولمة  نالكويتيياتجه قطاع كبير من الفنانين  -

 واالقليمي كمصدر لالستلهام والبحث فيه عن االصول التاريخية التي تمثل هويته الثقافية.

نان من قبل الف الجذور،مثل التراث االسالمي المنبع الرئيسي في العودة الواعية للبحث عن  -

ق واالبتكار حابته للخلوذلك لما يتميز به هذا التراث من طاقة لالستمرارية والتطور ور  الكويتي،

 من خالله.

تشكيلية  وقدموها في تجسيدات الحداثة، دما بعاستطاع كثير من الفنانين الكويتيين تعاطي فنون  -

 ومذاقات شخصية مميزة تتجلى فيها هويته الثقافية. جمالية،ورؤى 
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االجنبية:الدراسات   

1- Sandra Lindsay Bulmer(2011) How do Brands Affect National 

Identity? 
 

 الدراسة:ملخص هذه 

رق المستهلكين للعالمات التجارية بط كيفية استخدامالهدف االساسي من هذه االطروحة هو فهم 

كما تركز على تأثير العالمات التجارية  باألخرين،تؤثر على نفوسهم وعالقاتهم االجتماعية 

 تؤثر على الهوية الوطنية من قبل المنظرين باعتبارهاالتي تنتشر على نطاق واسع  اإلعالناتب

ويتم استعراض االبحاث االدبية ذات الصلة بالتسويق والبحوث الخاصة بالعالمة التجارية  الثقافيين،

والهوية الذاتية واالجتماعية التي تدل على قلة المعرفة بالهوية الوطنية من حيث عالقتها بالعالمة 

ج يتم عرضها نتائ إلىاث والتجارب التي تقدمها هذه الدراسة والوصول التجارية. وبعد العديد من االبح

وان  لشخص،لان العالمة التجارية تؤثر على تكوين الهوية الوطنية  إلىالدراسة  بالتفصيل تخلص

 العالمة التجارية اصبحت عامل ثقافي نشط للهوية الوطنية.

2- Anna Vagasi Kovacs(2013) (Fashion Trend Revival – Fashionable 

cultural heritage 
 

 الدراسة:ملخص هذه 

ك فأن مهمة لذل قصيرة،تتميز صناعة االزياء بأنها متجددة وسريعة التغيير ودورة حياة المنتج 

مصممي االزياء تعد مهمة صعبة للغاية فيجب عليهم الظهور مرارًا وتكرارًا خالل فترات زمنية قصيرة 

باقي  دورة حياة مختلفة عن لألزياءوالن  المستهلكين،نسبيًا من خالل تصاميم جديدة تلبي حاجات 

 .المصممين إللهامكبيرًا  المنتجات والخدمات االخرى يمكن ان تكون التصاميم القديمة مصدراً 

في هنغاريا اصبحت عناصر التراث الثقافي في السنوات االخيرة عاماًل مهمًا في اتجاهات 



69 
 

وتركز هذه الرسالة على البحث عن الدافع الذي جعل مصممين االزياء الهنغاريين  واالزياء،الموضة 

 ة الوطنية.التراث كجزء من الهوي إلىيتجهون الستخدام عناصر التراث في تصميماتهم وكيفية النظر 

 ملخص الدراسات السابقة:

اسيييييييتفادت الباحثة من هذه الدراسييييييية  ،كريم، عادل الرحمن عبد محمد الجبوري، سةةةةالم،دراسةةةةة  -

 افعال واعمال خالقة.  إلىرصد مكونات الموروث الشعبي وتحويلها  ألهميتها

هوم في تعريف مف ألهميتهااستفادت الباحثة من هذه الدراسة  ،أحمدمحمد عمر  عنزة،بو دراسة ا -

 الهوية العربية واشكاليتها بالصراع العربي الفكري المعاصر.

 ،مالعليحسةةين عبد  عباس،أشةةرف  ابراهيم،احمد حسةةين  المنعم،عبد  حسةةين، وصةةيف،دراسةةة  -

لى زمة للتغلب عفي البحث عن كيفية ادارة اال ألهميتهااسييييييييييييييتفيادت الباحثة من هذه الدراسيييييييييييييية 

 إشكالية الهوية ومحاولة ايجاد بناء ونمط ثقافي تشكيلي ذو خصوصية وتفرد.

في سيييد حاجة المصيييممين  ألهميتهامن هذه الدراسييية  ةالباحث تاسيييتفاد ،محمددينا  عناد،دراسةةة  -

لهوية ا باالسييييتجابة السييييريعة لمتغيرات عصيييير العولمة من تطور تكنولوجي وكذلك ايضيييياح دور

 المتلقي.في ذاكرة  لرسوخهاالتصميمية 

ماء في تعزيز االنت ألهميتهامن هذه الدراسيييييييية  ةالباحث تاسييييييييتفاد احمد،نظيرة  الفخراني،دراسةةةةةة  -

قافي ي والتصيييدي للغزو الثاإلنسيييانالديني والقومي لدى االجيال في سيييياق التواصيييل الحضييياري و 

 وحماية الهوية الدينية والثقافية والحضارية لالمة.

هام في اسييتل ألهميتهااسييتفادت الباحثة من هذه الدراسيية  صةةادق،شةةيماء صةةالح  صةةديق،اسةةة در  -

 والدمج بين الحروف اإلعالنصييييييييييييياغات فنية وجمالية متطورة وتفعيل اطر منهجية لتصييييييييييييميم 

 السياحي. اإلعالنبوالصورة والماضي بالحاضر للتأكيد على الهوية المصرية 
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فاق في فتح ا ألهميتهااسييييييييتفادت الباحثة من هذه الدراسيييييييية  فهيم،ريهام محمد  الجندي،دراسةةةةةة  -

لمعالجات الخطوط للتراث الشييعبي بشييكل معاصيير يهدف احياء هوية مصييرية معاصييرة متناسييبة 

 مع ثقافة وتطور المتلقي.

سييييلة في تبين سييييل ألهميتهااسييييتفادت الباحثة من هذه الدراسيييية  تركي،محمد  سةةةالمة،بني دراسةةةة  -

 ألردنياعلى تشييكيل الهوية الوطنية االردنية وكذلك ابراز التنوع في التراث التحوالت التي اثرت 

 لدعم بناء الهوية االردنية الحديثة.

المناخ في التعريف ب ألهميتهااسييتفادت الباحثة من هذه الدراسيية  حسةةين،زعابي  الزعابي،دراسةةة  -

 في المجتمع الكويتي المعاصر. وأثرهاالثقافي العالمي وخاصة في ظل العولمة 

مة في دراسييييية العال ألهميتهااسيييييتفاد الباحث من هذه الدراسييييية  ليندسةةةي،سةةةاندرا  بولمير،دراسةةةة  -

 التجارية وكيف اصبحت عامل ثقافي نشط للهوية الوطنية.

في اسييييتخدام عناصيييير  ألهميتهااسييييتفاد الباحث من هذه الدراسيييية  فاغسةةةي،انا  كوفاكس،دراسةةةة  -

 .التراث كجزء من الهوية الوطنية إلىالتراث في تصميم االزياء المعاصرة وكيفية النظر 
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 الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

ي على هالمتبعة في تطبيقها، و  الطريقة المعتمدة في الدراسة واإلجراءات الثالث تناول الفصل

 :اآلتيالنحو 

 منهج الدراسة

 المنهج استخدام تم إذ ،التجريبي شبه والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الدراسة تاستخدم

 اإلعالنات في العربية الهوية على المحافظة ةشكاليإ المبحوثين استجابات وصف لغرض الوصفي

 على افظةالمح إشكالية قياس لغرض التحليلي المنهج استخدام تم كما ،باألردن المعاصرة التجارية

 لغرض تخدماس يالتجريب شبه المنهج اما .باألردن المعاصرة التجارية اإلعالنات في العربية الهوية

 استخدام يف الجرافيكين المصممين لمساعدة عربية بهوية الكتروني موقع انشاء في الباحثة تجربة

 عربية. وخطوط وصور رموز

 عينتهامجتمع الدراسة و 

ة، كمجتمع الدراس في األردنالتجارية  اإلعالناتمجتمع البحث في  مجتمع الدراسة من يتكون

حيث قامت الباحثة   عمان كعينة الدراسة،في العاصمة التجارية العاصمة  اإلعالناتوتم اختيار 

، وتم منح وقت محدد إلجابة العينة المبحوثة، وعند Google docs نصةاالستبانة على م بنشر

ستبانات ، وبعد تدقيق اال(032على االستبانة ) باإلجابةانتهاء الوقت المحدد، تبين أن عدد المشاركين 

 سئلةاأل على بعض اإلجابةلعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي بسبب عدم  ةاستبان( 11)تم استبعاد 

كما هو استبانة،  (012) تللتحليل اإلحصائي بلغ عدد االستبانات الصالحةن إالواردة فيها، وعليه ف

 :  اآلتي( 3-1موضح في الجدول رقم )
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 والصالحة للتحليل اإلحصائيالمحصلة عدد االستبانات (: 3-1الجدول )

 ليل للتح ةنسبة االستبانات الصالح عدد االستبانات الصالحة للتحليل المحصلةعدد االستبانات 

032 012 %95.2 

  

، تم توزيع أفرادها حسب استبانة (012نتهاء من تحديد عينة الدراسة النهائية البالغة )االوبعد 

 :  اآلتيوعلى النحو  ،خصائصهم الشخصية والوظيفية

  الجنس:المبحوثين حسب متغير توزيع  - 1

فئة هم من  األفرادأن أغلب  (،3-2) الواردة بالجدولالجنس الخاصة بمتغير  المعطيات توضح

ذكر  80 الذكور، في حين بلغ عدد (63.5%)أنثى وبنسبة مئوية  132عددهن  إذ بلغ اإلناث

 غالبيتهم من اإلناث مجتمع الدراسة  يدل على أن، هذا (36.5%وبنسبة مئوية )

 الجنس حسب  األفراد توزيع(: 3-2الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار   الجنس الشخصية الخاصية

 الجنس  

 36.5 72 ذكور 

 63.5 132 اإلناث 

 100% 019 المجموع 

 :مبحوثين حسب متغير العمرال توزيع -0

ب ن أغلإ لمشمولين بالدراسة،ل بالعمرالمتعلقة و  التالي، (3-3الجدول رقم ) معطيات منتبين 

(، 80.4%) تقدر بي وبنسبة مئوية( فرًدا 116إذا بلغ ) سنة، 35 - 02فئة األعمار  هم من األفراد

م ، في حين كان أدنى عدد هألفراد عينة الدراسة لفئات العمر المئوية األخرى النسبوهي أعلى من 
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 (.2.5( وبنسبة مئوية )1سنة إذ بلغ العدد ) 55من فئة األعمار أكثر من 

   العمرحسب األفراد توزيع (: 3-3الجدول )
 النسبة المئوية % التكرار           فئات العمر الشخصية الخاصية

 العمر 
 

 80.4 176 سنة  35 – 02
 13.6 30 سنة 45 – 36
 5.5 12  سنة  55 – 46

 52. 1 سنة  55أكثر من 
 100% 219 المجموع

 

 العلمي: هلالمؤ  متغير حسب مبحوثينالتوزيع  -3

 دراسة،لمشمولين بالل العلمي المؤهل المتعلقة بمتغيرو  التالي،( 3-4معطيات الجدول رقم ) توضح

(، 61.6%) وبنسبة مئويةفرًدا  135عددهم  إذ بلغ حملة البكالوريوس فئة هم من األفرادن أغلب إ

وهذا يدل  ،(3.2%) وبنسبة مئوية أفراد 1عددهم  إذ بلغ الدكتوراهفي حين كان أدنى عدد هم حملة 

 الجامعية األولى.غالبيتهم من حملة الدرجة على أن مجتمع الدراسة 

  العلمي هلالمؤ حسب  األفراد توزيع(: 3-4الجدول )
 النسبة المئوية % التكرار العلمي المؤهلفئات  الشخصية الخاصية

 
 العلمي هلالمؤ 

 20.5 45 دبلوم متوسط
 61.6 135 بكالوريوس
 14.1 32 ماجستير
 3.0 1 دكتوراة

 122 019 المجموع 
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 مصادر جمع البيانات

 الهوية لىع المحافظة إشكالية وصف وقياس إلىلتحقيق أغراض إجراء هذه الدراسة والتي تهدف 

قد  دراسةفإن ال ،عينة الدراسة جهة نظرو من  باألردن المعاصرة التجارية اإلعالنات في العربية

 :اآلتيكمصادر لغرض جمع البيانات، وهي عدة  تاعتمد

 :الولية المصادر -أ

بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة  النوع من المصادر هذا تمثليو 

 اتالدراسة، وأن هذه االستبانة تعتبر أداة لجمع البيان حاورم إلىا وفقً  )االستبانة( التي تم تصميمها

ا ورد م على بناءً وذلك  المقترح،حيث تغطي كافة متغيرات أنموذج الدراسة الدراسة  إلجراءالالزمة 

 بموضوع الدراسة، وسوف يتم تسليط الضوء على عالقةفي اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات ال

 في الفقرة )ج( الالحقة.ا ووضوحً  تفصياًل  أكثرأداة الدراسة بشكل 

 : المصادر الثانوية -ب

ات الجامع مكتبات التي تم الحصول عليها من خالل المصادر المتوفرة في المعلوماتوهي 

المراجع األدبية للدراسات السابقة مثال ذلك )الكتب والتقارير واألبحاث كذلك من خالل ة و األردني

، وكذلك االعتماد على (هالدكتورا روحاتوريات، ورسائل الماجستير، وأطوالنشرات والداإلدارية 

المعلومات  لى وجه التحديدبموضوع الدراسة، منها ع المتعلقةنترنت المعلومات المنشورة على شبكة اإل

 .المعاصرة التجارية اإلعالنات التي تبحث في مجال

 :االستبانة -ج

 التجارية ناتاإلعال في العربية الهوية على المحافظة إشكالية أداة الدراسة لغرض قياس تصميم تم

بحيث تغطي كافة المحاور التي تناولتها مشكلة ، عينة الدراسة جهة نظرو من  باألردن المعاصرة
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حصول لدراسة في المبحث التالي، للامراحل تصميم أداة إذ سيتم توضيح  ،هاأهدافالدراسة وأسئلتها و 

 .ةالنهائي صيغتهاب االستبانةعلى 

 مراحل تصميم أداة الدراسة

ستبانة( )االأداة الدراسة تم تصميم  ،هاأهدافنتهاء من تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها و االبعد 

قد شملت و  ،المتغيرات الواردة في أنموذج الدراسة المقترح يسلط الضوء علىوصياغة فقراتها بما 

 ة:اآلتياألداة بشكلها النهائي على األجزاء 

صائص تتمثل الخو  ،التجارية اإلعالناتالمهتمين في  لألفرادالخصائص الشخصية والوظيفية  -أ

 (.العلمي هلالمؤ ، الجنس، العمربي) للمبحوثينالشخصية والوظيفية 

 :المستقلة المتغيرات -ب

 .العربية الهوية على المحافظة إشكاليةفي  المستقل المتغير تمثل

 :التابعالمتغير  -ج

   .باألردن المعاصرة التجارية اإلعالنات في ويتمثل المتغير التابع

( فقرة كما 02ها النهائية تتكون من )ورتأداة الدراسة بص أصبحتفقد  ،تقدمعلى ما  اوتأسيسً 

 ، إذالتجارية عينة الدراسة اإلعالناتالمهتمين في  إلىوالموجهة  ،1)هو موضح في )الملحق رقم 

 الباحث القيام بما يأتي: نبغي بي

 اختيار مقياس االستبيان: -1

الدراسة، لكونه يعتبر  إجراء( خماسي التدريج لغرض Likert Scaleتم اعتماد مقياس ليكرت )

وتوازن  ه، لسهولة فهمعينة الدراسةا لوصف وتحليل استجابات أفراد المقاييس استخدامً  أكثرمن 
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الخاضعة لالختبار عن مدى استجابتهم وموافقتهم حول كل  عينة الدراسةدرجاته، حيث يشير أفراد 

 :اآلتيعلى النحو المقياس المذكور، و فقرة من فقرات متغيرات الدراسة وفق 

 أعارض بشدة أعارض محايد موافق موافق بشدة

 ( درجة1) ( درجتان2) ( درجات3) ( درجات4) ( درجات5)

 

 على افظةالمح إشكالية وقياس باعتماد مقياس لتحديد درجة الموافقة على تحليل ةالباحث توقام

احتساب  ثالثة مستويات، حيث تم إلى، مقسم باألردن المعاصرة التجارية اإلعالنات في العربية الهوية

ا على ( مقسومً 1قيمة فيه ) أقل( و 5درجة القطع من خالل حاصل الفرق بين أعلى قيمة للمقياس )

وبذلك  {،1.33=  3/  5-1)}) اآلتيمحسوبة على النحو ثالثة مستويات، أي إن درجة القطع 

 : اآلتيلدرجة االتفاق ك تصبح المستويات الثالثة

 مرتفع اتفاق مستوى متوسط اتفاقمستوى  ضعيف اتفاقمستوى 

2.33 – 1 3.67 - 2.34 5 - 3.68 

 صدق الداة - 2

عرضها على مجموعة تم ( ألداة الدراسة، Face Validityمن الصدق الظاهري ) لتحققا غرضل

بحث ومنهجية ال التجارية المعاصرة اإلعالنات فيمن الخبراء والمحكمين من ذوي الخبرة والمعرفة 

وعية في دقة وموض أكثربما يجعل األداة  ،العلمي واإلحصاء التطبيقي بهدف االستفادة من خبراتهم

الهدف  ، وأن 2))الملحق رقمكما هو موضح في  ينممحك (5)وقد بلغ عدد المحكمين ، القياس

ترح متغيرات أنموذج الدراسة المق إلىمن تحكيم أداة الدراسة هو التحقق من انتماء الفقرات  يالرئيس

، االعتبار جميع مالحظات المحكمين بعينخذ األوقد تم  ،ومدى صالحية الفقرات من الناحية اللغوية
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ضافة قرات ف إذ تم تعديل صياغة بعض الفقرات الواردة في االستبانة وحذف البعض اآلخر منها، وا 

كما هو موضح ( فقرة 02االستبانة بصورتها النهائية من ) كونتأخرى لبعض محاور الدراسة، بحيث ت

 (.  1)الملحق رقم في 

 ثبات الداة: 3-

من ثبات أداة الدراسة، تم استخدام معامل الثبات المتمثل بي)كرونباخ ألفا(  للتحقق

(Cronbach's Alphaوذلك لحساب معام ،) االتساق الداخلي قياس )من أجل  ككل لدراسةلالثبات ل

( يوضح 3-5رقم ) ، والجدول(88.8%لفقرات االستبانة(، حيث بلغت نسبة الثبات لألداة الكلية )

  ذلك: 

 (: نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة(3-5) الجدول
 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات   المتغيرات الرئيسية

 88.8% 02 المقياس ككل
 83.8% 12 العربيةوعالقته بالهوية  التجاري في األردن اإلعالنواقع 

 86.6% 12 ي في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع  اإلعالندور التصميم 
 اإلجراءات المنفذة: 4-

من صياغة أداة الدراسة )االستبانة( والتحقق من صدقها وثباتها، تم توزيعها  اءنتهاال تم نأبعد 

لى المشمولين ع ةوقد سبق عملية توزيع االستبان، التجارية عينة الدراسة اإلعالناتالمهتمين في  على

ي ت، وتم التأكيد على أن المعلومات الالكترونًيا ئهاالدراسة قبل عملية إمال أهدافبالدراسة توضيح 

 تاالستبانا وقد تم جمع ،سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة وهي لغايات البحث العلمي فقط

ئي بعدها تم إدخال البيانات الصالحة للتحليل اإلحصا ،مباشرة بعد ملئها من قبل المشمولين بالدراسة

 أسئلةاإلجابة عن ة با والحصول على النتائج المتعلقالحاسبة اإللكترونية لغرض معالجتها إحصائيً  إلى

  .الدراسة
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 البياناتالساليب اإلحصائية المستخدمة لغراض تحليل 

بة الحاس إلىتم إدخالها  ،دراسةللالمطلوبة  لمتغيراتانتهاء من عملية جمع بيانات االبعد 

األساليب  إذ تم تطبيق بعض ،الدراسة أسئلةلكترونية للحصول على النتائج المتعلقة باإلجابة عن اإل

(، بهدف معالجة البيانات SPSSفرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ااإلحصائية المتو 

 :اآلتيوهي كا حيث تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية، إحصائيً 

 اإلحصائية الوصفية:  الساليب 1-

 (.Percentagesالمئوية )النسب و  (Replication Tablesالجداول التكرارية ) -أ

 .(Arithmetic Mean) المتوسط الحسابي -ب

 .(Standard Deviation) االنحراف المعياري -ج

 .(Cronbach's Alpha Coefficient)معامل كرونباخ ألفا  -د

 اإلحصائية التحليلية: الساليب 2-

 (.One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testسميرنوف ) -اختبار كولموكروف -أ

 (.One- Sample T-Test)( لعينة واحدة Tاختبار ) -ب

 (.-KMO) Meyer -Olkin Kaiser العينة:اختبار مالئمة طريقة سحب  -ج

 .(VIF- Variance Inflation Factorsاختبار عوامل تضخم التباين ) -د

 .Multiple Linear Regression)) تحليل االنحدار الخطي المتعدد -ه

 :الباحثة تجربة

في هذا القسم سيتم عرض التجربة التي قامت بها الباحثة للحد من إشكالية غياب الهوية العربية 

حتوي على ينشاء موقع الكتروني ا، حيث تقوم الباحثة بباألردنالتجارية بالمعاصرة  اإلعالناتفي 



79 
 

صول و يستطيع المصمم من خالل هذا الموقع ال عناصر ونماذج تصميمية تتسق مع الهوية العربية

صور ذات مالمح عربية وانواع خطوط عربية متنوعة تتيح للمصمم االعتماد على الخط العربي  إلى

الزخارف والرسوم والرموز ذات الطابع العربي  إلى باإلضافةوعدم الهروب للخطوط الالتينية 

ذلك يتيح الموقع الفرصة للمبدعين العرب المشاركة بمواهبهم حيث يستطيع المصور  إلى وباإلضافة

نصة عربية م ننشئالعربي المشاركة بالصور الخاصة به والرسام والخطاط المشاركة بأعمالهم وبذلك 

ن استفادة المصممين م إلى باإلضافةذات طابع وهوية عربية ونساعد في نشر المواهب العربية 

المواقع االجنبية ذات الطابع االجنبي التي بدورها تنتج  إلىالموجودة بالموقع بدل اللجوء العناصر 

 تصميم بعيد عن هويتنا.

 الموقع: شعار تصميم

 شعار الموقع (37الشكل )

 0202 ،الباحثة تصميم المصدر:

 :الشعارعناصر 

مج استخدام اللغة العربية بالشعار مع د إلىكلمة مرتبطة بالتخصص وتعمدت  الباحثة استخدمت

 بعملية التصميم حيث ان المصمم اما ان يلجأ للصورة الفوتوغرافية وتم التعبير عن  رمزين مهمين
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يلجأ الستخدام الرسوم وتم التعبير عن  أوالصورة بشكل مبسط  ذلك من خالل العدسة وحدود

 (32انظر الشكل ) ،التصميمالمخصصة للرسم ببرامج  باألداةذلك 

 

 

 عناصر الشعار (32الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:

 :االلوان

 يعبر والتي ياةالح تصوير عن للتعبير التصوير برمز ربطه مع االخضر اللون الباحثة ستخدمتا

 الرصاص اقالم من فجاء الرسم اداة مع وربطه الرمادي اللون استخدام اما االخضر باللون عنها

 (42ل )انظر الشك ،التصميم برامج إلى تحويله قبل للرسم االولى الخطوات وهي بالرسم الخاصة

 الحملة والموقع ألوان (42الشكل )
 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:
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 :واالسود بالبيضالشعار 

 
 واالسود باألبيضشعار الموقع  (41الشكل )       

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:      

 :التطبيقشكل 

طالع واال أسرعاعمالهم بشكل  بهم ونشرالتطبيق المصممين من انشاء حساب خاص  سيساعد

نظر ا اعمالهم،ذلك معرفة المصممين بعضهم لبعض من خالل  إلى باإلضافةجديد  وما هعلى كل 

 (.40الشكل )

 شكل التطبيق الخاص بالموقع (40الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:
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 :الدعائية العناصر

 العناصر الدعائية (43الشكل )

 0202 ،الباحثة تصميم المصدر:
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 الموقع االلكترونيرابط 

2-https://shahadyasirelsholi.wixsite.com/mysite 

 
 تصميم الموقع (44الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:

 

https://shahadyasirelsholi.wixsite.com/mysite-2
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 :الصورقائمة 

القائمة  فتتيح هذه العربية.( قائمة من الصور المتنوعة تعكس الهوية الثقافية 45) شكل يمثل

االكالت  ة،العربيصور من المعالم  الوجوه،الهوية العربية من حيث مالمح صور تتميز ب إلىالوصول 

ي المصمم تغنان استخدام تلك اصور ذات المالمح العربية  تراثنا.يعبر عن  وما والمالبس، العربية،

والصور البعيدة عن مالمحنا ومن هذه القائمة يمكن للمصورين  الغربية،المواقع استخدام صور من عن 

 .أكبربشكل ي اإلعالنفي التصميم العرب نشر ابداعاتهم ودعم الهوية الثقافية 

 قائمة الصور الفوتوغرافية (45الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:
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 التوضيحية: قائمة الرسوم

عربية ال( مجموعة نماذج من الرسوم التوضيحية التي تعكس الهوية الثقافية 46الشكل ) ويمثل

ان استخدام مثل تلك الرسوم  والمالبس. االكالت، الجغرافية،المعالم  الشخصيات،المح حيث م من

ومن  والرسوم البعيدة كل مالمحنا استخدام رسوم توضيحية غربيةالمصمم عن التوضيحية قد يغني 

 ميم.العربية في التصهذه القائمة يمكن للرسامين العرب نشر ابداعاتهم ودعم الهوية الثقافية 

 التوضيحيةقائمة الرسوم  (46الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:
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 الزخرفية:الوحدات  قائمة

 لىإهذه القائمة الوصول  العربية. تتيح( نماذج من بعض الوحدات الزخرفية 41الشكل ) يمثل

الوحدات هذه   .ذات الهوية العربية واالسالميةالهندسية والنباتية  بعض النماذج من الوحدات الزخرفية

ذه القائمة وتتيح ه العربية، اإلعالنتعزز من هوية في التصميم فأنها قد  هاعند استخدام الزخرفية

  العربية في التصميم. فنانين الزخارف نشر ابداعاتهم لدعم الهوية ل

 

 قائمة الوحدات الزخرفية (41الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:



87 
 

 :العربيةقائمة الخطوط 

ة مجموع إلىهذه القائمة الوصول  ح. تتيالعربيةالخطوط بنماذج من قائمة  (47) الشكليمثل 

 تشجعكما  الالتينية.الخطوط عن االعتماد على الخطوط العربية وتغني المصمم متنوعة من 

وجهة لجمهور ية الماإلعالنالمصممين على االتجاه الستخدام اللغة العربية بكثرة وتعزيزها فالرسالة 

عربي يجب ان تكون باللغة العربية ومن هذه القائمة يمكن للخطاطين العرب نشر ابداعاتهم ودعم 

  ي.اإلعالنالعربية في التصميم ة الهوي

 

 قائمة الخطوط العربية (47الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:
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 :قائمة الرسوم الرمزية

 ة.المختلفالبالد العربية العربية من  الدالالتالرموز ذات  بنماذج منقائمة ( 42) الشكليمثل 

( تحمل خصائص Pictogramsوتتيح هذه القائمة للمصممين استخدام عناصر رسومية رمزية )

ية من وتغني المصممين عن استخدام رسوم رمز  التصميم،الهوية العربية وقد تعزز الهوية العربية في 

 ثقافات مغايرة.

 

 قائمة الرسوم الرمزية (42الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:
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 :عربيةقائمة تصاميم بهوية 

 

 لىإتتيح هذه القائمة الوصول و  العربية،( قائمة من تصميمات تتميز بالهوية 52) الشكل ويمثل

كما  رب.العوالتي قد تمثل مصدرًا للتغذية البصرية للمصممين  التصميمات،مجموعة متنوعة من 

 ي.إلعالناتتيح هذه القائمة إضافة وعرض أعمال تصميمية جديدة لدعم الهوية العربية في التصميم 

 قائمة تصميمات ذات هوية عربية (52الشكل )

 0202 ،الباحثة تيميب المصدر:
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 الفصل الرابع
 التحليل اإلحصائي للبيانات

 مقدمة

بعض  تخداماسمن خالل الناتجة لبيانات لرض نتائج التحليل اإلحصائي ع الرابع الفصلتناول 

اعتماد معيار تم (، و  (SPSSفرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةااألساليب اإلحصائية المتو 

 المهتمينب المتمثلة( درجات لقياس وتقييم إجابات أفراد عينة الدراسة 5( من أصل )3االختبار البالغ )

 : اآلتيك رض نتائج هذه الدراسةقد تم عو  عمان، –العاصمة  التجارية في اإلعالناتفي 

 الدراسة  أسئلةاإلجابة على تائج ن

  الول:السؤال 

 ؟المجتمعمع قيم  بالردنالتجاري المعاصر  اإلعالنما مدى اتساق  

، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات هذا التساؤللإلجابة على 

 األردنبالتجاري المعاصر  اإلعالنمدى اتساق ل عمان –في العاصمة التجارية  اإلعالناتالمهتمين ب

 :اآلتيوعلى النحو   المجتمع؟مع قيم 

جاري الت اإلعالنمدى اتساق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات(: 4-1الجدول )
    مع قيم المجتمع باألردنالمعاصر 

 (N=219) 

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مهمي األ
 النسبي 

مستوى 
 قييمالت

1 
التجاري المعاصر في  اإلعالنيفتقر 
 مرتفعة 0 99403. 4.1598 الشخصية المميزة إلىاألردن 

0 
 اإلعالناتتسود اللغة اإلنجليزية معظم 
 التجارية المعاصرة في األردن

 مرتفعة 1 1.04065 4.1644
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3 
استخدام الصور الشخصية في الكثير من 

التجارية في األردن يعكس  اإلعالنات
 التأثر بالنمط الغربي

 مرتفعة 7 1.11449 3.9680

4 
الرسوم التوضيحية في الكثير من 

التجارية في األردن ال تتماشى  اإلعالنات
 مع تقاليد المجتمع وال تعكس هويته 

 مرتفعة 12 1.10236 3.8813

5 
الكتابات والنصوص في الكثير من 

التجارية في األردن ال تستفيد  اإلعالنات
 من الخطوط العربية

 مرتفعة 3 1.01908 4.1101

6 
الوحدات الزخرفية المستخدمة في الكثير 

التجارية ال تعكس الهوية  اإلعالناتمن 
 الثقافية العربية

 مرتفعة 2 1.03849 3.9361

1 
أالحظ ندرة االستفادة من المناظر الطبيعية 

ي التجارية ف اإلعالناتتصميم  األردنية في
 األردن

 مرتفعة 5 1.05411 4.0594

7 
تظهر صور األشخاص في معظم 

التجارية في األردن بمالمح  اإلعالنات
 غربية

 مرتفعة 1 1.11060 3.9772

2 
التجارية في األردن  اإلعالناتتستقي 

 صياغات تصميمية غربية جاهزة
 مرتفعة 4 1.00683 4.0959

التجاري المعاصر في األردن ال  اإلعالن 12
 العربية األردنييعكس هوية المجتمع 

 مرتفعة 6 1.11338 4.0046

 مرتفعة - 1.275 4.043 المتوسط العام  
 السؤال هذا لفقراتالمتوسط الحسابي العام أن (، 4-2) رقم النتائج الواردة في الجدول يتضح من

من معيار  أكبرالعام  (، وتبين أن المتوسط الحسابي1.985دره )قبانحراف معياري  ((4.043بلغ 

عاصمة التجارية في ال اإلعالناتأن تقديرات المهتمين في  إلىوتدل هذه النتيجة  ،(3االختبار البالغ )

 كانت المجتمعمع قيم  باألردنالتجاري المعاصر  اإلعالنمدى اتساق لعينة الدراسة  -عمان  –

 عالي اقاتسوهذا يعني عدم وجود  ،(مرتفعة) هذا السؤالتقييم فقرات  مستوى حيث كان(، إيجابية)

 . مع قيم المجتمع باألردنالتجاري المعاصر  عالنلإل
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تسود اللغة ) ومفادها:( 2فقد بينت النتائج بأن الفقرة ) السؤال، اهذ فقرات ما يتعلق بوصففيأما 

( في الولى(، قد حصلت على المرتبة )التجارية المعاصرة في األردن اإلعالناتاإلنجليزية معظم 

( 4.164بمتوسط حسابي بلغ )ا المتغير ذهفي  التجارية اإلعالناتالمهتمين ب سلم أولويات تقييم

الرسوم التوضيحية في الكثير من ) ومفادها:( 4حين جاءت الفقرة )(، في 1.040وانحراف معياري )

 (العاشرةة )بالمرتب (التجارية في األردن ال تتماشى مع تقاليد المجتمع وال تعكس هويته اإلعالنات

(، 1.102) وانحراف معياري (3.881، بمتوسط حسابي بلغ )عينة الدراسةمن وجهة نظر  والخيرة

ت المتوسطاجميع وبينت النتائج أن  ،في الجدول السابق السؤالكما هو مؤشر أمام فقرات هذا 

المهتمين  ن تقديراتأوهذا يعني  ،(3من معيار االختبار البالغ ) أكبر السؤالالحسابية لفقرات هذا 

أن حيث ، (إيجابيةكانت ) السؤالمستوى تقييمهم فقرات هذا لالتجارية عينة الدراسة  اإلعالناتفي 

تجاري ال عالنلإل عالي اتساقيعني عدم وجود  مرتفعة، وهذا تكان السؤال مستوى تقييم فقرات

 عينة الدراسة. جهة نظرمن و  مع قيم المجتمع باألردنالمعاصر 

 السؤال الثاني: 

 ويمثل امتداد لها؟ للمجتمع،تجاري معاصر يراعي الهوية الثقافية  إعالن تصميمهل يمكن  -

لمهتمين ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديراتتم حساب ، هذا التساؤل علىلإلجابة 

 عالنإ إنشاء األردنيالمصمم الجرافيكي  استطاعةدرجة ل عمان –في العاصمة التجارية  اإلعالناتب

قي لها ويتميز بها عن با ، ويمثل امتداداألردنيتجاري معاصر يراعي الهوية الثقافية للمجتمع 

 :اآلتيوعلى النحو  األجنبيةعن التقليد والنقل الحرفي للتصاميم  ن يبتعدأ، و الشعوب
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يمثل و  للمجتمع،تجاري معاصر يراعي الهوية الثقافية  إعالن تصميمهل يمكن (: 4-2الجدول )
 امتداد لها؟

 (N=219) 

 الفقـــرات ت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مهمي األ
 النسبي 

مستوى 
 قييمالت

11 
ي على هوية المجتمع اإلعالنيؤكد التصميم 

 الثقافية
 مرتفعة 3 73745. 4.4703

10 
هنية ذ تكوين صورةالتجاري في  اإلعالنيسهم 

 عند المجتمعات األخرى األردنيعن المجتمع 
 مرتفعة 9 78195. 4.3744

13 
 -كلغة أساسية  -يعزز استخدام اللغة العربية 

 ي الهوية الثقافية للمجتمعاإلعالنفي التصميم 
 األردني

 مرتفعة 1 68029. 4.5183

14 
يؤكد استخدام الخطوط الحاسوبية العربية في 

 ي على الهوية الثقافية للمجتمعاإلعالنالتصميم 
 مرتفعة 1 84051. 4.3881

15 
يساعد استخدام وحدات زخرفية عربية في 

 تأكيد الهوية الثقافية للمجتمعالتصميم في 
 مرتفعة 6 87048. 4.4155

16 
استخدام صور فوتوغرافية ألشخاص من البيئة 

هوية التجاري يؤكد  اإلعالنالمحلية في 
 الثقافية المجتمع

 مرتفعة 4 77233. 4.4429

17 
استخدام صور أشخاص ذوي مالمح عربية في 

 افيةالثقالمجتمع ي يعزز هوية اإلعالنالتصميم 
 مرتفعة 0 74424. 4.5023

18 
استخدام صور مناظر طبيعية من األردن في 

 التجاري يعزز هوية المجتمع الثقافية اإلعالن
 مرتفعة 5 77712. 4.4292

 اإلعالناتتعكس الرسوم التوضيحية في  12
 التجارية ثقافة المجتمع وتعزز هويته  

 مرتفعة 7 78921. 4.3836

02 
دول الجوار  ناجحة فيية إعالنهناك تصاميم 

 تدعم ثقافة المجتمع وتراعي تقاليده
 مرتفعة  12 91146. 4.2694

 مرتفعة   - 791. 4.863 المتوسط العام  -

ل السؤا  اهذ لفقراتالمتوسط الحسابي العام أن (، 4-2) رقم النتائج الواردة في الجدول يتضح من

من معيار أكبر العام  (، وتبين أن المتوسط الحسابي0.791دره )قبانحراف معياري  ((4.863بلغ 

لدراسة التجارية عينة ا اإلعالناتالمهتمين في  تقديراتأن  إلىوتدل هذه النتيجة  ،(3االختبار البالغ )
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لمصمم ا وهذا يعني أن ،مرتفعة ( ) تكان هذا السؤالتقييم فقرات  مستوى حيث أن(، إيجابيةكانت )

، ألردنياتجاري معاصر يراعي الهوية الثقافية للمجتمع  إعالن إنشاء يستطيع األردنيالجرافيكي 

عن التقليد والنقل الحرفي للتصاميم  ن يبتعدأويمثل امتداد لها ويتميز بها عن باقي الشعوب، و 

 .األجنبية

استخدام يعزز ) ومفادها:( 13فقد بينت النتائج بأن الفقرة ) ا السؤال،هذ فقرات ما يتعلق بوصففيأما 

(، قد حصلت األردنيي الهوية الثقافية للمجتمع اإلعالنفي التصميم  -كلغة أساسية  -اللغة العربية 

ا ذهة في التجارية عينة الدراس اإلعالناتالمهتمين في ( في سلم أولويات تقييم األولىعلى المرتبة )

( 02جاءت الفقرة )(، في حين 680.( وانحراف معياري )4.518بمتوسط حسابي بلغ )المتغير 

بالمرتبة  (ية ناجحة في دول الجوار تدعم ثقافة المجتمع وتراعي تقاليدهإعالنهناك تصاميم ) ومفادها:

 وانحراف معياري (964.2، بمتوسط حسابي بلغ )عينة الدراسةمن وجهة نظر  والخيرة (العاشرة)

 جميعوبينت النتائج أن  ،في الجدول السابق السؤالكما هو مؤشر أمام فقرات هذا (، 9110.)

 ن تقديراتأوهذا يعني  ،(3من معيار االختبار البالغ ) أكبر السؤالالمتوسطات الحسابية لفقرات هذا 

ي أن مستوى (، أإيجابيةكانت ) السؤاللمستوى تقييمهم فقرات هذا التجارية  اإلعالناتالمهتمين في 

 إعالن إنشاء يستطيع األردنيالمصمم الجرافيكي ، وهذا يعني أن (مرتفعة)ت كان السؤال تقييم فقرات

، ويمثل امتداد لها ويتميز بها عن باقي األردنيتجاري معاصر يراعي الهوية الثقافية للمجتمع 

  ة.عينة الدراس جهة نظرو من  األجنبيةعن التقليد والنقل الحرفي للتصاميم  ن يبتعدأالشعوب، و 

  الدراسة  اصة ببيانات خات الختبار االنتائج 

خاصية التوزيع الطبيعي التحقق من بعض خصائص البيانات والمتمثلة بيبالباحثة  قامت

(Normal Distribution،)  و( خاصية تجانس البياناتHomogeneity من عدم )تجانسها، 
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( من Sampling Adequacy) الدراسة وخاصية مالئمة أسلوب المعاينة وكفاية بيانات متغيرات

عدم  منبين المتغيرات المستقلة  (Multicollinearityالخطي )عدد الت ظاهرة وجودو  ،عدمها

 :اآلتيكوجودها، و 

 .(Normal Distributionالتوزيع الطبيعي: ) اختبار خاصية -أ

 للعينة الواحدة سميرنوف - كولموكروف نتائج اختبار إلى(، 4-3رقم ) جدوليشير ال

(Kolmogorov-Smirnov Test ) من خاصية التوزيع الطبيعيللتحقق (Normal 

Distribution ،) التحقق من أن بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع والذي يتم من خالله

 الطبيعي من عدمه:

 (4-3الجدول )
للتحقق من ( Kolmogorov - Smirnov Testسميرنوف ) -كولموكروف نتائج اختبار

 خاصية التوزيع الطبيعي

 سميرنوف -كولموكروف متغيرات الدراسة
(Kolmogorov-Smirnov) 

عدد 
المشاهدات 

(N) 

الداللة 
اإلحصائية 

(Sig.) 
التجاري في األردن  اإلعالنواقع 

 231. 219 1.634 وعالقته بالهوية العربية

 ي في الحفاظاإلعالندور التصميم 
 242. 219 1.566 على الهوية الثقافية للمجتمع  

ع تخضع للتوزي( السابق، بأن بيانات جميع المتغيرات 4-3في الجدول ) النتائج الواردةمن  يتبين

الختبار  (.Sig) الدنلة اإلحيائية(، أن ما يدعم ذلك قيم Normal Distribution) الطبيعي

من مستوى المعنوية  أكبروجميعها  (Kolmogorov - Smirnov Testسميرنوف ) -كولموكروف

(α = 0.05 .) 
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 Homogeneityاختبار خاصية تجانس البيانات:  -ب

للتحقق من خاصية تجانس  للعينة الواحدة (tنتائج اختبار ) إلى (4-4)رقم يشير الجدول 

(Homogeneity بيانات )من عدم تجانسها: متغيرات الدراسة 

 الدراس  للتحقق من تجانس بيانات للعينة الواحدة( tنتائج اختبار ): (4-4الجدول )

 متغيرات الدراسة
( tقيمة )

 المحسوبة

درجات 
الحرية 

(df.) 
 (tقيمة ) معنوية

التجاري في األردن وعالقته بالهوية  اإلعالنواقع 
 العربية

67.991 218 0.000 

ي في الحفاظ على الهوية اإلعالندور التصميم 
 الثقافية للمجتمع  

99.524 218 0.000 

تتصف بالتجانس الدراسة متغيرات أن بيانات  (،4-4في الجدول ) المبينةمن النتائج  يتضح

المحسوبة لمتغيرات الدراسة، وكذلك إن جميع قيم  (t، إن ما يؤكد ذلك قيم معيار االختبار )العالي

 (.α = 0.05من مستوى المعنوية ) أقل( هي .Sigالداللة اإلحصائية )

 Sampling Adequacyاختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة:  -ج

يرات بيانات متغ كفاية(، نتائج اختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة و 5-4)رقم يوضح الجدول 

بيانات كافية ألغراض التحليل الالمتعلقة بالتحقق من أن  ،(Sampling Adequacyالدراسة )

 :اآلتيكلهذا الغرض، و  -KMO Meyer-Olkin - (Kaiser) اإلحصائي، وقد تم استخدام مقياس

 (KMO)(: نتائج اختبار 5-4الجدول )
 العامليالتحليل  نتائج المؤشرات اإلحصائية

 631. (KMO)مقياس 
 0.000 (.Sigالداللة اإلحصائية )

 

وكفاية  المعتمد مالئمة أسلوب المعاينةتحقق  إلى(، 4-5النتائج المبينة في الجدول ) تشير
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بار إن ما يؤيد ذلك قيمة مقياس االخت ،لمختارة ألغراض التحليل اإلحصائيا متغيرات الدراسة بيانات

(KMO( البالغة )وهي 0.631 )متغيرات  ( من بيانات50%من ) أكبرأي  (0.5من النصف ) أكبر

ن قيمة الدراسةأنموذج   = αمن مستوى المعنوية ) أقل( المحسوبة لها .Sigالداللة اإلحصائية )، وا 

0.05). 
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 الخامسالفصل 
  والتوصياتمناقشة النتائج 

 مقدمة 

 سئلةيتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها من خالل التحليل اإلحصائي أل

 التوصيات في ضوء نتائج هذه الدراسة. إلىالدراسة وفرضياتها إضافة 

 الدراسة  أسئلةمناقشة نتائج 

 الدراسة الولأواًل: مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال 

 المجتمع؟التجاري المعاصر بالردن مع قيم  اإلعالنما مدى اتساق  

م التجاري المعاصر باألردن مع قي اإلعالن اتساق النتائج المتعلقة بالسؤال األول لمدى أظهرت

اسة عينة الدر  -عمان  –التجارية في العاصمة  اإلعالناتأن تقديرات المهتمين في  إلىالمجتمع 

وهذا  ،مرتفعة(/  )إيجابية المجتمع كانتمع قيم  باألردنالتجاري المعاصر  اإلعالنمدى اتساق ل

  .مع قيم المجتمع باألردنالتجاري المعاصر  عالنلإل عالي اتساقيعني وكنتيجة لعدم وجود 

ظم ية معأنه تسود اللغة اإلنجليز  السؤال األكثر إيجابية في نظر الجماهير المستهدفة فقرةوكان 

وهي  ابية(اإليجتوفر  )معالتجارية المعاصرة في األردن وكذلك فقرة السؤال األقل إيجابية  اإلعالنات

التجارية في األردن ال تتماشى مع تقاليد المجتمع  اإلعالناتأن الرسوم التوضيحية في الكثير من 

 وال تعكس هويته.

 والدارجة و األكثر شهرة هو ما اإلعالناتالواقع الذي نعيشه في األردن فإن أغلب  يفسروهذا 

يسود فيها ويندمج فيها استخدام اللغة اإلنجليزية ألسماء المنتجات والتي باألغلب تكون منتجات 
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لترخيص ا أوالماركات الخاصة بالمنتج  أوبأسماء أجنبية، وكذلك أسماء الشركات المصنعة  أوأجنبية 

بأسماء أجنبية وغربية وكذلك أسماء الشركات األم والتي  المستخدم من الشركة األم، فأغلبها تكون

نجليزية ، وهنا يكون استخدام اللغة اإلاإلعالنتكون أجنبية، ومن هنا يأتي استخدام اللغة اإلنجليزية في 

 اسم شركة هو باألساس لغة أجنبية. أواسم منتج  أومرتبط بمنتج 

ج ما ولكن الهوية ال تتجسد في الرسوم منت السمال يتعدى كونها لغة إنجليزية  األمرلكن 

التوضيحية و كذلك األمر في التقاليد المتبعة والخروج عن األعراف والتقاليد المجتمعية المتمثلة 

تمعنا وهذا ما جاء تأكيده من قبل المستجيبين ألداة الدراسة في سؤال بالهوية العربية واألردنية لمج

 التجارية في األردن ال تتماشى مع تقاليد المجتمع وال الناتاإلع)الرسوم التوضيحية في الكثير من 

باألردن، اصر التجاري المع اإلعالنتعكس هويته( فجاءت استجابة المستجيبين لتبرز واقع الحال في 

 عالناتاإلتقليد تلك  ولةمحا أوويمكن أن يعزى ذلك الرتباط المنتجات بالشركات األجنبية األم، 

 محاولة التقليد لمجرد نوع من التغيير أوالمستوردة من الخارج سواء كان ذلك فرًضا من الشركة األم 

 الخروج عن المألوف و مجاراة التقدم كما يظن البعض بذلك. أو

 اتساقى مد الدرجات في محور ارتفاع إلىذه النتائج التي أدت ا هأسباب أخرى تعزى لههناك و 

وكذلك  اتاإلعالنصر باألردن مع قيم المجتمع، الفئة العمرية للمشاهدين لهذه التجاري المعا اإلعالن

 عالي قاتسا عدم وجود إلى، وهذا كله يؤدي اإلعالناتعدم فاعلية دائرة الرقابة على محتويات تلك 

 عينة الدراسة. من وجهة نظر ردن مع قيم المجتمعالتجاري المعاصر باأل عالنلإل

 المتعلقة بسؤال الدراسة الثانيمناقشة النتائج 

 ها؟ل ويمثل امتدادً  للمجتمع،تجاري معاصر يراعي الهوية الثقافية  إعالن تصميمهل يمكن  -

 إنشاءب ردنياألالمصمم الجرافيكي قدرة واستطاعة  مدىب الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  أظهرت
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متداد لها يمثل االذي  ، واألردنيالهوية الثقافية للمجتمع  ي ويجسد فيهتجاري معاصر يراع إعالن

عن التقليد والنقل الحرفي  األردنيالمصمم الجرافيكي  ن يبتعدأويتميز بها عن باقي الشعوب، و 

/  ت )إيجابيةكانالتجارية عينة الدراسة  اإلعالناتالمهتمين في  تقديراتأن  إلى، األجنبيةللتصاميم 

راعي تجاري معاصر ي إعالن تصميم يستطيع األردنيالمصمم الجرافيكي  على أنمما يدل (، مرتفعة

عن  يبتعد نأ، ويمثل امتداد لها ويتميز بها عن باقي الشعوب، و األردنيالهوية الثقافية للمجتمع 

 .األجنبيةالتقليد والنقل الحرفي للتصاميم 

 ألردنياالمصمم الجرافيكي  أن في نظر الجماهير المستهدفة إيجابيةوكان فقرة السؤال األكثر 

جتمع الهوية الثقافية للمو ي اإلعالنفي التصميم  -كلغة أساسية  -يعزز استخدام اللغة العربية 

، وهذا أيًضا ما تفسره اإلجابة عن فقرة السؤال األول والخاصة بكثرة استخدام اللغة اإلنجليزية األردني

اللغة غير العربية و بعض اإليماءات المأخوذة من الغرب، فقد أعطى المستجيبون من خالل استخدام 

التصميم  يبتعزيز استخدام اللغة العربية ف يالجرافيكألداة الدراسة في هذا السؤال الدعم للمصمم 

غة العربية هي اللغة األساس واللغة األجنبية هي اللغة الثانوية، وأن يكون ي وأن تكون اللاإلعالن

ص، أما الشركة صاحبة الترخي أواسم الشركة المنتجة  أواستخدام اللغة الثانوية فقط في اسم المنتج 

 نعالإلعلى ذلك، ومخاطبة المشاهد ل اً فهو اللغة العربية، ويتم التصميم بناء عالنلإلاللغة األساسية 

هوية ثقافية  والتي تمثل له األردنيبلغته األم وهي اللغة العربية، والتي هي اللغة األساسية للمشاهد 

 مجتمعية عربية أردنية.

ية ناجحة عالنإهناك تصاميم وبتتبع نتائج المحور الثاني وتحديدا في الفقرة التي تتحدث عن أن 

التجارية  إلعالناتاالمهتمين في  تقديراتفنجد أن  ،في دول الجوار تدعم ثقافة المجتمع وتراعي تقاليده

هناك تجارب تصميمية ناجحة في دول  مما يدل على أن(، / مرتفعة كانت )إيجابيةعينة الدراسة 
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كما  . جتمع العربيالم أعرافو  وتحترم تقاليد التصميم،تحافظ على الهوية الثقافية العربية في  ،الجوار

ووجود الرقابة من عدة هيئات في المجتمع،  للشركات المعلنةفهم األطر العامة واألساسية لهذه  ان

هو وعي  ،المجتمعفي  االهم الرقابي والعنصرمثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة اإلذاعة والتلفاز، 

رفض كل قاليد، و والعربي في الحفاظ على ثقافة المجتمع العربية ومراعاة الت األردنيوحس المواطن 

والداعم الرئيس للمصمم صمام األمان  هو شاذ عن ذلك فالوعي عند المتابع والجمهور وما ه

، ألردنيايراعي الهوية الثقافية للمجتمع  معاصرالتجاري ال اإلعالن تصميمالجرافيكي لإلبداع في 

تجاه طاقات المصممين في ا توجيه ودعم . وضرورةويتميز به عن باقي الشعوب لها،ويمثل امتداد 

 كيلمصمم الجرافيتشجيع ا كذلكو ، االستفادة من مفردات وخصائص الثقافة العربية االسالمية

 .األجنبيةعن التقليد والنقل الحرفي للتصاميم  بتعادلال

 التوصيات

الجرافيكيين وذلك عن طريق عقد دورات  الواجب توافرها لدى المصممين المهاراتصقل وتطوير  -1

ات االستفادة من مفردفي اتجاه في وزارة اإلعالم وهيئة اإلذاعة والتلفزيون،  ومتقدمةمتخصصة 

 .العربية األردنيوخصائص ثقافة وهوية المجتمع 

ات عالنإنشاء مسابقات محلية إلبراز ثقافة وهوية المجتمع من خالل التصاميم الجرافيكية إل -0

ممين وذلك لتحفيز المص (اقتصادية، ثقافية، دينية، سياسية، )سياحيةفي شتى المجاالت  محددة

ة بالقومية الهوية الخاص أوالجرافيكيين على استخدام المفردات والخصائص الخاصة بالهوية األردنية 

 العربية.
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بكل مجال من الخاصة  اإلعالناتفي تصميم وتنفيذ  المجاورةاالطالع على تجارب الدول  -3

حتى من خالل التعاون بين المصممين الجرافيكيين بين بعضهم  أوالمجاالت من عقد المؤتمرات 

 البعض.

سيرها ونشر هذه القوانين وتف اإلعالناتالقوانين المنظمة للعمل في وتفعيل العمل على تطوير  -4

 بشكل واضح للجميع.
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 والمراجعقائمة المصادر 

 المراجع العربية

، المؤتمر العلمي الرابع لكلية اآلداب والفنون، دار العولمة والهوية (.0220) ابو اصبع، صالح
 .المجدالوي للنشر والتوزيع، مصر

، دار الفاروق، اإلعالن وسلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق (.0221) ابو صعيمة، حسام
 االردن

وية العربية: بين الطروحات القومية واقع إشكالية اله (،0211)عمر أحمد  محمد بو عنزة،ا
 .جامعة الشرق االوسط، األردن ،رسالة ماجستيرواالسالمية، 

 .األردن ،مجلة ناشينلتيز، جامعة اليرموك، إشكالية الهوية الوطنية األردنية محمد تركي، ،سالمةبني 

 الرباط، المغرب.، مطبعة االيسيسكو، التراث والهوية (.0211) التويجري، عبد العزيز عثمان

المجلد الثامن  ،مجلة عالم الفكرالعولمة وازمة الليبرالية الجديدة،  (.0222) الجابري، محمد عابد
 .والعشرون، العدد الثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، بيروت

 في الشعبي الموروث توظيف مستويات) .(0222)كريم ، عادل الرحمن عبد محمد ، سالم،الجبوري
 ،مجلة كلية التربية االساسيةجامعة بغداد، ، بحث مستل من اطروحة دكتوراه، (الفني العمل

 .العدد التاسع والخمسون، العراق

معالجات الخطوط العربية المستمدة من التراث الشعبي إلحياء الهوية  ريهام محمد فهيم، ،الجندي
 الجزء الثاني، -، العدد الثاني عشروالفنونمجلة العمارة ، جامعة بنها، المصرية المعاصرة

 مصر.

التوجهات المعمارية العربية  .(0217)الخزين، عبد اهلل، عوض سعد، خالد علي، جنان مؤيد  حسن،
 مجلة العمارة، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، المعاصرة والتراث: العراق كدراسة حالة

 ، العدد الثالث عشر، السودان.والفنون

 ، دار عكاظ للطباعة والنشر )بدون تاريخ نشر(، جدة.أزمة العصرحسين، محمد محمد، 

، الرياض، المملكة 1، دار بلنسية للنشر والتوزيع طلعولمةا (.1222) الخراشي، سليمان بن صالح
 .العربية السعودية
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عمارة  الجوائز المعمارية وتفعيل دور الملتقى في ترسيخ (.0224) خليل، ايهاب حسين كامل
، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، الهوية دراسة تجربة جائزة االغاخان للعمارة

 .جامعة القاهرة، مصر

أثر اإلعالن التوعوي في تحديد ظاهرة التدخين لدى طلبة الجامعات  (.0211) ملأالدجاني، 
 األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق االوسط،االردنية الخاصة، 

 : دراسةالتعليم المعماري بين الحفاظ على الهوية والبعد السياسي (.0223) راشد، احمد يحيى
لمساق تاريخ ونظريات العمارة منذ بدأ الحضارات اإلنسانية وحتى عصر العولمة، ندوة التعليم 

 .الهندسي بالعالم العربي، االمارات

 األردن.للنشر والتوزيع،  ي، اليازور 1، طني والتجاريالترويج اإلعال  (.0220) الربابعة، بشير عباس

مجلة ة، ، كلية التربية االساسيالتشكيل الكويتي المعاصر وثقافة العولمة حسين، زعابي الزعابي،
 ، الكويت.التربية الفنية

، جامعة جدلية التراث والمعاصرة في الرسم العربي المعاصر .(0217) بهاء علي حسين السعدي،
 ، العدد التاسع والعشرين، العراق.للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية الركبابل، 

، 1، طالمجتمع العربي بين التمسك بالهوية واالدماج العالمي (.0226) سليمان، سمية عبد القادر
 األخضر.ليبيا، المركز العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب 

التيبوغرافي في التصميم اإلعالني لتأصيل الهوية تطويع فن  .(0217) صالح صادق شيماء صديق،
 ، العدد الثالث عشر.مجلة العمارة والفنون، جامعة بنها، البصرية في اإلعالن السياحي

 .دراسة في سيكولوجية المالبس، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر (.0222) عابدين، علية احمد

، دار مبادئ التسويق (.1226) مد راشدعقيلي، عمر وصفي، عبدلي، قحطان بدر، الغدير، ح
 ، األردن.زهران للنشر والتوزيع، عمان

، اليازوري العلمية الترويج واإلعالن التجاري (.0221) العالق، بشير عباس، ربابعة، علي محمد
 األردن.للنشر والتوزيع، 

 ،عصر العولمةالتصميم الجرافيكي بين الحفاظ على الهوية ومواكبة  .(0216) ،محمددينا  عناد،
 جامعة بغداد، وقائع المؤتمر العلمي الثاني للفنون التطبيقية، العراق.
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جامعة  ،الفن الشعبي كمصدر للحفاظ على الهوية المصرية في عصر العولمة احمد،نظيرة  ،الفخراني
 ، مصر.مجلة التربية الفنيةحلوان، 

 تعزيز الهوية الثقافية العربية للحيز أهمية دور التصميم الداخلي في .(0211)خليل، هاني  الفران،
 ، العدد الرابع عشر، فلسطين.مجلة العمارة والفنون، جامعة النجاح الوطنية، الداخلي

، اطروحة دكتوراه في على االجتماع، بنية الهوية الجزائرية في ظل العولمة (.0214) فياللي، سليمة
 .محمد خضير بسكرة، الجزائركلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة 

 .05 – 00ص  تحقيق عن العولمة( 1521)مجلة اليمامة، العدد 

مفهوم الهوية في العمارة والعمران دراسة تحليلية للعناصر  (.0223) مروة حسن محمد عثمان
 .، رسالة ماجستير، كلية العمارة، جامعة القاهرةالمؤثرة في شخصية المكان

تأثير وسائل اإلعالم الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية  .(0216) رفيق يونس صالح، ،المصري
 .جامعة، النجاح، فلسطين، رسالة ماجستيرالفلسطينية، 

، دار االهالي والمؤسسة العربية االوربية ابحاث نقدية في حقوق اإلنسان (.0225، هيثم )مناع
  .للنشر واللجنة العربية لحقوق اإلنسان

 ،المجتمع المحلي في مواجهة العولمة من منظور أساتذة جامعة بسكرة هويةميمونة مناصريه، 
أطروحة دكتوراه في علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خضير 

 .0210 – 0211بسكرة، الجزائر، 

، بيالعر دور التربية في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع  (.0222) هاني محمد يونس موسى
 .بحث غير منشور، كلية التربية، جامعة بنها، مصر

ة ، جامعاتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الوعي بأهمية التراث عماد، هاشمياسر  الهياجي،
، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيةالملك سعود، 

 المملكة العربية السعودية.

 .(0214)ابراهيم، أشرف عباس، حسين عبد العليم، احمد حسين  ، عبد المنعم،حسين، وصيف
، لعربيمصر والعالم ا فيبين االلتزام ومخاطر التغريب لدى فناني الجرافيك  الُهويَّةإشكالية 

 جامعة المنيا، المؤتمر الحادي عشر، مصر.
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عبد الغني رجب، المجلس االعلى للثقافة، ، ترجمة عبد الحليم الذاكرة الحضارية (.0220) يان أسمن
 .القاهرة، مصر

ة االسالمية ودورها في التعبير عن الهوي المعاصرينالعمانيين  الفنانيناعمال  خلفان،اليحيائي، فخرية 
 ، العدد العاشر، سلطنة ُعمان.مجلة التربية الفنيةجامعة السلطان قابوس،  ،في ظل العولمة

وان، ، جامعة حلالتراث كمدخل لتحقيق الهوية الذاتية في الفن المعاصر .(0217) حامدثريا  ،يوسف
 ، العدد العاشر، مصر.مجلة العمارة والفنون
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 موقع التجديد العربي الراهن، أسئلةالهوية و  محفوظ،محمد  -

- https://web.facebook.com/AbdaliMall/photos/a.163698420694051/977911645939387/?type=3&the

ater (April ,2020) 

- https://slideplayer.com/slide/13792058/(April ,2020) 
- https://www.engadget.com/2010-08-08-sony-teases-something-smarter-our-moneys-on-

xperia.html(April ,2020) 
- http://www.eslamrezo.com/(April ,2020) 

- https://www.qbn.com/topics/695673-tv-commercial-questine/?sort=0(April ,2020) 

 

- https://web.facebook.com/AbdaliMall/posts/751599815237239/?_rdc=1&_rdr(April ,2020) 

- https://web.facebook.com/DoveShampooJo/photos/a.319746801543321/505383679646298/?type=3

&theater(April ,2020) 
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&theater(March ,2020) 
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eater(May ,2020) 

- https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1290011027807463/?type=1&th

eater(April ,2020) 

- https://web.facebook.com/pantenearabia/photos/a.10153119121014817/10155718642239817/?typ

e=3&theater(April ,2020) 
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- https://web.facebook.com/MyMakeUpJordan/photos/a.566263370132323/1958935644198415/?typ

e=3&theater(April ,2020) 

- https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1397236900418208/?type=1&th

eater(April ,2020) 

-               
https://web.facebook.com/NIVEAMiddleEast/photos/a.377929612227299/1115060978514155/?ty

pe=3&theater(April ,2020) 

- https://web.facebook.com/abushakrajo/photos/a.227138544008712/838074082915152/?type=3&th

eater(May ,2020) 

- https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.213657435442833/1462843450524219/?type=3&th

eater(April ,2020) 

- https://web.facebook.com/MeccaMallJordan/photos/a.219238004779696/2516433785060095/?type

=3&theater   (April ,2020) 

- https://www.johnsons-me.com/(April ,2020) 

-   
https://web.facebook.com/PentiJo/photos/a.159929411359931/196878180998387/?type=3&theat

er(May ,2020) 

- https://web.facebook.com/PentiJo/photos/a.159929411359931/176218526397686/?type=3&theater

(May ,2020) 

- https://web.facebook.com/bebejordaan/photos/a.277560445709244/805006526297964/?type=3&th

eater(May ,2020) 

- https://web.facebook.com/AbdaliMall/photos/a.163698420694051/610885149308707/?type=3&the

ater(May ,2020) 

-    https://www.jcdecauxme.com/ r(April ,2020) 

- https://web.facebook.com/SplashFashions/photos/a.262494066788/10158855273191789/?type=3&t

heater(April ,2020) 

- https://www.instagram.com/p/BvQ31fJnUeC/(April ,2020) 

- https://www.instagram.com/chicco_jo/?hl=en(April ,2020) 
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https://web.facebook.com/MyMakeUpJordan/photos/a.566263370132323/1958935644198415/?type=3&theater
https://web.facebook.com/MyMakeUpJordan/photos/a.566263370132323/1958935644198415/?type=3&theater
https://web.facebook.com/SplashFashions/photos/a.262494066788/10158855273191789/?type=3&theater
https://web.facebook.com/SplashFashions/photos/a.262494066788/10158855273191789/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BvQ31fJnUeC/
https://www.instagram.com/chicco_jo/?hl=en
https://www.instagram.com/p/0fHZB-D9-4/
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- https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.1512814075527156/1512814108860486/?type=3&t

heater(April ,2020) 

- https://www.citymall.jo/(May ,2020) 

- https://meccamall.jo/ (May ,2020) 

- http://www.tajlifestyle.com/(May ,2020) 

- http://www.tajlifestyle.com/(May ,2020) 

- https://twitter.com/sooninqatar/status/926044436483543040(May ,2020) 

- https://www.thqafi.net/(May ,2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.1512814075527156/1512814108860486/?type=3&theater
https://web.facebook.com/nahdihope/photos/a.1512814075527156/1512814108860486/?type=3&theater
https://www.citymall.jo/
https://meccamall.jo/
http://www.tajlifestyle.com/
http://www.tajlifestyle.com/
https://twitter.com/sooninqatar/status/926044436483543040
https://www.thqafi.net/
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 1 رقم ملحق
 النهائي بشكلها االستبانة

 األفاضل، المحكمون السادة

 وبعد، طيبة تحية

 

  بم وام دراسة بإجراء الباحثة تدوب

عالنات التجارية المعاصرة المحافظة على الهوية العربية في اإل ةإشكالي ”
 “ردنبال 

 تم قدو  األوسط، الشرق جامعة من الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك

 بوجهات ذاألخ بأهمية الباحثة من إيماناً  االسيييييتبيان، هذا بتحكيم للتفضييييييل سييييييادتكم اختيار

 أغراض غير في تسييييتخدم لن المعلومات أن العلم مع الدراسيييية، موضييييوع يخص فيما نظركم

 الصخ مع االسيييييتبيان، في المتضيييييمنة األسيييييئلة على باإلجابة تكرمكم لكم شييييياكراً  الدراسييييية،

 .العلمي البحث هذا إنجاز في لإلسهام التقدير وبالغ االمتنان

 

 الشولي شهد الباحثة:
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 العربيةوعالقته بالهوية  واقع اإلعالن التجاري في الردن - لمحور األول:ا

 

 

 

 

 ممارض 

 ب دم
 موا ق محايد ممارض

 موا ق 

 ب دم
 الرقم الفقرة

     
يفتدر اإلعالم التجاري المماير  ق األردم إلك 

 ال خيية المميلم
1 

     
تسود اللغة اإل جليلية ممصب اإلعال ا  التجارية 

 الممايرم  ق األردم
2 

     

 ق التثير مم  ال خيية استخداب اليور

اإلعال ا  التجارية  ق األردم يمتس التأثر 

 بال م  الغربق

3 

     

الرسوب التوضيحية  ق التثير مم اإلعال ا  

ن تتما ك ما تداليد المجتما  التجارية  ق األردم

 ون تمتس اويته 

4 

     
 ق التثير مم اإلعال ا   التتابا  وال يوص

 التجارية  ق األردم ن تستفيد مم الخ و  المربية
5 

     

الوحدا  اللخر ية المستخدمة  ق التثير مم 

اإلعال ا  التجارية ن تمتس ال وية الثدا ية 

 المربية

6 

     

أنحص  درم انستفادم مم الم اصر ال بيمية 

 ق تيميب اإلعال ا  التجارية  ق  األرد ية 

 األردم

7 

     
األ خاص  ق ممصب اإلعال ا   رتص ر يو

 التجارية  ق األردم بمالمح غربية
8 

     
تستدق اإلعال ا  التجارية  ق األردم يياغا  

 تيميمية غربية جاالم
9 

     
اإلعالم التجاري المماير  ق األردم ن يمتس 

 المربيةاوية المجتما األرد ق 
01 
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 : للمجتمع الثقافية الهوية على الحفاظ في اإلعالني التصميم دور :الثاني المحور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممارض

 ب دم
 موا ق محايد ممارض

 موا ق 

 ب دم
 الرقم الفقرة

     
يؤتد التيميب اإلعال ق علك اوية المجتما 

 الثدا ية
1 

     
يس ب اإلعالم التجاري  ق تتويم  يورم  ا ية 

 المجتما األرد ق ع د المجتمما  األخرىعم 
2 

     
ق   -تلغة أساسية -يملل استخداب اللغة المربية 

 التيميب اإلعال ق ال وية الثدا ية للمجتما انرد ق
3 

     
يؤتد استخداب الخ و  الحاسوبية المربية  ق 

 التيميب اإلعال ق علك ال وية الثدا ية للمجتما
4 

     
وحدا  لخر ية عربية  ق يساعد استخداب 

 التيميب  ق تأتيد ال وية الثدا ية للمجتما
5 

     

استخداب يور  وتوغرا ية أل خاص مم البيئة 

المحلية  ق اإلعالم التجاري يؤتد اوية  المجتما 

 الثدا ية

6 

     
استخداب يور أ خاص  وي مالمح عربية  ق 

 التيميب اإلعال ق يملل اوية المجتما  الثدا ية
7 

     
استخداب يور م اصر  بيمية مم األردم  ق 

 اإلعالم التجاري يملل اوية المجتما الثدا ية
8 

     
تمتس الرسوب التوضيحية  ق اإلعال ا  التجارية 

 ثدا ة المجتما وتملل اويته  
9 

     
ا اك تياميب إعال ية  اجحة   ق دو  الجوار 

 تدعب ثدا ة المجتما وتراعق تداليده
01 
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 0 رقم ملحق

 لالستبانة المحكمين الساتذة بأسماء قائمة

 ت االسم االختصاص الجامعة

 1 االستاذ الدكتور احمد وصيف التصميم الجرافيكي جامعة الشرق االوسط

 0 الدكتور يزن العمرات  التصميم الجرافيكي جامعة الشرق االوسط

 3 الدكتور حسين العمري  التصميم الجرافيكي جامعة الشرق االوسط

 4 الدكتورة ايات الفقرا التصميم الجرافيكي جامعة الشرق االوسط

 5 الدكتورة عائدة جوخرشة التصميم الجرافيكي جامعة البتراء
 

 


