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 مفهوم العالقات البنائية املتبادلة يف تصميم اإلعالن

 د. نعيم عباس                                                         

 

 ملخص البحث 

فٌما ترتكز  هداؾ أٌة دراسة ،ألتحقٌق ، تعد المفاهٌم فً التصمٌم مفاتٌح الوصول    

لمنظرٌن والباحثٌن فسٌرات واآلراء لة بٌن التفلسفة التصمٌم على توضٌح جدلٌة قابم

،والعالقة بٌنهما ، التً تقوم على قوة كل الشكل والفضاء ، ومن بٌن تلك المفاهٌم ، 

منهما فً التبادل بٌن اإلدراك والجاذبٌة، تلك القوى هً محور البناء فً التصمٌم ، 

والتجدد  وٌتمٌز فن اإلعالن بخصوصٌة منفردة فً التصمٌم ، لقابلٌته على التطور

،من خالل أسالٌب التنظٌم والترتٌب وأعادة التصمٌم، وتطوراألدوات األخراجٌة 

 بتقنٌات النشر الحدٌثة.

فتعد أهمٌة الموضوع بالكشؾ عن القوى والخصابص التً تمثلها العالقة التبادلٌة فً 

 .المكون اإلعالنً،والهدؾ فً نتابج التؤثٌر اإلٌجابً لعوامل إنجاح بناء التصمٌم 

وقد أشتمل البحث على أربعة فصول ، تطرق خاللها الى أساسٌات العالقة البنابٌة     

لتبادل الشكلً ودور الفضاء فً أظهار األبعاد والمساحات. وأختٌار مجتمع البحث 

لألعالن فً المجالت األجنبٌة. وتوصل البحث إلى جملة من األهداؾ أهمها : فً 

أٌجابا(، التوافقات اللونٌة ،والقٌم الجمالٌة ،والتنظٌمات دور العالقات التبادلٌة )سلبا و

اإلٌحابٌة، والسلسلة األتجاهٌة لتتابع البصري. والتركٌز على عنصر أساسً كمفردة 

منعزلة، بعض األعالنات ذات مقروبٌة ووضوح فً جمٌع تنظٌماتها من أشكال 

سٌن منها: ونصوص. وقد أوصى البحث بعدد من الوصاٌا تهم المصممٌن والدار

اإلهتمام بالفضاء المفرغ مع تكثٌؾ العناصر وأختزالها، واألهتمام فً المركز 

 البصري والمركز الهندسً فً توزٌع األشكال.
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 لفصل االولا

 مشكلة البحث:

ول لماهٌالة ختٌالار األتبالدأ باأل فً االعالالنن تحقٌق العالقات البنابٌة المتبادلة إ

نشالاء الموضالوعً ألفٌاله اضاء فً البعالدٌن الالذي ٌتحقالق المادة وناتجها الفعلً، فان الف

وفالق علالى بالداع والجمالال فالً المنجالز الطبالاعً وال على سمات اإلإللتصمٌم ال ٌستقر 

ن الوحالدة هالً تشالابه بالٌن أوال ٌعنالً ،شكال المصالممة ساسٌة لوحدة األعتبارات األاإل

إٌالة وفكالرة وفالق رعلالى ن تكالون مختلفالة فالً بنابهالا أبالل ٌمكالن ، جالزاء التصالمٌم أكل 

 التنفٌذ.

شالكال والفضالاءات التالً تإسالس فٌهالا مالن ن هنالك عالقة جدلٌالة بالٌن األأوبما 

فالالً تقسالالٌم نظالالام الوحالالدة  علالالى وفالالقبالالداع والتجالالدد فالالً بنالالاء عالقالالات تبادلٌالالة خالالالل اإل

خالالالالرى كالعالقالالالالة الترابطٌالالالالة احات، فقالالالالد تكالالالالون بعالالالالض العالقالالالالات األسالالالالللم توزٌالالالالعو

 ابط.عالن فاقدة لسمات الترلموضوعات اإل

جنبٌالة وجالد ستطالعٌة قام بها الباحث لبعض المجالالت األأومن خالل دراسة 

ؼٌالالر مالالدروس لالالبعض المسالالاحات الفضالالابٌة، وكالالذلك التركٌالالز علالالى  ا  ن هنالالالك حسالالابأ

ن إعالنالالً لالالذا فالالالثانوٌالالة فالالً التعبٌالالر عالالن فكالالرة الموضالالوع األذات األهمٌالالة العالقالالات 

 ً:ؤتمشكلة البحث تكمن فٌما ٌ

شالكال؟ ثالر فعالال علالى األألفضالاء لإثر بالناتج الفعلً؟ وهالل هل الشكل هو الم

وهل ٌتم ذلك بتبادل العالقة بٌن الشكل والفضاء لتماسك العالقالات البنابٌالة والترابطٌالة 

 ؟.متبادلة للقوى التً تإثر فً المنجز االعالنً  جزاء فً كل مربً ومدركلأل

 همٌة البحث:أ

همٌالة الجانالب وأل ، ل الشالكلً للمطبالوعتعد العالقات الناتج النهابٌالة فالً التبالاد

مالن األهمٌالة تصالٌة، لذا عالن( المطبوع فً تحقٌق الرسالة األخراجً لتصمٌم )األاأل

التعرؾ على أساسٌات تنظالٌم العالقالات التبادلٌالة ومفاهٌمهالا البنابٌالة.ودور المسالتوعب 

 الفضابً فً احتواء الشكل.
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 لى:إٌهدؾ البحث الحالً  هداف البحث:أ

 .فً تصمٌم اإلعالنالمتبادلة  العالقات البنابٌة ؾ على التعر-

 حدود البحث:

 المحددة لشهر تشرٌن الثانً. 1626عالنات المطبوعة للعام الحد الزمانً: األ-2

السالوق المحلٌالة، فالً عالنات بالمجالت االجنبٌة المتوفرة الحد المكانً: تصامٌم األ-1

 لمتطورة طباعٌا .كثر الوسابل التقنٌة الحدٌثة اأوالتً تضم 

فالً ها ٌالذها وتنفإالعالقات البنابٌة التً تالم انشالامفهوم التبادلٌة والحد الموضوعً: -3

 جنبٌة.عالنات المطبوعة للمجالت األاأل

 تحدٌد المصطلحات:

 :Structuralism Relationوال: العالقات البنائٌة أ

 (2211، ص7)والشًء.ما ٌربط بٌن الشًء  فعال المقاربة.أالعالقة فً اللؽة: من -2

 (289، ص3)حدهما االخر.أعالقة أي شًء ٌتعلق به 

و أ: تكمن فً الجزء ومكوناته، والجزء الذي ٌجالاور  قالرب Relation  العالقات-1

م حجوما . والجزء والكل والفضاءات الناتجة والساللوك أبعد والمجامٌع سطوحا  كانت 

ضافة الى العالقة البدٌهٌة مع باإل والحركة، والداخل من التصمٌم مع الخارج منه هذا

 (39، ص0. )المتلقً

 (02، ص2)جزاء المكونة فً كل منظم.: تركٌب وتنظٌم األStructure  البناء-3

البنابٌالالة: المجمالالوع المكالالون مالالن عناصالالر متصالاللة ببعضالالها الالالبعض قالالادرة علالالى التؽٌالالر 

 تشكل.الو
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بطالة والمتحالدة فالً : هً العالقات المرتRelations Design العالقة التصمٌمٌة-2

بداع بتكار واألنشابٌة والتنظٌم وفن األبناء عناصرها )التصوات البشرٌة والبنابٌة واأل

 (p. 423،13 )هتمام(.شٌاء التً تحظى باأللأل

هااً موموعااة : Relations Structureالعالقااات البنائٌااة :جرابالالًالتعرٌالالؾ اإل

نشااااها تااا ابط إتحقااا  بسااا البنائٌاااة التااً تنظمااة المتكوناااة ماان العناصااا  واألاأل

 موضوعً للكل الم ئً المصمم.

 Shape ثانٌاً: الشكل

جالزاء و أوحدة منظمة متماسكة، مإلفالة مالن مجموعالة )منظومالة(   نه:ؤمفهوم الشكل ب

، فحسالب جالزاءلٌالا  لألآ)عناصر( تتبادل التؤثٌر فٌما بٌنها. من خصابصها لٌست جمعا  

 (13،ص  27)المتبادلة. جزاء وتؤثٌراتهابل هً حصٌلة تفاعل هذ  األ

 ٌرتؤٌه. يلذان هذا المفهوم للشكل هو الذي ٌتماشى مع بحثه أٌرى الباحث 

 Space ثالثاً: الفضاا

ساسالا  هالو عالامال  ال ٌفالارق أي نتٌجالة مهمالا  بلؽالت فالً أن المفترض فضالاءا  وإ

وبعد كل عالقات الناتج من العناصر ٌبقى المسطح وسٌلة ،خداعها التصمٌمً ووهما 

 (91،ص0)ولى بٌنه والمتحقق علٌه.ٌاس األالق

 هو الذي ٌتماشى مع بحثه ولذا سوؾ ٌرتؤٌه.ون هذا المفهوم للفضاء أٌرى الباحث 

 :Print Advert  ابعاً: االعالن المطبوع

بطرٌقالالة ؼٌالالر مالالا مجموعالالة نشالالطة التالالً تقالالدم األً : هالال Stantonتعرٌالالؾ 

و فكالالرة أو خدمالالة أسالاللعة شخصالالٌة، مربٌالالة عالالن طرٌالالق رسالالالة معلومالالة للمعلالالن تتعلالالق ب

 (p27 ,24) مطبوعة على وسط ما.
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 الفصل الثانً

 ول: العالقات البنائٌةالمبحث األ

ن التحول فً مفهوم التصمٌم بصورة عامة والتصمٌم الطباعً خاصالة ٌنبالع إ

من دور العالقات التً تإسس علٌها الفكرة، فان العالقات البنابٌة فالً التصالمٌم ثنالابً 

ولالً، نتهالاء بنالاتج التصالمٌم األأختٌارالخامالة وأاصر العمل بدءا  مالن بعاد تخضع لعناأل

نشابٌة بعالقات التوزٌع ستقرت علٌه الفكرة األأولً هو الذي بالتصمٌم األ :والمقصود

شكال، وبمعزل عن الطبٌعة ومإثراتها فالتحول الحٌزي للمساحة المحدودة لتوزٌع األ

ثر فً طرٌقة أفعل )الناتج( التصمٌمً قد فً مفهوم التصمٌم من حٌث العالقات الى ال

 ساس فً التطور الفكري.نسانً األالتفكٌر وٌعود ذلك الى النظام األ

بعالاد تعالود علالى نظالام ٌة محاولة لمعالجالة الفاعلٌالة فالً التصالمٌم ثنالابً األأن أ

التً ٌحققها المصمم فً معالجة الوحدة المتكاملة فً التعبٌر عن دراك لدى المتلقً األ

التصمٌم وطبٌعة المضمون والرسالة التً تإسس الفكرة علٌها فً بناء منطقالً  ماهٌة

الشالالكلٌة بشالالرطٌتها المربٌالالة، للعالقالالات المتداخلالالة بالالٌن التصالالمٌم بنابٌالالا  وتنظالالٌم الصالالور 

 (36،ص9)على ذلك نجد ثالثة عناصر متمٌزة مكونة للعمل التصمٌمً الفنً. وبناء  

لتناسالالب، وهالالً ذات جاذبٌالالة مباشالالرة علالالى بعالالاد واعناصالالر شالالكلٌة خاصالالة باأل االول:

 الحواس.

 و العقلً وهً تندمج مع العناصر الشكلٌة.أنفعالً عناصر التعبٌر األ الثانٌة:

ر تشالترك بطبٌعالة و شالبه شالعورٌة وهالذ  العناصالأعناصر ذات طبٌعة حدسالٌة  الثالثة:

قالات ٌفالة التعبٌرٌالة بعالشكال وتنظٌماتها التً تحقالق الوظة األؤالحال فً بناء هٌ

 .من المساحةحٌزكالتوزٌع 

خرى لتولالد ؤجزاء ترتبط بن تلك األأجزاء ثم ألذا فً كل بناء تصمٌمً توجد 

فالالان  علٌالالهال بوجالالود ؼٌالالر  وإن تقالالول جالالزءا  أحالالوال ال ٌمكالالن )الكالالل( وفالالً )جمٌالالع األ

ن أثرهالا.. ومالن هنالا البالد أو عدد ذات معنى فالً صالفاتها و،أ حدآالعالقة بٌنه وؼٌر  و

رتبالاط بمالا هالو خارجهالا، الن أٌضالا ، وتلالك العالقالات هالً ذات أعالقالات  ٌكون )الكل(
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خالالالر مالالالن آنمالالالا تظهالالالر فالالالً نالالالوع أجالالالزاء. وجالالالزاء ال تنحصالالالر عالقاتهالالالا ببقٌالالالة األاأل

ول لتبعٌة وهكذا ٌكون الجزء الداخل فً البناء هو المحدود األ (13،ص0)العالقاتٌة(.

حالالددة ذات النظالالام المتؽٌالالر، وفالالق المسالالاحة الم علالالى المكانٌالالة  اشالالكال فالالً توزٌعاتهالالاأل

جزاء ؼٌرمنفصلة عن الموضالوع العالام للتصالمٌم أشكال العالبقً الذي ٌمثل ونظام األ

جزاء كوحدة بنابٌة )فتتم الوحدة فالً بنالاء على ؼرار تصمٌم متكامل األ مكونة تشكٌال  

جزاء التصمٌم بعضها ببعض والثانً أول عالقة األ:ساسٌٌن هما أوفق  على العالقات

وهالو معنالى التماسالك فالً القالوى التالؤثٌر باله  (07ص،1)  ة كل جزء منهالا بالكالل(عالق

، جزاء وتؤثٌرها على النظام الكلً الذي ٌحقق وجود هدؾ من وراء التصمٌم لتلك األ

جزاء من العالقالات فالً بنالاء مربالً مكتمالل الوضالوح وٌسالاعد علالى فهالم لؾ تلك األآتت

زة التالً تحالدث قالوى تبادلٌالة فالً نظالام شالكال المرمالورتباط بالٌن األلؾ فً األآفكرة الت

 تزان والقٌم السطحٌة والملمسٌة واللونٌة.الحركة واأل

 :فً التصمٌم وزااعالقة األ-2

شالكال، االلالوان، جزاء هً المكونات التصمٌمٌة التً ٌبنى بها التصمٌم )األاأل

 ذإساللوب التحلٌلالً ووفالق األ علالىجالزاء كانالت االنفالردت أ ذأوكل العناصر المربٌة(، 

جالالزاء )عالقالالة لفالالت نظالالم ومتؽٌالالرات نتاجهالالا وحالالدة العالقالالات فالالً تماسالالك األأجتمعالالت أ

حاسالٌس أخر لخلالق لؾ فٌاله كالل جالزء مالن التصالمٌم بالاآلؤسلوب الذي ٌالالجزء معنا  األ

جالزاء لٌؾ بالٌن األؤوٌالتم معالجالة التال (09،ص1)جالزاء(.بالصلة المستمرة بالٌن هالذ  األ

تجاهاتهالا ومالا أشالكال وبعالاد وحركالة األوفق التوزٌع الحٌزي وقوة الجذب بٌن األعلى 

ن إذ )إسالالالس البنابٌالالالة التالالالً تتناسالالالب فالالالً الحجالالالم ومالالالإثرات الجالالالذب لهالالالا مالالالن نظالالالام األ

ال إن ٌكون متكالون أساسً وهو ذلك الذي ال ٌمكن نشاء التحتٌة بل واألموضوعٌة األ

لالى الحالد إناله مالن الفعالل أنه جزء من الظاهر النهابً وفً حٌن هو حامله ثم أبه حٌث 

جالزاء فالً التصالمٌم ثنالابً ن األإف (19ص، 0)  ي ٌنظر بالمعنى لمعاصرته صفة(الذ

أي ،طالراؾ كالل جالزء أن العالقالة تكالون فالً إذ إنٌة الموضوع والفكرة آبعاد تكون باأل

عالنالات المطبوعالة، هم فً فك رموز الموضوع بصورة خاصة فً تصالمٌم األنها تسأ

تسلسل منطقً ٌؽطً موضالوعة عالنٌة فً وٌعول على ذلك مدى توضٌح الرسالة اإل

 ً:ؤتوفق ما ٌعلى جزاء عالن ذاته وٌتم حساب األاإل
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 بعاد.عالقة الجزء بالقٌاس واأل-

 خرى.جزاء األعالقة الجزء باأل-

 سلوب الفنً.عالقة الجزء باأل-

 سلوب التقنً.عالقة الجزء باأل-

 عالقة الجزء بفكرة الموضوع.-

 عالقة الجزء بنظام التصمٌم.-

سالالس التصالالمٌم داخالالل نظمالالة البنابٌالالة ألوفالالق األ علالالى جالالزاءرٌالالك األوٌمكالالن تح

ساسالً هالو نشاء األن األإذ )إ ،المساحة المحدودة بطاقة فاعلة فً جذب وانتبا  المتلقً

ذلالالك،  ن قالالل  أخالالر مالالرتبط بعالقالالات مالالع المحالالٌط العامالالل الشالالامل بالالل حتالالى خارجالاله واأل

رتبالالاط لعملٌالالة اعلٌالالات األساسالالً سالالتكون متصالاللة بفنشالالاء األن الهٌكلٌالالة هنالالا لألأبمعنالالى 

و عنصالالر بالالل أحالالد انشالالاء لالالٌس نالالاتج جالالزء ون األأوهنالالا القالالول  (17ص،0) نشالالاء(األ

جزاء ترتبط مع بعضها لتحقٌق بناء ثم متكالون نهالابً تصالمٌمً.)فالعالقات أمجموعة 

ذن ؼٌالر أذا لالم نسالتطٌع رإٌالة العالقالات فهالً ؤننالا نراهالا، فالنشابٌة، البنابٌالة توجالد ألاأل

ومع ذلالك فهالً تقالوم دلالٌال  علالى ضالرورة طلق علٌها عالقات أدراكٌة ، ، وقد نمربٌة 

ك النظالالالام الخالالالاص لالالالفهنااالسالالالاس  وعلالالالى هالالالذا ، وجالالالود شالالالًء موضالالالوعً وراءهالالالا 

ن أ إذ. (21،ص22) نشالالابٌة وهالالو الالالذي ٌالالربط العمالالل بعضالاله بالالبعض(بالعالقالالات األ

خالالراج ً )األنشالالابٌة البنابٌالالة والتصالالمٌم التطبٌقالالساسالالً تحكمالاله العالقالالات األالتصالالمٌم األ

ساسالً النهابً( وتحكمه العالقات المربٌة، وال ٌمكن فصل التصالمٌم التطبٌقالً عالن األ

 .هال من خالل التصور المادي لكل من وحداتإ

 :لكلفعل التصمٌم لعالقة -1

جزاء لٌصالبح )كالال( ٌمثالل سس باألأنشابً الذي ن نواتج الفعل التصمٌمً األأ

ترتبط بالمتلقً بصورة مباشرة )وهالذا الشالًء  مجموعة العالقات المدركة المربٌة، قد

نتشار بٌن المراكز، وال ٌوجد فً كل جالزء علالى جزاء هو التداخل واألالذي تفتقد  األ



 مفهوم العالقات البنائٌة المتبادلة فً تصمٌم اإلعالن
 د. نعٌم عباس                                                                     

 

 1622لسنة 06العدد  322
 
 

فالً  ا  معٌنال لٌعطً شالكال  ، جتماعهما على شكل معٌن فً الخارج أنما ٌوجد من أحدة و

جالزاء فالً األثالار آجتمعت أذا إثر خاصا  فً المركز،  وأن كل جزء ٌحدث دراك ألاأل

جالالزاء ومالالا نشالالؤ عالالن ثالالار األآالمركالالز فانهالالا بتالالداخلها تعطٌنالالا شالالكال  جدٌالالدا  مكونالالا  مالالن 

جزاء سٌكون التشوٌه فً الكل العام، . وفً حالة عدم تناسق األ(22،ص23) خلها(اتد

سالتبعاد مالا هالو أكثر من التصمٌم، وهنا ٌمكالن )أو أخالل فً جانب الذي ٌعود على األ

دنالى إلالى إلالى مالا ٌنطالوي إلى ما هالو متوسالط )التشالوٌه( ثالم إصعود كثر تشوٌها ( ثم الأ

. (302،ص20) لى خط الحٌاد بٌن ما هو قبٌح وما هو جمٌل(إ)التشوٌه( حتى نصل 

دراك الكل هً عملٌة عقلٌة فسٌولوجٌة متكاملة الصورة داخل أن عملٌة ألقول  وٌمكنا

ا تكالون مشالتركة مالع الجمٌالع، نسان وتبعا  لنظام العالقات والرموز التً ٌحملهجسم األ

، وهكالذا  ن النخلة تعنً النخلة ولالٌس شالجرة التفالاحوحٌثما ٌكون التعبٌر والداللة فً أ

 و،  شالتراك بالالفهم، صالفة األ نها تعنً للجمٌع بعالقاتها وصفاتهافإ،  خرىشٌاء األاأل

بتعالاد عالن التنالاؼم الهندسالً المنالتظم. ٌتضالمن وأهربرت رٌد )قالد ٌعنالً التشالوٌه  ىٌر

 .(20،ص26) هتمام بالنسب التً ٌقدمها العالم الطبٌعً(أالتشوٌه عدم 

سلوبا  متناقضالا  مالع نظالام )الكالل( أقد ٌحتوي نظام العالقات من خالل التشوٌه 

و أسس البنابٌة لنظم العالقات، و التصرؾ بها من خالل األأو حذفها أجزاء بزٌادة األ

و التؤكٌالد أبرازهالا أشالكال ٌالراد ة( ألجالزاء نظالام فضالابً )كخلفٌالأقد ٌحقق التشوٌه فً 

فق عملٌات التؤسٌس والربط وهذا ما ٌحققه تتابع التوزٌع لتقسٌم البنٌة الحٌزٌالة و ىعل

خرى فً عالقات البناء فً نظام الكالل وهالذ  أللمساحات المصممة. وقد تدخل عوامل 

ً النظام والجزء والكل والمحٌط والداخل والخارج ف،جزاء جزاء واألالعالقات بٌن األ

و التكرار والتباٌن، كالل ذلالك لنالرى )الكالل(، حتالى أوما ٌحققه التعدد والتشابه  ،المربً

نالاله ال ٌخالالرج عالالن حالالدود  الجزبٌالالة أال إضالالمن الكالالل العالالام  ن تالالم التؤكٌالالد علالالى جالالزءأو

جزاء قد ٌوفر ن التشابه فً األأثر الناتج والمإثر على المتلقً )ولوٌة الترابط فً األؤب

ن فً المسافة الفاصلة ٌن المتؽٌرأالشكلً ولكن ذلك ال ٌكفً بل العكس  تنظٌما  للمعنى

 (0،12) جالالزاء(وفالالق تطالالابق المحٌطالالات فٌمالالا بالالٌن األعلالالى مالالن المحالالٌط الالالى المحالالٌط 

 لالجزاء.  جزاء هو الذي سٌقرر الصفة الخارجٌة والداخلٌة المظهرول األأوسٌكون 
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ولوٌالالة علالالى ألكالالل والبنٌالالة ن لأكثالالر مالالن مجمالالوع عناصالالر ، وأوالكالالل هالالو شالالًء       

ن المفهوم الجدٌد هنا هو إ .حتواء الكلأن ال جزء ٌستطٌع لوحد  أالعنصر، والجزء و

كثالر مالن مجالرد جمالع خالارجً أن ٌكالون أكالان البالد مالن  ٌالا  أن النظالام إمفهوم التنظٌم و

 جزابه.أل

 :المبحث الثانً: العالقات ال ابطة

وهالالً فالالً الالالداخل محكومالالة  رتبالالاط العناصالالر ككالالل،أهالالً القالالوى المتولالالدة بالالٌن 

همٌة عالٌة تقالوٌم أبعاد فهً )فعالٌات ذات بضوابط التنظٌم الحٌزي لتصامٌم ثنابٌة األ

نشالاء الوحالدة العامالة أبتنظٌم جمٌع العناصر الداخلة فً بناء أي تصمٌم.. وتسالاهم فالً 

 (227،ص1)التً تظهر فٌها القٌمة الفنٌة والجمالٌة للعمل التصمٌمً(.

رتبالالاط التوزٌالالع أظٌفً النالالاتج لفاعلٌالالة هالالذ  العالقالالة ٌعالالود لمالالدى ن التحقالالق الالالوإ

شالكال وبالذلك تسالتعد العناصالر البانٌالة قواهالا تبعالا  لنظالام الرإٌالة وعملٌالات الفضابً لأل

خالالرى.. وبمعنالالى شالالكال( األدراك، فالالً تماسالالك العنصالالر )الشالالكل( مالالع العناصالالر )األاأل

 المكونالالالة لهالالالذا البنالالالاء(.لعالقالالالات المتبادلالالالة بالالالٌن العناصالالالر ل تالالالدرك بالالالوعً عالالالال   هالالالانأ)

ذلك الطاقالة  فضال  عنومعنى ذلك هو البعد المربً للمظاهر الخارجٌة  (228،ص1)

ن بعالالالض الكلمالالالات إذ إرتبالالالاط، المحركالالالة والحٌوٌالالالة للقالالالوى التالالالً تتالالالدفق مالالالن قالالالوى األ

شالكال هالً التالً تشالكل قاعالدة لوحالدة ٌحابٌة المترابطة ؼرٌزٌا  وبعض الصالور واألاإل

 البناء.

القات تتبلور فً فعل كل ما ٌمكن لتكوٌن صورة متكاملة ذهنٌة ن وظٌفة العأ

حالداث أ)هالو Associationن الالربط إ إذضحة الفكرة. أجزاء وٌجابٌة مترابطة األإو

قٌام تلك الصلة فٌها هو  والترابط  ، قترانهما فً الذهن لسبب ماعالقة بٌن مدركٌن أل

دراك لالالٌس ن األأراك. أي دوتكالالون الصالاللة الرابطالالة عملٌالالة األ (221ص،2) بالفعالالل(

شالارات والخصالابص والتنبٌهالات الحسالٌة المتفرقالة وتنظٌمهالا سالتقبال لألأد عملٌة رمج

حالالداث والظالالواهر كمالالا هالالً فالالً الواقالالع شالالٌاء واألنمالالاط لألأو أوتوحٌالالدها فالالً صالالور 

ستجابة لها من حٌث هً عالمات ورموز مالن الواقالع أذلك فضال  عن فحسب، بل هو 

 ذات داللة.شكال ولها معنى وأذات و
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ن ٌقالالوم الفالالرد بعملٌالالة تحلٌالالل أتطلالالب ٌدراك )تنظالالٌم وتفسالالٌر، وهالالذا ن األأكمالالا 

جالالزاء أجالالزاء وجزابالاله وتحدٌالالد العالقالالات القابمالالة بالالٌن هالالذ  األألالالى إالموضالالوع المالالدرك 

ٌجالالاد روابالالط مقارنالالة بٌنالاله وبالالٌن مضالالمون الخبالالرة السالالابقة المشالالابهة لالاله لالالدى الفالالرد، أل

وهكالذا ٌكالون  (29ص،27) دٌالد القٌمالة الحٌوٌالة لاله(بٌنهما، ومن ثم تعٌالٌن هوٌتاله وتح

 دراك ربط العالقة بٌن المثٌر المربً وحسب المنبه وقالوة تالؤثٌر  وممالا ٌنالتجلعملٌة األ

 :( عنه13ص،27)

 قوة العناصر المربٌة فنٌا  وتصمٌمٌا . -نتبا الجذب واأل – س عة نشوا المنبه-2

نتبالالا  وتوجٌالاله الالالى جالالذب األ شالالٌاء فالالً حالالالة الحركالالةتمٌالالل األ– التغٌاا  والح كااة-1

 دراك.األ

شالٌاء والموضالوعات التالً تإلالؾ فٌمالا  بٌنهالا مجموعالات تالإثر األ– العدد والت تٌا -3

شالالالٌاء كثالالالر مالالالن األأدراكنالالالا أالتالالالً ٌكالالالون لهالالالا بنٌالالالة تنظٌمٌالالالة معٌنالالالة تمٌزهالالالا فالالالً 

 والموضوعات التً تفتقد الى وجود روابط وعالقات معٌنة.

دراكهالا أالنمالاذج فالً العالالم المحالٌط بنالا ٌالتم  وأعٌالة ن التجمٌعات الطبٌإ– الت كٌبات-2

 بصورة عفوٌة ككلٌات معٌنة.

و حٌز أتإثر مجموعة المنبهات الواقعة فً مجال – د اكًعوامل تنظٌم الموال األ-1

وفالالق عالقالالات علالالى مربالالً مالالا فالالً العضالالوٌة، عنالالدما تتجمالالع وتنظالالٌم فٌمالالا بٌنهالالا 

العالقالات الرابطالة هالً ف شالكٌالت.تونماطالا  أشالكاال  وأوروابط معٌنة فتتخالذ عندبالذ 

بعالاد الثالثالة ناتج فعلً ٌتكون بفاعلٌة الشالكل والفضالاء فالً البعالدٌن وحتالى فالً األ

 وٌحقق تبادلٌة فً:

 شكال )فٌما بٌنها(.التبادل فً األ-

 التبادل فً المسافات الفضائٌة.-

 التبادل فً مناط  الشد الفضائً.-
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 تواه.التبادل فً الح كة واأل-

 فً القٌم اللونٌة. التبادل-

 وزاا والقٌاا.التبادل فً األ-

 ٌهام البص ي.التبادل فً اإل-

 التبادل فً د وة التواو .-

 نظمة التوازن.أالتبادل فً -

عالالن، وفالق المسالاحة الفضالابٌة المحالددة لألعلالى وٌكون ذلك فً الهٌبالات المشالٌدة     

 ناصالر المربٌالة بعالقاتهالا.نمالا هالً العأومعنى الهٌبة لٌس فقط ذلك الشكل الذي ٌالرى و

وهً قوى تتحرك الدى المتلقً شعورا  داخلٌا  ٌتفاعالل فٌهالا التعبٌالر وداللالة للموضالوع 

 ،وناتجه العالقات فً الشد والربط بٌن قٌم كل عنصر مع اآلخر.

 المبحث الثالث: الفضاا والشكل

ن شٌاء هً عالقة الشكل بالفضاء، فً البعالدٌدراك األأن الظاهرة المهمة فً إ

، وفً مجالال محالدد ن مجموعة المنبهات الحسٌة التً تتلقاها حواسنا فً لحظة ماأأي 

ولى ذات طابع محدد ومتماسك تإلؾ الشكل، األ –لى مجموعتٌن عسرعان ما تنقسم 

ولالى وتإلفاله المسالاحة الفضالابٌة قالل تحدٌالدا  مالن األأوالثانٌة ذات طابع منتشالر وممتالد و

 ً:ؤتضحة وبما ٌآلمساحة الفضابٌة بصورة ووٌمكن توضٌح الفروق بٌن الشكل وا

ٌمتلك الشكل شكال  معٌنا ، فً حٌن ال ٌمتلك )الفضاء( أي شكل فً المجالٌن اللذٌن -2

 ٌمتلكان حدا  مشتركا .

 ٌبدو الفضاء ممتدا  وراء الشكل.-1

ن ٌكالون شالكال  تجرٌالدٌا  فالً أشبٌه بالشًء مالع اناله مالن المحتمالل  ٌبدو الشكل وكؤنه-3

 لفضاء ال ٌشبه أي شًء.حٌن ان ا
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 كثر ملموسٌة )بصرٌة( وتجسٌما  من لون الفضاء.أٌبدو لون الشكل -2

كثالر ممالا لالو كالان الشالكل قالرب أاكثالر مالن بعالد،  ا  ن ٌكالون مالدركأٌمثل الفضالاء فالً -1

 .هانفس مع كالهما ٌقعان عند المسافة الناظر)المشاهد(

 ة سهلة.كثر وبصورأٌكون الشكل السابد والمإثر قابل التذكر -0

و المحٌط، وٌمتلالك الخالط أٌسمى الحد المشترك بٌن الشكل والفضاء بالخط الكفافً -7

 الكفافً خاصٌة االشكال.

وقالالد ٌتبالالادل الشالالكل والفضالالاء فالالً عملٌالالة الالالوهم البصالالري بالتالالداخل النالالاتج مالالن 

 (.2كما فً الشكل ) –العالقة المساحٌة فً مجموعة النظام الكلً المربً 

 

 تبادل بٌن الفضاء والشكل.(: ال2شكل رقم )

 شالكال الثالثالة تبالادل بالٌن الشالكل والفضالاء اذ صالممذ ٌشاهد من خالل هذ  األإ

ٌهالالام البصالالري، فمالالرة ٌشالالاهد كاسالالا  ومالالرة ٌشالالاهد تقابالالل وفالالق نظالالام متبالالادل لإ علالالى

ومرة أخرى ٌشاهد منظالرٌن مختلفالٌن لشخصالٌن جالسالٌن بؤساللوب التنالاظر، لوجهٌن، 

بعالاد الخارجٌالة المحالددة ستقالله عالن األافً عالقة الشكل و ال فً حالة نزوع الترابطإ

ن ٌتحقق الشكل التكوٌنً فٌه، ٌبقى أن أي فضاء فً البعدٌن قبل إبالطول والعرض. )

بعالالاد طالالوال  وعرضالالا  ن المسالالاحة الورقٌالالة البٌضالالاء المحالالددة باألأخالالر آشالالكال  وبمعنالالى 

 (21،ص0)نها فضاء ولكنها شكال  بنفس الوقت(.أتفترض 
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اؾ الالالى ذلالالك الخصالالابص المهمالالة للعالقالالات الرابطالالة بالالٌن الشالالكل والفضالالاء التالالً وٌضالال

 :(10،ص27) تساعد على التفرٌق بٌنهما كما ٌلً

صالؽر مناله أخر، وسحداهما داخل اآلأفً حالة وجود شكلٌن هندسٌٌن  عامل الحوم:-أ

كبالالر و شالالكال  واألأصالالؽر حجمالالا  ٌبالالدو عندبالالذ صالالورة ن الشالالكل األؤضالالحة، فالالأبصالالورة و

 ٌبدو فضاء له.حجما  

ؼالالق تبالرز ؼالبالا  ن الموضالوعات والصالور المكتملالة والتامالة األإ كتمال:عامل األ- 

لالى إقالرب أعلى هٌبة شكل بٌنما تبالدو السالطوح والمسالاحات المفتوحالة وؼٌالر المحالددة 

 الفضاء المحٌط بها.

فالٌن ذا كان لدٌنا سطحان متماثالن تقرٌبا  ملونا بلالونٌن مختلإ د وة التباٌن اللونً:-ج

ن السطح الملون باللون الفالاتح ؤول فخر بلون فاتح ومؽاٌر لألحدهما بلون فاقع، واألأ

 له. ن ٌكون فضاء  ألى إخر ٌمٌل كؤن ٌكون شكال  بٌنما ٌمٌل لأل

كلمالالا تالالوفر الشالالخص المالالدرك وقالالت  د اك:طااول الفتاا ت التااً تسااتغ قها عملٌااة اإل-د

التمٌٌز وبدقة بٌن خصالابص كالل  لطول عند تعامله مع الشكل والفضاء، كلما استطاع

 منهما.

كانت كتلتها وبالتالً تحالدث  ا  ٌ  أال بعد تواجد كتلة فٌه إن ال ٌكون فضاءا  أأي 

شكال والكتل فالً المسالاحة العالقة الترابطٌة بٌن تلك الكتلة والفضاء، وعند تحرٌك األ

مالا ٌحقالق عالقالات ثر الناتج زمانٌا  ومكانٌا  وجمالٌا  بن األؤالفضابٌة للطول والعرض ف

بصالاري لتباٌنالات القالٌم الشالكلٌة وتالؤثٌر تجا  وٌعطً نواتج الفعالل األترابط للنسب واأل

ثالالر نسالجام لألالالدرجات اللونٌالة وبفعالالل التضالاد والتكامالالل المسالاحات الشالكلٌة ٌتحقالالق األ

ن تصمٌم الفضاء وفضاء التصمٌم  والهٌبة فالً الفضالاء فؤجزاء )العالبقً المترابط األ

لالى الحالد الالذي ال إالهٌبة تكون مترابطة ترابطا  محكمالا  متفالاعال  متحركالا   والفضاء فً

 (28،ص0. )خر(ي منهما ٌكمل األأن ٌا  من الذي ذكرنا آلأستثناء أٌمكن لنا 

شالكال ٌحالدد مجموعالة فالنظام والتنظٌم الذي تقوم علٌاله العالقالات بالٌن الفضالاء واأل    

ذا لالم ٌكالن شالكال  فمالاذا ٌكالون؟ أضاء شكال  ولفلان  إذ)الكل( تماسك العناصر وتفاعلها 
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فان كل النتابج التً تحصل فٌه بفعل وفاعلٌة عناصر التصالمٌم سالوؾ  نه شكلأ)وبما 

قالد ٌحالدث  (28،ص0) الالرؼم مالن وضالعها فضالاء وفضالاءات(.ل على شكاأتعبر عن 

شالكال والفضالاءات المجالزءة وتنسالجم فالً تبادلهالا المربالً وهالذا التالداخل تداخل بٌن األ

شالالكال تحالالدد بخصالالابص جالالزاء والكالالل. فالالان األسالالجم ٌفالالرض تنالالوع بالالٌن وحالالدة األالمن

داء التصالمٌمً ما الفضاء فهو مشاع ومتؽٌالر فالً مسالتوى األأحدودها الكفافٌة الذاتٌة، 

ن )كالل إذ إبالداع والخلالق الفنالً، البنابً لدى المصمم والنظام فٌه مفتالوح مالن حٌالث اإل

جالزاء ٌالة التالً ٌالتم مالن خاللهالا ربالط األجزء فً التنظٌم ٌساهم بشًء من الكل، والعمل

، وتالؤتً تبعٌالة (37،ص21) المربالً( ن ٌكون المجال الالربٌسأببعضها البعض ٌجب 

بعد أخرى من عالقة ربط فٌما لو كانت بفضاء ومسافة أالصور المجاورة الى صورة 

لثقل المربً ، لى الخارج والجذب هنا هو الجاذبٌة إلى الداخل وإفٌتحقق عامل الجذب 

ت العناصر الكتابٌة فً تنوعها وفً تشالكٌالتها فالً لمعستأشكال وهٌباتها، كذلك لو لأل

ثالر أشالكال فالً بالداع المصالمم، بترتٌالب متالرابط لموضالوعات األؤنظام فضابً مفتوح ب

تسالالاق النظالالام أخالالر ٌوضالالح أبعالالاد بالالٌن بنٌالالة عنصالالر والعالقالالات المتوافقالالة لحركالالات األ

 ومتكاملة. بنٌة متماسكةأتساقه وتكوٌنه من أالبصري و

 ومن خالل ما تقدم ٌمكن توضٌح ذلك لمفهوم الفضاء والشكل فالً البعالدٌن بمالا ٌلالً   

 :(92-93،ص21)

 الفضاء له مساحة وله قٌمة. -2
شالكال ومسالافات الفصالل الشكل والفضاء لهما عالقة ترابطٌة فً نظام الحجوم لأل -1

 بٌنهما.
 شكال.الفضاء من خالل القٌم والتدرجات تبرز األ -3
 البنابٌة بٌن الشكل والفضاء تحقق له حالة الشد الفضابً. العالقات -2
الفضاء هو عنصر من عناصر التصمٌم العام والخالاص، وهالو مكمالل للشالكل فالال  -1

شالالالكل بالالالال فضالالالاء، وقالالالد ٌختلالالالؾ مفهالالالوم الفضالالالاء فالالالً البعالالالدٌن )المسالالالاحة الحٌالالالز 
 االرضٌة(.

التالوازن  هم فً خلقا ٌسالفضاء ٌهٌمن على المسافات الفاصلة بٌن )االشكال( مم -0
الشالالكلً بالالٌن )وحالالدات التصالالمٌم( وبالالٌن مجالالاالت الشالالد الفضالالابً لخلالالق حالالالة مالالن 

 التوازن الشكلً.
 شكال وعناصر البناء االخرى(.الفضاء هو عنصر متحرك )من خالل األ -7
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 الفضاء هو النظام الذي تتكون فٌه االشكال. -8
 الفضاء هو تعبٌر قبلً ولٌس بعدي. -9

لوان والحجالوم والنسالب ألر اخالرى )كالاق من خالل عناصالالفضاء والشكل ٌتحق -26
 والحركة والملمس والقٌمة(.

حالدى أخر من التراكب الدال على الفضاء وهو تؤثٌر الشالفافٌة وهالً أوهناك نوع      

مالواد كاملالة الشالفافٌة  عملتسالتأالتقنٌات البنابٌة للمواد التنفٌذٌة )ولالٌس مالن الضالرورة 

هالالم أشالالفاؾ بالتراكالالب. ومالالن لؾ صالالبؽً ؤول علالالى التالالؤثٌر مالالن )خالالالل( درجالالة تالاللحصالال

ممٌزات هذ  الطرٌقة هو الطبٌعة المزدوجة للمساحة المتراكبة. فتكون خصابص هذا 

 (217،ص22)الناتج للسطح تكوٌن ثنابٌة التكافإ(.

ال عبالالر تفكٌالالر أال ٌالالتم ودراك الفضالالاء بواسالالطة قالالوانٌن التنظالالٌم أن تفسالالٌر تؽٌالالر إ   

دراكٌالالة لالالذكاء ٌالالربط المعطٌالالات األن اإذ إ -وهالالً حالالالة سالالٌكولوجٌة –رٌاضالالً مجالالرد 

 دراك البصري مإدٌا  بذلك دورا  تركٌبٌا  وتؤوٌلٌا .خرى باألاأل

دراك المعطالً البصالري، وهذا ما ٌحدث مالن خالالل )الطبٌعالة المباشالرة الحدسالٌة إل   

دراك المعطً دراك المعطً البصري والطبٌعة الشمولٌة إلوطبٌعة الشعور الحسً إل

دراك، واولٌالالالة مبالالالدأ العالقالالالات بالالالٌن جالالالزاء فالالالً األعلالالالى األولوٌالالالة الكالالالل أالبصالالالري و

 (31،ص20)جزاء(.األ

رتباط الشكل بالعمق وقوانٌن التمٌز والفصالل بالٌن الفضالاء والشالكل مالن أن أوحٌث    

خالتالؾ(. كمالا ٌتمٌالز الشالكل األونتظالام والتقابالل األوالبسالاطة وخالل قوانٌن )الصالؽر 

التسلسالل و التشالابهومالن خالالل )القالرب شالكال عن الفضاء بتمٌز العناصالر المكونالة لأل

متداد داخل دراك الفضاء، والفضاء واألإالتكرار(، وما ٌحققه الشكل فً الفضاء من و

بعالالاد، وهالالذا مالالا ٌتحقالالق فالالً التصالالمٌم النهابٌالالة المطبالالوع وفالالق رإٌالالة المسالالاحة لثنالالابً األ

 جمالٌة وفنٌة وظٌفٌة.

 عالنالمبحث ال ابع: اإل

 ععالن المطبوتصمٌم اإل -وال:أ
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تجاهالات الجمالاهٌر بهالالدؾ تحقٌالق مصالالالح إلالالى التالؤثٌر فالالً إعالالن ٌسالعى األ

خاصة قد تتعارض مع مصالح الجماهٌر وتطلعاتها، مثل تحقٌق ربالح وقتالً وسالرٌع، 

ؼالالالراء المسالالالتهلك بالبضالالالاعة وتقالالالدٌم المواصالالالفات أعالالالالن بالسالالالعً نحالالالو وٌقالالالوم اإل

لتجالالاري بالدرجالالة عالالالن اوالتسالالهٌالت التوضالالٌحٌة، وعلالالى سالالبٌل المثالالال قالالد ٌسالالعى اإل

فراد لشالراء ساللعة كمالٌالة معلالن عنهالا، وٌعطالً تسالهٌالت ثارة رؼبات األإلى إولى األ

عالالن ثارة ؼرابزهم ودوافعهم واألأوحثهم على الشراء من خالل ،مؽرٌة لهذا المنتج 

و خدماتاله، أذ ٌعاون المنتج على تعرٌؾ المستهلك المرتقب بساللعة إهو فن التعرٌؾ )

 (أو أقتناءهالالالا شالالالباعهاألك فالالالً التعرٌالالالؾ علالالالى حاجاتالالاله وكٌفٌالالالة كمالالالا ٌعالالالاون المسالالالته

عالالن ودرجالة وضالوح خالراج اإلفكالار الفنٌالة إل، وٌتم ذلك من خالالل األ(39،ص12)

 عالن داخل صفحات المجلة وما ٌشؽله من مساحة فً:عالنٌة وموقع اإلالفكرة األ

صافحة ونصاف -6.نٌصافحت-5نصاف الصافحة.-4الصافحة.-3.وزا من الصفحة-2

نصاف الصافحتٌن المتقاابلتٌن -7خا ..وازاا مان الصافحة األأصافحة و-7بلٌن. متقا

 سفل(.أو  علىأ)

فكالار قالوة عالالن وكلمالا زادت هالذ  األفكار )بشالروح موضالوعة األوتقوم األ

شالكال والكلمالات هالً فضالل، واألأفعاال  كانالت ردود أثارت أكلما ،نتبا  فً الجذب واال

ن التحكم فً تنظٌم عالقالات الصالور أ، (160،ص8) فكار(وسابل التعبٌر عن هذ  األ

تبالالادل مالالع الكلمالالات ونوعٌالالة قالالوى الخالالرى بمالالا ٌحقالالق فاعلٌالالة شالالكال األوالرسالالوم واأل

العناوٌن والنصوص الكتابٌة من  دتع ، فقدالخطوط الكتابٌة، ذات الوضوح والمقروبٌة

عالالن و قالراءة اإلأسالتعداد المسالتهلك لرإٌالة اعالالن، حٌالث ٌسالتمد مالدى جالزاء اإلأهم أ

ستمالة الجمهور المستهدؾ من خالل ألٌه على جاذبٌة العنوان وقدرته على إنتبا  ألوا

لتعبٌر عناله فالً الذي تم ا عالنٌة ٌعكس التقدٌم الفكر الذي تحتوٌه الرسالة االفالتقدٌم )

هتمامات القارئ أالفرعٌة. ومن ثم فهو ٌنقل الرسالة من  اناتوو العنأ العنوان الربٌس

مامات الساللعة نفسالها، فهالو قالد ٌبالدأ بتقالدٌم الحجالج والمنالافع التالً قالد هتأوالمشاهد الى أ

 .(167،ص14) حتٌاجات المستهلك الشخصٌة(أتقابل 

خراجٌالة مالن النالواحً الفنٌالة المرتبطالة عالالن ومعالجتاله األهمٌة تصمٌم األأوتبرز     

صالالول والمبالالادئ العلمٌالالة ذات المجالالال المبتكالالر ومبالالادئ بموهبالالة المصالالمم والعامالالة باال
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ن نظالالام المعالجالالات ٌعتمالالد علالالى مبالالدبٌن إلتالالؤثٌر علالالى نفسالالٌة المسالالتهلك المرتقالالب. فالالا

 ساسٌٌن هما:أ

 طار محدود من الفضاء.أعالن داخل وهو وضع العناصر المكونة لإ الت تٌ :-2

التالالً ٌالالتم  عالنٌالالة، وتكالالون الصالالورة الذهنٌالالةبتكالالار الفكالالرة اإلإهالالو التعبٌاا  الم ئااً: -3

 . معٌنةترجمتها بعد ذلك الى رسالة 

ولالى وٌقالوم كالل مالن عالن، وٌعد تصمٌمه األألوٌعد وضع الفكرة التً ٌدور حولها ال 

ولالى فالً مركالز البصالر همٌالة األالمصممٌن بتنفٌذ وتوزٌالع العناصالر فالً المكالان ذا األ

لالالى إعالالالن نتبالالا  وقالالد ٌضالالطر )منسالالق اإلولالالى فالالً الجالالذب واألأهتمالالام بالاله كفاعلٌالالة واأل

ستلزمت الالدواعً أذا إعداد ، أولى الذي سبق م األجراء بعض التعدٌالت فً التصمٌا

 (112،ص19)عالن المصمم مع قواعد التنسٌق الجٌد(.حتى ٌتفق اإل

مكالن للمبالدع الالربط بالٌن أذا أبداعً وٌتم ذلالك )ومراعاة الجانب الجمالً الفنً األ     

صالٌلة ذات معنالى، وبقالدر نجالاح الفنالان )المصالمم( فالً أالعناصر المتباعالدة فالً وحالدة 

تقالالالالالالان لقٌالالالالالالام بهالالالالالالذا العمالالالالالالل، بقالالالالالالدر مالالالالالالا ٌجالالالالالالًء العمالالالالالالل علالالالالالالى درجالالالالالالة مالالالالالالن األا

 (33،ص20)صالة(.واأل

 

 خ اوه:اعالن وثانٌاً: تصمٌم اإل

بتكارٌة من التجدد والتواصل وفٌمالا خراجه بالعملٌة االأعالن وٌرتبط تصمٌم اإل      
لالالالة( ومالالالع عناصالالالر تمثالالالل الصالالالورة مالالالام مسالالالاحة فضالالالابٌة محالالالددة القٌالالالاس )للمجأننالالالا أ

خالالرى كالزخالالارؾ والخطالالوط ونواتجهالالا شالالكال األالربٌسالالة والفرعٌالالة واأل انالالاتولعنوا
كبر فً تبادل العالقات الداخلٌة أعالنٌة وزنا  لوان وقٌمها، فٌكون لقوام الرسالة األواأل

و ألالالى الٌسالالار إسالالفل ومالالن الٌمالالٌن علالالى واألً مالالن األقالالالمربٌالالة تبالالادل فالالً النسالالق المنط
و الشكلً لنظام البناء الذي رتبت علٌه العناصر أبالعكس تبعا   لمسار التشكٌل الخطً 

جالزاء ووضالع الخطالة التالً تالإدي الالى عالنً )ٌتضمن كال مالن تنظالٌم األفالتصمٌم اال
نسالانً ٌتعلالق بتنظالٌم أل معٌن، ومن ثالم فالتصالمٌم ٌطبالق علالى أي نشالاط كو هٌأوحدة 

همٌالة تصالمٌم أ، وتبالرز (111،ص14) ٌنالة(ؼالراض معأالعناصر فالً طرٌقالة تحقٌالق 
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هالداؾ التالً خراجه من مساهمته الفعالة فً تحقٌق العدٌد من الوظابؾ واألأعالن واإل
 :كما ٌؤتً عدادعالن جٌد األتتحقق من خالل األ

لة من نتاج المهارات والقدرات الخالقة للفرٌالق لالذي تعالاون مٌقدم تولٌفة عمل متكا-2
قتالالراح العمالالل أعالنٌالالة، وكتابالالة الالالنص وخلالالق الفكالالرة األعالالالن، وهالالداؾ األأفالالً تحدٌالالد 

عالنٌة فً شكل جمالالً شكال والمساحات والتنسٌق بٌن العناصر االالفنً، وتحدٌد األ
 معٌن.

عالالن( طراؾ المهتمة وبصالفة خاصالة العمٌالل )صالاحب اإلٌتٌح الفرصة لجمٌع األ-1
ن أهالذ  الحالالة ٌسالتطٌع  لى المسالتهلكٌن وفالًإعالن قبل تقدٌمه نهابٌا  لكً ٌشاهدوا اإل

فكالار التالً ٌنالتج و ٌعدال فٌها، كمالا ٌالتم تصالمٌم العدٌالد مالن األأو ٌرفضها أٌقبل الفكرة 
 فضلها.أختٌار أللمعلن حرٌة 

ساسالالها ٌالالتم تقالالدٌر أكافالالة المعلومالالات التالالً علالالى لالالن خالالراج المعٌعالالد التصالالمٌم واأل-3
عالن قبل البالدء كالٌؾ اإلعالن مما ٌتٌح فرصة تقدٌر تنتاجٌة والفنٌة لإالمتطلبات األ

 فً تنفٌذ .

عالنٌالالة عالالالن فالالً كٌفٌالالة تنظالالٌم العناصالالر االعالنٌالالة العالالاملٌن لألاتاحالالة الفرصالالة اال-2
نماط لوان ونوع األعالنٌة محددة وٌحدد الرسوم للمطلوبة واألأالمختلفة داخل مساحة 

 عالن.إلنتاج وتقدٌم اإلى ذلك من النواحً المرتبطة بإها. وما المعستأالتً ٌمكن 

الالى تحقٌقهالا  نعالنٌالة التالً ٌسالعى المعلالهالداؾ االهم بدرجة كبٌرة فً تحقٌق األٌس-1
عالالن بشالكل األ جوانالب بالرازأعن طرٌق التؤثٌر علالى المسالتهلك المرتقالب مالن خالالل 

عالنٌالالة أٌحالالاءات معٌنالالة ومؽرٌالالات إٌسالالهل قراءتالاله وتوصالالٌل الفكالالرة المطلوبالالة وتقالالدٌم 
 تخلق الجو المناسب لتقبل للفكرة.

 ثالثاً: م احل تصمٌم االعالن:
ٌمر تصمٌم االعالن بعدد من الخطوات والمراحل المتتابعة بحٌث تعكس فالً 

وضالوحا  فالً االعالالن حتالى ٌالتم فالً صالورته النهابٌالة وتقدٌماله للجمهالور،  نفسه الوقت

 ً:تعلى النحو اآل(p451-452,23)وٌمكن عرض هذ  الخطوات والمراحل 

لالى إوتهالدؾ هالذ  النمالاذج  :Thumbnail Sketchالنماذج المبدئٌة الصغٌ ت -2
ن ٌختالالار أعالنٌالالة المختلفالالة حتالالى ٌمكالالن فكالالار االعطالالاء تصالالور عالالام التصالالمٌمات واألأ
عالنٌالالة المالالراد توصالالٌلها، وتكالالون هالالذ  نسالالبها للسالاللعة ولطبٌعالالة الفكالالرة والرسالالالة االأ
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طالار التجالارب التالً تجالري الوصالول الالى أالنماذج صالؽٌرة المقالاس وٌالتم رسالمها فالً 
سالرع والوصالول أو هلوسالهأكثالر مالرا  أالحاسالوب  عمالهاستشكل النهابً وقد ٌكون ألال
 فكار البنابٌة للتصمٌم.كبر عدد من األألى إ

حد النماذج الصؽٌرة ٌبدأ المصمم أبعد الموافقة على  :Roughالنماذج التق ٌبٌة -3
وذج ٌحتوي نم، وهذا األهنفس عالن النهابًالحجم اإلبكبر وأعداد الرسم فً حجم أفً 

عالالالن مالالع توضالالٌح المكالالان الالالذي علالالى معظالالم التفاصالالٌل المطلوبالالة مثالالل عناصالالر اإل
لخ. أ. وحجم الحرؾالفرعٌة ونوع  اناتوٌوضع فٌه كل عنصر وشكل حروؾ العنس

نمالوذج نهالا مرحلالة وسالط بالٌن األأو ؼٌر النهابٌالة فالً أهمٌة النماذج التقرٌبٌة أوتتمثل 
نموذج النهابً ولم ٌالحظ ذا تم رسم األإالتكالٌؾ المبدبً والتقرٌبً ومن ثم تقلٌل من 

نتقالادات عالالن مالن جوانباله كافالة وتوجٌاله األفرصالة لتحلٌالل اإل دناله ٌعالأبالموافقة، كمالا 
 ن ٌوضع فً صورته النهابٌة.أوالمالحظات وذلك قبل 

بعد موافقالة المعلالن علالى النمالوذج التقرٌبالً  :Final Layoutنموذج النهائً األ-4
خرى لكالً ٌصالبح فالً شالكله النهالابً مالع مسالاحات كالل آاد تصمٌمه مرة المقدم الٌه ٌع

 وانالالاتعنصالر تحدٌالدا  دقٌقالا  ولصالق الصالور المتفالق علٌهالا ورسالم الرسالوم وكتابالة العن
 نموذج بالموافقة.لوان المتفق علٌها وٌوقع المعلن على األووضع األ

 :عالنالبنائٌة لإلالتبادلٌة و ابعاً: العالقات 

 وانالالالاتالعن شالالالكال والصالالور وعناصالالر بنابٌالالالة مالالن األ عالالالن علالالالىٌرتكالالز اإل
وفالق علالى لوان التً منها ٌتم تؤسٌس العالقالات فالً توزٌعهالا الحٌالزي والنصوص واأل

 (132-118،ص 29)عالن الفعالالالمساحة الفضابٌة المحددة القٌاس، والتً تحقق األ
 ً:ؤتوكما ٌ

عالنالً خالراج االاألساسالٌا  فالً التصالمٌم وأالتوازن مبدأ  دٌع :Balanceالتوازن -2
عالالن، ومالن ثالم فالالتوازن جزاء وعناصر اإلأبحٌث ٌتحقق معه التنسٌق المتكامل بٌن 

عالالالن داخالالل عالالالن بحٌالالث ٌالالتم ترتٌالالب عناصالالر اإلٌهالالتم بالالالتوزٌع النسالالبً لعناصالالر اإل
المساحة المحددة بحٌث تكون تلك العناصر موزعة حول ما ٌسمى بالمركز البصالري 

لالى قسالمٌن ععالنالً بخالط وهمالً ادة ٌقسم الهٌكالل اإلوع Optical Centerللقارئ 
( الباقٌالالة، 3/8سالالفل ٌمثالالل الالال  )( المسالالاحة الكلٌالالة والجالالزء األ1/8العلالالوي منهالالا ٌشالالؽل )

 (.1البصري. كما فً الشكل )المركز وهذا الخط ٌمر بما ٌسمى 
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 المركز البصري                             

 

 المركز الهندسً                             

 

 ( مخطط ٌمثل نقطة النظر لمركز األهتمام والنقطة الهندسٌة1شكل)
ناله ٌهالتم بتقسالٌم أرتباطا  وثٌقا  أٌرتبط التناسب بالتوازن  :Proportionالتناس  -3

ضالافة الالى لتحقٌق مركز بصري ممكن، ولكالن باإل ، المساحات بٌن عناصر التصمٌم
ن ٌتطلب وضع التركٌز المرؼوب لكالل مالن الحجالم عالن التناسب السلٌم فً اإلإذلك ف

  (.3عالن. كما فً شكل )والشكل، ولون كل عنصر من عناصر اإل
ن أعالالن جٌالد التصالمٌم ٌجالب والنظالام العالام واإلٌالع التناسب فً الحجم والتوز        

عالن وعرضه  وبالٌن الطالول والعالرض العالقة بٌن طول األ ٌحقق التناسب من حٌث
 عالن.عنصر من عناصر اإل فة لكلحجام المختللأل

 

 ( ٌوضح الشكل التوازن واألستق ا  وتحقٌ  التناس 4شكل)
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مالة فالً همسس( الحد )األأحركة البصر  دتع: Eye Movementح كة البص  -4

لالى عنصالر فالً التتالابع المطلالوب إنهالا تحمالل القالارئ مالن عنصالر أ إذعالن تصمٌم اإل

فالً تحرٌالر الرسالالة  تعملالمسال نفساله و المنطالقعالنٌة، وهالتصال الجٌد الرسالة اإللأل

خٌالرا  التصالرؾ. فعالادة أهتمالام بالرؼبالة ونتبالا  ثالم األحٌث ٌنتقل القارئ من جالذب األو

فالً  عالالناإلمن ثم ٌجالول ببصالر  بالٌن محتوٌالات ٌعلى من جانب األأٌبدأ القارئ من 

 (.2تجا  عقرب الساعة. كما فً الشكل رقم )أشكل ٌتفق مع 

 

 كة البصر لسابق الشاحنة( حر2شكل)

 الح كة واالتواه والس عة:-5

  سالالالٌب تسالالاعد علالالى الالالتحكم فالالً حركالالة البصالالر حٌنمالالا ٌقالالع علالالىوهنالالاك بعالالض األ

      ً:ؤتومنها ما ٌ (281-286، ص2)عالن،اإل

راد أذا إناله إشٌاء ذات الحجم الكبٌر المتمٌز ولهالذا ففً العادة ٌنجذب البصر نحو األ-أ

ناله ٌجعالل ذلالك الجالزء كبٌالرا  إلى جزء معالٌن فإجه بصر القارئ ن ٌوأعالن مصمم اإل

جالزاء ألالى إن ٌنقالل البصالر أراد أذا إجزاء وفً مساحته ومتمٌزا  فً ذلك عند باقً األ

كبالالر فالالً أول وصالالؽر حجمالالا  مالالن األأً ثالانن ٌجعالالل الجالالزء الأنالاله فالالً مقالالدور  إخالرى فأ

 همٌة، وهكذا.الحجم من الجزء الذي ٌلٌه فً األ
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صابع أو أسهم ٌحابٌة فً توجٌه حركة البصر ومنها األق األابالطر مالعستأٌمكن -ب
خالر مالن عناصالالر آو الخطالوط التالالً تالربط بالٌن عنصالالر وأتجالالا  معالٌن، أالٌالد تشالٌر فالً 

 و ثقل الحرؾ التً تجمع بها الرسالة التفصٌلٌة.أعالن، اإل

و منحنٌالة أو فواصالل عرٌضالة أعمدة طوٌلة، أن ترك مساحات بٌضاء على شكل إ-ج
و أعمالالدة تجالالا  سالالٌر هالالذ  األأعالالالن، تقالالود البصالالر مالالع ٌن المسالالاحات الثقٌلالالة فالالً األبالال

 الفواصل، بسبب المفارقة فً اللون وبٌن ما ٌجاوزها من عناصر ذات وزن ثقٌل.

ول سالوؾ ٌتجاله بصالر  ن األإتجالا  معالٌن فالاخر فالً أذا قام شخص بمتابعة شخص إ-د
رد آو وجه وأعالن على صورة شخص حتوى اإلأذا إتجا ، ولهذا فتلقابٌا  نحو ذلك األ

ن ٌكالون هالذا أفضالل عالن فمن األن ٌوجه بصر القراء ناحٌة عنصر من عناصر اإلأ
 عالن.تجا  بصر الشخص الوارد فً اإلأالعنصر فً 

عالن نوعا  من التوزٌع النسالبً لعناصالر : ٌحقق التضاد فً اإلContrastالتضاد -2
عالالالن العناصالالر وتنسالالٌق محتوٌالالات اإل عالالالن بحٌالالث ٌعكالالس االهمٌالالة النسالالبٌة لهالالذ اإل

تجالا  كمالا عالن من حٌث الشالكل والحجالم واللالون واألن ٌتحقق ذلك بتؽٌٌر اإلأوٌمكن 
 (.1فً شكل )

 

 

 وحجما  وشكال   ا  لون ( التباٌن المتضاد1شكل )
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 –و التناسالق أ –ن تحقٌالق الوحالدة أعالالن بعض مصصمً اإل د: ٌعUnityالوحدة -1

كالل عنصالر  عالد  مٌم الفعال. وبٌنما نجالد مالن الضالروري هم عنصر من عناصر التصأ

عالن النهابً ٌجب ن اإلاال امن العناصر السابق مناقشتها كعنصر وكوحدة منفصلة، 

رتبالالاط قالالوي بالالٌن معالالانً أومتماسالالكة، فٌجالالب ان ٌكالالون هنالالاك  كاملالالةن ٌكالالون وحالالدة أ

نتقالال الصورة والعنالوان الالربٌس والفرعالً والرسالالة التفصالٌلٌة حتالى ٌسالاعد علالى األ

نطباعا  فً نفس أن التصمٌم الجٌد هو الذي ٌحدث إخر )الفكري للقارئ من عنصر آل

عالالن قالادرا  علالى تحقٌالق وحالدة ذا كالان األإال إناله متكامالل والكمالال ال ٌالؤتً إما ٌالرا  ب

 (0كما فً الشكل رقم ) (101، ص19)التفكٌر والخٌال عند القارئ(.

 

 

 

 شكالالفضاء واأل ترابطب( الوحدة تظهر متماسكة 0شكل )
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 الفصل الثالث

 و ااات البحثإ

 ٌلً.لتبع الباحث المنهج الوصفً التحأطرٌقة البحث:  اوال:

جنبٌة الداخلة الى العالراق، مجتمع البحث: ٌتكون مجتمع البحث من المجالت األ ثانٌاً:

ن عددها )سبعة مجالت( متنوعة أالتً تم حصرها خالل شهر تشرٌن الثانً واتضح 

وتنوعها فً السوق المحلٌة ٌعود الى  هاختالفأن أاص ومختلفة المصدر، كما االختص

 ٌة:تسباب اآلاأل

رتفالالاع الكلفالالة أعالالالم وبسالالبب سالالتٌرادها رسالالمٌا  مالالن قبالالل وزارة الثقافالالة واألأعالالدم -2

 لشحنها.

فراد المباشرة بدار النشر مما ٌسبب عدم شتراك األأستٌرادها ٌتم بشكل أتوزٌعها و-1

 فرها بالسوق المحلٌة.نتظامها وتوأ

جراء بحثالالً قالالام بالاله الباحالالث بتحدٌالالد مجتمالالع البحالالث الالالذي تضالالمن المجالالالت التالالً إوكالال

 ٌة:تمطبوع وبناءا  على المعاٌٌر اآلعالن التحتوي على اإل

 عالنات ذات الصفحة الواحدة والصفحتٌن.لكونها تحتوي على اال-2

 الشكل والفضاء. لكونها تمثل المعالجة الفنٌة للعالقات المتبادلة بٌن-1

 عالن من خالل العالقة المتبادلة.لكونها تؽطً الدراسة المعاصرة لإ-3

 ختالؾ المصمم والمنشؤ.أصدار ولكونها تمثل التنوع فً األ-2

 طً مشكلة البحث.ؽلكونها ت-1

 لطباعة الملونة.الكونها مطبوعة بتقنٌة -0

 .1626( لعام 1حدا  )تآصدارات تمثل شهرا  وأكونها تضم ل-7
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( 1حالالالدة و )آعالنالالالا  لصالالالفحة وأ( 21تضالالالمنت العٌنالالالة المجالالالالت باحتوابهالالالا علالالالى )-8

 عالنات لصفحتٌن متقابلة.أ

 سالمٌة.عالنات التً تنافً العادات والتقالٌد العراقٌة واألستبعاد االأتم -9

عالنالالالات التالالالً طبعالالالت جالالالزاء مالالالن الصالالالفحة واالعالنالالالات ذات األسالالالتبعاد االأتالالالم -26

 سود.بٌض واألباأل

 عالنات تجارٌة لمنتوجات مصنعة ومتنوعة.إنها تمثل أ-22

 عٌنة البحث:  ثالثاً:

ختٌالار عٌنالة قصالدٌة( أختٌالار عٌنالة البحالث )أعلى المعاٌٌر والمبررات السابقة تم  بناء  
 فتضمنت المجالت التالٌة:

2- The Sunday Times Magazine .أنظر تصالالدر فالالً برٌطانٌالالا متنوعالالة
 2عٌنة

1- Packaging Today برٌطانٌالالالالالا، مختصالالالالالة فالالالالالً الطباعٌالالالالالة تصالالالالالدر فالالالالال ً
 1أنظر عٌنة والتعلٌب.

3- Farkumecrie Journal  تصالالدر فالالً فرنسالالا، مختصالالة فالالً العطالالور ومالالواد
 2-3أنظر عٌنة التجمٌل.

2- Afrigue Economle   .أنظالر عٌنالة  تصدر فً تالونس، مختصالة فالً الطباعالة
1- 0 
1- P.M. Magazine .7أنظر شكلتصدر فً المانٌا متنوعة  
0- Danish food & food Industry  تصدر فالً الالدنمارك، مختصالة فالً تقنٌالة

 8أنظر عٌنة الماكنة.
7- Sarkuteri .9أنظر شكلتصدر فً تركٌا مختصة فً المواد الؽذابٌة 

 أسلو  التحلٌل:  ابعاً:

عالنالالات المكونالالة لعٌنالالة نمالالاذج اال وتحلٌالالل عتمالالد الباحالالث طرٌقالالة المالحظالالة لوصالالؾأ

د علالالى مالالاورد فالً األطالالار النظالالري وكمالالا )محالالاور تحلٌالل( باألعتمالالاالبحالث وتضالالمنت 

 ٌؤتً:
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 عالنً )الشكل والفضاء(.عناصر المكون االالتبادلٌة الشكلٌة بٌن -2

 الوظٌفة الفنٌة والنفعٌة والجمالٌة للفضاء االعالنً.-1

 القوى االٌجابٌة والسلبٌة بٌن الشكل والفضاء.-3

 )األجزاء فٌما بٌنها(. العالقات البنابٌة المتبادلة بٌن مكونات الشكل والفضاء-2

 التحلٌل: خامساً:

 (2عٌنة )

عالنً فً طرح موضوعة منتج ؼذابً )لحوم أسماك( ، من تمثلت العناصر اإل    

خالل الشكل الذي تمثله تنوعات الشكل )للحوم ( وأنواع األسماك التً تتباٌن فً 

لسمكة.على حٌز ة امٌزت ترتٌبات النظام الشكلً على وفق هٌؤصفاتها اللونٌة ، وقد ت

 أعالنً بصفحتٌن.

اظهرت العالقات الفنٌة جمالٌة نسبٌة بمقدار التدفق الحاصل من ربط األجزاء فٌما 

بٌنها ، باإلعتماد على جنس السمك ، مع تباٌن قٌمً لدرجات اللونٌة التً تمٌز 

، أصناؾ كل جزء من الهٌبة الكلٌة .وقد تباٌن الفضاء الشكلً المفتوح باللون الباهت 

 )األوكر( المابل الى درجات اللون الزهري)الوردي الفاتح(.

ألدراكها منذ ، العالقات فً مثل هذا األعالن تمتاز بقوى ذات الوضوح والجاذبٌة   

الشد الفضابً لتباٌن الشكل عن الخلفٌة ، وقد تم وضع  فضال  عنالوهلة االولى 

سم السمك(. األمر الذي )الكل صنؾ من الحوم السمك ونوعه  التعرٌؾ باألنكلٌزٌة

ٌجهل من التصمٌم متكامل ،من خالل فكرة الموضوع والوظٌفة بدالالتها الشكلٌة 

 والتعبٌرٌة والتوضٌحٌة.

عالن على شكل مستطٌل ٌمتد اع الفضاء فً الجزء األسفل من اإلفٌما أمتاز أقتط

ً على عرض الصفحتٌن لٌكون مساحة لخلفٌة النصوص الكتابٌة التً أمتازت ه

األخرى بالتباٌن العالً فً الوضوح والمقربٌة. وهً عالقات منفصلة الشكل إال أنها 
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تحقق البعد اآلخر فً ربط مكونات األعالن فً وحدة الموضوع والوصؾ 

 والتوضٌح لمادة المنتج .

 ( 3 ) عٌنة

المنتج عبارة عن مستوعبات لعبوات مصنعة من ورق الكارتون ، موزعة على     

ستمرارٌة الحركة البصرٌة لمنتج بالتوزٌع بٌن نقطة جذب فً اتاز اصفحتٌن ،ٌم

لسلسلة الحروؾ االنكلٌزٌة ، التً تندفع باتجا  األسفل مع تنظٌمها بشكل أنسٌابً ، 

والتباٌن العالً فً قٌم المستوعبات أخذ شكال   متفاوتا، تبعا لدرجات التدرج الحجمً 

 والشكلً .

لى مجموعة من راحة البصرٌة فً تقسم الفضاء عال وقد أعتمد فً التصمٌم    

ستٌعاب المعلومة تبعا فصلة ، وهً تقسٌمات تتٌح للقارئ االمساحات ذات الكتلة المن

 The UKsلسلسلة مناطق الجذب ، بدا  من أستخدام العنوان الربٌس لعبارة)

leading maker التً أتخذت نظام تقسٌم الفضاء وكؤنها تمثل خط أفق كحد )

تاحتة للمشاهد بالتتابع وا ل فً تقسٌم الفضاء، وباإلعتماد على الفضاء المفتوحة ،فاص

البصري للنصوص التً تتخذ شكال ذات هٌبة أٌحابٌة تشؽل الحٌز. وهو أسلوب ٌتبع 

فً جعل الفضاء المفتوح ؼٌر مإثر على قوى األشكال وإن تنوعت وتعددت 

الشكلٌة والفضاء المحٌط بتلك عناصرها ، مما ٌجعل خصوصٌة لتباٌن العالقات 

 األشكال.

 ( 4 ) عٌنة

عالن على صفحتٌن لمنتج تجمٌل ٌربط القوة والقدرة الحجمٌة مع فعل تمثل فً إ

الشكل الحٌوانً )لوحٌد القرن( الذي ٌوحً بالقوة والفخامة مع دالالت اللون 

كولوجً لدى ٌتبعا لتفسٌر  النفسً واألثر الساالبنفسجً الذي ٌمتاز بالرفعة والسمو 

أن القبعة الممتدة على طول الحٌوان والممزقة التً تم أختراقها  فضال  عنالمتلقً ، 

من قبل قرن الحٌوان تعطً أنطباعا  بقدرة الحٌوان)وحٌد القرن( بصفة السٌطرة 

والتحكم، وتكون العالقات الرابطة ومتبادلة فً القت نفسة محكمة كون العناصر 

لتً من شؤنها أن تإدي إلى بلورة الفكرة بمدلولها الفنً محددة بشكلٌن محددٌن ا
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والتعبٌري. وهو آسلوب تصمٌم ٌعتمد على العالقة بٌن شٌبٌن مختلفٌن للتعبٌر عن 

األعتماد على الشكل دون األهتمام فً الفضاء ، وهً  فضال  عنموضوع وآحد ، 

. ومن ثم عد معالجة فنٌة تنظٌمٌة تعتمد على أختزال العناصر وتكثٌؾ األشكال

المصمم أشكاله الكتابٌة بنصوص قلٌلة للتعبٌر وتفسٌر الموضوع، وقد تم بناءها فً 

 الجزء األسفل من الخط الوهمً العمودي لمركز البصر، 

 ( 5 ) عٌنة 

عالن عن منتج عطور رجالً لصفحة وآحدة، تمٌزت به المعالجات الفنٌة إ    

األهتمام فً التباٌن بٌن الشكل والفضاء ، وقد  والشكلٌة، للفكرة االعالنٌة باللجوء إلى

أهتم المصمم فً جمٌع العناصر ومن أهمها المعالجة الفضابٌة وقوة التركٌز على 

الجمالٌة النسبٌة فً موضوعة الحركة  عمالجاذبٌة الجسم العاري للشاب ، وأست

ل البشري ة مع الشكلواألتجا ، وٌبرز األهتمام الكبٌر بدراسة الفضاء كوحدة متكام

التً تتٌح نسبة الوضوح من خالل التباٌن اللونً للفضاء كخلفٌة للشكل مع ما أندرج 

فً قدرة التنظٌم المركزي ألتجا  األشكال التً تمثلها األسماك فً الفضاء وكؤنها 

أستخدام تقنٌة التركٌز االشعاعً  فضال  عنتسبح فً مجال من الموج البحري ، 

نحو نقطة معٌنة تقع بالقرب من نقطة النظر الربٌسٌة لوجه للخطوط التً تقود البصر 

الشاب )ذا الشكل الوسٌم( ثم معالجة فكرٌة فً جعل األشكال األخرى وكانها كرستال 

 عالن.ً نقطة المشاهدة الهندسٌة لكل اإلشفافة لجعل مركز األهتمام ف

الشكل للشاب أختلؾ األعالن من خالل العالقة التبادلٌة بٌن وحدة الفضاء وعنصر 

دون األشكال االخرى ، وهو مبدأ قٌد ٌكون من الناحٌة الجمالٌة منسجم مع زحمة 

العناصر وأتالفها مع الموضوع بشكل ربٌس ، وفٌما تؤثرت األشكال الخطٌة بسبب 

 رشاقة نوع الخطوط الكتابٌة وعالقتها بالتباٌن المتوسط للقٌم اللونٌة.

 ( 6)  عٌنة

الصورة بالربط بٌن عناصر المكون  عماللة( تم فٌه أستمنتوج ؼذابً )نست     

 وراكبه معهالشكلً لدمج بٌن صورتٌن األولى لشخص الذي ٌقود الدراجة الهوابٌة 

فتاة صؽٌرة ، وفً الخلؾ مجموعة المتسابقٌن لسباق الدراجات الهوابٌة ، وتبرز فً 
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التمثٌل فً الحجم استعمال األعالن مجموعة نقاط تتباٌن فٌها العالقات من خالل 

أن المنتج قد وضع فً شكل مابل خارج عن أطار  فضال  عنواللون وحتى الشكل، ، 

الصورة ذات تصمٌم ، لتركٌز على مبدأ الفضاء المقسم إلى نسب التشكٌل الهندسً 

بسبب تؤثٌرها  تابٌة قد أفتقرت إلى بعض الوضوحوالشكلً ، كما أن النصوص الك

ء ، لتباٌنها الواطا من خالل الحجم .فٌما ظهر الفضا على الصورة الفوتوؼرافٌة

عالن ذات عالقة وآضحة بوزن بصري مقروء المفتوح فً الجزء االسفل من اإل

ووآضح، فقد ركز التصمٌم على تناول أكثر من موضوع لداللة فعل المنتج كقوة 

فرٌػ ؼذابٌة . إال أنه كان بألمكان خٌارات متعددة ٌمكن أن ٌسلكها المصمم فً ت

أمكانٌة أعتماد  فضال  عن الصورة من بعض أجزاءها العتماد مبدأ الفضاء المفتوح.

التشكٌل اللونً لؽالؾ المنتوج ، لربط بٌن مكونات األعالن.أما النصوص الكتابٌة 

فقد حاول المصمم أن ٌربط فً ما بٌنها عن طرٌق القٌمة اللونٌة وتبادلها فً العالقة 

 عالن واحد.عند المتلقً باالحساس فً أن اإل لالشكلٌة ،ألحداث رد فع

 ( 7 ) عٌنة

منتوج ؼذابً ) حلٌب بقري( تمت معالجة التصمٌم فً بناء العناصر على وفق    

كال المرسومة ، وذات وضوح التوازن المحوري الشاقولً ، باالعتماد على األش

لشعار فً فً اعتماد مبدأ العالقات اللونٌة بٌن االخضر واالصفر وجعل ا عالً

مركز البصر الذي ٌتدرج من االعلى الى األسفل ، مع معالجة الفضاء بالتدرج 

اللونً للسماء وكانه عمق فضابً. فالمساحات اللونٌة المدروسة اتسمت بالطابع 

ون واآلخر فضاء مفتوح ٌوحً بالخطوط الفاصلة لالمرٌح ألدراكنا البصري وبٌن ال

األشكال والفضاء ، مما ٌجعل التركٌز على الشكل التً تعمق العالقة المتبادلة بٌن 

 بداعً فً التصمٌم ونجاحه.ضاء. وهو أمر فً ؼاٌة التشكٌل االدون األهتمام فً الف

أما الجانب اآلخر فً العالقة التبادلً فتكون فً القٌم اللونٌة والشكلٌة للمساحة اللونٌة 

 وحركتها الشكلٌة من جهة وبٌن التكوٌن الخطً وتنظٌمه.
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  (  7) عٌنة

ستحمام( ، تم أعتماد الصورة المرسومة بالتباٌن اللونً لقٌم إعالن منتج ؼسٌل )ا    

األسود واالبٌض فً األعالن بشكل عام والصورة بشكل خاص ، وأحداث تباٌن 

متكامل للون األحمر الذي ٌمثل رأس العلبة التً توحً بؤنها تطوؾ فً الماء )البحر( 

كرة التً تمثل الجزٌرة النابٌة ، والعبوة فارؼة ولكنها تحتوي فٌها الفعمل وقد أست

 ها من هو قرٌب إلى ساحل البحار .لمععلى ورقة )تمثل( رسالة التً ٌست

رتٌب والتنظٌم الهرمً من األعلى إلى األسفل مع لتتم توزٌع العناصرعلى وفق ا

ة اللونٌة لألحمر بصري، وقد أحسن أستخدام القٌممعالجة النصوص الكتابٌة ، بتتابع 

( وقد شؽلت المساحة الممتدة على SAMCOمع نوع )الفونت( الخط فً أسم المنج)

أستخدام نظام توزٌع النصوص بشكل العمود  فضال  عنعرض صفحة االعالن. 

ألتمام التوازن المساحً لهٌبة األشكال ، فٌما أختفى الفضاء بعد أن برزت األشكال 

ووضوحا. أما داخل الصورة فكان الفضاء محدد بخط بقوتها العالٌة فً مقرإٌتها 

 األفق للبحر.

 (  2) عٌنة

متنوع ، تم أعتماد التشكٌل الصوري  عمالمنتوج من زٌوت صناعٌة ذات أست     

فً تعدد وتنوع عبوات المنتج على شكل صورة مرسومة،فٌما تبرز عبوة تخترق 

د وضعت الصورة فً حدود الصورة ،وذات حجم ٌفوق جمٌع عبوات المنتج، وق

عالن.فٌما ٌظهر الفضاء تً تعلو النقطة الهندسٌة لإمكان نقطة التركٌز األساسٌة ال

 داخل الصورة بشعاع بنبثق لتعبٌر عن وقت الصباح.

أما فً الجزء الخلفً للصورة فقد ظهر التراكب لشكل الخطوط البٌانٌة التً تم 

 هاصفة اللون نفسسم العبوات ببالخطوط ذات اللون السمابً، مع اعادة ر رسمها

عالن لجة اللونٌة لربط العالقات فً اإلالمعا عماللهٌباة العبوات .باالضافة الى أست

ة الخطوط التً تتجه نحو الرسوم فً الصورة. فٌما أعتمدت النصوص لتبعا لسلس

 الكتابٌة على سٌاق متصل بٌن مكونات الشكل لتباٌنها النسبً بحجم الخط ونوعه.    
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 (2 ) نةعٌ

لمجموعة متنوعة من المواد الؽذابٌة المعلبة بعبوات ( منتوج ؼذابً تركً  )     

زجاجٌة وورقٌة . تم تصمٌم االعالن تبعا  لنظام التوزٌع الشكلً لتوازن المتقابل على 

 فضال  عن وفق نظرٌة التجمٌع حول المركز واألهتمام بالنسبة فً الحجم واألتجا  ،

التجمٌع للكتلة كتقنٌن وتفرد فً طرح موضوعة المنتج كسلسلة توزٌع االشكال فً 

ٌان شًء من الراحة فً عملٌة التسوق ، األمر الذي ٌنتج عنه فً بعض األح

عتماد على تفرغ الفضاء، من أي محددات شكلٌة. لقد تمٌز التوزٌع البصرٌة ، باال

ترابطة كما فً شكل لتنوع األشكال كؤجزاء م ،المنتظم فً أبراز العالقة اإلرتباطٌة

لٌوحً فً الوقت نفسه بتاطٌر األشكال ، النباتات على شكل قوس ٌحٌط بالمنتوجات 

ذلك قد أفقدت بعض من العناصر الجزبٌة صفاتها  فضال  عنفً وحدة بصرٌة. 

المظهرٌة لصؽر الحجم وأختفاء بعض من التفاصٌل األساسٌة فً أشكال العبوات .أما 

برزت عامل الوضوح فً المستوى األعلى للحٌز المكانً  فً النصوص الكتابٌة فقد

لعنوان المنتوج ، وفً الجزء األسفل فقد تباٌنت النصوص الكتابٌة بضعؾ الجانب 

االساسً للمقروبٌة بسبب صؽر حجم الخط. فٌما تبرز العالمة التجاري ضمن النص 

 فً أحد السطور وهو مكون فاعل فً التركٌز وجذب النظر.   

   

 ل ال ابعالفص

 نتائج البحث:

ت طالابع شالكلً بالٌن مكونالات أجالزاء ظهرت العناصر الشكلٌة فً جمٌع العٌنالات ذا-2

 عالن كعالقات توافقٌة.اإل

تمٌالالزت جوانالالب التقنٌالالة الفنٌالالة والنفعٌالالة للفضالالاء بشالالكل تنظالالٌم مالالدروس فالالً جمٌالالع -1

 ( التً أفتقرت إلى كثافة تعدد العناصر. 1،8العٌنات بؤستثناء العٌنة )
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الفضالاء أتسالمت بطالابع التنظالٌم اللالونً الالذي والعالقات البنابٌة التبادلٌة بٌن الشالكل -3

ٌعطً أنطباعا  بعالقات ترابطٌة إٌحابٌة بٌن الكتابة النصٌة واألشالكال اللونٌالة.كما فالً 

 (1،0،7،8،9العٌنة)

التركٌالز علالى عنصالالر أساسالً كمفالردة منعزلالالة مالع االخالذ بنظالالر األعتبالار الالالدالالت -2

 (3،2،8،9عالن.كما فً العٌنة)ضوعة اإللربط موالفكرٌة 

التركٌز على جعل األشكال الكتابٌة مترابطة ، علالى وفالق تكوٌنالات شالكلٌة وكؤنهالا  -1

 (1،1،7،8كتلة ذات حجم وتشؽل حٌز فً الفضاء االعالنً. كما فً العٌنة )

ٌن عالنات بترك الفضاء مفرغ واألهتمام باألشالكال ألحالداث التبالاتماٌزت بعض اال-0

( فالً حالٌن ظهالر 1،9العالً لوضوح األشكال دون األهتمام بالفضاء. كما فالً العٌنالة)

األهتمام فً الفضاء وجعله مؽلقا  باألشكال لجعله مظهرا  ذات سٌادة ، وهً عالقة قالد 

 (1،0،1تكون وآضحة إال أنها تسبب تعقٌد فً دالالتها الرمزٌة. كما فً العٌنة )

روبٌالة ووضالوح فالً جمٌالع تنظٌماتهالا مالن أشالكال ظهرت بعض األعالنالات ذات مق-7

(، والبعض اآلخر ركٌكة فالً جوانالب حجالم الخالط ممالا 2،0ونصوص كما فً العٌنة )

 ،(7،8،1،3،1أدى إلى تعقٌد فً النظر للمشاهد. كما فً العٌنة)

تمتاز بعض من العٌنات بالجمالٌة النسبٌة لقٌمها اللونً وطباعتها الفآخرة، كما فالً -8

 ( 2،0،9العٌنة)

التركٌز على النالواحً الشالكلٌة لحجالم معالٌن مالن العناصالر دون األخالرى، ومحاولالة -9

 أحداث توافقٌة بٌن نسب تلك األشكال.فً جمٌع العٌنات.

األعتماد على االتجاهٌة فً سلسلة التتابع البصري للحرؾ األنكلٌالزي وأسالتؽالله -26

 نً،فً جمٌع العٌناتفً سٌاق نمط التشكٌل الصوري لعناصر العمل التصمٌم األعال
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ث وتحقٌقا  لهدؾ البحث ، واالعتماد على ما توصل إلٌه من نتابج البحث ٌوصً الباح

 عالن بماٌؤتً:المصممٌن والعاملٌن فً مجال اإل

اإلهتمام بالفضاء المفرغ مالع تكثٌالؾ العناصالر وأختالزال بعالض مالن العناصالر  -2
 ذات الداللة الجانبٌة.

 احات الفضابٌة تبعا  لقوة الشكل ودرجاته القٌمٌة.اإلهتمام بآلٌة تنظٌم المس -1
 التوافق فً الثقل البصري بٌن األشكال الصورٌة والنصوص الكتابٌة. -3
بالالط األسالالتخدام األمثالالل للقالالٌم اللونٌالالة وصالالفاتها التجمٌلٌالالة لتبالالادل العالقالالة بالالٌن ر -2

 عالنً الوظٌفً والنفعً.الموضوعات على وفق مدلولها اال
بنابٌة فً السلسلة البصرٌة للتتابع البصري مالن الٌمالٌن أعتماد منهج العالقة ال -1

 إلى الٌسار فً اللؽة العربٌة .
عالنالات ح فالً جالذب المتلقالً والتمالاٌز عالن االاألهتمام بالبعالاد الجمالٌالة كمفتالا -0

 األخرى.
األهتمام فً المركز البصري والمركز الهندسً فً توزٌع األشالكال، باعتمالاد  -7

 الفضابً.النسبة والتناسب ألشؽال الحٌز 
فالالً حالالالة وجالالود النصالالوص ٌمكالالن أن تشالالؽل الجالالزء األسالالفل مالالن المسالالاحات  -8

 الفضابٌة ،لجعل مساحة الصورة أكثر قوة وفاعلٌة.
األهتمالالالام بالوضالالالوح والمقرإٌالالالة مالالالن خالالالالل الحجالالالم فالالالً اآلشالالالكال الصالالالورٌة  -9

 والنصوص الكتابٌة . 
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Research Summary 

 

     The concepts in the design it's keys to reach the goals of any study, and 

the philosophy of design focused to clarify the controversial between 

interpretations and views by theorists, researchers, and one of these 

concepts, shape and space, and the relation between them based on the 

strength of each of them in the exchange between cognition and gravity, 

that strength is axis in the construction of design. The features of 

advertising art are privacy of individual in the design because for ability to 

develop and regeneration, through the style of regulation, arrangement, re-

design, and development tools directorial in new publishing techniques.  

  Is the importance of subject to detects the powers and properties that 

exchanging relations in advertisement, the goals from that to make positive 

impact for success building of design 

  The research divided to four chapters, the basics of building relation for 

exchange shape and the role of space to show dimensional and 

spaces. And the research community choose to Advertising in foreign 

magazines. research has some important goals including: the role of 

exchange relation (positively and negatively), the agreement color, and 

values of aesthetic, suggestive groups. and series of direction for visual 

sequence. 

 

 

 


