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 أثر استخدام المعايير التصميمية لإلعالن المطبوع فى تحقيق القيم الجمالية والتعبيرية
The impact of the use of the design criteria of printed advertising in 

achieving aesthetic and expressive values 

 جمال محمد عبدالمقصود م.د / محمدأ.

 جامعة اإلمام محمد بن سعود – كلية اإلعالم -استاذ مساعد بقسم الجرافيكس والوسائط المتعددة

 الملخص:

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

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

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

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

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

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

 البحثمشكلة 

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

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

 هدف البحث

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

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

 ناجحة.

 منهجية البحث

ا ببعض التصمٌمات التطبٌقٌة من أجل الوقوف على حقائق المشكلة  ٌستخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً مستعٌنا

 وتحقٌق هدف البحث.

 فروض البحث

 يفترض البحث أن :

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

 عالقة اساسٌة لنجاح التصمٌم.

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

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