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 البحث:ملخص 

تعتبر التٌبوؼرافٌا عنصر أساسً فً تصمٌم الحمبلت االعبلنٌة والتً تعمل على جذب االنتباه لما تنطوي علٌه من 

فٌه أن األنماط الؽٌر تملٌدٌة لها ذات لدرة على  نال ش'، ومما والحركةجمالٌات تشكٌلٌة تجعل اإلعبلن ملئ بالحٌوٌة 

بوؼرافٌا تتمٌز بجمالٌات وتؤثٌرات بصرٌة كثٌرة سواء تم استخدامها لؽرض فالتٌ التملٌدٌة،تحمٌك نتائج أكثر من األنماط 

المراءة والفهم أو لؽرض الشكل الجمالً فمط. وهً من أكثر العناصر التً ما إن استخدمت فً تصمٌم الحمبلت االعبلنٌة 

دٌثات كان لها كبٌر األثر على بدلة حتى تحمك خاصٌة االتصال البصري المراد تحمٌمه. ونظرا لما نمر به من تؽٌرات وتح

المصمم من ناحٌة وعلى المتلمً وإدراكه للتٌبوؼرافٌا من ناحٌة أخرى، فالمصمم ٌنؤى عن توظٌؾ التٌبوؼرافٌا فً 

على الرؼم مما تتمتع به التٌبوؼرافٌا من مرونة ببل حدود  وااللوان،حمبلته االعبلنٌة وٌتجه للتصمٌم باستخدام االشكال 

  االعبلنٌة.ثري تصمٌم الحمبلت فً التشكٌل ت

  البحث:مشكلة 

  تتمثل مشكلة البحث فً محاولة اإلجابة على التساؤالت التالٌة:

. لماذا ال تحظى التٌبوؼرافٌا بمدر كافً من االهتمام والتركٌز رؼم ما تتمتع به من جمالٌات تشكٌلٌة كفٌلة بوضعها فً 1

 االعبلنٌة؟ممدمة عناصر الجذب داخل تصمٌم الحمبلت 

وتحمٌك األهداؾ . هل من الممكن دراسة وتوظٌؾ األنماط المبتكرة للتٌبوؼرافٌا لكً تخدم تصمٌم الحمبلت اإلعبلنٌة 2

 والجمالٌة؟ االتصالٌة

  التٌبوؼرافٌا؟. هل ٌمكن الحصول على إعبلنات تعتمد بشكل أساسً فً أفكارها على دراسة وتوظٌؾ 3

 أهمٌة البحث: 

 المبلحظ ندرة الدراسات العلمٌة المتخصصة فً تصمٌم الحمبلت االعبلنٌة ذات الطابع التٌبوؼرافً.. من 1 

 . التصار معظم الدراسات العلمٌة المتخصصة على دراسة تٌبوؼرافٌا النص ولٌس تٌبوؼرافٌا التصمٌم.2

الحمبلت االعبلنٌة رؼم ما تمدمه . ابتعاد أؼلب مصممً الحمبلت االعبلنٌة عن االهتمام بالتٌبوؼرافٌا فً تصمٌم 3

  التٌبوؼرافٌا من جمالٌات تشكٌلٌة ووظٌفٌة.

 أهداف البحث : 

. ٌهدؾ البحث إلى دراسة دور التٌبوؼرافٌا فً تصمٌم فكرة حملة اعبلنٌة ) محددة فً مجموعة من الملصمات االعبلنٌة 1

ة وتشكٌلٌة تثري اإلعبلن، وتحمك األهداؾ االتصالٌة فمط( كلؽة بصرٌة مبتكرة لبلستفادة مما تنطوي علٌه من لٌم جمالٌ

 والجمالٌة فً ذات الولت.

 . التعرؾ على أسباب المصور فً استخدام التٌبوؼرافٌا فً تصمٌم الحمبلت اإلعبلنٌة الحدٌثة.2 

mailto:Ahmedh79@gmail.com
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  البحث:منهج 

بعض التصمٌمات األخرى . المنهج الوصفً: من خبلل دراسة وصفٌة لبعض نماذج إعبلنٌة تٌبوؼرافٌة باإلضافة إلى 1

 المائمة على استخدام التٌبوؼرافٌا للولوؾ على المٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة بها.

 . المنهج التجرٌبً: من خبلل دراسة تطبٌمٌة البتكار حمبلت إعبلنٌة تعتمد بشكل رئٌسً فً فكرتها على التٌبوؼرافٌا.2

  الكلمات المفتاحٌة :

 .(الشكل  –التٌبوؼرافٌا  –)الحمبلت االعبلنٌة 

Abstract: 
Typography is considered an essential element in the design of advertising campaigns, which 

works to attract attention due to the formative aesthetics they contain that make the 

advertisement full of vitality and movement. 'There is no doubt that unconventional patterns 

have the ability to achieve more results than traditional patterns, as typography is 

characterized by aesthetics and visual effects. Many, whether they are used for reading and 

comprehension or only aesthetic purpose. It is one of the most important elements that once 

used in the design of advertising campaigns accurately, to achieve the visual communication 

characteristic to be achieved. And in view of the changes and updates we are going through 

that had a great impact on the designer on the one hand and on the recipient and his perception 

of typography on the other hand, the designer shies away from employing typography in his 

advertising campaigns and tends to design using shapes and colors, despite the limitless 

flexibility of typography that enriches the composition. Advertising campaigns design. 

Research problem: 

The research problem is to try to answer the following questions: 

1. Why is typography not receiving enough attention and focus despite its plastic aesthetics 

that can place it at the forefront of the elements of attraction in the design of advertising 

campaigns? 

2. Is it possible to study and employ innovative styles of typography to serve the design of 

advertising campaigns and to achieve the communicative and aesthetic goals? 

3. Is it possible to obtain advertisements that rely mainly on the study and employment of 

typography in their ideas? 

Research importance: 

1. It is noted the scarcity of scientific studies specialized in designing advertising campaigns 

of a typographical nature. 

2. Most of the specialized scientific studies are limited to the study of text typography, not 

design typography. 

3. Most of the advertising campaign designers have moved away from interest in typography 

in designing advertising campaigns, despite the plastic and functional aesthetics that 

typography offers. 

Research aims: 

1. The research aims to study the role of typography in designing the idea of an advertising 

campaign as an innovative visual language to take advantage of its aesthetic and plastic values 

that enrich advertising, and to achieve communicative and aesthetic goals at the same time. 
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 2. Identify the reasons for the shortcomings in using typography in designing modern 

advertising campaigns. 

Research Methodology: 

1. Descriptive approach: through descriptive study of some typographic advertising models in 

addition to some other designs based on the use of typography to find out the aesthetic and 

plastic values in it. 

2. The experimental approach: through an applied study to create advertising campaigns based 

mainly on typography. 

Key words:  
(advertising campaigns - typography – format  ( . 

 

 ممدمة :

لبلتصال المرئً بوصفه "اللؽة المرئٌة" األكثر  أهمٌة "التٌبوؼرافً" فً ولتنا الحاضر من خبلل الوسائل المتعددة تزداد

المراءة وجمالٌات التصمٌم من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى فهو ٌشجع  لابلٌةاللؽة ، تؤثٌراً فً المتلمً من خبلل وضوح 

 تتوافك مع األهداؾ االستراتٌجٌة لئلعبلن بؽرض التسوٌك أو التؤثٌر بصورة إٌجابٌة. المتلمً على االستجابة التً

 و"اللؽة اللفظٌة"  visual language وٌجب أن نوضح كً ال ٌحدث مشكلة فً الفهم ، ما تعنٌه عبارة " اللؽة المرئٌة " 

verbal language “.5 

المعانً التً تم إنشاإها بواسطة الشكل المرئً لكل  ففً مجال التصمٌم الجرافٌكً االحترافً ، تشٌر اللؽة المرئٌة إلى 

الطابع واألهمٌة التً تم إنشاإها بواسطة "التٌبوؼرافً" المختار  ، و ٌشٌر مصطلح "لؽة مرئٌة" إلى من النص والصورة

 بعناٌة، أما "اللؽة اللفظٌة/الشفهٌة" فتشمل الكلمات والعبارات والجمل.

 ،ٌة للؽة المرئٌة المعالجة البصر إن "التٌبوؼرافً" ٌمتلن تؤثٌر لوي على المعنى ، فاللؽة اللفظٌة التً تعمل على تشكٌل

تكون لها ذلن األثر البالػ فً المعنى وتؤوٌله. فمن خبللها  تفرض سٌطرتها على المعنى اللفظً وعلٌه ، فإن التٌبوؼرافٌا

 لنمل وتشجٌع مجموعة متنوعة من االستجابات لدى المتلمً. ٌمكن تمدٌم نفس الرسالة بعدة طرق

 جهدعن  بؽض النظر« إدران المتلمً للخطوط بطرٌمة أو بؤخرى. لذلن إن االختبلؾ فً الثمافات والخبرات ٌإثر على

المشاهد، التولعات،  المصمم ومهارته ، ال ٌزال هنان عدد من الجوانب التً ال ٌمكن السٌطرة علٌهاء بما فً ذلن إدران

مكن التنبإ بهاء تجاه التً ال ٌ المعرفة، الخبرات واألفضلٌات. وعلى الرؼم من استحالة حصر جمٌع هذه االستجابات،

 6الخطوط ، إال أن الوعً بهذه المسؤلة أمر بالػ األهمٌة .

 تعرٌف "التٌبوغرافٌا " :

 بمعنى "طبعة"  TYPOS"التٌبوؼرافٌا" .. هو مصطلح ٌونانً األصل ٌتكون من ممطعٌن، الممطع األول ٌلفظ 

impression  والممطع الثانً ٌلفظgraphia   "بمعنى "كتابةWriting . 

 عرضها. النتاج لؽة مكتوبة ، واضحة ، ممروءة ، وجذابة عند  Typesوٌعرؾ على أنه فن وتمنٌة ترتٌب الحروؾ 

إنشاإها بواسطة عملٌة  ٌتم تطبٌك مصطلح "التٌبوؼرافٌا" على نمط ترتٌب، ومظهر الحروؾ و األرلام والرموز التً تم

 الكتابة.
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فمعظم مصممً  بالتٌبوؼرافً، وتعتبر فً بعض األحٌان جزءاً من "التٌبوؼرافٌا"،مهنة تصمٌم الحروؾ وثٌمة الصلة 

باٌصال  وٌمكن استخدام "التٌبوؼرافٌا" كؤداة زخرفٌة " ال عبللة لها”. الحروؾ  ال ٌعتبرون أنفسهم تٌبوؼرافٌٌن

 المعلومات.

مً الباب لفنون "التٌبوؼرافً" على ولد فتح التطور الرل ،لبل التطور الرلمً كان "التٌبوؼرافً" مهنة متخصصة

فً  رئٌس لسم التصمٌم الجرافٌكً فً معهد كولشستر  David Juryألجٌال جدٌدة من المصممٌن وٌمول دٌفٌد مصراعٌه

7. شًء الذي ٌفعله الجمٌع اآلنالهو   “أن " التٌبوؼرافً انجلترا ، 

 :مبادئ حرفة التٌبوغرافً

 :هنان ثبلثة جوانب أساسٌة للتٌبوؼرافً هً  

 Legibilityالوضوح   -

 Readability لابلٌة المراءة    -

 Aestheticsجمالٌات التصمٌم -

أنهما منفصلتٌن تٌبوؼرافٌا، وعلى الرؼم من االستخدام المترادؾ لكلمتً "واضح" و "لابل للمراءة" فً المعنى ؼٌر  

ً إلى دعم الجانب الجمالً للمنتج  ذات الولت مفاهٌمٌاً، إن الوضوح ولابلٌة المراءةولكنهما مرتبطتان فً  ٌمٌبلن دائما

التٌبوؼرافً.

ٌصؾ كٌؾ ٌمكن بسهولة أن تمٌٌز الصفات الفردٌة للحروؾ عن بعضها البعض، ولد وصفها "والتر  الوضوحإن 

 ترٌسً" بؤنها "تلن النوعٌة المابلة للحل والتعرؾ علٌها".

وعادة ما ٌماس وضوح الخط من خبلل سرعة المراءة ، مع نتائج الفهم المستخدمة للتحمك من الفاعلٌة )وكونها لٌست 

 لراءة متسرعة أو عابرة( .

فهً تشٌر إلى مدى سهولة لراءة النص ككل ، بدال عن التعرؾ على الصفات الفردٌة للحروؾ التً  المابلٌة للمراءةأما 

 توصؾ بالوضوح. 

تخدام الهوامش، والتباعد بٌن الكلمات، والمباعدة بٌن األسطر، ونماء هٌكل المتن ، كل ذلن ٌإثر فً لابلٌة المراءة ، إن اس

 سٌرٌؾ"، تعتبر ذات لابلٌة لراءة منخفضة، وبذلن تكون ؼٌر مناسبة للنصوص -على سبٌل المثال خطوط "سانس

 ”.الكبٌرة

فً التٌبوؼرافٌا تتعامل لٌس فمط مع االنتماء الدلٌك لواحد أو اثنٌن من الحروؾ المتوافمة واألحجام  االهتمامات الجمالٌةإن 

ً مع اإلخراج الفنً للعناصر التً سٌتم طباعتها على سطح مستو بشكل جذاب ودال على  النسبٌة للخطوط ، ولكن أٌضا

 جودة االختٌار والذوق مع العناصر االخرى . 



 ام التٌبوغرافً المعتدل والتٌبوغرافً الحرالفرق بٌن استخد

  Conservative- :تعرٌف االتجاه المعتدل 

إن االتجاه المعتدل فً "التٌبوؼرافٌا" ٌعنً التخلص من كل ما هو جدٌد والحفاظ على ما هو لائم، بمعنى استعادة التملٌدٌة،  

 الطرٌمة، وتجنب الحداثة أو البهرجة. والحد من التؽٌٌر ... كما ٌعرؾ على أنه التملٌدٌة فً النمط أو

 

  Liberal- :تعرٌف االتجاه الحر 
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إن االتجاه الحر عامة هو ذلن الذي ٌحترم وٌسمح بمختلؾ أنماط المعتمدات أو السلون، إذا استخدمنا المصطلح فً مجال  

ً ، وأنه ال ٌهتم أو ٌكترث  بالتفاصٌل، ولد ٌذكر هذا االتجاه فً مراجع "التٌبوؼرافٌا" فهو ٌعنً أن االتجاه لٌس صارما

  8أخرى باسم االتجاه العصري وهو الشائع أو الجدٌد ، و ٌتمٌز بكونه سرٌع الزوال، سطحً، وبؤنه ٌساٌر الذوق العام.

 

 
 ( : ٌوضح الفرق بٌن االتجاه التٌبوغرافً المعتدل على الٌسار واالتجاه الحر على الٌمٌن2شكل رلم )

 

 :وممٌزاته العربً الخط خصائص

فً  مولعها حسب أشكال ثبلثة الحروؾ هذه وتؤخذ ومنفصلة متصلة حروؾ فهنان متصل خط بؤنه العربً الخط ٌتمٌز

ٌسٌر  األحٌان أؼلب فً واحد خط عن عبارة العربٌة فالكلمة الكلمة، آخر فً الكلمة أو وسط فً أو الممطع بداٌة فً الكلمة

على  الحروؾ أشكال فً الفنً البناء صنؾ ولد العربً للخط الفنً التكوٌن فً أصل هو السٌر وهذا مختلفة باتجاهات

  :التالً التصنٌؾ

 الطاء وألؾ والكاؾ والبلم األلؾ مثل األعلى إلى أفمٌا وتمتد السطر أول من تبدأ التً الحروؾ: المنتصب. · 

 وبداٌة الباء، مثل، الكتابة خط على عادة وتكون العكس أو الٌمٌن إلى الٌسار من الممدود الخط وهو: المنسطح·  

 .الحرؾ ومداد والفاء، والطاء، والصاد، السٌن،

 والعٌن الحاء، مثل، واحد سمن على نماط ثبلث علٌه ٌفرض أن ٌمكن ال الذي الخط وهو :المستدٌر. · 

 ًفً  أساسً جزء وهو الٌمٌن إلى الٌسار من أو الٌسار إلى الٌمٌن من االعوجاج فٌه ٌدخل الذي الخط وهو :المنحن

 .اللٌنة الخطوط جمٌع·

 الدال حرؾ من األول ء كالجز الٌمٌن إلى الٌسار من الكتابة اتجاه بعكس الكتابة فً المائل الخط وهو :المنكب·  

 .والماؾ والفاء الواو ورأس المتصل والكاؾ المنفصل

 ًوالٌاء والصاد، الواو، من كجزء الكتابة ٌمٌن إلى المائل الخط وهو :المستلم. · 

 

 :ألسام ثالثة إلى نوعها حسب العربٌة الخطوط أنواع المصممٌن ٌمسم

 :مطورة خطوط- 

االنسٌابٌة  اللمسة إلضافة محاولة فً الكوفً الخط من مطور خط األصٌلة، العربٌة الخطوط من لخط تطوٌر عملٌة وهً

 2 شكل .الدٌنٌة األؼراض مع مع بعض الضفائر لكً تتناسب الناعمة

 
 (: خط كوفً مطور2شكل )
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 :مركبة خطوط- 

 ألؼراض الطرٌمة هذه وتستخدم األخرى، اللؽات خطوط فً الحروؾ أشكال من العربٌة الحروؾ تركٌب عملٌة وهً

 والطول والسمن السمة نفس لهما التجارٌة المإسسة شعار فً واإلنجلٌزي العربً الخطٌن لجعل التجارٌة الهوٌات

 3 شكل .التجارٌة العبلمة تصمٌم فً الرئٌسٌة التصمٌم علم أساسٌات أحد وهو واالنحناءات

 
 ( : نموذج للخط المركب3شكل )

 

 :مبتكرة خطوط- 

بمٌة الخطوط مثل  عن ممٌز وتكوٌن متفرد شكل ذات لتكون خٌاله من الخطوط مصمم التً ٌموم بإبتكارها الخطوط وهً

 الضٌمة للمساحات مهٌئا لٌكون لكونه صمم صفحات االنترنت فً الكتابة ألؼراض جدا مناسب خط النمطة والذي ٌكون

 4شكل  . Smart phonesكؤجهزة الشاشات الصؽٌرة ذات األجهزة علٌه تعتمد الخط هذا أن كما السهلة ، وللمراءة

 
 ( : نموذج لخط النمطة4شكل )

 :اإلعالنى التخطٌط إسترتٌجٌة مفهوم

 وموجه مخطط عمل اإلستراتٌجٌة هً أن بمعنى ، مبهرة نتائج لبلوغ ،والتنظٌم التخطٌط فً االستراتٌجٌة براعة تعنى

  :ٌلً ما االستراتٌجٌة ، وتتطلب معٌنة نتائج لتحمٌك

 .المتاحة والبشرٌة المادٌة الموارد إستخدام فى عالٌتان ومهارة براعة - 

 .إستثنائٌة خبلق وإدارة إبداعى فكر - 

 .المرئٌة وؼٌر المرئٌة لؤلشٌاء شمولٌة رإي - 

 الخاصة واألعمال والتسوٌمٌة اإلعبلنٌة المرارات من مجموعة هى اإلعبلنً التخطٌط أستراتٌجٌة أن إعتبار وٌمكن

 تإدى فعاله إعبلنٌة حملة وانجاز لتحمٌك ، والبشرٌة المادٌة الموارد تخصٌص وكٌفٌة ، اإلعبلنٌةوالطرق  الوسائل بإختٌار

 9المرجوة .  األهداؾ بلوغ إلى

 اإلعالنٌة : الحمالت وتنفٌذ تخطٌط خطوات

 . الحملة فً المإثرة والعوامل المتؽٌرات مجموعة عن والمعلومات البٌانات تجمٌع .1

 . الحملة االعبلنٌة من تحمٌمها المطلوب اإلعبلنٌة األهداؾ تحدٌد .2

 الحملة االعبلنٌة. فً تستخدم التً اإلعبلنٌة الوسائل إختٌار .3

 المستخدمة(. الوسائل فً واإلستمرار والتكرار الحجم حٌث من الحملة جدولة( الحملة اإلعبلنٌة  شكل تحدٌد .4

 الحملة( . مراحل لكل اإلعبلنً اإلنفاق( للحملة المالٌة التكالٌؾ تحدٌد .5
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  المستخدمة. اإلعبلنٌة بالوسائل الخاصة واإلبتكارٌة الفنٌة جمٌع النواحً تحدٌد .6

 .الموضوع الجدول سبفً ولتها وح الحملة تنفٌذ .7

  . 10 نجاح الحملة االعبلنٌة مدى ولٌاس التمٌٌم لكل مرحلة .8

 

 الشكل وعاللاته :

 تباط االر تحمٌك و الفنً العمل ٌتضمنها التً المادي الشكل عناصر تنظٌم بؤنه : جٌروم عرفه فمد تعارٌؾ للشكل وردت

 تإثر التً ٌمة الطرب ، لآلخر بالنسبه كل العمل فً موضعها العمل عناصر منها تتخذ التً ٌمة الطر على دلٌل فهو ، بٌنها

 1االخر. من بها

 فً للمضمون المظهرٌة الصٌؽة ٌمثل وبما التنظٌمٌة والوسائل التشكٌلٌة العناصر بٌن ترتٌب صوري  " بؤنه تعرٌفه وجاء

 المركبة. األجزاء أو المكونه للعناصر منظم أنه على الشكل عرؾ دٌوى " جون أن " حٌن

  : لهما االجرائً ٌف التعر

 الٌنعزل بصرٌاً  ٌحمك تكوٌناً  بما تنظٌمها ووسائل الرابطه العبللات خبلل من بصرًٌا البنائی العناصر تنسٌك عملٌه

 وفك والنفسٌة الجمالٌة ومفاهٌمه الفنٌه بمعالجاته معززا فٌه والمعنى المبنى وحدة تحمٌك خبلل من فٌه عن المعنى مضونه

 جدال واثار ، كله االنسانً الفكر تارٌخ عبر نالشوها ، المصممٌن لدى دائم تؤثٌر لها كان لدٌمة مشكلة الشكل الٌه ٌهدؾ ما

 . استعماالته وتنوع وتؤوٌبلته مجاالته لتعدد وذلن والفنون والعلوم الفلسفة حمول فً العاملٌن لدى النطاق واسع

 خبلل للكون من مطلك رٌاضً نظام وجود أعتمد من ، فمنهم مختلفة مناهج بإستخدام الشكل موضوع الفبلسفة تناول

 الطبٌعة الموجودة فً العضوٌة باألشكال بإحساسهم آخرا سبٌبل أتخذ من ومنهم ، الهندسٌة واالشكال واالرلام الحساب

 الحٌة االشٌاء من طبٌعة موروثة وجمالها نسبتها التً  (المتؽٌرة  )النسبٌة االشكال بٌن التمٌز هذا وظل،  "الحٌة والكائنات

 المستمٌمة الخطوط من ٌكون الذى والتجرٌد الصورة  (والدائمة الثابتة  )المطلمة واالشكال لها المملدة الصورة طبٌعة فً

 واالشكال. والسطوح والمنحنٌات

المتحممة  الرابطة العبللات من تنظٌم اال هو ما الشكل فً ٌجرى ما ان المول "جٌرم ودٌوي " ٌستطع ذلن على وتعمٌبا

 منه االجزاء لتجعل تلن بٌن االتحاد فً العبللات هذه وتسهم  .فضاءها داخل البنائٌة الوحدات خبلل من والتآزر للتماسن

 للعمل ومبلزم اساسً شرط الشكل فإن متضادة وبناءاً علٌه او متوافمة العبللات تلن أكانت سوا، النهائً طابعه ٌتخذ ان

 . خاص بوجه الملصك فن و عام بوجه الفنً

 فانها بالتالً معه و ولدت ألنها تلماها او مواصفات حددها االنسان فهً الفن فً الشكل بصناعة انفرد االنسان ان وبما

 ٌستمد وتطوره وانه التارٌخ بحركة االنسان لوعً حاصل تحصٌل كونه عن فضبل ، وافكاره ومشاعره لنزعاته ممثلة

 2ذاته.  االنسان من المظهرٌة سلطته

 تدخل الشكل و ادران عملٌه هً االستجابة وعملٌة "، المثٌرات من والشكل االنسان ٌثٌر لما كاستجابه ٌكون االدران ان

 ٌإسس احاسٌس و مجموعه مجرد لٌس االدران ٌكون وبهذا ، احكام بكل والعمل والمخٌله الذاكره االدران عملٌه فً

 مدرن هو بوجه الخصوص المعاصر العالمً والملصك عام بوجه الفنً العمل فً الشكل إن ذلن وفك على الباحثان

 المنظوره وان الصوره ، المفهوم تكوٌن فً الشكل ادران بداٌات وان االدران بعملٌه ربطه من مناص وال بصرى

 3  .لمكوناتها الفٌزٌائٌة  كامبل سجبل تمثلت العٌن شبكٌه على السالطه
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بها  توصؾ التً الحمٌمة ٌمثل الشكل ان على مذاهبهم باختبلؾ " جٌروم ودٌوي " ٌتفك بالماده الشكل عبللة ٌتعلك فٌما

ٌإدي  احداهما فً التفكٌر فبمجرد ، بالمادة صلته معرفة دون من الشكل حمٌمة على الولوؾ الصعوبة ومن ، لاطبة الفنون

  .بذاتها لائمة المادة تجد ان فٌها ٌمكن ال لدرجة مرتبطان فاللفظان ، اآلخر فً التفكٌر الى بنا

 البعدٌن فً أكان ذلن سواء العملٌه لتلن المفاهٌم اهم احد الفضاء وٌعد الفنً العمل فً البنائٌة العناصر أهم احد الشكل ٌعد

 مدخل اهم ذاته وان الحمل ٌشكل نفسه الولت وفً الجوانب جمٌع من بالفضاء الشكل، حٌث ٌرتبط  الثبلث االبعاد فً أو

 الحدٌث ٌؽدو ولهذا لٌمته ووظٌفته سٌفمد فانه ٌستوعبه فضاء ٌجد ال الذي والشكل الشكل هو الفضاء ماهٌة ٌفسر ان ٌمكن

 داخل الشكل بواسطة اال تتم ال اي تصمٌم بناء عملٌة فان المعنى وبهذا  .به ٌحٌط فضاء دون من مجد ؼٌر الشكل عن

 4 واجزاإه. الشكل تحدد بناء التً المترابطة العبللات من مجموعة ضمن الممرر فضائه

 ثانٌاً : الدراسة التجرٌبٌة :

إعبلنٌة مكونة من ملصمات اعبلنٌة فمط تناول فٌها تصٌمم حملة اعبلنٌة  لام الباحث بعمل ثبلثة نماذج تطبٌمٌة لحمبلت

 الثانٌة ثمتحت عنوان " صمم بخطن " مع استخدام العنصر البشري فً الحملة االولى ثم العنصر الحٌوانً فً الحملة 

 نجاح الحمبلت االعبلنٌة .والتؤكٌد علً دورها فً  عنصر الجماد فً الحملة الثالثة واعتمد الباحث علً التٌبوؼرافٌا

 -2222)فبراٌر فً الفترة من فرد( 125ولد تم إعداد إستبٌان إلستطبلع آراء عٌنة عشوائٌة من فئة الشباب )

 (.2222أبرٌل

 ( : حملة اعالنٌة بعنوان " صمم بخطن "  )بإستخدام االعنصر البشري ( :2نموذج ) 

بخطن "  حٌث تستهدؾ الحملة تصمٌم مجموعة من الملصمات  -صمملام الباحث بعمل تصمٌم لحملة اعبلنٌة بعنوان " 

الدخال مفهوم التٌبوؼرافٌا الحدٌثة على التصمٌم والخروج عن الشكل المؤلوؾ للتصمٌم من خبلل الدمج بٌن الكتابة 

خاطبة والصور المعبرة عن الجسم البشري  واإلعتماد على لٌم تصمٌمٌة جدٌدة خارجة عن اإلطار المؤلوؾ وأٌضا م

المستوي الوجدانى للمتلمى كؤداة لئلتصال البلشعوري وتحمٌك ألصى تفاعل وتؤثٌر ، وجاءت الفكرة اإلعبلنٌة مستخدماً 

شخصٌات بمبلمح بدوٌة الحدى الفتٌات وصورة اخرى لشٌخ ٌرتدي عمة كبٌرة واٌضا استخدام التٌبوؼرافً مكان جسد 

بخطن( فً  -دى رالصات البالٌه وجاءت العبارة اإلعبلنٌة للحملة  )صممأحد المؽنٌٌن بالكامل ووضع الكتابات خلؾ اح

محاولة للتعبٌر عن أهمٌة دمج التٌبوؼرافٌا مع التصمٌم الحدٌث لخلك جٌل جدٌد من المصممٌن المادرٌن على استخدام 

اإلهتمام وجذب اإلنتباه  التبٌوؼرافٌا بشكل واعً ومتزن فً التصمٌم ، وجاء إستخدام اللون االسود فً االرضٌة إلثارة

 للعنصر التٌبوؼرافً والشكل االنسانً.
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 (2) رلم شكل                                                            (2) رلم شكل

       
 (4) رلم شكل                                                                 (3) رلم شكل

 ( لحملة إعالنٌة بإستخدام التٌبوغرافٌا مع العنصر البشري2رلم )نموذج 

 

 ( : حملة اعالنٌة بعنوان " صمم بخطن "  )بإستخدام العنصر الحٌوانً ( :2نموذج )
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بخطن "  حٌث تستهدؾ الحملة تصمٌم مجموعة من الملصمات  -لام الباحث بعمل تصمٌم لحملة اعبلنٌة بعنوان " صمم

التٌبوؼرافٌا الحدٌثة على التصمٌم والخروج عن الشكل المؤلوؾ للتصمٌم من خبلل الدمج بٌن الكتابة الدخال مفهوم 

والصور المعبرة عن الحٌوان  واإلعتماد على لٌم تصمٌمٌة جدٌدة خارجة عن اإلطار المؤلوؾ وأٌضا مخاطبة المستوي 

تؤثٌر ، وجاءت الفكرة اإلعبلنٌة مستخدماً صور الوجدانى للمتلمى كؤداة لئلتصال البلشعوري وتحمٌك ألصى تفاعل و

مبسطة لحٌوانات مثل الطاووس والمطة والبؽبؽاء والكلب حٌث تم ادخال مفهوم التٌبوؼرافٌا فً التصمٌم وتشكٌل الصورة 

ا مع بخطن( فً محاولة للتعبٌر عن أهمٌة دمج التٌبوؼرافٌ -باستخدام الكتابات وجاءت العبارة اإلعبلنٌة للحملة  )صمم

التصمٌم الحدٌث لخلك جٌل جدٌد من المصممٌن المادرٌن على استخدام التبٌوؼرافٌا بشكل واعً ومتزن فً التصمٌم ، 

وجاء إستخدام اللون االسود فً االرضٌة إلثارة اإلهتمام وجذب اإلنتباه للعنصر التٌبوؼرافً والشكل االنسانً وجاء 

 ان كناٌة عن جسد الحٌوان وتمرٌبا للمعنى المطلوب لدى المتلمً .استخدام االلوان الممٌزة والبرالة لكل حٌو

 

      
 (2) رلم شكل                                                                     (2) رلم شكل
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 (4) رلم شكل                                                          (3) رلم شكل

 ( لحملة إعالنٌة بإستخدام التٌبوغرافٌا مع العنصر الحٌوان2ًرلم ) نموذج

 

 ( : حملة اعالنٌة بعنوان " صمم بخطن "  )بإستخدام عنصر الجماد ( :3نموذج )

بخطن "  حٌث تستهدؾ الحملة تصمٌم مجموعة من الملصمات  -لام الباحث بعمل تصمٌم لحملة اعبلنٌة بعنوان " صمم

الدخال مفهوم التٌبوؼرافٌا الحدٌثة على التصمٌم والخروج عن الشكل المؤلوؾ للتصمٌم من خبلل الدمج بٌن الكتابة 

ة جدٌدة خارجة عن اإلطار المؤلوؾ وأٌضا مخاطبة المستوي والصور المعبرة عن الجماد  واإلعتماد على لٌم تصمٌمٌ

الوجدانى للمتلمى كؤداة لئلتصال البلشعوري وتحمٌك ألصى تفاعل وتؤثٌر ، وجاءت الفكرة اإلعبلنٌة مستخدماً صور 

ال مبسطة للجماد بمختلؾ انواعه مثل الجعران الفرعونً وورلة شجر ودلو لهوة وتمثال لسٌدة فرعونٌة حٌث تم ادخ

بخطن( فً  -مفهوم التٌبوؼرافٌا فً التصمٌم وتشكٌل الصورة باستخدام الكتابات وجاءت العبارة اإلعبلنٌة للحملة  )صمم

محاولة للتعبٌر عن أهمٌة دمج التٌبوؼرافٌا مع التصمٌم الحدٌث لخلك جٌل جدٌد من المصممٌن المادرٌن على استخدام 

م ، وجاء إستخدام اللون االسود فً االرضٌة إلثارة اإلهتمام وجذب اإلنتباه التبٌوؼرافٌا بشكل واعً ومتزن فً التصمٌ

للعنصر التٌبوؼرافً والشكل االنسانً وجاء استخدام االلوان الممٌزة والبرالة لكل جماد او شكل للتعبٌر عن كل جماد 

عن الجهران ودلو المهوة وجاء اللون بؤلرب االلوان المعبرة عنه حٌث جاء اللون الذهبً واالصفر والبنً الفاتح للتعبٌر 

االخضر واالحمر واالصفر واالزرق للتعبٌر عن ورلة الشجر وهً من الوان الطبٌعة وجاءت االلوان البنً واالصفر 

واالزرق للتعبٌر عن المراءة الفرعونٌة والتراث والهدؾ منها تمرٌب المعنى المطلوب لدى المتلمً ومدى اهمٌة ادخال 

 الى التصمٌم االحترافً .وؼرافٌا التٌب
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 (2) رلم شكل                                                     (2) رلم شكل

        
 (4) رلم شكل                                      (3) رلم شكل

 ( لحملة إعالنٌة بإستخدام التٌبوغرافٌا مع عنصر الجماد3نموذج رلم )

 استمارة استبٌان للفئة المستهدفة من الشباب( 2ملحك )

 (.سنة 62 إلىسنة 18المرحلة العمرٌة من ) فرد، (125) العشوائٌة:عدد العٌنة 

 التٌبوؼرافٌا.خاصة بحمبلت اعبلنٌة باستخدام  اإلستبٌان:حدود 

   اإلستبٌان:نموذج إلستمارة  ٌلًوفٌما 
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 البحث:التحمك من صدق وثبات أداة 

  صدق االتساق الداخلً لعبارات االستبانة:نتائج 

ولد تحمك الباحث من االتساق الداخلً لعبارات االستبانة، عن طرٌك حساب معامل االرتباط بٌن درجات كل عبارة من 

 (.1عبارات االستبانة والدرجات الكلٌة لبلستبانة، وجاءت النتائج كما هو مبٌن فً الجدول )
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 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الداللة االحصائٌة

. استخدام التٌبوؼرافٌا ساهم فً التعبٌر عن الهدؾ المرجو من 1

 الحملة االعبلنٌة بشكل متمٌز
 دال 2.21 2.82

. نجحت المعالجة البصرٌة لعناصر التصمٌم فً تحمٌك عنصر 2

 جذب االنتباه وتحمٌك المرجو من الحملة
 دال 2.21 2.85

فً استخدام التٌبوؼرافٌا للتعبٌر عن االفكار . نجح المصمم 3

 االعبلنٌة فً الحملة
 دال 2.21 2.76

. أثر استخدام التٌبوؼرفٌا فً تصمٌم الحبلت االعبلنٌة بشكل 4

 اٌجابً فً الجمهور المتلمً
 دال 2.21 2.73

. ساهمت الحملة االعبلنٌة فً تعرٌؾ الجمهور بؤهمٌة 5

 التٌبوؼرافٌا فً االعبلن
 دال 2.21 2.76

. نجح المصمم االعبلنً فً الربط بٌن التٌبوؼرافٌا وهدؾ 6

 الحملة االعبلنٌة
 دال 2.21 2.73

. االتجاه نحو تضمٌن التٌبوؼرافٌا فً الحمبلت االعبلنٌة ٌعتبر 7

اتجاها جدٌدا ٌضفً علٌها طابع جمالً وفلسفً وتعبٌري ووظٌفً 

 ٌخرج بها بعٌدا عن النمط التملٌدي

 دال 2.21 2.83

. استطاع التصمٌم الممترح باستخدام التٌبوؼرافٌا ان ٌحمل رسالة 8

 اعبلنٌة هادفة من أجل تحمٌك هدؾ االصالة والتمٌز
 دال 2.21 2.72

 (: ٌوضح معامالت االرتباط بٌن درجات كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجات الكلٌة لالستبانة.2جدول )

 

  –  2.72االرتباط بٌن درجات كل عبارة والدرجات الكلٌة لبلستبانة حٌث تراوحت ما بٌن )( معامبلت 1ٌبٌن الجدول )

 ( وبذلن تعتبر عبارات االستبانة صادله لما وضعت لمٌاسه.2.21( وجمٌعها دالة إحصائٌاً عند مستوى معنوٌة )2.85

 :نتائج ثبات االستبانة 

 

 

 
 (: ٌوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لالستبانة.2جدول )

 

ولد تحمك الباحث من ثبات االستبانة، بإستخدام معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات، وجاءت النتائج كما هً مبٌنة فً 

(، وهى نسبة ثبات مرتفعة، مما ٌطمئن الباحث لنتائج 2.92حٌث بلػ )معامل الثبات لبلستبانة ٌبٌن  حٌث (2الجدول )

 تطبٌك االستبانة.

 

 )الحملة األولى )استخدام التٌبوغرافٌا مع العنصر البشري 

الستجابات أفراد عٌنة البحث حول  2(: التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة ونتائج اختبار كا1جدول )

 ولى.عبارات الحملة األ

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث

 2.92 8 خدام التٌبوؼرافٌااستبانة حمبلت اعبلنٌة باست
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. استخدام التٌبوؼرافٌا ساهم فً 1

التعبٌر عن الهدؾ المرجو من 

 الحملة االعبلنٌة بشكل متمٌز

 9 1.... 188.66 موافق 26.99% 9.82 361 3 8 111

. نجحت المعالجة البصرٌة 2

لعناصر التصمٌم فً تحمٌك 

عنصر جذب االنتباه وتحمٌك 

 المرجو من الحملة

 6 1.... 131.31 موافق 9%..23 9.92 312 3 .9 1.9

. نجح المصمم فً استخدام 3

التٌبوؼرافٌا للتعبٌر عن االفكار 

 االعبلنٌة فً الحملة

 8 1.... .1.1.3 موافق 69%..2 9.99 .31 9 31 29

. أثر استخدام التٌبوؼرفٌا فً 4

تصمٌم الحبلت االعبلنٌة بشكل 

 اٌجابً فً الجمهور المتلمً

 1 1.... 168.91 موافق %.21.1 9.83 331 6 2 .11

. ساهمت الحملة االعبلنٌة فً 5

تعرٌؾ الجمهور بؤهمٌة 

 التٌبوؼرافٌا فً االعبلن

 9 1.... 3..116 موافق 21.93% 9.93 311 3 93 29

. نجح المصمم االعبلنً فً 6

الربط بٌن التٌبوؼرافٌا وهدؾ 

 الحملة االعبلنٌة

 3 1.... 119.19 موافق 21.13% 9.89 333 9 18 1.3

. االتجاه نحو تضمٌن 7

التٌبوؼرافٌا فً الحمبلت االعبلنٌة 

ٌعتبر اتجاها جدٌدا ٌضفً علٌها 

وفلسفً وتعبٌري طابع جمالً 

ووظٌفً ٌخرج بها بعٌدا عن 

 النمط التملٌدي

 3 1.... 198.69 موافق 23.93% 9.89 332 3 .1 119

. استطاع التصمٌم الممترح 8

باستخدام التٌبوؼرافٌا ان ٌحمل 

رسالة اعبلنٌة هادفة من أجل 

 تحمٌك هدؾ االصالة والتمٌز

 1 1.... 121.39 موافق 9%..29 9.21 361 1 2 113

 2..2 الحملة االولى )استخدام التٌبوغرافٌا مع العنصر البشري(
34.23

% 
   موافك

" جاءت دالة احصائٌاً لجمٌع عبارات الحملة االولى )استخدام التٌبوؼرافٌا مع العنصر 2( أن لٌم "كا1ٌتبٌن من الجدول )

نحو كل عبارة، وولعت استجابات أفراد البشري(، مما ٌدل على وجود فروق بٌن مستوٌات استجابات أفراد عٌنة البحث 

عٌنة البحث فً مستوى "موافك" لجمٌع العبارات، وبلػ معدل نجاح الحملة االولى الخاصة باستخدام التٌبوؼرافٌا مع 

 %(.94.13العنصر البشري )
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 واألشكال البٌانٌة التالٌة توضح ذلن:

      

      

      

      

  التٌبوغرافٌا مع العنصر الحٌوانى(الحملة الثانٌة )استخدام 

الستجابات أفراد عٌنة البحث حول  2(: التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة ونتائج اختبار كا2جدول )

 عبارات الحملة الثانٌة.
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. استخدام التٌبوؼرافٌا ساهم فً 1

التعبٌر عن الهدؾ المرجو من 

 الحملة االعبلنٌة بشكل متمٌز

 1 2.221 178.67 موافك 95.73% 2.87 359 3 12 112

. نجحت المعالجة البصرٌة 2

لعناصر التصمٌم فً تحمٌك عنصر 

االنتباه وتحمٌك المرجو من جذب 

 الحملة

 4 2.221 125.22 موافك 92.22% 2.76 345 5 22 122

. نجح المصمم فً استخدام 3

التٌبوؼرافٌا للتعبٌر عن االفكار 

 االعبلنٌة فً الحملة

 7 2.221 92.85 موافك 89.62% 2.69 336 4 31 92

. أثر استخدام التٌبوؼرفٌا فً 4

بشكل تصمٌم الحبلت االعبلنٌة 

 اٌجابً فً الجمهور المتلمً

 6 2.221 127.22 موافك 92.67% 2.72 342 5 25 95

. ساهمت الحملة االعبلنٌة فً 5

تعرٌؾ الجمهور بؤهمٌة 

 التٌبوؼرافٌا فً االعبلن

 8 2.221 91.62 موافك 89.33% 2.68 335 5 32 92

. نجح المصمم االعبلنً فً 6

الربط بٌن التٌبوؼرافٌا وهدؾ 

 االعبلنٌة الحملة

 3 2.221 128.85 موافك 93.27% 2.79 349 1 24 122

. االتجاه نحو تضمٌن 7

التٌبوؼرافٌا فً الحمبلت االعبلنٌة 

ٌعتبر اتجاها جدٌدا ٌضفً علٌها 

طابع جمالً وفلسفً وتعبٌري 

ووظٌفً ٌخرج بها بعٌدا عن النمط 

 التملٌدي

 5 2.221 117.71 موافك 91.47% 2.74 343 5 22 98

. استطاع التصمٌم الممترح 8

باستخدام التٌبوؼرافٌا ان ٌحمل 
 2 2.221 147.47 موافك 94.13% 2.82 353 2 18 125
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رسالة اعبلنٌة هادفة من أجل 

 تحمٌك هدؾ االصالة والتمٌز

 2..2 الحملة الثانٌة )استخدام التٌبوغرافٌا مع العنصر الحٌوانى(
32.22

% 
  موافك

 

" جاءت دالة احصائٌاً لجمٌع عبارات الحملة الثانٌة )استخدام التٌبوؼرافٌا مع العنصر 2لٌم "كا ( أن2ٌتبٌن من الجدول )

الحٌوانى(، مما ٌدل على وجود فروق بٌن مستوٌات استجابات أفراد عٌنة البحث نحو كل عبارة، وولعت استجابات أفراد 

الحملة الثانٌة الخاصة باستخدام التٌبوؼرافٌا مع عٌنة البحث فً مستوى "موافك " لجمٌع العبارات، وبلػ معدل نجاح 

 %(.92العنصر الحٌوانى )

 واألشكال البٌانٌة التالٌة توضح ذلن:
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 )الحملة الثالثة )استخدام التٌبوغرافٌا مع عنصر الجماد 

الستجابات أفراد عٌنة البحث حول  2ونتائج اختبار كا(: التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة 3جدول )

 عبارات الحملة الثالثة.
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ساهم . استخدام التٌبوؼرافٌا 1

فً التعبٌر عن الهدؾ المرجو 

 من الحملة االعبلنٌة بشكل متمٌز

 1 2.221 125.22 موافك 92.22% 2.76 345 5 22 122

. نجحت المعالجة البصرٌة 2

لعناصر التصمٌم فً تحمٌك 

عنصر جذب االنتباه وتحمٌك 

 المرجو من الحملة

 3 2.221 127.22 موافك 92.67% 2.72 342 5 25 95

المصمم فً استخدام . نجح 3

التٌبوؼرافٌا للتعبٌر عن االفكار 

 االعبلنٌة فً الحملة

85 38 2 333 
2.66

4 
 7 2.221 83.15 موافك 88.82%

. أثر استخدام التٌبوؼرفٌا فً 4

تصمٌم الحبلت االعبلنٌة بشكل 

 اٌجابً فً الجمهور المتلمً

 6 2.221 91.62 موافك 89.33% 2.68 335 5 32 92

الحملة االعبلنٌة فً . ساهمت 5

تعرٌؾ الجمهور بؤهمٌة 
85 37 3 332 

2.65

6 
 8 2.221 81.47 موافك 88.53%
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 التٌبوؼرافٌا فً االعبلن

. نجح المصمم االعبلنً فً 6

الربط بٌن التٌبوؼرافٌا وهدؾ 

 الحملة االعبلنٌة

 2 2.221 129.31 موافك 91.22% 2.74 342 3 27 95

. االتجاه نحو تضمٌن 7

التٌبوؼرافٌا فً الحمبلت 

االعبلنٌة ٌعتبر اتجاها جدٌدا 

ٌضفً علٌها طابع جمالً 

وفلسفً وتعبٌري ووظٌفً ٌخرج 

 بها بعٌدا عن النمط التملٌدي

 5 2.221 94.19 موافك 89.87% 2.72 337 3 32 92

. استطاع التصمٌم الممترح 8

باستخدام التٌبوؼرافٌا ان ٌحمل 

أجل رسالة اعبلنٌة هادفة من 

 تحمٌك هدؾ االصالة والتمٌز

 2.221 127.22 موافك 92.67% 2.72 342 5 25 95
3 

 مكرر

 2..2 الحملة الثالثة )استخدام التٌبوغرافٌا مع عنصر الجماد(
32.23

% 
  موافك

 

ً لجمٌع عبارات الحملة الثالثة )استخدام التٌبوؼرافٌا2( أن لٌم "كا3ٌتبٌن من الجدول ) مع عنصر  " جاءت دالة احصائٌا

الجماد(، مما ٌدل على وجود فروق بٌن مستوٌات استجابات أفراد عٌنة البحث نحو كل عبارة، وولعت استجابات أفراد 

عٌنة البحث فً مستوى "موافك" لجمٌع العبارات، وبلػ معدل نجاح الحملة الثالثة الخاصة باستخدام التٌبوؼرافٌا مع 

 %(.92.13عنصر الجماد )

 

 

 

 

 بٌانٌة التالٌة توضح ذلن:واألشكال ال
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 الممارنة بٌن معدالت النجاح للحمالت اإلعالنٌة الثالث 

100 

80.00% 

20 

16.00% 

5 

4.00% 

اسحخذام الحٍبىغزافٍا ساهن فً الحعبٍز عي الهذف الوزجى 

 هي الذولة االعالًٍة بشكل هحوٍز 

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق

85 

68.00% 

38 

30.40% 

2 

1.60% 

ًجخ الوصون فً اسحخذام الحٍبىغزافٍا للحعبٍز عي االفكار 

 االعالًٍة فً الذولة 

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق

85 

68.00% 

37 

29.60% 

3 

2.40% 

ساهوث الذولة االعالًٍة فً جعزٌف الجوهىر بأهوٍة 

 الحٍبىغزافٍا فً االعالى

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق

90 

72.00% 

32 

25.60% 

3 

2.40% 

االججاٍ ًذى جضوٍي الحٍبىغزافٍا فً الذوالت االعالًٍة ٌعحبز اججاها جذٌذا ٌضفً 

 علٍها طابع جوالً وفلسفً وجعبٍزي ووظٍفً ٌخزج بها بعٍذا عي الٌوظ الحقلٍذي

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق

95 

76.00% 

25 

20.00% 

5 

4.00% 

ًجذث الوعالجة البصزٌة لعٌاصز الحصوٍن فً جذقٍق عٌصز 

 جذب االًحباٍ وجذقٍق الوزجى هي الذولة 

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق

90 

72.00% 

30 

24.00% 

5 

4.00% 

أثز اسحخذام الحٍبىغزفٍا فً جصوٍن الذالت االعالًٍة بشكل 

 اٌجابً فً الجوهىر الوحلقً

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق

95 

76.00% 

27 

21.60% 

3 

2.40% 

ًجخ الوصون االعالًً فً الزبظ بٍي الحٍبىغزافٍا وهذف 

 الذولة االعالًٍة 

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق

95 

76.00% 

25 

20.00% 

5 

4.00% 

اسحطاع الحصوٍن الوقحزح باسحخذام الحٍبىغزافٍا اى ٌذول 

 رسالة اعالًٍة هادفة هي أجل جذقٍق هذف االصالة والحوٍز 

 غٍز هىافق هىافق إلى دذ ها هىافق
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والجراء الممارنة بٌن معدالت النجاح للحمبلت اإلعبلنٌة الثبلث استخدم الباحث التكرارات الكلٌة لكل حملة من الحمبلت 

لداللة الفروق بٌن استجابات أفراد عٌنة البحث نحو الحمبلت الثبلث، " 2الثبلث وفماً للممٌاس الثبلثى المتدرج واختبار "كا

 (:4وجاءت النتائج كما هى مبٌنة فى الجدول )

 الحمالت اإلعالنٌة

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الحسابى

الوزن 

 النسبى

)معدل 

 النجاح(

درجة 

 الموافمة
 2كا

 مستوى

 موافك الداللة

موافك 

إلى حد 

 ما

غٌر 

 موافك

الحملة األولى )استخدام 

 التٌبوغرافٌا مع العنصر البشرى(
 موافك 94.13% 2.82 2824 23 132 847

39.13 2.221 
الحملة الثانٌة )استخدام 

 التٌبوغرافٌا مع العنصر الحٌوانى(
 موافك 92.22% 2.76 2762 32 182 792

الحملة الثالثة )استخدام 

 التٌبوغرافٌا مع عنصر الجماد(
 موافك 92.13% 2.72 2724 31 234 735

الستجابات أفراد عٌنة البحث حول الحمالت اإلعالنٌة  2(: التكرارات الكلٌة والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة ونتائج اختبار كا4جدول )

 الثالث.

 

( 39.13" )2حٌث بلؽت لٌمة "كا( وجود فروق دالة احصائٌاً بٌن معدالت النجاح لحمبلت التوعٌة، 4ٌتبٌن من الجدول )

(، وولعت استجابات أفراد عٌنة البحث فً مستوى "موافك" للحمبلت الثبلث، وجاءت الحملة 2.221ومستوى الداللة )

%(، ٌلٌها فى المرتبة 94.13األولى الخاصة باستخدام التٌبوؼرافٌا مع العنصر البشرى فى المرتبة األولى بمعدل نجاح )

%(، فى حٌن جاءت 92لة الثانٌة الخاصة باستخدام التٌبوؼرافٌا مع العنصر الحٌوانى بمعدل نجاح )الثانٌة جاءت الحم

 %(.92.13الحملة الثالثة الخاصة باستخدام التٌبوؼرافٌا مع عنصر الجماد فى المرتبة الثالثة بمعدل نجاح )

 والشكل البٌانى التالى ٌوضح ذلن:

 
 للحمالت اإلعالنٌة الثالث.(: مخطط ٌوضح معدالت النجاح 4شكل )

 : النتائج 
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ٌساهم استخدام التٌبوؼرافٌا المبتكرة فً زٌادة االلبال على الحمبلت االعبلنٌة بشكل إٌجابً بما ٌساعد علً تحمٌك  -1

 األهداؾ المرجوة منها .

تباة المتلمً وجذب إن استخدام التٌبوؼرافٌا فً االعبلن ٌساعد فً رفع جودة المحتوي البصري للحمبلت االعبلنٌة -2

 والتؤثٌر علٌة وبناء صورة ذهنٌة إٌجابٌة نحو االعبلن .

اإلتجاه التٌبوؼرافً فً تصمٌم الحمبلت اإلعبلنٌة ٌساعد علً بناء أفكار إعبلنٌة تتمٌز باإلنفراد والبعد عن التملٌد  -3

 المرجو من الحملة .وتحترم ذكاء المتلمً وخبراتة البصرٌة والمعرفٌة إلدران مضمون االعبلن وتحمٌك الهدؾ 

 : التوصٌات 

من خبلل تكوٌن ٌشتمل على  ضرورة إهتمام المصمم بدراسة فن التٌبوؼرافٌا وكٌفٌة صٌاؼته تصمٌمٌا بشكل مبتكر .2

 صور وكتابات ممٌزة بما ٌحمك لدر من اإلبداع واإلختبلؾ.

 إعداد إستراتٌجٌات مدروسة للحمبلت اإلعبلنٌة بطرٌمة التٌبوؼرافٌا للحصول على افضل النتائج المرجوة منها.  .2

خبلل األبعاد التصمٌمٌة المبتكرة  ٌجب إتجاه المصمم اإلعبلنً الدخال البعد التٌبوؼرافً العماله وتصمٌماته من  .3

والفكرٌة وبتبلءم مع المتؽٌرات  ٌتٌح فتح أفاق المتلمً الثمافٌةالتً تعتمد علً الدمج بٌن التٌبوؼرافٌا والصور بما 

 المجتمعٌة.

 

 : المراجع 
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