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ملخ�س البحث
�ص���كل مو�ص���وع  املتغ���ريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة للمنج���زات الطباعية مدخاًل 
مهم���اً يف حتدي���د اب���رز املتغ���ريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة وتاأثرياته���ا يف املنج���ز 
الطباعي، والتي �صكلت حمور البحث احلايل،الذي ق�صم منهجياً على ف�صول 
عدة، ففي الف�صل الول مر الباحث على ابوابه ال�صا�ض ،حيث حددت م�صكلة 

البحث على وفق الت�صاوؤل التي:
 ماهي فاعلية وتاأثري املتغريات الب�صرية وكيفية توظيفها ب�صكل فعال وموؤثر 

يف املنجز الطباعي .؟ وتكمن اأهمية البحث يف امكانية:
- ت�صلي���ط ال�ص���وء على املتغ���ريات الب�صرية وال�صكلي���ة ومات�صكله من تاأثريات 

على املنجزالطباعي. 
- ي�صه���م البح���ث يف تطوي���ر عملي���ة اجن���از العم���ل الت�صميمي ب�ص���ورة علمية 
وابداعي���ة. واغناء اجلانب املعريف وامله���اري للمتخ�ص�صني يف جمال الت�صميم 

الطباعي.
وح���دد ه���دف البح���ث يف: حتدي���د املتغريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة وتاأثريها يف 

املنجزات الطباعية .
اأما حدود البحث فهي:

احلدود املو�صوعية : املنجزات الطباعية املتنوعة
احلدود الزمانية : 2010م

احلدود املكانية : بغداد ،العراق 
 كما حدد الباحث م�صطلح ذو عالقة بعنوان البحث، وخ�ص�ض الف�صل الثاين 
لعنوان���ات الط���ار النظ���ري وت�صمن: املتغ���ريات الب�صرية يف بني���ة  للت�صميم، 
و املتغ���ريات الدراكي���ة يف بني���ة الت�صميم، ث���م احلق مبوؤ�ص���رات متثل خال�صة 
امل���ادة النظري���ة، ويف الف�ص���ل الثال���ث حددت منهجي���ة البحث، واحل���ق بعملية 
التحليل عينات متنوعة بلغت)ت�صعة مناذج طباعية( التي جرت �صمن حماور 
حمددة،وت�صم���ن الف�صل الرابع على النتائج وال�صتنتاجات التي تو�صل اليها 

الباحث.

المتغيرات البصرية والشكلية 
للمنجزات الطباعية

ح�سني نا�سر اإبراهيم الدليمي
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Been the subject of the variables and visual form of the 
achievements of printing an important input in determin-
ing the main variables and visual form and their effects 
in the completed layout, which formed the focus of 
current research, which was divided systematically into 
various chapters, in the first quarter over the researcher 
on the doors basis, where you select the research prob-
lem under question following: 
 What are the effectiveness and impact of visual vari-
ables and how to employ them efficiently and effectively 
done in the layout.? The importance of it lies in the pos-
sibility of: 
- To shed light on the variables and formal and visual 
effects on Macklh Almndztabai. 
- Contribute to research in the development process of 
completing design work in a scientific and creative. And 
enrich the knowledge and skills for professionals in the 
field of graphic design. 
Search and Hadddhdf: identification and formal visual 
variables and their impact on the achievements of print-
ing. 
The limits of research are: 
Objective limits: the achievements of printing selected 
Temporal boundaries: 2009-2010. 
Spatial boundaries: Baghdad, Iraq, and select a re-
searcher term relationship with a title search, and Chap-
ter II is devoted to the theoretical framework Anwanat 
included: changes in the structure of the visual design 
, And variables cognitive in structure design, then right 
indicators represent a summary of material theory, In 
the third chapter identified the research methodology, 
and to process analysis, sample a variety of hit (9 mod-
els printing), which took place within the axis-specific, 
and involved the fourth quarter on the findings of the 
researcher.

The Summary
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الف�سل االول
م�سكلة البحث:  تتلخ�س م�صكلة البحث من خال الت�صاوؤل االتي:

وموؤث���ريف  فع���ال  ب�ص���كل  توظيفه���ا  وكيفي���ة  الب�صري���ة  وتاأثرياملتغ���ريات  فاعلي���ة  ماه���ي 
املنجزالطباعي.؟

اأهمية البحث:  تاأتي اأهمية البحث من خال :-
 1- ت�صلي���ط ال�ص���وء عل���ى املتغريات الب�صري���ة وال�صكلي���ة ومات�صكله من تاأث���ريات على املنجز 

الطباعي. 
2- ي�صه���م البح���ث يف تطوير عملية اجناز العمل الت�صميمي ب�ص���ورة علمية وابداعية. واغناء 

اجلانب املعريف واملهاري للمتخ�ص�صني يف جمال الت�صميم الطباعي.

اأهداف البحث: يهدف البحث اىل:-
حتديد املتغريات الب�صرية وال�صكلية وتاأثريها يف املنجزات الطباعية .

حدود البحث :
احلدود املو�صوعية : منجزات طباعية متنوعة 

احلدود الزمانية : 2010م
احلدود املكانية : بغداد- العراق 

حتديد امل�سطلحات :
- املتغري:

وردت كلم���ة )يغري وغري( يف القران الك���رمي يف مواقع عدة ومبعان خمتلفة، فمنها على تبديل 
ال�صيء او حتويله لعامل اأو �صبب يدخل على كيانه، اأو تكوينه، اأو تركيبه ح�صب ما تدعو احلاجة 

اإليه من جمال او وظيفة كما تو�صحه االيات االتية:

 تغريا )غ ي ر( او ال�صيء: حتول. تبدل)1( .اما يف قامو�س الفل�صفة فيعد تنوع االنواع هو نتيجة 
لتغري، والتعديل، والنمو والتكيف اكرث من ان يكون نتيجة ل�صكل من ا�صكال اخللق اخلا�س.)2(

التعري���ف االجرائي: حتول ال�صيء املرئ���ي اىل حالة جديدة فعالة وذات تاأثري ب�صري يف العمل 
الت�صميمي.

 1-  ناجي زين الدين امل�صرف، بدائع اخلط العربي ، مديرية الثقافة العامة، بغداد: 1972، �س 269.
 2- توما�س مونرو، التطور يف الفنون، ترجمة عبد العزيز توفيق واخرون، الهيئة العامة للكتاب، م�صر: 1972، �س 151.

ح�صني نا�صر اإبراهيم الدليمياملتغريات الب�صرية وال�صكلية للمنجزات الطباعية



194 األكاديمي

الف�سل الثاين :  االطار النظري

املبحث االول :املتغريات الب�سرية يف بنية  للت�سميم
2-1-1  املتغريات الب�سرية

تع���د اللغ���ة الب�صري���ة م���ن املفاهي���م املهم���ة واملوؤث���رة يف ان�ص���اء الت�صمي���م، ك���ون العم���ل 
الت�صميم���ي يتحق���ق على وفق مب���ادىء ومفاهيم مرتبط���ة بعملية التنظي���م الب�صري، وميكن 
ا�صتخ���دام املتغ���ريات الب�صرية يف املنج���ز الت�صميمي عل���ى وفق جوانب رئي�ص���ة ثاث،)وفق 

م�صمونه،وهدفه،وغر�صه(،وميكن احلديث عن هذه اجلوانب الرئي�صة من خال االتي :
اجلانب التمثيلي : اأي ا�صتقاق ال�صكل من الطبيعة او عندما يبتكره امل�صمم وقد يكون اجلانب 

التمثيلي واقعيا او وفق طراز معني او جتريديا ومن اأمثلتها:
الرموز ال�صورية الأ�صكال ماأخوذة من الطبيعة مثل االإن�صان اأو االأ�صجار واملناظر الطبيعية .

الرموز الهند�صية واالأ�صكال الهند�صية والرموز اللفظية والكتابية .
اجلان���ب الوظيفي : اأي اأن ينجح الت�صميم يف عملي���ة اإي�صال الغر�س من الر�صالة الت�صميمية 

على وفق احلاجة العملية لها من قبل امل�صتخدمني.
اجلان���ب التعب���ريي واجلم���ايل : اأي ان يك���ون الت�صمي���م ذا جاذبي���ة لانتب���اه، واأن ينج���ح يف 
دوره التعب���ريي م���ن خال تنظي���م عنا�صره بح�ص���ب كل عن�صر من عنا�صره، في���وؤدي دوره يف 
الوح���دة املتكون���ة يف الهياأة الكلي���ة للت�صميم وهو دور ينحو نحو االإث���ارة واالهتمام واال�صتمتاع 

اجلمايل)3(
وعل���ى وفق م���ا تقدم فاأنه يتبني لن���ا اإن اال�صتخدام املدرو�س لهذه العنا�ص���ر يعّد جوهرالعملية 
الت�صميمي���ة ، وتعم���ل فعلها التاأثريي م���ن الناحية اجلمالي���ة والتعبريية و�ص���وال اإىل م�صمون 

الفكرة، كون هذه العنا�صر حتدد املظهر النهائي للمنجز الت�صميمي .

2-1-2 اأثر املتغريات الب�سرية يف املنجز الطباعي 
       ح���ني نناق����س العمل الت�صميمي ذو البعدين علينا اأن مني���ز ونفرق بني العنا�صر الت�صكيلية 
الفعلي���ة الت���ي ي�صتخدمها امل�صمم وااليهام���ات الب�صرية التي باأ�صتطاعت���ه تكوينها عن طريق 
توظيف���ه له���ذه العنا�صرم���ن لون، و�ص���كل، وف�ص���اء، وخط، ون�صج���ة . فاال�ص���كال والف�صاءات 
امل�صتخدم���ة يف املنجز الت�صميمي على الرغم من كونها م�صطحة ماديًا فاأنها تبدو ذات ثاثية 
االبع���اد ويدركها املتلقي على انها ت�صم ا�صكااًل ترتاك���ب و تتقدم على ا�صكال اخرى، وكاأن ثمة 

عمقًا حقيقيًا يتواجد بني هذه االجزاء الب�صرية املكونة للت�صميم .
فامل�صم���م عندما يتعامل مع ت�صميم ذا بعدين ي�صتطي���ع اأن يبتكر ويوهم املتلقي بوجود ف�صاء 
يحي���ط بالعم���ل وهو مايطلق علي���ه االيهام بالف�صاء وه���ذا مااكده ناثان نوبل���ر حيث يقول )) 
وق���د يوح���ي بالف�صاء يف لوحة ما ،لك���ن مايق�صده يف الواقع هو االيه���ام بالف�صاء((4 .وميكن 

3 - �صكوت روبرت جيام،ا�ص�س الت�صميم،ت – عبد الباقي حممد ابراهيم،داال نه�صة م�صرللطباعة والن�صر،القاهرة،1968،�س13-12.
4- ناثان نوبلر،حوار الروؤية،تر:فخري خليل،دار املامون للرتجمة والن�صر،بغداد،1987ط1،�س94.4
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للم�صمم اأن ي�صتعني باالأ�صكال ال�صفافة اأو الداكنة اأو اىل ن�صيج معني لل�صطح اأو االر�صية اأو اىل 
ال�صوء والظل على نحو يوهم املتلقي بكونه �صيئا حقيقيا.

ويتمي���ز املنجز الب�صري الثاثي االأبعاد باعتماده على »الطول والعر�س والعمق«)5( . يف ف�صاء 
العمل الت�صميمي لتحقيق ال�صعور بالعمق مع اإظهار الطابع احلركي والتوازن من جميع جهات 
العمل. ومن االأدوات الازمة لتحقيق ت�صميمات ذات ف�صاء ثاثي االأبعاد هي »التداخل وتغيري 
االأحجام والن�ص���ب، واملنظور اخلطي، والعاقات اللونية، واملنظ���ور اجلوي«)6( ،وميكن حتقيق 
البع���د الثال���ث على �صط���ح ذو بعدين با�صتخدام العاق���ات املكانية اأو الف�صائي���ة بني االأ�صكال 

با�صتخدام االأ�صاليب االآتية:
1. امل�صتوي���ات املرتاكبة: وي�صتخدم الإ�صفاء االإح�صا�س بالعمق يف ترتيب االأ�صكال، وقد ترتاكب 
م�صتوي���ات عديدة اإذ، اإن م�صتوى الروؤية من االأمام اإىل اخللف يعزز االإح�صا�س بالف�صاء ثاثي 

االأبعاد.
2. التف���اوت باحلجم: وي�صتخدم التفاوت باحلجم لتحديد اأهمية االأ�صكال الرئي�صة، اأو االإيحاء 

بالبعد املكاين.
3. املو�ص���ع على م�صتوى ال�ص���ورة: اأي تكون االأ�صكال الواقعة يف االأ�صفل اقرب يف نظام التمثيل 

املكاين.
4. املنظور اخلطي: ويعتمد على قوانني نقاط التا�صي وخط االأفق لتحقيق العمق.

5. املنظ���ور اجلوي: وتكون االأ�صكال البعيدة متا�صي���ة وفاحتة االألوان واقل حتديدا وبريقا من 
االأ�صكال املوجودة يف املقدمة.

6. تباي���ن الل���ون: ي�صتخ���دم االختاف يف قيم���ة و درجة الربي���ق والتناق�س يف الل���ون لتو�صيح 
البعد.

وان اأي منجز يحتاج اإىل عنا�صر التكوين التي تربطها العاقات الت�صميمية.
وعنا�ص���ر التكوي���ن ت�صمل على )الكتل Masses(، وامل�صطح���ات )Planes( التي حتتوي على 
�صمك، واخلطوط املج�صمة، والف�صاء الذي يثري مو�صوعات جديدة توجب و�صعها يف االعتبار . 
فالتنوع باالأ�صكال داخل الف�صاء ذو تاأثري وهذا التداخل يف ال�صكل والف�صاء قد ي�صبح على قدر 
م���ن الرتابط والتعقيد بحي���ث يكون من املحال الف�صل بني ال�صكل والف�صاء كوحدات م�صتقلة . 
وم���ن ثم اإظهار الن�ص���ق اجلمايل على املنجز الب�صري. »ولهذا فان الروؤيا الب�صرية تعني �صرد 
الف�ص���اء الذي ي�صكله مكونات ف�صاء وديناميكية اللون وذاك���رة االأ�صياء غري املتناهية وحركية 

االإيقاع وهي يف زمنها وف�صاءها االإبداعي، وعاقة كل هذا باالدراك من قبل املتلقي »)7( .

5 - Definition: three-dimensional, 2008. www.artlex.com
 6- Charlotte Jirousek :Two Dimensional Illusion of Three Dimensional Form,2008

7- فا�صل ال�صوداين: اللغة الب�صرية ملكونات ف�صاء اللوحة �صمن مفهوم البعد الرابع، جريدة، العدد 2342، 2005.
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2-1-3 التوليفة الب�سرية يف املنجز الطباعي
 التوليف���ة الب�صري���ة )Composition(  يف الت�صمي���م الطباع���ي يق�صد به���ا »النظام الكلي 
ال�صام���ل لهياأة املطبوع«8 ، اأي انهاالتكوين الذي ي�ص���م عنا�صر الوحدات اال�صا�صية املكونة للعمل 
الطباعي ) الوحدة الفكرية ( والثانوية ) الوحدة الب�صرية ( التي من خالهما ن�صتطيع اأن ن�صل 
اىل حتقي���ق الوظيفة املناطة للتوليفة الب�صرية من خال عاقاتها املرئية واملكانية والبنائية مع 

باقي الوحدات داخل النظام الب�صري يف العمل الت�صميمي.
وع���ادة ماتعتم���د ان�صائية التوليفة الب�صري���ة يف الت�صاميم الطباعية ذات االبع���اد الثنائية على 
ا�صلوبي���ة الت�صميم يف معاجل���ة املتغ���ريات الب�صري���ة )Visual Variable( بو�صاطة التنوع 
امل���كاين املوقع���ي وال�صكلي،وم���ن خال تن���وع احلجوم واالخت���اف االجتاهي احلرك���ي والتباين 

القيمي ووجود ن�صجة مميزة ووجود اللون.
اإن �ص���رورة تواج���د وتوافر هذه املتغريات هي �صرورة مهمة الن�ص���اء الوحدة الب�صرية التي متيز 
الت�صمي���م عن غريه واعطائ���ه الهياأة ال�صكلية الت���ي متثله، وهنا تقف مه���ارة امل�صمم الطباعي 
يف ا�صتغ���ال وتوظيف وتوزيع العنا�صر والرموز واال�ص���كال وااللوان داخل احليز الف�صائي ب�صكل 
مدرو����س ومتوازن والتتحق���ق هذه املهمة اال بوا�صط���ة تاأكيد اأهمية الفوا�ص���ل وحدود كل عن�صر 
�صكًا كان اأم ار�صية باأن يكون وا�صحا ومميزا كما توؤدي العاقات املتبادلة داخل احليز املطبوع 
دورًا مهم���ًا يف ابراز �صي���ادة وهيمنة بع�س العنا�صر ح�صب درجة االهمي���ة املو�صوعية او القراءة 
الب�صري���ة املت�صل�صل���ة ال�صحيحة التي ترتب���ط بحركة العني وتنقاته���ا املتتابعة حلركة اال�صكال 

داخل املنجز الطباعي .
يف الت�صمي���م الطباع���ي مبختل���ف تنوعاته واأ�صكاله املتنوع���ة الميلك امل�صمم �ص���وى مفردات اأو 
وحدات اأو مات�صمى )عنا�صر تيبوغرافية اأو كرافيكية ( اأي اأننا ازاء مفردات ب�صرية ت�صكل العامل 
التكويني للمنجز الت�صميمي الطباعي ولكل اأهميته وفعله �صمن متطلبات الفكرة الت�صميمية ااّل 
اأن ه���ذا اليكفي دون اجراءات اأو عمليات وماينتج عنها اأي اننا نقوم بفعل تنظيمي وترتيبي على 
وف���ق اآلية ذهنية وه���ي النظام الت�صميمي كي يكون هنالك نتاج���ًا ت�صميميًا ،ون�صتطيع اأن نحيل 

هذا املنطق على وفق املعادلة االأتية :
عنا�صر + ا�ص�ض +ف�صاء            

�����������������������������������������������������������������������������������������������     =  عالقات ، ) نواجت عملياتية (
عمليات لتاأ�صي�ض نظام

 والنواجت يف الت�صاميم الثنائية االبعاد هي االيهام الزمني واحلركة وال�صحب وال�صد )اجلذب( 
واالح�صا�س بالعمق الف�صائي واالإيهام الب�صري .

اإذا فنح���ن اأم���ام نواجت متعددة ومتنوعة ، لذا فاأن االختيار امل���كاين داخل احليز املرئي يكون ذو 
اأهمي���ة ويفر����س علينا �صببا الختيارن���ا مكانا على مكان اأو موقع اخر داخ���ل الف�صاء الت�صميمي 
حي���ث ان املوقع الف�صائي يفر����س قيمًا ومفاهيمًا متناق�صة يجب االنتب���اه لها فموقع �صكل ما يف 
االأعل���ى اليعط���ي القيمة التعبريي���ة نف�صها ل���و كان يف االأ�صفل اأو على اجلانب وهك���ذا ، فاالأهمية 

  8- خليل الوا�صطي ،فل�صفة الت�صميم الطباعي ولغة االت�صال الب�صري،جملة االكادميي ،جامعة بغداد ،كلية الفنون اجلميلة ،1999،�س18. 
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تفرت����س وتفر�س على امل�صمم �صيئًا حم���ددًا ،كما يوؤدي الفعل التتابع���ي االجتاهي دورًا اخر يف 
ه���ذا التوزيع املكاين ف�صًا ع���ن القيمة اللونية التي تر�صخ قيمة لوني���ة للف�صاء ولعموم املنظومة 

الب�صرية وال�صكلية.
اإن اعتم���اد التنظيم الف�صائ���ي للوحدات الب�صرية يف املنجز الطباعي ج���اءت على وفق �صرورة 
مهم���ة تتعل���ق باالإراحة الب�صري���ة مع الرتكيز عل���ى مو�صعية ال�ص���كل و�صيادته بجان���ب الدواعي 
واالعتب���ارات النف�صي���ة للمتلقي كون ان التكثيف ال�صكلي وتعددية مناط���ق ال�صد الب�صري مل تعد 
م���ن اال�صاليب امل�صوق���ة اأو املوؤثرة يف الفع���ل الت�صميمي املعا�صر واحلديث كونه���ا تربك وت�صتت 
ب�صر املتلقي، ويعتقد الباحث اأن التنظيم املكاين للمنجز الطباعي يجب ان يوؤكد فاعلية التتابع 
الب�ص���ري من خال ت�صكيل امل�صارات املرئية عن���د املتلقي من حيث اال�صغال الف�صائي لاأهم ثم 
امله���م، والرتكيز على مبداأ تدرجية االأ�صكال املوج���ودة اإذ الينبغي التاعب والعبث يف هذا االمر 

حتت اأ�صباب وذرائع تعطي ت�صتتًا، وعدم مفهومية ب�صرية اأو مرئية .
وعلي���ه فيجب التنب���ه اإىل اأن فاعلي���ة التتابع الب�صري تنبع م���ن حيث االأهمي���ة وال�صكل و�صفاته 
وعاقات���ه الف�صائية م���ع تاأكيد اآليات القراءة الب�صرية لدى الفئ���ات املوجهة اإليهم ذلك املنجز 

الطباعي كل ح�صب عمره وثقافته .

2-1-4 التنوع اال�ستخدامي للمتغريات الب�سرية
مم���ا ال�صك فيه ان املنج���زات الطباعية على اخت���اف انواعها املتعددة فاأنه���ا ت�صرتك بعنا�صر 

ب�صرية من خط و�صكل ولون وحجم ....الخ .
اإال اإن فاعلي���ة وا�صتخ���دام وتوظيف كل عن�ص���ر ب�صري يختلف من منجز طباع���ي اإىل اآخر تبعًا 
لعوام���ل عديدة منها مايخ����س بنية املنجز بذاته ومنها مايخ�س املتلق���ي حينًا اخر ،فمثا عند 
ا�صتخدام اللون يف منجز طباعي خم�ص�س لاطفال على �صبيل املثال �صيكون اختيارنا للدرجات 
اللونية مغايرًا ملا ن�صتخدمه مثا يف املل�صق ال�صيا�صي على �صبيل املثال كذلك الن�صو�س الكتابية 
اأو الر�ص���وم كما ان طرق معاجل���ة ال�صكل وعاقته بالف�صاء هي االخرى �صتكون متباينة وخمتلفة 
م���ن منج���ز طباعي الخر، واأن كان���ت العنا�صر هي نف�صه���ا، ولكن خ�صو�صي���ة كل منجز تفر�س 

نف�صها وت�صقط ظالها على هذه العنا�صر الب�صرية.
فعند ا�صتخدام ال�صور والر�صوم يف املل�صقات  فاأنها �صتكون العن�صر الرئي�س يف جذب االهتمام 
للمو�صوع املطروح كون ان املل�صق مو�صوعا وحجما يتائم مع ا�صتخدام ال�صور، والر�صوم  بينما 
ن���رى االأمر خمتلف كليا مع العامة التجارية التي حتت���اج اإىل االختزال ال�صكلي الذي ينحو نحو 
جتريد واختزال ال�صكل اإىل اأب�صط اخلطوط، والتتائم ال�صورة هنا من ناحية اال�صتخدام عك�س 
املل�صق وحتى ا�صتخدام اللون ففي العامة التجارية عادة ما يلجاأ امل�صمم اىل االختزال اللوين 
ان مل نق���ل التق�ص���ف اللوين ليتائم م���ع طبيعة ت�صميم العامة التجاري���ة التي الحتتمل درجات 
لوني���ة متع���ددة او كث���رية على خاف االع���ان التجاري مثا حي���ث يوؤدي اللون في���ه دورا كبريا 
يف عملي���ة ال�صد واجل���ذب عند املتلقي. وهذا االم���ر ين�صحب على باقي املتغ���ريات الب�صرية من 

عنوانات وف�صاءات واجتاهات حركية ون�صجات وغريها.
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2-1-5 التقنيات االخراجية يف املنجزات الطباعية 
بعد و�ص���ع االطار املو�صوعي باأبع���اده وم�صامينه ال�صكلية والب�صري���ة واملعلوماتية كاملة، تبداأ 
مرحل���ة التبوي���ب والت�صنيف واالنتقاء والفرز لكل معلومة ب�صري���ة وغري ب�صرية من معلومات 
املطب���وع املطلوب���ة على وفق اال�ص�س املتمثل���ة بو�صع املوا�صفات العلمي���ة والفنية الجناز وتنفيذ 
املعلومة تقنيًا ح�صب الغر�س الت�صميمي الذي حدد يف تنظيم االطار املو�صوعي، كذلك انتقاء 
امل���واد الت�صغيلية ونوعية اخلامات واالدوات الازم���ة الخراجها على وفق املوا�صفات املطلوبة، 
ويتبعه���ا حتديد نوعية االجهزة واملعدات الطباعية الازم���ة لكل معلومة من معلومات املطبوع 
ح�صب م�صتويات اظهاره���ا من حيث التنوع والتعقيد،وال�صكل،واللون مبا يائم الدقة والنوعية 
فاملعلومة الب�صرية البارزة تنجز مبعدات واجهزة ومواد احلفر البارز والغائر وتقنية الطباعة 
الغائ���رة والب���ارزة، اأما املعلومة الب�صري���ة ال�صطحية فتنجز بادوات ومع���دات ومواد الت�صوير 

الطباعي وبتقنية الطباعة امل�صطحة وامل�صامية. 
اإن طبيع���ة الت�صامي���م الطباعية ال توؤهلها الأّن تكون ذات قيمة جمالية ما مل ي�صهم يف ايجادها 
املعي���ار التعبريي املتمثل بتجميع وربط العنا�صر واالج���زاء بجميع عاقاتها ال�صياقية املتبادلة 
م���ع كل �ص���يء يف م�صتويات اظه���ار مظهرها الكل���ي على �صطح املطب���وع �ص���كًا وم�صمونًا، اإذ 
ت�صتبق���ي اهتم���ام امل�صتخدم او الرائي لا�صتغ���راق يف متعة ح�صي���ة، الأّن العنا�صر اجلمالية يف 
املطب���وع ت�صتطيع يف ذاتها اأن تثري �صورًا نف�صية واف���كارًا وبهجة، فالوانها وخطوطها وا�صكالها 
تكت�ص���ب مع���اين ت�صويرية ذهنية، تنم ع���ن الر�صوخ واال�صتق���رار عند اختي���ار االلوان احلارة 
والب���اردة واملتداخلة مبا ين�صجم ويتوافق مع االثر النف�صي واجلمايل لدى عموم اجلمهور، كما 
ان جمالي���ة املطب���وع يف جوهر مظهرها الكلي تعتمد على البعدي���ن، بعد امل�صمون التعبريي يف 
االطار املو�صوعي، وال يكون ذا قيمة اإال بعد اأن يتحقق بعده الثاين وهو املادة وال�صكل املنجزان 
يف االط���ار التقني.فامل���ادة وال�صكل والتعبري يف الت�صاميم الطباعي���ة مت�صاوية يف االأهمية، الن 
امل�صم���ون التعب���ريي ال يكون على ما هوعلي���ه من جمالية اال ب�صبب العنا�ص���ر املادية والتنظيم 

ال�صكلي للمو�صوع، وهي االدوات التي يوؤدي جتمعها التكوين اجلمايل املطبوع. 
فالعاق���ة بني العمل الفني للت�صامي���م الطباعية وما يعرب عنها جت�صد العاقة  عما ترمز اليه 
م���ن داللة ومعنى لت�صل يف درجة جماليتها انطباعًا ذا تاأثري على امل�صتخدم اأو الرائي، وترتك 

يف نف�صه �صيء له معنى اأو عامة م�صيئة لها مغزاها واهدافها. 

املبحث الثاين: املتغريات االدراكية يف بنية الت�سميم

2-2-1 عملية االإدراك
         لكي يت�صل االن�صان مبحيطه البد له من وجود و�صيلة تلبي هذه احلاجة ب�صورة فعالة من 
خال حوا�صه املتعددة فاالن�صان يوجد وهو مزود بقوى ح�صية كبرية وموؤثرة تنقل العامل املحيط 
ب���ه اليه.وق���د عرف االدراك على انه ) الو�صيلة التي يت�ص���ل بها االن�صان مع بيئته املحيطة فهو 
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عملي���ة عقلية تتم بها معرفة االن�صان للعامل اخلارجي عن طريق التنبيهات احل�صية(9،ونتيجة 
االت�ص���ال املتك���رر لان�صان مع بيئت���ه وعامله اخلارجي ال���ذي يحيطه من اأ�صي���اء ومو�صوعات 
متنوع���ة �صواء كانت م�صطح���ة او جم�صمة ف�صترتاكم خربته االدراكية وتنم���و با�صتمرار.اال ان 
العملي���ة االدراكي���ة قد تبدو معقدة بع����س ال�صيء كون ان بع�س حوا����س االن�صان الت�صتجيب اال 
بع����س املظاه���ر التي حتيط به فل���و اخذنا مث���ًا االدراك الب�صري فانه ق���د اليعك�س احلقيقة 
بدق���ة مو�صوعية) فاذا مانظ���ر �صخ�س ما اىل هياأة �صخ�س ما قري���ب منه واىل �صخ�س اآخر 
مماث���ل يف احلجم بعيدا عنه فان ثبات االدراك �صيوؤدي اىل ادراك ال�صخ�صني مت�صاويني على 
الرغ���م م���ن خداع البعد الذي يوؤدي اىل تغ���ري البعد باملقارنة بالقري���ب(.10 اإن عملية االدراك 
تت�صمن قدرات ف�صيولوجية تتعلق بوظائف االع�صاء وتتحكم  يف اليات االدراك الب�صري . كما 
ترتب���ط بالقدرات العقلي���ة والنف�صية لدى الفرد وعادة ماتكون متفاوت���ة مابني االفراد ولي�صت 
بدرجة واحدة.وع���ادة مايتعامل امل�صمم وال�صيما الطباعي مع كل العمليات التي تتحكم وتوؤثر 
يف املج���ال االدراكي ويقوم بعملي���ة توظيفها مبا يتنا�صب من طبيع���ة منجزه الت�صميمي ومدى 
تاأث���ريه اجلم���ايل يف امل�صاه���د، وامل�صمم الناجح هو م���ن يتحكم بهذه الق���درات االدراكية من 
خ���ال جناحه يف ا�صتخ���دام اأ�ص�س وعنا�صر الت�صمي���م ويف اإمكانية رب���ط العنا�صر الب�صرية 

لتحقيق اكرب قدر من االت�صاق مابني الهيئات واالأ�صكال يف املنجز الطباعي .
وتع���د عملي���ة االدراك عملية  على درجة م���ن التعقيد، �صواء اأتخذت تل���ك العملية �صكل عملية 
عقلي���ة – معرفية اأو عملية توجيهية تكيفية، اأم عملي���ة تفاعلية ات�صالية، فاكتمالها وحتقيقها 
لوظيفتها، يحتاج دائمًا اإىل توفر عدد من املكونات ال�صرورية حلدوث عملية االدراك وجناحها 

وهي: 
1- مكون���ات ح�صية )العمليات احل�صية(: وتتمثل يف ان االدراك احل�صي يت�صمن تنبيه اخلايا 
امل�صتقبل���ة باملنبهات احل�صية الواقعة عليها من العامل اخلارجي، فا تنبيه يف االدراك احل�صي 

حلا�صة واحدة فقط واأمنا حوا�س عدة معًا.)11(
2- مكون���ات رمزي���ة وداللي���ة )العملي���ات الرمزي���ة(: وتتمث���ل يف اأن االدراك عملي���ة لتنظي���م 
االح�صا�ص���ات وتوحيده���ا واأ�صفاء املعنى عليه���ا، فاملعاين اخلا�صة بامل���دركات تتحدد يف �صوء 

عاقتها بحاجات الفرد ودوافعه من احلا�صر وامل�صتقبل .
3- مكون���ات انفعالية )العملي���ات الوجدانية( وتتمثل يف اأن كل ادراك يت�صمن ناحية وجدانية، 
فالف���رد ال ي���رى ال�صيء فقط اأو يتذكر اخلربات ال�صابقة املرتبط ب���ه، واأمنا ي�صعر اي�صًا بحالة 
وجداني���ة معينة اأزاءها، فق���د ُي�صر اأو يفرح اأو يغ�صب لروؤيتها، فاحلالة الوجدانية التي تثري يف 

الفرد روؤية �صيء ما تعتمد على خرباته ال�صابقة بهذا ال�صيء.)12(

9  - ا�صماعيل �صوقي ، الفن والت�صميم،كلية الرتبية ، جامعة حلوان،1999،�س53.
10  - امل�صدر نف�صه

 11- حممد عثمان جناتي،علم النف�س يف حياتنا اليومية، ط2، الكويت،دار القلم للن�صر والتوزيع، 1988، �س232.
 12- امل�صدر نف�صه
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2-2-2 مراحل عملية االدراك:
لكي حتقق العملية االدراكية اهدافها فاأنها متر مبراحل متعددة، وياأخذ الن�صاط االدراكي عرب 
مراحل���ه وجهتني، تكون مهمة االوىل فك الرم���وز اأو ال�صفرة مو�صوع االدراك من خال حتليله 
اإىل عنا�ص���ره ومكونات���ه االولي���ة، بينما تكون املهم���ة الثانية اعادة ترميزه ع���ن طريق جتميعه 
وتركيبه مرة اأخرى بعد ت�صميته واأعطائه �صكًا او �صيغا رمزية اأخرى، ومن اأهم املراحل التي 

اأ�صار اليها العلماء يف الن�صاط االدراكي نذكر ما ياأتي:
1- مرحل���ة االنطب���اع االجم���ايل املبهم، اأو )ب���روز ال�ص���كل يف املجال االدراك���ي(: اإذ اليتمكن 
الف���رد يف هذه املرحلة من حتليل املو�صوع املُدرك اإىل جزيئاته وتفا�صيله، كما المييز عنا�صره 

امل�صتقلة املكونة له الواحد عن االخر. 
2- املرحل���ة التحليلية: اأي حتليل املوقف اأو ال�صكل اأو املو�صوع اإىل مكوناته واأكت�صاف العاقات 

القائمة بني هذه املكونات. 
3- اعادة تاأليف االجزاء: يف كٍل موحد والعودة اإىل النظرة الكلية من جديد. 

4- املرحل���ة العقلي���ة- النف�صية: وهي املرحلة االخرية التي تتح���ول فيها املعلومات احل�صية اإىل 
معاٍن ورموز.)13(

وهكذا يتبني اأن الن�صاط االأدراكي للفرد عرب املراحل املذكورة، وكاأنه عمل ياأخذ وجهتني، تكون 
مهم���ة االأوىل فك الرموز او ال�صفرة مو�ص���وع االأدراك من خال حتليله اإىل عنا�صره ومكوناته 
االأولي���ة، بينما تكون مهمته الثانية �صيغة رمزية، فهاتان العمليتان متكاملتان وتوؤديان معًا اىل 
اأدراك املو�ص���وع ككل او كاأج���زاء تكّون ه���ذا الكل على وفق عاقات ورواب���ط توحدها وت�صفي 

عليها الداللة واملعنى.

2-2-3 العوامل املوؤثرة يف االإدراك:
هناك العديد من العوامل التي تلقي بتاأثرياتها على العملية االدراكية لدى االن�صان 

وميكن تق�صيم العوامل املوؤثرة يف االإدراك على ماياأتي: 
اأواًل: العوامل  املو�صوعية: 

املق�ص���ود به���ا هي ال�صروط التي توجد يف املو�صوع اخلارج���ي اأو العمل الفني املنجز �صواء كان 
م�صطح ذو بعدين اأو جم�صم ذو ثاثة ابعاد .

وق���د اأكت�صف اأ�صحاب نظرية ال�ص���كل بع�س العوامل املو�صوعية الت���ي حتكم تكون اجل�صطالت 
)الكل( ومتثل ال�صمات االأ�صا�صية لل�صكل: 

Proximity التقارب
 Similarity  الت�صابه

  Continuityاال�صتمرارية
Closure االإغاق

 Common Fate النهاية امل�صرتكة 
 13- علي من�صور، �صايكولوجية االدراك،جامعة دم�صق ،1969، �س38-37 .
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  mplicity الب�صاطة
gure And background ال�صكل واالر�صية

ثانيًا: العوامل الذاتية:
 تتفاع���ل العوامل املو�صوعية مع العوامل الذاتية يف حدوث عملية االإدراك، وتوؤثر هذه العوامل 
يف انتب���اه الف���رد املدرك ووعيه وذاكرته، فاالإدراك هو عملي���ة تفاعل بني نظامني هما:) نظام 
املو�صوع املدرك، ونظام الفرد املدرك، واأن نتاج هذا التفاعل هو ال�صورة االإدراكية اأو املعرفة 

احل�صية االإدراكية(.)14(  وان اأهم العوامل الذاتية هي :
اخل���ربات ال�صابقة : اإذا كانت اخلربة ال�صابقة توؤثر يف اأدراك الفرد، وحتدد التاأثري الدال من 
اال�صتجاب���ة االإدراكي���ة، )فان خربة الفرد متده مبع���اين االأ�صياء التي يدركه���ا، فعندما يدرك 

املواقف واالأ�صياء، اأمنا هو يعتمد ذلك على خربته ال�صابقة(،)15( 
ب- ثقاف���ة الف���رد: توؤثر )الثقاف���ة يف �صخ�صية الفرد و�صلوك���ه، فالثقافة ت���زود الفرد بالقيم 

واملعايري االجتماعية وتكّون اجتاهاته وميوله(. )16(
ج- احل���االت االنفعالي���ة واملزاجية: توؤث���ر احلالة االنفعالي���ة واملزاجية للف���رد يف اإدراكه، وان 
اأدراك ال�ص���ئ )املادة( ال���ذي يثري االنفعال يتاأثر بطريقة اأو باأخ���رى بحيث ي�صهل اأو ي�صيق يف 
بع�س االأحي���ان عملية االإدراك. فالفرد يعرف من خربته ال�صابقة عن حاالت االنفعال ال�صديد 

�صواء كانت فرحًا اأم حزنًا اأم خوفًا اأم غ�صبًا، اإذ اإنها جميعًا توؤدي اإىل ت�صويه اإدراكه.

موؤ�سرات االطار النظري
1 - للمتغري ال�صكلي والب�صري يف املنجز الطباعي نوعني من اخل�صائ�س هي:-

 االوىل: اخل�صائ����س الب�صري���ة، ويج���ري فيها بيان ال�ص���كل بو�صفه ظاه���رة فيزياوية تعتمد 
االدراك احل�صي لل�صكل كبنية ظاهرة.

فيم���ا ت�صمى الثانية باخل�صائ�س التعبريية وهي تتعلق باجلان���ب الذهني بو�صفها بنية عميقة 
لل�صكل تتحقق من خال ا�صقاطات منظومات املعاين الرمزية – الداللية على ال�صكل.

2 - توؤث���ر العوامل املختلفة على ما ن���درك وكيف ندرك وميكن تق�صيم هذه العوامل املوؤثرة من 
االدراك يف املنجز الطباعي على:

 العوام���ل املو�صوعية: وت�صم���ل جمموعة العوامل املتمثلة باخل�صائ����س الفيزيائية والكيميائية 
الت���ي تتميز بها مو�صوعات العامل اخلارجي، من �صكل، ول���ون، وحجم، وحركة، و�صدة، وتغري، 

ف�صا عما يحيط بهذه املو�صوعات وخ�صائ�صها من �صروط نف�صية توؤثر يف عملية ادراكها.
العوام���ل الذاتية، وتتفاعل مع العوامل املو�صوعية يف حدوث عملية االدراك وتوؤثر هذه العوامل 
يف انتباه الفرد املدرك ووعيه وذاكرته.واأن اأهم العوامل الذاتية هي: اخلربة ال�صابقة والثقافة 

 14- امل�صدر نف�صه.
 15-  Postman .L. & Schneider N.1951.Personal Values. Visual recognition and recall, 
Psychological Review.Vol.58.No.4. P271

 16-  كولز.اأ.م املدخل يف علم النف�س، ترجمة عبد الغفار عبد احلكيم واآخرون، دار النه�صة العربية القاهرة، 1970�س85.

ح�صني نا�صر اإبراهيم الدليمياملتغريات الب�صرية وال�صكلية للمنجزات الطباعية



202 األكاديمي

واحلاالت املزاجية واالنفعاالت واثر ال�صخ�صية والدوافع واحلاجات والتهيوؤ العقلي.
3 - تت���م عملية االح�صا�س و االدراك للمتغري ال�صكلي والب�صري يف املنجز الطباعي من خال: 

ادراك ال�صكل وادراك اللون وادراك العمق وامل�صافة واحلجم واحلركة واملكان.
4 - يعد الثبات من �صمن القوانني التي تنظم االدراك الب�صري لا�صياء املرئية.

5 - املكونات ال�صكلية والب�صرية هي نف�صها يف اأي منجز طباعي مهما كان نوعه ، ااّل اأن ادائه 
التعب���ريي واجلمايل والوظيفي يختلف من منجز اىل اخر تبع���ا لنوع املنجز والر�صالة املوجهة 

)املو�صوع ( لهذا املنجز.
6 - للمجال الب�صري خ�صائ�س كامنة فيه تعد مبثابة مثريات للعملية االإدراكية.

7 - تع���د لغ���ة اخلطاب الب�صري ه���ي اللغة التي ت�ص���رتك فيها جميع الفن���ون الب�صرية وتكون 
مفرداته���ا متكون���ة من الرم���وز واال�صارات والعاق���ات البنائي���ة . ال�صكلي���ة والب�صرية ومدى 

ا�صتجابة االن�صان لها .
8 - يع���د التكوي���ن الفني يف املنجز الطباعي مبثابة ترتيب للوحدات اأو العنا�صر الب�صرية على 
وف���ق قواعد م�صتوح���اة من الطبيعة به���دف التعبري الب�ص���ري املرئي عن املع���اين التي يرغب 

امل�صمم ان يعرب عنها وينقلها اىل املتلقي .
9 - ت�صكل العنا�صر التيبوغرافية ) املادة املطبوعة ( والعنا�صر الكرافيكية ) ال�صور والر�صوم 

وااللوان ( متغريات موؤثرة يف بنية الت�صميم .
10 - مل تعد العملية الت�صميمية هي جتميع لعنا�صر واأ�صكال معينة وعلى وفق مهارات وتقنيات 
م�صتم���دة من امكانيات وخربات مكت�صبة فح�صب، واإمن���ا عملية فكرية متوالدة على وفق م�صار 
علم���ي ابداع���ي مبتكر ينبثق من مفاهيم عميقة ي�صيد عليها اأركان عمله التي هي جوهر العمل 
الفن���ي التي متد عنا�ص���ر بنائه لتت�صابك، وتت�ص���ل يف املتكون النهائي لياأخ���ذ كل عن�صر حقه 

وموقعه ومن ثم يتحقق البناء االت�صايل الذي يتعلق باملو�صوع الرئي�س. 

الف�سل الثالث : اإجراءات البحث
منهجية البحث

اتبع الباحث طريقة التحليل الو�صفي،وا�صلوب حتليل املحتوى يف حتليل العينات 

جمتمع وعينة البحث
ق���ام الباح���ث باأختيار عينة البحث الت���ي بلغ عددها )9( ب�صورة ق�صدي���ة نظرًا ل�صعة جمتمع 

البحث وتعذر امكانية ح�صر اعداده اح�صائيا لتنوعه الكبري واملتنوع .
فق���د اطلع الباحث على املتوفر منها بعد ان الحظ توف���ر متغريات �صكلية وب�صرية عدة ت�صلح 

لغر�س التحليل واملناق�صة  وا�صتبعد البقية لتكرار املتغريات او ل�صوء الطباعة.
وقد مت ت�صمية املتغريات املذكورة واملوؤثرة يف املنجزات الطباعية وكماياأتي:

)متغ���ري الفكرة ، متغري التنظيم ال�صكلي ، املتغري الوظيفي ، متغري اخلطاب الب�صري ، متغري 
احلركة وااليقاع  ،املتغري اللوين ، متغري العنا�صر التيبوغرافية ، متغري التقنيات االخراجية(
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اداة البحث
لتحقي���ق اهداف البح���ث ، اعتمد الباحث على املوؤ�صرات الفكري���ة واجلمالية والفنية والتقنية 

التي انتهى اإليها االطار النظري وموؤ�صراته يف بناء اداة البحث ب�صورتها االولية.
وق���د قام الباح���ث بعد ت�صميم ا�صتم���ارة التحلي���ل ب�صورتها االولية عر�صه���ا على) جلنة من 
اخل���رباء(17* من ذوي االخت�صا�س لبيان �صدق اال�صتمارة يف قيا�س الظاهرة التي و�صعت من 

اجلها وثبات االداة .

حتليل العينات ومناق�ستها
1- متغري الفكرة

تع���د الفك���رة يف املنجز الطباعي ه���ي جوهر العمل الفن���ي واملو�صوع املبتكر الت���ي ت�صفي على 
املنج���ز الت�صميمي بن���اًء ات�صاليًا متكونًا م���ن ثنائية ال�صكل وامل�صمون ال���ذي يكون قادرًا على 
التعبري عن االح�صا�س وال�صعور بفكرة املو�صوع املثار من خال العمل التي تكون بدورها قادرة 
عل���ى جذب املتلق���ي، و�صد نظره والجتعل���ه ين�صرف عنه، ك���ون ان الفكرة قد ول���دت من اأجل 
تو�صي���ح املو�ص���وع وابرازه ومب���ا ان عملها ابتكاري وخ���اق فاأنها تكون ا�صبه مب���راآة عاك�صة ملا 
يتمتع به امل�صمم من موهبة وقدرات ابتكارية واظهار الحا�صي�صه وانفعاالته الذاتية يف منجزه 

الت�صميمي الطباعي.
فامل�صم���م يهت���م باأدواته املتنوعة ليتح�ص���ل على قيم جمالية يف تكوي���ن ب�صري جديد ومتغري 
يحم���ل قيم���ا فكرية ت�صميمي���ة تعّد م���ن اول ال�صروط الت���ي ينبغي مراعاته���ا يف اجناز العمل 
الت�صميم���ي. اإن عن�ص���ر االأهمي���ة والتاأثري يف املتلق���ي هو الذي يقود امل�صم���م اىل البحث عن 
اخل���ط التاث���ريي ومابه من اأهمية البحث ع���ن االأفكار التي تكون اأف���كارًا ذات تاأثري ت�صميمي 
عل���ى املتلقي اأكرث من غريها و�ص���واًل لتحقيق غاية مو�صوعية جديدة جديرة باالجناز وال�صيما 
اذا كان���ت هذه الفكرة حت���وي عن�صر الت�صويق والغرابة واالثارة غ���ري التقليدية التي ت�صهم يف 
جذب انظار املتلقني، فكلما كانت الفكرة غري تقليدية زادت فر�صة اقبال املتلقي على م�صاهدة 
املنج���ز واالهتم���ام به ولذا يعد اختيار الفكرة املنا�صبة م���ن اأهم املتغريات التي توؤثر يف املنجز 

الطباعي، ومتثل مركز االهتمام ملو�صوع الت�صميم.
ل���ذا ف���اأن التفكري االبداعي ينت���ج عنه افكارًا تت�ص���ف باال�صالة نتيجة العاق���ة القائمة مابني 
قيم���ة العمل وبنائية الفكرة، كون ان عنا�ص���ر العمل الت�صميم التي تنطلق منها الفكرة ترتبط 
بالغر����س الوظيف���ي، وتك���ون مقرتنة م���ع التكوين الفن���ي واجلمايل لي���وؤدي اىل تلبي���ة رغبات 
واحا�صي����س املتلق���ي . ويعد اال�صا����س يف العمل كونه الن�صاط الذهن���ي الت�صميمي لدى امل�صمم 
ال���ذي مبوجب���ه �صيقوم ببناء عمله او منجزه الت�صميمي الطباع���ي واآليته املتداخلة التي تعتمد 

على خميلته الت�صميمية وثقافته ومعرفته وخرباته املرتاكمة ال�صابقة وقدرته الفنية.
17 * اخلرباء هم:

د. خليل ابراهيم الوا�صطي – ا�صتاذ – كلية الفنون اجلميلة- جامعة بغداد.
د.قدوري عراك – ا.م – كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد .

د. انت�صار ر�صمي مو�صى – ا.م – كلية الفنون اجلميلة – جامعة بغداد.
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والغر����س م���ن كل هذا االداء هو حتقي���ق االت�صال، واي�صال الفكرة التي ت���وؤدي اىل التاأثري يف 
املتلق���ي واثارته وحتفي���زه لتقبل املنجز الطباع���ي انطاقا من م�صادر الفك���رة التي ي�صتوحي 
امل�صمم منها بناء فكرته وهي املو�صوع والهدف اال�صا�س الذي ي�صاعد امل�صمم يف بناء الفكرة، 
فامل�صم���م ماه���و اال ان�صان يتاأثر وي�صتلهم افكار عمله من حميط���ه وموروثه وقيمه الفنية ومن 
ث���م ينتق���ي من تلك العنا�صر املحيطة مبا يخدم فكرته لتحقي���ق الغر�س الت�صميمي من خال 
عمليات ت�صميمية عديدة ) حذف اأو ا�صافة ( و�صواًل لتحقيق عاقات ت�صميمية جديدة توؤدي 
اىل فك���رة ذات معن���ى مرتبطة باملو�صوع اال�صا�س وهذا مايظه���ر يف االأمنوذج رقم ) 1 ( التي 

تظهر فيه الفكرة االبتكارية املتنوعة والغريبة املوؤثرة متغريًا يف املنجز الطباعي .

منوذج رقم / 1  
املوا�سفات العامة

مل�ســق دعائي لبطولــة كاأ�س العامل 
 2010

القيا�س : 50×100�صم
الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان

الفك���رة الرئي�صة للمل�ص���ق م�صتوحاة من 
�صكل خارطة ق���ارة افريقيا متج�صدة على 
�ص���كل العب ي�ص���دد الك���رة براأ�ص���ه وهذه 
الفك���رة املبتك���رة ذات الدالل���ة الرمزي���ة 
الوا�صح���ة م�ص���رية اىل فك���رة احلما����س 
وامل�صاع���ر الكب���رية لق���ارة افريقي���ا جتاه 
لعبة كرة الق���دم ويج�صد احللم االفريقي 
يف ا�صت�صاف���ة كا�س العامل الذي حتول اىل 
حقيقة وجت�صد فك���رة املل�صق على الرغم 

م���ن ب�صاطت���ه الت�صميمي���ة ع���ن العاق���ة 
احلميم���ة التي جتمع افريقي���ا وكرة القدم من خال وجه رجل ميث���ل كل افريقي �صغوف بكرة 
الق���دم، كم���ا ان فكرة املل�صق قد ا�صتوحت الوانه من ال���وان البلد املنظم وهو جنوب افريقيا ، 

لقد كان الت�صميم موفقًا  حلد كبري يف عك�س  الثقافة  والروح االفريقية يف فكرة املل�صق .

2- متغري التنظيم ال�صكلي
مما ال�صك فيه ان الروؤية الب�صرية واالدراكية تتاأثر بعدد من املتغريات التي يحتكم لها التنظيم 

ال�صكلي ملجموعات العنا�صر يف املنجزات الطباعية امل�صممة على اختاف انواعها.
وق���د و�صف���ت هذه املتغريات بو�صفها قواع���د و�صفية ملجموع هذه العنا�ص���ر املدركة ح�صيًا وقد 

عرفت ح�صب درا�صات علماء نظرية ال�صكل مببادىء التجميع اجل�صطالتي وهي :
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اإن كل ادراك ه���و كلي �صامل فامل�صاهد او املتلقي يقوم بعملية ادراك ال�صكل كمجموعة متكاملة 
الفا�ص���ل ب���ني اجزائها، وهذا يقودن���ا اىل ان ادراك التفا�صيل او الف���روق بني �صكلني متماثلني 
تتطل���ب منا جمهودا او م�صحًا ب�صريا منظمًا ودقيقًا وه���ذا مايظهر يف التكوينات الت�صميمية 

ذات البنى االيقونية.
عاق���ة ال�ص���كل باالر�صية وهي تخ�صع اىل مبداأ التميز الب�ص���ري فاالن�صان قبل اأن ي�صتطيع اأن 
يت�صل���م املعلوم���ات الب�صرية يج���ب عليه اأن يكون ق���ادرًا على ان مييز بو�ص���وح مابني اال�صكال 
الناقل���ة للمعلوم���ات ،ومابني خلفياتها، وعلي���ه البد اأن يكون ال�صكل وا�صح���ًا ومميزًا لار�صية 
الت���ي عادة ماتبدو خلفه، وتكون اأب�صط م���ن ال�صكل الذي عادة مايبدو اأ�صغر من االر�صية التي 
ت�ص���كل عمق���ًا له .ان تباين االنظم���ة الت�صميمية من حيث الب�صاط���ة والتعقيد ت�صهم جميعا يف 
حتقي���ق املنج���ز الطباعي نتيجة جدلي���ة التبادل واملغايرة فيم���ا بني العنا�ص���ر املوؤ�ص�صة فكلما 
كان���ت املنظومة العاقاتي���ة متوازنة على وفق اأ�ص�س ومرتكزات نظامي���ة كانت اهميتها وقوتها 
يف اجل���ذب الب�ص���ري اقوى من خال اقرتانها باحل�س التعبريي ال���ذي �صكل القيمة احلقيقية 

للمنجز الت�صميمي .
كم���ا ناح���ظ يف االأمنوذج رق���م) 2 ( الذي يتبني في���ه التنظيم ال�صكلي متغ���ريًا موؤثر، يف بنية 

املنجز الطباعي .

منوذج رقم/ 2
الو�سف العام                                   
�سعار ال�سندوق العاملي للطبيعة

القيا�س/ 10×10�صم
الطباعة / �صلك �صكرين لون واحد

اعتم���د امل�صم���م التنظي���م ال�صكل���ي 
االدراك  قوان���ني  عل���ى  امل�صتن���د 
الت�صمي���م  ه���ذا  يف  اجل�صطالت���ي 
والعاق���ة املت�ص���ادة ماب���ني ال�ص���كل 
واالر�صية مما انتج �صكًا امتاز بقوة 

اجلذب الب�صري.
3- املتغري الوظيفي

     حت���دد الوظيف���ة بو�صفه���ا عام���ًا 
ا�صا�صي���ًا يف العم���ل الت�صميم���ي وجه���ة الت�صمي���م وهيئاته من حي���ث اال�صتخدام���ات املتنوعة  
للل���ون، والن�صجة، وااليقاع، والتواف���ق وقد حاول امل�صمم الطباعي جاهدًا اىل حتديث ا�صاليبه 
الت�صميمية ب�صورة م�صتمرة ، وباأختاف الوظيفة تختلف اخلامة، ويختلف ال�صكل ولذلك فاأن 
امل�صمم عليه اأن يدر�س متطلبات وظيفة ال�صيء امل�صمم لي�صمن جناح العمل الت�صميمي ولكي 

يختار اخلامات املنا�صبة له لي�صكلها بوعي بحيث تفي الهدف املرجو منها.
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واجلم���ال والوظيفة يرتبط���ان ببع�صهما يف العمل الت�صميم���ي دون اأن يعرت�س اأحدهما طريق 
االخ���ر، وعلى الرغم م���ن هذا الرتاب���ط الوثيق يجب اأن اليغف���ل امل�صمم الوظيف���ة اال�صا�صية 
للت�صمي���م واملنفعة املتوخاة من هذه الوظيفة، واأن اليتقيد بال�صرط اجلمايل بحيث يطغي على 

املتغري الوظيفي ويفقده فعله الوظيفي املوؤثر.
اإن اآلي���ة عمل الوظيف���ة يف املنجز الطباعي تتبع �صرطني مهمني هم���ا جذب االنتباه واملحافظة 
عل���ى ذلك اجلذب من خال ا�صتحداث تنظيم �صكلي موؤثر، واعتماد فاعلية لونية موؤثرة، وكل 
ه���ذا ي�صهل على امل�صمم اداء ر�صالته الت�صميمي���ة املوؤثرة على املتلقي، وان تلك العنا�صر التي 
تعمل جمتمعة يف حتقيق وظيفة املنجز الطباعي التي تتغري تبعًا لتغري تلك العنا�صر اأو االجزاء 
املكون���ة للنظ���ام الت�صميمي العام فاأنها جتعل العمل امل�صمم يحم���ل قيمًا حلاجات معينة ،لذا 
فاأن اأهم مايت�صف به الت�صميم وال�صيما يف املنجز الطباعي هو وظائفيته وان قيمة الت�صميم 
وفائدت���ه ترتب���ط مب���دى حتقيقه لهذا اله���دف اأي حتقي���ق غر�صه كما يت�ص���ح ذلك من خال 

االأمنوذج رقم ) 3 (.

منوذج رقم/3
الو�سف العام

جانــريو  ريــودو  مدينــة  �سعــار 
لاللعاب االوملبية عام 2016

القيا�س/50×35�صم
الطباعة/ اوف�صيت اربعة الوان

ب�صيط���ة  ج���اءت  ال�صع���ار  فك���رة 
وغ���ري معق���دة م���ن خ���ال االختزال 
ال�صكل���ي للمفردة الب�صري���ة والتوزيع 
بطريق���ة  والكرافيك���ي  التيبوغ���رايف 
به���دف  توح���ي  للب�ص���ر  مريح���ة 
ووظيف���ة دورة االلع���اب االوملبية وهو 
م���ن  وتوحيده���م  ال�صع���وب  جتمي���ع 
خ���ال الريا�صة كم���ا ان امل�صمم قد 
الب�ص���ري يف  نقط���ة اجل���ذب  جع���ل 

املركزجلذب انتباه املتلقي لثاثة امور دفعة واحدة وهي ال�صكل االيقوين للم�صاركني يف الدورة 
وا�صم املدينة وتاري���خ التنظيم و�صعار اللجنة االوملبية الذي اتخذ قاعدة لل�صعار كونها الراعية 
الر�صمية للحدث كما ياحظ ا�صتخدام درجات لونية ب�صيطة، وغري معقدة م�صتوحاة من �صعار 
اللجن���ة االوملبية الذي ميثل القارات اخلم�س مم���ا انعك�س هذا االمر على �صعور املتلقي باالداء 

الوظيفي لل�صعار .
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4- متغري اخلطاب الب�صري
تعتمد لغة اخلطاب الب�صري يف اأغلب املنجزات الطباعية على ا�صلوب املقارنة والتعبري املبالغ 
ب���ه لت�صهيل الفهم فعل���ى �صبيل املثال يف ت�صمي���م االعانات التجارية نرى ه���ذا ب�صكل وا�صح 
جدًا من خال مو�صوع الر�صالة الب�صرية و�صرعة ا�صتيعابها وذلك باأنها تتم عن طريق حتويل 
�صورة ال�صلعة او املنتج اىل امر قابل للتحقيق لذا نرى يف االعانات التجارية دائمًا مات�صتخدم 
اأجم���ل العب���ارات واأف�صل الكلمات يف عملي���ة اخراجها، فاالعان التج���اري يهدف اىل حتويل 
منت���ج اأو �صلع���ة ما اىل �صيء مرغوب في���ه وكذلك االمر يف باقي املنج���زات الطباعية وان كان 
االم���ر اأقل و�صوحًا م���ن االعان التجاري، ل���ذا فامل�صمم يحاول هنا ان يوظ���ف كل امكانيات 
اللغ���ة الب�صرية وبكل ابعادها بحي���ث ا�صبح يف ع�صرنا احلايل من النادر جدًا ان جند اعانًا 
م���ن دون وجود �صورة اأو ر�صم اأو ل���ون، الأن ال�صورة يف املنجز الطباعي و�صيما االعاين ماهي 
اىل عب���ارة عن تكوين معرب ع���ن ال�صلعة التي تدعو املتلقي اإىل ان يتاأمله���ا ويعجب ويتاأثر بها. 
ه���ذا االم���ر حتم عل���ى امل�صمم اأن يبحث دائم���ًا عن التاث���ري الب�صري لي�صتطيع اث���ارة الروؤية 
ليحقق فعًا موؤثرًا لدى املتلقي جتاه املنجز الطباعي فرنى امل�صمم الطباعي يلجاأ اإىل ا�صلوب 
الت�صخي����س امل�صخم لل�صلعة يف و�صعية مثالية تظهر �صفاتها اال�صتعمالية واجلمالية يف اأح�صن 
وجه اأو اال�صتعانة ب�صخ�صية معروفة وذات جاذبية عند املتلقي فت�صبح ال�صلعة ذات تاأثري كبري 

على املتلقي.
فالغر����س من املنج���ز الت�صميمي هو املخاطبة الب�صرية وهو �صمم ل���ريى وي�صد نظر امل�صاهد 
لي�صهل اإي�صال الر�صالة الب�صرية للفرد اأو املجتمع، فاحلرف املكتوب مل يعد ا�صارة �صوتية فقط 
وامن���ا ا�صبح له دورًا اك���رب يف عملية تكوين ال�صورة وليعرب عن نف�ص���ه تعبريًا تلقائيًا، فاملنجز 
الطباعي الذي ي�صتعمل الكام فقط ي�صبح دعاية غري مفيدة احيانًا لكن املنجز عندما يتحول 
اىل م�صهد ب�صري او ر�صالة ب�صرية مقنعة وال�صيما يف جمال االعانات التجارية فانه ي�صاعف 
قيمته وتاثريه على املتلقي من خال تنظيم وتكوين �صطح االعان الطباعي ت�صبح عني املتلقي 

طرفًا يف تكوين املعنى.
اإن تاث���ري االعان الميكن ان نلحظ���ه اال من خال تاثريه يف احلياة االجتماعية والثقافية لدى 
النا����س فيتك���ون له اث���رًا كبريًا يف �صلوكهم اليوم���ي ، ان الر�صالة االعاني���ة ماهي اال باغ يتم 
ار�ص���اه بوا�صطة االعان وهذا الباغ لي�س مع���زول مبفرداته بل هو خطاب منطقي وقد الياتي 
اجل���واب عنه ف���ورًا بل يعتمد على اح���داث ومعطيات �صابق���ة كرد على دعاية اخ���رى مناف�صة 
ل�صرك���ة او جه���ة ما تنتج ال�صلعة نف�صه���ا. وهو خطاب متقطع ذو مراح���ل اأي ان اجلهة املنتجة 
تق���وم باالعان امل�صتمر لتاكيد ح�صور منتجها ب���ني املنتجات االخرى فيتلقى امل�صاهد االعان 

على فرتات متعاقبة فتبقى �صورة االعان را�صخة يف خميلته.
ويعّد الن�س املوؤثر االويل املهم حلركة الت�صميم يف االعان اأو املنجز الطباعي اذ ي�صتقى منه 
امل�صم���ون الذي ي�صتوحى منه الفكرة التي يبنى يف �صوئه���ا التكوين والن�س وهو كل خطاب مت 
تثبيته بوا�صطة الكتابة كما ف���ي االمنوذج)4( الذي يظهر فيه اخلطاب الب�صري متغريًا مهمًا 

يف بنية املنجز الطباعي ودوره الكبري يف خلق املعنى.                                        
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االمنوذج)4(                            
املوا�سفــات العامة /اعــالن دعائي 

ل�سركة ا�سيا �سيل          
القيا�س: 100�صم x70�صم

الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان
يوؤكد االعان الدعائي اهمية لغة اخلطاب 
الب�صري م���ن خال تاأكيد هويتها املميزة 
ولغتها التعبريي���ة بو�صاطة متغريات اللون 
الن����س االعاين  وا�صتخ���دام  وال�ص���ورة 
املنا�صب للحدث يف جمتمع معني وتوظيفه 
يف البني���ة اللفظية للن�س ودم���ج اللفظي 
بااليق���وين ،حي���ث مت توظي���ف )منا�صب���ة 

حلول �صهر رم�صان يف هذا االعان(. 
                                                                         

5- متغري احلركة وااليقاع
تعّد الروؤية عند الب�صر باأنها تقوم على وفق 
مبداأ القراءة املتتابعة واملت�صل�صلة لاأ�صياء 

يف الواقع ولاأ�صكال يف الر�صوم، وان العني تقوم بعملية قراءة ال�صورة بناء على مراكز القوى 
حي���ث انها تقوم بتتبع االألوان واالأ�صكال اأي انها عملي���ة �صري عمل متحرك وديناميكي، ولي�صت 
روؤية �صاكنة اأو جامدة اأو خاملة، ومن املعلوم لنا ان احلركة يف ال�صور والر�صوم واالأ�صكال نابعة 
عن عملية تتابع اال�صكال والعنا�صر والقيم الفنية.وتقوم العني من خال هذا التتابع الب�صري 
لهذه املفردات الت�صميمية وقيمها الناجتة عن عملية جتميعها وانتظامها مراكز موؤثرة توؤثر يف 
�صعورنا املرئ���ي واالدراكي كون ان الروؤية الب�صرية للموؤثرات والعنا�صر هي لي�صت جمرد جمع 
ع���ددي اأو ح�صابي لهذه املوؤثرات بل هي روؤي���ة ديناميكية م�صافًا اليها القيم النا�صئة من جتمع 
املف���ردات الت�صكيلية فهي لي�صت طريقة هند�صية اأو ريا�صي���ة بحتة التاخذ بعني االعتبار القيم 
املت�صمنة واملتولدة عن جمع املفردات واالجزاء اإن احلركة يف املنجز الطباعي من خال عملية 
الروؤي���ة االب�صاري���ة ت�صعنا اأمام تنوع كب���ري مل�صادر احلركة يف ال�ص���ورة اأو امل�صهد مما يجعل 
الفهم الب�ص���ري يدخل ويتفهم احلركة الطبيعية عندما ي�صي���غ التخطيطات املوجهة وعندما 
ينظم، ويركب اال�صكال، وي�صوغ معاين وتعابري متحركة مما يوؤدي اىل ان عملية الوعي والفهم 
الب�ص���ري حلركة اخلطوط وااللوان واال�صكال �صوف يعط���ي للمحتوى الت�صميمي تعبريًا وبعدًا 

زمنيًا متحواًل ومنظورًا متوافقًا ومبنيًا على عاقات متحركة متبادلة.
ومبا ان لكل عمل فني ايقاعه الطبيعي مهما كان هذا االيقاع فماهو اال حركة م�صتمرة التتوقف 
بالن�صب���ة لان�صان وهو ا�صب���ه بالتنف�س ونب�صات القل���ب، وتعاقب الليل والنه���ار اأما االيقاع يف 
امل�صه���د الثاب���ت فهو يعتمد على عملية توزيع امل�صاحات والكتل وااللوان اأي انه يعتمد على املثري 
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الب�ص���ري كاخل���ط واللون والن�صج���ة واحلجم كما ان االيق���اع الت�صميمي ونظام���ه يعتمد على 
عملية تنظيم عاق���ات ال�صكل واالر�صية وامل�صاحات الكبرية وال�صغرية والعنا�صر الت�صميمية 
املنف�صلة واملرتابطة، اإن عملية توزيع العنا�صر الت�صميمية يف املنجز الطباعي مهما كان نوعه 
ماه���و اال عب���ارة ع���ن ايقاع وحركة وه���و انتقال منظ���م ومدرو�س من جزء اىل ج���زء اخر من 
خ���ال ال�صي���ادة املركزي���ة املت�صمنة يف الت�صميم حي���ث تقوم عني املتلقي بالتنق���ل من بوؤرة اأو 
مرك���ز اإىل مرك���ز داخل العمل الت�صميمي من دون اغف���ال اأو مغادرة مركز االعان من خال 
تتابع العنا�صر الب�صرية والرتكيز على بع�صها ب�صكل منظم مما يكون نوعًا من االيقاع فعملية 
التنظيم الب�صري وال�صكلي تتطلب تق�صيم املفردات الت�صميمية على مراحل، وهذا االمر مهم 
و�ص���روري حتى ت�صتطيع الع���ني ا�صتيعاب حركة التعبري، والتنظي���م والتتابع الذي جنده يف كل 
اللغات عل���ى �صبيل املثال فالكتابة تعتمد على هذه الوقفات فرنى الفا�صلة والنقطة واحلركات 
حي���ث ان التقدم ه���و تقدم ب�صكل خطي متتاب���ع وم�صتمر. اأما يف اللغ���ة الب�صرية يف املنجزات 
الطباعية فاأن هذه الوقفات تعتمد على تقدم وتراجع وتكرار وانت�صار ونوعية املفردات الب�صرية 
فااليق���اع هو مقيا�س دقيق ومق�صم ملراحل متعاقبة ومتاحقة، والبد لايقاع يف بنية الت�صميم 
الطباعي اأن يكون مت�صمنا التنظيم الداليل وال�صكلي وجم�صدًا لعاقة ال�صكل وامل�صمون �صمن 
اط���ار التنا�ص���ق الع���ام يف الت�صميم وهو مايطل���ق علي���ه ب�)االن�صجام الديناميك���ي(، وكما يف 

االأمنوذج )5 ( اذ يظهر االيقاع احلركي متغريًا وموؤثرًا على املتلقي.

منوذج رقم /5
الو�سف العام

مل�سق بيئي
القيا�س /50×70�صم

الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان
ت���ربز احلرك���ة يف ه���ذه العينة م���ن خ���ال التتابع 
ال�صكل���ي لل�صج���رة املتجهة من اال�صف���ل اىل االعلى 
لتتح���ول اىل �ص���كل طائر ان هذه احلرك���ة املتتابعة 
الت���ي ت�ص���د نظ���ر املتلق���ي ب���داأً م���ن اال�صف���ل نح���و 
االعلى تع���ّد عملية مدرو�صة لقي���ادة وتوجيه النظر 
بطريقة مدرو�صة وايقاعي���ة حيث ا�صفت  الوقفات 
والفوا�ص���ل بعدًا حركيا مثريًا مت�صمنًا بعدا تنظيمًا 
�صكليًا ودالليًا وان�صجم مع ال�صكل وامل�صمون واو�صل 
الفك���رة الت�صميمي���ة الت���ي ح���اول التاكي���د عليه���ا 
بو�صف ان الطبيعة مرتابط���ة وذات تعاي�س متوحد 
ومتكام���ل �صواء كان���ت بالن�صبة للنب���ات او احليوان 

وان جذورها واحدة .
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6- املتغري اللوين
يوؤدي اللون دورًا فعااًل يف اي�صال فكرة الر�صالة الت�صميمية يف كل املنجزات الطباعية من حيث 
قدرت���ه عل���ى جذب االنتباه وتكوي���ن االنفعال الوجداين عند املتلقي ،  ومل���ا لالوان من ارتباط 
مبعاين وم�صاعر نف�صية وملا لالوان من ا�صفاء الواقعية على املطبوع، فاللون هو عن�صر ذهني 
ل���ه عاقة بكل ماه���و موجود يف الف�صاء الت�صميم���ي فهو يت�صم باعط���اء التجان�س واالن�صجام 
والتباين والت�صاد يف ان�صاء الوحدة الب�صرية الكلية للمنجز الطباعي فوظيفة اللون اال�صا�صية 

هي جذب االنتباه كما ان له جانب تاثريي ب�صري يخاطب امل�صمم من خاله املتلقي.
فكم���ا ه���و يعّد �صفة من �صفات الهياأة فاأنه يعّد يف ذات الوقت عن�صرًا هامًا من عنا�صر اغناء 
التعب���ري الف�صائي وهي عاقة مهمة بني الهياأة والف�صاء واللون والن�صجة وحتدد خوا�س العمل 
الفن���ي ومابه من قيم فنية وم�صاهمة امل�صمم اح�صا�صه و�صعوره او التعبري عن نف�صه وم�صاعره 
عل���ى وفق قيم جمالي���ة عن طريق ن�صاطه وفك���ره االبتكاري، واللون له جاذبي���ة كبرية وموؤثرة 
ب�صكل بارز يف ابراز الهياأة ،فااللوان الباردة تبدو بعيدة وااللوان احلارة وال�صيما اللون االحمر 
يب���دو اأق���رب للم�صاهد ومن خ���ال اختاف القي���م اللونية تتك���ون االنطباع���ات املختلفة التي 
ميك���ن ان ت�صيفه���ا على الت�صميم كما تكون احلاالت التي ي�صع���ر بها املتلقي من املتعة احل�صية 
والذهنية كما لها من تاثريات �صايكولوجية متنوعة ا�صافة اليحاءتها الوزنية فااللوان الفاحتة 
والب���اردة توهم املتلقي باوزان خفيف���ة فيما ت�صعرنا االلوان القامتة واحل���ارة بانها اكرث كثافة 
ووزنًا.والل���ون مبا ي�صفيه من خ�صائ�س مظهرية يحقق اجلاذبية املرئية لا�صكال امل�صتخدمة 
يف الت�صامي���م الطباعية وماي�صفيه من حماكاة وواقعي���ة يف جت�صيد الطبيعة وزيادة جاذبيتها 
املرئي���ة مقارن���ة بالت�صاميم غري امللون���ة ان عملية توظيف اللون يف املنج���ز الطباعي البد وان 
حتمل ارتباطات معينة تكمن خلف توظيفها كونه ي�صفي قيما تعبريية ودالالت رمزية ميكن من 
خالها نقل مايريده امل�صمم من خال منجزه الطباعي مبا يحقق التوافق الفكري مع املتلقي 
ف�ص���ًا عن قيادة وتوجي���ه ب�صره وجذب االنتباه نح���و الت�صميم اذ انه ي�صي���ف للمطبوع قيمًا 
جمالية موؤثرة من خال عاقاته اللونية وتداخله مع العنا�صر الب�صرية االخرى مبا يوؤدي اىل 
حتقي���ق انطباع موؤث���ر وقوي للمنجز الطباعي.والتنوع اللوين ال���ذي يلجاأ اليه امل�صمم �صيحقق 
اح�صا����س قوي وموؤثر ل���دى املتلقي بالعمق واحلركة على وفق انفعاالت���ه وثقافته، وباالمكان اأن 
نع���د التباين اللوين بحد ذاته هدفًا لتكوين االح�صا�س احلركي وانه ينقل ب�صر املتلقي من لون 
اىل اخ���ر �صمن مركز �صي���ادة املنجز الطباعي ل���ذا فاأننا نعد املتغري الل���وين وتدرجاته موؤثرًا 
يف البني���ة الت�صميمية للمنجز الطباع���ي، وال�صيما التقنية الرقمية احلديثة قد مكنت امل�صمم 
الطباع���ي عل���ى احل�صول عل���ى االف التدرجات اللونية من جعل هذا املتغ���ري موؤثرًا وفاعًا يف 

املنجز الطباعي.
والنموذج) 6 ( ميثل قوة اجلذب اللوين يف املنجز الطباعي ومدى تاأثريه على املتلقي.
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اأمنوذج رقم/6
املوا�سفات العامة

غالف جملة اطفال ) جملة ماجد(
القيا�س :29×22.5�صم

الطباعة : اوف�صيت اربعة الوان
ناح���ظ يف العين���ة م���دى فاعلي���ة وتاأث���ري 
القيمة اللوني���ة امل�صتخدمة يف جذب االنتباه 
لغ���اف املجل���ة وخا�ص���ة اذا كان���ت موجهة 
لفئة عمرية معينة مثل االطفال  فالت�صميم 
ركز هنا عل���ى ال�صيادة اللوني���ة الرباقة من 
خ���ال تاأكي���د العن���وان الرئ�س ا�ص���م املجلة 
حي���ث ا�صتخ���دم الل���ون االحمر ل�ص���د انتباه 
املتلق���ي ف�ص���ًا عن باق���ي العنا�صر االخرى 
ذات االل���وان املتباينة فكانت هناك تنقات 
لوني���ة ممتعة وجذابة ا�صفت على الت�صميم 
احلرك���ة والتنوع واحليوية املعربة عن روحية 

االطفال ومرحهم.

7- متغري العنا�صر التيبوغرافية والكرافيكية
نتيج���ة التطور الكب���ري يف عملية االخراج الت�صميم���ي، وكرثة العنا�ص���ر الت�صميمية، وتنوعها 
التقني والفن���ي ا�صحت التيبوغرافيا عن�صرًا من عنا�صر بنائي���ة للمنجز الطباعي اىل جانب 
العنا�صر االخرى الكرافيكية كال�صور والر�صوم بحيث تتكامل معها فنيا ووظيفيًا ، وعملية اعداد 
العن�ص���ر التيبوغ���رايف تاتي يف اولوية ومقدمة العنا�صر يف االهمي���ة الت�صميمية بحيث تتحقق 
الوظيف���ة يف املنجز الطباعي من خ���ال االهتمام بو�صع الن�صو����س والكتابات بطرق مقروءة 
ومريحة للنظر من خال ربطها بالعنا�صر الت�صميمية االخرى على وفق نظام حمدد لت�صميم 
املنج���ز الطباعي.فمن املعاجلات الت�صميمية الفني���ة والتقنية للن�صو�س الكتابية باأنواعها هي 
مايخ����س نوع اخلط الكتابي وخ�صائ�صه، يع���د الو�صوح يف الن�صو�س من املعاجلات املهمة يف 
عملي���ة االدراك الب�صري لدى املتلقي بحيث تعتمد الطباعة اجليدة على التباين الب�صري بني 
نوع اخلط الكتابي، وبني الكتل الن�صية والعنوانات البارزة والف�صاء االبي�س املحيط بها.وعلى 
امل�صم���م اأن يعي بع�س احلقائق الت�صميمية ماب���ني احلروف العربية والاتينية ففي الاتينية 
جن���د ان احلروف حتتوي عل���ى جمموعة من الف�صائ���ل وذلك فيما يتعلق باحل���روف املرتفعة 
واالخ���رى املنخف�صة واالخ���رى الثابتة على ال�صطر، كما ان احلروف العربية هي االخرى اي�صًا 
تق���وم على هذا اال�صا�س فاحلروف العربية تنق�صم على جمموعة ف�صائل تختلف فيها االو�صاع 
واالطوال علمًا ان احلرف العربي املطبوع م�صمم منذ البداية على اأ�صا�س خط الن�صخ وهو من 
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اخلطوط التي متتاز با�صتقامتها على ال�صطر، والمتيل فيها الكلمات واالحرف مثلما هو احلال 
يف اخلط���وط االخرى كالرقعة ،والديواين، والتعليق. اإن عملية قراءة احلرف الطباعي تتفاوت 

ح�صب نوع احلرف وطريقة تن�صيده واخراجه  وطباعته .
اأم���ا مايتعلق بالعنا�صر الكرافيكية ) ال�صور والر�ص���وم وااللوان ( فانها تعد لغة عاملية يفهمها 
اجلمي���ع ويدركه���ا ب�صهول���ة وبدرج���ات من التف���اوت وقد ا�صتخدم���ت لعنا�ص���ر الكرافيكية يف 
االعان���ات التجارية املطبوعة ب�ص���كل خا�س واملطبوعات ب�صكل عام بحي���ث تكون لدى املتلقي 
مانطل���ق عليه بالعقلي���ة لدرجة ان الكلمات والن�صو�س التي ت�صتخ���دم للتعبري عن فكرة معينة 
الب���د ل�صمان جناحها من ان تخلق لدى املتلقي �صورة عقلية لهذه الفكرة وان عملية ا�صتخدام 
ال�ص���ورة مع الن����س اأو الكلمات يكون لها دورًا موؤثرًا يف تو�صيح الفكرة، ان لل�صورة دورًا مهمًا 
يف عملي���ة اجل���ذب الب�صري ومدخًا مهم���ًا اىل مركز التاثري الب�صري فع���ني املتلقي تنجذب 
اىل ال�ص���ورة مبا�صرة ومن ث���م تنتقل اىل بقية العنا�صر االخرى ويرج���ع هذا اىل قوة اجلذب 
الت���ي تتمتع بها ال�صورة. واالأمن���وذج رقم )  7  ( يو�صح فاعلية العنا�صر التيبوغرافية ) املادة 
املكتوبة ( والعنا�صر الكرافيكية ) ال�صور والر�صوم وااللوان ( بو�صفها متغريًا مهمًا وموؤثرًا يف 

بنية الت�صميم الطباعي .

منوذج رقم/7
املوا�سفات العامة

غالف جملة اجنبية
القيا�س: 29×22.5�صم       

الطباعة : اربعة الوان
تت�صح من خال العينة  التكامل الفني واجلمايل 
والوظيف���ي للعنا�ص���ر التيبوغرافي���ة والكرافيكية 
فالن�صو����س ج���اءت بطريق���ة فني���ة وا�صحة من 
ناحية املقروئية، والتنوع اللوين، والتوزيع املكاين 
داخ���ل الف�ص���اء الت�صميمي ولعب الل���ون االبي�س 
للخلفي���ة دورًا ب���ارزًا يف ايجاد تباي���ن لوين مريح 
لقراءة الن�صو����س، وابرازها ،كما اأدت العنا�صر 
الكرافيكية من �صور وا�ص���كال والوان دورًا موؤثرا 

يف التاث���ري الب�ص���ري وجذب عني املتلقي نح���و ال�صورة ومن ثم تتنق���ل اإىل العنا�صر الب�صرية 
االخرى ب�صهولة ومرونة ومتعة ب�صرية وجذابة لغاف املجلة .

8- متغري التقنيات االخراجية
يدخ���ل العامل التقني جزءًا ا�صا�صيًا ومهمًا يف خمتلف الفعاليات االن�صانية املتنوعة وقد ا�صهم 
التط���ور التقن���ي املتزايد يف �صهول���ة نقل االف���كار والعلوم والثقاف���ات ال�صيم���ا الفنية مبختلف 
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انواعها، وبتزايد احلاجة االن�صانية ازداد االحتياج اىل املطبوعات التي تت�صف باجلودة العالية 
وبالتقنية االخراجية املبهرة التي ت�صيف الواقعية وامل�صداقية واجلمالية على املطبوع.

وللو�صول اإىل هذه النتائج فان االمر يتطلب قدرات فنية عالية ومتعددة متمثلة بالتجربة واملعرفة 
الت���ي تكون متح�صلة لدى امل�صمم الطباعي فيما يخ�س عمليات الطباعة والتقنيات الطباعية 
احلديث���ة، وم���ن هنا تاتي اهمية ترجم���ة الفكرة الذهنية للت�صميم وعملي���ة حتويلها اىل �صيء 
مادي ملمو�س ذو قدرة ات�صالية فعالة تعتمد يف بنائها على االداء الوظيفي املدعوم بالتقنيات 
االخراجي���ة التي تعزز االبعاد اجلمالية والتعبريية لتلقي مع مدركات املتلقي احل�صية والفكرية 
على اعتبار ان الو�صائل التقنية متغريات موؤثرة ت�صعى لتحقيق منجز طباعي ذو �صفات متميزة 
وفعالة، فلكل و�صيط مادي خ�صائ�س جمالية وامكانيات تعبريية مما ي�صاعد امل�صمم ويوجهه 
ويق���ود انفعاالته يف ن�صق معني ويحق���ق مايريده، فالتقنيات االخراجي���ة الطباعية املتنوعة يف 

املنجز الطباعي تركت للم�صمم خيارات متنوعة لكل خيار �صماته وخ�صائ�صه وا�صاليبه.
يف ع�صرن���ا احلايل وبعد دخول احلا�صوب االلكرتوين يف جمال الت�صميم الطباعي فانه اأ�صهم 
م�صاهمة كبرية جدًا يف ترجمة االفكار الت�صميمية يف �صتى املنجزات الطباعية حتى و�صلت اإىل 
اأف�صل النتائج وباملقارنة بني منجزين طباعيني نفذ اأحدهما بتقنية تقليدية واالخر نفذ بتقنية 
رقمي���ة حديثة ن�صتطيع ان نلم�س فعل االداء التقني على املنجز الت�صميمي وهذا ماناحظه يف 

النماذج ) 8و9 (.

اأمنوذج رقم/   8  
املوا�سفات العامة

مل�سق دعائي ل�سركة 
�سيارات مار�سيد�س
القيا�س/50×70�صم

الطباعة  / اوف�صيت لون واحد
يت�صح التاثري التقني واالخراجي 
يف هذه العينة الت���ي متثل اعانًا 
مار�صيد����س يف  ل�صرك���ة  جتاري���ًا 

الن�صف االول من القرن الع�صرين حيث كانت التقنيات الطباعية واالخراجية حمدودة، وكانت 
اغلب التقنيات التنفيذي���ة االخراجية يدوية وتقع على عاتق امل�صمم، ومدى مهارته التنفيذية 
مم���ا انعك�س عل���ى حمدودية التاثري اجلمايل لاعان باملقارنة م���ع  اعان ال�صركة نف�صها يف 
الوقت الراهن . اإن التاثري التقني مهم جدا وذو تاثري وظيفي وجمايل فالفكرة الت�صميمية قد 
الت�صل للمتلقي، واأن و�صلت فان جوانب مهمة تكون قد فقدتها ب�صبب الفقر التقني االخراجي 
وال�صيم���ا يف املجال الدعائ���ي يف املنجزات الطباعية فهناك جوانب تقني���ة عالية وبالغة الدقة 
ت�صيف قيمًا جمالية ووظيفية اإىل الفكرة الت�صميمية حتى لوكانت الفكرة �صعيفة فان التقنية 

االخراجية �صت�صفي عليها جانبا تاأثرييًا كبريًا.
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اأمنوذج رقم/9
الو�سف العام

مل�سق اعالين 
ل�سركة مار�سيد�س

القيا�س /50×35�صم
اوف�صي���ت  الطباع���ة/ 

اربعة الوان
يف ه���ذه العين���ة يظه���ر 
التاث���ري التقني واملتمثل 
التقني���ة  باملعاجل���ات 

املنف���ذة باحلا�صوب االلكرتوين على الت�صميم، الذي ا�صاف قيم���ا جمالية عالية امل�صتوى  من 
الل���ون واال�ص���اءة والطباعة على الرغم من ان الفكرة الت�صميمي���ة �صعيفة بع�س ال�صيء اال ان 
اجلانب التقني انقذها وا�صاف بعدًا تاثرييًا جماليًا ب�صبب التقنية االخراجية العالية وللمنتوج 

نف�صه اال ان التقنية يظهر دورها هنا باعلى م�صتوى.             

نتائج التحليل :
ان املعاجل���ات الت�صميمي���ة للفك���رة تعتم���د عل���ى االط���ار املرجع���ي للم�صم���م، ولطبيعة  1 .

املو�صوع،كما يف العينة)1(.
. ) يوؤدي التنظيم الت�صميمي دورًا مهمًا يف عملية االدراك ال�صكلي للم�صمون،)عينة 2. 2

ت���وؤدي الوظيفة املتوخاة من الت�صميم دورًا موؤثرًا يف االخ���راج النهائي للمنجز الطباعي  3 .
تبعًا لنوعية الوظيفة. )عينة3(.

اإن للن�س املكتوب دورًا مهمًا يف تعزيز البنية الداللية لل�صكل الب�صري يف املنجز الطباعي  4 .
كما يف العينة )عينة4(.

اإن للحرك���ة االيقاعية بعدًا تنظيم���ًا �صكليًا ودالليًا ين�صجم مع امل�صم���ون، ويو�صل الفكرة  5 .
الت�صميمية للمتلقي مبتعة و�صا�صة،كما يف العينة)5( .

ي�صه���م اللون م�صاهمة فعالة يف ابراز وتاأكي���د اجزاء على ح�صاب اجزاء اخرى من ناحية  6 .
ال�صد واجلذب الب�صري لعنا�صر دون غريها ،)عينة 6(. 

كان للعنا�ص���ر التيبوغرافي���ة والكرافيكي���ة تاأث���ريات �صكلية وادراكي���ة متفاوتة يف املنجز  7 .
الطباعي.)عينة 7(

كان للتقنية احلديثة امل�صتخدمة يف اجناز الت�صميم املطبوع دورًا وا�صحًا الميكن اغفاله  8 .
وذو نتائج ملمو�صة يف االظهار النهائي للمنجز الطباعي  )9،8(.
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اال�ستنتاجات
حققت الفكرة متغريًا ا�صا�صيًا ومهمًا يف املنجز الطباعي بانواعه املتعددة . 1 .

�ص���كل النظام الت�صميمي والتنظيم املربمج للعنا�صر البنائية، واالختيار االف�صل لرتاكب  2 .
ه���ذه العنا�صر ليك���ون املنجز الطباعي ذو فاعلية عالية عند املتلقي لذا ميكن عًد النظام 

الت�صميمي متغريًا مهمًا يف املنجز الطباعي.
اإن املام وفهم امل�صمم لاطر املو�صوعية والفكرية والتقنية االخراجية وتوظيفها يف بناء  3 .
مو�صوع الت�صميم وجت�صيده مبختلف املنجزات الطباعية ودوره يف تعزيز الهدف املطلوب 

ي�صكل متغريًا رئي�صيًا يف املنجز الطباعي ت�صميمًا واخراجًا .
�َص���كل اخلطاب الب�ص���ري يف املنجز الطباع���ي عاقة حوارية بني العم���ل واملتلقي، فكان  4 .
الن����س املحف���ز االول للت�صميم يف املنجز الطباع���ي ، اإذ ي�صتقي امل�صم���م امل�صمون منه 
ال���ذي ي�صتوحى منه الفكرة الت�صميمية التي �صيبني عليها التكوين لذا فان عملية اختيار 

العنا�صر التيبوغرافية والكرافيكية �صكلت جمتمعة متغريًا موؤثرًا يف املنجز الطباعي .
كان لايق���اع  دورًا موؤث���رًا ال���ذي يعد م���ن اهم اخلوا����س البنائية واجلمالي���ة يف العملية  5 .
الت�صميمي���ة الذي يظه���ر مبظاهر متنوعة من ناحية التك���رار واحلركة واال�صتمرارية يف 

الت�صميم الطباعي.
اإن متغ���ري الل���ون وتدرجاته توؤثر يف العملية الت�صميمية الي منج���ز طباعي،فاللون ي�صهم  6 .

م�صاهمة فعالة يف اي�صال فكرة املنجز الطباعي . 
حق���ق الو�صوح يف العنا�ص���ر التيبوغرافية موؤثرًا مهمًا من خ���ال املعاجلات التي ي�صعها  7 .
امل�صم���م وال�صيم���ا الن�صو����س التي تك�صب اهميته���ا الوظيفية من خ���ال و�صوحها الذي 
يتحق���ق عرب الطباعة اجليدة املبنية على التباين الب�صري بني انوع اخلط الكتابي، وكتل 

الن�صو�س والعنوانات الرئي�صة والفرعية والف�صاء االبي�س املحيط.
حقق���ت العنا�صر الكرافيكية تاث���ريًا كبريًا بو�صفها لغة عاملية ي�صتطيع ان يفهمها اجلميع  8 .
ب�صهول���ة وبدرج���ات متفاوتة تبعا حلا�ص���ة الب�صر، ودرجة فه���م وادراك املتلقي لذا فانها 

ا�صتخدمت يف املنجزات الطباعية بانواعها وكانت موؤثرًا رئي�صيًا .
كان للمتغ���ري الوظيفي تاثريًا وا�صح���ًا يف العملية الت�صميمية للمنج���ز الطباعي،كون ان  9 .

ال�صكل الت�صميمي يت�صكل على وفق متطلبات الوظيفية املناطة بالت�صميم .
كان للدور التقني احلديث ظهورًا فاعًا وموؤثرًا ومتغريًا مهمًا من جملة املتغريات املوؤثرة  10 .
يف املنج���زات الطباعي���ة بو�صفه متغريًا اخراجيًا م���ن �صانه اأن يعزز م���ن فاعلية التاثري 
االت�ص���ايل من ناحية ج���ذب االنتباه والتاثري عل���ى املتلقي من خ���ال املعاجلات التقنية 

املتنوعة التي يقوم بها امل�صمم يف املنجز الطباعي .
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التو�سيات :
يو�سي الباحث مباياأتي:-

متيي���ز املتغ���ريات الت���ي تتعلق باجلان���ب النف�صي بو�صفه���ا متغريات موؤثرة مث���ل ) املوقع  1 .
واملو�صوع،اجلمالي���ة  الفك���رة  االخراجية،حداث���ة  ،احلجم،امل�صاحة،احلركة،التقني���ة 

ال�صكلية(.
االهتم���ام باملتغريات االدراكية احل�صية املوؤث���رة على امل�صمم واملتلقي مثل االطار املعريف  2 .

واملهاري واال�صتجابات الت�صميمية ومو�صوع الفكرة املكاين والزماين.
متيي���ز ومعرفة املتغ���ريات املوؤثرة يف اثارة االهتمام مثل الل���ون واحلركة والن�س وال�صكل  3 .

وال�صورة .
متيي���ز املتغ���ريات التي توؤث���ر يف ا�صتثارة الرغبة ل���دى املتلقي كا�صل���وب الت�صميم وتقنية  4 .

عر�س الفكرة.
املقرتحات :

يقرتح الباحث القيام بدرا�صة:
املتغريات البيئية والثقافية واالجتماعي���ة واملتغريات التقنية احلديثة وانعكا�صاتها على املنجز 

الطباعي                                                                                         

امل�سادر
امل�صادر العربية

1- القراآن الكرمي.
2- ا�صماعيل �صوقي ، الفن والت�صميم،كلية الرتبية ، جامعة حلوان،1999.

3- توما�س مونرو، التطور يف الفنون، ترجمة عبد العزيز توفيق واخرون، الهيئة العامة للكتاب، 4- م�صر: 1972.
4- خلي���ل الوا�صط���ي ،فل�صفة الت�صميم الطباع���ي ولغة االت�صال الب�صري،جملة االكادميي ،جامعة بغ���داد ،كلية الفنون اجلميلة 

.1999،
5- �صكوت روبرت جيام،ا�ص�س الت�صميم،ت – عبد الباقي حممد ابراهيم،دار نه�صة م�صرللطباعة والن�صر،القاهرة،1968.

6- �صمري حممد ح�صني، حتليل امل�صمون، القاهرة: 1987، مفردة حتليل املحتوى.
7- ال�صوداين، فا�صل: اللغة الب�صرية ملكونات ف�صاء اللوحة �صمن مفهوم البعد الرابع، جريدة، العدد 2342، 2005.
8- كولز.اأ.م املدخل يف علم النف�س، ترجمة عبد الغفار عبد احلكيم واآخرون، دار النه�صة العربية القاهرة، 1970.

9- علي من�صور، �صايكلوجية االدراك،جامعة دم�صق ،1969.
10- حممد عثمان جناتي،علم النف�س يف حياتنا اليومية، ط2، الكويت،دار القلم للن�صر والتوزيع، 1988.

11- ناجي زين الدين امل�صرف، بدائع اخلط العربي ، مديرية الثقافة العامة، بغداد: 1972.
12- ناثان نوبلر،حوار الروؤية،تر:فخري خليل،دار املامون للرتجمة والن�صر،بغداد، 1987.

امل�صادر االجنبية
1- Postman .L. & Schneider N.1951.Personal Values. Visual recognition and recall، Psych -

logical Review.Vol.58.No.4. P271.
2-  Kerlinger، Fred، N. Foundatrions of Behavioral Research ، New York، 1965، p. 60.

3- Definition: three-dimensional، 2008. www.artlex.com
4- Charlotte Jirousek :Two Dimensional Illusion of Three Dimensional   Form،2008

ح�صني نا�صر اإبراهيم الدليمياملتغريات الب�صرية وال�صكلية للمنجزات الطباعية


