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فاعلية البنية التصميمية
الغلفة مجالت االطفال

�سحر علي �سرحان

الف�سل االول
تعد البنية الت�سميمية عامل مهم يف العمل الت�سميمي لغالف املجلة من خالل النماذج   
الفكرية واملو�سوعية يف اإبراز املالمح احلقيقية للمجلة والغالف هو من اهم الو�سائل االإعالمية، 
ويعد و�سيلة ات�سال واإعالم ملا حتتويه من مو�سوعات بداخلها ،كذلك التقنية االإخراجية لها دور 

مهم  يف ت�سميم الغالف 0
  وتقوم م�سكلة البحث على ال�سوؤال االآتي :هل تتمحور جمالت االطفال حول بنية ت�سميمية خا�سة 
بالبنية  تتعلق   مهمة  ق�سية  تتناول  التي  الدرا�سات  يف  النق�ص  �سد  يف  البحث  اهمية  وتتجلى  ؟ 
الت�سميمية الأغلفة جمالت االأطفال  التي تعد املفتاح الرئي�ص لعملية اإنتاج جمالت االأطفال  اما 
هدف البحث فيكمن يف ك�سف البنية الت�سميمية الأغلفة جمالت االطفال وت�سمنت حدود البحث 
جمالت االطفال العراقية والعربية )�سوريا ،الكويت،االمارات( للفرتة من 2006-2008، وقد مت 

حتديد امل�سطلحات:
1-فاعلية:                                                                                              

الفعالية، تعني اال�ستعمال العام، قدرة االنتاج باقل جمهود.)1(
وعرفت )) املقدرة على اكت�ساب العرفة من قبال املتعلمني ، وتكون خ�سائ�ص املتعلم الكفء)2(.

 التعريف االجرائي:
جمال  يف  التطبيقية  واخلربة  معرفته  اعلى  معتمد  امل�سمم  اليها  يتو�سل  التي  االبتكارية  احلالة 

ت�سميم غالف جملالت االأطفال ..

.čĒĔÜčĒēƭÜčĕĔđÜƘǍƧǒƕÜǑǈƓǈƕǄǃƒ ƔƓƙǂǃƒ ƧƒƥÜǉƧƮƓƶǆǃƒ ƗǒƕƥǙƒ ƘƓơǄƱƮǆǃƒ ǅƞƶǆÜƫǍǄƵƥǒƶƪ ( 1
.Ďĕďƭ ÜĎČČČÜ ǇƓǆƵÜ đƱÜƴǒƨǍƙǃƒǍ ƧƬǈǄǃ Ƨƪǒǆǃƒ ƧƒƥÜƗǒǆǒǄƶƙǃƒ ýƑƓƪǍǃƒ ƜƓƙǈƒǍ ǅǒǆƮƙÜƥǍǆơǆ ƥǆơǆÜƗǄǒơǃƒ (2
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2-البنية
ا�سطالحًا: )ن�ساط ذهني يهدف اىل اإدراج االأ�سياء يف نظم مفهومه وا�سحة الرتكيب، بنية الوظائف 

حمكومة يف عالئقها وهي كل مكون من ظواهر متما�سكة يتوقف كل منها على ما عداها)3(
.اجرائيا :

3-البنية الت�سميمية:
منظومة العالقة التي لي�ص لها �سكل اأو هياأة ،بل هي عملية تكوين، يغري من خالل ال�سكل والهياأة 

وعليها فاإن البنية الت�سميمية ت�سكل على وفق زمان ومكان وف�ساء م�ستندة اىل فكرة.
4-جملة االطفال:

)مطبوع دوري ي�سدر يف فرتات زمنية منتظمة اأو متتالية متعاقبة اأعدادااأو اأجزاءا ذو ت�سل�سالت 
رقمية وتواريخ حمددة حتت عنوان واحد وتخاطب اأعمارا حمددة وتكون عادة موجهة لالأعمار بني 

ال�ساد�سة واحلادية ع�سرة()4(  .

الف�سل الثاين
البنية الت�سميمية:

البنية الت�سميمية تت�سكل من جمموعة من الوحدات ال�سكلية التي توؤ�س�ص بدورها عنا�سر البناء 
تراكيبه  بفعل  االأ�سا�ص  بدورها  ت�سكل  العنا�سر  وهذه  الت�سميمي،  املنجز  اأ�سا�ص  على  تبنى  التي 
االجناز  يتاأ�س�ص  واجلمايل  الوظيفي  ال�ساغط  بفعل  الت�سميمية  البنية  داخل  البنائية  وحتوالته 
الت�سميمي وفق ما حتققه عالقات التفاعل التي تنتظم داخل و�سيط ناقل حيوي ))والت�سميم هو 
ال�سكل الظاهر بفعل عالقات تتاأ�س�ص داخل البنية، هذا ما يوؤكد اأن العمل الت�سميمي �سورة معربة 
ككل مدرك اأو متميز، وال�سورة تعر�ص العالقات بني االأجزاء يف ارتباطها مع هذا الكل(()5(.                                                                  
اأن العمل الفني هو عمل منظم من العالقات البنائية التي متتلك قدرات تعبريية  وهذا ما يوؤكد 
واجلمالية  الوظيفية  بناها  وتوؤ�س�ص  الت�سميمي  الفعل  تقرتح  اأنظمة  وفق  على  تنتظم  وجمالية 
تنظيمها  وعالقات  الت�سميمية  الفعل  الأنهما ميثالن جدلية  االآخر،  اأحدهما عن  ف�سل  وال ميكن 
داخل البنى الت�سميمية املتاأ�س�سة من هذه العنا�سر، وبرتتيبات وتراكيب وانتظام وبتحول البنى 
الداخلية،واآلية تنظيم االأن�ساق يتاأ�س�ص االجناز الت�سميمي ذو الدالالت التعبريية واحل�سية املحققة 

.ĎďƭÜčĕĔēÜƥƒƥƺƕÜǅǚƵǙƒǍ ƗƼƓǀƛǃƒ ƖƧƒƨǍÜƗǆƓƶǃƒ ƗǒƼƓǀƛǃƒ ǇǍƌƬǃƒ ƧƒƥÜǑƕƥǙƒ ƥǀǈǃƒ ǑƼ ƗǒƑƓǈƕǃƒ ƗǒƧƲǈÜýưƼ ƟǚƮ (3
.čƭÜčĕēĒÜƗǒƥƒƥƺƕǃƒ ƔǒƥǙƒ ƗƶƕƱǆÜ ƗǒƿƒƧƶǃƒ ƗǒƽơƮǃƒ ƗƵǍƪǍǆǃƒÜǑƱƕ ƾƑƓƼ (4

 .čĒƭ ÜčĕĔĒ Üƥƒƥƺƕ ÜǅƓƶǃƒ ƗǒƼƓǀƛǃƒ ǇǍƌƬǃƒ Ƨƒƥ ÜƧƞǈǙ ǇƒƨǍƪ ƥǈƵ Ǉƽǃƒ ƗƽƪǄƼ Üǅǒǂơ :ǑưƒƧ (5
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لالأهداف الوظيفية واجلمالية ما بني وحدات التاأ�سي�ص والوظائف التي توؤديها.
هذا يجعل ناجت هذه العالقات يحقق الفعل الت�سميمي باجنازه امل�سرتط بالوظيفة واجلمال، لذلك 
جند اأن البنيوية قد مت�سكت بالفر�سية القائلة ))درا�سة العالقات بني العنا�سر يف نظام ي�سرتط 

كل منها وجود االآخر ولي�ص بني جواهر كل منها م�ستقل بذاته(()6(.
تراكمية  بطريقة  مركبة  عالقات  جتمع  ناجت  لي�ست  الت�سميمية  البنية  اإن  القول)  ميكن  وعليه 
ت�سكل مبجموعها فعال  اذ  اأخرى  اإليه  بل تك�سف عن تفاعل حتليلي تختزل فيه عنا�سر، وت�ساف 
ت�سميميا ال تركيبيا وهذا ما يجعل البنية غري املرئية تك�سف عن نف�سها من خالل ما حتمله من 
دالالت بنظام العالقة الداخلية والتي متثل عددا ال ميكن حتقيقه مبجرد جتميع هذه العنا�سر وعليه 
فالبنيتان الداخلية واخلارجية تخ�سعان لقوانني تتحكم بهما ب�سكل مرتابط وال ميكن ف�سلهما ، 
ف�سال عن اآلية التحول التي حتكم هذه العالقة وبهذه البنية لتوؤ�سر معنى الكل املوؤلف معها بعالقة 

تفاعلية ووفق نظام �سياقها وفعاليتها()7(.
اأي اإن البنية ال ترجع العمل الت�سميمي بو�سفه مو�سوعا دالليا فح�سب، بل هي حتقق �سورة العمل 
الت�سميمي الذي يكون من تفاعل عنا�سره التي يبنى بع�سها مع البع�ص االآخر لتكون كال واحدا. 
اأي اإن نظام تكوين تلك العنا�سر الذي اأحدثته كل من العالقات البنائية واآليتها الرتكيبية ونظامها 

الوظيفي واجلمايل هي ما يوؤ�س�ص فعال متنوعا ومتحوال لهذه البيئة الت�سميمية.
اأي  يوؤ�س�ص فعل ت�سميم معد ال يحمل  بناء ال  الت�سميم موؤديا الأهدافه ))كل  اأن يكون  كما يجب 
قيمة جمالية(()8( لذا فعندما نحلل بنيويا البد من اكت�ساف البنى املالئمة التي تدخل يف العمل 
واأ�سماه  �سانتيانا(  اإليه )جورج  اأ�سار  ما  وهذا  الت�سميمية  واأهدافه  وظائفيته  الت�سميمي وحتقق 
تعمل  لل�سيء  االأدائية  الوظيفة  اأن  ويق�سد   Determinate Organization املحدد  ))التنظيم 

على تنظيم ال�سكل بطريقة معينة(()9(.
والوظيفة تلتزم الهوية املبا�سرة وتف�سح عن بع�ص مزايا الت�سابه والرتكيب لها ويف الت�سميم فاإنها 

تبداأ من حيث ينتهي التكوين وهي متداخلة معه حتما الأن هذا التداخل متخف يف االأغلب.
القيم  اأهمية  الفل�سفي، وجند  الفكر  اآلية  �سمن  املعرفة  نظام  ن�سيج  فهي  اجلمالية  البنية  ))اأما 
اجلمالية على اأ�سا�ص البنى املعرفية ذاتها ومن ثم فاإن وجهات نظر الفكر الفل�سفي تختلف تبعا 

 ƗǄƪǄƪ ÜƧǍƽƮƵ ƥǆơǆ :ƗǆƞƧƙ :ƒƥǒƧƥ ǁƓƞ Ǐǃƒ ƩǍƒƧƙƬ Ǒƽǒǃ Ǉǆ ÜƓǋƥƶƕ ƓǆǍ ƗǒǍǒǈƕǃƒ :ǇǍƞ ÜǁǍƧƙƪ (6
.čĕƭ ÜčĕĒĒ ƘǒǍǂǃƒ ÜĎČĒ ƥƥƶǃƒ :ƗƼƧƶǆǃƒ ǅǃƓƵ
 Iaget, Jean : Structuralism, Ibid, p. đ.( 7

.čďƭ ÜƾƕƓƪǃƒ ƧƥƮǆǃƒ Ʃƽǈ ÜǇǍƞ ÜǁǍƧƙƪ (8
 Ƨǒƹ) ǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƊ ÜƗǒǄƤƒƥǃƒ ƘƓƑǒƕǃƒ ǅǒǆƮƙ ƗǒǄǆƵ ǑƼ ƧǒƕƶƙǃƒǍ Ǐǈƶǆǃƒ :ƧǒưƤ ǇǍƪơ ƥƵƧ (9

.ĎčĐƭ Üčĕĕĕ Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ (ƗƱǍƱƤǆ
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ملبادئ الفل�سفة التي حتلل هذه البنية(()10(.
يف  التطبيقية  للنظريات  مالءمتها  وفكرة  الت�سميم  يف  اجلمالية  البنية  م�ستويات  اىل  النظر  اإن 
الوظيفي  امل�ستوى  حتديد  يتم  التي  الكيفية  يف  عملية  معرفة  اىل  يقودنا  واملنفعة  الرتكيب  جمال 

اجلمايل لها. 
ومن خالل الدور الذي حتققه املفردات البنائية واالأثر الذي تظهر فيه والعمل التقني وما يرتكه من 
جاذبيه فاعلة داخل الكل الت�سميمي )فالبنى وما متتلكه من تاأثري على املتلقي اأمنا يتحقق بفعل 
تلك العمليات االأدائية املختلفة، وميكن القول اإن فعل البنى املوؤثرة داخل غالف املجلة هو ناجت اأثر 

التقنيات والعالقات البنائية وفاعليتها االإظهارية للهدف الت�سميمي()11(.

التنظيم الوظيفي واجلمايل الأغلفة جمالت االأطفال:
تقوم عمليات البناء الت�سميمية على جمموعة من املرتكزات التي تكون مبثابة القاعدة التي تتاأ�س�ص 
عليها اأن�ساق ذلك البناء ب�سكل يجعل من الوحدة املرئية هدفا يعتمده امل�سمم ويطمح لتحقيقه وفق 
عمليات تخ�سع لنظام يت�سكل بفعل تنظيم ديناميكي لعنا�سر تكون يف جمملها بنية تعد ))ترجمة 
ملجموعة من العالقات بني عنا�سر خمتلفة اأو عمليات اأولية وهو ما ي�سمى بالنظام ،وظاهرة تركيب 
عنا�سرها  بني  والتنظيم  بالعالقات  تتميز  فالبيئة  التنظيم،  هي  االطراد  من  لنوع  طبقا  النظام 

املختلفة(()12(.
وتاأ�سي�سا على ذلك فاإن العمليات التي يتم بها بناء احلقل الت�سميمي مبا حتمله من اأنظمة وعنا�سر 
حا�سرة اإمنا هي عملية تنظيم يحققها امل�سمم بفعل ال�سفات املو�سعية التي حتل فيها واخل�سائ�ص 
الذاتية التي حتملها بعملية متوا�سلة ومت�سل�سلة يكون فيها البدء البنائي االأول  موؤ�س�سًا على وفق 
واأن�سطة  وظائف  اأجل  من  تبادلية  عالقة  بينهما  تقوم  متداخلة  عنا�سر  عرب  الت�سميمية  الفكرة 
تكون حم�سلتها مبثابة الناجت الذي يحقق النظام، وما عمليات التكوين داخل احلقل الت�سميمي 
تعد  ت�سعى الإيجاد جاذبية مرئية  تبادلية  املنتخب وفق عالقات  الكل  بناء  يتم مبوجبه  تنظيم  اإال 
 ، املتلقي  اىل  باإي�سالها  ي�سمح  ب�سكل  تنجز  العمليات   الت�سميمي، هذه  البناء  اأهداف  من  هدفا 

 ÜǑǄƤƒƥǃƒ ǅǒǆƮƙǃƒ ǑƼ ƗǒǃƓǆƞǃƒ ƗǒǈƕǃƒǍ ƗǒƽǒƲǍǃƒ Ɨǒǈƕǃƒ Ǉǒƕ Ɨƿǚƶǃƒ Ɨǒǃƥƞ :ƜƧƼ ƜƓơǃƒ Ǉƪơ ƥǆơǆ ƗǒƧƥƕ ()10
.čĎĒƭ ÜĎČČď Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ ÜǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƊ

 ƗǒǄǂ ÜƖƧǍƬǈǆ Ƨǒƹ ǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƊ ÜƘǚƞǆǃƒ ƗƽǄƹƊ ǅǒǆƓƮƙ Ɨǒǈƕ ǑƼ ƔƦƞǃƒ :ƥǒƬƧ Ƙǆǂơ ÜǐǍƒƨƶǃƒ ()11
.čĕƭ ÜĎČČĐ Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ

 ÜǅǚƵǕƒǍ ƗƼƓǀƛǃƒ ƖƧƒƨǍ ÜƗǆƓƶǃƒ ƗǒƼƓǀƛǃƒ ǇǍƌƬǃƒ Ƨƒƥ ÜǑƕƥǙƒ ƥǀǈǃƒ ǑƼ ƗǒƑƓǈƕǃƒ ƗǒƧƲǈ ÜýưƼ ƟǚƮ ()12
.čēĔ -čēēƭ ÜčĕĔē Üƥƒƥƺƕ
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اإن على امل�سمم خالل عمليات بناء  اأي  واإذ ينظمها ب�سكل وا�سح ومعني مبفردات مفهومة)13(. 
النموذج وفق تنظيم ما اأن ي�ستوعب الفكرة واأن يحاول جت�سيدها وفق اأف�سل ال�سبل التي حتقق له 

الغاية اجلمالية والرتويجية املطلوبة.
اإن الوحدات االأ�سا�سية يف هيكل املجلة هو الغالف االأمامي )االأول( الذي ميثل مفتاحها وي�سكل 
اجلزء االأ�سا�ص فيها ، واأنه عامل اجلذب االأ�سا�ص لها ف�سال عن كونه يعرب عن امل�سمون وي�سم 
تنوعات �سكلية هي مكونها االأ�سا�سي ، ومنها ا�سم املجلة الذي من خالله يتم اإي�سال الفكرة ، واإن 

العنا�سر االأ�سا�سية يف ت�سميم غالف املجلة يعتمد على:
1-الوظيفة:

اإن لكل جملة وظيفتني اأ�سا�سيتني هما جذب االنتباه واملحافظة على ا�ستمراره ))ومن املعروف اأن 
اأهم اأهداف امل�سمم االأ�سا�سية هي توجيه االنتباه واإثارة االهتمام عن طريق تقدمي املادة امل�سممة 
بطريقة من�سجمة وموؤثرة مبدعة. فجذب االنتباه يحقق الرتويج للمجلة واإر�ساد القارئ مل�سمونها 
فاعلة يف خلق  واحدة  وكلها  والفرعية.  الرئي�سية  والعناوين  واالألوان  والر�سوم  ال�سور   من خالل 

االإيقاع والتنوع اللذين ي�سيفان جماال عليه وحتقيق اإيهام احلركة(()14(.
اأما املحافظة على ا�ستمراره فيتم من خالل توزيع املواقع الف�سائية للغالف التي تبداأ بالعنوان ومن 
ثم ال�سورة والر�سوم وما اىل ذلك من وحدات البناء االأخرى يعد اأهم العالمات الدالة التي ميكن 
املتلقي من التعرف على هوية املجلة ف�سال عن م�ساهمته مع بقية الوحدات يف تكوين الهياأة العامة 

لها)15(.
2-ال�سكل واحلجم:

اإن ت�سميم ف�ساء غالف جملة االأطفال يخ�سع حل�ساب م�ساحته وا�ستخدامه. وهذا يعني اأن حجم 
م�ساحة املجلة �سواء اأكان �سغريا اأم كبريا اأم متو�سطا هو �سرط اأ�سا�ص يف عملية تنظيم غالفها، 
ف�ساء  يحيط  مبا  مرتبطة  تبقى  الف�سائية  النواجت  اإن  حيث  البنائية  الوحدات  على  يعتمد  الذي 
الغالف وهنا يتاأكد ))دور امل�سافة بني املتلقي والناجت الت�سميمي فالتباين بني امل�سافة يف القرب 

والبعد هو القرار الناجت ذهنيا باملجال املرئي(()16(.

 ÜƖƧǋƓǀǃƒ ÜƗǒǆǚƵǙƒǍ ƗǒǍƕƧƙǃƒǍ ƗǒƵƓǆƙƞǙƒ Ƙǚƞǆǃƒ ǑƼ ýƓƮƙǙƒ ƔǒǃƓƪƊǍ ýƑƓƪǍ ÜǑƿƓƕǃƒ ƥƕƵ Ǉƒƥǒƨ ()13
 .čĕƭ ÜčĕēĐ

 ¡ĎČČĎ ÜǇƥǈǃ ÜƫƙƓƙ ƘƒƧǍƬǈǆ ÜǑǄǒǂƬƙǃƒ Ǉƽǃƒ ƭǍƮǈ ÜƧƮƕǃƒ ƴǆƞǆ ǇǍǃ ÜƇƓǒư ÜǐǍƒƨƶǃƒ ()14
.čĎčƭ

.Ēčƭ ÜčĕĔĕ ÜƖƧǋƓǀǃƒ ƴǒƨǍƙǃƒǍ ƧƬǈǄǃ ǑƕƧƶǃƒ ÜǑƽơƮǃƒ  ƜƒƧƤǙƒ ÜǇǒƥǃƒ ǅǄƵ ƥǍǆơǆ ()15
 ƗơǍƧƱƊ ÜǇǒƥƶƕǃƒ ǐƦ ǅǒǆƮƙǃƒ ǑƼ ƓǆǋƧǒƛƋƙǍ ǇǆƨǃƒǍ ƇƓưƽǃƒ ƗƿǚƵ ÜƧƓƕƞǃƒ ƥƕƵ ƥƓǌƪ ÜǐƧǍƥǃƒ ()16

. ĔČ ƭ Ü ǅčĕĕĕ Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ ÜǉƒƧǍƙǂƥ
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احلركة  اأهمية  تربز  ذلك  �سوء  ويف  املتلقي،  بعد  اأو  قرب  االآخرح�سب   هو  خمتلفا  يكون  والذي 
االإيهام  والثاين  املتلقي  حركة  االأول  جانبني،  من  اإليها  ينظر  الذي  امل�سمم  ذهن  يف  والتحريك 
باحلركة يف اأ�سكال الناجت الت�سميمي ذاته و�سمن املنطقة الف�سائية والتنبوؤ مب�سارات حركة املتلقي 
واأالإيهام بها التي ))حتدث اأثرا يف ال�سفات ال�سكلية ملظهر الهياأة العامة  لت�سميم غالف املجلة 
التي تتميز بب�ساطة االأ�سلوب واجلاذبية بف�سل ما حتتويه من �سور وبا�ستيعاب مادتها من دون بذل 

جمهود يذكر(()17(.
فهنا على امل�سمم اأن يعرف طبيعة املتلقني ويدرك كيفية تاأثري ال�سور واالألوان والكلمات وغريها 
االخراج  وقواعد  احلديثة  الطباعة  و�سائل  ))با�ستخدام  التفاعل  على  واقناعهم  اجتاهاتهم  يف 
االأغلفة  وتق�سم  الغالف(()18(.  تنظيم  بكل ما يف ذلك من مظاهر جذابة يف  وفنونه  ال�سحفي 

ب�سكل عام اىل اأربعة اأنواع:
* الغالف الفوتوغرايف الب�سيط: وهو الذي ير�سد الظواهر املرئية ومييل الواقع اىل ح�سور فني 

مبدع.
* الغالف التعبريي: هو الذي يج�سد الفكرة يف جميع االأغلفة  ويكون منوعا يف االخراج والتنفيذ 

بالر�سم اأو الفوتوغراف اأو مزجهما معا وي�سمى )الكوالج(.
* الغالف املر�سوم: هو الذي يعرب عن اإخراج وتقنية الر�سام ويكون اإما لقطة اأو مدخال لق�سة اأو 
�سيناريو قام الر�سام باإخراجه اأو تنفيذه وباأ�سلوب وبتقنية ح�سب �سعة واأفق الر�سام الت�سكيلي والتي 

تعتمد عليه اأغلفة جمالت االأطفال يف تنفيذ اأغلفتها.
* الغالف التكويني الفني: هو الذي يعتمد على اأ�سكال هند�سية اأو فنية جمردة ت�ساف له اإحدى 

ت�سكيالت اخلط العربي اأو ال�سورة املجردة من خلفيتها ويكون غالفا جماليا فقط)19(.
System of Design :نظام الت�سميم

ن�سقية منتظمة وبذلك تكت�سب هذه  اأنه ))�سياق لرتتيب االأجزاء واملكونات بعالقات  يعرف على 
الوحدات �سكال معينا ناجتا عن فعل النظام(()6(.

هذا ما جنده عند )كرميانكي Kermyankiy( اذ يركز على االأجزاء والعالقات املحددة االأن�ساق 
ويف مو�سوع اآخر ي�سري )هوفت Sommer Hoft(اإىل اأن الغر�ص من النظام هو وجود غاية موجهه 

 ÜƗƼƧƶǆǃƒ ƖƋƬǈ ÜǊǄƑƓƪǍǍ ǉƧƥƓƮǆǍ ǊƼƒƥǋƊǍ ǊƙƽƪǄƼ ÜýƽƱǃƒ ƻǒǀƛƙ Üƥǒǆơǃƒ ƥƕƵ ƾǍƧƓƼ ÜǑƑƓǀǄǃƒ ()17
 .čďĎƭ ÜčĕēĒ ÜƗǒƧƥǈǂƪǙƒ

.ĐĒƭ ÜčĕĔď ÜƖƧǋƓǀǃƒ ǑƼ ƻƧƓƶǆǃƒ Ƨƒƥ ÜýƓƽƱǕƒ ƥǈƵ ƖƇƒƧǀǃƒ ƖƥƓƵ Ɨǒǆǈƙ :ƔǍǀƶǒ ÜǑǈǍƧƓƬǃƒ ()18
 ÜƾƒƧƶǃƒ ǑƼ ƗƪƥƓƪǃƒ Ǉƪ ǇǍƥ ýƓƽƱǕƒ ƘƓƵǍƕƱǆǃ ǑǆǒǆƮƙ ǉƓƞƙƒ ƴưǍ ÜǑǄƵ ýǒƵƓǆƪƒ Ɠǌǆ ÜǑǄƤǒƬǃƒ ()19

.Ďďƭ ÜčĕĕēÜǅǒǆƮƙǃƒ ǅƪƿ Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ   ƗǒǄǂ ÜǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƊ
.ĎČƭÜƾƕƓƪǃƒ ƧƥƮǆǃƒ ƩƽǈÜƥǒƬƧ ƘǆǂơÜǐǍƒƨƶǃƒ ( Ē)
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وهذا ما يتعدى الناجت التكويني اىل حتقيق الفعل االبتكاري واالإبداعي .
كما ي�سري )ارنهامي Arnheim( اىل اأن النظام عملية منهجية لتنظيم الكل بفعل ترتيب عنا�سره 
اىل ما يتحقق معنى ب�سكل منظم ومن�سق. وعليه فان النظام الت�سميمي يهدف اىل تنظيم اأجزاء 
الت�سميم اىل كل متما�سك ومنظم من العالقات حتقق اأهدافا وظائفية وجمالية وحمددة. اذ اإن 
اأهمية النظام  تاأتي  اأهدافا وظيفية وجمالية متنوعة ومتحولة لذلك  لتنظيم االأعمال الت�سميمية 
�سمنها، وهذا ما يجعل امل�سمم مدركا للرتتيب املحكم الأجزاء املنجز الت�سميمي يف حدود �سياقاته 
الزمانية واملكانية، مبعنى اأن االأ�سكال تدرك عندما ت�ساغ بانتظامات كرتتيب العنا�سر اأو االأجزاء 
يف كل متمايز بخ�سائ�ص تتعدى خ�سائ�ص االأجزاء وتنف�سل عنها يف املعنى وهذه �سفة املنظومة 
التي تعمل الوظيفة الت�سميمية من خاللها فان ))اجلزء ال معنى له يف �سوء الكل الذي يحتويه 

وذلك الأنه اأذا انف�سل عنه اكت�سب معنى اأخر(()20(. 
وهذا يعطي معنى باأن ما يت�سكل من وقوع العن�سر �سمن ن�سق معني يوؤدي اىل خلق دالله، تختلف 
عن ارتباط العن�سر مبا يجاوره من عنا�سر اأخرى �سمن اأن�ساق متغايرة فالبنية تتكون من اأ�سكال 
منتظمة باأمناط واأن�ساق ماألوفه، اذ تكون هذه االأ�سكال اأو العنا�سر كليات وهذا ما يجعل كل معنى 
منظمة  للعالقات  وفقا  العنا�سر  ترتيب  عملية  وتعد  االأجزاء.  جمموع  حا�سل  الأنه  للجزء  مغايرا 
باأ�سلوب ت�سميمي هادف لتحقيق غايات جمالية ووظيفية فالبد اأن ترتبط باآلية البقاء املفاهيمي 
املنجز  يف  واال�ستمرارية  والتوازن  فالتكرار  الت�سميمية  االأ�س�ص  وفعل  حركة  �سمن  للعنا�سر 
الت�سميمي كو�سائل تنظيمية تتطلب تنظيمات جمالية ووظيفية حتى حت�سل العملية الت�سميمية، 
فالتنظيمات اجلمالية يف الفن توحد العنا�سر التي ي�ستعملها امل�سمم يف بناء متداخل ومتما�سك 
ي�ساعد على حتقيق الوحدة الت�سميمية ومن هنا جند اأن ذلك التوحد اإمنا ))يدخل يف جماالت 

كثرية لتكون عدة مواد اأو جزيئات تت�سمن نظما ثانوية وجتمع يف نظام واحد(()21(.
وعليه فالعمل الت�سميمي هو ثمرة التنظيم وهو بناء خا�ص يرتبط بالزمان واملكان اللذين يحققان 
�سرورة وجوده وفعله الوظيفي واجلمايل. ف�سال عن هيئته التي تتح�سن من خالل مظهره احل�سي 
الذي يتجلى ب�سفته مو�سعا جماليا ووظيفيا وهناك العديد من التنظيمات الت�سميمية املعتمدة يف 

عملية الت�سميم منها)22(.

 .đďƭ ÜčĕĕĒ ÜƾƬǆƥ ÜƾƬǆƥ ƗƶǆƓƞ ƘƒƧǍƬǈǆ ÜǁƒƧƥǙƒ ƗǒƞǍǃǍǂǒƪ ÜǐƥǆơǕƒ ýǆƊǍ ƧǍƮǈǆ ǑǄƵ ()20
Č ĎĎ ƭÜƾƕƓƪǃƒ ƧƥƮǆǃƒ Ʃƽǈ ÜƥǒƬƧ Ƙǆǂơ  ǐǍƒƨƶǃƒ ()21

 ǑƼ ƔǍƪƓơǃƒ ƝǆƒƧƕǃ ƱƕƒƧƙǃƒǍ ƻǒǃǍƙǃƒ ƘƓǒǄǆƶƕ ǊƙƿǚƵǍ ǑǆǒǆƮƙǃƒ ǅƓƲǈǃƒ ÜƩƓƕƵ ǅǒƶǈ ÜǐǍƒƧƺǃƒ ()22
.ĐČƭ ÜǅĎČČĐ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƊ ÜƗǒƿƒƧƶǃƒ ƘƓƵǍƕƱǆǃƒ
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 Centralized Organization 1-التنظيم املركزي
كما يف ال�سكل )1(

 Linear Organization 2-التنظيم اخلطي
كما يف ال�سكل )2(

 Clustered Organization 3-التنظيم التجميعي
كما يف ال�سكل )3(
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نظام ت�سميم غالف املجلة:
الفني واجلمايل من جهة  اأي عمل ت�سميمي هي العالقة بني بعده  التي حتكم  العامة  االأ�س�ص  اإن 
وظيفته من جهة اأخرى. وتعتمد فاعلية هذه العالقة على خربة واإبداع امل�سمم يف تنظيمه عالقات 
بني املفردات اأو العنا�سر الفنية مو�سوعها يف التكوين الفني لل�سورة هي ما نطلق عليها بال�سكل 
مع تنظيم للدالالت التعبريية واحل�سية لهذا النتاج اذ ي�سهم كل عن�سر بدوره يف اإغناءال�سكل)23(. 
ويكون عامال م�ساعدا على بنائه واإظهاره بو�سوح لذا فاإن اختيار العنا�سر الفنية )اخلط، اللون، 
امللم�ص( التي يبني امل�سمم بها اأ�سكاله ويحدد طريقه الت�سالها وتداخلها هما الركنان االأ�سا�سيان 
لبناء العمل الت�سميمي ولتحقيق نظام ت�سميمي ملجالت االأطفال يعتمد على درا�سة فن االإخراج 
العملية  لكون هذه  عليها  تقوم  التي  الفنية  واالأ�س�ص  الت�سميم  عملية  البحث يف  يجب  اإذ  واأ�سوله 
الت�سميم )جملة  اأ�س�ص  التعبري عن مفهوم وفل�سفة وفكر وهدف يف ذهن امل�سمم )وحتقيق  نوع 

االأطفال( هدفني اأ�سا�سني للم�سمم الناجح)24(.
يراعي امل�سمم يف ت�سميم اأغلفة جمالت االأطفال وتوحيد جممل العنا�سر الداخلة يف املجلة وفق 
ما توؤ�سره الفكرة التي تعد املرتكز لبناء النظام للمجلة مبا حتويه من رموز �سكلية ولونية مع مراعاة 
جملة  يف  للون  االأدائية  حدود  اأق�سى  اىل  التو�سل  وامكانية  املوظفة  اأ�سكاله  بني  االأدائي  للتكامل 

االأطفال)25(.
للفكرة  تنفيذ  االأ�سا�ص  يف  هي  امل�سمم  يتبناها  التي  االجرائية  العمليات  كل  اأن  ذلك  من  يت�سح 
ومنها النظام فهي التي حتدد النظام الن الفكرة هي التي تفر�ص التنظيم و�سوال اىل اآلية ا�ستالم 
واملعلومات  املو�سوعات  لتنظيم  مهمة كربى  امل�سمم  على  وتقع  واأي�سرها.  الطرق  باأف�سل  الفكرة 
ح�سب مداخلها ودفع امللل عن املتلقي وتنوع وجتديد مظهر املجلة املحافظة على رونقها وجاذبيتها 

وبذلك ميكن االأخذ بنظر االعتبار النقاط االآتية:
التيبوغرافيةوهي)العنوانات  العنا�سر  التوزيع  خالل  من  واالآنتباه  اجلاذبية  عن�سري  1-حتقيق 

،االر�سوم ،ال�سعار ،اللون(.
طبيعة  مع  تتنا�سب  التي  االأ�س�ص  بع�ص  تطبيق  يجب  اذ  الفني  الت�سميم  اأ�س�ص  بع�ص  2-تطبيق 

ال�سحيفة اأو املجلة ومو�سوعاتها واأ�سلوب اأخراجها.

 ƘƓǈǚƵǙƒ ƜƒƧƤƊ ǑƼ ǑǈǍǄǃƒ ƳǍǈƙǃƒ ƾǒǀơƙ ǑƼ ƓǋƧǍƥǍ ƗǒǈǍǄǃƒ ƗǆƲǈǕƒ ÜǇǒƪƓǒ ǊƱ ǇƓǆǒƍ ()23
 .ĕčƭ ÜĎČČē Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ Ǐǃƒ ƗǆƥǀǆÜ ƖƧǍƬǈǆ Ƨǒƹ ƧǒƙƪƞƓǆ ƗǃƓƪƧÜƗǒƧƓƞƙǃƒ
 ǅǒǄƶƙǄǃ ƗǆƓƶǃƒ ƗƑǒǌǃƒ .ƜƓƙǈǍǆǃƒǍ ƫǍƙƧǃƒǍ ƜƒƧƤǙƒ ǇƼ,ǇǍƧƤƒǍ ǅƞǈ ǏƽƱƮǆ ƨǒƨƶǃƒ ƥƕƵ ƧǆƵ ()24

 .ĐČƭ ÜčĕĔĔ-ƘǒǍǂǃƒ ÜǑǀǒƕƱƙǃƒǍ
 ƗǒǄǂ ÜƖƧǍƬǈǆ Ƨǒƹ ÜǉƒƧǍƙǂƥ ƗơǍƧƱƒ ÜƘƓǀƮǄǆ ǅǒǆƓƮƙ ǑƼ ƖƧǂƽǃƒ ƗǒƑƓǈƕ ÜǑƙƕƪ Ǉƒƥǆơ ǅǒǋƒƧƕƒ ()25

 .čČđƭ ÜǅĎČČď Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ
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3-توظيف اأحد املذاهب االخراجية اأو االأنظمة الت�سميمية يف توزيع الوحدات املرئية يف ال�سحيفة 
مبا يحقق توزيعات متاآلفة تتميز بالو�سوح واجلمال وتعمل على �سد وجذب القارئ األيها.

اأر�سيات  من  فيها  املوا�سيع  وطبيعة  املجلة  طبيعة  مع  تتنا�سب  التي  الفنية  املعاجلات  4-توظيف 
و�سبك واطارات...الخ مبا يحقق اجلوانب اجلمالية والوظيفية يف اآن واحد)26(.

ويعتمد النظام يف ت�سميم غالف املجلة  على �سمان الهيمنة يف الو�سوح واملقروئية واإظهار اجلديد 
من املعلومات العلمية والفنية والرتفيهية لالأطفال ف�سال عن التنوع اللوين وال�سكلي باال�ستخدام 

االأمثل للخطوط العمودية الهيكلية لتنظيم االأ�سكال.

العنا�سر البنائية لغالف املجلة:
وجذبه  القارئ  اإعالم  اىل  يهدف  للمجلة  الغالف  بناء  يف  اأ�سا�ص  تيبوغرايف  عن�سر  1-العنوان: 
حيث يعتمد ))انت�سار املجلة اأو ال�سحيفة  اىل حد كبري على اأ�سمها(()27(. والعنوان هو العالقة 

بالو�سوح  يت�سف  اأن  وينبغي  لها  املميزة 
والب�ساطة واأن تلتقطه عني الطفل وي�ستوعبه 
عقله ب�سرعة لذا على امل�سمم ))اأن تكون له 
الدراية و االملام بكيفية تقطيع وتوزيع العناوين 
ومعاجلتها كقيمة اإخراجية رقيقة ومن�سجمة 
يف  ت�ستقر  العناوين  اأن  عرفنا  ما  اإذا  خا�سة 
)4(.ملا  ال�سكل  يف  الطفل(()28(.كما  ذهن 
والوانه  حروفه  حجم  من  العنوان  به  يتميز 
للطفل  املحببة  بال�سورة  العنوان  وعالقة 

املتمثلة بال�سخ�سية الكارتونية )بطوط(.
اإثارة  يوفره من  ت�سويق وما  فالعنوان عن�سر 
ويختلف  املتلقي  جذب  عنا�سر  اأهم  من  يعد 
عن�سر ااَلثارة هذا من جملة اىل اأخرى ومن 

بلد اىل اآخر وح�سب طبيعة املجتمع. 

 ÜƗƵƓƕƱǄǃ ƗǒƧơǃƒ Ƨƒƥ ÜƧƬǈǄǃ ýǍƕǀǆ ƚơƕ ÜƖƧǍƛǃƒ ƖƥǒƧƞǃ ǏǃǍǕƒ ƗơƽƮǃƒ ǅǒǆƮƙ Ɨǒǈƕ ÜƩƓƕƵ ǅǒƶǈ ()26
.Ďđƭ ǇĎČČČ Üƥƒƥƺƕ

.Ĕďƭ ÜčĕĒĐ ÜƖƧǋƓǀǃƒ ÜƧƮǆ ƻƧƓƶǆǃƒ Ƨƒƥ ÜǅǃƓƶǃƒ ǑƼ ǑƽơƮǃƒ ÜǑǆǌƼ ƥǆơǆ ()27
 ƘǒǍǂǃƒ ƗƼƧƶǆǃƒ ǅǃƓƵ ÜƔƥǕƒǍ ǇǍǈƽǃƒǍ ƗƼƓǀƛǄǃ ǑǈƱǍǃƒ ƩǄƞǆǃƒ ÜýƽƱǃƒ ƗƼƓǀƛ ÜǇƓǆƶǈ ǐƥƓǋ ÜǑƙǒǌǃƒ ()28

.čđĕƭ ÜǅčĕĔĔ
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جمالت  اأغلفة  ت�سميم  بنية  يف  م�ساهمة  كوحدات  والر�سوم  ال�سور  تظهر  والر�سوم:  2-ال�سور 
االأطفال اذ تعد اللغة ال�سورية لغة عاملية الأنها تتخطى حدودها االقليمية ملديات اأو�سع وكما يقول 
املثل ال�سيني ))ال�سورة ت�ساوي ع�سرة ااَلف كلمة()29(. و اإذا كان االهتمام يوجه اىل �سكل املجلة 
الأن  ذلك  االأطفال،  ب�سفة خا�سة على جمالت  ينطبق  ذلك  فاإن  املحتوى  اىل  ا�سافة  عام  ب�سكل 
اأو تغيريهم ))وكثري من ال�سور املن�سورة يف  ال�سكل بالن�سبة لالأطفال له دور مهم يف اجتذابهم 
ال�سحف واملجالت تعادل املئات من الكلمات املكتوبة ومنها ي�سفي على الكتابة رونقا وجماال ويكمل 

معانيها ومدلوالتها(()30(.
والر�سام املاهر ميكن اأن ينقل اىل االأطفال اأحا�سي�ص ومعاين من خالل ال�سور وال�سك اأن الطفل 

ي�ستجيب  لل�سورة حتى قبل اأن ي�ستوعب الكلمات التي تف�سرها اأو الداللة عليها اأو على امل�سهد.
))وتوؤ�س�ص ال�سورة املر�سومة دورا مهما يف جمالت االأطفال وتتزايد هذه االأهمية كلما كان االأطفال 

اأ�سغر �سنا واأقل معرفة بالقراءة، والر�سم وحده ي�سبح لغة معربة يف مراحل العمر االأوىل((31.
واالهتمام بال�سور يف جمالت االأطفال يتبع ما ت�سيفه عليها من عنا�سر الت�سويق وما فيها من األوان 
و�سحر وجاذبية وماتهيئه لالأطفال من ت�سوير حم�سو�ص لل�سخ�سيات واحلوادث التي تعر�ست لها 
املجلة فت�ساعد خيالهم على ت�سور ما يرونه يف الر�سم ،وكاأن �سيئا واقعيا حدث يف احلقيقة ))يلجاأ 
ر�سومهم(()32(.  يف  والطيور  احليوانات  على  االآَدمية  �سفات  ا�سفاء  اىل  الر�سامني  من  البع�ص 
لذا فاإن )كلما كان �سن الطفل اأقل وجب التقليل من التفا�سيل يف الر�سوم املقدمة له مع االهتمام 

بو�سوحها. الأن كرثتها ت�ستت اهتمام الطفل وتوؤدي اىل �سعوبة الفهم()33(.
تنمية  جمال  يف  وتفوقها  االأطفال  جمالت  اأغلفة  يف  ال�سائدة  هي  املر�سومة  ال�سورة  ظلت  وقد 

االإح�سا�ص الفني لدى الطفل، الأن الطفل اليدرك ال�سورة الفوتغرافية جيدا.

 .ĎČƭ ÜčĕĒē ÜƖƧǋƓǀǃƒ ÜƔƓƙǂǃƒ Ƨƒƥ ÜƾǒƼǍƙ Ǉǒƥǃƒ ƥƶƪ :Ƙ ÜǅǃƓƶǃƒ ǑƼ Ɠǆǈǒƪǃƒ ƗƮƿ ÜƧƛƧćƒ ÜƘǒƓǈ ()29
 ¡čĕĔč ÜƔƧƶǃƒ ǇǒǒƽơƮǄǃ ǅƓƶǃƒ ƥƓơƙǙƒ Üƥƒƥƺƕ ÜƗǒƽơƮǃƒ ƘƓǆǍǄƶǆǃƒ ǅƓƪƿƊ :ǑǄǒƥǈƿ ǅǒǋƒƧƕƒ ƧǆƓƵ ()30

 .ďČƭ
.Ēďƭ ÜčĕĔĎ ¡ĒƥƥƵ ÜƗǒƕƧƵ ǇǍǈƼ ƗǄƞǆ ÜýƓƽƱǕƒ Ɣƙǂ ǅǍƪƧ ÜƔǍǀƶǒ :ǑǈǍƧƓƬǃƒ ()31

 ÜƗƼƓǀƛǃƒ ƖƧƒƨǍ ÜđĐƥƥƵ ÜƖƧǒƺƮǃƒ ƗƵǍƪǍǆǃƒ ÜýƽƱǃƒ ƔƥƊ ǑƼ ýƓǒƤǃƒǍ ǅǄƶǃƒ ÜƩƓƕƵ ýưƓƼ ÜǑƕƶǂǃƒ ()32
.ēčƭ ÜĎČČč ÜƗǆƓƶǃƒ ƗǒƼƓǀƛǃƒ ǇǍƌƬǃƒ Ƨƒƥ

.Ďďēƭ ÜčĕĒĔÜ Ɣƙǂǃƒ ǅǃƓƵ ÜƖƧǋƓǀǃƒ ÜǅǚƵǕƒǍ ǅǒǄƶƙǃƒ ýƑƓƪǍ ÜƔƓƕǃƒ ƠƙƼ ǅǒǄơǃƒ ƥƕƵ ()33
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وهناك اأنواع من الر�سوم وهي:-)34( 
1-الر�سوم ال�سخ�سية اليدوية كما يف ال�سكل )5(.

2-الر�سوم التو�سيحية لالأطفال.

3-الر�سوم التعبريية.

4-الر�سوم الكاريكاتري كما يف ال�سكل )6(:

 )هذا الفن اجلميل الكاريكارتري يدعو اىل التفاوؤل ويتيح للذهن اأن يتابع م�سار النكتة مع الر�سم 
الذي يهيئه لنا الر�سام يجعلنا اأمام احلاجة اىل معرفة ماهية الكاريكاتري.واملتتبع لفن الكاريكاتري 

يجد اأن له تاأريخا طويال ومكانة وا�سحة يف التاريخ احل�ساري 
املجتمعات،  بتطور  تطوره  اقرتن  لل�سعوب  وال�سحفي  والفني 
ال�سخور  على  احلجري  الع�سر  يف  الكهوف  �سكان  حفر  فقد 
اأوىل الر�سوم الكاريكاتريية قبل  ثالثني األف �سنة ويعترب قدماء 
امل�سريني واالإغريق والرومان من اأوائل من ا�ستخدم هذا الر�سم 

ال�ساحر()35(.    كما يف ال�سكل )7(.

 ÜƧƬǈǃƒǍ ƗƼƓǀƛǄǃ ǎƥǆǃƒ Ƨƒƥ ÜǑǈƽǃƒ ƜƒƧƤǙƒǍ ǅǒǆƮƙǄǃ ƗǒƪƓƪǕƒ ƘƒƨǂƙƧǆǃƒ ÜǑǄǆƓƶǃƒ ƥǆơǆ Ǉǒƪơ ƖƥƓƹ ()34
 .čČēƭ ÜĎČČĔ ÜǏǃǍǕƒ ƗƶƕƱǃƒ

 ¡ĎČČď-ƔƊ ÜčēĔ ƥƥƶǃƒ ÜƗǒǆƬƓǌǃƒ ƗǒǈƥƧǕƒ ƗǂǄǆǆǃƒ ÜƗƼƓǀƛǃƒ ƖƧƒƨǍ ÜƗǒƧǌƬ ƗǒƼƓǀƛ ƗǄƞǆ ÜƧƓǂƼƊ ()35
.čĐčƭ
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لي�ص هناك تعريف علمي واحد و�سامل للكاريكاتري فكلمة كاريكاتري م�ستقة من كلمة اَلتينية معناها 
ر�سم يغايل يف اإبراز العيوب وي�سور االأ�سخا�ص ب�سيء من الفكاهة مع جت�سم مالحمهم يف اإبراز ما 

يتميزون به من �سمات. ويعرف الفنان العراقي نزار �سليم الكاريكاتري بقوله: 
جاءت كلمة كاريكاتور من اللغة الفرن�سية وهي م�سطلح يعني الت�سوير ال�ساخر 

اأو الهازل باأي لون كان �سخ�سيا اأو اجتماعيا اأو �سيا�سيا.

3-ال�سعار:
اأحد االأ�سكال الطبيعية املقربة اىل  هو عن�سر مهم من عنا�سر الغالف يكون �سكله ماأخوذا من 
ذهن الطفل، مثل االأ�سكال احليوانية اأو النباتية اأو اأ�سكال الدمى اأي كل ما له عالقة مبا�سرة بحياة 
الطفل. ))ال�سعار يعطي للمجلة ال�سخ�سية املميزة والتي من خاللها يتم التعرف على هويتها وبه 
تتميز عن �سواها من املجالت(()36(. ومن االأف�سل اأن يكون �سعار املجلة ب�سيطا بفكرته واأن ياأخذ 

وحدات رمزية لها عالقة مبو�سوع املجلة اإ�سافة اىل تنا�سق االألوان. كما يف ال�سكل )8(

4-ال�سكل: 
هو اجلزء املهم الذي يختلف يف �سفاته املرئية عن االأر�سية الذي تثري اهتمام الفنان ويعنى عناية 
بنف�سه  ال�سكل  ابتكار  عند  ين�سئ  الفنان  اأن  ويالحظ  والن�سب  والرتكيب  احلجم  حيث  من  كبرية 
اأو  اأو الت�سميم ولكنها متثل االأر�سية  اأي�سًا جزءا مهما من العمل الفني  ف�ساءات داخلية ت�سبح 
الهياأة ال�سلبية �سواء كانت حول ال�سكل اأم نا�سئة بداخله كما يعنى بال�سكل اأو امل�ساحات االيجابية 

واأن يوجد بينهما دائما عالقة قوية بحيث يعطي لالأر�سية وال�سكل قيمة جمالية)37(.
الطفل  ت�ستت ذهن  توؤدي يف  التي  ر�سم اخللفيات  التب�سيط وخ�سو�سا يف  اعتماد  املف�سل  ))من 
يكون  باألوان  املطبوعة  الورقة  بيا�ص  اإن  الفني(()38(.  العمل  مع  التوا�سل  حماولة  عليه  ويقطع 

 Ǐǃƒ ǅƥǀǆ ƚơƕ ÜǇǒǒƽơƮǃƒ ƗƕƓǀǈ Üƥƒƥƺƕ ÜýƓƽƱǖǃ ƗǌƞǍǆ ƗƽǒơƮǃ ƓǆǒǆƮƙ ǅƪƧǈ ƻǒǂ ÜǅǍǄƪ ƾǍƧƓƼ ()36
 .Đƭ ÜčĕĔđ ÜǑƽơƮǃƒ ƜƒƧƤǙƒǍ ǅǒǆƮƙǃƒ ƖƧǍƥ

 ÜƧƬǈǃƒǍ ƚǍơƕǃƒ ǅƪƿ ÜƧƓǆƨǆǃƒ ƗǄƞǆ ǑƼ ýƓƽƱǕƒ ƇƒƧƊ ƇƓƙƽƙƪƒ ÜǇǒƪơ ǎƦƬǍ Ǒǈƺǃƒ ƥƕƵ ƇƓǒǄƵ ÜǑǃƥǃƒ ()37
.čēƭ ÜčĕĔč ÜýƓƽƱǕƒ ƗƼƓǀƛ Ƨƒƥ

.Ďčƭ ÜčĕĔĒ ÜƧƓǒƊ đ ƥƥƶǃƒ ÜƗƼƧƶǆǃƒ ǅǃƓƵ ƗǄƪǄƪ :ƧǍƽƮƶǃƒ ()38
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مبثابة ال�سوء الذي يربزها لعني الطفل ويي�سر له ا�ستيعابه.
))من هنا ميكن القول اإن ال�سور املر�سومة لي�ست عن�سرا اإخراجيا فح�سب، بل هي مادة �سحفية 

حية لها قيمة جمالية واعالنية وثقافية كبرية وقد تفوق املادة املكتوبة يف تاأثريها(()39(.
اإن الر�سم يف �سحافة االأطفال هو عن�سر تيبو غرايف مهم كاأهمية املادة املكتوبة فهو اللغة املرئية 
التي تخاطب الطفل وتختزل الو�سف والتعبري الكثري ))الطفل اليوم يولد و�سط عامل يتغري، ور�سامو 
االأطفال هم اأول من يقف َازاء هذه الق�سية مبزيد من ال�سعور بامل�سوؤولية الأن م�سوؤوليتهم تبداأ قبل 

م�سوؤولية املربني اأول املعلمني(()40(.
الر�سم هو اأول اأ�سكال التعبري التي يفهمها الطفل وادراكها ومن الوا�سح اأن ال�سورة اأكرث تاأثريا يف 
الطفل واأكرث بقاءا يف الذاكرة واأقل جتريدا من الكتابة، وعلى هذا االأ�سا�ص تكون اأقرب اىل طبيعة 
اإدراك الطفل اإذ اإن لل�سورة املر�سومة تنمي احل�ص اجلمايل لدى االأطفال، والر�سم ي�ساعد على 

تطوير خربة الطفل يف عمله الفني من ثم  يح�سن قدراته على التعبري)41(، كما يف ال�سكل )9(
املكتوبة  املادة  االأطفال على حتويل  ويحر�ص خمرجو �سحف 
توزيع  طريق  عن  واجلاذبية  باحلياة  نا�سجة  مطبوعة 
الوحدات على ال�سفحة البي�ساء، والتحول بها اىل لوحة فنية 
على  االأطفال  قدرات  تنا�سب  و�سخ�سية  ومعنى  جمال  ذات 
على  قابلياتهم  وتنمي  القراءة  لهم  وتي�سر  اأعينهم  ا�ستخدام 

التذوق الفني وت�ساعدهم على تكوين �سورة ذهنية اإيجابية.
ومتيز الوحدة الفنية التي ين�سرها خمرجو �سحافة االأطفال 
اأم  متماثال  اأكان  �سواء  التوازن  منها  اأهمية  ذات  عنا�سر 
متباينا وااليقاع الذي ي�سهل انتقال عيني الطفل بني الكلمات 
اأو  تعرث  دون  والعناوين  وال�سور  اللونية  وامل�ساحات  وال�سطور 

ومع  البع�ص  مع  بع�سها  وتناغم  الطباعية  الوحدات  توافق  خالل  من  واالن�سجام  والتنا�سب  ملل 
االلوان التي تظهر بها)42(.

5-اللون: يوؤدي اللون دورا اأ�سا�سيا يف جمالت االأطفال املطبوعة ملا له من فاعلية يف اإظهار االأفكار 
وزيادة جذب االنتباه كما ي�سكل ر�سالة ي�سوغها امل�سمم وقررها من خالل قناة االت�سال ويتوجه 

.ĎĕČƭ ÜƾƕƓƪ ƧƥƮǆ ÜǇƓǆƶǈ ǐƥƓǋ ÜǑƙǒǌǃƒ ()39
.Ďđƭ ÜƾƕƓƪ ƧƥƮǆ ÜƧǍƽƮƶǃƒ ()40

.ĎČĒƭ ÜƧƬǈ ƧƒƥǍ ƥǈƪ ǇǍƥƕ ÜƥƶƪƊ ýǒƑƓƤǒǆ ƻƪǍǒ :Ƨƙ ÜǑǈƽǃƒ ƾǍƦǃƒ ƗǒƕƧƙ ÜƥǒƧ ƘƧƕƧǋ ()41
 ǇǍǈƽǃƒǍ ƗƼƓǀƛǄǃ ǑǈƱǍǃƒ ƩǄƞǆǃƒ ÜƗƼƓơƮǃƒ ƧƕƵ Ǒǈƽǃƒ ƥǒƪƞƙǃƒ ÜýƓƽƱǕƒ ƗƼƓǀƛ ÜǇƓǆƶǈ ǐƥƓǋ ÜǑƙǒǌǃƒ ()42

 .čĎĔƭ ÜƘǒǍǂǃƒ ÜƔƒƥǙƒǍ
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بها اىل املتلقي ل�سرح وتوكيد املحتوى الرمزي لالأ�سكال والعالقات داخل الت�سميم مبا يدعم ويقوي 
مق�سده، ف�سال عن اأهمية ا�ستخدام اللون كاأداة ت�سميمية قوية ي�ستطيع يف حاالت كثرية حل م�ساكل 
باملقيا�ص  االح�سا�ص  واعطاء  االأحيان،  بع�ص  للف�ساء يف  ال�سكل  تعريف  ي�ستخدم يف  اذ  الت�سميم 
واالأبعاد واحلجم والعمق والتاأثري فى امل�ساعر من خالل تاأثرياته ال�سايكولوجية والف�سيولوجية مع 

ما ي�سيفه من قيمة جمالية بتنوع عالقاته اللونية.
واللون يحمل معنى يختلف وفقا ملو�سعها، �سمن ال�سياق الت�سميمي اذ يرتبط معناها وفقا لل�سياق 
اإن معناها قادر على التغيري بدرجة كبرية ا�ستنادا اىل كيفية ا�ستعمالها وعلى مكان  اأي  املحدد، 
االأحمر  اللون  اأن  في�سر: )�سحيح  االأملاين  النف�ساين  العامل  ويقول  الت�سميمي،  العمل  وجودها يف 

جميل اذ ظهر على وجنة الفتاة ولكنه لي�ص جميال اإذا برز يف اأرنبة االأنف()43(.
))يوؤ�س�ص اللون دورا مهما يف زيادة تاأثري ال�سورة ومييل الباحثو يف فن االأطفال اىل تاأكيد اأهمية 
العمر على  يكونون قادرين يف مرحلة مبكرة من  االأطفال  اأن  الدرا�سات  اأظهرت  اللون.لقد  داللة 
ال�سن،  ا�ستحواذا على اهتمام االأطفال �سغار  االألوان  اأكرث  اأن  بالتجربة  االألوان ))ولوحظ  متييز 

وجذبا الأب�سارهم هي االألوان االأ�سا�سية: االأ�سفر، االأحمر، االأزرق ب�سرط اأن تكون زاهية(()44(.
موؤ�سرات االإطار النظري:

1-البنية الت�سميمية ذات عنا�سر �سكلية وكتابية توؤدي بوحدتها اىل عالقة فنية يف اأغلفة املجالت 
وذات اأهمية كبرية مبا متتلكه من �سفات وخ�سائ�ص متميزة.

2-يعد ال�سكل فعاال يف بناء عنا�سر �سكلية وداللية يدخل يف عملية االدراك الب�سري وح�سب نظرية 
اجل�ستالت فاإن املوؤثرات االيجابية لها ثوابت يف التنظيم اجلزئي باكتمال االأجزاء.

3-يرتبط نظام الت�سميم بعالقة وثيقة مبا حتويه الفكرة من رموز ومعاين ودالالت.
4-ال�سورة املر�سومة لي�ست عن�سرا اخراجيا فح�سب بل هي مادة �سحفية حية لها قيمة جمالية 
واعالمية ثقافية كبرية وقد تفوق املادة املكتوبة يف تاأثريها نظرا ملا حتويه من معان ودالالت مبا�سرة 

ووا�سحة خا�سة بالن�سبة للطفل فهي مبا�سرة التاأثري.
عني  تلتقطه  واأن  والب�ساطة  بالو�سوح  يت�سف  اأن  وينبغي  للمجلة  االوىل  العالمة  هو  5-العنوان 
الطفل وي�ستوعبه عقله وب�سرعة لذا على امل�سمم اأن يكون له الدراية واالملام بكيفية تقطيع وتوزيع 
العناوين وا�ستثمارها كقيمة اإخراجية دقيقة ومن�سجمة خا�سة اإذا ما عرفنا اأن املجلة ترتبط يف 

ذهن الطفل.

 Jones Tom, «The art of light & color» van Nostrand. Reinhold Printed by 43()
princeetion polychrome U.S.A, čĕēĎ, p. ď.

. čČƭÜčĕēĎÜ ƗƵƓƕƱǄǃ ƗǄƞƥ Ɨƕƙǂǆ Ü ƗǒǄǒǂƬƙǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ǑƼ ƧƮƓǈƶǃƒ Üƥǆơǆ ƥǆơƒ ƥǍǋƓǆ 44()
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الف�سل الثالث
اجراءات البحث

1-منهجية البحث:
اعتمدت الباحثة املنهج الو�سفي )حتليل املحتوى()45( يف عملية حتليل النماذج لو�سف مو�سوع  
منتظم ي�ستخدم هذا االأ�سلوب يف و�سائل االأعالم لو�سف حمتويات االت�سال ثم يتطور ويحتاج هذا 
الو�سف اىل املو�سوعية والدقة وي�ستخدم يف ت�سميم االأعمال الفنية كالكتب واملجالت واملل�سقات 

وال�سحف.

2-جمتمع البحث:
يت�سمن جمتمع البحث احلايل املجالت العراقية والعربية للفرتة مابني 2006 ولغاية 2008م والتي 

جمعتها الباحثة )32( جملة يتما�سى مع مو�سوع البحث، كماهو مو�سح اأدناه:

ت

ا�سم املجلة
املجتمع اال�سلي

مكان املجموع
اال�سدار

2008

العراق2226املزمار1
العراق2226فرات2
العراق224-حبيبي3
�سوريا4-22�سبي�س تون4

االمارات4-22اطفال اليوم5

االمارات24-2ماجد6

الكويت24-2العربي ال�سغري7

12101032املجموع

3-عينة البحث:
مت اختيار مناذج البحث بطريقة غري احتمالية ق�سدية وبواقع )5( وذلك لالأ�سباب االآتية:

1-حتمل الغالف المكانية ا�ستيعاب اأكرب قدر ممكن للمتغريات من حيث التجريد والتكثيف.

.čĕĕč ÜýƮǍǆǃƒ Üƚơƕ ƝǋƓǈǆ Üƥǒƶƪ ƥǆơǆ ÜƔǃƓƱ ǍƕƊ ()45
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2-بنية الت�سميم اعتمدت على مبداأ جذب االنتباه للطفل لوحدات ت�سميم الغالف حتقيقا للجانب 
الوظيفي واجلمايل ودخولها �سمن حمتوى املتغريات اجلذرية واالختزاالت ال�سكلية لذهنية امل�سمم 

اأو املنفذ للغالف.

4-اأداة البحث:
قامت الباحثة باإعداد اأداة البحث )ا�ستمارة حماور التحليل ( للنماذج املختارة ومت عر�سها على 

اأ�ساتذة خمت�سني، اأخذت الباحثة مبالحظاتهم وح�سلت على موافقتهم.
ومتثلت حماور التحليل:

1-البنية الت�سميمية الأغلفة جمالت االأطفال: ت�سمنت جذب االنتباه، اللون، ال�سكل، احلجم.
2-العنا�سر البنائية الأغلفة جمالت االأطفال ت�سمنت العنوان، ال�سعار ال�سور والر�سوم.

3-نظام ت�سميم غالف املجلة املتمثلة بنظام ت�سميم مركزي، حموري، جتميعي.

5-�سدق االأداة:
للتاأكد من �سالحيتها يف �سوء  التحليل( على اخلرباء)46( ذوي االخت�سا�ص  عر�ست )ا�ستمارة 
من  عدد  على  التعديالت  اإجراء  بعد  التحليل  ال�ستمارة  نهائية  �سيغة  اىل  للتو�سل  مالحظاتهم 

فقراتها.

6-التحليل:
منوذج )1(

املقا�ص=  19.5  ×  26.5 �سم
العدد= 188

ال�سنة= 2008 
الو�سف العام:

اعتمد امل�سمم يف ت�سميم الغالف على توزيع االأ�سكال 

: ǅǋ ƇƒƧƕƤǃƒ46
ČƦƓƙƪƒ Ü ƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ Ü ƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ Ü ǑƵƓƕƱ ǅǒǆƮƙ Ü ǑƱƪƒǍǃƒ ǅǒǋƒƧƕƒ ýǒǄƤ Čƥ -č
.ƥƵƓƪǆ ƦƓƙƪƊ Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ ÜǑƵƓƕƱ ǅǒǆƮƙ ÜǏƪǍǆ ǑǆƪƧ ƧƓƮƙǈƒČƥ -Ď
.ǇƼ ƥƵƓƪǆ ƦƓƙƪƊ Üƥƒƥƺƕ ƗƶǆƓƞ ÜƗǄǒǆƞǃƒ ǇǍǈƽǃƒ ƗǒǄǂ ÜǑƵƓƕƱ ǅǒǆƮƙ Üƥǆơǆ ǅƪƓƞ ƻǒƮǈ Čƥ-ď
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املجلة  لغالف  الرئي�ص  العنوان  منت�سف  املجلة يف  �سعار  وا�ستخدم  الغالف  منت�سف  املتكررة يف 
واعتمد العنوان الرئي�ص يف و�سط الغالف.

البنية الت�سميمية لغالف املجلة:
امل�ساحة  ذات  القيم  خالل  من  التباين  عالية  لونية  ف�ساءات  جمموعة  اىل  الف�ساء  اقتطاع  مت 
امل�ستطيلة ال�سكل ،التي �سكلت العالقات البنيوية كحيز ف�سائي حامل للعنا�سر البنائية بقيمه لونية 
عالية )االأ�سفر( اأما اجلزء االآخر املتمثل يف توزيع االأ�سكال اخلا�سة املتباينة يف ا لوان خمتلفة يف 
القيم وتنوعت حمدثه ارباكًا �سديدًا يف م�ستوى النظر بينها وبني االأ�سكال املتكررة لل�سور اخللفية 

املر�سومة.

العنا�سر البنائية لغالف املجلة:
�سغل العنوان الرئي�سي يف منت�سف الغالف الذي اأرتكز فيه الت�سميم اىل عملية التوازن التنظيمي 
اخلطي ذات الو�سوح واملقروئيه املتباينة يف القيمة اللونية )احلمراء( اذ ا�ستغلت البنية ال�سكلية 
و�سيادة  املدرو�ص  احليزي  واحلجم  بالعنوان  متمثلة  كلمتني  بني  لتف�سل  الكارتونية  الر�سوم  من 
املجلة،  �سعار  مثلت  البنية  وهذه  الت�سميم  من  العلوي  اجلزء  يف  البنية  مامثلته  وهذا  العنوان 
باال�سافة اىل عدم اأتباع االأ�سلوب املت�سل�سل يف امل�ساحة والتي ي�سغلها العنوان الفرعي فيما يقابلها 
يف اجلانب االأمين للمتلقي ال�سورة الوا�سحة يف بنيتها اأال اأنها مل تدر�ص من حيث البنية االجتاهية 
االأكرب  اأما اجلزء  التنظيم  اختالل يف  ويعد هذا  اخلارج  نحو  بالب�سر  تاأخذ  اذ  االأطفال  ل�سورة 
للغالف فقد اعتمد يف الت�سميم على جمالية ال�سورة املر�سومة للطفل ذات احلركة التي توحي 
باحلرية وهذا ربط للت�سميم يف جذب االنتباه وحتويل الب�سر اىل عالقات فنية تعبريية ل�سفة 
الدرا�سة )القراءة( فيما اأن ال�سورة ال�سكلية ال تعطي انطباع حول هوية �سكل الطفل اذ متثل �سورة 

)ال�سبي( ياباين ولي�ص عربي من خالل بنيته ال�سكلية ل�سفات �سخ�سيه.  
 

نظام ت�سميم غالف املجلة:
يرى  فيما  االأخرى  والعنا�سر  وال�سور  اأ�سكال  عليه  بنية  عمل  كاآلية  التجميعي  النظام  اأتبع  لقد 
الت�سميم ذو  بالكتب على �سكل قو�ص لكان  املتمثلة  االأ�سكال  الف�ساء دون تكرار  اأقتطع  لو  البحث 

اأكرث فاعليه
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النموذج )2(
املقا�ص: 2  × 27.5 �سم

العدد: 1524 
ال�سنة: 2008.

الو�سف العام:
على  املجلة  غالف  ت�سميم  يف  امل�سمم  اعتمد 
الرئي�سي يف  العنوان  واعتمد  متنوعة  فنية  لوحه 
اجلزء االأعلى من ميني الغالف، وعرب على �سكل 
باقي  واعتمد  الرئي�سي  العنوان  داخل  يف  جملة 

الن�سو�ص الكتابية املعربة عن حمتوى املجلة.
البنية الت�سميمية لغالف املجلة:

اأيهام بالعمق  اأيجاد  اأدى اىل  اأ�سغال الف�ساء مبجموعة من املفردات البنائية وب�سكل مرتاكب  اأن 
واحلركة اأ�سافه اىل ما حققته تلك الرتكيبات من ت�سابك خ�سو�سًا بني االأ�سكال والعنوان الرئي�سي 
لعنوان املجلة، اعتمد امل�سمم قيم لونية عالية يف الف�ساء واالأ�سكال مما اأدى اىل ت�سوي�ص وعدم قوة 

اجلذب األيها مع تباين اأحجام االأ�سكال.

العنا�سر البنائية لغالف املجلة:
اأتخذ امل�سمم اجلانب االأمين االأعلى من غالف املجلة العنوان الرئي�سي الذي �سغل منت�سف املجلة 
تقريبًا بحدود خطيه ذو قيمة لونية )بي�ساء( وقيمة لونية )االأخ�سر( واعتمد امل�سمم ال�سعار يف 
داخل العنوان الرئي�سي الذي متثل ب�سخ�سية العنوان الرئي�سي للمجلة )ماجد( واأتخذ امل�سمم باقي 
اخلطوط الكتابية التي متيزت بالكرثة وعدم التنا�سق مما اأدى اىل اأرباك الغالف وعدم و�سوحيتها 
وعدم ترابط مو�سوع املجلة واعتمد يف اجلزء االأكرب من الغالف على جمالية ال�سورة املر�سومة 
للطفل ذات احلركة التي توحي بالتعجب  واحلرية التي تباينت من ناحية ال�سورة املر�سومة مما 

اأدى اىل اجلذب واالنتباه.

فاعلية البنية الت�سميمية الغلفة جمالت االطفال                                                                                     �سحر علي �سرحان



ء
104العدد - 54 لسنة 2010

النظام الت�سميمي لغالف املجلة:
اعتمد امل�سمم يف ت�سميم الغالف اىل توزيع االأ�سكال الكارتونية على مبداأ النظام املركزي والتي 

�سغلت ن�سف الغالف.

النموذج )3(
املقا�ص: 21  ×  29 �سم

العدد: 33 
ال�سنة: 2008 

الو�سف العام:
النبوي  مولد  عيد  يف  متمثلة  الطبيعة  متثل  فنية  لوحة  على  الغالف  ت�سميم  يف  امل�سمم  اعتمد 
الرئي�سي يف اجلهة  والعنوان  الغالف  االأعلى من ميني  وا�ستخدم �سعار املجلة يف اجلزء  ال�سريف 

اليمنى من الغالف وا�ستخدم باقي االأ�سكال االأخرى التي �سغلت يف و�سط امل�ساحة الكلية.

البنية الت�سميمية للغالف:
           اعتمد امل�سمم بنية توزيع االأ�سكال الكارتونية يف ف�ساء املجلة بتدرجات قيمة لونية )االأزرق( 

وعمد امل�سمم اىل حتقيق اأثارة وقوة اجتاه يف ال�سورة يو�سح بع�سها يف منت�سف الغالف.
اعتمد امل�سمم يف الف�ساء الت�سميمي للغالف القيمة اللونية وتتدرجاتها )االأزرق( واأجرى امل�سمم 
حماولة اعتماد بنية توزيع االأ�سكال من ف�ساء املجلة بقيمة لونية حارة براقة متثلت بالقيمة اللونية 
من  ومتنا�سب  متنا�سق  ب�سكل  وتوزعت  االأ�سكال  حجوم  وتباينت  كذلك،  )االأخ�سر(  )احلمراء( 

خالل الف�ساء الذي ي�سغل الغالف.

العنا�سر البنائية لغالف املجلة:
اعتمد امل�سمم يف ت�سميم الغالف على العنوان الرئي�سي يف اجلهة العليا من ميني الغالف بقيمة 
لونية عالية )حمراء( وحتديدها بخط قيمة لونية )بي�ساء( مما اأدى الو�سوح واملقرونية وا�ستخدم 
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امل�سمم �سعار املجلة يف اجلزء االأعلى من ميني الغالف ب�سكل خطي بقيمة لونية واحدة )زرقاء( 
توزيع  يف  امل�سمم  وا�ستخدم  الغالف  ي�سار  اأعلى  يف  الكتابية  الن�سو�ص  باقي  امل�سمم  وا�ستخدم 

االأ�سكال اىل جذب ب�سري بفعل القيمة اللونية.

نظام ت�سميمي لغالف املجلة:   
منت�سف غالف  على جانبي  املوجودة  بالر�سوم  ت�سميميا حموريا متثل  نظاما  امل�سمم  ا�ستخدم 

املجلة، حيث اأظهر امل�سمم تباينا يف توزيع االأ�سكال اأدى اىل جذب االنتباه.

النموذج )4(
القيا�ص: 22  ×  29�سم

العدد: 1 
ال�سنة: 2008 

الو�سف العام:
اعتمد امل�سمم يف ت�سميم الغالف على عن�سر ال�سورة )مالئكة الرحمة( الأبعاد الف�ساء الكلي 
للت�سميم مع ا�ستخدام العنوان يف اجلهة اليمنى من غالف املجلة و�سمم ال�سعار يف اجلزء االأعلى 

للجهة الي�سرى من ف�ساء الت�سميم.  
البنية الت�سميمية لغالف املجلة:

اإيجاد نوع  اإ�سغال الف�ساء مبجموعة من املفردات البنائية وب�سكل متنا�سق ومتنا�سب اأدى اىل  اإن 
من احلركة واالإيحاء من خالل اللوحة املر�سومة التي �سغلت الف�ساء كله تقريبًا وتباينت احلجوم 
وتوزعت ب�سكل يوؤدي اىل اأ�سغال اأَحياز ف�سائية متعددة، ول�سرورات ت�سميميه واأثرت رداءة الطباعة 
والفرز الوين وجعل االأ�سكال تفتقر اىل اجلاذبية بدت االألوان مطفيه وداكنة حتى يف بع�ص مناطق 

ال�سوء كانت م�سو�سة ولكن ما اأ�سعفها هو الت�ساد بينها وبني الف�ساء بالقيمة اللونية )البي�ساء(.
العنا�سر البنائية لغالف املجلة:
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لونية  بقيمة  و  واملقروئية  بالو�سوح  الغالف  ميني  اأعلى  يف  الرئي�ص  العنوان  م�ساحة  ظهرت 
يوازي  العنوان  اأ�سفل  فرعية  عناوين  امل�سمم  واأ�ساف  الغالف  ثلثي  �سغلت  والتي  )احلمراء( 
الكتلة ال�سورية فظهرت م�ستقرة متامًا اليجاد حالة من االن�سجام بعالمة ال�سفافية من ال�سور 
اىل العناوين الفرعية يف م�سعى اليحاء بتتابعيه �سكلية تنقل عني املتلقي يف ف�ساء ت�سميم وكان 
ل�سيادة ال�سورة للكتلة الت�سميمية االأثر البارز يف حتقيق التوحد الالزم بني العنا�سر البنائية فكان 
امل�سدر اال�ستقاق ومتركز، اأنطلق امل�سمم من خالله لتحقيق الروؤية الكاملة يف فكرته وما حتمله 
من مو�سوع وا�ستخدم امل�سمم �سعار املجلة يف منت�سف املجلة حيث اأت�سم بالو�سوح واملقروئية على 

�سكل دائرة يرمز اىل حمتوى املجلة.

النظام الت�سميمي لغالف املجلة:
الغالف  ت�سميم  يف  امل�سمم  يوفق  ومل  اخلطي  النظام  على  الغالف  ت�سميم  يف  امل�سمم  اعتمد 
ياأتي من  اللون  الأن  االألوان  وت�ساد  واالأ�سكال  الف�ساء  لبنيات  الفنية  املعاجلة  اأمكانية  ب�سبب عدم 

مزيج من االأوزان الب�سرية التي توؤثر يف العني وانتقالها اىل ذهنية الطفل.

النموذج )5(
املقا�ص: 21 × 28 �سم

العدد: 108 
ال�سنة: 2006 

الو�سف العام:
الف�سائية  وامل�ساحة  الغالف  االأ�سكال يف منت�سف  تعدد  باالعتماد على مبداأ  املجلة  �سمم غالف 
الظلية لل�سورة املحددة باأبعاد خطية ف�سالعن ا�سم املجلة الذي يتخذ �سكاًل مائاًل يف منت�سف 

الغالف مع ا�ستخدام �سعار املجلة على �سكل قلب يف منت�سف الغالف.
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البنية الت�سميمية لغالف املجلة:
اأدى اىل  الكتابية وب�سكل مرتاكب  البنائية والن�سو�ص  اإ�سغال الف�ساء مبجموعة من املفردات  اإن 
ف�سائية  َاحياز  اأ�سغال  اىل  يوؤدي  ب�سكل  وتوزعت  احلجوم  تباينت  وبالعمق  باحلركة  اإيهام  اأيجاد 
متعددة ول�سرورات ت�سميميه وقد يكون التنظيم ال�سكلي للوحة املر�سومة قد اأوحى بتفا�سيل لكنه 
واعتمد  مق�سود،  غري  ف�سل  هناك  اأوحىباأن  بل  الت�سميمي،  الكل  يف  الالزم  التاأثري  ميتلك  مل 
اأ�سكال  تكرار  خالل  من  منتظما  كان  الذي  االيقاع  الإ�سفاء  احلركية  ال�سفة  حتديد  يف  امل�سمم 
الر�سوم مما ي�سمح لب�سر املتلقي باالنتقال وفق مبداأ االجتاهية التي حققتها تلك االأ�سكال، وكان 
الغالف حمققًا للجانب اجلذبي يف ذهنية املتلقي اأو الطفل وا�ستخدم امل�سمم التدرج اللوين بقيمة 
لونية )وردي( والذي اأعطى تاأثريات �سوئية وظلية يف قيمة ال�سكل وتباينت احلجوم وتوزعت ب�سكل 

يوؤدي اىل اإ�سغال اأَحياز ف�سائية متعددة ل�سرورات ت�سميمية.

العنا�سر البنائية الغالف املجلة:
االأعلى  باجلزء  دائرة  باقتطاع ن�سف  املنت�سف  املجلة يف  لغالف  الرئي�ص  العنوان  امل�سمم  اتخذ 
من الف�ساء املحدد باإطار لوين )ابي�ص( مع اأر�سية بقيمة لونية )برتقايل( واتخذ العنوان �سكاًل 
مائاًل يف منت�سف غالف املجلة كما متيزت املادة الكتابية باللغة االنكليزية يف منت�سف الغالف 
بخط وا�سح يقيمه لونية �سوداء، وتراكيب العنوان الرئي�سي مع �سعار املجلة الذي متيز بر�سم القلب 
بقيمه لونية )حمراء( وعلم ميثل االإمارات العربية املتحدة مع توزيع العنا�سر الكتابية يف الف�ساء 

عدمية الدقة والو�سوح واملقروئيه.

نظام املجلة غالف املجلة:
اعتمد امل�سمم نظاما ت�سميميا جتميعيا الذي ظهر بعدم الدقة يف توزيع العنا�سر التيبوغرافية يف 

الف�ساء مما جعل النظام مربًك كالنظام االأ�سا�سي من حيث نظم االدراك الذهني.
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الف�سل الرابع:
-نتائج البحث:.

1-ا�ستخدم امل�سمم اللوحة الفنية يف الغالف على �سكل �سور املر�سومة كما ي�ستخدم الكوالج يف  
العينات )5، 4، 3، 2، 1( بن�سبة %100.

2-ظهر يف بع�ص الت�ساميم تنوع من حيث توظيف عنا�سر البناء مبا ين�سجم مع طبيعة املو�سوع 
بفعل االأداء التقني املميز ولذلك نوؤكد على هذا اجلانب للو�سول اىل التكامل الت�سميمي من حيث 

املو�سوع واالأداء التقني يف العينات )5، 4، 3، 2، 1( بن�سبة %100.
الفنية  بالروؤية  حمكوم  وهذا  االأطفال  جمالت  اأغلفة  يف  التيبوغرافية  العنا�سر  من  3-التقليل 

الت�سكيلية اجلمالية يف عقلية امل�سمم اأو الر�سام يف العينات )5، 2، 1( بن�سبة %60.
-اال�ستنتاجات:-

1-االعتماد على فكرة الت�سميم املبا�سر يف التنفيذ بو�سفه نظامًا اأ�سا�سيًا يلحق يف دور الر�سالة 
الت�سميمية واإن كانت الفكرة رمزية يف ا�ستخدامها.

الب�سري وحتقيق  ال�سد  اللونية يف حتقيق  اأو  ال�سكلية  العالقات اجلمالية  التاأكيد على  2-ي�ساعد 
اجلذب لالأطفال.

3-اإمكانية ا�ستخدام عنا�سر متنوعة كال�سور الفوتوغرافية لتمثيل الفكرة وتطابقها مع مو�سوع 
لل�سد  العنوان  جانب  اىل  التو�سيحية  وتطابقها  الر�سوم  ا�ستخدام  وميكن  رئي�ص  ب�سكل  العنوان 

الب�سري والتاأثري يف املتلقي.
4-يتيح ا�ستخدام التدرج اللوين للمتلقي راحة ب�سرية ينتج عنها تتابع ب�سري و�سد ذو ثقل متوازن 
ي�ساعد على تتباع العنا�سر داخل الف�ساء امل�سمم وهو نظام قائم على قانون اجلذب واجلمالية 

وير�سخ فاعلية التنظيم.
-التو�سيات:-

1-عند ا�ستخدام ال�سورة الفنية من م�سدر كانت البد من معاجلتها لتحقيق الو�سوح واملقروؤيه 
وميكن درا�سة فعلها من خالل غالف املجلة واأثرها على التوازن الب�سري.

2-الرتكيز على اجتذاب النظر لدى املتلقي من خالل ا�ستخدام العامل اللوين املتناغم الكت�ساب 
جمالية ن�سبيه من خالل االأنظمة اللونية.

-املقرتحات:-
تقرتح الباحثة القيام بالدرا�سات ااَلتية:-

1-النظام البنيوي يف اأغلفة جمالت االأطفال العربية واالأجنبية.
2-�سايكولوجية املتلقي واأثر البنية يف عمليات اال�ستجابة وتاأثريها يف اأغلفة جمالت االأطفال.
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اأطروحة دكتوراه، كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 1999.
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17(عامر ابراهيم قنديلي: اأق�سام املعلومات ال�سحفية، بغداد، االحتاد العام لل�سحفيني العرب، 1981.

18(عبد احلليم فتح الباب، و�سائل التعليم واالأعالم، القاهرة، عامل الكتب 1968.
19(العزاوي، حكمت ر�سيد: اجلذب يف بنية ت�ساميم اأغلفة املجالت، اأطروحة دكتوراه غري من�سورة، كلية الفنون 
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اجلميلة، جامعة بغداد، 2004.
20(العزاوي، �سياء، لون جممع الب�سر، ن�سو�ص الفن الت�سكيلي، من�سورات تات�ص، لندن، 2002.

21(الع�سفور: �سل�سلة عامل املعرفة، العدد 5 اأيار، 1986.
22(علي من�سور واأمل االأحمدي، �سيكولوجية االدراك، من�سورات جامعة دم�سق، دم�سق 1996.

23(عمر عبد العزيز م�سطفى جنم واخرون، والرتو�ص واملونتاج. الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي، الكويت-1988.
والن�سر،  للثقافة  املدى  دار  الفني،  واالخراج  للت�سميم  االأ�سا�سية  املرتكزات  العاملي،  حممد  ح�سني  24(غادة 
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26( فائق بطي، املو�سوعة ال�سحفية العراقية، مطبعة االديب البغدادية، 1976، �ص17.

نقابة ال�سحفيني، بحث مقدم اىل  27(فاروق �سلوم، كيف نر�سم ت�سميما ل�سحيفة موجهة لالأطفال، بغداد، 
دورة الت�سميم واالخراج ال�سحفي، 1985.
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29(اللقاين، فاروق عبد احلميد، تثقيف الطفل، فل�سفته واأهدافه وم�سادره وو�سائله ن�ساأة املعرف، اال�سكندرية، 
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34(نعيم عبا�ص، بنية ت�سميم ال�سفحة االأوىل جلريدة الثورة نبحث قبول للن�سر، دار احلرية للطباعة، بغداد، 2000.
35(هربرت ريد، تربية الذوق الفني، تر. يو�سف ميخائيل اأ�سعد، بدون �سند ودار ن�سر.

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  ال�سحافة،  عرب  الفني  التج�سيد  االأطفال،  ثقافة  نعمان،  هادي  36(الهيتي، 
واالداب، الكويت.

37(الهيتي، هادي نعمان، ثقافة الطفل، املجل�ص الوطني للثقافة والفنون واالأدب، عامل املعرفة الكويت 1988.

امل�سادر االجنبية:
41( Jones Tom، «The art of light & color» van Nostrand. Reinhold 
Printed by princeetion polychrome U.S.A، 1972.
42( Iaget، Jean : Structuralism، Ibid.

فاعلية البنية الت�سميمية الغلفة جمالت االطفال                                                                                     �سحر علي �سرحان


