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فاعلية الوحدة في تصميم 
شعارات كليات جامعة بغداد

 دينا حممد عناد

مقدمة
      تعد الوحدة من العمليات االأ�سا�سية يف الت�سميم عمومًا، ويف ت�ساميم ال�سعارات على وجه 
اخل�سو�ص ، اإذ تعتمد عملية التنظيم البنائي فيها وفقًا ملا حتدده الفكرة الت�سميمية لل�سعار ، مبا 
تدعم تنظيم اخل�سائ�ص املظهرية العالمية الدالة ، وعالقة ربطها بع�سها ببع�ص، مبا ي�سند بناء 

مظهرها اخلارجي يف حتقيق اجلاذبية املرئية. 
     يرتبط الت�سميم الطباعي مبكونات الت�سميم كالعنا�سر والعالقات الرابطة للمنتج الطباعي 
تبعًا للحاجة الوظيفية التي يوؤديها الت�سميم الطباعي ، ويخ�سع ترابط العالقات االأ�سية )االأ�س�ص 
الت�سميمية( اإىل منهج حتليلي يعتمد الوحدة كمكّون رابط بني العمل الكلي )املنتج النهائي( ، لذا 

فاإن الوحدة يف التكوينات ال�سكلية لل�سعارات تخ�سع ملفهوم التنظيم كاأ�سا�ص وكهوية تعريفية. 
     ُيعد ال�سعار هوية اإذ تعرف به املوؤ�س�سات اأو الهيئات اأو ال�سركات اأو حتى رمز �سخ�سي، ُيّعد ذا 
اأهمية تكوينية خمتلفة عن عنا�سر �سعارات اخرى مت�سابهه يف الفعل والعمل واالنتاج، واإن تكوين 

ال�سعار يخ�سع اإىل مبادئ ترتبط باملن�ساأة اأو املوؤ�س�سة اأو بالدوائر اأو ال�سركات اأو بالبلد. 
   وعلى اإختالف تلك ال�سعارات تت�سح املزاوجة يف بع�ص العنا�سر مما يحدث مفهومًا متقاربًا ويعد 
هذا ق�سورًا يف الوحدة ال�سكلية لت�سميم ال�سعار، ومن خالل ا�ستطالع الباحَثة يف ميدان �سعارات 
كليات جامعة بغداد، وجدت اأن هذا الق�سور يعد م�سكلة بحثية ميكن من خاللها اإخ�ساع ت�ساميم 
ال�سعارات اإىل درا�سة مو�سوعية وعملية تاأخذ بنظر االعتبار فاعلية الوحدة يف التكوين ال�سكلي ، 
واإنها ت�سلح م�سكلة تبحثها يف ال�سوؤال االآتي:-  هل ا�ستندت ت�ساميم �سعارات كليات جامعة بغداد 

اإىل مباديء الوحدة الت�سميمية ؟ 
  وتكمن اأهمية البحث يف اإمكانية اأن:- 

1- تفيد منه اجلهات ذات العالقة ومنها جامعة بغداد، والكليات املرتبطة بها.
2- يرفد املكتبة العلمية بعبارة بحثية ت�ساهم يف تطويراجلوانب الفكرية واجلمالية لدى العاملني 

    يف جمال ت�ساميم ال�سعارات.
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اأما هدف البحث احلايل فقد ت�سمن ما ياأتي:- 
- الك�سف عن امل�سامني الفكرية ومدى حتقيق الوحدة الت�سميمية ل�سعارات كليات جامعة بغداد. 

   وحتدد البحث احلايل يف احلدود االآتية:- 
حد مو�سوعي : يتحدد البحث احلايل بدرا�سة الوحدة يف ت�سميم �سعارات الكليات . 

حد مكاين : �سعارات كليات جامعة بغداد. 
حد زماين : بني عام )2003- 2008( . 

وقد حددت الباحثة بع�س امل�سطلحات التي وردت يف هذا البحث، هي:
:Active الفاعلية

  الفعالية: تعني يف االأ�ستعمال العام، ))قدرة االأنتاج باأقل جمهود(( )13،�ص168-167(. 
الفاعلية: ))املقدرة على اكت�ساب املعرفه من قبل املتعلمني، و تكون من خ�سائ�ص املتعلم الكفء)(

)5، �ص293(.
  التعريف االإجرائي للباحثة:

  )هي مقدرة امل�سمم على حتقيق اأكرب قدر من اخلربة واملعرفة يف جمال ت�سميم ال�سعارات(.

 :)Unity ( الوحدة
  الوحدة  هي االإنفراد تقول راأيته ) وحده( )26-�ص711(

  - ))هي احلبك الع�سوي لكل من العالقات الوظيفية، واملرئية، والتعبريية، ليت�سنى اإخراج العمل           
يف  �سكل فريد متكامل((. )10- �ص42(  

  - ))هي تكاتف كل عن�سر مع بقية العنا�سر واحتاد هذه املكونات يف خلق عالمة جتان�سية مع  
 بع�سها مع بع�ص (( )15- �ص427(.

  التعريف االجرائي للباحثة:
لبناء  اأ�س�ص تنظيمية  ببع�ص معتمدة على  والعنا�سر بع�سها  والرموز    )هي عملية ربط اال�سكال 

ال�سعار(.
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:)Design in Unity ( الوحدة يف الت�سميم
    هي عملية تنظيم وترتيب عنا�سر الت�سميم ككل ، ذلك اإن )) ال�سكل امل�سمم يجب ان تتوفر فيه 
�سفة الكيان الع�سوي ، واأن يكون كاماًل متكاماًل يف ذاته .. والذي اأطلق عليه )�سكوت ( بالتكوين 
..نظرًا الأنه يحتوي على نظام خا�ص من العالقات املغلقة التي تنتج ماي�سمى )بالوحدة( . ويعد 
ال�سد – الف�سائي والت�سابه عالقتني مهمتني ت�ساعدان على تكوين هذه الوحدة(( )10- �ص38(.

التعريف االجرائي : ) هي عملية ربط عنا�سر الت�سميم بعالقات وا�س�ص تنظيمية متنحه الداللة 
والتعبري عن م�سمون العمل الفني والوظيفي(.  

:)Slogan ( ال�سعار
   ال�سعار )) ماوىل اجل�سد من الثياب . و�سعار القوم يف احلرب عالمتهم ليعرف بع�سهم بع�سًا(( 

)26- �ص339(.
     - ))هو و�سيلة ات�سالية ب�سرية تعريفية حتمل ر�سالة مفهومة ومقروءة لغر�ص االأت�سال والتبليغ 
واحلوار ،وهي اأي�سًا مو�سوع تاأمل جمايل توجه نظر امل�ساهد نحو نتيجة �سيميائية مق�سودة  اأي 

نحو الفهم الب�سري املوجه(( )36-�ص72(.

 :  )Design in  Slogan( ال�سعار يف الت�سميم
- ) يعد و�سيلة اإت�سالية يتم من خاللها نقل املعاين من طرف مر�سل اإىل طرف اآخر م�ستقبل  ، 
، ) ربط بني  االأت�سال غالبًا  بها  يراد  واأ�ساليب عديدة حيث  االأت�سالية بفنون  بالعملية  وي�ستعان 

طرفني مر�سل وم�ستقبل لتاأدية وظيفة حمدودة يف اإطار الن�ساط االأن�ساين ( )28-�ص43(.
  التعريف االإجرائي للباحثة:

هو ) رمز وهوية تعريفية يو�سح ماهية كيان اأو �سفة اإعالنية عن مكون ما(.
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الف�سل االول

املبحث االأول : الوحدة والداللة الرمزية
 1- مفهوم الوحدة يف الت�سميم:   

تظهر  بحيث  مفكك،  وغري  وب�سكل حمكم  اأجزائه،  يكون مرتابطا يف  اأن  فني  الأي عمل  البد       
ويتحقق ذلك من خالل  بع�ص، وكل جزء مكمل لالخر  اإىل  بع�سها  ينتمي  فيه �سمنية،  العنا�سر 
توفر الوحدة، التي تعني ال�سمولية وكذلك ال�سم والتوليف ))بني االأ�سداد، فالبد من ال�سراع بني 

االأ�سداد ثم احتادها لكي ندرك حقيقتها و�سوال اإىل االن�سجام بني املتناق�سات(( )23-�ص11(.
     ))توؤّلف العنا�سرال�سكلية للفنون الب�سرية املفردات االأ�سا�سية التي ي�ستخدمها الفنان لي�سكل 
منها اأيًا من اأعماله. لكن الطريقة التي تنظم بها هذه العنا�سر هي التي متيز العمل الفني الواحد 
لينتج  امللم�سي  والن�سيج  الكتلة واحلجم واخلطوط  العنا�سر من  الفنان بني  اإذ يجمع  االآخر.  عن 
�سورة ت�سبيهية ، ويف حالة اأُخرى قد يجمع ذات العنا�سر بطريقة خمتلفة كليًا الإنتاج �سيء اآخر((.

)32-�ص97(
االآخر،  البع�ص  مع  بع�سها  بعالقات  املرتابطة  االأجزاء  تنظيم جمموعة من      وجاءت ))عملية 
لتعرب عن ترتيب متوازن ومن�سجم الإدراك وحدتها املرئية(( )p-43.148(، ومن خاللها ي�سعى 
وفقدان  التجزئة  الف�سل اىل  توؤدي عملية  اذ  بوحدة متكاتفة ال ميكن ف�سلها،  اأجزائه  ربط  اىل 
ال�سلة بني مكوناتها، وبذا تتم عملية التجميع هذه يف الت�سميم ليتم اإدراكها كوحدة مرئية، تعمل 
على اإثارة اهتمام املتلقي واال�ستحواذ على مدركاته الب�سرية، دون حالة الزيغ الب�سري 1* خارج 

املجال الذي يحويها.
التبادلية  العالقات  ذات  الرابطة لالجزاء،  املنظومة  وتعد  الطباعي  الت�سميم  الوحدة يف  اأما     
والرتابطية بني االجزاء املكونة للناجت الكلي، وهي ت�سمل اجماال حتقيق عدة اعتبارات يف الناجت 
توؤدي  اإذ  الت�سميم،  الغر�ص من  اأو  والهدف  والفكرة،  واالأ�سلوب،  ال�سكل،  الت�سميمي منها وحدة 
هذه العوامل جمتمعة، الن تثري لدى املتلقي االح�سا�ص بالناجت الكلي لوحدة العمل املو�سوعية، والتي 

ميكن التو�سل اليها من خالل حتقيق عالقتني يف العمل الت�سميمي هما: 
 1- عالقة اجلزء باجلزء           2- عالقة اجلزء بالكل. 

     ُتعنى العالقة االأوىل: بالربط لت�سل�سل تلقي االأجزاء يف وحدة متكاملة، وفقًا لعالقات التقارب، 
التما�ص، الرتاكب، االخرتاق وغريها من العالقات، وت�سمل اإجماال تنا�سب عالقات االأجزاء بع�سها 

1* الزيغ الب�سري هو ميل الب�سر وانحرافه عن المجال المرئي.
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مع البع�ص، مبا توؤديه ملوازنة القوى املرئية اأو اخل�سائ�ص ال�سكلية لكل منها، وتاأكيد ا�ستمرارية 
ربط االأجزاء يف ت�سل�سل متناغم للتتابع الب�سري.

     فيما متثل عالقة اجلزء بالكل: تعبريًا عن مدى فاعلية الكل على اجلزء، اأو االأ�سلوب الذي يحقق 
اأهمية كربى يف  العالقة  ولهذه   ، الت�سميمي  للناجت  العام  وال�سكل  ال�سلة بني كل جزء على حدة 

الت�سميم الطباعي )14-�ص46(.
     فالوحدة يف الت�سميم الطباعي اأ�سا�ص بنائي ي�ستند اإىل ارتباط اأجزاء العمل الفني فيما بينها 
لتكوين كٍل واحٍد، اإذ  ))تعي�ص كل عنا�سر العمل الفني )الت�سميمي( يف اأرتباط داخلي مت�سابك، 
فهي تت�سامن جميعًا لكي تخلق وحدة ي�سبح لها من القيمة ماهو اأعظم من جمرد قيمة جمموع 
تلك العنا�سر((، )11-�ص79( اإذ اإنها تنطوي على اأن تغيري اأي جزء يف ت�سميم املطبوع يوؤدي اإىل 

حدوث فارق مهم يف القيمة اجلمالية للتكوين العام.
2- الوحدة والداللة الرمزية يف البنية املكونة لل�سعار: 

    اإن عملية وعي الوحدة والداللة الرمزية يف بنية ال�سعار وتوظيفها، لي�سبح نظامًا دالليًا )اإ�ساريًا 
اأو رمزيًا( متفقًا على بثه ومعانيه، ترتبط مب�ستوى االإدراك و�سورته يف زمان ومكان ما. حيث اإن 
الوعي بوظيفة الفكرة يعد جزءًا من اإدراكنا ))فالقيمة اجلمالية تزداد عندما يكون املظهر الكامل 

لل�سكل، لونه، قيمته، اجتاهه.. وغريها �سببا يف منفعته(( )12-�ص61-60(.
االإبداعية  القدرة  للعنا�سر مرتكزًا على  والتعبريي  االأدائي  التوافق  الناجت من  االرتباط  ويعد      
واالأدوات التي ميتلكها امل�سمم يف تفعيل ف�سائه الت�سميمي واعتماد االأ�س�ص التنظيمية يف معاجلة 
املتغريات للبناء ال�سكلي و�سواًل لتحقيق الوحدة املو�سوعية. لذا فاإن االرتباط املتحقق بتلك العنا�سر 
لذلك  املرئي  احلقل  داخل  اإيجادها  على  ويعمل  امل�سمم  يتبعها  التي  اخلفية  القوى  يعد  واأدائها 
الف�ساء الت�سميمي يف نظام مرئي، اإذ اإن التوليفة الب�سرية، يف نظامها الكلي يف جمال الت�سميم، 
وهي   )Visual Variable( الب�سرية  املتغريات  معاجلة  يف  الت�سميم  اأ�سلوب  على  تعتمد 

العامل الثاين املوؤثر يف التوليفة بعد الوحدة الع�سوية. )37-�ص18(  

اأ- الداللة يف ت�سميم ال�سعار: 
اأنظمة       يعد علم الداللة علم تف�سري معاين الدالالت والرموز واالإ�سارات، حيث يهتم بدرا�سة 
العالمات )االإ�سارات( درا�سة منظمة ومنتظمة، وقد تبلور هذا املفهوم بعد تيارات احلداثة التي 
العامل وتف�سريه  الع�سرين )البنيوية وما بعدها( بو�سفها ظاهرة لفهم  ظهرت يف �ستينات القرن 
على  الثقافة  ال�سيميولوجيا  علم  ويدر�ص  العامة،  الثقافة  يف  املختلفة  االإ�سارية  االأنظمة  ودرا�سة 
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اأ�سا�ص اأنها النظام ال�سيميوطيقي اال�سمل الذي يحوي كل االأنظمة االأخرى.
اأي  “�سيميو”  اليوناين  االأ�سل  من  م�ستقة   Semantique “ال�سيميانتك”  الداللة  وكلمة 
عالمة. ويرجع م�سطلح ال�سيميولوجيا اإىل فرديناند دي �سو�سري )1857م-1913م( واأما م�سطلح 
ال�سميوطيقيا فريجع اإىل الفيل�سوف الربغماتي االأمريكي �سارل �ساندرز بري�ص )1839م-1914م( 
ينبثق  بالعالمات  اأطلقها جون لوك2* على علم خا�ص  التي  الت�سمية  ا�ستعار امل�سطلح من  الذي 
عن املنطق0 ولقد كان االثنان �سو�سري وبري�ص ))اأ�سا�سًا انطلقت منه اجلهود لتاأ�سي�ص هذا العلم 
اجلديد الذي يقوم على درا�سة اأنظمة التوا�سل الب�سري(( )27-�ص7( ، ويف جمال ت�سميم ال�سعار 
وملا كانت مو�سوعاته تعبريية، فاإنها تعد مبثابة لغة اإن مل تكن لغات عديدة، فاملعاين املعرب عنها 
يف ت�سميم ال�سعار ميكن ترجمتها اإىل األفاظ . حيث اإن ت�سميم ال�سعار يقوم على حماكاة الواقع، 
وعليه فامل�سمم ينتقي بع�سًا من عنا�سر الواقع ويقدمها على �سكل عمل فني، ليعطي من ورائها 
من  تر�سله  وما  العنا�سر  تلك  يتلقى  بدوره  واملتلقي  واخالقية0  ايديولوجية  اأو  اجتماعية  مقوالت 

عالمات، فريدها يف ذهنه اإىل مرجعها احلقيقي.
     وعليه فان العمل الت�سميمي لل�سعار بو�سفه عالمة دالة يعتمد على منظومة ثالثية من العالقات 
بني االأطراف التالية:))مادة التعبري واملتمثلة باالألوان وامل�سافات، واأ�سكال التعبري وهي التكوينات 
الداللية  واالأبنية  ناحية  من  الثقايف  املحتوى  ي�سمل  وهو  التعبري  وم�سمون  لالأ�سياء،  الت�سويرية 
واملادة  ال�سكل  من  كاًل  فاإن  وبذلك  )19-�ص7-6(.   اأخرى((  ناحية  من  امل�سمون  لهذا  امل�سكلة 
واملو�سوع ما هي اإال و�سائل لبلوغ هذه الداللة التعبريية حتقيقًا للوحدة الع�سوية، ومفهوم الوحدة 

الع�سوية كما ي�ستخل�سها «عبد الر�سا بهية «من راأي )�ستولينتز( )22-�ص8( هو:
1. اأن يكون كل عن�سر يف العمل الفني �سروريا لقيمته التعبريية واجلمالية.

2. اأن يكون كل ما هو الزم لبناء القيمتني موجودًا مع يف العمل الفني.
3. اأن تغيري اأي جزء يوؤدي،ال اإىل حدوث فارق فح�سب، بل اإىل حدوث فارق مهم،خا�سة اإذا كان 

هذا اجلزء اأ�سا�سيا وحيويا.
      اإن هذا الفارق امل�سار اإليه اإمنا يكون يف القيمة اجلمالية للمو�سوع.  فكل عن�سر يف ت�سميم 
اأن يوؤلف مفردة �سرورية باملعنى الت�سبيهي، والوظيفي، والتعبريي، واجلمايل الذي  ال�سعار يجب 
ويكون  معناه0  لل�سعار  يعطي  الذي  املنتقاة  العنا�سر  يوحد  الذي  انه اجلمع  امل�سمم.  اإليه  يهدف 
يتذوق  اأو  يتفهم  اأن  قبل  املوحدة  العنا�سر  يدرك  اأن  العمل  اإىل  يتطلع  الذي  امل�ساهد  با�ستطاعة 

اأهميتها )32-�ص97(.

2* اأول باحث – قدم م�سطلح )�سميولوجيا( اأو �سيميائيات، ولم تخرج الدرا�سة في ع�سره عن اطار النظرية العامة.
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     ب- الرمز يف ت�سميم ال�سعار:
      )Symbol( وهو اإ�سارة اإىل اجل�سم املادي وهو عالقة ع�سوائية عرفية وهـي ))عالقة متيل 
على املو�سوع الذي تعنيه مبوجب قانون وتالزمات اأفكار عامة حتدد موؤول الرمز باأ�سالة املو�سوع، 
فهو ذو منط عام اأو قانون(( )24-�ص51( عام يوؤدي اإىل ترجمة الرمز على انه ي�سري اإىل ذلك 

اجل�سم. 
      فالرمز يعد لغة ناطقة من خالل مايت�سمنه ال�سعار من اأ�سكال ذات م�سامني معربة عن احلدث 
ماتتطلبه  وفق  على  توظف  ب�سرية  رموز  هي  وتكوينات  اأ�سكال  من  فيها  مايتمثل  فكل  والفكرة، 
باالأفكار واملعاين حيث ت�سفي  الرمز مفردة غنية  اأن  اإىل  لل�سعار، وهذا يعود  الت�سميمية  الفكرة 

على ت�سميم ال�سعار اإمكانات فكرية وت�سميمية مركبة.
      فهو مادام �سكاًل مرئيًا يخ�سع لعمليات ت�سميم خا�سة فاإن باالإمكان ا�ستالل احلروف واالأرقام 
واالأ�سكال االأن�سانية والنباتية والهند�سية �سواء �سمم ذلك مفردًا اأم مزدوجًا اأم مندجمًا مع اأ�سكال 
كال�سعار)8-  ت�سميمي  نتاج  الأنه  املرئيات  بكافة  تتعلق  ومعادالت  اأنظمة  وفق  على  اأخرى  ورموز 

�ص54(.
   اإن ما حتمله االأ�سكال من �سور مرئية ذات معان ودالالت رمزية،اأُعدت لغر�ص وظائفي لل�سعار، 
فال�سكل والوظيفة البد وان يّتحدا لتحقيق الوظائفية والوحدة الت�سميمية من خالل عالقة ترابط 
وفائدته  ال�سعار  ت�سميم  قيمة  اإن  اإذ  العامة،  التحوالت احل�سارية  مع  تنا�سقًا  ال�سحيح  اال�سكال 
عملية  هو  ال�سعار  ت�سميم  يف  والوظيفية  الوحدة  فتحقيق  الهدف.  لهذا  حتقيقه  مبدى  ترتبط 

ابتكاريه تعمل على ا�ستثارة ب�سر امل�ساهد وب�سريته.

ج- البنية يف ت�سميم ال�سعار:                                           
ف�ساًل عن  االأخرى  االأجزاء  يجاوره من  اأو  يحيطه  اأو جزء مبا  كل عن�سر  يتاأثر  البنية  ويف        
خ�سائ�سه الذاتية، فالبنية ))هي ن�سق من العالقات الباطنية واملدركة وفقًا ملبداأ االأولوية املطلقة 
الذاتي  واالنتظام  بالوحدة  يت�سف  ن�سق  اإنه  حيث  من  اخلا�سة  قوانينه  وله   ، االأجزاء  على  للكل 
على نحو ي�سفي فيه اأي تغيري يف العالقات اإىل تغيري يف الن�سق ذاته وينطوي معه املجموع الكلي 

للعالقات ليغدو الن�سق دااًل على معنى(( )25-�ص289(.
التي متثل  باملفردات  املتمثلة  ال�سكلية  الوحدات  ال�سعار على عدد من  ت�سميم  بنية  وتتاأ�س�ص       
االأ�سا�ص  املفردات  تعد هذه  اإذ  الت�سميمي )ال�سعار(  املنجز  يوؤ�س�ص  الذي  ال�سكلي  البناء  عنا�سر 
الوظيفي  ال�ساغط  وبفعل  ال�سعار  بنية  داخل  التنظيمية  وعالقاته  تراكيبه  بفعل  الذي  املو�سوعي 
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واجلمايل يتاأ�س�ص العمل الفني )ت�سميم ال�سعار( وهذا يتطابق مع ما جاءت به )�سوزان الجنر( 
من اأن العمل الفني ماهو اإال )) اإخراج الأ�سكال متاأ�س�سة بفعل عالقات ترتتب من خاللها عنا�سر 
اأن يعطي قيمة ح�سية وقدرة تعبريية ف�ساًل عن التنظيم ال�سكلي الذي  العمل على نحو من �ساأنه 
يعطي قيمة جمالية(( )7-�ص15(. اأي اإن البنية حتقق �سورة العمل الفني الذي َتكّون من تفاعل 

عنا�سره بطريقة اأُ�س�ست نظام هذه البنية الت�سميمية.  
   اإن متا�سك البنية الت�سميمية لل�سعار مينع من وجود هياأة  مبفردها ميكن اأن تكون رمزًا من دون 
اإىل �سفاتها  ال�سعار اليتكون معناها بالرجوع  اأن كل هياأة يف  . وهذا يعني  اأخرى  ات�سال بهيئات 
اآثار  اأي�سًا مبا فيها من  – فح�سب-، ولكن  الذاتية ومدى ارتباطها مبا متثله يف الواقع اخلارجي 

ملعاين الهيئات االأخرى التي تربطها بها عالقات يف البناء الت�سميمي حتقيقًا للوحدة البنائية. 

3- الوحدة والتنوع يف ت�سميم ال�سعار:
اإيجادها ))الدراك النظـام       تعد الوحدة من اأهم اال�س�ص التنظيمية التي ي�سعى امل�سمم اإىل 
العـام الذي يحوي املقومات اجلمالية كافة، وهو فر�ص توحيد و�سيادة الناجت الت�سميمي(()45-

واملحققة لنوعـا من اال�ستجابة الفورية وال�سمولية للناجت الكلي )ت�سميم ال�سعار(، وفق   ،)80.p
ما ي�سعى اليـه امل�سمـم لتحقيق نظامه اخلا�ص لتنظيم هذه القوى املرئية املتنوعة لالجـزاء، وفقـًا 

ملتطلبـات فكرتـه الت�سميمية لل�سعار. 
     من خالل التف�سريات التي وجدت للوحدة فانها اأ�سرت لنا تالزمًا ناجتًا عن اأداء وظيفي حمدد 
الإحداث التنوع فان ا�سطالح الوحدة والتنوع اأ�سبح �سائع اال�ستخدام �سمن العمليات الت�سميمية. 
اإذ يعّد التنوع و�سيلة مهمة يف عملية االإظهار اجلمايل لت�سميم ال�سعار، و يعد اأ�سـا�سـًا مميزًا يف 
))املتمثلة  التنوع  هذا  عنا�سر  بنائية  يف  داخلية  حركة  من  يحويه  ملا  حيوية  موؤثرة  قوى  اإحداث 
تلك  خالل  من  التنوع  يتحقق  اإذ  واالجتاه..((،  واللون  كال�سكل  للمفردات  املظهرية  بال�سفات 
ال�سفات كاإحداث تغيري يف �سكل املفردات بوا�سطة حتويره بالت�سغري اأو التكبري، اأو اأن يعاد ال�سكل 
باألوان خمتلفة اأو تغيري الدرجة اللونية املتكررة يف موا�سع متعددة، اأو قد يحدث التنوع مبا يعرف 
املنظمة  العالقات  وترتيبها من خالل  �سكل  اأكرث من  اإدخال  ويعني   Alternation بالتبادل 
للبنية. اإال اأن الفاعلية التي يحققها التنوع ميكن اأن تدمر الوحدة الت�سميمية ما مل ي�ستخدم هذا 

التنوع بنوع من التحفظ والتقيد )39- �ص69(.
   اإن العالقات هنا والتنوع فيها، ي�سكل  هو االآخر فعاًل ا�سا�سيًا يف حتقيق الهدف، خ�سو�سًا اإذ ما 

اأحدث ربط بني ال�سكل والف�ساء ، والعنوان... ومن اأ�سكال التنوع :- )33-�ص8(   
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1-تنوع ناجت من الت�ساد )التباين ( Contrast وذلك يتطلب ال�سيطرة عليه با�ستخدام العن�سر 
ذي النوع املنا�سب والدرجة املنا�سبة واملكان ال�سحيح.

Implicit   يت�سمن ا�ستخدام الهيمنة لبع�ص االجزاء ولبع�ص القوى التي  2-التنوع ال�سمني 
تعمل على توحيد اجزاء العمل.

3-التنوع املطلق Complete Contrast وفيه يتم اإ�ستخدام التكامل اللوين ب�سكل كامل مع 
النظام العام للعالقات. 

4- التنوع الناجت من ا�ستغالل القيم ال�سكلية3* املتغرية للعنا�سر نتيجة لتغري املوقع يف عالقته مع 
هذه العنا�سر  من جهة، ونتيجة لتغري نوعية العنا�سر امل�ستخدمة. اإن هذا النوع من التنوع يرتبط 
بني  والتنا�سب  الن�سبة  �سفة  عليه  تغلب  اإذ  مميزة  ب�سورة  الهياأة  على  ويعتمد  هند�سيًا  باالأ�سكال 

االأ�سكال ومما يحقق وحدة مو�سوعية متكاملة.
5- التنوع يف الف�ساءات ، يتطلب يف ت�سميم ال�سعار توزيع العنا�سر على وفق امل�ساحات املحددة 
لل�سكل والتي تتخذ مقايي�ص االأ�سغر واالأكرب يف تعدد الرموز وتكثيفها اأو اأختزالها اأو تراكبها وهذا 

يتطلب القدرة على تعزيز القوة يف وحدة الرتابط النوعي للف�ساءات. 
   اإن تنظيم هذه القوى املرئية املتنوعة لالأجزاء، وفقا ملتطلبات الفكرة الت�سميمية لل�سعار ومبا 
يوحيه بتجان�ص االجزاء واملوازنات املرئية لتباين االأجزاء وتنا�سب خ�سائ�سها املتنوعة، ليدركها 
الوحدة  الإيجاد  واملوؤدية  معا  املت�سافرة  خ�سائ�سها  توحد  نتيجة  كلية،  وحدة  انها  على  املتلقي 
اإظهار جانب وظيفي وجمايل يدركه  اإىل  اأن يوؤدي  املو�سوعية يف الناجت الت�سميمي لل�سعار ميكن 

املتلقي. 
الف�ساء وترابط وحداته وفاعليتها خالل احليز  التنوع يعد حالة تفعيل  اأن  الباحثة      وبذا جتد 

الف�سائي.
   ن�ستخل�ص مما ذكر اأن التنوع يف ت�سميم ال�سعار هو من ال�سرورات الت�سميمية التي ال ميكن 

جتاهلها اأو اال�ستغناء عنها. 

3* يق�سد بالقيم ال�سكلية هنا، القيم التي توؤ�س�ص ال�سكل كالت�ساد واالن�سجام والتباين.

فاعلية الوحدة يف ت�سميم �سعارات كليات جامعة بغداد                                                                                                      دينا حممد عناد



ء
156العدد - 54 لسنة 2010

املبحث الثاين: املرتكزات اال�سا�سية والبنائية يف ت�سميم ال�سعار
 ت�سميم ال�سعار:

هو عبارة عن تكوين حمدد املفردات يعرب عن معان ودالالت ، يخ�سع اإىل املعايري الفنية الت�سميمية 
والعلمية يف فن الر�سم واخلط واالإخراج ، ويحتاج اإىل دقة يف اختيار العنا�سر من حيث حروف 
اال�سم ونوعها واخلطوط وامل�ساحات اللونية ، فهو يعرب عن الفكرة وم�سمونها وهو ميثل العالمة 
لكل �سيء، كالكلية،الفرد،ال�سركة ..الخ. ومن املرتكزات اال�سا�سية التي يبنى ال�سعار عليها ويت�سف 

بها مبايجعله �سهل التذكر والتعلق بالذاكرة هي:)9- �ص88-84(  
الكثرية هي جذابة  التعقيد والتفا�سيل  الب�سيطة اخلالية من  الوا�سحة  الرموز  اإن  1- الب�ساطة: 
للنظر وعليه فاإنها توفر للعني الراحة الكاملة واملجال الوفري لفهم م�سمون ال�سعار، ومن االأمثلة على 
ذلك مر�سيد�ص، كوكاكوال، بيب�سي،وغريها من ال�سعارات امل�سهورة يف العامل التي اأعتمدت الب�ساطة 
وعدم التكليف. حيث تعتمد الب�ساطة يف ت�ساميم ال�سعارات على املحاولة للتعريف الداليل املبا�سر 
وا�سحة  ب�سورة  ت�سّلمها  و�سهولة  والتحفيزي  الب�سري  اجلذب  لتحقيق  الفاعلية  ذات  لال�سكال، 
دون التعقيد والكثافات ال�سكلية املرتاكبة ،للتاأكيد واجلذب الب�سري نحوها مبا حتمله هياآتها من 

ب�ساطة دالالتها التعبريية الدراكها ب�سهولة من قبل املتلقي.
2- تنا�سب االأبعاد: حيث يجب اأن يتكون ال�سعار من عر�ص وطول متنا�سبني يف اإطار من الوحدة، 
فال يزيد العر�ص عن الطول مبقدار كبري يجعل من ال�سعب و�سع هذا ال�سعار على بطاقة اأعمال 

اأو وثائق ر�سمية.
3- االأ�سالة: اإن املبداأ الرئي�ص من ت�سميم ال�سعارات هو حماولة متييز كلية عن كلية اأخرى يف 
نف�ص املجال، مما يعني اأن ال�سعار يف ت�سميمه يجب اأن يكون مميزًا وفريدًا، ومن جهة اأخرى اأن 

يكون الت�سميم خمتلفًا كليًا عن باقي ال�سعارات املمّثلة للكليات االأخرى. 
االأ�سالة  وجـود  ال�سعار  ت�سميم  عند  يراعى  اأن  اأي  عليها:  املتعارف  االأعراف  �سمن  يكون  اأن   -4
مثل  التكنولوجيا  �سركات  �سعارات  عليه يف  املتعارف  اللون  املثال  �سبيل  فعلى  الت�سميم،  نف�ص  يف 
)Microsoft، IBM، Dell  ( هو االأزرق، وهذا يدل على اأن اللـون االأزرق اأ�سبح مقيا�سًا 

عامليًا ي�سري اإىل اأن معظم �سركات التكنولوجيا ت�ستخدم هذا اللون يف ت�سميم �سعاراتها. 
من  وماتقدمه  كلية  كل  م�سمون  ال�سعار  ت�سميم  يت�سمن  اأن  وهو  امل�سمون:  عن  التعبري   -5

اخت�سا�سات ، وهذا مايتميز به ال�سعار من قدرة هائلة على نقل �سورة كاملة عن طبيعة كل كلية.
6- قلة االألوان: من املعروف اأن 80% من اأكرث ال�سعارات العاملية �سهرة ت�ستخدم لونني اأو ثالثة، 
الأن اأكرث من ثالثة األوان يف ال�سعار الواحد قد ي�ستت نظر املتلقي عند النظر اإليه، وعادًة ماي�ستخدم 
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امل�سممون لونني مع االأ�سود مما ي�سفي على ال�سعار �سفة الب�ساطة والقدرة على نقل الر�سالة التي 
يحملها ال�سعار للمتلقي.

يف  القوية  الكتابة  خطوط  من  جمموعة  ي�ستخدم  اأن  امل�سمم  باإمكان  الكتابة:  خط  و�سوح   -7
ال�سعار، لكن ما الفائدة اإذا مل ي�ستطع اأحد قراءته ؟ اإن اأف�سل اختيار هو خط كتابة مميز و�سهل 
القراءة يف نف�ص الوقت، ف�ساًل عن التاأكيد الدائم لالأمناط الكتابية املوظفة يف ت�سميم ال�سعارات 
 ، املتلقي  االأت�سال مع  وا�سح يف عملية  تاأثري  املطبوعة من  الكلمة  ملا ت�سفيه ))  ب�سهولة تذكرها 
مبختلف  املتلقني  من  ن�سبة  اأكرب  ت�سل  حتى  واملتداولة  املاألوفة  واملعاين  اللغة  ب�ساطة  اإىل  اإ�سافة 
امل�ستويات الثقافية ( )4- �ص75(.  لذا يجب ان يكون ال�سعار ب�سيط ومميز وفعال اذ يكرر ب�سهولة 
وبطرائق خمتلفة وامكانية طبعه بالو�سائل املتعددة وتكون ال�سورة او الر�سم امل�ستخدم وا�سحًا مبا 

يكفي للت�سغري دون ان يفقد تفا�سيلها.
حيث  املو�سوع  طبيعة  تفر�سها  ووظيفية  فنية  �سرورة  لتحقيق  وجد  ال�سعار  اأن  الباحَثة  وترى     
ي�ستخدم عّماالميكن التعبري به بو�سيلة اخرى كاالفكار واملعاين او ال�سفات ذات الطبيعة املجردة 

واملت�سفة باخل�سو�سية والتفرد. 
8- الو�سوح واملقروئية:     يعتمد الو�سوح واملقروئية على ماتوؤديه عملية التنظيم البنائي، من التاأكيد 
للخ�سائ�ص املرئية للوحدات البانية لل�سعار، واإدراك فاعلية ربطها بع�سها ببع�ص، وفقًا ملا يعتمده 
امل�سمم من قواعد تنظيمية يف ت�سميم ال�سعار ذي الدوافع االأت�سالية مع املتلقي، حيث ))تكون 
هناك وحدات وا�سحة، من خالل التن�سيق اجليد للعنا�سر الت�سميمية داخل ال�سعار واالبتعاد قدر 
املتلقي لفهم امل�سمون. وحتى  اأمام  التي ت�سكل عائقًا  التعقيدات والزخارف والكتل  االمكان، عن 
يتحقق الو�سوح واملقروئية البد للم�سمم اأن يقدم ت�ساميم ب�سيطـة ال افتعال فيها والتكلفًا، بعيدة 

  .)151.p -42( ))عن املغاالة ب�سكل عام فالت�سميم االأب�سط هو الت�سميـم االأف�سل
9- التكبري والت�سغري: البد اأن ميتلك ال�سعار املرونة الكافية لتنظيم اأبعاده وان�سجامها مع احليز 
الف�سائي املطلوب تفعيله فيه الإي�سال الر�سالة خالله ، والقدرة على التحكم يف تنظيـم اأبعاد االأجـزاء 
والرتاكب  االختزال  بالتقليـ�ص من خالل  اأو  باالت�سـاع  �سواء  لل�سعار،  املفرو�سة  الكلية  االأبعاد  مع 
توظيف  خالل  من  اجلاذبية  حتقيق  على  واملعتمدة  عالقاتها  وتب�سيط  ال�سعار  لعنا�سر  والتداخل 

اأب�سط واأقوى االأ�سكال املوؤدية اإىل الو�سوح والتاأكيد واالإبراز �سمن احليز املتاح )14-�ص40(
10- الهوية واملرجعية:  تتج�سد الهوية واملرجعية يف ت�سميم ال�سعار من خالل عدد من املظاهر 
ال�سكلية والداللية للوحدات املكونة له وكيفية توظيفها وعر�سها مبا يتالءم  وتقدمي ت�سميم يحمل 
خ�سو�سية مميزة وداعمه لفكرة توافقها مع املتلقي. فامل�سمم هنا، يعمد اىل تهيئة بيئة �سيكلوجية، 
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والرموز  والعواطف  االفكار  لتوجيه  والبيئة م�سدر  التاأريخية  املعطيات احل�سارية  على  باإعتماده 
املوظفة يف الت�سميم مبا يحقق منوها وارتباطها مع املتلقي بطريقة ملمو�سة لتمثيالته املرئية، وما 
حتمله من ن�سق تنظيمي مرئي متوافقًا مع التوجه البيئي املحيط به، دعمًا لتكوين الهوية واملرجعية 

واخل�سو�سية الداللية لت�سميم ال�سعار ور�سوخها يف الذاكرة )31-�ص265(.
 وبذا جتد الباحثة اأن حتقيق الهوية واملرجعية يف الت�سميم التكون حالة مفتعلة يف توظيف عنا�سر 
اأو رموز داللية ثابة يف داللتها، بل هي حقائق مو�سوعية تربز العنا�سر امل�سرتكة يف الناجت احل�ساري 
ملجتمع ما، وهي بحث م�ستمر يخو�سه امل�سمم لتميز ناجته الت�سميمي زمانيًا ومكانيًا من غريه، 
وهذا التميز ال يكون اال باأمتالك القدرة على االنتقاء واالقتدار يف تقدمي النموذج امللبي لتحقيق 
الهوية واخل�سو�سية يف ت�سميم ال�سعار، فمثاًل مرجعيات ال�سعارات احلالية يف بحثنا احلايل هي 
�سعارات  جلميع  واملرجعي  االأيقوين  الرمز  يعد  فهو  بغداد  لبوابة  االإطار  يف  املتمثل  بغداد  جامعة 
كليات جامعة بغداد ، يف حني تنفرد كل كلية يف ت�سميم داللتها الرمزية وهويتها داخل حدود ذلك 

احليز لل�سعار. كما يف �سعار كلية العلوم  رقم )10(.
االأ�سكال  توظيف  اىل  ))بالدعوة    Reductionismاالختزالية تتمثل  االأختزال:   -11
التعقيد والتنوع  االأ�سا�سية ، واحلث على الف�سل واال�سناد للقيمة الوظيفية للعنا�سر على ح�ساب 
احلركي والرتاكب(( )17- �ص26(. وهو مبداأ م�ستند اإىل الفكر التحليلي ملقومات بناء النظام 
االأ�سا�ص يف الت�سميم الطباعي عموما ويف ت�سميم ال�سعار على وجه اخل�سو�ص، حيث توجه اآلية 
حتليل االأجزاء املكونة للت�سميم ومدى فاعليتها اأو انتقاء هذه الفاعلية لدعم النظام الكلي الذي 
يحويها، االمر الذي يوؤكد تب�سيط االأ�سكال  واالعتماد على اأهم العنا�سر اال�سا�سية الداعمة للنظام 
االت�سايل يف الت�سميم، بحيث الميكن اإ�سافة اأو حذف جزء اإال واأّدى ذلك اىل ت�سويه التكوين العام 
وفقدان وحدته املو�سوعية، على عك�ص حالة التكثيف مبا حتمله من تعددية وتكرارات �سكلية متنوعة 
حتمل �سفة التزيني غري املوؤذي. فاالختزال يف ت�سميم ال�سعارات يتوخاه امل�سمم لتوظيف عنا�سر 

داللية وا�سحة يف معناها الرمزي، والتي ت�سكل مرتكزًا يف البناء االأ�سا�ص يف ت�سميم ال�سعار.
12- فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة:  اأي اأن ي�سعى امل�سمم اإىل تاأكيد اإبراز وو�سوح وحداته ال�سكلية 
اإثارة مرئية فاعلة من �ساأنها  ال�سعار من خالل حتديد موا�سعها وتكيف خ�سائ�سها لتحقيق  يف 
الر�سوخ يف ذاكرة املتلقي ، ف�ساًل عن عامل احلركة وتاأكيد االجتاه ل�سـد االنتباه نحوها.  بذا تكون 
اإن  ،اإذ  اإدراك هذه االإثارات املرئية خالل ال�سعارات  فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة عاماًل مهمًا يف 
املوؤثرة يف  العوامل  ، ومن  ال�سعارات  باقي  انتباهه من بني  يلفت  الذي  ال�سيء  اإال  املتلقي اليدرك 
اأو اجلاذبيات املرئية ، هي االبتكار والتجديد والو�سوح ف�ساًل عن الواقعية  حتقيق هذه االأثارات 
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مرئية  اإثارات  اإحداث  اإىل  ي�سعى  امل�سمم  اإن  اأي   ، الذهنية  املتلقي  مدركات  مع  التوافق  لتحقيق 
مبتكرة يرتبط جزء منها برمز اأو داللة واقعية ياألفها الناظر، يعمل امل�سمم على تكيفها والتاأكيد 
على بناء خ�سائ�سها الإ�سفاء حالة من التباين والتميز للفكرة الت�سميمية، مبا توؤديه من االأيهام 

بحركتها وفاعليتها خالل املجال املرئي )14-�ص35(. 

  1- العنا�سر البنائية لل�سعار :- 
ال�سعار(:  ت�سميم  )يف   Space 1-الف�ساء

    يقدم الف�ساء يف ت�ساميم ال�سعارات ميدانًا ديناميكيًا يحت�سن العنا�سر ال�سكلية، ويوؤدي دورًا 
مهما يف تفاعالتها لتحديد موا�سفاتها واأبعادها وموا�سعها، ويوؤ�س�ص خاللها عددًا ال متناهيًا من 
وجوده  ُيف�سي  مرئيًا  جمااًل  بو�سفه  وحيويته،  بواقعيته  يت�سف  ت�سميمي  ناجت  الإيجاد  التنظيمات 
ال�سكل  ال�سكلية املرتاكبة خالله. حيث يكون الناجت جلدلية العالقة بني  العنا�سر  اإغناء هذه  اإىل 
والف�ساء من العوامل املهمة يف الفنون عمومًا، ويف ت�سميم ال�سعارعلى وجه اخل�سو�ص، اإذ ميكن 
يف  لالأ�سكال  التاأثري  ذات  يحمل  تعقيده،  اأو  ب�ساطته  خالل  من  موؤثرة  فاعلية  الف�ساء  يحدث  اأن 
تراكيبها معه، حيث ندرك الف�ساء الذي يقع خلف االأ�سكال اأو بينها، وقد يطلق عليه جمازًا امِلهاد 
معه،  التباين  طريق  عن  ويو�سحه  ال�سعار  يف  ال�سكل  يحدد  الذي   ”Back Ground“
ويحتويه �سمن الوحدة الكلية للناجت الت�سميمي، وهكذا يكون الف�ساء جزءًا متكاماًل بتوافق ابعاد 
  .)9.p-46( م�ساحته والوانه وتركيباته املتعددة، الإغنائه وتفعيله لتحقيق اأهداف ت�سميم ال�سعار

2- العنا�سرالكتابية )Writing of Items( )يف ت�سميم ال�سعار(: 
    تعد الكتابة جزءًا من عمليات النتظيم والتقنية ال�سكلية وهو ال يتجزاأ اأبدًا وال�سيما اإذا ماعرفنا 
باأن تلك الكتابات ومنها العنوان الرئي�ص لها ا�سغاالت مكانية ف�سائية وا�سا�سًا يف حتقيق املعادالت 
الت�سميمية النها ا�سكال ذات تنويعات �سفاتية مظهرية وا�سحة، حم�سوبة الوزن واالجتاهات من 

خالل م�ساحاتها وامتداداتها وتاأثريها يف اأ�سا�ص االن�سجام يف ت�سميم ال�سعار )20- �ص73(.
ودالالت  معان  ولها  االنف�سال  وعلى  االت�سال  على  القابلية  لها  لغوية  لوحدات  تكوينات  وهي     
تقابلها، واليت�سلمها املتلقي ب�سورة مت�سلة مرة واحدة بل تبعًا لتبنيه الفكرة الت�سميمية لل�سعار 
واإمكانية توزيع عنا�سرها بني وحدات ت�سميم ال�سعار الذي تتكامل وحدته البنائية يف �سياق واحد 

)21- �ص75(.
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    ومن خالل تعدد اأمناط اخلط العربي اأو االجنبي املوظفة يف ت�ساميم ال�سعارات �سواء باخلطوط 
املكونة من اأمناط اخلط العربي ذات القواعد واالأ�س�ص الفنية اخلا�سة، اأو اخلطوط ذات الت�سكيالت 
احلديثة، فقد تبني للباحثة اأن هذه االمناط الكتابية تعك�ص خ�سو�سية يف الت�سكيل ي�سعى امل�سمم 
اإىل اإ�سفاء نوع من املرونة الإدخالها مع بقية الوحدات االخرى خالل الت�سميم، ))يف حني اأثرت 
التطورات للتقنيات االخراجية بوا�سطة احلا�سوب يف حتقيق هذه املرونة للت�سكيل اخلطي والتداخل 
اأهداف الفكرة يف ت�ساميم  ال�سوري معها، والتي اأخ�سعت احلروف وهند�ستها اىل التنا�سق مع 

.)9.p-46( ))ال�سعارات
    وجتد الباحَثة اأن هذه التقنيات اأعطت مرونة لتعدد خيارات امل�سمم لنمط احلروف والتحكم 
ب�سفاتها املظهرية، اإ�سافًة اإىل مرونة ت�سكيلها الإ�سفاء دالالت رمزية معربة، والإمكانية تداخلها مع 
ال�سور اأو تداخلها مع الف�ساءات املفتوحة .  واإن العنا�سر الكتابية يف ال�سعار توؤدي اإىل الوظائف 

االآتية:- 
1- حتقيق حالة ات�سالية البد اأن تظهر باأق�سر وا�سهل واأكرث االأ�سكال فاعلية. 

2- تاأكيد مرجعية ال�سعار وارتباطه يف ذهن املتلقي . 
3- تو�سيح تاأريخ التاأ�سي�ص واالأخت�سا�ص الدقيق لكل كلية وباللغتني العربية واالإنكليزية بغية حتقيق 

الو�سوح والفهم جلميع الِفئاآت.
4- تنوع احلروف واختالفها من حيث ال�سكل ونوع اخلط واأحجام خطوطها العري�سة وكذلك كثافة 

احلروف توؤدي اإىل اجلذب واجلمالية لكونها حم�سو�سات ب�سرية لها فعاليتها.
   وهناك اأنواع من التنظيمات الكتابية من حيث ال�سكل والرتتيب يف تكوين ال�سعار منها:-

1-التنظيمات الهرمية )Agglutinative Organization(.   2-التنظيمات اخلطية 
     .)Linear Organization(

3- التنظيمات املركزية )Centralized Organization (.  4- التنظيمات الدائرية 
.) Circles Organization(اأواحللقية

  3- اخلط  Line )يف ت�سميم ال�سعار(:
لتلقي املعلومات وحتقيق  الرائي  ال�سعار جلذب وتوجيه ب�سر     وتكمن وظيفة اخلط يف ت�سميم 

.)19.p-46( االجتاهية ف�ساًل عّما يوؤديه من حتديد لالأ�سكال وتاأكيدها خالل ال�سعارات
    اإن عملية ح�سر االأ�سكال باخلطوط وظهورها قريبة اأو بعيدة يف ال�سعار، متكننا من اأداء املعنى 
التعرف عليها، وذلك  واإبراز نوع من االأ�سكال ميكن  امل�سور، للخطوط املتجان�سة ومن نوع واحد 
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الإظهار الغر�ص املطلوب، حتقيقًا للوحدة املو�سوعية وعالقة ربطها بع�سها ببع�ص حيث ))للخطوط 
تعبريات معينة فاخلطوط امل�ستقيمة الناعمة تعرب عن الهدوء واالأ�ستقرار، اأما اخلطوط املتقاطعة 

واملتعار�سة واملتعاك�سة يف اجتاهاتها فتعرب عن احلركة واحليوية والتفاعل(( )9- �ص41(.
    وترى الباحثة اإن للخط اأبعادًا فنية و�سكلية ترتبط بتنويعات اخلطوط وفل�سفتها كمايف اخلطوط 
الدقيقة جدًا وذات ال�سماكة واخلطوط املقو�سة واأ�سكالها واملنحنيات واحللزونيات كل ذلك يوؤدي 
لدى املتلقي اإىل الو�سوح والتوا�سل املرئي ملحتوى ال�سعار، وهذا يغلب عليه طابع القوة والر�سوخ 

لالأ�سكال اخلطية.  

 4- ال�سكل  Form )يف ت�سميم ال�سعار(:
    يعد ال�سكل العن�سر البنائي االأ�سا�سي يف ت�ساميم ال�سعارات، اإذ اإنه ميثل الهياأة املدركة لتمييز 
اإذ مت تف�سريه بو�سفه منبهًا ميتلك ميزات و�سمات  الوحدات البنائية خالل الف�ساء الت�سميمي. 
خالل  من  ذلك  حتقيق  يف  وت�ستمر  املتلقي،  لدى  احل�سية  اال�ستجابة  رفع  يف  ت�سهم  قوية  تعبريية 
حتولها اإىل عالمات داللية مبا�سرة توؤدي وظائفها يف ت�ساميم ال�سعارات )14-�ص37(. ))فال�سكل 
عبارة عن رمز مرئي يوؤدي دورًا متطابقًا مع ما ميثله من خ�سائ�ص، ت�سفي خ�سائ�سه البنائية 
دالالت تعبريية تعك�ص ات�سااًل يوؤدي تفاعال مع املتلقي، فقوة ال�سكل تكمن يف اإمكانية حتقيق رموز 
امل�سمم يف  ينتجها  التي  اال�سكال  اإن  اإذ   .)209.p-41( ))ويتفاعل معها املتلقي  يدركها  ح�سية 
وتوجيهها  الأ�سكاله  تنقيته  خالل  ومن  منها  املرجوة  االت�سالية  وظائفها  توؤدي  اأن  البد  ال�سعارات 
والتحكم يف عالقة ربطها، مع متيزها وم�سمونها لتعرب عن وحدتها وداللتها ال�سكلية، التي يدركها 
تقع  ال�سعارات»  بـ»  املتمثلة  ال�سكلية  التكوينات  فاإن  وعليه  وتاأويلها.  فهمها  على  لت�ساعده  املتلقي 
�سمن ))العمليات الرتكيبية الأ�سكال جزئية منفردة اأو مرتاكمة، وهذه العمليات ق�سدية انتقائية 
تت�ساعد اإىل اأعلى مراحل االختيار لتكون نظما تركيبية لعالقات توؤ�س�ص ن�سيجًا يتحقق يف الوعي 
ن�سميه التكوين،وميثل �سورًا عده بع�سها ت�سخي�سيًا دراماتيكيًا واالآخر ي�سل يف جتاوز الت�سخي�ص 

واحلدث اإىل اأعلى مراحل التجريد(( )34-�ص73(.

5- اللون Color )يف ت�سميم ال�سعار(:
    اإن للون يف ت�ساميم ال�سعارات اأهمية ال تدانيها اأهمية اأيٌّ من املكونات البنائية االأخرى ، لي�ص 
الت�ساع  ولكن   ، اأ�سا�سيًا ح�سب  مكونًا ح�سيًا  بو�سفه  املرئي  االإظهار  يدخل يف �سميم عملية  لكونه 
ي�سبح  عندما  اإال  داللة  يعطي  ال  جميعهًا،))فاللون  االأ�سا�سية  البنائية  املبادئ  اإجناز  يف  فعاليته 
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�سكال، وهو ما ي�سعى اإليه امل�سممون املعا�سرون من خالل تنظيم اللون و�سفاته حتى يرقى بال�سكل 
اإىل اأعلى داللة له  خالل الت�سميم(( )3-�ص152( . وميثل اللون حمور اإغناء جمايل لت�سميم 
ال�سعار، اإذ يعزز من اإمكانية الت�سميم التعبريية للعالقة بني ال�سكل وامل�سمون، ويت�سح ذلك من 
خالل مديات ا�ستخدام اللون كقيمة فنية وجمالية وتعبريية ، يف ت�سميم ال�سعار ، ال�سيما يف بناء 
االأن�سجام  على  ذلك  يف  معتمدًا  لل�سعار،  الت�سميمية  للبنية  الهيكلي  التاأ�سي�ص  الإن�ساء  اخللفيات 
اللوين بني اخللفية والتكوينات واملفردات الت�سميمية خللق التناغم والتجان�ص الفني املطلوب، اأو 

يف توزيع اللون توزيعًا جتريديًا يتوافق مع املدلول التعبريي ملو�سوع ال�سعار )39-�ص42(.
وتورد �سريين اأن تنظيم االألوان يف اأي ت�سميم جيد يجري لتاأمني ما ياأتي: )18-�ص162(  

  اأ- اأن يكون التنظيم م�سرًا ومقبواًل.  
ب- اأن يكون مالئمًا للغر�س.    

ج- اأن يجذب االهتمام ، ويكون ذلك عن طريق التباين.
د- اأن يوؤدي اإىل الوحدة عن طريق الهيمنة. 

   اإن التنوع اللوين وا�ستخدامه بال�سكل ال�سحيح ي�سمن للم�سمم الطباعي حتقيق الوحدة الع�سوية 
للعمل ومن ثم اإثارة انتباه املتلقي نحو نقطة مركزية يف ال�سعار، �سواء من خالل عزل هذا اجلزء 
اأم من خالل تعاك�سه يف  اأم من خالل حتريك هذا اجلزء وت�ساده مع اخللفية  عن بقية االأجزاء 

االجتاه مع بقية االأجزاء واجتاهاتها . 

6- القيمة ال�سوئية Value )يف ت�سميم ال�سعار(: 
    تعد القيمة ال�سوئية من اأهم العنا�سر تاأثريًا يف البناء ال�سكلي لت�ساميم ال�سعارات بفعل التباينات 
الوحدات  توازن  ف�ساًل عن  الب�سرية  لت�سفي حالة من اجلاذبية  وامل�سيئة  املعتمة  امل�ساحات  بني 
ال�سكلية خالل ت�سميم ال�سعار. حيث يتمثل اأ�ستخدام القيم لتباين الظل وال�سوء يف اإيجاد حمور 
اأ�سا�سي اأو مركزي لالنتباه داخل ت�سميم ال�سعار، وغالبًا مايكون التاأكيد الب�سري اأو نقطة البداية 
، مركزيًا، وميكن التاأكيد على ال�سخ�سية اأو ال�سمة املهمة فكريًا عن طريق تباين القيم، اإذ يعمل 
تباين ال�سوء والظل العايل على جذب االنتباه فورًا،  فمن خالل ))تباين القيم ال�سوئية العالية 
ي�سبح حالة تقدمية بل يقوم بالتقريب اأما امل�ساحات ذات التباين االأقل يعمل على اإبعاد امل�سافة(( 

 .)188-187.p-44(
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7- االجتاه Direction )يف ت�سميم ال�سعار(: 
      يوؤدي االجتاه دورًا اأ�سا�سيًا يف ت�سميم ال�سعار حيث يعمل على توجيه وتنظيم م�سارات حركة 
العني للم�سح الب�سري يف الناجت الت�سميمي. اإذ تعمل كل من اإجتاهات اخلطوط االفقية والعمودية 
واملائلة اإ�سافة اىل التدرج ال�سكلي واحلجم والقيمة واللون وامللم�ص من حتقيق اجتاهية لربط هذه 
الوحدات خالل الناجت الت�سميمي لل�سعار. ودائمًا تكون اخلطوط العمودية مرتفعة �ساهقة و�سارمة 
يوحي  الذي  االأجتاه  هو  الزاوية  اخلط  اأو  املائل  واخلط  اال�ستقامة،  الراأ�سي  االأرتفاع  اإىل  وترمز 
باحلركة، حيث يوؤدي االجتاه يف ت�سميم ال�سعار دوره يف حتقيق االأهداف من جذب وتوجيه ب�سر 
املتلقي من ))التو�سل اىل حركة تعبريية او اجتاهية متناغمة ومتنا�سبة مع طبيعة االن�سان العربي 
اأو االأ�سفل(( )p-40.71( لتتابع ا�ستالم الوحدات  اأو الي�سار، اىل االعلى  اأو الغربي نحو اليمني 
واإدراك وحدتها املرئية. اإذ ي�سعى امل�سمم اإىل حتقيق اجلاذبية واحلركة الديناميكية الفاعلة خالل 
ت�سميم ال�سعار، مبا يوؤدي اإىل االإيهام باحلركة اأو االإزاحة الب�سرية من وحدة تكوينية اإىل اأخرى.

8- القيا�س Measure )يف ت�سميم ال�سعار(:
ال�سيقة  للم�ساحة  الب�سري نحوها ونظرًا  االأبعاد دورًا يف عملية جذب االنتباه وال�سد       وتوؤدي 
التي يحتلها ال�سعار، نتج عنه تنوع الف�ساءات وتفاوت االأبعاد التي حتتلها العنا�سر، حيث قد حتتل 

الف�ساء باأكمله لل�سعار اأو تتخذ حيزًا ف�سائيًا مقتطعًا اأ�سفل اأو اأعلى ال�سعار )14-�ص40(.
  وعليه البد اأن ميتلك ال�سعار املرونة الكافية لتنظيم اأبعاده واأن�سجامها مع اأبعاد احليز الف�سائي 
املطلوب تفعيله الأي�سال الفكرة اإىل املتلقي من خالل توظيف اأب�سط واقوى االأ�سكال املوؤدية للو�سوح 

والتاأكيد واالإبراز �سمن اأحليز املتاح .
  وال جتد الباحثة قواعد ثابتة لتحديد االأبعاد يف ت�ساميم ال�سعارات، بل يعتمد على مدى املالءمة 

واالأن�سجام والتنوع للتحكم وال�سيطرة على االأجزاء يف الناجت الكلي.

2- االأُ�س�س البنائية العامة يف ت�سميم ال�سعار:
     تعد اال�س�ص والعالقات و�سيلة تنظيمية مهمة لكونها تقوم بتنظيم جميع العنا�سر الداخلة يف بناء 
اإن�ساء الوحدة العامة فيه ملافيها من قيمة فنية وجمالية ووظيفية.  ت�سميم ال�سعار ، وت�ساهم يف 
وملا كانت البنية الت�سميمية )لل�سعار( متثل الرتتيب والتنظيم لالأجزاء يف كل متوافق، فاإن هذا 
الفني ب�سورة عامة  الت�سميمي  الفعل  ت�سيطر وتنظم  التي  االأ�س�ص  التنظيم حتكمه جمموعة من 
االأجزاء  تربط  التي  املنظمة  بالعالقات  يتمثل  االأ�س�ص  ونتاج هذه  ال�سعار ب�سورة خا�سة،  وتكوين 
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.)333.p-42( وتعطي لل�سعار هويته املميزة
    واالأ�س�ص الت�سميمية هي عبارة عن قانون للعالقات الت�سميمية اأو خطة للتحكم بالطرق التي 
تتحد من خاللها العنا�سر الت�سميمية ال�سبعة املتمثلة مبا ياأتي:-  « اخلط ، ال�سكل ، اللون، امللم�ص 
الوظيفية  الناحيتني  يحقق  مبا  الت�سميمية  اال�س�ص  هذه  لتوظف   » القيمة   ، احلجم   ، االجتاه   ،
واجلمالية ، لذا يجب على امل�سمم اأن ياأخذ بنظر اال عتبار اأن ت�سميم ال�سعار لي�ص فقط جلذب 
النظر من قبل املتلقي ، بل هو الو�سيلة التي ميكن من خاللها نقل مادة االت�سال ب�سورة ناجحة 

ومثمرة.  وهنا تود الباحثة اأن ت�ستعر�ص هذه االأ�س�ص: 

Dominance: تتكون من خالل بناء وحدة داللية معينة حتقق نوعًا من الهيمنة يف  الهيمنة 
الناجت  يف  الوحدات  بقية  من  اأكرث  اأو  وحدة  متيز  اىل  توؤدي  ))كونها  لل�سعار  الت�سميمي  الناجت 

الت�سميمي(( )29-�ص94(.

للم�ساحات املختلفة  �سواء  االأ�سكال  للقيا�ص بني  العالقات  به  Proportion: ويق�سد  التنا�سب 
لكل جزء اأوعن�سر من العنا�سر املكونة لل�سعاروعالقته بالعنا�سر االأخرى.

االإيقاع Rhythm: هو تكرار منتظم اأو دوري اي اإنه مبني على اأ�سا�ص تكرار العنا�سر يف الف�ساء 
تف�سلها فرتات مت�ساوية. وميكن اإيجاد التنوع من خالل االإيقاع وذلك باحداث اختالف يف القيمة 
اللونية للعنا�سر واال�سكال، وميكن تدريج هذه االختالفات بهدف احل�سول على اجتاه يف االإيقاع 

  .)151.p-43(

التوازن Balance: وهو احلالة التي تتعادل فيها القوى املت�سادة وهو من اخل�سائ�ص االأ�سا�سية 
على خربة  يعتمد  ما  بقدر  ب�سيغة ح�سابية  يحدد  ال  وهو  ال�سعار  تقييم  مهمًا يف  دورا  توؤدي  التي 

وجتربة امل�سمم.

االن�سجام Harmony: ويعد االن�سجام «احلالة التي ترتبط خاللها الوحدات ذات اخل�سائ�ص 
يف  جاذبة  جمالية  قيم  ذات  مرئية  وحدة  اىل  و�سواًل  �ص210(  متدرجة” )1-  بطريقة  املتباينة 

الناجت الت�سميمي نتيجة توافق اال�سكال. 
التباين )الت�ساد(   :Contrast يعد التباين من اأهم االأ�س�ص التنظيمية يف ت�سميم ال�سعار، اإذ 

فاعلية الوحدة يف ت�سميم �سعارات كليات جامعة بغداد                                                                                                      دينا حممد عناد



ء
165العدد - 54 لسنة 2010

يعمل على اإبراز �سكل خمتلف له مميزاته عن باقي عنا�سر ال�سعار االأخر، وي�سد االأنظار اإليه من 
دون �سواه، ومن خالله يحقق جذب االنتباه والو�سوح ل�سد عني املتلقي. فهو عالقة بني �سيئني اأو 

 .)53.p-45( ))اكرث وهو تعبري عن االختالف بينهما اإذن هو ))احتاد املتناق�سات

النظر  تبداأ  القارئ  اأن يجعل عني  امل�سمم على  بالتتابع هو قدرة  التتابعSequence : يق�سد 
بنقطة البداية ثم تنتقل من هذه النقطة اإىل نقطة اأخرى ثم ثالثة وهكذا ب�سكل مت�سل�سل وبطريقة 

تتابعية وباالإيقاع نف�سه الذي و�سعه امل�سمم داخل املطبوع مبا يخدم الهدف.

االأنظمة ال�سكلية لل�سعار:
    تنوعت االنظمة امل�ستخدمة يف تلك اال�سكال تبعًا ملتطلبات الفكرة، وذلك لتنوع ال�سعار و�سموليته 
ومتا�سه املبا�سر مع املتلقي ،لذا فاإن من املهم اأن يكون االختيار للتنظيمات ال�سكلية ودرا�سة عالقات 
الف�ساء واال�سكال املالئمة ذات املعنى هدفًا اآخر يقع �سمن تلك االأهداف، وهو ت�سميم النظام 
اإن�سانية  يو�سل جتربة  لكي  ومهارة  بحذق  املواد  فيه  ينظم  اإن�سان  الت�سميمي هو ))نتاج  فالعمل 
جمال  يف  بها  املعمول  االأنظمة  بع�ص  تو�سيح  ميكن  املفهوم  هذا  و�سمن  )32-�ص114(.   ما(( 
ت�سميم ال�سعار وهي: * النظام املركزي كما يف �سعار كلية الرتبية للبنات رقم )17(   * النظام 
ال�سعاعي كما يف �سعار كلية العلوم ال�سيا�سية رقم )18(  * النظام التجميعي كما يف �سعار كلية 

االإعالم رقم )21(   * النظام اخلطي كما يف �سعاركلية االإدارة واالقت�ساد رقم )8(.         
موؤ�سرات االطار النظري:

لقد اأ�سفر االإطار النظري على بع�ص املوؤ�سرات املهمة وهي: 
تظهر  بحـيث  مفكك،  وغري  حمكم  وب�سكل  اأجزائه  يف  مرتابطًا  يكون  ان  فني  عمل  الأي  البد   -1
العنا�سر فيه �سمنية منتمية بع�سها اإىل بع�ص ، وكل جزء مكمل لالآخر، ويتحقق ذلك من خالل 

توفر الوحدة.  
الذي  العام  النظام  اإدراك  بغية  امل�سمم  اليها  ي�ستند  التي  البنائية  املباديء  الوحدة من  تعد   -2
ي�سعى  ومن خاللها  الت�سميمي،  الناجت  و�سيادة  توحيد  كافة من فر�ص  املقومات اجلمالية  يحوي 

امل�سمم اىل ربط اأجزائه بوحدة متكاتفـة الميكن ف�سلها، ليتم اإدراكها كوحـدة مرئية. 
3- اإن الداللة الوظيفية لل�سعار ترتبط اإىل حد ما بعملية االأبتكار التي تعني عمل ال�سيء اجلديد ، 

اإر�ساءًا  لبع�ص االحتياجات االإن�سانية. 
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الف�سل الثاين

1- منهج البحث:
   اإتبعت الباحثة املنهج الو�سفي ، طريقة امل�سح ،اأ�سلوب حتليل املحتوى يف حتليل العينات ، التي 
ُتعنى بر�سد الظواهر وحتليلها ، بق�سد الك�سف عن حقائق علمية ومو�سوعية دقيقة، )5-�ص58( 
بو�سائل التحليل النقدي املو�سوعي لكل عينة على حدة، بق�سد الو�سول اإىل نتائج دقيقة، توؤدي اإىل 

مدى جناح اأوف�سل حتقيق الوحدة يف ت�سميم ال�سعارات.

2- جمتمع البحث:
 -2003  ( الفرتة  خالل  بغداد  جامعة  كليات  �سعارات  ت�ساميم  احلايل  البحث  جمتمع  ت�سمن   

2008م (. 

3- عينة البحث: 
   تكون جمتمع البحث من24 اأمنوذج ا�ستبعدت الباحثة اأثنني لتكرارها، وقد اختارت الباحثة عينة 
البحث بطريقة غري االأحتمالية الق�سدية4**. وبذلك بلغ عدد مناذج العينة )6 �سعارات( منتخبة 
الأغرا�ص التحليل وبن�سبة 25% من جمتمع البحث الكلي. وذلك لتوافر اال�سباب املو�سوعية يف كل 

�سعار، والتي تخ�ص عنوان البحث واأهدافه.

4- اأداة البحث : 
    حتقيقًا للو�سول اىل اأهداف البحث مت ا�ستخدام اإ�ستمارة حتديد حماور التحليل ت�سمنت حماور 
تناولها االإطار النظري، حيث ا�ستندت الباحثة يف ت�سميمها اىل ما متخ�ص عنه االإطار النظري 
من موؤ�سرات متثل خال�سة الأدبيات التخ�س�ص و�سملت حماور متعددة ذات تفا�سيل تفي مبتطلبات 

البحث وت�ساهم يف حتقيق اأهدافه.

 5- ت�سميم االأداة :
   من اأجل اأن يكون التحليل علميًا ومنطقيًا ومنا�سبًا للمنهج الذي اتخذته الباحثة، وبعد م�سورة 

4** يجري اختيار الوحدات المكونة لهذه العينة بطريقة يوؤخذ فيها بنظر االإعتبار ان تكون قريبة من المتو�سط للظاهرة  التي يجري قيا�سها 
اأو بحثها. 
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االأ�ساتذة املخت�سني وعر�ص ا�ستمارة حماور التحليل على اخلرباء يف التخ�س�ص الدقيق، قامت 
الباحثة  تلتزم  اأن  يعني  ال  وهذا  املنطقي،  ت�سل�سلها  ينا�سب  مبا  التحليل  خطوات  برتتيب  الباحثة 
بت�سل�سل هذه اخلطوات فقد يتقدم اأو يتاأخر بع�سها عن بع�ص ، وقد تاأتي اأكرث من خطوة يف التف�سري 

معًا اأوي�سرتك بع�سها مع بع�ص يف تعبري واحد، وهكذا �سل�سلتها مبا يخدم بحثها يف اال�ستمارة. 

6- �سدق االأداة: 
و�سمولها  وللتاأكد من �سالحيتها  اأكرث علمية ومو�سوعية،  البحث وجعلها  اأداة  تر�سني      بق�سد 
لتحقيق اأهداف البحث، وبعد مناق�سة االأ�ساتذة املخت�سني واالتفاق على حتديد فقرات التحليل، 
وبق�سد التاأكد من �سدق اال�ستمارة، فقد عر�ست على جمموعة من اخلرباء من ذوي االخت�سا�ص 
الدقيق5*، لبيان مدى �سالحيتها.  وبعد املناق�سة مت اإجراء بع�ص التعديالت لال�ستمارة و�سواًل اإىل 
�سكلها النهائي ، ولتحقيق �سدقها الظاهر مت عر�سها على اخلرباء مرة اأخرى ليتم االتفاق عليها، 

وبهذا اكت�سبت اال�ستمارة �سدقها الظاهر الأغرا�ص تطبيق التحليل. 

7- التحليل:
    يرى بري�سون اأن التحليل اأ�سلوب يف البحث يهدف اإىل الو�سف الكمي املو�سوعي واملنظم للم�سمون 
الظاهري لالت�سال )30- �ص15( ، كما يراه « نعيم» اأنه اأحد طرائق البحث التي ت�ستخدم من اأجل 

الو�سول اإىل و�سف منظم ومو�سوعي ملختلف التعبريات الرمزية )16-�ص26(.
علميًا  �سياقًا  يتخذ  اأن  البحثية،  الدرا�سة  ملو�سوع  التحليل  عمليات  خالل  من  الباحثة،  وترى     
مو�سوعيًا  يك�سف م�سامني ت�سميم �سعارات كليات جامعة بغداد وحتديد معطيات املعاجلة الفنية 

والتقنية. 

5* 1- اأ.د. خليل ابراهيم الوا�سطي ، اأخت�سا�ص ت�سميم طباعي ، ق�سم الت�سميم ، كلية الفنون الجميلة.  
  2- اأ.م.د. ن�سيف جا�سم محمد ، اأخت�سا�ص ت�سميم طباعي ، ق�سم الت�سميم ، كلية الفنون الجميلة.  

  3- م.د. اأدور عزيز االأ�سقر، اأخت�سا�ص ت�سميم طباعي ، ق�سم الت�سميم ، كلية الفنون الجميلة.  
  4- م.د. نعيم عبا�ص ح�سن ، اأخت�سا�ص ت�سميم طباعي ، ق�سم الت�سميم ، كلية الفنون الجميلة.

  5- م.م. لمى اأ�سعد عبد الرزاق، ماج�ستير اأخت�سا�ص ت�سميم طباعي، ق�سم الن�ساط الفني و الثقافي ، رئا�سة جامعة بغداد. 
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    اأمنـوذج رقـم )1(                                                        
  كليـة القانـون

اخل�سائ�س املظهرية ال�سكلية:
اخلارجي  االإطار  لتحديد  الدائرية  الهياأة  امل�سمم  اإعتمد    
لل�سعار بقيمة لونية الحدى االألوان احليادية وهو )االأ�سود( 
يف حني اأعطى الف�ساء الداخلي قيمة لونية )باردة( معدلة 
ون�سبة �سئيلة من )االأحمر(  االأزرق( و)االأبي�ص(  بـ قيمة) 
االأيطار  ا�ستخدام  على  ي�ستند  مل  امل�سمم  اأن  جند  وهنا 
للف�ساء  بو�سفها احلدود اخلارجية  التاأريخية  بغداد  لبوابة 

ملجمل �سعارات اجلامعة لتحقيق الهوية واملرجعية.
  اإعتمد امل�سمم يف توزيع عنا�سره باتخاذ املنت�سف نقطة مركزية لهياأة �سكلية مدغمة الهوية قد 
متثل م�سلة حمورابي لتوؤ�س�ص من خاللها توزيعًا �سبه مركزي حول هذه الهياأة اإال اأنها بدت �سعيفة 
، ذلك الأن الهياأة املركزية االأوىل اتخذت حالة اال�ستطالة مبا ي�سفي طابعًا لتق�سيم الف�ساء اإىل 

ق�سمني ميني وي�سار ووزعت باقي العنا�سر على جانبيه املتماثلني.
التنظيم ال�سكلي:

    جند اإن الت�سكيل املظهري للف�ساء االأ�سا�ص نتج عن معادالته اللونية قيمة مل تعِط دعمًا كافيًا 
للوحدات املرتاكبة خالله وتراجع قوتها يف )اال�ستقطاب( الب�سري.  حيث جند التقارب يف القيم 
اإىل تراجعها.  وعلى الرغم من  اأدى  اإىل بروز االأ�سكال ، مما  توؤِد  ال�سوئية يف الف�ساء بحالة مل 
حالة التداخل والرتاكب والتجاور وجممل العالقات لل�سد الف�سائي اأبدت �سعفًا يف دعم وحدتها 
العنا�سر  فاعلية  تراجع  اإىل  اأدى  واملقروئية  الو�سوح  و�سعف  االأ�سكال  ت�سغري  اإن  املو�سوعية.  
اأن  امل�ستخدمة على الرغم من حماولة ا�ستخدام االأ�سكال التي تدل على تلك الكلية.  اإىل جانب 
بع�ص الوحدات امل�ستخدمة يف ال�سعار جاءت بعيدة عن املعنى التعبريي لها، ذلك الأن هياأة امل�سلة 

ومعاجلاتها مل تعِط داللة وا�سحة عن حقيقتها ،من ثمَّ تراجع قوتها االأدائية يف ال�سعار. 
  اأ�س�س الت�سميم البنائية: 

     جاء توظيف عدد من الوحدات ال�سكلية والرمزية التي من املفرت�ص اأن تدعم الهوية واملرجعية 
التنا�سب  معاجلات  جاءت  اإذ   ، واملقروئية  الو�سوحية  تعزيز  يف  ينجح  مل  امل�سمم  اأن  اإال  لل�سعار 
�سعيفة مابني الوحدات وعالقتها بالواقع احلي اإىل جانب عالقتها بع�سها ببع�ص وعالقتها باحليز 
االأ�سفل من دون  االأعلى نحو  للتوجيه من  تتابعًا  اأوجد  امل�سمم  اأن  املتاح. يف حني جند  الف�سائي 
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اإحدى  الرئي�ص،  بالعنوان  املتمثلة  التعريفّيتان  الوحدتان  جاءت  اإذ  لها  التعريفية  الهوية  اإدراك 
حماوالت امل�سمم للموازنة على جانبي الف�ساء الت�سميمي. 

فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة:
   اإن اتخاذ نقطة ال�سد املركزية ، ) متو�سع الهياأة الرئي�سة( املتمثلة بامل�سلة اأعطت هيمنة على 
جممل الف�ساء والوحدات االأخرى لكونها �سغلت حيزًا اأ�سعف اأمامها الوحدات االأخرى وعالقتها 
وحدتها  �سعف  اإىل  اأدى  مما  االأداء  فاعلية  و�سعف  االن�سجام  تراجع  اإىل  اأدى  بع�ص  مع  بع�سها 

املو�سوعية. 

اأمنـوذج رقـم )2(
 كلية الرتبية ابن ر�سد                                                   

اخل�سائ�س املظهرية ال�سكلية:
بغداد  لبوابة  االأيقوين  االإطار  توظيف  امل�سمم  اعتمد    
بو�سفها  احليادية  )االأ�سود(  بقيمة  املرجعية  على  للتاأكيد 
اأحدث  اأنه  اإال  الت�سميمي،  الف�ساء  ملجمل  النهائي  احلد 
تراكبًا ف�سائيًا لهياأة الطاق الذي نتج عنه تداخل ف�سائي 
اأعطى ايهامًا بالتو�سع خارج احلدود الف�سائية نحو االأعلى، 

االأمر الذي نتج عنه اإ�سهار �سكلي ثالث، مّما يعد جتاوزًا للحدود اخلارجية املتمثلة باالأيقونة لبوابة 
بغداد. وهيمنة                            

اللون االأزرق على جممل الف�ساء الداخلي املرتفع القيمة االأمر الذي دعم حالة االإظهار لالأ�سكال 
املرتاكبة خالله. 

التنظيم ال�سكلي:
   اإتخذ امل�سمم حالة تنظيم خطي عمودي من االأعلى نحو االأ�سفل يف توزيع وحداته ال�سكلية االأمر 
الذي فر�ص نوعًا من التناغم للتابع االب�ساري من االأعلى اإىل االأ�سفل والتي ت�سكل مبجملها ايهامًا 
بتق�سيم الف�ساء عموديًا ا�سفى حالة موازنة م�ستقرة. يف حني جاء التنظيم الكتابي لالآية القراآنية 

اأ�سفل الوحدات االأخرى، وكان من املفرت�ص اأن تتخذ موقعًا يف اأعلى الف�ساء. 
 اإعتمد امل�سمم عددًا من التنظيمات للخطوط الكتابية، اتخذت حالة تعار�ص مابني االجتاه االأفقي 
واالجتاه املائل واجتاه الهيئات االأخرى نحو االأعلى، حيث جند اأن اخلطوط التي اعتمدها امل�سمم 
لالآية القراآنية اتخذت حالة اجتاهية ب�سكل يتعار�ص مع الهياأة الكتابية العنوان االأمر الذي يوؤدي 
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اإىل حالة اإرباك وت�سوي�ص اإدراكي يف حالة القراءة املو�سوعية. يف حني اتخذت التنظيمات االأخر 
حالة تنظيم كتابي اإ�سعاعي اأو حلقي وهو ما فر�ص نوع من التنوع يف جزء معني من الت�سميم. 

اأ�س�س الت�سميم البنائية:
   اإعتمد امل�سمم على حالة التتابع يف توزيع االأ�سكال والعنا�سر والتو�سع خارج احلدود الف�سائية 
لل�سعار، نتج عن تراجع التوجيه االب�ساري للوحدات الرئي�سة واعتماد حالة التقارب القيمي للف�ساء 

والوحدات املرتاكبة. 
للن�سو�ص  ومقروئيتها  للرموز  و�سوحيتها  تراجع  اإىل  املوظفة  للوحدات  االأبعاد  ت�سغري  ادى    

الكتابية. 
فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة: 

   جاءت املعاجلات يف عالقات التقارب والتداخل والتجاور الإحداث ترابط للوحدة ال�سكلية، اإال اأنه 
مل ينجح يف تعزيز الوحدة املو�سوعية والناجت عن توظيف رموز مل تدعم الهوية واملرجعية للتعريف 
بهذه الكلية وذلك ملا تنتجه دالالتها الرمزية من اإحاالت لهيئات وموؤ�س�سات اأخرى مثل �سعلة النار 

التي ترمز اىل )النفط( مثاًل.                

   اأمنـوذج رقـم )3(
 كليــة الطـب

اخل�سائ�س املظهرية ال�سكلية:
    اأعتمد امل�سمم هياأة ال�سكل البي�سوي بحالة عمودية حلدود 
االإطار  توظيف  حدود  جتاوز  الذي  االأمر  النهائية،  ال�سعار 
بكونها  املعتمدة  املرجعية  على  للتاأكيد  بغداد  لبوابة  االأيقوين 
دعم  �ساأنها  من  بغداد،  جامعة  املوؤ�س�سة:  لذات  تابعة  �سل�سلة 
واعتمد  لها.  التابعة  التعليمية  للموؤ�س�سات  واملرجعية  الهوية 
ثم  من  احليادية،  )االأ�سود(  بقيمة  رفيع  بخط  التاأطري  حالة 
القيمة  املرتفع  االأبي�ص  واحدة،  �سوئية  قيمة  الف�ساء  منح 

اأ�سفى دعمًا للوحدات ال�سكلية املرتاكبة خالله.
    اأدت معاجلة الف�ساء وتاأطريه با�ستخدام قيم حيادية )االأ�سود واالأبي�ص( دعمًا بنائيا للوحدات 
املرتاكبة خالله بفعل خا�سية الت�ساد ال�ستخدام امل�سمم عددًا من االأقيام اللونية احلارة والباردة 

اىل جانب احليادية، االأمر الذي نتج عنه قوة ا�ستقطاب عالية للجذب االإب�ساري نحوه.
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التنظيم ال�سكلي:
   تبعًا الجتاهية الف�ساء العمودية حدد توجيه تنظيم الوحدات باجتاه التنظيم اخلطي العمودي، 
التنظيمات،  ملثل هذه  القراءة  مايتوافق مع طبيعة  االأ�سفل وهو  نحو  االأعلى  بتحقيق اجتاهية من 
والذي من �سانه توجيه التتابع االإب�ساري بطريقة مي�سرة. يف حني نتج عن متو�سع العنوان الرئي�ص 
املعرف للكلية موقعان متباعدان اىل ميني وي�سار اخلط العمودي الوهمي املن�سف للف�ساء، اأظهر 
حالة التجزئة لوحدة التعريف الرئي�سة )العنوان( وعلى الرغم من حالة ال�سد الف�سائي فاإنَّ فاعلية 
االأجنبية  باللغة  العنوان  اأتخذ ذات  الوحدة على م�ستوى اجلزء. يف حني  نتج عنه تراجع  الف�سل 
وبهياأة تنظيمية حلقية متوافقًا مع هياأة  لل�سعار  النهائية  للحدود  الف�ساء مبحاذاة  اأ�سفل  مو�سعًا 

احلدود الف�سائية املنحنية.
اأ�س�س الت�سميم البنائية:

     اإعتمد امل�سمم خا�سية الت�ساد اللوين والقيمي، األوان الدائرة اللونية والقيم احليادية، اأ�سفت 
اال�ستقطاب  ل�سرعة  وتركيز  دعٌم  عنه  نتج  والقيمية،  اللونية  العالقات  لتكامل  لونيًا  ان�سجامًا 
بع�سها  الوحدات  تنا�سب  عالقة  لفر�ص  امل�سمم  حماوالت  اأدت  حني  يف  واملقروئية،  والو�سوحية 
وجه  وعلى  منها،  اأجزاء  تفا�سيل  يف  الو�سوح  تراجع  اىل  املتاح  الف�سائي  احليز  ومع  بع�ص  مع 
اخل�سو�ص الهياأة املتمو�سعة اأ�سفل النقطة املركزية املن�سفة للف�ساء، االأمر الذي اأتاح للوحدات 
االأخرى باأبعادها الكبرية اإىل فر�ص الهيمنة وال�سيادة نحو االأعلى ، من ثم فقدان الو�سوحية لهذه 

الوحدة ال�سغرية .
هذه  تراجعت  حني  يف  الف�ساء،  جانبي  اإىل  موازنة  العمودي  اخلطي  التنظيم  حالة  عن  ونتج      
املوازنة بني اأعلى الف�ساء واأ�سفله، اإذ جند ثقاًل  ناجتًا للدعم البنائي للوحدات اأعلى الف�ساء ن�سبًة 
منه للوحدات اأ�سفله ، االأمر الذي اأّدى، على الرغم من �سيق احليز املتاح لت�سميم ال�سعار ، اإىل 
تراجع لعالقات ال�سد الف�سائي ما بني العناوين الرئي�سة باللغتني العربية واالأجنبية ، اإذ فر�ست 
حماولة امل�سمم الإحداث التنا�سب للعنوان باللغة االأجنبية مع احليز املتاح اإىل ت�سغري اأبعاد قيا�ص 
احلرف فيه نتج عنه تراجع و�سوحها ومقروئيتها ن�سبة اإىل العنوان اأعلى الف�ساء، من ثم تراجع 

عالقات ربطها على م�ستوى عالقة اجلزء باجلزء والوحدة الكلية.
فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة: 

   اإعتمد امل�سمم عددًا من الوحدات ال�سكلية التي حتوي دعمًا بنائيًا �سكليًا ولونيًا وتفا�سيل زخرفية 
الرغم مما  ولونية، وعلى  ال�سعارات من اختزاالت �سكلية  تتنا�سب مع طبيعة ت�ساميم  �سغرية ال 
الكلية  لهذه  واملرجعية  الهوية  اإثبات  يف  االأدائية  قوتها  من  قللت  فاإنها  التنوع  حالة  من  فر�سته 

فاعلية الوحدة يف ت�سميم �سعارات كليات جامعة بغداد                                                                                                      دينا حممد عناد



ء
172العدد - 54 لسنة 2010

واملوؤ�س�سة الداعمة لها، اذ جند ال�سعار ميكن اأن يكون الأي من املوؤ�س�سات، ولكنه ال ميثل مرجعية 
اإىل جامعة بغداد باأي حال من االأحوال، بل اإن الوحدة العالمية ال�سغرية املتمثلة بهياأة درع اأجنبي 
ميثل توجيهًا اإدراكيًا باأن هذه الكلية لها مرجعية اأخرى ، وعليه نحدد اأن جممل املعاجلات والوحدات 

املوظفة لل�سعار عجزت يف توفري الوحدة املو�سوعية لتكوين الهوية واملرجعية يف ال�سعار.

 اأمنـوذج رقـم )4(
   كليـة طب االأ�سـنان

اخل�سائ�س املظهرية ال�سكلية:
الف�ساء  بو�سفه  درع  هياأة  توظيف  امل�سمم  اإعتمد       
، وهو مايتعار�ص  مع �سوابط  ال�سعار  احلاوي لوحدات 
االأيقوين  الرمز  با�ستخدام  واملرجعية  الوحدة  حتقيق 
للقيمة  منخف�سة  لونية  قيمًا  واأعطى   . بغداد  لبوابة 
اقتطاعًا  اأحدث  حني  يف   ، الف�ساء  ملجمل  )الزرقاء( 
الهياأة  مع  متباينة  بهياأة  الف�ساء  منت�سف  يف  ف�سائيًا 

االأ�سا�ص اتخذ لها تاأطريًا بقيمة االأبي�ص املرتفع القيمة واأ�سفى على الف�ساء الداخلي قيمة معاجلة 
)للبنف�سجي( الناجت عن قيمة )االأزرق( و)االأحمر( ون�سبة من االأبي�ص. يف حني اتخذ قيمة مرتفعة 
)لالأبي�ص( للن�سو�ص الكتابية.  اإذ نتج عن معاجلة الف�ساء باإعطاء قيمة منخف�سة تراجعًا يف دعم 
وحداته ال�سكلية، على الرغم من خا�سية الف�ساء املحدد بالقيمة )البي�ساء( للن�سو�ص الكتابية، 
اإال اأنه نظرًا لطبيعة ت�سميم ال�سعارات من املفرت�ص اإحداث اختزاالت يف القيم اللونية مبا يدعم 
الب�ساطة والو�سوحية، فقد اأظهر ثقاًل للف�ساء، واالقتطاع الف�سائي املعالج ، اإال اأنه مل يخفف من 
اال�ستن�ساخ  حالة  يخ�ص  فيما  احلذر  يتخذ  مل  امل�سمم  اأن  جانب  اإىل  لل�سعار،  الف�سائي  االإثقال 

بو�سفها �سعارات تخ�ص املرا�سالت اجلامعية.
التنظيم ال�سكلي:

    اإعتمد امل�سمم احليز الف�سائي املقتطع يف مركز الف�ساء االأ�سا�ص لل�سعار موقعًا مركزيًا تنظمت 
بدت  اإذ  توجيه اجتاهيتها،  امل�سمم يف  ينجح  ، مل  �سطريًا  تنظيمًا  الكتابية من حوله.  الن�سو�ص 
معكو�سة نحو االأ�سفل يف اجلانب االأي�سر، الذي اتخذه امل�سمم موقعًا للغة العربية والذي كان من 
املفرت�ص اأن يتخذ موقعًا اىل ميني الف�ساء واللغة االأجنبية اإىل ي�ساره يف حني اتخذ موقعًا اأ�سفل 
واإيهام  املقلوب نتج عنه حالة تعار�ص اجتاهي  للمثلث  ال�سفلى  الزاوية  القراآنية يف  الف�ساء لالآية 
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بحالة التجزئة. يف حني اأوجد تنظيمًا خطيًا اأفقيًا للعناوين التعريفية باللغتني العربية واالأجنبية 
اأعلى الف�ساء ، وفر لها الو�سوحية واملقروئية وي�سر ا�ستالمها مبا يتوافق مع طبيعة القراءة العربية 

واالأجنبية.  يف حني متو�سعت وحدتان متداخلتان يف منت�سف احليز الف�سائي املقتطع. 
اأ�س�س الت�سميم البنائية:

    كان من املفرت�ص اأن تقدم خا�سية الت�ساد والدعم الكايف للن�سو�ص الكتابية لتوؤدي اإىل الو�سوح 
واملقروئية ملجمل الوحدات الن�سية ، اإال اأن هذه اخلا�سية تراجعت يف دعم الن�سو�ص الكتابية اإىل 
جانبي الف�ساء ، اإذ اإن حماولة امل�سمم الحداث التنا�سب مع حيز الف�ساء املتاح، قدم حالة ت�سغري 
قيا�ص احلرف االأمر الذي نتج عنه تراجع مقروئيتها بي�سر، اإىل جانب عك�ص اجتاهية كل منها مع 
طبيعة القراءة العربية من اليمني نحو الي�سار والعك�ص للغة االأجنبية، ومن ثم فاإنَّ اإنقالب العنا�سر 
ربطها  عالقة  فقدان  عن  لينتج  والتعريفية  االأدائية  فعاليتها  اأفقدها  واأعالها.  اأ�سفلها  الكتابية 
باالأجزاء االأخرى على الرغم من عالقات ال�سد الف�سائي ، اإال اأنه افقدها وحدتها املو�سوعية يف 

حني اأحدث تكاماًل للعناوين الرئي�سة اأعلى الف�ساء. 
القيمي  التباين  بفعل  التميز  من  نوعًا  املقتطع،  الف�سائي،  للحيز  مو�سوعيًا  املعاجلات  وقدمت    
وحالة التاأطري لفر�ص نقطة ا�ستقطاب مركزية اأوجدت تراجعًا يف دعم الوحدات املرتاكبة خالله، 
مبا اأدته حالة التنا�سب لت�سغري اأبعادها ، وتراجع تفعيل بناء هذه الوحدات مبا ي�سكل قوة حتفيزية 
الإدراك الداللة الرمزية والتعبريية، اإذ من الي�سري ا�ستالم هياأة الثعبان اإال اأن الهياأة االأخرى بدت 
غري وا�سحة الداللة لينتج عنها تراجع يف وحدتها اجلزئية، يف حني اأدى تقارب اأقيام الف�ساء مع 

االأرقام بقيمة االأ�سود اإىل اإ�ستالمها ب�سعوبة.        
فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة:

الهوية واملرجعية  اإحالة داللية الميكن ربطها الإ�سفاء  اإن اعتماد هيئة الدرع بحد ذاته ي�سكل      
لهذه املوؤ�س�سة.  يف حني ينتج عن توظيف هياأة الثعبان داللة تعبريية اأن هذه املوؤ�س�سة تابعة الأحدى 
الميكن  بعيدة  بدت  االأخرى  الهياأة  اأن  اإال   ، اجلميع  لدى  عليه  متعارف  اأمر  وهو  الطبية  الهيئات 

اال�ستدالل من خاللها هياأتها اأو اأقيامها اللونية عن داللتها التعبريية يف ال�سعار. 
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     اأمنـوذج رقـم )5(
     كليـة الرتبية الريا�سيـة

اخل�سائ�س املظهرية ال�سكلية:
    اإعتمد امل�سمم هياأة الت�سكيل االأيقوين للبوابة، ومنح 
القيمة،  املرتفع  االأبي�ص  واحدة  �سوئية  قيمة  الف�ساء 
متنوعة  ف�سائية )5(  اأ�سرطة  اأوجد عددًا من  ثم  من 
االأ�سفل  نحو  هبوطًا  ثم  اأفقيًا  اأمتدادًا  لت�سكل  االألوان 
اأيقونة الكتاب  ، وت�سمن العناوين الرئي�سة اإىل جانب 

بقيمة  والف�ساء  )االأ�سود(  حمايدة  بقيمة  التاأطري  حالة  اعتماد  عن  نتج  القراآنية.  واالآية  املفتوح 
باإزاء  تراجعت  اإّنها  اإال   ، اأعلى  وا�ستقطاب  الوحدات  نحو  تركيز  قوة  ا�سفاء  )االأبي�ص(  مرتفعة 
اأظهرت توهجًا نحوها، ناجتًا عن تفعيل اخل�سائ�ص البنائية  ال�سريط ذي االألوان املتنوعة حيث 

يف هذا املوقع عنه يف االأعلى. 
التنظيم ال�سكلي:

  اأعتمد امل�سمم هياأة االإطار الدائري ليتخذ تنظيمًا حلقيًا لل�سطور الكتابية حماذيًا لهذه احلدود 
من االأعلى، من ثم لي�سكل تنظيمًا هرميًا مقلوبًا نحو االأ�سفل يف املو�سع بهياأة الكتاب املفتوح وخالله 
لونية  بقيم  اللونية اخلطية  االأ�سرطة  اتخاذ عدد من  اإىل  اأنه عمد  . يف حني جند  القراآنية  االآية 
متباينة، خم�سة الوان بهياأة �سكلية لتوجيه الب�سر من اليمني نحو الي�سار من ثم االجتاه نحو االأ�سفل 

�سغل جممل ف�ساء ال�سعار. 
اأ�س�س الت�سميم البنائية:

تفعيل  �ساأنها  التي من  الت�ساد  الف�سائي من خا�سية  االغالق  ينتج عن حالة  الرغم مما     على 
الف�ساء واك�ساب الوحدات  القوة االإظهارية الالزمة عجز امل�سمم عن تقدمي الو�سوحية واملقروئية 
للوحدات ال�سكلية والن�سية اأعلى الف�ساء، وذلك اإثر حماولته الإحداث التنا�سب للحروف الن�سية 
اأفقدها قوتها االأدائية و ذلك لرتاجع  عمد اإىل ت�سغري قيا�ص احلرف فيها وكذلك لهياأة الكتاب 
وما  ال�سريطية  للخطوط  ال�سكلية  الهياأة  واأزاء  اأبعاد(   ، ، اجتاه، هياأة  البنائية )لون  خ�سائ�سها 
حتمله من تباين يف اأبعادها وخ�سائ�ص بنائها ال�سكلية واللونية واجتاهيتها، نتج عنه ثقٌل متركز 
يف ثلثي ف�ساء ال�سعار مبا يفرت�ص اإحداث تنوع �سكلي اأفتقد حلالة االن�سجام ال�سكلي ، اإىل جانب 
العجز عن حتقيق عالقة داللية اأو �سكلية وا�سحة الإمكانية عالقة ربطها مع اأجزاء ال�سعار االأخرى. 

فاعلية الوحدة يف ت�سميم �سعارات كليات جامعة بغداد                                                                                                      دينا حممد عناد
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فقد اأبدت احلالة االأجتاهية اإ�سهامًا باالأمتداد نحو خارج احلدود الف�سائية ميينًا واأ�سفل ، اأحدثت 
تباينًا مع الت�سل�سل املنطقي للتتابع والقراءة الفنية الإدراك الوحدة التعبريية.       

فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة: 
وكذلك  الكلية،  لهذه  الهوية  لتاأكيد  مرجعيًا  دعمًا  بغداد  لبوابة  املرجعي  االإطار  توظيف  جاء     
بالن�سبة للعناوين الرئي�سة ، ا�سم اجلامعة وا�سم الكلية.  اإال اأنه عجز عن دعم خ�سائ�سها البنائية 
من خا�سية االأبعاد والبناء اللوين ، الحداث املوازنة وعالقة الربط مع الوحدة االأخرى يف االأ�سفل. 
اإن توظيف هذه الهياأة ال�سريطية مل ي�ستطع اأن تقدم اأي داللة تعريفية ، فقد اأعطى ت�سكياًل لعدد 
من ال�سرائط، كل منها يحمل قيمة لونية بذاتها ولكن هذا الت�سكيل مل يوفر دعمًا تعبرييًا للوحدات 

االأخرى. 

  اأمنـوذج رقـم )6(
     كليــة التمريــ�س

اخل�سائ�س املظهرية ال�سكلية:
 ، لل�سعار  االأوروبي  الدرع  هياأة  امل�سمم  اأتخذ     
واتخذ القيمة اللونية الباردة )الزرقاء( مللء احليز 
الف�سائي للدرع، من ثم تراكب عدد من الوحدات 
ال�سكلية والرمزية املكونة لل�سعار، لتحدث نوعًا من 
الف�سائي  احليز  خالل  الوحدات  لتعدد  االإرباك 
وهياأة  للكتاب  الرمزية  الهياأة  جند  حيث  ال�سيق 

الهالل االأحمر وهياأة مدغمة غري معروفة الهوية ، ومن ثم جاء ا�سم الكلية يف ت�سكيل خطي زخريف 
حديث االأمر الذي اأدى اإىل �سعوبة قراءتها اإىل جانب عدم و�سوحها. 

التنظيم ال�سكلي:
  جاءت العنا�سر الكتابية االأخرى يف تنظيم حلقي مواز لالإطار االأيقوين، بوابة بغداد، من ثم جاء 
ال�سطر االأخري لكلمة جامعة بغداد خالل تنظيم خطي اأفقي ومن هنا جند ، على الرغم من تكوين 
الوحدة ال�سكلية من خالل االإطار للهياأة ال�سكلية للدرع املكونة للف�ساء احلاوي لعدد من االأجزاء، 
جند �سعفًا يف حتقيق وحدة مو�سوعية وعالقة ارتباطها ببع�سها ناجت عن توظيف رموز داللية مبهمة 
الدرع  اأن  الثقافية. حيث جند  ال�سعارات  الفكرة لت�سميم  اأ�سا�ص  الوظيفية  ارتباطها  ، يف عالقة 

فاعلية الوحدة يف ت�سميم �سعارات كليات جامعة بغداد                                                                                                      دينا حممد عناد
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املتمثل بالف�ساء احلاوي للوحدات الميثل اأي مرجعية داللية وا�سحة لعملية التعليم اأو ال�سحة.  يف 
حني جاءت الوحدة املرتاكبة كليًا فوق ف�ساء الوحدة الرمزية للكتاب اإىل اجلانب االأمين ومل حتقق 
عالقة ارتباط مع الوحدات ال�سكلية، يف حني جاءت ت�سكيلة الن�ص الكتابي ال�سم الكلية لتكوين هياأة 
اأ�سبه بالقبة وحتتها هيئة اأخرى من �سمن الت�سكيلة الكتابية خطية من املفرت�ص اأنها جامعة بغداد 
واىل جانبيها تاأريخ التاأ�سي�ص لكنها مل توؤد الغر�ص الوظيفي ب�سبب ت�سغري العنا�سر وادغامها اىل 

درجة مل توؤِد معها الو�سوح واملقروئية .      
اأ�س�س الت�سميم البنائية: 

اأنها  اإال  اأوجد تنوعًا �سكليًا اإىل جانب التنوع يف ابعاد الوحدات وموا�سيعها  اأن امل�سمم       جند 
جاءت لت�سكل عددًا من التنظيمات اخلطية واحللقية واملركزية للعنا�سر الكتابية، اإال اأنها اأظهرت 
نوعًا من اجلمود واالأبتعاد عن ت�سهيل مدى و�سوحها ومقروئيتها وذلك الختالل االأبعاد لكل عن�سر 
�سمن احليز الف�سائي الداخلي الإطار البوابة.  يف حني تراجعت التنوعات بالقيم اللونية واختزلت 

اإىل ثالث اأقيام )اأحمر واأ�سود واأزرق(. 
فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة:

    جند اإن هيمنة القيمة الزرقاء على الرغم مما يفرت�ص به دعم وحدتها ال�سكية، فاإنها جاءت 
)االأ�سود  بقيمة  ال�سكلية  الهيئات  تراكب  عن  الناجت  الت�ساد  حدة  من  وخمففة  للف�ساء  م�سعفة 

واالأحمر(.
   جاء توظيف كل من الرموز ال�سكلية واللونية والكتابية ليحدث تراجعًا يف حتقيق وحدتها املو�سوعية 

وذلك ما ذكرناه �سابقًا ، اإىل جانب تراجع قوة جاذبيتها االإب�سارية .

فاعلية الوحدة يف ت�سميم �سعارات كليات جامعة بغداد                                                                                                      دينا حممد عناد
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الف�سل الثالث
1- نتائج البحث

1. ات�سح من خالل عدم االعتماد للحدود )التاأطري( الإتخاذ الت�سكيلة االأيقونية لبوابة بغداد فـي 
عدد من  ال�سعارات اإظهار اإحاالت داللية ملوؤ�س�سات اأخـرى مما اأ�سعف من فاعلية الوحدة التي جتمع 

جميع ال�سعارات حتت ذلك التاأطري لتحقيق الهوية واملرجعية، وذلك فـي العينـات  )6،4،3،1(. 
طبيعة  مع  التتالءم  هيئات  وت�سكيل  داللية  اإحاالت  اإظهار  الف�سائية  احلدود  اإخرتاق  عن  نتج   .2
االلتزام باحلدود، وهي اأن تكون داخل حدود الت�سكـيل االأيقوين لبوابـة بغداد لتوحيدها مع باقي 

ال�سعارات، كما يف العينة )2(.
3. اأدت حالة املعاجلـات يف خا�سيـة التنا�سب بت�سغري ابعـاد الوحـدات وقيـا�ص احلرف للن�سو�ص 
ربطها  لعالقات  فقدانها  ثم  ومن  التعبرييـة  لفاعليتها  والتميز  الو�سوحية  فقدان  اىل  الكتابية 

اجلزئية والوحدة التعبريية كما يف العينات )6،4،3،1(.
العينات  فـي  كما  واملقروؤيـة  بالو�سـوح  الوحدات  لفاعلية  دعم  الت�ساد  خا�سية  عن  نتج    .4

 .)5،3،2(
5. ات�سح من خالل حالة التاأطري حالة اغالق الحتواء الوحدات وتاأكيد وحدتها ال�سكلية، ومرجعيتها 

لدعم الهوية التعريفية بانتماء الكليات لهذه اجلامعة من دون �سواهـا، كما يف العينات )5،2(. 
6. نتج عن توظيف عنا�سر �سكلية متباينة يف خ�سائ�سها البنائية دعم القيم اجلمالية اجلاذبة بفعل 
خا�سية التنوع، الإحداث اال�ستقطاب االإب�ساري، اإال اأنها اأفتقـدت هـذه الفاعلية ملحاولة التج�سيد 
اأحيانا واأخرى املبالغة يف احداث التنا�سب يف االأبعاد )الت�سغري والتكبري( اأفقـدها املوازنة ال�سكليـة 
يف  كما  الت�سميمية  الوحدة  فاعلية  من  اأ�سعف  مما  واجلزئية  التعبرييـة  ربطـها  عالقة  واأفقدها 

العينات )6،2،1(.

2- اأ�ستنتاجات البحث:
املوظفة خالله وفقدانها  والعنا�سر  الف�ساء  تبديد فاعلية  الف�سائي اىل  الف�سل  اإحداث  ادى   -1

الوحدة اجلزئية والكلية. 
2- اإن تقارب االأقيام اللونية وال�سوئية لكل من الوحدات والف�ساء يوؤدي اىل تراجع فاعليتها االأدائية 

من و�سوح ومقروئية واإ�سعاف وحدتها املو�سوعية. 
تبديد  اإىل  ال�سعار،  يف  متداخلة  زخرفية  خطوط  وتوظيف  والزخارف  التفا�سيل  كرثة  اأدت   -3
فاعلية اأدائها يف الو�سوح واملقروئية اإىل جانب تراجع فاعلية الوحدة الت�سميمية لكل من الف�ساء 
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كونها  جانب  اىل  املتلقي  واإرباك  والكل،  بالبع�ص  اجلزئية  عالقاتها  وفقدان  االأخرى  والوحدات 
تتنافى مع االأ�ساليب العلمية واالأ�س�ص الت�سميمية لل�سعارات من اختزاالت �سكلية ولونية يف حالة 

التب�سيط و�سهولة الت�سلُّم . 
اإحاالت  اإىل  اأدى  الكلية  4- �سعف توظيف رموز حتمل دالالت تعبريية متوافقة مع طبيعة درا�سة 

داللية ملوؤ�س�سات اأخرى، ومن ثم اأ�سعف عالقة ربطها للوحدة املو�سوعية يف ال�سعار. 
5- اإن اتخاذ العنوان الرئي�ص لل�سعار حيزًا ف�سائيًا خارج حدود ال�سعار يوؤدي اإىل �سعف عالقته 

باالأجزاء االأخرى و�سعف حتقيق الوحدة املو�سوعية ملجمل ال�سعار. 
6- نتج عن حالة التاأطري حالة اإغالق الحتواء الوحدات وتاأكيد وحدتها ال�سكلية ومرجعيتها لدعم 

الهوية التعريفية باأنتماء الكليات لهذه اجلامعة دون �سواها.
7- ظهر عن حتقيق عالقة الرتاكب والتما�ص التجاور حتقيق فاعلية الوحدة الت�سميمية مبا حتققه 

من اأرتباط للعنا�سر ال�سكلية.
عالقات  خالل  من  الت�سميمية  الوحدة  فاعلية  اإظهار  اإىل  ال�سكلي  التنظيم  اأ�ستخدام  اأدى   -8

الرتابط والتنظيم.
9- اأ�سهمت و�سائل التنظيم املتمثلة باالأ�س�ص البنائية يف عالقاتها مع العنا�سر يف تاأ�سي�ص الوحدة 

الت�سميمية لتحدث اأثرًا فاعاًل يف القدرة على اإي�سال م�سمون الفكرة للمتلقي.

3- تو�سيات البحث:
  تو�سي الباحثة مبا ياأتي:- 

1. �سرورة اأن يحدث التوافق يف م�ستوى االأداء الوظيفي واجلمايل يف ت�سميم ال�سعارات والتاكيد 
على عدم هيمنة الواحدة على االأخرى، مبا يوؤِد اإىل تراجع اإحداهما واالخالل يف الوحدة الت�سميمية 

واإي�سال الفكرة اإىل املتلقي.
2. عند البدء يف و�سع املخططات التاأ�سي�سية الأي �سعار يتوجب، مراعاة خ�سو�سية )طبيعة( كل 
 ، خاللها  الدالة  العالمية  الوحدات  اإنتخاب  لنجاح  يوؤِد  مبا   ، املعرفية  خ�سائ�سها  ودرا�سة  كلية 

وتكيف بنائها مبا يتنا�سب مع تخ�س�ص الكلية.  
3. التوخي يف انتقاء اللون وداللته الرمزية لتوظيفه يف ال�سعارات ، مبا يعك�ص ارتباطها وتوافقها 

بواقع ال�سعار، مما يحقق الر�سوخ يف ذاكرة املتلقي.
تف�سريها  الب�ساطة يف  نوعًا من  اأن نحقق  ي�ستوجب   ، االأ�سكال  اأو  ال�سور  اأي من  توظيف  4. عند 
والو�سوح الأمكانية متيزها، والبد من العمل على تاأكيد بناء خ�سائ�سها املظهرية واإغنائها بو�سوح 
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تفا�سيلها الواقعية املحققة للجذب اجلمايل والتوافق النف�سي لتقبلها. 
5. �سرورة ا�ستخدام االأمناط اخلطية الوا�سحة والب�سيطة وعدم التعقيد يف اإخراجها وتنظيمها 
قبل  من  اإ�ستالمها  و�سهولة  اأبعادها  ت�سغري  بعد  مقروئيتها  على  حتافظ  بحيث  من�سق  ب�سكل 

املتلقي. 

4- مقرتحات البحث:
1. القيام بدرا�سة اجلوانب االإدراكية والنف�سية لتناغم ال�سكل املحفز يف ت�ساميم ال�سعارات.

الهوية  حتقيق  اإىل  يوؤدي  مبا  ال�سعار  لت�سميم  االأ�سا�سية  باملرتكزات  تتعلق  درا�سة  تخ�سي�ص   .2
واملرجعية واخل�سو�سية لكل كلية. 

3. القيام بدرا�سة فاعلية توظيف اللون الدال يف ت�سميم ال�سعار وم�ستوى فاعليته االأدائية يف متييز 
كل كلية. 
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)حماور التحليل (
    لقد ا�ستملت الدرا�سة احلالية على عدة حماور وما اأثمر عنه االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة 

من كم من املعلومات الإر�ساء القاعدة العلمية التي اأ�ستند اإليها البحث وهي كما ياأتي :- 
1- اخل�سائ�ص املظهرية ال�سكلية.       2- التنظيم ال�سكلي.          3- االأ�س�ص الت�سميمية البنائية   

4- فاعلية العنا�سر امل�ستخدمة.          5- وحدة العمل املو�سوعية يف ت�سميم ال�سعار.
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