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  :ممخصال

 ،عمى حد سواءـ لمطالب والتالمذة ينحو ترسيخ التعم لالرتقاءخطو  بالممصقات بصرياليعد التعميـ 
 قيـنماذج تمثؿ ىي  البصرية فالرسـو ، االنطالؽ نحو لمقيـ التعميمية تمخيصوو   بساطتوفضال عف 

جاءت مشكمة البحث  لذاالمتعمميف  أذىنوفي  اإلدراؾسيولة  و لتوثيؽلترسيخ ا مختزلة تعميمية
الكشف ؟ أما ىدؼ البحث:  التعميمي الممصق في تصميم ألتشويقيالبعد الجمالي  وهبالتساؤؿ: ما 

البعد : التوالي جاءت عمىالمباحث و  . التعميميالممصق  لتشويقي في تصميم أالبعد الجمالي عن 
 . تصميـ الممصؽ التعميمي، التعميمية أنواع الممصقات ،لمممصؽ التعميمي ألتشويقيالجمالي 

أف االرتباط الناتج في ترسيخ الخصائص البنيوية التصميمية عبر فالمؤشرات واالستنتاجات ومنيا: 
ية عالية ، يستمد التأكيد المبادئ البنيوية والقيـ التصميمية ، تجعؿ الممصؽ التعميمي ذا قيمة تذكر 

طاقتو مف خالؿ التقيد بالخصائص البنيوية والتصميمية ، لتحقيؽ نسؽ مف التمقي عالي الراسخ في 
 ذىف المتعمـ .

 . الموني الداللي والتعبيري في تصميم الممصق التعميمي األثر :ىيثـ تبعيا المقترحات و . 

 .(الممصؽ التعميميتصميـ ،  ألتشويقيالبعد الجمالي ):  لمفتاحيةاالكممات 
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The aesthetic dimension of the teaser in the design of the 
educational poster 

hatim katie lakinn hasan 'aleatuani 
technical supervisor 

Department of sports and school activity 
The General Directorate of Education in Baghdad Governorate, Al-Rusafa / 

the third 
Abstract: 

E-learning is one of the foundations through which the extent of 
development is known, and this fact did not come out of nowhere, as it is a 
step towards advancement, in addition to that it summarized many principles 
towards the starting point, and presented in a different and summarized way 
for documentation and storage. electronic? The aim of the research: to 
reveal e-learning and its educational data in the design of the educational 
poster. As for the subjects, respectively: the concept of e-learning, 
educational data for e-learning, the design of the educational poster. The 
indicators and conclusions, including: Then followed the proposals: e-
learning and the economic justifications for its design. 

Keywords: )educational poster, e-learning(. 

 المقدمة :

عرؼ مف خالليا مدى التي ي   القيـأحد  البصريةالوسائؿ التعميمية  باستخداـيعد التعميـ 
 التعميمية باستخداـ الوسائؿتطور البمداف ، وىذه الحقيقة لـ تأتي مف فراغ فالتعميـ 

الكثير مف الخطوات نحو التقدـ  ويمكف اختزاؿ التعمـ باتجاهيعد خطو كبيرة  ،البصرية 
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لذا العرض  بأداةنحو عرض الكثير مف المنجزات  النماذجمتزامنا مع عرض  التعميمي 
 جاءت مشكمة البحث بالتساؤؿ : 

 أما  ؟  لتشويقي في تصميم الممصق التعميمي أالبعد الجمالي  وما ه

الممصؽ لتشويقي في تصميـ أالجمالي البعد الكشؼ عف فيو :  :هدف البحث
 .التعميمي

 وتكمف

 : األتيفي  ألحالي :أهمية البحث 

 والتعميمي . يمكف أف يضيؼ لممكتبة التربوية دراسة تيـ الكادر التدريسي  -1

يمكف أف تضيؼ مقدار مف المعمومات  التعميميةوجد الباحث بعض المعطيات  -2
 .الكوادر التعميمية والمتعمميف الطالب والتالمذة إلى بخصوص ىذا المجاؿ 

يمكف  كوسائؿ تعميمية ، تصميـ بعض الممصقات التعميمية وفؽ الباحث في  -3
 . لممعمميف والمدرسيف  في ىذا المجاؿمنيا مراجعتيا لغرض االستفادة واالستزادة 

 البحث:ا هدف

 يكمف ىدؼ البحث الحالي في : 

 التعميميفي تصميـ الممصؽ   ألتشويقي الجمالي البعد الكشؼ عف  -1
، تخص مادة كوسائؿ تعميمية تصميـ مجموعة متنوعة مف الممصقات التعميمية  -2

المراحؿ االبتدائية  لتالمذةىداؼ تعميمية في تحقيؽ  تسيـ أفالموف ، يمكف 
 الثانوية . طالب و 
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 وتتمثؿ حدود البحث الحالي في حدود البحث: 

 .الجمالي في الممصؽ التعميميالجمالي ألتشويقي  دالبع: دراسة يةعالحدود الموضو 

 ـ، وىما سنتا كتابة البحث .  2022 – 20221 :الحدود الزمانية 

 لدولة الواليات المتحدة المنشورة عمى ألنت التعميمية الممصقات الحدود المكانية : 
 . األمريكية

 : آالتيةوفق المبررات عمى 

 . مف الدوؿ األولى في مجاؿ التصميـ الجرافيكيتعد الواليات المتحدة  -1
 . في مجاؿ العالمات التجارية  األولىالدولة  أنيافضال عف  -2
الفنية التصميمية  واألنساؽالتعميمية  والمؤسسات المراكزلمعديدة مف  تحوي -3

 .المعروفة

وتصميمية عالية  فضال طفرات ثقافية  األخيرةفي السنيف  الواليات المتحدة حققت  -2
بما في العالـ في مجاؿ تدريس وتدريب الكوادر العالية المستوى. األولىالدولة  أنياعف 

 عالميا .شائعة  رائجة اتتحويو مف جامعات وكمي

 . في العالـ  تداوال  األولىالممصقات العالمية  تعد األمريكيةالتعميمة الممصقات  أف -3

 تحديد المصطمحات:

 ُلغــــــــــــــــة:

َبع د يبعد  بعدًا وبعده  وبعد : أو الشيء صار بعيدًا أو بعد ، أي اتساع  :البعد -1 -
 (18ـ ، ص 2001مسعود ، جبراف  )المدى أو المسافة .
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 اصطالحا:

ىو أدراؾ لما يظير في إدراكنا لمحقؿ المرئي مف تفاوت وتغير وتقارب بالمسافات  -
 بيف األشكاؿ. 

 (121، ص 1980روبرت جيالـ ،  سكوت  )
 إجرائيا :

الجوانب الالزمة لغرض جمالي أو تشويقي ، تميـ المتعمـ لغرض التمسؾ  -
 بالوسيمة التعميمية البصرية التي تحقؽ المحاكاة لمصفة المونية المراد تعمميا . 

 : الجمال-2

 لغــــــــــــــة:

إحساًسا باالنتظاـ عكسو  صفة تمحظ في األشياء وتبعث في النُّفوس سروًرا أو -
 اْلَجَماَؿ)حديث(. ي ِحبُّ  َجِميؿٌ  بال طيبة ال يساوي شيًئا، ِإفَّ اللَ  الجماؿ القبح

 
 (165، ص  2018أبي فيض ، محمد مرتضى ، )الواسطي 

 
 اصطالحا

 : تصميـ  يداعب الحواس ويخمؽ متعة بصرية يؤدي مف خالليا غرضو وىدفو -
. 

 (26ص ، 2020لكف حاتـ كاطع ،)
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وتنشأ  المتعمميف البصرية التي تحقؽ صفة تداعب الحواس الصورة تمؾ: إجرائيا -
، وتسيـ في أنشاء عالقة بصرية بيف المتعمـ  يـمتعة بصرية جاذبة في ذىن

 التعميمي .  لمممصؽسواء كاف طالب أو تمميذ والوسيمة التعميمية البصرية 
 التشويق : -3

الشيء، والجمع أشواؽ ، شاؽ اليو شوقا وتشوؽ  إلىنزاع النفس : لغـــــــــــــــــة
  .  وأشتاؽ اشتياقا

 ( 986ص  ، 2006األنصاري محمد بف مكـر بف منظور ،  )
 : اصطالح

ميارة التعبير عف المشاعر واالنفعاالت ومف ثـ تحويميا عمى ورؽ بصيغ  -
 الكممات والمعاني ، وقد يصطحبيا فرح أو حزف .

 ( 135، ص 2015الغباف باسـ قاسـ ،  )
 : إجرائيا

التعبير عف المشاعر واالنفعاالت التي تصاحب التفاعؿ مع الوسيمة التعميمية  -
وبالتحديد الممصؽ التعميمي وقد تسيـ تمؾ الصفة في التواصؿ وتحقيؽ اإلدراؾ 
لدى المتعمـ في التمميذ في الروضة أو االبتدائية والطالب في المراحؿ الثانوية 

 . واإلعدادية
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 (النظري اإلطار)الفصل الثاني 

  األولالمبحث 

 : في تصميم الممصق التعميمي لتشويقيأالجمالي البعد 

عف   فضال أحدى مظاىر التطور البشري ، بواسطة الممصقات التعميمية يعد التعميـ 
لو  ففتحت، واستوعبيا   اإلنسافالميمة التي اجتازىا  التحديات ىأحد يمثؿذلؾ فانو 
 . لوال ىذا الطريؽ ، ليجتازىالـ يكف كثيرة  سبؿآفاؽ  و 

التي  ، الوسائؿ التعميمية مف  والعديد التعميميوالرسـ كتصميـ الممصقات التعميمية  
لكف يبقى التواصؿ التعميمي   ، مى السواءع والراديو التمفزيوفو التربوي  المجاؿدخمت 

فالمتمقي يحبذ  وألتشويقيوفؽ الممصؽ يزداد تركيزا و قوة اذ صاحبو البعد الجمالي 
لذا ركز العديد مف الباحثيف عمى تسميط الضوء التعمـ اذ تزامف مع التشويؽ والجماؿ 

الذي يبدو فيو البعد الجمالي بشكؿ واضح ( 1عمى ىذه الميزة الجمالية كما في الشكؿ )
مف ىنا جاءت المبادئ الذي ال يمكف بسيولو حصره وعده ، والتواصؿ االجتماعي 

  .لمممصقات التعميمية  الجمالية
 ( 32، ص  2020لكف حاتـ كاطع ،  بغداد )

 المبادئ الجمالية لمممصقات التعميمية : - أ
لمممصقات التعميمية التي تخص  ألتشويقيالتي تحقؽ الدور الجمالي  األسستمؾ وىي  

تكوف تمؾ المبادئ التي تمـز عناصر الممصؽ التعميمي  أفيمكف  أيمادة الموف 
 بعالقات تسيـ في تحقؽ البعد الجمالي لذلؾ الممصؽ وتمؾ المبادئ تأتي بالتسمسؿ :

 (34، ص2020 ،لكف حاتـ كاطع )
 

الجمالية الميمة التي تحقؽ واحد مف المبادئ :  ) Harmonyاالنسجام ) -1
البعد الجمالي لمممصؽ التعميمي عبر ربط عناصره بعالقات 

( الذي يبف بشكؿ واضح أف 1في الشكؿ ) كما  أنسجاـ
الممصؽ المذكور ترتبط عناصر المونية بعالقات انسجاـ اي 
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 كماقد يؤثر بيف عناصره سمبي  ال شيء  إي انسجاـتندمج عناصره بعالقات 
  ؿ المذكور في الجوار كـ في الشك

ىو قوة منظمة بنمط متكرر بيف عناصر الممصؽ  :  اإليقاع  -2
التعميمي ومثاؿ عمى ذلؾ في الطبيعة طقطقة المطر وحتى 
الكالـ بيف الناس وقد يظير واضحا في الموسيقى والرقص 

، فيما بينيا وتفاعؿ فيما بينيا ألرجاء المتمقي وتحقيؽ وغيرىا .
( في 3في الشكؿ )كما ،بالبعد الجمالي لذلؾ الممصؽ اإلحساس

 الممصؽ التعميمي 
 

لمكثير مف المخموقات  أساسوشرط :   )Balanceالتوازن )  -3
، فضال عف ذلؾ فأف العناصر الممصؽ التعميمي  اإلنسافومنيا 

ممزمة بشرط التوازف بيف عناصر لتحقيؽ التوازف لذلؾ الممصؽ 
نمحظ التوازف الجميؿ بيف عناصر حيث ( 3كما في الشكؿ )

 . الممصؽ
 

بمفردة اخرى وىي )التبايف( وىى  يأتيوقد :)التباين( التناقض -4
يأتي عندما يأتي تجاوز واضح بيف عنصريف وذلؾ التجاوز أو 
التبايف قد ياتي لونيا أو في بعض الحاالت شكميا ، كما في 

العناصر ىنا جاءت بشكؿ متوازف  اال أنيا  فكما انو جاءت بعض( 4الشكؿ )
 .  في نفس الوقت جاءت متناقضة لونيا

قد تتعرض بعض العناصر العناصر الى الحركة :  الحركة -5
فعمي وقد يشعر البعض بالعناصر انيا  أيولكف بشكؿ ضمني 

تتحرؾ وال يشعر بو البعض االخر فالموضوع قد يحتاج الى 
كة لبعض العناصر فناف متمرف كي يشعر ببعض الحر 

قد  أحساسىو مجرد  األمر،فالحقيقة اف العناصر ال يمكف أف تتحرؾ لكف 
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الذيف يممكوف خزيف صوري عالي .  الفنانيفيشعر بو البعض وخاصة لبعض 
 .( في الجوار 5كما في الشكؿ )

يشعر بأف الممصقات ذات بعد  أف مف مكف المتمقيت   األسستمؾ المبادئ أو  أذف
جمالي وبالتالي مشوؽ اي يشعر الطالب أو التمميذ بالحماسة والتشويؽ تجاه الممصؽ 
وبالنتيجة يشعر بالرغبة في التعمـ عندما يرى تمؾ الممصقات التي تجعمو يشعر 

ووجد تمؾ العناصر الجميمة المنسجمة والمتوازنة والمتناقضة  إلييابالسعادة كمما نظر 
ارة اخرى ، فغالبا ما يجد المتعمـ بالتشويؽ والمتعة عندما يرى العناصر الجذابة ت

 الجميمة . 
  الثانيالمبحث 

 أنواع الممصقات التعميمية
Type of Educational Poster  

في واقع الحاؿ أف الممصقات ليست متباينة ومستقمة تماما فأننا قد نجد تشابو وتشابؾ 
تقع فئات عديدة مف الممصقات مع بعضيا فممصقات  أفالممصقات أي  أنواعكبير بيف 
الممصقات  أففضال عف  الموضة الممصقاتقد يراىا البعض تقع ضمف  اإلعالف

العديد مف  تشتبؾوىكذا... . يمكف أف  االحداثاالجتماعية قد تقع ضمف الممصقات 
كاؿ اإلعالف . أي أف ممصقات األفالـ ىي شكؿ مف أشنوع معيفالممصقات في 

، ومع  االجتماعيةوقد تصنؼ ضمف الممصقات العديد مف  الباحثيف  ،  برأيوالترويج 
 : 1األتي إلىتصنؼ  وبشكؿ عاـ ، فالممصقات ذلؾ 
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Printbritannia Team, 2021 , Deferent Type of Posters ,  
-https://www.printbritannia.com/blogs/article/108/different

posters-of-types 

 الممصقات التعميمية : .1

كثيرا في  تستخدـ، فيي   األكاديميةبشكؿ عاـ  ت ستخدـ الممصقات التعميمية لألىداؼ 
قد يقدـ الطالب ممصؽ مشترؾ بينيـ   ، مثؿ ممصؽ عف الجدوؿ الدوري و المدارس . 

كما أف الطالب قد . ممصؽ يتناوؿ الموف لمعناصر ، أو يقدموف معمومات حوؿ أي 
بإنشاء ممصقات  فيقوموفحديثا أكمموه  قد  عف مشروعوف بعمؿ ممصؽ مشترؾ يقوم

 لألغراض ىو  الممصقات استعماؿالغرض مف  أذفلعرض ما تعمموه في دراساتيـ. 
الموضوعات ممزيد مف تشويؽ الطالب لىو مشاركة المعمومات أو تعميمية و األكاديمية 
 ( المجاور 6كما في الشكؿ) ذات الصمة.

 الممصقات السياسية : .2
 
ستخدـ  الممصقات ذات األىداؼ السياسية لفترة أطوؿ مف ت  قد  

قد يتـ تحقيؽ التصاميـ المؤثرة  تفاعؿ المجتمع مع  فإذا. غيرىا
بمساعدة طبعا الحروب ،   أثناءأغراضيا السياسية واالستجابة ليا 

قد تنجح الدوؿ المتحاربة في تحقيؽ ، في البمد طباعة الممصقات 
 .( المجاور 7اليدؼ مف الممصؽ كما في الشكؿ )

 الممصقات االجتماعية : .3

 الراىنةزيادة الوعي  بالقضايا  لتحقيؽستعمؿ ت  تمؾ الممصقات التي 
رى مثؿ ىذه الممصقات في والدعوة إلى تحقيقيا . فغالًبا ما ت  

javascript:
javascript:
https://www.printbritannia.com/blogs/article/108/different-types-of-posters
https://www.printbritannia.com/blogs/article/108/different-types-of-posters


هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال  

 
 

 

 
 2092 

ختار عدة مظاىرات النشاط.عمى سبيؿ المثاؿ ، قد ت  مؤسسات التنمية االجتماعية أو 
تصاميـ لممصقات اجتماعية  ونشرىا لحث المواطنيف عمى التعامؿ والتفاعؿ  مع 

، وتحفيز اآلخريف في المواقؼ لممساعدة عمى  االجتماعية الشائعة  المواقؼ الصعبة
جة مشاكؿ مثؿ اتخاذ اإلجراءات. ي نظر إلى العديد مف الممصقات االجتماعية لمعال

 القضايا البيئية وحقوؽ اإلنساف وما إلى ذلؾ.
 : اإلعالنيةالممصقات  .4

نحف جميًعا عمى دراية بالممصقات اإلعالنية ، التي يمكف القوؿ 
شيدنا ثر شيوًعا  لمممصقات في القرف العشريف ، إذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنيا األك

ألي شيء يمكنو  يايروجون التي،بعض اإلعالنات الرائعة
الكسػػػػػػػػب : كالمواد االستيالكية واألطعمة والمشروبات  

فضال ػػا ؛ ػػػػػػػوالسيارات واأللعاب وغيرىػػػػ الكيربائيةأجيزة والمنتجات التي تدوـ طوياًل مثؿ 
 بعض اإلعالنات بارزة لدرجة أف ف األحداث المعارض العالمية إلى غير الرسمية. عف 

ا عقود مف الزمف مف ذاكرتيـ. ػػػػػػػػػػػػوا يتذكروف الحمالت التي مضى عمييالناس ما زال
تـ إرساؿ الممصقات اإلعالنية مع الصحؼ  وحمالت التغطية  لعدة أجياؿ سابقة ،

 والمجالت وتعميقيا في جميع أنحاء المدف.
، لكنيا األنماط تتمثؿ بيذهال تزاؿ الممصقات اإلعالنية  أذفالوقت الحاضر ،  إلى 

يمكف أف نرى استخداـ اذ تستمر في تبني مجموعة متنوعة مف التقنيات الجديدة أيًضا. 
. (9كما في الشكؿ ) جديدةوحتى طرؽ الطباعة  الجذابة الورؽ والموف والتصميـ

لدرجة أف الشركة تحتاج إلى  فيما بينيا تتنافس اإلعالنيةممصقات  تباختصار ، أصبح
و الحالة المزاجية التي سيقدميا  النمط التصميميعناية وحتى اختيار الموف والشعار ب

 .التصميـ المكتمؿ
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 : الحمالت االنتخابيةممصقات .  5

ممصقات االنتخابية  ، تمثؿ سمسمة مف األنشطة والعروض 
الترويجية المتشابية مع موضوع مشترؾ وىدؼ محدد. ربما يكوف 

أثناء انتخابات  يحدثالذي  المثاؿ الرئيسي لمدعاية االنتخابية 
. يعمؿ كؿ مرشح عمى منصات والبرلمانية  المناصب العامة

 معيامعينة ، ويشار إلى ىذه القيـ والمواد الترويجية المرتبطة 
عمى أنيا حممة. أحد الممصقات الدعائية الالفتة لمنظر والرمزية 

ؽ : ممص2008بشكؿ خاص في السنوات األخيرة كاف مف الواليات المتحدة في عاـ 
"HOPE( المجاور ، ما كـ الذي أصبح 10" األيقوني لباراؾ أوبا ، كما في الشكؿ )

الصورة الرئيسة لحممة الرجؿ الذي تـ انتخابو في النياية رئيًسا لمواليات المتحدة لفترتيف. 
فقط ، وجو الرجؿ بأسموب  نية لو  قيـ كاف الممصؽ قوًيا وبسيًطا: فقد اشتمؿ عمى ثالثة

كبير وجريء. أصبحت الصورة  يخطنوع ممة واحدة مف أربعة أحرؼ بفني مبسط ، وك
 الالفتة لمنظر والتي يمكف التعرؼ عمييا شائعة لمغاية وال تزاؿ مقمدة حتى اليـو

 ممصقات الشركات : -6

مف قبؿ الشركات الكبيرة  ياممصقاتلمشركات عبر  الترويجيتـ 
متعددة الجنسيات.حيث يستخدموف الممصؽ لمترويج لعالمتيـ 

، بداًل مف منتج واحد. مف خالؿ  أجماليالتجارية وخدماتيـ بشكؿ 
ىذا النوع مف الممصقات ، تخمؽ الشركات الوعي وتوفر معمومات 

 - التواصؿ معيا موجزة حوؿ ما تفعمو وكيؼ يمكف ألي شخص 
المعمومات مباشرة وسيمة  أذف. االنترنيتعمى  الموقعاف الفعمي أو عنواف العنو  عبر

 ابسيط ومختصرااليضـ. بعبارة أخرى ، يميؿ تصميـ الممصؽ إلى أف يكوف موجًزا 
ولكنو واضح بدرجة كافية بحيث يمكف معالجة الرسالة واالحتفاظ بيا مف قبؿ الجميور 

 .( المجاور11، كما في الشكؿ ) المستيدؼ حتى لو تمت رؤيتيا لمحظات فقط
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 الممصقات الرقمية : -7

مكانية الوصوؿ إلييا ،  بسببحققت الممصقات الرقمية شعبية واسعة  في  كونياتوفرىا وا 
اي  في  استخداميا وثـ إرساليا  المطموبةيمكف تصميـ الممصقات إذ  متناوؿ اليد. 

قطاع اإلعالف ، تحكـ اآلف  فالرقمية. عبر إرساليا  مكاف في العالـ
مما يؤثر أيًضا عمى تصميـ الممصؽ. عمى الرغـ مف ظيور أنماط 
فنية جديدة ، إال أننا نرى أيًضا أنماط الممصقات التقميدية مترجمة 
إلى تنسيؽ رقمي. وعمى الرغـ مف أف مطبوعات القوالب ،  والحروؼ 
ف اليدوية ، وطباعة لينو كانت جميعيا تتمتع بعودة الظيور ، إال أ

 عمميات المسح والمطبوعات الرقمية غالًبا ما تستخدـ إلعادة إنتاج كميات كبيرة لمتوزيع
، اذف فيذا النوع سيؿ االستنساخ والسرقة فضال عف االرساؿ واالستخداـ لصالح الغير 

. 
 ممصقات الموضة : -8

أف  أالاإلعالنات الرقمية ،  المزيد مف تحويأف األنواع األخرى لمممصقات   رغـ
، في تصميـ عالـ  وىيكمية معينة شكمية بنية إتباعممصقات الموضة الحديثة يميؿ إلى 

ت ستخدـ صورة كبيرة لممنتج في النقطة  إذاألزياء ، الصورة الرئيسية ىي الممصؽ. 
المركزية ، عادًة عمى النموذج. اسـ العالمة التجارية ، سواء كاف 

كوف بأحرؼ كبيرة لنوع متجًرا أو خط مالبس أو صانع ساعات ، ي
كما في الشكؿ ، وفي بعض األحياف يتبعو شعار أصغر.أنيؽخطي 

عمى الرغـ مف أف ىذا النسؽ  يبدو مماًل ، إال أنو ال يزاؿ  ، (13)
، حيث تشمؿ صناعة األزياء قدًرا  أيضا تنوع كبير شائعا وىنالؾ

اؿ ، الكثير مف الوقت ، والتفكير ، والم توظؼ.  كبيًرا مف اإلبداع



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال  

 
 

 

 
 2092 

واإلعداد ، وما بعد اإلنتاج في التقاط الصور. قد يكوف التركيز في اإلعالف عمى 
كؿ قطعة مخططة  -فستاف أسود صغير ، لكف اإلعداد والمسرح واإلضاءة والماكياج 

  بعناية
 ممصقات األحداث : -9

 الحدثعف حدث وتروج لذلؾ  تعبرتمؾ الممصقات التي  األحداثتمثؿ ممصقات 
ي أو اجتماعي وغيرىا ػػػػػػػػػػدث رياضػػػػػػػح أومر ػػػػػػػػػعرض أو مؤتػػػػػم أقامةعف  كاإلعالف

 إعالفالممصقات ىي  أنواعكؿ  أفة ػػػػػػػػػوالحقيق،  (14شكؿ )ػػػػػػا في الػػػكم األحداثمف 
ة لذلؾ النوع ىي عبر التعبير عف حدث ػػػػػػف الخصوصيػػػػػػػحدث معيف لكػػػػػعف ترويج ل

 شائع  يشغؿ الرأي العاـ . راىف معروؼ  ، 

 المبحث الثالث

 يــــالتعميمق ـــم الممصـــــتصمي

( educational poster design) 

 الذا فأف اليدؼ منو دائم باألشكاؿيعد التصميـ ذلؾ الفف الذي يتواصؿ مع المتمقيف 
الذي صمـ مف اجمو ذلؾ التصميـ ،  الغرض مف التصميـ  أيتحقيؽ اليدؼ التصميـ 

تصميـ الممصقات التعميمية ىدؼ الرئيس ىو الكشؼ عف البعد الجمالي  أفوبما 
المعمومة التي صمـ الممصؽ مف اجميا ،  فالمصمـ اتبع  إيصاؿلغرض  يلتشويقأ

مف تناوؿ  أوال ليذه الغرض الميـ ، فقبؿ تناوؿ التصميـ بتفاصيمو الكثيرة ال بد أسموب
 موضوع الموف . وبالتحديد التي تخص الموفعناصر ىذا التصميـ لمممصقات التعميمية 

استعراضنا لمممصقات التعميمية التي تخص الموف نجد أف تمؾ  ويرى الباحث أنو عند
 : اآلتية العناصر تكوف مفالممصقات  ت
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: فغالبا ما  ألمشوقة ةيبجوانبه التعبير  الشكل الرئيس –أ 
يتبع المصمموف تمؾ الطريقة ، وىي االعتماد عمى شكؿ 

الذي يكرر عمى الممصؽ التعميمي ليستغؿ فضاء رئيس 
التي  باأللوافوىذا الشكؿ يتمثؿ لونيا الممصؽ بشكؿ كامؿ .

موضوع ) يتناوليا الموضوع ، فمو تنالوا المصمموف مثال 
عمى سبيؿ المثاؿ يتـ تمثيؿ تمؾ  (الرئيسية والثانوية األلواف
 أماموالرئيسة والثانوية وىذه الطريقة جدا مفيدة كوف المتعمـ يتمثؿ  باأللواف األشكاؿ

لديو بسيولو كوف الموف يتحقؽ  اإلدراؾالموف الذي يريد تعممو بشكؿ مرئي وبذلؾ يتحقؽ 
وبما أننا ( .15)، وبذلؾ ال يجد صعوبة في تعممو كما في الشكؿ وبشكؿ مرئي أمامو 

مناسبة  أشكاؿىنا بصدد تناوؿ الشكؿ الرئيس فالمصمموف غالبا ما يمجئوف الى اختيار 
 إشكاؿالصغيرة يختاروف ليا  فاألعمارومراحؿ الطالب أو التالميذ  أعمارتنسجـ مع 

تسيـ في تشويؽ  يذات مدلوؿ تعبير  األشكاؿتمؾ  أذف.محببة تتناسب مع أعمارىـ 
تسيـ في دفع الطالب  األشكاؿالتمميذ الصغير كما في مرحمة الروضة واالبتدائي فتمؾ 

، وكذلؾ تجعؿ التالمذة يحبوف درسيـ وحب تمؾ الوسائؿ التعميمية  أكثرالتعمـ  إلى
يمكف  األشكاؿبعض  أذفويرى الباحث أف  إليو . فشوقيتو ويسعوف لو ويتفاعموف لو 

 :باالتييمكف حصرىا و مف غيرىا  أكثرتشويقا أف تحقؽ بعدا 

 مة .ػػػػػػػػػػػػػػػػية ذات مالمح مبتسػػػػػػػػػػكارتونالحيوانية ال األشكاؿ -1
 . أشكاؿ البالونات -4إشكاؿ األلعاب .        -2
 أشكاؿ القموب . -5       .أشكاؿ الحيوانات -3
: كما قمنا سابقا فأف الشكؿ الرئيس لمممصؽ  وانسجامه مع الموضوع المون  - ب

التي يريد  باأللوافالتعميمي الذي يخص موضوع الموف يتمثؿ ىذا الشكؿ 
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فائدتيا وأىميتيا فاغمب الممصقات  أثبتتالمتعمموف تعممو ، وىذا الطريقة 
 . أعاله( في  15كما في الشكؿ ) األسموبالتعميمية تتبع ىذا 

الممصؽ التعميمي بالقيمة المونية  2فضاء: غالبا ما ي ترؾ  الممصقفضاء  – جػػػػ
التمميذ ( في تركيز عمى األشكاؿ  أوالبيضاء لكي تبقى عيف المتعمـ )الطالب 

فالتبايف الموني بيف الشكؿ الرئيس وفضاء الممصؽ التعميمية المتمثمة لونيا 
أن ) أعمارىـيسيـ تحقيؽ التركيز عمى الموضع لدى الطالب والمتعمـ بمختمؼ 

 تحقيق التباين المرئي لمهيات ولذلك يعد التباين في تباينات القيمة الضوئية
، الكنه والشدة لمون أساسا لمنظام المرئي الذي يحقق التركيز من قبل 

فخمفية الممصؽ تترؾ فارغة اي  ( في األعمى .15). كما في الشكؿ المتمقي (
تسيـ التي البيضاء القيمة المونية  ويأخذفضاء الممصؽ يترؾ 

 . ووضوحيا لممتعمـ  األشكاؿ أبرازفي 
عندما يفرغ المصمـ مف تصميـ العناصر ، : تركيب العناصر

يقوـ بعد ذلؾ بتركيبيا وبذلؾ ينتيي مف عممية التصميـ ، 
تصميـ الممصؽ التعميمي ، ىي عممية  أسموبومف ىنا فأف 

تبدأ بتصميـ واختيار الشكؿ الرئيس المناسب ثـ تمثيمو بقيمة إبداعية منظمة 
، ثـ بعد ذلؾ يتـ تكرار  إظيارهلونية مناسبة تنسجـ مع الموضوع الموني المراد 

ىذا الشكؿ ليحتؿ جميع فضاء الممصؽ بشكؿ متوازف ثـ بعد ذلؾ يستمر 
  .عناصرالالمصمـ بتركيب باقي 

  

                                                           
. 

 



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال  

 
 

 

 
 2092 

 ـــري مؤشرات اإلطــــــار النظــــــــــ

التي تحقؽ الدور الجمالي ألتشويقي لمممصقات التعميمية ىي  والمبادئ أف األسس -1
 االنسجاـ واإليقاع والتوازف و التناقض والحركة .

 و األلعاب أشكاؿالمحبب لدى المتعمميف ىي  المشوؽأف األشكاؿ التي تحقؽ البعد  -2
 الحيوانات .و القموب والبالوف 

وىي الممصقات التعميمية  ،تتنوع الممصقات وتتعدد بحسب مجاليا الوظيفي  -3
والسياسية واالجتماعية واإلعالنية  والحمالت االنتخابية والشركات والرقمية 

 والموضة والممصقات األحداث . 
الممصقات التعميمية ىي الشكؿ الرئيس والموف  أف العناصر الرئيسة في تصميـ -4

  وفضاء الممصؽ.
 ذىففي  مشوقا  امحبب اظريفا عدبحقؽ الشكؿ الرئيس في الممصؽ يمكف أف ي   -5

 والبالونات .القموب  وأشكاؿالحيوانات و  كما في أشكاؿ األلعاب والطالب ،التمميذ 

 الفصل الثالث

 أجراءته و منهجية البحث

 منهجية البحث :

البحث ، فيو مف  أىداؼ إلىاعتمد المنيج الوصفي ألغراض تحميؿ المحتوى لموصوؿ 
 إجراءموضوع البحث بما يتيحو مف أمكانية  تالءـأنسب المناىج البحثية ، التي 

 في تصميـ الممصؽ التعميمي. ألتشويقيالبعد الجمالي عمى   التحميؿ واالستالؿ
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  مجتمع البحث :

 عمىلمواليات المتحدة األمريكية   الرقمية التعميميةأما مجتمع البحث فتضمف الممصقات 
 موضوع الموف الذي يخص تعميمي ( ممصؽ 15، وبمغت )  شبكة العالمية) االنترنيت (

، وبعد استبعاد منيا التصاميـ المتشابو والمكررة والتي ال تتفؽ مع البحث ، بمغت عدد 
 ومتفقة مع أىداؼ البحث . مستوفية ( ممصقات وجد الباحث 10) التعميميةالممصقات 

 مجتمع البحث()  األلوان لموضوع التعميميةجدول بالممصقات 

موضوع  ت
 الممصق

نوع 
 الممصق

 الممصق

األلوان  1
األساسية 
 والثانوية

تعميمي 
 )الرقمية(

 
تعميمي  ط األلوانمخ 2

 (الرقمية)
 

ألوان طيف  3
 قوس قزح

تعميمي 
 )الرقمية(

 
ألوان الحارة  4

 والباردة
تعميمي 
 )الرقمية(
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 2009 

التعرف  5
عمى أسماء 

 األلوان 

تعميمي 
 )الرقمية(

 
عجمة  6

األلوان 
األساسية 
 والثانوية

تعميمي 
 )الرقمية(

 
7 
 
 
 

عجمة 
 األلوان 

 
 
 

تعميمي 
 )الرقمية(

 
التعرف  8

عمى أسماء 
 األلوان 

تعميمي 
 )الرقمية(

 
عجمة  9

 األلوان
تعميمي 
 )الرقمية(

 
تعميمي  خمط األلوان 11

 رقمي -
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( 3غير االحتمالي مف مجتمع البحث بواقع ) ألقصديوبعد االختيار :  عينة البحث
% مف مجتمع البحث ، اعتمدت طبقا لموضوع الدراسة وطبيعة المشكمة ، 30نماذج 

 . ألتشويقي ةالجمالي وأبعاده الممصؽ التعميميوارتباطيا مع 

أىداؼ البحث صممت استمارة تحديد محاور التحميؿ ،  إلى: لموصوؿ  أدوات البحث
ما تمخض  إلىاستند الباحث في تصميميا  إذتضمنت محاور تناوليا اإلطار النظري ، 

النظري ، مف مؤشرات تمثؿ خالصة أدبيات التخصص ، اشتممت محاور  اإلطارعنو 
 عدة ذات تفصيالت تفي بمتطمبات البحث وتسيـ بتحقيؽ أىدافو .  

لتشويقي في تصميم الممصق أالبعد الجمالي استمارة تحديد محاور التحميل بحث 
 . التعميمي 

غير  متحقق أقسام المحور المحور
 متحقق

 المالحظات نوعا ما

ي 
مال

الج
ــد 

عــــــ
الب

أ
قي

شوي
لت

 
     األسس الجمالية 

     االنسجاـ -1
     اإليقاع -2
     التوازف -3
 التناقػػض -4

 ف(ػػػػ)التباي
    

     الحركة -5
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أنواع 
 الممصقات

     
تتعدد الممصقات 

وهي كما  تتنوعو 
  ي :ــــــيم

    
    

     التعميمية -1
     السياسية-2
     االجتماعية-3
     اإلعالنية-4

 الحممة االنتخابية-5 
     الشركات-6
     الرقمية-7
     الموضة-8
     األحداث-9

     
     

مي
عمي

 الت
صق

لمم
م ا

صمي
ت

 

     عناصر الممصؽ
     الشكؿ الرئيس

     الموف
فضاء الممصؽ 

 التعميمي
    

      االشكاؿ ألتشويقية 
     ألعاب
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     حيوانات
     قموب
     بالوف

 التأكد مف صدؽ أداة التحميؿ ، بعد عرضيا عمى عدد مف الخبراءجرى :  صدق األداة
بمناىج البحث العممي قبؿ تطبيقيا ،اجمعوا عمى صالحية مفرداتيا بعد  والمتخصصين

 التعديالت وبذلؾ اكتسبت صدقيا الظاىري مف الناحية البحثية . إجراء

متحققة لنماذج العينة النسبة المئوية لعدد التكرارات ال احتسبت:  الوسائل اإلحصائية
 النتائج الكمية لمبحث . إلىلموصوؿ 

 : تحميل النماذج

 (1أنموذج )

 الممصؽ الممصؽ أسموب نوع الممصؽ أسـ الممصؽ
  التعميميالممصؽ 

)التعرؼ عمى 
 االلواف(
 

  األسموب الحركي الممصؽ التربوي

 

 وشكؿ تشويقي نقية الحالي بألواف  التعميميجاء الممصؽ :  لتشويقيأالبعد الجمالي 
عالي  إيقاع حركيمتباينة فيما بينيا  ذات لونية متناقضة  بعالقات ،  ممفت لمنظر

،  كما أف مسار الحركة التي حققيا توحي لممتمقي بتوازف بمجرد رؤيتو جاذب لممتمقي 
البعد كؿ تمؾ العالقات المونية مف التبايف والتوازف والحركة تعبر عف  أذفعالي 
بعد كؿ ما واضح في  ذىف المتمقي بمجرد أف يتمقاه   وأدراؾفي  تشويقي  الجمالي

 إلىالفعؿ التصميمي في الممصؽ الحالي يسيـ في الوصؿ  أفمضى يمكف أف نتأكد 
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ثارةبالجماؿ لدى المتمقي ،ويسيـ كذلؾ في تحقيؽ جذب جمالي  واإلحساسالتفاعؿ   وا 
أف الممصؽ الحالي بال شؾ لديو بعد جاذب جمالي  التأكدلديو ، مف ىنا يمكف  لالنتباه

فضال عف الحركة  واإليقاععالي بسبب المالمح والمبادئ الجمالية لديو مثؿ التبايف 
، ،التي تسيـ في التفاعؿ العالي بيف المتمقي سواء كاف التمميذ أو متعمـ الروضة 

 بأسموبؽ والطالب  مستوى التفاعمي بيف الممص انو حقؽفالممصؽ الحالي واضح 
ذو مالمح مبتسمة وجميمة ليذا المخموؽ فضال عف  م حاكاة بصري مرئي وشكؿ مخموؽ

  ، فضال عف ذلؾ فأف الروضة  وأطفاؿلدى المتعمميف التالمذة  وظريؼ كونيا محببة
 البصريفي التعمـ والتواصؿ تحقؽ التفاعؿ وقوة اتصاؿ  المتباينة والنقية الجذابة األلواف
فيما جاء محتوى الممصؽ ليؤكد عمى  التعميمي بيف الطالب والممصؽ المنتقمة لمبيانات

قوة التفاعؿ وجذب الطالب والتأكيد عمى تحقيؽ االنتباه المستمر وحب التفاعؿ مع 
، لتحقيؽ  (دودي)شكؿ الشكؿ الرئيس لممخموؽ المحبب الطالب ، فيما جاءت عناصر 

   . عمـ الروضةالتمميذ ومت التواصؿ مع الطالب

 تعميمية أغراضالممصؽ الحالي الذي صمـ لتحقيؽ  جاء: التعميمي الممصقاتأنواع 
العديد  إلى إرساليا،بنوع مف الممصقات الرقمية التي تسيـ في تنقميا ويمكف  بصرية 

تعميمية لونية مفيدة ، فضال عف ذلؾ فأف ىكذا نوع مف  أغراضلتحقيؽ  األماكفمف 
تصميـ و يسيـ في تحقيؽ مالمح أعالنية ترويجية لمممصقات كون أفالممصقات يمكف 

مف الشكؿ الرئيس  أجزاءفي  ألتشويقي إبداعي يحوي العديد مف العالقات الجمالية
بالحركة في ذىف التمميذ  اإلحساسوتمؾ المالمح الجمالية يضاؼ ليا لمممصؽ ،  

  بالمتعة الجمالية .  واإلحساسالمتعمـ 
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بقيمة  جاء فضاء الممصؽ :التعميميتصميم الممصق 
عالقات لونية  حققت ىذه القيـ المونية، لونية بيضاء

متباينة ومتناقضة بسبب الفارؽ الموني بيف القيـ المونية 
بسبب تمكنو   المصمـ حقؽ جذب عالي أف الحالية ، ثـ

قيـ المف خمؽ حركة وعالقات جمالية عالية فضال عف 
واضح بشكؿ ىنا الحركة  نشعر وند رؾ إذ (17كما في الشكؿ )جمالية متباينة .المونية ال

 عالي .

 (2أنموذج )

 الممصؽ أسموب الممصؽ نوع الممصؽ أسـ الممصؽ
 عميمي الممصؽ الت

لمتالميذ ) 
االبتدائية 
 (والروضة
 

الممصؽ 
عميمي )ذا بنية الت

 رقمية(

أشكاؿ رسومي  
 ىندسي بسيط
 )دائري(

 
 :ألتشويقيالبعد الجمالي 

)عف كيفية تعميمية  إغراضالحالي وفؽ  التعميميجاء الممصؽ 
عبر أسموب اشكاؿ دائرية بسيطة وكيفية   (األلوافخمط 

تقاطعيا لونيا ومف ثـ الحصوؿ عمى الموف الذي يتحقؽ مف 
وظؼ القيـ المونية لتحقيؽ  ، فالممصؽ خالؿ الخمط والتقاطع

 أسموبمالية ، فيما اعتمد عمى عالقات تبايف وأنسجاـ لوني وىي عالقات لونية ج
توزيع العناصر الشكمية لمممصؽ وفؽ توزيع افقي ، فيما حققت التقاطعات المونية 
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الشكمية عالقات تشويقي جمالية واضحة فضال عف اف الشكؿ المتقاطع حقؽ عالقات 
،  المتقاطع والتفاعمي بشكؿ واضح اإلبداعي األسموبعمى المصمـ اعتمد جميمة ,و 
عالي جميؿ متجاور يبدو مثاؿ  الموفالذي يمثؿ  اليندسي الدائري البسيطفالشكؿ 
 األشكاؿتوزيع ، فيما جاء  والطالب عمى السواء لمتمميذ تعميميةالمعمومة ال إليصاؿ

واستطاع مصمـ الممصؽ عبر الشكؿ  باالستقرار لدى الطالب ، بشكؿ افقي لإلحساس 
بداعية أنشئاىا  مفيدةميمة  أشارة، وىذه   المتقاطع ايصاؿ فكرة الخمط لدى المتعمميف وا 

 ( المجاور18لمعنى الخمط لدى المتعمميف كما في الشكؿ ) المصمـ لمعنى الخمط
معنى  إيصاؿفالمصمـ جعؿ تقاطع الشكؿ الدائري البسيط والشكؿ المتكوف منيا ىو 

لتحقيؽ الرضا ،  المتعمميف وطريقة بصرية إبداعية في راي الباحث أذىاففي  الخمط
 . لدييـ  اإلدراؾ بعد تحقيؽ  والسعادة لدى المتعمميف 

 : أنواع الممصقات

يعد ممصؽ رقمي وىذا ما  باألصؿجاءت الممصقات وفؽ مفيوـ الممصؽ التعميمي وىو 
يفسر إيصالو لدينا أذا أف أىـ خاصية لمممصؽ الرقمي ىي تنقمو بسيولة المصمميف ، 
فالممصؽ الحالي يمكف تصنيفو بالممصؽ التعميمي مف ناحية الغرض والرقمي مف 

 ناحية بنيتو الشكمية .  

الشكؿ جاء الممصؽ الحالي بعناصر شكمية بسيطة وفؽ :تصميم الممصق التعميمي
الدائري السيؿ االدراؾ والمحبب لدى طمبة االبتدائية والمتوسطة عمى السواء فالشكؿ 

اثناء تقاطعو مع الشكؿ نفسو يحقؽ أشكاؿ متقاطعة محببة وجميمة فضال عف الدائري 
الشكؿ الناتج مف التقاطع يبدو شكؿ ذو حدود مقوسة اي الشكميف يصبحاف منسجماف 



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال  

 
 

 

 
 2002 

 جمالية أبعادتحقؽ بعد تشويقي لدى طمبة المتوسطة وىي  جمالية أسسوبالتالي يحقؽ 
 تسيـ في حب التمقي لدى المتعمميف . مشوقة جاذبة

 (3) أنموذج

 الممصؽ أسموب الممصؽ نوع الممصؽ أسـ الممصؽ
 تعميميممصؽ 

الطيؼ  ألوافلتعميـ 
 الشمسي

 (colors)األلواف
 

 صوري رسومي رقمي -تعميمي

 

جاء الممصؽ الحالي وفؽ مالمح محببة وتشويقية لدى :البعد الجمالي ألتشويقي
المتعميـ مف تالمذة االبتدائي والروضة فالممصؽ الحالي يتناوؿ موضوع القوس قزح فيو 

المونية المتجاورة المقوسة وفضال عف ذلؾ  إشكاؿموضوع محببة ومنسجـ تماما بيف 
 ذىففيما بينيا  وبذلؾ تحقؽ عالقات جمالية ظريفة تشويقي في  األشرطةتنسجـ تمؾ 

بيف الممصؽ التعميمي  مشوقةالمتعمميف وبذلؾ يمكف أف تتحقؽ عالقة تفاعمية محببة 
شكمي الغمامة  أماألمرحمة االبتدائية أو الروضة .والمتعمميف سواء كانوا تالمذة 

 أشكاؿأنيا  أالئش في الطبيعة تحاكي الغيـ والحشا أنياوالحشائش فيي شكميف رغـ 
ذات مالمح كارتونية محببة لدى المتعمميف وذات قيمة لونية متباينة مع الفضاء الرقمي 

أسس لمعالقات الجمالية بيف  أيضالمممصؽ التعميمي . وبذلؾ حقؽ التبايف الموني ىذا 
   عناصر الممصؽ . 
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الممصؽ التعميمي الحالي ذو بنية شكمية تعميمية أسيمت عناصره  : أنواع الممصقات
بينما خصائص وتنقمو الى البحث الحالي يؤكد كونو ممصؽ رقمي ،  . في تحقيؽ ذلؾ 

 كونيا رقمية . أالحث االب إلى إيصالياعميمية ال يمكف تالممصقات ال

حقؽ عناصر الممصؽ الحالي مالمح جمالية وتشويقة  : تصميم الممصق التعميمي
لصالح التصميـ (  األلوافعالية اذا وظؼ المصمـ لمبحث الحالي موضوع )خمط 

تحمؿ  ألواف األصؿومبادئ جمالية ،فاالشكاؿ الدائرية المونية ىي في  أسسلتحقيؽ 
فيما ،  جماليةؽ عالقات منسجمة يتحقلالناتجة مف الخمط  واألشكاؿعالقة متباينة 

ال يحمؿ زوايا وال  إذشكمي دائري بسيط ومحبب  بمظيروفؽ  اإلشكاؿتتمثؿ تمؾ 
القيمة المونية  أذف.  مشوقةدائرية محببة  وأقواسدائرية  أشكاؿبؿ   مستقيمة أضالع

 . قةشو مجمالية  وأسسوالشكمية ليا تحقؽ مبادئ 

 الفصل الرابع

 )عرض النتائج ومناقشتها(

 إلىبعد أتماـ عمميتي النقد والتحميؿ لعينات البحث توصؿ الباحث : عرض النتائج 
 : اآلتيةالنتائج 

 و،  أو متباينةمنسجمة  جماليةوفؽ عالقات  عميميةالتالممصقات عناصر جاءت  -1
 في تأكيدالجمالية  العالقاتت تمؾ أسيم، عمى فضاء الممصؽ بشكؿ متوازف توزعت

المتعمميف  أذىافوأسيمت في ترسيخيا في يا تورسخ المشوقةالرسالة التعميمية  وتمقي
 لالنتباهوأثارتيا  وضوح الممصقات فيوالروضة االبتدائي  مف طالب الثانوية وتالمذة

 .   المتعمميف مف قبؿ  تمقيياوسرعت 
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محاكية وظريفة   محببةتصميمية  شكميةالممصقات خصائص  بعض حققت -2
 العالقات بعدا تمؾ حققت، ظريفة و  مبتسمة مشوقةكارتونية ألشكاؿ الحيوانات بمالمح 

 بيف الممصؽ التعميمية والمتعمميف سواء تالمذة المرحمة االبتدائية أو اقوي ااتصالي حميما
  الروضة . مرحمة

جاء  إذ،  لمممصقات التعميمية والتمقي  اإلدراؾترسخ البعد االتصالي ومستوى  -3
 إيحاءاتمحققا  كارتونية ذات مالمح شكمية محببة وظريفة رسـو صوريةعناصرىا وفؽ 

شارات كأسماء األلواف وخمطيا واألنساؽ المونية المتعددة  تعميمية ألغراض وظيفية ل وا 
والعديدة مف القيـ التعميمية المونية  ، كاأللواف األساسية والثانوية ، والباردة والحارة

 .الرئيسة

المشوؽ الموني الجمالي بيف طالب والتالمذة المتعمميف ترسخ البعد االتصالي  -4
حوار مشوؽ حقؽ المصمـ  إذ،والممصقات التعميمية ذات المالمح الجمالية المشوقة 

 . التعميمي لأللواف ووظفو لتحقيؽ عالقات وأسس جمالية محبب

وبخاصة بنيت عناصرىا الشكمية  ولجتع  التي  التعميميةحققت الممصقات  -5
جرى عمييا مف  الوضوح والتمقي بسيولة بما لتحقيؽ ، الرسومية الكارتونيةالعناصر 

  تعبيرية .التي تمثمت بقيـ لونية ذات أبعاد مالمح الوجو اصة وخمعالجات رقمية 
مبدأ  والكمية والشمولية ، ذات الخصائص  التعميميةأثارت البنية الشكمية لمممصقات  -6

 فضال عف نتائج، متعة بصرية وجمالية لدى الطالب ،  عناصرهالوحدة الشكمية بيف 
 كجزء مف محتوى معرفي بما حوت مف قيـ جمالية جاذبة لمطالب أو التمميذايجابية 
 .   تعميمي

 بعد عرض النتائج ومناقشتيا ، يؤشر الباحث االستنتاجات التالية : االستنتاجات :
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 الممصؽ التعميمي سماتعمى الرغـ مف معطيات االنسجاـ والتوازف  والتي تؤثر في -1
توليؼ عناصر الممصؽ  إلى، يحتاج المصمـ  واإلدراؾالتمقي بنتائج ايجابية في 

المؤشرة مف قبؿ المصمـ ألحداث حاؿ مف معطى بالغي  األجزاء، في بعض  التعميمي
ليعطي تعزيزا عمى نسؽ البعد االتصالي التعميمي يغير في نسؽ اتجاه تصميـ الممصؽ 

االرتباط الناتج في ترسيخ الخصائص  أف -2 ضال عف ترسيخ الرسالة التعميمية ، ف
صؽ مقيـ التصميمية ، تجعؿ المالالمبادئ البنيوية و  التأكيدالبنيوية التصميمية عبر 

بالخصائص البنيوية  ذا قيمة تذكرية عالية ، يستمد طاقتو مف خالؿ التقيد التعميمي
 . المتعمـ والتصميمية ، لتحقيؽ نسؽ مف التمقي عالي الراسخ في ذىف

استقباؿ  آليةيقونية ذات تأثير ايجابي عمى أصورة  تحقؽأف اإليحاءات واإلشارات  -3
 لممرحمة االبتدائية . فضال  المتمقيف التالمذة  إلىالموجية التربوية الرسالة التعميمية 
 المتوسطة واإلعدادية .   الطالب لمرحمة

، يؤشر مدى تأثير  الرسـو الحيوانيةمف توظيؼ  التعميميمف  الممصؽ ما تحقؽ  -4
لياميا تمؾ الرسـو   والقدرة عمى تحقيؽ األىداؼ التي يخطط ليا الطالب ومحاكاتيا وا 
والتي  التعميميوأف يحصؿ عمى إنشائية الحقؿ المرئي لمممصقات  واإلدراؾفي التمقي 

 تمثؿ محور ارتكازي ينبغي فرزه واالىتماـ بو . 

مف التأثير  عناصرىا الرئيسة ، عالجةالم   ، التعميميةتكمف قوة العناصر  -6
وما  بصريافييا   تأثرتالشروط والمعالجات التي  إلى واستنادىا،  صميميالتواالشتغاؿ 

في تنظيـ المساحات البصرية   عميميةالت األنساؽطريقة تمؾ المعطيات عمى  تأثير
 . ولتشويقي، الذي يعزز االشتغاؿ الوظائفي والجمالي  وصيغة تغيير النمط
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أف البنية الشكمية ذات الخصائص البنيوية الشمولية والكمية لمممصقات التربوية ،    -7
مف طرح قيـ فكرية  و، مما يمكن مشوؽعالي  رسومي تحقؽ محتوى تنظيمي صوري

وفي كمتا الحالتيف قد تحقؽ مكسب أو طرح ثقافي. بغض  إيجابيةسمبية أو  متنوعة سواء
 السمبية أو المظاىر المتزامنة مع الحقائؽ . اآلراءالنظر عف 

 التوصيات :

الحرص عمى استعماؿ الوسائؿ التعميمية البصرية والصوتية كونيا تسيـ في  -1
 تحقيؽ التمقي واإلدراؾ مف قبؿ الطالب.

خصوصية كونو ال يمكف تمقيو بسيولة اال باستخداـ  أف موضع الموف لو -2
 الممصقات التعميمية ، الف الموف يظير بيا بطريقة محاكية لمواقع .

يوصي الباحث ،اف تجيز المدارس بممصقات تعميمية ألىميتيا كوسيمة تعميمية  -3
 لمطالب. 

يوصي الباحث بضرورة ادخاؿ مدرسي ومعممي التربية الفنية لدورات تدريبية  -4
 لمادة الموف. 

 :  تواصال مع البحث الحالي ، يقترح الباحث الدراسة اآلتية : المقترحات

  .في تصميم الممصق التعميمي الداللي والتعبيريالموني  األثر -

 : العربية المصادر

، بغداد ،مكتب الفتح ،  2020، الوظيفية لألنواع الخطية األبعادلكف، حاتـ كاطع ،-1
2020 . 
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 عماف األردف ،  ،منير فخري صالح  ولبنى اسعد عبد الرزاؽ ، أسس التصميـ  -2
 . 2011المكتبة الوطنية ،

 رافيكي الرقميلجبنية النص البصري في التصميـ ا، شالؿالسامرائي ، فؤاد احمد  -3
 .  2015عماف ، دائرة المكتبة الوطنية ، ،2015،

، مكتبة  2015الغباف ، باسـ قاسـ ، مفاىيـ عامة في فمسفة التصميـ ، بغداد ،  -4
 الفتح لمطباعة والنشر والتوزيع . 

،   1995، الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية ،  سميثادوار لويس  -7
 بغداد ، دار الشؤوف الثقافية ، المكتبة الوطنية . 

معجـ لغوي عصري لمطالب ، دار العمـ مسعود جبراف ، رائد لمطالب ،  -8
 .118ـ ،ص2001لممالييف ، النيضة العربية ، 

أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور األنصاري  ، لساف العرب ، وزارة  -9
الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد ، المممكة العربية السعودية ، الرياض ، 

 .  986. ص  2006
ترجمة محمد محمود ، دار روبرت جيالف ، أسس التصميـ  ،  سكوت ، -10 -10

.  121، ص 1980القاىرة ، النيضة،  
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