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 الخطاب الفكري واالرشادي للبيئة االفتراضية في االعالن المنشور عبر االنترنت
 ابراهيم حمدان سبتي. د.م.أ

 كلية الفنون التطبيقية/ الجامعة التقنية الوسطى 
 :ملخص البحث 

ال يخفى على احد من ان موضوع البيئة احد المشاكل الكبيرة والواسعة النطاق التي يعاني منها  
اذ اصبحت تأخذ جوانب عديدة من حياته قد تكون في كل تفاصيل حياته اذا علمنا ان هناك االنسان 

بيئة مناخ وبيئة ارض وبيئة مياه وبيئة اجتماعية وبيئة صحية وبيئة تعليمية الى اخره من البيئات 
 .العديدة والتي اليمكن حصرها في بحث او بحثين او اكثر 

نب من نظام حياة االنسان وتفاعله وتأثيره بما يحيط به من تلك وبدأت الدراسات تتوسع في هذا الجا
ولكي يكون هذا التفاعل ايجابي يقلل من المشاكل البيئية وال يعقدها او يزيدها فقد قانت .. البيئات 

الدراسات الواسعةفي جوانب متعددة لمعالجة المشاكل البيئية ومنها والممة جدا هو التثقيف البيئي 
ب مهم في معالجة مشاكلها اذ ان االنسان هو احد االسباب الرئيسة في تلك المشاكل الذي يعد جان

بما يقوم من نشاطات متعددة منها الصناعية واالستهالكية واالستخدامية الى اخره من تلك النشاطات 
لذا فان الوعي البيئي يحسم كثير من تلك المشاكل او على االقل تقليلها ، فاستخدمت طرق . 

ل عديدة للعمل على الوعي البيئي والتثقيف بهذا االتجاه ومنها استخدام الوسائل االعالمية ووسائ
واالعالنية والتي تعد احدث الطرق وانجعها لما لها من تأثير كبير على المتلقي فضال عن سهولة 

بالضوابط ايصالها اليه وبطرق سهلة وجذابة وكثيرة تثير في المتلقي اهمية الموضوع واهمية التزامه 
واالرشادات الصحية الصحيحة للتعامل مع موضوع البيئة ومشاكلها فجاءت هذه الدراسة للوقوف 
على البناء الفني لبيئة افتراضية في االعالن االرشادي لتحقيق هدفها في نشر الوعي والتثقيف 

 .البيئي
 : فكان هدف الدراسة هو 

خطاب فكري ارشادي لالعالن المنشور على  دراسة البناء الفني لبيئة افتراضية في تحقيق   
 .االنترنت 

" االنترنت" وتحدد مجتمع البحث على االعالنات المنشورة عبر شبكة المعلومات الدولية     
  .وتحددت موضوعيا باالعالنات التي تخص البيئة
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Design Concepts Environmental Awareness in Web_based 

 Advertisements 

Abstract                                             

         The notion of environment are taking larger ranges involves 

almost every aspect of life ,there are ecology of weather ,lend and 

water ,there are social ,healthy and educational environments 

,and other environments that can not be counted through this 

research or even can libraries include then all. The subject of 

environment has become a problem of researches and studies all 

over the world Environmental education is the a key part for 

solving environmental issues. There for environmental awareness 

has acritical role through resolving these problems.so the 

research has managed many methods to develop environmental 

awareness like using media which is considered the most 

important method ; the research is trying to point out 

advertisements concepts and their role in spreading 

environmentalawareness.                                                                                                

 : المــــقدمـــة

اليخفى على احد من ان مفهوم البيئة اصبح من االهمية الكبيرة ولها ابعاد واسعة جدا وتأخذ جوانب 
االنسان كافة بكل تفاصيلها فهناك بيئة اجتماعية وصحية وثقافية وتعليمية الى اخره من البيئات حياة 

والتي اليمكن حصرها في بحث او  التي تمس ميدان ما من ميادين الحياة كافة على كوكب االرض
كما بات من الواضح ايضا ان موضوع البيئة من المشاكل , كتاب او مكتبة او زمان او مكان 

فاصبحت ذات محور رئيس في فقرات برامج , الكبيرة التي تعاني منها كل اجزاء الكرة االرضية 
التعليمية من هذه الدراسات فضال عن  والتخلو مؤسساتها, الغنية والفقيرة , الدول الصغيرة والكبيرة 

ات هذه الدراسات هو التثقيف البيئي الذي يعد يومن اساس, جهات غير رسمية تدرس موضوع البيئة 
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اذ ان االنسان هو احد االسباب الرئيسة في تلك المشاكل , الجانب المهم في معالجة مشاكلها 
, على االقل تخفض او تقلص الى حد كبير وبالوعي الثقافي البيئي تحسمكثر من تلك المشاكل او 

من تلك , لذلك فقد استخدمت طرق ووسائل عديدة للعمل على الوعي البيئي والتثقيف بهذا االتجاه 
الوسائل استخدام الوسائل االعالمية واالعالنية والتي تعد احدث واهم الطرق وانجحها لما لها من 

وكان , جذابة ومثيرة  و لها اليه وبطرق سهلةتأثير كبير على المتلقي فضال عن سهولة ايصا
في االعالن البناء الفني لبيئة افتراضية االعالن احد هذه الطرق فجاءت هذه الدراسة للوقوف على 

 . وفعاليتها في نشر الوعي والتثقيف البيئي 

 :فكان هدف البحث 

 .  ن المنشور في االنترنت البناء الفني لبيئة افتراضية في تحقيق خطاب فكري إرشادي لإلعالدراسة 

 : حدود البحث 

التصميمية التي تخص البيئة والمنشورة عبر شبكة المعلومات  تحددت الدراسة موضوعيا باالفكار    
 . 4102لعام ( االنترنيت)الدولية 

  -: تحديد المصطلحات 

 : الفكرة لغويا         

 ( 041ابن منظور ص) له اعمال الخاطر في الشيء وتأم: فكر فكرا وفكرا      

ومالي في , نظر وروية , ويقال لي في االمر فكر .واعمال العقل في المعلوم  الى معرفة المجهول   
 517ص( ابراهيم مصطفى .) االمر فكر مالي فيه حاجة والمباالة 
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 :الفكرة التصميمية  

م وظائفي محدد لعناصر هي تلك الفاعليات المنظمة وفق هدفية مسبقة يتحقق من خاللها نظا-
 (01. )ووحدات بصرية ومحققة فعلها التعبيري والجمالي 

هي تعبير عن التفكير المنظم ضمن اطاره الموضوعي والذاتي ذات توجه خاص يقود العمل   - 
التصميمي الى الوجهه الصحيحة ذات االهداف المحددة لتمنحنا االسلوب الصحيح في معالجة 

 (01. )المشكالت 
 : ة البيئ

وبوأت للرجل منزال بمعنى هيأته ومكنته له فيه وبوأت الرمح , منزل القوم في كل موضع : لغويا 
 .نحوه إي سددته نحوه

والمؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة الكائنات بما فيها , مجموعة الظروف : )اصطالحيا 
 ( .االنسان 
الذي يعيش , واالقتصادية, واالجتماعية, ة والزمنية وهي حيز متكامل من العوامل المكاني: إجرائيا 

 .         فيف الكائن الحي فيتأثر ويؤثر فيه 
 :االعالن   

 :هناك تعريف عديدة لألعالن نورد اهمها بما يتوافق وتوجهات البحث وهي
لى مختلف نواحي النشاط التي تؤدي الى نشر او اذاعت الرسائل العالميه المرئية او المسموعه ع_

او بقصد التقبل الطيب ألفكار او اشخاص او ,الجمهور لغرض حثه على شراء سلع او خدمات 
 .منشأت معلن عنها 
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 المبحث االول

- :الفكرة التصميمية 

الفكرة التصميمية اساس كل عمل تصميمي والتي تبنى على اساس وظائفيته وهدفه واذا تحدثنا عن 
متضمنة كل حيثيات الموضوع الرئيسي اي تعتمد على معالجتها الفكرة فانها تلك الخطة الشاملة وال

الموضوعية اوال ومن ثم معالجتها بنائيا لذلك فهي تاخذ مناحي عديدة تمس مرجعيات الموضوع 
في االتصال ( االعالني)فيظهر لنا العمل التصميمي فكرة خالصة تتبنى تحقيق الهدف التصميمي 

 .فات عدة تتحدد بالمحاور التاليةل مواصوالتأثير واليتحقق ذلك اال من خال

 ان تكون الفكرة جديدة واصيلة او بمعالجة جديدة في حاله اعادة التصميم - 0

 ان تتصف بالشمولية قدر االمكان لمن توجه اليهم الفكرة - 4

 ان تكون ذات تركيز عالي ومباشرة - 3

 ان تكون متمثلة لزمانها ومكانها - 2

كورة انفا ذات فعالية في الشروع التأسيسي للفكرةولو تتبعنا المسار التأريخي لذلك تعد المحاور المذ
للفكرة التصميمية في مجال التصميم الطباعي نراها ال تعدوا ان تكون ذات بناء بسيط يغلب عليها 

ومن ثم فقد اتجه التصميم االعالني نحو البساطة . الطابع  الجمالي والتزويقي بدرجة مفرطة 
وايصال الرسالة االتصالية باقل االشكال والرموز واالهتمام بالقيم الجماليه والفنية من  واالختصار

 .خالل العالقات اللونية ورشاقة الخطوط وقلة التعقيد والتركيز على الوضوح والبساطة

وقد فرضت حاالت التطور ومتطلبات الفكرة اشتراطاتها في بناء الفكرة التصميمية والذي يتوافق مع 
 .ة التلقي واالستالم من قبل المتلقي سرع
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والشك ان عملية خلق وابتكار الفكرة االعالنية من اهم واصعب العمليات التصميمية اذ تعتمد    
ولو تتبعنا مسار عملية بناء ( .المصمم)بدرجة اساس على االمكانية التصميمة التي يتمتع بها الفنان 

 : الفكرة لوجدناها تمر بعدة مراحل وكما يلي

جمع المعلومات الخاصة بالموضوع المعلن عنه ومن مصادر جمع المعلومات هي المصادر - 0
(. وثائق وصور ورسوم , معلومات عامة , متطلبات ذوي العالقة , الموضوع الرئيسي )الموضوعية 

ميول واتجاهات , موروث حضاري وتراثي ورموز , قيم حضاريةوفنية ) والمصادر البئية واالجتماعية
التجربة والخبرة والمهارة ,الصورة الذهنية والحدس الفني , البحث والتقصي )والمصادرالذاتية (.وعقائد 
وقد يكون االعالن  ترويجيا او خدميا او توجيهياومايتعلق بها من المجتمع الموجه اليه (التقنية)الفنية 

 .نية االعالن والوسيلة االعالنية التي يتم من خالل ايصال الرسالة االعال

دراسة المعلومات بدقة في اطار الهدف المحدد ومعالجتها ذهنيا لتحقيق شموليتها للموضوع - 4
 .من ثم اختيار العناصر المالئمة ,الرئيسي 

تسجيل كل مايدور في الذهن من افكار طارئه لغرض اجراء الحوار العقلي والفني الختيار - 3
 يار االمثل للفكرةومعاجة الفكرة بشكلهاشبه النهائي اي االخت

 تهذيب الفكرة وتوضيحها واضافة مايستجد في ذهن المصمم اليها - 2

ان الفكرة االعالنية تحدد نجاح االعالن وفق استيراتيجية خاصة تتبنى كل االجراءات التخطيطية 
 .والتنفذية وبما يحقق توصيفات تعد المحك االساس لنجاحها وتحقيق اهدافها 

 :ومن هذه التوصيفات 

الجذب العالي وشد االنتباه وياتي ذلك من خالل حاالت عدة التي تعتمد على البناء الفني - 0
للفكرة ومايتم من عمليات ومعالجات فنية محققة القيم الجمالية التي تثير الرائي وتحقق المتعة 

 .وبالتالي الرسوخ الذهني 
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ة المقدمة او الموضوع وتعتمد في التركيز على الميزة االساسية للشئ المعلن عنه او الخدم - 4
 .ذلك على الطريقة االخراجية ودرجة التشويق التي تحملها فضال عن الوضوح والمقروئية

اعتماد وسائل االقناع عن السلعة او الخدمة المعلن عنها وماتنفرد به هذه السلعة اوبيان - 3
 .اهمية الموضوع المعلن عنه لخلق الثقة واالقناع لدى التلقي

- :واع الفكرة التصميمية ان 

 : الفكرة الواقعية - 1

ان لغة الخطاب في المنجز االعالني قائم على نظام من العالقات التي تحددها عناصرها على     
والشكل تحدده توصيفاته وطبيعة تمثيلة الواقعي او التشبيهي او االستعاري والذي , اساس شكلي 

والفكرة بحكم المنطق والعقل هي وسيلة لتصوير المضمون , يحدد ذلك هو اساس الفكرة ووظيفيتها 
االعالني وعماد البالغة التي يحققها االعالن وقد تعالج الفكرة بطريقة تمثيلها الواقعي الذي يقترب 

او بالرسم اليدوي او اي معالجة تقرب ( تصوير ألي ) من الواقع التشبيهي كاستخدام صور واقعية 
ويقترن ذلك ايضا بالتحفيز االقوى , يحتاجها مصمم االعالن في الفكرتهمن الواقع الحقيقي التي 

للشكل الواقعي اذا كان بالتصوير االلي او الرسم اليدوي او اي طريقة تالئم الفكرة والذي يحقق القيمة 
الفنية والتعبيرية والجمالية والتي تحيل الى مفاهيم ذهنية تصورية تتجلى من خالل صياغة ذلك 

وهذا يحيلنا الى موضوع اخر وهو اضفاء الخصوصية ومايقترن . سياق العمل االعالني  الشكل في
انه قبل كل شيء مركب ابداعي , ان العمل التصميمي ليس مجرد انعكاس واقعي . بقيمتها الفنية 

يصدر عن مركب فني يثير نوازعنا ويكشف مابداخلة من مدلوالت تحيل الى المقاصد والمعاني 
فمحور العملية االبداعية يكمن في بعد فني يختص . ثير وتستقطب عواطفنا واحاسيسنافضال عن مات

 .بصياغة المفردات وبعد داللي قائم على االستعارة والتشبيه
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 : الفكرة المركبة - 2

ان الذي يحدد الصياغة الصحيحة لمعنى المركبة هو مفهوم االستعارة الشكلية والتمثيل       
فكرة من الواقع مع اضافات اخرى تعزز الجانب البنائي والتعبيري فضال عما المزدوج الساس ال

يضيفه من غرابة وجدة واصالة للفكرة ومايحدثه ذلك التركيب من تفاعالت داخل الشكل االعالني 
وما يثيره من احداث برؤية تعمق وتعزز جانبها الوظيفي ان العناصر الشكلية المفردة في االعالن قد 

لقيمة من دون تدخل في تركيب يعمل على تأليف الخطاب االعالني وتنظيم اجرائه وجالء التمتلك ا
والهدف هنا يكمن في ربط العناصر المختلفة بدالالتها المعنوية والمجازية . الفكرة التي تقوم عليها 

صياغة وااليحائية كي يتم تأليف الخطاب االعالني الن السبيل الذي يقود الى الخطاب الناجح هو ال
ان نظام العالقات . والمعيار ليس في مادة الشكل وعناصره بل في طريقة التشكيل الفني , الفنية 

تلعب الدور الكبير لخلق المعاني على نحو بوصفها العوامل المتحركة في اطار االعالن والمصمم 
اللي الوظيفي المبدع قادر على خلق تلك التفاعالت وجعل نظم العالقة الشكلية تحقق جانبها الد

ان حالة التحقق الوظيفي يأتي عبر الشكل االعالني القائم في ادائه الشكلي . الجمالي والتعبيري 
كنسق يمكن استيعابه وقرائته وهي تعتمد في بنيتها على نظم العالقات المؤلفة باجمعها والقائم على 

 .التجاور بين وحدات العمل الفني المؤلف للكل المتكون 

 :  الفتراضيةالفكرة ا-3

إن الفكرة متالزمة اإلفتراض التعبيري والجمالي المؤثر، فيكون ارتكاز أي تصميم على عامل       
الوعي والفهم واإلدراك لما يضفه المصمم في مخيلته على موضوعه إلستكمال الصورة الذهنية 

ل موضوعه فتشكيل الصور وإضفاء المعاني وصياغة الماهيات هي معطيات بنسجها الوعي حو )
فسلسلة الموثرات المدركة وفق مادياتها األشارية والتوتر الحاصل والذهنية ( .53زكريا ،بال،ص()

المتحققة لتكوين شكل معبر من المستثارات والخزين المعرفي والثقافة،فافتراض تصميم يعبر عن 
النتاج البنائي عالقة بين عين المصمم والغرض المنقول يلعب دورا جوهريا من حيث تحديد بنية )

إذ ينبغي إن يتسم المصمم بقدرة على (.04ص 0151فارس (.)التعبيري وتركيز أبعادة المتنوعة
الفرز والتمييز بين ما هو يخدم عملية افتراضة للفكرة من غيره وبين ما يمكن إن يحل بصورة جديدة 
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رؤى تسبق اإلظهار للفكرة للمتلقي والتمييز لما هو مستهلك لداللته ومتآلف في إظهاره ،وكل هذه ال
فعملية التفكير نحو االستنباط النموذجي تكون في العملية الذهنية الصرفة بعيدا عن طرق المعالجات 

تميز الدال والمداول ، )الواقعية ،حتى إذا أكتمل مالمح البناء الفكري لتنقل إلى الجزء الفرضي نحو 
(.) تصميمية ذات القدرات التأثيرية لتكون المعالجات األظهارية لمراحل تطور الرؤى ال

لتأخذ مسارات واتجاهات متعددة نحو أظهار بنائي في صيغته النهائية ( .24، ص4111:العطار
والثابتة نحو افتراض  شكلي له أمكانية تغيير الوجه التعبيرية نحو أداء وظيفي وجمالي كناتج للفكرة 

غيره من الفنانيين ال يركز إلى ما ادخرته فالمصمم ك.األولى لتطور شكلي الخر افتراضي واضح 
مخيلته وما توارد بين أفراد مجتمعه فهو مطالب بالبحث الدءوب والتقصي الدائم عن مثيرات الحواس 
والرغبات من أفكار تتسم بالجدة ،ولها القدرة على اإلثارة ،والتفرد واألدائي ،إلفتراض تصميم متكامل 

فاكتشاف العناصر المميزة في الحياة وتصويرها الجذاب .)نافسات ومدروس لعالم الواقع الزاخر بالم
يتطلب بحثا ملهما ودائبا يفضي في النهاية إلى إفراز وحدة المحتوى والشكل ،والتي هي وحده فريدة 

وأن كانت عقلية المصمم المبدع والحاجة إلى الجديد هو (.33، ص0122: نيكوف()على الدوام 
افكار افتراضيه لها ابعادًا تعبيرية وجمالية ،ورغم انتقاء ألمفردات أول ما يواجهه والبحث عن 

الصورية والشكلية ،المؤثرة والمعبرة عن فكرته ليتجه نحو مؤثر آخر أال وهو ذائقيه المتلقي والمجتمع 
ومستوى الحاجة والرغبة في الفكار اكثر تطورًا  لتحقيق هدفها ،قد يحدث تغير في الفكرة وموضوعها 

ها ألمصمم عن قصد لتصبح مؤطر رئيسي لذائقيه وموجه إلدراكه على مستوى افتراضي لذلك فيأخذ
يمكن التغيير من المظهر و الجوهري بصياغه األشكال جديدة كنتيجة ضمنية لتغيير وتطور الجانب 

ؤى الفكري واالجتماعي وحاجة المتلقين لما يتناسب وتوائم االمتدادات الفكرية وبحسب التوجهات  والر 
ولطبيعة المجتمع وحاجته ويرى الباحث إن هناك حقيقة جوهرية رغم اختالف المعطيات التعامل 
الداللي والتعبيري في افتراض فكرة تصميمة خاصة هو تكوين وتطوير مستمران ،ليواصل تقدمة 

) وتحمل رغباته عليها ان افترض.ويثمر عن تطور وتحول الناتج لالتجاهات الفكرية التي تقوده 
فتكون نتاج االتجاهات ( .42،ص 0121: ريكسان(.)الفكرة هو في جوهره نشاط تأسيس أو بنائي 

الفكرية صورًا في التكوينات الشكلية ، وفق صيغ أفتراضيه معاصرة والمتعددة لتظهر الرؤى 
 .والتصورات من خاللها لتحقيق غاية وهدف من افتراض هذه الفكرة
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 المبحث الثاني

 :ئة األفتراضيةللبيالبناء الفني 

يقرأ ويشاهد ليتحول ( شكل)عمال ذهنيا يبدأ بفكرة ثم تتحول الى عمل ( االعالني)العمل التصميمي 
الى رسالة بصرية التي تعتمد على عاملين هما الجانب الفكري الذي يتبنى اختيار الفكرة التصميمية 

الجانب العملي مجسدا للفكرة وفق متطلبات الرسالة وهدفها والثاني الجانب الفني البنائي وهو 
التصميمية في واقعها العياني وحساب العالقات البنائية والمكانية والتعبيرية فتخضع لظابط داخلية 

من ثم ايصال الرسالة االتصالية لتحقيق التأثير ,وخارجية تضمن تحقيق الهدف الجمالي واالتصالي 
 .عمل تصميمي ويجب ان يراعيا بدءا وانتهاءا وهذان العامالن هما اساس كل . واالستمالة والرسوخ 

ان الرسالة االعالنية تستمد قوتها وتحقيق هدفها من العمل نفسه بفعل البناء الفني الذي يحملة من 
كماان , خالل بنائه العام لعناصره وما تتضمنه من معالجات فنية وعالقات ومهاره اظهارية واسلوبية

اطار العمل التصميمي ويعمل من داخلة ليكشف عن مضمونه  االطار الموضوعي للفكرة يتحدد في
ان اي عمل فني له مايميزه على غيره من االعمال  وهذا عالم خالصا (. الرسالة االتصالية)التعبيري 

وله . يحمل لغةخاصة من خالل مفرداته المتكاملة لتخلق من هذا العالم المتفرد الذي اليشبه سواه 
وبهذا ينقلنا الى موضوع خاص غير ( التمثيل)او ( الرمز)او ( التشبيه)فعل  لغته القابلة للفهم تحت

 (0(. )الشي المتحقق)

الفكرة ),هي منطلق العمل التصميمي ويتحقق بنائها شكليا وصوريا ( االعالنية)فالفكرة التصميمة 
 (4( )التصميميةتشكيل ذهني و تشكيل بنائي 

العمل التصميمي فاننا التتجاذب اي من المحورين فان نقطة  واذا تحدثنا عن هذا البناء الخاص بفكرة
 .الشروع الذهني للعمل التصميمي وبناء الصورة الذهنية فان بنائها الفني حاضرا الينفصل
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اذن فان االجراءات التنفذية من قبل المصمم هوتعبيير عن الحلول بهدف الوصول الى الغرض 
خالل عملية تمثيلها تخضع للتحفيز االقوى على الطبيعة ( االعالنية)التصميمي والفكرة التصميمية 

 (3. )المادية للعناصر والتي تعد واقعا تنظيميا خاص بها

ان جوهر العمل التصميمي يأتي بعد بناء الفكرة وبعناصر العمل وتركيبها بناءأ فنيا لكي تعبر عن 
مم فهي في خدمة هدفه فكل مايستخدم من تقنيات تصميمية يتوخاها المص, معناها وقيمتها 

وعلى سبيل المثال فان التباينات اللونية تساعد على خلق الجذب والوضوح وتزيد من , التصميمي 
فضال عن تحقيقها قدراكبيرا من االثارة وهذا ينطبق على كل تفعيالت بقية العناصر , قيمة االنتباه 

لمضمون الفكرة ورسالتها الفكرية  فكلما كان البناء الفني بناءا صحيحا كان ترجمةحقيقة,واالسس 
 (2.)والفلسفية معا 

الدور الفاعل ( االسس )فالبناء الفني هو عملية تمثيل الفكرة على الواقع وتحقيقها العياني وللمبادئ 
في هذا التحقيق وعلى المصمم ان يعرف كيف يختار عناصره وكيف يقوم بعملية الحذف واالضافة 

كما ان , لبة الرسالة االتصالية فضال عن الطريقة التي عالج فيها الوانه واالختزال والتكثيف بما تتط
 (7)حسن توزيع المساحات والتناسب تضيف العمل التصميمي قيمةبصرية وفكرية 

ان البناء التصميمي الجيدهو وسيلة التعبير البصري الصحيح عن جوهر الفكرة وهذه هي مهمة   
ن الفكرة وبنظام يسهل للمتلقي الدخول اليه و قرائتة بطريقة المصمم في ان يحدد اسلوب التعبير ع

 .والمظهرية التي ستصاغ فيها هذه االفكار ( العناصر المختارة)تلقائيه وبالهيئة المادية 

 :وعلية فان العملية التصميمية تتحدد بثالث محاور هي 

اما , المحتوى من قبل المتلقي النظام الذي يكفل استالم  –العالقات االنشائية  –العناصر المختارة 
الناحية الجمالية فيخلقها جمال الفكرة واالسس االنشائية اذن هناك عناصر وهناك عالقات انشائية 

 .وهناك نظام 
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- (:االظهارية)المعاجات الشكلية 

المعاجات الشكلية والتقنيات االظهارية هي المعالجة الفنية التي تميز العمل تميزا نوعيا تضيف    
اليه حالة من تعزيز التأثير التصالي للرسالة االعالنية التصميمية من خالل ماتظهره هذه المعالجات 

وتصب هذه المعالجات في محتوى االعالن ,من قيم جمالية تحث المتلقي على التأمل واالسترجاع 
وكل تلك المعالجات هي ايضا تصب في .من تعبيرات ومضامين تسهل وتحقق االتصال 

صل النهائي ذات التميز والجذب العالي فضال عن القيم الجمالية المتحققة التي تحقق المتعة المستح
والرضى ومايسعى اليه المصمم هو الوصول الى ذروة التكامل الشكلي التعبيري بوسيط مادي معين 

وعلية فان اي معالجة في مجال التكبير او التصغير او المعالجات اللونية هي ذات قصد تقني 
ومن الممكن ان يبحث الموضوع ومن محورين . مالي ليضيف لالعالن القوة والحيوية والجذب ج

- :مزدوجين هما

- :االختزال والتكثيف - 0

ان مفهوم االختزال ظهر في المسيرة التطورية لنشاطات االنسان المتعددة وهي ترتبط بمقولة التبسيط 
الوحدات او االشكال الزخرفية التي كان يضيفها  واالختصار ويظهر جليا في اولى اعمال االنسان في

الدواته في المأكل والملبس واالستخدامات االخرى فضال عن االشارات التي كان تضعها في تحديد 
واالختزال هو تطور طبيعي للتغير نحو التبسيط فنراها اخذت , الماكن او الطرق او الممتلكات 

 مسارها في تطور الكتابة

ولهذا فان التحوالت الشكلية في الفنون القديمة بنيت )الرمزية والتشكلية الى االشاريةمن الصورية الى 
 (3()على اساساالختزال 

واالختزال في الفن اخذ مناحي عديدة اهمها مايظهرة من قيم فنية وجمالية تحقق من التأثيرات ذات 
غايات تقنية فنية للتعبير عن قيم عالية في التأثير واالتصال وان المصمم قد يلجأ الى االختزال ل

لضرورات تصميمية محققة وظيفته بافضل طريقة واسهلها من خالل ( االعالن )مضمون التصميم 
وفي هذه المعالجات االختزالية يقوم المصمم بخذف , تجسيده لمضمون الفكرة بطريقة بارعة ومشوقة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1026بغداد  – لثوقائع مؤتمر التصميم والبيئة الثا  

 616 

ة خالية من اي تفاصيل او كثير من اجزاء الشكل او قد يحولها الى اشكال ذات خطوط خارجي
اي يستعين بالبدائل اليجاد نظير للشيء الطبيعي فربما يستخدم الخط او )تحويلها الى مساحة لونية 
وقد تعالج بطرق فنية اخرى يختارها المصمم وفق ( . حوار الرؤيا () يستعمل اللون او الملمس 

اذ يختصر المصمم االلوان ليجعلها لون  رؤيته الفنية مستعينا بالخطوط او التنقيط اوالكتل اللونية
واحد او لونين في الصورة او الشكل اويستخدم رموز معينة او تقنيات الرسم اليدوي بطريقة التخطيط 

او اي اسلوب يتبناه المصمم وكل ذلك يصب في اختيارات المصمم لتمثيل الفكرة بطريقة مشوقة 
 (5.)د االنتباهي وتحقيق االتصال والتأثير تحمل قيمتها الجمالية والفنية ومن ثم تثير الش

- :ومما تقدم فأن االختزال يحقق 

 .اثارة انتباه المتلقي تجاة الفكرة التصميمية - 

 االبتعاد عن المؤلوف والصور الواقعية في االخراج التصميمي  - 

ن ثم تحقيق م, اظهار التنوع والحدة واالصالة في االسلوب التنفيدي الظهار المهارة الفنية  - 
 (2.)قيم جماليةاستثنائية

اما التكثيف فهو فعل تقني اخر مرادف الى االختزال وتظهر ضرورات استخدامه في التصمم 
لتحقق فعلها التعبيري فضال , االعالني بشكل جلي وواضح لضرورات تصميمية في اساس الفكرة 

 .عن فعلها الجمالي والفني 

النية من خالل الحاجة الى اضافة معلومات تعزز ة االعويعد التكثيف من الضرورات التصميم
ويلعب , الجانب التعبيري كان تكون في الشكل الرئيسي او االشكال الثانوية او العناصر االخرى 

الموضوع الرئيس ونوع االعالن محددا رئيسيا في مقدار ودرجة التكثيف فاالعالن التعليمي او 
لتي تضاف الى االعالن كمعززات اتصالية تكمل السياحي قد يحتاج من المعلومات الضروريةا

رسالتها باوضح صورة كماان التكثيف يحقق قيم جمالية من خالل التنوع الشكلي مابين العناصر 
) اويعزز االسس االنشائية في تحقيق السيادة من خالل ابراز او هيمنة عنصر على باقي العناصر 

 (1(.)ء من الكل التصميمي ان التكثيف للمفردات  انما يؤكد وظيفتها كجز 
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ان المسعى االساس في التكثيف انما هو مسعى تقني انشائي وفني جمالي يصب في تحقيق الرسالة 
االتصالية من خالل تلك التفاصيل وبنائها التعزيزي لبناء الفكرة التصميمة ومن ثم تحقيق الوظيفة 

 . االتصالية 

- :الحذف و االضافة - 4

ن مترادفان متناقضان يتم استخدامهما ضمن العمليات االجرائية لمتحقق الحذف االضافة مفهوما
الفكرة الذي قد يحصل علية عمليات تشذيب واختصار على مستوى الشكل الواحد او مجموع االشكال 

الداخله في التصميم، والحذف هو اختصار بالشكل في تفاصيل الشكل او اجزاءمنه التي قد ال 
البناء الفني والتعبيري للفكرة فتظهر صورة شكل ماكأن يكون انسان  يحتاجها التصميم او ضمن

اوحيوان او منتوج او رمز تتضمن اجراء منها تعطي صورة ذلك العنصر مكتفيا بتلك االجزاء في 
 .تمثيلها داخل التصميم 

وعلى سبيل المثال فان تمثيل شكل انسان معين ذو توصيفات محددة يمكن اختصارها على شكل 
س مع االكتاف وقد تزيد وقد تقل وذلك حسب متطلبات البناء الشكلي العام للتصميم او للتركيز الرأ

على تفاصيل معينة او لتحقيق القوة والجذب والتركيز على هذه الجزاء كذلك في بقية االنواع من 
اجراءات العناصر وكل هذا هو من اجل المتحقق النهائية لبناء الفكرة التصميمية ومايرتبط بها من 

كما اليفوتنا في التنبيه . تصب في الجانب التعبيري والفني والجمالي وبالتالي تحقيق الهدف الوظيفي 
من ان هذه االجراءات يجب ان تكون مدروسه ويتم التعامل معها بدقة الن الحذف قد يكون ذات 

فهي مايضاف للعنصر  تأثير عكسي واليعطي النتائج المتوقعة التي يطمح اليها المصمم اما االضافة
من اشكال او توصيفات تضاف الى العنصر الرئيس او العناصر االخرى او اجزاء اضافية تعزز 
الجانب التعبيري في الغالب من خالل التغيير الحاصل في ذلك على توصيفات الشكل المضاف 

 .اليه
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 المبحـث الـثالــث 

 : اجراءات البحث    

في التحليلي الذي يتناسب مع توجهات البحث وتحقيق اهداف الوص استخدام الباحث المنهج      
 . تتعلق بماضيع البيئة وافكارها التصميمية ( اعالنات ) خالل دراسة بعض النماذج  

 : مجتمع البحث وعينته   

والتي تعالج ( االنترنيت ) كان مجتمع البحث االعالنات المنشورة عبر شبكة المعلومات الدولية   
اما عينة البحث فقد تم اختيارها . خمسة عشر اعالنا ( 07)بيئية مختلفة والتي بلغ عددها  مواضيع

ستة اعالنات وبذلك تكون ( 3) قصديا بما يتماشى ومتطلبات الدراسة لتحقيق هدفها وكان عددها 
 . من المجتمع االصلي %( 21)نسبتها  

 : اداة البحث  

فقرات ) وهي استمارة خاصة اعتمدت عدة محاور ( لتحليل استمارة ا)تم بناء اداة البحث        
 : وكما مبين ادناه ( مؤشرات االستمارة ) فضال عن تفاصيل ( التحليل 

 .االفتراضي , المركبة , الواقعية : الفكرة التصميمية   -0
المعاجات , العالقات التصميمية , العناصر التصميمية : البناء الفني للبيئة االفتراضية   -4

 .ظهارية اال
 .المعالجات الشكلية واللونية  والغرائبية : وسائل الجذب واالثارة   -3
 .التعبيرية والجمالية والتعريفية واالتصالية : المعالجات الوظيفية   -2

 

  -:تحليل العينات 

 االحتباس الحراري  -0عينة 
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اعالن عن االحتباس  -:الوصف 
الحراري احد المشاكل البيئية ويظهر 

لكرة االرضية مأخوذة من فيه صورة ا
االقمار الصناعية وضعت على خلفية 

 Global)سوداء وفوقها كتابة 
Warming ) االحتباس الحراري  والى

االسفل منها صورة يد تحمل شعلة 
نارية من خالل قدحة الشعلة والى 

لماذا مع ( ?Why)اسفل اليد كلمة 
  -:عالمة االستفهام التحليل

 تمثلــــــــــت: الفكــــــــــرة التصــــــــــميمة  -0
الفكـــرة بواقعهـــا االفتراضـــي الـــذي اســـتخدم فيـــه صـــورة الكـــرة االرضـــية مـــأخوذة مـــن الفضـــاء 

يظهر ذلك مـن خـالل توصـيفات الصـورة التـي تظهـر فيهـا التضـاريس ( االقمار الصناعية )
متالشية وتتعرض الى شعلة نارية من قبل يد االنسان للتعبير عن التلـوث البيئـي ومايترتـب 

االرض والذي تسـبب مـن خـالل االسـتخدام المفـرط للصـناعات  علية من ضرر على كوكب
والمعامــل فضــال االســتغالل المفــرط للمــوارد الطبيعيــة وتحويلهــا الــى غــازات او بقايــا ضــارة 
والتــي تســاعد كلهــا علــى حالــة االحتبــاس الحــراري وهوتحــذير بيئــي علــى مايترتــب ذلــك مــن 

من جـراء االحتبـاس الحـراري ( لون هوائي التي تبدو وكأنها با)دمار وانفجار الكرة االرضية 
 .الذي سببه االنسان 

تمثــل البنــاء الفنــي باســتخدام عنصــرين رئيســين همــا الكــرة الرضــية واليــد : البنــاء الفنــي للفكــرة  -4
( الكـرة االرضـية )عـولج الشـكل الرئيسـي . التي تحمل الشعلة وهما محور المشكلة االساس 

تفــع فــي الســماء وهنــاك شــعلة ناريــة الــى االســفل منهــا بطريقــة تظهــر وكأنهــا بــالون هــوائي ير 
تحتل المركز الهندسي للتصميم وهو محور ومركـز المشـكلة وقـد تسـبب الـى انفجـار البـالون 
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الـذي هـو دمــار كوكـب االرض والـى اســفل التصـميم هنــاك تسـاؤل يثـار حــول المشـكلة والــى 
 .لماذا ( ?Why)مسببها

ئل الجــذب مــن توصــيفات الشــكل الــرئيس الــذي يحتــل اذ تظهــر وســا: وســائل الجــذب واالثــارة  -3
المركز البصري وهو الكرة االرضية على خلفية سوداء فضـال عـن شـكل اليـد والشـعلة وكـأن 
هناك عمـل متعمـد سـوف يثيـر مشـكلة مـا والتـي حققـت جـذب عـالي مـن خـالل انـارة الشـعلة 

رعـب ويعـزز ذلـك تثيـر شـي مـن القـوة وال( النـار)فـي جـو مظلـم فضـال عـن ان شـكل الشـعلة 
 .لماذا ( ?Why)كلمة 

حقق المصمم معالجاته الوظيفية التعبيريه من خالل الربط الموضوعي : المعالجات الوظيفية  -2
مـــابين الشــــعلة واالحتبــــاس الحــــراري علــــى مســــتوى الكـــرة االرضــــية ومــــن خــــالل ذلــــك حقــــق 

ب االرض المصـمم التعريــف بالمشــكلة االســاس وهــي مشــكلة بيئيـة قــد تــؤدي الــى دمــار كوكــ
شـكل الكـرة )ومن ثم ايصـال الفكـرة الـى الملتقـى بسـهولة ويسـر مـن خـالل عناصـرها الـثالث 

وقـد عـالج المصـمم تلـك العناصـر بطريقةمشـوقة اضـافت ( واليد التي تحمل الشعلة والكتابة 
 . للعمل قيمة جمالية وخاصة ماحققه التباين من بين االشكال والخلفية

 

 ئة الحفاظ على البي -4عينة 

اعالن عن البيئة اذ تضمن  -:الوصف 
رسـمت فـي ( ورقـة نباتيـة)الشكل الرئيس 

داخلها اشـكال البنيـة معامـل تخـرج منهـا 
ابخـــــــرة وغـــــــازات بطريقـــــــة الحفـــــــر والـــــــى 

زيـــة ياالســـفل المـــادة الكتابـــة باللغـــة االنكل
(Every leaf traps CO2 ) كل ورقـة

تمـتص ثـاني اوكســيد الكربـون مـع شــعار 
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 .وضوع النبات من اجل البيئة منظمة تهتم بم

تمثلت فكرة االعالن بالورقة النباتية التي هي الموضوع الرئيسي وهـو عالقـة :الفكرة التصميمة -0
النبــات بالبيئــة واهميتــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة فكانــت فكــرة واقعيــة تحــدد العالقــة مــابين تفــرزه 

بـين ماتحدثـه تلـك الغـازات مـن وتخرجة المعامل والمصانع وافـران الطاقـة مـن ابخـرة وغـازات و 
تــأثير ودمــار علــى البيئــة الــذي انعكــس علــى الورقــة النباتيــة التــي ظهــر فيهــا اصــفرار للداللــة 
ـــل الغـــذائي  ـــات مـــن خـــالل التمثي ـــى البيئـــة هـــو النب ـــاظ عل ـــذي يقـــوم بالحف علـــى تيبســـها الن ال

 .وامتصاص غاز ثاني اوكسيد الكاربون 
عتمـد المصـمم شـكال رئيسـا يمثـل المركـز البصـري والهندسـي ا : البناء الفني للفكرة التصميمية  -4

الكارثـة )لتأخـذ منحنـى تعبيـري بحجـم المشـكلة ( لنصف المساحة الكلية تقريبا ) وبحجم كبير 
ــة تلــك ( البيئيــة  اذ شــكل بــداخلها بطريقــة الحفــر شــكل المعمــل والمصــانع للتعبيــر عــن ماتفعل

يشــوبه غبــار الــذي يعبــر عــن ( الخلفيــة )المعامــل علــى النبــات وقــد اعطــى المصــمم فضــاءا 
 .التلوث

تظهــر مــن خــالل المعالجــات الشــكلية واللونيــة للشــكل الــرئيس فضــال :وســائل الجــذب واالثــارة   -3
عن االضافة والحذف التي استخدمت بشكل مزدوج في اظهار صورة المعامل المحفورة داخل 

 .شكل الورقة النباتية 
درجـــة عاليـــة فــي التعبيـــر عـــن المشـــكلة وحجمهـــا مـــن  حقـــق المصـــمم: المعالجــات الوظيفيـــة   -2

عـزز ( الورقـة النباتيـة ) خالل الشكل الرئيس وما ظهر عليه من تغير فـي طبيعتهـا االصـلية 
ذلــك وجــود عناصــر مضــافة الــى الشــكل الــرئيس فكانــت رســالة تعريفيــة واتصــالية الــى المتلقــي 

الرئيســي ومــا احتــواى مــن شــكل حــول المشــكلة واســبابها وعالجهــا فضــال عــن غرائبيــة الشــكل 
 . اضافي والمعاجة اللونية له ومع خلفية حقق قيم جمالية للعمل ومحتواه 
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- : 3العينة 

شكل طائر الببغاء علية اضافات شكلية , ملصق اعالني عن االحتباس الحراري : الوصف      
) اللغــة االنكلزيــة اغلــب جســمة يغطــس فــي المــاء والــى االســفل مــادة كتابيــة ب( زعــانف الســمكة )

 (.  ساعد في ايقاف االحتباس الحراري 

الفكــرة ذات بنــاء افتراضــي تمثلــت بشــكل طــائر الببغــاء عليــه اضــافات مــن :الفكــرة التصــميمية  -0
شـــكل الســـمكة لتـــوحي بازدواجيـــة الحالـــة البيئيـــة المتذبذبـــةبين البيئـــة المائيـــة والبيئـــة االرضـــية 

لـــرئيس فـــان الفكـــرة اعتمـــدت اســـتحالة تحقيـــق حالـــة وبـــالرغم مـــن الشـــذوذ الشـــكلي فـــي الشـــكل ا
 مزدوجة للطائر او السمكة

 

تمثـــــل بنـــــاء : البنـــــاء الفنـــــي للفكـــــرة  -4
الفكــــرة علــــى الشــــكل الــــرئيس الــــذي 
احتـــــــل الجانـــــــب االيســـــــر لمســـــــاحة 
الملصق باتجاه حركـي نحـو اليمـين 
لتحقيــق التعــادل الــوزني فضــال عــن 
الموجة المائية يمين الشكل الرئيس 

الكتابيـةفي االعلـى واالسـفل والمادة 
ــــــرئيس  واضــــــافت حركــــــة الشــــــكل ال
 مسعى للخروج من بيئة الى اخرى 

 
تحققـــت : وســـائل الجـــذب واالثـــارة   -3

من خالل الغرائبية التي تضمنها الشكل الرئيس باضافة توصيفات السمكة على شكل الطـائر 
ي علــى الشــكل ومحاولــة الخــروج مــن المــاء الــى اليابســة اضــافت هــذه الغرابــة علــى شــد بصــر 

 .الرئيس فضال من حالة المناجاة التي تظهر على الطائر لالستغاثة 
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اذحقق المصمم قيم تعبيريه عالية من خالل غرابة وشـذوذ الحالـة التـي : المعالجات الوظيفية  -2
ظهــر بهــا الشــكل الــرئيس ودالالتــه علــى اســتحالة حصــول تلــك التوصــيفات علــى الطــائر او 

ن علــى مســاعدة للــتخلص مــن تلــك الحالــة المحيــرة لــذلك كانــت رســالة الســمكة اذ يحتــاج االثنــا
وقــد بنــى . اتصــالية تحقــق مضــامينها التعريفيــة بالمشــكلة الرئيســية وهــي االختبــاس الحــراري 

المصــمم معالجانــه الشــكلية واللونيــة بتوافقيــة اضــفت حالــة االنســجام فضــال عــن البيئــة المائيــة 
 .ليحقق قيمة الجمالية 

  -: 2العينة 

ملصـــــق اعالنـــــي علـــــى امكانيـــــة : الوصـــــف  
تغيير العالم مـن خـالل تغييـر مصـدر الطاقـة 
اذ تضــــــــــمن الملصــــــــــق مــــــــــادة كتابيةباللغــــــــــة 

( العــــــالم مــــــدمن علــــــى البتــــــرول ) االنكلزيــــــة 
( . حــــــــان الوقــــــــت للتــــــــدخل او االعتــــــــراض )

والـــى االســـفل كتابـــة بحجـــم , وغطـــى نصـــفها 
طاقــــــة ( Fuel)مســــــاوي بحجــــــم الكــــــرة كلمــــــة 

منهــا كتابــة بحجــم صــغير بــاالنكليزي واســفل 
 (               غير نوع الوقود )

 

ـــــت الفكـــــرة : الفكـــــرة التصـــــميمية  -0 تمثل
مـن خـالل التـرابط الشـكلي ( FUEL)مقترنـة مـع كلمـة ( الكرة االرضـية )بالشكل الرئيس      

لكلمــة مـابين االجــزاء النازلــة مــن الزيــت الســاقط علــى الكــرة ومــن ثــم التواصــل االتجــاهي نحــو ا
(Fuel ) فضـــال عـــن الحجمـــين المتقــــاربين مـــابين الكـــرة والكتابـــة فكــــان تعزيـــزا دالليـــا لمحــــور

الذي هو الطاقة المعتمدة والمدمن عليها العالم وما تخلفة مـن (البترول ) المشكلة وهو الزيت 
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اثار سلبية على البيئـة فضـال عـن المـادة الكتابـة االخـرى التـي تحـث علـى ايجـاد بـدائل اخـرى 
 .لطاقة اقل تأثيرا على البيئةل

اعتمـــد المصـــمم تسلســـال بنائيـــا لمكونـــات التصـــميم ســـاعد علـــى االحالـــة : البنـــاء الفنـــي للفكـــرة  -4
التاصلية مابين االشكال ليحقق المبدأ البنائي االنشائي التعبيري فضال عن المبالغـة الحجميـة 

العـالن فكـان مركـز ومحـور للشكل الرئيس مع الكتابـة وتعزيزهـا بـالموقع البصـري والهندسـي ل
المشــكلة فضــال عــن ســعتها وعموميتهــا واضــاف المصــمم والــى االســفل عــالم اخــر بمعالجــات 

( intervention)لونيـة وشـكلية تجعـل العـالم المثــالي التـي ارتبطـت جميعهـا بـاللون االخضــر 
 (غير نوع وقودك, الطاقة , التدخل ( ) fuel( )change your fuel)و

الكـــرة االرضـــية وعلبـــة ) كـــان البنـــاء الشـــكلي للشـــكل الرئيســـي      :الثـــارة وســـائل الجـــذب وا  -3
ذات حوافز نوعية تثير نوازع المتلقي نحو االستفسار واالستفهام فضال عن المعالجة ( الزيت 

االتجاهيــة لســقوط الزيــت لــيعم شــكل الكــرة فكانــت اثــارة عاطفيــة وجدانيــة والســعي اليقــاف هــذه 
 .ني والتسلسل البنائي يثير  فضول القارىء على التواصل واالستالم الحالة وكان البناء الف

عــالج المصـمم اســاس الموضــوع بالمقارنـة بــين حــالتين هـو مااثــاره مــن : المعالجـات الوظيفيــة  -2
مشكلة بيئية تهدد كوكب االرض وسبب المشكلة فكانت معالجات ذات داللة تعبيريـة للتعـرف 

الكـرة االرضـية ) الذي يغطـي ( البترول ) وعي مابين باصل المشكلة من خالل الربط الموض
ومــابين الكــرة االرضــية نفســها التــي تعــاني مــن المشــكلة فكانــت ذات حــوافز اتصــالية تثيــر ( 

 .انتباه المتلقي ومن ثم التوصيل واالستالم
 

- :7ينة ـع

ملصق اعالني عن اهميـة المـاء : الوصف 
(save water-save life ) الحفاظ على

وهـو قنينـة فـي . ،الحفاظ على الحياة الماء 
 .داخلها ماء يحتوي على سمكة زينة 
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, قنينة المـاء )استمدت الفكرة عناصرها من موضوعها اذ تمثلت باالشكال : الفكرة التصميمة  -0
التي تمثل الجانب الموضوعي وهو توفر الماء يعني استمرار الحياة واستخدامة في ( السمكة 

وقـد عولجـت . عليه وقيـاس كميتـه وتقنـين اسـتخدامة وعـدم االفـراط بـهالدورق الهمية والحفاظ 
باسلبها الواقعي لتقترب من واقعيتها الهمية المشكلة لكل فرد وكل انسان لتصل اليهم بطريقـة 

 .سهلة وبسيطة وساندة للموضوع الرئيسي 
الهندســـي  اعتمدالمصـــمم شـــكال رئيســـا منفـــردا احتـــل المركـــز: البنـــاء الفنـــي للفكـــرة التصـــميمية  -4

للمساحة الكلية ليحقق اعلى درجات التوازن الهمية الموضوع ومركزيته فضال عن المعالجات 
ـــة نظيفـــة تســـودها االلفـــة واالنســـجام ســـوى شـــكل  اللونيـــة  للمســـاحة والشـــكل الـــذي اضـــفى بيئ
السمكة التي احتلت مركز القنينة من جانب والمركز الهندسي للمساحة الكلية من جانب اخر 

حققــت تضــادا لونيــا لتحقــق الشــد البصــري فضــال عــن حالــة الحركــة التــي تــوحي بالحيــاة والتـي 
 .التي تمتلكها السمكة 

 

اســتخدام المصــمم قنينــة غالبــا ماتســتخدم لبيــع الزيــوت او المشــتقات : وســائل الجــذب واالثــارة  -3
ميته فضال النفطية ووضع فيها الماء كاشارة غرائبية تحيل الى حالة التسويق والبيع للماء اله

عن احتواء القنينة للسمكة والعناصر االخرى التـي توضـع فـي حـوض اسـماك الزينـة وظهـرت 
السـمكة بشــكلها ولونهــا المميـز فضــال عــن حركتهــا ولونهـا التــي احــدث شـدأ بصــريا يحيــل الــى 
التشــويق والجــذب  ،والشــكل العــام للتصــميم يســوده التوافــق اللــوني الــذي يــوحي الــى االســتقرار 

 .اح التي تعكس البيئة الجميلة النظيفة والصحيحة واالرتي
ان القـراءة الدالليـة للملصـق تميـل الـى مفـاهيم تعبـر عـن اهميـة الشـيء : المعالجات الوظيفيـة  -2

قنينة المـاء )فضال عن ارتباطها بمرجعياتها اساس الموضوع من خالل داللة الشكل الرئيسي 
فقـد كانـت ذات , يئيـة التـي يترتـب علـى ذلـك وهي الحياة وديموميتها فضال عن الجوانب الب( 

تمــاس مباشــر بالموضــوع وتعريــف بمتعلقاتهــا واجراءاتهــا ونواتجهــا فكانــت رســالة ذات اشــارات 
 .تحذيرية تعزز المفاهيم االجرائية والسلوكية الواجب اتخاذها 
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  -( :3) العينة

اعــــــالن عــــــن التــــــدخين واثــــــاره : الوصــــــف    
ئة وخاصة االطفال السلبية على المجتمع والبي

اذ تضـــمن الشـــكل الرئيســـي صـــورة طفـــل فـــي 
حالة بكاء تحتل اغلب مساحة االعالن يحيط 
برأســه دخــان الســكائر ويــدخل الــى انفــه وفمــه 
وعلـــى الصـــورة وضـــعت مـــادة كتابيـــة وشـــعار 

 .الجهة المعلنة 

الفكـــرة ذات بنـــاء : الفكـــرة التصـــميمة  -0
افتراضـــي اســـتمدت بنائهـــا الفنـــي مـــن 

( الطفـل ) كل الرئيسي توصيفات الش
فــي حالــه بكـــاء مريــر فضـــال عــن مـــا 
يحــــيط  بــــه مــــن شــــكل الــــدخان الــــذي 

صــيغ بشــكل كــيس يحــيط بــالراس ومــا يســببه مــن صــعوبة التــنفس لــه كمــا عــزز بنائهــا الفنــي 
لتحقـق اعلـى ( الخلفيـة السـوداء)المعالجات اللونية لخلفية االعالن من قيمة ضوئية منخفضـة 

ن الوضـوح الشـكلي فضـال عـن مـايعبره مـن حالـة مأسـاوية التـي يسـببها درجات التباين تزيـد مـ
 .التدخين

اعتمــد المصــمم شــكال رئيســا يحتــل اغلــب مســاحة االعــالن ليحقــق اعلــى : البنــاء الفنــي للفكــرة  -4
درجـــات الوضـــوح والســـحب البصـــري مـــن خـــالل الهيمنـــة الشـــكلية لـــه فضـــال عـــن التوصـــيفات 

 م العالقات اللونية بتباين عالي وجعل المحور الرئيسالشكلية التي يحملها كما عالج المصم
( التـــدخين) وهـــو موضـــوع الـــدخان ( راس الطفـــل )للموضـــوع فـــي المركـــز البصـــري لالعـــالن 

ومايسببه من اذى على الطفل كما سعى المصمم الى بناء الفكر بناءا افتراضيا اعتمد اشكاال 
 .واقعية لتقترب من الحقيقة 
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للشـــكل الرئيســـي قـــوة جـــذب   (الحجميـــة)لقـــد كـــان للمبالغـــة الشـــكلية : وســـائل الجـــذب واالثـــارة  -3
عــزز هــذا الجــذب ( الحالــة التــي يعيشــها الطفــل )عاليــة فضــال عــن توصــيفات الشــكل الــرئيس 

شكل الـدخان الـذي يحـيط بـراس الطفـل فضـال عـن االثـارة والغرابـة التـي حققهـا كمـا عـزز هـذا 
س واالرضـية بوصـفها معالجـة لونيـة تحقـق الوضـوح الجانب التباين العالي مابين الشكل الـرئي

 .والشد البصري 
ان من ابرز ماظهر في الشكل الرئيس هو القوة التعبيريـة التـي حققتهـا : المعالجات الوظيفية  -2

التي يعيشها الطفل من التفاف الدخان حول راسه وكانه فـي حالـة اختنـاق ( الحالة الصعبة ) 
البيئــي للتــدخين ومايســببه مــن اضــرار لــذلك فقــد ارتبطــت التــي اعطـــت معنــى اخــر فــي التلــوث 

بشـــكل مباشـــر بالموضـــوع الظـــاهر والبـــاطن فكانـــت رســـالة تعريفيـــة بكـــل متعلقـــات الموضـــوع 
وكـان للمعالجـة الشـكلية واللونيـة لالعـالن قـد حقـق بنـاءا . الرئيس ومحققة رسالتها االتصـالية 

 .    جماليا على مستوى البناء العام

 -: النتائج

 : الفكرة التصميمية
ان االفكــار التصــميمية ذات البنــاء االفتراضــي هــي الغالبــة الرتباطهــا بالجانــب الموضــوعي  -0

الـــذي يحـــتم اليـــات اشـــتغال العـــالم البيئـــي واخـــتالف حاالتـــه االيجابيـــة والســـلبية فضـــال عـــن 
ضـخم ماتقدمه من جوانب تعبيرية تعد حوافز تنبيهية لمـا يـتم التنبيـة عنـه وفـق معالجـات الت

 (3-3-0)والمبالغة كما في العينة 
التمثيل الواقعي كان احد اركان بناء الفكـرة وذلـك وفقـا لمتطلبـات الموضـوع الـرئيس ليحفـز   -4

للمعايشة  الضمنية في العمل بفعل انارة مشاعر واحاسيس المتلقي ليحقق الجانب التوعوي 
كسـب العطفـي كمـا فـي من خالل تلك المعايشة التـي تحقـق اعلـى درجـات وافضـل طريقـة لل

 (2-4)العينتان 
الفكــرة التصــميمية ذات المركــب احــد المعالجــات التــي تســاعد علــى البنــاء الفنــي والتعبيــري  -3

وهــي احــد المســارات التــي يعتمــدها المصــمم لنقــل حــاالت متعــددة يتطلبهــا اســاس الفكــرة فــي 
توعــوي فــي ذلــك تعزيــز الجانــب التعبيــري لتلــك الحــاالت وفــق تناقضــاتها ومــن ثــم الجانــب ال

 ( .7)كما في العينة 
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 : البناء الفني للفكرة 

هنالك تنوع كبير في استخدام العناصر الشكلية وحسب ماترتب عليه نوع الفكرة وكان هناك تباين 
وكانت المبالغة الشكلية هي السـائدة فظهـرت فـي كافـة العينـات كمـا ان . كبير على مستوى النوع 
هو ما اعتمد المصمم ليحقق اعلـى درجـات ( ركز البصري والهندسي الم) التمركز للشكل الرئيس 

واستخدم المصمم . كما في كافة العينات ( موضوع البيئة ) التنبيه في االهمية للموضوع الرئيس 
معالجــات اظهاريــة متنوعــة وكــان التمثيــل الــواقعي باســتخدام التصــوير االلــي هــو الســائد فــي كافــة 

 .طلبات الرسالة االتصالة وواقعيها كما في العينات العينات وذلك تماشيا مع مت

 :وسائل الجذب واالثارة 

كان السعي وراء انشـاء وتصـميم عـالم بيئـي هـو السـائد فـي كـل المعالجـات التصـميمية التـي اعتمـدها  
المصمم في تصميم اعالناته فكانت مبنيه على عوامل الشد والجذب والتشويق واختيار الخلفيات على 

ئــــات خاصــــة تحققــــت بالبنــــاء الشــــكلي المــــرتيط بالموضــــوع متعــــززة باالســــس النشــــائية وفعلهــــا انهــــا بي
المفــاهيمي فضــال عــن نظــام متماســك يقــوي عوامــل الــربط الشــكلي والموضــوعي والقرائــي ليحقــق اعلــى 

ولعبـت العالقـات  اللونيـة دورا كبيـرا , درجات االلوضوح ومن ثم المقروئية وايصال الرسالة االتصالية 
ي اضافة وتعزيز متطلبات االثارة لتضـيف وتعـزز تحقيـق المعايشـة الضـمنية لبيئـة االعـالن ومـن ثـم ف

 المسك بعواطف ومشاعر التلقي متعززة بقوة فعله الفني والجمالي وهذا ماتراه في كافة العينات

 : المعالجات الوظيفية   

عـن المشـكلة وحجمهـا مـن  ان المعالجات التنـي حققهـا المصـمم ذات درجـة عاليـة فـي التعبيـر  -0
االصـلية ) خالل الشكل الرئيس الذي استخدمه المصمم وماظهر علية من تغيير فـي طبيعتهـا 

فضال عما تحققـه مـن تـاثير ( 7-2-3-4)الذي اضاف اليها عنصر الغرابة كما في العينة ( 
 .اتصالي منخالل تلك الغرائبية 
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ت ســاعدت علــى حــث المتلقــي والتــأثير فيــه ان المعالجــات الغرائبيــة التــي ســادت كافــة العينــا  -4
الغراض توعوية تنقل النتلقي الى عوالم وبيئات تحققت بعد البناء الفني  ذات غايـات واهـداف 
ـــذلك جعـــل المتلقـــي يتـــأثر  اتصـــالية بعـــد ان تصـــور تلـــك المشـــاكل البيئـــة ونواتجهـــا الســـلبية وب

 (3-2-3-4-0)ويرفض ذلك العالم السلبي كما في العينات 

 : تنتاجات االس

ان العالقــات هــي صــور وعــوالم بيئيــة نســتعين بوصــفها محمــوالت تعبيريــة فــي تعزيــز الرســالة  -0
 االتصالية 

ان االعالن هو نتاج بيئي يتحقق ويعمل باقصى طاقته عند جعل المتلقي يعيش ويتاثر بتلك   -4
 .البيئة 

اذا كـــان بشـــكل  ان االعـــالن هـــو انعكـــاس لحـــاالت بيئيـــة ومســـعى لتحســـين والحفـــاظعلى البيئـــة -3
 مباشر او غير مباشر 
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