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Abstract
The school murals are classified as one of the visual communication methods that are
used in schools in order to intellectual and cultural communication with students and
try to develop their creative energies in the arts of writing, editing, and artistic and
these publications may differ in terms of their design and methods of their output in
order to achieve their design purpose in a functional and aesthetic manner in a proper
way, which prompted the researcher to Trying to identify the correct scientific methods
of how to design and direct them in the visual field. The research dealt with this in
four chapters, the first of which was devoted to presenting the after that, the most
important scientific terms that were mentioned in the title of the research were
identified, while the second chapter came in two topics that dealt with the first to
know the concept of school murals and their types and design components, and
artistic output of murals and then came the third chapter that clarified the research
procedures such as the approach followed and the overall community of the study and
the selection of samples and final to reveal the process of analysis, recommendations,
proposals and conclusions,
keywords: design ، directing ، brochures ، mural ، school.
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التصميم واإلخراج الفين للنشرات اجلدارية املدرسية
م.م أمحد انجي علي سامل/جامعة بغداد/العراق
امللخص
تُصنف النشرات اجلدارية ادلدرسية كأحد وسائل االتصال البصري ادلستخدمة يف ادلدارس بغية التواصل
الفكري والثقايف مع الطلبة وزلاولة تنمية طاقاهتم اإلبداعية يف فنون الكتابة والتصوير والرسم ,وتتخذ ىذه
النشرات ىيئات شكلية سلتلفة حتمل يف مضموهنا العديد من العناصر ذات الـتأثَت يف ادلتلقي مثل النصوص
والصور وختتلف ىذه النشرات يف طريقة تصميمها وإخراجها لتُحقق غايتها الوظيفية واجلمالية بشكل سليم
التعرف على الطرق العلمية لكيفية تصميمها وإخراجها وتناول ذلك يف أربع فصول
شلا َ
دفع الباحث حملاولة ُ

طرق
ُخصص األول منها لعرض مشكلة البحث واليت تلخصت يف وجود رلموعة من ادلشكالت الفنية يف ُ
التصميم واإلخراج الفٍت للنشرات اجلدارية ادلدرسية وعرض أمهية البحث وحدوده وتعريف أىم ادلصطلحات
العلمية ,مث جاء الفصل الثاين وخصص دلعرفة مفهوم النشرات اجلدارية ادلدرسية وأنواعها ومكوانهتا والتعرف
على طرق التصميم واإلخراج الفٍت ومؤشرات اإلطار النظري مث جاء الفصل الثالث واتبعَ فيو الباحث
ادلنهج الوصفي يف حتليل العينات ادلتكونة من نشرات جدارية كنتاج فٍت لطلبة ادلدارس الثانوية التابعة لًتبية
الرصافة األوىل واختيار الباحث ثالث مناذج متَ حتليلها بناءً على استمارة سلصصة لذلك مث جاء الفصل
الرابع ليكشف عن نتائج عملية التحليل وكان أمهها عدم اعتماد مصممي النشرات اجلدارية ادلدرسية على
أسلوب إخراجي معُت يف عملية التصميم بل تتم عملية اإلخراج الشكلي مبا يتوافق مع رغبة جهة النشر
والتحرير وذوق اللجنة الفنية فقط كذلك عدم االىتمام بتطبيق األسس وادلبادئ الفنية يف عملية التصميم
والبناء الشكلي للنشرة واليت تُعد قوانُت عملية عن كيفية أحتاد العناصر البصرية اليت تتكون منها النشرة
لتصبح مناسبة للمتابعة وعادات القراءة لدى ادلشاىد .
الكلمات املفتاحية  :تصميم  ،إخراج  ،نشرات  ،جدارية  ،مدرسية.
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مدخل:
تُستخدم النشرات اجلدارية ادلدرسية كوسيلة لالتصال البصري مع الطلبة ويف زايدة اجلانب الثقايف لديهم
وأييت ذلك من طبيعة عملها وأتثَتىا فيهم نفسياً وعلمياً ,شلا ُُيتم ضرورة التعرف على كيفية تصميمها
وإخراجها وفقاً للطرق الفنية الصحيحة ويف ىذا السياق وبسبب طبيعة عمل الباحث كمدرس دلادة الًتبية
الفنية وخالل ادلتابعة ادليدانية أثناء زايرتو ألحد ادلعارض الفنية لوزارة الًتبية الحظ الباحث ابتعاد القائمُت
على إعداد ىذه النشرات عن الشروط ادلوضوعية والوظيفية من حيث طبيعة ترتيب العناصر اليت حتتويها
وكذلك يف إخراج شكلها النهائي إذ جتري عملية تصميمها بشكل اعتباطي تبعاً للذوق الشخصي لِلجنة
التحرير ادلتكونة من بعض الطلبة وادلدرسُت ادلختصُت ابلدروس العلمية ومدرس الًتبية الفنية.

مشكلة البحث
وجد الباحث أن ىنالك رلموعة من ادلشكالت الفنية والوظيفية
ابلنظر دلا مت توضيحو يف مدخل البحثَ ،
أاثر لديو عدد من التساؤالت ادلنطقية اليت مت صياغتها يف النقاط
يف تصميم ىذه النشرات اجلدارية ,شلا َ
التالية :
 -)1كيف يتم تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية مبا يتناسب مع األسس الفنية كوسيلة للتواصل البصري .
 -)2كيف يتم إخراج ىذه النشرات بشكلها النهائي لتُحقق غايتها التصميمية والوظيفية واجلمالية .
تكمن أمهية البحث يف إفادة ادلصممُت الذين يعملون يف رلال التصميم الكرافيكي لوسائل
أمهية البحثُ :

االتصال البصري وكذلك يف إسهامو يف تطوير عمل اللجان الفنية ادلتخصصة يف إعداد النشرات اجلدارية
ادلدرسية ورفد ادلكتبة العلمية ذات االختصاص الدقيق وزلاولة تطوير وسائل االتصال ادلختلفة مع الطلبة
من خالل توفَت البحوث العلمية اليت تساعد يف تصميم وإخراج النشرات اجلدارية ادلدرسية ادلختلفة .
هدف البحث :ىو ( التعرف على كيفية التصميم واإلخراج الفٍت للنشرات اجلدارية ادلدرسية ).
حدود البحث :تناول البحث مفهوم التصميم واإلخراج الفٍت للنشرات اجلدارية ادلدرسية يف حدوده
ادلوضوعية واليت يتم وضعها داخل اجلدران الداخلية للمدارس الثانوية التابعة لوزارة الًتبية مجهورية العراق
ضمن حدوده ادلكانية واليت أُنتِجت كأعمال فنية من قِبل الطلبة يف عام 2119م كحدود زمنية للبحث .
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منهج البحثَ :مت أتباع ادلنهج الوصفي يف حتليل احملتوى الشكلي للعينات ادلختارة وجتميع احلقائق عنها
وحتقق أغراضو  (.أبو طالب ,1991,ص.)94
ألجل الوصـول إىل تعميمات علمية ختدم ىدف البحث ُ

حتديد املصطلحات :
التصميم :وىو العملية اليت هتدف إىل ابتكار وأبداع شكل جديد ابستخدام خطة تتحكم بكيفية تنظيم
العناصر التصميمية والتعامل معها لتحقيق اجلانبُت الوظيفي واجلمايل (عبد هللا  ,2118 ,ص.) 35
اإلخراج لغويا  :وىو من إخراج الشيء وإبرازه وإظهاره للوجود (الزاوي ,1981 ،ص.)33
اإلخراج الفين اصطالحا :ىو توزيع عناصر النصوص والصور واأللوان على سطح الصفحة هبدف عرضها
بشكل مجيل يُريح عُت ادلشاىد أثناء القراءة ويلفت نظره إىل ادلواضيع ادلنشورة (كرم ,1989,ص.)371

التصميم واإلخراج الفين إجرائيا  :وىو العملية الفنية اليت تبدأ بفكرة التصميم وبناء العالقات الًتكيبية
لعناصره وتوزيعها بصرايً يف الفضاء احملدد ذلا وإظهارىا بشكلها النهائي لتُحقق غايتها الوظيفية واجلمالية.

النشرات اجلدارية املدرسية اصطالح ا :وسيلة اتصال بصرية تصدر عن ادلدرسة واللجنة الفنية فيها وتعد
مبثابة رسالة توجو إىل الطلبة هبدف التأثَت فيهم بصورة مجاعية وتكون متنوعة(.النعيمي ,2119,ص.)39

النشرات اجلدارية املدرسية إجرائي ا :وىي نشرات سلتلفة احلجم تُعلق على اجلدران يف ادلدارس يتم
تصميمها بصورة مجاعية أو فردية من قِبل رلموعة من الطلبة أبشراف األساتذة ذو االختصاص ويتم
صناعتها من الورق أو ادلواد األخرى وحتتوي رلموعة من العناصر البصرية مثل النصوص والصور واأللوان .

الفصل الثاين :املبحث األول :النشرات اجلدارية املدرسية ( مفهومها ,أنواعها  ,مكوانهتا )
مفهوم النشرات اجلدارية املدرسية :
تُعرف النشرات اجلدارية ادلدرسية أبهنا أحد ألوان اإلعالم ادلقروء الذي ينتجو الطلبة يف شكل صحيفة
حائط تتناول موضوعات علمية ذات صلة مبناىج العلوم اليت تُدرس يف ادلدرسة لغرض نشر الثقافة وزرِع
روح التعاون بُت الطلبة أبسلوب يُظهر حبهم لفن الكتابة والتصوير والرسم ( مرسي ,2111,ص.)71
أنواع النشرات اجلدارية املدرسية وطرق تصميمها :

وطرق تصميمها وادلواد اليت تُصنع منها ولكنها تشًتك يف
تتنوع النشرات اجلدارية ادلدرسية بتنوع زلتوايهتا ُ

يذىب ادلتخصصُت يف فنون اإلعالم الًتبوي إىل تصنيفها كااليت:
مكوانهتا التصميمية وىدفها اإلعالمي إذ
ُ
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 )1حسب طبيعة ادلنشورات :وتُقسم إىل نوعُت األول ىي النشرات الشاملة وجتمع العديد من ادلواضيع
وادلنشورات ادلتنوعة ,أما النوع الثاين فهي النشرات ادلتخصصة اليت تكون سلتصة مبوضوع علمي معُت.
 ) 2حسب طبيعة طريقة اإلعداد الفٍت :وتكون ىذه النشرات على نوعُت أما مكتوبة خبط اليد وبطريقة
فنية كاملة ,أو مطبوعة إبحدى طرق الطباعة اآللية مثل الغائرة وادلستوية ( .إمبايب,2117,ص.)49
 )3حسب طبيعة جهة النشر  :وتكون على نوعُت أما تكون صادرة عن فصل دراسي وتكون سلصصة لو
أو تكون عامة وتسمى نشرة ادلدرسة العامة وىي قمة النشاط الصحفي ادلدرسي(.
مرسي,2111,ص)73
املكوانت التصميمية للنشرات اجلدارية املدرسية
حتتوي النشرات اجلدارية رلموعة من العناصر اليت تكون مبثابة الوسيلة لنقل ادلواضيع إىل ادلشاىد وتشًتك
عالقات تنظيمية لتكون بصورة منسقة تُشجع على ادلتابعة والقراءة مرُية يف مظهرىا وشلتعة
ىذه العناصر يف
ً
عند ادلشاىدة (العاملي ,2115,ص,)14وتعتمد عملية التصميم يف صلاحها على اختيار العناصر البصرية

ادلناسبة وبساطة الرؤية اإلخراجية وجودهتا ,وُُيكن تقسيم عناصر تصميم النشرات اجلدارية إىل التايل :
)1النصوص :وتشمل مجيع العناوين وادلتون اليت تصف ادلوضوعات إذ تعد من أىم العناصر لكوهنا ادلادة
ادلعدة للنشر ويقًتن أدائها بُسن اإلظهار والوضوح عند عملية ادلتابعة والقراءة (.موسى,2114,ص.)21
َ

)2الصور والرسوم :تُعترب الصور من أىم العناصر التصميمية يف بنيَة النشرات اجلدارية وذلا دور يف جذب

االنتباه والتعبَت عن ادلواضيع والتأثَت ابدلشاىد وحتقيق الواقعية وادلوضوعية  ( .الصاوي ,1965,ص.)168
تعد األلوان طاقة ىائلة يف عامل االتصال البصري وذلا العديد من الوظائف التصميمة وأمهية يف
)3األلوانُ :
أدراك األشكال وتقبلها وجذب االنتباه وإاثرة اإلحساس ابحلركة والفضاء والعمق(.العريب,2116,ص)43

)4اإلطارات والفواصل  :تُستخدم يف الفصل بُت ادلواضيع والتزيُت وإبراز ادلواضيع وكذلك يف توفَت اجملال
للعُت يف متابعة ادلنشورات براحة وسهولة وىذا يُظهر أمهيتها يف صلاح التصميم (.موسى,2114,ص.)27
املبحث الثاين  -:تصميم وإخراج النشرات اجلدارية املدرسية وفق األسس الفنية

تبدأ عملية تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية بعمل سلططات مبدئية لتنفيذ الوحدة البصرية اليت تتكون
منها ,وىنا البد أن ُيتلك ادلصمم معرفة مسبقة ابألسس الفنية لتُنظم عملية أحتاد العناصر التصميمية اليت
وحتقق أىدافها الوظيفية
تتداخل فيما بينها بعالقات منتظمة لُتشكل ادلظهر النهائي الذي تظهر بو ُ
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واجلمالية( سكوت ,1951,ص,)12مبعٌت امتالكها مجيع عناصر اجلاذبية يف شكلها النهائي ,كما تعد
األسس التصميمية مبثابة قوانُت عملية لتقوية الروابط البنائية للعناصر ادلكونة للعمل الفٍت إذ تُنظم ىذه
األسس العالقات اإلنشائية للوحدات الداخلة يف تكوين الشكل الكلي للتصميم وىذه األسس ىي:
)1التوازانت البصرية  :حتتوي النشرات رلموعة من العناصر التصميمية إذ ُيتلك كالً منها وزانً بصرايً
يتم توزيعها بشكل
يتحدد حسب اعتبارات اللون واحلجم والشكل ( خوجة ,2111,ص )21وال َ
عشوائي بل من خالل إجياد حالة من التوازن بُت ىذه القوى وأثقاذلا ادلختلفة لتبدو أكثر تقبالً ومجاالً لدى
ادلشاىد مبعٌت عدم أثقال جهة عن أخرى وأن يكون احملور النصفي ىو ادلركز لتوزيع األوزان البصرية بطريقة
متساوية ليتحقق التوازن البصري وُُيكن أن يكون ىذا التوازن متماثل بشكل كامل أو يكون بشكل تقرييب.
)2الوحدة البصرية بني املفردات التصميمية  :تُشَت الوحدة البصرية إىل مدى االحتاد بُت العناصر مبعٌت
أن تكون ىنالك عالقات متناسقة بُت عناصر النشرة لتعطي أحساس ابلتكامل التصميمي وُيكن حتقيق
ذلك عن طريق وحدة الشكل واألسلوب والفكرة يف العمل التصميمي( ,)William,2000,p40مبعٌت أن
يكون ىنالك ترابطاً بُت العناصر مثل عالقة الصور والعناوين وادلتون واخللفية حىت تساعد على انتقال
القارئ من عنصر آلخر وىذا ما يطلق عليو ابلوحدة اإلنشائية التصميمية (.سليمان,2111,ص.)42
)3التتابع والرتاتبية التنظيمية :ونقصد هبا خاصية ترتيب وتنظيم عناصر التصميم مبا ينسجم مع طريقة
ادلتابعة لدى ادلشاىد مبعٌت العمل على إجياد صيغة دلتابعة ادلواضيع اليت حتتويها النشرة بشكل يُنظم من
خالل حث ادلتلقي على ادلرور على مجيع العناصر ككل من نقطة زلددة إىل أخرى بتسلسل منطقي (
مالك ,2111,صُ )241ينح ادلشاىد ادلتعة واالنتقال البسيط ليٌحقق التصميم أىدافو الوظيفية أبقل
جهد وُُيكن حتقيقو من خالل تكرار بعض األشكال ادلستخدمة وتنظيم مواقعها بنمط معُت .
تدخل يف مقدار
)4النسبة الذهبية واالنسجام املرئي املنظور :يتعلق التناسب ابلعالقات اذلندسية اليت ُ
أبعاد الطول والعرض للعناصر التصميمية ادلكونة للنشرة مبعٌت أن يكون ىنالك نسب معينة لكيفية توزيع
العناصر على مساحة النشرة مبا يتوافق مع مقدار ادلساحات البيضاء اليت حتيطها وىنا جيب تطبيق ما يُعرف
بقانون ادلستطيل الذىيب الذي يعطي للمستطيل مجاالً عن شكل ادلربع مبا ُيتاز بو من طول ( العاملي,
,2115ص )23وُُيكن استخدامو يف النشرات بتناسب أحجام الصور والعناوين وادلتون مع بعضها  ,أما
االنسجام البصري فهو أتلُف مجيع صور العالقات الكلية ما بُت عناصر النشرة اجلدارية مثل تناسق األلوان
مع احلجوم وأشكال النصوص والصور وادلتون أيضا (.موسى,2114,ص. )88
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البد من
يتم أدراك العناصر ادلكونة للنشرة وزلتوايهتا َ
)5التباين واالختالف بني العناصر التصميمية  :حىت َ

عمل اختالفات شكلية بُت العناصر مبعٌت إجياد التنوع ،الشكلي إلضافة األاثرة وادلتعة بطريقة جتعل

التصميم ملفتاً للنظر واكثر مجاالً ( ,)Johns,1982,p82لذلك دائماً ما يؤكد خرباء الفنون ادلرئية على
دور التباين يف زايدة عوامل يُسر القراءة وإبراز العناصر التصميمية وإضافة اجلاذبية عند عملية التصميم
واإلخراج وخصوصاً عند توزيع العناوين والصور والرسوم وما ُييط هبا من فضاءات بيضاء والًتكيز على
إظهار متون ادلواضيع بصورة تباينها عن ما ُييط هبا من خلفية واالبتعاد عن أساليب الدمج ابلصور
والتقارب اللوين لكوهنا تضعف من قوة التباين الشكلي شلا يؤثر بشكل كبَت على وضوح القراءة.
)6االجتاه وحركة مسار عني املشاهد  :يرتبط اجتاه توزيع العناصر التصميمية يف احلقل ادلرئي بركة عُت
ادلشاىد واحملافظة على استمرارية ىذه احلركة داخل النشرة ويتحقق ذلك بتوزيع العناصر بصورة تدعم األداء
الوظيفي بشكل يتناسب مع حركة الرأس وعادات القراءة ادلعروفة  ( .علم الدين ,1989,ص.)26
األسالي اإلخراجية املتبعة يف عملية تصميم النشرات اجلدارية املدرسية
يُعرف اإلخراج أبنو عملية توزيع ادلواد التحريرية اليت تتضمنها النشرات اجلدارية من مقاالت علمية وصور
وعناوين على ادلساحة ادلخصصة ذلا وذلك بناءً على األسس الفنية والنفسية يف مراعاة ميول القراء
وطبيعتهم البَصرية على أن يكون ذلك منسجماً مع سياسة التحرير واإلخراج معاً( أمام,1972,ص,)12

وال تعترب عملية اإلخراج عملية منفصلة عن عملية التصميم بل تتداخل معها وتشًتك فيها وتعد خطوة

وُيقق أىدافة من الناحية الوظيفية واجلمالية وحىت تتم ىذه
مكملة ذلا حىت خيرج التصميم بشكلو النهائي ُ
وفق أحد ادلدارس اإلخراجية وىي ( :موسى,2114,ص.)92
العملية بنجاح البد أن تكون َ

 )1املدرسة التقليدية  :وتعتمد على أساس فكري يهدف إىل حتقيق التوازن الشكلي ما بُت العناصر
التيبوغرافيكية ادلكونة للنشرة اجلدارية ودتتاز ىذه ادلدرسة اإلخراجية ابذلدوء والراتبة واالبتعاد عن األساليب
الصارخة وادلثَتة يف عامل اإلخراج ( احلمداين ,2111,ص )59وذلذه ادلدرسة أسلوابن مها:
أ) أسلوب التوازن الدقيق ُ :يتاز ىذا األسلوب بتحقيق التماثل الشكلي الدقيق بُت نصفي مساحة
النشرة فاذا متَ تقسيم سطح النشرة إىل نصفُت سنالحظ وجود تطابق اتم يف توزيع العناصر التصميمية مبا
يُشعِر ادلشاىد ابدللل واجلمود أثناء ادلتابعة كأنو أمام سلطط ىندسي جامد (.قبضااي,1985,ص.)228
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ب) أسلوب التوازن الشكلي التقرييب ُ :ياول ىذا األسلوب اخلروج عن قيود التماثل التام يف توزيع
العناصر التصميمية ,ويقوم على مبدأ االلتزام بتحقيق التوازن الشكلي أيضاَ إال انو ينفذه أبسلوب تقرييب
بتحقيق التوازن ابلتعويض أو يف جزء معُت شلا يسمح ابلتنوع ورفع الراتبة وادللل ( .موسى,2114,ص)94
 )2املدرسة املعتدلة :وىذه ادلدرسة اكثر تطوراً من التقليدية إذ تقوم على قاعدة التحرر من أسلوب التوازن
الشكلي وتذىب إىل حتقيق التوازن احملسوس يف الشكل وحتقيق ادلوضوعية يف توزيع العناصر حسب طبيعة
ادلواد التحريرية مبا خيلصها من قيود اجلمود وادللل (.الصاوي,1965,ص,)224وأساليبها ىي:
أ) أسلوب التوازن الالشكلي :ال يلتزم ىذا األسلوب بتحقيق التوازن الشكلي ادلتماثل بل يتم توزيع
العناصر فيو من خالل نظرية التوازن بُت القوى البصرية للنشرة بُت جانيب زلور التصميم وُُيكن أن يتوازن
عنصران رغم اختالفهما يف احلجم واللون وىكذا ُُيقق ىذا األسلوب مزيداً من ادلرونة واحلرية والتنوع ويبتعد
عن اجلمود والراتبة وادللل والقيود الشكلية شلا يُشعر ادلشاىد ابدلتعة ( .احلمداين ,2111,ص)61

ب) أسلوب الرتبيع يعتمد ىذا األسلوب على تقسيم النشرة إىل أربعة أجزاء يتم التعامل مع كل جزء على
حدة وُياول إبرازه بتوظيف عنصر تصميمي ثقيل بصرايً وحولو عناصر أقل ثقالً منو وىكذا يكون لكل
جزء زلور بصري خاص بو شلا ُُيقق توازانً زلسوساً يف مساحة التصميم (.الغنام ,1977,ص. )227
ج) األسلوب الرتكيزي :ويعتمد على الًتكيز على جزء معُت من النشرة واعتباره البؤرة البصرية من التصميم
وأثقالو بعنصر تصميمي مهم أيخذ ىو احليز األكرب وإبرازه عن العناصر األخرى مبا يتناسب مع أمهية
ادلنشورات وسياسة التحرير ادلتبعة ومن سلبيات ىذا األسلوب انو يُضعف ابقي ادلوضوعات شلا يؤثر على
أداء النشرة اجلدارية وحتقيق أىدافها الوظيفية واالتصالية  ( .موسى,2111,ص.)118

 )3املدرسة احلديثة  :تُعترب ىذه ادلدرسة األكثر تطوراً وحترراً من السابقة إذ انطلقت من مبدأ التحرر من
أ فكار التوازن جبميع أشكالو واجتهت إىل حتقيق سهولة ووضوح القراءة وجذب ادلشاىد ابأللوان الصاخبة
وجعل مهمة اإلخراج تسَت حسب طبيعة ادلواد التحريرية وأمهيتها الوظيفية يف تصاميم شكلية مناسبة ُحتقق
اجلذب وادلتعة والسهولة ( أبو عرجة ,1986,ص  )113وذلذه ادلدرسة عدة أساليب ىي :
أ) أسلوب التجديد الوظيفي :يعتمد ىذا األسلوب على اجلانب الوظيفي للتصميم ابعتباره ىو أساس
وُيقق الوظيفة بغض النظر
العمل وزلور البناء الشكلي للنشرة وجيب أن يُعد التصميم ليخدم ىذا الغرض ُ
عن اجلوانب الفنية األخرى ويهتم ابحملتوى وادلضمون أكثر من اىتمامو ابلشكل ويكون اإلخراج بعرض
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ادلواضيع بفرص وظيفية حرة بال قيود شكلية أو موضوعية ضلو جزء معُت شلا ُُيقق الراحة ويسر القراءة
واطالق العنان للمشاىد يف حتديد طريقة متابعتو للمواضيع واحملتوايت ( .احلمداين ,2111,ص. )61
ب) أسلوب اإلخراج األفقي  :يقوم على أساس تتبع مسرى العُت الطبيعي للقارئ يف متابعتو للمواضيع
بشكل أفقي مث رأسي وعلى ىذا األساس يتم توزيع العناصر يف النشرة شلا ُيُقق للعُت الراحة يف حتديد
مسار ادلتابعة ويتم بتوظيف العناوين وادلتون بشكل أفقي شبيو ابدلستطيل وكذلك توظيف الصور األفقية شلا
ُيقق التباين الشكلي مع التصميم ويُضيف إليها اجلاذية واحليوية  ( .موسى,2114,ص. )113

ج) أسلوب اإلخراج املختلط  :ويعتمد على التحرر من مجيع القيود اليت تفرضها طبيعة ادلواد التحريرية
وُيتاز يف مبالغتو يف توظيف الصور والعناوين واأللوان الصارخة وُيتاز بكثرة استخدامو للعناصر اليت تُثَت
انتباه ادلشاىد وتشوش بصره شلا يُسبب أربكاً يف التصميم ويُضعف من وحدتو وتناسقو عند ادلتلقي وىذا
يقود إىل خلل كبَت يف عملية اإلخراج وحتقيق اذلدف الوظيفي (.علم الدين ,1989,ص.)81

مؤشرات اإلطار النظري
 تُعد النشرات اجلدارية ادلدرسية أحدى وسائل اإلعالم الًتبوي اليت تُستخدم يف ادلدرسة وتُصمم
من قِبل الطلبة إبشراف متخصصون يف فنون التصميم واإلعالم لُتحقق أىداف تربوية تساعد
الطلبة يف تنمية قدراهتم ادلعرفية والوجدانية وتطوير مهاراهتم من خالل زلتواىا الفكري مبا يتناسب
مع ادلرحلة الدراسية.
 تتنوع النشرات اجلدارية ادلدرسية يف تصميمها إىل عدة أصناف سلتلفة حسب نوع اخلامات
وطريقة التصميم واحملتوى التحريري فهنالك النشرات ادلكتوبة ابليد وادلطبوعة والشاملة وادلتخصصة
والعامة االجتاه.

 حتتوي النشرات اجلدارية يف بنِيَتها التصميمية رلموعة من العناصر اليت تكون مبثابة الوسيلة لنقل
ادلواضيع التحريرية إىل ادلشاىد مثل العناوين واأللوان والصور وجيب أن تكون سهلة عند عملية
القراءة .
 أن عملية تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية ىي عملية ابتكارية إبداعية ترتبط ابألسس الفنية اليت
تُنظم عمية احتاد العناصر يف عالقات بصرية منتظمة من خالل توظيف أسس التصميم مثل حتقيق
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التوازن والوحدة واالنسجام والتباين وتتبع حركة عُت ادلشاىد شلا يُساىم يف حتقيق األىداف
الوظيفية واجلمالية.
 أن إخراج النشرات اجلدارية ادلدرسية ىو عملية تقنية تتداخل مع عملية التصميم وتكون مكملة
ذلا تتم بتوزيع العناصر التصميمية على النشرة بناءً على األسس الفنية يف مراعاة ميول القراء
وحتقق
وطبيعتهم البصرية على أن تكون عملية اإلخراج منسجمة مع طبيعة السياسة التحريرية ُ
أىدافها الوظيفية واجلمالية.
تعد منهجاً لعمل
وفق أحد األساليب اإلخراجية العلمية واليت ُ
 ضرورة أن تكون عملية اإلخراج َ
ادلخرج الفٍت واليت تعود لعدة أساليب إخراجية مثل أسلوب التجديد الوظيفي والًتبيع واألسلوب
ادلختلط .

الفصل الثالث :إجراءات البحث:
أوالا :منهج البحثَ -:مت أتباع ادلنهج الوصفي يف حتليل زلتوى عينات البحث واستخالص النتائج منها.
اثنيا :جمتمع البحث -:يتكون رلتمع البحث من النشرات اجلدارية ادلدرسية اليت َمت إنتاجها من قِبل طلبة
ادلدارس الثانوية التابعة دلديرية تربية الرصافة األوىل قسم مشال بغداد يف العام الدراسي 2119\2118م
بلغ
ومتَ مجع ادلعلومات من خالل ادلالحظة ادلباشرة والزايرات ادليدانية للمدارس والتقاط الصور الفوتوغرافية و َ

عددىا ( )21نشرة وىي ُدتثل اجملتمع الكلي للدراسة بعد أن متَ استبعاد عدد منها لألسباب التالية :

 عدم التزامها ابدلعايَت الفنية يف تصميم ىذا النوع من النشرات اجلدارية مثل القياسات ادلتعارف
عليها ونوع اخلامات ادلستخدمة يف التصميم وعملها خارج ادلدارس من قبل خطاطُت بشكل
فردي.
 ردائو التصميم العام من حيث األفكار ونوع اخلامات وادلواضيع ادلنشورة واليت تكون بعيدة عن
ادلواضيع الًتبوية وكذلك التشابو بُت عدد منها وتكرار نفس ادلواضيع والعناصر التصميمية وعملها
خارج أُطر اللجنة الفنية ادلكلفة بعمل النشرات وادلتكونة من ىيئات تدريسيو متخصصة بفنون
األعالم والنشر.
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اثلثا  :عينة البحثَ -:مت اختيار عينة البحث أبسلوب العينة القصدية مبا يتناسب مع موضوع البحث
وُيقق أىدافو العلمية ,وكانت العينة تتمثل بثالث مناذج وبنسبة  %15من اجملتمع الكلي للبحث ومت
ُ
اختيارىا لكوهنا عينات مناسبة للدراسة وتتوفر فيها مجيع الشروط العلمية وحسب ادلربرات التالية -:
 مشوذلا مجيع أصناف اجملتمع الكلي للدراسة أذ ُدتثل أحداىا النتاج الفٍت للمدارس الثانوية للبنات
والعينة األخرى فتمثل النتاج الفٍت للمدارس الثانوية للبنُت والعينة الثالثة ُدتثل ادلدارس ادلختلطة.
 تنوع النشرات اجلدارية ادلدرسية من حيث احملتوى التحريري واالختالف الشكلي وطريقة التصميم
أكثر موضوعية.
وأسلوب اإلخراج شلا جيعلها مناسبة ألسلوب البحث وحتقيق أىدافة بشكل ُ
صممت ىذه النشرات اجلدارية من قِبل اللجنة الفنية ادلختصة ادلتكونة من الطلبة وأساتذه الفنون
ُ 
ادلدرسية اليت يكون دورىا ىو األشراف على النتاجات الفنية شلا جيعلها عينة مناسبة دلوضوع
الدراسة .

 اختيار النشرات ادلنُتجة من قِبل طلبة ادلرحلة الثانوية لكوهنا ُدتثل قمة النضج العلمي والفٍت لديهم.
رابعا :أداة البحث -:نظراً لعدم وجود أداة جاىزة لتحليل عينات البحث متَ إعداد استمارة خاصة بعملية
وحتقق أىدافو من الناحية العلمية .
التحليل ومشلت زلاور متنوعة تُغطي مجيع متطلبات البحث ُ

خامسا :صدق األداةَ -:مت التأكد من صدق أداة التحليل بعد عرضها على خرباء سلتصُت يف رلال
التصميم والبحث العلمي ومتَ التأ ُكد من صالحيتها بعد أجراء التعديالت عليها وبذلك كسبت صدقها من
الناحية ادلوضوعية والعلمية .

حتليل عينات البحث

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 181-204

Ahmed Nagy Ali SALEM

عمل ادلصمم على استخدام رلموعة
أوالا :العناصر املستخدمة يف تصميم النشرات اجلدارية املدرسية َ :
استخدم النصوص يف العنوان الرئيس والعناوين الفرعية وادلتون
من العناصر التيبوغرافيكية يف التصميم ,و
َ
ولكل من ىذه العناصر أمهيتو الوظيفية ضمن التصميم ,ومن الضروري أن يكون عنوان النشرة بشكل

واضح من حيث اختيار نوع اخلط واحلجم حىت ُُيقق غايتو التصميمية يف التعريف ابسم النشرة وطبيعة
زلتوايهتا ويُسهل على ادلشاىد رؤيتو من مناطق بعيدة ,أما العناوين الفرعية فلها دور وظيفي يف تلخيص
ادلواضيع ومضموهنا وىنا من الضروري أن تكون قابلة للقراءة وواضحة للمشاىد ومناسبة حلركة العُت وىذا
ينطبق على ادلتون كوهنا الوسيلة لنقل األفكار للقارئ وضرورة أن يكون حجمها وحروفها مناسبة للمتابعة
,وصلح ادلصمم بذلك يف العنوان الرئيس والعناوين وادلتون من حيث احلجم يف اغلب مناطق النشرة ابستثناء
َ

بعض مواضيع اجلانب األُين وكانت غَت واضحة للقراءة وتُعترب احدى ادلشكالت الوظيفية وذلا أتثَتىا يف

اغلب مناطق النشرة واستخدمها بجوم سلتلفة وبطرق
ادلتابعة وسهولو القراءة,
َ
ووظف ادلصمم الصور يف َ
متنوعة صور فوتوغرافية والتوضيحية وكان اذلدف منها ىو اإلشارة والتعبَت وجذب االنتباه وأاثرة ادلشاىد
صلح يف استغالل الصورة يف تصميم النشرات اجلدارية واستثمارىا يف دعم ادلواد
وشلا سبق يظهر أن ادلصمم َ

ادلنشورة إذ كانت مجيع الصور متناسبة مع ادلواضيع ,وفيما خيص اللون وأمهيتو الوظيفية فَتى الباحث أن

ادلصمم مل يوفق يف استخدامو ويظهر ذلك واضحاً يف العنوان الرئيس الذي أظهره ابللون األزرق واألخضر
وكان جيب أن يكون بقيمة لونية اكثر وضوح مثل ا اللون األمحر الذي يتناسب مع ىذه العناوين وأمهيتها
وىذا ينطبق على العناوين الفرعية اليت كانت ابللون األزرق الفاتح واليت مل ُحتقق الوضوح العايل يف عملية
القراءة على عكس األخرى اليت كانت ابللون األسود وكان خللفية النشرة البيضاء دوراً يف تسهيل عملية
أدراك العناصر ووضوح رؤيتها وسهولة متابعتها وخصوصاً ادلتون اليت كانت ابللون األسود وكذلك إبراز
الصور اليت حققت التباين مع اخللفية ,واإلطارات السوداء اليت حصرت ادلواضيع وإعطائها بعض
اخلصوصية يف جوانب ادلتابعة وعملية القراءة ابإلضافة إىل بعض األدوار اجلمالية اليت امتزجت فيو مع اللون
لتجميل بعض ادلناطق مثل األركان واجلانب األيسر.
اثني ا :األسس الفنية املتبعة يف تصميم النشرات اجلدارية املدرسية :أعتمد ادلصمم يف فكرتو على تقسيم
وظهر
النشرة إىل مساحات ىندسية أفقية وعامودية وحاول أن يوجد نوعاً من التوازن البصري بُت اجلانبُت َ
ذلك يف أختار احملور النصفي لوضع العنوان الرئيس وادلواضيع التحريرية يف األسفل منو وىي ادلنطقة اليت
انطلق يف توزيعو لباقي العناصر وأوزاهنا البصرية وصلح يف ذلك بشكل زلدود
تُصنف النشرة إىل نصفُت مث َ
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ذىب إىل إثقال اجلانب األيسر أكثر من األُين وىذا يؤثر على شعور ادلشاىد ابلراحة عند ادلتابعة,
و َ
ومت تعزيز ذلك عندما
وسامهت اخللفية البيضاء واإلطارات السوداء يف إضافة أحساس ابلوحدة بُت العناصر َ
أظهر ادلصمم مجيع القصص التحريرية بجم ونوع موحد من اخلطوط الكتابية اليت كان ذلا أاثرىا اإلجيابية
َ
يف تكوين روابط الوحدة بُت عناصر النشرة  ,وكان لتوزيع ادلساحات األفقية والرأسية للقصص دوراً يف
توزيع العناصر واختاذىا لألشكال الظاىرة شلا يدل على عدم أتباع ادلصمم لنظام زلدد بل كان خيضع لطبيعة
ادلنشورات شلا يؤثر على طبيعة تنظيم العناصر ككل وظهورىا ابلشكل ادلطلوب وحتقيقها للوظيفة يف متابعة
ادلواضيع واالنتقال بينها ,وىذا ينطبق على التناسب الشكلي ما بُت العناصر ادلوظفة إذ يُفضل إظهار
ادلواضيع أبشكال دتيل إىل ادلستطيل لتناسبها مع طريقة القراءة وادلتابعة األفقية عند ادلشاىدة إذ نرى أن
ادلصمم حقق ذلك يف بعض أجزاء النشرة بشكل نسيب ,ويف ما خيص التباين الشكلي للعناصر فقد
سامهت القيم اللونية بشكل كبَت يف ذلك وخصوصاً عندما كانت اخللفية ابللون األبيض وكانت ادلتون
ابألسود وذلك يٌسهل من عملية ادلتابعة للمواضيع كوهنا ادلادة األساسية لنقل األفكار للمشاىد وىذا ال
خيفي دور الصور واخلطوط اليت سامهت يف ذلك ويرى الباحث ضرورة االىتمام ابذلوامش البيضاء ودورىا
اإلجيايب يف حتسُت عناصر يٌسر القراءة وعملية األبصار بشكل كلي للتصميم وخصوصاً اذا ما اقًت َن ذلك

مع انسجام عرض ادلواضيع بشكل يتناسب مع عادات القراءة وطبيعة حركة عُت ادلشاىد يف متابعة حروف
اللغة ادلنشورة وسالسة االنتقال بينها ,ويكتمل ذلك ابختيار األلوان ادلناسبة اليت ال ُجتهد البصر واختيار
حجوم الصور والنصوص وكيفية ظهورىا مع ما جياورىا من العناصر لتُحقق وظيفتها ادلطلوبة للمشاىد.
اثلثا :األسالي اإلخراجية املتبعة يف توزيع العناصر التصميمية يف النشرات اجلدارية املدرسية :
عمل على توظيف عدد
َ
أتبع ادلصمم أسلوب اإلخراج ادلختلط يف توزيعو للمفردات التصميمية للنشرة إذ َ
ومت التوزيع يف أغلب االجتاىات وكانت كل مساحة
كبَت من ادلواضيع بتقسيم النشرة إىل مساحات سلتلفة َ

سلصصة دلوضوع معُت تضم يف داخلها عنوان فرعي ومتون وصور اتبعة لو و َ
اتبع ادلصمم ىذه الطريقة بناءً
على طبيعة ادلادة ادلعدة للنشر وكانت متوافقة مع سياسة التحرير اليت هتدف إىل عرض رلموعة كبَتة من
القصص الصحفية بغض النظر عن سلبيات ذلك على التصميم وأتثَته على عملية اإلبصار لدى ادلشاىد

قام بو ادلصمم من تداخل يف طريقة توزيع
وتشويش أنتباىو وعادات القراءة لديو ويرى الباحث أن ما َ
ادلواضيع مع بعض ىو سبب رئيس يف أرابك عملية ادلتابعة والذي يقود إىل خلل كبَت يف طبيعة العالقة بُت
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عملية اإلخراج واحملتوى التحريري وأمهية عملية اإلخراج ووظيفتها اليت هتدف إىل تسهيل عملية ادلتابعة
وُيقق مجيع األىداف الوظيفية.
والقراءة وإظهار كافة ادلواضيع بشكل واضح وشلتع يبعث عن الراحة ُ

أوالا :العناصر املستخدمة يف تصميم النشرات اجلدارية املدرسية :استخدمت ادلصممة رلموعة من
العناصر التيبوغرافيكية يف فكرهتا وحاولت أن تُقسم النشرة إىل اربع إجزاء حسب االجتاىات واستخدمت
النصوص يف إظهار العنوان الرئيس وكا َن بجم وشكل كتايب مناسب ألمهيتو الوظيفية والتعريفية السم
النشرة وكان ُُيكن مشاىدتو بكل وضوح وسهولة من أماكن بعيدة ولكنها مل تكن موفقة يف إظهار العناوين
الفرعية لباقي ادلنشورات من حيث شكل اجلمل وحجومها إذ كانت العناوين وادلتون غَت واضحة يف القراءة
وادلتابعة شلا يُزيد من صعوبة حتقيق وظيفتها للمشاىد وتُعترب ىذه نقطة سلبية ختص أحد أىم العناصر اليت

تؤثر على األداء التصميمي ,ويف الصور مت توظيف ثالث صور للتعبَت عن ادلواضيع وبجوم مناسبة ونرى
ىنا أن ادلصممة كانت موفقة يف توظيف بعض الصور الفوتوغرافية يف إضافة الواقعية للمنشورات ويف جذب

أنتباه ادلشاىد للرسوم اليت كا َن ذلا أاثر سلبية على ادلواضيع ادلهمة وطبيعة األدراك ذلا ,واستخدمت عنصر
اللون يف إبراز بعض ادلناطق يف اجلزء الذي ُخصص للعنوان الرئيس واستخدمت اللون األزرق واألصفر يف

إظهار االسم وادلناطق احمليطة بو واستغلت ذلك بشكل جيد حىت ُحتقق اجلاذبية وتعطي أمهية للمنطقة كوهنا
مهمة للمشاىد واستخدمت اللون األمحر يف اجلانب األيسر لكي تربزىا عن ما حوذلا واستخدمت اللون
الزىري يف بعض الفضاءات لتُعطي التنوع واحلركة والراحة يف متابعة ادلواضيع اليت كانت خبلفية بيضاء
تنجح يف توظيف اللون
ببعض اخلصوصية اليت تؤثر يف جوانب سهولة القراءة ووضوحها ورغم ذلك َ
فأهنا مل َ
وكانت ىنالك بعض السلبيات اليت ذلا دور يف عدم وضوح ادلواضيع وإظهار عناوينها بشكل غَت واضح ال
يتناسب مع أمهيتها الوظيفية ,أما فيما خيص اإلطارات والفضاءات فقد صلحت بشكل ضئيل يف ذلك
ونرى ذلك يف استخدام اخلطوط يف عزل ادلناطق ادلهمة وإعطائها بعض اخلصوصية لتسهيل عملية ادلتابعة
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كذلك مل تكن موفقة يف ختصيص ادلساحات الفاصلة واذلوامش اجلانبية لدورىا ادلهم يف سهولة ادلتابعة
والقراءة واالنتقال بُت ادلواضيع عامودايً شلا يؤثر يف حتقيق اجلانب الوظيفي .
اثنيا :األسس الفنية املتبعة يف تصميم النشرات اجلدارية املدرسية :استندت ادلصممة على أساس التوازن
ومت توزيع القوى البصرية للعناصر بشكل زلسوس على جانيب احملور
غَت ادلتماثل يف فكرهتا التصميمية َ
وظهر ذلك واضحاً يف زلاولة توزيع العناصر بشكل متكافئ بواسطة التعويض بعناصر أخرى
النصفي َ
تتساوى معها ابألوزان ونرى ذلك عند استخدام األشكال الكارتونية لتعادل هبا ادلساحة البيضاء ادلخصصة

لعرض ادلنشورات يف اجلانب األُين ,كذلك سامهت اخللفية يف إجياد نوعاً من الوحدة يف النشرة واستخدام
األشكال اذلندسية يف عرض ادلواضيع خبلفية بيضاء عوضاً عن توظيف النصوص ادلتشاهبة من حيث النوع
واحلجم مبا يف ذلك العنوان الرئيس والذي من شانو أن يُزيد من الوحدة الشكلية ويساىم يف حتقيق
األىداف الوظيفية ,وكا َن للتنظيم دوراً يف حتديد وجهة ادلتابعة للمشاىد من خالل ترتيب ادلساحات
الوظيفية بشكل أفقي يبدأ من اجلانب األُين إىل األيسر مث األسفل بشكل متتابع يتناسب مع أسلوب
القراءة وعاداهتا ل لعربية وىنا صلحت ادلصممة يف رسم مسار ادلتابعة كما تريده وىذا أحد أسباب صلاح
حد ما ابستخدام
التصميم وحتقق بسهولة إبجياد التناسب الشكلي ما بُت العناصر وانسجامها إىل ً
ادلساحات ذات االجتاه األفقي يف بعض أجزاء التصميم ,أما أساس التباين وتوظيفو فقد صلحت ادلصممة
يف حتقيقو يف إبراز أىم أجزاء النشره و ُخصص لعرض عنواهنا الرئيس ابستخدام القيم اللونية ادلتباينة كذلك

يف حتديد مناطق عرض ادلتون خبلفية بيضاء ورغم ذلك أخفقت ادلصممة يف جوانب عرض ادلادة ادلعدة
للنشر لكوهنا اىم العناصر يف النشرة لدورىا يف نقل األفكار للمشاىد فكانت النصوص صغَتة وذات لون
غَت مناسب للقراءة شلا يؤثر بشكل سليب يف حتقيق األىداف الوظيفية للتصميم كوسيلة اتصال بصرية .
اثلثا :األسالي اإلخراجية املتبعة يف توزيع العناصر التصميمية يف النشرات اجلدارية املدرسية :
عمدت ادلصممة على تغيَت موقع العنوان الرئيس وأظهرتو يف أسفل احملور األوسط أبسلوب مغاير يبحث
عن التنوع واجلذب البصري ابلنسبة للمتابعُت واعتمدت يف طريقة إخراجها على أسلوب التجديد الوظيفي
يف توزيع العناصر ويرتكز ىذا األسلوب على اجلانب الوظيفي ابعتباره أساس العمل وزلور البناء الشكلي
للنشرة وجيب أن توزع العناصر بشكل خيدم الوظيفة يف توفَت مسارات رؤية مناسبة للمشاىد بغض النظر
عن اجلانب الشكلي إذ يهتم ىذا األسلوب ابحملتوى وكيفية إيصالو للمتابع بكل وضوح وسهولة وىذا ما
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قامت بو ادلصممة إذ عرضت اربع قصص ضلو االجتاىات األربعة واستخدمت الصورة جبانب النصوص
وتركت خيار ادلتابعة للمشاىد شلا ُُيقق الراحة يف طريقة االنتقال بُت ادلواضيع ولكن ما يُعيب اجلانب
اإلخراجي للتصميم ىو عدم اختيار احلجم والشكل ادلناسب للنصوص لتصبح واضحة عند عملية القراءة
ابلنسبة للمشاىد إذ تُعد النصوص من أىم العناصر الواجب توفرىا لتحقيق الناحية الوظيفية واجلمالية.

أوالا :العناصر املستخدمة يف تصميم النشرات اجلدارية املدرسية :استخدم ادلصمم عدد من العناصر
التيبوغرافيكية يف فكرتو التصميمية وقسم النشرة إىل مساحات شبو متساوية حجمياً واستخدم النصوص يف
اغلب مناطق النشرة ,ووظفها يف العنوان الرئيس يف اعلى احملور النصفي وكانت العناوين بجم وشكل جيد
من حيث وضوح القراءة من مسافة بعيدة لتفي بوظيفتها التعريفية واستخدمت يف عرض العناوين الفرعية
بشكل مناسب أيضاً وكانت ادلتون غَت واضحة للقراءة بسب سوء اختيار اللون واحلجم ومل ينجح ادلصمم
يف ذلك كوهنا ذا أمهية يف عرض ادلنشورات ورغم توظيف العناوين الرئيس والفرعية بشكل جيد لكنو اخفق
يف توظيف ادلتون لتكون مناسبة للمتابعة ابلنسبة للمشاىد لتؤدي وظيفتها ادلطلوبة ,وفيما خيص الصور اليت
تُعترب من أىم مكوانت النشرة فقد أمهل وظائفها ومل يستخدمها جبميع أنواعها يف دعم ادلواضيع ومل يستفد
من وظائفها وأتثَتىا يف ادلتلقي وىذه نقطة سلبية تؤثر يف جوانب عرض ادلواضيع وأداء وظائفها من الناحية
الوظيفية واجلمالية  ,ووظف ادلصمم اللون يف العنوان الرئيس ابللون األزرق والعناوين الفرعية ابللون األمحر
ودتييز أحد العناوين ابألزرق ليعمل نوعاً من التوازن والتنظيم اللوين يف النشرة وأوىل األمهية للعنوان وسط
النشرة وأظهره ابألمحر وبجم كبَت حىت يستثمره يف التعريف ابلنشرة وزلتوايهتا ولتكون زلل جذب وانتباه
للمشاىد بقيمتها البصرية الثقيلة ورغم ذلك مل ينجح ادلصمم يف إظهار ادلتون ابللون ادلناسب وأخفق يف
جعلها تؤدي وظيفتها ابلشكل الصحيح ,أما الفواصل واإلطارات فقد استخدمها إلحاطة النشرة وليعطي
ذلا بعض اجلمالية لتساعد يف إراحة بصر ادلشاىد عند ادلتابعة وأستثمره بشكل جيد يف اذلوامش ما بُت
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ادلواضيع التحريرية وكانت جيدة ابعتبارىا مناطق راحة للعُت للمتابعة وحتديد أسلوب القراءة إذ تكون ذلذه
العناصر أمهية يف عملية تقبُل التصميم ابلنسبة للمشاىد وادلسامهة يف حتقيق مجيع الوظائف والبصرية فيو .

اثنيا :األسس الفنية املتبعة يف تصميم النشرات اجلدارية املدرسية :حاول ادلصمم إجياد التوازن البصري
يف توزيعو للمفردات التصميمية بُت جانيب النشرة وكان ذلك بتوظيف األوزان بشكل متكافئ ونرى ذلك
ابستخدام النصوص الزرقاء يف اجلانب األيسر لتعادل األُين وسامهت األلوان األمحر والزىري إبضافة
الوحدة للعناصر ادلكونة للنشرة وىذا ينطبق على اخللفية البيضاء يف اغلب مساحة النشرة  ,وكأن لتوظيف
النصوص بشكل متشابو أتثَت على الوحدة ,وتوزيع ادلواضيع بشكل يتناسب مع أسلوب ادلتابعة للعربية
واجتاه حركة البصر وىذا من اإلجيابيات يف التصميم ,أما استثمار أساس التباين بُت العناصر فَتى الباحث
على الرغم من توظيف التباينات الشكلية واللونية ما بُت العناصر أال انو اخفق يف توظيف ذلك مبا يدعم
خاصية وضوح القراءة وادلتابعة ابلنسبة للمشاىد وكما ذكران مل تتباين النصوص بشكل جيد مع اخللفية
بسبب احلجم واللون الغَت مناسب شلا يعد من السلبيات اليت تضر يف األداء الوظيفي والبصري للنشرة
ومضموهنا إذ جيب أن ُُيقق ادلصمم نسبة عالية من االنسجام والتناسق الشكلي بُت مكوانت التصميم .
اثلثا :األسالي اإلخراجية املتبعة يف توزيع العناصر التصميمية يف النشرات اجلدارية املدرسية :
إتباع ادلصمم أسلوب التجديد الوظيفي يف توزيعو للعناصر ادلكونة للنشرة وحاول تقسيمها ألجزاء متقاربة
ابحلجم والشكل وخصص أجزاء للعنوان الرئيس ووظف األخرى لعرض ادلواضيع بشكل متقارب ومتناسق
ليعمل على انسيابية ادلتابعة وتوفَت جانباً انتقاالً بُت ادلواضيع ليتناسب مع أسلوب ادلشاىدة وليدعم اجلانب
الوظيفي فيها ومن ما سبق يتضح أن أسلوب اإلخراج الذي أتبعو ادلصمم جاء لينسجم مع طبيعة ادلواضيع
ومساحاهتا الشاغلة ليتوافق مع سياسة التحرير اليت تفرض طبيعة شكل النشرة وجعل عملية اإلخراج أتيت
لتدعم احملتوى فقط بغض النظر عن اجلوانب السلبية يف حتقيق األداء الوظيفي ادلطلوب .
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الفصل الرابع ( :عرض النتائج ومناقشتها )
أوالا  :نتائج البحث  :بعد انتهاء عملية التحليل ظهرت رلموعة من النتائج كانت على النحو االيت :
 ) 1غياب االىتمام ابجلوانب الفنية واجلمالية يف تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية من حيث االبتكار يف
طريقة توزيع العناصر ادلختلفة على سطح النشرة واالعتماد على طبيعة سياسة التحريرية جلهة النشر وحتقيق
اجلانب الوظيفي فقط الذي تفرضو طبيعة ادلادة ادلنشورة وزلدداهتا الشكلية شلا يؤثر سلباً على ادلتلقي
وطريقة ادلتابعو وكما يف العينة رقم (1و )3وبنسبة  %66من العينات يف حُت كانت العينة رقم ( )2أكثر
اىتماماً ابجلوانب اجلمالية من حيث التصميم وطبيعة توزيع العناصر ووضوح الفكرة الفنية وحتقيق الوظيفية.
 )2اعتماد أسلوب التوظيف ادلزدوج يف توزيع ادلوضوعات ضمن تصميم النشرة اجلدارية يف عرض النصوص
والصور بشكل متقارب شلا يعطي قوة اتصالية ومجالية للمواضيع وإضفاء عناصر الواقعية وادلوضوعية وادلتعة
على ادلنشورات وزايدة قوة اإلاثرة واالنتباه لدى ادلشاىد وكما يف العينات رقم(1و )2وبنسبة  %66من
عينات الدراسة ,فيما مت اعتماد أسلوب توظيف النصوص فقط يف العينة ( )3وبنسبة  %33من العينات.
 )3زلاولة استغالل قوة التباين اللوين يف عرض ادلوضوعات التحريرية ابستخدام القيمة اللونية البيضاء
كخلفية إلبراز كافة تفاصيل ادلنشورات داخل إطارات متغَتة الشكل واللون حىت تكون سهلة األدراك
وواضحة للمتابعة وزلققة للهدف الوظيفي وكما يف العينات (1و2و )3وبنسبة  %111من العينات .
 )4قلة االىتمام ابلنصوص كأحد العناصر ادلهمة يف تصميم النشرات اجلدارية واليت توظف إليصال
ادلعلومات التحريرية للمشاىد من حيث أختار النوع واحلجم واللون ادلناسب للنصوص واليت ذلا دوراً كبَتاً
يف سهولة عملية ادلتابعة وحتقيق الوظائف جململ التصميم وضرورة أن تكون النصوص خبط كتايب واضح
وبجم مناسب ولون متباين مع اخللفية وكما يف العينة رقم (1و )3وبسنبة  %66من العينات فيما كانت
العناوين وادلتون غَت واضحة يف العينة رقم (,)2شلا يؤدي إىل ضعف التصميم وصعوبة حتقيقو للوظائف.
 )5ضعف استغالل عنصر اللون كقيمة وظيفية ومجالية يف تصميم النشرات اجلدارية إذ يساىم يف أضفاء
الواقعية وادلوضوعية على عناصر التصميم وُيقق الوحدة والتباين والتوافق ما بينها ويقوي من مقومات
الًتابط البنائي للعالقات اإلنشائية للتصميم بشكل عام ولو أتثَتيو النفسي على ادلشاىد ابلشعور ابجلذب
الفضائي واحلركة وزايدة االنتباه ضلو بعض العناصر أو دتيزىا إذ مل يتم توظيفو ابلشكل اإلجيايب يف العينة رقم
(1و2و )3وبنسبة  %111من العينات وساىم سوء استغاللو يف عدم حتقيقها للجوانب الوظيفية .
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 )6سوء استغالل وظائف الفضاءات البيضاء والفواصل يف تقدمي ادلواد التحريرية بشكل واضح ومقروء
ابلنسبة للمشاىد وكما يف العينة رقم ( 1و )2وبنسبة  %66من عينات الدراسة وخصوصاً يف االجتاه
األفقي الذي يسَت مع مسار العُت يف ادلتابعة فيما مت توظيف ىذه الفضاءات بشكل إجيايب يف العينة
رقم( )3وبنسبة  %33مبا يُسهم يف حتسُت األداء الوظيفي جلميع العناصر التصميمية لدى ادلشاىد.

 )7عدم اىتمام ادلصمم بتطبيق األسس الفنية بشكل دقيق يف عملية التخطيط واإلخراج الشكلي

ل لنشرات اجلدارية ادلدرسية بل جعلها نتيجة واقعية إىل ما تؤل إليو طبيعة توزيع العناصر التصميمية بًتتيبها
بصرايً بناءً على سياسة النشر ادلتبعة واالىتمام ابجلانب الوظيفي فقط وكما يف العينة رقم(1و2و )3وبنسبة

 %111من عينات الدراسة ومل يعطي ادلصمم أسس التصميم األمهية يف حتقيق الوظيفة البصرية .

 )8عدم االعتماد على النظرايت اإلخراجية العلمية يف إخراج النشرات اجلدارية ادلدرسية يف العينات
(1و2و )3وبنسبة  %111من العينات البحث شلا يؤثر بشكل زلوري يف حتقيقها للجانب الوظيفي.
 )9االعتماد على ادلدرسة احلديثة يف إخراج النشرات اجلدارية ادلدرسية وكما يف العينات (1و2و)3
وبنسبة  %111من عينات الدراسة إذ ذىب مصمم العينة ( )1إىل اعتماد أسلوب اإلخراج ادلختلط يف
توزيعو للمواضيع التحريرية يف حُت كانت العينات (2و )3تعتمد على أسلوب التجديد الوظيفي يف توزيع
ادلواضيع التحريرية يف النشرة إذ يعطي ىذا األسلوب االىتمام ابلوظيفة بغض النظر على مظهرىا الشكلي.
اثنيا :االستنتاجات  -:لقد خر َج الباحث ببعض االستنتاجات وكان أمهها ما يلي -:

 أن عملية تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية تعتمد على قدرة ادلصمم االبتكارية واإلبداعية يف
إعداد ادلخططات األولية وكيفية توزيع ادلنشورات على سطح النشرة بشكل متوازن مبا ُُيقق
وظيفتها االتصالية.
 أن عملية إخراج النشرات اجلدارية ليست منفصلة عن التصميم بل ىي مكملة ذلا ومتوافقة معها
مبا ينسجم مع سياسة التحرير وُحتقيق وظيفة التصميم من حيث سهولة عملية ادلتابعة والقراءة
وادلتعة البصرية.
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 أن صلاح األداء الوظيفي لتصميم النشرات اجلدارية ىو نتيجة للتكامل البصري الذي ُيققو ادلصمم
يف عملية توزيع ادلواضيع ادلنشورة إبحداث التوازن البصري ادلقبول لدى ادلشاىد وإجياد حالة
يلعب اللون دوراً ىاماً يف ذلك.
التوافق اللوين والشكلي داخل الفضاء ادلخصص للنشرة إذ ُ

 يعُد االىتمام ابلعناصر النصية يف تصميم وإخراج النشرات اجلدارية من الضرورايت كوهنا ادلادة
األساس اليت تُبٌت عليها عملية االتصال مع ادلشاىد وجيب توظيفها مبا يدعم عملية ادلتابعة ويُسر
القراءة ابختيار احلجم والنوع واللون ادلالئم لتحقيق الوظيفة سواء يف إبراز العنوان الرئيس وادلتون أو

يف طرق عرضها .
 تُعد الصور من العناصر ذات األمهية الوظيفية العالية يف تصميم النشرات اجلدارية إذ تقوم ابلعديد
من الوظائف مثل دعم ادلنشورات وتوضيح األفكار وزايدة اجلاذبية وحتقيق الواقعية وادلوضوعية يف
طرح ادلنشورات وبعض الوظائف التفسَتية والشكلية مثل لفت االنتباه والتوازن اللوين وتنظيم
احلقل البصري.
 يعد اللون من أىم العناصر ادلستخدمة يف تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية إذ يُساىم بقوة يف
مجيع الوظائف االتصالية والشكلية للنشرة من خالل دخولو يف تركيب بنيتها الشكلية وعملية
التقبل البصري والتباين والتأثَت النفسي وصلاح الصفحة شكلياً وابلعكس ابإلضافة إىل دوره يف
عملية التنظيم وإبراز ادلناطق ودتييزىا وزايدة جاذبيتها وتوفَت األماكن ادلرُية حلركة العُت وسهولة
القراءة ابلنسبة للمتلقي .
 يُساىم توظيف اإلطارات وادلساحات البيضاء يف تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية بشكل
صحيح يف حتقيق وظيفتها االتصالية وذلا أاثرىا اإلجيابية يف تسهيل عملية القراءة والتنقل بُت
ادلواضيع وأدراك األشكال فيها بتوفَت ادلساحة إلراحة العُت وحتسُت قدرة ادلتلقي يف احلصول على
ادلعلومات من خالذلا وإرشاد ادلستخدم وتوجيهو بصرايً واستخدامها يف الفصل بُت ادلواضيع
ادلنشورة أو إعطائها اخلصوصية أو جتميلها .
 أن إتباع األسس التصميمية يف توزيع عناصر النشرة يعد ضمان حقيقي لنجاح عملية التصميم من
مجيع اجلوانب الوظيفية واجلمالية إذ تعد األسس مبثابة قوانُت عملية لتقوية الروابط البنائية بُت
العناصر ادلكونة ذلا عوضاً عن دورىا التنظيمي الكبَت يف حتديد العالقات البصرية ادلنسجمة
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وادلتوازنة سواء يف تكوين البٌت الشكلية والكلية للتصميم أو يف تنسيق التوافق اجلزئي للعناصر مع
بعضها البعض .
 أن اذلدف من عملية اإلخراج ىو حتديد طريقة توزيع العناصر وادلفردات التصميمية ادلكونة ذلا مبا
يتناسب مع ميول القراء وطبيعتهم البصرية وعاداهتم يف ادلتابعة للمواضيع التحريرية ادلنشورة .
 أن اعتماد أساليب ادلدرسة احلديثة كالتجديد الوظيفي واإلخراج ادلختلط يف توزيع العناصر
التصميمية ىو نتيجة حتمية لسياسة التحرير ادلتعبة من قبل اللجان الفنية ادلكلفة ابلتصميم واليت
ترى يف أساليب ىذه ادلدارس أساساً شكلياً يتفق مع فلسفتها الصحفية يف طريقة عرض
ادلنشورات اعتماداً على ما تفرضو طبيعة ادلواضيع التحريرية فقط من خالل طبيعتها الشكلية
وادلساحة اليت تتخذىا بغض النظر عن ادلشكالت البصرية الناجتة من الناحية الوظيفية واجلمالية
واليت تؤثر على طريقة ادلتابعة لدى ادلتلقي.
وحتقق أىدافو
اثلث ا :التوصيات  -:يرى الباحث ضرورة التطرق لبعض التوصيات اليت ختدم البحث ُ
وىي:
 تصميم النشرة اجلدارية بشكل جذاب وبسيط يتناسب مع سياسة جهة النشر ابالعتماد على
أسس ومبادى التصميم لتكون كفيلة بتحقيق النجاح الوظيفي واجلمايل للنشرة كوسيلة لالتصال
البصري .
 العمل على إظهار عناصر النصوص بشكل واضح ضمن تصميم النشرة لتُحقق وظيفتها االتصالية
من حيث سهولة ادلتابعة وتناسبها مع عادات القراءة وإيصال ادلعلومات بوضوح إىل ادلتلقي.
 استخدام الصور بكافة أنواعها يف تصميم النشرات اجلدارية ادلدرسية مبا يدعم ادلواضيع التحريرية
ويُسهم يف حتقق اجلانب الوظيفي واجلمايل مبشاركتها يف تفسَت ادلواضيع وأاثرة ادلشاىد وجذب
االنتباه.
 ضرورة االىتمام ابختيار األلوان ادلستخدمة يف النشرة مبا يتناسب مع طبيعتها التصميمية
واالتصالية وعدم توظيف عنصر اللون بشكل اعتباطي بل وفق تناسب العالقات اللونية وأنظمتها
وبشكل متناسق .
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 االىتمام بتوظيف اإلطارات واذلوامش حسب دورىا الوظيفي يف النشرة وحسب احلاجة إىل ذلك
مثل الفصل بُت ادلواضيع أو دتييزىا أحياانً أو يف تزيُت بعض ادلناطق أو لعمل مناطق الراحة
البصرية فيها.
 عدم التقيُد أبسلوب إخراجي زلدد يف توزيع العناصر على سطح النشرة اجلدارية وحتديد ذلك مبا
ينسجم مع طبيعة ادلنشورات وطبيعة سياسة جهة النشر ادلكلفة ابلتصميم وتوافق ذلك مع مراعات
عادات القراءة وادلتابعة لدى ادلشاىد وتناسبها مع أسس ومبادى التصميم الفٍت ادلتبعة يف تنظيم
احلقل البصري .
رابعا :املقرتحات :يقًتح الباحث القيام بدراسة :األبعاد الوظيفية واجلمالية يف تصميم النشرات ادلدرسية .

املصادر واملراجع
 أبو طالب ,دمحم سعيد,1991,علم مناهج البحث,ج,1دار احلكمة للطباعة والنشر ,ادلوصل
,العراق.
 أبو عرجة ,تيسَت ,1986إخراج الصحف واجملالت ,دار القلم للتوزيع والنشر ,األمارات العربية
ادلتحدة.
 احلمداين,بشرى,2111,تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف الصحف املطبوعة,ط,1دار الرائد
,بغداد ,العراق.
 الزاوي,1981 ،ترتي

القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري ،ط ،3ج ،2الدار العربية

للكتاب ،تونس .
 الصاوي ,أمحد حسُت,1965,طباعة الصحف وإخراجها ,ط,1الدار القومية للطباعة والنشر
والتوزيع ,القاىرة ,مصر.
 العاملي ,غادة حسُت ,2115,اإلخراج الفين للمجالت العربية ,رسالة ماجستَت ,كلية الفنون
اجلميلة جامعة بغداد.
 العريب ,رمزي دمحم,2116,التصميم اجلرافيكي,ط,1دار اليوسف للطباعة والنشر ,بَتوت لبنان.
الغنام ,عبد العزيز,1977,مدخل إىل عامل الصحافة,ج,1ط,2مطابع الرجاوي للطباعة والنشر
,القاىرة ,مصر.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 181-204

202

203

DESIGN AND ART DIRECTING OF SCHOOL WALL RELEASES

 النعيمي ,عبد ادلنعم ,وأخرون  ,2119,دليل معلم الرتبية الفنية ,ط,1ادلركز التقٍت ألعمال ما قبل
الطباعة ,بغداد.
أمام ،أبراىيم ,1972،فن اإلخراج الصحفي ،مكتبة األصللو ادلصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،
القاىرة ,مصر.
 إمبايب ,علي  ,2117,اإلعالم الرتبوي املقروء يف املؤسسة التعليمية ,دار العلم واألُيان للنشر
,القاىرة ,مصر.
خوجة ,أشرف فهمي,2111,اإلخراج والصحافة اإللكرتونية ,دار ادلعرفة اجلامعية ,اإلسكندرية
,مصر.
سكوت ,روبرت جيالم,1951 ,أسس التصميم ,دار هنضة مصر للطباعة والنشر  ,القاىرة
مصر.
 سليمان ,زيد منَت,2111,الصحافة اإللكرتونية ,ط,1دار أسامة للنشر والتوزيع ,عمان ,األردن.
 عبد هللا ,أمحد ,2118 ,اإلعالم الرتبوي ,ط , 1الوفاء لدنيا للنشر والتوزيع  ,اإلسكندرية ,مصر
.
عبد هللا ,أايد حسُت ,2118 ,فن التصميم الفلسفة النظرية التطبيق,ج, 1دائرة الثقافة ,الشارقة
,األمارات .
علم الدين ,زلمود, 1989,اإلخراج الصحفي ,العريب للنشر والتوزيع ,القاىرة ,مصر.
قبضااي,صالح,1985,حترير الصحف وإخراجها ,ادلكتب ادلصري احلديث للطباعة والنشر
,القاىرة ,مصر .
كرم ,شليب ,1989,معجم املصطلحات اإلعالمية ،ط ،2دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع
القاىرة ,مصر .
مالك,لبيد,2111,النظام البنائي لشعارات كليات جامعة بغداد ,رللة االكادُيي,العدد,61كلية
الفنون اجلميلة .

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 181-204

204

Ahmed Nagy Ali SALEM

القاىرة, دار النشر للجامعات,1مجاعات النشاط العلمي املدرسية ط,2111,حامت دمحم, مرسي
. مصر,
مكتبة, تصميم وإخراج الصحف واجملالت واإلعالانت اإللكرتونية,2114,انتصار رمسي,موسى
.عمان, الذاكرة



Johns, Wright, and other Advertising1982 5th ed, Taha
McGraw Hill, publishing co. LTD ,New Delhi,.
William Owen , Modern Magazine Design , new york , 2000.
) استمارة حماور التحليل1(  ملحق رقم: املالحق

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 181-204

