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 والدي العزيز .. ......                                         
 

 .......يلة واالدب ــعتني الفضــــــالى من ارض
 ....... واسدلت دون عصمتي الستائر والحجب 

 .......ـــــــنبل رفعة والـــــــــلمتني الـــــــــوع
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 شكر وامتنان
اللهم اني احمدك بما حمدت ب�ه نفس�ك ، الن ص�غيرا مثل�ي يعج�ز ع�ن حم�د كبي�ر   

 . مثلك واشكرك بما شكرت به نفسك الن عبداُ مثلي يعجز عن شكر عظيم مثلك 
هم اني اشكرك على اتمامك علمي وختمه لي بالتوفيق والنجاح واسألك اللهم ان تغفر الل

لي ما سهى به عقلي ولم يخطه قلمي ، الهي انت ولي ونع�م الم�ولى ان�ت ونع�م النص�ير 
 . ياارحم الراحمين 

  -:وبعد 
ف��أني اتوج��ه بخ��الص الش��كر والعرف��ان الس��تاذي الفاض��ل ال��دكتور عب��اس جاس��م   

ه��ه اي��اي علمي��ا وتربيت��ه ل��ي فكري��ا وتفض��له بقب��ول االش��راف عل��ى رس��التي بيحم��ود لتن
وصبره الجميل مع�ي وتذليل�ه لك�ل الص�عاب الت�ي واجهتن�ي  وشكري له ال يبلغ مجهوده

االبوي��ه ل��ي فج��زاه هللا عن��ي خي��ر الج��زاء ان��ه س��ميع وقفت��ه  وعرف��اني بفض��له ال ي��وازي
 . الدعاء 

ور عب�د الرض�ا بهي�ه داود االس�تاذ ال�دكت وافر الشكر واالحترام الى حض�رةكما واتقدم ب
االستاذ المساعد الدكتور نص�يف جاس�م محم�د وال�دكتور عم�اد ال�دين عب�د  والى حضرة

هللا وكذلك اليفوتني شكر ال�دكتور حام�د عب�اس مخي�ف لم�ا اس�داه ل�ي م�ن نص�ح ورش�د 
بالش�كر والتق�دير لحض�رة ال�دكتور  ومعلومات فجزاه هللا عني خي�ر الج�زاء ك�ذلك اتق�دم

واشكر العاملين في المكتبات العامة في جامع�ة باب�ل عارف وحيد والدكتور نعيم عباس 
واخص بالذكر منهم كادر مكتبة كلية الفنون الجميلة الذين مدوا يد العون لي طيلة فت�رة 

 . البحث وصبرهم وأناتهم معي 
ال��ذي اعج��ز ع��ن وص��فه ال��ى ع��ائلتي واخي��را ال يف��وتني ان اق��دم ش��كري الجزي��ل   

الكريمة التي كان لها نفس طويل وصبر جميل آزرني في مواص�لة بحث�ي ه�ذا فلوال�دي 
ووالدتي وزوجي واخوتي واخواتي كل الشكر واالمتنان والى كل من كان في مسيرتي 

 . عونا وسندا والى كل من فاتني ذكرهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة             



 VII 

 
 ملخص البحث

تأتي اهمية الدراس�ة م�ن تزاي�د اهمي�ة التص�ميم وخصوص�ا ف�ي مج�ال الملص�قات   
 . التي تؤدي دورا اساسيا وفعاال في حياة االنسان وبالذات في الوقت الحاضر 

المرئ��ي والالمرئ��ي وعالقت��ه ( ولع��دم قي��ام أي م��ن الدارس��ين بدراس��ة موض��وع   
اس�تها عب�ر ابت الباحث�ة لدرفق�د اس�تج) بتحقيق الجمال ف�ي الملص�ق العراق�ي المعاص�ر 

ف�ي الفص�ل االول منه�ا لتوض�يح مش�كلة البح�ث الت�ي ترك�زت ف�ي  اربعة فص�ول س�عت
  -:الت االتية اؤالتس
مرئي وهل تؤسس نس�با جمالي�ة هل يمكن ان تتحقق ترابطية ما بين المرئي والال •

 الملصق  داخل فضاء
 . ئية ما العالقة بين العناصر المرئية واالسس التنظيمية الالمر •
ما الوسائل التنظيمي�ة الت�ي تؤس�س ناتج�ا مرئي�ا وناتج�ا ال مرئي�ا محقق�ة الجوان�ب  •

 . الجمالية داخل فضاء الملصق 
  -:ثم ضم الفصل االول اهداف الدراسة التي تمثلت الهدفين االتيين 

 .اسس التنظيم في الملصق العراقيالتعرف على جماليات عناصر البناء و -: االول 
 . الكشف عن العالقة بين المرئي والالمرئي في تصميم الملصق العراقي  -:ثانيا ال

اربعة مباح�ث  على فقد شمل االطار النظري للداسة وقد احتوى -:اما الفصل الثاني 
، تركز االول منهاعلى العالقات التنظيمية ، اما المبحث الثاني فق�د تن�اول موض�وع 

 ف��ي ح��ين ان ج��اء بش��يء ع��ن الجمالي��ة  ام��ا المبح��ث الثال��ث فق��دومرئ��ي المرئ��ي والال
 . المبحث الرابع فقد تناول االتصال ومعنى االتصال واهميته 

وقع��ت الباحث��ة ام��ام مجتم��ع ام��ا الفص��ل الثال��ث ال��ذي ش��مل اج��راءات البح��ث فق��د 
ذات السعه معتمده في ذلك على االختيار القصدي لعين�ات البح�ث واس�لوب دراستها 
اه��داف الت��ي تع��د اكث��ر الطرائ��ق مالئم��ة ف��ي تحقي��ق النق��دي والتفس��يري والتحلي��ل 

التعبيرية والوظيفي�ة للتع�رف والكش�ف ع�ن الدراسة من خالل الحكم على التأثيرات 
 . تلك االشكالية 

الهم النت�ائج  م نتائج الدراسة التي جاءت اهمهافقد ض -:اما الفصل الرابع   
 .الباحثة بمثابة المرتكزات التصميمية المحددة تذكر 

دراسة مقارنة بين المرئ�ي احتوت جاءت التوصيات التي صال مع نتائج الدراسة اتو
وكذلك المرئي والالمرئي في الف�ن االس�المي وذل�ك لم�ا والالمرئي في اللوحة الفنية 

الفنية ليس في الملصق وحس�ب للمرئي والالمرئي اهمية واسعة في جميع المجاالت 
 . 
 . ادر التي استعانت بها على دراستها وقد ختمت الباحثة دراستها بالمص  
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 103 النتائج 

 النتــــــــــــــائج
 ـ: كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية 

ترتبط عناصر البناء المرئية مجاالت التنس�يق للتعام�ل م�ع س�طح الملص�ق وخامات�ه المتع�ددة داخ�ل   .1

 .فضائه المقرر 
مؤسسة ناتجا جماليا  التجربة اإلنسانية ا المظهرية على قرائن يعتمد إدراك معاني األشكال وصفاته  .2

 .فضاء الملصقداخل 
ذات التعابير المزدوجة يمكن أن تؤول إلى تفسير المضامين الفكرية حس�ب ق�درة المتلق�ي  لالشكال   .3

 .وإمكانياته الثقافية 
تحقق االشكال غير المألوفة ايحاء بمبدأ التصورات الذهنية واالدراكية داخل فضاء العمليات الفنية    .4

 .التي من ضمنها فن الملصق 
تراف��ق الطروح��ات البنائي��ة  الت��ي تفس��يريةالتفكيري��ة ال رة م��ن الض��رورات ئ��ي ض��روالالمر يعتب��ر .5

 . للعناصر المرئية داخل فضاء الملصق 
 تمثللأللوان المعتمدة في الملصق ألوان مرئية وفي الوقت ذاته يمكن أن تصبح غير مرئية عندما    .6

 .تلك األلوان رموزاُ متعددة 
االساس��ية لتحقي��ق الج��ذب البص��ري داخ��ل فض��اء الملص��ق عل��ى يع�د ال��زمن والحرك��ة م��ن المب��ادئ    .7

 . الرغم من ادراكهما وتفسيرهما 
يعد التوازن وسيلة تنظيمية تتضمن المرئي والالمرئي على حد سواء ويسهم إلى حد بعيد بتأس�يس    .8

    .نسب جمالية متعددة 
لمتع��ددة والت��ي تتض��من يع��د الحج��م م��ن عناص��ر البن��اء المرئي��ة وغي��ر المرئي��ة م��ن خ��الل الحج��وم ا  .9

 .التناسب الذي يدركه بصر المتلقي داخل  فضاء الملصق
العالقات المترابطة التي تؤدي إلى تماسك وحدة العملي�ة التص�ميمية والت�ي م�ن ض�منها ف�ن الملص�ق  .10

 . تعد غير مرئية ويدركها البصر 
  .تعد األشكال المجردة تفسيرية للمضمون المحدد لها داخل فضاء الملصق .11
المتعددة  تحقيق الجوانب الجماليةلعد الرمزية في عناصر البناء المتعددة حالة من حاالت التأويل ت  .12

 .داخل فضاء الملصق 
 .داخل فضائها المقررتعد الوظيفة وسيلة مهمة في العمل التصميمي وتحقق الجوانب الجمالية    .13
 .تعد األنظمة التصميمية المتعددة مرئية والمرئية في الوقت ذاته وتؤدي إلى الذائقة الجمالية    .14
أس�هم اإليق�اع المتحق�ق م�ن خ�الل الش�كل إل�ى إح�داث تن�وع متع�دد ليؤس�س امت�داداً لق�وى الس�حب   .15

 .البصري الذي يوهم بالحركة داخل المحيطية المقررة لفضاء الملصق 



 104 النتائج 

لمختلف�ة إث�ارة لالنتب�اه وس�حباً للبص�ر وبالت�الي تحق�ق ق�يم الجم�ال المبتغ�اة تحدث وس�ائل التنظ�يم ا  .16

 .داخل فضاء الملصق 
تؤدي عمليات التراكب والشفافية فيه والتالمس والتقارب إلى إحداث ناتج جم�الي يس�هم إل�ى ح�د    .17

 .بعيد بترابط وحدات بناء الملصق 
حال�ة م�ن التفس�ير أو التأوي�ل للتوص�ل إل�ى تؤسس األشكال ذات المضامين الفكري�ة المتع�ددة إل�ى   .18

 .مضمونها داخل فضاء الملصق 
 .لمقرر لوحدات البناء داخل فضائهيؤدي الالمرئي في الملصق إلى محاولة الكشف عن المعنى ا   .19
نت�ائج جمالي�ة م�ن خ�الل العالق�ات المترابط�ة م�ا بينهم�ا وب�ين ) المرئي�ة(تحقق عناصر الملص�ق    .20

  .)مرئيةالال(األسس التنظيمية 
في تعزيز الجانب الجمالي من خالل تواشج العالقة م�ع عناص�ر ) الالمرئية(تسهم أسس التنظيم    .21

 .التصميم 
تعد الرمزية حركة جمالية وليدة العناصر المرئية وتؤسس ناتجاً في تمجيد المشاعر واألحاسيس    .22

 .ذات الصفة الحالمة 
المح��دد لوح��دات البن��اء المق��ررة لف��ن الملص��ق ي��ؤدي الالمرئ��ي إل��ى محاول��ة الكش��ف ع��ن المعن��ى   .23

 .محققة الجمال داخل فضائه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 105 والمقترحات التوصـــيات

 لتوصــــــــــــــــياتا

 

 ـ: تواصالً مع نتائج الدراسة حددت الباحثة التوصيات اآلتية 
 

 .دراسة فن الملصق في كليات ومعاهد الفنون الجميلة في القطر العراقي  -1

 . دراسة اهمية العناصر البنائية في تعزيز فاعلية االنظمة التصميمية في فن الملصق  -2
 . ميم المنجزات الطباعية ومن ضمنها فن الملصق االعتماد على الحاسوب في تص -3
 . اعداد فولدرات تضم كافة الملصقات في مناسبة االنتخابات  -4
 . االهتمام بالمعارض الفنية لفن الملصق في المناسبات الوطنية المتعددة  -5

 

 

 

 المقترحــــــــــات
 

 ـ: حددت الباحثة أهم المقترحات وكما يأتي 

 . او العالمي بين الملصق العراقي والعربي والالمرئي ودراسة مقارنة بين جماليات المرئي  .1

دراسة المرئي والالمرئي في عملي�ات تص�ميمية أخ�رى ك�الطوابع البريدي�ة أو المج�الت  او  .2

 .العالمة التجارية 
ص�ميمية ثالثي�ة القيام بدراسة مماثلة للعالقات الناتجة بين المرئي والالمرئي في العمليات الت .3

 .األبعاد 
 .دراسة جماليات المرئي والالمرئي في الفن االسالمي  .4
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