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Abstract
Ideological dimensions are a phenomenon that contributes to raising the level of design that
is reflected in acceleration, accuracy and increasing the circulation of advertisements within
the digital display of technical media, which has produced new dimensions, cultural,
communication, knowledge, and environmental, adding to the participatory communication
message a new reality that depends on the features of the new era. In addition, it helped to
change the course of design and advertising in line with cases of growth and prosperity. The
ideological dimensions were able to reduce the knowledge gap between the advertising
message and the diversity of language and cultures of the recipients of the communication
message, The advertising designs were characterized by the employment of a design
structure that depended on the necessities and requirements Conditions to achieve
excellence and effectiveness, pull factors resulting from movement and harmonious
variations of visual elements, and activate the symbolic and textual language to promote
and show effective communication dimensions. In view of the influences that ideology
confers on the design process, the researcher generated the following question: What are the
ideological dimensions of interactive communication in digital advertising designs? The aim
of the research was based on highlighting the ideological dimensions of interactive
communication in digital advertising designs.
As for the second, it included the first topic entitled - Dimensions of Ideology of Interactive
Communication - and the second - Ideological Dimensions and Designs for Digital
Advertisements, Chapter - And the three factors are effective for the communicative
message, those reflections made by those movements in enriching the aesthetic, cognitive
and psychological dimension outside the traditional presentation style that characterized
each of the samples (2,3). As for the most important conclusions, they included:- The use of
information ideology, symbolic culture and discourses of color and shape in the structure of
digital advertising design, helped to activate the communicative message in all its cognitive,
psychological and social dimensions, because the symbolic message corresponds to the
developments of the accelerating digital age, which changed the paths and habits of
readings reflected on the recipient.
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األعباد االيديولوجية لالتصدل التفدعلي في تصدميم األعالندت الرقمية
هدى فدضل عبدس
د ،جامعة بغداد ،العراق

الملخص
تعد األبعاد األيديولوجية ظاهرة تُسهم في االرتقاء بمستوى التصميم المنعكس على تحقق اإلسراع والدقة وزيادة تداولية
األعانات ضمن دائرة العرض الرقمي للوسائط التقنية التي أفرزت أبعاد جديدة ثقافية اتصالية معرفية بيئية أضفت للرسالة
االتصالية التشاركية واقعا جديدا ارتهنت بسمات العصر الجديد ،باإلضافة ان تلك األبعاد ساعدت على تغيير مسار التصميم
واألعان بما يتوافق وحاالت النمو واالزدهار .فقد استطاعت أن تقلص من حدة الفجوة المعرفية بين الرسالة األعانية
وتنوعات اللغة والثقافات لمستلمي الرسالة االتصالية ،وأن ما تميزت به تصاميم األعان من توظيفات بنية تصميمية
ارتهنت بضرورات واشتراطات تحقق التميز والفاعلية ،وعوامل الجذب الناتجة عن االختافات الحركية والمتناغمة
للعناصر المرئية ،وتفعيل اللغة الرمزية والنصية لتعزيز وإظهار أبعاد االتصال التفاعلي .في ضوء التأثيرات التي تضفيها
األيديولوجيا في العملية التصميمية تولد عند الباحثة التساؤل اآلتي :ما األبعاد االيديولوجية لااتصال التفاعلي في تصاميم
األعانات الرقمية ؟ أما هدف البحث ارتكز على –الكشف عن األبعاد االيديولوجية لاتصال التفاعلي في تصاميم
األعانات الرقمية.
أما الفصل الثاني فقد تضمن مبحثين األول بعنوان (أبعاد ايديولوجيا االتصال التفاعلي) ،والثاني (األبعاد األيديولوجية
وتصاميم األعانات الرقمية) .والفصل الثالث ارتكز على إجراءات البحث وتحليل العينات ،والفصل الرابع ارتكز على عدد
من النتائج أهمها :نتج عن تصميم األعانات وفق أيديولوجيا توظيف التقنيات المعاصرة في إظهار حركة العناصر
التصميمية التي يتضمنها التصميم األعاني كعنصر أساس كما في العينة رقم ( )1والذي أسهم في إضفاء قوة فاعلة للرسالة
االتصالية ،بالتالي تلك االنعكاسات التي تنتجها تلك الحركات ستُسهم في إثراء البعد الجمالي والمعرفي والسيكولوجي خارج
نمطية العرض التلقيدي التي تميزت بها كل من العينات ( .)2،3اما أهم االستنتاجات فقد تضمنت- :ان استخدام أيديولوجيا
المعلومات والمثاقفة الرمزية وخطابات اللون والشكل في بنية تصميم األعان الرقمي ،ساعدت على تفعيل الرسالة
االتصالية بكافة أبعادها المعرفية والسيكولوجية واالجتماعية ،ذلك ألن الرسالة الرمزية تتوافق مع تطورات العصر الرقمي
المتسارع والتي غيرت من مسارات وعادات القراءات المنعكسة على المتلقي.
الكلمدت المفتدحية :تحليل جغرافي ،القوى العاملة التعليمية ،التعليم االبتدائي.
المقدمة:
األبعاد األيديولوجية لاتصال تمثل هيمنة فكرية تحكمها مضامين الرسائل األعانية وتقنية التنفيذ ،وتلك الرسائل
يجسدها التصميم األعان ي الذي يمثل الوسيط الناقل ذا المؤثر الفاعل في بناء البعد الثقافي والمعرفي والجمالي ،والن
األعان وما يحمله من رسائل اتصالية يجسد انعكاسات بيئية ومجتمعية وسيكولوجية من خال تكنلوجيا االتصال الرقمي،
وااليديولوجيا المرتكزة على نظرية االشباع تمثل وسيط ثقافي معلوماتي ألنتاج األفكار المنظمة التي تم ترتيبها وتنسيقها في
التصاميم األعانية لتحقيق التكافؤ بين الكم المعلوماتي وتدفقه وبين جمالية الشكل المصمم المعزز لعمليتي الشد البصري
والجذب لمدركات التلقي ،بالتالي ستتحقق الفاعلية االتصالية.
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الفصل األول (اإلطدر المنهجي)
 -1مشكلة البحث
التطورات الرقمية التي شهدها عصرنا الحالي أسهمت في تفعيل وإظهار العديد من التوظيفات واالستخدامات
المتقدمة لوسائل األعام وفق ايديولوجيا اتصالية متقدمة انعكست على تصاميم األعانات الرقمية التي استطاعت اختراق
مدركات التلقي عبر ما تحمله تلك األعان ات من رسائل اتصالية تفاعلية تساهم في تفعيل عملية التواصل الناتجة من اتفاق
وتحقق امكانية ترجمة الرسالة التي يحملها األعان بشكلها المبسط والواضح والذي كان للتطور التقني وما أفرزه من
تطبيقات رقمية ساعدت على تكاملية العرض النصي والعناصر الشكلية بما يحقق االندماج االيديولوجي لتصاميم االشكال
والنصوص ليدخل التصميم في عملية تكاملية بين علمي االتصال والفن التصميمي ،وألهمية استخدامات ايديولوجيا فن
التصميم األعاني المساهم بشكل فاعل في وسائل األعام وما نجده من أهمال لهذه االستخدامات في العديد من المؤسسات
األعامية ووكاالت األعان المحلية لتظهر مشكلة البحث وفق التساؤل التالي:
ما األبعاد االيديولوجية لااتصال التفاعلي في تصاميم األعانات الرقمية ؟
 -2أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث بما يفرزه من نتائج تسهم في اضفاء خدمات توظيفية في معالجة بعض الترهالت االستخدامية
اليديولوجيات االتصال التفاعلي المقترن بالفن التصميمي لألعالنات الرقمية ،لتنعكس أهميتها على العاملين في المؤسسات األعالمية
ووكاالت األعالن.

 -3هدف البحث:
يتحدد هدف البحث في :الكشف عن األبعاد االيديولوجية لاتصال التفاعلي في تصاميم األعانات الرقمية.
 -4حدو البحث موضوعية:
يتحدد البحث في موضوعات األبعاد االيديولوجية لاتصال التفاعلي في تصاميم األعانات الرقمية .زمانية :الفترة
من  2020/10/1لغاية  2021/1/1وهي المدة المتوافقة مع فترة الكتابة البحثية.مكانية :األعانات الرقمية التي تم نشرها
في موقع بينترست " Pinterest "2على الشبكة الدولية إنترنت.
 -5مصطلحدت البحث:
ّ
-1االيديولوجيد ،التاريف اللغوي :كونها تعود للغة التينية لكن البعض قولبها لغويا على أنها :ادلوجة ،ادلج ،إدالجا ودلج
تدليجا ،و التي تمثل مجموع األهداف واالخاق والقيم المراد تحقيقها على المدى البعيد والقريب (عبد هللا
العروي:2012،ص.)9التعريف الفلسفي :االرتباط الفكري والمنطقي بالواقع وبنظريات تعمل على تفعيل عملية التفكير،
فتؤثر على مستوى التحليل واالختيار والمنهج (عبد هللا العروي:2012 ،ص.)13التعريف االجرائي لألبعاد األيديولوجية:
عاقات ارتباطية لمجموعة انجازات فكرية تحمل أبعاد معرفية وسيكولوجية تتوافق مع مجالي التصميم الكرافيكي و
االتصال التفاعلي.
-2االتصدل التفدعلي :هو اتصال تشاركي ذو اتجاهين مرسل ومستقبل ضمن فترات زمنية تتراوح بين الاتزامنية
والتزامنية محققا الهدف االتصالي وصوال للتفاعلية (سمر هاني السعيد:2015 ،ص.)1675التعريف االجرائي :يمثل تبادلية
وتشاركية األراء واالفكار والبيانات المعلوماتية بمختلف اشكالها الرمزية والمباشرة ،غايتها تحقق أبعاد مقترنة بالتفاهم
واالستجابة وفقا للتغذية الراجعة.
 -6منهجية البحث :تم اعتماد المنهج الوصفي (تحليل مضمون) لتوافقه مع متطلبات البحث الحالي.

2

"  ،" Pinterestتعد احد شبكات التواصل االجتماعي االمريكية  ،تشكل واجهة إعالنية لنشر وتبادل الصور واالعالنات والفديوهات بعد عملية
التسجيل  ،انشأ الموقع بول سيارا  ،ايفان شارب وبن سبليرمان عام https://www.mosoah.com/internet-and-( 2010
) /telecom/social-network/pinterest
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الفصل الثدني (اإلطدر النظري)
 1المبحث األول  /أعباد ايديولوجيد االتصدل التفدعلي
 1-1تطور ايديولوجيد االتصدل التفدعلي:
إحدى أهم أسباب تطور االيديولوجيا بشكل عام هو مرورها بعدد كبير من الحقب الزمنية والتأريخية والنظريات
وتنوعات فكر الفاسفة التي اوصلته إلى مراحله المتقدمة ،والتي انتجت تحوالت التكنلوجيا إلى ايديولوجيا العلم والمعرفة.
اكد الفاسفة إضافة إلى ما إضفاه ماركس أن األيديولوجيا صراع فكري وتمثات صورية توظف كأدوات للتعبير تفرض
سيطرتها وقدراتها لخلق أيديولوجيا مهيمنة على فكر التلقي (إريك ميغري :2018،ص .)74لقد ادى اقتران اتجاهات فلسفة
نيتشة اإلنسانية مع اتجاهات فلسفة فرويد النفسية إلى توافق بنية المؤسسات الفنية واالجتماعية والفكرية وصوال إلى مراحل
التقدم العلمي والمعرفي واالتصالي (عبد هللا العروي :2015،ص .)53فضا عن التطورات التي أضفتها التقنيىة ليتخذ
االتصال مسارا جديدا نحو االشتراك في لغة العقل والتبادلية (إريك ميغري :2018،ص .)63أسهمت التطورات الرقمية
على تدعيم الفكر االتصالي ليت خذ مسار جديد نحو التفاعلية التي تجسدت بتشاركية المتلقي رغم بساطة خبراته التقنية.
بالتالي انعكس على انتاج قواعد جديدة للنشروحرية التعبير ،إذ يؤكد المتخصصين بهذا المجال ان التقنية الرقمية ستُظهر
فكر كوكبي يغيير العالم نحو رؤى جديدة (محمود الفظاظة :2012،ص .)20وهذا ما اكدته العديد من نتاجات التطورات
الرقمية التي أفرزت تطبيقات أعامية لوسائط معلوماتية أحدثت االندماج مابين النص والصورة والفديو(مصطفى صادق
عباس :2008،ص.)31-30
 2-1تحوالت ايديولوجيد االتصدل وفق نظرية االستخدامدت واالشبدعدت:
نؤكد مع ما تم ذكره اعاه البد من ايضاح ان االتصال قد مر بمسارات عدة ،كما هو معروف وبديهي مبتدءا بالمسار
السماعي والشفاهي والبصري والمرئي وصوال للتفاعلي ،وتلك المسارات أجمع تجسد مسيرة نتاجات تقنية أسهمت في
تغيير المسار االجتماعي والثقافي وااليديولوجي وكل جوانب االحياة ومنها التصميم الكرافيكي .فقد تم توظيف نظريات
األعام واالتصال وهي تخصصات مقترنة مع التصميم منها :نظرية االستخدام واالشباع التي تضع فرضياتها على ان
المتلقي يختار وسائل األعان وفق ما تحمله من مضامين تتوافق مع سايكولوجية كل فرد ورغباته ،وان النظرية تؤكد ان
وسائل االتصال لها القدرة على تحقيق التأثير الذي يتجاوز مجرد التأثيرات المعرفية والسلوكية والوجدانية أو العاطفية بل
وظيفتها النقل المعلوماتي المكثف والمتميز (عصام الموسى :2003،ص ،)164أي تكوين أبعاد فكرية اتصالية تحملها
األعانات الرقمية التي تم تعزيز أبعادها .ظهور السوشيال ميديا وما تملكه من مساحات افسحت مجال المشاركة االتصالية
(اماني مجاهد:2010،ص.)2التي ساهمت في صناعة المضامين األعامية وصناعة االشكال الفنية المجسدة لتلك المضامين
لتكتمل صورة تفاعلية ايديولوجيا االتصال بالفن األعاني.لقد اتاحت التطورات الحديثة التي أفرزت االتصال التفاعلي في
اتاحة فرصة للمتلقي في التعليق والتاعب بالمحتوى والتعبير (عبد الرزاق محمد الدليمي :2011،ص .)163وبيان رأيه في
األعانات المصممة.وإحدى االمثلة التي تبين ان هناك عدد كبير من المواقع الرقمية والروابط التي اتاحت الفرصة للمتلقي
في التواصل التفاعلي هو (ويكيس  )wikisحيث تمثل موسوعة تضم المايين من المقاالت والتقارير واألعانات
والتصاميم بتنوع لغاتها ( .)p133:Erben,T.et al,2009
كذلك تمثل المنتديات مساحات مخصصة للنقاش وتداول المعلومات حيث تجسد األعام الجديد االكثر تفاعلية (محمد
عبد الحميد :2009،ص .)52كذلك موقع الفيس بوك يمثل اكثر الشبكات أهمية في تحقيق التواصل واالندماج
االجتماعي،حيث يسهم في اتاحة المجال امام المستخدمين في نشر نشاطاتهم (عبد هللا عامر :2007،ص .)8-7مما أسهم في
تكثيف وتحفيز استخدام تصاميم األعانات الثابتة والمتحركة في تلك المواقع من جهات متنوعة شخصية أو شركات،
وكاالت أعانية ،أو مؤسسات حكومية ،بالتالي اعتمدت في نشر رسائلها االتصالية للحصول على اكبر ساحة جماهيرية .ان
أحدى أهم أسباب ظهور مواقع السوشيال ميديا كوسائل اتصال فاعلة لسد العديد من الثغرات االتصالية التي زادتها الثورة
المعلوماتية وكثرة األعان ات والتقدم االقتصادي وزيادة القوة التسويقية التي تطلبت النهوض بواقع التسويق من خال
االعتماد على وسائل األعام الجديد الذي اصبح االداة الفاعلة في انجاح العملية االتصالية لتلك األعانات.
اقترانات البعد االيديولوجي لاتصال التفاعلي في تصاميم األعانات الرقمية:
-1أعباد سيكولوجية:
تماشيا مع ما جاء به ماسلو والذي ترجم أفكاره بمثلثه الهرمي الذي اسماه التسلسل الهرمي لاحتياجات ففي حال سد
جميع الثغرات السيكولوجية والفسيولوجية واالنتماء واالمان واكتمال الذات والرضا سيتحقق العطاء بشكله المثالي
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( .) Aarron Walter,2011:pp5-6فمستلم الرسالة يحتاج إلى الشعور بالسرور وإمكانية االستخدام والشعور بأن
األعان سيقدم وظيفة نفعية بأمكانها ان تزرع الثقة له ليتواصل مع األعان بكل ما يحمله من رسائل اتصالية صادقة غير
خادعة ،تلك األبعاد تتولد عبر التأثيرات التي تنتجها تحوالت فكر التصميم التفاعلي ،والتي بدورها تصنع سلوك خفي يتحكم
بالقدرات الشرائية والتي تشبه سياسة العولمة المتسيدة على عقول التلقي ،وهي تمثل االدلجة الفكرية التي اعتمدتها العديد
من تصاميم األعانات التفاعلية التي فرضت سطوتها على سلوك الفرد المستهدف في األعان.
-2أعباد سيسيولوجية:
اكد دريكارت ان العقل اإلنساني يبحث عن االستدالل اليقيني لمعرفة األشياء ذات المضامين التي سبق التعرف
عليها،واالستدالل اليعتمد الفهم بل ينصب اهتمامه على الذاكرة (محمد دقبري :1987،ص .)122وان توظيف أيديولوجيا
التصميم تجسد مستويات ومراحل التجهيز وصناعة األعان المستندة على مراعاة مستويات الفرد المعرفية لتحقيق بعد
معرفي تواصل تفاعلي مع الرسالة األعانية ،وتلك المستويات المعرفية ممكن تعزيزها بنوع وسائل العرض األعاني
والقنوات المعلوماتية ومحتوياتها المتوافقة ومستوى الخبرات المعرفية للمتلقي ،فضا عن المخزونات الفكرية والخبرات
المعلوماتية مع توظيفات المحفزات والمنبهات البصرية التي تنعكس على مستويات االدراك لتلك المحتويات وانتقاءها.لذا
نجد ان المنبهات البصرية مع السمعية تحفز مستويات االدراك المعرفي لتولد بدورها لغة إبداعية معرفية تشترك بها
مخزونات التلقي مع تلك المنبهات لتولد رسالة تفاعلية تواصلية بين التصميم األعاني ومستلم الرسالة والتي تدعى بالتغذية
الراجعة المقترنة بمستويات المعرفة والشد االنتباهي .وهذا ما أكده (جيلفورد ) ان االنتباه عملية تتم عن طريق انتقاء المثير
التي يخضعها الفرد للتحليل على ان يكون االستعداد لتلك المؤثرات حاضر لديه لتحقق االستجابة (عمر
بوقصة:2014،ص.)79فعند تصميم أي أعان يهدف التوجه نحو بناء متكامل األركان يحمل استراتيجيات سيسيولوجية
بعيدة المدى يعمل على قولبة المجتمع وفق سلوك استهاكي يحدده مصمم األعان ووكاالت األعان والشركات العالمية
الكبرى المنتجة للسلعة (محمد بن سعود البشر :2008،ص .)56المصمم الكرافيكي يسعى دوما لمراعاة ما يتوافق مع
المستهلك من حيث البيئة والعادات والتقاليد واألعراف المجتمعية اليتعداها عند عرض االشكال التصميمية لألعان،
واالبتعاد عن إظهار الصور والمضامين الخادشة للمدركات البصرية التي قد تسبب اتجاهات مضادة تؤثر سلبا على عملية
التواصل مع الرسالة األعانية بالتالي تتاشى القيمة األيديولوجية لألعان المصمم والذي يسعى إلى تحقق أهداف اتصالية
تفاعلية.
-3أعباد جمدلية:
تقدير الجمال لغة عالمية متفق عليها ،يُنظر للجمال على انه حقيقة أساسية ممتعة حسيا لما يحمله من صفات جوهرية
معبر عنها ظاهريا ( .)Maggie Macnab,2012:p7وتصاميم األعانات تعتمد الصورة ألنها أحدى أهم العناصر
الكرافيكية الحاملة للقيم الجمالية التي تضفي حيويتها وفاعليتها على المحتوى وألنها قادرة على إضفاء أبعاد تأثيرات عقلية
وبصرية واستجابات بصرية ألنها في غالب االمر تستوقف النظر .ان التصاميم األعانية تتضمن في بنيتها الفضائية العديد
من التراكيب المصورة بتنوعاتها الشكلية ،وتلك اللقطات المصورة بدورها لها وظائف داعمة لقوة الجذب والشد االنتباهي،
كونها تضفي لغتها التعبيرية لألعان ،لذا نجد المصمم الكرافيكي يبحث دوما على توظيف العناصر األكثر تأثيرا واقناعا
في فضاءات األعان لتحقيق البعد الجمالي والتفاعلي عبر مكونات وتركيبات الصورة أو النص أو اللون.
-4أعباد عبيئية:
تتحقق األبعاد البيئية من فهم لغة النمط والبديهيات التي يمتلكها الفرد،وهذا ما أسهم في توفر نسقا ثابت المعيار من
خاله تُفسر وتُعالج االحداث الخارجية بلغة أنماط الطبيعة المقترنة بالمعرفة الغريزية المتراكمة ( Maggie
 .)Macnab,2012:p111التصميم ينقلنا من خطاب تصميمي إلى نظام يقترن بالوعي والفكر المرتبط بالقدرات االقناعية
والشرائية ،وبما ان الفن يتأثر بالبيئة ،ويتأثر بها الفكر التصميمي الذي يدخل إلى الفكر البراغماتي،السياسي ،االجتماعي،
النفسي المعرفي ،والتي تجتمع جميعها تحت مظلة االشتراطات البيئية عند تصميم أي أعان بما يتوافق واتجاهاته الفكرية
الهادفة لتفعيل القوة االستهاكية والتعريفية لمضامين المنتجات المتوافقة مع بيئة العرض األعاني.
-5أعباد اتصدلية تفدعلية:
تحقق القدرة على معرفة مقدار نجاح الحمات األعانية التي تسهم في تطوير مسارات استراتيجيات التصاميم
األعانية بما يتوافق ورغبات التلقي ،فضا عن بناء صورة ذهنية بين المتلقي والمنتج أو الخدمة التي بدورها تسهم في
زيادة فاعلية االتصال ،فضا عن تظافر مجموع عناصر التصميم األعاني بوصفها وسائل تعبيرية قادرة على نقل واثراء
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جوانب معرفية وفق أيديولوجيا يتبعها المصمم والتي تسهم في بناء مسارات نسقية داعمة لقوة الجذب البصري ومدركات
التلقي ،ويتحقق البعد االتصالي نتيجة ما تضفيه تظافرات عناصر األعان التفاعلي لما تملكه من قوة تأثير ترفع درجة
االقناع التواصلي والتفاعلي بما يتوافق وذهن التلقي .السيما ان االقناع يتحقق وفق القوة التأثيرية وصوال لاستجابة
السلوكية التي فيها يتقبل المستهلك مراحل العرض األعاني كافة (علي فاح الزغبي:2010ص .)130بالتالي ان المصمم
الكرافيكي يكون قد أسهم في عرض المفاهيم بشكلها المبسط للجمهور .ومن تلك االسهامات نصل لحقيقة إلى ان وسائل
األعام بتنوع تقنياتها وتطورها اال انها غير قادرة على تحقق التغذية الراجعة والتأثير واالتصال التفاعلي دون تدخل
عناصر التصميم والشكل الفاعل لألعان (معتصم بابكر مصطفى: 2014،ص.)6
 2-2المبحث الثدني  /األعباد األيديولوجية وتصدميم األعالندت الرقمية
 1-2-2اناكدسدت أعباد ايديولوجيد االتصدل التفدعلي على تصدميم األعالندت الرقمية:
تأتي االنعكاسات األتصالية بشكل فاعل على الموجودات زمنها التصميم األعاني القترانها بالعلم والمعرفة الذان من
الصعب ابتعادهما عن التمثات األيديولوجية ،وبما ان وظيفة التمثات تختص بتنظيم البنية التركيبية للموجودات والتي
تمثل نتاج رمزي لعاقات اإلنتاج االتصالي (كمال عبد اللطيف:2012،ص .)109لذا تم اعتمادها في بنية تصميم
األعانات ،وللتأكيد على انعكاسات االتصال الجديد على التصميم نجده جليا في العديد من تصاميم رموز تجسد العديد من
مواقع ونطبيقات الميديا التي كان للتصميم دور في تدعيم النص وتحقيق سرعة التلقي واالستيعاب ،فضا عن سرعة
الترويج والحصول على المعلومات المدعمة بالصورة المجسدة للواقع والساندة للموضوعات النصية والمصورة معا ،التي
منها تتحقق معايير االتصال المتجسدة ببساطة وسرعة التلقي وتاشي موانع الفهم واالستيعاب البصري لمفردات التصميم
والرسائل األعانية،و التي باتت تشكل الركيزة االساس التي تعتمدها ايديولوجيا االتصال التفاعلي.
ايديولوجيا
االتصال

اعالن
تفاعلي

بنية التصميم
الكرافيكي
وابعاده
االتصالية
التفاعلية

مخطط رقم ( )1وضع وتصميم البدحثة يوضح اقتراندت االيديولوجيد والتصميم ألنتدج أعالن تفدعلي

المخطط رقم ( )1يبين اقترانات ايديولوجيا االتصال ببيئة التصميم وأبعاده وبنيته ،وبما ان التصميم صناعة فكر
المصمم لذا يعمل التصميم على تنظيم وتغيير سلوك اإلنسان الوظيفية والمتعددة االستخدام ،فالمصمم حريص على ايصال
التلقي إلى منطقة التفاعل والتي تمثل هم حلقاته ،ولكي يتحقق هذا االيصال التفاعلي و االكتمال الوظيفي البد من خلق رؤيا
متكاملة بكل ما يحيط بعملية انتاج األعان التفاعلي ابتداءا من فكرة األعان وسيكولوجية التلقي وعناصر التشويق واالقناع
وصوال إلى تشاركية المتلقي ،ونقطة االلتقاء والتحقق مقترنة بجمالية وفاعلية التصميم األعاني بكل ما يحمله من مثيرات
بصرية (تتمثل بتوظيفات اللون والصورة والنصوص وتقنية الوسائط المتعددة) وتلك المؤثرات تسهم في تحفيز الحواس
المنعكسة بدورها على اثارة الفضول لدى المتلقى لتغيير مساره نحو األعان ،وهذا االنحراف المساري يمثل اقوى نقطة
تأثيرية يمتلكها التصميم األعاني .السيما انه يجسد أحد أهم االنشطة التسويقية والترويجية التي تقدم للمستهلك درجة
معرفية ذات شمولية بطبيعة السوق ونوعية المنتج التي تشكل حافزا التخاذ القرار الشرائي (حسنين شفيق:2010،
ص.)229ودافعية هذا الحافز االستهاكي تتزايد بقوة فاعلية التصميم لألعان أيضا نتيجة تظافر جهود المصمم مع المخرج
مع محرر األعان يمثل عمل تكاملي لتحقيق االتصال التفاعلي (بشير العاق :2007 ،ص.)286
 2-2-2توظيفدت المحفزات البصرية لتصدميم األعالندت الرقمية:
لزيادة فاعلية المحفزات البصرية البد من معرفة اساس قواعد التصميم والتنظيم وفق التسلسل المنطقي الذي يحتاج
لعين فنية ومقدرة على توزيع عناصر التصميم واالختيارات اللونية المتوافقة مع فكرة الرسالة األعانية وصوال للتغذية
البصرية ،وتلك التوظيفات تعتمد على مبادئ عدة أهمها :ترتيب العناصر البنائية لألعان والتعبير المرئي لترجمة فكرة
األعان عبر الصورة الذهنية المرتسمة في ذهن المتلقي (نعيم عباس :2011،ص .)289لتحقيق االنعكاسات االيديولوجية
على التصميم البد من اعتماد عناصر الجذب والتشويق عبر تكويناتها البنائية المتجسدة بعناصر األعان الرقمي التي تتمثل
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بترابطاتها العاقاتية المتناغمة والمنسجمة وفق تنظيماتها اللونية وحجوماتها الحروفية والصورية وتنوع اعتمادية العنوانات
الرئيسة والثانوية بأنواعها األمرية واالستفهامية والتشويقية ذات التنوعات الداللية لتعد جميعها محفزات بصرية تسهم في
تفعيل مدركات التلقي نحو مضامين واشكال تلك األعانات وصوال لعمليتي الفهم والتفسير لكل ما يحمله األعان من
رسائل ودالالت تعمل على خلق وتحفيز استمرارية الرغبة واالثارة واالقناع للتسوق والتواصل ،وهذا يجسد هدف كل من
التصميم األعاني والعملية االتصالية.
لذا البد ان نبين أحدى أهم انواع التراكيب البنائية المحفزة لألعانات الرقمية منها:
 -1الانواندت:
وفق ما اكده الفيلسوف (لوسيان غولدمان) ان العاقة التراطية بين البنية االجتماية واالقتصادية من جهة وبين البنية
النصية والشكلية للتكوينات الفنية المصورة للواقع بلغة إبداعية (السعيد عموري :2013،ص.)50لذا تتفرد األعانات بعدد
من العنوانات الرئيسة والفرعية والثانوية بأنواعها منها :األمرية ،االستفهامية ،التشويقية ،الداللية الرمزية والتي يتم
توظيفها بما يتوافق وفكرة ومضمون الرسالة األعانية ولغتها البصرية ،السيما ان العديد من التصاميم األعانية تحمل
عنوانات رمزية تسهم في جذب وتحفيز الذائقة الجمالية ،والبعض االخر يرتكز على تفعيل العنوانات األمرية بطريقة ودية
تحفز السلوك نحو تحقق الغايات ،وتلك األنواع أجمع تتراوح فيها عملية توظيف النصوص بأتباع اللغة المحلية المتداولة
(الدارجة) لتحقيق أهداف أيديولوجية منها المعايشة واالندماج الفكري مع تلك األنواع من اللهجات التي تضفي القوة لعملية
التفسير واالقناع والتلقي كونها تجسد واقع حال.
 -2الصور (الفوتوغرافية ،المرتسمة ،الرموز):
الصور بكل أنواعها تقترن بفكرة ومضمون األعان فهي تضفي حالة االستمتاع العقلي والثراء البصري بالتالي
ستؤثر على عملية التسويق والترويج لما تمتلكه من قوة جذب تسهم في شد المدركات البصرية نحو األعان دون سواه
السيما ان حدة التنافس بين العرض األعاني كبير في سوق التنافس ،والتي تتطلب من المصمم الكرافيكي ان يصل إلى
منطقة االبداع والتفرد لتحقيق غايات أيديولوجيا االتصال التفاعلي.
إذ تمتلك الصورة قوة تحقق توازني تنتجه المساحة والحجوم واالشكال والعاقات التراكبية واالتحادية بين الصورة
وتركيبات العناصر األخرى الداخلة في بينية التصاميم األعانية ،مكونة استقرار نسبي بين أجزاء األعان وقيمها اللونية
والداللية (محمد خليل الرفاعي :2020،ص .)28فضا عن أنها تمتلك قدرات تمكنها من الوصول بدالالتها األيديولوجية
الضمنية والظاهرة بطريقة سريعة مقارنة بأيديولوجيا االنساق النصية،الن الصورة تمتلك من لغة الخطاب البصري الفاعل
لزيادة قوة العملية االقناعية للمستهلك ،بالتالي ستحقق استمالة سلوكه نحو الشراء واالقناع أي سيتم التحكم األيديولوجي
بمدركاته العقلية والفكرية ،علما ان تطور تقنيات االتصال الذي أسهم في إظهار أبعاد اتصالية معاصرة متوافقة مع تلك
التطورات ،والمنعكسة بدورها على صناعة الصورة بقوتها التأثيرية ،اال انها ستبقى فارغة المضمون الداللي نوعا ما اذا
لم يتم اقترانها ببعد أيديولوجي ليمنح الرسالة األعانية بعدا داللي متداول.
 -3الرسدلة األعالنية (النص ،االرقدم ،الرواعبط):
يقترن وجود الرسالة األعانية النصية وفق فكرة وحاجة األعان ،إذ ليس من الضروري توظيفها في تصاميم
األعانات أجمع ،ألن التصميم األعان ي يهدف تحقق التوافقية بين عرض الفكرة وترجمتها عبر ارتباطاتها الشكلية ،وحاجة
المتلقي مما يتعكس هذا بدوره على ضرورات اعتماد الرسالة أو االستغناء عنها .فالتصميم الناجح يعتمد اإلظهار التدريجي
والمبسط للمعلومة بما يتوافق وحاجة الرسالة األعانية واالبتعاد عن التكثيف والحشو النصي والشكلي منعا لارباك
(.)Susan M.Weinschenk,2011:p62
 -4الشادر والفضدءات وااللوان:
البنية التصميمية لألعان ات تعتمد بشكل كبير على ضرورات ومحددات العرض االبهاري المقترن بالوضوح
وتحققات المسرى البصري الخالي من التلكؤ أو االرباك ،ولتحقيق ذلك على المصمم فسح المجال الفضائي لتلك المسارات
البصرية وتغذيتها باأللوان المتدفقة وما تمتلكه من ايحاءات بصرية توهم عين التلقي بالبعد الرابع والخامس ليتعايش ذهنيا
وفق تصوراته مع تلك الفضاءات اللونية المنسجمة مع المكونات الشكلية المكملة للبنية التصميمية لألعان.ومن ثوابت
األعانات الشعار الذي يمثل أحد أهم عناصر بنية النصميم ،لما يحمله من رموز ودالالت تعبر عن هوية المنتج األعاني
المحقق للتواصل العقلي (التذكر) والبصري المثير للرائي ،بوصفها ميزة تنافسية تحققها للشركات المصدرة للمنتج
التسويقي ولتلبية تطورات ومتغيرات استراتيجية الذائقة (نصيف جاسم محمد .)elsada.net:بالتالي سيعزز اللون من
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فاعلية الذهن لتحقيق االقناع وتنشيط الذاكرة مع مراعاة عدم وجود رمزية عالمية للون لتغير مدلوالتها بما يتبع التنوع
الثقافي لكل مجتمع أو بيئة (.)William Lidwellm,2010:p48
-5أيديولوجيد اإلظهدر التقني:
اكدت جوديت وليامسون ان (صناعة األعان المعاصر اليهدف إلى تحقيق غايات تعليم الجمهور على كيفية استخدام
المنتج ،بل مايحمله من رمزية ومعنى أهم من المنتج نفسه) (محمد بن سعود :2008،ص )56هنا نؤكد ان األعان يختزل
ايديولوجيات تتخلل مفاصل واتجاهاته االقثتصادية ،السياسية،التجارية،الثقافية ،فمن طبيعة المنتج واالستمالة والمنافسة ،من
الممكن معرفة طبيعة النظم وااليديولوجيا السائدة للبلد الذي يسوق ويروج لتلك المنتجات ،السيما ان المعلن يحمل قصدية
في نشر وإظهار تلك المختزالت عن طريق توظيف التقنيات الرقمية بما يتوافق وفكرة الرسالة األعانية البعض يعتمد
برامج االلستريتر إلظهار االشكال الرمزية والبيانات اليصال الرسالة ،والبعض يعتمد برامج الفوتوشوب لمعالجة الصور
الفوتوغرافية بمستويات منها( .معالجة البكسل ،التكبير والتصغير ،التحويل والتقطيع ،خواص األهداف) (هند رستم،
 :2008ص.)39ومعالجات أخرى تعتمد تطبيق وسائط الملتيميديا في تصميم األعانات المتحركة .والباحثة هنا التود
االسهاب في شرح تلك التوظيفات لوجود العديد من الدراسات التي اغنتها لاستزادة ينظر (هند رستم :2008،ص.)161
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الفصل الثدلث (إجراءات البحث)
 1-3منهجية البحث :اتبعت الباحثة المنهج الوصفي في تحليل النماذج ،لرصد الظاهرة وتحليلها بما يقترن وموضوعة
البحث المنسجمة مع معطيات األيديولوجيا وأبعادها المتوافقة مع بنية تصميم األعانات.
 2-3مجتمع البحث :تضمن مجتمع البحث الحالي أعانات رقمية تم نشرها على موقع بينترس لتميزها باآلتي-:
 -1اقتران فكرة البناء التصميمي لألعان الرقمي مع التوظيفات االيديولوجية المعززة ألبعاد اتصالية وأبعاد اخرى.
 -2تنوع موضوعاتها المتوائمة مع البحث الحالي.
 3-3عينة البحث :تميزت األعان ات الرقمية في موقع بينترس بأعداد كبيرة يتم نشرها بشكل يومي ال يمكن عدها ،تتضمن
أفكارا واشكال متنوعة ممكن اعتمادها في إظهار البعد األيديولوجي،لذا تم اختيار ( )3نماذج تم اخضاعها للتحليل بعد
اعتماد الطريقة القصدية لألسباب التالية:
.1تضفي النما ذج المعتمدة وما تحويه من توظيفات فرصة للباحثة للتعرف على البعد األيديولوجي للتصاميم األعانية من
حيث أساليبها وبنيتها التصميمية.
.2تنوع توظيفات البعد األيديولوجي لتصاميم األعانات الرقمية لبيان فاعلية االتصال.
4-3أ وات البحث:
وصوال ألهداف البحث تم االعتماد على ما اسفر عنه اإلطار النظري الذي يجسد خاصة ادبيات التخصص ،لتكون محاور
اعتمدتها الباحثة بوصفها مفاتيح لتحديد الفئات الرئيسة والثانوية ألداة التحليل (استمارة التحليل) .3
3ـ 5-طرق جمع المالومدت :اعتمد البحث اثناء جمع المعلومات على دقة الماحظة بما يتوافق ودراسة الظاهرة.
 6-3تحليل الايندت:
 1-6-3الاينة رقم ()1

-1أيديولوجيد اإلظهدر للمثيرات البصرية في تصدميم األعالندت الرقمية:
اعتمد المصمم الكرافيكي على أيديولوجيا إظهار فاعلية البنية التصميمية بأعتماد المزاوجة بين الثابت والمتحرك
التي ساهمت في تفعيلها التوظيفات التراكبية البنائية المتجسدة في حركة الشكل التجسيمي ثاثي األبعاد لشكل الفايروس
المعزز بحركة تباعدية وتقريبية جاءت متوافقة مع مسرى الرؤية ومتوازنة مع ثباتية الحروف والعناصر البنائية األخرى
لألعان ،فضا عن اعتماد المصمم اللون االحمر لشكل الفايروس الذي ساهم بشكل كبير على زيادة فاعلية الشكل المقترن
مع الحركة التي اوهمت عين الناظر بزيادة حجمه الشكلي كلما اقترب من مستوى النظر أو العكس ،من تلك المتغيرات حدد
المصمم أيديول وجيا فكرية تنظيمية سيطر من خالها في إمكانية فرض السيطرة و استاب خوالج المتلقي لمتابعة الرسالة
االتصالية التي يحملها األعان عبر تفعيل العاقات البنائية للعنوانات بأنواعها المتعددة والنصوص والحروف والروابط
والفضاءات والقيم اللونية ومتغيرات حجوم االبناط التي تمثل ترسانة داعمة للفكرة االبتكارية التي اعتمدها المصمم ،مما
ساعد على إمكانية تحقق الربط الذهني بين فكرة الرسالة االتصالية للناتج التصميمي وعملية التلقي ،السيما انه تم توظيف
يجري اختيار الوحدات المكونة لهذه العينة بطريقة يؤخذ فيها بنظر اإلعتبار ان تكون قريبة من المتوسط للظاهرة التي يجري قياسها أو بحثها.
3
المالحق  ،ينظر محاور استمارة التحليل
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العنوانات بأحجام ابناط متنوعة وبأنواع متعددة فقد استطاع المصمم المزاوجة بينهما لتحقيق الدعم االتصالي معتمدا العنوان
الرئيسي بنوعه األمري الذي حمل دالالت توجيهية تحذيرية (  Beat covid 19تعني التغلب على كوفيد  )19تم ترميزه
باللون األحمر الدال على خطورة الموقف المقترن بزيادة فاعلية الجذب لما يملكه اللون من ترددات موجية عالية ،تم ارفاقه
بعدد من العنوانات الفرعية االرشادية تؤكد ضرورة (ارتداء الكمامة وغسل االيدي)...لتوعية الجمهور وللحد من قوة
انتشار الفايروس ،أيضا وظف المصمم العنوان الفرعي (  )Spread the wordباللون األحمر لتحقيق الغايات سابقة الذكر
مع بيان ترابطيته مع العنوان الرئيس لتحقيق وحدة العرض المتوافقة ومسرى القارئية وفق نسق إظهاري منظم بعيدا عن
االرباك والتشويش في إيصال الرسالة االتصالية .اما الجهة السفلى لفضاء األعان فقد تم توظيف العنوانات المقترنة
بالرسالة األعانية التي اظهرت تأريخ ومكان التجمع والذي ميزه المصمم باعتماد اللون االصفر لزيادة فاعلية الجذب
البصري مع تحقق التميز للنص عن بقية العنوانات االخرى ( ،) brictin park. 6pm 18th February 2020فضا
عن اعتماد عنوان اخر باللون االبيض استكماال للرسالة األعانية لتحقيق التواصل مع الجمهور المتلقي ( ( 1234
.HALL WAY STREET. ADD YOUR DETAILS HERE TO
 -2اناكدسدت األعباد األيديولوجية على تصدميم األعالندت الرقمية:
تجسدت األبعاد األيديولوجية في تصمييم األعان الرقمي الناتج من التنوعات اللونية المقترنة بمؤثرات سيكولوجية
وفسيولوجية اثارتها التنظيمات اإلظهارية للدالالت النصية وما تحمله من كوامن تسهم في اثارة واستيقاف مدركات التلقي
امام المنتج األعاني ليتأمل مدى خطورة الحدث ،فكل نص وجد في فضاءات األعان يحمل دالالت ارشادية تحذيرية
جاءت متوافقة معرفيا رغم التنوع الثقافي واللغوي لمستويات متلقي األعان والذي أسهم في توحيد ترجمة الرسالة
االتصالية بسبب اعتماد المصمم ايديولوجيا اإلظهار الشكلي للفايروس والنصوص كونها لغة بصرية معرفية مكتسبة من
الموجودات البيئية المحيطة والمتعايش معها سكان األرض التي باتت التحتاج إلى ترجمة وتفسير بمجرد النظر للشكل
(رمز الفايروس والنصوص )يتم ترجمة الرسالة االتصالية وتحديد اتجاهها الفكري وما تحمله من دالالت رمزية ذات أبعاد
بيئية وجمالية مثيرة للمحفزات البصرية.
-3تحوالت أيديولوجيد االتصدل التفدعلي وفق نظرية االستخدام واالشبدع المناكسة على تصدميم األعالندت الرقمية:
حرص المصمم على تفعيل الجانب االتصالي إضافة للقوة اللونية الجاذبة والحركة عبر توظيفاته للعنوانات ذات
الدالالت التعبيرية االرشادية والتحذيرية لمخاطر الفايروس المتجسدة بالمانشيت الذي اتخذ اكبر حجم بنطي وتمايز لوني
ومعان
الظاهر في األعان بكلمة (  )Beat covid 19وما تحمله تلك النصوص من لغة خطابية تعبيربة لها امتداد فكري
ِ
داللية محفزة لعملية التواصل على اعتبار ان اللغة البصرية متجه تواصلي مؤثر على ادلجة الفكر محققة بعد سيكولوجي
اقناعي تفاعلي ،فضا عن مزاوجتها بتقنيات إظهار تجسيمية للشكل الكروي للفايروس المقترن بوسائط الملتيميديا
( )multimediaبأعتماد وسيط فديوي مجسد لحركة شكل الفايروس ،ومن جميع تلك التوظيفات التقنية تم تفعيل العملية
االتصالية التي تؤكدها نظرية االستخدام واالشباع من حيث التكثيف المعلوماتي المقترن بروابط تشعبية ظهرت في األعان
من خال تفعيل العنوانات بمجرد الضغط عليها ينتقل المستخدم لموضوعات اكثر تفصيا ،لذا حرص المصمم توظيفها في
التصميم األعان ي لتحقيق االشباع البصري والفكري واالتصالي والمعرفي والثقافي ويعد هذا تحوال كبيرا للتفاعل
االتصالي النفعي.
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 2-6-3الاينة رقم ()2

-1أيديولوجيد اإلظهدر للمثيرات البصرية في تصدميم األعالندت الرقمية:
التراكيب البنائية المحفزة لتصميم األعان جاءت متوافقة ومتوازنة بين توزيعات الصورة الفوتوغرافية والنص
الحروفي فقد أسهم المصمم ابراز اللغة البصرية عبر الصورة وما تحمله من مضامين مباشرة ورمزية تمثلت بالقفل والزي
الواقي الذي يرتديه األطباء لتحقيق المزاوجة للرسالة االتصالية وإمكانية تحقق ترجمتها لبيان خطورة الحدث مع ضرورة
االغاق المعبر عنه بالقفل المحمول الدال على ضرورة االغاق لتحقيق السامة .الصورة هنا حملت داللتين األولى عبر
الزي تم التعرف على مهنة الشخصية المصورة والداللة الثانية القفل وما يحمله من رمزية ممكن ان تسهم في زيادة قابلية
الفهم والتفسير دون الحاجة إلى النص االيضاحي لتحقيق التواصل رغم تنوع اللغات بالنسبة لمستقبلي الرسالة االتصالية،
ولزيادة فاعلية البعد االتصالي للرسالة األعانية عمد المصمم توظيف النصوص الحروفية بعناوين امرية Reduce your
)( ) risk of covid-19 Infectionقلل من خطر اإلصابة بكوفيد  )19وعنوان اخر تحذيري تشويقي )!)Lock down
(اغاق!) وعناوين اخرى ممتزجة بين األمري والتحفيزي )- I stayed at work for youبقيت في العمل من أجلك-
عنوان تحفيزي) )- You stay at home for usابقى في المنزل من اجلنا-عنوان امري )،كذلك حرص المصمم
إظهارنص توجيهي ( Your LOGOشعارك) يحمل أبعاد داللية لجمع العالم بمفهوم واحد أو يكونوا تحت شعار واحد هو
الحفاط على الصحة.
ومن العناصر التصميمية التي استطاع المصمم توظيفها وفق تركيبات بنائية أسهمت بزيادة فاعلية الرسالة االتصالية
هي األلوان الثاث (األبيض واألسود واالحمر) فقد حدد خلفية األعان باللون األسود لبيان دالالت الحزن والموت الناتج
عن تلك الجائحة مما اعطى عمق تعبيري للرسالة االتصالية ،كذلك اللون األبيض وما يرمزه من دالالت السلم واألمان
وظفت في النصوص والعنوانات لتضفي دالالت مضاعفة لمكنوناتها التحفيزية والتحذيرية واألمرية لضرورات اتباع
التعليمات للسامة ،اما اللون األحمر بأبعاده الهندسية المربعة الشكل والحاوي للعنوانات األمرية الرئيسة والذي اتخذ تنظيم
مكاني سيادي وسط األعان لتحقيق الشد البصري والجذب ،نجد ان التنظيم األيديولوجي قد أسهم في إظهار كوامن تلك
العنوانات بفاعلية عالية ،بالتالي ان تلك التوظيفات التعبيرية قد زادت من فاعلية التكثيف اإلظهاري لدالالت كل منها
لتنعكس بشكل فاعل الغناء واسناد كل ما تم توظيفه من عناصر بنائية وفق أيديولوجيا شمولية انتجتها تظافرات العناصر
أجمع (الصورة الرمز النصوص والروابط والعناوين والشعار والفضاء) إلظهار قوتها الداللية التعبيرية.
 -2اناكدسدت األعباد األيديولوجية على تصدميم األعالندت الرقمية:
تضمن التصميم األعاني أبعاد متعددة استطاع المصمم ان يزيد فاعليتها عن طريق تنظيماته البنائية المترابطة
والمتوافقة ذات اإلظهار النسقي الذي أسهم في تحقق تلك الفاعلية االتصالية لترجمة مكنونات كل عنصر تصميمي يتضمنه
هذا األعان ،نجد ان البعد السيكولوجي متحقق من تأثيرات الصورة الفوتوغرافية التي جسدت شخصية طبية لها دور فاعل
في زمن الجائحة وما قدمه الصف األول من جهود فاعلة لتنعكس على ضرورات التعاطف والتأثر بمجرد تحقق المدركات
البصرية نحوها .اما مدركات الفهم والتفسير واالقناع فقد كان لرمزية القفل المقترن مع النصوص األعانية وترابطهما مع
فاعلية اللون االحمر وما يحمله من دالالت الخطورة فقد انتج إمكانية معرفية عالية ألن ما تم إظهاره من عناصر تصميمية
(الصورة ورمز القفل واللون) قد استمدها من الموجودات البيئية التي منها يمكن ان نُفسر الرسالة االتصالية دون الحاجة
إلى قراءة النصوص ،وهذا ما أسهم من ضرورات تحقق البعد البيئي والمعرفي واالجتماعي واالتصالي في آن واحد.
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-3تحوالت أيديولوجيد االتصدل التفدعلي وفق نظرية االستخدام واالشبدع المناكسة على تصدميم األعالندت الرقمية:
احتوى التصميم األعاني الرقمي على توظيفات أيديولوجية مكثفة ارتكزت الصورة والنص واللون الشباع التصميم
بمضامين تعبيرية داللية تتوافق مع نظرية االستخدام واالشباع بأعتماد وسائط رقمية متنوعة لتحقيق تبادلية المعلومات وفق
الروابط الدولية ( )www.health.govالتي منها تعطي إمكانية زيادة حجم النطاق المعرفي وبيان مدى خطورة تلك
الجائحة التي تسهم في زيادة المستوى المعرفي والتثقيفي عبر تلك الوسائط المعلوماتية المتعددة ،ونتيجة لهذه األهمية نجد
ان المصمم لم يكتفي بوضع الوسيط المعلوماتي أو الرابط الدولي لاتصال بل اعتمد على إظهار كلمة ) )Follow usوهي
أيضا عنوان امري اقترن إظهاره مع الرابط الدولي ( )Follow us:@ health.govانتجت تلك األيديولوجية إضفاء قوة
وإمكانية زيادة فاعلية التواصل واالستمرارية في استقبال الرسالة االتصالية.
 3-6-3الاينة رقم ()3

-1أيديولوجيد اإلظهدر للمثيرات البصرية في تصدميم األعالندت الرقمية:
تقنية اإلظهار التي اعتمدها المصمم تجسدت في التراكيب البنائية لتصميم األعان المرتكزة على الصورة المختزلة
للزمن المتطلب لنقل المعلومة واشراك مدركات التلقي نحو التفسير للرسالة أالتصالية .فقد اعتمد المصمم نمط إظهاري
لشكل البالون بطريقة ابداعية ترجمت اللغة بصرية بكل ما يحمله من دالالت كامنة وظاهرة لبيان رمزية الفايروس
المقترن بأديولوجيا فكرية نحو بيان ألتضاد بين الشكل والمضمون معتمدا المعطيات التي يحملها شكل البالون ،فرغم قوة
الفايروس وخطورته اال ان المصمم استم د شفافية البالون وإمكانية اختراقه وتفجيره بسهولة المتجسدة في غلق فوهاتها
المتعددة التي ترجمها للغة بصرية تجسد وسائل الدفاع المتوفرة وضرورة اتباعها ،ولتعزيز العنصر الرمزي للبالون وظف
المصمم العنوانات المعتمدة التي تميزت بمانشيت بحجم حروف اتخذت الحجم األكبر في فضاء األعان بأختيار نوع
العنوان األمري ذا البعد االرشادي والتوجيهي( Stay home. Stay safeالبقاء بالبيت) ( ).اعتمد النقطة الفاصلة للتوقف
والختزال النص الذي يدعوا البقاء امنا .وأيضا وظف المصمم عنوان امري اخر بحجم حرف اصغر( stop the
 )spreadيدعو إليقاف انتشار الفايروس ،والعنوان األمري الثالث الذي وظف بأصغر الحجوم الحروفية معوضا إياه بتنظيم
مكاني اتخذ الصدارة مقارنة بالعنوانات األخرى () Don’t let it balloon out of controlيجمل دالالت تعبيرية يوجه
عن طريقه بعدم ترك البالون أي (الفايروس) خارج سيطرتك ،من تلك التوظيفات نجد المصمم اتخذ من النص ورمزية
الشكل ودمجهما بتوليفة بصرية تحمل مضامين غير ظاهرة.
-2اناكدسدت األعباد األيديولوجية على تصدميم األعالندت الرقمية:
احتوى التصميم األعاني على توجهات سيكولوجية نحو تحريف مسار ترجمة شكل الفوهات المغلقة للبالون بلونه
األحمر لتعطي بعد جمالي وسيكولوجي ينذر بوجود الخطر وضرورة اتباع التعليمات االرشادية من خال تحقق االنغاق
المجتمعي التي اتخذ من شكل البالون لتجسيد لغة حوار بصرية لها أبعاد مجتمعية تحث على التباعد االجتماعي ،هنا
التصميم بمكوناته البنائية وتنظيماته البصرية اغنى التلقي بجوانب معرفية تُظهر حيثيات الفيروس واعتماد موجودات البيئة
لتجسيد تلك الرسائل وفق أيديولوجيا فكرية أسهمت في تحقيق األبعاد أجمع غاياته تحفيز الحث الثقافي.
-3تحوالت أيديولوجيد االتصدل التفدعلي وفق نظرية االستخدام واالشبدع المناكسة على تصدميم األعالندت الرقمية:
اقترن التصميم األعان ي على اعتماد عناصر لاتصال الحديث بما يتوافق ونظرية االستخدام واالشباع في التصميم
األعاني استطاع عن طريق تفعيل ايديولوجيا الشكل الرمزي للبالون وما يحمله من دالالت بصرية لتحريك الفكر نحو
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المضمون لتحقيق االتصال الفاعل واالقناع مع الرسائل األعانية التي يحويها األعان بكل تفصياته ،هنا حرص المصمم
اتباع البساطة في عرض الرسالة المعلوماتية ،وفي الوقت نفسه اغفل متطلبات نظرية االستخدام و االشباع في تفعيل
واستخدام الوسائط المتعددة التي تحفز فاعلية النشر والتواصل ،نجد ان التصميم اقتصرعلى اإلظهار المباشر ضمن الموقع
الرقمي دون إعطاء إمكانية للمتلقي للتفاعل وفق تعددية المواقع األخرى مما قد يُسهم في تحجيم وتحديد قوة االنتشار
التفاعلي.
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الفصل الراعبع ( النتدئج واالستنتدجدت )
النتدئج:
-1نتج عن توظيف تركيبات العناصر التصميمية وفق أيديولوجيا معلوماتية منظمة إلظهار األعان بشكله النهائي إلى زيادة
فاعلية دعم الرسالة االتصالية كما في العينات (.)1،2،3
-2نتج عن استخدامات نظرية االستخدام واالشباع اعتماد وتعزيز الثراء المعلوماتي عبر الروابط التشعبية كما في العينات
( ،)1،2الذي أسهم في زيادة فاعلية األبعاد األيديولوجية لمضامين األعانات ،اما العينة رقم ( )3اعتمد المصمم توظيف
الرمز ( ) +االستزادة المعلوماتية بمجرد الضغط عليه سيتحقق الولوج لوسائط معلوماتية مما يحقق بعد معرفي وجمالي في
آن واحد ،ورغم أهمية تفعيل تلك الوسائط اال ان بعض العينات افتقرت توظيفات الوسائط والروابط المعلوماتية كما في
العينة رقم ( )3التي قد تسبب تحجيم حدة وقوة انتشارها أو الحد من إمكانيات التشاركية مع الجمهور مما يقلل من التوازنات
بين ما يملكه األعان من قوة تصميمية لتتوافق مع حجم التطورات التقنية وإمكانات التداولية.
-3انتجت األيديولوجيا التصميمية أبعاد سيكولوجية موجهة وارشادية كما في العينات أجمع ،أدت إلى إمكانية زيادة قوة
التفاعل مع تلك الرسائل الموجهة لتخلق بدورها أبعاد معرفية استمدت تفسيراتها من الموجودات البيئية كما في العينات
( )1،2،3التي تساعد في زيادة القدرة االقناعية لتلك األعانات وما تحمله من مرموزات بالتالي إمكانية تحقق البعد
االتصالي التفاعلي.
-4احتوت العينات ( )1،2،3على نمط فكري وفق أيديولوجيا خاصة اعتمدها المصمم اظهرتها تنظيمات تصميمية فيها
امترجت الرموز والنصوص معا في إيصال الرسالة االتصالية بشكلها الفاعل ،وأسباب التوظيفات تلك تجلت في ضرورتها
ألنه في حال االستغناء عن أحداهما قد يسبب ضعف في إيصال فكرة الموضوع السيما انه يجسد حالة كونية جديدة
(الجائحة) تحتاج إلى توظيفات وسائل الدعم كافة لتعزيز األبعاد األيديولوجية المطلوبة.
-5نتج عن تصميم األعان ات وفق أيديولوجيا توظيف التقنيات المعاصرة بأعتماد الحركة كعنصر أساس كما في العينة رقم
( )1الذي أسهم في إضفاء قوة فاعلة للرسالة االتصالية ،بالتالي تلك االنعكاسات التي تنتجها تلك الحركات ستسهم في اثراء
البعد الجمالي والمعرفي والسيكولوجي خارج نمطية العرض التلقيدي التي تميزت بها كل من العينات (.)2،3
االستنتدجدت
-1ان اشتغال ثنائية النص والمضمون وتفاعلها مع رمزية الشكل واللون والتكوين كونتا معا بناء محددات ايديولوجية تعمل
على سيرورة تشكيل المعنى وبناء فضاءات أعانية منشطة للذاكرة متوافقة مع األبعاد االيديولوجية لفكرة التصميم
األعاني ،مما سبب في زيادة فاعلية الرسالة االتصالية.
-2ان األبعاد االيديولوجية تتشكل وفق قصدية المصمم التي يظهرها في الشكل البنائي لألعانات الرقمية ،لتحقيق غايات
منها تفعيل الخطاب االتصالي.
-3ان اشتغالية االساليب التصميمية في بنية األعانات ساهمت في إضقاء طاقة تعبيرية لها أبعاد ايديولوجية متنوعة أسهمت
في إضفاء الواقعية وزيادة الحافز البصري والذهني.
-4ان اقترانات بنية عناصر التصميم وفق رؤى ايديولوجية كانت سببا في تفعيل العملية االتصالية.
-5ان اعتماد توظيفات نظرية االستخدامات واالشباع وجعلها من مكمات التصميم األعاني حقق توافقا معلوماتيا ومعرفيا
واتصالية السيما ان االشب اع المعلوماتي مقترن بتطبيقات الوسائط المنصهرة في رحم عناصر الجمال المتجسدة باللون
والنص والرمز وفكرة موضوعات األعان المحفزة بدورها على العملية االتصالية.
-6ان استخدام أيديولوجيا المعلومات والمثاقفة الرمزية وخطابات اللون والشكل في بنية تصميم األعان الرقمي ،ساعدت
على تفعيل الرسالة االتصالية بكافة أبعادها المعرفية والسيكولوجية واالجتماعية ،ذلك ألن الرسالة الرمزية تتوافق مع
تطورات العصر الرقمي المتسارع والتي غيرت من مسارات وعادات القراءات المنعكسة على المتلقي.
التوصيدت:
إياء تفعيل الجوانب األيديولوجية وتوظيفاتها في تصاميم األعانات الرقمية ضمن تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي.
المقترحدت:
دراسة آلية توظيفات الوسائط المعلوماتية في تصاميم األعانات الرقمية.
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