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Abstract: 

The current research dealt with an important aspect of the technical processes in industrial 

design in a more precise manner than similar researches based on the title of the tagged 

research (the effectiveness of attraction and excitement in the design of industrial products 

(sports cars) as a model)، because of its importance in the design of industrial products in 

different shapes and sizes and multiple functions for its important and active role in human 

life, The research has dealt with four chapters. The first concerned with the statement of the 

research problem , which was determined by the following question: - Is the excitement 

reflected in its output concept on the recipient's sense of interaction with the industrial 

product?  

The importance of the research is summarized as follows: 

In that it sheds light on an important aspect of the modern technological aspects in the 

methods of car treatment externally and formall , it focuses on the aesthetic as well as the 

functional aspect in an attempt to attract the taste of the recipien , Because it is the shape 

that catches the eye in the beginning , which means more chances to sell , therefore , two are 

no different from the inevitability and importance of this stage, therefore، companies attach 

great importance to industrial design and are keen to make vehicles appear distinctive، and 

since every work begins with planning as you want to do it , here in the automotive industry, 

the whole design is based on fertile imagination , and then those fantasies turn into lines and 

thoughts. Lines and ideas that designers put on paper , after a lot of planning , modification, 

and available additions , an acceptable form that represents the silhouette of a new car is 

reached، after that , these shapes are entered on the electronic computer to produce a three-

dimensional shape to illustrate an imaginary image of that design, and the shape is modified 

until a satisfactory and distinctive result is reached. 
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This research is considered important because it enhances the sources of studies and 

enriches the knowledge base of students of fine arts majoring in industrial design and 

academic and industrial institutions interested in designing، assembling and manufacturing 

cars. 

The research goal included: 

The aim of the research is to present the reality of the formal output in relation to the concept 

of excitement and its implications for the design of modern sports cars. 

The limits of the research were determined by identifying the employment of attraction and 

attention in the design of industrial products. 

In the years 2015-2020 ، which are available on the Internet , a number of terms have been 

identified. The theoretical framework contained two topics. The first topic dealt with 

excitement and attraction in design, while the second topic dealt with the effectiveness of 

excitement in designing cars , and then came out with indicators of the theoretical framework. 

The third chapter included research procedures , as the descriptive method was used to 

achieve the research objectives after relying on the research community. The analysis was 

carried out on a scientific scale that was designed and applied to the research sample models, 

which consisted of (2) models that were intentionally chosen. After that , the researcher 

reached the most important results in the fourth chapter: 

1-Multiple designers for one design of the car، there is a designer for the exterior structure 

and another for the interior and for the electronics and electricals، which may cause confusion 

in the overall design of the car. 

2. The designs of some of them came with functional pluralism and attractive elements to the 

recipient for aesthetic purposes rather than utilitarian ones، especially in modern cars. 

The most important conclusions reached by the research: 

1. The geometric system of shapes and bodies that make up the design was provided through 

the use of straight and curved lines ، which gave a special aesthetic language that 

distinguished each car from the other. 

2. Employing colors mainly in the design gave importance to the factor of excitement and 

attraction , as it achieved tension، visual attraction , and output diversity in the design. 

3-Color plays a major role in achieving the attractiveness of the industrial product , hence the 

effectiveness of movement  ,  and then the stimuli of strangeness and unfamiliarity , regardless 

of the type of attraction، whether positive or negative، Each color has a certain positive 

percentage that differs from another color in the quality of attractiveness and quantity. 

The research ended with some recommendations and proposals. 

Key words: Effectiveness , Attraction , Excitement. 
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ي تصميم المنتجات الصناعية  ثارةال الجذب و  ةفاعلي
 
ف  

 أ )السيارات الرياضية(  
 
 نموذجا

 

    حسي   محمد موىس جعفر شب  

بية بغداد   ،الباحث  العراق  ، الرصافة األوىلالمديرية العامة لتر

 

 : الملخص

 من العمليات ا
ً
 مهما

ً
ي التصميم الصناعي بصورة  تناولت الدراسة الحالية جانبا

 األبحاث كتر دقة من مثيالتها من  أ لفنية ف 

 
ً
ي تصميم المنتجات الصناعية )السيارات الرياضية(  ثارة ال عنوان البحث الموسوم )فاعليه الجذب و إىل    استنادا

أنموذجا(    ف 

ي حياة    أهميةلها من  لما  
ي تصميم المنتجات الصناعية بأشكال وأحجام مختلفة ووظائف متعددة لدورها المهم والفاعل ف 

ف 

 . نسانال 

البحث البحث والذي تحدربعة فصول اهتم األأإىل    وقد تطرق  ي ول ببيان مشكلة 
بالتساؤل اآلتر   ثارة ال هل تنعكس    -: د 

ي بمفهومها ال  ي بالتفاعل مع المنتج الصناعي ؟ إعىل  خراج 
 حساس المتلقر

 : البحث فتلخصت فيما يىلي  أهميةما أ

ي  
ي كونه يسلط الضوء عىل جانب مهم من الجوانب التكنلوجية الحديثة ف 

 إخراجأساليب معالجة السيارات  ف 
ً
   يا

ً
فهو   وشكليا

 يركز 
ا
ي محاولة الستقطاب ذائق  عىل الجانب الجماىلي فضل

ي ف 
ي و ذلك ألن شكل السيارة ال يقل  عن الوظيق 

  أهمية ة المتلقر

ي فرصة أكتر للبيع، لذلك ال يختلف اثنان عن  عن مرحلة  
ي البداية مما يعن 

تصنيعها، ألن الشكل هو الذي يلفت النظر ف 

وىل التصميم الصناعي تلك    أهميةحتمية و 
ُ
كات ت بالغة كما تحرص عىل أن تظهر المركبات   أهمية  المرحلة؛ لذلك فإن الشر

، وبما أن كل    بشكل ممت  
ً
ي صناعة السيارات يكون التصميم كله مبنيا

عىل الخيال   عمل يبدأ بالتخطيط كما تريد فعله فهنا ف 

تلك   تتحول  ثم  ومن  التخطيط إىل    الخياالتالخصب  من  الكثت   وبعد  الورق  عىل  المصممون  يطرحها  وأفكار  خطوط 

إىل شكل مقبول يمثل خيال سيارة جديدة، بعد ذلك يتم إدخال تلك األشكال  والضافات المتاحة يتم الوصول   والتعديل

ي  
ي لنتاج شكل ثالتر

وت  األبعاد لتوضيح صورة خيالية لتلك التصميم ويتم التعديل عىل الشكل حنر  عىل الحاسوب اللكتر

ة إىل    يتم الوصول  ى   هميةالبحث عىل جانب من األيعتت  هذا  و   .نتيجة ُمرضية وممت   الدراسات ويتر يعزز مصادر  كونه 

كاديمية والصناعية المهتمة بتصميم  الصناعي والمؤسسات األ ص التصميم القاعده المعرفية لطلبة الفنون الجميلة تخص

 وتجميع وصناعة السيارات. 

 : وتضمن هدف البحث

ي عرض واقع حال ال 
 وانعكاساته عىل تصميم السيارات الرياضية الحديثة.  ثارةالشكىلي فيما يتعلق بمفهوم ال  خراجف 

ي تصميم المنتجات الصناعية.  وحدود البحث تحددت 
 بالتعرف عىل توظيف الجذب واالنتباه ف 

نتو المتوافرة عىل ال  2020-2015م باألعوا  . ثم تحديد عدد من المصطلحات . نتر
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ي    والجذب  ثارة ال ول  تناول المبحث األ  ،طار النظري عىل مبحثي   وقد احتوى ال 
ي التصميم. أما المبحث الثات 

  ثارةال فاعلية  ف 

ي تصميم السيارات
ات االطار النظري.  . ف   ثم الخروج بمؤشر

 إذ    البحث  إجراءاتوتضمن الفصل الثالث  
ا
ي وصول

بعد  تحقيق أهداف البحث  إىل    تم استخدام طريقة المنهج الوصق 

ي   ،االعتماد عىل مجتمع البحث
ي التحليىلي الذي تم االعتماد عليه ف 

وقد تم التحليل عىل مقياس علمي وهو المنهج الوصق 

ي  أهم    إىل  توصل الباحث  وبعد ذلك   ،( نماذج تم اختيارها بشكل قصدي2نماذج عينة البحث والمتكونة من )
النتائج ف 

 : الرابعالفصل  

المصممي   .1 اختصاص  التعدد  غت   ي  الخارج  الهيكل  تصميم  عن  فالمسؤول  الواحد  السيارة  تصميم  عمل  ي 
ف  مصمم   

ونيات وعنعن الداخىلي وعن الالمسؤول   ي بعض األ  لكتر
ي التصميم الكىلي للسيارة. الكهربائيات مما يخلق ف 

 حيان ارتباك ف 

ي ألغراض جمالية.2
ي    جاءت تصاميم بعضها بتعددية وظيفية وبعنارص جذب للمتلقر

السيارات أكتر مما هي نفعية وخاصة ف 

 . الحديثة منها 

ي توصل أهم  وكان من
 : ليها البحثإاالستنتاجات النر

والمنحنية مما    من خالل استخدام الخطوط المستقيمة  النظام الهندسي لألشكال والهيئات المكونة للتصميم توفرت.1

ت  عىط أ  . خرىكل سيارة عن األ لغة جمالية خاصة مت  

ي التصميم    األلوان   توظيف.2
الشد والجذب البرصي والتنوع   حقق إذ    والجذب   ثارة ال لعامل    أهميةعىط  أبشكل رئيسي ف 

ي ال  ي التصميمخراج 
 .  ف 

ات الغرابة و الالمألوفية    .3 ي بعده فاعلية الحركة ثم مثت 
ي تحقيق الجاذبية بالمنتج الصناعي وتأتر

 ف 
ً
 أساسيا

ً
يلعب اللون دورا

 
ً
 أم سلبا

ً
ي  آيجابية معينة تختلف عن لون  إن لكل لون نسبة  أكما    ،بغض النظر عن نوعية الجذب سواء كان إيجابا

خر ف 

حات وانتىه وكميتها  ،نوعية الجاذبية  .البحث بطرح بعض التوصيات والمقتر

 .ثارة ال  ، الجذب ،الفاعلية: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

ي   الطار المنهج 

 : مشكلة البحث

ي أتاحت لل 
من خالل    نسانالتحايل عىل العديد من جوانب حياة ال   نسان التصميم الصناعي هو أحد العلوم النر

ي أضافتها المنتجات الصناعية
 .األداء والقدرات الوظيفية والجمالية النر

من  جمالية  بقيمة  التصميم  يتضمن  ي 
فن  مجال  مع  التعامل  تربط    عند  ي 

النر التصميم  عالقات  فكار  ألاخالل 

ي لصنا
ي تحدد قبول المتلقر

ي  التصميمية مع بعضها والنر
عة المنتج الصناعي وهو يعد إحدى وسائل التواصل مع المتلقر

ي  
ي األفكار والمحتوى الذي يحمله، و ف 

ي ف 
ي تؤثر عىل المتلقر

ألنه يتم التعبت  عنه من خالل تماسك وتراكب األجزاء النر

ي 
ي التصميم  ثم تجريب وإدراك الشك  ،للتصميم الذي يحقق الجاذبية المرئية للمنتج الصناعي   تحقيق الجمال المرت 

ل ف 

ي  ي وفهم محتوى أفكاره و التفاعل بشكل سلن 
ي المتلقر

ي لنقل رسالة وتحقيق الهدف المنشودأو  الذي يؤثر ف   .إيجات 

وشكل   ومصمم وظائف  من  تحسن  ي 
النر المبتكرة  التصميمات  صنع  عن  المسؤول  الشخص  هو  السيارات 

مجالهم  نفس  ي 
ف  آخرين  مع  يعملون  المصممي    معظم  بعمل  أو    السيارات..  البداية  ي 

ف  وسيقومون   ، مهندسي   مع 

ةمتع المصممون صور ثالثية األبعاد وأكتر دقة، ويتإىل  تخطيطات مبدئية للسيارة عت  الكومبيوتر وتحويلها   . برؤية ممت  

ي 
ي كل لحظة من العرص الحاىلي والذي تالحظ سماته واضحة ف 

ي الشي    ع ف  ي والتكنولوج 
وإن التطور والتقدم التقن 

   الكثت  من تصاميم السيارات الرياضية
ا
ية الملحة وصول عملية إىل    منذ البدء بفكرة تخطيطها استجابة للحاجة البشر

ي لها األثر اإخراج
. ها والنر ي

ي عملية إيصال الفكرة والمضمون للمتلقر
 ألكت  ف 

ويرى   ،الستخدامي اداءه أوراء  والجذب لتصاميم السيارات الرياضية ثارة ال تكمن جمالية التصميم الشكىلي لنظم 

ي األ   -ومن خالل    ن يكون يكون التصميم مطابق للواقع االستخدامي للسيارةأنه يجب  أالباحث   داء والمظهر الخارج 

 المنسجم مع متطلبات المستخدم. 

ي 
ي التساؤل االتر

 : من هنا تمثلت مشكلة البحث ف 

ي بمفهومها ال  ثارة ال هل تنعكس  ي بالتفاعل مع المنتج الصناعي إ عىل خراج 
 ؟ حساس المتلق 

 البحث:  أهمية

ي كونه يسلط الضوء عىل جانب مهم من الجوانب التكن  أهميةتكمن  
ي  و البحث ف 

معالجة   أساليب لوجية الحديثة ف 

 إخراجالسيارات  
ً
   يا

ً
   وشكليا

ا
ي    فهو يركز عىل الجانب الجماىلي فضل

ي محاولة الستقطاب ذائقة المتلقر
ي ف 

ذلك  عن الوظيق 

ي فرصة أكتر  عن مرحلة تصنيعها، ألن الشكل هو ا  أهميةألن شكل السيارة ال يقل  
ي البداية مما يعن 

لذي يلفت النظر ف 

وىل التصميم الصناعي    أهميةللبيع، لذلك ال يختلف اثنان عن حتمية و 
ُ
كات ت بالغة    أهميةتلك المرحلة؛ لذلك فإن الشر

ي صناعة السيار 
، وبما أن كل عمل يبدأ بالتخطيط كما تريد فعله فهنا ف  ات  كما تحرص عىل أن تظهر المركبات بشكل ممت  

 
ً
خطوط وأفكار يطرحها المصممون عىل  إىل    عىل الخيال الخصب ومن ثم تتحول تلك الخياالت  يكون التصميم كله مبنيا

شكل مقبول يمثل خيال سيارة جديدة،  إىل   الورق وبعد الكثت  من التخطيط والتعديل والضافات المتاحة يتم الوصول

الل الحاسوب  األشكال عىل  تلك  إدخال  يتم  ذلك  لتلك  بعد  لتوضيح صورة خيالية  األبعاد  ي 
ثالتر لنتاج شكل  ي 

وت  كتر
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الوصول يتم  الشكل حنر  التعديل عىل  ويتم  ةإىل    التصميم  وممت   ُمرضية  جانب من    .نتيجة  البحث عىل  ويعتت  هذا 

تخ  هميةاأل الجميلة  الفنون  لطلبة  المعرفية  القاعدة  ى  ويتر الدراسات  مصادر  يعزز  الصناعي كونه  التصميم  صص 

 . كاديمية والصناعية المهتمة بتصميم وتجميع وصناعة السياراتلمؤسسات األ وا

 هدف البحث 

 وانعكاساته عىل تصميم السيارات الرياضية الحديثة.  ثارة ال الشكىلي فيما يتعلق بمفهوم  خراجعرض واقع حال ال 

 حدود البحث: 

ي تصميم المنتجات الصناعية.  : الحدود الموضوعية
 التعرف عىل توظيف الجذب واالنتباه ف 

 2020-2015 : الحدود الزمنية

نتالمتوافرة عىل ال  : دود المكانيةالح  . نتر

 

 تحديد المصطلحات: 

1.   :
 
لغويا يتوافق    تعريفجرى  الفاعلية  بما  يرى معن  المصطلح  ، كل  المختصي   الفاعلية من قبل مجموعة من  مصطلح 

 وطبيعة اختصاصه وما يهدف له. فقد  
 
ء من  بأنها "   ُعِرفت ي

فعل/ الفاء والعي   والالم أصل صحيح يدل عىل إحداث سر

ه، والفعال، ما يفعل من حسن"  ( 511، 1991، )فارس  عمل وغت 

عىل   صيغة أُعِرفت  "فعل     نها 
ا
مثل فعال  قيل  وقت،  بعد   

ً
وقتا الفعل  فعل  "إذا  ي    مبالغة 

ف  وجاء  وصبار"  عالم 

 لتكثت  الفعل"
ا
ء عىل فعال، ألن فعال ي ي  المخصص: والباب فيما كان صنعه ومعالجة أن يج 

 ( 107، 1981، )السامرات 

 :
 
ي االستعمال العام، قدرة النتاج بأقل أوقد ُعرفت الفاعلية اصطالحا

ي ف 
 "تعن 

ً
 ( 95، 1985)علوش،  مجهود" يضا

" ي يوصف بها أداء معي  
 ب أنها "الكفاءة النر

ً
 واجتماعيا

ً
 ( 301، 1979)عاطف غيث،  "وعرفت الفاعلية تربويا

المتعلم الكفء"أكما   ، وتكون من خصائص  المتعلمي   المعرف من قبل  بأنها "المقدرة عىل اكتساب  عرف 
ُ
ت   نها 

 . ( 293، 2000، )الحيلة

 
ً
ي الحصول عىل احتياجاتها من عىل    وعرفت أيضا

انها امكانية المنظمة عىل استغالل الفرص المتاحة لها من البيئة ف 

 ( .Yuxhtmam ،1967 ،377) استمرار نشاطها.  أجل المصادر النادرة أي الموارد ذات القيمة من 

 بما يتوافق مع إقدم يمكن للباحثة تعريف المصطلح ومن خالل ما ت
َ
: أجرائيا ي

 هداف بحثها وكاآلتر

: إالفاعلية  
 
إىل    نها تشمل تفاعل العنارص والمدركات الجمالية مما يؤديأحداث التأثت  والتغيت  كما  إهي القدرة عىل    جرائيا

ي المشهد البرصي لفضاء الحدائق الداخلية. إ
 حداث التكامل ف 
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2.  
 
لغة َب  الجذب 

َ
َجذ من  اه.    – :  إيَّ وتنازعا  نازعه  ء:  ي

السر وتجاذبا  به 
َ
َجاذ عنه  دفعه  ضد  فانجذب.  إليه  واجتذاب   

ً
جذبا

 _______( ،1984،83 ) 

ي إدراك لتأثت  الجذب
ي مؤثره  ، وهو يعن 

حيث    ،وإذا تأملنا معانيه األخرى نجده يدل عىل المباراة والمنازعة  . وتفكت  ف 

 بي   هللا  نسانيقال إن ال 
ء: نازعته إياه  ،وبي   الشيطان  ملقر ي

وهذا   وان لم يجتذبه إليه جذبه الشيطان ونقول جاذبته السر

 ( 204، 1967)الرازي،  المعن  يعت  عن تفاعل بي   طرفي   يمتلك أحدهما قوة تأثت  عىل اآلخر. 

 
 
ء منجذب  حدهما باآل أ   إثارةلة ديناميكية بي   شيئي   من خالل  كل حا   : الجذب اصطالحا ي

، 2008،  )زكي   ليه إخر شبيه السر

خرى ظاهرية تتصل  آوامل تضمينية بالمعن  والداللة و ن تقوم عىل عأ ما  إنها "وسيلة وظائفية  أوعرفها )العزاوي(    (155

ي عوامل التضمي   هي 
ي المحسوسات وما يتعلق بها من تداولية ثقافية إثارةبالشكالنية فق 

أو عوامل نفسية:   اجتماعيةأو  ف 

ي تباين وتطابق وتوافق"أ
ات برصية للعالقات التصميمية ف   ( 5، 2004ا.،  )رشيد  ما الثانية فتتعلق بالمحسوسات من تأثت 

 إالجذب  
 
ي للمنتج الص  : جرائيا

ي التفاعل المثاىلي بي   المتلقر
ناعي والشخص الذي يحقق التصميم، ومن  هي عملية تساهم ف 

ي تحقق األهداف المرجوة، فىهي عملية تشد االنتباه
 .خالل وجود البقع الجمالية والوظيفية ونقاط الجذب النر

 إثارة لغ. 2
 
َر  : ة

َ
ء  .مصدر أث ي

ّ ي من السر
ة؛ ما بقر ا أو  بقيَّ

َ
ذ
َ
ِل ه ب 

َ
اٍب ِمن  ق

َ
ي ِبِكت ِ

وت 
ُ
ت
 
ٍم  أو إثارة  من أصوله " }ِائ

ْ
إثارات )لغت    " ِمن  ِعل

أي العام    إثارة ،"كان من السهل إثارته  -الخواطر  إثارةالمصدر و تنبيه ناتج عن ُمثت  " بالكتابة عن  أو    هو التعبت  بالقول : الرَّ

ومحاولة   أفكارهم  عىل  للتأثت   والجماعات؛  الطبقات  أوضاعها،  إثارةمظالم  عىل  تثور  حنر  مها  ّ ة  إثارة تت  إحداث   : ذهنيَّ

بات الذهن، مسبِّ ة  إثارة لتحريك 
َّ
ال   إثارة : ال شعوري بها  يشعر  ة  ثارةال  ،نسانال  الخاصة   إثارة : الذاتيَّ ته  بفاعليَّ ما   عضو 

( ،_________1991، 5) 

 

يارة لغة3  : . السَّ

ا ،سار  ة  ،ست  ة سلكها وتبعها أي  ست   الجاري بي   الناس ه والسائر هو أجالخرجه و أتسيارا الست 

ي الركوب  ،السيارة
ين ونحوه وتستخدم ف  بالبت   ،  1991،  )الوجت   النقل  أو    القافلة وعربة الية شيعة الحركة تست  

321 ) 

األجزاء مركبة هي   السيارة اصطالحا:  من  من مجموعة  تتكون  متناسقة   .الميكانيكية آلية  األجزاء بصورة  تعمل كل هذه 

ي عرصنا الحال   وسائل النقل تحريك هذه المركبة، وتعتت  السيارة منإىل    بحيث تؤدي 
 ف 
ً
  ، 2020،  .)مشي   األكتر انتشارا

 واي باك( موقع
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ي 
 الفصل الثان 

ي التصميم  والجذب ثارةال المبحث االول: 
 
 ف

  ، خر يتعلق بالخوف والحزن والقلقجانبان، أحدهما يتعلق بحالة الفرح والشور، واآل   ثارةلل   -(: Excitation)  ثارةال 

ي تسبب  ثارةال أو    االستثارة مرادف للتحذير 
النر الطبيعية  ات  ثارة ال ، والظواهر  المنبهات والتأثت  القابلة    ،تسم  الظواهر 

ي يصعب بشكل  
،قياسها  للقياس النر ي تنشأ فالحاالت النس أو    مباشر

صوات  أهي منبهات محايدة ال تحىص )إذ    .عنها  ية النر

طية عند ال إىل  روائح( تتحول  –ضواء  أ – لوان أ – الجسم  أو  ذاكأو   والحيوان فتستثت  نشاط هذا العضو  نسانمنبهات شر

طي 
 ( 128، 1978، )جعفر  استجابة"أو  كله للقيام بعمل انعكاسي شر

ي الحافز، ويجعل )العضو الجسدي( أب  ثارةال ويرجع مفهوم  
نها حالة من تهيج المشاعر للشعور بقوة تحدث شعو ف 

 . (44، 2006)غالب، فعال 

 مظهران:  ثارةولل 

1- : ي  من  -خارج 
ا
 هائل

ً
ي تبث عىل مدى الزمن كما

)السمعية والبرصية  الثاراتوهو حالة عالقة بالبيئة المحيطة بالفرد والنر

ي الشكل )والشمية والذوقية واللمس 
 (. 1ية(. كما ف 

2- : وا  داخىلي بالتفكت   حالة عالقة  لطبيعة  وهو   
ً
وفقا االفراد  لدى  لتذكر 

الحسية  آ النفس    (Mechanism)لياتهم  علم  نظريات  عليه  وتطلق 

 المنبه من نتباهلال  إثارة كتر األ  هو شداأل  المنبه نإفرادية(  إوالال  –رادية  )ال

 الفكرة أو    الحجم أو    اللون  مثل الشدة  عوامل تعدإذ    األضعف،

ي  العوامل من والتنافر والحركة الغريبة
ي  االنتباه  تثت   النر

 ،التصميم ف 

وىل كمرحلة ذلكإىل    يحتاج والمصمم 
َ
ي  أ

ي  أنتباه شد  ف 
 التصميم نحو المتلقر

ي 
 ( 168 ،2008 ،)الحسين 

ي  ينجذ رادية عندماإ ال بصورة يحدث االنتباه من النوع وهذا
اتإىل    المتلقر ي انتباهه تسهم الشدة، لغةبا مثت 

  ف 
ً
 رغما

  عنه
ً
ي  قوة خصائصها بسبب  خرىاأل  تات  المث عن دونا

  بها  تتمت    النر
ا
 ملمس أو    شديد، لمعان أو    شديد  ضوء إىل    االنتباس مثل

 ج
ً
 : ثارية وهي التاليةائص لالنفعاالت ال وهنالك خص( 2014،116،زغلول (مبهر شكلأو   ،دا

،نجد  الذاتية:   -1 ي
ذاتر ات االنفعالية ذات طابع  لدرجة    الخت  تختلف من فرد آلخر  به،  إإذ  المحيطة  المادية  لألشياء  دراكه 

ي ي 
النر المختلفة  باآل وبالمواقف  بالنسبة عالقته    إذ تختلف استجابة األ  خرينمر بها وكذلك 

ً
تبعا المختلفة  ات  للمثت  فراد 

موقف معي   بينما قد ال يستدعي ذلك الموقف  أو    ندما يرى ظاهرةيحس بالضيق عأو    لدراكاته وللموقف، فالفرد قد يغضب

 . (274، 1979)السابق،،  خر آحساس لدى فرد ال  نفس

تمتىل  حياة الفرد بكثت  من الحاالت االنفعالية مثل الفرح، الحزن الخجل والعنف "تتعدد االنفعاالت الناجمة من   التعدد:  -2

ي عىل صور مختلفة"
 ( 121، 1983، )كمال االضطرابات وتأتر
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ي الدرجة:  -3
 
ي منافسة ولكن عامل الفرح يختلف ويتباين من حأو    قد يفرح الفرد لرؤية صديق   -االختالف ف

  يث الشدةلفوزه ف 

ي اال إن تكون واحدة وبنفس الدرجة و أن االستجابة لحدث معي   ال يمكن  الدرجة "أل أو  
ستجابة لالنفعاالت بردود  نما تاتر

 . (118، 1990، )محسن فعال مختلفة"أ

الخارجية:  -4 ات  والتعبب  العضوية  ات  بالتغب  الفسيولوجيإذ    االرتباط  ات  والتغت  المظاهر  من  بكثت   االنفعاالت  ة  ترتبط 

ات  أو    العضوية  ات العضوية كتغت   ما تعت  عن نوع االنفعال "وتتمت   االنفعاالت، بالتغت 
ً
ا ي كثت 

بالمظاهر الفسيولوجية النر

 . التنفس والنبض وارتفاع ضغط الدم

 يتم راحل بم الدراكية العملية تمر  لذا  كها،إدرا  يسهل معان  وذات  ومفهومة   واضحة تاالمثت   تلك  تكون  ن أ بد  ال

ي  الكيفية عىل التعرف بها
ي  الموجود الحسي  المثت   فيها  يتحول النر

 ذهنيةخرائط  إىل    شعور  مجرد من الخارجية البيئة ف 

ي  قبل من ومرتبة منظمة
ي  دماغ المتلقر

ي  تفاصيلها بكافة تتم  والنر
 ( 114 ،2001،عبد الحميد ) . ذهنه ف 

ا  ً ي تصميم المنتجات الصناعية، حيث تؤثر    ثارة ال   ،وأخت 
ي يبحث عنها المصممون ف 

هي أحد العوامل الرئيسية النر

ي االتجاه واألهداف 
ي بناءا عىل التأثت  البرصي الذي تحققه عملية التنظيم وتعزيز إدراكه الحسي وتوجيههم ف 

عىل المتلقر

ي تحقق عوامل أخرى تؤثر عىل تحقيق 
 .ثارةال النر

 

ي المنتج الصناعي دراالجذب وال 
 
 : ك ف

ي أهم    يعد عنرص الجذب هي 
ي مصلحة علم النفس كإحدى العمليات النفسية ومعناها ف 

ي تدخل ف 
العمليات النر

الداخلية بشكل  أو  اللغة هو األفعال الجذابة، والمغرية، والساحرة( وألن الناس يواجهون العديد من المحفز ات الخارجية

إليه   ، فإن االنتباه  تأثت  كبت  يومي المنبه، قد يشغل    .يكون سطحًيا وليس له  تأثت  هذا  ا عىل درجة 
ً
إيقافه، اعتماد يمكن 

، واالستمتاع بطاقة جذابة برصًيا ،الموجه نحوه.وقد يكون انتباهه ،انتباهه  .قد يتم تنشيط المنبه دون وعي

  ، (30، 2006غ.،    )سابق   باالبتهاج"ويتحقق الجذب بانفعال عضو الحس )انفعال سعيد( يتولد عنه شعور مفعم  

" للجاذبيأكما  العام  المعن   األ ن  ي 
ف  المحققة  الطاقة  ي 

ف  يتلخص  انتباهه" ة  وسحب  ي 
المتلقر جذب  عىل  وقدرتها   جسام 

 . (280، 1986، )جيالم

 والجذب يعد عملية تفاعل بي   المتسلم والبيئة وهو استجابة عاطفية ترتبط مع الشعور واالستمالة ومع قابلية 

عد حالة من االنفعال  
ُ
ي تحقيق متعة المشاهد، لذا ت

ات جسمانية، ويشار  الموضوع ف  نه رد فعل  أليه كذلك بإيصاحبها تغيت 

ي 
ة عقلية. إنسات  ي وخت  يولوجية وسلوك تعبت    يظهر من استشارة فت  

الم الشد  ي قوة 
تعن  ناشئة  "فالجاذبية  الناتج من طاقة قوية  ذاتية عاليةأباشر  من  أو    ما من مجال طاقة طبيعية 

 . (9، 2007ا.،  )رشيد  شياء مرئية"أ موضوع فيه تباين قوى بي   

ي تحفت    ألذا نجد  
 ف 
ً
ي تصاميمه دورا

ي استخدمها المصمم ف 
ي  إن لهذه الوسيلة النر

ي الذي هو الوسيلة النر
دراك المتلقر

ال  بها  ال   مع  نسانيتصل  معرفة  بها  تتم  عقلية  عملية  فهو  المحيطة،  التنبيهات    نسانبيئته  ي عن طريق  الخارج  للعالم 

ي  الحسية"
 . (51، 1999، )شوفر
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ي صفات واحدة متشابهة
اك ف  ك بي   العنارص الشتر

ي عل  . فالتجاذب هو يمثل الجذب المشتر
وم الطبيعة يعرف  وف 

  شياء مرئيةأمن موضوع تباين قوى بي    أو    ما من طاقة طبيعية ذاتية عاليةإالمباشر الناتج من طاقة ناشئة،    نه قوة الشد أ

ء المراد والجذب  ،(28، 1987)نوبلر،  ي
 دراكه. إيعكس الشعور اتجاه السر

ي أ لذا نجد 
ي أن مناطق الجذب الموجودة ف 

ي  ي تصميم تمثل المفاتيح النر
  أينبغ 

ً
ن يركز عليها المصمم ويحقق اتقانا

 لها، فىهي تعد 
ً
ي تؤدي  عاليا

ي  إىل    مناطق التحفت   الرئيسة النر
 لهدف المصمم ومبادئه النر

ً
استالم الكل بشعة ووضوح تحقيقا

 تحقيقها. إىل  يسغ

يتضح   األ أهذا  تذوق  يتم  ال  بصورة خاصةنه  والتصميم  عامة  الفنية بصورة  تمتلك خصائص  إذا    عمال  تكن  لم 

ي تمثل عنرص الجذب البرصي المهم، ويتحقق  
ي تصميم جمالية والنر

ي تعتمد    الجانب الجماىلي ف 
المنتجات الصناعية والنر

ي والتمتع وكذلك يهدف المصمم أ
 عىل عملية التنظيم للجذب االتصاىلي وتحقيق االستثارة للمتلقر

ً
لفة  يجاد األإإىل    ساسا

ي ل
ي تهدف أمستوى  والتقارب بي   التصميم والمتلقر

ي للمنتجات والنر
ات المختلفة  سيس التصميمتأإىل   داء الجانب الوظيق 

ي تنوع 
 . (22، 2002، )محمد  دائها أف 

 

ي 
ي تصميم السيارات  ثارةال فاعلية  : المبحث الثان 

 
 ف

يطلق الرياضية هو مصطلح  مقعدين عادة عىل  السيارة  ذات  والقدرة عىل   سيارة  الشعة  عالية  للقيادة  مصممة 

ي كلتا الفئتي   فإن األهم هو أن تحقق  المناورة وتنق
سم السيارات الرياضية بي   أن تكون بسيطة وبي   أن تكون فاخرة، لكن ف 

وا القيادة  أثناء  الجيد  الشعات التحكم  عىل  السيما  العاىلي    العالية  ألداء 

(http://id.loc.gov/vocabulary/graphicMaterials/tgm009987.html). 

ين. هذه السيارات كانت  إىل  ترجع أصول السيارات الرياضية تاريخيا  ي مطلع القرن العشر
أوائل السيارات الرياضية ف 

ي سباقات
ك ف  كيلو   15حصان )  20ذات قوة    1910لتر المصنوعة عام    3بسعه    كارلو   مونت األوىل مثل راىلي  الراىلي  تشتر

و   واط( وسيارة ي صممها 27/80PS دايملر  - استر
ي   .فرديناند بورشه النر ة سيارات دي أف ت  ولحقت بهم بعد مدة قصت 

كة دوريوت، فالنديت   ي أصبحت سيارات رياضية بعد تعديلها عن طريق كال من اتش ام ودابليو. و  )اختصارا لشر
بارانت والنر

ي أو  سيلفر جوست  رولز رويس  السيارةإىل  هذا بالضافة بنتىلي  .أو
 .الشبح الفىص 

زيادة مستوى الوظيفية عن طريق زيادة مساحة الجلوس، من خالل  إىل    اذ سغ بعض صناع السيارات الرياضية

ي سمحت بوضع اثني   من مقاعد الركاب كاملة الحجم عىل 
ي وسط السيارة، والنر

أسلوب واحد وهو وضع مقعد السائق ف 

 
ا
السائق قليل -https://ar.man-trailer.com/4139324-automotive-design-features)  .  كل جانب وخلف 

history-and-interesting-facts) 

ي ويمكن تحديد المقومات األ 
ي ال ساسية النر

ي انتاج وتعميق المعات 
ي التصميم الصناعي بما يىلي تؤثر ف 

 : يحائية ف 

ي  : وهي الصفة الغالبة لعموم التصميم  .الجدة1
ي يقوم عليها المنجز التصميمي وهي النتيجة النر

والحقيقة المنطقية النر

ة بكون التصميم حال  ليه المصمم ولم يسبق  إ خر ما توصل  آن الناتج يمثل  أن تم حلها و أ لمشكلة لم يسبق    ترتبط مباشر

ي التصميم عملية ال تقترص ،  حد أليه  إ
م لغة الشكل التصميمية  نما استخداإفقط عىل استخدام تقنيات جديدة و   والجدة ف 
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ي هذه  
الجديد والشك    داء أ فضل  أالجدة مع ضمان  ف  الشكل  لهذا  ي 

الثقافيةأ وظيق  المستويات  لألشخاص والشعوب    ن 

ي درجة تقبلها لهذه الجدةوالمجتمعات ت
ي ذلك عوامل    ،ختلف ف 

خرى عديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية  آكما يؤثر ف 

ي ترتبط بأيديولوجيات معينة 
 . (et ،1969 ،5)تفش التاري    خ والمستقبل وحياة الشعوب وفق منطلقاتها النظرية والنر

د ذلك النقص  ن ترتبط التصاميم الجديدة باحتياجات حقيقية عىل المستوى الشخىصي والجمغي ولسأوهي    . الحاجة: 2

أو    تختلف مستوياتها بي   حاجات مادية أو    من خالل سلوكه اليومي وقد تتعدد هذه الحاجات  نسانالذي كان يشعر به ال 

يجب  جمالأو    نفعية  ،تداولية حاجات  النهاية  ي 
ف  ولكنها  هي  إفالحاجة    (Whelpton  ،1975  ،188)  . شباعها إية  ذن 

ي لشباعها عن طريق المنتجات الصناعيةالوسيلة األ
ي يسىع المتلق 

 . ساسية الت 

ال التطلع  . 3 المعن   وهو  البد  :  الذي  ي 
المشكلة أيحات  يمثل حل  ال  التصميم  هذا  ي كون 

ف  المنجز  تصميم  ي 
ف  سخ  يتر ن 

ي الحارص  
ي  إأو    التصميمة ف 

 أوانها  أشباع الحاجة ف 
ً
نتج من مثيل  أسبقية عما  أهو قيمة حقيقية للمستقبل ويمثل    نما إو   يضا

ي ال تتن التصاميم  إ  ،عما تم اقتناؤهأو    له
ي عامل مع هذا المعن  ال النر

ي يقتنصها  شكالية مانسميإستواجه    يحات 
ة بالموديل النر

 أ مصممون 
ً
ي عملية االبداع فحسب و   كتر ذكاءا

ي قراءة المستقبل ومتطلباتهإليس ف 
ي ) . نما ف 

 ( 213،  2008، ،الحسين 

ي يبحث عإحدى طرق  إ: وهي  المنفعة  -4
  ، كانت منفعة ماديةأ بصورة متواصلة سواء   نساننها ال شباع الغرائز المهمة النر

ي تشكل الك هميةواأل . م معرفيةأجمالية 
ة هي لتلك المنافع النر حالة  إىل  ن تنقله من حالةأيمكن  نسانضافة جديدة لل إبت 

 
ً
   أفضل نفسيا

ً
   ومعنويا

ً
ي مفهومنا  إذا    نه ليس الكثت  من البشر قادرين عىل تحقيق كل المنافع ولكنأومن المؤكد    وماديا

بقر

 
ً
   للمنافع محدودا

ً
، مارك)هدافه.  أهو ما يتناف  ومنطلقات التصميم و للنخبة و   بهذا الفهم سيكون التصميم بالتأكيد تصميما

2009، 60) . 

ي يعود التصميم بها عىل ال إوعليه ف
   ،نسانن موضوع المنفعة يرتبط دائما بمقدار الفوائد الت 

ً
بكلف    وترتبط المنافع دائما

ي غرفة منعزلة  إمادية  
ي قرص فخم يحتوي عىل كل وسائل الراحة والمنافع ليس كالسكن ف 

تب عليها فالسكن ف  ضافية تتر

ي التصميم وكلفها المادية جعل من التصميم مستويات مختلفة لنفس المنافع وعىل 
وهذا الجدل القائم بي   قيمة المنفعة ف 

 . (76 ،2009مارك،،  ) . ميم وانتاجهحساب مستوى التص

ي بان التصاميم الجديدة    : التداولية  -  5
ي نجاح التصميم وتتطلب من المصمم تأكيد معناها االيحات 

وتعد من القيم المهمة ف 

 أ تداولية من سابقاتها. مما يجعله أكتر 
ا
ي وقد يكون من الصعب جم كتر تداول

ي التصميم ف 
ن واحد  آع كل هذه الخصائص ف 

ي المستهلكن يكتسب تصميمه هذا البعد ال أإىل  ولكن المصمم الحاذق يسغ 
ي المؤثر ف 

 . يحات 

ي للتداول: وهو  أ
ي تتسقإما المعن  الثات 

ات الحياة الجديدة    مكانية موافقة التصميم الجديد لألهواء والرغبات النر مع متغت 

ي االنتشار واالستعمال لمجموعة مواصفاته    بعادها االجتماعيةأبكل  
واالقتصادية والفكرية والمادية مما يكسبه شعة ف 

ي تصاميم األ العملية والج
 ديدة وكما هو الحال ف 

ا
بسيط وموحد يتناسب مع قدرات فئات اجتماعية ذات    جهزة اللمسية مثل

 . (77 ،2009بق م.،  )سا  دخل محدود 

وتتضمالوظائفية  -6 األ :  عىل  الجديدة  التصاميم  مقدرة  ي ن 
الوظيق  األداء  الوظيفية    الناحية  وترتبط   أفضل 

ً
بقيمة    يضا

 أديدة يحكم ابتكارها تحمل منطقيا  المنفعة المتحققة من المنتج الجديد فالتصاميم الج
ً
  مكانية إو  ،  عىلأأفضل ووظيفة    داءا

..الخ وكل . مان المتطورة والشعة العالية ومستوى استهالك الوقود نظمة األ أضافية جديدة كالتكييف و إقيامها بوظائف  

ي التصاميم الجديدةإىل  ذلك يشكل امتيازات وظيفية يسغ المستهلك
 . ( 218،  2008ا.،  )سابق  . الحصول عليها ف 
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ات ال   : طار النظريمؤشر

ي  .1
 . ساسية هي الشعة والمتانةلسيارات الرياضية كون وضيفتها األ تصميم ا استخدم عنرص الجذب ف 

ي آبناء تصميم باعتماده عىل  يستطيع المصمم .2
 . عىل وفق أسس وعنارص التصميم لية االدراك لدى المتلقر

ي  إثارة استطاع المصمم من خالل تصاميمه  .3
ي من خالل عنارص التصميم البنائية بكيفية دراسة بيئة المتلقر

 . المتلقر

ي من خالل الظاهرة الحسية ثرت عملية ال أ .4
جم دراك البرصي لدى المتلقر حالة ثابتة  إىل   حساس البرصي ليحولهال ويتر

 . ي
 وقرار نهات 

ية نسانبعاد ال ساس مواءمته لأل أمنجز التصميمي وليس محليته وعىل  ن فلسفة التصميم قائمة عىل عالمية التداول للإ .5

 . كافة
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 البحث إجراءات – الفصل الثالث 

 : منهجية البحث

ي 
ي ف 

كشف إىل    المالئم للوصول بوصفه المنهج    ،( تحليل العينة )دراسة الحالةاعتمد الباحث عىل المنهج الوصق 

 . الظاهرة المبحوثة وتشخيصها بأسلوب علمي دقيق

   : مجتمع البحث

ي تم جمعها من  نماذج ألنواع السيارات    4تضمن مجتمع البحث  
نت لوفرتها الرياضية المختلفة النر خالل مواقع االنتر

 . وتنوعها بما يخدم هدف البحث

   : عينة البحث

عينات )عينة قصدية( من  ( 3قام الباحث باختيار )  بالنظر لتنوع واختالف مجتمع البحث من السيارات الرياضية

 . مجتمع البحث األصىلي 

 : أداة البحث

ي تحليل العينات عىل  اعت
ات ال أ مد الباحث ف  للعينات من خالل ما  طار النظري والمشاهدة الصورية  ساس مؤشر

   . سبق من مجتمع البحث

 :  تحليل العينات 

  1عينة رقم 

موستانج فورد  رياضية هي   : سيارات  أمريكية   سيارة 

قبل من  كة   مصنعة  ي   فورد شر
ف  بداياتها  للسيارات، صممت 

ي من 
تصنيع لها كان  فورد فالكون، وأول   عىل غرار الجيل الثات 

ي العام 
 2011ف 

بمحرك  السيارة  مزود    4.6بسعة   ((V8))عمل  ليتر 

طراز   تشارجر((  ))سوبر  فائق  رؤوس  بشاحن  مع  ))إيتون(( 

اسطوانات ألمنيوم جديدة يوفران قدرات تدفق زائدة حيث  

 عند    390المحرك الجديد قوة  يولد  
ً
 390د/ د وبعزم أقىص للدوران يبلغ    6000حصانا

ا
د/ د بالمقارنة  3500قدم عند  /   رطل

  320مع 
ً
  317و  حصانا

ا
ي   / رطل

 . السابق. ولزيادة درجة صالبة المحرك بدرجة تتوافق مع زيادة العزم قدم ف 

 تحليل العينة:  

ي للسيارة    تمتعت سيارة الفورد موستانج باستخدام الخطوط الطويلة  بشكل جذاب من خالل تصميم الهيكل الخارج 

ي تعىطي انطباع بالقوة والحدة لكونها سيارة رياضية ففقد 
تارة    من جهة الشكل  ثارةال وضف المصمم عنارص الجذب و النر

دد الطويل لضافة  األ ومن جهة استخدام اللون  ي بقوةدراك حسي  إوبالتاىلي تعىطي  العي    إىل    إثارة حمر القوي ذو التر
  للمتلقر

إىل  ضافة عنرص الفخامة والسيادةإ( تمت والقسم الداخىلي للسيارة  ليها ) العجالت  إسود ومتانة المنتج وبإضافة اللون األ 
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اء هذه السيارة  المإىل    نقل رسالة إىل   فكرتهالتصميم حيث استطاع المصمم من خالل  ي بإمكانية شر
ي  أتلقر

ي  أينما كنت وف 

 . وذلك وضف عوامل الجذب البرصي بما يخدم التصميممجتمع 

 

 2عينة رقم 

 كمارو    : نوع السيارة

 2020: الموديل

ي سنة  
ي    قررت شيفروليه إنتاج جيل جديد من البانتر   1968ف 

ة كان ميول وهي سيارة كالسيكية ولكن ف  هذه الفتر

 منها  
ا
س  أغلب الناس ميول عرصية، فقررت شيفروليه إنتاج الكمارو بدل وأصبحت الكمارو وقتها أيقونة أمريكية ومنافس شر

 محط إعجاب وحنر إلهام مغنيي   وكتاب أمريكيي   للموستانج، وهي معروفة بكونها  

 تحليل العينة: 

الرياضية  تعد  السيارات  أكتر  من  واحدة  كمارو 

ي  
ف  نجحت  وقد  اليوم،  الطرقات  عىل  ا  ً ّ استقطاب تمت 

معجبي   جدد ألجيال طويلة. وعىل الرغم من أنها سيارة  

يكن فقط  مذهلة من حيث الشكل،   فإن تصميمها لم 

شعار   وهذا  األداء،  لتعزيز  ا 
ً
أيض بل  جمالية  ألغراض 

من مصممي كما يعتمده كل   التوازن  واحد  لقد عزز  رو. 

االستثنائية مكانة كمارو المرموقة بي   أشهر سيارات األداء، وامتاز هذا الطراز  األمثل بي   التصميم الجريء وتجربة القيادة 

ي التصميم وخاصة الجهة األ الر بحدة الفكرة  
من خالل    ثارةال و مامية لغطاء المحرك الذي امتاز بعنارص الجذب  ئيسية ف 

ي توظيف عنارص الجذب  اللون الت  
ي تقاىلي والذي نجح المصمم ف 

 . لدى المتلقر

المضمون، فىهي منحوتة بشكل   كل كما هي من حيث 
ّ
الش بتفّرد من حيث  الكمارو  ي جميل، وتتمتع وتتألق 

رياض 

السباق.   الفريد طبيعة عمل كمارو مع شبك  بمظهر مذهل مستوج من إرثها العريق عىل حلبات  ويعكس هذا المظهر 

ي الجزء  وغ
، تم دمج مصابيحطاء محرك بارزين. وف  ي

 . جديدة بتصميم منحوت  LED الخلق 
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 الفصل الرابع 

 النتائج واالستنتاجات

 النتائج 5-1

ي اتجاهيات الخطوطتنوعت التوظيفات  .1
ي الهيئة العامة للمنتج والذي تحقق من خالل  ف 

 . قوى الجذب ف 

ي السيارات  جاءت تصاميم بعضها بتعددية   .2
ي ألغراض جمالية أكتر مما هي نفعية وخاصة ف 

وظيفية وبعنارص جذب للمتلقر

 . الحديثة منها 

ي تفعيل عامل ال   ،الحجم  ،االتجاه  ،اللون  ،وظفت بعض العنارص مثل الخط .3
لما فيها من   دراك الحسي وفق قدرتها ف 

ي 
ي لتشكيل هيئة المنتج إثارةطاقة كامنة ف 

 . المتلقر

ي لهيئة بعض المنتجات كمحاولة للوصول  ثارةال تحقق عامل   .4 ي المظهر الخارج 
اىل حالة ثابتة لالحساس البرصي  إىل    ف 

ي والذي يصل
. إىل   للمتلقر ي والجماىلي

 نتيجة موائمة المنتاج الوظيق 

 

 : االستنتاجات 5-2

ا والمنحنية مم  من خالل استخدام الخطوط المستقيمة  تصميم توفرتالنظام الهندسي لالشكال والهيئات المكونة لل-1

ت كل سيارة عن األ عىط لغة أ  . خرىجمالية خاصة مت  

ي التصميم اعىط    األلوان توظيف    -2
حقق الشد والجذب البرصي والتنوع إذ    والجذب   ثارة ال لعامل    أهميةبشكل رئيسي ف 

ي ال  ي التصميمخراج 
 .  ف 

ي بعض من التصاميم   األلوان محدودية  أو    الواحد استخدام اللون    -3
ي ال   ف 

للمنتج  خراجتضعف التنوع ف  ي 
وبالتاىلي   النهات 

ي 
 . التقليل من مدى التأثت  عىل المتلقر

حــات 5-4  : المقب 

ح الباحث اجراء الدراسات  : اآلتية يقتر

1-  
ً
ي المنتج عربيا

ي  دراسة مقارنة بي   االسس المتبعة ف 
 . العالمدول  وما ينتج ف 

ي  أهميةدراسة تتناول  -2
ي المتلقر

 . الشكل وأثرها ف 

ي وارتباطها بالتفضيل الجماىلي للشكل الهندسي للتصاميم.  -3
 دراسة تتناول الجوانب السيكولوجية الخاصة بالمتلقر

 

 : التوصـــيات 5-5

ي 
 : يوضي الباحث بما يأتر

 التصاميم بأنماط وأشكال مختلفة تستمد قيمتها من خصوصية وبقياسات مختلفة.  أعداد ن يكون أ -1

ي   -2
ة العملية والعلمية ف  ي مجال التصميم وبما يحقق المزاوجة بي   الخت 

ي المتجدد ف 
التوجه نحو الجانب العلمي والتقن 

 . هذا المجال
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 : المصادر 

 .مرص  ، المعجم الوجت    ،معجم اللغة الصحاح ،م1991

ي اللغة واألعالما ،م1984
ق27ط ،لمنجد ف  وت.   ،، منشورات دار الشر  بت 

ة دار ،2ط ،"مستأنف منظور االستعارة و التشبيه " ،م2010يوسف،   العدوس، أبو  ،الطباعة و التوزي    ع  و للنشر  المست 

 األردن.  عمان

هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي    ع، الجزء    معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسالم  ،م1991بن فارس،    أحمد 

 الرابع. 

،  أحمد   معجم مصطلحات الوسيط، دار الكتاب المرصي، القاهرة.  ،م2008زكي

 ، ي
بية الفنية  ،دار المأمون ،جامعة حلوان ،الفن والتصميم ،م1999اسماعيل شوفر  مرص.  ،كلية التر

، بغداد.  عداد األ  ،م1990ثامر محسن،   النفسي بكرة القدم، مطبعة التعليم العالمي

ي شوارع المدينة، قسم الهندسة المعماري، الجامعة    ،م1989جعفر معن ابراهيم،  
المحددات البرصية لعالمات الداللة ف 

 التكنولوجية، بغداد، رسالة ماجستت  غت  منشورة. 

، بل :ترجمة ،1ط  ،الجمالية ما ،2009 ،مارك جيميت   جمة العربية المنظمة العربية الوحدة دراسات مركز داغر، شر   ،للتر

وت.   بت 

، ي
ي  التصميم فن ،2008 ،.حسي    اياد الحسين 

 
 .الشارقة .واالعالم الثقافة دار .3 ج  ..والتطبيق والنظرية الفلسفة ف

ي ، دار الكتاب 1ط ،مختار الصحاح ،م1967 ، محمد بن أت  بكر بن عبد القادر  ،الرازي وت.  ،العرت   بت 

ي فاضل صالح
ي العربية، ط  ،م1981 ،السامرات 

ي األبنية ف 
 ، جامعة الكويت. 1كتاب معات 

ي  ،م1985سعيد علوش،
وت.  ،معجم المصطلحات األدبية المعارصة، دار الكتاب اللبنات   بت 

، مرص   ،م، اسس التصميم1986،تر: محمد محمود يوسف ،سكوت، روبرت جيالم  . دار النهضة للطبع والنشر

الحميد  عبد  الجماىلي   ،2001،شاكر  عن    : التفضيل  تصدر  المعرفة.  عالم  سلسلة   . ي
الفن  التذوق  سيكولوجية  ي 

ف  دراسة 

ي للثقافة والفنون واآلداب . المجلس
 . الكويت . مطابع الوطن . الوطن 

 قاموس علم االجتماع الهيئة المرصية العامة للكتاب القاهرة.  ،م1979،خرونأو  ،عاطف غيث

ي بنية تصاميم اغلفة المجالت كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، )اطروحة   ،م2004العزاوي، حكمت رشيد،  
الجذب ف 

 غت  منشورة(. 

المعما2007العزاوي، حكمت رشيد،   النفس  ي علم 
العمارة، مدخل ف  ي 

السيكولوجية ف  اللغة  ، دار صفحات  1ط  ،ريم، 

، سوريا.   للدراسات والنشر

،4النفس وانعكاساتها وامراضها وعالجها، ط ،1983،عىلي كمال قية للطباعة والنشر وت.  ، الدار الشر  بت 
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