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 :الخالصة

والتكنولوجي الذي يظهر التغيَت الفكري يف السعي اىل توثيق االفكار يتلخص البحث احلايل بدراسة التطور العلمي 
سبل جديدة من شاهنا دراسة العلوم الفيزيولوجية واألنثروبولوجية واالفادة منها  وحبث االنسانية وتداول ادلعرفة عرب الزمن

يف زلاولة فهم النفس االنسانية واستحضار حالة االتصال البصري بشكل زلكم ميثل رلاال للمصداقية يف نقل ادلعاين 
ربط العاطفة بالصورة البصرية و  ومستكمال للمضمون الفكري واحملتوى ادلعريف وبالتايل توثيق االفكار االنسانية

وليا موضوع البحث ميثل نقطة بداية للسبل ادلتعددة اليت اختذىا ادلصمم كوسيلة لفهم احلالة االنسانية وحالة ادوالبار .
التصور لديو وربطها مع االشكال الصورية والرموز واستخدامها كًتمجة اتصالية لألفكار واالنفعاالت كظاىرة متفردة يف 

اضر مع تطور وسالل التوالل والسعي اىل حالة التمثيل واالتتزال واستخدامها لغة جديدة للتوالل ومنح الوقت احل
الرموز البصرية وظالفية استخدامية للتعبَت جتتاز حدودىا عامل الزمان وادلكان واتتالف االلسن والثقافات وتكون 

 ة البحث هبيئة التساؤل التايل:مشكلكانت  الذ االستيعاب.ولية وتفاعلية واسعة بذلك حالو مش

 دوليا تشكل لغة تطاب مشًتكة استخدامية يف وسالل التوالل االجتماعي ؟(ا)ىل ظاىرة البار 

 :تاالستنتاجا

تساىم الرموز االنفعالية يف تضييق ادلسافات يف تضييق ادلسافات النفسية بُت افراد العاللة الذين يعيشون يف نفس  -1
 ادلنزل.

االنفعالية اتاح للمستخدم فضاء واسع للتعبَت عن مشاعره كالوجوه الضاحكة والباكية او الساترة ان عامل الرموز  -2
 اليت ختتم هبا اجلملة او يستفتح هبا النص او تتوزع يف النص مثل عالمات الًتقيم ذلا قيمة داللية تواللية.

ومكملة لوظالفية ىذه الرموز وتطورىا   ادى تصاعد شعبية الرموز االنفعالية اىل انتاج تطبيقات ومنتجات متعلقة -3
 كثَتا على ادلستوى التقٍت، وىو مرتبط تلبية الحتياجات التعبَت ادلعقد عن ادلشاعر.

تطور الرموز االنفعالية من االشارات البسيطة اىل تعابَت متنوعو للوجو او رسوم متحركة او كاريكاتورية او تعبَتات  -4
 متحركة او لوتية.

 النفعالية توالال زلدودا، شلا يؤدي ذلك وقوع سوء تفاىم بُت ادلتخاطبُت من تالل تفسَت دلعٌت.قد دتنح الرموز ا -5

 جال حتتا ان الرموز التعبَتية تكسر حاجز العزل اللغوي بُت البلدان والشعوب ادلختلفة الن ىذه اللغة تتميز بكوهنا  -6
 حروف او قواعد او تنقيط او كتابة او حىت بالغة او انشاء.

 كلمات مفتاحية
 . الخطاب البصري , الخطاب المشترك, االستخدامية ( دوليااالبار )
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 الفصل االول:

 مشكلة البحث:
 المقدمة:

يعد التصميم من العلوم  اليت تنشر ادلعارف والثقافات وترمجة االفكار بقانون التعبَت ادلطلق واحلرية يف اغلاد ادلعٌت من 
التمثيل والتصوير الشكال الغرض منها الشرح وااليضاح دلفهوم تاص او فكرة معينة ذلا عالقة تالل ابتكار حاالت 

مباشرة مبا نريد ايصالو، وىو ميثل حالة التنفيذ احملكم ورلاال للمصداقية والتفرد واالثارة، وايضا استكماال للمضمون 
 اول ادلعرفة عرب الزمن.الفكري واحملتوى ادلعريف وبالتايل توثيق االفكار االنسانية وتد

ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي اتاح للمصمم االفادة من العلوم الفزيولوجية واالنثربولوجية ادلتطورة ، دتكن 
ادلصمم من تقدمي اساليب جديدة يف دتثيل االفكار دالمة التطور مبا يتماشى واحلاجة االنسانية ادلستمرة لربط العاطفة 

سواء كانت مصورة او مرسومة، وىي عملية ذلا اعليتها كلغة اتصالية غَت لفظية وتفاعلية مشًتكة ذلا  بالصورة البصرية
 معٌت وعمق واعلية كبَتة .

لذا ظهرت اجتاىات مفاىيمية حديثة لوضع جديد للتصميم من شانو االىتمام بالفكرة وايضاحها واالنتقال من الشكل 
 لبصرية اىل لغة غَت لفظية جديدة تتميز باالتتزال اليضاح ادلعٌت وادلفهوم.التقليدي يف الًتمجة والتجسيد للغة ا

وتعد ظاىرة الباريدوليا لبداية حالة التخيل والتمثيل الصوري العقلي للذات االنسانية كمحاولة لالرتباط بالواقع وىي 
من تالل الرسم والتصوير  دتثل واحدة من اجتاىات متعددة موضوعها حالة التمثل واالستعاضة عن مواضيع فكرية

يستدل عليها ادلستخدم)ادلتلقي( من تالل مدلول يفسر جزلية معينة فيو ولو عالقة مباشرة من شانو اضافة حيوية 
ودتاسك يف التصميم، وكذلك اتفاق فكري مجاعي على مضمون رمزية الشكل الشباع احلاجة النفسية باشكال رمزية 

ل من ادلخزون الفكري يف اشكال سلتزلة ذلا وظيفة استخدامية يف وسالل التوالل متداولة وتفاعلية تعرب عن كم ىال
 االجتماعي، وعليو وضع البحث ادلشكلة على ىيئة التساؤل التايل:

 ؟ة يف وسالل التوالل االجتماعيظاىرة الباريدوليا تشكل لغة تطاب مشًتكة استخدامي لى حالة التمثل واالستعاضة
 إهمية البحث:

 اعلية البحث احلايل يف:تأيت 

وما ميكن االفادة منو وتوظيفو يف رلال التصميم والواقع  (دوليا االبار او مفهوم )القاء الضوء على ظاىرة  -1
االتصايل ادلشًتك عرب الصورة البصرية ورموز استخدامية يف عملية االتصال الغَت لفظي جتتاز عامل االتتالف 

 وادلكان حتقق التوافق والتكيف االجتماعي.اللغات والثقافات وكذلك الزمان 
تأكيد مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي دلا لو من أثر واضفاء إبعاد ورؤى جديدة للقدرات التصميمية وما  -2

 ميكن ان طلصصو من رلاالت لتسخَتىا يف العملية التصميمية .

بلية تلق عالقات غَت تقليدية وتوظيف تسليط الضوء على ان التقنيات والربرليات الرقمية دتنح ادلصمم قا -3
بصري بُت العنالر الكرافيكية مبا يعزز االنعكاس االغلايب على التكيف بُت الفرد ورلتمعو، واتتصار 

 الفروقات وادلسافات بُت اجملتمعات االنسانية وتنشيط مركز احلس لديو.

ا ادلوضوع ورافدا علميا للدارسُت من ميثل البحث مكمال وحلقة جديدة من السلسلة البحثية اليت تناولت ىذ -4
 طلبة قسم التصميم والتصميم الطباعي وعاملُت يف رلال االتصال االجتماعي .

 



 
 هدف البحث:

دوليا( وتسخَت ذلك يف التصميم، لإلفادة اابراز دور العلوم  اليت تعٍت بدراسة النفس البشرية مثل ظاىرة )البار  -
عربالرموز االنفاعلية كوسيط اتصال خللق حالة توافق والتكيف باخلطاب منها يف تعزيز اجلانب االتصايل 

 ادلشًتك.
 بيان تاثَت الرموز الصورية ووظيفتها االدالية واالستخدامية واالتصالية يف التعبَت عن ادلشاعر واالفكار . -

 حدود البحث :

 عالرة(.احلد ادلوضوعي: دراسة )الرموز التعبَتية التداولية يف وسالل التوالل ادل -
رموز  -رموز كتابية –احلد ادلكاين:)الرموز التعبَتية ادلستخدمة يف وسالل التوالل االجتماعية وتشمل:رموز حروفية  -

 ملونة(.

احلد الزماين : الرموز التداولية يف وسالل التوالل  ادلعالرة اليت اتبعت هنج جديد عرب التصميم الرقمي باستخدام  -
 ًتة اعداد البحث النتشارعلا الواسع يف وسالل التوالل االجتماعي . التقنيات البصرية ، تالل ف

  : تحديد المصطلحات

 : دوليااالبار  -1

او برازونيوم: مبعٌت النفس الكلية ،اساس  براديوومعناه (parazonium–او  baraidismمن البادلة اللفظية) تأيت اللغة:- 
 (427، لفحة 1974)العاليلي،  والدوالت :ادلكنونات زلل شيء اتر، ءالشي لالعامل، حتو نفس  الوجود وعلتو،

ىي ظاىرة  ،ادلخيلة لتفسَت مؤثرات على اهنا مألوفة للمشاىد او ىو نوع من االيهامو " استسقاط بصري، :اصطالحا-
 دال يوجلورة او لوتا، بادراك ظلط مألوف بالرغم من انو  نما يكو نفسية يستجيب فيها العقل حملفز عشوالي عادة 

 (2، لفحة 2114)ابراىيم، شيء مثل ختيل الصور يف السحب وغَتىا" 

لربط احداث او اشياء كنوع من اضفاء مقالد لتجربة  ،واستسقاط عالقة متالزمة و اداة العقل ادلاديةىي  اجرائيا:-
 من ميل االنسان للبحث عن اظلاط تربطو بالطبيعة فيجمعها لتحميلها معٌت جديد. مستوحاة

 لغة الخطاب المشترك:  -3

 :نظام االتصال يستخدم بُت رلموعة من الناس يف بلد معُت، وتستخدم نظم متعددة لغرض االتصال.اللغة -   
)ابراىيم، 

 (2، لفحة 2114

إشارات اللُّغة :التعبَتات غَت الصوتّية ادلصاحبة للكالم ، وتعطيو بعض ادلعاين وتعربر عن االنفعاالت ادلختلفة كنغمة 
 (611، لفحة 1981)الرازي، الصوت ووحدتو والوقفات واالبتسامات والتأّوىات ونربات الصوت وغَتىا 

 (1974)العاليلي،  مر تاطبو بالكالم سلاطبة وتطابا.وسبب اال و التمييز بُت احلكم وضده:ىالخطاب -    

نتاج رسالة لشكل ذو فعل تواللي بصري لو فاعلية فكرية ذات ابعاد رمزية بولفها لغة  و: ىالمشتركالخطاب  -   
 شكلية حتمل معاين ودالالت من تالل تفاعل اجتماعي.



 :لغة الخطاب المشترك-4

:ىو طريقة للتوالل غَت لفظي باستخدام انظمة من الرموز ولغة ذىنية تالة مشًتكة حتاكي التعريف االجرائي-
 لبشرية وذلا مقدرة مشولية على جتاوز حدود الزمان وادلكان واتتالف الثقافات واللغات.الطبيعة ا

 (ىي الفعالية والكفاية والرضا، اليت حتدد حتقيق أىداف ادلستخدم يف البيئات ادلعينة usability:)االستخدامية -5

حالة التعبَت والتفاعل من تالل بعض الرموز لتحقيق ىدف معُت وتنطوي على عنصري القصد  و: ىالتواصل-
 (liddy & ccharles, ,1974, p. 21 .14) والتدبَت

باآلتر،وىو الفعالية او اي ارتباط طرفُت الواحد  يف ادلدى ادلكاين والزماين، عماال ينقطلفة  و: ىالبصرياالتصال  -
العملية اليت يراد هبا التعبَت عن االفكار وادلشاعر او تقدمي ادلعلومات اىل الناس ،عرب بنية الشيء الظاىر للعُت وادلرلي يف 

 (2، لفحة 2114)ابراىيم،  الضوء.

 االجرائي:لغة الخطاب المشتركة االستخدامية:التعريف  -6

ىي آليو ونظم رمزية يبتكرىا ادلصمم بناءا على ضرورات تواللية، ووسيلة مناسبة لتشكيل رمزي للتعبَت عن 
االفكاروادلشاعر ولغة اتصال غَت لفظية مرلية عادلية تتميز ببساطتها الشكلية ادلختزلة مبتعدة عن التعدد يف التاويل 

 . والتفسَت، شلكن فهمها بيسر لتحقق الرسالة االتصالية

 

 الفصل الثاني :

 البارادوليا-المبحث االول-اوال:

دتيل الطبيعة االنسانية اىل البحث عن اظلاط لربط االحداث او االشياء لتحميلها معٌت معُت ،الضفاء تمهيد: -1
الصفة العلمية او ادلصداقية او اعطاءىا اعلية تفوق حجمها الطبيعي،ان ىذه احلالة دتثل مدى الًتابط بُت العقل 

 وادراك ظواىر العامل الذي حولنا.
: تشَت الرؤى ادلعالرة اىل ان  لغة االتصال البصري مستمدة من ادلعرفة وىي عملية انعكاس الواقع دوليااالبار  -2

وعرضو يف الفكر االنساين، اذلدف منها بلوغ احلقالق ادلوضوعية ادلبنية على ما دتكن االنسان من اكتسابو من 
واىر الواقع وحتقق من مكونات البيئة احمليطة بو، وتضع قوى الفكر االنساين وقدراتو مفاىيم وافكار تالة بظ

ادلختلفة عالقة متوازنة لتحديد البنية الذىنية لإلنسان وتكييفو ادلباشر بالبيئة وتداتلها معا عن طريق ثالث 
 مستويات فيزيالية واجتماعية وبيئية.

توجهُت سلتلفُت يف مفهومهما لكن مندرلان معا يف الغاية العتبار ان ويتفاعل الفكر االنساين والبيئة من ناتج 
مكونات البيئة ىي زلفزات للفعل االنساين، ويشَت التوجو االول )االنثربولوجي( اىل الكيفية اليت ميكن هبا جعل 

البيئة حملاولة  العمليات ادلعرفية ذات معٌت لالنسان، اما التوجو )السيكولوجي( فيميل اىل تكثيف ادلعلومات عن
 (2114)ابراىيم، فهمها واعطاء تفسَتات واسباب كامنو تلف الظواىر الطبيعية( 

دوليا  احدى النواحي السيكولوجية لفهم البيئة احمليطة ومن الوسالل اليت استخدمها االنسان لربط اوتعد ظاىرة البار 
وربطها باحمليط ، وىي نوع من انواع التوالل وزلاكات الواقع وىي ايضا وضع ادلعاين ادلستمدة من اخليال 



لتفسَتات ادلخيلة ادلنطقية وىو منحى تطوري عند البشر يسَت ضلو حتويل التصورات اىل ماديات ذات قيمة ومعٌت 
 ووجود حسي.

وتشَت الفرضيات يف ىذا التوجو اىل ان االنسان لديو ميل طبيعي للبحث لعمل مطابقة بُت التصورات العقلية 
والنماذج العشوالية ادلوجودة يف الطبيعة احمليطة واليت ميكن تفسَتىا بسهولة ، وىذه احلالة ختلق انواعا من الرموز 

معٌت ، وان اخليارات الواقعية تسَت ضلو ارضاء احلاجات  الشكلية او الصورية اليت نسعى ال عطاءىا تفسَت ػلمل
والرغبات واليت تأيت من القدرة والقابلية على دتييز العنالر ادلدركة بصريا وربطها بالصور الذىنية ادلخزونة 

ياء وادلكتسبة باالعتماد على اخلربات السابقة وادلتكونة بفعل العمليات العقلية اخلالة ببناء وتكوين لور االش
ادلوجودة يف البيئة يف الذىن واضفاء ادلعاين عليها وبذا يتم اندماج الًتكيب احلسي والشكلي مكونة الصورة النهالية 

 .(89، لفحة ccharles، ،1974و  liddy. 14)يف العقل. 

وشلا سبق نرى ان ىناك حبث دالم الغلاد وسالل سلتزلة للتعبَت عن ادلفاىيم وادلكنونات  -لغة الخطاب المشترك: -3
االنسانية وىي مستمرة عرب العصور، كذلك الرغبة يف االنفتاح على العامل اخلارجي وتنامي احلاجة اىل توسعو 

 قيقها.مديات احلوار والتوالل ىي غاية تستدعي الدراسة والوقوف على السبل ادلمكنة لتح

ان حالة التوالل والتوافق والتكيف بُت الشكل وادلعٌت ىي تاللة اخلطاب ادلشًتك، اذ ان اخلطاب ادلشًتك 
حيث ان  1اليطرح قضايا الواقع ادللموس بطريقة مباشرة ولكن يعتمد قضايا مستعارة من ظلاذج موجودة مسبقا 

ىي مرتبطة بالفكر وسلزونة من التجارب ادلستمدة من ىناك لغة شكلية دتثل تطاب لتوليل ادلعلومات اىل ادلرسل و 
البيئة احمليطة والتجارب السابقة ومقارنتها فتشكل رموزا مرتبطة بالبيئة يتفق على داللتها الرمزية ومطابقتها مع 

ية الشكل لتحمل قصدا زلددا مثل لفظة )برتقالة( شكلها الصوري الكتايب و تًتجم ذىنيا مع لورة الربتقالة  النمط
ادلخزونة يف الذىن، مث حتققو تالل استخدامو يف العملية االتصالية وىي دتثل حالة قصدية ليكون شكل الرمز ىنا 
مبثابة الوسيط الفعال يف تعزيز عملية التوالل وتفعيل عملية اخلطاب ادلشًتكة من تالل اعتماد االشكال اليت 

و ادلفاىيم ادلرتبطة هبا لتشكل حلقة ولل يف سلسلة عملية حتمل مدلوالت ذات مواضيع زلدده يف الزمان وادلكان ا
 التوالل وادلخاطبة ادلشًتكة.

 Emoticonsالتعبيرات االنفعالية  -ثانيا : المبحث الثاني

.  (8تتحدد وظيفة الرموز الصورية يف عملية االتصال وفاعليتها يف صلاح اجلانب )التأويلي (* والوظائفية: االشكال-1

وقدرة ىذه الرموز على توضيح معٌت زلدد أوجزلية زلدده دلفهوم ما، وحتمل (6-4، الصفحات 2116مي العبداهلل:نظريات االتصال و العبداهلل، 
عرفيتها مصداقية واثارة لتفعيل العملية االتصالية وجعلها اكثر تكييفا، فتتخذ تلك الرموز مكانتها وفاعليتها بناءا على 

اليت اكتسبت شرعيتها من تالل ابعادىا التداولية وفق سياقات ذات ابعاد تركيبية ومنظمة ،حتددىا انساق العرض 
 ،2116)الرميو،  واالظهار لدالالهتا الظاىرة والباطنة واليت منها يتشكل اخلطاب االتصايل الغَت لفظي ويزداد تأثَتا وتشويقا.

 (14لفحة 

وتتفعل وظالفية الرموز يف العملية االتصالية الغَت لفظية نتيجة ادلخيلة والربط الذىٍت واالػلالي، ويكون دور ادلستخدم 
ىو اعادة بناء اللغة التواللية باستدعاء الرمز، فينشأ حينها )قدرة توليفية وسحرية على نشر الوحدة والدمج والتوليف 

                                                           
 

                                                              

 



 2االرادة والفهم وىي حاجة غَت ملحوظة لكنها تكشف عن نفسها من تالل عملية ادلوازنة( اليت تستخدم من قبل
فيتم تفعيل تلك الوظالف بسبب حقيقة العالقات القالمة بُت ىذه الرموز ومستخدميها، وتربز (11، لفحة 2113)عباس، 

يف النهاية وسيط للتعبَت عن اللغة الغَت لفظية،كونو ػلمل لفة شكلية  قيمتها من تالل مصلحة من يتداوذلا فهي
بنالية ذات نسق ونظام وبنية داللية .وىي تبُت القوة الفعلية اليت قادهتا التداولية يف جتاوزىا للبعد الظاىري اىل البعد 

 االستداليل الباطٍت للغة الشكل.

نشأت احلاجة اىل استخدام الرموز كأداة فاعلة واساسية يف العملية االتصالية وحاجة  التواصل االستخدامي: -2
 جديدة لدى ادلتلقي ادلعالر للقيام بالفاعليات احلياتية بصورة اكثر تكييفا.

ية  وضرورة اتصالية ذلا حسابات وشرطيات زلددة لتكون على مستوى التلقي واالدراك والذاكرة اذ التتوقف اللغة االتصال
كوهنا تعبَت وتفاعل من تالل الرموز اليت تنطوي على قصد معُت دون استكمال مرورىا بالفاعلية وحتقيق اذلدف 

 الرليسي يف التوالل وىو حالة التوافق و التكيف.

وتربز ىنا دور الوظيفة الرمزية كأداة استخدامية الستكمال حالة التوالل واالستخدامية ،واليت تتم"بقصدية زلددة 
وعي وتوجو فكري وادراكي وانفعايل، فاالستخدام يشَت بصورة غَت مباشرة اىل ما نفعلو مع االشياء، اذ تعد عملية وب

شلا ػلقق ذلك حالة التجاوب واستيعاب ادلعلومات  3االتصال حقيقة اساسية للوجود االنساين والعملية االجتماعية" 
 -رموز كتابية  -عرب عنها الرموز بأنواعها  سواء كانت )رموز حروفية ادلستمدة من تلق حالة التفاعل بُت ادلعاين اليت ت

4رموز ملونة او لور( -رموز دلسية –رموز رقمية 
(Joness & sSensing, ,2000) من مدلوالت زلددة او اػلاءآت وبالتايل تلبية

 االداء الوظيفي.

الشكل ورمزيتو االدالية أو االستخدامية واليت تدل كل منها على نوع زلدد من  فادلعلومات ادلعرفية تتحدد وفق عنصر
  ( االنسانية بولفها نشاط من انشطة العقل البشريergonomicsالتفاعل وىذا مرتبط باحلالو االرجونومية )

كوسيلة للتفاىم على مستوى ادلادي والفكري ،وايضا ترتبط بالوظالف االربعة للوعي االنساين )الفكر والشعور واحلس 
 واالحساس( واليت سخرىا ادلصمم الستكمال ادلعٌت كأساس ودافع للتفاعل.

اتصالية غَت لفظية أو جزء تعتمد استكمال الوظيفة وادالية الرمز واستخدامو كوسيلة  الوظيفة االدائية االتصالية:-3
من عملية اخلطاب ادلشًتك على اعلية اغلاد الرموز سهلة الفهم  معتمدة على تعبَت الوجوه اثناء االنفعاالت النفسية و 
ادلشاعر االنسانية ادلختلفة، إن اضطراب التكيف يكون نتيجة طبيعية لالنفعال واجلانب التعبَتي الظاىري للمنفعل ىو 

من حركات واشارات وتعبَتات يف قسمات الوجو ، ودتثل ىذه العملية قناة اتصال غَت لظفية مابُت  ما يصدر(2114)العقيلي، 
5ادلستخدمُت وىذا يساعد يف معرفة االنفعال عند االترين من الناس قياسا مع انفسنا 

  (167، لفحة 2112و اذلامشي،  167) 
وحتوي ىذه القناة ادلعلومات الكافية لتكون ماللمة للمستخدم ماديا ومعرفيا لتكمل ادلعٌت الكلي االتصايل 

ويتفق علماء االجتماع وعلم النفس االجتماعي على أن االتصال مل يكن شلكنا بُت البشر دون االتفاق " االستخدامي،
بالبيئة ،ويًتتب على ىذا االتفاق تشابو الستجابات الناس، فيزداد التفاعل بينهم  على معان موحدة للرموز ادلوجودة

                                                           
 
 

. 

 

 



.فادلستخدم يعرف معٌت الرموز (247، لفحة 2111)عبداحلميد،  6بازدياد ترباهتم االتصالية ادلرتبطة بادراك ىذه الرموز ومعانيها"
بق واخلربات السابقة لتعزيز ولف شعور واحساس زلدده واتتزال ىذه احلالة من عبارات بسبب ادلخزون ادلعريف ادلس

ونصوص كتابية اىل رموز لتوضيح سلوك زلدد يتناسب وما يشعر بو ادلستخدم، ويف ىذه ادلرحلة ينتقل دور الرمز من 
 ذلا من قبل ادلستخدم.وظيفة رمزية وولف ذىٍت معُت، اىل اداة استخدامية مادية كمعلومة مادية تتم تباد

(7-2، الصفحات 2114)العقيلي،  Emoticons االنفعاليةالتعبيرات -4
   :ميثل االتصال عملية تفاعل  كلغة اتصالية

الرموز، اجتماعي يستخدمها الناس لبناء معاين تشكل يف عقوذلم لورا ذىنية للعامل ويتبادلون ىذه الصور عن طريق 
فالرموز تشَت او دتثل اشياء حقيقية يف احلياة وتشكل لورا ذىنية ذلذه االشياء يف اذىاننا وعقولنا، فاالتصال نوعان 

7 اتصال لفظي )منطوق او مكتوب( او غَت لفظي )االشارات واجلسم و الرموز(
)قال تعاىل" قال ريب اجعل  (2112)للنشر،  

اللفظي تتحكم فيو عوامل بيولوجية  (، االتصال غَت41آل عمران،آية يل اية قال آيتك اال تكلم الناس ثالثة ايام اال رمزا". 
)احاسيس، مشاعر، عواطف(، لغتو عادلية )االبتسامة مثال( وىي عبارة عن استسقاطات بصرية دليل النفس البشرية اىل 

تعد احد حاالت الربط النفسية ذلذه احملاكات   Paradoliaوليا ادوالبار  فهم الطبيعة واحمليط االجتماعي،االرتباط و 
إالستسقاط بصري و ادليل إىل إدراك الصالت وادلعاين بُت األشياء غَت ذات  Apopheniaباعتبارىا فئة فرعية من 

يف الغيوم  واالشكال الصلة. وعليو حُت ننظر اىل شيء ما يقوم عقلنا مبحاولة إغلاد األظلاط ادلألوفة وبالتايل نرى الوجوه
يفسرون أظلاطاً عشوالية من الصور أو أظلاط  . كما قلنا الظاىرة ىذه ميكنها أن جتعل البشر(1)انظر شكال أو الصخور وغَتىا

اليت تعد اسرع وسيلة يف نقل ادلعاين من ادلرسل للمستقبل ولكن (Sagan( ،1995))  8الضوء والظل على أهنا تعبَتات وجوه
 الوقت. ليس من السهل دالما قراءة تعبَتات الوجو ألهنا قد تعطينا معاين وختفي اترى يف نفس

ان تعبَتات الوجوه قد تعطي معٌت امشل واسرع للمشاعر واالنفعاالت من التعبَت اللظفي ادلباشر، كما أشار القرأن 
" وايضا السعادة قولو تعاىل 1عبس، آية الكرمي يف آيات كثَتة عن تعبَتات الوجوه مثال لعبوس كقولو تعاىل "عبس وتوىل . 

لقمان، آية "،الستكبار قولو تعاىل "وال تصعر تدك للناس..... 39،38عبس اآليات . "وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

9" وآيات كرمية اترى عديدة تصف ادلشاعر االنسانية من تالل تعبَتات الوجوه 18
 (2117)احلسُت،  

 
 ( )وجو اإلنسان اجملهد( من الصخر األمحر )حديقة مَتكانتور الوطنية، فرنسا(1شكل ) 

                                                           
 
 
 

 

 



، وىنا من (2)انظر شكل   وىناك كثَت من العلماء استعان بالظاىرة يف الدراسات النفسية مثال اتتبارات ىَتمان رورشاخ
مكن أن ينظر إىل رلموعة بسيطة من اخلطوط  ودوالر بسرعة على أهنا وجو ، وحىت ميكن تفسَتىا على أهنا تعرب عن 

  (3)انظر شكل عاطفة معينة 

 
 رورشاخ ( حرب األسود والرمادي ، اخلفافيش ، فراشة ، البطاقة اخلامسة من اتتبار2شكل )

يُذكر أن أول استخدام للرموز حيث  ". emoji"اميوجي  بظاىرة باريدوليا ىيمثال معالر على إرتباط ادلشاعر 
الرموز ىذا ورغم بساطتها ادلطلقة ولكنها يتم 1999التعبَتية كان يف اذلواتف اخللوية يابانية الصنع يف فرباير/شباط 

تفسَتىا على أهنا تودد وزلبة   تفسَتىا وفق ادلشاعر االنفعالية وبطرق سلتلفة جداً. فان الرموز التعبَتية وجو يتم
لقلق واالمل والتعب واخلوف والغضب. وىذا التصنيف ػلدث أيضاً حىت قبل ان كاكاالبتسامة واخلجل اوعدالية وعنيفة  

يف أشياء سلتلفة تكون ذلذا السبب فإن الوجوه اليت تتم رؤيتها (2116)عز الدين،  11يفسر الدماغ ادلعلومات اليت وللت اليو
ادلشاعر ادلرتبطة هبا متشاهبة اىل حد ما، فمثاًل الوجوه يف الغيوم البيضاء تثَت مشاعر الراحة، ولكن ان رأينا الوجوه يف 

 غيوم تريفية سوداء فهي لن تًتك االثر نفسو.

 
 ( دوالر وتط شلكن ان تعرب عن شعور معُت3شكل )

ىو تطور طبيعي للتوالل بُت البشر منذ الِقدم، ويعترب نوع من أنواع الفنون الثورية مثل  الرسم على جدران  صلد أّن استخدام الرموز التعبَتية
 الكهوف والتوالل بالكتابة اذلَتوغليفية، وغَتىا من أشكال التوالل اليت اندثرت، وأترى اليت تطورت حىت وللنا دلا ضلن فيو اآلن.

 مؤشرات االطار النظري:

سانية دتيل ضلو ربط االحداث اليت دتتلك لفة العلمية وادلصداقية وأعطاءىا اعلية تفوق حجمها الطبيعة االن -1
 الطبيعي.

 احلاجة االنسانية دتيل اىل استخدام ادلعاين ادلستمدة من اخليال وربطها باحمليط كنوع من انواع التوالل. -2

وحتوذلا اىل ماديات ذات قيمة ومعٌت وجودي لفة الوجود احلسي  العقلية البشرية تعطي التصورات الذىنية -3
 .وتستمد ذلك من لور االشياء ادلوجوده يف الطبيعة ليكون اندماج حسي وشكلي

                                                           
   ىَتمان رورشاخHermann Rorschach 1884-1922 طبيب نفسي سويسري الذي، وضع إتتبار رورشاخ . اإلتتبار كما ىو معروف عبارة عن بقع

ية للشخص من االشكال من احلرب دتثل أظلاطًا جتريدية ظلوذجية ويطلب من الشخص النظر اليها وحتليلها واحلديث عما يراه. ومن ىناك يتم إستنتاج احلالة النفس
 والوجوه اليت يراىا.

 



 احلاجة اىل االنفتاح على العامل اخلارجي تستدعي اتتيار لغة مشًتكة واضحة ومفهومة وسهلة االستخدام. -4

 حتمل االشكال ادلتفق عليها قصدا" زلددا". -5

 لور(. -رموز ملونة -رموز دلسية -رموز رقمية -ية ىي)رموز حروفية_ رموز كتابيةالرموزالبصر  -6

 دتثل الرموز البصرية وسيط فعال يف تعزيز عملية التوالل واخلطاب ادلشًتك . -7

 دتتلك الرموز البصرية جانب تاويلي لتوضيح معٌت وجزلية زلددة ادلفهوم وحتمل مصداقية وأثارة. -8

عليتها يف اخلطاب ادلشًتك من تالل ابعادىا التداولية وسياقات منظمة حتددىا دتتلك الرموز البصرية فا -9
 انساق العرض لتحقيق التوافق والتكيف .

 الرموز الصورية ىي وسيط للتعبَت عن اللغة الغَت لفظية كونو ػلمل لفة شكلية ونظام وبنية داللية. -11

 اعادة بناء اللغة التواللية باستدعاء تتفعل الوظالفية نتيجة ادلخيلة والربط الذىٍت واالػلاءي مث -11
 الرمز.

ان االتصال الناجح ىو عملية مستمرة ومتكاملة تتم من تالذلا نقل ادلعاين واالفكار من طرف اىل  -12
 آتر.

ترتبط الطبيعة االرجونومية االنسانية بولفها ويلة تفاىم على ادلستوى ادلادي والفكري بالوظالف  -13
 س واالحساس(واليت تسخر الستكمال ادلعٌت.االربعة )الفكر والشعور واحل

تستكمل الوظيفة االدالية للرموز الصورية كوسيلة اتصال أو جزء من عملية اخلطاب ادلشًتك عندما  -14
 تكون ىذه الرموز سهلة الفهم وامكانية التعامل معها.

 
 

 الفصل الثالث/

 :اوال/اجراءات البحث

التحليلي، احد اركان البحث العلمي قالم على اساس ولف اوال /منهجية البحث:اعتمد ادلنهج الولفي 
الظواىروحتليلها وتعد النتالج اليت ضلصل عليها، نتالج علمية معتمد عليها، واالجوبة اليت ضلصل عليها من الولف 

 .والتحليل الدقيق سيمثل حلوال للمشاكل ادلطروحة هتدف يف النهاية للولول اىل نتالج مقنعة

 :بحثثانيا /مجتمع ال

يتكون رلتمع البحث من مجيع انواع الرموز الصورية الشالع استخدامها يف وسالل التوالل االجتماعي وىي على 
رموز ملونة( واليت شاع استخدامها تالل ىذه السنوات،  -رموز رقمية  -رموز حروفية -عدة انواع )رموز لورية

للعينة ،وكانت العينة ادلختارة وادلمثلة رلتمع البحث وقد اعتمد يف االتتيار عينات قصدية متنوعة شلثلة ظلوذج 
 ( ظلاذج . 31االللي وعينتو عددىا )

 :ثالثا /عينة البحث

والل االجتماعي، توسالل المن ثلة للمجتمع االللي من تصاميم )الرموز( ادلستخدمة مت اتتيار عينة قصدية شل
ومت اتتيارىا كمجتمع شلثل موضوع البحث على اعتبار اهنا من التصاميم ادلعالرة واليت اتبعت منهج جديد عرب 

يف االتصاالت وتواجدىا يف  بشكل كبَت وشالعاستخدامها اتتيار قصدي للنماذج اليت مت التصميم الرقمي ومت 



لغرض البحث والتحليل للولول اىل  %(11نسبة )،( ظلاذج 9يار)معظم االجهزة االتصالية الذكية ، وقد مت اتت
ومل يتمكن الباحثان من حصر رلتمع البحث بالعدد زلدد كون النماذج على النتالج ومت استبعاد ادلتشابو وادلكرر 

يتناسب وموضوع  النماذج اتتيار  لذا كان ازدياد حبسب احلاجة الدالمة لتوليف احلاالت واالحداث ادلختلفة،
 .البحث

 :رابعا /اداة البحث

مت اعداد استمارة زلاور التحليل اعتمادا على ابرز ادلؤشرات اليت نتجت عن االطار النظري وزلاوره لغرض اصلاز 
 (2ملحق رقم ) :وقد مت تصميمها بشقُت  متطلبات البحث

 .حتليل العينات على اسس  الدالالت التعبَتية للمشاعر : الشق االول -

 .حتليل العينات على اسس فنية : الشق الثاين -

  :خامسا /صدق االداة والثبات

رة مامت عرض االست ولغرض حتقيق الشرط ادلوضوعي يف اداة البحث )لدق االداة( ومناسبتها لقياس الظاىرة البحثية،
العلمية لتقييمها، ومن مث على اخلرباء من ذوي االتتصاص لتكتسب الصدق من الناحية البحثية باعتماد مالحظاهتم 

 (2ملحق رقم ) ( وحتليلو ومطابقة التحليل مع اخلرباء اخلارجيُت1مت اتتيار ظلوذج واحد)انظر ملحق )

 (% 81ُت التحليل االول والثاين )للولول اىل معرفة نسبة االتفاق وقد كانت نسبة التحليل ب 

 

 

 تحليل العينات 

 (1نموذج رقم ) 

 
 الوصف العام:

عبارة عن دالرة ملونة بالون االلفر وحبدود بالون االسود حتتوي بادلنتصف االعلى على زوجُت من االشكال ىي 
البيضاوية بالون االسود إما يف اجلهة السفلى يوجد قوس متجو اىل االعلى ينتهي من اجلانبُت باقواس بالون االسود ، ان 

 ادلنتظمة ىو لرمز الوجو مبتسم.رلمل العام للشكل ادلكون من ىذه االشكال اذلندسية 



 الدالالت التعبيرية:

تشكل العينة داللة أشارية، ورمزية فيما يتعلق باالستعارة بالوجو ادلبتسم ،وحقق السيطرة على التعبَت االنفعايل  يف 
بالسعادة او الرضى حتقيق ادلعٌت الفرح وشد ادلتلقي وتعد ىذه العينة انعكاس البسط انواع الرموز يف تعبَت عن الشعور 

للمتلقي إستجابة السرور أو السعادة ىي نتالج إرضاء دافع ما. وكلما كان الدافع قويا أو عميقا  بالنسبة للفرد كان 
أكثر كفاءة على بعض السرور لديو ويظهر ىذا النوع من اإلنفعاالت يف أشكال سلتلفة كالفرح الشديد أو الشعور 

 بالرضا .

 (2نموذج رقم )

 
 ف العام:الوص

ىي عبارة عن دالرة ملونة بالون االلفر مالل للربتقايل بتاثَتات الضالل وبال حدود ػلتوي من جانبُت االعلى على 
شكل قوسُت باجتاه االسفل ادلالل، اسفلهما بادلنتصف دالرتُت ويوجد اسفلهما قوسيُت مركبة باجتاىة االسفل مجيعها 

لونية اغمق وصلد يف اجلانب وسط االيسر شكل قطرة ادلاء بالون  متكونة بالنفس لون الدالرة احمليطة ولكن بدرجات
 السماوي وبدرجتُت ضوليتُت العطاء العمق للقطرة ، يف اجململ العام ميثل الشكل وجو حزين يقطر عرقاً . 

 

 الدالالت التعبيرية:

سية، كمفهوم تواللي والقصدية كان السياق التعبَتي يف تصميم ىذا الرمز الظاىر بشكلو االيقوين ادلتنوع تعبَتات نف
تعد ىذه العينة التلقالية للمشاعر أدت دورا كبَتا يف مضمون تعبَتات الوجو اليت تنقل رسالل مضمرة زلملة بادلعاين، 

انعكاس عن الشعور تالب األمل ولكن بشكل بسيط ػلدث عن االنسان يف حالة تغَت توقعاتو بشكل بسيط و عن 
لة للحل ويظهر ىذا النوع من اإلنفعاالت يف أشكال سلتلفة كسماع نبأ غَت سار او نتيجة حالة غَت سليمة لكنها قاب

العرق البارد ىو الذي ينتج عن غَت مرضية عن عمل او شعور حبزن طفيف، ميكن ان تكون شكل القطرة يعرب عن 
  عن التوتر.التوتر أو اخلوف، أي أنو ال ػلتاج جلهد كبَت يسخن اجلسم وميكن إرساذلا عند التعبَت

 (3نموذج رقم )



 
 الوصف العام:

ىي عبارة عن دالرة ملونة بالون االلفر مالل للربتقايل بتاثَتات الضالل وبال حدود ميثل زليط الوجو، ػلتوي من 
جانبُت يف ادلنتصف على شكل بيضاوي مفرغ من االسفل للداتل  يرمز للعينُت شبو مغمضة، اسفلهما بادلنتصف 

تهي جبانبيو شكل اقواس او نصف دالرة ميثل الفم و بنفس لون الدالرة وبدرجة لونية اغمق وشكل شكل مستطيل ين
مقسم اىل ستة مربعات بصفُت و بلون االبيض وحدود بالون االسود حتاكي يف اجململ العام ميثل الشكل وجو مبتسم 

 ابتسامة عريضة تضهر مجيع االسنان ومغمض العينُت .

 الدالالت التعبيرية:

ػلمل الرمز طاقة اجلذب البصري من تالل مالمح الوجو والًتابط احلسي مع الشكل يف االظهار العينان مغمضة بشدة 
اليت جعلت لفي االسنان تظهر لتمنح ادلتلقي حلظة للحوار وتساؤل حول اسباب االفراط يف التعبَت عن السرور، 

مالمح الوجو وىو ضحكة شبو مصطنعة تظهر من تالل حيث دتثل ىذه العينة بأظهارىا الوجو ضاحك فهي حتاكي 
اغماض العينُت و ظهور لفي االسنان،  ميكن ان تكون ضحكة تلقالية للمجاملة او ضحكة لالستهزاء اوالتخوف 
ادلصطنع او االنزعاج من كالم او حدث اثناء التوالل اللفظي ويظهر ىذا النوع من اإلنفعاالت عند ادلتلقي يف أشكال 

 اج اللطيف .كالفرح الشديد أوالسرور واحيانا نوع من انواع االحتجسلتلفة  

 (4نموذج رقم )

 
 الوصف العام:

ىي عبارة عن دالرة ملونة بالون البنفسجي مالل بتاثَتات الضالل وبال حدود ميثل الوجو، ػلتوي من  االعلى تارج 
القرون، ويف وسط زليط الدالرة بادلنتصف الشكل الدالرة وعلى جانبُت شكل مثلث مالل  ومقوس االضالع يرمز اىل 

قوسُت مفرغ منهما قوس ثاين باجتاه االسفل بالون االسود مركب يف هنايتهما اسفلى شكل بيضاوي اليت عطت رمز 
العيون الغاضبة كما احتوى يف اجلزء االسفل من الدالرة على شكل قوس منحٍت اىل االسفل ميثل الفم وػلتوي على 
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ف دالرة يف النصف االعلى من الدالرة وباللون البنفسجي الفاتح وىوميثل دلعان ادلنطقة، يف اجململ العام شكل شبو نص
 ميثل الشكل وجو العفريت يعترب شخص أقل شرًا من الشيطان.

 الدالالت التعبيرية:

بطاقة تيالية يصبح اللون لقد تعامل ادلصمم مع الرمز بذات حرة سيكولوجية بعيدة عن العالقات ادلادية احلسية ودتتع 
فيها ىو احملدد دلهاية الوجو العفريت ادلوجود يف االساطَت  فهي حتاكي مالمح الوجو وىو بنظرة غاضبة يظهر ذلك من 
تالل رفع احلاجبُت  و العينُت ادلتقاربة و ظهور الفم منحٍت اىل االسفل ، وميكن استخدام ىذا النوع من اإلنفعاالت 

شريرة او تذكَت بان ىذا العمل بو نوع من عدم الشرعية او سلالف للعادات او االعراف ولكنو ال للداللة على فعلو 
 يصل اىل مستوى اجلرمية .

 (5نموذج رقم)

 

ىي عبارة عن دالرة ملونة بالون االلفر مالل للربتقايل بتاثَتات الضالل وبال حدود حتاكي الوجو ،  الوصف العام:
ادلنتصف على شكل اقواس تنتهي بدالرة من االجتاه اليمُت العيون ، اسفلهما بادلنتصف شكل ػلتوي من جانبُت يف 

مستطيل  اوتط مستقيم يرمز للفم ويف نصف دالرة بقع محراء على كال جانبُت دتثل محرة اخلدين، يف اجململ العام ميثل 
 جلانبية .الشكل الوجو ليس مستمتعا وال مسليا وال حزينا يظهر لذلك من النظرة ا

 الدالالت التعبيرية:

أضيق ، وىنا جتعل العالقة بُت تعبَتات الوجو أو فهم أوسع إلى اضحى ذلذا الرمز دالالت  اشارية  يؤدي بادلتلقي  
دفعو إىل شك واحلَتة عن سبب مالمح لوجو منفعل وعابس والذي توبُت ردة فعل ادلتلقي فعال توالليًا ولغة حوارية 

ستياء، مبينة أنو يستخدم للتعبَت عن عدم الرضا ،  ميكن ان تكون النظرة والصمت بشكل الفم دليل ينظر نظرة آثار ا
االنزعاج البسيط او زلاولة االستعطاف او كسب اىتمام ادلؤقت ويظهر ىذا النوع من اإلنفعاالت عند ادلتلقي يف 

 ج .أشكال سلتلفة كالعبوس أواحلزن اخلفيف واحيانا نوع من انواع االحتجا 

 (6نموذج رقم )



 
 الوصف العام:

ىي عبارة عن دالرة ملونة بالون االلفر مالل للربتقايل بتاثَتات الضالل وبال حدود ػلتوي من جانيب االعلى على 
درجة ، اسفلهما بادلنتصف قوسُت باالجتاه االعلى ويوجد اسفل قوسيُت على 45شكل قوسُت باجتاه مالل بزاوية 

ينتهي من االسفل بشكل غَتمنتظم يبدأ الشكل من منتصفي اجلانيب الدالرة اىل االسفل وبالون اجلانبُت شكل مثلث 
االبيض ويف منتصف الدالرة يوجد قوس باجتاه االسفل مجيعها متكونة بالنفس لون الدالرة احمليطة ، يف اجململ العام ميثل 

 الشكل وجو غاضب مع تروج دتان من انفو.

 الدالالت التعبيرية:

لشكل البصري للرمز مل يعطي دالالت انفعالية واضحة واظلا اكتفى باإلشارة بالشكل الدتان ػليلنا ىنا اىل حركة فا
زلدده من تالل استمرار تدفق الدتان من االنف ىذا لو عالقتو بالغضب او االستياء نالحظ من تالل شكل اجتاه 

س عن الشعور بالنصر ويظهر ىذا النوع من اإلنفعاالت رمز العُت وتروج الدتان من االنف ىو من ادلمكن ان انعكا
يف أشكال سلتلفة يف حالة حصولو على نتيجة مرضيو بعد تعب مصحوب بتحدي االترين او ظروف قاىرة مرت بو 
وانتهت بسالم او هناية حالة من الصرب ادلشوب بالغضب او كسماع نباء غَت سار مث تبينت النتيجة عكس التوقع او 

 ضب من شخص مقرب شلكن الصفح عن اتطالو. شعور بالغ

 

 

 

 

 (7نموذج رقم )

 
 الوصف العام:
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ىي عبارة عن ارتباط رموز ثالث لشكل القرد بثالث معان مكملو الواحده لالترى ، تكرر الشكل االساسي من شبو 
ويوجد يف منتصف الشكل دالرة بالون البٍت وتأثَتات الضالل مقسمة من الوسط بدرجة لونية افتح زلاكيا راس القرد  

شبو دالرة على اجلانبُت شكل بيضاوي بالون االسود ويوجد بقعة لونية بيضاء يف اعاله ترمز اىل اللمعان، ويف اسفل 
وسط القوسُت يوجد دالرتان متقاربتان بالون االسود ترمز لالنف اسفلهما رسم شكل منحٍت اىل االعلى بتدرج لوين 

الفم ، اما اتتالفات يف االشكال الثالثة اجاء من التكوين الذي لرمز اىل االيدي حيث يف من االسود اىل االمحر يرمز 
االول مت تثبيت شكل منتظم من جزلُت على اجلانبُت االول بالون البٍت الفاتح والثاين بالون البٍت مت تغَت زاوية واجتاه 

لبيضاوي الذي ميثل العينا القرد واترى تغطي شكل الشكل الغَت منتظم الذي يعرب عن ايدي القرد تارتا يغطي الشكل ا
 القوس االسفل الذي يرمز اىل فم القرد ، يف اجململ العام ميثل الشكل وجو حيوان القرد بثالث وضعيات.

 الدالالت التعبيرية:

اىل نالحظ يف ىذه العينة سلتلفة بعض الشيء وىي بدأت تدتل مجيع منصات برامج التوالل االجتماعي وىي تشَت 
حاالت ثالثة عند االنسان اليت تعكس حاالت ثالثة، يف احلالة االول وىي وضع اليدين على االذنُت بعدم رغبة 
االنسان بسماع ىذا نوع من االحاديث او االتبار والثانية ىو وضع اليدين على العينُت باالشارة، انا ال اريد ان ارى 

ة الثالثة ىو وضع اليدين على الفم تعٍت انا ال ارغب باحلديث عن ىذا نوع او ىذا االشياء ال ميكن الًتكيز عليها واحلال
من ادلواضيع او ليس لدي تعليق عليو، ويظهر ىذا النوع من اإلنفعاالت عند ادلتلقي يف أشكال سلتلفة رأيت ما ال 

ء ال يسرك ترسل يسرك من شخص ترسل لو لورة القرد ادلغلق لعينو، وإذا حاولت إيصال رسالة بأنك لن تسمع شي
 الذي يغلق أذنيو أما إغالق الفم ىي عند رفضك أن تتحدث بسر ما.

 (8نموذج رقم )

 
ىي عبارة عن دالرة ملونة بالون االلفر مالل للربتقايل بتاثَتات الضالل وبال حدود ػلتوي من جانبُت  الوصف العام:

هبالة من الون االبيض لعطاء اللمان البراز اشكال االعلى على شكل القلب بالون االمحر الذي ميثل العينان، زلاط 
القلوب ، اسفلهما بادلنتصف شكل شبو نصف دالرة بالون البٍت منحٍت اىل االسفل ميثل الفم ادلبتسم ، يف اجململ العام 

 ميثل الشكل وجو الودود واحملب واللطيف.

 الدالالت التعبيرية:

ادلفعم باحلنُت واالعجاب والتفاىم واالتفاق التام مع ادلقابل بكل تعد ىذه العينة انعكاس عن الشعور باحلب 
التفصيالت و االحداث و يعرب عن حالة رضى عن موقف معُت سبق احلديث اللظفي ويظهر ىذا النوع من 
اإلنفعاالت يف أشكال سلتلفة كسماع نباء سار او نتيجة مرضية عن عمل او شعور بالفرح خلرب بو جانب عاطفي، 



القلب زلل العينان دالاللة واضحة على العاطفة ادلفردة  استخدام ىذا الرمز بعد مجلة هبا سؤ فهم تقلل من وجود 
 التوتر .

 (9نموذج رقم )

 
 الوصف العام:

ىي عبارة عن دالرة ملونة بالون االلفر مالل للربتقايل بتاثَتات الضالل وبال حدود ػلتوي من جانبُت الوسط على 
مثلث متقابالن اىل الداتل ترمز اىل العيون مغلقة بشدة ، اسفلهما بادلنتصف تط منكسر يرمز اىل شكل منتظم شبو 

فم مغلق بصورة غاضبة  مجيعها متكونة بنفس لون الدالرة احمليطة ولكن بدرجات لونية اغمق ، يف اجململ العام يعرب عن 
 انزعاج شديد.

 الدالالت التعبيرية:

لشعور باالنزعاج الشديد ػلدث عن االنسان يف حالة ارسال مجلة او لورة او رمز لسماع تعد ىذه العينة تعبَت عن ا
ترب غَت سار او يضم على انباء مزعجة او لور حتوي مشاىد او دالالت تدعو االنزعاج ويظهر ىذا النوع من 

و نتيجة غَت مرضية اإلنفعاالت يف أشكال سلتلفة كسماع نباء بو نوع من االزعاج ميكن ان يغَت ظروف الشخص ا
لعمل او شعور باالستياء من حدث معُت، وميكن إرساذلا عند التعبَت عن عدم الرضى عن شيء او لفظة او مشهد 

 معُت.

 -النتائج:

 (.8و1اسهمت الرموز النفعالية يف تضييق ادلسافات بُت االفراد يف اجملتمع الواحد كما يف العينة ) -1
واسعا للتعبَت عن ادلشاعر ادلختلفة، فردية كانت ام مزدوجة كما يف النموذج إتاحت الرموز التعبَتية رلاال  -2

 (. 9و7)

( ادى اىل وقوع سوء تفاىم بُت  6و5ظهرت زلدودية التوالل يف عدد من الرموز االنفعالية كما يف العينة )  -3
 ادلتخاطبُت.

ة لدى ادلستخدمُت،القًتاهبا النفسي دتيزت عدد من الرموز االنفعالية بسهولة االستخدام و تكرارىا بصورة كبَت  -4
 (.  8و4و3و1ووقعها ادلتشابو التأثَتبُت سلتلف اجملتمعات كما يف العينة ) 

(   7ظهرت الرموز االنفعالية )شكل الوجو(ادلتعددة التعبَتات بصورة فاعلة واكثر استخداما كما يف العينة )  -5
 فعل الشعورية االنسانية.كوهنا دتثل قراءة الوجو واظهار ادلشاعر وكشف ردود ال



برزت فاعلية الرموز التعبَتية بتخفيف حده معاين بعض الكلمات او العبارات وردود فعل اغلابية كما يف  -6
 (. 2النموذج) 

اسهمت الرموز بتخفيف حالة االرباك التواللي وتيسَت التكيف مع الظروف احمليطة مع االحتفاظ باذلوية   -7
 (.4و2كما يف العينة ) 

( وظهور رسوم تعبَتية مكملة 1اىل اللغة ادلختزلة ادلصاحبة للرسالل النصية كما يف العينة ) إلضافةباظهرت  -8
 (.3ذلا كما يف العينة ) 

اظهرت النتالج ان معظم العينات حالة عدم االكتفاء اللفظي واحلاجة اىل استخدام مكمالت للولول  -9
 لالكتفاء التواللي.

و نقل ادلشاعر اليت ال ميكن أن تظهر إال يف احملادثات ادلباشرة ادى استخدام الرموز االنفعالية ى -11
 (.9و4وجها لوجو كما يف العينة )

امكانية فهم الرسالل ادلكونة من الرموز االنفعالية بشكل كامل دون االستعانة بالكلمات وتعطينا  -11
 ( شلا غلعلنا نطلق عليها )لغة(.8و4و1معٌت متكامل كما يف العينة )

( دون احلاجة اىل 8و4و2و1التعبَت بصورة آنيو عن ادلشاعر باستخدام الرموز كما يف العينة )سرعو  -12
 استعاده ادلخزون الفكري او اي جهد معريف لدى ادلتلقي.

 

 االستناجات:

تساىم الرموز االنفعالية يف تضييق ادلسافات يف تضييق ادلسافات النفسية بُت افراد العاللة الذين يعيشون يف  -1
 ادلنزل.نفس 

ان عامل الرموز االنفعالية اتاح للمستخدم فضاء واسع للتعبَت عن مشاعره كالوجوه الضاحكة والباكية او  -2
الساترة اليت ختتم هبا اجلملة او يستفتح هبا النص او تتوزع يف النص مثل عالمات الًتقيم ذلا قيمة داللية 

 تواللية.

تطبيقات ومنتجات متعلقة ومكملة لوظالفية ىذه الرموز  ادى تصاعد شعبية الرموز االنفعالية اىل انتاج -3
 وتطورىا كثَتا على ادلستوى التقٍت، وىو مرتبط تلبية الحتياجات التعبَت ادلعقد عن ادلشاعر.

تطور الرموز االنفعالية من االشارات البسيطة اىل تعابَت متنوعو للوجو او رسوم متحركة او كاريكاتورية او  -4
 لوتية.تعبَتات متحركة او 

قد دتنح الرموز االنفعالية توالال زلدودا، شلا يؤدي ذلك وقوع سوء تفاىم بُت ادلتخاطبُت من تالل تفسَت  -5
 دلعٌت.

ان الرموز التعبَتية تكسر حاجز العزل اللغوي بُت البلدان والشعوب ادلختلفة الن ىذه اللغة تتميز بكوهنا  -6
  بالغة او انشاء.الحتتاج حروف او قواعد او تنقيط او كتابة او حىت

الوجو ىو ادلفتاح االول والرليسي للتعبَت عن ادلشاعر االنسانية، وقراءة الوجو ىي نوع من قراءة ادلشاعر  -7
 وكشف ردود الفعل الشعورية جتاه ما حولو وبالتايل مالحظة وادراك تعبَتات الوجوه ادلختلفة.

ين بعض الكلمات او العبارات على ادلستوى ان الرموز االنفعالية دتتلك القابلية على ختفيف حدة معا -8
اللفضي شلا يؤدي ذلك اىل رد فعل اغلايب يف التقليل من التوتر بُت االفراد واذلدف من ىذا االستخدام ىو 

 نقل ادلشاعر اليت الميكن ان تظهر اال يف احملادثات ادلباشرة وجها لوجو.



لي وتيسَت التكيف مع ظروف العصر، مع االحتفاظ تسهم الرموز التعبَتية يف ختفيف حالة االرباك التوال -9
باذلوية وجعل االنسان للبا فكريا من الدال ومرنا فكريا من اخلارج وىذا يتيح لو التعايش يف اجملتمعات 

 الغريبة عنو فكريا دون ان تزول ىويتو.

تشارىا عرب الرسوم التعبَتية جاءت مكملة للغة ادلختزلة اليت بدأت مع ظهور الرسالل النصية وان -11
 اذلواتف النقالة والربيد االلكًتوين زلدود السعو والكلمات واحلروف. 

احلاجة البتكار الرموز يعد مؤشرا على حالة عدم االكتفاء اللفظي لدى الناس وعدم القدرة على  -11
عبَت التوالل بواسطة الكلمات، اذ ان ىذه الرموز عبارة عن لور لغَتة حتمل قوة داللية ميكن توظيفها للت

 عن مشاعر لادقة او لتغطية مشاعر اليرغب ادلتحدث يف اظهارىا.
حتدث حالة التغيَت نتيجة للتاثَت والتأثر بفعل دور الرموز التعبَتية االنفعالية يف اتاحة التفاعل  -12

 والتوالل لنقل ادلعلومات واالفكار بُت الناس.

الميكن ان تظهر اال يف احملادثات اذلدف من استخدام الرموز االنفعالية ىو نقل ادلشاعر اليت  -13
ادلباشرة وجها لوجو، اذ مل تعد الرموز رلرد لور تعرب عن احلالة ادلزاجية لكاتب الرسالة بل ميكنها ان حتل زلل 

 احملادثة الطبيعية فتمنحو شعور التوالل اللغوي وجها لوجو.

ي اليومي على االجهزة ان الرموز التعبَتية غدت مكونا اساسيا من مكونات التوالل االجتماع -14
الذكية ميكننا ان نطلق عليها )لغة( اذ تدتل ضمن السياق اللغوي للنص او )عنالرغَت لغوية(من تارج 

 السياق اللغوي للنص ويولدىا السياق العاطفي او الثقايف او سياق ادلوقف بشكل عام.

ورية(على مستوى االستعمال يؤدي استخدام اللغة التعبَتية ادلبسطة وادلختزلة اجلديدة )اللغة الص -15
اليومي اىل االبتعاد عن اساليب التوالل التقليدية الن الصورة الميكن ان تقارن باحلرف ادلكتوب الذي ػلتاج 

 اىل جهد فكري أوسلزون معريف من قبل ادلستخدم.

وحىت تصميم  رموز تعبَتية سلتلفة على كل منصة إلكًتونية، بدايًة من أجهزة شركة أبل الذكية،  -16
 تويًت وفيس بوك. ىذه االتتالفات والفروقات، ميكن أن تسبب الكثَت من االرتباك وسوء الفهم.

 التوصيات:

دراسة احلاالت االغلابية والسلبية يف تفضيل التوالل عن طريق اللغة الصورية اليت قد تؤدي اىل قصور يف التوالل  -1
 التقليدي مستقبال.

 اللغة الصورية واسباب اعادة ستخدامها واحياءىا كلغة جديدة بالوقت احلاضر.دراسة معمقة اللول بدايات  -2
 وضع قواعد ومعايَت لالستخدام الرمزي االمثل مبا يتفق مع ادلشاعر االنسانية. -3
 اعادة النظر بتصميمات بعض الرموز ذات الفهم ادلزدوج او زلاولة رفعها من برامج التوالل االجتماعي . -4
لرموز اليت تثَت العنف والفروقات االجتماعية واالنسانية و اليت تسىء اىل ادلعتقدات الدينية و الوطنية واليت زلو كل ا -5

 تشجع على الكراىية .
حث مصممي اجلرافيك ومطوري التطبيقات للعمل على تلق رموز تعبَتية جديدة مبتكرة عربية تعرب عن البيئة  -6

 وثقافتنا وأعتقد اهنا ستالقي رواجاً كبَتاً من ادلستخدمُت العرب .اخلالة بنا واليت تعرب عن حضارتنا 
ىناك الكثَت من الرموز األترى اليت ختتلف يف معناىا من ثقافة ألترى، لذلك غلب علينا أتذ احليطة واحلذر عن  -7

، يف ”Ok“قافات تعٍت استخدامنا ذلذه الرموز التعبَتية مع اآلترين، فاستخدام اليد وإبراز اإلهبام يف كثَت من الث
 الوقت الذي تُعد احلركة ذاهتا يف الربازيل إىانة.



العمل على توحيد الرموز يف منصات التوالل االجتماعي )غوغل أندرويد و آبل( حىت ال ػلدث سؤ فهم لبعض  -7
 الرموز اليت تتغَت اشكلها بُت منصات التوالل االجتماعي .

 المقترحات:
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Conclusion: 



The current research is summarized in the study of the scientific and 

technological development that shows the intellectual change in the quest 

to document human ideas and the circulation of knowledge over time and 

the search for new ways that would study the physiological and 

anthropological sciences and benefit from them in an attempt to 

understand the human soul and evoke the state of visual communication 

in a tight manner that represents an area of credibility in the transfer of 

meanings and updated Intellectual content and knowledge content, thus 

documenting human ideas and linking emotion to the visual image. 

Paradolia, the subject of the research, represents a starting point for the 

multiple ways taken by the designer as a means of understanding the 

human condition and his state of perception and linking them with 

pictorial forms and symbols and using them as a communicative 

translation of ideas and emotions as a unique phenomenon at the present 

time with the development of means of communication And the pursuit 

of a state of representation and reduction and its use of a new language to 

communicate and to grant visual symbols and functional use of 

expression that cross the limits of the factor of time and place and the 

difference of tongues and cultures and thus become a comprehensive and 

interactive state of wide absorption. Therefore, the research problem was 

in the form of the following question: 

(Is the phenomenon of pareidolia a common language used in social 

media?) 

Conclusions: 

1- Emotional symbols in narrowing distances contribute to narrowing the 

psychological distances between family members who live in the same 

house. 

 2- The world of emotional symbols provided the user with a wide space 

to express his feelings, such as the laughing, crying or sarcastic faces with 

which the sentence ends, the text opens, or they are distributed in the text, 

such as punctuation marks that have a semantic and communicative value 

3- The rise in popularity of emotional symbols has led to the production 

of applications and products related and complementary to the 

functionality of these symbols and their development a lot on the 

technical level, and is linked to meet the needs of complex expression of 

feelings. 



4- The development of emotional symbols from simple signs to various 

facial expressions, cartoons, caricatures, animated or vocal expressions 

5- Emotional symbols may give limited communication, which leads to a 

misunderstanding between the interlocutors through an interpretation of 

the meaning. 

6- The symbols break the barrier of language isolation between different 

countries and peoples because this language is distinguished by not 

needing letters, grammar, punctuation, writing, or even eloquence or 

construction. 
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