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  التصمیم الجرافیكي الحدیثة على العالمة التجاریة الرقمیة في األردن اتجاهاتدرجة تطبیق 
  إعداد

  أحمد فاروق نشوان
  إشراف

  الدكتور أحمد حسین وصیف
  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة تطبیق اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة على        

العالمة التجاریة الرقمیة في األردن، ومعرفة أهمیة اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة ودرجة 

  اطالع المصممین األردنیین علیها.

هي درجة تطبیق اتجاهات التصمیم الجرافیكي تساؤل األساسي: ما هذه الدراسة على التجیب       

الحدیثة على العالمة التجاریة الرقمیة في األردن من قبل المصمم الجرافیكي األردني، وما هي درجة 

اطالعه علیها؟ ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدم الباحث 

نت من محورین، وقد تم اختیار العینة بطریقة العینة العشوائیة كأداة لجمع المعلومات وتكو  االستبانة

  سنوات على األقل. ٣من المصممین األردنیین ذوي الخبرة  30ومكونة من 

  كما یلي: نتائج الدراسةوكانت 

ا لكل  -1 توصلت نتائج الدراسة أن االطالع على االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي أمرًا هامّ

  نظر المصممین األردنیین.مصمم من وجهة 

تشیر النتائج إلى أن االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي تساعد على إعطاء التصمیم صفة  -2

  المعاصرة والحداثة وكانت بمستوى مرتفع من وجهة نظر المصممین األردنیین.



 م
 

واكب التطور ا تتشیر النتائج إلى أن أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي تكمن في أنه -3

  في عالم سریع التغییر.

4- .   أثبتت الدراسة أن الوعي لدى المصممین األردنیین باالتجاهات الحدیثة كان متوسطًا

توصلت الدراسة إلى أن المصممین األردنیین یتابعون الكثیر من المصممین العالمیین لالستفادة من  -5

  الجرافیكي حیث كانت النتیجة مرتفعة.خبراتهم في تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم 

أكدت الدراسة أن تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على العالمة التجاریة في األردن  -6

  یؤثر على استجابة المتلقي والمستهلك األردني من وجهة نظر المصممین األردنیین.

یر مناسب التصمیم الجرافیكي یجعله تقلیدیًا وغتشیر الدراسة إلى أن عدم تطبیق االتجاهات الحدیثة في  -7

  لوقتنا الحالي من وجهة نظر المصممین األردنیین.

وتظهر الدراسة أن درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم األردني كانت  -8

  متوسطة.

  من التوصیات:بعض 

فعالیة  التجاریة في األردن لما لها من تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على العالمات -

  كبیرة ولنا في النماذج العالمیة خیر مثال.

المتابعة المستمرة للمصممین العالمیین الذین یطبقون االتجاهات الحدیثة في تصامیمهم لزیادة وعي  -

  المصمم األردني باالتجاهات الحدیثة وكیفیة تطبیقها على التصامیم التي یقوم بتنفیذها.

 حدثأة االستفادة من التطور التكنولوجي وتوفر المعلومات على االنترنت والبحث الدائم عن ضرور  -

  االتجاهات في التصمیم الجرافیكي.
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ضرورة عقد دورات تدریبیة للمصممین الجرافیكیین لتدریبهم وتوعیتهم على كیفیة تطویر مهاراتهم  -

 الحدیثة في التصمیم الجرافیكي وأهمیتها.اإلبداعیة واإلبتكاریة وزیادة توعیتهم باالتجاهات 

تطبیق االتجاهات الحدیثة في تصامیم العالمات التجاریة في األردن لما لها من أهمیة في ضرورة  -

 جذب المستهلك األردني.

  الحدیثة. االتجاهاتدرجة تطبیق، اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة، المفتاحیة: الكلمات      
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Abstract 

The aim of this study is to recognize the implementation degree of graphic design new trends of 

the digital brand in Jordan, and to know the importance of the new trends in graphic design, and 

implementation degree of recognize it by the graphic designers in Jordan. 

The study answers the main question: what is the implementation degree of graphic design new 

trends of the digital brand in Jordan by the Jordanian graphic designers, and how much he knows 

about it? 

In order to achieve the goals of this study the researcher used a descriptive method for collecting 

data, and used a questionnaire as a tool applied on two different axes, and it had been distributed 

on a certain case study samples of 30 Jordanian graphic designer, they have at least 3 years of 

experience. 

The study concluded the following: 

-The recognition and the knowledge of graphic design new trends is very important for every 

Jordanian graphic designer. 

-The results indicated that the new trends in graphic design helps to give the design modernity 

ant it was high level in the results analysis from the point of view of Jordanian graphic designers. 



 ع
 

-The results indicate that the importance of new trends in graphic design is that they keep pace 

with development in a rapidly changing world. 

-The awareness of Jordanian graphic designers in the new trends in graphic design is moderate. 

-The study confirmed that the implementation degree of graphic design new trends affects the 

response of the Jordanian consumer and receiver from the point of view of the Jordanian graphic 

designers.  

-The study shows that the implementation of graphic design new trends by the Jordanian graphic 

designers of the digital brands in Jordan is moderate. 

Some of the recommendations: 

-The implementation of graphic design new trends on the digital brands in Jordan will give a 

great effectiveness on the brand. 

-The Jordanian graphic designer should follow-up the global graphic designers who apply the 

new trends of graphic design on their work and learn from them. 

-It is very important to take advantage of the availability of information on the internet and 

constant search for the latest trends in graphic design.  

-The Jordanian graphic designers need training courses to educate them who to develop their 

creative and innovative skills and increase their awareness of the latest trends in graphic design 

and its importance. 

-The brands in Jordan should apply new trends in graphic design because its importance to 

attract the Jordanian consumer. 

Keywords: Implementation Degree, Graphic design new trends, new trends
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

 المقدمة

من و  ,یجيتدر الحضارة وقد تطور على مر السنین بشكل إن التصمیم الجرافیكي قدیم قدم           

اختراع آلة الطباعة في القرن الخامس عشر على ید (جوهان  هبتطور  أهم األحداث التي أثرت

 الثاني كان الثورة الصناعیة في القرنین الثامنالحدث )، و  - Johannes Gutenbergجوتنبرغ

في مجال التصمیم الجرافیكي كانت عندما دخل  ... إال ان النقلة النوعیة األهموالتاسع عشر عشر

ولم یقف تطور مجال التصمیم الجرافیكي عند هذا الحد  ،في هذا المجال وبرمجیات عتاداً  الكمبیوتر

دى الواسع ات الصیفقد كان لظهور شبكة اإلنترنت في عقد الستینیات وتطورها في عقد السبعین

  هم التواصل وتوفر المعلومات بشكل كبیر.بحیث أتاح لالمصممین ر الكبیر لدى والتأثی

إن تطور التصمیم الجرافیكي كان من أهم أحداث القرن العشرین، والیوم نجد الكثیر من           

ته یدرس بحد ذا كامالً  أصبح هذا المجال علماً فقد المفاهیم الجدیدة الخاصة بالتصمیم الجرافیكي، 

أهمیة المصمم الجرافیكي في أنه ینقل صورة معینة للناس في الكثیر من الجامعات العالمیة، وتكمن 

بداعه أخبرته في مجال التصمیم الجرافیكي التي یعبر عنها من خالل إلقناعهم بها عن طریق  فكاره وإ

 وترجمتها من خالل تصامیمه الدعائیة أو التوعویة.

الدور  لعبیفهو ي حیاتنا، المجاالت المهمة ف ویستخدم التصمیم الجرافیكي في العدید من          

جالت مثل الم األشكالیصال المعلومات بطریقة ملفتة وجذابة عن طریق الكثیر من إالكبیر في 

و مثل والتصامیم المستخدمة في الفیدی اإللكترونیةومنتجات التعبئة والتغلیف والمواقع  اإلعالنات
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تكون  األشكالوكل تلك  ... Infographics جرافیكاإلنفو   Motion graphics الموشن جرافیك

ریق المصمم واستخدامه لخبرته في التصمیم عن ط إبداعفعالة وتقوم بهدفها الوظیفي والجمالي بقدر 

ها من تطبیقه لالتجاهات الحدیثة للتصمیم الجرافیكي لما ل وأیضاً برامج التصمیم الجرافیكي المتعددة 

  أهمیة كبیرة وتأثیر على المتلقي.

أفكار المصمم  التصمیم الجرافیكي، فمن خالل وتعد العالمة التجاریة إحدى مجاالت          

ستخدام أدوات التصمیم الجرافیكي تصبح العالمة التجاریةو  اإلبداعیة في معروفة اكثر وناجحة و  إ

 تللمستهلك وللشركة عدم اختالط منتجا ایضاً  وقد تضمنتمر لبیع منتجاتها وخدماتها ازدیاد مس

 لعلهو الثقة في هذه الشركة بشكل أكبر،  كما تعزز ،معینة بمنتجات مماثلة تحمل عالمة تجاریة أخرى

من الضروري للمصممین أن یبقوا على إطالع بأحدث األنواع واألنماط الخاصة بتصمیم العالمة 

 ًا فيالتي تؤثر إیجاب المعاصرة التصمیم التجاریة الرقمیة لتكون أعمالهم مواكبة ألحدث توجهات

 السوق والمجتمع.

إن اتجاهات التصمیم الجرافیكي قد تغیرت على مدى األعوام الماضیة فقد كان هناك           

 ،الكثیر من التطور في اتجاهات التصمیم لتتناسب مع الثورة الفكریة والتكنولوجیة التي یشهدها عالمنا

دیثة سنالحظ فرق كبیر بینها من ناحیة األلوان والعناصر فعندما نقارن بین التصامیم القدیمة والح

التصمیمیة والظالل والخلفیات واستخدام الحروف وغیرها، وقد كان هذا التغییر في اتجاهات التصمیم 

مرور  عمردة فعل للتغیر الذي حدث في تفكیر الناس ومفاهیمهم وعاداتهم ومتطلباتهم التي تشكلت 

على حیاتهم، لذلك فأنه من المهم جدا مواكبة هذه التطورات عند تصمیم والتطور الذي طرأ  ،الزمن

جاهات فإن نجاح استخدام االت لذلك، بهذا التصمیموفهم حاجة المستهدفین  الرقمیة العالمة التجاریة

  ونجاح العالمة التجاریة. المنتج یحدث فرقا ایجابیا في مبیعات التصمیمالحدیثة في 
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درجة تطبیق اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة على العالمة على  ه الدراسةوقد ركزت هذ          

االتجاهات همیة ، وبیان أعلى المستهلكین في قرارات الشراءومدى تأثیرها  ،التجاریة الرقمیة في األردن

مدى نرى ل األردنیینلعینة قصدیة من المصممین تصمیم عن طریق دراسة تحلیلیة الحدیثة في ال

  .االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي اطالعهم على

  مشكلة الدراسة

 كانو مع التطور الكبیر لمجال التصمیم الجرافیكي ظهرت اتجاهات حدیثة في التصمیم           

مصمم یتبع ال أن یمكنفال  ،التطور الذي یحدث في عالمنا لمواكبةاتباعها  األردني على المصمم

، المات التجاریةللع أفكار المستخدمینمع  تتفقمع واقعنا الحالي وال  تتفقواتجاهات قدیمة ال  أسالیب

على ذلك تتمحور مشكلة الدراسة في قلة أو محدودیة استخدام االتجاهات الحدیثة في تصمیم  وبناءاً 

الذي  مراأل فیهمومؤثرة  للمستهلكین جاذبةیجب أن تكون و العالمة التجاریة الرقمیة في األردن، 

  .العالمة التجاریةتلك التي تحمل نجاح الشركات یعكس 

  وتتمثل مشلكة الدراسة في التساؤل التالي: 

 في التصمیم الجرافیكي ودرجةاطالع المصممین االردنیین على اهم االتجاهات الحدیثة  درجةما 

 تطبیقهم لهذه االتجاهات.

  أهداف الدراسة

في  لرقمیةا الجرافیكي الحدیثة في تصمیم العالمة التجاریة التصمیمتطبیق اتجاهات  درجة -1

 األردن
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دراسة درجة اطالع المصممین االردنیین على أهم االتجاهات الحدیثة في التصمیم  -2

  الجرافیكي.

 

  أهمیة الدراسة

في وضع دراسة بین أیدي المصممین تحتوي على مفاهیم واضحة عن االتجاهات  األهمیةتكمن 

 ،تجاریة الرقمیةبتصمیم العالمة اللة لألخذ بها عند قیامهم الحدیثة في التصمیم الجرافیكي التي هي قاب

اهات على أهم االتج عن طریق تعریفهم المصممین وطلبة التخصصمن الدراسة  ویستفید أیضاً 

في تصمیم  مالتي تساه اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثةلمفاهیم  التصمیم وأیضاً  الحدیثة في

  العالمة التجاریة الرقمیة.

  أسئلة الدراسة

رقمیة عالمة التجاریة الالتي تدعم تصمیم الاتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة ما أهمیة  -1

  المعاصرة؟

 من قبل المصمم األردني؟الحدیثة  اتجاهات التصمیم الجرافیكيما هي درجة تطبیق  -2

  فرضیات الدراسة

یوجد اختالف بین اتجاه التصمیم الجرافیكي المحافظ واتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة،  -1

وكال االتجاهین له أهمیته في الوقت الذي وجد فیه، ولكن في الوقت الحالي تكتسب 

 لما لها من مواكبة للتطور وروح االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي أهمیة بالغة

 العصر الذي نعیشه.
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ال تستخدم االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي في تصمیم العالمات التجاریة في  -2

 األردن.

  حدود الدراسة 

الحدود الزمانیة: اقتصرت هذه الدراسة على تحلیل عینة من تصامیم العالمات التجاریة الرقمیة 

  .م2018م إلى عام 2015األردنیة من عام 

  األردن. –فة في عمان الحدود المكانیة: سیتم تنفیذ إجراءات الدراسة المختل

  محددات الدراسة

ومن خالل  ،صعوبة البحث عن مصادر متعددةو قلة المراجع العربیة في هذا الموضوع،  -1

 اطالع الباحث یرى أن هذا الموضوع ال یجد االهتمام الكافي في األردن رغم أهمیته.

التصمیم  في مجال تخصصفي المفاهیم العامة و للتطور الكبیر  صعوبة تعمیم النتائج نظراً  -2

الجرافیكي وكذلك البرمجیات الخاصة به حیث تظهر كل فترة تحدیثات كثیرة على التخصص 

 والبرمجیات الخاصة به

  مصطلحات الدراسة

نشDesignالتصمیم ( -  اءه بطریقة لیست): هو تلك العملیة الكاملة لتخطیط شكل شيء وإ

مرضیة من الناحیة الوظیفیة أو النفعیة فحسب ولكنها تجلب السرور والفرحة إلى النفس 

 )2003أیضا وهذا إشباع لحاجة اإلنسان نفعیا وجمالیا في وقت واحد. (الصقر،

 ):Graphic Designالتصمیم الجرافیكي ( -
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دة ویشمل جوانب ع ،البصري باإلبداعتخصص واسع من فروع المعرفة ویعنى  هونظریا: 

منها اإلخراج الفني وتصمیم الحروف وتنسیق الصفحات وتصمیمها وتصمیم الشعارات 

الرقمیة وجوانب إبداعیة أخرى والهدف هو إیصال رسالة بصریة معینة للجمهور المستهدف. 

  ).2015(غافن أمبروز وبول هاریس،

: هو إعادة تشكیل األفكار وصیاغتها لتصبح حل لمشكلة ما عن طریق تطبیق  إجرائیًا

 مرئي.میم إلبداع عمل فني تواصلي مجموعة من المبادئ باستخدام عناصر التص

): هي إسم ورمز ومنتجات وكلمات وألوان وقد تكون خدمة للشركة Trademarkالتجاریة (العالمة 

باإلشارة إلى مصدر أو المؤسسة، والغرض من العالمة التجاریة هو السماح للشركات والمؤسسات 

سلعهم وخدماتهم لكي یتم التمییز بینهم وبین الشركات والمؤسسات األخرى وذلك لحمایة الشركة أو 

 المؤسسة من التقلید والتزویر من قبل المنافسین.

): هي عالمة ممیزة أو مؤشر یستخدمه فرد أو شركة أو منظمة Brandالعالمة التجاریة ( -

تجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر علیها العالمة أعمال للداللة على أن المن

 التجاریة تنشأ من مصدر واحد، ولتمییز منتجاتها وخدماتها عن الشركات األخرى.

  ): New Graphic Design Trends(للتصمیم الجرافیكي االتجاهات الحدیثة  -

 : ار ثم تنتشر بشكل قلیل االنتشمعینة تبدأ ور في اتجاه عام خالل فترة هي تغییر وتطإجرائیًا

بشكل كبیر ثم یقل االنتشار وتختفي وبعض االتجاهات تعود بعد مدة طویلة من الزمن لترجع 

 كاتجاه حدیث من جدید.

  ):Conservative Graphic Design( االتجاه المحافظ في التصمیم الجرافیكي -
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: جرافیكي تستخدم في التصمیم ال یماهي االتجاهات التقلیدیة المحافظة التي كانت قد إجرائیًا

لتطور الذي ال تناسب ا ألنهافترة فال تناسب فترات حدیثة والتي تخضع لفكر وذوق تلك ال

  حدث وال تتماشى معه.

هي الرسوم التي تستخدم في التصمیم الجرافیكي من ): و Illustrationالرسوم التوضیحیة ( -

الفكرة والهدف من التصمیم وقد تصاحب القصص االدبیة والشعر والعلوم والفنون  إلیصال

  ).٢٠١٠ون، (الدرایسة وآخر  القارئ.والكتابات وكل ما یمكن توضیحه وتفسیره وتقریبه لذهن 

): هو فن رسم وتشكیل الحروف للحصول على نتیجة Typographyالرسم الحروفي ( -

  )Oxforddictionaries.comعمل الفني. (وظیفیة وجمالیة الستخدامها في ال

یمكننا تعریف التصویر بفن الرسم بالضوء، حیث ): Photographyالتصویر الفوتوغرافي ( -

التي تنقسم إلى  Photographیرجع أصل تسمیة التصویر الفوتوغرافي إلى الكلمة الیونانیة 

  كلمتین هما:

 Photo  التي تعني الضوء  

 Graph التي تعني الرسم أو الكتابة  

كون ی والتصویر هو الفن والتقنیة التي تعتمد اعتمادًا كامًال على الضوء، ویمكن أن

  التصویر ثابتًا أو متحركة.
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 الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

  :الجرافیكيمقدمة عن تاریخ التصمیم 

 منهج التعبیر عن أفكار معینة باستخدام الوسائل البصریة، فهذهإن التصمیم الجرافیكي هو           

العملیة أشبه بترجمة األحاسیس الداخلیة لدى الشخص عن طریق استعمال األشكال المجردة المستقاة 

ة وكلمة جرافیك هي كلمة أجنبیل (الوحدة، التوازن، اإلیقاع...)، من الطبیعة ضمن عالقات معینة مث

)graphicیعود اشتقاقها إلى كلمة جرافوس ( )Graphos(  وتعني: الخط المكتوب أو المرسوم أو

المنسوخ، وقد استخدم األوروبیون هذا اللفظ وأصبح یطلق على كل رسم بخط منسوخ، ثم أصبح فیما 

  ).2000بعد مصطلحًا عالمیًا یذكر به هذا الفن. (العامري،

ویعرفه موسى بأنه "نهج إبداعي یقوم به مصمم أو مجموعة من المصممین بناء على           

طلب العمیل ویتعاون على تنفیذ معطیاته المادیة مجموعة من المنتجین (عمال طباعة، مبرمجین، 

مخرجین، الخ) من أجل إیصال رسالة معینة (أو مجموعة رسائل) للجمهور المستهدف. 

  ).2010(موسى،

دراك ذلك من خالل الرسوم والمنحوتات التي إالتصمیم الجرافیكي قدیم قدم الحضارة، ونستطیع إن 

وصلتنا، والتي تعود إلى فترة ما قبل التاریخ حیث كانت بدایتها الفنیة ال تقوم إال بنازع عفوي، وأكثر 

یعة، فتكون ر الطباألحیان یكون دافعها ما یراود تفكیر اإلنسان في تلك الفترة من غموض تجاه ظواه

منهم أن هذه اآللهة  اعتقادارموز لآللهة في صورة  إشارات سحریة وأكما لو أنها طقوس دینیة 

  )2008العربي، رمزي (مفترسة. تحمیهم من الشرور التي تحیط بهم من ظواهر طبیعیة وحیوانات 
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 على مجموعة من العناصر وشمولیتهتصمیم الجرافیك على تطبیق مجموعة من المبادئ  یعتمدو 

على  وضاً أو معر  مطبوعاً  عمل فني تواصلي مرئي یرتكز إلى الصورة الثابتة ویتخذ شكالً  إلبداع

  ) 2011الموسى(” .سطح ثنائي األبعاد

كان السومریون أول من استخدم الصور للداللة على األشیاء، وذلك باختراعهم للكتابة المسماریة وقد 

"خطوط الطباعة" في  یبوغرافيقبل المیالد، والتي اعتبرت الشرارة األولى لظهور التا 3600عام 

  الصین.

  

  قبل المیالد، كتابة مسماریة  3100لوح طیني،  )1(شكل 

هم و  ،بوجه عام والنحت على وجه الخصوصبمهارتهم بالفنون الذین تمیزوا ولقد اشتهر السومریون 

في أعمالهم الفنیة حیث كان لكل صورة رمز معین، فكان اإلطار  أول من جمع بین الكتابة والصورة

  )1987زهیر صاحب، (السومري. وبقوة عن مكنونات اإلنسان  العام للتصمیم معبراً 

عمل في التاریخ تم فیه مزج الكتابة مع الصور المنحوتة هو  أقدموتذكر المصادر التاریخیة أن 

  العصر السومري المبكر.) من The Blau Monumentالنصب التذكاري (
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 قبل المیالد 3100, نصب تذكاري من العصر السومري )2شكل (

 Ts'aiاختراع الورق على ید الصیني ( هيالخطوة األهم في تاریخ التصمیم بعد ذلك  قد كانتول

Lun میالدیة على أیدي الصینیین  770میالدیة، ثم اختراع الطباعة البارزة عام  105) عام

  )1992، فیلیب میجز(.أیضاً 

ون، وتم التي تم اكتشافها من قبل الصینیالخشبیة وأول ما طبع األوروبیون باستخدام طریقة القوالب 

عة الكتب في أوروبا باستخدام م، وبعد ذلك انتشرت طبا1423صورة للقدیس كریستوفر عام  طباعة

 (printinghistory.org,2014)الطریقة.تلك 

–) The Book of Kellsمثال مهم في تاریخ التصمیم الجرافیكي، وهو كتاب كیلز ( إنتاجتم  لقد

، وهو إنجیل تم نسخه بالید )The Book of Columba(سم "كتاب كولومبا"اب م، ویعرف أیضاً 800

 الفترة تلكبواسطة الرهبان ، ویحتوي على الكثیر من الزخارف والرسومات وخطوط الطباعة، وفي 

 )2016(مارثا كارني, الكتاب الكنز الوطني إلیرلندا. اعتبر هذا
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  في دبلن، مكتبة جامعة ترینیتي كتاب كیلز )3(شكل 

 م،1450 1447-ى ید األلماني جوهان جوتنبرغ عاماختراع آلة الطباعة علالثورة األكبر في  تمثلت

لبعض ثم بعضها اتوضع بجوار منفصلة حیث قام جوتنبرغ بتطویر قوالب حروف طباعیة معدنیة 

یوضع فوقها الورق ثم یضغط علیه، وبهذا االختراع تم إنتاج الكثیر من النسخ في وقت أقل من ذي 

مما فتح  ،جمالیة ودقة النسخ، والقت رواجًا كبیرًا في البالد األوروبیة قبل. لیس هذا فحسب بل زادت

 االنفتاح في مجال الطباعة.باب التطور و 
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  التي اخترعها جوتنبرغ آلة الطباعة )4(شكل 

إن من أهم التطورات التي حصلت في تاریخ التصمیم الجرافیكي هو اهتمام المصممین         

في أیام الثورة الصناعیة،  )، وخصوصاً Typography(بتطویر أنواع جدیدة من الخطوط للطباعة 

 John باسكرفیلجون ومن أهم المصممین الذین كان لهم الفضل في تطور هذا المجال المصمم 

Baskerville )1706-1775الذي اختار أن یكسر القوانین السائدة آنذاك فیما یخص الخطوط ) م

ستخدام جدیدة لم تكن شائعة اال التقلیدیة المستخدمة في طباعة الكتب والصحف، حیث ابتكر أنواعاً 

 )٢٠٠٨رمزي  العربي،( المطابع.في 
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على فن التایبوغرافي، وتم تطویر أنواع ونماذج جدیدة من الخطوط منها التطورات  وقد تتابعت

الیوم وبفضل الكمبیوتر أصبح باإلمكان االختیار بین أما )، Black) واألكثر سماكة (Boldالعریض(

  الطباعة.أنواع كثیرة من خطوط 

لى ید المجال عهذا في  الكمبیوترتمثل في دخول التطور األكبر للتصمیم الجرافیكي  إن        

ورات لم تقف التطو األخرى المتخصصة بالكمبیوتر،  بالتعاون مع المعاهدم 1960) عام IBMشركة (

في مجال التصمیم الجرافیكي عند هذا الحد، فقد كان لظهور شبكة االنترنت في عقد الستینات 

هم التواصل المصممین بحیث أتاح لات الصدى الواسع والتأثیر الكبیر لدى یعقد السبعینفي وتطورها 

بكة، وصارت یم عبر الشلقد أصبح من السهولة تناقل الصور والتصام ،وتوفر المعلومات بشكل كبیر

شبكة اإلنترنت أكبر مكتبة للمعلومات في العالم، ووسیلة مهمة للتجارة اإللكترونیة، مما جعل الشركات 

الكبرى تتجه نحو المصممین لینتجوا لهم ما یسمى بمواقع اإلنترنت لتكون بمثابة سوق یعرضون فیها 

  نت).جرافیكي وهو (تصمیم صفحات اإلنتر منتجاتهم وخدماتهم، وهنا ظهر فرع جدید في التصمیم ال

  أهم مدارس التصمیم الجرافیكي:

 ):Bauhausمدرسة الباوهاوس ( -1

إن مصطلح باوهاوس یعبر عن مدرسة فنیة نشأت في ألمانیا مهمتها الدمج بین الحرفة           

أهمیة الباوهاوس من القدرة على التجریب والمغامرة اإلبداعیة والطرح الجريء  الجمیلة، تأتيوالفنون 

في اعتبار اآللة موازیة لعمل الفنان، ومن تبني التصمیم الجید الموجه لعامة الناس، واالعتماد في 

د فني م یجتمع مثلهم في أي معهالتدریب والتدریس على أكبر عدد من الفنانین المشهورین الذین ل

  )2008(العربي رمزي . آخر
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  Wassily Kandinsky ,1924، موكب أسود، فاسیلي كاندینسكي تصامیم مدرسة الباوهاوس أحد) 5شكل (

  (Swiss school of Design): للتصمیم المدرسة السویسریة -2

تقوم خصائص هذه المدرسة على أساس وحدة التصمیم الناتجة عن اختالف العناصر من جهة 

من جهة أخرى، ویتمیز اسلوب هذه المدرسة بالواقعیة وعدم المبالغة والدقة،  ریاضیاً محسوبة وال

  ).Gimmi,Brandle2013(وسویسرا. وانطلقت هذه الحركة في الخمسینات من ألمانیا 
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أقل ضوضاء  Josef Muller, awareness poster, weniger larmملصق لجوزیف مولر للتوعیة ) 6شكل (

١٩٦٠  

مدة التي كانت قویة ل المدرسةإن معظم شركات اإلعالن اآلن متأثرة بطریقة أو بأخرى بأسلوب هذه 

واد في تسعینیات القرن الماضي، أما أشهر ر  وقویاً  ظل تأثیرها مستمراً  ، فقدتجاوزت العشرین عاماً 

  :هذه الحركة فهم

(الدرایسة، Max Bill (1994-1908)وماكس بیل) Josef Muller)1914-1996جوزف مایلر 

  )2010النادي، البهنسي، عبد الهادي 
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  :New York Schoolمدرسة نیویورك  -3

لقد ركزت هذه المدرسة على معالجة الشكل البصري للتصمیم وخاصة ما یعرف بعناصر التصمیم 

من شكل ولون وخط وقیمة وملمس ... إلخ، بحیث عمدت على تقلیل هذه العناصر والتركیز على 

على قیمة التصمیم ودالالته، أما اشهر  التصمیم من خالل استخدام الرموز والتركیز أیضاً جوهر 

 Saulوساول باس) Paul Rand )1904-1996بول راندفهما المصممین : رواد هذه المدرسة 

Bass )1920-1996( . الدرایسة، النادي، البهنسي، عبد الهادي)٢٠١٠( 

  

 -The man with the golden arm-film poster، نیویوركنموذج من تصمیم مدرسة ) 7(شكل 

lithograpl ملصق لفلم الرجل ذو الید الذهبیة سول باس  
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 التصمیم الجرافیكي:أسس وعناصر 

تعد األسس والعناصر في التصمیم الجرافیكي وسائل تنظیمیة هامة كونها تقوم بتنظیم جمیع العناصر 

الداخلة في بناء تصمیم العالمة، وتساهم في إنشاء الوحدة البصریة لما فیها من قیمة فنیة وجمالیة 

كل متوافق، فإن  في ووظیفیة، ولما كانت البنیة التصمیمیة للعالمة تمثل الترتیب والتنظیم لألجزاء 

هذا التنظیم تحكمه مجموعة من األسس اإلنشائیة التي تسیطر وتنظم الفعل التصمیم الفني بصورة 

عامة، ونتاج هذه األسس یتمثل بالعالقات المنظمة التي تربط األجزاء وتعطي للعالمة هویتها الممیزة، 

لتصمیم من خالل دراسة خاصیة أي مجاله المرئي ل ألجزاءإذ یسعى المصمم إلى تنظیم عالقة ربط 

المتحكم في تحدید عالقة كل منها ومستوى أدائه  ي من فاعلیة إلدراك النظام الكلي،منهما وبما یؤد

في تحقیق الناتج الكلي فالتنظیم هنا هو نظام من العالقات یقوم على أساس التنوع، ذو قدرة على 

 )٢٠١٤(العبیدي، باسم  تولید المعاني.

الیة عالیة ومن جمالتصمیم بأنها القواعد التي توصل العمل إلى التمیز حیث تسمه بقیم  تكمن أهمیة

  أهم عناصر التصمیم:

  النقطة: -1

إن النقطة هي أبسط عناصر التصمیم ولیس لها أبعاد هندسیة وهي عبارة عن تقاطع هندسي  

بین خطین، ونستطیع التعرف علیها بشكل فني إذا وضعت في فراغ أو فضاء، فهي تعبر 

عن نفسها في كل مكان وضعت فیه، فهي تبدو صاعدة أو هابطة أو متحركة نحو اإلطار. 

  ).٢٠١٠(الدرایسة وآخرون، 
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  الخط: -2

الخط هو شكل ضیق جدًا وهي عبارة عن مسار للنقطة في اتجاه ما وللخط مجموعة من 

  الوظائف أهمها:

 تقسیم الفراغات  

 تحدید األشكال  

 إنشاء الحركات  

 .تجزیئ المساحات  

  الشكل:  -3

هو عبارة عن خط مكتمل ومغلق، واألشكال عدیدة منها المنتظمة (الهندسیة) كالدائرة والمربع 

  )2008العربي، رمزي (الطبیعة. والمثلث، ومنها غیر المنتظم وهي كثیرة في 

  اللون:  -4

ورًا أساسیًا یلعب اللون دتتم رؤیة اللون حین یسقط الضوء علیه فینعكس مرة أخرى للعین، و 

الالت ر على الجمهور، ولأللوان دالفكرة من التصمیم، وتطبیق اللون له أثر كبیإیصال في 

 لها المصمم ویستخدمها بشكل صحیح. یجب أن ینتبه

  أما أهم أسس التصمیم فهي:

  الوحدة: -1

یجب على المصمم تنظیم عناصر التصمیم بأسلوب خاص بحیث یقوم بإیجاد وحدة بین  

یم جمالي یظهر من خالله العمل بشكل متجانس ومقبول، هذه العناصر والمكونات تبعًا لتنظ

والوحدة في العمل الفني تشمل عدة مجاالت أهمها وحدة الشكل والفكرة واألسلوب الفني 
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ونسعى من خالل الوحدة في العمل الفني إلى تحقیق هدفین أساسیین وهما عالقة أجزاء 

 ).٢٠١٠وآخرون،  (الدرایسة التصمیم ببعضها البعض، وعالقة الجزء بالكل.

  التوازن: -2

وهو تساوي كمیة األحجام واألشكال في قسمي التصمیم، والتي یفصله خط وهمي عامودي  

  )٢٠٠٨العربي، رمزي (الراحة. أو أفقي، وعدم التوازن في التصمیم یولد الشعور بعدم 

  اإلیقاع: -3

هو تنظیم للفواصل الموجودة بین وحدات العمل الفني وهو العالقة الموجودة بین الزمن  

والفراغ، وهو تنظیم لفواصل بین األحجام واأللوان أو لترتیب درجاتها، فالخطوط تقسم مساحة 

العمل الفني إلى فواصل سطحیة، ویتحقق اإلیقاع في كثیر من األحیان عن طریق التكرار 

  نماطا متعددة مثل اإلیقاع الرتیب والغیر رتیب والحر. ولكنه یأخذ أ

  الحركة: -4

تعد الحركة في العمل الفني من أقوى المثیرات في المجال البصري، ولعلها تتجلى بشكل 

واضح في األعمال المسرحیة أكثر من االعمال التشكیلیة ولكنها دخلت مجال التصمیم 

، ومن رسوم المتحركة وامكانیة تحریك التصمیمالجرافیكي بشكل كبیر عند دخول تكنولوجیا ال

أجل إدراك الحركة في التصمیم یجب تفعیل الحركة الذهنیة ألن الحركة في التصمیم تفوق 

حالة السكون وربما نستطیع التعبیر عن الحركة عن طریق اللون أو الخط أو الملمس. 

  ).٢٠١٠(الدرایسة وآخرون، 
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 برامج التصمیم جرافیكي 

على استعمال آلة الطباعة التي اخترعها (جوتنبرغ)،  الكمبیوتر كان التصمیم مقصوراً قبل عصر 

تاح أثر سهولة ودقة من ذي قبل، حتى أنه وبعد أن جاء الكمبیوتر جعل من التصمیم عملیة أك

المجال إلنتاج تصامیم عدیدة في وقت قصیر لیواكب حاجات السوق، والتطور التكنولوجي الحاصل 

خصوصا مع إنتشار مواقع التواصل اإلجتماعي وتصمیم واجهات المستخدم وتطبیقات  في العالم،

، حیث أصبح الكمبیوتر األداة الرئیسیة في إنتاج كم هائل من الصور واألشكال الهواتف الذكیة

الخاصة بتصمیم صفحات االنترنت، وهناك عدة برامج تصمیم مشهورة على مستوى العالم، سنعدد 

  )٢٠٠٨استعماالتها في مجال التصمیم الجرافیكي. (العربي، رمزي أهمها ونستعرض 

  :Adobe photoshop أدوبي فوتوشوب

ویعتبر أشهر البرامج للتعدیل  "...Adobe أدوبي"هو برنامج إلنشاء وتعدیل الصور من إنتاج شركة 

نشاءعلى الصور  تظهر عند ) وهي وحدة Pixelوتتكون فیه الصور من وحدة البیسكل ( ،الصور وإ

هذه الصور مكونة من مربعات صغیرة تسمى البیكسل، وهو المنتج األكثر  أنوتبین  ،تكبیر الصور

 Johnوجون نول  Thomas Knollفي هذا المجال اآلن، قام بتطویره الشقیقان توماس نول مبیعاً 

Knoll   امج ، ویمكن هذا البرن1990م، وأصدرت النسخة األولى في فبرایر من عام 1987عام

ع للوصول مرئیة في المواق أوتصامیم واقعیة مطبوعة  إلى أفكارهممصممین العالمات التجاریة بتحویل 

 )2017للهدف من هذا التصمیم. (ویكیبیدیا،
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 :Adobe illustrator أدوبي إلیستریتور

 وحدة) وهو Vectorجرافیكیة مكونة من الفیكتور ( رسوماتهو برنامج یستخدمه المصممون إلنشاء 

ویمتاز بأنه ال یفقد الصورة جودتها ووضوحها مثل الصور المكونة من  اإللستریتور...في برنامج 

شركات ، ویشتهر استخدام برنامج االلیستریتور بتصمیم الشعارات لل"الفوتوشوب"في برنامج  "البیكسل"

 والكثیر من التصامیم المطبوعة والرقمیة. اإللكترونیةوتصمیم المواقع 

  :Adobe InDesign أدوبي إن دیزاین

ر في بالتحكم الكبیویمتاز  ،هو برنامج یستخدمه المصممون لتصمیم المجالت والجرائد والكتب

علیها وتصمیمها بالشكل المناسب للمصمم، ویتمیز هذا البرنامج  واإلضافةلنصوص وتحریرها ا

تطبیق التعدیل  اً فیتم تلقائی ،لمصممتصمیم صفحة رئیسیة یتم التعدیل علیها كیفما یشاء ا بإمكانیة

  على كل الصفحات مما یوفر الجهد والوقت على المصمم.

  :Adobe after effects أدوبي افتر افیكتس

ضافویستخدم لصنع الفیدیو الرقمي  "...أدوبي"هو برنامج لمونتاج الفیدیو من شركة  المؤثرات  ةوإ

 Animatioin األنیمیشنفي تحریك  الخاصة والخیالیة ومونتاج المواد التلفازیة، ویستخدم كثیراً 

، ویتكامل البرنامج مع اإلضافیةالدمج والوظائف  أدواتمختلف  مع 3Dو 2Dبصیغتيویتعامل 

 سهولة. وغیرها للتعامل مع جمیع المواد المدخلة علیه بكل "أدوبي"من  األخرىجمیع البرامج 

  )2016(ویكیبیدیا،

 

 



 24

 :Cinema 4D سینما فور دي

 Maxon Computerوتحریكها من انتاج شركة ماكسون كومبیوتر األبعادهو برنامج للرسوم ثالثیة 

 األلعابویستخدم في تصمیم  واإلخراج باإلضاءةوبإمكان هذا البرنامج التحریك والتحكم  األلمانیة

 والتصمیم الهندسي والرسوم المتحركة والدیكور.

 

 ):Trademarkالعالمة التجاریة (

إن العالمة التجاریة تتمثل في إسم ورمز ومنتجات وكلمات وألوان وقد تكون خدمة للشركة أو 

المؤسسة، والغرض من العالمة التجاریة هو السماح للشركات والمؤسسات باإلشارة إلى مصدر سلعهم 

لكي یتم التمییز بینهم وبین الشركات والمؤسسات األخرى وذلك لحمایة الشركة أو المؤسسة  وخدماتهم

  من التقلید والتزویر من قبل المنافسین.

تحمیها  العالمة، بل التجاریة ال تعطي فقط الشركة أو المؤسسة الحق الحصري في استخداموالعالمة 

تقلیدها من قبل العالمات األخرى وتمنع أیضًا صنع المنتجات او تقدیم  من أن یتم استخدامها أو

  )FindLaw،2016( الخدمات نفسها من قبل عالمة مختلفة.

 ١٠ویذكر طالل أبو غزالة أنه " العالمة التجاریة تحمى بموجب التسجیل وفقًا للقانون الجدید لمدة 

سنوات اعتبارًا من تاریخ إیداع طلب التسجیل أو من تاریخ األولویة، وتقبل المدة المذكورة التجدید 

بموجب القانون السابق كانون األول  ١لمدد مساویة، وتبقى العالمات المودعة أو المسجلة قبل تاریخ 

سنوات، وینص قانون العالمات  ١٠سنة، وعلى أن یتم تجدیدها كل  ١٤سنوات أو  ٧محمیة لمدة 

التجاریة الجدید على إمكانیة تجدید العالمة التجاریة بعد انقضاء المیعاد لمدة سنة، وفي حال عدم 
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المة انقضاء الحمایة، یتم شطب العتجدید تسجیل العالمة التجاریة خالل مدة السماح التالیة لتاریخ 

". (أبو غزالة،   )2016التجاریة تلقائیًا

  

  :Digital Brand Design)الرقمیة ( تصمیم العالمة التجاریة

الحواس  یناشد ، فهوشيء محسوس ویمكن لمسه وسماعه ومشاهدته هيإن العالمة التجاریة الرقمیة 

ویمكن مشاهدته یتحرك من خالل االعالنات والتصامیم، وهو الوقود الذي تستخدمه الشركة لتعرف 

یرة ویسهل الكب األفكاروهو الذي یزید تمیزها عن العالمات األخرى، وهو الذي یوصل أالمتلقي علیها 

ا في ذ عناصر مختلفة وتوحدهالمستخدمین، وتأخ إلىایصال المعاني العظیمة لهذه العالمة التجاریة 

 )Alina Wheeler, 2009نظام واحد متماسك یخدم نجاح العالمة التجاریة.(

  وهنالك مراحل لتصمیم العالمة التجاریة الرقمیة وهي:

 : إن المصمم الناجح ال یطلق االفكار عبثاً )Brand Case Study(دراسة العالمة التجاریة -1

 حیث یقوم المصمم بجمع...فهي أهم مرحلة من مراحل التصمیم، دون أن یدرسها بكل عنایة

ذاالجهة،  أوالشركة  أوات التي یحتاجها حول طبیعة عمل المؤسسة المعلوم كان لهذه  وإ

یضعها في عین االعتبار عند  أنالشركة تصور ترغب به من الوان واشكال معینة یجب 

 بدء عملیة التصمیم.

وتصفیة مجموعة  باألفكار: یبدأ المصمم بوضع الدراسات والخروج )Planning( التخطیط -2

، تهاالمؤسسة وتخدم هدفها ورؤی أوالفكرة التي تتناسب مع الشركة  إلىیصل  أن إلى أفكار

ن ي وحدة جاذبة ومؤثرة بصریثم یبدأ في عملیة التصمیم التي تستلزم جمع العناصر ف ا، وإ
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ت الفكرة قویة فإنها ترفع من نسبة نجاح العمل بشكل الفكرة هي أساس نجاح العمل فإذا كان

  .)1971كبیر. (فیشر،

عملیة ند ع الذي یعد مجمل المبادئ والقواعد الملزمة التركیز بشكل كبیر على الجوهرویجب 

مكاناتتها من منطلق قدراتها التي تتخذها العالمة التجاریة إلظهار هوی التصمیم ها. وإ

  )2016عمران،(

بعض التعدیالت  إجراء: عندما یتم قبول التصامیم ربما یطلب )Reviewing(المراجعة -3

 وعمل تقییم كامل واإلضافاتفیقوم عندها المصمم بعمل هذه التعدیالت  ،معینة ألجزاء

 .واأللوان واألشكالومراجعة لجمیع العناصر  األفكاروتطویر 

أكد مطبوعة والت أو: یتم عندها تجهیز التصامیم بصورة رقمیة )Finishing( الصورة النهائیة -4

المطلوبة والعناصر التشكیلیة والرموز والخطوط وتحضیر المقاسات لتجهیزها  األلوانمن 

  لالستخدامات الرقمیة. أوللطباعة 

  

  

  

  

 

  

 



 27

  :)Conservative Graphic Design( اتجاه التصمیم الجرافیكي المحافظ :

المحافظ في التصمیم الجرافیكي بالظهور مع بدایة استخدام الكمبیوتر في التصمیم، وتطور بدأ االتجاه 

مع تطور مدارس التصمیم الجرافیكي مثل الباوهاوس والمدرسة السویسریة ومدرسة نیویورك وغیرها، 

ي كان ذویأخذ االتجاه المحافظ في التصمیم الجرافیكي معاییره من الظروف والبیئة والمحیط والوقت ال

فیه، فكل اتجاه یتأثر بما حوله ویخلق لیكون مناسبًا لعصره وزمانه، ولهذا السبب مع الثورة التكنولوجیة 

ل في ئفي العقدین األخیرین وجب استحداث اتجاهات حدیثة تناسب عصرها وتناسب كم التطور الها

  عالم التكنولوجیا والعالم.

  لالتجاه المحافظ معاییر عدیدة وأهمها: 

التصمیم الكلي: یركز االتجاه المحافظ على لفت االنتباه من النظرة األولى لجذب االنتباه  -

وترك انطباع قوي على المشاهد، كما یهتم بالعالقة التكوینیة بین العناصر المكونة للتصمیم 

  في االتجاه المحافظ لیكون كل التصمیم وحدة واحدة.

ال المستخدمة في التصمیم ویستخدم الخیال بشكل فعّ اإلبداع: یهتم االتجاه المحافظ بالمهارة  -

ي والنهائي.   وملفت، كما یهتم بخلق األصالة واالهتمام بكافة عناصر التصمیم والشكل الكّل

التقنیة: جمیع عناصر التصمیم من نصوص وصور ورموز وألوان وغیرها یجب أن تكون  -

ول للنتیجة دام االتجاه المحافظ للوصمناسبة وتم التفكیر فیها كثیرًا من قبل المصمم عند استخ

  )madeawards,2010(المطلوبة. 

ومن المعاییر أیضًا في االتجاه المحافظ هو وحدة التصمیم بالرغم من تعدد العناصر فیهتم  -

سة وذلك تمثل عبر مدر  ،المصمم بأن یوحد هذه العناصر وااللوان بطریقة تصمیمیة جمیلة

، حیث أنه تمتع بالقدرة على Pual Randبول راند نیویورك للتصمیم ومن أهم روادها 
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معالجة الشكل البصري عن طریق تقلیل العناصر والتركیز على جوهر التصمیم عن طریق 

  استخدام الرموز، بدون االنتقاص من قیمة التصمیم ومدلوالته.

ثانیة إلى أن األلفیة الظل االتجاه المحافظ مستمرا من بدایة التصمیم باستخدام الكمبیوتر إلى بدایة 

ت الثورة التكنولوجیا التي اكتسحت العالم وغیرت مفاهیم عدیدة فوجب تغییر االتجاه التصمیم وصل

-B(. الحدیثالمحافظ إلى اتجاهات حدیثة عدیدة تواكب حجم التطور والتسارع والتوسع والفكر 

crea-demo, 2014.(  

 افظ في التصمیم:وهناك بعض األمثلة على استخدام االتجاه المح

نرى في هذا الملصق استخدام األشكال الهندسیة في التصمیم وتعدد األلوان واختیارها بما  -

كل شكال بشكل مبسط والتعبیر الكلي عن شیتطابق مع الثقافة األسیویة وقد تم استخدام األ

 لفتاة آسیویة.

  

 1981) تصمیم ملصق من عام 8شكل رقم (
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بشكل ملحوظ في الحمالت اإلنتخابیة السیاسیة إلتسامه بالرسمیة یستخدم االتجاه المحافظ  -

واعطاء انطباع بالجدیة والرزانة، وكثرة العناصر في الحمالت االنتخابیة مثل النصوص التي 

  تستخدم فیها والمعلومات الكثیرة تزید من فعالیة االتجاه المحافظ عند استخدامه فیها.

  

  
  االنتخابیة) استخدام االتجاه المحافظ في الحمالت 9شكل رقم (

  

  االنتخابیة) استخدام االتجاه المحافظ في الحمالت 10شكل رقم (

تخدام مثال یوضح اس التعلیمیة وهذایستخدم االتجاه المحافظ أیضًا في حمالت المؤسسات  -

اإلنجیل بسن  عن االتجاه المحافظ في شعار لشركة تعلیمیة تستهدف األهالي لتعلیم أطفالهم
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مبكر، فنرى استخدام الخط بثالثة أحجام مختلفة وایقونة لطفلة تحمل لعبتها وكثرة هذه 

  العناصر من صفات االتجاه المحافظ.

  
  ) استخدام االتجاه المحافظ للمؤسسات التعلیمیة11شكل رقم (

  

ن العناصر تكویفي هذا المثال نرى تصمیم یتأثر بشكل مباشر بمدرسة الباوهاوس من خالل  -

  وترتیبها وهو أیضًا ملصق توعوي سیاسي.

  
  ) ملصق یستخدم فیه االتجاه المحافظ12شكل رقم (
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وم هي شركة االتصاالت المصریة تیلیك المحافظومن الشركات العربیة التي تطبق االتجاه  -

Telecom.  

  

  

  ) استخدام االتجاه المحافظ في شركة تیلیكوم13شكل رقم (

  

  ) استخدام االتجاه المحافظ في شركة تیلیكوم14شكل رقم (
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اریة ثم في تصمیم عالماتها التج المحافظ االتجاهوهنا نرى كیف أن الشركات الكبرى كانت تستخدم 

ق أكثر بساطة وفاعلیة، وهنا نتطر مع تطور الزمن تغیرت وأصبحت تعتمد على اتجاهات حدیثة و 

  لمحافظ إلى االتجاهات الحدیثة:ا االتجاهإلى بعض الشركات التي تطورت من 

نرى أن شعار شركة بیبسي قد تطور مع مرور الزمن بحث تغیر : Pepsi شركة بیبسي -１

بشكل ملحوظ وتدریجي من استخدام كلمة بیبسي باللغة االنجلیزیة واستخدام اللون األحمر 

ل ممكن شكفقط إلى استخدام ثالثة ألوان وهي األحمر واألبیض واألزرق ثم وصل إلى ابسط 

  وهو الشكل الحالي.

 

  تطور شعار شركة بیبسيصورة توضح ) 15شكل (

ت شهرة في العالم الیوم، عندما هو واحد من أكثر الشعارا "أبل" شعار شركة :Appleشركة  -２

 Isaac ننیوتصورة للعالم على  یحتوي مشهدتأسست شركة أبل كان الشعار المستخدم هو 

Newten واین الدتحت شجرة التفاح وصمم هذا الشعار المصمم رونRonald Wayne ،

ل إلى ثم إنتق واألسودوكان الشعار األول یحتوي على رسمة توضیحیة باللونین األبیض 

استخدام ألوان الطیف داخل رمز التفاحة وبدأ تدریجیًا بالبساطة باأللوان مع المحافظة على 

 )Asli Biricik,2006.(رمز التفاحة إلى وقتنا الحالي
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 Apple) تطور شعار شركة 16شكل رقم (

  : IBMشركة آي بي أم 3-

لقد كان شعار الشركة یحتوي على الكثیر من العناصر والخطوط المتقاطعة مع بعضها         

البعض ثم بدأ بالتحول إلى شكل زخرفي أكثر، ولكن ما زال یحتوي على خطوط كثیرة وفي بدایة 

العشرین بدأ بأخذ شكل رمزي دائري مما قلل من الخطوط المتقاطعة ثم بدأ بالتحول لشعار القرن 

 بسیط یحتوي على ثالثة أحرف فقط وهو شكله الحالي.

  

 IBM) تطور شعار شركة 17شكل رقم (
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  :)New Trends in graphic design( االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي

ت التي ، وغیرها من المجاالالبیئة، التكنولوجیا، اإلعالممن  الیوم تم استلهامهااالتجاهات الحدیثة إن 

، وتدرج، یتأثر بها التصمیم، ویظهر اتجاه التصمیم ببطء  في كل  یرةینتشر بصورة كبثم أحیانًا

الطریقة التي  بنفس األغلبیتالشى بنفس الطریقة بعد فترة ویختفي على  أنه التصمیم إالمجاالت 

تكرر اتجاهات ت حیاناً أ، و سنتین تقریباً  الحدیث سنة أو یكون عمر اتجاه التصمیم ها، وغالباً ظهر ب

  )Loredana,Mihai,2017التصمیم بعد عدة سنوات ولكن بتأثیر وطابع حدیث. (

 لمعاصراوفي وقتنا  ...وقاتلحدیثة التي ظهرت وتظهر في كل األهنالك الكثیر من االتجاهات ا

مم ویجب على المص ،هنالك اتجاهات تتماشى مع تطورات العصر والتكنولوجیا وجمیع المجاالت

 عمل في مجال التصمیم لكي یتماشى مع روح وثقافة العصر. أخذها بعین االعتبار عند القیام بأي

لذلك في كل سنة تظهر اتجاهات جدیدة  ،اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة في تطور دائمإن 

الث سنوات ثمن غیرها وهنا نستعرض بعض االتجاهات الحدیثة في ال أكبرتتمیز وتنتشر بشكل 

  .األخیرة

  :2015االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي لعام 

  :Grid Layout هیكلیة الشبكة -1

وتتابعت المواقع والتصامیم ، Pinterestتمیز في هذا االتجاه الموقع المشهور لعرض الصور 

 فهو ،في التصمیم تجربة ممیزة للمستخدم األسلوبهذا  حیث یخلق ،هذا االتجاه في استخدام

المواقع  ألصحابیعرض الصور بطریقة سهلة ومریحة وواضحة، ویعد اختیار جید 

، ألسلوبا في صور للبیع لسهولة عرضها للمستخدمین بهذا أعمالهاوالصفحات التي تعرض 
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وكان یستخدم قدیمًا للعرض في القوالب الخشبیة المتحركة وتم اعادة احیاء هذه الطریقة 

 )Insight180,2015(. االتجاهبصورة حدیثة ومعاصرة في هذا 

  
  ) هیكلیة الشبكة18شكل رقم (

  

  :Op art البصري الفن -2

صامیم عصري لیستخدم في ت بأسلوبعاد للظهور  هولكن ،بدأ ظهور هذا الفن في الستینات

عامل و  االنتباهقویة للفت  أداةویعد  ،) والملصقات والرسوم المتحركةGIFالصور المتحركة (

  )Creativebloq,2015(حاجته. ممیز للمصمم عند 

  

  البصري الفن) 19شكل رقم (
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  Flat Designالتصمیم المسطح  -3

وبسیط وقلیل العناصر بأسلوب وألوان مبهجة، یحظر استخدام التدرج  هو تصمیم مسطح      

ن طریق عبالبعد الثالث  اً اللوني أو إضافة الملمس في هذا األسلوب من التصمیم، ویعطي وهم

بالكفاءة  یتمیز ألنهمن قبل المصممین  األسلوب، ویفضل هذا المسطحة والظالل األلواناستخدام 

  )Nyfa.edu2015(لبصریة. اواالنسیابیة والجاذبیة 

  
  ) تصمیم مسطح20شكل (

  Visual Storytellingالسرد القصصي المرئي -4

وهو في تطور مستمر،  ،یومنا هذا إلىومستمر  م٢٠١٥عام  هذا االسلوب بدأ بدایة حقیقیة

یحول القصص المحكیة لقصص مرئیة بطریقة مصممة  فهو ،للمسوقین جداً حیث أنه مهم 

وبما أن الصورة بألف كلمة، ورسومات توضیحیة وألوان وحركة ورسوم متحركة،  بأیقونات

یكون لصور متحركة ومتفاعلة  إلىأن یرى المستخدم القصص المكتوبة تتحول  كان مهم جداً 

 )Ernestoolivares,2015(مكتوبة. التأثیر والتفاعل أكبر بكثیر من مجرد كلمات 
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  القصصي المرئي) مثال على السرد 21رقم ( شكل

  : Video &GIFsالفیدیو والصور المتحركة  -5

ر المتحركة بدأ الفیدیو والصو  التصامیم،منتشرة في كل  الثابتةفي الوقت الذي كانت الصورة 

و حیث أن الكثیر من المواقع أضافت الفیدی ،في عالم التصمیم اً كبیر  اً مكان اوأخذ ،بالظهور

ستبدلت ة الفیدیو وسهولة مشاهدته، والكثیر من المواقع اكخلفیة لصفحة الموقع الرئیسي لفعالی

... اآلن ىإلسلوب مستمر متحركة التي تكرر نفسها، وهذا األالصور بالفیدیو أو الصور ال

استبدال الصورة الشخصیة بفیدیو یتیح اآلن  Facebook" فیسبوك"موقع  ومثال على ذلك

لوب صورة متحركة بشكل مستمر مما یؤكد انتشار هذا األس أو

  ).Ernestoolivares,2015(وفعالیته.
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  استخدام الفیدیو كخلفیة لموقع الكترونيمثال على ) 22شكل (

  :Big Blocks Of Textالنصوصمساحات كبیرة من  -6

طوط لخااستخدام الخطوط في التصمیم بدأ منذ بدء التصمیم، ولكن أصبحت خیارات هذه 

وهي في توسع مستمر من ناحیة الحجم واللون والشكل والتصمیم الخاص بها،  ،جداً  واسعةً 

تتخذ الخطوط مساحات  األسلوبوفي هذا  ،أما من الناحیة الوظیفیة فإن لها دور مهم جداً 

جمیل. واسعة وتكون العنصر الرئیسي في التصمیم، وتكون بشكل بسیط ولكن 

)Cubcieninjas,2015(  

  

 النصوصكبیرة من المساحات مثال على ال) 23شكل رقم (
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 :2016االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي لعام 

  :Geometric Shapes األشكال الهندسیة -1

لشعارات، ما یستخدم في ا وكثیراً البسیطة  واألیقونات األشكالفي رسم  األسلوبیستخدم هذا 

  في الخلفیات والملصقات. أیضاً ویستخدم 

  
 ) االشكال الهندسیة24شكل (

  :Negative Space السالبةالمساحة  -2

استغالله و  آخركمساحة لبناء شكل الناشئ من شكل ما على استخدام الفراغ  األسلوبیقوم هذا 

ولكن یجب استخدامها بشكل استراتیجي وفعال لكي تفهم وتضیف معنى  ،فكرة معینة إلیصال

  )Designschool,2016(للتصمیم. معنى مزدوج  أو أعمق

 

 السالبةالمساحة مثال على ) 25شكل (
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  :Dramatic Typography الحروفي الدراميالرسم  -3

یصال بحد ذاته یهدف إل بل هو القراءة،بحسب هذا االتجاه فإن الرسم الحروفي لیس لمجرد 

مركز االنتباه، ویمكنها خلق الدراما من خالل  وتكونحروف كبیرة  یتم استخدام، حیث فكرة

  )Designschool,2016حجمها ولونها وملمسها. (

  
 الرسم الحروفي الدراميمثال على ) 26شكل (

  :Modern Retro Styleإعادة إحیاء النمط القدیم  -4

حیث ، Pixel "البكسل"الذكریات القدیمة بتصامیم معاصرة مثل  إلینافي هذا االتجاه تعود 

  األلعاب قبل عدة عقود، یظهر بها البكسل لبساطتها وقدمها. تصامیم جمیع كانت

بأسلوب  فتظهر ألعاب وهواتف وتكنولوجیا قدیمة،ویتأثر هذا االسلوب بكل ما هو قدیم من  

  )Designschool,2016(والذكریات. جدید وتركز على العواطف 

  
 تم اعادتها) مثال على تصامیم من النمط القدیم 27شكل رقم (
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 Abstract, Minimalism Styleالتجرید وتقلیل العناصر  -5

ط، ویتم ذلك وأبس أقلعناصر  إلىوتفكیكها  ،شكالتجرید وتبسیط األیعتمد هذا االتجاه على 

صورة ممكنة مع االحتفاظ  أقل إلىمن خالل تحلیل الشكل ثم تقلیل عناصره وألوانه 

  )Designschool,2016(بالمضمون. 

  
  التجرید وتقلیل العناصرمثال على ) 28شكل (

 :2017االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي لعام 

  :Louder and brighter colorsاأللوان الصاخبة والمضیئة في التصمیم  -1

ن ألوان هادئة وسهلة، وكانت هذه محاولة لخلق المصممو على مدى السنوات الماضیة استخدم 

یز الشركات الكبیرة تمیتحاول تصامیم نظیفة وآمنة وهادئة ومسیطر علیها، وفي وقتنا الحالي 

لصاخبة ا األلواناستخدام اتجاه مثل  ،منافسیهابشكل یمیزها عن  لأللوانتصامیمها واستخدامها 

  )Mccready,Rayan, 2017( والمضیئة في التصمیم.
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  ) مثال على األلوان الصاخبة والمضیئة في التصمیم29شكل (

عندما  Instagramتطبیق  ...2016في سنة من األمثلة على استخدام األلوان الصاخبة والمضیئة 

ن كان له أثر كبیر على ارضاء العیمما  ،بألوان جریئة وصاخبة وحیویةجدد شعاره بتصمیم جدید 

كساب التصمیم    )Mccready,Rayan, 2017(قیمة وظیفیة وجمالیة كبیرة. وإ

 

 

  2016الجدید سنة  Instagram) شعار 30شكل (
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  :More 3Dبشكل أكبر  األبعادالتصمیم ثالثي  -2

سوف تدخل و  ،جمیع مجاالت التصمیمصامیم ثالثیة األبعاد في طریقها للدخول إلى بكل تأكید الت

تقنیات الواقع االفتراضي، وهذا االتجاه یتطور بسرعه لما له من  بعد ظهورمن اآلن خاصة  أكثر

  )Loredana,Mihai,2017( أهمیة وجمالیة كبیرة في عالم التصمیم الجرافیكي.

  

 3D) تصمیم ثالثي االبعاد 31شكل (

  

  :Animationالرسوم المتحركة  -3

ي في في التصمیم الجرافیكبكل تأكید الرسوم المتحركة هي من أهم االتجاهات الحدیثة المستخدمة 

وتطبیقات  ترونیةاإللكوأصبحنا نراها بشكل كبیر خاصة في تصامیم المواقع  ،السنوات القلیلة الماضیة

 ومن الضروري)، GIFعلى شكل صور متحركة ( من خالل استخدامها وأیضاً  ،الهاتف المحمول

 )Loredana,Mihai,2017( .الحاجة لهاكل مصمم تعلم استخدامها وتطبیقها في تصامیمه عند ل

  : Bold typography الخطوط العریضة -4
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ویتم تطبیقه في الكثیر من التصامیم لما له من أثر كبیر في جذب المتلقي،  ،ظهر هذا االتجاه حدیثاً 

 یسیةالرئویستخدم فیه دمج أكثر من نوع من الخطوط بحجم كبیر للخط وغامق خاصة للعناوین 

نشاء تسلسل هرمي للمعلومات األخرى على الصفحة بطریقة   ,Mccready,Rayan( .متدرجةوإ

2017(  

  

 العریضةاستخدام اتجاه الخطوط مثال على ) 32شكل (

 Hand drawn graphics andالمرسومة یدویاً واألیقونات الرسومات الجرافیكیة  -5

icons:  

ة األخیرة اآلون ففي، واألیقوناتصور أكثر أصالة على الرسومات الجرافیكیة  إلىالحاجة  لقد أثرت

المتبعة  الیباألس، ومن هذه األخرىبتمییز نفسها عن العالمات  رأینا العالمات التجاریة تهتم كثیراً 

 الشخصیة یمیكسب التصم فذلك ،باستخدام برامج التصمیم "الرسومات الجرافیكیة المرسومة یدویاً "هو 

التجاه قد یرى الكثیر أن هذا او في العمل التصمیمي،  إنسانيهذه الرسومات لها طابع  ألن المتفردة،
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حي للناظر أنها ویو للتصمیم  طبیعیاً  إحساساً ویعطي  ،ولكنه یساعد الشركات على التمیز ،غیر مهني

  .رسمت بالید

 في كل اعتمدت الرسوم التوضیحیة المرسومة یدویاً  التي Dropboxشركة  ومن األمثلة على ذلك

 لة.ویمكن التعرف علیها بسهو  ،من عالمتها التجاریة اآلن جزءاً  أصبحمما  ،على الموقع تصامیمهم

)Mccready,Rayan, 2017(  

  

 ) مثال على الرسوم الجرافیكیة المرسومة یدویا33شكل رقم (

  :Color Transitionsتداخل األلوان  -6

في التصمیم، حیث یستخدمها  2017تداخل األلوان من أكثر االتجاهات المنتشرة في سنة 

والكثیر من العالمات التجاریة قررت تغییر  واألیقونات...المصممین في تصمیم الشعارات 

االتجاه. هذا  ت التصمیم وتحدیداً شعاراتها لمواكبة التطور في اتجاها

)Webdesignledger,2017.(  
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 تداخل األلوان في الشعاراتمثال على ) 34شكل (

  

  :Popping colorsاستخدام األلوان الظاهرة  -7

یتم استخدام األلوان الظاهرة في هذا االتجاه بحیث یتم رفع قیمة األلوان في التصمیم لتظهر 

بصورة مشرقة وظاهرة أكثر، وقد تم استخدام هذا االتجاه في الكثیر من تصامیم العالمات 

المعروفة، ومن ایجابیات هذا االتجاه أنه یظهر بصورة جمیلة في معظم اشكال التجاریة 

  التصمیم مثل تصمیم هویة الشركة، والملصقات، وبطاقات األعمال، والمواقع اإللكترونیة.

  
 مثال على اتجاه استخدام األلوان الظاهرة في التصمیم) 35شكل رقم (

 



 47

  :Geometric Designs التصامیم الهندسیة -8

اتجاه موجود منذ فترة ولكن ظهر بصورة أكثر حداثة وهو یستخدم في الكثیر من  هو

المجاالت الفنیة، ویتمیز هذا االتجاه بأنه أنیق ویساعد على جذب االنتباه وجلب 

اإلعجاب، ومن أهم ممیزاته هو التكوینات المرضیة والمریحة لعین المشاهد، ولجعل هذا 

صمم استخدام اتجاهات حدیثة أخرى معه مثل األلوان االتجاه أكثر حداثة یجب على الم

  الظاهرة والمشرقة.

  
  اتجاه التصامیم الهندسیةملصق یظهر استخدام ) 36شكل رقم (

 :2018االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي لعام 

  :The “Glitch” effect تأثیر الخلل -1

إن تأثیر الخلل هو خلل متعمد یستخدمه المصمم وله ایجابیات عدیدة منها لفت االنتباه 

ألن المشاهد سیظن أن هنالك خلل فعلي في الصورة وله دالالت عدیدة یستخدمه المصمم 

عند الحاجة، ویظهر تأثیر الخلل على أن الصورة كأنها تالفة ورغم أنها لو كانت خلل 

 لمناسبةااهد ولكن استخدامه المتعمد مع باقي عناصر التصمیم حقیقي سیكون مزعج للمش
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، یحبذ استخدامه في ملصقات أفالم الرعب او اي  معه فإنه یعطي التأثیر المطلوب حقًا

  )Graphicmarna,2018(الفكرة. تصمیم یتناسب مع هذه 

  

  
 مثال على استخدام تأثیر الخلل في ملصق) 37شكل رقم (

 

  

  Color Channels” effect“تأثیر قنوات األلوان  -2

بین المصممین، ویسمح هذا االتجاه  2018إن تأثیر قنوات األلوان لها انتشار واسع في 

بخلق تأثیر وهمي كبیر عن طریق التالعب باأللوان، وقد یسبب الوهم أیضًا والتشویش 

  لدى المصممین.االیجابي، وكل هذه األسباب أدت لجعل هذا االتجاه مهم جدًا 
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  استخدام تأثیر قنوات األلوان في ملصق) 38شكل رقم (

  :Double Exposureاتجاه العرض الثنائي  -3

إن هذا االتجاه یستخدم تقنیة ذات جمالیة في التصمیم حیث یدمج صور بطریقة مذهلة 

للمشاهد وهي طریقة لدمج الصور ذات انتشار واسع بین المصممین وتعود في هذا العام 

  بحداثة أكثر.

  
  استخدام اتجاه العرض الثنائي في ملصق) 39شكل رقم (
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  :Creative typographyاتجاه اإلبداع في الرسم الحروفي  -4

في التألق عبر السنوات األخیرة ویظهر في هذه السنة أكثر إبداعًا یستمر الرسم الحروفي 

  وتألقًا ویعد من االتجاهات الرائدة في هذا العام.

نقطة األهم لدى المصمم هي الخیال یتعلق األمر باإلبداع في الرسم الحروفي فإن العندما 

لیبدع في هذا االتجاه، ویمكن لهذا االتجاه ان یتم دمجه مع اتجاهات أخرى للحصول على 

  نتائج أكثر حداثة وعصریة.

  
  استخدام اتجاه اإلبداع في الرسم الحروفي في ملصق) 40شكل رقم (

  Negative space. A positive trendالسالبة "اإلیجابیة"  اتجاه المساحة -5

المساحة السالبة في التصمیم الجرافیكي قدیمة االستخدام وهي فعالة لقدرتها على إیصال 

قدرة على یجابي أیضًا لما له الفكرة بطریقة إبداعیة وغیر تقلیدیة، وقد سمي هذا االتجاه باإل

عن طریق استخدام المساحة السالبة بطریقة غیر إیصال مشاعر ایجابیة لدى المشاهد 

  تقلیدیة وحدیثة.
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  استخدام اتجاه المساحة السالبة اإلیجابیة في ملصق) 41شكل رقم (

  

  :One Color 3D Designاتجاه التصمیم ثالثي األبعاد ذو اللون الواحد  -6

صمیم كامل التنرى في اآلونة األخیرة الكثیر من التصامیم ذات اللون الواحد بحیث یكون 

بلون واحد ولكن بقیم مختلفة لنفس اللون، ویساعد التصمیم ثالثي األبعاد بإظهار التصمیم 

ضافة جمالیة له.   )Graphicmarna,2018( بشكل أكبر وإ



 52

  
  استخدام اتجاه التصمیم ثالثي األبعاد ذو اللون الواحد في عرض منتج) 42شكل رقم (
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  :العالمیة والمحلیة أهم تصامیم العالمات التجاریة

  :Googleشركة جوجل

  

  ) شعار شركة جوجل43شكل (

مة بشكل هو الكل للنظر فشعارهابالبساطة بشكل الفت  ها تمتاز دائماً وتصامیم "جوجل"منذ انشاء 

 ماالستخداعلى أن تعبر تصامیمها عن سهولة  "جوجل"تحرص ...و بسیط وهادئ بألوان متعددة

 ).Design.google.com,2015(الكبیر. سباب نجاحها من أ والبهجة فهما

  :FedExشركة فیدیكس 

، الشعار ١٩٧٣عام  Richard Ronian" ریتشارد رونیان"الشعار األصلي للشركة صمم بواسطة 

هو واحد من أكثر Lindon Leader "لیندون لیدر"بواسطة  ١٩٩٤الذي صمم عام  FedExالجدید 

في و مات الشركة في جمیع أنحاء العالم، علیها بسرعة بسبب وجود خدالشعارات التي یمكن التعرف 

شعارات عالمیة،  ٨بین أفضل احتل الشعار مرتبة من  Rolling Stoneتصنیف قامت به مجلة 

، إال أن ثمة بعض من التفاصیل، فالفراغ ما بین اً وبسیط اً للوهلة األولى فإن الشعار یبدو واضح

  )٢٠٠٨.(العربي، رمزي الدائم والتحرك السرعةیشكل سهم متجه للیمین مما یدل على  E,Xالحرفین 
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 FedEx) شعار شركة فیدیكس 44شكل رقم (

  : Zainشركة زین لالتصاالت

شائیة البنیة اإلنفالحداثة،  أسلوبتعد عالمة زین لالتصاالت من العالمات التجاریة المصممة وفق 

للعینة اإلعالنیة ذات أسلوب جمالي بحت، إن تكوین الومضات الضوئیة یثیر التأویل الموجه من 

على توكید  كما تعمل، هذه الخطوط الملتویة تحقق إیهامًا بالحركة والالنهائیة لالتصاالتكتابة زین 

 )٢٠١٤الناجحة. (العبیدي، باسم  االتصاالت، إنها فكرة االستهدافدقة 

  

 ) شعار شركة زین لالتصاالت45شكل رقم (



 55

  :Amazonشركة أمازون 

بیلز  صمم من قبل أنتونيفقد من أكثر الشعارات المعروفة على اإلنترنت،  اً واحدشعار الشركة یعد 

Anthony Biles )1975-1851 استخدام الخط له داللة ... یتكون من كلمة وخط)، حیث

سیجدون كل ما یبحثون  الموقع ، أي أن مستخدميZوحرف  Aحیث أنه یصل بین حرف  ،استراتیجیة

هذا ي ة تدل على الرضا بالخدمة الجیدة فیجابی، مما یعطي داللة إالسهم یشبه االبتسامة عنه، وأیضاً 

  )Webdesignerdepot,2017(الموقع. 

  

  Amazon ) شعار شركة أمازون46شكل رقم (

  :Vaioشركة فایو 

یعد  )Timothy Hanley ،)1960-age 57"تیموثي هانلي"تم تصمیم الشعار من قبل المصمم 

لكمبیوتر، ا في تكنولوجیان الشركة تختص ارات التي تحمل معاني خفیة، حیث أمن أفضل الشع اً واحد

الجزء األیسر من الشعار تم تصمیمه على شكل موجة حیث یمثل التكنولوجیا التناظریة، أما الجانب 

یمثالن ثنائیة الوصل والقطع التي یقوم علیها عمل ن وهاذان الرقما 0و 1األیمن فهو یمثل رقم 

  )Webdesignerdepot,2017. (الكمبیوتر
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  Vaio ) شعار شركة فایو47شكل رقم (

  

  الفني والثقافي نموذجا): (المجالالعالمات التجاریة المحلیة 

  دارة الفنون: -1

قامت دارة الفنون لتكون منبرًا حیویًا متجددًا یحتضن الفن والفنانین العرب المعاصرین، 

ویستقطب الطاقات اإلبداعیة ویدعمها، تنظم دارة الفنون المعارض الفنیة والمشاریع المبتكرة 

ر دارة الفنون بفنانینها  واللقاءات الفنیة وعروض األفالم وورشات العمل ونشر الكتب، تعبَ

ة  ة ثقافیة معماریّ ّ وآثارها وأبنیتها التي تعود إلى عشرینیات وثالثینیات القرن الماضي عن هوی

تزداد غنى بما تشهده الفنون من ازدهار وتجدید، لتخلق مكانًا فریدًا یجتمع فیه الفن والعمارة 

  )Daratalfunun,2017ثار. (واآل

  
  ) شعار دارة الفنون48شكل رقم (



 57

2- Artmejo:  

وقع یوفر لهم فرصة عرض أعمالهم على الم األردنیین حیثیدعم الفنانین  إلكتروني هو موقع

یوفر ، و لبیع هذه األعمال االجتماعيثم یقوم بنشر وترویج األعمال على مواقع التواصل 

المعارض الفنیة في مساحات إبداعیة، ویهدف الموقع للربط لهم فرص لعرض أعمالهم في 

داث ستفادة من خبراتهم، ویغطي الموقع أهم األحالهواة والفنانین ذوي الخبرة لال بین الفنانین

  )Artmejo,2017(األردن. الفنیة في  واألخبار

ربي الع االصلوإلضافة لمسة فنیة وداللة على  Artmejo…یتكون شعار الموقع من كلمة

من الخط العربي باللون األخضر الفاتح مما یضفي تم اضافة نقاط وتشكیالت  ،لهذا الموقع

هذه الحركات  حیث أننا ال نرى ...صفة جمال الفن العربي وامتیازه وبنفس الوقت یكسر التقلید

الحالة المتعارف علیها، وأوجدت حالة جدیدة ولكن هذه اإلضافة كسرت  اإلنجلیزيفي الخط 

  .بتقارب الحضارات عبر الفن توحي

  
  Artmejo) شعار موقع 49شكل رقم (



 58

  معرض رؤى للفنون:

وورش العمل  األنشطةیحتضن معرض رؤى الكثیر من  حیث 1991تم تأسیس هذا المعرض عام 

 يالفنیة، وخالل السنوات االخیرة كرس معرض رؤى نفسه لیصبح نقطة مرجعیة في المشهد الفن

 عمالهمأعطاء الفرصة للفنانین المحلیین والدولیین والناشئین لعرض خالل إالمحلي والعربي من 

األصلیة في المعرض، وقد عمل المعرض على توفیر جسر للتواصل اإلبداعي مع العالم من خالل 

التدریبیة. تشمل المعارض والندوات وورش العمل الثقافیة والدورات  متنوعةبرامج 

)Foresightartgallery,2017(  

 اإلنجلیزیةو المعرض بالعربیة  باسمیتكون شعار معرض رؤى من مثلث في داخله عین وتحته كتابة 

  ونقطة حمراء بجانب المثلث.

  

  ) شعار معرض رؤى50شكل رقم (
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  معرض دار المشرق:

، ویهدف لتعزیز الفنانین الناشئین وذوي الخبرة، ١٩٩٦سنةمتأسس معرض دار المشرق في عمان 

على مدى السنوات كان لمعرض دار المشرق معاییر عالیة وعروض متنوعة وممیزة أنشأت سمعة و 

المعارض. متمیزة، وذلك من خالل المعارض العدیدة والفنانین المتمیزین المشاركین في 

)Orientgallery,2017(  

لوقت ا إسالمیة ولتعبر في ذات تعكس ثقافة هندسیةیتكون شعار معرض دار المشرق من زخرفة 

  .وانجلیزیة، وتحت الزخرفة كتابة عربیة عن هویة المعرض الثقافیة

استخدام ویعطي انطباعًا فنیًا وثقافیاً بشكل كبیر، و  ،یرى الباحث أن الشعار یتوافق مع وظیفة المعرض

ار، وهنالك في الشع األیقونةهو استخدام صحیح ومتناسب مع شكل  واالنجلیزیةنوع الخطوط العربیة 

  .اإلنجلیزي والنص لى الشعار مثل المسافة بین الخط الفاصیل بین النص العربيبعض المالحظات ع

  

 ) شعار معرض دار المشرق51شكل رقم (
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  دار األندى:

ومعنى دار األندى هو منزل  ...في عمان، وتعتبر مالذًا للحواس م١٩٩٨تأسست دار األندى عام 

وهي تجسید لما تفعله دار األندى، حیث تهدف إلى إثراء حیاة أفراد المجتمع ومنحهم فرصة  ،العطاء

  )Daralanda,2017(أشكاله. جمیع  الفن فيلتجربة 

یتكون شعار دار األندى من خط عربي لكلمتین "دار األندى" بلون بني، الشعار قدیم ویجب تجدیده 

  واتجاهاته.تصمیم م البحیث یتناسب مع التطورات في عال

" یوجد فیه الكثیر من األخطاء، فإن الخط العربي حریرى الباحث أن الخط العربي المستخدم "خط 

ما یسبب ملم یلتزم بها، ولكن الشعار  ...یتمیز بأن له قواعد في التكوین والمسافات ورسم الشكل

یفتقر الشعار إلى استخدام اسم المعرض باللغة ، كما ، ویمكن معالجتهاعدم االرتیاحالكثیر من 

  ویجب إضافته ألن المعرض یستهدف الجمهور العربي واألجنبي داخل األردن. ،في الشعار اإلنجلیزیة

  

 ) شعار دار األندى52شكل رقم (
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 الدراسات السابقة  

ا لم منههنالك العدید من الدراسات التي تناولت مباحث الدراسة في اإلطار النظري، وبعض 

ستفاد الباحث منها في اإلطار النظري للدراسة، وقسمت ، وقد ایتناول هذه المحاور بصورة مباشرة

  الدراسات إلى دراسات عربیة وأجنبیة.

  الدراسات العربیة:

  "تأثیر العالمة التجاریة على سلوك المستهلك") بعنوان 2008( الصالحدراسة  -1

 :أهداف الدراسة  

  المرتبطة بالعالمة التجاریة وتوسعها في المؤسسة. اإللمام بمختلف الجوانب -

  إبراز العوامل المفسرة لسلوك المستهلك. -

  معرفة وتحلیل صحة العالمة التجاریة من خالل توسعها. -

  إبراز العالقة بین رأس المال للعالمة التجاریة وتوسعها والمستهلك. -

  

  :نتائج الدراسة  

  إلى تحسین صورة العالمة التجاریة.تهلك یؤدي إدراك جودة المنتج من قبل المس -

حافظت العالمة التجاریة على إقلیمها وهذا یجعل المؤسسة تتحكم أكثر في المجال التنافسي  -

  الواسع. االستهالكلعالمتها التجاریة والمتمثل في المنتجات الغذائیة ذات 

  

یة ع اإللكترون): بعنوان "تصمیم الجرافیك وأثره على المواق2002دراسة ماجد كمال الدین ( -2

  والوسائط المتعددة"
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 :أهداف الدراسة  

  دراسة الفكرة التي یقوم علیها تصمیم الجرافیك. -

  إلقاء الضوء على أهمیة التصمیم وتفعیله في شتى مناحي الحیاة العملیة. -

  قیاس مدى القدرة للحفاظ على القیم الفنیة والتشكیلیة وأیضا التحدیات التي تواجه المصمم. -

  

  الدراسة:نتائج  

ناني ما بعد ة الرقمیة، ستمنح فالتصمیم الفني، والتالعب بالصور  الكفاءة المتزایدة في تعاطي -

ن خالل م االفتراضیةالحداثة التكنولوجیة، قدرة أكبر على التحكم في الصورة الخیالیة 

  برمجیات الجرافیك الحدیثة.

داع عقد من الزمان في أسالیب اإلبلقد أدى التطور الفني والتكنولوجي السریع خالل أقل من  -

  والرسومات الرقمیة، التي تتمیز باإلیقاع السریع والمتالحق.

تتبارى المؤسسات القائمة على صناعة الوسائط واالتصاالت والمعلومات في سعي دائم لتقدیم  -

أفضل العروض الفنیة الشیقة والمتقنة لبرامجها الحدیثة بحیث تحتوي على تیسیرات وسهولة 

  من قبل جمهور المتابعین والمستخدمین لهذه التكنولوجیا. االستخدام في

  

والعالمة التجاریة على قرار الشراء النهائي  لالسم) بعنوان "أثر الوالء 2011دراسة موسى ( -3

  للمستهلك النهائي"

 :ملخص الدراسة  

یقیة، وخاصة تسو یعتبر مفهوم الوالء للعالمة التجاریة هامًا جدًا من وجهة نظر اإلستراتیجیة ال

األسواق الحالیة التي تتمیز بمرورها بمرحلة نضج مرتفعة وتنافسیة شدیدة، حیث أن إبقاء 
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وهي  هاواستمراریتالمستهلك مواكبا للعالمة التجاریة هو أمر هام جدًا من أجل إبقاء المؤسسة 

لك للعالمة هغالبا استراتیجیة أكثر فعالیة وكفاءة من جذب مستهلك جدید، ویزید والء المست

التجاریة من أرباح المؤسسة التي تستفید إذا اشترى مستهلك عالمتها التجاریة مفضًال إیاها 

على العالمات التجاریة األخرى. ویقلل الوالء للعالمة التجاریة من حاجة المؤسسة للترویج 

ویصعب على المؤسسات األخرى الدخول إلى السوق، ومن ناحیة أخرى أصبحت تجزئة 

  في الوقت الحالي. ق حسب درجة الوالء من أكثر الطرق إنتشاراً السو 

  

  ستخدام الرموز في اإلعالنات") بعنوان "ا2004دراسة شبیب ( -4

 :أهداف الدراسة  

  التلفزیونیة. اإلعالناتالكشف عما وراء الرموز المستخدمة في  -

 التعرف على مضمون هذه الرموز. -

 :نتائج الدراسة  

تمتلكها الشركات العربیة واألجنبیة والتي تتمثل في وسائل اإلضاءة التقنیة العالیة التي  -

  والكامیرات والصوت، لعبت دورًا كبیرًا في صناعة الرموز في اإلعالنات التلفزیونیة.

  تم استخدام هذه التقنیة إلثارة مشاعر المتلقي ودوافعه مما یسبب نوع من االنبهار. -

م سیر ونجوم المجتمع، من أجل ترسیخ اخدام المشاهوإلضفاء الجاذبیة على اإلعالن، تم است -

 السلعة في ذهن المستهلك.
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 بعنوان "تأثیر العالمة التجاریة على سلوك المستهلك" )2016دراسة حسونات، ( -5

 :أهداف الدراسة  

  محاولة إبراز بعض الجوانب العلمیة ألثر العالمة التجاریة على قرار المستهلكین.

اریة وتأثیرها على قرار الشراء للمستهلكین وتطبیق الدراسة النظریة إبراز دور العالمة التج

  وتجسیدها على أرض الواقع.

 إبراز أهمیة التوجه نحو المستهلك من خالل إنشاء عالمة تجاریة توفر علیه المجهود الزائد.

 :توصیات الدراسة  

ق بین إدراكه للفر التركیز على طبع صورة ممیزة في ذهن المستهلك عن العالمة تزید من  -

  العالمة التجاریة والعالمات التجاریة المنافسة.

التركیز على فهم سلوكیات المستهلكین الشرائیة ومقارنتها مع خصائص المنتجات من أجل  -

  التطویر واالبتكار في خصائص المنتج.

ي فد على جودة العالمة التجاریة مواصلة تحسین جودة المنتجات باعتبار أن المستهلك یعتم -

  تخاذ قراره بالشراء.ا

تركیز الجهود التسویقیة لثقة ومصداقیة أكثر وتكوین صورة إیجابیة عن المنتج عن طریق  -

  تطویر مزیج ترویجي فعال قادر على التأثیر في قرارات المستهلكین.

العمل على تحسین الذوق باعتباره أحد الخصائص الجوهریة للجوده، وبالتالي تحسین صورة  -

  التجاریة.العالمة 
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) بعنوان "تأثیر التصمیم الجرافیكي على العالمة التجاریة في 2017دراسة عبد الهادي، ( -6

 األردن"

 :أهداف الدراسة  

  عمل دراسة تحلیلیة لعالمات تجاریة ناجحة في السوق العالمي وأسباب نجاحها. -

 ي األردن.فالتعریف بأهمیة العالمة التجاریة وبیان دور التصمیم الجرافیكي في بنائها  -

 :نتائج الدراسة  

توصلت نتائج الدراسة أن مستوى تأثیر التصمیم الجرافیكي على العالمة التجاریة في األردن  -

.   من وجهة نظر الطلبة أنفسهم كان متوسطًا

أن طلبة التصمیم الجرافیكي على علم كاٍف وذا مستوى مرتفع في مجال التصمیم الجرافیكي  -

  التجاریة.ودوره في ابتكار الهویة 

 أن وعي طلبة التصمیم الجرافیكي في مواصفات العالمة التجاریة ذو مستوى مرتفع. -

، بعنوان "دور اتجاهات التصمیم في زیادة قابلیة استخدام المواقع )2017دراسة رمضان ( -7

 اإللكترونیة التجاریة في األردن"

 :هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة  

اإلتجاهات الحدیثة في تصمیم المواقع اإللكترونیة على زیادة قابلیة استخدام المواقع هل أثرت  -

  اإللكترونیة التجاریة في األردن؟

) في اتجاهات المصممین α≥0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

ع اإللكترونیة ام المواقوالمبرمجین الخبراء في شركات التصمیم في عمان نحو زیادة قابلیة استخد

  التجاریة في األردن تعزى لمتغیرات (الجنس، المؤهل العلمي، المهنة، عدد سنوات الخبرة)؟
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  :نتائج الدراسة 

إن قابلیة استخدام املواقع اإللكترونیة التجاریة في األردن من قبل المصممین  -

كانت  ترونیةوالمبرمجین بعد تطبیق االتجاهات الحدیثة في تصمیم المواقع اإللك

  إیجابیة.

 في إتجاهات المصممین) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -

والمبرمجین الخبراء في شركات التصمیم في عمان نحو زیادة قابلیة استخدام  الحدیثة

  المواقع اإللكترونیة التجاریة في األردن تبعًا لمتغیر الجنس (ذكور، إناث).

 ) في إتجاهات المصممینα≥0.05( ذات صلة إحصائیة عند مستوىعدم وجود فروق  -

والمبرمجین الخبراء في شركات التصمیم في عمان نحو زیادة قابلیة استخدام  الحدیثة

 المواقع اإللكترونیة التجاریة في األردن تبعًا لمتغیر المهنة.

 الدراسات األجنبیة:

  اإلبداع في التصمیم الجرافیكي")، بعنوان "فرض 2002دراسة ناسي دیرن یردراك ( -8

Naciye Derin Erdurak, (2002) “Enforcing Creativity in Graphic 

Design. 

 :أهداف الدراسة  

في عملیة التصمیم األساسي، في هذه الدراسة تعامل الباحث مع العملیة اإلبداعیة  -

تتكون الدراسة من جزئین الجزء األول هو إلقاء نظرة مفصلة على العملیة اإلبداعیة 
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في التصمیم الجرافیكي، الذي ینطوي على جوانب مختلفة مثل الوعي البصري، 

  وتبادل األفكار وأنماط الثقافة، ودور الالوعي.

من قبل  هاتنفیذاریع التجریبیة التي یتم من المش في الجزء الثاني قدم الباحث عدداً  -

فرض إبداعهم، وقدم طالب السنة األولى، وتشمل هذه المشاریع عناصر صممت ل

  ستبانات أجاب علیها الطالب.الباحث بعض اال

ویهدف الباحث أیضا لتعزیز العملیة اإلبداعیة في التصمیم الجرافیكي للطالب ألنه  -

المساحة لتحسین الفكر اإلبداعي لدى الطالب  یرى أن المناهج لیس بها الكثیر من

مكانیة تحسینها.   وهنالك فجوة كبیرة وجدت بین المناهج والعملیة اإلبداعیة وإ

ویهدف الباحث إلى إیجاد طریقة مباشرة لفرض اإلبداع على عملیة التصمیم  -

 الجرافیكي وتفكیر الطالب عند تنفیذ مشاریعهم التصمیمیة.

 :نتائج الدراسة  

ها عملیة یجب ممارستها لعملیة اإلبداعیة على الطالب ألنالسهل فرض ا لیس من -

ن موهبة، بل هي قدرة یمك أوكونها تتكون بالتدریب والممارسة وخالقة لیست هدیة 

  بشكل مستمر وصحیح. اإلبداعیةانسان امتالكها وتطویرها لو مارس العملیة  ألي

الطالب لدیهم مشاكل في فهم مبادئ استنتج الباحث من خالل الدراسة أن جمیع  -

التصمیم والعناصر التي تم تعلیمها لهم ومشاهدتها بدون تطبیقها مما یؤكد أهمیة 

  التجربة والتطبیق والممارسة.
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ستخدام الفعال للمساحة السلبیة في ) بعنوان "اال2007دراسة دونج هون لي، ( 10-

  التصمیم الجرافیكي"

Dong Hyun Lee, (2007) Effective Use of Negative Space in 

Graphic Design 

 :أهداف الدراسة  

تهدف الدراسة إلى البحث عن إمكانیة استخدام المساحة السلبیة بشكل فّعال لتحسین  -

  قابلیة قراءة النص في التصمیم الجرافیكي.

وضع منهجیة لمعالجة المساحة السلبیة للهوامش، الخلفیات، الفراغ، تباین  -

  المساحات الضمنیة.المساحات، 

 :نتائج الدراسة  

كشفت هذه الدراسة نجاح العالقة بین الجانب البصري للمساحة السلبیة والمبادئ  -

  التي تحكم قابلیة القراءة للمشاهد.

تم اكتشاف االرتباط بین قوانین نظریة الغاشطلت ومبادئ التصمیم، وتم تشكیل  -

  حة السلبیة.نتیجة تدعم إمكانیة قراءة النصوص من خالل المسا

االستخدام الفعال للمساحة السلبیة هو واحد من أهم جوانب التصمیم، بحیث أن  -

  حتوى.مالمساحة السلبیة تسمح لعین المشاهد بالراحة وعدم التسرع والتفكیر في ال

خاذ تها عند اتعتبارات لمصممي الجرافیك لمتابعلدراسة توفر مجموعة من االهذه ا -

 المساحة السلبیة. ستخدامقرارات واعیة حول ا
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 :أوجه التوافق واإلختالف  

  یتفق الباحث مع الدراسات السابقة في أن:  -

الكفاءة المتزایدة في التعاطي مع التصمیم الجرافیكي الفني واتجاهاته الحدیثة والتالعب  -1

بالصورة الرقمیة ستمنح المصمم قدرة أكبر على إیصال أفكاره ومواكبة التكنولوجیا الحدیثة 

  التصمیم الجرافیكي.في 

لقد أدى التطور الفني والتكنولوجي السریع في عالم التصمیم في السنوات األخیرة إلى  -2

على المصمم اإللمام بها وتطبیق كل ما  یستوجبتسارع في تطور أسالیب اإلبداع مما 

  هو جدید في التصمیم.

 كرة وفيالفالفعال لالتجاهات الحدیثة یشكل فارقًا واضحًا في نجاح إیصال  االستخدام -3

إثراء المحتوى الوظیفي والجمالي ومثال على ذلك اتجاه المساحة في و  ،الناحیة الجمالیة

  السلبیة.

ا متالكهدرة یمكن اوهي ق ،العملیة التصمیمیة تتكون من خالل التدریب والممارسة -4

  وتطویرها.

  جمهور.السلوك االستهالكي للالتصمیم الجرافیكي الجید یؤثر على  -5

  

 :یختلف الباحث مع الدراسات السابقة في أن  

في  في العالمة التجاریةهذه الدراسة تختص في دراسة مدى تطبیق االتجاهات الحدیثة  -1

  األردن.

الحدیثة ویبین أهمیة استخدامها لمواكبة التطور في عالم  االتجاهاتیركز الباحث على  -2

  التصمیم.
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یقیس الباحث مدى اطالع المصممین األردنیین على االتجاهات الحدیثة ومدى تطبیقهم  -3

 في تصامیم بعض العالمات التجاریة في األردن أوجه القصورلها في تصامیمهم ویبین 

  (المجال الثقافي والفني).
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 الفصل الثالث

  منهجیة الدراسة
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  الفصل الثالث

  :مقدمة

تناول هذا الفصل عرضًا لإلجراءات التي قام بها الباحث لتحقیق أهداف الدراسة والذي ابتدأ بوصف 

منهج البحث المستخدم، ومجتمع الدراسة وعینتها وطریقة إختیار العینة ووصف أداة الدراسة أیضًا 

 صدق وثبات األداة المستخدمة، وكیفیة تطبیقها على أفراد العینة ووصف وكیفیة تطویرها، والتحقق من

طریقة جمع البیانات، واإلشارة إلى إجراءات الدراسة التي اتبعت والوسائل اإلحصائیة التي استخدم 

  في معالجتها وذلك على النحو اآلتي:

: منهج الدراسة المستخدم:    أوًال

تصمیم الحدیثة في ال االتجاهاتلمعرفة درجة تطبیق  التحلیليالوصفي استخدم الباحث المنهج 

الجرافیكي على العالمات التجاریة في األردن، من وجهة نظر المصممین األردنیین، لكونه المنهج 

في تصمیم العالمات المصممین ذوي الخبرةفي هذه الدراسة من خالل رأي  لالستخدامالمناسب 

  داة المستخدمة في هذه الدراسة.األعن فقرات التجاریة األردنیة 

: مجتمع الدراسة:    ثانیًا

 ٣المجتمع الذي تم تطبیق هذه الدراسة علیه هو المصممین األردنیین للعالمات التجاریة ذوي الخبرة 

ان.  سنوات أو أكثر في عمّ
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:   الدراسة: عینة ثالثًا

من  األردنیین للعالمات التجاریةقام الباحث في هذه الدراسة باختیار عینة عشوائیة من المصممین 

مصممًا وتم اختیارهم عشوائیًا من مكاتب التصمیم والشركات األردنیة في  ٣٠كال الجنسین، وعددهم 

ان.  عمً

 :   أداة الدراسة:رابعًا

قام الباحث بإعداد استبانة حول درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على العالمة 

األردن بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة، واستخدم الباحث مقیاس التجاریة في 

 لیكرت الخماسي: بأوافق بشدة، أوافق، محاید، أعارض، أعارض بشدة.

 :   الدراسة: أداةصدق خامسًا

تم عرض االستبانة بصورتها األولیة على سبعة من أساتذة التصمیم الجرافیكي والطلب منهم بإبداء 

ظاتهم حول محاور االستبانة وأسئلتها وتناولها بالحذف واإلضافة والتعدیل، وقام الباحث في مالح

ن لكل تحتوي على محوری االستبانةضوء مالحظاتهم بإعداد االستبانة بصورتها النهائیة حیث أن 

، المحور األول هو أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي، والمحور أسئلة ١٠محور 

  الثاني هو درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم الجرافیكي األردني.

 :   ثبات أدوات الدراسة:سادسًا

)، Cronbach Alpha(تم استخدام طریقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة 

  ):1وبلغ معامل الثبات بهذه الطریقة كما یظهر في الجدول (
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  كرونباخ ألفا  المحور  الرقم

 0.823  أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي  ١

٢  
درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم 

  الجرافیكي األردني
0.728 

 وفقًا لمعامل كرونباخ ألفا االستبانة): معامل الثبات لمحاور 1جدول (

 :   متغیرات الدراسة:سابعًا

  العالمة التجاریة الرقمیة في األردنل: المتغیر المستق

  درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكيالمتغیر التابع: 

 :   المعالجة اإلحصائیة:ثامنًا

لتحلیل البیانات التي تم جمعها من  SPSSببرنامج "التحلیل اإلحصائي"  باالستعانةقام الباحث 

  خالل أدارة الدراسة، واستخدم االختبارات اإلحصائیة اآلتیة:

  اإلحصاءات الوصفیة والنسب المئویة والتكرار لوصف عینة الدراسة حسب متغیراتها. -1

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والرتبة والمستوى والدرجة لإلجابة عن األسئلة. -2

  للتحقق من ثبات أداة الدراسة. Cronbach Alphaباخ ألفا" معادلة "كرون -3

 لعینتین لفحص الفروق تبعُا لمتغیر الجنس. T-Testاختبار "ت"  -4
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: إجراءات الدراسة:   تاسعًا

  :الخطوة األولى  

بیان مجموعة من الدراسات السابقة وذلك لمقارنة كل من نتائج الدراسات السابقة مع  -1

  بالتوصیات وتجنب تكرار عملیة التطبیق فیها. نتائج هذه الدراسة واألخذ

  العمل على إعداد ماّدة علمیة مرتبة ومنسقة تفید مجرى البحث في هذه الدراسة. -2

 :الخطوة الثانیة  

  تحدید المنهج البحثي المناسب إلجراء هذه الدراسة. -1

  تحدید مجتمع الدراسة والذي سیتم تطبیق هذه الدراسة علیه. -2

  تحدید عینة الدراسة. -3

 لخطوة الثالثة:ا  

إعداد استبانة تحوي عدد من األسئلة عن أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم  -1

الجرافیكي على العالمة التجاریة األردنیة ودرجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم 

  الجرافیكي على العالمة التجاریة في األردن.

ة ونتائجها على مجموعة من التأكد من صدق األداة وذلك عن طریق عرض االستبان -2

  األساتذة المختصین في التصمیم الجرافیكي.

  تحدید مقدار المستوى والدرجة من خالل المعادلة التالیة: -3

  = 1.33 1– 5= الحد األدنى  –الحد األعلى طول الفترة= 

 3عدد المستویات                  

  لیكون عدد المستویات ثالث كما یلي ذكرهم:
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  الفترة  المستوى

 3.67–5  مرتفع

 2.34–3.66  متوسط

 1–2.33  منخفض

  ): تقسیم مستویات األهمیة النسبیة للمتوسطات الحسابیة.2جدول (

  اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضیات الدراسة وعرض النتائج األخیرة. -4

، وبیان مدى  -5 أو  التفاقامناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها، وتفسیرها علمیًا ومنطقیًا

  االختالف مع الدراسات السابقة.

وضع بعض المقترحات والتوصیات للدراسات التي ستقام الحقًا حول موضوع هذه  -6

  الدراسة.

  ن الدراسة.م واالستفادةإخراج النتائج النهائیة وتقدیمها في األردن وذلك بهدف التطبیق  -7
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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ها، هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتیتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها 

  وعلى النحو اآلتي:

: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصه "  ما هي أهمیة االتجاهات الحدیثة فيأوًال

  التصمیم الجرافیكي؟"

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وتم تحدید الرتبة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 

  ) ذلك.3وأهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي، ویظهر في الجدول (

  المحور  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  المستوى  الرتبة

أهمیة االتجاهات الحدیثة في  1

  التصمیم الجرافیكي
3.52 

3.72 

0.37 
  متوسط 1

درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في  2

التصمیم الجرافیكي من قبل المصمم 

  الجرافیكي األردني

3.41 
4.34 

0.43 
  متوسط 2

  متوسط   0.4 3.45  الدرجة الكلیة  

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ومستوى األهمیة ودرجة التطبیق 3جدول (

التصمیم الجرافیكي على العالمة التجاریة في األردن، مرتبة من األعلى إلى  لالتجاهات الحدیثة في

  األسفل.
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درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على ) أن مستوى 3یالحظ من الجدول (

، إذ  العالمة التجاریة الرقمیة في األردن من وجهة نظر المصممین األردنیین في األردن كان متوسطًا

)، وجاءت المحاور بمستوى متوسط، إذ 4.02) وانحراف معیاري (3.45بلغ المتوسط الحسابي (

) وجاءت الرتبة األولى محور "أهمیة االتجاهات 3.41-3.52تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

) وبمستوى 3.72) وانحراف معیاري (3.52الحدیثة في التصمیم الجرافیكي"، بمتوسط حسابي (

الرتبة الثانیة جاء محور "درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي من  متوسط، وفي

) وبمستوى 4.34) وانحراف معیاري (3.41قبل المصمم الجرافیكي األردني" بمتوسط حسابي (

  متوسط، أما بالنسبة لفقرات كل محور فكانت على النحو اآلتي:

  الجرافیكي:محور أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم  -1

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وتم تحدید الرتبة ومستوى أهمیة 

االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي من وجهة نظر المصممین األردنیین لفقرات هذا 

  ) ذلك:4المجال، ویظهر الجدول (

  الرقم
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  الرتبة

مستوى 

  األهمیة

على االتجاهات الحدیثة في التصمیم  االطالعیعد  3

  الجرافیكي أمرًا هامًا لكل مصمم
  مرتفع 1 0.66 4.23

تساعد االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على  7

  إعطاء التصمیم صفة المعاصرة والحداثة
  مرتفع 2 0.88 4.10
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تكمن أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي  6

  أنها تواكب التطور في عالم سریع التغیر 
  مرتفع 3 0.73 4.03

یلعب استخدام االتجاهات الحدیثة في التصمیم  8

  الجرافیكي دورًا هامًا في جذب المتلقي 
  متوسط 4 0.89 3.66

دیثة الحأبحث دائمًا عن اتجاهات التصمیم الجرافیكي  4

  لالستفادة منها في التصمیمات التي أقوم بتنفیذها
  متوسط 5 0.66 3.56

تكمن أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي  9

  أنها تواكب التطور في عالم سریع التغیر
  متوسط 6 0.73 3.50

تؤثر االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي في  10

  مدى تمیز العالمة التجاریة 
  متوسط 7 0.88 3.33

أعي الفارق بین االتجاه المحافظ واالتجاهات الحدیثة  2

  في التصمیم الجرافیكي
  متوسط 8 0.48 3.23

ي التصمیم الجرافیك الحدیثة فيلقد درست االتجاهات  1

خالل مرحلة البكالوریوس وأدرك أهمیتها وكیفیة 

  تطبیقها
  متوسط 9 0.82 2.93

أناقش مع العمیل أهمیة استخدام اتجاهات التصمیم  5

  الحدیثة التي تتناسب مع الفكرة التي أقوم بتنفیذها 
  متوسط 10 0.81 2.66

میم التصالدرجة الكلیة ألهمیة االتجاهات الحدیثة في   

  الجرافیكي
  متوسط  0.37 3.52

الرتب والمستوى لفقرات محور أهمیة ): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة و 4جدول (

.   االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على العالمة التجاریة في األردن، مرتبة تنازلیًا
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"أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي" ) أن المستوى لفقرات محور 4یالحظ من الجدول (

، إذ بلغ المتوسط اإلجمالي ( )، وجاءت الفقرات في 0.37) وانحراف معیاري (3.52كان متوسطًا

، حیث جاءت في )2.66-4.23المستویین المرتفع والمتوسط، وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

د االطالع على االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي ) التي تنص على "یع3الرتبة األولى الفقرة (

) وبمستوى مرتفع، وفي 0.66) وانحراف معیاري (4.23أمرًا مهمًا لكل مصمم" بمتوسط حسابي (

) التي تنص على " تساعد االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي 7الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (

) 0.88) وانحراف معیاري (4.10المعاصرة والحداثة" بمتوسط حسابي (على إعطاء التصمیم صفة 

) التي تنص على "لقد درست االتجاهات 1وبمستوى مرتفع، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة (

الحدیثة في التصمیم الجرافیكي خالل مرحلة البكالوریوس وأدرك أهمیتها وكیفیة تطبیقها" بمتوسط 

) 5) وبمستوى متوسط، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة (0.82ف معیاري (وانحرا) 2.93حسابي (

التي تنص على " أناقش مع العمیل أهمیة استخدام اتجاهات التصمیم الحدیثة التي تتناسب مع الفكرة 

 ) وبمستوى متوسط.0.81) وانحراف معیاري (2.66التي أقوم بتنفیذها" بمتوسط حسابي (

  االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم الجرافیكي األردني.محور درجة تطبیق  -2

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وتم تحدید الرتبة ومستوى درجة 

تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم الجرافیكي األردني لفقرات هذا 

 ) ذلك.5المجال، ویظهر الجدول (
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 ): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب والمستوى لمحور درجة5ل (جدو 

 تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم الجرافیكي األردني.

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  الرتبة

مستوى 

  األهمیة

أتابع المصممین العالمیین وأرى مدى تطبیقهم  7

  لالتجاهات الحدیثة لالستفادة من خبراتهم
  مرتفع 1 0.75 4.10

یؤثر تطبیق اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة في  9

العالمة التجاریة على استجابة المتلقي والمستهلك 

  األردني

  مرتفع 2 0.73 3.86

ألحظ تمیز ونجاح العالمة التجاریة عند تطبیق  10

  الحدیثةاتجاهات التصمیم الجرافیكي 
  مرتفع 3 0.53 3.83

عدم تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي  8

  یجعله تقلیدیًا وغیر مناسب لوقتنا الحالي

  مرتفع 4 0.76 3.80

أطلع بشكل مستمر على أهم االتجاهات الحدیثة في  2

التصمیم الجرافیكي وكیفیة توظیفها في التصامیم 

المطبوعة او المرئیة من خالل شبكة  سوآءاالجرافیكیة 

  اإلنترنت

  متوسط 5 0.81 3.40

أقرأ بصورة دوریة مقاالت عن االتجاهات الحدیثة في  1

  التصمیم الجرافیكي وكیفیة تطبیقها
  متوسط 6 0.73 3.26
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أقوم بتطبیق اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة في  6

  العدید من التصامیم التي أنفذها

  متوسط 7 1.07 3.23

یتوافر لدي معرفة كافیة عن أهم االتجاهات الحدیثة  3

  في التصمیم الجرافیكي

  متوسط 8 0.82 3.06

قبل قیامي بعملیة التصمیم أراجع االتجاهات الحدیثة  1

  وأقوم باختیار االتجاه المناسب لتطبیقه
  متوسط 9 0.94 2.83

اهات االتجأقوم بالمفاضلة بین االتجاه المحافظ وبین  5

  الحدیثة للوقوف على االتجاه األنسب للتصمیم
  متوسط 10 1.05 2.70

الدرجة الكلیة ألهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم   

  الجرافیكي
  متوسط  0.43 3.41

) أن المستوى لمحور "درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم 5یالحظ من الجدول (

، إذ بلغ المتوسط الحسابي (من قبل المصمم الجرافیكي  ) وانحراف 3.41األردني كان متوسطًا

)، وجاءت الفقرات في المستویین المرتفع والمتوسط، إذ تراوحت المتوسطات 0.43معیاري (

) التي تنص على "أتابع 7) وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (2.70-4.10الحسابیة بین (

ط تجاهات الحدیثة لالستفادة من خبراتهم" بمتوسالمصممین العالمیین وأرى مدى تطبیقهم لال

) وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة 0.75) وانحراف معیاري (4.10حسابي (

) التي تنص على "یؤثر تطبیق اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة في العالمة التجاریة 9(

) وانحراف معیاري 3.86سابي (على استجابة المتلقي والمستهلك األردني" بمتوسط ح

) والتي تنص على أقرأ 1) وبمستوى مرتفع، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة (0.73(

بصورة دوریة مقاالت عن االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي وكیفیة تطبیقها" بمتوسط 

األخیرة  ) وبمستوى متوسط، وجاءت في الرتبة0.94) وانحراف معیاري (2.83حسابي (
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) التي تنص على "أقوم بالمفاضلة بین االتجاه المحافظ وبین االتجاهات الحدیثة 5الفقرة (

) 1.05) وانحراف معیاري (2.70بمتوسط حسابي (للوقوف على االتجاه األنسب للتصمیم" 

 وبمستوى متوسط.

  المتعلقة بمتغیر الجنس وتمت االجابة علیه بالنحو اآلتي: ثانیا: النتائج

 t-testتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر الجنس باستخدام اختبار "ت" 

  ) یبین النتائج:6لعینتین مستقلتین، والجدول (

المستقلة لفروق  للعینات t-test): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 6جدول (

  مستویات محاور األداة.

المتوسط   العدد  الجنس  المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  "ت"

مستوى 

  الداللة

أهمیة االتجاهات الحدیثة في 
  التصمیم الجرافیكي 

 0.68 0.42 0.41 3.51 22  ذكر

 0.27 3.58 8  أنثى

درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة 
في التصمیم من قبل المصمم 

  الجرافیكي األردني

 0.87 0.17 0.47 3.42 22  ذكر

 0.33 3.39 8  أنثى

) >0.05) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (6تشیر النتائج في الجدول (

لمحاور األداة تبًا لمتغیر الجنس، استنادًا إلى قیمة "ت" المحسوبة، حیث كانت جمیع قیم مستوى 

 ).>0.05الداللة أكبر من (
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 :   الخبرة وتمت اإلجابة علیه بالنحو اآلتي: النتائج المتعلقة بمتغیرثالثًا

 t-testتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر الخبرة باستخدام اختبار "ت" 

  ) یبین النتائج:7لعینتین مستقلتین، والجدول (

المستقلة لفروق  للعینات  t-test): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 7جدول (

  مستویات محاور األداة.

سنوات   المحور

  الخبرة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  "ت"

مستوى 

  الداللة

أهمیة االتجاهات الحدیثة في 
  التصمیم الجرافیكي 

3-5 20 3.57 0.38 0.79 0.44 

5-7 10 3.45 0.37 

درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة 
من قبل المصمم  في التصمیم

  الجرافیكي األردني

3-5 20 3.43 0.41 0.26 0.80 

5-7 10 3.38 0.50 

) >0.05) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (7تشیر النتائج في الجدول (

لمحاور األداة تبًا لمتغیر الخبرة، استنادًا إلى قیمة "ت" المحسوبة، حیث كانت جمیع قیم مستوى 

  ).>0.05الداللة أكبر من (
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصیاتمناقشة 

  

  

  

  

  



 87

تضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصل إلیها الباحث في هذه الدراسة مع التوصیات والمقترحات 

  التي یراها مناسبة في ضوء تلك النتائج.

 :مناقشة نتائج السؤال األول ونصه كاآلتي  

أهمیة اتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة التي تدعم تصمیم العالمة التجاریة ما هي 

  الرقمیة في األردن؟

أوضحت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالسؤال األول أن مستوى أهمیة اتجاهات التصمیم الجرافیكي 

یث بلغ حالحدیثة التي تدعم تصمیم العالمة التجاریة الرقمیة في األردن ظهرت بدرجة متوسطة، 

المتوسط الحسابي لمستوى أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي من وجهة نظر 

)، )، وجاءت الفقرات في المستویین المرتفع 0.37) وانحراف معیاري (3.52المصممین في األردن (

الفقرة )، حیث جاءت في الرتبة األولى 2.66-4.23والمتوسط، وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

) التي تنص على "یعد االطالع على االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي أمرًا مهمًا لكل 3(

) وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانیة 0.66) وانحراف معیاري (4.23مصمم" بمتوسط حسابي (

إعطاء  ى) التي تنص على " تساعد االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي عل7جاءت الفقرة (

) وبمستوى 0.88) وانحراف معیاري (4.10التصمیم صفة المعاصرة والحداثة" بمتوسط حسابي (

) التي تنص على "لقد درست االتجاهات الحدیثة في 1مرتفع، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) 2.93سابي (ح التصمیم الجرافیكي خالل مرحلة البكالوریوس وأدرك أهمیتها وكیفیة تطبیقها" بمتوسط

) التي تنص على " 5) وبمستوى متوسط، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة (0.82وانحراف معیاري (

أناقش مع العمیل أهمیة استخدام اتجاهات التصمیم الحدیثة التي تتناسب مع الفكرة التي أقوم بتنفیذها" 

  توسط.) وبمتسوى وبمستوى م0.81) وانحراف معیاري (2.66بمتوسط حسابي (
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ویستدل الباحث مما سبق أن لالتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي دور فّعال في عملیة 

التصمیم الجرافیكي للعالمة التجاریة في األردن، وأن االطالع على االتجاهات الحدیثة في 

ًا للمصمم األردني.   التصمیم الجرافیكي أمرًا هامّ

التجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي تساعد ومن خالل دراسة واطالع الباحث وجد أن ا

  على إعطاء التصمیم صفة المعاصرة والحداثة وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة.

وفي ضوء ما سبق وجد الباحث أن الدراسات السابقة ال تتعارض مع هذه النتائج ألنها تعد 

مة الجرافیكي وتصمیم العالدراسة جدیدة من نوعها في الدراسات التي تتعلق بالتصمیم 

  التجاریة واالتجاهات الحدیثة للتصمیم الجرافیكي.

 :مناقشة نتائج السؤال الثاني ونصه كاآلتي  

  ما هي درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي من قبل المصمم األردني؟

لدرجة تطبیق ) >0.05(تبین الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي من قبل المصمم األردني تبعًا لمتغیر الجنس، 

)، وكذلك عدم وجود داللة إحصائیة 0.87استنادًا إلى قیمة "ت" المحسوبة، وبمستوى داللة (

  ) في أي محور من محاور األداة.>0.05عند مستوى (

ثة السؤال الثاني أن مستوى درجة تطبیق االتجاهات الحدیوأوضحت نتائج الدراسة فیما یتعلق ب

في التصمیم من قبل المصمم الجرافیكي األردني ظهرت بمستوى متوسط، حیث بلغ المتوسط 

)، وجاءت الفقرات في المستویین المرتفع 0.43) وانحراف معیاري (3.41الحسابي (

) وجاءت في الرتبة األولى 2.70-4.10والمتوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (

) التي تنص على "أتابع المصممین العالمیین وأرى مدى تطبیقهم لالتجاهات الحدیثة 7الفقرة (

) وبمستوى مرتفع، 0.75) وانحراف معیاري (4.10لالستفادة من خبراتهم" بمتوسط حسابي (
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یكي التصمیم الجراف ) التي تنص على "یؤثر تطبیق اتجاهات9وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (

الحدیثة في العالمة التجاریة على استجابة المتلقي والمستهلك األردني" بمتوسط حسابي 

) وبمستوى مرتفع، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة 0.73) وانحراف معیاري (3.86(

) والتي تنص على أقرأ بصورة دوریة مقاالت عن االتجاهات الحدیثة في التصمیم 1(

) وبمستوى 0.94) وانحراف معیاري (2.83افیكي وكیفیة تطبیقها" بمتوسط حسابي (الجر 

) التي تنص على "أقوم بالمفاضلة بین االتجاه 5متوسط، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة (

المحافظ وبین االتجاهات الحدیثة للوقوف على االتجاه األنسب للتصمیم" بمتوسط حسابي 

  ) وبمستوى متوسط.1.05() وانحراف معیاري 2.70(

  

واتضح للباحث أن المصممین األردنیین لدیهم الوعي بأن االتجاهات الحدیثة في التصمیم 

  الجرافیكي مهمًا ویقبلون على متابعة مصممین عالمیین لالستفادة من خبراتهم.

  

هذا ویرى الباحث أنه ال یوجد فرق في وعي المصممین الالزم لمعرفة أهمیة االتجاهات 

 حدیثة في التصمیم الجرافیكي وفقًا لمتغیر الجنس.ال

وفي هذا الصدد ال یوجد دراسات سابقة تتفق أو تختلف مع هذه النتائج وفق درایة الباحث 

  فیما یتعلق بدرجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم الجرافیكي األردني.

  النتائج  

ا  توصلت نتائج الدراسة أن االطالع على -9 االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي أمرًا هامّ

  لكل مصمم من وجهة نظر المصممین األردنیین.
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تشیر النتائج إلى أن االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي تساعد على إعطاء التصمیم  -10

  صفة المعاصرة والحداثة وكانت بمستوى مرتفع من وجهة نظر المصممین األردنیین.

نتائج إلى أن أهمیة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي تكمن في أنها تشیر ال -11

  تواكب التطور في عالم سریع التغییر.

12- .   أثبتت الدراسة أن الوعي لدى المصممین األردنیین باالتجاهات الحدیثة كان متوسطًا

میین العالتوصلت الدراسة إلى أن المصممین األردنیین یتابعون الكثیر من المصممین  -13

لالستفادة من خبراتهم في تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي حیث كانت 

  النتیجة مرتفعة.

أكدت الدراسة أن تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على العالمة التجاریة  -14

ن میفي األردن یؤثر على استجابة المتلقي والمستهلك األردني من وجهة نظر المصم

  األردنیین.

تشیر الدراسة إلى أن عدم تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي یجعله تقلیدیًا  -15

  وغیر مناسب لوقتنا الحالي من وجهة نظر المصممین األردنیین.

وتظهر الدراسة أن درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم األردني  -16

  كانت متوسطة.
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  صیاتالتو  

لقد شهد التصمیم الجرافیكي في األردن تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات األخیرة ولكن العالم في 

تطور مستمر لذلك تظهر االتجاهات الحدیثة لتواكب هذا التطور ویجب على المصمم األردني أن 

ر، صیكون في وعي دائم لها ودراسة مستمرة لتطبیقها في تصامیمه لتكون قریبة أكثر لتسارع الع

وكانت نتیجة هذه الدراسة أن المصمم األردني لدیه وعي بدرجة متوسطة باالتجاهات الحدیثة ویطبقها 

یكي ومواكبة االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجراف لألفضلبدرجة متوسطة، ولكن یجب التطور الدائم 

  ي األردن.جاریة فبشكل أكبر للوصول لمستوى أعلى من الحداثة والمعاصرة في تصمیم العالمة الت

وتعتبر هذه الدراسة ذات فائدة للمصممین الجرافیكیین في األردن لما فیها من نتائج قد تفید في زیادة 

وعي المصممین باالتجاهات الحدیثة وكیفیة تطبیقها ومواكبتها بشكل مستمر ألنها ال تنتهي ففي كل 

  دني متابعتها بشكل مستمر.فترة قصیرة تظهر اتجاهات جدیدة لذلك یجب على المصمم األر 

عداد بحوث ودراسات مستقبلیة تقوم على:   ویوصي الباحث بإجراء وإ

إجراء المزید من الدراسات التي تقوم على مواكبة كل ما هو جدید في عالم التصمیم ومقارنة  -

  العالمي بالمحلي لتحسین مستوى التصمیم الجرافیكي في األردن.

 وریوس في طرح االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكيضرورة التركیز على مرحلة البكال -

في مناهج الجامعات لتخصص التصمیم الجرافیكي لما لها من أهمیة في مواكبة تطور 

.   التصمیم الجرافیكي عالمیًا

ضرورة عقد ندوات وورش عمل وحلقات نقاشیة عن االتجاهات الحدیثة في التصمیم  -

شراك المصممین األردن یین لزیادة وعیهم ومعرفتهم باالتجاهات الحدیثة في الجرافیكي وإ

  التصمیم الجرافیكي.
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ویوصي الباحث أیضًا في ضوء ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج ومن منطلق التحسین 

  والتطویر یوصي بما یلي:

تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي على العالمات التجاریة في األردن لما لها  -

  فعالیة كبیرة ولنا في النماذج العالمیة خیر مثال. من

المتابعة المستمرة للمصممین العالمیین الذین یطبقون االتجاهات الحدیثة في تصامیمهم لزیادة  -

  وعي المصمم األردني باالتجاهات الحدیثة وكیفیة تطبیقها على التصامیم التي یقوم بتنفیذها.

التكنولوجي وتوفر المعلومات على االنترنت والبحث الدائم عن ضرورة االستفادة من التطور  -

  احدث االتجاهات في التصمیم الجرافیكي.

ضرورة عقد دورات تدریبیة للمصممین الجرافیكیین لتدریبهم وتوعیتهم على كیفیة تطویر  -

ي كمهاراتهم اإلبداعیة واإلبتكاریة وزیادة توعیتهم باالتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافی

 وأهمیتها.

تطبیق االتجاهات الحدیثة في تصامیم العالمات التجاریة في األردن لما لها من ضرورة  -

  أهمیة في جذب المستهلك األردني.
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 trends/-design-https://venngage.com/blog/graphic 

 -need-trends-design-graphic-https://webdesignledger.com/9

2017/#c49b8fb6a8-aware 

 -https://www.madeawards.com/wp

1.pdf-Criteria-Design-content/uploads/2013/03/Graphic 

 evolution/-branding-of-examples-http://themmachine.com/20 

 -graphic-https://www.theartcareerproject.com/blog/evolution

styles-design 

 _tags=1387https://www.behance.net/search?content=projects&user

593 

 5/-gallery-http://www.michaelrainesdesign.org/new 

 -trends-design-design/huge-chttp://www.creativebloq.com/graphi

11513805-2015 

 -trends-design-http://graphicdesignjunction.com/2015/11/graphic

2015/-in-fading 
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 -design-graphic-brilliant-https://creativemarket.com/blog/10

2016-of-trends 

 -design-graphic-gbi-http://www.creativebloq.com/features/5

2016-of-trends 

 http://www.artmejo.com 

 gallery/-http://daralanda.com/the  

 http://www.orientgallery.net 

 https://printinghistory.org 

 -kells-of-book-the-http://www.bbc.com/culture/story/20160425

treasure-greatest-europes-medieval 

 -word-news/breathtaking-http://adage.com/article/agency

doc/134552/-pepsi-arnell-purported 

 -fall-trends-design-graphic-and-https://www.insight180.com/web

2014/ 

 -hottest-the-of-resources/four-https://www.nyfa.edu/student

2015/-for-trends-design-graphic 

 -design-graphichttps://ernestoolivares.com/2015/12/01/

2016/-predictions 

 2016/-trends-https://www.canva.com/learn/design 
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 -trends-design-graphic-new-grind/8-https://medium.com/startup

4a8eab464b5e-2017-in-shine-will-that 

 -need-trends-design-graphic-https://webdesignledger.com/9

2017/-aware 

 https://design.google 
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  االستبانة): 1الملحق (

  وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم
  

  بعنوان دراسة بإجراء الباحث یقوم

في الحدیثة على العالمة التجاریة الرقمیة  "درجة تطبیق اتجاهات التصمیم الجرافیكي
  األردن".

 من الجرافیكي التصمیم تخصص في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك
 األردن)،-(عمان األوسط الشرق جامعة

 تجاهاتا تطبیق درجة في رأیكم إلبداء اإلستبانة هذه الباحث یقدم النظري األدب استكمال وبعد
 وسیتم األردنیة، ةالتجاری للعالمات بتنفیذها تقومون التي التصامیم على الحدیثة الجرافیكي التصمیم

 في للمساعدةو  بینهم التفریق لیتم الحدیثة واالتجاهات المحافظ باالتجاه التصامیم من مجموعة إرفاق
  أكثر. فعال بشكل األسئلة على اإلجابة

  
 )الخماسي (لیكرت لمقیاس وفقاً  ستكون اإلجابة وأن رئیسیین، محورین من تتكون االستبانة أن علماً 

  ).بشدة معارض معارض، محاید، موافق، بشدة، موافق( وهو
  

  .االستجابة على واالمتنان الشكر جزیل ولكم
  

 المحترم .………..………………………………….……………………-: االسم

  : ...............................................................................العملمكان 

 الخبرة: .............................................................................سنوات 

  .......………………………………………………………………… :الجنس

  الباحث: أحمد فاروق نشوان
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  :Conservative Graphic Designالمحافظ  تجاه التصمیم الجرافیكيا -1
  

وتطور  بالظهور مع بدایة استخدام الكمبیوتر في التصمیم،بدأ االتجاه المحافظ في التصمیم الجرافیكي 

مع تطور مدارس التصمیم الجرافیكي مثل الباوهاوس والمدرسة السویسریة ومدرسة نیویورك وغیرها، 

ویأخذ االتجاه المحافظ في التصمیم الجرافیكي معاییره من الظروف والبیئة والمحیط والوقت الذي كان 

لوجیة ما حوله ویخلق لیكون مناسبًا لعصره وزمانه، ولهذا السبب مع الثورة التكنو فیه، فكل اتجاه یتأثر ب

في العقدین األخیرین وجب استحداث اتجاهات حدیثة تناسب عصرها وتناسب كم التطور الهائل في 

  عالم التكنولوجیا والعالم.

، فمن الممكن في العناصر لالتجاه المحافظ معاییر عدیدة وأهمها استخدام الخیال بشكل كبیر والتنویع

أن نرى أكثر من نوع خط في نفس التصمیم أو ألوان عدیدة في شعار واحد، أو عناصر كثیرة جدًا 

  في نفس التصمیم وهذا لم یعد موجودًا في االتجاهات الحدیثة بشكل كبیر.

  ومن األمثلة على تصامیم في االتجاه المحافظ:
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  :New Trends in Graphic Designاتجاهات التصمیم الجرافیكي الحدیثة   -2
  

الجدیدة والحدیثة والمعاصرة في التصمیم الجرافیكي التي ظهرت نتیجة لتطور  هي اإلتجاهات
التكنولوجیا وألحداث العصر التي تغیرت وتقدمت فأثرت في عالم التصمیم الجرافیكي فنشأت 

اتجاهات حدیثة في التصمیم الجرافیكي نتیجة لتطور العصر، ویتم استلهام هذه االتجاهات الحدیثة 
تكنولوجیا، البیئة، وغیرها... ویظهر اتجاه التصمیم ببطء أحیانا، وتدرج، ثم ینتشر من اإلعالم، ال

بصورة كبیرة في الكثیر من المجاالت إال أنه یتالشى بنفس الطریقة بعد فترة ویختفي بنفس الطریقة 
  التي ظهر بها وبعض االتجاهات تعود بعد فترة طویلة من اختفاءها مرة أخرى.

  

  االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي:ومن األمثلة على 
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  :Grid Layoutهیكلیة الشبكة -

  
  

  :Op artفن الوهم -
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  Flat Designالتصمیم المسطح -

  

 

 :Louder and brighter colorsاأللوان الصاخبة والمضیئة في التصمیم -
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 االتجاهات الحدیثة في التصمیم الجرافیكي أهمیةالمحور األول:

موافق  الفقرة #
  بشدة

  معارض  محاید  موافق
معارض 

  بشدة

1  

 الحدیثة فيلقد درست االتجاهات 
التصمیم الجرافیكي خالل مرحلة 

أهمیتها وكیفیة  البكالوریوس وأدرك
  تطبیقها

          

2  
أعي الفارق بین االتجاه المحافظ 
واالتجاهات الحدیثة في التصمیم 

  الجرافیكي 
          

3  
على االتجاهات الحدیثة  االطالعیعد 

في التصمیم الجرافیكي أمرًا هامًا لكل 
  مصمم

          

4  
أبحث دائمًا عن اتجاهات التصمیم 
الجرافیكي الحدیثة لالستفادة منها في 

  بتنفیذهاالتصمیمات التي أقوم 
          

  

5 

 

أناقش مع العمیألهمیة استخدام 
اتجاهات التصمیم الحدیثة التي 

  تتناسب مع الفكرة التي أقوم بتنفیذها 
          

  

6 

  

تكمن أهمیة االتجاهات الحدیثة في 
التصمیم الجرافیكي أنها تواكب التطور 

  في عالم سریع التغیر 
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موافق  الفقرة #
  بشدة

  معارض  محاید  موافق
معارض 

  بشدة

  

7 

  

میم التصتساعد االتجاهات الحدیثة في 
الجرافیكي على إعطاء التصمیم صفة 

  المعاصرة والحداثة
          

  

8 

  

یلعب استخدام االتجاهات الحدیثة في 
هامًا في جذب  التصمیم الجرافیكي دورًا

  المتلقي 
          

  

9 

  

تكمن أهمیة االتجاهات الحدیثة في 
التصمیم الجرافیكي في زیادة نسبة 

  نجاح العالمة التجاریة
          

  

10 

 

تؤثر االتجاهات الحدیثة في التصمیم 
الجرافیكي في مدى تمیز العالمة 

  التجاریة
          

 

  مالحظات أخرى (إن وجد):

ــــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــ ــــ ـــــــ ــ ـــــــــــــ ـــ ــــــ ــــ ــ ـ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــ ــ ـــ ـــــــ ــــــ ــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــــــ ــــــ ــ ــ ـــــــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــ ــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــ ــ ـــ ــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــ ــ ــ ـــــــــ ـــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــ ــــــــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ  ـــ
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  المحور الثاني: درجة تطبیق االتجاهات الحدیثة في التصمیم من قبل المصمم الجرافیكي األردني

  الفقرة  #
  معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

معارض 
  بشدة

1  
ات االتجاه أقرأ بصورة دوریة مقاالتعن

الحدیثة في التصمیم الجرافیكي وكیفیة 
  تطبیقها 

          

2  

أطلع بشكل مستمر على أهم 
االتجاهات الحدیثة في التصمیم 
الجرافیكي وكیفیة توظیفها في 

التصامیم الجرافیكیة سواءًا المطبوعة 
  او المرئیة من خالل شبكة اإلنترنت

          

3  
یتوافر لدي معرفة كافیة عن أهم 
االتجاهات الحدیثة في التصمیم 

  الجرافیكي
          

4  
قبل قیامي بعملیة التصمیم أراجع 
االتجاهات الحدیثة وأقوم باختیار 

  االتجاه المناسب لتطبیقه 
          

5  
أقوم بالمفاضلة بین االتجاه المحافظ 
وبین االتجاهات الحدیثة للوقوف على 

  االتجاه األنسب للتصمیم
          

6  
أقوم بتطبیق اتجاهات التصمیم 
الجرافیكي الحدیثة في العدید من 

  التصامیم التي أنفذها 
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7  
أتابع المصممین العالمیین وأرى مدى 
تطبیقهم لالتجاهات الحدیثة لالستفادة 

  من خبراتهم
          

8  
عدم تطبیق االتجاهات الحدیثة في 
 التصمیم الجرافیكي یجعله تقلیدیًا وغیر

  لوقتنا الحاليمناسب 
          

9  

یؤثر تطبیقاتجاهات التصمیم 
الجرافیكي الحدیثة في العالمة التجاریة 

على استجابة المتلقي والمستهلك 
  األردني

          

10  
ألحظ تمیز ونجاح العالمة التجاریة 

عند تطبیق اتجاهات التصمیم 
  الجرافیكي الحدیثة

          

  

  

 مالحظات أخرى (إن وجد):

ــــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــ ــــ ـــــــ ــ ـــــــــــــ ـــ ــــــ ــــ ــ ـ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــ ــــــ ــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــ ــــــ ـــــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ   ــ
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