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 تقدير الشكر و ال

أقدم و  ذلك، على وأحمدههو خير لي  وتوفيقي لماأشكر هللا عز وجل على إتمام بحثي هذا 

الصرح العلمي  الشكر الجزيل الى جامعة الشرق األوسط وإدارتها والكادر التعليمي القائم عليها فهي

به كافة مستلزمات البحث العلمي والعناية والرعاية في جميع التخصصات العتيد الذي يقدم لطال

نها الجامعة األردنية األولى والوحيدة التي تمنح أوخصوصا تخصص التصميم الجرافيكي حيث 

 .الماجستير في تخصص التصميم الجرافيكي درجة

باسم  الدكتور:عته المخلصة ابوأخص بالشكر أستاذي ومعلمي ومشرفي المتميز بعطائه ومت

 .العبيدي لما أضافه لي من علم ومعرفة ودعم فله كل الشكر والعرفان
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 .متنانجاز البحث جزيل الشكر واإللكم مني جميعا ولكل من ساعدني في ان
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 هداءاإل

جهود العمل ن قدر العمل الجمالي المتميز .......إلى كل م وباحث عنإلى كل متذوق للفن 

 من تغيير جمالي ممتع في كل نواحي الحياة. وما يحدثهالتصميمي بما يحتوية من تخصصات 

 الى زوجي العزيز .....و كل ما أصل اليه من نجاحات أهدي بحثي هذا و 

لمادي بكل صدق ومحبة الذي لطالما كان سندي ومرجعيتي فقدم لي كل الدعم المعنوي وا

 المحبةفله كل الشكر و  لى هدفي ......إألصل 

 صرار للوصول حتى النهايةوإلى والدي العزيز الهرم الذي تعلمت منه الصبر والجلد واإل

 موإلى والدتي الغالية التي علمتني كيف أحلم وأعطتني تعويذة تحقيق األحال

 كل مشوار حياتيخي الغالي وأخواتي الغاليات لدعمهم لي بأوإلى 

 كبير الدكتور باسم العبيدي لما قدمه لي من دعم وعون لرفع مستوى البحثلوالى استاذي ا

 يديكم الطيبةأووصوله للشكل النهائي الذي بين 
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 الملخص

تحســين صــورة الشــركات وطــرق العــرض وأســلوب التقــديم فــي أهميــة فــي  لتصــميم الجرافيكــيل

اتهـا، وتوضـيح ير لزيـادة ورفـع مسـتوى التنافسـيه مـع نظالمعارض المؤقتة ومدى حاجة تلـك الشـركات 

فـي  لتصـميمييستطيع أن يظهر أي مساحة أو فراغ يشـغله عملـه ا مصممدور المصمم الجرافيكي ك

 .األردن

ن  مجتمــع الدراســـة مــن كافـــة العــاملين فـــي إ  عتمــدت الدراســـة المــنهج الوصـــفي التحليلــي، وتكـــوس

األردنيــة، ونظــرا لمحدوديــة حجــم مجتمــع الدراســة تــم أخــذ شــركات التصــميم وتنفيــذ وادارة المعــارض 

( 70( شــركة عاملــة، حيــث قامــت الباحثــة بتوزيــع )22كامــل المجتمــع كعينــة لهــا، والبالغــة عــددها )

( اســـــتبانة، والتـــــي تعتبـــــر صـــــالحة للتحليـــــل 60اســـــتبانة علـــــى المشـــــمولين بالدراســـــة، تـــــم اســـــترداد )

للحصـول علـى البيانـات األوليـة  ةسـتبانة( مـن قبـل الباحثـاإلحصائي، وتم تطوير أدوات الدراسـة )اال

وتكونــت مــن قســمين األول للحصــول علــى بيانــات تعريفيــة للمتغيــرات الديمغرافيــة )الجــنس، والمؤهــل 

العلمي، وسنوات الخبرة( والقسم الثاني اشتمل على البيانات المتعلقة بقياس عالقة المتغيـر المسـتقل 

 ثبات األداتين.للدراسة، وتم استخراج صدق و 

(، وبعـــد 2037-2038تـــم تطبيـــق الدراســـة فـــي الفصـــل الدراســـي األول مـــن العـــام الدراســـي )

 إجراء التحليالت االحصائية توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 



 ن
 

لجماليات التصـميم الجرافيكـي علـى الفـراغ الـداخلي للمعـارض  وجود أثر الدراسة نتائج أظهرت

للتصــميم الجرافيكــي فــي اظهــار المعــارض المؤقتــة األردنيــة بشــكل  هنــاك دور أنو المؤقتــة األردنيــة، 

لتعـاون المصـمم  هناك أهميةفي عمليات التسويق واإلعالن، و  دور جمالي، وأن للتصميم الجرافيكي

توجـــد أعمـــال  حيـــثالجرافيكـــي والمصـــمم الـــداخلي إلتمـــام أعمـــال التصـــميم فـــي المعـــارض المؤقتـــة، 

رتبــاط تســتدعي إنــي الجرافيكــي ومــا يشــغله فــي الفــراغ الــداخلي ونقــاط تالقــي و مشــتركة بــين العمــل الف

 الدمج في مراحل العملية التصميمية.

وقــد أوصــت الدراســة بــعجراء العديــد مــن الدراســات ذات العالقــة بموضــوم الدراســة وباســتخدام 

ؤقتـة ودور متغيرات أخرى وكـذلك عمـل نشـرة توعويـة للشـركات األردنيـة توضـح أهميـة المعـارض الم

التصميم الجرافيكي والداخلي في عملية تصميم المنصة لعرض منتوجاتها وخدماتها وتقديمها بشـكل 

للشركات وأوصت كذلك بدراسة النواحي التنفيذيـة للعمـل  اإلعالنأفضل مما ينعكس على التسويق و 

لتصـاميم الخاصـة التصميمي للتقليل من التكلفة العامة للعمـل ممـا يـؤدي الـى إقبـال الشـركات علـى ا

تخـــتص بتصـــميم عمليـــة تطبيقيـــة دراســـية  مواضـــيعإضـــافة  وتضـــمنت التوصـــياتلمنصــات العـــرض 

المعارض المؤقتة بالجامعات األردنية لتخصصات التصـميم الجرافيكـي والـداخلي والصـناعي وكـذلك 

لدراســــة واإلشــــراف علــــى أعمــــال شــــركات تصــــميم المعــــارض لمختصــــة  لجــــان تحديــــدالعمــــل علــــى 

 ومتابعتها.

 منصة العرض. ،المؤقتةالمعارض  المفتاحية: التصميم الجرافيكي، الفراغ الداخلي، الكلمات
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Abstract 

Graphic design is important in improving the image of companies, views and 

presentation style in temporary exhibitions and the extent to which those companies 

need to increase and raise the level of competitiveness with their theories, and clarify 

the role of graphic designer as an artist can show any space or void occupied by his 

artwork in Jordan, the study adopted The descriptive analytical approach, and the study 

community of all employees in the design companies and the implementation and 

management of the Jordanian exhibitions, and due to the limited size of the study 

community was taken the entire society as a sample, and the number of (22) working 

company, where the researcher distributed (70) questionnaire to the covered In the 

study, 60 questionnaires, which are considered valid for statistical analysis, were 

recovered and the study tools (resolution) were developed by the researcher to obtain 

the primary data and consisted of the first two sections to obtain metadata for 

demographic variables (gender, scientific qualification, years of experience) The second 

section included data on measuring the relationship of the independent variable to the 

study, and the sincerity and stability of the two instruments were extracted. 

 The study was implemented in the first semester of the academic year (2018-

2019), and after the statistical analyses the study reached the following conclusions: a 

statistically significant effect at the level of the morale of ( α≤0.05 ), for the aesthetic 

design Aesthetics on the inner void of Jordanian temporary exhibitions, The results of 

the study showed that there is a statistically significant effect at the level of morale (α≤ 

0.05), for graphic design in showing Jordanian temporary exhibitions in a aesthetic 

manner, and that there is a statistically significant effect at the level of morale (α≤ 0.05), 

for the role of graphic design in marketing and advertising processes, and that there is A 

statistically significant effect at the level of morale (α≤ 0.05), for the cooperation of the 



 م
 

graphic designer and the interior designer to complete the design work in the temporary 

exhibitions, where there is a joint work between the graphic artwork and its concerns in 

the internal space and convergence points and links that require integration in the stages 

of the process Design. 

The study recommended the conduct of several studies related to the subject of 

the study and the use of other variables as well as the work of an awareness leaflet for 

Jordanian companies explaining the importance of temporary exhibitions and the role of 

graphic and internal design in the process of designing the platform to display its 

products and services and provide them better than reflected on the marketing and 

advertising of the companies and also recommended to study the operational aspects of 

the design work to reduce the overall cost of the work leading to the popularity of 

companies on the special designs of the display platforms and added the 

recommendation to add practical topics for the design of the temporary exhibitions 

Jordanian universities in the fields of graphic design, internal and industrial, as well as 

work on the establishment of specialized committees to study and supervise the work of 

the exhibition design companies and follow-up. 

Keywords: Graphic design, interior space, temporary exhibitions. 
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 الفصل األول

 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة:

حيث أصبح محور  يعتبر التصميم من الفنون التي تعنى بالجمال والترتيب والتناسق،

نسان لكثرة التحوالت التي تشهدها العديد من الفنون ومظاهر الحياة العامة، وله دور في اهتمام اإل

بالمجتمعات، واشتراكه مع العديد من التقنيات العصرية التي تسد حاجات  واالستجابةسرعة التأثير 

االنسان الضرورية. ولذلك فان التصميم بات عنصرا مؤثرا في حياة االنسان مع مختلف 

تخصصاته، فهو ضرورة لتقديم وعرض حاجات وخدمات وأفكار االنسان بشكل مميز جاذب 

 تنافسي ومؤثر نفسي.

ن تسعى دائما للبحث عن الجمال لذلك أصبح التصميم على حيث أن طبيعة االنسا

الفكرية والسياسية والذوق العام للمجتمعات. مما أكد  لالتجاهاتاختالف تخصصاته أداة تغيير 

أهمية هذه الدراسة في البحث في أثر الجماليات التي يضيفها التصميم الجرافيكي على الفراغ 

 الداخلي في المعارض المؤقتة.

للنتائج االيجابية التي تعود بها المعارض المؤقتة على الشركات العارضة من ونظرا 

النواحي التسويقية والتوزيع وتجديد األسواق وكسب زبائن جدد وغيرها الكثير بدأت الشركات 

التجارية والخدمية والصناعية بالتركيز على هذا النوم من الترويج. فمع ارتفام التنافسية بين هذه 

صبحت في سباق مستمر مع محاوالت تقديم صورتها بأسلوب وشكل مؤثر وجاذب الشركات أ

 للجمهور.
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وهناك تحدي أمام المصمم الجرافيكي الذي يقوم بعملية تصميم المنجز الفني الخاص 

من حيث العرض المنسق لحاجات الناس  المعقدةهي البيئة  المؤقتةللشركات حيث أن المعارض 

 المساحات والفراغات الموجودة والمحصورة ضمن الفراغ.  احتسابوخدمات الجمهور مع 

ويمكن اعتبار أن المعارض المؤقتة هي البيئة الغنية والمتطلبة ألعمال التصميم واإلبدام 

للوصول إلى الحلول لمشكالت محددات المكان وعن الجمال والجذب البصري في مجال  واالبتكار

ات والترويج الخاص اإلعالنالمشاركة وتصاميم  التصميم الجرافيكي من خالل هوية الشركات

للمعرض نفسه، ويتبعها الترويج والتسويق للشركات المشاركة والسلع والخدمات المقدمة. حيث 

المكان المناسب لبحث أثر ما يضيفه التصميم الجرافيكي من جماليات على الفراغ  ةالباحثت وجد

 الداخلي في هذا النوم من األعمال.

حيث تظهر قيمة التصميم الجرافيكي كقوة مؤثرة على صورة تقديم الشركات ومستوى 

لها أو العكس من خالل  االستثماري على العائد  والتأثيرالعرض وأنه بعمكانه رفع مستوى الشركات 

 الصورة النهائية له. 

م إن اشغال التصميم الجرافيكي المدروس ضمن الفراغات والكتل التي يخلقها التصمي

الداخلي يميز الناتج التصميمي ويعطيه قيمة شكلية ووظيفية. ألن كل منهما يكمل اآلخر وملم بكل 

تفاصيل جماليات الصورة، الشكل، اللون، الكتلة، الملمس، الفراغ، التصميم والوظيفة، فيخرج عمال 

و متزامنا أ بعد عمل المصمم الداخلي يأتييحمل قيم تصميمية وجمالية، فعمل المصمم الجرافيكي 

 معه. 

للمعارض التي تقام في عمان فهي ضمن مستويات محددة نظرا إلهمال بعض  بالنسبةأما 

الشركات الجانب التصميمي والجمالي للشركة وهذه نقطة يناقشها البحث. حيث ان فتره العرض 

ايام كحد اقصى والمطلوب هنا تمكين الشركة من وضع بصمة في عالم  30الى  1تتراوح من 
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، الخدمةالتي تتلخص في إظهار نوم المنتج او  القصيرة المدةمن خالل هذه  والتجارة االستثمار

. وهذا الجانب الذي يقوم به التصميم االنتباهطريقة العرض، طريقة التسويق، إثبات الوجود وجذب 

والتنفيذ  الذي لطالما غفلت عنه الشركات وإمكانية تسليط الضوء عليه، وعلى آليات العمل المشترك

 النهائي للتصميم الخاص بالمعرض.

الدراسة:مشكلة   

ضرورة التركيز على  ةالباحث تدراسة في مجال التخصصين وجدالطالم و من خالل اال

كانت المعارض المؤقتة ف خصوصا في العمل ضمن بيئة تنافسية باالهتمامجوانب لم تكن تحظى 

حول أثر جماليات التصميم الجرافيكي  ةالباحثمفهوم يصال فرصة إلحور إهتمام البحث و هي م

المنجز الجرافيكي الذي المعارض المؤقتة في عمان تفتقر الى بعض ف ،الشاغل للفراغ الداخلي

 إهتمام الشركات قلةو  ،خدم الشركات المشاركةيؤدي الوظيفة ويعبر عن الطابع الجمالي الذي ي

لجوء بعض الشركات للمصممين يحدد الذي  دنظرا لمدة العرض القصيرة األم بالشكل المطروح

أنها مكلفة ماديا فال تكون ذات جدوى إقتصادية وليس لها عائد  اعتبارلعمل تصاميم خاصة على 

من الصعب  مشاكليحدث  مصممين والمنفذين قدلابالتنسيق بين الشركات و  وأي خطأ مالي.

 افتتاح المعرض المؤقت. موعد تتناسب مع ةبمدة زمنية قصير  تداركها

عارض المؤقتة وما موما يضيفه المصمم الجرافيكي من أثر جمالي على الفراغ الداخلي في ال

في تقديم صورة  للعمل التصميمي من أهمية يضيفها الجهد المشترك بين الجرافيكي والداخلي

مميزا  يجعل التصميمفي جذب العميل ورفع التنافسية مع الشركات المنافسة مما  امالشركات ودوره

ضرورة دراسة هذه المشكلة وتم صياغتها  ةالباحث تحيث وجد ،ذا جدوى اقتصادية للشركاتو 

 بالتساؤل التالي:
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 المؤقتة؟ما هو أثر جماليات التصميم الجرافيكي على الفراغ الداخلي للمعارض 

 الدراسة:هدف 

على الفنون والتصميم فانعكس هذا نسان بالجانب الجمالي لألشياء زاد التركيز إن إهتمام اإل

بدوره ايضا على التسويق للسلع والخدمات مما أدى الى انتشار فكرة المعارض المؤقتة وتكرارها في 

  .الزمان والمكان

 التالي:ل كهداف بالشنحدد األ ويمكن أن

 أهداف مباشرة 

 الداخلي المخصص  وإشغال الفراغ استغالل الكشف عن دور التصميم الجرافيكي وأثره في

 للشركات في المعارض المؤقتة لتكون أكثر جذبا.

  تسليط الضوء على ضرورة العمل المشترك بين المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي في مثل

 .للشركاتهذا النوم من األعمال مع تأكيد الجانب الجمالي والوظيفي والتسويقي 

 أهداف غير مباشرة 

 ة لمثل هذا النوم من األعمال تكون على ثالث محاور من التعرف على آليات عمل محدد

المنفذة للتصميم للوصول الى العمل الفني الناجح  وأخيرا الجهة الداخليثم  الجرافيكيالمصمم 

 .أثرها الجمالي في الفراغ الداخلي( )ينعكسني مدروس عالإ الذي يحمل قيم جمالية وجانب 

  العرض  وتقسيم وتصميم منصاتالمساحات  التصميم الداخلي في حساب أهميةتوضيح

االشخاص داخل الفراغ الداخلي ودور المصمم  وتنظيم حركةلشركات المشاركة الخاصة با

 العرض.جرافيكيا حسب نوم  والداللة عليها والتسويق للشركات اإلعالنالجرافيكي في 
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 له:أهمية البحث والحاجة 

التصميم الجرافيكي لتحسين صورة الشركات وطرق  دورالدراسة في إظهار  أهميةتكمن 

تلك الشركات لزيادة ورفع مستوى  ةسلوب التقديم في المعارض المؤقتة ومدى حاجوأالعرض 

أو  أي مساحة يظهريستطيع أن  مصممالمصمم الجرافيكي ك وتوضيح دور نظرياتها،مع  التنافسية

 يلي.بما  وتتمثل األهمية التصميمييشغله عمله  فراغ

والتسويق الفعلي التعرف على خصائص المعرض المؤقت الناجح من حيث التصميم  -

 للشركات.

 تصميم.التطوير الجوانب الجمالية في  -

والداخلي المصمم الجرافيكي  وتدمج بينالبحث عن آليات عمل جديدة تسهل عملية التصميم  -

 والجهات المنفذة للتصميم.

الحلول للمشاكل التي تواجه  إليجادتوظيف العقل التصميمي االبداعي لدى المصممين  -

 .لتلك المشاكل فعلية والتكلفة والتنفيذ وايجاد حلولالتصميم والعرض  ناحيةالشركات من 

 :وهناك أهمية إضافية لهذه الدراسة وخصوصا على الفئات التالية

 .والدائمةشركات تنسيق المعارض المؤقتة  -3

 تهتم بالمشاركة بالمعارض المؤقتة.التي  وبشكل خاصبشكل عام  شركات استثمارية -2

 الجرافيكي.لتصميم وامكاتب التصميم الداخلي  -1

 الجمهور المتلقي. -4

 :ةالدراس أسئلة

 يلي: وتتمثل بماتطرح الدراسة مجموعة أسئلة 
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 :السؤال الرئيسي

  المؤقتة؟لتصميم الجرافيكي على الفراغ الداخلي في المعارض ا لجمالياتهل هناك أثر 

 :األسئلة الفرعية

 هل هناك أثر للتصميم الجرافيكي في إظهار المعارض المؤقتة األردنية بشكل جمالي؟ 

  اإلعالنو هل هناك دور للتصميم الجرافيكي في عمليات التسويق. 

  إلتمام أعمال التصميم في  الداخليوالمصمم ما مدى التعاون بين المصمم الجرافيكي

 المعارض المؤقتة؟

  المصمم  يبتكرهفي الفراغ الذي  وما يشغلههل هناك اعمال مشتركة بين العمل الجرافيكي

 تستدعي الدمج بينهما في مراحل عملية التصميم؟ ونقاط تالقيالداخلي 

 

 فرضيات الدراسة 

  للتصميم الجرافيكي األثر في تجميل وتوضيح وتخصيص الفراغ الداخلي وتحديد األقسام

 المؤقتة.المخصصة للشركات في المعارض 

  اإلعالنو في عمليات التسويق  رئيسي لفراغ الداخلي له دورلالتصميم الجرافيكي إشغال 

 .المؤقتة في المعارض للشركات

 الداخلي إلتمام أعمال التصميم في المعارض  ضرورة تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم

الداخلي  راغفي الف وما يشغلههناك مشتركات كبيرة بين العمل الفني الجرافيكي ن أل المؤقتة

 الدمج في مراحل العملية التصميمية. وارتباط تستدعي ونقاط تالقي
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  البحث:حدود 

الداخلي في المعارض المؤقتة  الفراغأثر التصميم الجرافيكي على كانت حدود البحث دراسة 

 .للشركات األردنية

 (.2016 / 2018الحدود الزمانية )

 األردن –عمان  :المكانيةالحدود 

:ةالدراسمحددات   

المهتمة  وكذلك محدودية الجهات ،البحثبقة التي لها عالقة بموضوم قلة الدراسات السا

وآلية العمل المشترك التي تسهل أخذ المعلومة التي تغذي  ،التخصصينبموضوم الربط بين 

هم  معظم العاملين في المجال التنفيذي لمنصات العرض في المعارض المؤقتةالبحث، وكذلك 

عمل الباحثة في  قيدمما  والداخلي بعيدين عن الجانب األكاديمي في تخصص التصميم الجرافيكي

 .كي تغطي كل جوانب الرسالةاإلستزادة بالمعلومة التي تكون شافية 

 المصطلحات:تحديد 

 .العملية التصميمية -

 .التصميم الجرافيكي -

  .التصميمي الداخلي -

 .الفراغ الداخلي -

 .ةرض المؤقتاالمع -

 منصة العرض. -

 .اإلعالن -
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 .الجمهور المستهدف -

 .االبتكار -

 .المرونة التصميمية -

 ،معين وترتيبها بشكل عناصر البيئةأي جمع  ،واالبتكارعملية التكوين  هي التصميمية:عملية ال

تحتوي على  حيث النتائج.تحدث بشكل طبيعي وتتطور مع مرور الوقت وتحقق  وهي عملية

طريقة ممنهجة عبر تقنيات منظمة و  مجموعة من االجراءات والخطوات واالساليب للقيام بشيء ما.

 .(2005 ،البياتيالتصميمية. )تشكل بمجموعها العملية 

له وظيفة  ءشيجمع عناصر من البيئة ووضعها في تكوين معين إلعطاء  هي :اإلجرائيالتعريف 

تخضع لعدد من المعايير  الشخصية. وعمليةوالخبرات  اإلنسانيالفكر  ويتدخل فيهامدلول  أو

يقام وغيرها بحيث تكون هذه المعايير هي والضوابط المترابطة كالجمال والمنفعة واألمان واإل

 .تصميم لنجاح أيالمقياس األول 

مجموعة من  وأمنهج ابداعي يقوم به مصمم  هو البصرية(: االتصاالت )فن التصميم الجرافيكي

يقوم  المنتجين،المصممين بناء على طلب العميل ويتعاون على تنفيذ معطياته المادية مجموعة من 

على مجموعة عناصر لخلق عمل فني  واالشتغالعلى تطبيق مجموعة مبادئ  يتصميم الجرافيكال

معروضا على سطح ثنائي  وأمطبوعا  شكالابداعي تواصلي مرئي يرتكز الى الصورة الثابتة ويتخذ 

 .(2007 إبراهيم، القصاص،األبعاد. )

واألسلوب الفني في التعبير عن األفكار واألحداث بناء على أسس  ةهو الطريق :اإلجرائيالتعريف 

وقواعد تصميم محددة وإليصال رسائل معينة باستهداف فئات مختلفة حسب نوم الرسالة مع 

 بالجمال والتكوين العام لألشكال باستخدام عناصر التصميم المختلفة. االهتمام
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لها ال سيما الداخلية يلكافة األمور المعمارية وتفاص هو اإلدراك الواسع بال حدود :الداخليالتصميم 

ومقاييسه وتوزيعاته الخالصة باألثاث  وهو المعرفة والخارجية وماهيتها وكيفية استخدامهامنها 

بأمور التنسيق األخرى الالزمة للفضاء  وكذلك المعرفةفي المكان المناسب  واختيارها ووضعها

 .(2005، )البياتي حسب وظيفتها.

بطريقة تستغل جميع عناصر التصميم على نحو  ومعالجة الفراغخلق هو فن  :اإلجرائيتعريف ال

بناء  والتخطيط واالبتكار داخل المبنى تهيئة المكان لتأدية وظائف بأقل جهدجمالي يساعد على 

على معطيات معمارية معينه وإخراج هذا التخطيط لحيز الوجود ثم تنفيذه في الفراغات مهما كانت 

مع  خصصةمأغراض استخدامها وطابعها باستخدام المواد المختلفة واأللوان المناسبة بالتكلفة ال

 الفراغ.ة في مجال الحركة في نيلصعوبات المعالمناسبة ل ووضع الحلولمعالجة 

وتقسيمات حتويه من كتل هو الفراغ المحصور ضمن حدود معينة مغلقة بما ي: الفراغ الداخلي

ما  واسوار وقطاعات وغيرها معهو المحيط الفارغ الواقع ضمن حدود معينة من جدران و شكال،أو 

  .(2007 علي، طه،) وكتل ومالمس وغيرها.فيه من عناصر شكلية 

 األشكال.هو المساحات الفارغة المحيطة التي تحوي  اإلجرائي:التعريف 

هي معارض متخصصة وتقام بناء على استهداف االسواق بحسب مجال العمل  المؤقتة:المعارض 

ما يسمى بالمنظم  بعدارةحيث يتم تنظيمها وانشائها من قبل شركات متخصصة بتنظيم المعارض 

يرغب باستهدافه وموقعه والوقت الذي  الذيالذي يمثل راس الشركة فيحدد اسم المعرض والسوق 

 .(2003 المعارض،اإلتحاد الدولي لصناعة فيه. )سيقام 

وتعرض هو نوم من أنوام المعارض يقام في مكان محدد ضمن فعاليات مختلفة  اإلجرائي:التعريف 

بتوقيت زمني له بداية  والمؤسسات ولكنه محكوممن الشركات  والمنتجات والخدمات لعددالسلع  فيه

 وله نهاية.
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 والتصميم التعديل عليها يتم الذي المشاركة للشركة المحجوز والفراغ المساحة هي :العرض منصة

 (.2030 العمري،) الشركة ومستوى  قوة واظهار

الشركات المشاركة  وعرض وارتفام تقوم: هي المساحة المحددة من طول التعريف اإلجرائي

 والخدمات والترويج لهامن خاللها عرض المنتجات  وتجهيزها ليتمبالمعارض المؤقتة باستئجارها 

 منصات خاصة. –منصات نمطية  نوعين: وتنقسم الىخالل فترة العرض ب 

تهدف الى التأثير من  وعملية اتصالهو عبارة عن فن إغراء االفراد على سلوك معين  :اإلعالن

من ويتم اإلتصال  ،شخصيتهالبائع على المشتري على أساس غير شخصي حيث يعلن المعلن عن 

 .(2007، النادي ،خالل وسائل اإلتصال العامة. )شهيب

للفئات  : هو وسيلة اتصال غير شخصية لتقديم األفكار والسلع أو الخدماتجرائياإلف يعر الت

 مدفوم. ومقابل أجربواسطة جهة معلومة  المستهدفة

هو مجموعة من القراء والُمشاهدين والُمستمعين ُتحّددها خصائص معينة  الجمهور المستهدف:

 بععداداإلعالم وغيرها من المؤسسات  وتقوم وسائلكالعمر والمدخول والجنس واالهتمامات. 

 ((teachers.unaoc.org. المضمون وصياغة الرسائل والمعاني لها

ية لهم بمختلف اإلعالنهو مجموعة األفراد الذي يقوم المعلن بتوجيه الرسائل  :اإلجرائيف يعر الت

 والجنسية وغيرها. واالجتماعيةوسائل اإلتصال وفقا لفئاتهم المختلفة العمرية 

ينتج عنها تصورا جديدا لحل مشكلة  اإلبدام،تشتمل على  االخترامعملية قريبة من هو  :االبتكار

 .(3782،الدرينيوخالقة مكانها. )معينة فهو التخلي عن األمور القديمة إلحالل أمور جديدة 

هو ايجاد شيء جديد لم يسبق استحداثه من قبل أو تطوير شيء موجود أصال  :اإلجرائيف يعر الت

 عن القديمة. ومختلفة تماماجديدة  وهيكلته بطريقةمن خالل إعادة تصنيعه 

http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/
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من خالل قدرة  والظروف الجديدةيتناسب  يهي سهولة التغير في شيء لك التصميمية:المرونة 

 .(2032 واحد. )صفوت،التي ال تنتمي لمظهر  االستجاباتالمصمم على إعطاء عدد متنوم من 

 ويكون التغييرألكثر من شكل  وجعله يتحولهي اإلبدام في التصميم الواحد  :اإلجرائيف يعر الت

 .والمتغيرةللمتطلبات الجديدة  والسلوكية وفقاالعقلية  وسريع وسهل للمواقفسهل 
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 الفصل الثاني

 السابقةوالدراسات اإلطار النظري 
 علم من الدراسة هذا يخص ما كل وصف والذي النظري  اإلطار في الفصل هذا اشتمل

 .الدراسة بموضوم العالقة ذات واألجنبية العربية الدراسات إلى إضافة ومعرفة
 المبحث األول: التصميم

 نبذة تاريخية:

 ،النفعيةوالمنتجات منذ نشأة اإلنسان على األرض بالموضوعات  موضوم التصميمارتبط 

الطبيعة في صور  وتسخير معطياتفمنذ وجود اإلنسان البدائي على األرض وهو يسعى إلى تهيئة 

يومه كما في رسوم الكهوف التي قام برسمها  وتسجل أحداث رغباته،وتلبي تتناسب مع استخداماته 

حيث كانت  أ(3في تلك الفترة كما في الشكل ) وتصف الواقعغلى جدران الكهوف لتنقل 

 وعقيدةوبيئة التصميمات على مر العصور مرتبطة بعدة جوانب التي تمثل الحضارة من اقتصاد 

 .(2007، سهيل)وسياسة. 

في مواجهة قوى  التي تساعدهفقد قضى اإلنسان البدائي معظم وقته في تصنيع أدواته 

 تسجيال تعتبر التي الكهوف رسوم من اكتشافه تم لما باإلضافة الصيد،الطبيعة متمثلة في أدوات 

بعستخدام مختلف  الجوية،التي تقيه من العوامل  ومحاوالت البناء ،القديم لإلنسان التصميم لبدايات

والجلود.  الخشب، العاج، األبنوس، الحجر، المعادنالمواد الخام المتوفرة في بيئته المحيطة مثل 

 .(2036 ،505العربية، عدد)المجلة  (ب3في الشكل) اكم
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 (http://talk-in-art.blogspot.com ) :أ(3الشكل )                     

 

 

 

 

 

 .(2038 ،505عدد ،)المجلة العربية :ب(3) الشكل
 لإلنسان القديم. البدائية األدواتوتصاميم  الجدارية ( نماذج الرسوم0الشكل )

التصاميم  هر الموضوم التصميمي واضحا فيظ حضارة مصر القديمةوكذلك في 

والعمارة  ثواألثااألزياء وفي التي ال زالت تحير العلماء  والمنحوتات العظيمةالمعمارية للمباني 

 .(2كما في الشكل ) والتحف المختلفة تاواإلكسسوار 

                

 (mat3aqlik.com) واإلكسسوارات واألزياء. في التصميم المصرية القديمة( ابتكار الحضارة ا9الشكل )
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حيث  وآثارها الباقية،في معالمها  والفنون واضحاالحضارات كان التصميم  تعاقبومع 

الفن البدائي  والتي شملت وحضاراتها.كانت هذه اآلثار هي المرجع األساسي لمعرفة تاريخ األمم 

البيزنطي  والروماني ثم والفن اإلغريقيالقديمة ثم وادي الرافدين  وحضارة مصرالقديم 

والمباني حيث تميزت تلك الحضارات بالتصاميم المعمارية  اإلسالمي، والرومانسيكي واخيرا الفن

في  والتصاميم اللونيةالتي الزالت قائمة حتى يومنا الحاضر باإلضافة للمنحوتات  الضخمة

على جدران مبانيها. ومن ثم عصر النهضة بما يشمل عصر  والجداريات المنقوشةاللوحات 

ظهر التصميم في العصر  وبعد ذلك الركوكو،طراز  الباروك،طراز  الذهبي،مبكر و النهضة ال

الحركة  الباربيزون،جماعة  الواقعية،الحركة  الرومانسية،الحركة  العائدة،الكالسيكية  الحديث،

. والبوب آرت نوفو،آرت  الباوهاوس،ثم ظهرت مدارس  التكعيبية، الوحشية، التعبيرية، التأثيرية،

 والمدارس الفنيةمن الحضارات  ويستلهمون األفكارحيث ال زال المصممون حتى يومنا هذا ينهلون 

 فكر ابداعي.القديمة لما تحتويه من 

م:مفهوم التصمي  

 والتي تختلفعبة في التفسير شيعتبر موضوم التصميم من الموضوعات الهامة المت

تعلقة متحمل معها مصاعب ذه التعريفات هذلك ان  والسبب في به،باختالف الموضوم المرتبط 

 بكيفية تحويلها الي مفاهيم قابلة للقياس أو التقويم.

 شيءلتشكيل  والخطة الكاملةالتشكيلي أو خلق أشياء جميلة ممتعة  االبتكارفالتصميم هو 

نذكر أن العملية التصميمية تعتمد على قدرة  وينبغي ان الكلمة،ما أو تركيبه بأوسع معاني هذه 

خلق عمل يتصف بالجدة  ومهارته في وقدراته التخيليةألنه يستغل ثقافته  االبتكارالمصمم على 

 .(2006 ،ةغيث، الكرابلي)أجلها. وضع من  والوظيفة التيلى تحقيق الغرض إليؤدي 
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لم يكن وليد  أنه:على  التصميميةوالرؤية من حيث الفكرة  التصميمالمختصين قد عرف و 

 ويتم تحقيقه ،الصدفة بل عمل مقصود فهي عملية تخطيط أو تنظيم لوضع هدف يدرك مسبقا

تحتاج الى ممارسة مستمرة بهدف الوصول لشكل او  مختلفة، والتصميم عمليةبوسائط مادية 

الجسر الذي يعبره المجهول ليصل ما بين الموارد المتاحة  بأنهالتصميم ايضا عرفوا  .محدد غرض

الطبيعية من  وتحويل الموارد ،الحالة األصيلة الى حالة نهائية والتحول من ،واحتياجات الناس

 .(2007، سهيل)الرغبات. خالل نشاط انساني الى أشياء تحقق 

معين. والعملية ترتيب مقصود للمواد من أجل التوصل إلى نتيجة أو أثر  والتصميم هو

إلشبام حاجة  والجمالي. أيوإنشائه بحيث يحقق الجانب الوظيفي  ،لتخطيط شكل شيء ما الكاملة

التنظيم  ويعتمد على ،ر التصميم حال ابتكاريا للمشكالتيعتبو  واحد.وقت  وجماليا فياإلنسان نفعيا 

لغاية انتاج شيء له  وكذلك وسيلةالذاتي  وبين الواقعالواقع الموضوعي أو المادي  والمعادلة بين

  .(2030، رزاقال صالح، عبد)ما. فائدة مادية أو إعداد رسالة بصرية لتوصل فكرة 

خلق األشياء الجميلة الممتعة خالل عملية كاملة و أن التصميم هو االبتكار  ةؤكد الباحثتو 

يشبع حاجات اإلنسان نفعيا  والشكلية ممامرضية من الناحية الوظيفية  بطريقة وإنشائهمن التخطيط 

 .ومهاراته التخيلية لقدراته واستغالل المواد الخام المتوفرة في المحيط وجماليا باستخدام

 التصميم:أهمية 

بالخبرة  والتي تزودناهي األساس  وجودة التصميم فني،التصميم الجيد اساس كل عمل 

سواء كان العمل بسيطا من أعمال أشخاص بسطاء  بالمنجز التصميمي تمنحنا احساساالغنية التي 

 ويتطلب أي ،كالحرفيين أو عمل من أعمال الفنانين الكبار أو النحاتين أو المصممين العالميين

فكرة عن  المناسبة التي تساعد على التعبير والوسائل األدائيةعمل تصميمي إختيار الخامات 
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المنفذ. باإلضافة لمهارة الصانع  للجمالالبصرية المتذوقة  وكذلك الرؤيةالمصمم ومشاعر  التصميم

 .(2030، محمد الهادي،عبد )

ير ثوالتأفالتصميم الناجح غير محتاج إلى مؤثرات إضافية مادية للوصول إلى نقطة الجذب 

واألشكال والمالمس نتيجة مؤكدة تنبع من نجاح تجميع الخطوط  والجمال هوفالجذب  بالمتذوق،

ورسالة موجهة. عناصر التصميم حتى ينقل فكرة شكل معين أو فكرة عاطفية  واأللوان وغيرها من

 .(2006 ،ةغيث، الكرابلي)

  مراحل العملية التصميمية:

للوصول الى  وأسس وقياسات مختلفة ويتبع ألحكاميمر التصميم بمراحل عملية متعددة 

التصميم عملية مدروسة تخضع ألسس ومعايير محددة تتأثر فالذي يراه المتلقي  الشكل النهائي

 ،لصناعة المعارض لدولياإلتحاد ا)(. 1خالل فترة التصميم كما في الشكل رقم ) تبمتغيرا

2003). 
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 (9110 المعارض،اإلتحاد الدولي لصناعة ) ( مراحل التصميم العملية3الشكل رقم )

 :تصميم الفكرة قبل التنفيذمراحل 

 (2037،هتهات ،بوريش ،الشهيب) :وهيللوصول إلى فكرة التصميم يمر المصمم بمراحل متتالية 

 جوانب واقعية

 تحديد حجم السوق -

تحديد اإلمكانات االساسية  -

 للصالحية

 تحديد متطلبات العمالء -

 تحديد سعر البيع -

مرحلة البحث وتجميع كل 

بالبحث المعلومات المتصلة 

وتشمل جوانب التسويق، 

التكاليف، التصميم، التكنولوجيا، 

 وعالقة اإلنسان بالمنتج والبيئة

 جوانب منهجية
 مرحلة التحويل

يقوم المصنع بوضع أكثر  -

 من حل منطقا للمشكلة

استقصاء المعلومات عن  -

 المنتج لتحديد المتطلبات

التزويد بوسائل لتخزين  -

المعلومات والقرارات 

 التصميميةواألفكار 

فرصة عمل متكافئة للعمل  -

ذهنيا )فكري نظري( 

المهارات  عمليا )استخدام

 اليدوية(

التوصل الى نمط تفرضه  -

نتائج المتشعب بغرض 

التوصل الى تصميم نهائي 

 يتم تنفيذه

 الوصول الى عينة أولية -

وضع خطة مبدئية لتصنيع  -

 المنتج المقترح

 معياريةجوانب 

التزود بوسائل الحكم  -

 والتقييم

 معايير القياس -

 مرحلة التقارب

الوصول الى تصميم واحد  -

من بين بدائل كثيرة 

 باعتباره حال نهائيا

لتصنيع خطة كاملة ونهائية  -

المنتج المقترح بأدق 

 التفاصيل

 مراحل التصميم العملية

 مرحلة التشعب
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  هذه الفكرة قد تطرأ عند المصمم بذاته أو قد تكون  :األولىبناء الفكرة  المرحلة األولى

والجمهور على الغرض المراد من التصميم وهدفه  بناء مرسومة أو مصممة من قبل األخرين

ليكون أكثر تأثيرا  تصميميال في العمل تلعب دورابعض األحداث المحيطة و  المستهدف.

 المتلقي.على 

  يقوم المصمم بعمل  الخطوات األولية الالزمة لمعالجة الفكرة التصميمية:المرحلة الثانية

وجمع . والتكنيكيةالتاريخية  العلمية، الميدانية،الدراسة  وهي: لمعالجة فكرة معينة دراسات

 من مصادرها األولية.  المعلومات

  بالجهد  ويالحظ الفرق  والصغيرة:يقوم المصمم بالموازنة بين األعمال الكبيرة المرحلة الثالثة

في المضمون الجيد الذي يغطي عمال عظيما كالذي  والوقت والمواد والصرف واإلختالف

 يعطيه. 

 التالية: وتتم بالخطوات الدراسة قبل التنفيذ ووضوح الفكرة 

 يذ ووضوح الفكرة ب:ف( خطوات الدراسة قبل التن2007 وزيت،دبس ) لخص

 وما يجاوره.وضع مخططات مبدئية لمكان العمل  -3

وهذه الدراسات تعتبر من اهم الدراسات  وأفضليتها،دراسة كلفة العمل والمواد المستخدمة  -2

واألثاث والصناعات الديكور واألزياء الجرافيك و  في مجال المعمار والنحات ومصممي

 األخرى.

ها تقسيم يوهذه الدراسة يجب أن تكون صحيحة وف الفني،عمل لزمن المحدد لتنفيذ الدراسة ا -1

ألخذ الوقت المناسب لتنفيذ العمل وتسليمه بالوقت المحدد  دقيق،الوقت وحسابه بشكل 

 ،مها تنص على بند الشروط الجزائية في حال التأخر بالتسليمظالقانونية فمع باالتفاقيات

 .بعجراء هذه الدراسة ين ال يقومون الفنانالمصممين و من كثير ال وأن
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 ويأتي بشكل عبثي بل ه ومخطط الهو عمل منظم  تصميميالناتج الأن  ةرى الباحثتو 

لكل جوانب  ودراسة وتحليل مفصل ونتاج بحثعلم مرتبط بالفن بناء على أسس تصميمية محددة 

 العمل.

 :أسس التصميمأهداف 

 ودعامة من ،تعتبر أسس التصميم من أحد أهم األركان األساسية في العملية التصميمية 

لتصميم في بداية ا المختص فيوتهدف إلى تحرير فكر المتعلم أو  والتصميم،دعامات دراسة الفن 

لكل من الشكل على اكتشاف الصفات األساسية  هقدرت ومحاولة تنميةتعلمه من اعتبارات الوظيفة 

 .(2007 عناد،)اء والخامات. والبن

كشف  ،االبتكارتنمية  إلى:التصميم أيضا الفكرة التي يتم بناءها وفق أسس وتهدف 

تنمية المهارة  إضافة إلى وبنائها،تركيب الصور  والتعمق في بالقيم االستمتام مع عالقات جديدة

  .(2008 سعد،) الحسية. وتنمية القدرات وطرق توظيفها،بالتدريب على استخدام األدوات الحديثة 

 :وعالقته بالتصميم االبتكارمفهوم 

 االغريقي.العهد  والفالسفة منذهو من الموضوعات القديمة التي شغلت العلماء  االبتكار

 لالبتكار ما يأتي: المهمة ومن التعريفات 

استخدم قد  الدنماركي:والمصور الرسام  (Holbek–Daltman ducan) تعريف -

أّن االبتكار عملية تشتمل على اإلبدام، وهي  أولهااالبتكار في ثالث محطات مختلفة، 

ينتج  إبداعية،أّن االبتكار هو عبارة عن عملية  عملية قريبة من االخترام، وقد ورد عنه

استخدم مصطلح االبتكار  المحطة الثانية عنها تصورًا جديدًا لحل مشكلة معينة، وفي

هامًا من ثقافة الفرد أو الجماعة التي تتبنى العملية االبتكارية واإلبداعية،  بوصفه جزءاً 
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قال أّن االبتكار يعني التجديد بصرف النظر عن الوسيلة  المحطة األخيرةوفي 

 http:\ io.hsoub.com)) دمة في ذلك.خالمست

جامعة ة األعمال في أستاذ اإلدارة في كلية إدار  (j.r. schermerhorn) تعريف  -

إيجاد أفكاٍر جديدة وخاّلقة، ومن ثم تطبيقها وممارستها، وقد  هواالبتكار : والية أوهايو

خلص إلى توسيع مفهوم االبتكار ليبدأ من الفكرة، ومن ثم تطبيقها لتنتقل إلى حّيز 

 .(2031 ،م. )اإلمااإلنتاج والممارسة، وأخيرًا انتقالها إلى السوق لتدخل حّيز التنافس

عة بيشوب / مدرسة هارفرد البروفيسور في جام ( مايكل بورترM.porter) تعريف -

أّن االبتكار هو عملية إدخال تكنولوجيا جديدة على أمٍر ما، مع القيام بأموٍر : لألعمال

 .(2037 ،هتهات ،بوريش ،)الشهيب مبتكرة في ذات الوقت.

االبتكار هو عبارة عن  :التكنولوجي االبتكارفي مجال  (أوكيل سعيد) الدكتورتعريف   -

عملية متعلقة بأيٍّ من األمور اإليجابية التي تستجد على طرق وأساليب اإلنتاج وإلى 

 .(3772، أوكيل)أنواعها. المنتجات على اختالف 

أّن االبتكار؛ ما هو إاّل التخلي  يرى والصحفي: الكاتب  (peter. drucker) تعريف -

 ((www.syr-res.com مكانها.عن األمور القديمة إلحالل أموٍر جديدة وخاّلقة 

 في التصميم: االبتكار

إن االبتكار هو من الصفات األساسية الواجب توافرها في المصمم حيث يكون اسلوب 

 (:3780، سليمانوهي )يجب توفرها في المصمم المبتكر  وهناك عواملتفكير معتمد لديه 

  المحيطة به وذلك لتنمية والبيئة قدرة التعرف على العناصر المختلفة الموجودة بالمجتمع

 عمقا ليدفعه إلى مبتكرات جديدة. أكثرمدركاته الحسية بشكل  وقدراته وتنميةحواسه 
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  سابقة وما يمتلكه ومعرفة التمييز بين ما هو متاح من طاقات كامنه لدى المصمم من خبرات

 عند الممارسة العملية. وإمكانيات للتفوق من مهارات 

 ما تم تخزينه من معلومات وكيفية نقل المعلومات من وإلى الذاكرة مما يؤكد على  إدراك

 .قيم األشياءيو  والتكوين واإلحساس بهالوعي بالشكل 

  القدرة على استرجام المعلومات والخبرات بأسلوب منظم معتمدا في ذلك على تمييزه للعناصر

 على قدرته على التخيل. وهذا يعتمد

  وتنمية الحواسوالتخيل من ذلك تنمية اإلدراك ويتحقق التعبير. 

 واد تنفيذ المصمم لفكرته االبتكارية بما يتناسب مع امكانية تنفيذها بشكل جيد مستخدما الم

 والخامات المناسبة.واالدوات 

 :(2031، كشرودة) االبتكاري المعوقات التي تواجه التفكير 

والمواد المستخدمة : كلما زادت خبرة المصمم بطبيعة الخامات اإلفتقار الى المعرفة -3

المتطورة كلما انعكس ذلك على اإلنتاج التصميمي برفع  والتقنيات الحديثة وأساليب التنفيذ

 .وإثرائهقيمته 

السياج الذي يحد من انطالق المصمم  والعادات هيدائما كانت البيئة  :والعاداتالبيئة  -2

عل المصمم أمام تحدي جاألمر الذي  ،والتجديدحيث اعتاد المحيط على عدم تقبل التغيير 

 وعناصر التشكيلحيث مفردات  والمبتكر منفي إقنام المستهلك بالجديد  ومهمة صعبة

 التصميمي المبتكر.

: عملية بذل المصمم مجهود للوصول إلى أفكار جديدة لحل الى المجهود االفتقار -1

 يقدمها،المبتكرة التي  وقيمة األفكارمشكالته من العوامل الهامة التي تعكس مستوى 

 لكل تطورات تطرأ في مجاله. ودارس دائمفالمصمم يجب ان يكون باحث 
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إن استخدام األساليب البسيطة تطلب طرق منظمة في حل  :ليبواألساإلى الطرق  االفتقار -4

 القدرات اإلبتكارية. والتدريب لتنميةالمشكالت التصميمية بمزيد من المثابرة 

ضعف مهارات  التخيل،ضعف قدرة  اإلحساس،ضعف  :واإلمكانياتالقدرات والمهارات  -5

  اإلقنام.ضعف قدرات و  ضعف امكانيات التنفيذ ،التعبير

 نجاح التصميم: ودوره فيالشكل 

منتج تمثل نقطة البداية لدى المتذوق  أليالية ممما ال شك فيه أن قيمة الشكل الج

واإلعجاب تمثل النظرة األولى التي يتخذ المستهلك بعدها قرار تفحص المنتج  والمستهلك فهي

منذ البداية بصرف ادائه الوظيفي أو رفضه  ودراسة درجةبه  والمواصفات الخاصة باإلمكانيات

 الداخلية.النظر عن محتوياته 

عملية تكوين الشكل العام للمنتج بمتطلبات  الرتباطال أن هذا األسلوب قد تطور حديثا إ

 .(2030، ثابت البلداوي،)بالمستخدم.  ومتعددة ترتبطختلفة م

والرسالة والموضوم نتيجة جمالية بدءا من الفكرة  يساعد في تقديمأن الشكل  ةرى الباحثتو 

الشكل في  إختيار مكانكما أن  ،التصميممس وغيرها من عناصر والمالاأللوان  الختيار وصوال

خرى يحتاج من المصمم لفكر األ التصميموعناصر أشكال  ودمجه معتكوين اللوحة التصميمة 

 بحت.  وخيال وعمل تصميمي

 الشكل وقوانين تكوينه في التصميم:

ولكي يكون  وليس نتيجة عفوية ،بمجموعها أدركت: هو مجموعة من العناصر مفهوم الشكل

مضمون  والمعنى همافالفكرة  ،وتؤدي معنىناجحا يجب ان يكون رسالة مرئية تحمل فكرة التصميم 

 .(2005، البياتي). مدرك من المتلقييتجسدان في شكل معين ينساب في وسيط  الفني،العمل 



24 
 

 ارتباطوإن إذا كانت العناصر في العمل الفني مرتبطة ارتباطا وثيقا ال سبيل الى انفصاله. 

األخرى من مادة  عن العناصر منفصاليمكن جعله  الشكل ةالمادة بالشكل يعني أيضا عند دراس

 .(2008، العاملي)ومحتوى وتعبير. 

بشكل خاص قد أخذت  األثاثوتصاميم ن اغلب التصاميم للمنتجات الصناعية بشكل عام إ

اشكاال حددتها المنفعة وأوحت بها المقتضيات العلمية إضافة إلى ما فرضته الصفات اآللية للمواد 

. إن األشكال الحديثة في التصميم قد تم التوصل إليها وطبيعة وأساليب الحياة واإلمكانات البيئية

الجمالية فأغلب أخطاء  قيمتهابسبب  اختيرتمستندة على اشكال  ووجهات نظرمن خالل مواقف 

فعلى المصمم  هو ناتج عن قلة العقالنية أكثر من وجودها. والتخطيط لبيئتناالماضي في التصميم 

أن يكون واعيا ذاتيا أي أنه يعمل من خالل أخذ المواقف ووجهات نظر اآلخرين المشتركين في 

 .(2037، سجرجي)الذاتي. نتائج وعيه  وبذلك تتحققالعمل البنائي 

 :الشكلأسس تصميم 

 ب: (2035، هاريس ،)امبروزوقواعد لخصها تبنى األشكال التصميمية على أسس 

ليس مجرد اإلدراك الحسي بل  ويقصد بذلك حوله،على المصمم أن يهتم باألشكال الموجودة 

ا بعستخدام الشكل ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد استخداما يواع وأن يكون  ،وبتركيبهابها  االهتمام

به أو  والمساحة والفراغ المحيطب الشكل ستنا ويكون مدركا قهايالموجود لتحق الوظيفةيتناسب مع 

وطاقاته القطع األخرى باإلضافة لتناسبه مع حجم اإلنسان  وتناسبه مع أجزائه وفي جميعحجمه 

     .البشرية
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الشكل:تولد   

إن األشكال كانت مجرد نتائج للعملية المنطقية التي يتحد فيها كل من الحاجات العملية 

( ويتضح ذلك وطرق التصميمهذا ما أكده كولهاون في كتابه )عن علم الرموز  ،والتقنية المتداولة

والمعنى الذي تجاوز جمال النظام  والعمارة الحديثة،بشكل جيد في المذهب الوظيفي في التصميم 

ت المنفعة أن تأخذ قطع ضق فقد النهائية.يتواجد من خالل البحث المقصود لألشكال أنه  حيث

فرضت  العملية، كماهذه األشكال قد أوحت بها المقتضيات  وأن جميعاألثاث اشكاال معينة 

ومالئمة ة الحيا والطبيعية وأساليبوفرضت امكانياتنا البدنية  ،الصفات اآللية للمواد التي نستخدمها

 .(2037، جرجيس)حياتنا. النظام الخاص الذي تتبعه  ذاك

نتاج التفاعل  فالشكل هو التصميم،الموضوم األساسي للتكوين في  واألرضيةيمثل الشكل 

 ما بناء هندسي اووهو إ والفراغ، المساحةبين  االرتباط وحصيلة ،الضوئيةبين الخط والدرجات 

ها في توهيأتها وقيم الخاصةعند ابتكار ارضيه لها مساحتها  مصممفال .تجريبي رمزي مطلق

حيث يعمل على وحدة التصميم بل  ،المتلقييدم احدى المساحات تختفي في وعي  الو  ،التصميم

 ةبد من األلفالو  الغايةولكي تتحقق  فكرة التصميمومميز ل ،اإلدراكقادرا على  داهشبد ان يكون المال

 .(3780 )سليمان، .تصميميالفي العمل 

 التصميم الناجح:

والمستخدمين  والمادية للجمهورناجحا عندما يلبي االحتياجات العاطفية  يكون  التصميم نإ

المحددة لخصائص المجتمعات والشعوب. وفي مجاالت  واالجتماعيةظل العوامل االقتصادية  في

 .(2007، )سهيل التصميم يجب أن تتوافر عدة مواصفات للتصميم الناجح على النحو التالي:
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راقية من خالل  وقيم شكليةأن يتمتع التصميم بالشكل المبتكر الذي يحمل عالقات جيدة  -

توظيفها وفقا لطبيعة  والنجاح فيالمختلفة  والمالمس والسطوح واأللوان بتأثيراتهاالخطوط 

 .التصميم

 .يحقق عنصر الجاذبية للمشاهدين مما يعد دافعا القتنائه -

قبل مجموم  ية مناإلعالنو الناحية الثقافية  واالستيعاب من وسهل الفهم االستخدامسهل  -

  .المستخدمين

 صحته وعوامل أمانه.و  لإلنسانالعامة  والوزن ويهتم بالسالمةيراعي عوامل مثل الحجم  -

 وليس شيء( وأن يكون جزءا من البيئة المحيطة وبصري يلحق أضرار بالبيئة )تلوث مادي  أال -

 عنها. بعيدا

التكلفة من  في واالقتصادوالوظيفي واإلستخدامي تتوافق الخامات مع غرض التصميم الجمالي  -

 .النواحي المادية مما يجعله في متناول اليد

ظاهرية واضحة  والمضمون قيمةيعبر الشكل عن المضمون حيث يحمل كل من الشكل  -

  .واعتبارية داخلية

التصميم تقاس من خالل تنظيم عناصره الرؤيويه من خط وحجم  ةن قيمأ ةؤكد الباحثت

حرف جامد بل يعني فهم التناسق بين مختلف  وأمس والتصميم ال يعني اعطاء فكره ولون ومل

فالتصميم  وأصيل،العالقات ووضعها داخل التصميم وتلك العالقات البد أن تخضع لمنطق جديد 

 ومضمون.الذي يحتوي على هدف  الناجح هو
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  للتذكير: الى اهم القوانين والمبادئ في تصميم الشكل الناجح اإلشارةيمكن 

لخلق الترابط بين اجزاء  قانون التكرار ،في إبراز وحدة الشكل  األهمية وأ األساسيةقانون 

نوم من  قانون التقويس ،المنظم واالستمرارالتتابع  االهتمامثاره إل االستمرارقانون  ،العمل

التضاد باأللوان والخطوط  التقابل قانون التضاد أو ،تقويسات لتوضيح األشكال وأنيات المنح

 االتساققانون  ،وحدة األشياء المتعارضةقانون التبادل  ،للشكل وحركة لهعطاء قيمة إل

تجريد  وهو واالختصار باإليجازهمية المنغمات اللونية أل قانون التناغم ،ظهار النسق العامإل

تجمع الخطوط في اتجاهات مختلفة لتكون مجموعات ذات تمييز  شعاعإلقانون ا ،للحقائق

 .(2008، قصاص)ال .المتناغم من جزء إلى آخر االنسجامخاص يؤكد على اهمية 

 جماليات التصميم:

يرى أن منجزات الصناعة التي تحقق منفعة لإلنسان  األول الفترة:فقد ظهر رأيان في تلك 

أنه ال بد من أن ينطوي  يرى  الثانيالجميلة.  تصميميةبنجاح تعتبر من األعمال ال وتؤدي وظيفتها

على سمات جمالية ظاهرة إلى جوار المنفعة إذ أن الجمال ال ينبع  والتسويق لهاالتصميم للمنتجات 

 .(2005، البياتي)األول. الرأي الثاني على  وقد تغلبمن المنفعة وحدها 

لقد تدفقت العديد من المنتجات الصناعية التي تفوق اضعاف ما كانت موجود منها قبل 

فقد كان السعي وراء زيادة المبيعات حافزا لتطوير اإلنتاج الصناعي وعامال  الصناعية،الثورة 

إذ لوحظ أن  جمالية،فع المصممون الى ابتكار نماذج جديدة ذات قيم داألمر الذي  ،مهما اقتصاديا

في الجميلة  االنسيابيةالجمهور يتأثر لجاذبية المنتجات الجميلة من تعبئة وتغليف والسيارات ذات 

 وتنوعه علىوقد أثرت فعال جماليات التصميم  ألنيقواألجهزة الكهربائية ذات التصميم ا الشكل

 (2038، دنكان)ونسبة المبيعات. زيادة معدالت اإلنتاج 
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 بالقيمة قوية صلة ذات والمنتجات الموضوعات من بالعديد يرتبط اإلنسان أن الباحثة ترى 

 وتقديم إصدار محاولة في ،السلع ومسوقي منتجي بين الشديد بالتنافس نشعر ونحن الجمالية،

 بخصائص تتميز المنتجات هذه أن بالذكر الجدير ومن ،والجذب بالجمال يتميز شكل في منتجاتهم

باإلضافة إلى  .القرن  هذا قبل الفني االنتاج في سائدة كانت التي تلك عن تختلف جمالية ومعايير

فالصناعات الكبرى قامت على طريقة التركيز في  اقتصادية،لجماليات التصميم أهمية مادية  أن

من اجل التوسع في  ،عنها اإلعالنو  ،لهاوالتسويق التصميم للمنتجات  واالهتمام بمجالاإلنتاج 

بحاجة شديدة  أنفسهمالذين وجدوا  ،المنتجينوما ينتج عن ذلك من احتدام المنافسة بين  ،التصدير

ميل عن جال اإلعالنف. لكسب اسواق جديدة وزبائن جدد ،جماليتجميل منتجهم وتسويقه بشكل  لىا

فالعنصر  كبيرا،واجا ر تضمن للسلع تلقي السلعة وتغليفها بطريقة تجذب الم وتجميل مظهرالسلع 

 .ناعة أصبح ذا قيمة عظمى بالتسويقالجمالي في الص

يتمكن من إثارة سلوك  حتى ،ودوافعهللمصمم دور هام في التعرف على حاجات المستهلك و 

المستخدم ليتخذ قرار الشراء. مما ال شك فيه أن تدرب المصمم على معرفة وتحليل للدوافع الحقيقية 

ومعرفة  ،تتيح له القدرة على تحقيق رغبات المستهلك الشراء،ومن هو صاحب قرار  ،لعملية الشراء

فيصمم له منتج يسد  ،القرار بالشراء للمنتج وكيفية اتخاذ االستعماليالعوامل التي تؤثر على سلوكه 

 .(2007، سهيل)ويخاطب ذوقه. احتياجاته 

 العوامل المؤثرة في التصميم:

بوظيفة هذه العوامل  نبدأو  ،وامل خارجة عن البناء الفني ذاتهيتأثر التصميم بعدة ع

فمعظم األشياء مصنوعة لتلبي  ،منهحيث أنه يجب على التصميم تحقيق الغاية الوظيفية : التصميم

العامل المؤثر الثاني هو  ،حاجات ووظائف محددة فهي تعتبر النواة األساسية للبدئ بالتصميم

المواد الخام و .فهو الجزء الذي يضيف على التصميم ويجعله غنيا قويا :موضوع التصميم



27 
 

كلما استطام  ،وخصائصهاالخام  ومعرفته بالموادفكلما اتسعت خبرة المصمم  :اراتواالدوات والمه

وآخر التطورات  :إضافة الى معرفته باألدوات المستخدمة .التعامل معها وتطويعها بشكل أفضل

مع العلم أن  .ليصل الى درجات عالية من الدقة في التنفيذ ،المجالوجية التي تطرأ في لالتكنو 

يفتح للمصمم آفاق  ،وكسب المهاراتالمواد واألدوات وزيادة الخبرة العملية  والخبرة فيالمعرفة 

عبد )عالقة. لتنفيذية التي لطالما كانت مشاكل اللحلول  والوصول إلى االبتكارجديدة من اإلبدام و 

 (2030، محمد الهادي،

بل هي عملية تحتاج إلى  ،أن العملية التصميمية ليست باألمر السهل والحر ةلخص الباحثت

 علميت وعلى المصمم أن ،من أسس وقواعد وقوانين ،دراسة وادراك تام لكل ما يخص علم التصميم

 واالستنتاجويكون على مقدرة عالية على التحليل  ،األشكال ويحلل ماهيات الرموز هيئات

لفكري والتقني والذوق العام مع متابعة ومجاراة التطور ا ،واستشفاف الحالة النفسية والفكرية للمتلقي

ناهيك عن قدرة التخيل وتركيب األشكال ذهنيا باإلضافة لعلمه بالمواد الخام على تنوعها  ،للمجتمع

األمر الذي يجعله بحاجة لمعرفة طرق التنفيذ وتطبيق األشكال على  ،وامكانية تشكيلها وتطويعها

 المصمم,ملكها أي شخص سوى مجهود فكري وعقلي وعضلي وهذه قدرات ال ي فهو ،الواقع

بعرض تفاصيل  ةبدأ الباحثتمادي ومن هنا  ،تعبيري  ،نفسي ،فالتصميم له بعد جمالي ووظيفي

 .األدوار التي يقوم بها المصممين في الواقع العام

 التصميم الجرافيكي: المبحث الثاني

 مقدمة

معها اإلنسان في  يتعاملوالتي  ،التصميممجاال حيويا من مجاالت  الجرافيكييمثل التصميم 

 وكلمات وصور وعالمات.من رموز  وما تشمله والمطبوعات الورقيةكالوسائط  اليومية،حياته 

يقدمه للجمهور من  فيما ،والشكلواللغة مع عنصر اللون  لأنه مجاال يتعام ويمكن وصفه
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لكل مجاالت التصميم  وقاسما مشتركافالتصميم الجرافيكي يمثل جزءا اساسيا . المستخدمين

 .األخرى 

المراد بها التواصل  ولغة مرئيةبصري يجمع بين الكالم المكتوب  اتصالالتصميم الجرافيكي ف

عواطف عند تنفيذها بشكل  وتستثير بهمتضيف لهم معلومات ل مرضي،مع الجمهور بشكل 

الرسالة مترجم يترجم  معين، والمصمم بمثابة بشيءفالتصميم يرشد المشاهدين للقيام  صحيح.

الفوضى. للحد من كم المعلومات المطروحة بشكل مرئي أكثر ايجازا خالي من واضح  بشكل بسيط

((hembree, 2006 

 البشرية الممارسات من العديد فعن هناك نسبيا،بينما نجد لتصميم الجرافيك تاريخ حديث 

واألنشطة التي تشبه التصميم الجرافيكي تمتد على مر العصور القديمة من كهوف السكرس إلى 

إلى مصابيح جينزا  الوسطى،إلى المخطوطات المضيئة في القربون  روما،عمود تراجان في 

الطفرة التي حدثت مؤخرا في مجال اإلتصال المرئي في القرنين العشرين  وفي ظلالمبهرة. 

 وتصميم الجرافيكنجد في بعض األحيان اإلختالف في كل من اإلعالن  شرين،والحادي والع

 (https:\\ar.m.wikipedia.org)والفنون الجميلة. 

 عشر التاسع القرن  أواخر في الجميلة الفنون  عن يالجرافيك تصميملل لفصلا حركة ظهرت

 يعتبر. الجرافيك تصميم بأبو موندريان بيت يعرف كما المتحدة، المملكة في وخاصة أوروبا، في

 الشبكات نظام الهم الذي للشبكات الفريد االستخدام في الفضل اليه يرجع حيث بالفعل، متميزا فنانا

، ى. )موساإلنترنت شبكة على والتصميم الطباعة وكذلك اإلعالن، في اليوم المستخدمة الحديثة

2033) 

 في التصميم تعليم في الرئيسية العوامل من واحدا كول هنري  أصبح ،3847 عام وفي

 الخاصة مجلته طريق عن وذلك التصميم أهمية على الحكومة اطالم خالل من العظمى، بريطانيا
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 الصناعية بالتكنولوجيا احتفاال باعتباره الكبير المعرض بتنظيم قام وقد. والمصنوعات بالتصميم

 (2034الحجري,) .الفيكتوري  والتصميم الحديثة

 من عددا للنشر، كيلمسكوت موريس ويليام دار نشرت ،3876 عام حتى 3873 عام ومن

 قدمت كما والحرف، الفنون  حركة أثناء الجرافيك تصميم مجال في ُانتج ما أهم من تعد التي الكتب

 دار أثبتت وقد. مرتفع بسعر األثرياء إلى وبيعها المنتقاة الكتب تأليف خالل من جدا مربحا عمال

 بين الفصل على وساعدت جانبها، من التصويري  التصميم ألعمال سوق  وجود على موريس

 كيلمسكوت دار أعمال تميزت كما. األخرى  الجميلة الفنون  من اإلنتاجات من وغيره التصميم

 المادى التأثير توضيح في التاريخي الطابع ذلك أهمية وتبرز. التاريخي الطابع على باستحواذها

 دار أعمال أثرت كما. عشر التاسع القرن  أثناء الجرافيك تصميم عليها كان التي المبتذلة للحالة

 الفن على مباشرة بصورة الخاصة، النشر حركة أعمال بقية مع جنب إلى جنبا للنشر،' موريس

 في الجرافيك تصميم على طرأت التي التطورات عن مسؤولة تعتبر مباشر غير وبشكل الحديث

اثناء ( والتي تعد من أهم ما أنتج في مجال التصميم الجرافيكي 4) عام بشكل العشرين القرن  أوائل

انتاجات الفنون  وغيرها منالفصل بين التصميم الجرافيكي  وساعدت فيحركة الفنون والحرف 

 ( (http://www.victorianweb.orgالجميلة األخرى. 
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 ((http://www.victorianweb.org ويليام موزس للنشر وطباعة دار( نموذج كتاب من تصميم 4الشكل رقم )

مع بدايات المدرسة التكعيبية وروادها الذين تأثروا بالفن اإلسالمي والتجديد الهندسي و 

والتجديد الذي لم يكن  لالبتكارحيث وجد فيه جماال وحقال خصبا  ،للوحدات والزخارف مثل بيكاسو

فقد اهتموا بتطبيق مفهوم الحركة والزمان  ،با ذلك الوقتورو أمتوفرا في فنون عصر النهضة في 

على األشكال الهندسية ولم تتوقف عند المظهر الخارجي بل امتدت لما بداخلها  باالعتمادوالمكان 

من تعبيرات وأحاسيس وجدانية مؤثرة بالمشاهدين كما في المدرسة السريالية )الى ما وراء الواقع( 

لذي ساهم في ابتكار األعمال واألفكار الجديدة لألشكال اعلى يد الفنان اإلسباني سلفادور دالي 

 .(3774، باونيس) الغير واقعية وبعيدة عن المألوف.

ر مع قدوم الثورة الفرنسية صالعربي وصلت اول مطبعة للحروف العربية إلى م وفي العالم

أول مطبعة مصرية تسمى مطبعة بوالق  والي مصرعلي باشا  وأسس محمد ،3778في عام 
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مصنع لصناعة الورق بالقاهرة في عام  وأنشأ أولم  3823عام  يالعمل ف والتي بدأتاألميرية 

( يوضح نموذج من طبعات مطبعة بوالق 5رقم ) . وفي الشكل(2033،موسى ) م.3814

 األميرية.
 

 

 

 

 

 

 

 (www.alaraby.co.uk) نموذج من طبعات مطبعة بوالق األميرية. (5)الشكل رقم 

  الطباعة.تجارية مصرية في بدايات  إلعالنات( نموذج 6التالي رقم ) وفي الشكل

 

 

 

 

 

 

 (www.waragat.net) قديم في بدايات الطباعة المصرية.( اعالن 6) الشكل رقم               
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 الجرافيكي وأدوات التصميممفردات 

 ومستوعبا لماا فالمصمم يجب أن يكون مدرك وكذلك أدواته،صميم المرئي تتتعدد مفردات ال

والعادات  والبيئة المحيطةليس بمعزل عن الطبيعة  والعلوم. وكل ذلكوالتكنولوجيا حوله من الفنون 

، )القصاصالجرافيكي: أهم المفردات الخاصة بالتصميم  والسياسية وغيرها من والتوجهات الفكرية

2007). 

هي الملهم الرئيس  الطبيعة وكانت اللغة. ومنه خرجتفهو أول نشاط مارسه اإلنسان  الفن: -

 .يوضح نموذج لتصاميم جرافيكية مأخوذة من الطبيعة (7) كما في الشكل لإلنسان

    

 

 

 

 .(ar.phgtree.com)نموذج شعار شركة جاغوار العالمية ( 7الشكل)

فعمليات  أعماله،القدم لينجز به  والتطور منذ لالبتكارحيث إحتاج اإلنسان  التكنولوجيا: -

 المصممحيث ان  ذلك،كانت تتطلب وسائل تساعده على  والزراعة وممارسة الفنالصيد 

 واخراجها الىتمكنه من انتاج افكاره  طورها مع الزمن وطرق مختلفةاستطام أن يبتكر وسائل 

 وتقنية لرفدفي زيادة المعرفة كما أضافت آليات حديثة  وساعدت التكنولوجيا حيز الوجود

صور آلالت  الذي يعرض (أ8) في الشكل كما بأدق التفاصيل ومتطلباتهاالحاجة اإلنسانية 

تم تنفيذه باستخدام  لواجهة تجارية عمل تصميمي مميزب( الذي يعرض  8) القص والشكل

 .القص آليات
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 (.www.rehla.me)للقص بالليزر  متطورة آليات صورة( 8) الشكل
    

 
 
 
 
 
 
 

 . (www.rehla.me)نموذج تصميم تم تنفيذه باستخدام آليات متطورة ( صورة8الشكل )

التي تصف عالقة معينة بين  والحسابات الدقيقةوهو النظرية المجردة ذات األرقام  العلم: -

وهو  واإلستفادة منها،صياغتها يمكن لكل انسان استخدامها  ومن خالل ،متغيرات مختلفة

م عليختلف عن التكنولوجيا فالعلم هو النظرية الرقمية بينما التكنولوجيا هي التطبيق العملي لل

 .التصميم والتكنولوجيا والعلم في( أهمية الفن ا) ويوضح الجدول

 (.9100موسى، ) التصميم والتكنولوجيا والعلم في( أهمية الفن 0الجدول رقم )
 الفن:

هو أول نشاط مارسه اإلنسان على 
األرض بهدف التواصل مع أقرانه 

 .والجماعيةالشخصية  وتحقيق المتعة

 التكنولوجيا:

الذي يبتكره اإلنسان  وهي االسلوب
وخاصة لينجز به األعمال المختلفة 

 والتواصل والمتعة.منها  الفنية

 العلم:

ة وهو الصياغة الحقيقية للنظري
يق المرشدة من قبل اإلنسان في تحق

وتنفيذ األعمال.اإلكتشاف   
 .والتكنولوجيا والعلمالمجال اإلنساني اإلبتكاري الذي يعتمد في التطبيق على اإلستفادة من الفن  لتصميم: هوا

http://www.rehla.me/
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 التصميم الجرافيكي: وخطوات عمليةمراحل 

العمل اإلبتكاري بصفة عامة يمر دائما بمجموعة من الخطوات المنطقية المدروسة من 

حيز الوجود ثم تتابع التجربة إلى أن يصل إلى التطبيق الناجح  وإخراجها إلىلحظة الفكرة األولى 

 فيما يسمى بعملية التصميم.

جة وفي زمن من شأنها أن تؤدي بالمصمم إلى أفضل نتي الجرافيكي إن عملية التصميم

تبدأ عملية  ونتيجته أيضا. وغالبا مافالنظام هو روح عملية التصميم  ،قياسي محدد من قبل

 التصميم بمرحلة أولية وهي تحديد األهداف والتي يتم على أساسها وضع المتطلبات.

(Hembree, 2006.) 

إيجاد مراحل للتصميم تنطبق على كافة المشاريع ويستخدمها  الصعوبةمن  ةضيف الباحثوت

شكل كبير مراحل عامة تمر بها أغلب التصاميم. وهذه المراحل تعتمد ب وأن هناك كل المصممين،

  .على طبيعة المشروم نفسه

 (Cincinnati_oh, 2010) يلي:كما  ةالتاليبالمراحل  تمر الجرافيكيعملية التصميم  وأن

  التي تدور حول موضوم أو مشكلة التصميم. :المعلوماتجمع 

  خروج بمتطلبات التصميم ما هو أبسط لل وتصنيفها إلىالسابقة  :المعلوماتتحليل

 .والعصف الذهني

  إلنجازالشكلية المختلفة  وتوليف العناصرجديدة  االبتكارمن خالل عملية  :األفكارطرح 

 للتصميم. الرسومات األوليةالعمل واقتراح 

  الذي يلبي متطلبات العمل التصميمي. اإلتجاهالمختلفة لتحديد  :األفكارمناقشة 
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  الخاصة بالفكرة حيث تدرس العالقات في المستوى ثالثي األبعاد مع  النماذج:إعداد

 .المناسبة اختيار األلوان والخطوط

  واإلختيارات  ى عليهاوتجر  واألبعاد الحقيقية وتكون بالمواصفات :النهائيةاختيار الفكرة

 .العرض على العميلمن خالل  المختلفة

 وتطوير العمل االستفادة من التغذية الراجعة. 

 تسليم العمل النهائي. 

 في اشغال الفراغ الداخلي أسس التصميم الجرافيكيدور 

المنجز الجرافيكي  لعملوهي الصورة المكتملة : (Harmony &Unity) واالنسجامالوحدة 

التي تظهر من الوهلة األولى، ويصفها البعض بأنها عملية ترتيب العناصر بشكل  الشاغل للفراغ

ومنها  مدروسة،( وتعني التوافق بين عناصر التصميم وتدل على أنها عالقة Harmonyمنسجم )

العالقة التي تربط الشكل بالموضوم مما يؤكد العمل  الهدف، فهيوحدة الشكل واألسلوب والفكرة أو 

 (.2035 هاريس، )امبروز،. التصميمي

من خالل توزيع موجود في الفراغ يعطي التوازن الراحة في النظر لتصميم  (:Balanceالتوازن )

يفصله خط وهمي افقي أو عمودي، ويقسم  ذيال الفراغ،بشكل متساوي في  العناصر واألشكال

األشكال  وتساوي ويكون من حيث تماثل تناسب  التوازن المتماثل هما: رئيسيان نوعانالتوازن إلى 

 وتساوي ويكون من حيث تناسب  التوازن الغير متماثل والكتل والخطوط بين قسمي التصميم.

الداخلي  ومساحة الفراغشكل  األشكال والكتل والخطوط بين قسمي التصميم بغض النظر عن

 (.phillipes, 2008. )المحتوي له

 على المدرك المكان هو العموم على الداخليراغ الف: (Rhythm & Motionالحركة واإليقاع )

 والنشاط للحركة مجال هي المكانية وان الجوانب المختلفة النشاطات بممارسة يسمح متسع حيز انه
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 التي المركبات عناصر يضم جميعحيث  ،راغالف في كيانها برازإل شياءاأل بين والمسافات للحجم

 ومدى البشرية النفس في يتركه باإلحساس ترتبط درجة راغف ولكل ،تام تداخل في بعضها مع تتشكل

 .اإلنساني بالمقياس ذلك ارتباط

من خالل تكرار نفس الموضوم  وتكون ضمنيةهي التي تولد اإليقام  والحركة في التصميم

 .(2008 القصاص.) ام مختلفة لإلشارة على أنه يتحرك.المتحرك بأوض

 التصميم الجرافيكي ودوره في تجميل الفراغ

أصبح المصمم الجرافيكي من أكثر الناس الـذي يحظـون باالحترام في الكثير من بلدان 

العالم نظرًا ألهميتهم في نقـل صـورة معينة للناس وإقناعهم بها عن طريق مهارتهم فـي إنـشاء 

عالقـات بصرية جذابة من خالل التعامل مع الخـط واللـون والـصورة، إن المصمم الجرافيكي الناجح 

هو ذلك الشخص الذي يعي تمامًا بأن مهمته هي إرضاء أكبر عدد من األذواق، وهي مهمة ليـست 

يعرف بأن عليه التعامل مع شرائح كثيرة من الناس وأفكار تختلف من مكان آلخر  فالمصممسـهلة، 

علم بتأثير األشكال واأللـوان يجب أن يومن شخص آلخر، من جهة أخرى فالمصمم الجرافيكـي 

 .(daut, 2017) .ى المشاهدين، وهو ماهر في وضع الحلولعلـ

المعارض المؤقتة من خالل رفع مستوى  تصميم في تظهرأهمية المصمم الجرافيكي  نإ

وزيادة يؤدي الى النجاح  والوظيفية مماالناحية الجمالية  والمنتجات منصورة الشركات المقدمة 

مع نظيراتها من الشركات المنافسة لما يضيفه التصميم الجرافيكي من جوانب جذب  التنافسية

 للزوار من خالل التصميم.

عن سلعة او خدمة معينة  اإلعالنن الهدف من اقامة مثل تلك المعارض هو التسويق و إ

لى والطريق االمثل لتأكيد وتحقيق هذا الهدف هو التعاون والرجوم للمصمم الجرافيكي للعمل ع

ابداعي مدروس من الناحية الجمالية الشكلية  بأسلوبفكار تسويقية وعرض صورة الشركة أابتكار 
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للتصميم والتسويقية والنفسية الراجعة للفئات المستهدفة وهو ما يطلق عليه ب )االتصال التسويقي( 

بطريقة فهو عبارة عن جمع األدوات المستخدمة بهدف بناء صورة للمؤسسات والشركات وعرضها 

التسويق المباشر  ،تنشيط المبيعات ،اتاإلعالن ،واضحة ومفهومة للمتلقي وتشمل: العالقات العامة

 .(2034 الحجري،) للمؤسسات.  وأثر االتصال التسويقي على الصورة الذهنية

ن موضوم االتصال التسويقي هو موضوم مهم جدا ضمن العملية التسويقية أ ةؤكد الباحثت

جيدة في  ورسم صورةالوصول لقلوب الجماهير  ىتجارية او خدمية فهو يسعى الألي مؤسسة 

خالل هذا السالح الى تحسين  وتسعى مناذهان المتعاملين مع مختلف المؤسسات التجارية 

مهمة في توضيح أثر التصميم المعارض المؤقتة  ن دراسةوأ الزبائن وتأثيرها علىصورتها 

لترويج المنتجات  وقتنا المعاصر ومؤثرة في واعالن وترويج للشركاتأداة تسويق  الجرافيكي ألنها

ونظرة صورة الشركة ضمن الفراغ الداخلي في تقديم  دورالجرافيكي  والخدمات ولجماليات التصميم

المؤسسات  واألهمية علىلها فهو يعتبر منبر مفتوح لعملية تسويق مختلطة تعود بالفائدة  العمالء

 .العارضة والعمالء ايضاو  والشركات المعلنة

 الجرافيكي:عنصر الجاذبية في التصميم 

يمثل عنصر الجاذبية عامال مهما في التصميم خصوصا في األعمال التي تعتمد على 

 ألفكاره،فكل مصمم يحاول أن يجذب اآلخرين  ،التسويق المباشر كما في )المعارض المؤقتة(

اتجاه العمل الفني أو التصميم  وربما بعنف االنتباهولفت تشير إلى قوة الشد  والجاذبية ببساطة

 .(2007، العكام)الجديد. 
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 :وهي (hembree, 2006) اذكرهفي التصميم الجرافيكي بوسائل كثيرة  وتتحقق الجاذبية

. والساخن متجاورانمن حيث األلوان كأن يكون البارد  التباين في العناصر المكونة للتصميم -
 (7كما في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 (.www.alwatanvoice.com) ( فكرة الجذب عن طريق استخدام التباين في األلوان2الشكل رقم)    

يسمى  وهو ماغريبا  ويبدو لآلخرينكأن يمثل بعضافة عنصر ما في التصميم  غرابة الفكرة -
المشاهد مساحة من التفكير في األهداف المترتبة وراء  والذي يعطيبالغموض في التصميم 

 .(30) كما في الشكل هذا التصميم.

 

 

 

 

 

 

 .www.alwatanvoice.com)) اعالن لسكاكر خالية من السكر( 01)الشكل 

  اللونية والمالمس واألبعاد والتوازناتمن حيث النسب  اإلعتماد على عالقات غير تقليدية -



43 
 

 .(33في الشكل ) .... إلخ كما

  

 

 

 

 

 

 

 

 www.alwatanvoice.com)) األبعاد في األشكالعلى التالعب بالنسب و  باالعتماد ( تحقيق الجذب00) الشكل

مما يمثل عنصر جذب  والتشطيب النهائيالدقة في اإلنتاج  ويقصد بها مهارة التنفيذ للفكرة -
 .(32حقيقي للمنتج المصمم كما في الشكل )

    

 

 

 

 

 

 .www.alwatanvoice.com)) لشركة فيديكس للنقل الجوي  في تنفيذ فكرة التصميم إعالنات متقنة( 09الشكل )

صورة واضحة عن مفهوم التصميم الجرافيكي باإلضافة لما أن التكنولوجيا وفرت  ةرى الباحثت

المميزات التي يحظى بها  وما هيلمفهوم التصميم  والكليات المتخصصةقدمته الجامعات 
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يعتبر العاملين  الوظائف،بسرعة هائلة في سوق  والذي يتنامىالمبدعون في هذا المجال الواسع 

 وتخصصاتها.توجهاتها  والمؤسسات بكافةالمهنيين طلبا من قبل الهيئات  أكثرفيه من 

 االلوان، والخطوط،للتحكم في الصور  الجرافيكي للتصميم متخصصة برامج مصمماليستخدم 

يهدف الى توصيل الرسالة او المعنى الذي و  التصميم.عناصر  وغيرها منالنصوص  االشكال،

اشكال  الطباعة، البوسترات،ات لغرض اإلعالن تشمل، وهذه التصميماتيقصده الى الجمهور 

اغلفة كتب  انترنت،مواقع  طرق،اعالنات  والصحف،تصميمات المجالت  والتغليف،المنتجات 

وفي  اإلعالنيعتبر مصمم الجرافيك عنصرا شديد األهمية في مجال الدعاية و حيث  العديد. وغيرها

تكن موجودة  وتراكيب لمفهو يبتكر اشكاال  والخلق،نفس الوقت هو فنان مبدم يهوى االبتكار 

ختص تميم االقيام بتص باإلمكان أصبحقد فخالبة تضفي اللمسة االبداعية  ويخلق فضاءاتمسبقا 

، )عناد .وغيرها والمستهلك والمنظمات والتنظيمات العالمية والوصول للجمهورثمارات باالست

2007). 

 :الطرق التي يتبعها المصمم للوصول إلى هدفه

من  ويحققها المصممان يوصلها  ورسالة يجب هدف معين ةجرافيكي لوحةعالن او دعاية او إ لكل 

  .(2007 ،)الصقر وهي:طرق محددة عليه اتباعها خالل 

 .به وإثارة إهتمامهللقارئ بشكل يؤدي الى جذب انتباهه  اإلعالنتقديم  -

بالشكل الذي يستهدفه  اإلعالنبطريقة تجعل من السهل قراءة  اإلعالنتنسيق محتويات  -

 .المعلن

بطريقة يبرزها للقارئ مما يؤدي الى توصيل الفكرة  اإلعالنالتركيز على األجزاء الهامة في  -

 .من القارئ  والمطلوب ادراكهالرئيسية 
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يتم الترتيب  معينه،التحكم في توجه حركة النظر بالنسبة للقارئ بحيث تسير مع اتجاهات  -

تقديم ايحاءات نفسية او من  واهميتها النفسيةساس معين حسب اولوياتها أفيها على  لإلعالن

 .رمزية تدل على شخصية السلعة او المعلن

الدافع  وايقاظ العاملبمخاطبة البديهة  اإلعالنيقاظ عامل الرغبة بامتالك السلعة من خالل إ -

 بالموضوم.تحويل النظرة العابرة الى اهتمام ب للشراء

 والعملية اإلبداعية التكنولوجيا الحديثة

هناك نوم من الجدل حول ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر تعمل على تعزيز العملية اإلبداعية 

يسمح اإلنتاج السريع باستخدام الكمبيوتر للعديد من المصممين حيث في مجال تصميم الجرافيك 

باستكشاف أفكار متعددة بسرعة مع مزيد من التفاصيل أكثر مما يمكنهم تحقيقه عن طريق 

ليدوية أو لصق الرسومات على الورق، األمر الذي من شأنه أن ينقل المصمم من خالل الوسائل ا

دون تشتيت الذهن المحتمل الناتج عن الصعوبات الفنية بخصوص  العملية اإلبداعية بسرعة أكبر

 .(daut, 2017). أعطال البرمجيات أو تعلم كيفية التعامل مع البرمجيات

المرسومة يدويا للحصول على الموافقة على تنفيذ الفكرة قبل أن وغالبا ما تستخدم النماذج 

يقوم المصمم باستثمار الوقت إلنتاج التصاميم النهائية على جهاز الكمبيوتر. هذا وقد تستخدم 

نفس الصور المصغرة أو المسودات على الورق من أجل تنقيح الفكرة على الكمبيوتر. وتعتبر هذه 

 .(3780 سليمان،) .الشعارات ي تصميمالعملية مفيدة بشكل خاص ف

 للمعارض المؤقتة والتسويق المتكاملالتصميم الجرافيكي 

أن  ةالباحث تمن خالل اإلطالم على الواقع العملي لتصميم المعارض المؤقتة وجد

لجزء االكبر في عمليات التسويق حيث يقوم بتصميم االمصمم الجرافيكي يقع على عاتقه 
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باإلضافة لما يحدثه من تأثير  بالتسويق المتكامل للمعرض والمواقع الخاصةوالصفحات ات اإلعالن

 .جمالي داخل المعرض نفسه

فمن الممكن اعتبار ان المعارض هي بيئة عمل مكثفة للمصمم الجرافيكي إلظهار ابداعاته 

بعد قيام العمل  وهنا يبدأ والفئات المستهدفةللمحيط  وتحليالته النفسية ورؤياه التسويقيةالفنية 

 .(2030، )سويدان الجهات المختصة بالتنظيم االداري للمعرض بسياسة التوزيع فيقوم ب

نفسه باستهداف الشركات المحتمل اشتراكها بالمعرض  ية للمعرضاإلعالنتصميم الحملة  -3

المتاحة  اإلعالنطرق  ومرئية وغيرها منفيديوهات مسموعة  بوسترات، منشورات،من 

     .(31كما في الشكل ) ضمن الميزانية المقررة لإلعالن.

       

 

 

 

 

 (.http://assabeel.net) معرض عمان الدولي للكتاباعالن ( 30الشكل )

 الفراغات، ممراتفي الموقع لتسهيل حركة الزوار ضمن  تصميم اللوحات اإلرشادية  -2

كما في الشكل  الخدمات والفعاليات المحددة من قبل المصمم الداخلي. أماكن الحركة،

(34). 

          

 

 

http://assabeel.net/
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 (.http://www.cosign.in) ( لوحات إرشادية داخلية04الشكل )

العرض حسب رؤية  والرسالة والهدف منفكرة تراعي ال تصميم الشكل العام للمعرض -1

 كما في الشكل الجهات المنسقة للمعارض حيث يضفي هوية العرض بكل ارجاء المكان.

(35). 

 

 

 

 

 

 

 (www.eremnews.com)9107،( معرض أبو ظبي الدولي للكتاب01الشكل )

 :تصميم منصات العرض -4

 او نمطي تصميم كان ان المنصة لتصميم معين شكل باستخدام الخاص القرار يعتمد

 كذلك والتنفيذ للتصميم المقتطعة والميزانية لها المحجوزة المساحة معايير عدة على تقليدي

 العرض منصات إن. مرة من أكثر االستخدام إلعادة قابل تصميم تريد الشركة كانت إذا

http://www.eremnews.com/
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 مصممة وتكون  العارضة، الشركة قبل من المحجوز للفراغ الشاغل التصميمي الشكل هي

 ومؤثر جاذب جمالي بأسلوب والخدمات المنتجات لعرض الوظيفية الغايات مع يتناسب بما

 إلى باإلضافة. البصرية هويتها وتأكيد الشركة قوة ابراز مع البيع وتحقيق الجمهور إلقنام

 اتوالمسطح الكتل يبتكر الذي الداخلي المصمم بين تشاركي عمل هو المنصة تصميم أن

 بالتنسيق جرافيكي منجز واي واإلعالنات والبوسترات اللوغو مواقع ويحدد لها العام والشكل

 المناسبة الخام المواد اختيار مع وتصميمها بابتكارها يقوم الذي الجرافيكي المصمم مع

 (.hooper, 2000. )والتركيب التنفيذ على لإلشراف باإلضافة للتنفيذ

بالتعاون مع المصمم يتم لشركات المشاركة بالمعرض لإن تصميم منصة العرض   

 ،الداخلي وتحديد موقع الشعار واسلوب وطريقة العرض والتسويق للخدمات والمنتجات

بالشركة مع الحفاظ على الهوية  والعروض الخاصةات اإلعالنوتحديد مناطق عرض 

فتصميم الجناح يعتبر عامال حاسما في تقرير كم من الزوار  ،صرية للشركات المشاركةبال

يتذكرون او يالحظون الجناح وتكمن أهمية التصميم في مساعدة العارض في عملية الربط 

بين نشاطات ما قبل المعرض وبين توقعات الزوار المحتملين ولهذا يجب أن يكون 

 .(36. كما في الشكل )(2008 ،عقرانوعمليا )التصميم ضمن الموازنة وان يكون جيدا 

 

 

 

 

  (9107عمان )_لشركة الكسيح في معرض األغذية( التصميم الجرافيكي أ،06الشكل )
 (onsit design) شركةتصميم 
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 تصميم ثالثي األبعاد

  

 

 

 صورة واقعية للتصميم بعد التنفيذ

 

تصميم شركة  (9108اإلمارات )ب( تصميم جرافيكي لشركة نفيسة للحلويات في معرض األغذية  ،06الشكل )
onsit design)) 

 

 

 

 

 

 تصميم شركة (9108) األغذية gulfood( التصميم الجرافيكي لشركة الكسيح في معرض ج، 06الشكل )
onsit design)) 
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انما هو فكرة موجودة داخل المصمم حيث  عمل تصميميفالتصميم الجرافيكي ليس مجرد 

األخذ باإلعتبار ذوق العميل وإعطاءه النصيحة الالزمة  وبسيط معيعمل على إظهارها بشكل مميز 

 (.2034 اإلبدام )الحجري،للوصول بالتصميم الى قمة 

 التصميم الجرافيكي لمنصات العرض:

)الرسالة السريعة للتصميم  ومنها شركةالتصميم الجرافيكي  لخصت شركات اإلختصاص

الخطوات الالزمة التي يقوم بها المصمم الجرافيكي إلنجاح تصميم منصات العرض  (الجرافيكي

 .(www.quickmassage) للشركات في المعارض المؤقتة

 منصة العرض. الحصول على معلومات من العميل حول المنتج أو الخدمة المقدمة في -3

 وشعاراتهم واعالناتهم التسويقية.السوق  والمنتج والمنافسين فيالقيام بالبحث عن تاريخ الشركة  -2

والشركة يجب البعد تمام البعد عن التقليد أو سرقة أفكار اآلخرين ألن ذلك يفقد المنتج  -1

 .مصداقيتها

 للعمل. وليةوالسكتشات األمن االقتراحات  وعمل مجموعةالتخطيط لعمل التصميم  -4

وعلى العميل لمعرفة ميوله  وعرضها علىالسابقة المميزة  االقتراحاتمجموعة من  اختيار -5

 األصلية.تأتي فكرة التصميم  أساسها

المختارة في  والمواد الخامالعميل  متطلباتعلى  وذلك يعتمدتحديد التكلفة الالزمة للتصميم  -6

 التنفيذ.

تصاميم  بابتكارالحفاظ على جميع الرسومات األولية للتصميم ألنها قد تكون إلهاما للمصمم  -7

 جديدة.

http://www.quickmassage/
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أن يكون للمصمم ذوقه الخاص به بعيدا عن ذوق العميل مع مراعاة متطلبات العميل عند  -8

 التصميم.

إختيار  والدقة فيرى لتجنب الوقوم في تلك األخطاء األخ وعيوب التصاميمالبحث في أخطاء  -7

 .والفكرة واضحينالخطوط المتداخلة ليكون التصميم  والبعد عن والخط المناسبينالشكل 

تلك النقاط كما يراها المصمم الجرافيكي مناسبة  لكل اإلعالنو التسويق  أن ةضيف الباحثتو 

نوم السلعة او و بناء على الحدود التي وضعتها المؤسسات والمعارض والذوق الخاص للعميل 

بهذا النوم من  والمؤسسات المهتمةقامة المعرض نفسه بين الشركات بدأ من التسويق إل الخدمة،

تسويق وصوال ل وتسويق الفعاليات الخاصة القائمة داخل المعرض اثناء مدة العرض العرض

الى تنظيم المحيط والفراغ الداخلي  باإلضافةالشركات والمنتجات والعالمات التجارية المختلفة 

 .وتقسيم الفراغاتلوحات االرشادية لتنظيم حركة الزوار بال

 :نشطة االتصاالت الخاصة بالمعارض المؤقتةأ

 .(naves, 2002وهي )شطة اإلتصاالت للترويج عنها نتحتاج المعارض المؤقتة لعدد من أ

خاصة  ودعوة مجموعاتعن اقامة المعرض او مشاركة شركة ما  لإلعالن :اعالنيةحملة  -

 التسويق المباشر كأداة مماثلة لتحفيز العمالء لزيارة المعرض  ويمكن اعتبارمستهدفة 

اعتمادا على اهمية الشركة يمكن استخدام آليات وعالقات عامة  :الخاصةالعالقات العامة  -

 صحفية.مقابالت  اعالمي،ملف  صحفي،مختلفة مثل مؤتمر 

عند منصة العرض  كن اظهارهاويميمكن استخدامها كوسائل جذب اضافية  :التسويقفعاليات  -

 او تنظيمها خارج منطقة العرض
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الخصية  واجراء االتصاالتتمثل المعارض وسيلة خاصة لتكوين العالقات  :الشخصيالبيع  -

ممتازة إلدارة العالقات مع العمالء من خالل  وهناك فرص المحتملين،مع العمالء الفعليين او 

 .المعارض

المعارض من حيث  والمشاركين فيتتساوى اهتمامات المنظمين  :االتصاالتالتعاون من اجل  -

 للطرفين. أفضلعدد الزوار في المعرض كل ما كان  وكلما زادالترويج الخاص بالزوار 

من  المؤسسة فهيلشركة او لترويج الفي  لها دورمن أهم األجزاء التي تؤثر  :العرضمنصات  -

نظار الزوار طوال أمحط  والجرافيكي ألنهااالعمال التي تحتاج الى تركيز المصمم الداخلي 

عليهم كما في  والتأثير العام واستحسان الزواراالكبر في قبول  وعليها االعتمادوقت العرض 

ة العرض من خالل منصة عرض ( الذي يوضح اهتمام المصمم الجرافيكي بطبيع37الشكل )

ستخدام شكل البوابة الرئيسية للمستشفى عالطبية حيث قام المصمم ب مدينة الحسينلمستشفى 

 .وتوظيفها بالتصميم
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شكل البوابة الرئيسة لمستشفى المدينة الطبية في عمان

 (9109عرض لمستشفى مدينة الحسين الطبية في مؤتمر الخدمات الطبية )( منصة 07الشكل )
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 لمنصة العرض:قواعد التصميم الجيد 

 .(2030، )سويدان احتوى التصميم القواعد التالية يمكن اعتباره بأنه تصميم جيد إذا

كلما كان التصميم معقدا كلما ف :محوريةمرتكزا على نقاط  يجب أن يكون التصميم بسيطا -3

  .زادت احتمالية التشويش لدى الزوار فال يعطي انطباعا واضحا

توجه الفكرة الرئيسية للجناح الخصائص الخارجية للمنتجات او  :واضحةتكوين فكرة رئيسية  -2

الرسالة الرئيسية أو االنطبام الذي يرغب المشارك ايصالها عن نفسه وهي الشركة او الدولة 

 او منتجه.

لتسهل على الزوار ايجاد األجنحة الواضحة الهوية كما تترك انطباعا  :الشركةتأسيس هوية  -1

 .واستقطاب الزوارجذب  وتساعد فيعظم من التأثير االجمالي لديهم فالهوية القوية ت

تعاني الشركات التي تشغل اجنحة صغيرة من هذه المشكلة حيث من الممكن  :االنتباهجذب  -4

 .والمشروحات العملية، والعروض المتحركةحلها باستخدام األلوان الجذابة 

فقد نرغب في  للشركة،يعتمد التخطيط على الهدف الرئيسي  الزوار:تخطيط إدارة حركة  -5

 .استقطاب عدد كبير أو نوعية مختارة للتحرك بسهولة داخل الجناح

يعتبر البعض أن الموازنة يمكن أن تكون عامال  خاللها: والعمل منوضع موازنة واضحة  -6

كونها تحديا لعمل  مفيدةإال أن هذه القيود  العمل،القائمين على  ومقيدا للمصممينمحبطا 

 مادية محددة. بعمكانياتأفضل تصميم جناح 

 خالل الفترة المحددة من قبل المنظمين. وتركيب الجناح:سهولة تفكيك  -7

يجب أن تكون عناصر تصميم الجناح  باآلتي:هذه القواعد  ةالباحث تفقد لخصاستنادا لما ورد 

إال أن التصميم  المعروضة.للمنتجات  واأللوان والخط والكتل باإلضافة اإلضاءةمن  متناسقة،

 اختيار موقع الجناح داخل المعرض. وهو بمجمله يعتمد على قرار سابق بالنسبة للشركة العارضة 
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ابقة تنطبق أيضا على كافة أعمال التصميم لألجنحة من مع التوضيح أن القواعد الس

( يوضح نماذج 38الشكل ) تصميم داخلي وإضاءة وصوت وغيرها وليس فقط التصميم الجرافيكي.

 عرض.ألجنحة من تصاميم ناجحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 onsit) شركة( 9108) الطبية الخدمات معرض   Husam nimer شركة جناح تصميم( أ ،08) الشكل

 

 

 

 

 

 

 (onsit designتصميم شركة ) gulfood (9108)معرض  ( جناح شركة ابو عودة إخوانب، 08الشكل )
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 التصميم الداخلي  الثالث:المبحث 

على الرغم من أن مجال التصميم الداخلي قديم جدا حسب ما أشارت اليه الدالالت األثرية 

إال أنه  وزخارف البيوتحيث كتن على عالقة وثيقة باألشكال المسطحة في الحضارات السابقة 

 (.2005 البياتي،)السابق. مفهومها  ومختلف عنمهنته بشكل جديد  يزاول اليوم

بل مجاالتها كبيرة إلى حّد واسع.  فقط،قتصر الّتصميم الّداخلّي على المنازل ي ال فاليوم 

والمعارض  ،، المطاعم، الّنوادي، األسواق، المتاجراتفمنها تصميم المستشفيات، القصور، الّصالون

 محمد،)له. . وُتعرف مدى جودة الّتصميم بكيفّية تفاعِل الّناس معه ومدى ارتياحهم بأنواعها

2006). 

 :الداخليمفهوم التصميم 

بناء على معطيات معمارية معينه وإخراج هذا  واالبتكارهو التخطيط  الداخلي:التصميم 

التخطيط لحيز الوجود ثم تنفيذه في كافة األماكن والفراغات مهما كانت أغراض استخدامها وطابعها 

لكافة  ووضع الحلولمعالجة  وهو باستخدام المواد المختلفة واأللوان المناسبة بالتكلفة المناسبة

وسهولة استخدام ما يشتمل عليه من أثاث وتجهيزات وجعل الصعوبات في مجال الحركة في الفراغ 

 هذا الفراغ مريحا وهادئا ومميزا بكافة الشروط والمقاييس الجمالية وأساليب المتعة والبهجة.

داخل المبنى. والتي  وما هاي يشمل تصميم كل  الداخليةمجموعة التخطيط للفراغات  هوو 

والتي بدورها تضمن سالمه  ،نسانلإل واالجتماعية والروحية المادية االحتياجاتتهدف لتسخير 

 ةوالفنية كما يهتم بالنواحي الجمالي ةوتخطيطي ةوالتصميم الداخلي مكون من جوانب تقني المبنى.

 ( 2031، عطا) .وتقنياته رويشمل الديكو 

في حين يكون للمصمم الدور األساس في ضبط التكوين البصري والعالقات التشكيلية 

 الرئيسية في الفراغ للوصول إلى ما ُيماثل العمل الفني الُمصمسم، يكون هناك دور مهم الللعناصر 
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لكل منها فُيمكن إنكاره للعناصر المتممة من أعمال فنية تشكيلية من نحت وتصوير وغيرهما. 

بالتكوين البصري العام وتساهم في بناء أن ترتبط  ومن الضرورةلفنية الُمميزة، الجمالية وا اقيمته

 .(2007وزيت،  دبس)الداخلي. القيمة الجمالية للتصميم 

 الداخلي الفراغ تكوين ودوره فيالتصميم الداخلي 

التصميم الداخلي هوليس كأي وظيفة ألنها ال تحتوي على الكثير من الروتين ألن هذا 

، عبدالحميد الحبة،)فهو يتطلب مراعاة ذوق واحتياجات المقابل.  الفرد،العمل يتغير بتغير 

2030). 

فن وجمال وابدام يعكس مخيلة المصمم ومدى قدرته على مواكبة التصميم الداخلي  ويعتبر

الذي كل مظاهر التطور العصرية التي تحاكي أحدث التقنيات وأيضا فعن المصمم مثل الرسام 

مثل ورقة بيضاء ومن ثم يبدأ في إظهار مخيلته عليه مثل استخدام الرسام للريشة يتعامل مع الفراغ 

 (2035 اإلمام،)واأللوان. 

التصميم  (: هوInterior designبما ان المعنى العملي والتقني للتصميم الداخلي )

يساعد على العمل  جمال فهواإلللمساحات الفارغة عن طريق استخدام جميع عناصر التصميم ب

والتخطيط البنائي  اإلبداعيةوقضاء الوقت داخل هذه األماكن يكون نتيجة مجموعة من األفكار 

وتكاليف تناسب مالك الموقع مناسبة وجذابه  ألوانه باستخدام على الموقع المطلوب تجميله وتنظيم

 (2030، العكام)له. المراد وضع تصميم 

 العالقات من جملة تعكس والتي الداخلي التصميم عملية في األساسية هو الوحدة الداخلي:الفراغ 

 وظيفية أهداف عن معبرة بأنظمة ُتّعرف محددان ومعنى شكللها  فيزيائياً  تجسيدا والمجسدة الُمدركة

 تحقيق في الداخلي التصميم إليه يستند الذي األساس وكذلك يعتبر العنصرونفسية.  وجمالية

 (2002، )روناكمستخدميه.  نشاط وطبيعةفعالياتها  طبيعة مع مئليتال األخرى  عناصره عالقات
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أن الفراغ الداخلي هو المساحة الفارغة التي يقوم المصمم الداخلي بتجهيزها  ةضيف الباحثتو 

الهدف الوظيفي  والتعايش حسبيصلح لإلستخدام  وتحويلها لمكانباستخدام عناصر التصميم 

 مميز. وبشكا جمالي

 المصمم الداخلي  دور

 ومقدار المساعدةكثير من األشخاص يجهلون دور المصمم الداخلي في الحياة العملية 

 التالية: ونلخصها بالنقاطالتي من الممكن ان يوفرها خالل فترة العمل بالتصميم أو مرحلة التنفذ 

 .(2031، عطا)

  جمالي يساعد في تقليل التكاليف من  بأسلوبالراحة والتكيف  يكسب بأسلوبتنظيم الموقع

خدمة في انجاز التصميم وحساب الكميات تخالل تنظيم شراء واستخدام المواد الخام المس

 .وتقليل نسبة الهدر بالمواد

 من المتابعة للعمل  العميل يضمن الحصول على نتائج مرضية بعد انجاز العمل فهو يريح

يضمن لك نتائج التصميم والشكل النهائي للعمل كما  مع المنفذين ويقيدهم بالتصميم المعتمد

باستخدام تقنيات وبرامج تصميم صورة للموقع تحاكي الواقع قبل التنفيذ  هيقوم بععطائ فهو

 زمنية.ة ومدة ينعالتنفيذ وإهدار مواد وتكاليف مص ثية األبعاد فبذلك يقلل من التعديل بعدثال

 ذلكرية التي تواجه المنفذين في خدمة التصميم و يقوم بايجاد حلول لمعظم المشاكل المعما 

الجديدة في  واالبتكاراتالتطورات  واطالعه علىلعلمه  ألنه عملي بديهي في الموقع بأسلوب

 عصرية.حديثة  تصاميم وابتكارلحلول المشكالت  كسسوارات للوصولالمواد واإل

 :المشكالت التي تواجه المصمم الداخلي

كيف  ، هيعملهتشغله خاصة في بداية  والتساؤالت التيإن أهم المشكالت التي تواجه المصمم 
حتوي هذا لى واقع ضمن شكل وكيف يمكن ان يإه يمكن أن يترجم أو يحقق الفكرة التي في ذهن
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 ستخدم.الشكل المفاهيم والمعاني وكيف يمكن للشكل أن يكون لغة المخاطبة بينه وبين الم
.(3720، )جرجيس  

الداخلي  عدة مقابالت شخصية مع المصممين ةوإجراء الباحثالبحث الميداني  ومن خالل

 :أهمهاو في تصميم المعارض المؤقتة متكررة نقاط إلى عدة  والجرافيكي خلص

أو الفكرة الرئيسية  مللتصمي: أول مشكلة تواجه المصمم هي الخطوط األولى مشكلة التصميم -3

 على أخطاء معمارية كبيرة فوظيفة المصمم وفراغ يحتوي خصوصا إذا كانت ضمن محيط 

هي ايجاد الحلول لمشكالت التصاميم المعمارية  الداخلي بالمشاركة مع المصمم الجرافيكي

  الوظيفة.جمالي يخدم  وإظهارها بشكل

رار عملية التعديل على كثير التردد فيقوم بتك الحاالتيكون العميل في بعض  مشكلة العميل: -2

 سلبي،في بعض األحيان يؤثر رأي العميل او تعديالته على التصميم بشكل م و التصمي

أن العميل يكون غير قادر على توضيح فكرته  والعميل حيثوحدوث سوء تفاهم بين المصمم 

لى عدم استيعاب المصمم تفاصيل العمل فيقوم بعمل إفي العمل مما يؤدي  وذوقه العام

 العميل.وذوق تصميم بشكل خاطئ ال يتماشى 

مدة على الجانب اإلبداعي بعض المصممين يقعون في عمل تصاميم معت مشكلة التنفيذ: -1

ال يكون متفاعل مع حاجات اإلنسان في تلك البيئة فيكون عمل يفتقد للقيم الوظيفية بعد الفني و 

تفاصيله و تحدث مشاكل متعددة منها عدم فهم المنفذ للتصميم  ذالتنفيأثناء عمليات  التنفيذ،

نوم المواد الخام في مرحلة التنفيذ عنها في التصميم  خاطئة تغييرفيقوم بتنفيذ التصميم بصورة 

الجدول الزمني  مما يحدث مشاكل خالل ألسباب مختلفة مما يؤدي الي وجوب تعديل للتصميم

 التنفيذ.في 
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 ىعصر المعارض كان من السهل على االستحواذ عل بدايةعند : المؤثرات الخارجية  -4

الجمهور واثارة دهشته اما اليوم يحتاج المصممين لمجهود حتى يصل الى ابتكار يجذب انتباه 

االهتمام والتالعب المتحرك  ءالشيالمشاهدين هو  انتباه بما يجذالجمهور ومن اهم 

 .ةواالسقاطات المختلف باألضواء

 المؤقتة:التصميم الداخلي للمعارض 

حاجة هذا النوم من األعمال األساسية نظرا لموضوم المعارض المؤقتة ب ةالباحث تاهتم

على أرض الواقع ال يمكن إدراكها  ومحددات متغيراتللتصميم بشكل خاص لما فيه من تفاصيل 

  عقل ابداعي فهو عمل يتطلب نوم معين من اإلمكانات. وجمعها وتحليلها إال

ظائف األساسية لمجال خاص يتعلق بالو  ن التصميم الداخلي للمعارض يتطلب إعدادحيث أ

 .(2030، العمري ) المحددة.بالشكل العام والشخصية  االحتفاظالعرض مع 

 دور التصميم الداخلي في إخراج المعارض المؤقتة بالتالي: ةالباحث تلخص

 .فهم نوم العرض والغرض والرؤية والرسالة العامة للمعرض -

  .تخيل معين للتوزيع الداخلي حات الموجودة بالواقع وعملااسقاط المس -

 .سباتوزيع المساحات المقتطعة للخدمات بالشكل المن -

 .المناسبة للعدد المحتمل تواجده وحساب المسافاتتحديد مسارات الحركة للزوار  -

 .طريق التصميم وحلها عن ومحاولة تعديلهاالبحث في مشكالت الموقع العامة  -

 .المشاركة بالمعرضتصميم منصات العرض الخاصة للشركات  -

التعرف واعتماد المواد الخام الداخلة بالتنفيذ بناء على معطيات التصميم األولي وطبيعة المواد  -

  .المتوفرة في المحيط
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ة المواد الطبيعية كاألخشاب واألحجار وغيرها والتي قلالتطور و  أنه مع ةضيف الباحثتو 

اتجه بعض الباحثون والمصممون للبحث  المصمم،بدام عند تشكل مصدرا هاما من مصادر اإل

مع  تتالءمصائص المواد الطبيعية كي خعن مصادر اخرى للمساهمة عن طريق تطوير وتحوير 

 األمثل للتطورات الهائلة في هذا المجال. االستخدام

 وأكثرمالئمة  أكثرففي بداية القرن الماضي ظهرت مواد جديدة مصنعة ذات خصائص 

واتسعت  التي كانت مشاكل سابقا. والتكلفة وسهولة التطويعوانب الوزن مراعين فيها ج تطويعا

بدخول مواد  هائالبدائل مواد البناء والتشطيب الداخلي بوظائفها المتعددة التي شهدت تطورا 

 .(2036، الياس) .البتروكيمياويات في صناعة المواد العازلة ومواد األسقف واألصباغ والمعاجين

هذا التطور في هذه المواد اتاح الفرصة للتقدم في مجال التصميم أن  ةؤكد الباحثتو 

للمعارض المؤقتة ألنها مواد لينة سهلة التطويع والتشكيل حسب التصميم المتفق عليه مهما كانت 

وتفاصيله وأخف وزنا وأقل سعرا نظرا لسهولة العمل والنقل والتركيب وإعادة التفكيك  صعوبته

 .الي التوفير في المصانعة العمالية باإلضافةوالتركيب 

 في المعارض المؤقتة: والمحددات التشكيليةاألساليب المتبعة بالتصميم 

لمحددات تشكيلية مختلفة لخصت على ويحتكم تصميم المعارض المؤقتة يخضع ألساليب خاصة 

  .(2037، بو نصر)أ التالي:النحو 

 .دقيق ودراسة عميقه لذوقهدراسة وتحليل احتياجات ومتطلبات العميل بشكل  -

 والمساحات المقترحة.عمل خطة بنائية وتصور مرئي للموقع بحيث تعرض القياسات  -

ام بتحديد المواد المطلوبة والعاملين مثل األثاث والمواد البنائية وتشطيبها والملصقات يالق -

 .نية واللوحات الجرافيكيةالعواإل
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تقسيم العمل وترتيبه بين كادر العمل والمشرفين على شراف على الموقع من خالل إلالتنظيم وا -

 .الموقع

نشاء ليكون العمل يجري وفق إلويقوم ايضا بالتعاون مع المهندس المشرف بمراجعة مراحل ا -

 .المخطط المتفق عليه

 العوامل المؤثرة في تصميم المعرض:

 (:2037، نصر التالية: )أبوتتلخص في النقاط  أما العوامل المؤثرة في تصميم المعرض

  النواة األولى بالتصميم فكل معرض يحمل موضوم خاص به  : هووطبيعة المعرضموضوع

  .واعتماد المناسب منها وطرح األفكاريتم اختيار األشكال  وعلى أساسه

  ومشكالته ومساحته وعلى وموقع خصائصة: لكل مبنى ومساحة المعرضالمبنى المعماري 

  .بالمبنى إن وجدت وحل المشكالتالمساحة  وتوزيع تلك يتم تقسيمأساسه 

  على مقاسات التصميم  العدديؤثر  :ونوعهاعدد الشركات المتوقع اشتراكها بالمعرض

 .تحدد نوم التصميم ونوم الشركاتالمساحات المقسمة  الختالف

  هم الجزء األهم والجهة المستهدفة للمعرض فيجب ف: وفئاتهمعين للمعرض قعدد الزوار المتو

ث أن عددهم يحكم مسارات الحركة يكون المكان مناسبا ومريحا لهم قدر اإلمكان حيأن 

أما فئاتهم العمرية فيلعب الدور األهم  والخدمات العامةمساحات التجمع ومواقع الفعاليات و 

في التصميم إن كان المعرض لألطفال أو الشباب أو المستثمرين وأصحاب الشركات وغيرهم 

 ألوان وأشكال مختلفة عن األخرى.   ،خامات ،فلكل منهم طابع ومواصفات من الفئات المختلفة

 كل معرض يحمل نشاطات ترفيهية ضمن فترة نوع النشاطات الترفيهية في المعرض :

مسرحيات فرق رقص وغيرها من النشاطات ولكل نوم من  خطابات،العرض إما ندوات أو 

 .غيرهالصوتيات و وا ءةضاتلك األنشطة تصميم مختلف ومساحات وتفاصيل في اإل
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  نوم السلع ل ن: إللمعرض والشركات والجهات المنسقةطبيعة الخدمات المقدمة للجمهور

والخدمات المقدمة للجمهور دور مهم في التصميم حيث تختلف طرق العرض من نوم آلخر 

 مع اختالف الشركات المشاركة وحجمها وطبيعتها ورؤيتها الخاصة.

  عمل الله الدور الرئيس في عمليات التصميم ألنه  الماديالجانب  :للمعرضالميزانية العامة

تدرس الجانب اإلقتصادي من المشاركة  واي شركةجديد يضيف تكاليف على الشركات ال

المالية من العرض  وتحسب الجدوى التكلفة المنفقة على التصميم  وتهتم بجانببالمعارض 

المقترحة من قبل الشركة  والميزانية العامةب أن يقوم بعمل تصميم يتناس وعلى المصمم

  للعرض.

 :في المعارض المؤقتة عناصر الفراغ الداخلي

سب ايمكن استخدامها لتشكيل الفراغ الداخلي وتحسينه وصنع التكوين المن التياالمكانيات  وهي

  .(lambret, jane, 2009حاجات اإلنسان ولخصت بالشكل التالي ) شكال ووظيفة لخدمة

 المقياس

بين ابعاد الجزء الى الكل وفى حالة المعرض ينتج المقياس المناسب للوظيفة  العالقةبانه  يعرف

 وحجمه،عن تفاعل مجموعة ابعاد المعرض مع نوم المعروضات وحجمها وحركة الجمهور 

ولي للممرات فالخطوة األولى في التصميم رفع المقاسات عن أرض الواقع وعمل التوزيع األ

 ويتم بطريقتين:  ،ا من متطلبات العرضوغيره للشركات والمداخل والمخارج العرضومنصات 

والثانية: الرسم الهندسي  (أ، 37) كما في الشكل األولى: التوزيع اللوني للمساحات والمنصات

 (ب، 37) ،للمساحات والمنصات ب( 37كما في الشكل ) والداخلي باألبعادوالتصميم المعماري 

 .الرسم الهندسي والتقسيم المعماري والداخلي للموقع باألبعاد
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 (onsite design( تصميم شركة )9100)  JIMEX أ( مخطط توزيع لوني لمعرض ،02الشكل )
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تصميم شركة  قاعة قصر المؤتمرات (9108) الخدمات الطبية ب( مخطط هندسي لمعرض ،02الشكل )
(onsite design) 
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 اللون 

حيث يستعمل فيه في المعارض راغ فلتصميم ال البصري التأثير  فيتلعب االلوان دورا بارزا 

وتخصيص المنصات  متجانسة لربط مجموعة من االشياء ذات طبيعة واحدة لربط الفراغات ألوان

لكل شركة وإضفاء هوية الشركة على التصميم من خالل اختيار األلوان التي تتناسب مع اللوغو 

 .(20في الشكل ) المختلفة كما والكتل بواسطة العالقات بين المستويات العام لها الشكلو 

   

 

 

 

 

 (onsite designتصميم شركة ) ،(9108)( منصة عرض لمؤسسة حبوب للصناعات الكيمياوية 91الشكل )

 اإلضاءة

توضح وظيفة المعروض وتظهر خصائص  فيالمعارض  فيهمية قصوى لإلضاءة أ 

 وهناك نوعان من االضاءة لألنظاروكذلك جعله الفت  ءالمعروض الواضحة والدقيقة على حد سوا

 .التصميم والمهمة فيدور اإلضاءة في إظهار األشكال الرئيسية يبين ( 23والشكل )
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 (onsite designتصميم شركة ) (9104معرض الطبية ) KHOURY( منصة عرض لمجموعة أ، 90)الشكل 

 

  

 

 

 

 

 

تصميم شركة  (9104معرض الخدمات الطبية ) NOYARTIS( منصة عرض لشركة ب ،90)الشكل 
(onsite design) 

 الصناعية ضاءةاإل

ضاءة وتصميم وعية اإلن: ارتباط وثيق عن طريق عاملين الفراغيةبالدراسة  مرتبطة وهي

 .(2007 علي، طه،) والمعروضات. الداخليمعالم الفراغ  ظهارإ فيوتأثيرها  المصادر الضوئية
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 ضاءة الطبيعيةاإل

لوب تداخلها مع حالة مسطحات العرض الكبيرة المط فيتكون االضاءة الطبيعية ناجحة 

المحيط  الخارجيلى التداخل مع الجو إالمحيط ويؤدى استخدام االفنية الداخلية  الخارجيالجو 

ن االضاءة الطبيعية و لى حل ناجح وتكإايضا حيث تستخدم االضاءة الطبيعية والصناعية للوصول 

تمكن عين  نهاأالمعارض  فيضاءة الصحيحة وتتميز اإل المعروضات،نوام خاصة من الزمه أل

االذواق للشخصيات المتنوعة للزوار  وترضى مختلف وظيفتها بحرية دون تعبء ادأالزائر من 

 .(2001 ،مصطفى). ا مع حجم المعروضاتضاءة المطلوبة تناسب عكسيتتناسب شدة اإلحيث 

صيل الدقيقة اعلى مالحظة التفه تعطى االضاءة الجيدة الزائر شعور بألفة تساعد

 اإلضاءة الصناعية في ابراز العرضيوضح دور ( 22)الشكل في  ،كما تللمعروضا

              

 

 

 

 

 

 (onsite designتصميم شركة ) ،( فندق الرويال9108معرض أدوية )  SMB( منصة عرض لشركة99)الشكل 

مما سبق أن تصميم منصات العرض يبدأ بالتصميم الجرافيكي الذي  ةالباحث تاستخلص

يقوم بتحديد هوية الشركة والصورة البصرية لها من لوغو وألوان ثم يقوم المصمم الداخلي بتصميم 

الشكل العام للمنصة باستخدام عناصر التصميم من كتل وخطوط وألوان وإضاءة ومالمس وغيرها 
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األبعاد حيث يشترك مع المصمم الجرافيكي بعضافة وتحدد أماكن من العناصر بأشكال ثالثية 

حيث  ،ات والمطبوعات من بوسترات والمواد الدعائية األخرى اإلعالناللوغو وتصميم وتثبيت مواقع 

شغال الفراغ الداخلي بمكونات تصميمية تبهر المتلقي وتجذبه إلى إيعطي العمل مظهر يتناسب مع 

 .موقع الغرض

:الداخلي للمعارض المؤقتة المختلفة للفراغاالشكال   

ديناميكيا يوفر  وحجمه شكلهيلزم المعارض ان يكون الفراغ الخاص بالعرض مهما كان 

وهناك عدة أشكال للفراغ  الحركة بسالم دون ملل فيهثارة والفضول وتتم اإللمشاهد احساسا بل

 .(black, 2014) وهي:الداخلي في المعارض المؤقتة 

 .قاعات المعارض هي معظم مغلق كما فراغ واحد كبير فيالعرض  -3

 يالداخلحيث تعتمد على أساس الطبيعة فتربط بين الكون : عضوي فراغ  فيالعرض  -2

  .إلى الفراغ المفتوح جزئيا ثم الفراغ المفتوحالفراغ المغلق  والخارجي وتدرج من

 .الهواء الطلق فيالعرض  -1

 المؤقتة ضالرابع: المعار المبحث 

 تمهيد:

أدى  االنتاجية، واخترام المكائنمع حدوث الثورة الصناعية  عشر، التاسعفي بدايات القرن 

لى قيام إأدى  والمنتجات مماحجم السلع  وتضخم فيهذا التطور الى زيادة هائلة في التصنيع 

 هي بداية وكانت هذهالبحث عن طرق جديدة لتسويق منتجاتهم  والمستثمرين منصحاب المصانع أ

 تطور مستمر حتى وصلت الى شكلها الحالي المعروف لدينا وبقيت في تطور فكرة المعارض

 .مفتوحة للجمهور مؤقتة فأصبحت معارض
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أو خدمات تسعى  ومؤسسات تصنيع بيع تجزئةأما الجهات العارضة فهي عبارة عن محال 

العرض االستهالكي )أو المعرض  من خاللللمستخدم النهائي  وخدماتها مباشرةإلى تقديم منتجاتها 

ايام(  30معينة )من يوم إلى  ويعقد لفترةهو معرض يخدم صناعات أو مصالح محددة فالعام( 

)معرض المسكن والسيارات والمنتجات والرياضة والكمبيوتر  المعارض:العديد من  وهو يضم

 .(lambret, jane, 2009)وغيرها. والتكنولوجيا( 

الغرض الرئيسي لمثل هذا المعرض فهو للبيع المباشر حيث يلتقي  نأ ةالباحث تضيفو 

موعة متنوعة من جيستفيد المستهلكون من م والخدمات حيثالمشترون )المستهلكون( ببائعي السلع 

التي تقدم لهم من الخبراء كما يستمتعون بما يقدم لهم من مواد تعليمية  ومن النصائحالمنتجات 

 والعالمات التجاريةبالمنتجات  وتعريف المستهلكمن البيع للمستهلكين  عون ويستفيد البائ ،وترفيهية

 . قبل طرحها باألسواق المنتجات باختبارالقيام جمهور والبحث والتطوير و المع  وتحسين العالقات

  :المؤقتة تصميم المعارض

شكل  إلى األبعادعلى ورق بشكل ثنائي  فكرة أو مفهوم تطوير المعرض من عملية هي

وعملية لتحدي  ،مبتكرة وخالقة حلول على باالعتمادوهو حقل متطور باستمرار  ثالثي االبعاد.

واسعة من باستخدام مجموعة  ،في مجال ثالثي األبعاد "يحكي قصة" الذيالبيئي  االتصالتطور 

التكنولوجيا والتقنيات لتطوير الخبرات التي سيتردد صداها على مختلف الجماهير بهدف ايصال 

 )www.scribd.com)المعرض. رسائل وأهداف 

جميع أنوام المعارض تهدف إلى إيصال رسالة من خالل إشراك جمهورها في تفاعالت إن 

 الهندسة تخصص عملية تعاونية تدمجل يحدث تبعاالمعرض  تصميمأن و  ،هدف واهتمام لها

الهندسة السمعية  ،التصميم الداخلي ،التصميم الجرافيكي  ،الطبيعية المناظر وهندسة المعمارية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.scribd.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ليكون لعملية التصميم دور مهم في التأثير لجذب المتلقي وسهولة تفسيره  ،واإلضاءة البصريةو 

 .(2002، للمعلومات وإشراكه في فهم الموضوم. )روناك

إنشاء اتجاها موضوعيا وحلول مبتكره ومتطورة  تبدأ عملية التصميم في المرحلة األولى من

للوصول في المرحلة األخيرة إلى  ومناسبة لتحقيق األهداف التفسيرية والتواصلية من المعرض.

توظيف الخبرات الفنية في ترجمة اللغة البصرية للتصاميم إلى وثائق تفصيلية موفرة وهو هدفها 

 .(2008 ،الردادي) .المعرضيع المواصفات المطلوبة إلنشاء وتثبيت جم

في كثير من األجزاء المختلفة من العالم يتأثر تصميم المعرض من خالل الثقافة المحلية 

يعتبر تصميم المعارض في أوروبا مكان حيث  المحيط.الخام في  مثلما يتأثر بتوفر المواد

االجتماعات وبناء العالقات بينما في أمريكا الشمالية يركز على خلق اإلحساس بالمكان وبناء 

تختلف  وحجمهااألجنحة الخاصة الداخلية و  ن تصميم شكل المعرض المؤقت العامأ المجتمع،

كبرى الشركات في  سحيث تتنافالجهة العارضة  باإلضافة إلى قوة العرض.موضوم وتتأثر بنوم و 

 الصغيرة.تحمل أفكار إنشائية مبتكرة وذلك عكس الشركات مميزة وأجنحة إقامة مبان ضخمة 

 (.2030 الرحيلي،)

تصنف وتقسم المعارض التي تخدم وتروج منتجات وخدمات الشركات  التجارية: أنواع المعارض

 .(2008، عقران) وهي:العارضة إلى ثالث انوام 

مثل  طويل األمد العارضة،المعروضات والشركات وثبات ثابت المكان  :دائمالمعرض ال -

 .(21) معرض شركة ايكيا العالمية كما في الشكل

 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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 (ar.ikea.com) معرض شركة ايكيا الدائم (93الشكل )
صير األمد بمدة ق والشركات العارضة: ثابت المكان متغير المعروضات مؤقتالمعرض ال -

 .(24كما في الشكل )ايام  30ولغاية يوم  محددة من

  
 (9108ي دبي )مالتجارة العال زمرك (94الشكل )

حسب  متغير المكان غير محددة المعروضات غير محدد المدة الزمنية :متنقلالمعرض ال -

 .(25كما في الشكل )خطة الترويج التي تعتمدها الشركة العارضة 
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 (http://www.alriyadh.comلشركة موبايلي لترويج الجيل الثالث )( معرض متنقل 91الشكل )

 المؤقتة:المعارض  أنواع

باإلضافة إلى  ونوم المعروضاتطبيعة الشركات العارضة  باختالفتختلف أنوام المعارض 

 .(2006، أوزكالوهي )نوعان  وتنقسم إلىالميزانية المالية المخصصة إلقامة المعرض 

 وال يكون حيث يأخذ شكال موحدا أو مجموعة اشكال محددة المعارض ذات التصميم الواحد:  -0

 والمواد والتفاصيل والتشكيل النهائيالشكل الفراغي صعب فيكون التشابه هناك باأللوان 

 .(26الشكل ) يوضحها والوحدة التيللمساحات فيساعد ذلك على الترابط البصري 

                           

           

 

 

 

 (9104)معرض سوفيكس الفرنسية لألسلحة األجنحة  (أ، 96الشكل رقم )
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 (9104معرض سوفيكس ) GREECEشركة  (ب، 96الشكل رقم )

مشكلة  والتصميم ولكن توجدالحرية في التشكيل  وفيها يكون  المعارض ذات التصميم الحر: -9

نجاح التصميم من الناحية البصرية لتوفير الراحة للمشاهد نفسيا  والتجانس ليحققالتنسيق 

 بـ:النوم  ويتميز هذا لزوار المعرض والحاجات المتعددةالرغبات  وبصريا وذلك إلشبام

  في العرض وشكل واأللوان والكتل المستخدمة والمصمم لنومحرية اختيار الشركة 

 ا يؤكد عملية الجذب للزوارالقدرة على التمييز بالتصميم مم  

  (27) كما في الشكل المنافسة:الشركات  وتميزها عنالشركة العارضة  وتأكيد هويةظهور. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (http://www.sustech.edu/exhibitions_university/kinds.html ) ، أ(97)الشكل 

http://www.sustech.edu/exhibitions_university/kinds.html
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 (onsite design( تصميم شركة )9103) JIMEXشركة كتانة معرض  (ب، 97الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (onsite design)( تصميم شركة 9108) GULFOODشركة ابو عودة معرض  (ج، 97الشكل )

 أهمية إقامة المعارض المؤقتة:

إن إقامة المعارض المؤقتة يعود على الشركات المشاركة بفوائد عديدة من النواحي 

 .(cline, 2012)التالية. وتتلخص بالنقاط  والتوزيع وتجديد األسواقالتسويقية 

 .الحصول على زبائن جدد -
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 .معالقات مع وسائل اإلالعالوادارة  قات العامةإدارة العال -

 .األول والظهور األول للشركة االفتتاح بالمبيعات ءوالبد تمام المبيعاتإل -

 .صورة الشركات وتقوية وابراز مات التجارية والمنتجاتصورة العالوتقوية  تقوية وابراز الدعاية -

يصال التغييرات والتحسينات الخاصة إمع تقديم منتجات جديدة قبل طرحها باألسواق  -

 .بالمنتجات

  .ايصال مبادئ وقوانين الشركات -

 .شركاء تجاريين جدد والحصول على سوق جديد فتح -

 .دارة المبيعاتإدعم  -

  المؤقتة:السمات الواجب توافرها في المعارض 

 (lambret, 2009)هناك عدة سمات يجب توافرها في مباني المعارض المؤقتة تتلخص بما يلي :

 .سلتالفي التكد والجمهور المتوقعة العامة مع عدد األجنحة حتناسب المسا -3

 .االوصول لهوسهولة  تجنب العناصر التي يصعب التحكم بها وشكلها معطبيعة األرض  -2

 .يرى منها الموقع والزوايا التيطبيعة المنطقة المحيطة بالمعرض  -1

  الترتيب.تحدد طريقة التقسيم و  التي نوعية المعرض -4

 :العوامل المؤثرة في نجاح المعرض

 (.naves, 2002) تتلخص بالنقاط التالية: تتأثر نسبة نجاح المعرض المؤقت بعدة عوامل

 واألفكار التصميميةاختيار الخامات  وخصوصا فيالعامل األول المؤثر بالتصميم الجمهور:  -0

ان ينال التصميم  والجنس والميول وغيرها فيجبهو الجمهور المتلقي حسب الفئة العمرية 

 الجمهور.عدد من  ويرضي أكبرالقبول 
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العارضة تأثيرا  والخدمات للجهات وطبيعة السلعيملي موضوم العرض  المعروضات:طبيعة  -9

والخدمات واجهات عرض لها تتناسب مع ماهيتها  من ناحية ابتكار طرق كبيرا على التصميم 

  .المقدمة المختلفة

العارضة هو النقطة األولى التي  ورؤية الشركاتإن ذوق  العارضة: ورسالة الشركاترؤية  -3

مع إضافة كل من المصممين لمستهم  ،يبدأ بها العمل التصميمي لألجنحة الخاصة للشركات

  التصميم.في  وفكرته اإلبداعيةالخاصة 

حول موقع المعارض التجارية ضمن المزيج الترويجي، فقد اعتبرها  الباحثينلقد تباينت أراء 

التجارية  وأن المعارضت أو جزء من البيع الشخصي البعض بأنها جزء من أدوات تنشيط المبيعا

التي تؤديها المعارض  واألدوارهي إدارة ترويجية رئيسية ضمن المزيج وذلك للميزات والخصائص 

 .(2037، نصر )ابو .ترويجيةوللصفات المشتركة مع كل أداة  التجارية،

 األهداف التي تسعى لها المعارض المؤقتة

المعارض المؤقتة لما تضيفه لها من قوة ترويج  والخدمية فيتشترك الشركات التجارية 

 وهي:تهدف المعارض أساسا لعدة أهداف تحققها للشركات  وانتشار وتسويق حيث

(hooper,2000). 

 .البيع وإتمام عملياتبشكل شخصي  مقابلة الزبائن المحتملين -3

 بها.تجميع قوائم المهتمين لالتصال  -2

 .باإلضافة لعرض التطورات ألي منتج سابق تقديم منتجات جديدة  -1

 .اكتشاف استعماالت وتطبيقات جديدة للمنتجات القائمة  -4

 .إجراء شروحات وتوضيحات آلالت ومعدات متنقلة -5

 .عالقات واالتفاق مع ممثلين وموزعين جدد اقامة عن طريق ددتعيين موظفين ج -6
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 فعلي ألدائها التسويقي. ووضع تقييمتمكين الشركات من إختيار األسواق  -7

األمريكية: حيث  Westinghouse تجربة شركة ،ويمكن أن نأخذ مثال للتجارب العالمية

يمكن النظر ألهمية وفائدة المعارض التجارية إذا نظر إليها بطريقة أخرى. فهذه الشركة وجدت في 

 :(naves, 2002) اآلتي،( عملية بيع محتملة كان مصدرها 7000سنة واحدة أن )

عملية بيع محتملة  1500من عمليات البيع المحتملة أي ما تساوي  %50حيث روجت ل 

تم تحويلها لعمليات بيع  3225أي ما مقدار  %15ان فقط  وكانت النتيجةعن طريق الدعاية 

 حقيقية.

فقط  %50 وكانت النتيجة 2450من عمليات البيع المحتملة أي ما مقداره  %15وروجت 

عملية ثم قامت بجمع العمليات المحتملة المتبقية  3225تحولت لعمليات بيع حقيقية أي حوالي 

 %80معارض تجارية مؤقتة فكانت النتيجة أن  وعرضها فيعملية  3050للبيع التي بلغت حوالي 

 حقيقي.عملية تحولت لبيع  840من عمليات البيع اي ما يقارب 

ال  على دراستها وتجارب ونشاطات شركات عالمية ترى أنهومن خالل إطالم الباحثة 

 قياسها كما وواقعية يمكن يمكن ألية إدارة ترويجية أخرى من تحقيق هذه األهداف بكفاءة وفاعلية

السبب وراء هذا االختالف وبيان و  مباشر مع الجمهور اتصالفهي  المعارض التجارية المؤقتة في

لى اتمام عملية البيع، هو أن المعرض الصناعي الجيد يستقطب أهمية تأثير المعارض التجارية ع

فقط عددًا قلياًل من الزوار غير المهتمين، بينما غالبية الزوار هم من المشترين أو مؤثري الشراء 

الذين يحضرون المعرض وهم في حالة استعداد للشراء واهتمام حقيقي بالمنتجات أكثر مما يفعله 

 .أو الدعاية اإلعالن
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 منصة العرض وقوانين التصميم:

وتعريف  المعرض المؤقت حيث انها واجهات عرض موجود فيمنصة العرض اهم عنصر 

واللوحة الجرافيكية الشاغلة للفراغ الداخلي فيها  للجمهور،تقدمها  والخدمات التيللمنتجات  الشركات

 الشركات.لجمهور المستهدف من قبل الرئيسية ل ونقطة الجذبهي الرسالة الموجهة 

فتعلن من  ودعاية الشركة اإلعالنفالمساحات التي يشغلها التصميم الجرافيكي تصبح  

مع ترويج للمنتجات  وخدماتها والعروض الخاصة وميزات منتجاتهاخالله عن النقاط المهمة 

على منصات  وقيمة اعالنيةمن جماليات  وما تضيفهتأثير اللوحة الجرافيكية  وقد لوحظ الجديدة،

 .(simonsson, 2014)ومنتجاتها. بالشركة  واقتنام الزوارفي مستوى تأثر العرض 

 وجذب وإعالن موجه( الذي يوضح ما يضيفه التصميم الجرافيكي من جماليات 28كما في الشكل )

 .في منصات العرض

 (news.travelerpedia.net)9108 دولي سياحي في معرض BANGLAESH( منصة عرض لدولة 98لشكل )ا
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 أنواع المنصات:

هناك عدة انوام لتصاميم المنصات الخاصة لعرض الشركات بناء على نوم المعرض 

 بالمعارض باإلضافة إلى الميزانية المالية المقتطعة للتصميم تتلخص ب: والشركات المشاركة

(lambret, 2009). 

  وال تحتاجبسيطة فهي اقتصادية  االستخدامعادة وهي المنصة القابلة إل :نمطيةمنصة 

 .(27) كما في الشكل رقم التركيب. ووقت فيلمجهود 

 

 

 

 

 

 

 إخراج ثالثي األبعاد ( المنصة النمطية البسيطةأ، 92الشكل )

  

 

 

 

 

 

 (9104) عمان،معرض في فندق حياة ( ب، 92الشكل )
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 إخراج ثالثي األبعاد جرافيكية ( المنصة النمطية مع إضافاتج، 92الشكل )

  

 

 

 

 

 

 .(onsite design( تصميم شركة )9104)JIMEXمعرض  CHNTشركة ( د، 92الشكل )

 المنصة النمطية خصائص 

 .(2008 عقران،) بالتالي وسلبيات تتلخص للمنصة النمطية عدة مزايا

 .مرة فقط تحتاج قليل من الصيانة في كل مرة أكثرقابلة للتفكيك والتركيب  -

 .نقلها وتخزينهايسهل  -

 .تتطلب عدد قليل من العمال للفك والتركيب -
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الصنع فهي مصنوعة مقدما ذات عناصر  مسبقة –لبساطة التصميم والمواد  السعر،معقولة  -

 .يتم تركيبها بالموقع بل توضع هناك فقط ومساحات محكومة بالموقع فال مالئمة

 .تتميز بالمرونة وقابلية التكييف -

أي أفكار  وال يحملجامد ال يملك جاذبية في الشكل أنها تعتبر تصميم  النمطيةصة سلبيات المن

 .ومؤثر تقدم الشركات بشكل قوي حيث أنها ال  أهميتهاابداعية مما يقلل من نسبة 

أن هذا النوم من المنصبات ذات تصميم مسبق أي انها ال تحتاج لمصمم داخلي بل من و 

ات اإلعالنالجرافيكي ليقوم بعمل التصاميم الخاصة بالممكن أن تكتفي الشركات بالمصمم 

 التسويقية الخاصة بمنتجاتها.

  واضحا كمايكون عمل المصممين فهنا  من األعمال ذات التصميم الخاص :خاصةمنصة 

فتكون أكثر جذبا النواحي الجمالية والوظيفية من مدروس  ويكون عمل (10) الشكل في

 الجمهور. وتأثيرا في نفس

  

 

 

 

 

 

 

 (onsite design( تصميم شركة )9103معرض طبي في فندق حياة عمان ) NOVERTISشركة ( أ، 31الشكل )
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( قاعات زارا تصميم شركة 9103) INTER BUILTمعرض  FAIRST CLASS شركة (ب، 31الشكل )
(onsite design) 

  :لخاصةمزايا المنصة ا

 (:2008 عقران،)بالتالي : وسلبيات تتلخصللمنصة الخاصة عدة مزايا 

نشاءات واألعمال الداخلية اذ انها تمتلك إلجذابة بصفة خاصة بالنسبة للشركات العاملة في ا -

 .زمة والعمالة المؤهلةالال اإلنتاجكما لديها ايضا وسائل معرفة واسعة بمواد التصنيع 

  .يتم تركيبها بالموقع -

  والتركيب المتكرر.م مرن فتكون قابلة للفك يإذا كانت تصم إال ماالستخداال تحتمل كثرة  -

 .صورة الشركة ومؤثرة فيجاذبة  كنهالتصميم مميز ومعقد و  -

تتوفر بكلفة عالية نسبيا تنفق على التصميم والتنفيذ والمواد  أنها الخاصة:سلبيات المنصة 

  مالية مرتفعة.  والكميات وتحديد ميزانياتلتصنيعها فتحتاج الى حساب التكاليف  المستخدمة

 



83 
 

 :الخاصةالشكل التصميمي للمنصة 

لواقع العملي للتصميم فيما على ا اهطالعإو  في تصميم المعارض ةالباحثخبرة من خالل 

االختصاص في  مصممي شركاتأصحاب و  مع مقابالت بعد إجراءو يخص منصات العرض 

( البداد للمعارضوشركة للتصميم شركة األولى الو   ONSITE DESGNEالتصميم مثل )شركة

 .الخدمة المقدمة اوالخاصة تحدد حسب نوم المنتج هناك عدة انوام للمنصات أن  توجد

تصميم يكون مفتوح من كل الجوانب وليس هناك حواجز خارجية  هو :المفتوحالتصميم  -

كما في  تعوق الرؤية فالمنصة تكون مرئية من اول نظرة ويمكن تمييز المعروضات على التو

 .(13الشكل )

 

 

 

 (http://www.almoustahlek.com) (9106) ( تصميم منصة متوح لشركة منتجات تجميل30الشكل)
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 efi(9106)(http://www.almoustahlek.com)لشركة  ( تصميم منصة عرض مفتوحةب، 30الشكل )

هي تصاميم تحتوي على حواجز خارجية تمنع الزوار من النظر  :جزئياالتصاميم المفتوحة  -

 (12كما في الشكل )المباشر داخل المنصة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . (9106مؤتمر الخدمات الطبية )( منصة عرض للخدمات الطبية الملكية أ، 39لشكل )ا

 cnex jordanتصميم شركة 
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تصميم شركة  INTER BUILT (9103)في معرض  ألمانة عمان الكبرى ( منصة عرض ب، 39الشكل )
ONSITE DESGNE 

 بنوافذ(التصميم الذي يحيطه حواجز من كل الجهات )قد تكون مجهزة  هو :المغلقالتصميم  -

التحدث  جات اومما يضطر الزائر من الدخول داخل المنصة لمشاهدة المعروضات والمنت

 (11كما في الشكل ) للعاملين من الداخل

  

 

 

 

 

 

 (http://www.turkpress.co) (9107)في تركيا  DANTA( تصميم منصة مغلق لشركة أ33الشكل )
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 في تركيا SS LOUNGEGOLD BUSINE ( تصميم منصة مغلق لشركة ب33الشكل )
(http://www.turkpress.co) 

 المؤقتةلى تصميم المعارض عمحددات تؤثر 

حيث أنها تحتكم  صعوبة،المؤقتة من أكثر األعمال التصميمية  المعارضبيئة  تعتبر

والشركات طبيعة المعروضات  الجمهور، المعرض،نظرا لنوم  ووظيفية كثيرةلمحددات تشكيلية 

فتحمل كثير من الصعوبات التي تواجه المصمم خالل العملية التصميمية وصوال لمرحلة  ،العارضة

 ،الورداني) ومحددات وظيفية.هذه المحددات الى محددات تشكيلية  وقد قسمت والتركيب.التنفيذ 

2000). 

من الشركات ذات اإلختصاص  ةالباحث ستنتجتهإ ما ومن خاللورد أعاله  إضافة لما 

لما  المحددات التي تؤثر على تصميم المعارض المؤقتة تلخصالمؤقتة  وتنفيذ المعارضبتصميم 

 : يلي

  

http://www.turkpress.co/
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 التشكيلية:المحددات 

 .مساحة المعرض ككل وتصاميمها حسبتختلف مساحات العرض : المساحة -3

  .شكل الفراغ الداخلي: الشكل -2

 .لكتل المستخدمة في العرضحجم ا: الحجم -1

 .وكتل التصميماشكال  وتناسبها مع :منصة العرض -4

 .منصات العرض حسب قاعة العرض الرتفامهناك حد أعلى  :االرتفام -5

 الوظيفية:المحددات 

 .وفتحات إنشائيةمن أعمدة  وما يحتويهالمعرض  واإلنشائي لقاعةالتصميم المعماري  -0

 .إكساءاتتحتويه من مناسيب ومشاكل ميالن و وما األرضيات  -9

 .الحركة والمخارج وممراتاماكن المداخل  -3

 .موقع منصة العرض بالنسبة لحركة الزوار -4

 .وطريقة عرضها والخدمات المقدمةطبيعة المنتجات  -1

حيث تتطلب تصميم خاص يوضح هوية الشركة األم  ،الشركة األم ووكاالتها الفرعية -6

 .إضافة للوكاالت الفرعية

 .عدد الموظفين القائمين على التسويق داخل منصة العرض -7

 .وفئاتهم العمريةونوعهم الزوار  -8

 .موقع الشركات المنافسة بالنسبة لمنصة العرض -2

اإلضاءة  )مثل التصميم الخاص بالمعارض المؤقتةاألنظمة التي يتعامل معها  معظمإن 

تحتاج الكثير من التنسيق المبكر مع المصممين لهذه  الكهربائية(وفتحات التكييف والتمديدات 

لق التكامل بين الفكرة يخ والمصمم الجرافيكيالمبكر بين المصمم الداخلي  التنسيق .األنظمة
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 في حال الحصول على اختصارهامن النفقات يمكن  فكثير .متكاملةكوين بيئة تل التصميمية لهم

 والجرافيكي يحتاجان المصمم الداخليعلما بان  .مطلوب داخل المبنى حول ما هوالتفاصيل الكاملة 

األلوان والمواد  باختيارالقرارات التي تتعلق  واتخاذالرسومات والمواصفات الكثير من الوقت إلعداد 

 األسواق،وبعد ذلك تبدأ عملية البحث عن هذه العناصر في  الداخلية،واألثاث والكماليات والنباتات 

التوريد والتركيب وكل هذا  انتظارومن ثم  نفاذها،في حال  بعض المواد بمواد أخرى  واستبدال

  .(2008، )الرداديالوقت. يحتاج الكثير من 

 أسطوانيكتلة عمود  إلخفاء ينتعديال قام به المصمم ةالباحث وضحت (14رقم ) الشكلوفي 

  .بايجاد حل تصميمي له وافقام همفي منتصف منصة العرض كان عائقا امام

    

 

 

 

 

 

 
 INTER BUILT (9103)في معرض  FIKRA( شركة أ، 34الشكل )
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 (cnex jordanتصميم شركة ) من ( تصميم ثالثي األبعاد للمنصةب، 34الشكل )

 وهو العمودهذا الشكل يوضح قيام المصمم بعمل تصميمي مبني على العيب المراد اخفائه 

منها مع الحفاظ على الشكل العام  والوظيفة المراداالسطواني الضخم فكانت فكرة التصميم تتناسب 

ال يقتصر على تجميل الفراغ بل التصميم  أن دور ةؤكد الباحثتو  البصرية لها. وتأكيد الهويةللشركة 

 التصميم.مع وظيفة  واإلنشائية لتتناسبحل المشكالت المعمارية 

 تصميم مسارات الحركة في المعارض المؤقتة:

 :وخطوط السيرالمسقط 

حات اتبدأ العملية التصميمية للمعارض من تصميم المسقط األفقي للموقع وحساب المس

هدف  حيث أن الحركة،وتقسيمات منصات العرض وتوزيعها باإلضافة لتحديد مسارات وخطوط 

التصميم المثالي للمعارض هو توحيد حركة الناس بطريقة تمكنهم من رؤية المعرض بسهولة دون 

الطريق أو يشعروا بالملل أو التعب ويجب على المصمم أن يراعي التغيرات التي قد تطرأ  ايضلو أن 

 .(phillipes, 2008)وفضولهم. لى الحركة المتوقعة لتالفي التجمع الناتج عن تباطؤ الناس ع
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 للمعرض. وخطوط السير( مسقط افقي يوضح توزيع المساحات 15في الشكل ) 

 (onsite designتصميم شركة ) JIMEX 2013( مسقط افقي لمعرض 31)الشكل 

 (www.sustech.edu/exhibitions_university) بما يلي: تلخص من خطوط السير وهناك نوعان

أن  ويتحتم معهكان هدف المعرض تقديم موضوم متسلسل  ويستعمل إذا خط السير المحدد: -

 اآلتي: ويجب مراعاةيرى كل شخص كل شيء 

  متر بتوفير اماكن حرة لتجنب الشعور بالتنفيذ غير المحتمل  300تزيد المسافة المحددة  أال

 .مع التنوم في المحور المحيط

 مكان كافي  ومراعاة وجود مراعاة تجميع المعروضات ذات الطبيعة الواحدة في مكان واحد

 .هو معروض دون اعاقة للمرور ويتأمل ماليقف الزائر 

http://www.sustech.edu/exhibitions_university/kinds.html
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 ة في أماكن منفصلة ألن الناس ال يتوقفون لمشاهدتها جميعاوضع المعروضات الفني. 

 تحديد مسار الحركة بلوحات إرشادية يقوم بها مصمم الجرافيك. 

مثال على هذا النوم من المعارض في األردن )معرض شركة ايكيا الدائم( فقد حرص 

الوصول المصمم في تصميمه على استخدام نظام المسار المحدد حتى يتسنى للزائر من 

 .(16) كما في الشكل أركان المعرض. وقطعة داخللكل ركن 

 من مقر الشركة( ة)تصوير الباحث( خطوط سير محددة في شركة ايكيا 36الشكل )

التصميم معظم المعارض التي ال تحتاج لهذا التسلسل  ويتبع هذا غير محدد(:)حر خط سير  -

في المسقط الحر بأن يترك  وهو مامثل األسواق التجارية حيث التآلف بين األجنحة المختلفة 

تتشابه المسارات أمام  وحاجاته ويجب أالللزائر حرية التجول بطريق عشوائي حسب ميوله 

يرى كل ما يجب رؤيته مع تالفي الممرات  المشاهد حتى ال يشعر أنه ضل الطريق أو انه لم

  وتغيير.حيث تقدم إثارة  أفضلالمستقيمة بل استخدام المتعرجة 

 فيه: والوحدات الرئيسيةأثاث المعارض المؤقتة 

 وهي:تحتوي المعارض على وحدات بسيطة من األثاث  -

وكنب كراسي  ،االنتظاركراسي  وعقد الصفقات،طاوالت اإلجتماعات  العرض،طاوالت  -

 والفعاليات، طرابيزات.ستيج العرض المسرحي  للزوار،
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 :المواصفات العامة لألثاث المستخدم في المعارض المؤقتة

 .ضيق المساحة في منطقة العرض والحجم بسببمدروسة األبعاد  -3

 .استخدامه وتغيير نمطيحمل خاصية المرونة في التصميم حيث من الممكن طويه  -2

 .المة العامة نظرا إلحتمالية تواجد األطفال بين الزواريحمل مواصفات األمان والس -1

 .بالنسبة للشكل يتناسب مع التصميم العام للمنصة -4

 (.2000. )الورداني، في منطقة الفعاليات ومتين خصوصاثابت  -5

 .( يوضح عينة من أثاث المعارض المعتمدة17الشكل )

 (www.my-deco-shop.com) المؤقتة ( عينات من وحدات األثاث المستخدم في المعارض37الشكل )

هناك عدة متطلبات للعمل على تصميم منصة خاصة للشركات المشاركة في المعارض المؤقتة 

 .(cline, 2012)هي:و 

 نوم العمل المختصة به الشركة. 

 رؤية الشركة. 

  وألوان وغيرها.هوية الشركة من لوغو  

  المطلوبة ونوم المطبوعاتات اإلعالنالغرض من.  

 نوم منصة العرض. 

 الميزانية المحددة للمنصة. 

http://www.my-deco-shop.com/
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  وتاريخ التسليم.مدة العمل 

  والعرض. اإلعالنالمستهدفة من  والشكل الفئة لأللوانميول العميل بالنسبة 

  الشركةوانجازات معرفة نبذة عامة عن تاريخ. 

  على منظومة الشركة  صالحيات المصمم في التعديلالحيز الخاص بالمصمم اي معرفة

 والمستوى المطلوب.تقديمها بالشكل المرئية ليتم 

 والمطبوعات. والتنفيذ للمنصةالتصميم  ألعماللميزانية المقررة ا 

 التالية:عملية التصميم الشاملة للمعارض المؤقتة بالنقاط  ةالباحث تلخص

  التراخيص  والتنسيق ألخذتحديد موقع قاعة المعرض الرئيسية بناء على نوم العرض

 .الجهات الرسمية المعنية بهذا المجال والموافقات من

  للترويج عنه. وحمالت اعالنيةتحديد الميزانية المالية المقتطعة إلقامة المعرض من تصاميم 

  الجرافيكي والداخلي الذين تم اختيارهم عمل إجتمام بين الجهة المنسقة للمعرض والمصممين

للقيام بأعمال التصميم لتحديد النقاط الرئيسية والمحورية في العمل التصميمي للمعرض والتي 

الثاني التقسيم الداخلي وتوزيع  الترويج العام للمعرضتنقسم إلى محورين األول التسويقي و 

 .رسالة الخاصة للجهة المنسقة للمعرضضمن الميزانية المقررة مسبقا وال المساحات الداخلية

 عمل المصمم الداخلي في عمل مخطط هندسي للموقع من خالل الكشف الميداني ورفع  يبدأ

مع اسقاط التفاصيل اإلنشائية  وارتفامالقياسات واألبعاد عن الواقع من طول وعرض 

 الموجودة من أعمدة وفتحات إنشائية وغيرها.

  الخروج و  الشركات وممرات الحركة مع تأكد فتحات الدخولتحديد حيز العمل ومناطق عرض

 من الموقع بعد تجاهل الفتحات اإلنشائية الغير مرغوب فيها.
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  يعمل المصمم الداخلي على التصميم الدقيق للمخطط الهندسي حسب العناصر الرئيسية في

 الفعالياتمساحات  وتوزيعها،منصات العرض  ،حركة مخارج، ممراتمن مداخل و المعرض 

دقيق وعرضها على الجهة المنظمة  للزوار، بشكلالخدمات العامة  الترفيهية، ومناطق

 حسب رغبة العميل حتى يتم اعتماد التصميم النهائي. والتعديل عليهاللمعرض 

 تجهيز المنجز د التصميم العام الداخلي للموقع بيبدأ عمل المصمم الجرافيكي بعد اعتما

 واستقطاب الشركاتللمعرض  والتسويق المتكامل اإلعالنو ترويج الجرافيكي المختص بال

بالمعرض باإلضافة لعمل التصاميم الداخلية الخاصة بممرات الحركة  لالشتراكالمستهدفة 

 المعرض.عن الفعاليات الترفيهية القائمة داخل  اإلعالنو  للزوار اإلرشادية واللوحات

  بتحديد ميزانية مالية قليلة إلقامة  والشركات المشاركةفي حال قيام الشركة المنظمة للمعرض

 ومعقدة بلمنصات العرض يتم استخدام المنصات النمطية التي ال تحتاج لتصاميم خاصة 

 حسب التصميم الداخلي المعتمد.  وتركيبها بالموقعيتم ترتيبها 

 التصاميم  يقوم المصممين الجرافيكيين المعتمدين من الشركات المشاركة بالمعرض بعمل

الخاص للشركات من بوسترات واعالنات تحمل أفكار تسويقية والتسويق الخاصة بالترويج 

 مختلفة حسب رؤية وهدف الشركة تثبت على المنصات النمطية.

  المراحل التالية تختص بالشركات المشاركة بالمعارض المؤقتة ذات الميزانيات المرتفعة التي

يفتح افق جديد  المصممين حيثهور مما يشكل تحديا أمام بالجم والتأثيرتبحث عن التميز 

  وتتحدد بالخطوات التالية:التنافسية لألفكار 

لمنصة العرض الخاصة بها حسب عدة  والمساحة المناسبينتقوم كل شركة باختيار المكان  -

 وغيرها. وزاوية رؤيةاعتبارات من تكلفة 
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عقد اجتمام للشركة المشاركة بالمعرض مع المصممين والشركة المشاركة لمناقشة النقاط  -

  :النقاط ومن هذهالرئيسية للتصميم 

 .الخدمة المقدمة للجمهور والمنتج أونوم الشركة   -3

التفاصيل  والعلمي وغيرها منما هو الجمهور المستهدف فئته العمرية ومستواه الثقافي  -2

 .المهمة بالتصميم فهو محور العمل ككل

 .العامة ةالتسويقيوهدفها وفكرتها رؤية الشركة  -1

 .الميزانية المالية المحددة لتصميم وتنفيذ منصة العرض -4

 .المدة الزمنية المحددة للتسليم والتركيب -5

يبدأ المصمم الداخلي بتصميم الشكل المبدئي لمنصة العرض من خطوط وكتل ضمن  -

الشركة الموجهة  مع التأكيد على فكرة ورسالة وارتفامالفراغ المحدد من طول وعرض 

للجمهور لتخدم الهدف المراد منه التصميم مع الحفاظ على المعايير الجمالية والوظيفية 

المصمم الجرافيكي المختص  التصميم بمساعدةى لفكرة وتتم الخطوة ووضع الخطوط األول

بعمليات التسويق والترويج وذلك بتحديد األماكن المناسبة لوضع الشعار والبوسترات 

مبدئي لأللوان والخامات المناسبة  الختيارباإلضافة  اإلعالنية والمنجز الجرافيكي الخاص

 .للتصميم

كمخطط هندسي دقيق ثنائي األبعاد للحفاظ على يتم رسم الفكرة المبدئية من التصميم  -

 متجسي يتم ثم ،الجانب المهني فال تحدث مشاكل فنية أثناء التنفيذ والتركيب بالموقع

 إدراك الفكرة.حتى يتمكن العميل من تخيل التصميم و  تحاكي التصميم بصورة ثالثية األبعاد

ل بوضع المالحظات والتعديالت العميويقوم يتم عرض التصميم ثالثي األبعاد على العميل  -

 المناسبة حسب رؤيته الخاصة.
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حتى  وتتكرر العمليةيقوم المصمم الداخلي بعجراء التعديالت بناء على مالحظات العميل  -

 والتوقيع عليهاالتصاميم النهائية من قبله  اعتماديتم 

ومواقع ات يتم تقديم التصميم النهائي لشكل المنصة إلى المصمم الجرافيك لتحديد مساح -

 الجرافيكي بشكل دقيق. المنجز

 وتوريدها للمصمميقوم المصمم الداخلي بتفريد المسطحات الخاصة بالمنجز الجرافيكي  -

 الجرافيكي بالقياسات الدقيقة الواقعية.

يبدأ المصمم الجرافيكي بعمل التصاميم ضمن المساحات المحددة سابقا بناء على  -

ولكن من التسويق  والغرض المرادله  والرؤية الخاصةالمتطلبات التي يريدها العميل 

 .ويجذب االنتباهمؤثرا المصمم الخاص مع مراعاة أن يكون التصميم  بأسلوب

ثم إجراء  به،الخاصة  وأخذ المالحظاتيتم عرض التصاميم الجرافيكية على العميل  -

تصاميم من العميل العملية حتى يتم اعتماد ال وتتكرر هذهالتعديالت والمالحظات المطلوبة 

 .والتوقيع عليها

ترجع التصاميم النهائية الجرافيكية للمصمم الداخلي إلدخالها على التصميم ثالثي األبعاد  -

حيث يستخدم تقنيات  للفراغ،العام النهائي بعد اشغال المنجز الجرافيكي  وإخراجه بالشكل

ض بشكل يحاكي الواقع من تقديم التصميم النهائي المتكامل لمنصة العر  وبرامج بمقدورها

 المؤثرات البصرية.  ولون وإضاءة وغيرها منملمس 

 وفي حاليعرض التصميم المتكامل النهائي على العميل لتوضيح الرؤية النهائية للتصميم  -

والتوقيع حتى يتم اعتمادها  وتتكرر العمليةأي تعديالت فيقوم المصممين بالتعديل  اقتراح

 . عليها
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 والميزانية المقررةيتم تحديد المواد الخام النهائي لتنفيذ التصميم بناء على شكل التصميم  -

  .للتنفيذ

 :في المرحلة ينقسم االنجاز الى قسمين -

  مخططات توضيحية لغايات وعمل المصمم الداخلي يعيد تفريد الشكل النهائي المعتمد

والكميات التنفيذ ترسل للجهة التنفيذية من العمل مع ارفاق جدول بالمواد الخام 

 .في العمل المستخدمة

  نفس الوقت يقوم المصمم الجرافيكي بعمل تصاميم الشركة المطبوعة والرقمية وفي

  .الخاصة بالتسويق والمبيعات والتي ال ترتبط بالمنصة

المصممين متابعة اعمال التنفيذ واالشراف على التركيب في الموقع حتى يضمنان على ويبقى  -

( الذي يوضح عمليات التركيب 18كما في الشكل ) النتيجة النهائية للعميل

                      بالموقع.

( تصميم شركة 9103معرض طبي في فندق حياة عمان )  sanofi( مراحل تركيب شركة أ38الشكل )
(onsite design) 
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 GULFOOD (9108 )معرض  قيد التنفيذ شركة ابو عودةج( منصة عرض 38الشكل )
 (onsite design)تصميم شركة 



77 
 

 الدراسات السابقة

 .الوردانى إبراهيم محمود حسام: الباحث اسم

 التشكيلية للفنون  المتنقلة العرض قاعات في والتأثيث الفراغ بين العالقة: البحث اسم

 حلوان جامعة_  ةالتطبيقي الفنون  كلية – واألثاث الداخلي التصميم-ماجستيـر: النشر جهة

 مصر_  الجيزة_

 9111: النشر تاريخ

 نتائج عدة إلى وخلصت العرض قاعات في واألثاث الفراغ بين العالقة موضوم البحث تناول

 إلى توصلت كما اإلبدام على بقدرة وتزودها القومي الوعي الشعوب تمنح المعارض أن ،منها مهمة

 وتوزيع وارتفاعات ومساحات ألوان من المتنقلة بالمعارض الخاصة والتنفيذ التصميم وأسس قوانين

 .للمعرض الوظيفي الغرض مع تتناسب حتى خام ومواد

أتفق مع هذا البحث في فكرة تطبيق األنظمة الفنية التصميمية الجديدة في تشكيل الفراغ 

 .يتفق مع طبيعة ونوم العرض بأسلوب

 .مصطفى عبده حسن عبير: الباحث اسم

 .اإلعالني االبهار عنصر لتحقيق تشكيلية كأداة الضوء: البحث اسم

 .مصر –ن حلوا جامعة- التطبيقية الفنون  كلية: النشر جهة

 9113: النشر تاريخ

 أثر وبحث ،باللون  الضوء عالقة دراسة خالل من تشكيلية كخامة الضوء البحث تناول

 على المبنية الفنية األعمال بعض من قدم نماذجو  الفوتوغرافي التشكيل على الضوئية المصادر
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 النفسي التأثير دراسة خالل من الفوتوغرافي اإلعالن سيكولوجية دراسة تناول كما. الضوء توظيف

 إقنام.و  إبهار من يةاإلعالن والوظيفة الفني التصميم لعناصر كمحصلة

ويظهر تشكيلية يضيف  خامة واعتبارهاتفق مع هذا البحث في توضيح أهمية الضوء 

العمل الفني خصوصا التصاميم المجسمة كما هو في منصات العرض في المعارض  جماليات

يجذب  والمنتجات بشكليشكل الضوء فيها عنصرا مهما في إظهار التصميم  وهي التيالمؤقتة 

النفسي على األفراد من خالل دراسة  اإلعالنفي نقطة تأثير  ةالجمهور كما اتفق مع الباحث

 .وتقنع المتلقيالمحورية التي تؤثر  وإدراك للنقاطلما يحققه من معرفه  اإلعالن ةسيكولوجي

  عنايت إسماعيل محمود المالح، محمود الدالل، أحمد محمد فايزة الباحث:اسم 

 الفراغي الحيز داخل المدرك لتصميمل السيكولوجية اللغة البحث:اسم 

 /العلمي البحث عمادة9ملحق ،34 المجّلد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم دراسات، النشر:جهة 

 األردنية الجامعة

  9106: النشرتاريخ 

 والذاتية الوظيفي األداء بين الداخلي للحيز اإلدراكية المنظومة يتناول هذا البحث موضوم

 إنسانية إدراكية كمنظومة الداخلي الحيز ة تبدأ منأساسيمحاور  ثالثة خالل من وذلك االنسانية

 البنائية العملية تعريف ثمه أدراك على الحاكمة اإلنسانية والعوامل للتصميم اإلدراكي البعد حيث

 العملية دراسة من خالل وذلك الحيز داخل فكرية كأداة  والبيئة اإلنسانية المؤثراتو  المدرك للتصميم

 كمعالجة الحسى اإلدراكباإلضافة إلى  المعمارية، البيئة وبيئة الحسية المعالجات بين اإلدراكية

 بين المتلقي تجمع والتي المدرك للحيز المعاصر التصميم ويتناول الفراغي داخل الحيز تصميمية

 محققا الحديثة التقنية المعالجات في متمثال الماديالتصميم  وجوانب الالمادية أدراكه جوانب

 .التفاعلية لوظيفته
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أن التصميم الناجح للحيز والفراغ الداخلي يحقق وهي اتفق مع هذه الدراسة في نقطة رئيسية 

الوظيفة التفاعلية لألشخاص الشاغلين له مع إضافة محتوى فكري يمكن إدراكه من قبل الجمهور 

أداة تأثير فكري وهذا ما يهدف اليه التصميم  اعتبارهحيث يمكن  الجرافيكي،وهو ما يمثله المنجز 

 ؤقتة.المتكامل لمنصات العرض في المعارض الم

  .الرحيلي عايض بن عوض بنت فدوى  الباحث:اسم 

 بكلية الفنية األعمال لمعارض الداخلي التصميم على الحديثة الخامات تأثير البحث:اسم 

 .المنزلي االقتصاد

 السعودية _ جامعة أم القرى : جهة النشر

  9101:لنشرتاريخ ا

تناول البحث دراسة وتحليل التطور المستمر للمعارض الفنية على مستوى العالم والمملكة 

باإلضافة إلى تصور شامل ألنماط التصميم الداخلي ودوره في خلق فراغات  خاصة،السعودية 

 ذات فاعلية قصوى بالتأثير على جودة المنجز الفني والجرافيكي الشاغل له.

كيد التعامل المنطقي التام في اإلستفادة بشكل مباشر من اتفق مع هذه الدراسة في تأ

الخامات الحديثة وتطبيقها بشكل فعال في تصميم الفراغ الداخلي بالمعارض المؤقتة باإلضافة إلى 

في محاولة علمي يؤكد أهمية محاور الحركة الداخلية  اتجاهاعتبار أن العمارة التقنية الحديثة 

 والوظيفة.لتحقيق التوافق بين الشكل 
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 carole nevesالباحث: سم إ

  العمليات، األدوار. البنية. الغرض. المعارض.صنع  البحث:سم إ

 The Making of Exhibitions Purpose،Structure، Roles and Proces 

والتحاليل للدراسات    Smithsonian Institutionتم اعداد هذه الورقة من خالل مكتب 

 واشنطن من خالل عينة من الشركات الخاصة بالمعارض.  الورقة في وكانت هذه

 9119: نشرتاريخ ال

ناقش البحث استكشاف العالقة الرئيسية بين الصفات التشكيلية للمؤسسات اإلنتاجية 

والترويج متضمنه دورها في العمل التسويقي  المعارض المؤقتة بالنسبة للتسويق وبين عملالخدمية 

الدراسة هي الورقة  وكانت هذهسلسة من األبحاث المختصة في مجال المعارض  وقدم الباحث

أن تحصل  وما يمكنوضحت الدراسة أهمية المعارض المؤقتة لهذا النوم من الشركات  األخيرة،

عدد قليل جدا من حيث أن  من أهداف ربحية من خالل المعارض. وما ستحققهعليه من انتشار 

ولكن العديد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم  المعارض، الختيارسمية المؤسسات لديها معايير ر 

ناقشوا بسهولة المعايير المفترضة. وتشمل المعايير العالقة بالرسالة والجدارة والقدرة على التمويل 

عارة( وجمهور الجمهور وجاذبيته. وافق متاًحا على سبيل اال ومدى توافر األشياء )داخلًيا أو

يتم  العلى أن بيانات المهمة واسعة بما فيه الكفاية بحيث  عام،بشكل  المقابالت،المشاركون في 

" بشكل عام أنها موافقة من أخصائي  الجدارة ئم. ُيفهم "تال الرفض أفكار المعارض أبًدا ألنها 

 .محتوى داخلي

من عوائد ربحية مالية  وما تقدمهأهمية المعارض المؤقتة  أتفق مع هذه الدراسة على تأكيد

مما يرفع نسبة التنافسية مع  وتسويق وترويجعلى الشركات المشاركة من قوة عرض  وما تضيفه

 نظيراتها من الشركات.
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 (GÜNEŞ ÖZKAL) جونس أوزكال الباحث:إسم 

 والتحويل واإلقرار، العزل،معرض الفضاء كموقع من بعنوان  البحث:إسم 

Exhibition Space as the Site of Isolation، Unification، and 

Transformation 

 إسطنبول. –في تركيا    Middle East Technical University جامعة النشر:جهة 

 9116 النشر:تاريخ 

مكانيات المعمارية في ممارسة العرض، والتي تعمل في هذه الدراسة إلى فهم اإل هدفت

تقييم مساحة المعرض تعيد  حيثظروف قاسية من الحاالت والبيئات والعالقات المتغيرة باستمرار 

الطرق التي و كموقع "عدم التحديد" الذي يحدده التفاعل الجدلي للمساحة المعمارية والشيء الفني. 

فاعالت األجسام الفضائية، وستكون األدوات المعمارية المستخدمة يتم بها بناء أشكال مختلفة من ت

حدث المعرض هي نقاط المغادرة في هذا التحقيق. وفي هذا الصدد، سيتم توضيح  الستيعاب

وسائل "التعيين" باستخدام األدوات المفاهيمية "العزلة" و"التوحيد" و"التحول". بمساعدة هذه الحاالت 

 الثالث.

أن اعادة قراءة مساحة المعرض كموقع لعدم الدراسة  ت لهاتوصلمن أهم النتائج التي و 

وجهات نظر جديدة لكل من  ويوفر ،تحديد من خالل التفاعل الجدلي للمساحة والفن الكائن

يمكن أن تكون مساحة المعرض واحدة من أكثر األماكن حيث  ،اإلضافيةالتخصصات والدراسات 

بداًعا حيث يتم تطويرها دون تحديد المستخدم النهائي بوضوح. ال يقتصر هذا المعمارية إثارة وإ

 بل أيًضا على أدوات الهندسة المعمارية.  فحسب،المعماري  اإلنتاجعلى حدود 
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بدام في األعمال ظهار اإلئة المعارض هي البيئة المناسبة إلأن بيفي مع هذا البحث  اتفق

فضاءات مفتوحة تفتح آفاق جديدة  والداخلي فهيالجرافيكي  المختلفة ومن ضمنها التصميم

 إلبداعات جديدة مبتكرة.

  ي صباح نجمقرا الباحث:إسم 

 شكاليةشكالية اإلإ الجرافيكي:الفضاء والفراغ في التصميم  البحث:إسم 

 709الى  621من صفحة  0مجلد  909جامعة بغداد العدد  النشر: مجلةجهة 

 9101 النشر:تاريخ 

الى التحقيق في الفضاء و الفراغ و بيان مواضع استخدامها في التصميم  هدفت الدراسة

 االصطالحيعدم التمييز بين التعريف اللغوي للكلمة والعريف في مشكلة القدم الباحث و الجرافيكي 

وكذلك تداخل مصطلح الفراغ في التصميم الجرافيكي  ،لها مما أدى الى خلل في فهم الفضاء والفراغ

صل من أهم ما تو و ، خرآاقتباس تعريف الفراغ في مجال  مع مصطلح الفراغ في العلوم األخرى او

مكون خام وصمت  والفراغ هو شيءيحدث به  فضاء ال نتائج أن الفضاء الفارغ هوإليه من 

يصبح  ،تي يأتي فيها الشكل يتصل مع الفراغبصري واسراف األداة )تستخدم الغرض في اللحظة ال

 .(امرئي مرئيً الال

معاني مصطلح الفراغ والفضاء في ين بن هناك ضرورة في التمييز أاتفق مع هذه الدراسة 

 التصميم عن باقي العلوم األخرى لما له من أهمية ودور على التصميم الجرافيكي.
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  مي أحمد شعبان الياس الباحث:إسم 

المؤقتة لصاالت  وإنتاج المنشآتتطبيقات العلوم التكنولوجية الحديثة في تصميم  البحث:إسم 

 العرض المتنقلة

 _ لبنانبيروت  جامعة اجريت هذه الدراسة في النشر:جهة 

 9106 النشر:تاريخ 

مشكلة تهميش نوعية المنشآت المتحولة والمتنقلة لصاالت العرض حيث تبرز  فيبحثت و 

التصميمية والتقنية التي يتطلب من المصمم وضعها واختارت الباحثة  االعتباراتصعوبة وضوح 

للبحث لما فيه من حاجة ألنوام التصاميم المتطورة لتسهل  المتنقلة موضوم المعارض المؤقتة

. ومن النتائج التي توصلت إليها عمليات التركيب والفك وقابلية االستخدام في بيئة يضعها اإلنسان

 والجمالية الخاصةفي كل النواحي العملية  والعملية التصميميةدور المصمم توضيح الدراسة 

العرض المؤقتة وصوال لتنفيذ  والداخلي والجرافيكي لصاالتبالمعارض من الجانب المعماري 

 األثاث المستخدم في العرض.

ووظيفية وشكلية دور التصميم في إيحاد حلول عملية  إظهارأتفق مع هذه الدراسة في 

 .والمتنقلةكما هي في المعارض المؤقتة  وتواجه صعوباتالبيئات التي تحتكم لمحددات  ضمن

 .حنين خالد عبد اللطيف ابو نصر الباحث:إسم 

 التحف.التصميم الداخلي لمعرض  البحث:إسم 

 نابلس  –جامعة النجاح الوطنية  النشر:جهة 

 9107 النشر:تاريخ 

دراسة الفكر التصميمي لمعرض التحف وطرق التعبير المختلفة من  هدفت هذه الدراسة إلى

قبل المصمم والعمليات التشكيلية المستخدمة في التصميم، باإلضافة إلى الدراسة التطبيقية على 
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أمثلة المعارض المحلية والعالمية بهدف التعرف على جوانب التصميم الداخلي لمعرض التحف 

قسام ألالتعريف بالتحف وأنواعها وأقسامها المختلفة وبوجود هذه ا الدراسةت تناولو ، ومدى كماليتها

فعن طريقة عرض كل قسم تختلف عن األخرى، اتباعا إلى المعايير والمقاييس التي يجب مراعاتها 

في معالجة الفراغ، وتتلخص أهمية البحث، بعيجاد طريقة تصميم داخلي وعرض جديدة لبيع التحف 

وفر الراحة للزبائن داخل المعرض و تساعد الزائر على تخيل القطعة التي يريد تظهر جماليتها وت

هذه الدراسة على دور المصمم الداخلي في عمليات العرض  وتظهر  شرائها بالشكل الصحيح

في تصميم واجهات عرض التحف على تصميم  ةها الباحثتالتي ذكر  رللتحف و تنطبق المعايي

 في المعارض المؤقتة. واجهات عرض السلع و الخدمات

 stipanie jane، mckinnon lambert الباحث:إسم 

الممارسات الجذابة إعادة التفكير في تطوير المعرض السردي في ضوء المنحة  البحث:إسم 

 السردية

Engaging practices re-thinking narrative exhibition development in 

light of narrative scholarship  

 massey university، Palmerton north، new zealand النشر:جهة 

 9112 النشر:سنة 

والمتاحف للمعارض  والتطبيق الفعليتهدف هذه الدراسة الى التمييز بين نظرية الرواية 

 فراغ والخروج إلىوضعيات الدخول  واعتمادها لتغييرالمعارض القائمة  تقييم وتعرض كيفية

ومحاولة باإلضافة الى تحديد نقاط الضعف الموجودة في المعارض القائمة  الداخلي،المعرض 

 المعارض بما يتناسب مع نوم العرض. وتحسين أداءعن الحلول  البحث
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المشاكل التي  والبحث فيالمقامة  والتقييم للمعارضاتفق مع هذه الدراسة في أهمية النظر 

طوير المعرض باستخدام العقليات الفكرية تواجه شركات التنسيق للوصول الى حلول مناسبة لت

 .والتصميمية للمكان

 marit simonsson الباحث:إسم 

 إزاحة المساحات التصميم المكاني والخبرة واألصالة في المتاحف البحث:إسم 

Displaing spaces spatial design ، experience ، and authenticity in 

museums 

 umea university النشر:جهة 

 9104 النشر:سنة 

للمعارض  والفراغ الداخليفضاء على التحليل تأثير التصميم  الدراسة إلىهذه  تهدف

 تساعد الزوار في فهم رسالة المعرض )الجرافيكية( التيالتصاميم و  والمتاحف وتحليل االشكال

وفراغات الدراسة إلى أن فضاءات  وقد خلصت المكان. توزيعاتضمن  وتسهيل حركتهم العامة

المكونات الرئيسية للمعرض تؤثر على بعضها  أنال يمكن ان تنفصل عن محتوياتها و  المعرض

 البعض من خالل تشكيل معين.

 ومحتويات كجزءفراغ  المعارض مناتفق مع هذه الدراسة في أهمية التعامل مع تصميم 

باإلضافة الى توضيح  ووظيفية مختلفةالفصل بينهم حيث تربطهم عالقات شكلية  وال يمكنواحد 

خصوصا في المعارض المؤقتة لما تحتاجه الشركات العارضة من  )الجرافيكية(أهمية التصاميم 

 .وتسويق لهااعالن 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

هي المتبعة في تطبيقها، و  الطريقة المعتمدة في الدراسة واإلجراءات الثالث تناول الفصل

 :على النحو اآلتي

 منهج الدراسة

إذ تم استخدام المنهج الوصفي لغرض وصف  ،الدراسة المنهج الوصفي التحليلي تاستخدم

ثر أ) بـ المتمثلة وأبعادها جماليات التصميم الجرافيكياثر  تقييمهم حول العاملين استجابات 

، تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي، اعمال لجرافيكي، دور التصميم الجرافيكالمصمم ا

 راغالفتقييمهم على  (، وكذلكمشتركة بين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء الداخلي

لتسويق ، عمليات ااظهار المعارض بشكل جمالي)بـ المتمثلة وأبعادها الداخلي للمعارض المؤقتة

كما تم ، (الدمج في مراحل العملية التصميمية، اتمام اعمال التصميم في المعارض، اإلعالنو 

الداخلي  راغاستخدام المنهج التحليلي لغرض قياس أثر جماليات التصميم الجرافيكي على الف

 .للمعارض المؤقتة

 عينتهامجتمع الدراسة و 

شركات التصميم وتنفيذ وادارة المعارض في  العاملينيتكون مجتمع الدراسة من كافة 

اعتبار مجتمع الدراسة عينة لها، والبالغة عددها تم ونظرا لمحدودية حجم مجتمع الدراسة  االردنية،

داد تم استر  ،بالدراسةالمشمولين على  استبانة( 70) بتوزيع ةالباحث تشركة عامله، حيث قام( 22)

للتحليل لعدم صالحيتها  اتاستبان( 4)المستردة تم استبعاد  االستبيانات، وبعد تدقيق استبانة( 64)
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الصالح و اإلحصائي بسبب عدم االجابة على بعض األسئلة الواردة فيها، وعليه فأن العدد المسترد 

 :  اآلتي( 3-1)كما هو موضح في الجدول رقم  .ةاستبان (60للتحليل اإلحصائي بلغ )

 والصالحة للتحليل اإلحصائي دهوالمستر  عدد االستبانات الموزعة(: 3-1)الجدول 

عدد االستبيانات 
 الموزعة

عدد االستبيانات 
 المستردة

نسبة 
 االسترداد

عدد االستبيانات 
 الصالحة للتحليل

نسبة االستبيانات 
 للتحليل  ةالصالح

70 64 %91.4 60 %93.8 

تم توزيع أفرادها حسب  عامل، (60)عينة الدراسة النهائية البالغة  تحديدنتهاء من االوبعد 

 :  وعلى النحو اآلتي ،خصائصهم الشخصية والوظيفية

  الجنس:العاملين حسب متغير توزيع  - 0

هم العاملين أن أغلب  (،3-2) الواردة بالجدولالجنس  بمتغيرالمعطيات الخاصة  توضح

 32  في حين بلغ عدد االناث  ،(63.3%)ذكر وبنسبة مئوية  38عددهم  إذ بلغ فئة الذكورمن 

 .خليط من الذكور واالناثمجتمع الدراسة  يدل على أنانثى، هذا 

 الجنس حسب  العاملينتوزيع (: 3-2)الجدول 

 %النسبة المئوية  التكرار   الجنس الشخصية الخاصية

 الجنس  
 %63.3 38 ذكور 
 36.7% 32 االناث 

 100% 60 المجموع 

 :حسب متغير العمر العاملين توزيع -9

لمشمولين ل المتعلقة بالفئات العمريةو  التالي، (3-3)تبين من معطيات الجدول رقم 

( عامل 49)بلغ  إذ سنة( 35اقل من  25-)ة العمري ةهم من الفئالعاملين أغلب  أن بالدراسة،
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. المئوية األخرى للفئات العمرية ألفراد عينة الدراسة النسب، وهي أعلى من (80%مئوية )وبنسبة 

  المتوسطات.من المجتمعات ذات األعمار  تبروهذا يدل على أن مجتمع الدراسة يع

 مرتبة تنازليا حسب فئاتهم العمرية العاملينتوزيع (: 3-3)الجدول 

 :المؤهل العلمي متغير حسب العاملينتوزيع  -3

 لمشمولينل المؤهل العلميالمتعلقة بمتغير و  التالي،( 3-4)معطيات الجدول رقم  توضح

وبنسبة ( عامل 47)عددهم  إذ بلغ (البكالوريوس)حملة شهادة هم من العاملين أن أغلب  بالدراسة،

وهذا يدل على أن . المئوية األخرى ألفراد عينة الدراسةالنسب ، وهي أعلى من (78.3%)مئوية 

  غالبيتهم من حملة شهادة الدرجة الجامعية األولى.مجتمع الدراسة 

 مرتبة تنازليا مؤهالتهم العلميةحسب  العاملينتوزيع (: 3-4)الجدول 
 %النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي فئات الشخصية الخاصية

 المؤهل العلمي

 78.3% 47 بكالوريوس 
 11.7% 7 دبلوم عالي
 6.7% 4 ماجستير 

 1.7%   1 دكتوراه 
 1.7 1 ثانوية عامة 

 0 0 تخصص اخر 
 %100 60 المجموع

 

 %النسبة المئوية  التكرار  العمر )سنة( فئات الشخصية الخاصية

 

 العمريةالفئات 

 

 80% 49 35اقل من  -25
 10% 6 25اقل من 

 8.3% 5 45اقل من 35 –
 1.7% 1 55اقل من  45  -
 0 0 سنة فأكثر 55

 100%   60 المجموع
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:متغير التخصص العلميحسب  العاملينتوزيع  -4  

لمشمولين ل بالتخصص العلميالمتعلقة و  التالي، (3-5)معطيات الجدول رقم  شيرت

عامل وبنسبة  32))اذ بلغ عددهم  غالبيتهم من حملة شهادة التصميم الجرافيكي،أن  إلى بالدراسة،

التخصصات من المجتمعات ذات  تبروهذا يدل على أن مجتمع الدراسة يع (.%53.3)مئوية 

 الجرافيكية.

 التخصص العلمي مرتبة ترتيب تنازلياحسب  العاملينتوزيع (: 3-5)الجدول 
 %النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي فئات الشخصية الخاصية

  التخصص العلمي 

 53.3% 32 تصميم جرافيكي
 41.7%   25 تصميم داخلي

 3.3% 2 ادارة اعمال وتسويق
 1.7% 1 اقتصاد ومحاسبة
 0          0 تخصص اخر 

 100% 60 المجموع

 :الوظيفي العاملين حسب متغير المركزتوزيع   – 1

أن أغلب  (،3-6) الواردة بالجدول المركز الوظيفيالمعطيات الخاصة بمتغير  توضح

  .(53.3%)عامل وبنسبة مئوية ( 31)فئة وظيفية مصمم جرافيكي اذ بلغ عددهم هم من العاملين 

 المركز الوظيفي مرتبة تنازلياحسب  العاملينتوزيع (: 3-6)الجدول 
 %النسبة المئوية  التكرار  المركز الوظيفي فئات الشخصية الخاصية

 المركز الوظيفي

 %53.3 32 مصمم جرافيكي 
 41.7% 25 مصمم داخلي

 3.3% 2 مدير اداري ومالي 
 1.7% 1 اداري وتسويق  

 0 0 عالقات عامة
 0 0 مركز اخر 
 100% 60 المجموع 
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 : متغير سنوات الخبرة حسب العاملينتوزيع  -6

أن أغلب  (،3-7) بالجدول الواردةسنوات الخبرة المعطيات الخاصة بمتغير  توضح

 ،(60%)عامل وبنسبة مئوية ( 16)عددهم  إذ بلغ سنة( 10اقل من  – 5)فئة هم من العاملين 

 .من الخبرات الحديثةيدل على أن مجتمع الدراسة وهذا 

 سنوات الخبرة مرتبة تنازلياحسب  العاملينتوزيع (: 3-7)الجدول 
 %النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة  فئات الشخصية الخاصية

 سنوات الخبرة 

 %60 36 سنة 10اقل من  –5
 15% 9 سنه 15اقل من 10-

 11.7% 7 سنة 20اقل من  – 15
 6.7% 4 سنوات  5اقل من 

 %5 3 سنة  25اقل من  -20
 %1.7 1 سنة فأكثر  25

 100% 60 المجموع 

 جمع البيانات مصادر

لتحقيق أغراض إجراء هذه الدراسة والتي تهدف إلى وصف وقياس أثر جماليات التصميم 

المصادر التالية لغرض  تقد اعتمد دراسةفعن ال المؤقتة،الداخلي للمعارض  راغالجرافيكي على الف

 :كاآلتيجمع البيانات، وهي 
 :المصادر األولية -أ

بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة  هذا النوم من المصادر تمثليو   

 الدراسة، وأن هذه االستبانة تعتبر أداة لجمع البيانات حاوروفقا إلى م التي تم تصميمها( االستبانة)

ما ورد  بناء علىحيث تغطي كافة متغيرات أنموذج الدراسة المقترح وذلك الدراسة  إلجراءالالزمة 
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بموضوم الدراسة، وسوف يتم تسليط الضوء  عالقةفي اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات ال

 .الالحقة( ج)في الفقرة ووضوحا شكل أكثر تفصيال ب( االستبانة)على أداة الدراسة 

 : الثانويةالمصادر  -ب

 مكتبات فرة فياوهي المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل المصادر المتو 

الكتب والتقارير )المراجع األدبية للدراسات السابقة مثال ذلك كذلك من خالل الجامعات األردنية و 

، وكذلك (والنشرات والدوريات، ورسائل الماجستير، وأطاريح الدكتوراه  والتسويقيةاإلدارية واألبحاث 

بموضوم الدراسة، منها على وجه  المتعلقةاالعتماد على المعلومات المنشورة على شبكة االنترنت 

للمعارض  والفراغ الداخليالتصميم الجرافيكي  جماليات مجالالتحديد المعلومات التي تبحث في 

 .المؤقتة

 :االستبانة -ج

المتمثلة أثر جماليات التصميم الجرافيكي  لغرض قياس( االستبانة)تصميم أداة الدراسة  تم

تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم ب )اثر التصميم الجرافيكي، دور التصميم الجرافيكي، 

 راغالف على( الداخلي، اعمال مشتركة بين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء الداخلي

، عمليات التسويق اظهار المعارض بشكل جمالي)بـ المتمثلة وأبعادها الداخلي للمعارض المؤقتة

بحيث ، (الدمج في مراحل العملية التصميمية، اتمام اعمال التصميم في المعارض، اإلعالنو 

إذ سيتم توضيح  ،تغطي كافة المحاور التي تناولتها مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وفرضياتها

 .ة النهائي صيغتهاب االستبانةلدراسة في المبحث التالي، للحصول على امراحل تصميم أداة 
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 مراحل تصميم أداة الدراسة:

أداة الدراسة تم تصميم  ،نتهاء من تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وفرضياتهااالبعد 

المتغيرات الواردة في أنموذج الدراسة المقترح.  علىيسلط الضوء )االستبانة( وصياغة فقراتها بما 

 اآلتية:على األجزاء  النهائيوقد شملت األداة بشكلها 

 للعاملين في المعارض االردنية المؤقتة. الخصائص الشخصية والوظيفية  -أ

 ،المؤهل العلمي العمر، الجنس،)بـ للعاملين الشخصية والوظيفية تتمثل الخصائص 

 .الخبرة( سنواتالوظيفي،  المركز العلمي،التخصص 

  المتغيرات المستقلة: -ب

التصميم  أثر) ـبالمتمثلة  جماليات التصميم الجرافيكي بأثر المستقلة المتغيراتتتمثل 

الجرافيكي، دور التصميم الجرافيكي، تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي، اعمال مشتركة 

 .(الداخليبين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء 

 :المتغير التابع -ج

اظهار )بـ المتمثلة  وأبعادها الداخلي للمعارض المؤقتة راغالفب التابع المتغيرويتمثل 

الدمج  المعارض،اتمام اعمال التصميم في  واإلعالن،عمليات التسويق  جمالي،المعارض بشكل 

 .التصميمية(في مراحل العملية 

فقرة ( 18)ها النهائية تتكون من ورتبص الدراسةفقد أصبحت أداة  ،تقدمعلى ما  وتأسيسا

العاملين في شركات التصميم وتنفيذ وادارة ، والموجهة إلى 1)الملحق رقم )كما هو موضح في 

 : الباحث القيام بما يأتينبغي بإذ ي االردنية،المعارض 

  



334 
 

 اختيار مقياس االستبيان: -1

( خماسي التدريج لغرض اجراء الدراسة، لكونه Likert Scaleتم اعتماد مقياس ليكرت )

، لسهولة فهمة عينة الدراسةيعتبر من أكثر المقاييس استخداما لوصف وتحليل استجابات أفراد 

الخاضعة لالختبار عن مدى استجابتهم وموافقتهم  عينة الدراسةوتوازن درجاته، حيث يشير أفراد 

 :على النحو اآلتيلمقياس المذكور، و حول كل فقرة من فقرات متغيرات الدراسة وفق ا

 ال أتفق تماما ال أتفق أتفق إلى حد ما أتفق أتفق تماما

 ( درجة1) ( درجتان2) ( درجات3) ( درجات4) ( درجات5)

أثر جماليات التصميم  درجة الموافقة على تحليل لتحديدباعتماد مقياس  ةالباحث توقام

الجرافيكي، دور التصميم الجرافيكي، تعاون المصمم الجرافيكي  التصميماثر ) ـالمتمثلة بالجرافيكي 

 على( والمصمم الداخلي، اعمال مشتركة بين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء الداخلي

، عمليات هار المعارض بشكل جمالياظ) بـالمتمثلة  وأبعادها الداخلي للمعارض المؤقتة راغالف

، (الدمج في مراحل العملية التصميمية، اتمام اعمال التصميم في المعارض، اإلعالنالتسويق و 

مقسم إلى ثالثة مستويات، حيث تم احتساب درجة القطع من خالل حاصل الفرق بين أعلى قيمة 

محسوبة على مقسوما على ثالثة مستويات، أي إن درجة القطع ( 1)وأقل قيمة فيه ( 5)للمقياس 

 : اآلتيلدرجة االتفاق ك وبذلك تصبح المستويات الثالثة ، {1.33=  3/  5-1)})النحو اآلتي 

 مرتفع اتفاق مستوى  متوسط اتفاقمستوى  ضعيف اتفاقمستوى 

2.33 – 1 3.67 - 2.34 5 - 3.68 
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 : صدق األداة 2-

عرضها على تم ألداة الدراسة، ( Face Validity)لتحقق من الصدق الظاهري غرض ال

ومنهجية البحث  العلوم الفنون والعمارةفي مجموعة من الخبراء والمحكمين من ذوي الخبرة والمعرفة 

بما يجعل األداة أكثر دقة وموضوعية في  ،العلمي واإلحصاء التطبيقي بهدف االستفادة من خبراتهم

الهدف  ، وان 2))الملحق رقمكما هو موضح في  اممحك (10وقد بلغ عدد المحكمين ) ،القياس

الرئيس من تحكيم أداة الدراسة هو التحقق من انتماء الفقرات إلى متغيرات أنموذج الدراسة المقترح 

خذ بنظر االعتبار جميع مالحظات األوقد تم  ،ومدى صالحية الفقرات من الناحية اللغوية

عض اآلخر منها، المحكمين، إذ تم تعديل صياغة بعض الفقرات الواردة في االستبانة وحذف الب

( 18)االستبانة بصورتها النهائية من  كونتوإضافة فقرات أخرى لبعض محاور الدراسة، بحيث ت

 (.  1الملحق رقم )كما هو موضح في فقرة 

 :ثبات األداة 3-

( كرونباخ ألفا) ، تم استخدام معامل الثبات المتمثل بـالدراسةللتحقق من ثبات أداة 

(Cronbach's Alpha) قياس من أجل ، وذلك لحساب معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة

 ، والجدول(85.4%)، حيث بلغت نسبة الثبات لألداة الكلية (االتساق الداخلي لفقرات االستبانة)

 : يوضح ذلك( 3-8) رقم

 (االتساق الداخلي لفقرات االستبانة)نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة (: 3-8)الجدول 

 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات المتغيرات الرئيسية والفرعية 

 الداخليوالفراغ  جماليات التصميم الجرافيكي
   للمعارض المؤقتة

18 %85.4 
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 المنفذة: اإلجراءات 4-

الدراسة )االستبانة( والتحقق من صدقها وثباتها، تم  أداة من صياغة  اءنتهاالن أبعد 

المعينين من قبل في شركات التصميم وتنفيذ وادارة المعارض االردنية العاملين توزيعها على 

على المشمولين بالدراسة توضيح أهداف الدراسة قبل  ةوقد سبق عملية توزيع االستبانالشركة، 

، وتم التأكيد على أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة وهي ئهاعملية إمال

 ،مباشرة بعد ملئها من قبل المشمولين بالدراسة اتوقد تم جمع االستبان ،ي فقطلغايات البحث العلم

بعدها تم إدخال البيانات الصالحة للتحليل اإلحصائي إلى الحاسبة اإللكترونية لغرض معالجتها 

 إحصائيا والحصول على النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. 

 البيانات:ائية المستخدمة ألغراض تحليل األساليب اإلحص

تم إدخالها إلى الحاسبة  للدراسة،المطلوبة  لمتغيراتاجمع بيانات  عمليةنتهاء من االبعد 

إذ تم  ،االلكترونية للحصول على النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

(، SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )فرة في اتطبيق بعض األساليب اإلحصائية المتو 

 :كاالتيوهي  اإلحصائية،بهدف معالجة البيانات إحصائيا حيث تم استخدام بعض األساليب 

 : األساليب اإلحصائية الوصفية 1-

 (.Percentages)النسب المئوية و  (Replication Tables)الجداول التكرارية  -أ

 .(Arithmetic Mean) المتوسط الحسابي -ب

 .(Standard Deviation) االنحراف المعياري  -ج

 .(Cronbach's Alpha Coefficient)معامل كرونباخ ألفا  -د
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 :األساليب اإلحصائية التحليلية 2-

 (.One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)سميرنوف  -اختبار كولموكروف -أ

 (.One- Sample T-Test) لعينة واحدة ( T)اختبار  -ب

 (.-KMO) Meyer -Olkin Kaiser :اختبار مالئمة طريقة سحب العينة  -ج

 .(VIF- Variance Inflation Factors)اختبار عوامل تضخم التباين  -د

 .Multiple Linear Regression)) تحليل االنحدار الخطي المتعدد -ه
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 الفصل الرابع

  الدراسة التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات

 مقدمة

 استخداممن خالل الناتجة لبيانات لرض نتائج التحليل اإلحصائي ع الفصل الرابعتناول 

اعتماد تم و  (، (SPSSفرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةابعض األساليب اإلحصائية المتو 

 المتمثلةعينة الدراسة ( درجات لقياس وتقييم إجابات أفراد 5( من أصل )3معيار االختبار البالغ )

 متغيرات الدراسة المعنونة بـ االردنية حولشركات التصميم وتنفيذ وادارة المعارض بالعاملين في 

رض نتائج عقد تم و (. الداخلي للمعارض المؤقتة راغجماليات التصميم الجرافيكي على الفأثر )

 كاآلتي:  هذه الدراسة

 االجابة على أسئلة الدراسة تائج ن: 2-4

  للدراسة:السؤال الرئيسي 

 هل هناك أثر لجماليات التصميم الجرافيكي على الفراغ الداخلي للمعارض المؤقتة األردنية؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  تم حساب هذا التساؤل، علىلإلجابة 

 وعلىبمتغيرات الدراسة  شركات التصميم وتنفيذ وادارة المعارض االردنية المتمثلةالعاملين في 

 النحو اآلتي:

 

 

 

 



320 
 

 متغيرات الدراسة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 4-1الجدول )
 (N=60) 

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 قييمالت

1 
هار ظأثر التصميم الجرافيكي في ا

 المعارض المؤقتة األردنية بشكل جمالي
3.55 1.32 

 مرتفع 4

2 
دور التصميم الجرافيكي في عمليات 

 اإلعالنالتسويق و 

3.78 1.31 

 مرتفع 2

3 

الجرافيكي مدى وجود تعاون بين المصمم 
والمصمم الداخلي إلتمام أعمال التصميم 

 في المعارض المؤقتة

3.85 1.27 

 مرتفع 1

4 

مدى وجود اعمال مشتركة بين العمل 
الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء 
الداخلي ونقاط تالقي وارتباط تستدعي 

 الدمج في مراحل العملية التصميمية

3.58 1.28 

 مرتفع 3

 مرتفع - 1.29 3.69. العامالمتوسط  -

 

 البعد الثالثفقد بينت النتائج بأن  السؤال الرئيسي للدراسة، بعدفقرات  ما يتعلق بوصفأما 

مدى وجود تعاون بين المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي إلتمام أعمال التصميم في ) ومفاده:

شركات العاملين في ( في سلم أولويات تقييم األولى(، قد حصلت على المرتبة )المعارض المؤقتة

(، 1.27( وانحراف معياري )3.85بمتوسط حسابي بلغ )التصميم وتنفيذ وادارة المعارض األردنية  

هار المعارض المؤقتة األردنية ظأثر التصميم الجرافيكي في ا) ومفاده: جاء البعد االول في حين 
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شركات التصميم وتنفيذ العاملين في من وجهة نظر  واألخيرة (الرابعةبالمرتبة ) (بشكل جمالي

كما هو مؤشر  ،(1.32) وانحراف معياري (، 3.55، بمتوسط حسابي بلغ )وادارة المعارض األردنية

وبينت النتائج أن جميع المتوسطات الحسابية لفقرات هذا  ،في الجدول السابق البعدأمام فقرات هذا 

شركات التصميم  تقديرات العاملين في وهذا يعني إن، (3أكبر من معيار االختبار البالغ ) البعد

اي انه أثر  (مرتفعا)ت كانو كانت )إيجابية(،  على هذا السؤالوتنفيذ وادارة المعارض األردنية 

 .هممن وجهة نظر جماليات التصميم الجرافيكي على الفراغ الداخلي للمعارض المؤقتة األردنية 

 األسئلة الفرعية 

هار المعارض المؤقتة األردنية ظلتصميم الجرافيكي في الالسؤال الفرعي األول: هل هناك أثر 

 بشكل جمالي؟

 لفقرات بعدالمتوسط الحسابي العام أن (، 4-2) رقم النتائج الواردة في الجدول يتضح من

بانحراف  ((3.56بلغ   جماليهار المعارض المؤقتة األردنية بشكل ظالتصميم الجرافيكي في ا أثر

 ، (3أكبر من معيار االختبار البالغ )العام  ، وتبين أن المتوسط الحسابي (1.32دره )قمعياري 

شركات التصميم وتنفيذ وادارة المعارض األردنية  العاملين في تقديرات  الى ان وتدل هذه النتيجة 

 المعارض المؤقتة األردنية بشكل جماليهار ظالتصميم الجرافيكي في ا أثرمستوى تقييم فقرات ل

وهذا يعني ان  ،(مرتفعة) تكانهذا البعد تقييم فقرات  مستوى  كانت )إيجابية(، وهذا يعني بأن

 من وجهة نظرهم. هار المعارض المؤقتة األردنية بشكل جمالي ظللتصميم الجرافيكي اثر في ا

  



322 
 

أثر التصميم الجرافيكي في (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 4-2الجدول )
 (N=60)هار المعارض المؤقتة األردنية بشكل جمالي ظا

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 قييمالت

1 
هناك أثر لجماليات التصميم الجرافيكي 

 على الفراغ الداخلي للمعارض المؤقتة 
3.6167 1.29001 

 مرتفع 2

2 
يساعد التصميم الجرافيكي باستخدام الفراغ 
 الداخلي في نجاح عمل المعارض المؤقتة 

3.5833 1.27946 

 مرتفع 3

3 
يعتبر التصميم الجرافيكي وسيلة اتصال 

 مؤثرة على الفراغ الداخلي للمعارض المؤقتة 
3.5500 1.26792 

 مرتفع 4

4 
يساهم المنجز التصميمي الجرافيكي في 

 التعريف بالمعارض المؤقتة 
3.6169 1.31602 

 مرتفع 1

5 
يساعد التصميم الجرافيكي على ترسيخ 

 العمالءالصورة الذهنية للمعروضات لدى 
3.3833 1.37892 

 مرتفع 5

 مرتفع - 1.32 3.55. المتوسط العام -

هار المعارض المؤقتة األردنية ظالتصميم الجرافيكي في ا أثر فقرات فيما يتعلق بوصفأما 

يساهم المنجز التصميمي الجرافيكي في ) ومفادها:( 4فقد بينت النتائج بأن الفقرة ) بشكل جمالي،

العاملين في  ( في سلم أولويات تقييم األولى(، قد حصلت على المرتبة )المؤقتةالتعريف بالمعارض 

( وانحراف معياري 3.61بمتوسط حسابي بلغ )شركات التصميم وتنفيذ وإدارة المعارض األردنية 

يساعد التصميم الجرافيكي على ترسيخ الصورة ) ومفادها:( 5(، في حين جاءت الفقرة )1.31)

شركات العاملين في من وجهة نظر  واألخيرة (الخامسةبالمرتبة ) (لدى العمالء الذهنية للمعروضات
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(، 1.37) وانحراف معياري  (3.38، بمتوسط حسابي بلغ )التصميم وتنفيذ وإدارة المعارض األردنية

وبينت النتائج أن جميع المتوسطات  ،في الجدول السابق البعدكما هو مؤشر أمام فقرات هذا 

العاملين في وهذا يعني إن تقديرات  ،(3أكبر من معيار االختبار البالغ ) البعدالحسابية لفقرات هذا 

كانت )إيجابية(،  البعدمستوى تقييمهم فقرات هذا لشركات التصميم وتنفيذ وإدارة المعارض األردنية 

هار ظ، وهذا يعني ان للتصميم الجرافيكي اثر في ا(تفعامر ) كان البعد أي أن مستوى تقييم فقرات

 .هممن وجهة نظر  المعارض المؤقتة األردنية بشكل جمالي 

 ؟اإلعالنالسؤال الفرعي الثاني: هل هناك دور للتصميم الجرافيكي في عمليات التسويق و 

 لفقرات بعدالمتوسط الحسابي العام إلى أن (، 4-3) رقم النتائج الواردة في الجدول تشير

قدره ( بانحراف معياري 3.78بلغ ) اإلعالندور التصميم الجرافيكي في عمليات التسويق و 

وتدل هذه النتيجة  ،(3أكبر من معيار االختبار البالغ )العام  (، وتبين أن المتوسط الحسابي1.31)

 ستوى تقييم فقراتمل شركات التصميم وتنفيذ وإدارة المعارض األردنيةالعاملين في على إن تقديرات 

، اي ان (مرتفعة) تكانهذا البعد تقييم فقرات  مستوى  كانت )إيجابية(، وهذا يعني بأن بعد هذا 

 .نظرهمحسب وجهة  اإلعالنهناك دور التصميم الجرافيكي في عمليات التسويق و 
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دور التصميم الجرافيكي في  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات4-3الجدول )
   اإلعالنعمليات التسويق و 

 (N=60) 

فقد بينت النتائج بأن هذا البعد، الوصف التفصيلي لكل فقرة من فقرات ب فيما يتعلقأما 

(، قد عمليات التسوق داخل المعارض المؤقتةيساعد التصميم الجرافيكي في ) ومفادها:( 9الفقرة )

شركات التصميم وتنفيذ وإدارة العاملين في ( في سلم أولويات تقييم األولىحصلت على المرتبة )

جاءت الفقرة  (، في حين1.24( وانحراف معياري )4.03بمتوسط حسابي بلغ ) المعارض األردنية

لمنتجات المعروضة االء المعارض المؤقتة بيمنح التصميم الجرافيكي الثقة لعم) ومفادها:( 7)

، بمتوسط حسابي بلغ العاملينمن وجهة نظر  واألخيرة (الرابعةبالمرتبة ) (وإظهارها بشكل واضح

 ت
 المتوسط الفقـــرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 قييمالت

6 
يساعد التصميم الجرافيكي في إظهار هوية 

  المعرض بشكل جمالي
3.6000 1.38025 

 مرتفع 3

7 

لعمالء يمنح التصميم الجرافيكي الثقة 
منتجات المعروضة الالمعارض المؤقتة ب

  واضح وإظهارها بشكل

3.6500 1.37564 

 مرتفع 4

8 

يساهم التصميم الجرافيكي في تنفيذ الدعاية 
والتسويق للمعارض المؤقتة بكل  اإلعالنو 

  سهولة باستغالله للفراغ الداخلي

3.8333 1.25099 

 مرتفع 2

9 
يساعد التصميم الجرافيكي في عمليات 

 التسوق داخل المعارض المؤقتة 
4.0333 1.24828 

 مرتفع 1

 مرتفع - 1.31 3.78 المتوسط العام  -
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، في الجدول السابق البعدكما هو مؤشر أمام فقرات هذا (، 1.37) وانحراف معياري (، 3.65)

أكبر من معيار االختبار البالغ  البعدوبينت النتائج أن جميع المتوسطات الحسابية لفقرات هذا 

مستوى ل  شركات التصميم وتنفيذ وإدارة المعارض األردنيةالعاملين في وهذا يعني إن تقديرات ، (3)

، اي (مرتفعا) كانهذا البعد  كانت )إيجابية(، أي أن مستوى تقييم فقرات البعدتقييمهم فقرات هذا 

 هم.من وجهة نظر  اإلعالنان هناك دور التصميم الجرافيكي في عمليات التسويق و 

تعاون بين المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي إلتمام الالسؤال الفرعي الثالث: ما مدى 

 أعمال التصميم في المعارض المؤقتة؟

 لفقرات بعدالمتوسط الحسابي العام أن (، 4-4) رقم النتائج الواردة في الجدول يتضح من

المؤقتة  مدى تعاون بين المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي إلتمام أعمال التصميم في المعارض

أكبر من معيار العام  وتبين أن المتوسط الحسابي (،1.27( بانحراف معياري )3.85) بلغ

شركات التصميم وتنفيذ وإدارة ملين في تقديرات العا ان (. وتدل هذه النتيجة على3االختبار البالغ )

تقييم  مستوى  وهذا يعني بأن (،كانت )إيجابية هذا البعدمستوى تقييم فقرات ل المعارض األردنية

(، اي ان هناك تعاون عالي بين المصمم الجرافيكي والمصمم مرتفعة) تكانهذا البعد فقرات 

 وجهة نظرهم. منالمؤقتة  الداخلي إلتمام أعمال التصميم في المعارض
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تعاون بين المصمم  مدىلفقرات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4-4الجدول )
 الجرافيكي والمصمم الداخلي إلتمام أعمال التصميم في المعارض المؤقتة  

 (N=60) 

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 قييمالت

10 

والتصميم يجتمع عمل التصميم الجرافيكي 
يفي والجمالي ظاألداء الو  الداخلي في

 للمعرض المؤقتة 

4.2000 1.16153 

 مرتفع 1

11 
العالمة  التصميم الجرافيكي له دور في تأكيد

  التجارية للمعارض المؤقتة
3.8333 1.26446 

 مرتفع 3

12 
على تكاملية الجزء  يساعد التصميم الجرافيكي

  المعارض المؤقتة والمسموم داخلالمرئي 
3.6167 1.34154 

 مرتفع 5

13 

في إعطاء صورة  يساهم التصميم الجرافيكي
عند  ايجابية في تميز المعارض المؤقتة

 اشغاله للفراغ الداخلي

3.8667 1.33665 

 مرتفع 2

14 

اختيار المصمم الداخلي للمواد الخام المناسبة 
بدورها إلظهار جماليات التصميم تؤدي 

 الجرافيكي على الفراغ الداخلي بالمعارض

3.7667 1.30665 

 مرتفع 4

 مرتفع - 1.27 3.85. المتوسط العام -

يجتمع ) ومفادها:( 10فقد بينت النتائج بأن الفقرة )هذا البعد، فقرات  ما يتعلق بوصفأما 

(، قد يفي والجمالي للمعرض المؤقتةظاألداء الو في  عمل التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي

شركات التصميم وتنفيذ وإدارة العاملين في ( في سلم أولويات تقييم  األولىحصلت على المرتبة )
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(، في حين جاءت الفقرة 1.16( وانحراف معياري )4.20بمتوسط حسابي بلغ )المعارض األردنية 

على تكاملية الجزء المرئي والمسموم داخل المعارض  يساعد التصميم الجرافيكي) ومفادها:( 12)

شركات التصميم وتنفيذ وإدارة العاملين في من وجهة نظر  واألخيرة (الخامسةبالمرتبة ) (المؤقتة

كما هو مؤشر أمام (، 1.34) وانحراف معياري (، 3.61، بمتوسط حسابي بلغ )المعارض األردنية

 البعدوبينت النتائج أن جميع المتوسطات الحسابية لفقرات هذا  ،في الجدول السابق البعدفقرات هذا 

شركات التصميم وتنفيذ العاملين في وهذا يعني إن تقديرات  ،(3أكبر من معيار االختبار البالغ )

كانت )إيجابية(، أي أن مستوى تقييم  البعدمستوى تقييمهم فقرات هذا ل وإدارة المعارض األردنية

اي ان هناك تعاون عالي بين المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي  ،(مرتفعا) كانهذا البعد  فقرات

   من وجهة نظرهم.المؤقتة  إلتمام أعمال التصميم في المعارض

في الفراغ  وما يشغلههل هناك اعمال مشتركة بين العمل الجرافيكي  الرابع:السؤال الفرعي 

 تستدعي الدمج بينهما في مراحل عملية التصميم؟ ونقاط تالقيالمصمم الداخلي  يبتكرهالذي 

 لفقرات بعدالمتوسط الحسابي العام أن (، 4-5) رقم النتائج الواردة في الجدول يتضح من

مدى وجود اعمال مشتركة بين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء الداخلي ونقاط تالقي 

(، 128دره )ق( بانحراف معياري 3.58بلغ ) التصميميةوارتباط تستدعي الدمج في مراحل العملية 

 ان وتدل هذه النتيجة على ،(3أكبر من معيار االختبار البالغ )العام  وتبين أن المتوسط الحسابي

هذا مستوى تقييم فقرات ل شركات التصميم وتنفيذ وإدارة المعارض األردنيةالعاملين في تقديرات 

اي انه يوجد ( مرتفعة) تكانهذا البعد تقييم فقرات  مستوى  يعني بأنكانت )إيجابية(، وهذا  البعد

الداخلي ونقاط تالقي وارتباط  راغاعمال مشتركة بين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في الف

 تستدعي الدمج في مراحل العملية التصميمية.
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 بين العملاعمال مشتركة  وجود(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 4-5الجدول )
الدمج في مراحل  وارتباط تستدعي ونقاط تالقيفي الفضاء الداخلي  وما يشغلهالفني الجرافيكي 

 التصميمية.العملية 
 (N=60) 

يشترك ) ومفادها:( 15فقد بينت النتائج بأن الفقرة ) هذا البعد،فقرات  ما يتعلق بوصفأما 

(، المعارض المؤقتة المصمم الجرافيكي و المصمم الداخلي على تخطي المشاكل والعقبات التي تواجه

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

 النسبية

مستوى 

 قييمالت

15 

على  الداخليوالمصمم يشترك المصمم الجرافيكي 
تخطي المشاكل والعقبات التي تواجه المعارض 

 المؤقتة 

3.6833 1.34658 

 مرتفع 1

16 

في  والتصميم الداخليالجرافيكي يساعد التصميم 
وضع خطط واستراتيجيات المعارض المؤقتة 

بشكل مستمر مع إظهار التمييز  وتطوير عملها
 للمعرض نسبة بالمعارض األخرى 

3.6500 1.33816 

 مرتفع 2

17 

 وخبراء التصميميعمل خبراء التصميم الجرافيكي 
الداخلي على تنسيق عمل المعارض والمؤسسات 

 والتنفيذالمشاركة في المعارض المؤقتة بالتخطيط 

3.5667 1.26714 

 مرتفع 3

18 

التعاون بين شركات تنسيق المعارض ومكاتب 
التصميم الجرافيكي بتصميم المعارض يؤدي 

جماليات الفراغ الداخلي في المعارض إلبراز 
 المؤقتة

3.4333 1.22636 

 مرتفع 4

 مرتفع - 1.28 3.58. المتوسط العام -
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شركات التصميم وتنفيذ وإدارة العاملين في ( في سلم أولويات تقييم األولىقد حصلت على المرتبة )

(، في حين جاءت الفقرة 1.34( وانحراف معياري )3.68بمتوسط حسابي بلغ )المعارض األردنية  

الجرافيكي بتصميم المعارض التعاون بين شركات تنسيق المعارض ومكاتب التصميم ) ومفادها:( 18)

من وجهة  واألخيرة (الرابعةبالمرتبة ) (يؤدي إلبراز جماليات الفراغ الداخلي في المعارض المؤقتة

كما هو مؤشر أمام فقرات  ،(1.22) وانحراف معياري (، 3.43بمتوسط حسابي بلغ )العاملين، نظر 

أكبر  البعدوبينت النتائج أن جميع المتوسطات الحسابية لفقرات هذا  ،في الجدول السابق البعدهذا 

شركات التصميم وتنفيذ وإدارة العاملين في وهذا يعني إن تقديرات  ،(3من معيار االختبار البالغ )

 كانت )إيجابية(، أي أن مستوى تقييم فقرات البعدمستوى تقييمهم فقرات هذا لالمعارض األردنية 

، اي انه يوجد اعمال مشتركة بين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في (مرتفعا) كان هذا البعد

 الفضاء الداخلي ونقاط تالقي وارتباط تستدعي الدمج في مراحل العملية التصميمية.

 :وفرضياتها الفرعية الدراسةة نتائج اختبار فرضي

، قامت الباحثة عنهاالدراسة والفرضيات الفرعية المنبثقة ات إجراء اختبار فرضيقبل 

 Normal) خاصية التوزيع الطبيعيالتحقق من بعض خصائص البيانات والمتمثلة بـب

Distribution،)  و( خاصية تجانس البياناتHomogeneity من عدم تجانسها، وخاصية )

 ،( من عدمهاSampling Adequacy) الدراسة مالئمة أسلوب المعاينة وكفاية بيانات متغيرات

، ] وجودهاعدم  منبين المتغيرات المستقلة  (Multicollinearityالخطي )عدد الت ظاهرة وجودو 

 اآلتي:كو 
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 (Normal Distributionالتوزيع الطبيعي: ) اختبار خاصية -أ

 للعينة الواحدة سميرنوف-كولموكروف إلى نتائج اختبار (،4-6رقم ) جدوليشير ال

(Kolmogorov-Smirnov Test ) خاصية التوزيع الطبيعيللتحقق من (Normal 

Distribution،)  التحقق من أن بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع والذي يتم من خالله

 عدمه:الطبيعي من 

للتحقق ( Kolmogorov-Smirnov Test) سميرنوف-كولموكروفنتائج اختبار : (4-6الجدول )
 من خاصية التوزيع الطبيعي

 متغيرات الدراسة
 سميرنوف-كولموكروف

(Kolmogorov-Smirnov) 

عدد 

المشاهدات 

(N) 

الداللة 

اإلحصائية 

(Sig.) 

هار ظأثر التصميم الجرافيكي في ا
المعارض المؤقتة األردنية بشكل 

 جمالي
1.464 60 .027 

دور التصميم الجرافيكي في عمليات 
 اإلعالنو التسويق 

1.160 60 .135 

مدى وجود تعاون بين المصمم 
الجرافيكي والمصمم الداخلي إلتمام 

 أعمال التصميم في المعارض المؤقتة
1.595 60 .012 

 بين العملمدى وجود اعمال مشتركة 
في الفضاء  وما يشغلهالفني الجرافيكي 

 وارتباط تستدعي ونقاط تالقيالداخلي 
 الدمج في مراحل العملية التصميمية

1.461  .028 
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تخضع ( السابق، بأن بيانات جميع المتغيرات 4-6في الجدول ) الواردةالنتائج يتبين من 

 (.Sig) الداللة اإلحصائية(، أن ما يدعم ذلك قيم Normal Distribution) للتوزيع الطبيعي

وجميعها أكبر من مستوى  (Kolmogorov-Smirnov Test) سميرنوف-كولموكروفالختبار 

  (.α = 0.05المعنوية )

 Homogeneityاختبار خاصية تجانس البيانات:  -ب

للتحقق من خاصية تجانس  للعينة الواحدة (tنتائج اختبار ) إلى(، 4-7)رقم يشير الجدول 

(Homogeneity بيانات )من عدم تجانسها: متغيرات الدراسة 

 الدراسة للتحقق من تجانس بيانات للعينة الواحدة( tنتائج اختبار ): (4-7الجدول )

 متغيرات الدراسة
( t)قيمة 

 المحسوبة

درجات 

الحرية 

(df.) 

 معنوية

 (t)قيمة 

هار المعارض ظأثر التصميم الجرافيكي في ا
 المؤقتة األردنية بشكل جمالي

24.208 59 0.000 

دور التصميم الجرافيكي في عمليات التسويق 
 اإلعالنو 

33.858 59 0.000 

مدى وجود تعاون بين المصمم الجرافيكي 
والمصمم الداخلي إلتمام أعمال التصميم في 

 المعارض المؤقتة
27.189 59 0.000 

الفني  بين العملمدى وجود اعمال مشتركة 
في الفضاء الداخلي  وما يشغلهالجرافيكي 

الدمج في  وارتباط تستدعي ونقاط تالقي
 مراحل العملية التصميمية

24.943 59 0.000 
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تتصف الدراسة متغيرات أن بيانات  ،(4-7)في الجدول  المبينةيتضح من النتائج 

وكذلك إن  الدراسة،المحسوبة لمتغيرات  (tإن ما يؤكد ذلك قيم معيار االختبار ) ،العاليبالتجانس 

 (.α = 0.05( هي أقل من مستوى المعنوية ).Sigجميع قيم الداللة اإلحصائية )

 

 Sampling Adequacyاختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة:  -ج

بيانات  كفاية(، نتائج اختبار خاصية مالئمة أسلوب المعاينة و 4-8)رقم يوضح الجدول 

بيانات كافية ألغراض الالمتعلقة بالتحقق من أن  ،(Sampling Adequacyمتغيرات الدراسة )

لهذا الغرض،  -KMO Meyer-Olkin - (Kaiser) وقد تم استخدام مقياس اإلحصائي،التحليل 

 اآلتي:كو 

 (KMO)(: نتائج اختبار 4-8الجدول )

 العامليالتحليل  نتائج المؤشرات اإلحصائية

 0.571 (KMO)مقياس 

 0.000 (.Sig)الداللة اإلحصائية 

 المعتمد مالئمة أسلوب المعاينةتحقق  (، إلى4-8النتائج المبينة في الجدول ) تشير

إن ما يؤيد ذلك قيمة مقياس  اإلحصائي،المختارة ألغراض التحليل  متغيرات الدراسة وكفاية بيانات

من ( 50%)أي أكبر من  (0.5( وهي أكبر من النصف )0.571( البالغة )KMOاالختبار )

المحسوبة لها أقل من ( .Sig)الداللة اإلحصائية ، وإن قيمة الدراسةمتغيرات أنموذج  بيانات

 .(α = 0.05)مستوى المعنوية 
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   Variance Inflation Factors  ( VIF)اختبار عوامل تضخم التباين:  -د

( المتعلقة بالتحقق VIF(، إلى نتائج اختبار عوامل تضخم التباين )4-9)رقم يشير الجدول 

المتمثلة  جماليات التصميم الجرافيكي أثر (المستقلةالخطي بين المتغيرات عدد من وجود ظاهرة الت

تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم  الجرافيكي،دور التصميم  الجرافيكي،التصميم  )أثرب 

من عدم  الداخلي(اعمال مشتركة بين العمل الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء  الداخلي،

 وجودها:

جماليات التصميم  ألثر( للتحقق من ظاهرة التعدد الخطي VIF(: نتائج اختبار )4-9الجدول )
 الجرافيكي

 Tolerance أثر جماليات التصميم الجرافيكي متغيرات ت

(*) 
VIF 

 1.769 0.565 التصميم الجرافيكي أثر 1

 1.997 0.501 دور التصميم الجرافيكي 2

 3.206 0.312 تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي 3

4 
اعمال مشتركة بين العمل الفني الجرافيكي 

 وما يشغله في الفضاء الداخلي
0.343 2.918 

 به.المسموح  يمثل التباين (*)

 التعدد الخطيظاهرة  عدم وجود ،(4-9)في الجدول  واردةالالنتائج توضح 

(Multicollinearity بين )الجرافيكي،التصميم  أثر)بـ المتمثلة  جماليات التصميم الجرافيكي أثر 

اعمال مشتركة بين العمل  الداخلي،تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم  الجرافيكي،دور التصميم 

 (VIFذلك قيم معيار االختبار) دعم، إن ما يالداخلي(الفني الجرافيكي وما يشغله في الفضاء 

 التوالي.على  (1.769 ،1.997 ،3.206 ،2.918المحسوبة للمتغيرات المذكورة والبالغة )
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من خصائص البيانات اآلنفة الذكر، أصبح باإلمكان إجراء اختبار  حققوبعد إن تم الت

 وكاآلتي: الفرعية،الدراسة وفرضياتها  ةفرضي

 :ة الدراسةنتائج اختبار فرضي:  1-3-4

 الرئيسية:الفرضية 

H0 : ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى المعنويـــة(α≤0.05)  لجماليـــات   ،

 .األردنيةالتصميم الجرافيكي على الفراغ الداخلي للمعارض المؤقتة 

ــــل االنحــــدار الخطــــي المتعــــدد  نا لهــــذا الغــــرضلدراســــة، اســــتخدمافرضــــية الختبــــار صــــحة  تحلي

Multiple Linear Regression Analysis)). ( 4-10) رقـم كمـا هـو موضـح فـي الجـدول

 : اآلتي

جماليات التصميم الجرافيكي على  تحليل االنحدار الخطي المتعدد، لقياس أثر(: نتائج 4-10الجدول )
   .األردنيةالفراغ الداخلي للمعارض المؤقتة 

 (tقيمة ) الفرضية الرئيسية

  المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية 

لجماليات التصميم الجرافيكي على الفراغ  أثر

    الداخلي للمعارض المؤقتة األردنية

28.48 .000 

 : ، ما يأتي(4-15)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

ذلـــك قيمـــة الداللـــة  دعمثبـــوت صـــالحية نمـــوذج االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد، إن مـــا يـــ بـــينت -أ

، عليــه تــم  = 0.05))هــي أقــل مــن مســتوى المعنويــة ( 0.000)البالغــة  (Sig)اإلحصــائية 

  .(1H)الفرضية البديلة  وقبول، (0H)فرضية العدم  رفض

التـــي بلغــــت  المحســـوبة لهـــا (t)ذلـــك قــــيم  دعمإن مـــا يـــ اإلحصــــائية،ثبـــوت الداللـــة  بـــينت -ب

وفـي ضـوء  (،(α≤0.05أقل من مسـتوى المعنويـة ( Sig)قيم الداللة اإلحصائية أن و  (28.48)
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يوجـد أثـر : ومفادهـا( 1H)الفرضـية البديلـة  وقبـول، H)0(فرضية العـدم  رفضالنتائج السابقة تم 

التصـميم الجرافيكـي علـى الفـراغ  (، لجماليات(α≤0.05 ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية

 األردنية.الداخلي للمعارض المؤقتة 

 الدراسة: فرضيةاألربعة المنبثقة عن  نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:  2-3-4

لجماليـات التصـميم  والتحقق من وجـود أثـر ،للدراسة الرئيسة فرضيةال بعد االنتهاء من اختبار

ات متغيــر الاختبــار أثــر  يتطلــبعليــه  األردنيــة،الجرافيكــي علــى الفــراغ الــداخلي للمعــارض المؤقتــة 

 :، وكاآلتيالمتغيرات التابعة كل على انفرادكل المستقلة على 

 األولى:نتائج اختبار الفرضية الفرعية  1-

01H :المعنوية عند مستوى  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية (0.05≤α) ،  للتصـميم الجرافيكـي

 جمالي.هار المعارض المؤقتة األردنية بشكل ظفي ا

تحليل االنحـدار الخطـي المتعـدد  نا لهذا الغرضاستخدم االولى،الفرعية فرضية الالختبار صحة 

Multiple Linear Regression Analysis)). ( 4-11) رقـم كمـا هـو موضـح فـي الجـدول

 : اآلتي

التصميم الجرافيكي في اظهار  أثرنتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، لقياس (: 4-11)الجدول 
  المعارض المؤقتة األردنية بشكل جمالي 

 الداللة اإلحصائية   المحسوبة (tقيمة ) الفرضية الرئيسية

هار ظلتصميم الجرافيكي في اا أثر

  المعارض المؤقتة األردنية بشكل جمالي 

24.20 .000 

 : ، ما يأتي(4-11)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 
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ذلـــك قيمـــة الداللـــة  دعمثبـــوت صـــالحية نمـــوذج االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد، إن مـــا يـــ بـــينت -أ

، عليـــه تـــم (  (α≤0.05هـــي أقـــل مـــن مســـتوى المعنويـــة ( 0.000)البالغـــة  (Sig)اإلحصـــائية 

  .(1H)الفرضية البديلة  وقبول، (0H)فرضية العدم  رفض

التـــي بلغــــت  المحســـوبة لهـــا (t)ذلـــك قــــيم  دعمإن مـــا يـــ اإلحصــــائية،ثبـــوت الداللـــة  بـــينت -ب

وفـي ضـوء  (،α≤0.05)أقل من مسـتوى المعنويـة ( Sig)قيم الداللة اإلحصائية  ( وأن24.20)

أثـر  ومفادهـا: يوجـد( 1H)الفرضـية البديلـة  وقبـول، H)0(فرضية العـدم  رفضالنتائج السابقة تم 

هـار المعـارض ظللتصميم الجرافيكـي فـي ا ،(α≤0.05) المعنوية ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  جمالي.المؤقتة األردنية بشكل 

 :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية 2- 

02H : ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى المعنويـــة(0.05≤α)  لـــدور للتصـــميم ،

 اإلعالن.الجرافيكي في عمليات التسويق و 

تحليـل االنحـدار الخطـي المتعـدد  نا لهذا الغـرضاستخدم الثانية،الفرعية فرضية الالختبار صحة 

Multiple Linear Regression Analysis)). ( 4-12) رقـم كمـا هـو موضـح فـي الجـدول

 : اآلتي

لتصميم الجرافيكي في ادور  االنحدار الخطي المتعدد، لقياسنتائج تحليل (: 4-12)الجدول 
     واإلعالنعمليات التسويق 

 الداللة اإلحصائية المحسوبة (tقيمة ) الفرضية الرئيسية

 000. 33.85     واإلعالن دور للتصميم الجرافيكي في عمليات التسويق 
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 : يأتي، ما (4-12)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

ذلـــك قيمـــة الداللـــة  دعمثبـــوت صـــالحية نمـــوذج االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد، إن مـــا يـــ بـــينت -أ

 رفـضعليـه تـم  (،(α≤0.05هي أقل من مستوى المعنويـة ( 0.000)البالغة  (Sig)اإلحصائية 

  .(1H)الفرضية البديلة  وقبول، (0H)فرضية العدم 

التـــي بلغـــت  المحســـوبة لهـــا (t) ةذلـــك قيمـــ دعمإن مـــا يـــ اإلحصـــائية،ثبـــوت الداللـــة  بـــينت -ب

وفي ضوء  (،α≤0.05)أقل من مستوى المعنوية ( Sig)قيم الداللة اإلحصائية أن و  ،33.85))

أثـر  ومفادهـا: يوجـد( 1H)الفرضـية البديلـة  وقبـول، H)0(فرضية العـدم  رفضالنتائج السابقة تم 

، لــدور للتصــميم الجرافيكــي فــي عمليـــات (α≤0.05)ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى المعنويــة 

 واإلعالن.التسويق 

 الثالثة:نتائج اختبار الفرضية الفرعية  3-

03H :  ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى المعنويــة(0.05≤α)  لتعــاون المصــمم ،

 المؤقتة.الجرافيكي والمصمم الداخلي إلتمام أعمال التصميم في المعارض 

تحليـل االنحـدار الخطـي المتعـدد  نا لهـذا الغـرضاستخدم الثالثة،الفرعية فرضية الالختبار صحة 

Multiple Linear Regression Analysis)). ( 4-13) رقـم كمـا هـو موضـح فـي الجـدول

 : اآلتي
مدى تعاون المصمم الجرافيكي  نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، لقياس(: 4-13)الجدول 

     والمصمم الداخلي إلتمام أعمال التصميم في المعارض المؤقتة 
 (tقيمة ) الفرضية الرئيسية

  المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية 

تعاون المصمم الجرافيكي والمصمم الداخلي إلتمام أعمال 

     التصميم في المعارض المؤقتة 

27.18 .000 
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 : ، ما يأتي(4-13)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

ذلـــك قيمـــة الداللـــة  دعمثبـــوت صـــالحية نمـــوذج االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد، إن مـــا يـــ بـــينت -أ

 رفـضعليـه تـم  (،(α≤0.05هي أقل من مستوى المعنويـة ( 0.000)البالغة  (Sig)اإلحصائية 

  .(1H)الفرضية البديلة  وقبول، (0H)فرضية العدم 

التـــي بلغـــت  المحســـوبة لهـــا (t) ةذلـــك قيمـــ دعمإن مـــا يـــ اإلحصـــائية،ثبـــوت الداللـــة  بـــينت -ب

وفي ضوء  ،(α≤0.05)أقل من مستوى المعنوية ( Sig)قيم الداللة اإلحصائية أن و  ،27.18))

يوجـد أثـر : ومفادهـا( 1H)الفرضـية البديلـة  وقبـول، H)0(فرضية العـدم  رفضالنتائج السابقة تم 

لتعـــاون المصـــمم الجرافيكـــي والمصـــمم  (،α≤0.05)ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى المعنويـــة 

 المؤقتة.الداخلي إلتمام أعمال التصميم في المعارض 

 الرابعة:نتائج اختبار الفرضية الفرعية  4-

04H : ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى المعنويــة(0.05≤α) مشــتركة  ، ألعمــال

الفنـي الجرافيكـي و مـا يشـغله فـي الفضـاء الـداخلي و نقـاط تالقـي و ارتبـاط تســتدعي  بـين العمـل

 التصميمية.الدمج في مراحل العملية 

تحليـل االنحـدار الخطـي المتعـدد  نا لهذا الغرضاستخدم الرابعة،الفرعية فرضية الالختبار صحة 

Multiple Linear Regression Analysis)). ( 4-14) رقـم كمـا هـو موضـح فـي الجـدول

 : اآلتي
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 بين العملاالعمال المشتركة  أثر نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد، لقياس(: 4-14)الجدول 
الدمج في مراحل  وارتباط تستدعي ونقاط تالقيفي الفضاء الداخلي  وما يشغلهالفني الجرافيكي 

 العملية التصميمية 
 (tقيمة ) الفرضية الرئيسية

  المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية 

يشغله في الفضاء وما الفني الجرافيكي  بين العملمشتركة العمال اال أثر

 وارتباط تستدعي الدمج في مراحل العملية التصميمية ونقاط تالقيالداخلي 

24.94 .000 

 : ، ما يأتي(4-14)رقم يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

ذلـــك قيمـــة الداللـــة  دعمثبـــوت صـــالحية نمـــوذج االنحـــدار الخطـــي المتعـــدد، إن مـــا يـــ بـــينت -أ

 رفـضعليـه تـم  (،(α≤0.05هي أقل من مستوى المعنويـة ( 0.000)البالغة  (Sig)اإلحصائية 

  .1H)الفرضية البديلة  وقبول، (0H)فرضية العدم 

التـــي بلغـــت  المحســـوبة لهـــا (t) ةذلـــك قيمـــ دعمإن مـــا يـــ اإلحصـــائية،ثبـــوت الداللـــة  بـــينت -ب

وفي ضوء  (،α≤0.05)أقل من مستوى المعنوية ( Sig)قيم الداللة اإلحصائية أن و  ،24.94))

أثـر  ومفادهـا: يوجـد( 1H)الفرضـية البديلـة  وقبـول، H)0(فرضية العـدم  رفضالنتائج السابقة تم 

 ونقـــاط تالقـــيفـــي الفضـــاء الـــداخلي  ومـــا يشـــغلهالفنـــي الجرافيكـــي  بـــين العمـــلمشـــتركة  لألعمـــال

 التصميمية.الدمج في مراحل العملية  وارتباط تستدعي
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 الفصل الخامس

 والتوصياتمناقشة النتائج 
 مقدمة

ال زال غير واضح في المجتمع االردني حيث أن و  فن وإبدام وإبتكار الجرافيكيإن التصميم 

منتج أو خدمة  والترويج أليالفعال في التسويق ودوره يجهلون أهميته واألفراد كثير من الشركات 

رقمية أضافت  ولوحات فنيةباإلضافة لما يقدمه من جماليات للجمهور  ورسالة موجهةأو حتى فكرة 

 جديد للفن التشكيلي. ونوم فنيبعد جديد 

ال زالت بعض المعلومات مبهمة لدرجة أن بعض األعمال  ورغم انتشار هذا النوم من

األفراد يخلطون مفهوم التصميم الجرافيكي مع التخصصات الفنية والتطبيقية األخرى أو التقليل من 

شأن وأهمية المصمم الجرافيكي المختص نظرا لوجود اشخاص غير مختصين يتقنون العمل على 

مع العلم أن فكرة التصميم والطريقة في طرح المعلومة أو الرسالة  ،كمؤديين ال أكثرم برامج التصمي

النفسي المباشر للمتلقي هو جوهر التصميم الجرافيكي وال  التأثيرو  االنتباهو اإلبدام في جذب 

يذ يرتبط بتكنيك معين أو القدرة على استخدام البرامج التي ال تتعدى أن تكون وسيلة إلخراج وتنف

 الفكرة اإلبداعية التي يقوم المصمم الجرافيكي بخلقها وابتكارها.

البيئات التنافسية التي تحتاج  أصعب تواختار موضوم البحث  ةالباحث تفمن هنا استلهم

 ،مرحلة اتقان استخدام البرامج ومختلفة يتخطىلى مجهود فكري ابداعي يحتكم لمحددات كثيرة إ

حديات التي تواجه المصممين فليس من السهل تعتبر من أصعب التؤقتة بطبيعتها فالمعارض الم

مع إشبام  والوظيفية للمكان،المحددات التشكيلية  ومؤثر ضمنانتاج منجز جرافيكي مميز وجاذب 

 ورسالتها بشكل وتقديم صورتهارغبة الشركات المشاركة في المعرض في إظهار رؤيتها الخاصة 

 في هذا المضمار. الكبيرةالمنافسة نوعي خصوصا ضمن المحيط المفعم ب
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موضوم الدراسة في أثر جماليات التصميم الجرافيكي  والتحليل لواقعفمن خالل البحث 

من مقابالت شخصية مع ذوي  ةبه الباحث تقام وبعد ماعلى الفراغ الداخلي في المعارض المؤقتة 

واألهم مشاركة بالمعارض  والمؤتمرات وشركات تجاريةمن شركات تنسيق المعارض  االختصاص

ودراسة  ،وداخليين ومنفذينمن مصممين جرافيكيين  مالتصميم المختصة بمن تحتويه شركات

حتميا ألسئلة  وكانت جواباإلى نتائج عدة  تالتصميمي ككل توصل وحيثيات العمل تفاصيل

 الدراسة.

هو أثر جماليات التصميم الجرافيكي على الفراغ الداخلي في المعارض  وهو مانبدأ بالسؤال الرئيس 

 المؤقتة؟

كانت النتيجة أن هناك أثر واضح للتصميم الجرافيكي لما  والتحليل اإلحصائيبعد البحث 

من تأثير نفسي على الجمهور المتلقي للرسالة  وما يؤديهيفه من جماليات على الفراغ الداخلي ضي

 وجاذب.تقدمه الشركات بشكل مميز  وتوضيح وإبراز لماات فهو أداة تعريف التسويقية للشرك

 لألسئلة الفرعية التالية:تقودنا  وهذه النتيجة

 واإلعالن للشركات؟هل هناك دور للتصميم الجرافيكي في عمليات التسويق  

للتصميم الجرافيكي الدور الرئيس لنجاح عمليات التسويق خرجت الدراسة بنتيجة أن 

وخدمة اإلعالنية لتكون مؤثرة بالمتلقي فهو أداة التسويق األهم ألي منتج  والترويج وتوضيح الرسالة

 حتى رسالة اجتماعية دينية او سياسية او توعوية. أو

 لىأما بالنسبة للمعارض المؤقتة خصوصا فالتصميم الجرافيكي يقوم بالعمل الذي يؤدي إ

 وتقديم الشركات ،والجذب األهمو القوة التسويقية الهدف الذي يسعى له المعرض المؤقت فه

بالتأثير  ةاإلبداعيخالل افكاره  ويعمل منمميز يستوقف الزوار أمام منصات العرض  بأسلوب

احساس  إلىمن الزائر ج مما يحول النظرة العابرة منتالنفسي عليهم فيزيد من نسبة اإلقنام بال

 .اء هذا المنتجيولد شعورا بالحاجة إلقتن والتساؤل مما باالهتمام
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التصميم؟إتمام أعمال  والداخلي فيما مدى تعاون المصمم الجرافيكي   

ومميزا إن تصميم منصات العرض الخاصة يحتاج لعناصر تصميمية مختلفة ليكون ناجحا 

بل يحتاج للتصميم الداخلي الخاصة الجرافيكي وحده ال يكون كافيا إلبراز منصة العرض  فالتصميم

إلظهار التصميم  والمسطحات الالزمةالشامل للكتل  وتجهيز الفراغبخلق  والذي يقومالمكمل له 

 وجذبا. وأكثر تأثيرا يكي وتسليط الضوء عليه ليكون واضحاالجراف

الى الشكل الجمالي مع  والداخلي للوصولهو عمل تشاركي بين المصمم الجرافيكي ف

فالمصمم الداخلي يقوم باختيار مواقع المنجز الجرافيكي  للمكان،الحفاظ على الجانب الوظيفي 

يحتويه بعد دراسة عميقة لنوم الرسالة  والمحيط الذيالخلفية  ويبتكر شكلالمناسبة  ويحدد مساحاته

للعالمة المناسب  ودراسة المكان ه،تقديمللجمهور عن المنتج او الخدمة المراد  اإلعالن الموجهأو 

 واأللوان المناسبة.لشركة ل التجارية

المصمم الداخلي  يبتكرهفي الفراغ الذي  وما يشغلههل هناك اعمال مشتركة بين العمل الجرافيكي 

 تستدعي الدمج بينهما في مراحل عملية التصميم؟ ونقاط تالقي

أن العملية التصميمية للمعارض بالمجمل تحتاج للدمج بين المصمم  ةالباحث تحيث وجد

الفكرة الرئيسية للتصميم تبدأ من الهوية البصرية للشركة وهي من عمل ف ،الجرافيكي والداخلي

األولى للمصمم الداخلي حيث يستلهم منها فكرة الشكل  االنطالقالمصمم الجرافيكي وتعتبر نقطة 

إلى تأكيد أن كل كتلة ومسطح وفراغ موجود بالشكل يقوم المصمم الداخلي العام للمنصة باإلضافة 

على بابتكاره وعمل التعديالت الالزمة عليه بما يتناسب والمنجز الجرافيكي الشاغل له فنجد أن 

للوصول إلى تصميم ناجح يراعي المحددات الشكلية والوظيفية  المصممين العمل مجتمعين

ول عن تجهيز الفراغ المناسب الذي يسلط الضوء ويظهر شكل المنجز فالمصمم الداخلي هو المسؤ 

الجرافيكي ضمن مسطحات وكتل مدروسة لجذب الجمهور وتسهيل عملية قراءة وفهم الفكرة 

  لإلعالنية في اللوحة الجرافيكية.
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هل مستوى المعارض المؤقتة في عمان بعد اإلمعان بالنتائج السابقة يمكن طرح تساؤل إضافي 

 لها؟بالمستوى المطلوب لتقديم الشركات بالصورة المناسبة 

إما ضعيف أنها بمستوى  تالعام للمعارض المؤقتة باألردن وجدللواقع  ةبعد دراسة الباحث

بها لما  االرتقاءو  ولكن من الممكن تحسين مستوياتها بشكل كبير أو متوسط أو دون المستوى،

إذا ما تم توعية الشركات بأهمية جماليات التصميم الجرافيكي وفهم  يؤهلها للمنافسة العالمية

خالل مرحلة العملية  والدمج بينهماالمشتركات بين تخصصات التصميم الجرافيكي والداخلي 

 التصميمية.

التصميم بما يمكن أن يضيفه  ةكامل درايةفكثير من الشركات األردنية ليست على 

 الدراسة.تم توضيحه في هذه  وهذا ما ،الجرافيكي من قيمة جمالية وتسويقية لها

 :التوصيات

 .بعجراء العديد من الدراسات ذات العالقة بموضوم الدراسة باستخدام متغيرات أخرى القيام  -1

التصميم الجرافيكي ودور عمل نشرة توعوية للشركات األردنية توضح أهمية المعارض المؤقتة  -2

أفضل مما  وخدماتها وتقديمها بشكلجاتها عملية تصميم المنصة لعرض منت والداخلي في

 .واإلعالن للشركاتينعكس على التسويق 

دراسة النواحي التنفيذية للعمل التصميمي للتقليل من التكلفة العامة للعمل مما يؤدي الى إقبال  -1

 .العرضالشركات على التصاميم الخاصة لمنصات 

صميم المعارض المؤقتة بالجامعات تختص بت عملية تطبيقية دراسية مواضيعصية بعضافة التو  -4

 .والداخلي والصناعياألردنية لتخصصات التصميم الجرافيكي 

عمال شركات تصميم المعارض على أ شراف اإلمختصة لدراسة و  لجنة تحديدالعمل على  -5

 .ومتابعتها
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  والمصادر العربيةلمراجع ا
، الطبعة األولى، الخطوات األولى في التصميم الجرافيكي( 2008إبراهيم محمود القصاص ) .3

 دار جرير للنشر والتوزيع، عمان.

، الطبعة دليل المصمم الجرافيكي إلى عالم التايبوغرافيا (2007محمود القصاص، ) إبراهيم .2
 األردن.–األولى، دار جرير للنشر، عمان 

 ونوافذ العرض.تنسيق المعارض  في: بعنوانمحاضرة منشورة ( 2008) أحمد آل عقران أريج .1
دار مجدالوي  االولى،الطبعة  ،والتصميم الداخليجماليات العمارة ( 2030)أكرم جاسم العكام  .4

 .عمان والتوزيع،للنشر 
الطبعة األولى، المؤسسة  ،الحديثالفن األوروبي ( 4377) ترجمة فخري خليل، آالن باونيس، .5

 العربية للدراسات. 
، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزيع أساسيات التصميم ومناهجه( 2007إياد الصقر ) .6

 عمان، األردن. –
دراسات العلوم اإلنسانية تشكيل الفضاء في التصميم الطباعي ( 2032العبيدي ) باسم .7

 .عمان األهلية، كلية العمارة والتصميم، جامعة 3العدد ،17المجلّد، واالجتماعية
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(0)الملحق   

 ةاألولي الدراسة بصورتها ةأدا

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفاضل/ة ...................................         المحترم/ة

 :وبعد طيبة تحية

 حسـن لكـم وأشـكر وقـتكم، من جزءاً  تمنحوني أن آملة االستبانة، هذه الكريمة أيديكم بين أضع

 .فيها الواردة الفقرات جميع حول وموضوعيتها اإلجابة بدقة ثقة وكلي ابتداًء، التعاون 

 جـزء هـي والتـي الدراسـة متغيـرات لقيـاس أداة  وضـع هـو االسـتبانة هـذه تصـميم من الغرض إن

، كليــة العمــارة جامعــة الشــرق األوســط مــن التصــميم الجرافيكــي الماجســتير درجــة نيــل متطلبــات مــن

. (الداخلي للمعـارض المؤقتـة راغأثر جماليات التصميم الجرافيكي على الف) بعنوان وهـــيوالتصميم 

 عملكـم ميـدان فـي دقيقـة ومعرفة خبرة من به تتمتعون  لما نظراً  االستبانة فقرات بملء التفضل يرجى

ــ العملــي، جانبهــا ويثــري  الدراســة هــذه نجــاح فــي يســاعد ممــا الــوظيفي،  مــع التعامــل ســيتم بأنــه اعلم 

 .العلمي البحث لغايات تامة بسرية ومعلوماتكم إجاباتكم

 والتقدير االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 شاكرة  لكم ُحسن تعاونكم        
 الباحثة  

 نجوان أكرم محمود البطاينة
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 :قسمين من االستبانة هذه تكونت

 الشخصية البيانات :األول القسم

 معلومات خاصة بالمجيبأوال : 

 : المربع المناسب ( في يرجى وضع إشارة )

 :الجنس( 0

   أنثى                        ذكر                      

 :العمر( 9

  سنة    45أقل من  –   15سنة   15أقل من  –  25سنة           25أقل من 
   سنة فأكثر                                            55 سنة   55أقل من  – 45

 :المؤهل العلمي( 3

               دبلوم عالي                   بكالوريوس ثانوية عامة               
 أي مؤهل علمي آخر               دكتوراة                      ماجـستـيـر  

 :العلمي التخصص( 4

        تسويق / إدارة أعمال  تصميم داخلي  تصميم جرافيكي          
         تحديده يرجى آخر تخصص أي / محاسبة / مالية  اقـتـصاد

 :المركز الوظيفي( 1

   ممصم داخلي               مصمم جرافيكي                  / ماليمدير إداري 
  مركز آخر يرجى تحديده                     عالقات عامة                         قسم التسويق/ إداري 

 

 :الحالية الوظيفة في الخبرة سنوات( 6

   سنة   35أقل من  –   30 سنوات 30أقل من  –  5سنوات          5أقل من 
  سنة فأكثر             25 سنة   25أقل من  –  20 سنة   20أقل من  – 35
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 يلي فيماالمؤقتة،  للمعارض الداخلي الفراغ على الجرافيكي التصميم جماليات أثر: الثاني القسم

  .(األفراد) المحوسبة المحاسبية المعلومات نظمب المرتبطة العبارات من مجموعة

 : نظرك وجهة عن تعبر التي الدرجة أمام  (✔)  إشارة وضع ثم ،جيًدا قراءتها الرجاء

غير  مالحظات

 منتمية

 منتمية
غير 

 الرقم العبارات مالئمة مالئمة

 الفراغ على الجرافيكي التصميم لجماليات أثر هناك     
  المؤقتة للمعارض الداخلي

1 

 نجاح في الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض عمل

2 

 على مؤثرة اتصال وسيلة الجرافيكي التصميم يعتبر     
  المؤقتة للمعارض الداخلي الفراغ

3 

 بالمعارض التعريف في الجرافيكي التصميم يساهم     
  المؤقتة

4 

     
 على الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم يساعد
  المؤقتة المعارض داخل االبدام

5 

 تجمع الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم مكونات ان     
  المؤقتة المعرض في والجمالي يفيظالو  األداء بين

6 

 العالمة وإرساء تعميق في الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة للمعارض التجارية

7 

 المسموم الجزء تكاملية على الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض داخل المرئي الجزء مع

8 

 عن ايجابية صورة إعطاء في الجرافيكي التصميم يساهم     
  المؤقتة المعارض

9 

 المعرض هوية إظهار في الجرافيكي التصميم يساعد     
  متزن  جمالي بشكل

11 

 11  المؤقتة المعارض لعمالء الثقة الجرافيكي التصميم يمنح     

 منتجات إظهار على الجرافيكي التصميم يعمل     
  واضح بشكل المؤقتة المعارض

12 
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 والتي الخام المواد اختيار على الداخلي التصميم يعمل

 التصميم ونأثير جماليات إلظهار تؤدي بدورها
 المؤقتة للمعارض الداخلي الفراغ على الجرافيكي

13 

 الذهنية الصورة ترسيخ على الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض عمالء لدى

14 

 على الداخلي التصميم مع الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض تواجه التي والعقبات المشاكل تخطي

15 

 وضع في الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض واستراتيجيات خطط

16 

 على الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم يساعد     
  مستمر بشكل المؤقتة المعارض عمل تطوير

17 

 على الداخلي التصميم مع الجرافيكي التصميم يساعد     
  األخرى  المعارض عن للمعرض التميز إظهار

18 

     
 على الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم يساعد
 في المشاركة والمؤسسات المعارض عمل تنسيق

  المؤقتة المعارض

19 

 ابراز في الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم يساعد     
  واضح بشكل المؤقتة للمعارض العروض

21 

 واإلعالن الدعاية تنفيذ في الجرافيكي التصميم يساهم     
  سهولة بكل المؤقتة للمعارض والتسويق

21 

 داخل التسوق  عمليات في الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض

22 

 الفني العمل بين التشارك في الجرافيكي التصميم يساعد     
  التصميمية العملية أثناء الداخلي والفراغ الجرافيكي

23 

 الفني العمل بين التشارك في الجرافيكي التصميم يساعد     
 التنفيذ عملية أثناء الداخلي والتصميم الجرافيكي

24 

     
 التصميم ومكاتب المعارض تنسيق شركات بين التعاون 

 الفراغ جماليات إلبراز يؤدي المعارض بتصميم الخاصة
  المؤقتة المعارض في الداخلي

25 

     
 في كبير بشكل بالمعرض المشاركة الشركات تؤثر

 الفراغ على الجرافيكي التصميم جمالية وإبراز تحديد
 المؤقتة للمعارض الداخلي

26 



357 
 

(9) الملحق  

 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص االسم الرقم
 جامعة عمان األهلية تصميم داخلي رعد العابد 1
 األهليةجامعة عمان  تصميم داخلي محمد ثابت البلداوي  2
 جامعة الزرقاء تصميم داخلي اسامة حسن  3
 جامعة عمان األهلية رافيكيجتصميم  ماديحستار  4
 الجامعة األردنية فنون بصرية جهاد العامري  5
 الجامعة الهاشمية علم الحاسوب فراس هناندة 6
 الجامعة األلمانية األردنية هندسة العمارة رائد التل 7
 الجامعة األردنية فنون بصرية صفاء بني اسماعيل 8
 جامعة فيالدلفيا تصميم داخلي محمد محمود عبابنة 9

 جامعة فيالدلفيا رافيكيتصميم ج رنا علي ابو حج 11
 الجامعة األردنية نحت دياال محمد الزغليس 11
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 (3) الملحق

 ةالنهائي بصورتها الدراسة ةأدا

 

 

 الرحيم  الرحمن هللا بسم

  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفاضل/ة ...................................         المحترم/ة

 تحية طيبة وبعد؛

 بــــالجزء المتعلقــــة البيانــــات لجمــــع أداة  وهــــي االســــتبانة، هــــذه يــــديكم بــــين ضــــعأ أن يشــــرفني

كليــة  مــن الجرافيكــي التصــميم فــي الماجســتير درجــــة نيــل متطلبــات الســتكمال لدراســتي الميــداني

أثــر جماليــات التصــميم الجرافيكــي ) بعنــوان وهـــــي األوســط الشــرق  جامعــة فــي والتصــميمالعمــارة 

ورغبة في االستفادة من خبرتكم، وعلمكم الـوفير أرجـو  .(الداخلي للمعارض المؤقتة راغعلى الف

 للفقـرات( ✔التكرم بافادتي عن مـدى مالئمـة المجـاالت والفقـرات المسـجلة وذلـك بوضـع اشـارة )

 هـذه لتخرج مناسًبا، ترونه ما اقتراح أو تعديل الى تحتاج التي المناسب التعديل واجراء المناسبة

 اســتخدمت وقــد المدونــة، للبيانــات العلمــي العائــد زيــادة فــي أمــالً  للقــارئ  مفيــدة بصــورة االســتبانة

 (.بشدة أوافق ال – أوافق ال – محايد – بشدة موافق- )موافق الخماسي ليكارت مقياس الباحثة

 شاكرة  لكم ُحسن تعاونكم              

 الباحثة       

 البطاينة محمود أكرم نجوان

  اسم المحكم

  الرتبة العلمية

  التخصص

  مكان العمل
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 :قسمين من االستبانة هذه تكونت

 الشخصية البيانات :األول القسم

 معلومات خاصة بالمجيبأوال : 

 : المربع المناسب ( في يرجى وضع إشارة )

 :الجنس( 0

   أنثى                        ذكر                      

 :العمر( 9

   سنة   45أقل من  –   15   سنة 15أقل من  –  25سنة           25أقل من 
   سنة فأكثر                                            55 سنة   55أقل من  – 45

 :المؤهل العلمي( 3

               دبلوم عالي                   بكالوريوس ثانوية عامة               
 أي مؤهل علمي آخر               دكتوراة                      ماجـستـيـر  

 :العلمي التخصص( 4

        تسويق / إدارة أعمال  تصميم داخلي  تصميم جرافيكي           

         تحديده يرجى آخر تخصص أي / محاسبة / مالية  اقـتـصاد

 :المركز الوظيفي( 1

   ممصم داخلي               مصمم جرافيكي           مالي       /  مدير إداري 
 مركز آخر يرجى تحديده          عالقات عامة                                 قسم التسويق     / إداري 

 :الحالية الوظيفة في الخبرة سنوات( 6

   سنة   35أقل من  –   30 سنوات 30أقل من  –  5سنوات          5أقل من 
  سنة فأكثر             25 سنة   25أقل من  –  20 سنة   20أقل من  – 35
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 يلي فيماالمؤقتة:  للمعارض الداخلي الفراغ على الجرافيكي التصميم جماليات أثر: الثاني القسم

  .(األفراد) المحوسبة المحاسبية المعلومات نظمب المرتبطة العبارات من مجموعة

 : نظرك وجهة عن تعبر التي الدرجة أمام  (✔)  إشارة وضع ثم ،جيًدا قراءتها الرجاء

ال أوافق 

 بشدة

ال 

 أوافق

 محايد
موافق 

 الرقم العبارات موافق وبشدة

 الداخلي الفراغ على الجرافيكي التصميم لجماليات أثر هناك     
  المؤقتة للمعارض

1 

 نجاح في الداخلي الفراغ باستخدام الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض عمل

2 

 الفراغ على مؤثرة اتصال وسيلة الجرافيكي التصميم يعتبر     
  المؤقتة للمعارض الداخلي

3 

 بالمعارض التعريف في الجرافيكي التصميمي المنجز يساهم     
  المؤقتة

4 

     
 األداء التصميم الداخلي فيو  الجرافيكي التصميم عمل يجتمع

  المؤقتة للمعرض والجمالي يفيظالو 
5 

 التجارية العالمة تأكيد في دور له الجرافيكي التصميم     
  المؤقتة للمعارض

6 

 المرئي الجزء تكاملية على الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض المسموم داخلو 

7 

    

 

 

 تميز في ايجابية صورة إعطاء في الجرافيكي التصميم يساهم
 الداخلي للفراغ اشغاله عند المؤقتة المعارض

8 

 بشكل المعرض هوية إظهار في الجرافيكي التصميم يساعد     
  جمالي

9 

 المؤقتة المعارض لعمالء الثقة الجرافيكي التصميم يمنح     
  واضح إظهارها بشكلو  المعروضة بلمنتجات

11 

     
 بدورها تؤدي المناسبة الخام للمواد الداخلي المصمم اختيار

 الداخلي الفراغ على الجرافيكي التصميم جماليات إلظهار
 بالمعارض

11 
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 الذهنية الصورة ترسيخ على الجرافيكي التصميم يساعد     
  العمالء لدى للمعروضات

12 

 تخطي على المصمم الداخليو  الجرافيكي المصمم يشترك     
  المؤقتة المعارض تواجه التي والعقبات المشاكل

13 

     
 وضع في والتصميم الداخلي الجرافيكي التصميم يساعد
 بشكل تطوير عملهاو  المؤقتة المعارض واستراتيجيات خطط

 األخرى  بالمعارض نسبة للمعرض التمييز إظهار مع مستمر

14 

     
 على الداخلي خبراء التصميمو  الجرافيكي خبراءالتصميم يعمل

 المعارض في المشاركة والمؤسسات المعارض عمل تنسيق
 التنفيذو  بالتخطيط المؤقتة

15 

     
اإلعالن و  الدعاية تنفيذ في الجرافيكي التصميم يساهم

 للفراغ باستغالله سهولة بكل المؤقتة للمعارض والتسويق
  الداخلي

16 

 داخل التسوق  عمليات في الجرافيكي التصميم يساعد     
  المؤقتة المعارض

17 

     
 التصميم ومكاتب المعارض تنسيق شركات بين التعاون 

 الفراغ جماليات إلبراز يؤدي المعارض بتصميم الجرافيكي
 المؤقتة المعارض في الداخلي

18 




