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 شكر وتقديرال

ي لجالل وجهه طيبا  مباركا  فيه كما ينبغ كثيرا   بنعمته الصالحات، والحمد هلل حمدا  الحمد هلل الذي تتم 

ِديد  َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرتُ وعظيم سلطانه القائل في محكم كتابه ) ََ  (ْم ِِنَّ َعَذاِبي َل

 (7سورة ِبراهيم )االية:

تعالى واشكره على فضله وامتنانه أن ألهمني الرشد والصواب وأعانني على ِكمال دراستي هذه، أحمد هللا 

 ..لي ولكل طالب علم. نافعا   وأسأله أن يجعله علما  

جمه، حبداية أتقدم بأجمل عبارات الَكر والعرفان لكل من ساهم بالرأي والمَورة أو قام بجهد مهما كان 

 شيئا ، أو استلهمت منه فكرا  أو أسدى ِلى نصحا ...والى كل من تعلمت على يديه 

لية العمارة عميد ك الدكتور وائل وليد األزهري ستاذي الفاضل اأتقدم بجزيل الَكر واالمتنان العميق ِلى 

ت وما منحه لي من وق ،والتصميم في جامعة الَرق األوسط، الذي تفضل باإلشراف على هذه الدراسة

 وجهد وتوجيه وإرشاد وتَجيع...

وأقدم خالص شكري وأمتناني ِلى أصدقائي منهم محمود جراروة، أحمد الزعبي، شرف الزعبي، هَام 

 خويلة، يزيد سالمة، سالم القماز، حمزة البَير، محمد البَير ...

صالحة، واسأله عز وجل أن  كما أشكر أيضا كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة أو دعوة

        ............ عز وجل................أكون قد وفقت في هذه الدراسة، فما كان من توفيق فمن هللا

 هالباحث: نبيل درابس                                                                               
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 اهدي هذا اإلنجاز ِلى كل من ساهم في نجاحه ووصوله ِلى هذا المقام

 ِلى أمي وأبي الغاليين

 ِلى عائلتي الكريمة

 وإلى كل من هو عزيز وقريب على قلبي

 لى من كان جسرا  عبر بي ِلى نور جديد في العلم والمعرفةإو 

أستاذي ومَرفي الفاضل عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة الَرق 

 األوسط
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 ةفي البيئة الداخلي للتصاميم الجرافيكيةفي إدراك الخصائص اللونية  إلضاءةدور ا

 "كمثال دراسي –ربد سيتي سنترإفي  يئة" اإلعالنات المض
 نبيل عوض درابسه :إعداد

 الدكتور وائل وليد األزهري : إشراف
 (الملخص)

يكية في الجرافدور اإلضاءة في ِدراك الخصائص اللونية للتصاميم ِلى بيان هذه الدراسة  تهدف

ميم ابيان مدى تفاعله في تحليل وتذوق التصباإلدراك لدى المتلقي  ةعلى آليالتعرف و  البيئة الداخلية

اءة موائمة ِعداد أو قياس ِضالتعرف على األساليب والتقنيات المستخدمة في ة، باإلضافة ِلى الجرافيكي

ميم التَجيع على اإلبداع في التصفي  أيضا ن أهمية الدراسةموتكهذا  لطبيعة التصاميم الجرافيكية

الجرافيكي ضمن البيئة الداخلية بدراسة تطبيقات الظل والنور وغيره، كالتجسيم الثالثي األبعاد أو ِكمال 

عرف على دور الت ِلىباإلضافة  المختلفة فكرة تصميمية جرافيكية عن طريق عوامل اإلضاءة ومتغيراتها

تبع الباحث وقد ابين التصميم الجرافيكي واإلضاءة في البيئة الداخلية،  المصممين في عملية الموائمة

سبعة وستون من  تكونتفقد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول ِلى النتائج المستخلصة، أما عينة 

ع لجأ الباحث ِلى استخدام مصدرين أساسيين لجمو  ،خبراء في مجال التصميم الجرافيكيوال المصممينمن 

أولهما مصادر ثانوية تمثلت بالكتب والمراجع العربية واألجنبية  المتعلقة بموضوع الدراسة؛ المعلومات

والدوريات العلمية المحكمة والمطبوعات والوثائق الرسمية واألبحاث والرسائل الجامعية ومصادر 

ية والتي نيهما مصادر أولالمعلومات اإللكترونية والصحف ومواقع شبكة المعلومات العالمية اإلنترنت، وثا

بية محاكاة حاسو  في عمليةالباحث المتمثلة  ِضافة ِلى تجربة تمثلت في أداة الدراسة )االستبانة(

(Computer Simulation)  3برنامجي بواسطةDs Max 2019  وPhotoshop CC 2018   والتي
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ربد إلبيئة الداخلية من ال اختيارهتم  ترويجي تمثلت بتوجيه متغيرات ِضاءة مختلفة على تصميم جرافيكي

تها اطراف الدراسة تغطي عبارا مقترح استبانةعمل قام الباحث ب نتائج هذه التجربة ىوبناء عل سيتي سنتر،

 ينأعضاء هيئة تدريس مختص عن طريقتحكيمها وتم  ،فرضيةالختبار اهدف ب والتجربة خاصة عامة

العينة فراد أوبعد جمع االستبانات من  ذكر،الدراسة السابقة التمهيدا لتوزيعها على عينة ، المجالنفس في 

 Pearsonتم معالجة بياناتها باستخدام أساليب ِحصائية تتناسب مع موضوع الدراسة منها)

Correlation(،)Cronbach Alpha(،)Kolmogorov-Smirnov(،)One Sample T-test ،)

وقد  ،(SPSSصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية)تم ذلك من خالل استخدام برنامج الحزمة اإلححيث 

( وهو اقل Sig=0.00)فيها ِلى بلغ مستوى الداللة  والتي، Haالفرضية البديلة قبل ت نتيجة التحليلأظهرت 

لدور اإلضاءة في ِدراك  (α≤0.05)مستوى عند يوجد أثر ذو داللة ِحصائّية يعني أنه  مما( 0.05من )

كما  ،يتي سنتر(في اربد س يئةاإلعالنات المضالخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية في البيئة الداخلية )

اءة تؤثر أن اإلض من النتائج المرتبطة بأسئلة الدراسة والتي كان أبرزها العديد ِلىخلصت الدراسة أيضا 

ثر ادراك المتلقي الي يتأوبالتبَكل جذري ة وتغير من قيمها على الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكي

كيز الدائم على التر الدراسة بالعديد من التوصيات منها وخرجت في فهم وتذوق التصميم وظيفيا وجماليا، 

استخدام الضوء األبيض الَبيه بالطبيعي في ِضاءة التصاميم حيث انه يحتوي على كافة األطوال 

مراعاة ظروف البيئة المحيطة من حيث تأثير اإلضاءة فيها على الخصائص و  األلوانالموجية لكافة 

 اللونية للتصميم.

 تدور اإلضاءة، الخصائص اللونية، التصاميم الجرافيكية، البيئة الداخلية، اإلعالنا الكلمات المفتاحية:

 .المضيئة



 ع
 

 

The Role of Lightning in the Perception of Color 

Properties for Graphic Designs in the Internal Environment 

“Luminous Advertising in Irbid City Center as a Study 

Example” 

Prepared By 

Nabeel Awad Darabseh 

Supervised By 

Prof. Wael Waleed Alazhari 

(Abstract) 

The purpose of the study was to identify the role of lightning in 

perception of color properties for graphic designs in the internal environment. 

Another purpose was to identify perception mechanisms at recipients by 

clarifying his interaction in the analysis and appreciations of graphic designs. 

Finally, the study sot to examine methods and techniques used in preparing or 

measuring the suitable lightning for the nature of graphic designs. The 

importance of the study stems from its encouragement of creativity in graphic 

design within the internal environment by studying the lightning shade 

applications such as 3D or continuing graphic design ideas using lightning 

factors and other variables in addition to identifying the role of graphic 

designers in making a compatibility between the graphic design and lightening 

in the internal environment. The study used the descriptive analytical design to 

reach the results. The sample of the study consisted of (67) of the graphic 

designers and experts in graphic design. The researcher used two main 

resources for collecting information related to the topic of the study; the first 

was secondary resources represented by books, Arabic and foreign references, 

journals, publication and official records, university thesis and dissertation, data 

basis, newspapers and internet websites; the second was primary resources 

represented by the instrument of the study (questionnaire) in addition to the 
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researcher experience in computer simulation using Photoshop CC2018, 3Ds 

Max 2019, which was represented by directing different lightning variables on 

a promotional graphic design selected from the internal environment of Irbid 

city center. Based on the results of this experiment, the researcher developed a 

questionnaire consisting items covering all aspects of the study in general, and 

the experiment in particular to test the hypothesis of the study. The instruments 

of the study was validated by a panel of faculty members to be distributed on 

the sample of the study above mentioned, after the questioners were collected 

from the sample of the study they were analyzed statistically using Person 

Correlation, Cronbach Alpha, Kolmogorov-Smirnov and One Sample T-Test 

provided by SPSS. The result of the study showed that the alternative hypothesis 

was accepted as the significant level value was (α = 0.00) which is lesser than 

(α ≤ 0.05) indicating that there is a statistically significant impact at (α ≤ 0.05) 

for the lightning role in the perception of color properties of graphic designs in 

the internal environment (Luminous Advertising at Irbid city center). The study 

also concluded with some other results related to the questions of the study; the 

most important that lightning affect color properties of graphic designs, 

radically changing their value, and thus, the recipient perception in 

understanding and appreciating the design at functional and aesthetic levels is 

affected. The study suggested some recommendations including the use of semi 

natural white in advertisement lightning as it contains all the wave lengths for 

all colors and to take the surrounding environment into consideration with 

respect to the effect of lightning on the color properties of design. 

Key Words: Lightning Role, Color Properties, Graphic Designs, Internal 

Environment, Luminous Advertising.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
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 مقدمة 

من أهم العناصر األساسية في التصميم، كما وتعتبر أيضا  عنصرا  ( Lighting)تعتبر اإلضاءة

لكل ما يحيط بنا، ال سيما التصاميم   (Visual Perception)هاما  في عملية اإلدراك البصري 

دورا  حيويا  في ِدراكها وظيفيا  وجماليا ، ولإلضاءة أيضا   ، حيث تلعب (Graphic Designs)الجرافيكية

دورا  هاما  في حياتنا، حيث تتيح لنا رؤية األشياء وتمييزها، فالرؤية الجيدة تنتج عن عاملين أساسيين هما 

المتلقي، واإلضاءة الجيدة والمناسبة، ذلك ضمن طبيعة بيئة  الحس البصري السليم من قبل

للتصاميم  (Color Properties) وتتأثر الخصائص اللونية ،( (Design Environmentالتصميم

ر اإلضاءة الساقطة عليها، فهناك حقيقة علمية تؤكد أن تغيي ومتغيراتالجرافيكية تبعا  الختالف مصادر 

 (.2018)حسن،  تغير شدة اإلضاءة ونوعيتها ولونها وزوايا سقوطهادرجة نصوع وكثافة اللون ب

والتصميم الجرافيكي كتخصص، هو علم نظري وتطبيقي قائم في البيئتين الداخلية والخارجية، وكذلك 

ومثال عليها  (Natural Lighting)اإلضاءة حيث تتضمن مصدران أساسيان هما اإلضاءة الطبيعية 

ومثال عليها المصابيح الكهربائية،  (Artificial Lighting)ضاءة الصناعية الَمس باإلضافة ِلى اإل

ها المادة من له،وبناء  على ذلك فإنه وباختالف بيئة التصميم تختلف المعايير واإلجراءات المكونة 

فالبيئة هي العامل األساس في  يختلف مصدر ومتغيرات اإلضاءة،وبالتوازي  (Raw Material)الخام

 وانالمن أهم الركائز المكملة إلدراك  ر اإلضاءة أيضا  ب، هذا وتعتاختيار نوع ومصدر اإلضاءة ةآلي

قيقة ما يرتبط اللون بالضوء، فما ح ا  أحد عناصر بناء العمل الفني، فدائم فهي، الجرافيكية التصاميم

من ويعد اللون أيضا    (1998،ِيهابِبصارنا أللوان التصاميم ِال انعكاسات ضوئية على التصاميم نفسها)
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 Visual، واإلثارة البصرية (Attraction)في عنصري الجذب  ،أهم وأكثر العناصر البنائية قوة  وتأثيرا  

Excitement))  وقدرة  على توليد القوى الجاذبة للتصميم الناتج، ذلك من خالل نقل اإلحساس الذي

الذي يقصده   (Objective)    Expressionيحمله بكل دالالته ما يجعله ضمن الهدف التعبيري 

 صاميمتالمصمم، فإن عالقة التصميم الجرافيكي باللون هي عالقة ارتباطية وثيقة، فال يمكن أن ندرك ال

همية لونيا ، واللون كصبغة جمالية له أبعاد نفسية عند المتلقي، فهو ذو أ  اِال بوصفه ا  تام ا  ِدراك ةالجرافيكي

ِعالنية بالغة في قيمته الظا  (Advertising Indication)هرة ومضامينه التعبيرية الدالة، فهو داللة 

مؤثرة في التصميم عموما ، وهو جانب ال بد من المصمم التعامل معه بحذر وأن يكون في غاية الدقة 

 Arousal)، فإن االستثارة واالستجابة((Design Workعند القيام بإختياره ضمن العمل التصميمي 

and Response)   عند المتلقي الناتجة عن توظيف اللون في العمل التصميمي ال بد أن تكَف عن

ب االنتباه هو جذ ةميم الجرافيكياأسباب انتقائها لديه، ومن أهم العوامل التي يحققها اللون في التص

Draw Attention))، وهو عامل اتصالي(Communication Agent)   يقوم على أساس فعالية

فلكل لون داللة رمزية تعبر عن فكرة ما تؤثر في نفسية   (Effectiveness of Symbols)الرموز

 (.2015)جميل و مَرف، المستهدف رالمتلقي أو الجمهو 

 Internal)من وقته في البيئة الداخلية  %90أجريت دراسة مفادها أن اإلنسان يقضي نحو 

Environment) :المصدر( 12/2018 www.Albayan.ae, حيث تؤكد هذه الدراسة من خالل )

متلقي، الذي هو لل ةفي البيئة الداخلية نسب ةميم الجرافيكياالنسبة الموضحة أعاله، على مدى أهمية التص

تركز هذه برمتها، وبناء  على ما سبق،   (Design Process) الهدف األساس من العملية التصميمة

ما ينتج و  دور اإلضاءة في ادراك الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية في البيئة الداخلية، الدراسة على

http://www.albayan.ae/
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 Advertising) عن ذلك من تغييرات محورية قد تؤدي ِلى اختالف في فهم الرسالة اإلعالنية

Message)، تنقص من القيم الجمالية أو(Aesthetic Values)  عند  ةالجرافيكي اميموالفنية للتص

 (Receiver). المتلقي

 :مشكلة الدراسة

 في األسئلة التالية: دراسةتكمن مَكلة ال

اءة بمتغيراتها جراء تسليط اإلض ةميم الجرافيكياللتص في الخصائص اللونية الحاصلةرات يما هي التغي .1

 .االمختلفة عليه

باختالف  قيعند المتل يةنالعاإلالمتمثل بالرسالة  ةميم الجرافيكياللتصمدى اختالف الدور الوظيفي  .2

 .متغيرات اإلضاءة الساقطة عليها

 .عليها باختالف متغيرات اإلضاءة الساقطة ةالجرافيكيميم امدى اختالف القيمة الجمالية والفنية للتص .3

 :أسئلة الدراسة

 التالية:لة ئعن األس اإلجابةبستقوم هذه الدراسة 

 ؟في البيئة الداخليةصاميم الجرافيكية للتالخصائص اللونية  ِدراك دور اإلضاءة في ما .1

 ما األسباب التي تجعل اإلضاءة تؤثر على الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية؟  .2

لحاصلة في عند المتلقي بالمتغيرات ا هل يتأثر الدور الوظيفي والقيم الجمالية للتصاميم الجرافيكية .3

 الخصائص اللونية، الناتجة عن تأثيرات اإلضاءة الساقطة؟
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 فرضية الدراسة:

ي ف دور اإلضاءة في ِدراك الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية تم بناء فرضية الدراسة للتعرف على

( OHالبيئة الداخلية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وقد تم صياغة الفرضية بصورتها العدمية )

 ( وهي على النحو التالي: Haوبصورتها البديلة )

Ho :( ال يوجد أثر ذو داللة ِحصائّية عند مستوىα≤0.05 ) لدور اإلضاءة في ِدراك الخصائص اللونية

 في اربد سيتي سنتر(. يئةاإلعالنات المضئة الداخلية )للتصاميم الجرافيكية في البي

Ha :( يوجد أثر ذو داللة ِحصائّية عند مستوىα≤0.05 ) لدور اإلضاءة في ِدراك الخصائص اللونية

 في اربد سيتي سنتر(. يئةاإلعالنات المضللتصاميم الجرافيكية في البيئة الداخلية )

   الدراسة:أهداف 

 النقاط التالية: تتلخص أهداف الدراسة في

 .   ةلجرافيكيميم اااإلدراك لدى المتلقي وبيان مدى تفاعله في تحليل وتذوق التص ةالتعرف على آلي .1

 .البيئة الداخليةفي  ةالجرافيكياميم للتصالخصائص اللونية  في ِدراك اإلضاءة دوربيان  .2

 ميماصتموائمة لطبيعة الِعداد أو قياس ِضاءة التعرف على األساليب والتقنيات المستخدمة في  .3

 في البيئة الداخلية. ةالجرافيكي

اءة الساقطة اإلضب، ةميم الجرافيكيالتصالخصائص اللونية ل زيادة وعي المصممين بمعرفة مدى تأثر .4

 في البيئة الداخلية. اعليه
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 ـبيان كيفية مراعاة المصمم لالختالف الناجم عن تغير طبيعة اإلضاءة بين النهار المتمثلة بال .5

 )ِضاءة الصناعية(.ـ )اإلضاءة الطبيعية(، والليل المتمثلة بال

 الدراسة:أهمية 

 يلي:ما في دراسةهمية الأ تكمن 

تعتبر الدراسة مساهمة للتعرف على دور اإلضاءة في ِدراك الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية  .1

 في البيئة الداخلية.

ِعالنية  .2 بيان مدى أهمية اإلدراك البصري عند المتلقي في تذوقه للتصاميم الجرافيكية جماليا  وكرسالة 

 وظيفيا .

ل والنور بدراسة تطبيقات الظ البيئة الداخليةالتَجيع على اإلبداع في التصميم الجرافيكي ضمن  .3

إلضاءة ان طريق عوامل الثالثي األبعاد أو ِكمال فكرة تصميمية جرافيكية ع وغيره، كالتجسيم

 .ومتغيراتها

 . لبيئة الداخليةاالتعرف على دور المصممين في عملية الموائمة بين التصميم الجرافيكي واإلضاءة في  .4

 

  المصطلحات:تعريف 

  ( Lighting)اإلضاءة 

اإلضاءة هي المزج الحقيقي بين الفن والتقنية، وهي فن قبل أن تكون علم، وعلم ال  :نظري الالتعريف 

، وبالتأثير إلنساناالحسابية تبقى دون معنى ما لم تمتزج بالتأثير الحسي على  فاألرقاميعني شيئا دون فن، 

رية رة سحليست هندسة مادية، بل هي مَاعر هندسية، لما لها من مقد فاإلضاءة الفراغ،المادي على 
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كمن واحد، كما أن اإلضاءة ال ت نآوالمادة والفراغ في  اإلنسانفي التأثير المباشر أو غير المباشر على 

في حساب عدد المصابيح بل كيف وأين نضع هذه المصابيح حيث أن اإلضاءة الجيدة هي أن تضع 

 .(2012الضوء المناسب في المكان الصحيح )طبال،

ي البيئة ف تأثير عملي أو جمالي قاإلضاءة هي االستخدام المتعمد للضوء، لتحقي التعريف اإلجرائي:

و أاستخدام كل من مصادر اإلضاءة االصطناعية مثل المصابيح  لوتَم الداخلية، ةالمحيطة وخاص

 .ليحدث اإلدراك اإلضاءة الطبيعية مثل ضوء الَمس

 (Light)الضوء

العين  اعيهتفاصيلها، فت يالذي يكَف خبايا األشكال، ويجل ِن الضوء هو ذلك الَعاع :النظري التعريف 

 (.1968 سكوت،) المتذوقة

وال ذات أطالموجات الكهرومغناطيسية  من هو عبارة عن ِشعاع يتكون من مجموعة التعريف اإلجرائي:

 .الي ِدراكهاوبالت بالعين المجردة لرؤيتهاعليها  تسقطتنعكس عن األسطح أو التصاميم التي  مختلفة

 (Perception) اإلدراك

هو عملية ارتقائية تمتزج فيها العوامل الذاتية بالعوامل الموضوعية امتزاجا   بصرياا:النظري التعريف 

مستمرا ، ويعتبر المدرك البصري أو العمل الفني نتاج لفاعلية اإلنسان مع عالمه الخارجي المحيط به 

 .(2006)شوقي،

العقل  ىِلوإرسالها  هو نتاج استخدام حاسة البصر في جمع المعرفة والتفاصيل :اإلجرائيالتعريف 

 .وتفسير ماهية ما ينظر ِليه بيئته المحيطةفهم تساعد المتلقي على  بحيث لتحليلها،
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يعرف بها اإلنسان العالم الخارجي وهي تعتمد على اإلحساسات عملية عقلية  وه :حسياا النظري التعريف 

 (.1978ِلى مجموعة من العمليات العقلية المختلفة مثل التذكر والتخيل والحكم)بدوي، ةالمباشرة، باإلضاف

ل عن العق ِلىالمختلفة التي تنقل  حساساتاإل أو ردة فعل ناتجة عن هو ترجمة التعريف اإلجرائي:

 .طريق الجهاز العصبي

 ( (Color Propertiesالخصائص اللونية

يتحدد اللون من خالل خصائص أو قيم نستطيع من خاللها تمييز األلوان وهي ثالث،  :النظري التعريف 

 .(2008، وزيت، دبس)اإلشباع. صفة اللون، القيمة، 

حديد وهي القيم التي من خاللها نستطيع تالخصائص اللونية أو المنبهات البصرية  التعريف اإلجرائي:

 باع اللوني(.اللون، اإلش ةاللون، قيمصفة )بالـ متمثلة  ،ودرجة صفاءه وقوته ،ومقدار ِضاءته ،هوية اللون 

 (Graphic Design)الجرافيكي التصميم 

ويعنى باإلبداع البصري ويَمل جوانب عدة مثل تخصص واسع من فروع المعرفة  وه :النظري التعريف 

الحروف الطباعية، وتنسيق الصفحات وتصميمها وتكنولوجيا المعلومات، وجوانب  الفني، تصميماإلخراج 

ِبداعية أخرى، والذي يجمع ما بين الصور والكلمات واألفكار لتصل المعلومة ِلى الجمهور ويتعامل 

التصميم الجرافيكي مع األفكار والمفاهيم والنصوص والصور ويعرضها بَكل متجانس وذلك من خالل 

 .(2015،أمبروز) أخرى.والوسائط اإللكترونية وأي وسائل الطباعة 

عينة لفئة ميعتبر التصميم الجرافيكي لغة بصرية الهدف منها ِيصال فكرة تصميمية  التعريف اإلجرائي:

 خاللها دوره الوظيفي والجمالي. يحقق من ،ق فكرة ِبداعيةلخلمن خالل توظيف عناصره معينة 
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 (Environment)البيئة 

منها  ةوهي الوسط المحيط باإلنسان، الذي يَمل الجوانب المادية وغير المادية، البَري التعريف النظري:

بذلك تَمل كلما هو خارج كيان اإلنسان وكل ما يحيط به من موجودات وهي في  يوغير البَرية، فه

 (.2012)الرشيدي، ذلك الحيز الذي يمارس فيه البَر أنَطة حياتهم أبسط تعريف لها،

 ( Internal Environment الداخليةالبيئة  –  Environment البيئة ( التعريف اإلجرائي:

يتفاعل و  فيمارس نَاطاته كافة به داخل المباني بَكل عام،في هي الوسط الذي يتواجد فيه اإلنسان 

 دات.بكل ما يحيط فيه من موجو 

 (Luminous Advertising) اإلعالنات المضيئة

وهي اإلعالنات التي يَع منها الضوء وتستخدم غالبا في اإلعالن الذي يَاهد بصفة  التعريف النظري:

أساسية في الليل، وتركب هذه األشكال على هياكل من حديد أو على اللوحات المنقوشة التي تعد في 

 (.2010،يعبد الهاد) المضيءهذه الحالة بمثابة منظر خلفي للَكل 

ِعالنات تضيء من ذات نفسها اإلجرائي:التعريف  وعادة ما يكون مصدر الضوء في داخلها  ،هي 

تعد و  يتكون هيكلها من معادن أو مواد صلبة أخرى و في البيئتين الداخلية والخارجية ليال  غالبا َاهدوت

 من أحدث وسائل عرض اإلعالنات في عصرنا الحديث وأكثرها تعقيدا.

  :حدود الدراسة

  تأثيرات اإلضاءة في ِدراك الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية الموضوعي:الحد 
  2019-2018 زمانية:حدود. 

  اربد سيتي سنتر /اربد /األردن  مكانية:حدود. 
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  :محددات الدراسة

 التالية:  لألسبابيتحدد تعميم هذه الدراسة 

خاصة في البيئة المحيطة و  كعنصر مؤثر ضعف توظيف متغيرات اإلضاءة عند المصمم الجرافيكي .1

 في البيئة الداخلية.

 .مستوياتهوتأثيرها البالغ في مجال التصميم بجميع  اإلضاءة دوروضوح  ضعف .2

في ذلك من ما ل في التصميم الجرافيكي المجهزة بحرفية من قبل المختصين األعمال التصميمية ندرة .3

  التصميم.بما يتوافق مع  اإلضاءةالموائمة من جانب  ةآليمحددات تترتب على 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 مقدمة

المتعلق بموضوع الدراسة، ومتغيراتها، باإلضافة ِلى الدراسات العربية يتناول هذا الفصل األدب النظري 

 واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

 األدب النظري أول: 

 كما يلي. الدراسةة بالمتعلق القسم المواضيع والمفاهيم األساسيةسيناقش هذا 

 الجرافيكية المبحث األول: مدخل إلى اإلضاءة وعالقتها بالخصائص اللونية للتصاميم

 نبذة تاريخية عن اإلضاءة 

النعم  اكتَاف العديد من اإلنسانبعد أن خلق هللا تعالى السماء واألرض، وسخر ما فيهما لإلنسان، بدأ 

 التي خلقها هللا له وجعلها تعالى سببا بها لنَوء الحياة واستمرارها، ومنها اإلضاءة، حيث ذكر سبحانه

في قوله عز وجل ")هو الذي جعل الَمس ضياء والقمر نورا("  خلقه للَمس والقمر محكم تنزيلهفي 

ر، الكريمة لقلنا ِن الَمس تعطي نورا، وكذلك القمتفسير السطحي لآلية ( فلو نظرنا ِلى ال4)سورة يونس:

لكن نظرة أعمق تعلمنا أن نفرق بين االثنين؛ فالَمس تعطي الضياء، والقمر يعطي النور، والفرق بين 

الضياء والنور يكمن في أن الضياء يعطي الضوء والحرارة معا ، أما النور فهو ضوء بال حرارة، وبذلك 

بر من تعت ، حيثمع بداية الخليقةوسخرها لبني اإلنسان والحرارة  ضاءةلإلجعل هللا تعالى مصادر 

( ِال انه لم يتسن للناس الحصول على مصدر 1991الَعراوي،)مصادر اإلضاءة الطبيعية والرئيسية 

في حلول المساء يعودون لمنازلهم وينتظرون حتى شروق صباح اليوم  ادائم لإلضاءة طوال اليوم، فكانو 
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( وهنا 2015سالم،)توافر اإلضاءة الكافية بَكل دائم قيد حركة الناس وحد من أنَطتهم  مفعدالتالي، لذا 

مد منها للنار يست اإلنسانبرزت الحاجة ِلى البحث عن مصادر  لسد نقص اإلضاءة الطبيعية، ولذا لجأ 

وع والمَاعل َمالضوء كما يستمد منها الدفء في ليالي الَتاء، وابتكر لذلك وبمساعدة عقله الواعي، ال

والسرج وغيرها، ومع قدرة اإلنسان على التحكم في النيران، تطورت قدراته التقنية والفنية، وتوصل لمصادر 

ِضاءة ذات فعالية ومردود كبيرين، باإلضافة ِلى اختراع وسائل مناسبة للتحكم في متغيراتها، ِذ وضع 

كر نورها بتزييناته الزجاجية، بعد ذلك ابتالَمعة على شمعدان ليزيد من ضيائها ويضفي جماال  على 

المصباح الزيتي وركب فيه عددا من العاكسات التي تساعد على تركيز شدة الضوء، وكان اكتَاف النفط 

ومَتقاته في فترة الحقة، سببا مباشرا البتكار مصابيح سهلة الصنع وقليلة التكلفة ويمكن االعتماد عليها، 

ا من المصادر البدائية. وقد شهدت بداية القرن التاسع عَر تطورا  هائال  في فقّل  استخدام الَموع وغيره

تقنيات اإلضاءة في جوانب عدة، ِذ كان اكتَاف الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة األمريكية وكندا، 

ال يقد أدى ِلى اختراع جهاز اإلضاءة المعروف بــ )اللوكس( الذي تميز بإضاءة شديدة البياض مائلة قل

ضغط الغاز فيه، ومع كثرة سيئات وسائل اإلضاءة اآلنفة الذكر، فقد  دِلى الخضرة، ويزداد توهجه بازديا

ظلت جميعها أو جزء منها يستخدم ويتداول ِلى يومنا هذا في جميع أرجاء العالم لسبب أو آلخر، غير 

ها قنيات اإلضاءة، وكان لأن اكتَاف الكهرباء في أواسط القرن التاسع عَر أحدث ثورة عالمية في ت

األثر الكبير والواضح في تبدل معيَة اإلنسان ودخوله مرحلة متقدمة جدا مقارنة بواقعه فيما مضى. 

وخالصة القول ِن المعرفة المتعلقة بعلم اإلضاءة في وقتنا الراهن تستطيع أن تلبي جميع احتياجاتنا من 

ذلك حسب الغرض منها وحسب البيئة المحيطة، كما اإلضاءة العامة والخاصة بمتغيراتها المختلفة، و 
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نرى في ِضاءة اإلعالنات أو تزيين الواجهات التصميمية أو ِضاءة الَوارع والمصانع والمباني وغيره 

 (.2001موسى والجالد،)الكثير 

 ماهية الضوء

كن ِدراكه يممثل اللون تماما ، حيث  ا  من عناصر الوجود المدركة، مثلهأساسي ا  يعتبر الضوء عنصر 

بصريا ، كما يعد أيضا عامال  حيويا  له تأثيراته المتعددة على العناصر التي يسقط عليها، بل وبدونه 

، وفي مر العصور ىيصبح ِدراك تلك العناصر مستحيال وهذا ما نراه عندما تنطفئ األنوار فجأة، وعل

، حيث الصناعية، وبأنواعها المختلفةالمجال الفني مثال، عرف الفنانون اإلضاءة بصنفيها، الطبيعية و 

اعتمد كثير منهم في أعمالهم الفنية، على عوامل اإلضاءة المختلفة، في محاولة منهم إلحداث التأثيرات 

الممكنة في التكوين، وال نزال نذكر كيف أن المدرسة االنطباعية في الفن جعلت باغ اهتمامها في 

نيات نذاك. ومع التطور التكنولوجي الهائل في علم وتقآانيها واستدخاله في كل لوحات فن ضوءاستجالب ال

اإلضاءة، أصبح لدى الفنانين والمصممين قدراتهم الخاصة في استخدام  وتوظيف الضوء، والكَف عن 

أسراره الكامنة، لما في ذلك من نفع وأهمية بصفة عامة ، وفي مجال الفن والتصميم بصفة خاصة، لما 

( فالضوء هو الذي يجعل 1979ِحداث تغييرات تتعلق باإلدراك البصري )ظاهر، له من أهمية بالغة في

الذي يسبب لنا اإلحساس بالمادة وشكلها  وكل شيء يرى، وهو الذي يحدد معالم الفضاء وأجوائه، وه

ولونها، بما يوصله من أشعة منعكسة ِلى عيوننا، فاألشعة الضوئية ليس لها نظام معين، أو قانون محدد 

القته بنا، بل نحن من نحدد وننظم هذه األشعة بما يتوافق مع ما نصبو ِليه، فاألشكال والتصاميم في ع

و وجوهره، فه ه( أما فيما يخص طبيعة الضوء وتعريف1976أبو الخير،)تستمد واقعها عن طريق الضوء 



15 
 

 

ر طبيعة سيموضوع مختلف عليه منذ القدم، حيث تعددت النظريات حوله، فكانت أولى المحاوالت لتف

الضوء للعالم العربي الحسن ابن الهيثم في كتابه  )المناظر( ، حيث يرى ابن الهيثم أن اإلحساس البصري 

يحصل نتيجة انتقال الضوء من العنصر المرئي ِلى  العين، وبناء على ذلك فالضوء هو األثر الطبيعي 

 :(2007العريان،)ك بالنقاط التالية ( ويستدل ابن الهيثم على ذل2009المسبب لعملية اإلبصار)الَريف،

 الجسم المرئي وتقطع الرؤية. بِذا حال حائل دون وقوع الضوء على العين، فسيحج .1

 ِن اإلنسان ال يستطيع الرؤية في الظالم التام. .2

 ِن األشعة الضوئية تسير في خطوط مستقيمة. .3

 .للضوء مصدران وهما اإلضاءة الطبيعية واإلضاءة الصناعية .4

 اختلف مفهوم الضوء في العصر الحديث عما كان يقول به ابن الهيثم فيما مضى.بينما 

 (Light Propertiesخواص الضوء )

 له احدى االحتماالت التالية:يحدث  ،سطح عنصر ماتصميم أو عند سقوط شعاع الضوء على 

  (Reflectionالنعكاس)

الضوئي بواسطة سطح دون أي تغيير في عند ارتداد اإلشعاع  (Reflection)تحدث عملية االنعكاس

تردد موجاته، وعندما تحدث عملية انعكاس الضوء نجد أن نسبة منه ستفقد، جراء امتصاص السطح 

 (.1َكل)ال رالمنعكس عليه منه، فالضوء المنعكس هو العالقة بين االستضاءة والسطح العاكس، انظ
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 (Reflectionوصف خاصية االنعكاس ) (1الَكل)
 (2017Holtzschue,) المصدر:

 

 (Transmissionاالنكسار )

عندما يسقط الَعاع الضوئي على سطح معين، ذي سمك معين ومستوى معين من النفاذية، نجد أن  

هناك تغيرا  في مسار الَعاع الخارج منه، والسبب الرئيسي في ذلك هو اختالف سرعة الضوء في هذا 

 (.2( انظر الَكل)1986السطح أو المادة المكونة له عن سرعته في الهواء )الكَموشي وزكي،
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 (Transmission (وصف خاصية االنكسار (2الَكل)

 (2017Holtzschue,) المصدر:

 

 Absorption))المتصاص 

( 3يمكن للضوء الساقط على سطح أو مادة أن ُيمَتْص، وغالبا ما يتحول ِلى حرارة، انظر الَكل)

 ) Electronics, Philipsهماباإلضافة ِلى أن نسبة االمتصاص الحاصلة تعتمد على عاملين مهمين 

)2008 

 زوايا سقوط اإلشعاع الضوئي. -1

 الطيف الضوئي  -2
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 ((Absorptionوصف خاصية االمتصاص (3الَكل)

  )Szenasy(1986 ,المصدر:

 

 الضوء ورؤية التصاميم الجرافيكية

من أجل أن تتحقق عملية الرؤية بَكلها المتكامل للتصاميم الجرافيكية، ال بد من وجود أربعة عناصر 

 رئيسية، ال تتم عملية الرؤية بفقدانها، وهي:

 الضوء .1

 التصميم )العنصر( .2

 العين )المستقبل(  .3

 الدماغ )المحلل( .4
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حيث تعمل األشعة الضوئية المنعكسة من التصميم أو العنصر الذي يسقط عليه الضوء، بإثارة 

الموجودة داخل العين، التي بناء على ذلك ترسل ِشارات ِلى الدماغ، الذي  ةاإللكتروكيميائيالمستقبالت 

يعمل على تجميعها وتصنيفها وتحليلها، وذلك بتعاون متبادل مع العين في تحويل الطاقة المَعة ِلى 

 (.4للَكل) رانظ (2012طبال،)ِحساس بالرؤية، ومن هنا تحدث عملية الرؤية، 

 

 )توضح العالقة بين العناصر األربعة( عملية الرؤيةوصف ل (4الَكل)

 (2012طبال،) المصدر:

 

 للتصميم  إدراك علىالعوامل المؤثرة 

هناك ثالثة عوامل رئيسية تؤثر في عملية اإلدراك البصري للتصميم، وهي العنصر المرئي )التصميم(، 

 :(1996حماد،) )المتلقي(، أي العين، وتتلخص هذه العوامل كما يليراإلضاءة، الناظ فظرو 

ضاءة باإلضافة ِلى ِ ،المرئي أو حجمه العنصرالعنصر المرئي)التصميم(: تعتمد على مساحة  .1

نصر، العوحركة  ،ومدة الرؤية ،والوسط المحيط العنصربين  اإلضاءةوالتباين في  العنصر،
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، وغير ذلك من عناصر ذاتية في والدقة المطلوبة ،سكونه ونوع الوسط المحيط فيهونوعه و 

 .في الوسط المحيط تهالتصميم نفسه أو موضوعي

تمثلة م بالتصميم مستوى اإلضاءة المحيطةمتغيرات و ظروف اإلضاءة: يعتمد هذا العامل على  .2

 .وشدة اإلضاءة أو ضعفها )اإلبهار( باأللوان، والوهج

يف وردة متمثلة بمستوى التك المبصرة، الناظر)المتلقي(: يعتمد على الظروف المتعلقة بالعين .3

ة ومدى قدرات العين الفاعل ِلى ضافة، ِالفعل ودرجة اإلجهاد والحالة النفسية للناظر أو المتلقي

  تمتعها بالسالمة البصرية.

 الضوء والطول الموجي المرئي والوان الطيف

بق لون، وهو، كما س ، فبدون الضوء ال يرى ن الضوء هو الطاقة التي تستطيع أن تكَف عن اللو 

طاقة مرئية منبعثة من مصدر معين، كضوء الَمس أو المصباح وغيرهما من مصادر بأنه وأوضحنا، 

متنوعة، فتبعث هذه المصادر، الطاقة المرئية على شكل نبضات أو موجات، ألن الضوء كله، أيا كان 

هو فة أو ترددات مختلفة، و مصدره، ينتقل بنفس السرعة، ولكن موجات الطاقة تعطى على أطوال مختل

الطاقة بالطول الموجي، ويتم قياس األطوال الموجية للضوء بالنانو  ما تسمى انبعاثات

 (.5الَكل) رانظ ،(Nanometers)ميتر
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 ( األطوال الموجية للضوء5الَكل)

 (www.sciencelearn.org.nz ،3/2019 المصدر:)

 الشمس والضوء

لدينا، ويوصف ضوء الَمس بأنه أبيض، وهو يبدو كذلك الَمس هي مصدر اإلضاءة األساسي 

للعين الباصرة، لكنه في الواقع يتكون من خليط من األطوال الموجية )األلوان( التي تنبعث في نطاق 

كوني متواصل ومستمر، والعين البَرية قادرة على ِدراك جزء من ِشعاع الَمس بأطوال موجية تتراوح 

 ر، ويتم استَعار الطول الموجي عند رؤية لون منفصل بطريقتين هما:( نانوميت720( ِلى )380من )

 من خالل اسم اللون  .1

 من خالل قياس الطول الموجي   .2

نانوميتر(، متبوعا بترتيب قوس قزح، يليه  720فاللون األحمر مثال يملك أطول طول موجي مرئي )

ك أقصر ( ومن ثم بنفسجي الذي يملازرق بنفسجي)اللون البرتقالي واألصفر واألخضر واألزرق والنيلي 

 (.6الَكل) رانظ نانوميتر(، 380طول موجي مرئي )
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 نانوميتر (380-720الضوء المرئي لإلنسان نسبة لألطوال الموجية بين) (6الَكل)

 (2012طبال،) المصدر:

 

ي، زجاجويمكن لنا رؤية األلوان الفردية للطيف المرئي عند مرور الضوء األبيض من خالل منَور 

حيث يعمل على كسر أو انحناء كل طول موجي بزاوية مختلفة قليال، بحيث يظهر كل لون طيف بَكل 

 (.7منفصل، كما في الَكل)

رؤية األلوان المنفصلة )األطوال الموجية( التي تمثل الضوء األبيض بعد دخوله المنَور  (7الَكل)
 الزجاجي

 (2017Holtzschue,) المصدر:
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يعتبر ضوء النهار هو المعيار لمصادر الطاقة التي صنعها اإلنسان، ألن اإلستجابة ألشعة الَمس هي 

جزء من تركيبة اإلنسان الجينية، فهي تساعد على تحديد ما ِذا كان الضوء من مصدر معين، بحيث 

 ركلما كان التوزيع الطيفي للمصباح أقرب ِلى ضوء الَمس، سيبدو ذلك الضوء مألوفا أكث

(,2017Holtzschue). 

 زوايا سقوط الضوء وتأثيراتها على التصاميم الجرافيكية المجسمة 

زاوية سقوط الضوء هي "الزاوية المحصورة بين الَعاع الساقط على مسطح التصميم والخط العمودي 

رات مما لها من تأثي ،عند نقطة السقوط" حيث تعد زاوية سقوط الضوء من أهم عناصر اللغة البصرية

( وتعتبر زاوية سقوط الضوء من أهم العوامل التي يعتمد عليها 1990مصطفى،) فارقة بَكل واضح

يستخدم الضوء كعنصر من عناصر التعبير في التصاميم الجرافيكية المجسمة وليس  االمصمم، عندم

مم من خالل هنا يستطيع المصلإلضاءة فقط، فذلك بقصد خلق التأثيرات المراد تحقيقها في التصميم، و 

اختياره التجاه زاوية سقوط الضوء أن يحقق العديد من القيم الجمالية والتعبيرية في التصاميم الجرافيكية، 

 وتكون الزوايا كما يلي:

  (Front Light) الضوء األمامي .1

تسليط الضوء من األمام مباشرة، بحيث عندما يسقط الضوء على التصميم يقوم المصمم في هذه الحالة ب

رخامي الملمس بسبب انعدام مناطق الظالل التي  ،أبيض لونه ويكون  ،على تسطيح المجسم يعملفانه 

 لفهاتلقي األجسام ظاللها خ أنِلى  أيضا ، والضوء األمامي يؤديتساهم في ِضفاء التجسيم للتصميم



24 
 

 

وكلما كانت اإلضاءة أقرب ِلى التصميم كان التأثير أكبر، ومن خصائص اإلضاءة  ،( 2008 ،بالوها (

 تظهر ال كال تجعل للتصميم أثرا واضحا بحيث تنعكس اإلضاءة من الجسم، وبذل ااألمامية أيضا، أنه

 (.8انظر الَكل ) (1998بكري،)روح التصميم بوضوح 

 3DMAXيم جرافيكي مجسم، برنامج تسليط الضوء األمامي على تصم ر( أث8الَكل)

 (2019الباحث، )المصدر:

 (Side Light)الضوء الجانبي  .2

في هذه الحالة يأتي الضوء من أحد جوانب التصميم، فيصبح الجانب المواجه لإلضاءة مَرقا  على 

فيه تدريجيا ، من نقطة أولى  اإلضاءةعكس الجانب اآلخر الذي يبقى في منطقة اإلعتام، حيث تقل 

مضيئة ِلى أن تصل لمنطقة ال يصلها الضوء، وتعمل اإلضاءة الجانبية أيضا على ِظهار التفاصيل 

تجسيم خلق شعور لدى المتلقي ببالدقيقة في الجانب المضيء، بحيث يقوم التباين بين الظل والنور 

 (.9انظر الَكل ) (2003جوهانزايتبن،)التصميم 
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 3DMAX( أثر تسليط الضوء الجانبي من الجهتين على تصميم جرافيكي مجسم، برنامج 9الَكل)

 (2019الباحث،)المصدر:

  (Back Light) الضوء الخلفي .3

 مباشرة، ويكون  المجسمفي هذه الحالة يأتي الضوء من الخلف، بحيث يكون مصدر اإلضاءة خلف 

يتكون خط من الضوء حول ِطار المجسم من األسفل،  ثالتأثير في هذه الحالة هو البريق والسطوع، حي

انظر  )Schwarz and Stoppee(1991 ,ومساحات سوداء تخلو من التفاصيل  اما يضفي لمعان

 .(10الَكل )
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 3DMAX( أثر تسليط الضوء الخلفي على تصميم جرافيكي مجسم، برنامج 10الَكل)

 (2019الباحث،)المصدر:
 

  (Upper Light) الضوء العلوي  .4

تأتي اإلضاءة في هذه الحالة من أعلى المجسم، حيث تؤدي ِلى وضوح قممه من األعلى، وكلما اتجه 

مصدر الضوء ِلى األعلى تصبح أجزاء المجسم أقل استضاءة من األسفل، وبالتالي زيادة في مجال 

وتزداد في هذا النوع  )Schwarz and Stoppee, 1991(الظل المرئي أسفل األجزاء البارزة للتصميم 

من الضوء نسبة الظالل، ذلك ألن جميع الخطوط الرأسية ال تصلها اإلضاءة والخطوط األفقية على 

عكس ذلك، فتعطي ِحساسا بالتوتر والرهبة، ويستخدم هذا النوع من الضوء عادة في تَويه األجسام 

 (.11انظر الَكل ) (2003جوهانزايتبن،)
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 3DMAXالضوء العلوي على تصميم جرافيكي مجسم، برنامج  ط( أثر تسلي11الَكل)

 (2019الباحث،)المصدر:

 

 (Lower Light)الضوء السفلي  .5

الل درجة الظفي تساوي  اينتج عنه أعلى، تسلط اإلضاءة في هذا النوع على المجسم من أسفل ِلى

تأثيرات انفعالية وية، ويعطي أيضا لالناتجة تقريبا مع نفس الظالل الناتجة عن اإلضاءة الع

    .(12الَكل ) رانظ )Langford(1981 ,أشد
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 3DMAXالضوء السفلي على تصميم جرافيكي مجسم، برنامج  ط( أثر تسلي12الَكل)

 (2019الباحث،)المصدر:

 

 الطبيعية والصناعية  ةمصادر اإلضاء

 (Natural Lighting) اإلضاءة الطبيعية

حيث تعد األكثر مواءمة  الرئيسي أال وهو الَمس،نحصل على اإلضاءة الطبيعية من مصدرها 

من حيث الَدة واللون  متغيرات اإلضاءة فيها لنَاطات الجنس البَري في النهار، ِال أنه تختلف وتتبدل

( 2013اخرون،و  السنبناني)باختالف الوقت والفصل والموقع الجغرافي باإلضافة ِلى حالة الطقس السائدة 

وتعد أيضا أفضل مصدر لإلضاءة في الحالة الطبيعية لها، حيث تعمل على تحقيق رؤية جيدة أللوان 

التصاميم ، وذلك في البيئة الخارجية، ولكن يالحظ في الوقت نفسه تأثيرات سلبية مثل شحوب اللون 



29 
 

 

 كميات هائلة من األشعة وبهوته أو زيادة وهجه أكثر من اللزوم، وسبب ذلك أن الَمس تحتوي على

وهو ما يتسبب في كثير من مَاكل اإلضاءة، لكن يمكن حل بعض  (Ultra-violet)الفوق بنفسجية

هذه اإلشكاليات بوضع مرشحات مختلفة لهذه األشعة ما يعمل على عكسها عن التصميم، كما يالحظ 

ها من لضوء الطبيعي المنبعث ِليأيضا أن ألوان التصاميم الموجودة في البيئة الداخلية تتأثر بكمية ا

الخارج، فالتصاميم ذات األلوان الفاتحة تعكس الضوء وتوزعه بطريقه منتظمة على عكس التصاميم ذات 

ن لواأ أخرى لإلضاءة الطبيعية في ِظهار ِيجابية وثمة أيضا  خاصية DSIR)(1969, الداكنةاأللوان 

حالة اإلضاءة الصناعية ولكن هذا التمييز يكون من التصاميم ، حيث يصعب تمييز األلوان مجتمعة في 

   . )Robbins(1986 , السهل تحقيقه  تحت تأثير اإلضاءة الطبيعية

  (Artificial Lighting) اإلضاءة الصناعية

تستخدم اإلضاءة الصناعية كبديل هام عن اإلضاءة الطبيعية في حالتين، األولى في حال كون 

حيث  (2013 السنابي واخرون،) عند حلول الظالمفتكون أما الثانية  ،كافيةاإلضاءة الطبيعية غير 

توليد الضوء من خالل جهاز يعمل على مصدر معين من الطاقة، وعادة  ىتعمل اإلضاءة الصناعية عل

ما تستخدم الطاقة الكهربائية، ومن البديهي أن وحدات اإلضاءة الصناعية وجدت لكي يتمكن اإلنسان 

وهي متوفرة على مدار اليوم، وفي أي مكان، وبأي  (Sinopoli,2010) من الرؤية في المقام األول

   تتميز اإلضاءة الصناعية بالعديد من األمور منها:كمية مطلوبة، حيث 

 مرونة تصميمها وتوزيعها في البيئة المحيطة بالتصميم. .1
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تعدد ألوان مصابيح اإلضاءة، بحيث تمكن المصممين والمختصين من اختيار ألوان ِضاءة  .2

 تتوافق مع الفكرة التصميمية.

تساعد أيضا على التركيز في جوانب معينة دون غيرها في التصاميم، باإلضافة ِلى القدرة على  .3

 .(2012القَطي،)ِخفاء العيوب التي قد تكون موجودة 

اإلضاءة الصناعية من صنع اإلنسان في فترة زمنية بعيدة وقد طّورها عاما بعد عام، حتى اخترع جهازه 

بيح بمئات األشكال واألحجام، ذلك مع اختالف طرق ِنتاج الضوء المصباح". وتتوفر المصا“األهم، 

فيها، ووسائل توصيل كل مصباح، وبغض النظر عن نوعه أو الغرض منه، فكل نوع من أنواع المصابيح 

 له ثالثة خصائص، هي كالتالي:

 ذلك حسب األطوال الموجية للمصباح. (Measured Illuminates) شدة اإلضاءة .1

 (Lighting Colors)ألوان اإلضاءة  .2

t irea Ahe thape of Size and She T)حجم وشكل المنطقة التي ينيرها المصباح  .3

lluminatesI) (,2017Holtzschue). 

ضوء ل القريبة، والمَابهةمن هنا يجب دائما على المصممين والمختصين اختيار اإلضاءة الصناعية 

 :االتيتنقسم ِلى  فإنهاالتصنيفات األساسية لإلضاءة الصناعية،  ةالنهار، وبمالحظ

( 1(صفراء، الجدول )Daylight(زرقاء، أو مَابهة لضوء النهار)Cool( حمراء، باردة )Warm) دافئ

  (Lubin and others, 1989)البعض.يبين تأثيرات األلوان المسقطة على بعضها 
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 ألوان العناصرتأثيرات ألوان اإلضاءة على ( 1الجدول)

 العنصرلون 

Color of 

object 

 اللون الذي يظهر بتأثير كل من التالي

Appearance Under 

 ضوء أخضر ضوء أصفر ضوء أزرق  ضوء أحمر

 بني برتقالي بنفسجي أحمر أحمر

 أصفر/أخضر أصفر أخضر برتقالي أصفر

 أخضر أصفر/أخضر أزرق/أخضر أحمر داكن أخضر

 أزرق /أخضر أخضر أزرق  بنفسجي أزرق باهت

 (Lubin and others, 1989) المصدر:

 

 

 

)Properties of  pectralSالجرافيكية المرئية  الخصائص الطيفية للتصاميم

esigns)DGraphic  

 ،من ناحية قدرته على االمتصاص ،من الضروري معرفة خصائص السطح الذي يستقبل اإلضاءة

متاز بعدة منها ت فكل ،لألسطح أو المواد الخام المكونة للتصاميم الجرافيكية في عكس أو نقل الضوءأو 

 ذلك ألهميتها البالغة في عملية اختيار المصمم لأللوان المستخدمة،، و معرفتها ، ال بد منخصائص

، (Rough) ، والخَنة (Smooth)والناعمة، ((Matte ، وغير الالمعة(Shiny)فهناك األسطح الالمعة 

من الضوء الذي  95%-75يعكس من  (Polished Paint  Surface or)فالسطح المصقول مثال 

وبالتالي تظهر األلوان بَكل أعمق ومَبعة أكثر عند انعكاسها عن هذا السطح، فاالنعكاس  ،يسقط عليه
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ن يكو  ((Matte األسطح غير الالمعة واالمتصاص يكون قليال بينما ،لعين المتلقي ا  يكون مباشر 

شارة ِلى أن األسطح اإلعكسها للضوء أقل ، ومن المهم يكون و  ،امتصاصها أعلى من األسطح الالمعة

لوان البيئة المحيطة بالتصميم ما يجعل المتلقي أي تعكس أ الالمعة جدا والمصقولة تعمل عمل المرآة،

 (1990Hope and Walch, يفقد اإلحساس باللون األصلي للتصميم.)

 مالحظات يجب أن تؤخذ باالعتبار من قبل المصممين والمختصين، وهي كالتالي:وهناك عدة 

من الضوء، بينما تبدأ نسبة امتصاص األلوان  %60-30أن ألوان األسطح الفاتحة تمتص من  .1

 .%60الداكنة من 

شيء اسمه "لون حيادي" أو "ثابت" فالخرسانة مثال أو الطوب أو الخَب وغيره، ال  دال يوج .2

اليها كألوان حيادية بالنسبة لموضوع اللون، فلهذه األسطح القدرة على عكس الضوء، ينظر 

 تأخذ لونها من الخاصية االنعكاسية التي تحدث لذلك الضوء. يوبالتال

ال بد من اختيار نوع السطح أو المادة الخام للتصميم ذو الخاصية المناسبة إلبراز أو ِظهار  .3

 أو الحتياجات التصميم.اللون تبعا للرغبة التصميمية، 

االنتباه ِلى أننا نتعامل مع بيئة ِدراكية، لذا يجب أن يتوافر فيها عناصر تأثيرية تقييمية مختلفة  .4

ة يمكن لنا تحقيقها من خالل عناصر معين ثالجذب والراحة، حي لتحقيقا للراحة البصرية، وعوام

 .(1982rPorte,)مثل السطح المناسب، واختيار اللون البيئي المناسب 
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 (Measured Illuminates) شدة اإلضاءة

مدى ما تملكه اإلضاءة من قوة في توضيح العناصر المطلوب ِضاءتها، تعرف شدة اإلضاءة بأنها 

ثل م الطبيعية أو الصناعية، أي ما، بأي من مصدري اإلضاءة التي يتم فيها ِضاءة عنصر أي القوة

المصباح، سواء كان هذا العنصر تصميم، أو كتلة، أو مساحة، أو كل ما نرى، ويرمز لها  وأالَمس 

وهي كثافة أو شدة سريان الضوء الذي يتم ِسقاطه على التصميم أو العنصر، وتسمى وحدة  (E)بالرمز 

في المتر المربع، وتقاس  نلوم (1)( ويساوي اللوكس2007)حسن، (LUX)قياس اإلضاءة بالـلوكس 

، ويقدر قياس شدة اإلضاءة في النهار من 2اإلضاءة في الواليات المتحدة األمريكية باللومن/قدم شدة

 رانظ (1995Gordon,) تقريبا 2لومن/قدم 1000كس أي و ل 10.000 سماء تغطيها الغيوم بنحو

 .(13الَكل)

 

 (Illuminance/Light Meter)جهاز قياس شدة اإلضاءة  (13الَكل)

 ( drmeter.com 3/2019,:)المصدر
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كل تصميم مرئي يراد ِنجازه أو أي عمل فني يكون الفنان بصدد ِبداعه، أو أي نَاط يمارس في هذه 

المجاالت، ال بد أن تكون اإلضاءة الساقطة عليه مالئمة ومتوافقة معه بَكل ال تؤثر فيه، ومن هنا 

تكون قائمة على أسس علمية، بحيث  شدة اإلضاءة، وهي كودات (Codes)خرجت بعض الدول بكودات

لى درجة من أع سلبا، ولتحققتتناسب مع طبيعة كل عمل أو نَاط يقوم به اإلنسان، دون أن تؤثر فيه 

 (2)الكفاءة له وظيفيا وجماليا، كما في الجدول 

 مستوى شدة اإلضاءة الخاصة بلوحات النَر واإلعالنات( يبين 2الجدول)

 (Lux)شدة اإلضاءة  المكان
  )الوسط المحيط ناصع(

 500     أسطح فاتحة اللون 

 1000 أسطح داكنة

  )الوسط المحيط مظلم(
 200 أسطح فاتحة اللون 

 500 أسطح داكنة

 (2006)الدليل اإلرشادي لتطبيق الكود المصري، المصدر:
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  (Lighting Design Criteria) معايير تصميم اإلضاءة

اإلشارة ِلى العديد من المعايير في مجال تصميم اإلضاءة من قبل الَركات والمؤسسات  تتم

 ،االعتبار نبعيالمختصة في هذا المجال، فتم وضع قيم معيارية يجب على المصممين والمختصين أخذها 

 :(Wilfried,2003) وهي على النحو االتي ،الغاية من التصميم تلغي لتجنب الوقوع في األخطاء التي قد

 مستوى اإلضاءة .1

 توازن اإلضاءة  .2

 الحد من الوهج .3

 اتجاه الظل والنور .4

 لون الضوء واألداء اللوني .5

ويجب أيضا مراعاة مجموعة من القواعد الهامة عند القيام بعملية اختيار وتصميم اإلضاءة 
 :(2000Gutes,)وهي

 البصرية.تحديد المهمة  .1

  .حتاج اليهاأو ي ها المصممريدِضاءة التفاصيل التي ي .2

 .تمثل عامال مهما يجب دراسته هندسيا  وفنيا   التينوعية اإلضاءة  .3

 مراعاة عوامل الظل وتأثيراته الناتجة عن اإلضاءة. .4

 .المستطاعاالستفادة من اإلضاءة الطبيعية قدر  .5
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 ها على الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكيةاتمتغيرات اإلضاءة وتأثير 

 اللون نبذة تاريخية عن 

 ، فتحدث عنها العديد من فالسفة اإلغريق،استحوذت ظاهرة اللون على اهتمام العلماء قديما وحديثا

وان ا رأيه: "األلوان البسيطة هي ألحمن أمثال فيثاغورس وأرسطو وأفالطون وغيرهم، فكتب أرسطو موض

قرنا  بعد حوالي ثمانية عَرعناصر الوجود أعني النار الهواء والماء والتراب"، وكتب ليونارد دي فنَي 

معبرا عن نفس الفكرة تقريبا  حين قال "أول األلوان البسيطة األبيض؛ األبيض يمثل الضوء الذي بدونه 

 النار، واألسود واألحمرالفضاء،  واألزرق ما كان يمكن رؤية لون، واألصفر التربة، واألخضر الماء، 

م، 1660لتنظيم األلوان، حتى جاء ِسحاق نيوتن في عام  الظالل الكاملة"، ِال أنه لم يقدم عملية دقيقة

األلوان  لك فإن وتبعا لما قاله نيوتن، وكَف عن الطبيعة الحقيقية لأللوان ، فقدم لنا أول الدوائر اللونية،

مكون من حزمة من األشعة التي يمكن أن تحلل بواسطة منَور،  هناألبيض، ألمتضمنه في الضوء 

نيوتن سبعة ألوان وقام بربطها باألجرام السماوية أو الكواكب السبعة، وعلى الرغم من أن مجموعة  رواختا

الطيف تمتد في شكل شريط من األحمر ِلى البنفسجي، ِال أن نيوتن قدمها بطريقة عبقرية على شكل 

امن قرن الثال ربعد هذا لم يحدث أي تغيير ملحوظ في موضوع اللون بَكل علمي، حتى أواخ  دائرة،

عَر وأوائل القرن التاسع عَر، حيث ظهرت أولى الخطوات العلمية في تفسير األلوان عن طريق عالم 

الذي قام بربط األلوان بالمعادن، فقدم قائمة بألوان يصف بها  (A.G Werner) التعدين األلماني رينر

ان بالنسيج منوال، فمنهم من ربط األلو المعادن، وأرفق بكل لون نظيرا  معدنيا، وتبعه الكثيرون على نفس ال

ومنهم من ربطها بأنواع الطالء والدهانات، ومنهم من ربطها بأنواع الطيور أو الزهور، وتكونت هيئات 
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ومراكز أبحاث، وعقدت مؤتمرات وندوات ال حصر لها، ومن ابرز الباحثين الذين لمعوا بما قدموا في 

 Color)حيث أصدر كتابه:  1886في  العام (Robert Ridgway)هذا المجال، روبرت ريدوي   

Standards and Color Nomenclature)) وأختص في ألوان  اسما  لأللوان، 1113الذي تضمن

من جامعة كولومبيا  (William Hallock)فقد قام ويليم هالوك  1892ريش الطيور، أما في عام 

اسما  388حيث تضمنت القائمة  (Standard Dictionary)بعمل قائمة األلوان الموجودة في معجم 

خاصا بالنسيج واأللوان التي تستخدم فيه، حيث قام بالربط بين اللون ونوعيات المنسوجات الموجودة في 

 365تضمنت  (Reperoier Deم ظهرت أعمال تَكيلية للفرنسي ريبروير )1905تلك الفترة، وفي عام 

اللون المسمى، ما عدا اللوحة األولى الخاصة باللون  لوحة وتحتوي كل لوحة على أربع درجات من

وضع العالم منسل  أيضالوحة أخرى أعدت بنفس الدرجة من اللون، وفي نفس العام  25األبيض و 

(Alnert H.Munsell)  نَرت جمعية 1915نظاما للون قائم على ثالث خصائص لونية، وفي عام 

(Texile Color Card Association) ات المتحدة كتابهافي الوالي (Standard Color Card of 

America) بعد ذلك، ومع تطور الزمن، وضعت العديد من النظريات وصدرت العديد من الكتب ،

 هذا االمتضمنة للجداول اللونية في شتى أنحاء العالم، وما زال التقدم مستمرا في هذا المجال حتى يومن

 .(2009البلداوي،)

 مفهوم اللون 

اللون بأنه القيمة التي تحدد العنصر أو المادة وتبين ماهيته وتكوينه، من خالل الضوء يعرف 

المنعكس عليها ، ويرى بعض الباحثين أن اللون هو ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج عن األثر الذي 
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اتجا ن يحدث في شبكية العين، من خالل استقبالها للضوء المنعكس على سطح عنصر معين، سواء كان

عن مادة صباغية ملونة أو عن ضوء ملون، وهو ِحساس ليس له وجود خارج الجهاز العصبي لإلنسان، 

ومن جانب فيزيائي يعتبر كل سطح أو شكل عديم اللون، فاذا ما سلطنا عليه شعاعا  أبيض مثل شعاع 

نة، ة معيالَمس على سبيل المثال، نرى أن هذا السطح يمتص حسب تركيبه الذري موجات شعاعي

ويعكس موجات معينة من موجات الطيف ذلك حسب المادة وخصائصها، وهذه الموجات المعكوسة هي 

التي تراها العين وتدركها، فيظهر لونه وكأنه ينبع من ذات الَكل ويمثل لون سطحه، وبهذا ال يمكن 

السطح  سيذهبرؤية اللون الحقيقي لسطح ما ِال تحت أشعة بيضاء أو طبيعية، فتحت أشعة صفراء 

( وال بد 1983باتجاه اللون األصفر، وتحت أشعة حمراء سيمضي باتجاه اللون األحمر وهكذا )الدملخي،

 من التأكيد على أن األلوان تقسم ِلى قسمين أساسيين هما:

 قياسه.قسم فيزيائي يمكن  .1

 قسم نفسي تتحكم به النفس والَعور. .2

ن، الذي يدرس أثر الضوء واأللوان على حاسة الرؤية/ العي( يوبين هذين القسمين يقع القسم )الفيزيولوج

أن  اويّعرف اللون، هنا، بأنه ذلك التأثير الخاص بوظائف أعضاء الجسم الناتج على شبكية العين، كم

ورية القسم الفني فهو خالصة شع اهناك قسما كيميائيا كذلك يدور حول صناعة األلوان وتركيباتها، أم

 .(1981التي تم ذكرها سابقا  )ربيكون، تستند لجميع األقسام
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 (Color Properties)خصائص اللون 

   Hue))صفة اللون 

ونستطيع عن طريقه أن نتعرف على اسم اللون ومظهره  ،وهي الصبغة األصلية المكونة ألي لون 

رق الصريح أي نعبر عن الف ،وهذا بنفسجي ،وهذا اللون أحمر ، مثال،بالنسبة لغيره، فنقول هذا اللون أزرق 

  .(14بين لون وآخر، انظر الَكل )

 

 

 

 

 

 مخطط لوني يصف خاصية اللون األصلي (14الَكل)

 (www.Pinterest.com, 3/2019 :)المصدر

 (Valueقيمة اللون )

يعتبر اللون األصفر أعلى األلوان من حيث اإلضاءة، مثال ون ذاته، فلوهي كمية الضوء الموجودة في ال

اءة، ، بينما يعتبر اللون األزرق أقل األلوان ِضاأللوان األخرى مثيلتها في ِذ أن كمية الضوء فيه أكبر من 
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وأن ِضافة اللون األسود ِلى أي لون ستخفض من نسبة ِضاءته، بينما ِضافة اللون األبيض ستزيد 

ا أردنا التعبير عن هذه الخاصية القيام بتصوير اللون فوتوغرافيا بصيغة أبيض منها، ويمكن لنا اذا م

واسود، فالصورة الناتجة للون ستحدد درجة من درجات الرمادي التي تعبر عن ِضاءة كل لون حيث 

تتدرج من األبيض ِلى األسود، مرورا ببعض الدرجات الرمادية المستخدمة لقياس ِضاءة اللون، انظر 

  (.15الَكل )

 

 ِضاءة اللون  (15الَكل)

 ( 2017Holtzschue,المصدر:) 

 

 ( Saturationتشبع اللون)

ويقصد به الكثافة الصبغية األصلية للون، وبمعنى آخر، فالتَبع هو مدى قرب اللون أو بعده عن 

 مرورا بالعديد من الدرجات اللونية %100صفة أصلية( تكون درجة تَبعه )النقي  ن ماهيته، فاللو 

(sTon) ،يف تخفوهناك عدة طرق لتخفيف تَبع اللون األصلي أو الصافي، وهي  (1983)الدملخي
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ون المتمم تخفيف تَبع اللون الصافي باللاللون الرمادي ومزجه باللون، أو تَبع اللون الصافي بإضافة 

األولى بتقليل  :ينبطريقت، ويتم تخفيف اللون بإضافة اللون المكمل فيه يقلل التَبعما )المكمل له( وهذا 

وجية فيفقد اللون الجديد الضوء ألن الخليط يتَرب أطواال م والثانية بتقليل درجة اإلشراق ، ،درجة التَبع

 (.16انظر الَكل) (Poore,2005)أكثر مما لو كان وحيدا

 تخفيف تَبع اللون بإضافة الرمادي (16الَكل)

  (www.Pinterest.com, 3/2019 :)المصدر

 

 (Schiem,1978) يتصف اللون بتغييرات في طبيعته ولهذه التغييرات عدة اتجاهات، وهي كالتالي:

يتغير اللون بصفاته، أي أن يكون اللون البرتقالي مائال ِلى األصفر أو األحمر، أو أن يكون  .1

 اللون األخضر مائال ِلى األزرق أو األصفر.
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ن األحمر ِلى الزهري، أو أ يتغير اللون ، فمثال، هيتغير اللون حسب درجة فتاحته أو غماقت .2

 يتغير األزرق الغامق ِلى األزرق السماوي، وذلك حسب القيمة اللونية التي يتَبع بها.

يتغير اللون بتغير درجة تَبعه، أي يقل تَبع اللون كلما خفت الصبغة التي يتكون منها في  .3

 .األوليتكوينه 

 (17الَكل ) األلوان، كما يبدو فيوتتمثل األلوان عادة في دائرة 

 دائرة األلوان (17الَكل)

 ( 2017Holtzschue,المصدر:)

 الدائرة من األلوان التالية:  تتكون و 

: سميت باأللوان األساسية ألنها ال تَتق من ألوان أخرى Primary Colors))األلوان األساسية  .1

 (.17واألزرق، كما هو مبين بالَكل )سواء بالمزج أو بالخلط وهي اللون األحمر واألصفر 
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سميت باأللوان الثانوية ألنه يمكن اشتقاقها، والحصول  :(Secondary Colors)األلوان الثانوية  .2

سبيل  ىعليها من خالل خلط لونين أساسيين وهي اللون األخضر والبرتقالي والبنفسجي، وعل

 (.17واألصفر كما هو مبين بالَكل)المثال يعتبر اللون البرتقالي نتاجا لخلط اللون األحمر 

وهي األلوان التي تقابل بعضها البعض في  Complementary Colors):)األلوان المكملة  .3

 حمرمكمل لألاألخضر  لألصفر، واللونالدائرة اللونية، ومثال على ذلك اللون البنفسجي مكمل 

 (.17كما هو مبين بالشكل )
وهي تلك األلوان التي يمكن لنا إدراكها من خالل منشور  :(Colors Spectrum)ألوان الطيف  .4

تم توضيح ذلك سابقا،ً ويمكن لنا رؤيتها أيضا متمثلة في ألوان قوس قزح، وذلك  ازجاجي، كم

 بعد سقوط األمطار.
 وهي األبيض واألسود والرمادي بتدرجاتها. :(Neutral Color)األلوان المحايدة  .5

(Mcloud,2003) 

 (Color Harmony) يالنسجام اللون

، وهو مصطلح مأخوذ من علوم الموسيقى، ومتداول االنسجام اللوني هو التوافق والوئام والتناغم

أيضا بالكثير من المعارف والفنون كالَعر والمسرح والرواية، وهو مصطلح يرتبط بصريا براحة العين 

وانتقالها بسالسة بين لون وآخر، فيَعر المتلقي باالنتظام والتوازن، ويرجع ذلك لعامل التجربة البصرية 

 صار فإن االنسجام اللوني هو ما يولد التوازن الديناميكي للتصميم الجرافيكي فيالمقترنة بالمتلقي، وباخت

 (.18الَكل ) ر( انظ2011الراوي،) معظم األحيان
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 وصف لالنسجام اللوني (18الَكل)

 ( 2017Holtzschue,المصدر:)

 (Color Contrastالتباين اللوني )

باينة فيما متعددة، فاأللوان األولية مت ويتخذ أشكاالالتباين اللوني هو شدة وضوح األلوان فيما بينها، 

الي والبنفسجي البرتق)بينها، وتضعف صفة التباين ِذا ما انتقلنا ِلى األلوان الفرعية من الدرجة الثانية 

ين األلوان ب نواألخضر( ويزداد الضعف باالنتقال ِلى األلوان الفرعية من الدرجة الثالثة وهكذا، والتباي

( وهناك أيضا Saturationأو حسب قيمة اإلشباع اللوني ) (Valueب تدرج قيمة اللون )يكون بحس

 (.19انظر الَكل) (1968،سكوت) التباين الحاصل بين األلوان الدافئة والباردة
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 وصف تباين األلوان (19الَكل)

 (2011الراوي،) المصدر:

 Warm and Cool Colors)األلوان الدافئة والباردة )

تسمية ربما لحيث أتت هذه ا لية( باأللوان الدافئة أو الحارة،األلوان )الصفراء والحمراء والبرتقاتسمى 

قي، للمتلوهي مصدر الدفء والحرارة، وتظهر األلوان الدافئة أقرب  ،لوان النارألن هذه األلوان هي أ

والقريبة منها  واألخضر( أما األلوان األخرى كاألزرق 1979حمودة،الباردة)كثر تعتيما من األلوان وأ

فسميت باأللوان الباردة ألنها تتفق مع ألوان السماء والماء، وهما مبعث للبرودة، ولهذه األلوان بَكل عام 

تأثيرات نفسية مختلفة على المتلقي يجب أن يراعيها المصمم الجرافيكي بدقة، فمثال األلوان الدافئة تعطي 

تعطي أي تصميم مساحة أكبر من حجمه الطبيعي، أما األلوان  شعورا  باالنتَار واالتساع، كما وأنها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . (2009،الصقرالباردة فتعطي تقلصا  مساحيا  في التصميم )

 األلوان الحقيقية واأللوان المزيفة

حقيقي خر، وال يمكن لنا رؤية اللون الآِن اللون الحقيقي هو ذلك اللون الذي تراه العين ولم يتأثر بلون 

 : ِذا لم تتوفر لدينا الَروط التالية
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 .حيادي كضوء النهار ضوءوجود  .1

 ا .أن يكون اللون منفرد .2

 .خر غيرهآأال يتأثر اللون بلون  .3

 .دقة أو جودة النظر عند المتلقي .4

ما تم ِدخاله ل اخالف ، أوواللون المزيف هو ذلك اللون الذي نراه تحت ظروف ال يبدو فيها على حقيقته

 .(1962،بهنسي)ذلك في حالة عدم توافر شرط أو أكثر من الَروط السابقة الذكر  مفي التصميم، ويت

  (Color Theories) نظريات األلوان

لون يختلف عن البقية  للون، وك ن مليو  (10)أننا نستطيع أن نميز ما مجموعه بحدود  ءالعلما يرى 

، (Saturation)أو تَبعه  (Value) أو قيمته Hue))صفة اللون بِما  ميزات اللون  تتحددو  .بدرجة ما

ح الوصف الصحيعلما بأن هذا االختالف الذي يحدد التسميات يجعلها عادة غير دقيقة، وبعيدة عن 

واألكيد لدرجة اللون المرئي، ولتسهيل مهمة وصف األلوان وتسميتها بدقة أكبر، طور العلماء والباحثون 

 .عبر الزمن نظريات وأنظمة لونية، والتي كان أكثرها شيوعا هو نظرية أو نظام منسل اللوني

األلوان األصلية( ذات أهمية نظريات )أو كما تسمى أيضا نظريات األلوان تعتبر هذا و  (2011الراوي،)

بالغة، والتي تم من خاللها استنتاج بقية األلوان على مختلف المراحل العملية في تاريخ البَرية، وعلى 

اختالف وجهات النظر فيها أو حتى توافقها، ِال أنها األساس في معرفتنا آللية وطريقة استنتاج أي لون، 

 لى النحو التالي:أذكر بعضها مع تسلسلها الزمني ع
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 Isaac Newton))نظرية إسحاق نيوتن  .1

طرفيه  على ربط لوبعد ما اكتَف العالم ِسحاق نيوتن التحليل الطيفي للضوء، عمم ( 1660)في عام 

على اللون األرجواني الذي ليس له وجود في التحليل الطيفي، ثم رتب  لبخلطهما معا  كالدهانات، فحص

األلوان بدائرة حيث قام بربط نهايتي الطيف، وهذا كان أول ترتيب للون على شكل دائرة تضم كل األلوان، 

 (.20انظر الَكل ) (Richard,1990) واستخدمت هذه الفكرة في معظم أنظمة األلوان في وقت الحق

 دائرة ألوان نيوتن( 20الَكل)

 (www.Pinterest.com,3/2019 :)المصدر
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 (Harrisنظرية هاريس ) .2

سماه أوالذي  قام هاريس بعمل أول نظام يعتمد على الصبغات الملونة األولية، م (1766في عام )

، حيث اعتمد فيه على األلوان (NCS) واختصاره Natural Color System )النظام الطبيعي لأللوان

، بعد انوي ث ل لونين أوليين ينتج عن ذلك لون وهي األحمر واألصفر واألزرق، وبخلط ك ،األولية الثالثة

ذلك يتدرج اللون تجاه اللونين األبيض واألسود بصريا ، وقام بعمل ثالثة مثلثات تمثل األلوان األولية 

 (.21( انظر الَكل)Zelansky,1989) وبيان ما ينتج عن خلطهما معا  

 

 

 (NCS)( ترتيب هاريس للنظام الطبيعي لأللوان21الَكل)

 (Zelansky,1989) المصدر:
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 (Chevreul)نظرية شيفرويل  .3

على توزيع األلوان في دائرة لونية، حيث اعتمد في توزيعه  عمل شيفرويل م( 1889-1786في الفترة )

لأللوان على أن يكون بين كل لونيين لون ثانوي، وبين كل لون أولي وثانوي لون من الدرجة الثالثة، 

 ( لونا ، وعمل أيضا على أن يكون كل لونين متتامين متقابلين في الدائرة12وبهذا تصل ألوان الدائرة ِلى )

ة من حيث المبادئ مع نظرية هاريس للون، وتتميز بصفة عامة أيضا من حيث بساطتها وهي متقارب

 (.22( انظر الشكل)Richard,1990) واالعتماد عليها كمرجع وأداة في تقديم الخطط اللونية

 (Chevreul)شيفرويل ( دائرة ألوان 22الَكل)

 ( 2017Holtzschue,المصدر:)

 (Rungeنظرية رونجه ) .4

حيث قام بترتيب  ،األبعادبوضع أول نظام لوني ثالثي م  (1810قام الفنان األلماني رونجه في عام )

وبتدرج درجتين تجاه األبيض في قمة  ،ذلك على محيط الدائرةو  ا ،لون( 12)اللون على سطح كرة ذات
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ار معلمي بقام األلماني آيتين وهو من ك ،خرآالكرة، ودرجتين تجاه األسود في قاع الكرة، وعلى صعيد 

 (150بعد مرور حوالي )ف ،مسؤول منهج اللون في مدرسة الباوهاوسفن األلوان في المانيا، وقد كان 

حيث قام بإفراد الكرة لتصبح على شكل نجمة ذات  ،ِعادة تَكيل ما وضعه رونجهعمل على  سنة،

ألسود في وا ،األبيض في المركزلكن أصبح  سود،( نقطة بنفس طريقة التدرج تجاه األبيض واأل12)

تتامة في وان الماألل دجميع االعتبارات كالتدرجات اللونية في القمة واللون وتواجبخذ أيضا ، وأاألطراف

 .(23-24انظر الَكل ) (Zelansky,1989)النجمةمواجهة بعضها في 

 ( نجمة آيتين اللونية42الَكل)                            ( كرة رونجه اللونية      23الَكل ) 

 (Zelansky,1989) المصدر:

 

 (Maxwellنظرية ماكسويل ) .5

واألزرق واألخضر، والتي ينتج  اعتمد ماكسويل على األلوان األولية للضوء األحمر م (1872في عام )

عن خلطها جميع األلوان األخرى، حيث قام بوضعها في أركان مثلث، ووضع في مركز المثلث اللون 
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األبيض وتتحرك األلوان من التَبع الكامل من األطراف ِلى نقطة الوسط أي مركز المثلث، وفي هذا 

 قه ِيجاد كامل اإلحداثيات عن طريق األركانالنظام يمكن أن تتكرر العملية ألي لون، ونستطيع عن طري

 (.25الَكل) رانظ (Richard,1990) الثالثة ونظريا هذه النظرية تعطي تعريفا رمزيا لكل لون 

 

 نظام األلوان لماكسويل (25الَكل)

 (www.appstate.edu, 3/2019 )المصدر:

 

 (Munsselنظرية منسل ) .6

ريق ، عن طوصفة اللون  ،وتَبع اللون  ،أوجد منسل طريقة ليربط بين قيمة اللون  م (1915في عام )

ووضع  رجواني(األ األخضر، األزرق، األصفر، )األحمر، ، وهيأساسية ( منها5، )لوان( أ10توزيع )

ام ظبجانب هذه األلوان متمماتها المولدة )األلوان المتزامنة مع كل لون من األلوان الخمسة األساسية( بانت

على محيط دائرة وضعت في مستوى أفقي، وبمحور متعامد على هذه الدائرة يمر بمركزها، وحدد نقطتين 

متساويتين في البعد عن مركز الدائرة، وهما األبيض واألسود، لتمثل التقسيمات المتوسطة في هذا 
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ير قيمة اللون أنه تتغالمحور، فالرماديات متدرجة بمسافات بينية متساوية تربط األسود باألبيض، حيث 

انظر  (Caulfield,2006)من األسود ِلى األبيض وتزيد قيمة التَبع اللوني من المركز ِلى الخارج 

 (.26الَكل )

 

 ( دائرة منسل اللونية26الَكل)

 (www.slideshare.net,3/2019 المصدر:)

 

 (Pop Artherنظرية آرثر بوب ) .7

قام آرثر بتكوين نموذجه اللوني، مبنيا  على األلوان األولية وهي )األحمر  م (1949-1924في الفترة)

ضع كل لون و  مفي دائرته اللونية، ث شيفرويلواألصفر واألزرق( حيث قام بخلطها على نفس طريقة 

لتسع  هعلى ارتفاع مناظر إلضاءته الطبيعية حول محور رأسي، يمثل مقياسا  لإلضاءة الطبيعية، وقسم
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 ساوية من درجات اإلضاءة بدءا من اللون األسود في األسفل، وانتهاء باللون األبيض باألعلىدرجات مت

(Mahnke,1987) (27انظر الَكل.) 

 ( مسقط أفقي لمجسم آرثر27الَكل)

 (Mahnke,1987) المصدر:

 

 

 ( لتنظيم األلوان  CIEنظرية الوكالة الدولية للضوء ). 8

 Commission Internationale اتبعت الوكالة الدولية للضوء م( 1931)في عام 

Eclairage وتختصر بـ(CIE)  ،نفس أسلوب ماكسويل إليجاد مقاييس عالمية معيارية لقياس األلوان

باختيار نفس األلوان التي اختارها، وهي )األزرق واألحمر واألخضر( وقاموا بوضعها على  احيث قامو 

ل رأس من رؤوسه الثالثة أحد تلك األلوان، فالرأس العلوية مستديرة وتمثل رؤوس مثلث تقريبي، وفي ك
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اللون األخضر أما اللون األزرق وضع في الركن األيسر السفلي ووضع اللون األحمر في الركن األيمن 

السفلي، ويتمركز اللون األبيض في الوسط وجميع الخطوط المارة فيه تمر بلونين متقابلين ومتتامين )أبو 

 (.28الَكل) رانظ (1971الجد،

 (CIEاأللوان حسب نظرية الوكالة الدولية للضوء) لتمثي (28الَكل )

 (www.dreamstime.com,3/2019) المصدر:

 

 Gerritsen) نظرية جريتسن ) .9

بابتكار نظام لوني يتَابه ِلى حد ما مع نظام منسل، ولكنه أكثر اتقانا  قام جريتسن م( 1975في العام )

، األخضر، األحمر)من حيث الَكل، حيث اعتمد جريتسن في نظامه على األلوان األولية والثانوية للضوء 

السياني، األصفر، القرمزي( وتم وضعها في دائرة بقطاعات متساوية، وينقسم كل قطاع ِلى ثالثة أقسام، 
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انظر الَكل  (Richard,1990)يوجد في منتصفها لون أساسي ينقسم أيضا بدوره ِلى ثالث أقسام أخرى 

(29.) 

 ( دائرة ألوان جريتسن29الَكل)

 (www.Pinterest.com,3/2019 :)المصدر

 

 أنظمة اللون في التصميم الجرافيكي

 ( المزج الضوئيRGBنظام ) .1

مر من خالل الجمع بين الضوء األح ،شاشة الحاسوب ، أوالدرجات اللونية ِذا ما نظرنا ِلى التلفاز قتتحق

ويكون ذلك بمستويات مختلفة  وهي ألوان المزج الضوئي، (RGBواألخضر واألزرق والتي تختصر بـ)

تم  فاذا ما فاألحمر واألخضر واألزرق هي ألوان الضوء األساسية، صورة ملونة كاملة، تظهر لنالكي 

سنحصل على اللون األبيض وتعرف هذه العملية بـ)عملية  %100جمعها سويا وبكامل قوتها أي بنسبة 
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جمع األلوان( ألنه عندما يتم جمع األلوان بنسب مختلفة سنحصل على ألوان ثانوية وبتدرجات مختلفة 

 (.30انظر الَكل ) (2011الراوي،)

 

 

 (RGB)األساسية واأللوان الثانوية الناتجة بعد عملية المزج الضوئي  ن( األلوا30الَكل)

 (2008Philips Electronics,) المصدر:

 

 ( مزج األحبارCMYKنظام ) .2

( Magenta( واألرجواني)Cyanالسمائي) التالية: األلوانتتم عملية الطباعة عن طريق مزج أحبار 

، ويعد هذا النظام األكثر شيوعا، بل (CMYK( وتختصر بـ )Black) ( واألسودYellowواألصفر)

هو أكثر األنظمة اللونية ِنتَارا  وعالمية، حيث يتم  استخدامه في تصوير األشعة باأللوان، والطابعات 

واذا ما قمنا بعملية خلط لهذه  ( 2017Holtzschue,)التجارية الملونة  تالملونة بالحاسوب والطابعا
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ون لدينا اللون األسود الصافي، ِال أن اكثر عمليات الطباعة في وقتنا األلوان مع بعضها البعض، سيتك

الحالي ال تعمل على خلط األلوان مجتمعة مع بعضها في الحقيقة، وبدال من ذلك تقوم بطباعة نقاط 

لونية صغيرة جدا لكل لون من هذه األلوان على حدة، وعلى مقربة من بعضها تماما، أو فوق بعضها، 

ستبدو األلوان وكأنها مخلوطة، ويمكن لنا مالحظة ذلك في طباعة الصحف ونتيجة لهذا 

 (.31انظر الَكل) (2010)الصقر،اليومية

 (CMYK)األساسية واأللوان الثانوية الناتجة بعد عملية مزج األحبار  ن( األلوا31لَكل)

 (2008Philips Electronics,) المصدر:

 

 (CMSنظام) .3

فهو نظام يعمل ( Color Management Systems) ،بنظام ِدارة اللون يعرف أيضا ( و CMSنظام الـ)

الطابعة  لعلى تقديم نبذة عن خصائص اللون لكل جهاز أو أداة مستخدمة في سير عمليات الطباعة، مث

الرقمية أو الماسح الضوئي، فهو المسؤول عن ضبط خصائص وتدرجات اللون، ويعمل على ضمان 
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لتصميمية خالل سير عمليات الطباعة من أجل توفير سيطرة أكبر على وحدة اللون في التَكيالت ا

( بكثرة في النظم CMSمسيرة اللون في جميع مراحل العملية التصميمية والطباعية، ويتواجد نظام الـ)

( وشركة مايكروسوفت ColorSync( والذي يعرف بـ)Appleالتَغيلية الخاصة بَركة أبل )

(Microsoft( بنظامها )ICM) (،2011الراوي) 

 

 (Pantoneنظام بانتون) .4

( مجموعة واسعة من األلوان القياسية المطلوبة Pantone Matching Systemيوفر نظام بانتون أو )

وهو  ( 2017Holtzschue,)من قبل المصممين والفنانين والمصنعين والتي تكون محددة بدقة متناهية 

نظام يقوم على المطابقة البصرية لأللوان، وهو شائع جدا عندما يقوم المصمم الجرافيكي باختيار ألوان 

الَعارات والتصاميم الجرافيكية التي يكون فيها تطابق درجة اللون مهما  للغاية، حيث أنه يمنح لونا محددا 

قاربة تراوح بين درجات متعددة، قد تكون متللَعار يمكن الرجوع اليه على الدوام فيحميه من التغيير وال

اذا ما نظرنا اليها للوهلة األولى لكنها في الواقع تكون مختلفة، هذا ويحتوي نظام مطابقة األلوان من 

( درجة لونية، ومع العديد من الصبغات 1012( لونا ثم توسعت فيما بعد لتصبح)540بانتون على )

( Offset( لون يمكن ِظهارها في طباعة االوفسيت)3000من )اللونية المتعددة، أصبح لديه  أكثر 

ويتم اللجوء اليه عندما يريد المصمم ِنتاج درجة لونية محددة  (CMYK)باستخدام نظام مزج األحبار

 (32( انظر الَكل)2011الراوي،) بدون مزج األحبار ببعضها
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 (Pantone)( وصف لبعض الدرجات اللونية من نظام 32الَكل)

 ( 2017Holtzschue,المصدر:)

 

 العوامل الرئيسية التي تحدد ألوان التصميم الجرافيكي 

قبل أن ننظر ِلى لون التصميم، يجب أن نميز العوامل المختلفة التي تؤثر عليه فكل جسم مضيء 

  ر هذه العوامل، وهي:يخضع لتأثي

 .لون التصميم الخاص والنوعي 

  تأثيرات الضوء والظل.االختالفات اللونية الحاصلة جراء 

 .(1979)ظاهر، األلوان المنعكسة على التصميم بواسطة األجسام األخرى المجاورة. 

 وترتبط هذه العوامل بدورها بما يلي:

 لون الضوء الساقط على التصميم. .1

 شدة اإلضاءة. .2

 البيئة المحيطة بالتصميم. .3
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 قياس األلوان والطول الموجي لها

 Color) المستخدمة في تحديد األلوان ِلى تقنية تعرف باسم قياس األلوانترجع الطرق الحديثة 

Measurement اته،لكل لون ودرجنستطيع من خاللها تحديد الطول الموجي  دقيقة( وهي طريقة علمية 

حيث يعمل الجهاز على قياس موجة  Spectrophotometer))عن طريق جهاز يسمى المضواء الطيفي 

انظر  (Rendina,1976)سات من اللون المرئي في الطيف للعينة ليتم قياسها الضوء، ويأخذ القيا

 (.33الشكل)

   

 

 Spectrophotometer)) وصف آلية قياس الطول الموجي للون عن طريق جهاز (33لَكل )ا

 (chem.libretexts.org,3/2019) المصدر:

 

من معالجات للحصول على الطول  Spectrophotometer)) الطيفي وما يحدث في داخل المضواء

 بما يلي: ل( يتمث33الموجي لكل لون كما هو موضح في الشكل )

 يمر الضوء من المنبع الضوئي خالل العينة. .1

 امتصاص الَعاع الضوئي.تقوم العينة ب .2

 ضوئي كمية الضوء الباقية بعد مرورها من خالل العينة.الالقط اليلتقط  .3
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 تحويل كمية الضوء الممتصة من قبل العينة ِلى رقم. ىيعمل الالقط الضوئي عل .4

 .(2010قر،)الص لحاسوب للقيام بمعالجتها.لتخرج النتيجة ضمن مخطط مباشرة، أو يتم تحويها  .5

 اللون والضوء

ئل المعقدة، امسألة تحديد ألوان التصميم الجرافيكي أو ألوان الضوء من المصابيح الملونة من المستعد  

 ،(1986بل تعتمد أيضا على دور المتلقي صحيا وحيويا )الكَموشي وزكي، ،حسبففهي ليست فيزيائية 

ميم افاللون هو الوسيلة التي نستطيع من خاللها أن نحدد الطول الموجي المختلف للضوء، فالتص

اذا كان لدينا  ى سبيل المثال، فعلابعد انعكاس الطول الموجي للضوء الساقط عليه ةبدو ملونت ةالجرافيكي

عاع وء الساقط عليه يحتوي على ِشاذا كان الض كذلك،يظهر  سوففانه  ،حمرأعلى لون تصميم يحتوي 

عندما يكون مصدر اإلضاءة ال  ا،لجعله يعكس لونه، هذا ويمكن أن يظهر التصميم معتم حمر كافأ

بإنارة تمثال حصان ملون باألطوال قمنا  فاذا ،(2008Philips Electronics,)يحتوي على ِشعاع احمر

الموجية من الضوء التي تحتوي على كافة األلوان، فان كافة ألوان الحصان سترى بصفاتها الطبيعية، 

أما اذا قمنا بإنارة نفس التمثال بضوء ذي أطوال موجية تحتوي على اللونين األصفر واألخضر فقط فإننا 

 فقط من التمثال، بينما ستبدو بقية األلوان داكنة أو سوداء سوف نرى األلوان الصفراء والخضراء

 (34الَكل ) انظر (2012)طبال،
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الصورة في ، و بضوء يحتوي على كافة األلوان الملون  في اليمين تمثل ِنارة التمثال ةالصور  (34الَكل )

 اليسار تمثل ِنارة نفس التمثال بضوء يحتوي على األصفر واألخضر فقط

 (2008Philips Electronics,) المصدر:

 

 (Color Rendering Index)مؤشر تجسيد اللون 

هو مقياس ، (CRIأو كما يتم اختصاره بـ ) ، )Color Rendering Index( مؤشر تجسد اللون 

بالمقارنة مع مصدر ضوئي  ،كّمي لتحديد مقدرة مصدر ضوئي على كَف ألوان األجسام المختلفة

بحيث كلما اقتربنا أكثر من الـ  100-0مقياس من  (CRI)، ويستخدم الـأو طبيعي ،أو معياري  ،قياسي

كلما كان ذلك أفضل في تقديم ألوان واقعية، وعادة يستخدم المصممون المتمرسون نماذج في البيئة  010

اءة، ضالمراد وضع التصميم فيها للتأكد من أن المصادر الضوئية الموجودة ستوفر الكمية المناسبة من اإل

يتوجب على المصممين والمختصين االهتمام  الذ (2017Holtzschue,)باإلضافة ِلى لون الضوء 

باألداء اللوني عند الَروع بعمل التصاميم، وخاصة تلك التي يكون موضوع اللون فيها ذا تأثير بالغ 

 (35انظر الَكل ) (2012)طبال،
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 اإلضاءة الصناعية المختلفة( يمثل األداء اللوني لبعض مصادر 35الَكل )
 (2008Philips Electronics,) المصدر:

 

 (CRIتجسيد األلوان ) وحدة قياسخصائص تجسيد األلوان الخاصة بها، تم تقديم  الضوء حسب مصادر

 (.3)لانظر الجدو  (2008Philips Electronics,) %100حيث تساوي أعلى قيمة فيها 

 

 (CRI)بفهرس تجسيد األلواندرجات األداء اللوني ( 3الجدول)

 درجة األداء اللوني (CRI) معدل األداء اللوني الرقم

 أداء لوني ممتاز 90-100% 1

 أداء لوني جيد  80-90%  2

 أداء لوني متوسط 60-80% 3

 أداء لوني ضعيف %60اقل من  4

 (2008Philips Electronics,) المصدر:

 



64 
 

 

 ( Color Tempreture) درجة حرارة اللون 

ن أن لون الضوء المنبعث من جسم مَتعل يتعلق في المحصلة بحرارة و اكتَف العلماء والباحث

ذهب العلماء للتأكيد على أن العامل الوحيد الذي  ِذ، من قبل، وهذا الَيء لم يكن معروف الجسم نفسه

وسموا هذه العالقة بـ)درجة حرارة  ،خن هو درجة الحرارةاسلى لون الضوء الصادر من الجسم اليؤثر ع

 ،ألقصرااد درجة الحرارة تنتقل األلوان من الطول الموجي األكبر باتجاه طول الموجه دعندما تز فاللون(، 

ن األسود، البنفسجي وأخيرا اللو  فوق من ثم فالبنفسجي و  فاألزرق  ،اللون األصفر ِلىمن اللون األحمر  أي

اللون أكثر  درجة الحرارة يصبح ومع تزايدونه يبدأ بالتغير من األحمر، ن لأالبدء بتسخين أي جسم ف وعند

، بعةلوان الطيف الضوئي السأج ن اللون األبيض هو مزيفإوكما هو معلوم  بياضا ويقترب من األصفر،

ع درجة ترتف أي مزيج ألوان قوس قزح السبعة، وعندما ،واللون الذي يطغى خالل التسخين هو األبيض

( فأي منبع للضوء 2011)يونس،األسودن األلوان تصبح قاتمة حتى تنتهي باللون إكل كبير فالحرارة بَ

لمصادر ، وامعينة يمكن أن يتصف بهذه الدرجة لونه يطابق لون الجسم األسود المَع عند درجة حرارة

 رسود مَع عند درجة حرارة معينة تسمى مصادأطيفي مَابه للتوزيع الطيفي لجسم التي لها توزيع 

 ،لوان الطيف الحراري أأكد العلماء أن اللون األسود هو نهاية ( و 1986طبيعية للضوء)الكَموشي وزكي،

العام  عاعاإلشوالتي كان من أهمها قانون  ،فبعد دراسات لسنوات عديدة وضع علماء الفيزياء عدة قوانين

رة موجة الضوء ودرجة حراول تتناسب مع ط ،أن كثافة الطاقة الضوئيةبوالذي يقضي  ،للجسم األسود

وهو ما يتيح لنا تحديد لون الطيف الضوئي الذي يبثه الجسم الساخن فقط اعتمادا على درجة  ،الجسم

 ، فاللون األحمر هو أول األلوان ظهورا،الحرارة ولون الضوءقة مباشرة بين درجة أي أن هناك عال ،حرارته

بأنه أبرد األلوان على عكس ما نَعر، أما األبيض  اذا ما قمنا بتسخين أي جسم، ولهذا اعتبر العلماء
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فهو المركزي، ويقيس العلماء األلوان )بدرجة حرارة اللون( التي تصدر عنها، فدرجة األحمر مثال تساوي 

 كلفن( 10.000( وأخيرا األزرق الذي تبلغ حرارته )K( والذي يختصر عادة بـ)Kelvin( كلفن)1800)

 2,000ِلى  كلفن 8,000من المستخدم في صناعة اإلضاءة  ق األلواننطاوعادة يمتد  (2011)يونس،

 كلما ارتفعت قيمة كلفن لمصدرف المقياس،على هذا  األكثر شيوعا  ، وهو كلفن 5000 أو بمتوسطكلفن 

درجة حرارة اللون أقرب ِلى ضوء الَمس  وتكون  يبدو الضوء "أكثر برودة" بَكل واضح س الضوء،

( يوضح اختالف درجة حرارة اللون لمصادر ِضاءة 4والجدول ) ( Electronics,2018Larson)الفعلي

 مختلفة.

 اختالف درجة حرارة اللون لمصادر ِضاءة مختلفة( 4الجدول)
 

 اإلضاءةمصدر نوع  (Kدرجة حرارة اللون )

1900-2500 Candles 

 الشموع

2700-6500 Fluorescent Lamps 

 مصابيح فلورسنت

5000-5800 Sunlight 

 ضوء الشمس

5800-6500 Daylight(Sun+Clear sky) 

 شمس+سماء صافية()ضوء النهار 

4100 Moonlight 

 ضوء القمر

 (2008Philips Electronics,) المصدر:
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 ملخص المبحث األول

 عتهاطبيأنواعها و من حيث  ،خالل المبحث األول مفاهيم ونظريات عامة عن اإلضاءةمن تناولت الدراسة 

 متغيراتأهم الِضافة ِلى عرض ا، وعالقتها باإلدراك البصري والعوامل التي تؤثر عليه وخصائصها

ى التصاميم اإلضاءة بَكل عام، وعل التي توضح مدى فعالية وتأثير وأدوات القياس، التطبيقات والمعاييرو 

بَكل خاص، ابتداء  من عوامل الظل والنور وانتهاء باختالف ألوان التصاميم تبعا  الختالف  الجرافيكية

تأثير اإلضاءة على المواد الخام المتنوعة المكونة للعمل  ةمتغيرات اإلضاءة الساقطة عليها، وتوضيح آلي

وأنظمة  ،األصليةنظرياته  أبرز عرضمع وخصائصه عن اللون  التصميمي، ِضافة ِلى شرح مفصل

اءة على اإلضاءة، وإبراز مدى تأثير اإلضمع  والمترابطة المتغيرة اوعالقاتهالتصميم الجرافيكي اللونية، 

الخصائص اللونية بَكل دقيق من خالل أمثلة نظرية ونتائج تحليلية ألدوات قياس علمية مختلفة توضح 

 الفروق الحاصلة بين األلوان.
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 المبحث الثاني:

 اإلضاءة في إدراك القيمة الجمالية والدور الوظيفي للتصاميم الجرافيكية  ردو  

 مقدمة 

تتأثر بالعديد من العوامل، كتراكم الخبرات التقليدية،  ثوابت وقواعد أساسية لعملية اإلدراك هناك

الت البديهية للنواقل والتسلس تالتَريحية للعين البَرية، واآلليا قوالقوانين الفيزيائية لإلبصار، والحقائ

استالمات وتحليالت ذهنية، ما يعني أن أي خرق أو تالعب، مقصودا   نالعصبية، وما يترتب عليها م

لتي تنتجها عملية ا تكان أو غير مقصود بتلك القواعد والقوانين واألنظمة، قد يَكل التفافا  على التوصيال

غير ملحوظ أو مَوشا ومربكا، مما يعني أن ِدراكنا البصري اإلدراك، وبالتالي موقفا ِما خاطئا بَكل 

ال يمكن أن يكون مؤتمنا  دائما فمكونات التصميم الجرافيكي وعناصره والمؤثرات الخارجية الحاصلة عليه 

( ومن ابرز عناصر 2011الراوي،)يمكن لها أن تحرف ِدراكنا النهائي للتصميم على غير حقيقته 

ي تؤثر وبَدة في عملية اإلدراك عند المتلقي هو عنصر اللون، ِذ يؤثر في التصميم الجرافيكي الت

انطباعات المتلقي وكيفية ومدى تذوقه للتصميم، فيمكن لنا تعريفه على انه ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج 

عن شبكية العين سواء كان ناتجا عن مادة صبغية ملونه أو عن ضوء ملون، فهو ِحساس ال يمكن 

واللون يتأثر بمتغيرات اإلضاءة المختلفة  (2006)شوقي،ه ووصفه خارج الجهاز العصبي للكائناتتعريف

تم توضيحه سابقا بالتفصيل في المبحث األول، ما يعمل على تغييرات جذرية في هيئة التصميم ِذ 

ند المتلقي، ع الَكلية، وبالتالي جماليا، ومنه يتأثر دور التصميم وظيفيا، أي اختالف في فلسفة التصميم
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متمثلة بالتعابير والرموز والدالالت، فجميعها مرتبطة بالنواحي الجمالية والوظيفية للتصميم عند المتلقي 

 (.2007)مارديني،والذي بدوره سيرى ويستلم الرسالة ويتفهمها

  (Cognitive Theoriesنظريات اإلدراك )

، ونخص بالذكر عملية تفسير وفهم للمعلومات الحسية (Ashcraft,1994)اإلدراك كما عرفه اشكرافت

هنا اإلدراك البصري، الذي يمكننا من ِبصار العالم الخارجي، فنجد له العديد من النظريات المفسرة، 

 Tripleنظرية ثالثية الرؤية لأللوان )و  (Gestalt Theory) والتي من أبرزها وأهمها، نظرية الجَطالت

Vision Theory for Colors): 

 (Gestalt Theory)أول: نظرية الجشطالت 

( ومفاد ة، أو الصيغة، أو النمط، أو الصور الَكل)تعني ( كلمة ألمانية، Gestalt)كلمة جَطالت 

صفات الكل( تؤثر في الطريقة التي ندرك بها األشياء، ويتلخص ذلك بمعرفة كيف )النظرية أن الصيغة 

على أنها جزء واحد، عندما تكون هذه األشكال منظمة بطريقة يجمع المَاهدون بعض األشكال الجزئية 

( وهذا التناول ركز في طياته على عملية اإلدراك البصري، واستمد قوانين 2002،ق)عبد الخال معينة

  يلي: عديدة حول هذه الظاهرة، كما

 (Laws of Cognitive Construction) قوانين البناء اإلدراكي .1

ميل وتتلخص في  :(Simplicity-Law of Good Shape) البساطة-قانون الشكل الجيد .أ

 المتلقي ِلى ِدراك المثيرات البصرية األكثر بساطة التي يتعرض لها رغم اختالف الدرجة.
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)مدلول(  مدرك بصري يعتبر صيغة لك أي أن :(Law of Duplication) قانون الزدواج .ب

 .(2004وحدة يمكن ِدراكها. )المليجي، لمهما كان نوعه، فيَك

 (General Laws of Cognition)لإلدراك  قوانين عامة .2

 (Collection Laws) قوانين التجميع .أ

في هذا القانون أن العناصر البصرية القريبة  دنج :(Low of Proximity) قانون التقارب .1

 (36، انظر الَكل)واحدةظهر وكأنها تنتمي ِلى بؤرة مركزية ِدراكية من بعضها البعض ت

 (Low of Proximity)( وصف قانون التقارب 36الَكل)

 (2007)حسن، المصدر:

البصرية التي تحمل نفس الَكل  رالعناصوتعني  :(Law of Similarity) قانون التشابه .2

 (37، انظر الَكل)ذات البؤرة اإلدراكية وكأنما تنتمي ِلى روالتركيب، تظه
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 (Law of Similarity)قانون التَابه وصف ( 37الَكل)

 (1992)أبو حطب، المصدر:

المتلقي هنا ِلى ِدراك الميزات التي تبدو وكأنها  ليمي (:Law of Symmetry) قانون التماثل .3

 (38الَكل) رسبقتها على أنها وحدة غير مستقلة، انظاستمرار لمثيرات أخرى 

 

 ( SymmetryLaw of( وصف قانون التماثل )38الَكل)

 ( com,6/2019)cdn.searchenginejournal.المصدر:
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يمية كأنها تنتمي لبؤرة تصمالعناصر تبدو ال :(Law of Continuity) قانون الستمرار .4

 (39واحدة، انظر الَكل )ِدراكية 

 (Law of Continuity)( وصف قانون االستمرار 39الَكل)

 (2001المصدر:) صبري،

كاملة عادة كأنها كاملة، انظر الاألشياء غير  ترى  :( of ClosureLaw) قانون اإلغالق .5

 (40الَكل )

 (Law of Closure)( وصف قانون اإلغالق 40الَكل)

 (2001المصدر:) صبري،
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 Laws of Discrimination Between Picture)) قوانين التمييز بين الصورة والخلفية .ب

and Background ،)( 41انظر الشكل) 

 وصف قوانين التمييز بين الصورة والخلفية (41الَكل )

 (2008راسموسن،)المصدر: 

 منبسط تحت الَكل. كأنما هو ويظهر امختلف ادائمويبدو  :(Depth)العمق .1

يساعد على خلق  وهو ما ،مبدأ الَكل والظل فيعادة ما يتم استخدام الضوء  :(Shape)الشكل .2

لها وفصعلى ميل العين لرؤية األشكال  المبدأ ويعتمد هذا، صورة مميزة ضمن مجموعة أشكال

 (.2002عدس وقطامي،) بهاالخلفية المحيطة  عن

 (Triple Vision Theory for Colorsثانيا: نظرية ثالثية الرؤية لأللوان )

يوجد لدينا نحن البَر ثالثة أنواع من الخاليا المخروطية والتي تعمل على استقبال الضوء في 

ِحساسا نفسيا  لدينا روكل نوع منها لديه حساسية لموجات ضوئية محددة في الطيف، فتثي شبكية العين،



73 
 

 

( 1987)الَرقاوي،بلون معين من األلوان األساسية المكونة له، وهي اللون األحمر واألخضر واألزرق 

م أن هناك نوعين من الخاليا المخروطية الثالثة السابقة 1982( في العام Mollonهذا وبين مولن )

م، وذلك بعد أن قام بعدة تجارب بينت أن هناك 1970( في العام Rushtonالذكر اكتَفها روشتون )

نوعا واحدا من تلك الخاليا المخروطية تمتص الموجات الضوئية المتوسطة، وهي الخاصة باللون 

م، وكان 1964( في العام arksMع الثالث من الخاليا فقام باكتَافه ماركس وزمالؤه )األخضر، أما النو 

ذلك أثناء قيامهم بعمل تجربة لقياس كمية الضوء التي تستقبلها الخاليا المخروطية، وقد بينت نتائج هذه 

أما في  ،التجربة أن هناك خاليا مخروطية تستقبل الموجات الضوئية القصيرة والخاصة باللون األزرق 

( بعمل دراسة أظهرت أن أنواع الخاليا  Valaisand Deم، فقد قام كال من دي و فالويس )1993العام 

المخروطية الثالث، والتي تستقبل الموجات الضوئية القصيرة والمتوسطة والطويلة تتوزع على شبكية 

ل وجات الضوئية الطويلة يص( على التوالي ومعنى هذا أن الخاليا التي تمتص الم10:5:1العين بنسبة )

( 2009الم،)عبد الس عددها في شبكية العين ِلى ضعف الخاليا التي تمتص الموجات الضوئية المتوسطة

يتميز بمجموعة من الخاليا  )خالل نظرية ثالثية الرؤية لأللوان(وبناء على هذا نستنتج أن المتلقي ومن 

ما بينها ي متمثال باأللوان األساسية، التي تختلف فيالبصرية المستقبلة للضوء واإلحساس بالطيف اللون

من حيث درجة امتصاص اللون، وأي خلل يصيب هذه المستقبالت اللونية سيؤثر على ادراك المتلقي 

 (.2007)بن فليس، لأللوان وتفسيرها الصحيح
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 (Properties of Cognition)خصائص اإلدراك 

 :تمثل في النقاط التاليةي كاإلدراخصائص ب يتعلقأبرز ما تم ذكره فيما 

يعتبر اإلدراك عملية وسيطة بين العمليات الحسية والسلوكية، وبهذا فهو عملية غير قابلة  .1

للمالحظة المباشرة، بحيث نستدل عليها عبر االستجابات الصادرة عن المتلقي )طارق 

 (.2008وعامر،

لية استخدام لإلحساسات الصادرة عن ما يجعل اإلدراك عملية فردية وفريدة بنفس الوقت هو عم .2

المنبه والخبرة الماضية والتكامل بينهما، باإلضافة ِلى أن عملية اإلدراك ال تتأثر بالمحيط 

 (.2004الفيزيائي فحسب، بل وتتأثر بذكريات المتلقي وانفعاالته المختلفة )المليحي،

الفراغات أو تكملة ليس من الضروري ِدراك الموضوع بكل أجزائه ألن من خصائصه ملء  .3

 (.2004)أبو المكارم، األشكال

 Conditions of Occurrence Cognitive)شروط حدوث العملية اإلدراكية 

Process)  

، مةيستطيع من خاللها الفرد معرفة وتفسير األشياء في هويتها المالئ ،اإلدراك هو عملية عقلية تنظيمية

الموضوعات، على أنها ذات وجود مستقل، وأن لها خصائص وتدرك النفس البَرية هذه األشياء، أو 

 معينة تحدد وجودها، ومن هنا يتبين لنا أن عملية اإلدراك ال تحدث ِال بوجود شرطين أساسيين وهما:
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وجود العالم الخارجي المملوء باألشياء والموضوعات، وأن تكون تلك األشياء والموضوعات، ذات  .1

نها عن اآلخر، وتسمى بالمحددات الخارجية الموضوعية دالالت خاصة يتميز كل موضوع م

 التي تتعلق بالمثير ومثال على ذلك )التصاميم الجرافيكية(.

وجود الذات التي تدرك األشياء والموضوعات أي )المتلقي(، فمهما استعيض عن الذات باآلالت  .2

 (1991)يونس، أو األجهزة، فان عملية اإلدراك ال يمكن لها أن تتم من دونه.

 

 مراحل العملية اإلدراكية لدى المتلقي

 (:1993الطويرقي،يمر المتلقي بثالث مراحل أساسية إلدراك التصميم الجرافيكي وهي كالتالي)

 الحسية ستثارةال مرحلة حدوث .1

بصار والَم ، كاإلإلنسان، فهي وظيفة فسيولوجية بحتةمرحلة استثارة لألعضاء الحسية في جسم اوهي 

 نأالوظائف الحسية(، ِال )وبالرغم من تَابه األفراد في وجود هذه القدرات أي والتذوق واللمس، 

ده، فمثال قد عن ةاالستجابات لدى المتلقي تختلف من شخص آلخر، تبعا الختالف الخبرات السيكولوجي

 يمثل اللون األحمر مثيرا حسيا عند أحد المتلقين، بينما يعتبر منفرا بالنسبة لمتلق آخر. 

 مرحلة تنظيم المثيرات الحسية .2
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تهيئة وتصنيف هذه المثيرات والحوافز القادمة من العالم  ،وبناءا  على أسس محددة ،في هذه المرحلة يتم

(، ها في تنظيم ما نتلقاه من مثيرات هو أسلوب الدنو )المسافة التقريبية، ومن األساليب التي نوظفالخارجي

 فالمثيرات والحوافز التي تحدث بَكل متوال، غالبا ما يتم تصنيفها كوحدات مستقلة.

 مرحلة تفسير الستثارة الحسية .3

د على المخزون م هذه التفاسير تعتميحدث في هذه المرحلة تفسير للرسائل والمعلومات التي نتلقاها، ومعظ

 الَخص فسر بهاي يتحكم الطريقة الت عات واالحتياجات وغيرها،، فالخبرات السابقة والتوقالذاتي للمتلقي

يرا من صبغته كب ا  يضفي على الرسائل جانب ات عبر مثيراته الحسية، فكل متلقما يستقبله من معلوم

 .الذاتية

 العالقة بين اإلدراك واإلحساس

أو ضعفها، يؤدي  أي حاسة من الحواسفقدان  ، ِذ أنبين اإلدراك واإلحساسهناك صلة مباشرة 

وبناء  على هذا، فاإلدراك يستمد مقوماته من اإلحساسات التي ينقلها الجهاز  ،موضوعاتها ِلى فقدان

فنحن نرى الكثير من الموضوعات التي ندرك معناها  حيث تتم عملية اإلدراك، ،العصبي ِلى الدماغ

يزيد عن  ئفها وخصائصها، مع أنه ما تستقبله عين المتلقي في حالة اإلحساس البصري الونعرف وظا

 (.1987عيسوي،مجرد موجات ضوئية ليس لها معنى في حد ذاتها)
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 العالقة بين اإلدراك والنتباه

ر مالحظة شيء بتركيز الَعو  زمتان عادة، فإن كان االنتباه يعنياإلدراك واالنتباه عمليتان متال

الفرد  ا بحيث يهيئويمهد له ،واالنتباه يسبق عملية اإلدراك رفة هذا الَيء.تجاهه، فاإلدراك هو مع

فقد  ا،ينهمبف، وهنالك ثمة فرق هام أيضا بينما اإلدراك يكَف ويعر  ،يكَف ويتحسس فاالنتباهلإلدراك، 

ا، كن يختلف ِدراك كل منهم عن اآلخر اختالفا كبير ينتبه جمع من الناس على تصميم جرافيكي معين، ل

وسبب ذلك هو اختالف ثقافاتهم وخبراتهم السابقة ووجهات نظرهم المتعددة باإلضافة لنسبة ذكائهم 

 (.1999راجح،ودوافعهم)

 عوامل اإلدراك البصري في التصميم الجرافيكي

  (Sight Viewالمجال البصري ) .1

، وهو غير محدود، لكن قام الفنانون سقوط الضوء عليه في حال العين تستطيع أن تراه هو كل ما 

( يحصر فيه الَكل Frameوالمصورون والمخرجون بتحديده، وذلك بوضع ِطار مستطيل يسمى عادة )

 .(2004)عبد الرحمن، ممثال للمجال المرئي البصري 

 (Backgroundاألرضية ) .2

ي العناصر التصميمية، فهي كالمساحة البيضاء فوضع عليها ، والتي توهي المساحة المَكلة للخلفية

 .(2011والدرايسة، ي)عبد الهاد ورقة تقوم بإبراز العناصر الموجودة في داخلها

 (Grab Attentionعامل جذب النتباه ) .3
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 وتؤثر في طريقة رؤيته، وتسمى بعامل جذب االنتباه لما لها من ،وهي القوة التي تجذب انتباه المتلقي

 :أثر بالغ في استحواذ المَاهدة، حيث ِنها تعتمد في ذلك على عدة عوامل وهي كما يلي

 .الحجم .1

 .الَكل .2

 .اللون  .3

 (2008)عبيد، .الموقع داخل المجال البصري  .4

 ( Eye Trackingحركة العين ) .4

ب ما يدركه حس تقف بَكل قصير أو طويلف ،الرؤية بطريقة المسحتتحرك العين أثناء مسيرتها في 

 (.1999)العسكر، العين ات يقيم الدماغ المحتوى الذي وصله منوبهذه الوقف ،المتلقي

 إدراك اللون 

نقل ن اإلدراك يسمح لنا بأل اال يمكن الحديث عن تواصلنا مع األلوان دون حديثنا عن ِدراكنا لها، هذ

ذها التصورات تؤثر فينا حسب الوضعيات التي تتخ همن خالل بناء تصورات عنه، وهذ ذواتناالعالم ِلى 

ما ينطبق على حضور األلوان في حياتنا، فإدراك اللون يَكل جانبا من السلوك  وسلبا أو ِيجابا، وه

لوجي الذي يتضمن و الفيزي م، والعالأو العالم الخارجي ةالبيئ اإلنساني والسلوك اإلنساني يتحدد ببعدين هما،

وتثير األلوان انفعاالت متعددة لدى المتلقي، وتظهر   (2006)قاسم، متغيرات كثيرة من بينها االنفعاالت

توافقا بين تركيبتها وأمزجة الناس، فيميل المتلقي ِلى السكينة والتأمل اذا ما شاهد األلوان الباردة كاألزرق، 

، ويتدخل المجتمع والسياسات في توجيه كاألحمران الساخنة ويَعر بالتوتر واألرق اذا ما شاهد األلو 
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قراءتنا لأللوان من جوانب عديدة، كما نرى في ألوان األعالم الوطنية، كما أن للدين أيضا نصيب في 

 (.2004)ابن منظور،ذلك حيث يمثل اللون األخضر عادة عند المسلمين رمزا للراية اإلسالمية 

  لأللوانالتأثير السيكولوجي والفسيولوجي 

 تأثيراتوبعض هذه الِحساساته المختلفة،  ، من خاللتؤثر األلوان على حالة المتلقي السيكولوجية

ة وانطباعاته تجاربه السابقهذا تبعا لطبيعة الَخص المدرك و مباشر والبعض اآلخر غير مباشر، ويتغير 

اين تأثيرات اللون السيكولوجية في بعض األحيان فيما بين الثقافات ( وتتب2018الغفيلي،المرتبطة باللون)

ن مستهدف من قبل المصمم الجرافيكي تختلف مإن مواقف وتفضيالت الجمهور الفالمختلفة، وبالتالي 

يعة وتلك هذه الطباالعتبار ب تصميم آلخر بحسب طبيعة الجمهور وثقافته، ما يعني أن يأخذ المصمم

ر األلوان في بعض ي( ويتعدى تأث2011الراوي،)ذ القرارات اللونية في تصميماته. اتخاعند الثقافة، 

أجزاء من  ينتج عن جزء أو مجموعةوهو الحاالت التأثير السيكولوجي للمتلقي ِلى التأثير الفسيولوجي، 

 (.1820الغفيلي،) ففي دراسة تم الوصول ِلى أن اللون له تأثير مباشر على تقوية الذاكرة الجسم،

 الجذب والتصال البصري في اللون 

اعل لمتلقي، وفاعليتها بالتفاأو  هي طاقة تعمل على سحب وجذب الَيءِن الجاذبية بمعناها العام 

ويتم ذلك من خالل العملية التصميمية، حيث يعد اللون عنصرا أساسيا في  ،أي اللون والمتلقي بينهما،

وره اإلجباري ويكون للون حض بصري في التصاميم الجرافيكية،الجذب واستمالة العين لتحقيق االتصال ال

 أو نظامه أو حتى ناتجه التصميمي امهما كان نوع العالقة البنائية فيه ،في كل التصاميم

(Schrubbe,2000ألن اللو )تَبعه بالحيز الذي يَغله ةودرج ،ضوئه ةيستطيع أن يؤثر بواسط ن، 
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 وإنما ،فقط إلدراكاات اللون ال تقتصر على توضيح الرؤية وتَكيل وبتباينه مع األلوان األخرى، فتأثير 

 (.Schwarz,1980) النواحي النفسية عند المتلقي ِلىتتجاوز ذلك ليمتد 

 التصميم الجرافيكي جمالياا 

 والتصميم ،حسنا في نفس اإلنسان وهو الذي يترك أثرا   ،الجمال الطبيعي هو ما تراه العين وتدركه

ي )المتلقي( أ هو وسيلة مهمة لتعبير المصمم عما يريد أن ينقله من فكره ِلى الطرف اآلخر الجرافيكي

لتحقيق ذلك ال ، و ، فهو ذو غرض ووظيفةأحد أنواع الفنون التطبيقية بأنه وصف التصميم الجرافيكيوي

بين القيم  نةمن المواز  له بد من أن تتحقق فيه القيم الجمالية، وبوصفه أداة اتصال بين الناس ال بد

ية، مضافا اليها واقعالجمالية والدور الوظيفي للتصاميم الجرافيكية المستحدثة أو المستلهمة من البيئة ال

ِحساس المصمم وذوقه الجميل ومهاراته وتقنياته، ألن انفعاالت المصمم وأحاسيسه ستنتقل بدورها ِلى 

 جماليا عاما  لمختلف المستويات الثقافيةالمتلقي بَكل مباشر، وبهذا يكون التبادل ذاتيا خاصا، و 

واالتجاهات النفسية، وذلك ما يطلق عليه المَاركة الوجدانية الفعالة بين المتلقين عن طريق التذوق 

 (.2007الفني)مارديني،

 القيم الجمالية في التصميم الجرافيكي

يفي ن القيم الجمالية والدور الوظتجسد هذه المقولة العالقة المتزنة بي ة"،الَكل يتبع الوظيف"ِن 

للتصميم الجرافيكي، ذلك ألن الجمال يعد وظيفة نافعة بحد ذاته، وقد قسم )الحسيني( القيم الجمالية ِلى 

 (:1996أربعة أقسام على النحو التالي )عفيفي،
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في  ي: يعد عامل االبتكار واستخدام آخر التقنيات الحديثة أساسا لإلبداع الجمالالقيمة التقنية .1

التصميم الجرافيكي، وإذا ما تخلى المصمم عن ذلك سيصبح في عزلة، بل وفي موقف ال يواكب 

 فيه روح التطور.

: ِن التصميم الجرافيكي في وقتنا الراهن يعتمد على القيم المادية في تنفيذه القيمة المادية .2

 الة.وعرضه، ومن هنا ال بد من ظهوره بَكل جميل تبرز فيه الجودة وجوهر الرس

: التصميم الناجح ال بد له من أن يحقق منفعة واضحة، وهذه القيمة تتجلى القيمة النفعية .3

 بمستويات مختلفة، معتمدة على اختالف الكلف وشرائح المنتفعين منها.

: التصميم الجرافيكي من أهم الفنون التطبيقية التي تعتمد على اإلرسال القيمة التصالية .4

 يبينها وبين المتلقي، ويتم ذلك من خالل المثير وهو جودة المظهر، والذواالستقبال أي التبادل 

بدوره يقود ِلى جودة الجوهر، فكلما ازدادت القيمة النفعية من قبل المتلقي، كلما ازدادت القيمة 

 التواصلية.

 التصميم الجرافيكي وظيفياا 

بين طرفين  فهو وسيلة اتصال معين،ال هوهدفالمحددة  تصميم الجرافيكي وظيفتهكون للال بد من أن ت

هما المرسل والمستقبل، والتصميم الذي يتم ِنجازه بمجرد عرضه يصبح رسالة محددة ِلى جمهور محدد 

(، فهو يهدف ِلى المنفعة لطرفي العملية التصميمية: المرسل 2007)مارديني،ضمن حدود معينة 

 و كيفأوبها، مثل: كيف اشتري سلعة معينة؟ والمتلقي، وهو طريق لتوضيح كيفية التصرف مع األشياء 



82 
 

 

أقدم الخدمات للزبائن؟ كيف أقنعهم؟ واالهم من ذلك أن التصميم  فأتصفح موقعا على اإلنترنت؟، كي

 (.2005المتلقين)العربي، يعبر عن األفكار والمفاهيم، ويعمل كوسيط في نقلها للناس

 أسس وعناصر التصميم الجرافيكي

تصاميم الجرافيكية، جماليا ووظيفيا، بَكل علمي وعملي، ال بد لنا من ذكر أسس اجل فهم وتحليل ال من

 وعناصر التصميم الجرافيكي.

 التصميم الجرافيكي سأول: أس

ديد كيفية االستفادة من عناصر التصميم، وهذه األسس بمثابة عالقات تساعد أسس التصميم على تح

والمفردات مع بعضها البعض، وتتلخص األسس الرئيسية تنظيمية غير مرئية، تنظم وجود العناصر 

 (.2011الراوي،) للتصميم على النحو اآلتي

 (Unity)الوحدة  .1

بأنها  ، ِذ يصفها البعضفيه والتي تظهر من الوهلة األولى ،وهي الصورة المكتملة للعمل التصميمي

( Compatibilityوتعني أيضا التوافق ) (Harmony)ترتيب للعناصر بَكل منسجم وواضحعملية 

الَكل والفكرة واألسلوب والهدف  وتعني وحدةبين العناصر، وهي عالقة مدروسة كالموسيقى تماما، 

 (.Pipes,2008) أيضا ، ومن أبرز حاالت الوحدة هو التكرار المنتظم )أي تكرار العناصر بتناغم معين(

 (Balance and Proportion) والتناسب التوازن  .2
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حيث أن لكل عنصر من  ،(Optical Weights) التوازن هو المساواة في توزيع األوزان البصرية

العناصر في التصميم وزنه البصري، فيجب أن يتم تحديده بالرجوع ِلى درجة العتمة فيه، وقياس أبعاده، 

 Lack)(، وكما هو معروف فإن انعدام التوازن 2011الراوي،)وسمك الخطوط الداخلية الداخلة في تكوينه 

of Balanceأي شيء يولد الَعور بعدم الراحة، أما في مجال التصميم الجرافيكي فيعني وجود  ي( ف

 (.2005خلل في الراحة البصرية)العربي،

 (Rhythm and Repetition)والتكرار  اإليقاع .3

عناصر  ، أي تكراراألساسيةألحد العناصر يتحقق اإليقاع في التصميم من خالل ِيجاد نمط من التكرار 

متماثلة بطريقة متناسقة، فالتغيير في حجم وشكل العناصر هو من أهم مفاتيح اإليقاع 

يعمل  نأن تكرار العناصر المتماثلة أو المتَابهة على األقل في تصميم معي ( كما2011الراوي،)البصري 

 (.2005على طرد الملل ويوحي باإليقاع كما في الموسيقى بالضبط)العربي،

 (Movement)الحركة  .4

 العنصر /ة في التصميم من خالل تكرار نفس الموضوعحركة الَعور باإليقاع، وتكون متضمنتولد ال

 (.2009)القصاص، بأوضاع مختلفة لإلشارة بأنه يتحرك

 (Depthالعمق ) .5

يبتدعه  بوجود وهميبأن هناك بعدا ثالثا في التصميم ولو عن طريق اإليحاء  اإلحساسوهو 

 (.2005المصمم)العربي،
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 ( Focal Pointنقطة الرتكاز ) .6

وهي أول نقطة يسقط عليها نظر المتلقي في التصميم، ِذ يجب أن تكون مدروسة بدقة من قبل المصمم 

 (.2009)القصاص،للمتلقيعمل التصميم، بحيث تكون أكثر جذبا  في الَروع دعن

 ثانياا: عناصر التصميم الجرافيكي

ومن اجل  ،ه، يقوم ِنَاؤ وبها ،والتي عليها ،هي العناصر الَكلية التجريدية المكونة لبنية التصميمو 

ي تظهر فيما يلي: له والتفهم العناصر األساسية  ال بد منستيعاب التصميم الجرافيكي استيعابا  منهجيا  ا

 (.2011الراوي،)

 ( Lineالخط ) .1

ويمكننا ، ئيسيكمكّون ر  الخطل شيء بالطبيعة يبدأ بفك ،أداة للربط بين أي نقطتين بكل أنواعه يعد الخط

ذلك  ،بالحركة داخل الفراغ التصميمي أو حوله اسحسمنها اإل :وظائف عديدة تعريفه أيضا  بأنه شكل ذو

 (.2005أثره حيثما اتجه)العربي، لما له من مقدرة على جعل عين المتلقي تتبع

  (Shapeالشكل ) .2

(، واألشكال عديدة ومتنوعة، فمنها المنتظمة 2011الراوي،)أي شيء ذو طول وعرض يعتبر شكال  

كالمربع أو المثلث أو الدائرة، ومنها ما هو غير منتظم، وهي كثيرة في الطبيعة، فنستطيع تكوين شكل 

 (.2005داخل الحيز التصميمي)العربي، عند القيام بتلوين مساحة من الفراغ

 ( Textureالملمس) .3



85 
 

 

 ا  طحس لكل شكلحيث أن  ،يَير ِلى خصائص سطح الَكلِذ أحد عناصر اللغة المرئية، يعد الملمس 

ت ألن دالال ،قد تكون ناعمة أو خَنة، فالَكل أو التصميم والملمس ال ينفصالن ،من مادة خام معينة

 (.Wong,1972) ي نفس الوقتالملمس على السطح هي أشكال ف

 (Space)راغالف .4

أي خلو  (White Space)ويعني ذلك في التصميم الفضاء السلبي أو ما يعرف بالفضاء األبيض 

المساحة من المحتوى، أي المساحة الخالية من عناصر التصميم، ويعد من أبرز وأهم العناصر المستخدمة 

 الحديثة.في وقتنا الحاضر خصوصا ما بعد ظهور المدارس 

 (Sizeالقياس) .5

الغرض  مهم جدا في تحقيق سأي ِن كانت كبيرة أو صغيرة، فالقيا ،ويعبر عن أبعاد المفردات البصرية

 (.2011راوي،ال) ومن أبرز ميزاته جذب انتباه المتلقي ،الوظيفي للتصميم من حيث الجاذبية والتنظيم

 (Valueالقيمة) .6

مثل تتعني القيمة هنا، مقدار ما في الضوء أو اللون المقصود من وهج وتَبع وكثافة وتأثير، وهي 

 درجات القيمة الضوئية في التصميم، ِذ أن المناطق المضيئة أكثر قيمة وأهمية من المناطق المعتمة

(Pipes,2008وتتحقق القيمة عن طريق التالعب في قيم إضاءة الطيف اللوني الذي يح )مقدار  توي على

 فتهاِضاوذلك باستخدام مختلف تدرجات الرمادي والتي يمكن  ،األبيض ِلىاألسود وصوال معين من 

 (.2011الراوي،)للقيمة الظلية للون 
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 (Colorاللون) .7

ا الَروع في عملية التصميم، لم دتعد عملية اختيار اللون أهم خطوة يقوم بها المصمم عن

له من قدرة كبيرة على ِيصال الهدف والرسالة المطلوبة من التصميم، فقد يؤدي االختيار 

مالية باإلضافة ِلى قيمة التصميم الج المطلوب ِيصالها، الرسالةاإلضرار ب ِلى الخاطئ للون 

 .(Pipes,2008)عند المتلقي

 اءة على المتلقيالتأثير السيكولوجي والفسيولوجي لإلض

ما يسبب  ،كل من شدة اإلضاءة ولونها للضوء على المتلقي ِلى )النفسي(يعود األثر السيكولوجي

الَعور باألثر الضار ِذا ما قّلت شدة اإلضاءة الساقطة على التصميم أو سطح العمل، فتعمل على عدم 

تمكين العين من الرؤية الجيدة،  بما يوحي، سيكولوجيا ، باإلرباك والَعور بالضيق، وبالتالي ارتباك في 

على تصميم يزهو بالعديد من األلوان  الرؤية، أما ما يخص لون اإلضاءة فإذا ما وقع ضوء ذو لون معين

زة السيكولوجية ستكون اله افإنه بالطبع سيغير منها، وبالتالي ستتغير ردود األفعال عند المتلقي، وربم

( أما ما يخص Flynn &Others,1973) لديه عنيفة نظرا لرؤيته التصميم مضاء بطريقة غير مألوفة

ة والمريحة اإلضاءة المناسب المتلقي، فقد بينت الدراسات أنالتأثير الفسيولوجي)العضوي( لإلضاءة على 

حد  ِلىشدة اإلضاءة ت زاد ِن أنه أن نتوقعولنا أيضا  (،%35)ِلىتزيد من نسبة اإلنتاجية  لألعصاب

أعلى فلن ترتفع هذه النسبة، وسبب ذلك أن اإلضاءة المناسبة ستساعد على سهولة وسالسة الرؤية 

لل أيضا من ِجهاد العين في نفس الوقت، أما اإلضاءة غير المناسبة فلن تؤدي باإلضافة ِلى دقتها وتق
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فقط ِلى قلة األداء والنَاط الحسي البصري، بل ستؤدي ِلى ِرهاق وتعب وملل المتلقي، وبالتالي اإلضرار 

 (.1988)طه،براحته النفسية 

 الجرافيكية عنددور اإلضاءة في تحقيق القيمة الجمالية والدور الوظيفي للتصاميم 

 المتلقي

 :حقيق التأثيرات المختلفة على التصاميم الجرافيكية تتمثل بالنقاط التاليةتلعب اإلضاءة دورا هاما في ت

 دور اإلضاءة في تحقيق سيادة الموضوع الرئيسي  .1

ة ءِن أول ما تنجذب ِليه عين المتلقي في التصميم هو أكثر المناطق ِضاءة فيه، لذا يمكن تركيز اإلضا

إلبراز أجزاء معينة من التصميم، وذلك بتوجيه ِضاءة ذات مستوى تركيز أعلى في أجزاء معينة حيث 

المصمم أن يظهره  د( أراSovereign Topic)تعمل على توجيه المتلقي بصريا نحو موضوع سيادي 

وع، النصدون غيره، وقد يحدث العكس بحيث أن ينال جزء من التصميم ِضاءة أقل ما يجعله عديم 

 وبالتالي يقل ِدراكه ومالحظته من قبل المتلقي.

 دور اإلضاءة في تحقيق التوازن  .2

أصبحت اإلضاءة في العصر الحديث عنصرا تَكيليا  ذات أهمية بالغة في مجاالت التصميم والفنون، 

ذا التَكيلي بَكل عام، ويتحقق ه ء( للبناArtly Balance)ألنها تعمل على ِحداث التوازن الفني 

(، مع المساحات High Lightبين توزيع المساحات البيضاء ذات مناسيب اإلضاءة العالية ) ن التواز 
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( التي تمثل في الواقع ثقال في عملية Shadowsالقاتمة والسوداء والتي تمثل األجزاء المكونة للظالل )

 (.1975عبد العزيز،)اإلدراك البصري 

 دور اإلضاءة في تحقيق التأثير الدرامي  .3

يمكننا أيضا أن نقيم مدى نجاح اإلضاءة في عرض التصاميم الجرافيكية من خالل مدى تحقيق الوظائف 

وفي مقدرة المصمم أن يتحكم في خطته الضوئية  منها، ةالمطلوب (Dramatic Functions) الدرامية

(، التي يجب أن Three Dimensional)ثالثية األبعاد تلك من خالل القدرة على التَكيل أو الرؤية 

 (.2007)ِبراهيم، تقدمها اإلضاءة لكافة عناصر التصميم

 العمق الفراغي  فياإلضاءة  دور .4

صاميم ، خاصة التلإلضاءة دور مهم ومحوري في ِبراز اإلحساس بالعمق الفراغي للتصاميم الجرافيكية

المجسمة باألبعاد الثالثة، والتي تم التطرق لها سابقا، وعلى الرغم من أن اغلب التصاميم الجرافيكية تقدم 

األجسام ثالثية األبعاد على هيئة صور أو مطبوعات ذات بعدين، ِال انه كلما زادت نسبة النصوع النسبي 

لما زاد الَعور بالعمق الفراغي للتصميم، ويقل هذا ، والمناطق القاتمة، كاإلضاءةفي األجزاء شديدة 

التأثير كلما قلت درجة التباين بين المنطقتين ويصبح شعور المتلقي عند رؤيته للتصميم أقرب ِلى 

 (.1975عبد العزيز،)التسطيح جراء تلك العوامل

 إدراك اللون والشكل  دور اإلضاءة في .5
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عناصر  وهي أحد أهم لتصاميم الجرافيكية،لفي ِدراك األلوان  تعتبر اإلضاءة من أهم الركائز األساسية

بناء العمل الفني، وذلك الرتباط اللون بالضوء، ألن اللون يؤدي أيضا وظيفة الضوء، بسبب أن اللون 

يستعمل لذاته، هذا من جانب، ومن جانب آخر، ألن األلوان النقية غالبا ما تعبر عن الضوء، واأللوان 

يقة هي ليست ألوانا أصيلة، وندركها كما هي بسبب تأثيرات اإلضاءة على السطح أو األخرى في الحق

ومن هنا تظهر لنا أهمية الضوء في الكَف عن مدلوالت األسطح ( Raw Material)المادة الخام

اللونية، فاللون هو صورة الطاقة الضوئية، وما حقيقة ِدراكنا للتصاميم واألسطح الملونة ِال انعكاسات 

  ئية عن اسطح المواد المختلفة، وبهذا يكون ادراك اللون بالنسبة للمتلقي مبنيا على ثالثة عوامل وهي:ضو 

 متغيرات اإلضاءة. .1

 مكونات المادة الخام العاكسة للضوء. .2

 .اإلنسانآليات عمل الجهاز البصري لدى  .3

 بالملمس دور اإلضاءة في اإلحساس .6

خَن أو  ات ملمستكون ذ د، فقالتي تتكون منها والمواد الخامتختلف المالمس تبعا الختالف العناصر 

ناعم أو ذات بريق أو تحتوي على درجة من اإلعتام. فالملمس يعتبر صورة فيزيائية من صورة الطاقة 

الكامنة في العناصر التَكيلية للتصميم، ويعتبر أيضا نتاجا للتفاعل بين الضوء ومكونات السطح من 

ومة ودرجات الصقل المختلفة، فَدة اإلضاءة الساقطة على أسطح المواد تعكس حيث الخَونة أو النع

 (.1998الصيفي،)الملمس. ، وتظهر سمات الصفات الحسية للخامة
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 الثانيملخص المبحث 

تناولت الدراسة من خالل المبحث الثاني تعريف مفهوم اإلدراك بَكل عام مع ذكر خصائصه، ومراحل 

حدوثه وشروطه وعالقاته، وقد تم التركيز على اإلدراك البصري والتعرف على بعض من أهم نظرياته 

سيكولوجية الوقوانينه، وبيان أهمية التصميم الجرافيكي، جماليا ووظيفيا، ومدى تأثيره على الحالة 

والفسيولوجية للمتلقي، مع ذكر أسس وعناصر التصميم الجرافيكي مما لها من أهمية بالغة في فهم وتحليل 

ونقد التصاميم الجرافيكية بَكل علمي وعملي، هذا وقد ختم المبحث بالحديث عن دور اإلضاءة وعالقتها 

كية في البيئة والدور الوظيفي للتصاميم الجرافيالتفاعلية في عملية اإلدراك البصري لتحقيق القيم الجمالية 

 الداخلية.
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 المبحث الثالث: التصميم الجرافيكي والبيئة المحيطة إعالنيا 

 المقدمة

بصفته أداة ترويج المنتجات والخدمات، أما اإلعالن فهو أداة بيع  ُعرف التصميم الجرافيكي

المنتجات والخدمات، وفي وقتنا الراهن أصبحت الحواجز بين الترويج والبيع أكثر وضوحا ، خصوصا مع 

ظهور نظام العالمات التجارية العالمية، والذي يعتمد على تعزيز نمط الحياة من خالل بيع المنتج أو 

من أهم عناصر القوة العالمية الجديدة، وبناء عليه أعطي  نلترويج والبيع أصبحا عنصريالخدمة، فا

واإلقناع وامتالك  رالتصميم الجرافيكي تعريفا عصريا، وهو فن االتصال البصري لإلعالم والتعليم والتأثي

ة في حياتنا اليومية، يالتجربة البصرية، التي تجمع الفن والتكنولوجيا لتوجيه رسالة محددة، لربما تكون حيو 

(. والتصميم الجرافيكي كفن بصري يتواجد في البيئتين، 2010)أبو عوض، لكنها تَكل بالفعل، قوة ثقافية

بعوامل البيئة المحيطة به، أي بكل ما هو موجود من مادة، ِذ  رالبيئة الداخلية والخارجية، فيؤثر ويتأث

مجموعة الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات مصطلح البيئة المحيطة على يطلق العلماء 

في العمليات الحيوية التي تمارسها، وبهذا فإن مفهوم البيئة المحيطة يتسع ليَمل البيئة  وتؤثر ،الحية

 (.1996)محسوب، الطبيعية والمناخية والثقافية واالجتماعية والعمرانية

تنا اليومية، وهو اآلن أحد األشكال الفنية التي نَهدها في هام من حيا ِذن، جزءالتصميم الجرافيكي  

كل مكان، أينما كنا، في البيت والسوق والمطعم والَارع وعلى الطرق الخارجية وفي دور السينما والمسارح 

 (.2010أبو عوض،)وفي كل متجر أو دائرة حكومية أو خاصة 
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 (Advertising Message)الرسالة اإلعالنية 

لمرجوة، تحقيق أهدافه ا ىالتصميم الجرافيكي( عل)تساهم الرسالة اإلعالنية في زيادة مقدرة اإلعالن 

حول األفكار ، ِذ أنها تيجعلها أكثر فاعلية فاإلجادة في تصميم وإخراج شكل الرسالة في صورتها المرئية

ة والنفسية، حتى األساليب العلميالترويجية المطلوب توصيلها للمتلقي في شكل فني متناسق، يعتمد على 

(. ويقصد بالرسالة 1971)سمير، تصبح الرسالة منبها ومثيرا يمكنه أن يحقق االستجابة السلوكية المطلوبة

 (.1992اإلعالنية شرح الفكرة الرئيسية لإلعالن أو ما يريد المعلن أن يوصله للجمهور المستهدف )سعيد،

 (Advertising Design) تصميم اإلعالن

جمالي مادي، أي كلمة مسموعة أو مقروءة  جرافيكين ترجمة الفكرة ِلى شكل يقصد بتصميم اإلعال

 فة(. ويتطلب هذا الجانب الخبرة والثقا1996أبو قحف،) أو صورة أو مَهد أو مؤثرات صوتية وموسيقية

الديموغرافية و فهم طبيعة الجمهور المستهدف، وخصائصه النفسية، الواسعة لدى المصمم الجرافيكي في 

واالقتصادية واالجتماعية، واإللمام بمبادئ ونظريات علم النفس والعلوم السلوكية واالتصالية، حتى يتسنى 

 (.Hawkins,2007) له التأثير على نفسية المتلقي أو المستهلك المرتقب، وإحداث التأثير المطلوب

 أسس اختيار وسيلة عرض اإلعالن  

، ولكل وسيلة خصائص تميزها عن غيرها من الوسائل، فقد ال تتناسب ومتنوعةِن وسائل اإلعالن كثيرة 

عد هذا ي كمع طبيعة التصميم الموجه، أو نوع الرسالة اإلعالنية أو حتى نوع الجمهور المستهدف، لذل
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بدلي العمنها: )من أدق الجوانب المتعلقة بالعملية التصميمية واإلعالنية، وذلك لعدة أسباب، نذكر 

 (:1996بدلي،والع

تتأثر الرسالة اإلعالنية ِذا ما تم اختيار وسيلة عرض ال تالئمها، ما يحول دون وصولها ِلى  -1

 الجمهور المستهدف)المتلقي( بالَكل والتأثير المطلوبين.

ِن عامل نجاح اإلعالن)التصميم( في تحقيق أهدافه يعتمد بصفة أساسية على اختيار الوسيلة  -2

 بالقدرة على حصد أكبر عدد ممكن من الجمهور)المتلقي(.اإلعالنية التي تتصف 

 يجب اختيار الوسيلة المناسبة من ناحية التكلفة المادية. -3

 المراحل السيكولوجية لنجاح اإلعالن 

ساسية، وهي أ بسبعة مراحل بواسطة التصاميم الجرافيكية، منتج معينقتناع المتلقي بَراء تمر عملية ا

 :(1990)القسيس، و( 1993)العبدلي، كما يلي

 مرحلة جذب النتباه -1

تعرف مرحلة جذب االنتباه أنها حالة تركيز الفعل حول موضوع معين مع ترك المؤثرات والمنبهات 

 األخرى جانبا، بحيث ال تصل ِلى الَعور في الفترة التي يتم فيها هذا التركيز.

  مرحلة إثارة الهتمام -2

 فالمرحلة األولى تتطلب من اإلعالن تهيئة ذهن المتلقي لكي تعد هذه المرحلة خطوة مكملة لما قبلها،
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يتقبل الرسالة اإلعالنية وهو ما يدفع المعلن في هذه المرحلة ِلى مناقَة النقاط الموضوعية في 

 مضمون اإلعالن إلثارة االهتمام بالمنتج المعلن عنه، ومدى قابليتها للتأثير.

 مرحلة خلق الرغبة -3

بمدى معرفة احتياجات المتلقي األساسية والثانوية للسلع، وذلك بالتركيز اإلعالني تتعلق هذه المرحلة 

عليها حسب أولوياتها في محاولة إلبراز مزاياها وفوائدها وسهولة الحصول عليها، ما يعمل على خلق 

 الرغبة لدى المتلقي ودفعه لَراء هذه السلعة.

 مرحلة القتناع -4

ِدراكه عد ب ذلكو ، المتلقيبما يتماشى مع تفكير  ،العقل والعاطفة معاتعتمد هذه العملية على مخاطبة 

 لألسباب التي بدورها تقوده لالقتناع.

 مرحلة الستجابة أو الحركة -5

 يتم في هذه المرحلة دفع المتلقي التخاذ القرار حيال موضوع اإلعالن وشراء المنتج.

 مرحلة التثبيت بالذاكرة -6

الهامة في األنَطة اإلعالنية، الن الذاكرة هي العنصر الرئيسي الذي تعد هذه المرحلة أحد الخطوات 

  يعول عليه تثبيت اإلعالن واستحضاره مرة أخرى.
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 البيئة المحيطة 

ط الوس والمحيط أو اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان، أ تَتمل البيئة بصفة عامة على جميع مكونات

( وتتكون من شطرين أساسيين األول هو البيئة الداخلية 2015)البلوشي، الذي يتفاعل معه مؤثرا أو متأثرا

وهي بيئة معزولة عن  %90-80والتي تتميز بنسبة مرتفعة جدا في معدل تواجد الفرد فيها يصل ِلى 

الخارج بمعنى أنها كل ما هو داخل بناية أو منزل أو مركز تجاري أو مقر عمل، أما النوع الثاني فهي 

رجية للمباني أي خالف البيئة الداخلية أو كما تسمى أيضا )بالهواء الطلق( والذي تصل نسبة البيئة الخا

، وهذا يوضح لنا أهمية البيئة الداخلية في عرض اإلعالنات نظرا  لمدة %20-10تواجد الفرد فيه من 

 (.2015تواجد الفرد فيها )منظمة العمل العربية،

 افيكيةالتأثيرات البيئية على التصاميم الجر 

تحليل بيتم ذلك و  به، باإلضافة ِلى دراسة الفراغ المحيط ،لعرض التصميم فيه تَمل دراسة المكان المهّيأ

 :(1998حيدر،) النقاط التالية

الموقع العام: أي دراسة الموقع العام الذي سيعرض فيه التصميم، وذلك بالتعرف على خصائصه  -1

باإلضافة ِلى العناصر المختلفة الموجودة ( Topographyوخدماته من خالل طوبوغرافيته)

 فيه.

المناخ: يجب تحليل الطبيعة المناخية في الموقع العام المحيط بالتصميم، وتوجيه التصميم تقنيا  -2

 وفنيا بما يتناسب مع المناخ السائد.
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لمتعددة االتحكم البيئي: يدخل في ذلك عوامل التحكم في النظم الموفرة أو المزودة لمتغيرات البيئة  -3

 مثل التحكم بنسبة الحرارة واإلضاءة والضوضاء ضمن البيئة المحيطة بالتصميم.

 الناحية االجتماعية والثقافية: حيث تعتبر مهمة لدراسة الفراغ المحيط وطبيعة رواده. -4

 إعالنات البيئة الداخلية والخارجية في التصميم الجرافيكي  وسائل عرض

على  قطلي ِلى قسمين، هيَاهد أن يعة المكان الذي يتاح للجمهوروفقا لطب المرئي ينقسم اإلعالن

الجمهور في داخل  جّهز ويوضع أمام( وهو الذي يIndoor Advertising) البيئة الداخلية ِعالن ألولا

(، أما Floor Graphics( أو الرسومات األرضية )Posters) كالملصقاتالمباني مهما كانت طبيعتها 

وهو الذي يجهز ليراها الجمهور  (Outdoor Advertising)الخارجية البيئة  بإعالن يعرفف اآلخر

فتات أغطية المباني في الطرق أو ال (Billboardsاإلعالنية ) خارج المباني ومثال عليها اللوحات

، ونجد أيضا أن هناك بعض الوسائل تصلح (Banners Building Wraps and Flags)واألعالم 

ومع التطور التكنولوجي الهائل خاصة في تقنيات التصميم والطباعة واإلعالن، للعرض في البيئتين، 

اصبح هناك العديد من الوسائل ِضافة ِلى التعدد الهائل في خاماتها، ونذكر تاليا  ابرز وسائل عرض 

اإلعالنات المرئية في التصميم الجرافيكي المستخدمة في البيئتين مقسمة على النحو 

 (:2005التالي)العربي،

  أوال: البيئة الداخلية

  (Promotional Posters)الملصقات الترويجية  -1

 ( بأنها وسيلة اتصاليةPromotional Posters)عّرفت العديد من المصادر الملصقات الترويجية 
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 ويؤدي وم،ومفهِلى نقل فكرة معينة ِلى جمهور معين، بحيث يكون للفكرة هدف واضح  فبصرية تهد

ى تعليمية أو ِرشادية أو حت وأالملصق وظائف عديدة منها اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو فنية 

(. وللملصق الترويجي العديد من األحجام والقياسات لكن الحجم المعتاد 2010)عيساوي، تحريضية

تصل  ِعالنية مطبوعةمتعددة األهداف ِذ يعتبر أسرع مادة الفكرة فله أنواع كثيرة، حيث  ومن، (A4هو)

( حيث يكون في متناول أيدي الناس لمَاهدته عن A5فكرتها ِلى الناس، ويكون أصغر قياس له عادة )

نه تختلف األوراق التجارية، باإلضافة ِلى أمحال العلى جدار أو زجاج  ا  قرب، أو أن يكون ملصق

(، انظر 2005)العربي،الكثيرفمنها الناعم أو الثقيل أو الخفيف وغيره  ،المستخدمة في طباعته

 (42الَكل)

 (Promotional Poster)ترويجي  ق( ملص42الَكل )

 (2005)العربي، المصدر:
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 ( Flyersالمنشورات )  -2

( هو شكل من أشكال اإلعالنات الورقية المخصصة للتوزيع على نطاق واسع وعادة ما Flyerالمنَور)

 (.43)الشكل  ر(، انظSnow,1997)يتم نَرها أو توزيعها في مكان عام أو ترسل عبر البريد 

 (Flyers)ت( المنَورا43الَكل )

 (www.neshprint.com,4/2019) المصدر:

 

 ( Floor Graphicsالرسومات األرضية )  -3

يه أو توج ،( وسيلة رائعة للوصول ِلى العمالء أثناء التسوق Floor Graphicsتعد الرسومات األرضية )

اسبة استخدامها لتزيين من يمكن أو حتى ،تجاريةهوية لعالمة  أو ِنَاء ،أو الترويج لحدث ،حركة المرور

ن ، انتباه المَتري، كما يمكن أن تسترعي الرسومات األرضية المخصصة، وشارات األرضياتخاصة

المحتملين قبل عملية اتخاذ القرار، وتوجد على شكل لفائف أو لصائق أرضية بمواد خام عديدة، تخدم 

أي سطح مثل البالط والسجاد والخرسانة، وال يوجد كيفية معينة الستخدام هذا النوع من اإلعالنات 
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انظر  (،www.power-graphics.com,4/2019) الجرافيكية نظرا لتنوع المواد الخام المكونة له

 (.44الَكل)

 (Floor Graphicsالرسومات األرضية ) (44الَكل )

 (www.power-graphics.com,4/2019) المصدر:

 

 (Shop Windowsجر )انوافذ المت -4

زجاجية بالكامل، تعرض عليها أنواع مختلفة من  اجر أو واجهاتخاصة بالمت وافذوهي عبارة عن ن

قات ترويجية ملصتكون وعادة ما  ،بطريقة تجذب انتباه العمالء ِلى المتجر ةية، مصممالتصاميم الجرافيك

(Promotional Posters( أو صناديق ِضاءة )Light Boxes ) بحسب طبيعة العنصر فيتحدد ذلك

 .(45)(، انظر الشكل Hambardzumyan,2018) المعلن عنه

http://www.power-graphics.com,4/2019
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 (Adidas) ِعالنات على نافذة متجر (45)الَكل 

 (2019الباحث،)المصدر:

 

 (Promotional Standsالمنصات الترويجية )  -5

حال جذابا للعديد من المعلنين، فهي تضمن بروزا مثيرا لإلعجاب للمحتوى اإلعالني، المنصات تعد 

 وتتميز أيضا بسهولة نقلها بَكل متكرر ِلى عدة أماكن كما أنها تستخدم في البيئتين على حد سواء،

(www.elgo.si,4/2019 انظر الَكل )(46). 

 

 

 

http://www.elgo.si,4/2019
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 (Promotional Standsالترويجية ) ت( المنصا46الَكل )

 (www.elgo.si,4/2019) المصدر:

 

 (Light Boxesصناديق اإلضاءة ) -6

 Luminous) ( أو كما تسمى أيضا باإلعالنات المضيئةLight Boxesصناديق اإلضاءة )

Advertising ) كل عام وتتواجد بَ ،اإلعالنات التي تَاهد بصفة خاصة في الليل ِضاءةتستخدم في

رة وتعد من أبرز الوسائل المتطو  ،في البيئتين، وتركب عادة على هياكل من حديد أو المنيوم أو خَب

لقد  ،وتعزز المبيعات ،بَكل أفضل انتباه المتلقيتجذب  ِذ أنها( 2005)العربي، في عرض اإلعالنات

أدركت العديد من العالمات التجارية أن منافذها ومؤسساتها تعمل على تحسين المبيعات من خالل 

ا تعتذا و ، هغير المضاءة مقارنة  باإلشارات شاشات عرض مضاءة بر الَاشات المضاءة حصرية أيض 

http://www.elgo.si,4/2019
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ليدية قد ال تكون ممكنة مع الالفتات التق ما يتيح للمعلنين والمصممين حرية اختيار كثافة ألوان أعلىب

(، انظر www.newyorkbannerstands.com,4/2019) ومواد الالفتات غير المضاءة

 (:47الَكل)

 (Light Boxesاإلضاءة ) قصنادي (47الَكل )

 (www.newyorkbannerstands.com,4/2019) المصدر:

 

 (Pull up Banners)لفتات السحب  -7

وهي منصات العرض المتحركة، حيث يتم  Roll up)( أو )Pull up)الفتات السحب أو كما تعرف بالـ 

 استخدامها،عد القاعدة ب ِلىلوحة الرسوميات بسهولة من القاعدة وتثبيتها على القطب، وتتراجع بدقة سحب 

القياسي لهذه  مالحمل، والحجخفيف الوزن يتم طيه في حقيبة سهلة  أسطوانيطقم من كون توهي بالعادة ت

مما يعني أنها ذات حجم كبير بما يكفي للفت انتباه الجمهور وإحداث  (متر2.00*0.8األسطوانات )

http://www.newyorkbannerstands.com/
http://www.newyorkbannerstands.com/
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التأثير، ومن أبرز االستخدامات لها المعارض التجارية والمؤتمرات والندوات العلمية باإلضافة ِلى 

 (:48(، انظر الَكل)www.rollerbannersuk.com,4/2019) الخارجية أيضااإلعالنات في البيئة 

 (Pull up Banners)السحب  تالفتا( 48الَكل )

 (www.rollerbannersuk.com,4/2019) المصدر:
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 ثانيا: البيئة الخارجية

 (Billboardsاللوحات اإلعالنية ) -1

تتواجد اللوحات اإلعالنية الخارجية غالبا في الطرق، وباألخص الطرق الرئيسية، فقد تكون قائمة بحد 

ق مع اإلعالنية الحديثة تتواف تمتصلة بأخرى تدعمها الهياكل، واللوحاذاتها أو مثبتة على المباني أو 

مصنوعة من الصلب، في حين أن هياكل اللوحات اإلعالنية القديمة مصنوعة  الهندسية، وهيالمعايير 

من الخَب أو ِطارات الحديد، وتختلف حسب موقف العرض والحجم واالرتفاعات، وقد تكون مضيئة 

 (.49)، انظر الَكل (Richard and John,2005) تحدد ذلك بحسب وظيفتهابذاتها أو مضاءة، ي

 (Billboardِعالنية ) ة( لوح49الَكل )

 (Richard and John,2005) المصدر:
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 (Bus Stop Advertisingإعالنات موقف الباص ) -2

ِعالنات موقف الباص   ِلىوسيلة رائعة لإلعالن، ولكنها تحتاج  (Bus Stop Advertising)تعد 

الكثير من اإلبداع لتحقيق أفضل النتائج، وما يميزها أنها تتواجد عادة في مناطق نائية بعض الَي، 

 (.50)انظر الشكل (، www.demilked.com,4/2019) عن الوسائل األخرى  اممتاز  وبهذا تكون بديال

 

 (Bus Stop Advertisingموقف الباص ) تإعالنا (50الَكل )

 (www.demilked.com,4/2019) 

 

 (Banners Building Wraps and Flags)لفتات أغطية المباني واألعالم  -3

 من أفضل الحلول إلخفاء عيوب الواجهات المعمارية يعد هذا النوع من وسائل عرض التصاميم الجرافيكية

ِعالنات واسعة النطاق كبيرة الحجم، تزود  لألبنية بَكل عام، وتعمل أيضا بنفس الوقت على عرض 

شاغلي المبنى والمحيط برؤية واضحة دون عوائق وصوال ِلى العديد من الَوارع والمناطق البعيدة، حيث 

(، انظر britteninc.com,4/2019) متواجدة في مجال اإلعالنات أنها تعد أكبر وأضخم وسيلة عرض

 (.51)الَكل 

http://www.demilked.com,4/2019
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 تغطي واجهة أحد المباني ةالفت (51الَكل )

 (Britteninc.com,4/2019) المصدر:

 

 Interior and)اإلعالنات الداخلية والخارجية في الحافالت وسيارات األجرة والمركبات التجارية  -4

Exterior of Advertising Buses and Taxis and Business Vehicles) 

تستخدم وسائل النقل العام متمثلة بالحافالت وسيارات األجرة والقطارات والمركبات التجارية بَكل عام 

ِعالني بتثبيت اللوحات اإلعالنية بأنواعها وأشكالها المختلفة، ِذ تكون معلقة أو ملصقة عليها  كوسيط 

بَكل يجعلها تؤدي وظيفتها على وجه مناسب، وهناك نوعان من وسائل بطرق تجعلها ملفتة، ومالحظة 

ِعالن النقل الداخلي ركاب وسائل النقل )نقل اإلعالنات وهما  الداخلية، والخارجية(، وتستهدف وسائل 

عامة، فتكون مدة عرضها للرسالة اإلعالنية أطول نظرا لمدة وجودهم الطويلة داخل وسيلة النقل، أما 

ِعال ن النقل الخارجي والتي تكون على جانب أو أمام أو خلف المركبات تستهدف عامة المارة وسائل 

في الَوارع واألشخاص في السيارات وتكون مدة عرضها للرسالة اإلعالنية اقل من الداخلية نظرا  لمدة 

 (.52)انظر الَكل  (،Roux, 2014)تواجد األفراد في الخارج، ومدى رؤيتهم لألهداف المتحركة 
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 وسائل النقل والخارجية في تإلعالنال فوص (52الَكل )

 (www.gotransit.com.au,4/2019) المصدر:

 

 المبحث الثالثملخص 

ِعالنية وتوضيح مدى  ،تناولت الدراسة في المبحث الثالث بيان دور التصميم الجرافيكي كأداة ترويج 

مدى  وضيحت مع اإلعالن، باإلضافة ِلى العالقة الترابطية الوثيقة التي تجمعه كعلم نظري وتطبيقي

 ،في نَر الرسالة اإلعالنية، كما تطرق أيضا ِلى أسس اختيار وسيلة اإلعالن المثلىوتأثيره أهميته 

محيطة مع ، وشرح مفهوم البيئة الِدراكيا بالنسبة للمتلقي والمراحل السيكولوجية التي تؤدي ِلى نجاحها

ي ف جراءها، وختم المبحث بالحديث عن وسائل عرض اإلعالناتوالتأثيرات الحاصلة  ،ذكر أنواعها

صور الداخلية والخارجية معززة بال في البيئتين المستخدمة مع ذكر أبرز أنواعها التصميم الجرافيكي

 الوصفية.
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 ثانيا: الدراسات السابقة

ِعطاء خلفية  قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة، من أجل 

وافية لها، واالستفادة من الموضوعات التي أثارها الباحثين في دراساتهم لتَكيل بعض من األسس التي 

لجرافيكي ك واللون والتصميم ايمكن البناء عليها، مقسمة ِلى عدة محاور تتناول في طياتها، الضوء واإلدرا

 وبيئة التصميم، ذلك على النحو التالي:

 العربية: تأولا: الدراسا

 ( بعنوان "متغيرات اإلضاءة وأثرها في اإلدراك والراحة البصرية 2007دراسة المشهداني )

الدراسة في مدى ِمكانية السيطرة على متغيرات اإلضاءة في الفضاءات  مشكلة في التصميم الداخلي".

تغطية  ِلى أيضا هدفتو الداخلية للمؤسسات العامة والخاصة وتأثير ذلك في عملية اإلدراك البصري 

ة اإلضاءة التباين ونسب)اآلفاق الهندسية لمتغيرات اإلضاءة في المؤسسات العامة والخاصة والمتمثلة ب 

ووقت الرؤية ودرجة االنعكاس( وتأثيرها في عملية اإلدراك البصري المقترن براحة الرؤية والسطوع 

 للمستخدمين.

 (بعنوان" 2016دراسة شلبي )الضوء والظل كأحد العوامل المؤثرة في إدراك  دور

يث يفتح ح الضوء والظلالدراسة ِلى تغطية اآلفاق المعرفية في مجال  هدفت ".التصميمات الزخرفية

خذ بعين واأل تضيف أبعادا جديدة لدراسي التصميم بكافة أنواعه، مجال شاسع لممارسات وتجارب عديدة

االعتبار الظل والنور ِذ ينتج تصاميم ذات متغيرات كثيرة وأن التركيز على هذه المتغيرات الحاصلة 

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/101206
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/101206
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ِن الظل والنور يحمل العديد من  مشكلة البحثمن أحد العوامل المؤثرة في ادراك التصاميم،  يعتبر

د من فتحتاج المتغيرات هذه العدي، المتغيرات ذات تأـثير ِما ِيجابي أو سلبي على جماليات التصميم

لتصميم فتتلخص اوتجعلها مجاال من المجاالت التجريبية في  لتصل ِلى نتائج تعمق هذه التقنية التجارب

على األثر الجمالي الذي يمكن التوصل ِليه من خالل اإلضاءة والظالل التي  البحث الحاليمشكلة  هنا

ذات الظالل  أن استخدام األشكال البحثفرضيات  ومن ،الزخرفيةتتم أثناء عملية تنفيذ وإنتاج التصميمات 

مالي في وأن اإلضاءة والظل تعتبر ذات اثر جوكيفية تطبيقها يعد مدخال تجريبيًّا مهمًّا في العمل الفني، 

ِلى تسليط الضوء على المواضيع المتعلقة باإلضاءة والظالل وما له  البحثوهدف  التصميمات الزخرفية

 أهمية البحث ،باإلضافة ِلى التأكيد على الضوء ببعديه  تصميميمن أبعاد جمالية تنعكس على العمل ال

عن سطوع  الجماليات الناشئةالتعمق في االتجاه التجريبي للتصاميم الزخرفية والمضي في استكَاف 

 .اللون وظالل األشكال وكيفية معالجتها

 ( بعنوان " تأثير اإلضاءة الضعيفة في قاعة دراسية على وض2012دراسة الزكي ) حية و

ل ِلى أن اإلضاءة الجيدة داخ الدراسة تمخضت النصوص الملونة المكتوبة على سبورة بيضاء".

هامة ِذ تعتبر أيضا من الَروط الالقاعة الدراسية لها دور مهم في وضوح الدرس المكتوب على السبورة 

على سالمة الطالب من الناحية النفسية  أيضا ، وللمحافظةالتي يجب أن تراعى إليصال المادة العلمية

ة نصوص كتابة أربعتم عمل تجربة في هذه الدراسة حيث تم ، لتلقي الدروس في ظل بيئة مناسبة لهم

الجامعة )في كلية  401باستخدام األلوان )األحمر واألخضر واألزرق واألسود( على السبورة في قاعة 

مال ِضاءة كهربائية(، حيث اعتمد اإلضاءة النهارية المستنصرية( ذات ِضاءة ضعيفة )من دون استع

الداخلة من النافذة وصورت النصوص المكتوبة على السبورة من مسافات مختلفة بواسطة كاميرا رقمية 
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وبعد ذلك تم دراسة الصورة التي تبين وضوحية النصوص الملونة على السبورة كما تم أيضا توزيع شدة 

لون أن الكتابة بال النتائجة الدراسية عند اإلضاءة الطبيعية، وأظهرت اإلضاءة على أرجاء تلك القاع

األسود يعطي نتائج أكثر كفاءة عند الكتابة على سبورة بيضاء مع اإلضاءة الخافتة في القاعة وهذا 

بديهيا وأظهرت النتائج أيضا أن اإلضاءة النهارية تكون متباعدة وغير متساوية في القاعة التي طبق 

 الختبار.عليها ا

 (بعنوان"2013دراسة الخالدي ) أثر الخصائص الدرامية لإلضاءة الصناعية في كفاية

ة الخصائص الدرامية وأثرها في كفاي أسسعن لكَف لالبحث يهدف  ".العرض في متاحف الشارقة

المعروضات في المتاحف لمدينة الَارقة من خالل بناء عالقات بصرية بين تلك المعروضات والتَكيل 

تم بلورة نموذج مقترح الستعارة الظاهرة الدرامية  المشكلة البحثيةالضوئي الصناعي ولغرض معالجة 

ي تم اعتماد فقراتها من لدن الخبراء والمختصين في مجالي وتحليلها من خالل بناء استمارة المالحظة الت

 الدراسة تائجنوقد أثبتت  التحليليالوصفي المنهج اعتمد البحث على  ،المتاحفالتصميم الداخلي وإدارة 

 معروضات،الأن العالقات الَكلية الضوئية المتمثلة بالعامل النفسي لها أثر ملحوظ في ِدراك طبيعة 

كذلك أهمية تطبيق بيئة الفعل الدرامي من خالل التكوين البصري للعالقات الضوئية  النتائجوأظهرت 

 .لزيادة كفاية العرض في المتاحف

 (بعنوان" توظيف المنبهات البصرية 2017دراسة العيساوي )( في )الخصائص اللونية

 دفته الجماعية".زيادة كفاءة أداء التصميم الداخلي للقاعات الرياضية المغلقة لأللعاب 

يب والتهديف وقدرتهم على التصو  الدراسة بتحليل الخصائص اللونية ومدى تأثيرها على تركيز الالعبين

ة ترابطية هل توجد عالق أنهالمشكلة البحثية وتحددت  اعية ،الجم لأللعابالرياضية المغلقة في القاعات 

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/47215
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/47215
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الجماعية  لعابلألبين خصائص اللون كعنصر تصميمي في التصميم الداخلي للقاعات الرياضية المغلقة 

حيث  البحث فرضيةوحددت ب أو التهديف ، في التصوي أدائهمبين ورفع مستوى و تركيز انتباه الالع

بتغيير ية المغلقة اضتتباين كفاءة تركيز انتباه الالعبين وزيادة قدرتهم على التصويب داخل القاعات الري

 هدافأواستناد لذلك حددت  الخصائص اللونية المستخدمة في التصميم الداخلي المكون لهذه القاعة

 دة الداللةالَالنظرية والتطبيقية المتمثلة بالكَف عن مدى تأثير خصائص اللون ) القيمة،  دراسةال

هناك تباين  البحث أن نتائجوأظهرت ، أدائهموالنظم اللونية( على تركيز انتباه الالعبين ورفع مستوى 

واضح باختالف مستوى الالعبين بتغير الخصائص اللونية ، بينما لم يسجل أي تباين في معدالت 

بتفضيل استخدام األلوان ) األزرق،واألخضر  الدراسة وتوصيالتركيز بتغير عامل القيمة اللونية ، 

عدم في التصميم الداخلي للقاعات الرياضية المغلقة و وسطة المزرق ( بَدة لونية مت يالمصفر ،والبنفسج

 .%100استخدام األلوان النقية 

 (بعنوان" إدراك الشكل واللون في التصميم الداخلي للجامع األموي".2017دراسة الترك ) 

يم وتحليل التكوينات اللونية والَكلية للتصمالدراسة ِلى تبيين دالالت ادراك الَكل واللون ،  هدفت

 ديد من ،وخلصت الدراسة بالعالوصفي التحليلي  المنهج كما اتبعت الدراسة، الداخلي في المسجد األموي 

من ابرزها هو أن الجامع األموي له دور أساسي ومحوري في تكوين وبناء النظرية الجمالية  النتائج

الرتباط خاصة في ا، في العديد من محاور بنائه بَكل عام وتجلي التناسق التصميمي فيه اإلسالمية

هتمام اال بضرورة أوصت الدراسةوالتداخل بين الوحدات الَكلية واللونية المنتَرة في كافة جهاته ، 

بالفنون اإلسالمية بكافة أنماطها )المعمارية ، التَكيلية ، األدبية( وإجراءات مماثلة على مكونات الفنون 

 اإلسالمية األخرى.
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 األجنبية: تثانياا: الدراسا

  دراسة هيبينوHibino  وكوياماKoyama (2012"بعنوان )Effects of 

Interior Colors Lighting And Decors On Percived Sociability 

Emotion And Behavior Related To Social Dining”. 

االجتماعي المتمثل بالعاطفة والجوانب واللون في العامل  ةتأثير اإلضاءهذه الدراسة مدى  تستكشف

وخلصت بالعديد طالب،  162متمثلة ب  عينة تجريبيةالسلوكية في مناسبات الطعام الجماعي، تم اخذ 

أن المطعم ذو األلوان األحادية، واإلضاءة الخافتة، أسفر عن فروق ذات داللة ِحصائية منها  النتائجمن 

ِجراء المزيد  الباحث ويقترحعلى عكس حالة الطعام غير الرسمي، في المتغيرات المستقلة كلها تقريبا، 

 .نتائج الدراسة هذه من األبحاث حول األبعاد الفرعية واألبعاد المتنوعة للعنصر الداخلي إلثراء

 دراسة كينز kenz(1995 )بعنوان "" Effects of indoor lighting on mood 

and cognition. 

ي ، على المزاج واألداء المعرفاإلضاءة  الفراغ الداخلي لقياس مدى تأثير قام بعمل تجربتان في ِضاءة

أختبر في التجربة األولى مستويان لإلضاءة  تمثلت باإلضاءة الخافتة  واألخرى ِضاءة  باردة مع 

اختالف في المعايير من حيث السطوع والَدة وغيرها ، أما التجربة الثانية فكان هناك معامال ِضاءة 

( ، وفي كلتا التجربتين تم تقديم نوع الجنس CRI) ـللتجربة األولى باستثناء انخفاض في درجة ال مماثلة

لبية مزاج أقل سأدت لفي التجربة األولى أن درجة حرارة اللون  النتائجكعامل تجميع ِضافي، أظهرت 

 التي تم فيهاة بة الثانيبالنسبة للمتلقي في عينة البحث وقد عززت األداء في الذاكرة طويال أما في التجر 
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حدث تباين في المزاج واإلدراك المعرفي من قبل المتلقي حيث  الجمع بين درجة حرارة اللون واإلضاءة ،

انه يمكن مراجعة معايير اإلضاءة  في الفراغ الداخلي لمراعات  ِلى، وهذا يَير من الناحية العملية ،

 االستجابات العاطفية واإلدراكية عند المتلقي سواء كان ذكر أو أنثى.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(
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 المبحث األول: منهجية الدراسة:

لمنهجية الدراســـة التي يمكن من خاللها تحقيق أهدافها، وبيان منهج  يتناول هذا الفصـــل وصـــفا   :تمهيد

لدراســــة، أداة امصــــادر جمع البيانات والمعلومات و ومجتمع الدراســــة، والعينة التي تم اختيارها، كما يبين 

والطرق اإلحصــــــــائية التي اســــــــتخدمت في  الدراســــــــةالتي نفذت بها واإلجراءات  ثباتها،صــــــــدقها و ومدى 

 .اناتمعالجة البي

 :الدراسة يةمنهجأولا: 

وذلك للتعرف على دور اإلضاءة في ِدراك الخصائص  التحليلي،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

وهذا المنهج  نتر(،ســفي اربد ســيتي  يئةاإلعالنات المضــاللونية للتصــاميم الجرافيكية في البيئة الداخلية )

يقوم على تفســـــــــــــير الوضـــــــــــــع الراهن من خالل تحديد ظروفه بهدف االنتهاء ِلى وصـــــــــــــف علمي دقيق 

ومتكامل للظاهرة كما يقوم على الحقائق المرتبطة به حيث ال يقتصـــــــر هذا المنهج على عملية وصـــــــف 

وتقديم  اهرة،ظللالظاهرة وإنما يَــــــمل تحليل البيانات وقياســــــها وتفســــــيرها والتوصــــــل ِلى توصــــــيف دقيق 

 (.2017معالجتها )النجار وآخرون, الحلول والمقترحات ل

 مجتمع الدراسة:ثانيا: 

في مجال التصـــــــميم الجرافيكي بمكاتب التصـــــــميم والدعاية  والخبراء المصـــــــممينتكون مجتمع الدراســـــــة من 

 (. 2017( مكتب وذلك حسب )ِحصاءات غرفة الصناعة والتجارة لعام 269واإلعالن والبالغ عددها )
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 الدراسة: ثالثا: عينة

( 70وتم اســترداد ) ،( اســتبانة80تم ســحب عينة عَــوائية بســيطة من مجتمع الدراســة من خالل توزيع )

 تحيث بلغت االســتبيانا ،( اســتبانات بســبب عدم كفايتها3واســتبعاد ) ،(%87.5اســتبانة أي ما نســبته )

ويعد حجم  ،( من أصــــل االســــتبانات الموزعة%83.7( اســــتبانة أي ما نســــبته )67الخاضــــعة للتحليل )

( %25-%15) نسبة أن (Roscoe, 2004العينة المسحوب من المجتمع مناسبا  حيث أشار روسكو )

 من حجم المجتمع مناسب في اغلب العينات االحتمالية.

 :أداة الدراسةرابعاا: 

 لجأ الباحث ِلى استخدام مصدرين أساسين لجمع المعلومات وهما:

في  ثلوالتي تتم النظري تم اللجوء لمصـــــــادر البيانات الثانوية، اإلطارلمعالجة  المصاااااادر الثانوية: -

العلميــة المحكمــة والمطبوعــات والوثــائق الرســــــــــــــميــة  والــدوريــاتواألجنبيــة  العربيــةوالمراجع  الكتــب

والصــــحف ومواقع شــــبكة المعلومات  اإللكترونيةوالرســــائل الجامعية ومصــــادر المعلومات  واألبحاث

البحث للحصـــــــــول على المعلومات والتعرف على المفاهيم  وضـــــــــوعم التي تناولت األنترنتالعالمية 

 المستجدات لذلك.  آخرسة ومعرفة المرتبطة بالدرا

حيث تكون االســــــــتبانة  تمثلت المصــــــــادر األولية في أداة الدراســــــــة )االســــــــتبانة( :المصاااااادر األولية -

وقد صـــيغت جميع فقرات االســـتبانة على مقياس ليكرت الخماســـي ( فقرة 14بصـــورتها النهائية من )

 Computer)كــذلــك تم االعتمــاد على محــاكــاة حــاســــــــــــــوبيــة  ،(5)وكــانــت كمــا يوضــــــــــــــح الجــدول 

Simulation 3( باستخدام برنامجيDs Max 2019  وبرنامجPhotoshop CC 2018. 
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 مقياس لكرت الخماسي  (5)جدول رقم 
5 4 3 2 1 

 ال أوافق بَدة ال أوافق محايد موافق موافق بَدة

 

 (Sekaran & Bougie, 2012وتم معالجة مقياس ليكرت وفقا للمعادلة التالية: )

 طول الفئة=
 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل 

= 
(5-1) 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

 :لالتيالنسبية وفقا   درجة الموافقةتحديد  وبناء على المعالجة تم

 (.3.66درجة الموافقة المرتفعة: وتَمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أكبر من ) -

 2.34درجة الموافقة المتوســـطة: وتَـــمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوســـطاتها الحســـابية بين ) -

– 3.66.) 

درجة الموافقة المتدنية: وتَــــــمل مجموعة الفقرات التي حصــــــلت على متوســــــطات حســــــابية أقل من  -

(2.34.) 

 متغيرات الدراسة: خامساا:

 في البيئة الداخلية. ةاإلضاء المتغير المستقل: 

 الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية. ِدراكالمتغير التابع: 
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 :صدق وثبات أداة الدراسة: سادساا 

 : الصدق الظاهري  -

أداة الدراســـــــــة على مجموعة من المحكمين األكاديميين من ذوي الخبرة واالختصـــــــــاص إلبداء  تم عرض

مدى مناســـــــــــبة الفقرة للمحتوى، ومدى كفاية أداة الدراســـــــــــة من حيث عدد الفقرات،  :رأيهم فيها من حيث

وشموليتها، وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية، أو أية مالحظات أخرى يرونها مناسبة فيما 

 مهوقد تمت دراســـــــــــــــة مالحظات الزما   ينما يراه المحكم حســـــــــــــــبيتعلق بالتعديل، أو التغيير أو الحذف 

قتراحاتهم وأجريت التعديالت في ضــوء توصــيات وآراء المحكمين مثل: توضــيح بعض المصــطلحات، وا

الفقرات، وتعديل بعض الفقرات لتصــــــــــبح مالئمة، وحذف أو دمج بعض الفقرات،  وتعديل محتوى بعض

يبين قائمة بأســــــماء الســــــادة محكمين أداة  (2والملحق رقم ) ،وتصــــــحيح بعض أخطاء الصــــــياغة اللغوية

 راسة.الد

 صدق البناء:  -

مقاييس صـــــــــــــــدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة  أحديعتبر الصـــــــــــــــدق البنائي 

ل من اجل تحديد قدرة ك لمحورها،ويبين مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية  ِليها،الوصــــــــــــــول 

 Pearsonيوضــــــــــــــح معــــــامــــــل ارتبــــــاط ) (6)والجــــــدول رقم  التميز،فقرة من فقرات المقيــــــاس على 

Correlationة أو وتعتبر الفقرات الســــالب ،( لكل فقرة من فقرات أداة الدراســــة مع الدرجة الكلية لمحورها

 (.Linn, & Gronlund, 2012( متدنية ويفضل حذفها )0.25التي يقل معامل ارتباطها عن )
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 الستبانة والدرجة الكلية لمحورها معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات( 6رقم )جدول 
رقم 
معامل  البيان الفقرة

 الرتباط
 **0.779 تؤثر اإلضاءة على الخصائص اللونية للتصميم 1

 **0.699 تتغير الخصائص اللونية للتصميم باختالف لون اإلضاءة الساقطة عليه 2

 **0.768 اختالف لون اإلضاءة الساقطة يغير من صفة اللون المرئية 3

 **0.752 تلعب اإلضاءة دور رئيسي في عرض التصميم الجرافيكي 4

التفاوت في متغيرات اإلضاءة يعمل على خلق فروق واضحة في هيئة  5
 التصميم جماليا  

0.852** 

 **0.747 يتأثر التصميم وظيفيا بمتغيرات اإلضاءة المختلفة 6

 **0.730 المختلفةتتأثر الصورة البصرية للتصميم بمتغيرات اإلضاءة  7

تختلف متغيرات أو قيم اإلضاءة الساقطة على التصميم باختالف البيئة  8
 **0.652 المحيطة

 **0.725 تتغير الخصائص اللونية تبعا الختالف مصدر اإلضاءة الساقطة عليه 9

تختلف هيئة التصميم المرئية بناء على اختالف تقنيات اإلضاءة الساقطة  10
 عليه

0.607** 

 **0.623 تساعد تطبيقات الظل والنور على زيادة فاعلية التصميم الجرافيكي  11

 **0.402 يختلف ِدراك التصميم نسبة لمتغيرات اإلضاءة المختلفة  12

 **0.615 يختلف ِدراك الخصائص اللونية للتصميم باختالف متغيرات اإلضاءة 13

 **0.520 تؤثر متغيرات اإلضاءة على اإلدراك البصري  14

 (0.01**معنوية عند مستوى )
 

( 0.852- 0.402أن معامالت تميز فقرات أداة الدراســــة تراوحت ما بين ) (6)يتضــــح من الجدول رقم 

وبذلك تعتبر  (،0.25وتتمتع بتميز ممتاز كونها أعلى من )( 0.01عند مســـــــــتوى )وهي دالة ِحصـــــــــائيا  

 أداة الدراسة صادقه لما وضعت لقياسه.
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 الدراسة:  أداةثبات  -

لقد تم التأكد من مدى ثبات األداة المســـــــتخدمة في قياس المتغيرات التي تَـــــــتمل عليها االســـــــتبانة، من 

 ( حيث تكون النتيجة مقبولة ِحصــــــائيا  Cronbach Alphaخالل احتســــــاب قيمة معامل ألفا كرونباخ )

دل هذا على درجات  ،%100( واحد أي 1(، وكلما اقتربت القيمة من )0.60ِذا كانت قيمته أكبر من )

لذا  (،0.91)نتيجة ألفا كرونباخ  حيث بلغت، (Sekaran, Bougie, 2012) الدراسة،ثبات أعلى ألداة 

 تمتعتيمكن وصـــــــف أداة الدراســـــــة بالثبات، وأن البيانات التي تم الحصـــــــول عليها من خاللها مناســـــــبة و 

 .عاليةدرجة اعتمادية ب

 :التوزيع الطبيعي : اختبارسابعاا 

 قع تحتتللتأكد ِذا ما كانت البيانات للبيانات التي تم جمعها وذلك  التوزيع الطبيعي اختبارتم ِجراء 

 (،Kolmogorov-Smirnov)حيث تم ِجراء اختبار كلمجروف ســــــــــــــميرنوف التوزيع الطبيعي أم ال، 

 مَـــــاهدة،( 50والذي يســـــتخدم الختبار توزيع البيانات طبيعيا  في حال كان عدد المَـــــاهدات أكبر من )

( وقيمة 0.05للبيانات أكبر من ) Sig(. ومن شـــــــــــروط التوزيع الطبيعي أن تكون قيمة 2010)أبو زيد, 

K-S ( فهذا يعني أن البيانات موزعة طبيعيا  5أقل من )(Hair et.al.2011)  وكانت النتائج كما هي

 (.7) موضحة في الجدول رقم

 (K-Sاختبار التوزيع الطبيعي بالعتماد على اختبار ) (7) جدول رقم

K-S Sig الوسط الحسابي 
النحراف 
 المعياري 

N حجم العينة 

1.137 0.150 4.36 0.419 67 
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تَــــــــــــــير ِلى أن توزيع البيانات كان ( والتي 7رقم )بناءا  على بيانات االختبار الموضــــــــــــــحة في الجدول 

( K-Sوقيمـــة اختبـــار ) %5قيمـــة أكبر من وهي ( 0.150) والبـــالغـــة Sigحيـــث بلغـــت قيمـــة  ،طبيعيـــا  

التوزيع الطبيعي إلجابات أفراد عينة ( يوضــــــــح 53رقم )والَــــــــكل  ،(5( وهي أقل من )1.137والبالغة )

 الدراسة.

H

5.00

4.88

4.75

4.63

4.50

4.38

4.25

4.13

4.00

3.88

3.75

3.63

3.50

Std. Dev = .42  

Mean = 4.36

N = 67.00

 
 ( التوزيع الطبيعي إلجابات أفراد عينة الدراسة53الشكل رقم )

 

 :: األساليب اإلحصائية المستخدمةثامناا 

ومن ثم  SPSSبالحاســـــــــــب اآللي عن طريق برنامج  قام الباحث بإدخال البيانات ومعالجتها ِحصـــــــــــائيا  

 من خالل استخدام األساليب اإلحصائية التالية: واستخراج النتائج هاتحليل
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لوصـــف ِجابات عينة (: وذلك Descriptive Statistic Measures)مقاييس اإلحصاااء الوصاافي 

 الدراسة، من خالل استخدام ما يلي:

 تم استخدامها لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة. التكرارات والنسب المئوية: -

عينة  ادأفر تم اســـــتخدامه كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقياس متوســـــط ِجابات  الوساااط الحساااابي: -

 الدراسة على فقرات أداة الدراسة.

تم اســــــــــتخدامه كأحد مقاييس التَــــــــــتت لقياس االنحراف في ِجابات أفراد عينة  النحراف المعياري: -

 الدراسة عن وسطها الحسابي.

وذلك ليتمكن من  (SPSS) االجتماعيةالباحث البرنامج اإلحصـائي للعلوم  اسـتخدماإلحصاء التحليلي: 

 :المؤشرات اإلحصائية التاليةتطبيق األساليب و 

 الختبار ثبات أداة الدراسة. (:Cronbach Alphaمعامل ثبات أداة الدراسة ) -

الختبار صدق البناء إلظهار مدى ارتباط درجة كل فقرة مع  (Pearson Correlation) اختبار -

 ومن اجل تحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياس على التميز. لمحورها،الدرجة الكلية 

 الختبار التوزيع الطبيعي للبيانات. :(Kolmogorov-Smirnov) اختبار -

 : وذلك الختبار فرضية الدراسة.(One Sample T-testاختبار ) -

 : إجراءات الدراسة:تاسعاا 

 جراءات الدراسة فيما يلي: إتتلخص 

 النظري والدراسات السابقة.القيام بتحليل األدب  .1

 بَكل عام وتحليلها. ةجمع بيانات أنظمة اإلضاء .2

 عمل دراسة ألنظمة اإلضاءة بأدوات قياس علمية في اربد سيتي سنتر وتحليل بياناتها. .3
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( لتصميم جرافيكي ترويجي في البيئة الداخلية Computer Simulation)عمل محاكاة حاسوبية  .4

 للمركز للخروج بالنتائج.

تعلق في عينة قبلية( ت)عمل مقترح استبانة بناء على مقترحات أعضاء هيئة التدريس والمختصين  .5

 نتائج المحاكاة.

توزيع االستبانة بعد التحكيم على مجتمع الدراسة للتحقق من نتائج المحاكاة من خالل التحليل  .6

 اإلحصائي.

 الخروج بالنتائج والتوصيات العامة للدراسة. .7
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 : تجربة الباحثانيالثالمبحث 

 نمبعد قيام الباحث بعدة زيارات ميدانية ِلى اربد سيتي سنتر، قام باختيار تصميم جرافيكي ترويجي 

 (.54مدينة العاب جالكسي بارك والذي يقع في البيئة الداخلية للمركز، انظر للَكل )

 

 بارك(جالكسي )جرافيكي ترويجي داخل اربد سيتي سنتر  م( تصمي54الَكل )

 (2019المصدر:)الباحث، 

عليه  (Simulation) محاكاة لعمل psdكنسخة  التصميم من ِدارة المركز الحصول علىأيضا  كما وتم

 3Ds Max 2019برنامج  التأثيرات الضوئية الحقيقية التي قد تحدث في الواقع، ذلك باستخدام تمثل

 التالية:، تمثلت بقياس القيم Photoshop CC 2018وبرنامج 

 مصدر اإلضاءة ونوعه 

  لون اإلضاءة 

 اللوكس(LUX) 

 ( اللومنLM ) 
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 ( الَمعةCandela ) 

  صفة اللون((Hue   

 (تَبع اللونSaturation ) 

 ( قيمة اللونValue) 

 ( نظامCMYKمزج األحبار ) 

 ( نظامRGBالمزج الضوئي ) 

 ( نظامColor bLa) لأللوان اإلدراك البَري  يمثل 

  نظام(Histogram )لعرض مستويات اإلضاءة على شكل بياني 

 ( نظام#  Hex(لتحديد أو وصف األلوان عن طريق كود )Code) 

تختلف هذه القيم بَكل جذري بناء على اختالف نوع وشدة ولون اإلضاءة الساقطة على التصميم، حيث 

يته ا رؤ أن الباحث قام بوضع التصميم في متغيرات ِضاءة نستطيع من خالله (Aنرى في النموذج )

 (.CRIحسب مقياس الـ ) %80 تصل ِلى بَكله الحقيقي والواقعي بنسبة
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 مالحظة: قد تختلف األلوان بنسب متفاوتة، نسبة لمتغيرات الطباعة أو ظروف المَاهدة المختلفة.

 له المثالية(: إضاءة التصميم بقيم إضاءة البيئة الداخلية Aالنموذج األول)

 له المثاليةِضاءة التصميم بقيم ِضاءة البيئة الداخلية ( 55الَكل )

 (2019المصدر:)الباحث، 

 

 مصدر اإلضاءة ونوعه: ِضاءة صناعية White / D50 Illumant Reference 

 :ابيض لون اإلضاءة 

 اللوكس(LUX) :700 

 ( اللومنLM:) 244 
 ( الَمعةCandela:)300  

  صفة اللون((Hue :48 
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 (تَبع اللونSaturation:)31 

 ( قيمة اللونValue):82 

 ( نظامCMYK  :)C:19%     M: 18%     Y: 50%     K:0% 

 ( نظامRGB): R:209     G: 196     B:144   

 ( نظامLab Color): 28 L: 79     a: -1     b: 

  نظام(Histogram): 

  Photoshop ( برنامجAلمستوى اإلضاءة على شكل رسم بياني للنموذج ) ض(: عر 56)الَكل 

 (2019المصدر:) الباحث،
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 (: زيادة شدة اإلضاءة الساقطة على التصميم Bالنموذج الثاني)

 زيادة شدة اإلضاءة الساقطة على التصميم( 57الَكل )

 (2019المصدر:)الباحث، 

 700بدال من  1200تم في هذا النموذج تغيير شدة اإلضاءة وذلك من خالل رفع قيمة اللوكس ِلى 

 (.Bold)(، القيمة التي تم تعديلها في المحاكاة ممثلة بالقيم المعمولة بالـ Aفي النموذج )كما 

 مصدر اإلضاءة ونوعه: ِضاءة صناعية White / D50 Illumant Reference 

 :ابيض لون اإلضاءة 

 اللوكس(LUX :)1200 

 ( اللومنLM:) 717 
 ( الَمعةCandela:)881 

  صفة اللون((Hue :53 
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 (تَبع اللونSaturation:)17 

 ( قيمة اللونValue):98 

 ( نظامCMYK  :)C:2%     M: 1%     Y: 22%     K:0% 

 ( نظامRGB): R:250     G: 245     B:207   

 ( نظامLab Color): 19 L: 96     a: -3     b: 

  نظام(Histogram): 

 

 

  Photoshop برنامج( Bلمستوى اإلضاءة على شكل رسم بياني للنموذج ) ض(: عر 58)الَكل 

 (2019المصدر:) الباحث،
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 (: تغيير لون اإلضاءة الساقطة على التصميم  Cالنموذج الثالث)

 تغيير لون اإلضاءة الساقطة على التصميم( 59الَكل )

 (2019المصدر:)الباحث، 

 ( واللومنLUX)تم في هذا النموذج تغيير لون اإلضاءة ِلى األصفر مع مالحظة أن قيمة اللوكس

(LM والشمعة )(Candela(مماثلة للنموذج )A القيمة التي تم تعديلها في المحاكاة ممثلة بالقيم ،)

 .(Bold)المعمولة بالـ 

 مصدر اإلضاءة ونوعه: ِضاءة صناعية White / D50 Illumant Reference 

 لون اإلضاءة: أصفر 

 اللوكس(LUX) :700 

 ( اللومنLM:) 244 
 ( الَمعةCandela:)300 
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  صفة اللون((Hue :40 

 (تَبع اللونSaturation:)99 

 ( قيمة اللونValue):91 

 ( نظامCMYK  :)C:8%     M: 44%     Y: 100%     K:0% 

 ( نظامRGB): R:231     G: 153     B:1   

 ( نظامLab Color): 74 L: 70     a: 24     b: 

  نظام(Histogram): 

  Photoshop برنامج (C)لمستوى اإلضاءة على شكل رسم بياني للنموذج  ض(: عر 60)الَكل 

 (2019المصدر:) الباحث،
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 (: تغيير لون وشدة اإلضاءة الساقطة على التصميم Dالنموذج الرابع)

 تغيير لون اإلضاءة الساقطة على التصميم( 61الَكل )

 (2019المصدر:)الباحث، 

، 600( بخفضه إلى LUX)اإلضاءة ِلى األزرق مع تغيير اللوكستم في هذا النموذج تغيير لون 

 .(Bold)القيمة التي تم تعديلها في المحاكاة ممثلة بالقيم المعمولة بالـ 

 مصدر اإلضاءة ونوعه: ِضاءة صناعية White / D50 Illumant Reference 

  لون اإلضاءة: أزرق 

 اللوكس(LUX :)600 

 ( اللومنLM:) 179 
 ( الَمعةCandela:)220 

  صفة اللون((Hue :312 
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 (تَبع اللونSaturation:)62 

 ( قيمة اللونValue):32 

 ( نظامCMYK  :)C:64%     M: 94%     Y: 41%     K:39% 

 ( نظامRGB): R:82     G: 31     B:72   

 ( نظامLab Color): -14 L: 21     a: 28     b: 

  نظام(Histogram): 

 

 

  Photoshop ( برنامجDلمستوى اإلضاءة على شكل رسم بياني للنموذج ) ض(: عر 62)الَكل 

 (2019المصدر:) الباحث،
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 الفصل الرابع

 الدراسة )التحليل اإلحصائي واختبار الفرضية( جنتائ
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 :وصف نتائج الدراسة واختبار فرضيتها

 أولا: وصف خصائص عينة الدراسة:

التكرارات والنســـــــــــــــب المئوية للمعلومات الديموغرافية لألفراد بيان  ِلىهدف هذا الجزء من الدراســـــــــــــــة ي

النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، عدد سنوات من حيث  المجيبين والمتعلق بالجزء األول من االستبانة،

 . الخبرة، وفيما يلي توضيح إلجابات العينة

 النوع الجتماعي:   -

 عينة الدراسة حسب النوع الجتماعي التكرارات والنسب المئوية ألفراد (8ل )جدو

N النسبة المئوية التكرار الفئات 
 %80.6 54 ذكر  1
 %19.4 13 أنثى  2

 %100 67 المجموع

19.4%

80.6%

 
 النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب النوع الجتماعي( 63) الشكل رقم

 

منهــا  %19.4فردا، بينمــا  54من العينــة ذكور، وعــددهم  %80.6 ( أن8رقم )أظهرت نتــائج الجــدول 

كاتب مِلى أن  ،ويفســر الباحث الســبب الرتفاع نســبة الذكور مقارنة مع اإلناث ،فردا 13ِناث، وعددهم 
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 ،تســـــــعى ِلى توظيف الذكور لطبيعة األعمال التي قد تتطلب مجهود كبير التصـــــــميم والدعاية واإلعالن

 كما تتطلب في كثير من األحيان متابعة ميدانية وهذا يتناسب مع الذكور أكثر من اإلناث.

 المؤهل العلمي:   -

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي ( 9جدول )

N النسبة المئوية التكرار الفئات 
 %6 4 دبلوم 1
 %85.1 57 بكالوريوس 2
 %9 6 عليادراسات  3

 %100 67 المجموع

9.0%

85.1%

6.0%

 
 المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي( النسبة 64رقم )الشكل 

 

من أفراد العينـــة مؤهالتهم العليمـــة بـــدرجـــة البكـــالوريوس،  %85.1( أن 9رقم )أظهرت نتـــائج الجـــدول 

تليها أفراد،  6، وعددهم الدراســـات العليامن العينة مؤهالتهم العلمية بدرجة  %9فردا، تليها  57وعددهم 
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وهذا مؤشــــــــــــــر على أن اغلب أفراد العينة لديهم أفراد،  4، وعددهم الدبلوممؤهالتهم العلمية بدرجة  6%

 ةراســــة بالكفاءشــــهادات جامعية تؤهلهم الســــتيعاب وإدراك موضــــوع الدراســــة واإلجابة عن أســــئلة أداة الد

 والدقة المطلوبة. 

 عدد سنوات الخبرة:   -

 والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة     ( التكرارات 10جدول )

N النسبة المئوية التكرار الفئات 
 %11.9 8 سنوات 5اقل من  1
 %61.2 41 سنوات 10اقل من -5 2
 %19.4 13 سنة 15اقل من -10 3
 %7.5 5 سنة فأكثر  15 4

 %100 67 المجموع

7.5%

19.4%

61.2%

11.9%

 
 المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة ( النسبة 65رقم )الشكل 
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 10اقل من -5من أفراد عينة الدراســــــة تتراوح خبرتهم بين  %61.2( أن 10رقم )أظهرت نتائج الجدول 

فردا،  13ســـنة، وعددهم  15اقل من -10تتراوح خبرتهم بين  %19.4أفراد، تليها  41ســـنوات، وعددهم 

، ســـــــــــنة 15عن خبرتهم  تزيد %7.5، تليها أفراد 8ســـــــــــنوات، وعددهم  5تقل خبرهم عن  %11.9تليها 

يتمتعون بخبرة جيدة وبالتالي امتالكهم أفراد عينة الدراســــــــة ، وهذا مؤشــــــــر ِلى أن اغلب أفراد 5وعددهم 

 .واقعية ومفيدةعلى الخروج بنتائج  بيانات مفيدة، وهذا يساعد

 :الدراسةثانياا: وصف نتائج 

والنســــــــــــب المئوية والوســــــــــــط الحســــــــــــابي واالنحراف المعياري والترتيب ( التكرارات 11)يبين الجدول رقم 

 إلجابات المبحوثين نحو فقرات أداة الدراسة.

ينة ع أفراد لوصف إجابات والرتبة والنحراف المعياري الوسط الحسابي التكرارات والنسب المئوية و  (11) الجدول رقم
   الدراسة

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الرتبة الموافقة

تؤثر اإلضاءة على الخصائص اللونية  1
 للتصميم

 7 مرتفعة %87.2 0.569 4.36

للتصميم تتغير الخصائص اللونية  2
 باختالف لون اإلضاءة الساقطة عليه

 4 مرتفعة %88.6 0.583 4.43

اختالف لون اإلضاءة الساقطة يغير من  3
 صفة اللون المرئية

 5 مرتفعة %88.4 0.581 4.42

تلعب اإلضاءة دور رئيسي في عرض  4
 التصميم الجرافيكي

 10 مرتفعة %86.8 0.641 4.34
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رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الرتبة الموافقة

5 
لى يعمل ع التفاوت في متغيرات اإلضاءة

خلق فروق واضحة في هيئة التصميم 
 جماليا  

 13 مرتفعة %84.2 0.729 4.21

يتأثر التصميم وظيفيا بمتغيرات اإلضاءة  6
 المختلفة

 12 مرتفعة %84.8 0.676 4.24

 تتأثر الصورة البصرية للتصميم بمتغيرات 7
 اإلضاءة المختلفة

 14 مرتفعة %83.8 0.701 4.19

أو قيم اإلضاءة الساقطة تختلف متغيرات  8
 على التصميم باختالف البيئة المحيطة

 2 مرتفعة %89.2 0.586 4.46

تتغير الخصائص اللونية تبعا الختالف  9
 مصدر اإلضاءة الساقطة عليه

 11 مرتفعة %85 0.636 4.25

تختلف هيئة التصميم المرئية بناء على  10
 اختالف تقنيات اإلضاءة الساقطة عليه

 9 مرتفعة %86.8 0.641 4.34

تساعد تطبيقات الظل والنور على زيادة  11
 فاعلية التصميم الجرافيكي 

 6 مرتفعة %88 0.605 4.40

يختلف ِدراك التصميم نسبة لمتغيرات  12
 اإلضاءة المختلفة 

 1 مرتفعة %90.2 0.533 4.51

يختلف ِدراك الخصائص اللونية للتصميم  13
 باختالف متغيرات اإلضاءة

 8 مرتفعة %87.2 0.595 4.36

تؤثر متغيرات اإلضاءة على اإلدراك  14
 البصري 

 3 مرتفعة %89 0.501 4.45

 مرتفعة %87.2 0.419 4.36 المؤشر الكلي
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( من مســــاحة المقياس 4.36يَــــير الجدول ِلى أن فقرات أداة الدراســــة قد حققت وســــطا  حســــابيا  مقداره )

( وهذا يفيد بان اتجاهات العينة ِيجابية 0.419وبانحراف معياري قدره ) ،(%87.2الكلي وبنسبة مئوية )

من  تبينوقد  ،(3لجميع فقرات أداة الدراســـــة كون متوســـــطاتها الحســـــابية اكبر من متوســـــط أداة القياس )

يختلف ِدراك التصــــــــميم نســــــــبة " ( والتي تنص على12رقم ) أن الفقرة( ِلى 11) رقم الجدول في النتائج

معياري  وبانحراف( 4.51الترتيب األول بمتوسط حسابي مقداره ) احتلتقد " ةاإلضاءة المختلف لمتغيرات

 والتي تنص (7رقم ) حصــــــــــــــلت الفقرةومن ناحية أخرى  ،وبدرجة مرتفعة من الموافقة (0.533مقداره )

والذي بلغ  على أقل المتوسطات الحسابية "تتأثر الصورة البصرية للتصميم بمتغيرات اإلضاءة المختلفة"

 . (0.701معياري مقداره ) وبانحراف وبدرجة مرتفعة من الموافقة (4.19)

 

 اختبار فرضية الدراسة:

وتم االعتماد على قواعد القرار لقبول ( One Sample T-Test)تم ِخضــــاع فرضــــية الدراســــة الختبار 

 ( التالية:OHأو رفض الفرضية العدمية )

يات، بحيث الفرضلرفض أو قبول ثانية كقاعدة القيمة المحسوبة: تم االعتماد على القيمة المحسوبة  -

( OHِذا كانت القيمة المحســـــــوبة أكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على رفض الفرضـــــــية العدمية )

 (.OHوإذا كانت القيمة المحسوبة اقل من قيمتها الجدولية نقبل الفرضية العدمية )

كحد أعلى لمســــــــــــتوى الداللة وعليه ِذا كان مســــــــــــتوى الداللة ( 0.05)(: تم اعتماد αالداللة ) مســــــــــــتوى  -

مســـــاويا  أو أقل، دل ذلك على وجود أثر ذو داللة ِحصـــــائية، أما ِذا بلغ مســـــتوى الداللة أكبر ( 0.05)

 فإنه ال يوجد أثر ذو داللة ِحصائية وقد كانت النتائج كما يلي:( 0.05)من 
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Ho:  عند ال يوجد أثر ذو داللة ِحصــائّية( مســتوىα≤0.05)  لدور اإلضــاءة في ِدراك الخصــائص اللونية

 في اربد سيتي سنتر(. يئةاإلعالنات المضللتصاميم الجرافيكية في البيئة الداخلية )

Ha : عند يوجد أثر ذو داللة ِحصـــــائّية( مســـــتوىα≤0.05)  لدور اإلضـــــاءة في ِدراك الخصـــــائص اللونية

 في اربد سيتي سنتر(. يئةاإلعالنات المضللتصاميم الجرافيكية في البيئة الداخلية )

 نتائج اختبار الفرضية ( 12ل )جدو

 (HOنتيجة )
 درجة الحرية

DF 

T 
SIG 

T 
 الجدولية 

T 
 المحسوبة

 26.466 1.997 *0.00 66 رفض

 α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية 

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 
 

ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن   One Sample T- Testلقد تم استخدام اختبار

القرار هي: تقبل (، وبما أن قاعدة 1.997( أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )26.466المحسوبة= Tقيمة )

( ِذا Ho( ِذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية، وترفض القيمة العدمية )Hoالفرضية العدمية )

ونقبل الفرضية  Hoكانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي فإننا نرفض القيمة العدمية 

يوجد أثر ذو  أنه (, وهذا يعني0.05( وهو اقل من )Sig=0.00، حيث بلغ مستوى الداللة )Haالبديلة 

لدور اإلضاءة في إدراك الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية  (α≤0.05)مستوى عند دللة إحصائّية 

 .في اربد سيتي سنتر( يئةاإلعالنات المضفي البيئة الداخلية )
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 
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 النتائج: أول:

 ر من قيمها وتغيالجرافيكية الدراسة أن اإلضاءة تؤثر على الخصائص اللونية للتصاميم  بينت

عند ائّية داللة ِحص اتذ فروق يوجد ِذ  ستبانةالنتائج اإلحصائية لال أكدتهذلك ما و بَكل جذري، 

 .4.36وبمتوسط حسابي  %87.2حيث جاءت بنسبة الفقرة األولى  في( α≤0.05مستوى )

  بينت الدراسة أن االختالفات الحاصلة في الخصائص اللونية الناتجة عن تأثيرات اإلضاءة

ه النتائج وذلك ما أكدتِدراك المتلقي وفهمه للتصاميم،  فيبمتغيراتها المختلفة تؤثر بدورها 

الفقرتين  في( α≤0.05مستوى )عند داللة ِحصائّية  اتذ فروق يوجد اإلحصائية لالستبانة ِذ 

 4.51وبمتوسط حسابي  %87.2و %90.2الثانية عَر والثالثة عَر حيث جاءتا بنسبة 

 .4.36و

 ية، دراك البصري للتصاميم الجرافيكأكدت الدراسة أن لإلضاءة دور رئيسي ومحوري في عملية اإل

توى مسعند داللة ِحصائّية  اتذ فروق يوجد وذلك ما أكدته النتائج اإلحصائية لالستبانة ِذ 

(α≤0.05 )4.45وبمتوسط حسابي  %89الفقرة الرابعة عَر حيث جاءت بنسبة  في . 

 عند المتلقي  للتصاميم الجرافيكية يتأثر المقترن بالرسالة اإلعالنية بينت الدراسة أن الدور الوظيفي

ك ما أكدته وذل ونية الناتجة عن تأثيرات اإلضاءة،تبعا  لالختالفات الحاصلة في الخصائص الل

في الفقرة ( α≤0.05مستوى )عند داللة ِحصائّية  اتذ فروق يوجد النتائج اإلحصائية لالستبانة ِذ 

 .4.28وبمتوسط حسابي  %84.8السادسة حيث جاءت بنسبة 

  بينت الدراسة أن القيم الجمالية للتصاميم الجرافيكية تتأثر عند المتلقي تبعا  لالختالفات الحاصلة

ه النتائج وذلك ما أكدت المختلفة، الناتجة عن تأثيرات اإلضاءة ،اللونية للتصميم في الخصائص
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في الفقرة الخامسة ( α≤0.05مستوى )عند داللة ِحصائّية  اتذ فروق يوجد اإلحصائية لالستبانة ِذ 

 .4.21وبمتوسط حسابي  %84.4حيث جاءت بنسبة 

  بينت الدراسة أن مصدر ونوع ولون وشدة اإلضاءة تؤثر على الخصائص اللونية للتصاميم

 الجرافيكية.

  أكدت الدراسة أن الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية تتغير باختالف متغيرات اإلضاءة

 .الخاصة بالبيئة المحيطة لها

 ات انعكاس من حيث درجكبير لها أثر  الدراسة أن المواد الخام المكونة للتصاميم الجرافيكية بينت

 التصميم. ألوانما يعمل على خلق فروق واضحة في وامتصاص الضوء 

  ،بينت الدراسة أنه يمكن استخدام متغيرات اإلضاءة المختلفة كعامل فعال في التصميم الجرافيكي

 االرتقاء بالسمات الجمالية المرئية للتصاميم الجرافيكية. ضبغر 
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 :تالتوصياثانياا: 

 يوصي الباحث بالتركيز على النقاط التالية:

 يحتوي ه في ِضاءة التصاميم حيث ان التركيز الدائم على استخدام الضوء األبيض الَبيه بالطبيعي

 كافة األطوال الموجية لكافة األلوان. على

 م على اإلضاءة الطبيعية خصوصا  في البيئة الخارجية وعد في ِضاءة التصاميم الجرافيكية التركيز

 على اإلضاءة الصناعية فقط.االعتماد 

 .استغالل اإلضاءة الطبيعية في تصاميم البيئة الداخلية قدر اإلمكان 

  في حال احتياج المصمم ِلى ِضاءة ملونة يجب أن يأخذ باالعتبار تأثيرها الثانوي على بقية أجزاء

 التصميم.

  ية الملونة واإلضاءة الطبيعالصناعية مراعاة المصمم الختالفات اإلدراك لدى المتلقي بين اإلضاءة

 ومدى تأثر المتلقي لذلك.

  مراعاة المصمم لالختالف الناجم عن تغير طبيعة اإلضاءة بين النهار الذي يعتمد اإلضاءة

 الطبيعية والليل الذي يعتمد اإلضاءة الصناعية.

 بيئة المحيطة من حيث تأثير اإلضاءة فيها على الخصائص اللونية للتصميم.مراعاة ظروف ال 

  البيئة المحيطة بالتصميم تماما  كما يلم بخصائص يوصي الباحث بأن يكون المصمم ملما في

 التصميم ككل.
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  بَكل دقيق بتقنيات اإلضاءة وتأثيراتها على الخصائص يوصي الباحث بأن يكون المصمم ملما

 للتصميم.اللونية 

  درجة كبير ب أثريكون المصمم ملما  بالمواد الخام المكونة للتصاميم الجرافيكية لما لها  أنيجب

 انعكاس الضوء الساقط على تلك الخامة.

  صناعية تتقارب في خصائصها وطبيعتها مع اإلضاءة  ِضاءةالتركيز على أنواع مصادر

 الطبيعية.

  االهتمام باألداء اللوني عند الَروع بعمل التصاميم، وخاصة يتوجب على المصممين والمختصين

 .تأثير بالغ وتلك التي يكون موضوع اللون فيها ذ

 َروع تقييم ودراسة التصميم بَكل متكامل قبل الالنتباه ِلى أننا نتعامل مع بيئة ِدراكية، لذا يجب ا

 بعرضه.

 م قياس خصائص ألوان التصامي توصي الدراسة في ابتكار جهاز أو تطوير تطبيقات تعمل على

وإعطاء متغيرات اإلضاءة المناسبة لها من حيث لون اإلضاءة وشدتها وزواياها ومصدرها ضمن 

 البيئة المحيطة بالتصميم.
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 (1الملحق رقم )

 أداة الدراسة بصورتها األولية

 
 جامعة الشرق األوسط
 كلية العمارة والتصميم
 التصميم الجرافيكي
 الدراسات العليا

 تحية طيبة وبعد ... 

بين يديكم هذه االستبانة، وهي أداة لجمع البيانات المتعلقة بالجزء التحليلي لدراستي  أضعيَرفني أن 

الستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في التصميم الجرافيكي من كلية العمارة والتصميم في جامعة 

البيئة  يدور اإلضاءة في إدراك الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكية فالَرق األوسط وهي بعنوان" 

" ورغبة في االستفادة من خبرتكم كمثال دراسي( –في إربد سيتي سنتر يئةاإلعالنات المضالداخلية )

للفقرات  (√المسجلة وذلك بوضع ِشارة ) الفقراتعن مدى مالئمة  بإفادتيوعلمكم الوفير أرجو التكرم 

، أو ِجراء التعديل المناسب، أو اقتراح ما ترونه مناسبا، لتخرج هذه االستبانة بصورة مفيدة للقارئ المناسبة

 أمال في زيادة العائد العلمي للبيانات المدونة، هذا وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي ) موافق

 ال أوافق بَدة(.-ال أوافق -محايد-موافق  -بَدة 

 الباحث                                                                             

 نبيل عوض درابسه                                                                            
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 :في المربع المناسب( √ )  ِشارةيرجى وضع 

 : الجنس (1

        أنثى        ذكر                         

 

 المؤهل العلمي:  (2

  دراسات عليا                                         سبكالوريو     دبلوم                        

 

 عدد سنوات الخبرة:  (3

سنوات                              5أقل من 
   

سنوات                        10أقل من  – 5
 

سنة                         15من  أقل -10
 

سنة فأكثر                                -15
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 التعديالت الفقرات الرقم

  تؤثر الخصائص اللونية على اإلدراك البصري  1

  تؤثر متغيرات اإلضاءة على اإلدراك البصري  2

اختالف لون اإلضاءة الساقطة يغير من صفة اللون  3

 المرئية

 

التفاوت في شدة اإلضاءة يعمل على اختالف  4

 محتوى التصميم 

 

ق فرو  قالتفاوت في شدة اإلضاءة يعمل على خل 5

 واضحة في التصميم جماليا

 

تؤثر متغيرات اإلضاءة على الصورة الدعائية  6

 للتصميم 

 

تؤثر الخصائص اللونية على الفكرة األساسية  7

 للتصميم 

 

  اإلضاءة على فاعلية التصميم وظيفياتؤثر  8

  تؤثر اإلضاءة على الخصائص اللونية 9
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  تختلف الخصائص اللونية باختالف لون اإلضاءة  10

الخصائص اللونية باختالف مصدر تختلف  11

 اإلضاءة 

 

على التصميم تختلف معايير اإلضاءة الساقطة  12

 باختالف البيئة المحيطة

 

محتوى التصميم بناء على اختالف تختلف هيئة  13

 تقنيات اإلضاءة الساقطة

 

  تلعب اإلضاءة دور رئيسي في التصميم الجرافيكي 14

تساعد تطبيقات الظل والنور على زيادة فاعلية  15

 التصميم الجرافيكي
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 (2الملحق رقم )

 بأسماء المحكمين ةقائم 
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 (3الملحق رقم )

 أداة الدراسة بصورتها النهائية 

 
 جامعة الشرق األوسط
 كلية العمارة والتصميم
 التصميم الجرافيكي
 الدراسات العليا

 تحية طيبة وبعد ... 

ي ف دور اإلضاءة في إدراك الخصائص اللونية للتصاميم الجرافيكيةبإجراء دراسة بعنوان" يقوم الباحث 

لغايات استكمال متطلبات  "كمثال دراسي( –في إربد سيتي سنتر يئةاإلعالنات المضالبيئة الداخلية )

الحصول على درجة الماجستير في التصميم الجرافيكي، راجيا  منكم التفضل والتكرم بتعبئة االستبانة 

من أهداف  دقيقة تعزز المرفقة باإلجابات التي ترونها مناسبة والتي ستساهم في الحصول على نتائج

الدراسة، علما بأن أي معلومات وبيانات تقدمونها ستكون موضع ثقة وكتمان وستناقش بَكل مجرد، 

 وفي اإلطار األكاديمي للدراسة.

 وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

 الباحث                                                                               

 نبيل عوض درابسه                                                                               
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 :في المربع المناسب( √ )  ِشارةيرجى وضع 

 : الجنس (1

        أنثى        ذكر                         

 

 المؤهل العلمي:  (2

  دراسات عليا                                         سبكالوريو        دبلوم                     

 

 عدد سنوات الخبرة:  (3

سنوات                              5أقل من 
   

سنوات                        10أقل من  – 5
 

سنة                         15أقل من  -10
 

فأكثر                                سنة -15
 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

موافق  العبارات الرقم

 بشدة

ل  محايد موافق 

 أوافق

ل أوافق 

 بشدة

      للتصميم تؤثر اإلضاءة على الخصائص اللونية 1

إلضاءة باختالف لون ا للتصميم الخصائص اللونية تتغير 2

 الساقطة عليه

     

الساقطة يغير من صفة اللون اختالف لون اإلضاءة  3

 المرئية

     

      تلعب اإلضاءة دور رئيسي في عرض التصميم الجرافيكي 4

ق فرو  قاإلضاءة يعمل على خلمتغيرات التفاوت في  5

 التصميم جماليا  هيئة واضحة في 

     

      يتأثر التصميم وظيفيا بمتغيرات اإلضاءة المختلفة 6

للتصميم بمتغيرات اإلضاءة  تتأثر الصورة البصرية 7

 المختلفة

     

ميم على التصاإلضاءة الساقطة  تختلف متغيرات أو قيم 8

 باختالف البيئة المحيطة
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 ضاءةمصدر اإلتبعا الختالف  الخصائص اللونية تتغير 9

 الساقطة عليه

     

تختلف هيئة التصميم المرئية بناء على اختالف تقنيات  10

 الساقطة عليهاإلضاءة 

     

تساعد تطبيقات الظل والنور على زيادة فاعلية التصميم  11

 الجرافيكي 

     

      يختلف ِدراك التصميم نسبة لمتغيرات اإلضاءة المختلفة  12

يختلف ِدراك الخصائص اللونية للتصميم باختالف  13

 متغيرات اإلضاءة

     

      البصري تؤثر متغيرات اإلضاءة على اإلدراك  14

 

 

 

 

 



172 
 

 

 (4الملحق رقم )

 كتاب تسهيل المهمة


