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 مشكلة البحث:

رافنارررل را درررتي مل  رررت باابارررل تجبااررراث راب مفرررل راف ي رررل    راعناصررر مررره   رررل   تصررر ال راف ر اررر يعتبررر  

ك ررا   ررت يمتررة مظا ررل اما ررل ك امررل تيررل كرررة مدررتي مت تةرر  راتجباارراث راع يرر   راتررت تصرر   ي ماررا  رررت 

مررره رابمرررر كرا  رقرررل ماااررر   را فررر ك  كراررر   راعررراال  كمرررل  اررر  ارررل تدرررتم   اةررر  ر  ت رررا  راظرررا ت 

 .مااعاال راع مت يتناقب ك   اتت را ظافال

 أهمية البحث:

  ا رجيرررراث راب مفارررراث رام ي ررررل راف ر ارررر تصرررر ال تظ رررره    اررررل رابمررررر  ررررت خ رقررررل كتااررررال رقررررتي ر  

ارر   اةرر  كا ضررت كممررر خ  تررت رافناررل راتررت تصررب  ررت را صررةمل راتجباااررل اتادررا  تةرر  راتجباارراث را ع

 را دتي    كرا تصفح.

 أهداف البحث: 

  كإاارررال را ررر ل اةررر     ارررل رقرررتي رمت كتفعاةرررت  رررت تصررر ال راف ر اررر  خ رقرررل رافظررر   راترررت ياررر   اةايرررا 

شرررت  منرررايت رامارررا  راع ةارررل  كمررر ا تجررر ي    كمررر ا رااررر    اةررر  رامفررراظ اةررر  راارررال رافنارررل كرات رررظاةال 

 .ال رافنال را ظ ةل اةب مفااثرألا ك ي ا راتم ياث راتت ت رجت تة  

 حدود البحث الزمانية والمكانية: 

تبررر   را  رقرررل مررره م ريرررل راخ رررا  صرررناال راب مفاررراث  رررت  كرلرررة راتدرررعانااث مررره رااررر   را اضرررت كيتررر  

مررره  رآل  .رقرررتعا  رابايرررر ماان رررا ا رافنارررل راترررت   تفتيرررا شررر كاث صرررناال راب مفاررراث راعاا ارررل كرا مةارررل

 .م رمج خ مال كتانال متيصصلم رقل إاظت ك ال ك

 منهج البحث:

يعت ررر  رابمرررر اةررر  را رررنيج راتمةاةرررت را صرررفت اررربعو ران رررا ا رافنارررل اة مررر ا را درررتي مل  رررت صرررناال 

 راب مفااث رام ي ل.

 مقدمة
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، و بديل لمجموعة من القيم الثقافية والفكرية، التي تتحول إلى معنى  صرةهو صورة مختتص ال راف ر ا  
عالقة تحتوي  هو تصميم بما يحويه من عناصر ورموز فنيةمن الدالالت التعبيرية المركزة ، والبصري للعديد 

 في ترجمتها الفنية على مخزون توجيهي لوظائف عملية تهم المتلقي كمستخدم دائم لها.

سيطرة واضحة على المستخدم من خالل التداول واالنتشار ، حيث تتحقق سيادته  التصميمويفرض 
من أقدم لغات  الرسوماتيته عن طريق االستعمال المستمر ، وعندما نعود بالزمن للوراء، نجد أن واستمرار 

اإلنسانية ، تلك التي وجدت في الكهوف،  والتي تمثل أشكاال ذات دالالت سحرية، كما أنه يعتبر من أهم 
تابع المطيع والمكمل عناصر التصوير الشعبي المتوارث من ذاكرة التراث ، كما أن األلوان كانت هي ال

 والتي أعطت الكثير من المعاني والدالالت اإلضافية . ،تص ال راف ر ا  األساسي لشخصية 

، والتي نستطيع تصنيفها لنوعين أال وهما؛ األول: وهو تصميم واجهات الوظيفية التصاميموألهمية هذه 
هذه  فقد احتلت (، Iconsموز )األيقونات التطبيقات من برمجيات ومواقع إلكترونية، والثاني: وهو تصميم الر 

مكانة عظيمة ، وأُفردت لها مساحات كبيرة في صناعة البرمجيات الحديثة للدرجة التي اليمكن  التصميمات
االستغناء عنها مطلقا، فنجد أن جميع تطبيقات البرمجيات الحديثة التي تصنع خصيصا ألجهزة الحواسيب 

و التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية وأيضا لألجهزة اإللكترونية أ (Laptop) المنزلية أو الشخصية
الدقيقة كالهواتف الخلوية الحديثة والحاسوب اللوحي بجميع أنواعه وأشكاله، وأيضا األلعاب اإللكترونية، 

ال، وكذلك الصناعات التي تعتمد أنظمة الحواسيب في تطبيقاتها المختلفة ، مثل الطابعات وكاميرات الديجيت
و أنظمة اإلضاءة ، واإلنذار ، وأجهزة تشغيل الصوتيات، والدوائر اإللكترونية التأمينية المغلقة، والبوابات 

الخفيفة و الثقيلة  اإللكترونية وأجهزة التفتيش اإللكترونية التي تعمل على أنظمة الحواسيب وأيضا المعدات
 السيارات والطائرات .... إلخ.شاشات القيادة بو 

جميع تلك ل العناصر المكونة ضمن تشكيلي كعنصر بما يحتوي من رموز الجرافيك خل تصميمفقد د
التطبيقات السابقة، ليتزاوج الحس الفني والتطبيق الوظيفي في منظومة متكاملة ومتجانسة تضفي مزيدا من 

 الجمال والقيمة وأيضا لكسر الجمود الوظيفي لتلك الصناعات المركبة والمعقدة.

 جيا الحديثة و عالقتها بالفنون التكنولو 

إلى تطورات كبيرة في أشكال و تقنيات الرسم و النحت و الحديثة قد أدت  التكنولوجيايرى الباحث أن 
  الثالثية االبعاد.ائط الثنائية و سفنون عامة، فهناك مواد و خامات جديدة و بدائل مصنعه للو الالتصوير في 
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أرسالها و بيعها و شراؤها ممكنًا رسم الصور و أصبح قة بالحاسوب، و المختلفة و المخل كذلك ظهرت الصور
لقد تطورت الفنون المرتبطة بالرسوم المتحركة، وأصبحت أقسام  عن طريق شبكة المعلومات الدولية.

الكمبيوتر جرافيك من األقسام األساسية في المعاهد واألكاديميات، كما ظهرت العروض المقدمة من خالل 
التزاوج بين العلم و الفن بشكل  ارض الدولية و العالمية، لقد حدث، و كذا األعمال الفنية في المعأشعه الليزر

المتاحف تعرض تلك وأصبحت قاعات العرض و غير مسبوق في التاريخ، كما ظهرت الفنون المركبة، 
هاء زمن المعرض ة األبعاد، و يتم تصميمها كي تعرض على نحو مؤقت، و تنتهي بانتياألعمال المركبة ثالث
كثيرًا ما تعتمد على مبتكرات العلم و التكنلوجيا و هي تخاطب العقل أكثر من و  التشترى و غالبًا ال تباع و 

 العاطفة.

  أهميتهاو  اإللكترونية والوسائط المتعددة أواًل : تصميم واجهات التطبيقات
 ا التطبيق المستعملمن أجله ساعد المستخدم في المهمة التي أتى الموقعي البد للتصميم الفني أن
على فعالية الصورة في المكان  الصورة القابلة لإلستخدام يركزللتصميم أو معايير  لذا فالبد من وجود

الصورة المستخدم  ، فيجب أن تساعدأو التطبيق التقني للبرمجيات الحديثة الموضوعة فيه على صفحة الويب
صممها التي  التصمبم أو الصورة تحقق من أنن، ولكي أن تنازعه، ال من أجلها التطبيقفي المهمة التي جاء 

 الهامة : االسئلة البد من طرح بعض والفعالية حققت معيار الفائدة الفنان

؟ هل الصورة تلبي حاجة التطبيقؤثر على ردة فعل وسلوك المستخدم عندما يتفاعل مع ي التصميمهل 
 إن كان التصميم لموقع تجاري أو خدمي. مثاًل( المستخدم وتساعده على أداء المهمة؟ )كالشراء

تصميمها بحيث تجعل المنتج مرغوب فيه ومغريًا للشراء، الصورة الجيدة هي ما  يجبصورة المنتج الجيدة ف 
 نحقق هذا المعيار ولكيتدفع المستخدم مباشرة ألن يحس بالشعور الذي خطط له مهندس تجربة المستخدم، 

 ار عدة عوامل فنية هامة تؤثر إيجابيا على المستخدم للتطبيق أال وهى:البد من األخذ في االعتب

  :النظرتأثير تصميم الجرافيك في توجيه 

 موقع أو وسيط تفاعلي لمعدة سواء أكان  التطبيقبالتوجية البصري في  هذه النقطة تتناول ما يعرف
إلى  للنظرالمستخدم يجبر الفنان وخالصة هذا المبدأ أن  ،ب أو حاسو  ميكانيكية أو مركبة أو آلة

ن كان موقع إلكتروني يحتوي على صور االتجاه الذي   لشخصياتينبغي له أن يبدأ به أواًل ، وا 
عند  يحدد الفنانبالصورة موضوع الحدث، لذلك يجب أن  ينظر له االشخاصواقعية أو كارتونية ، 

http://www.colorslab.net/2012/04/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9/
http://www.colorslab.net/2012/04/14/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%A8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9/
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 معدة مسبقًا،أو تصميمها بنفسه قبل وضعهاصورة ند اختيار أن يكون حريصا ع تصميم التطبيق
 لألمام مباشرة، أم النظر إلى احدى يصمم شخصية أو يصورها تنظر بالموقع، هل يجب أن 

والمواقع تعتمد  خدمات الويبفاالتجاهات؟ كل واحدة من هذه القرارت تؤثر على سلوك المستخدم، 
 ،Eye Contact بالعين بالتواصل البصري على هذا المبدأ كثيرًا ويسمى أحيانًا 

بالصورة إلى زر الشراء، أو الصورة الفوتوغرافية لشخص  الشخصية الكارتونيةنظر تمثاًل عندما ف
 ”زر الشراء“ المستخدم ستتلقى العدوى وستسير وراءهم وتنظر إلى ما ينظرون إليه أال وهو عينف

 :دمللتطبيقات المختلفة يرشد المستخ تصميم الجرافيك

  المستخدم لفعل هدفها هو أن تدفع  أيضا المستخدمة الصورة و ،المستخدم لفعل معين التصميمدفع ي
محتوى وعناصر فالومن ثم التبرع،  التفاعل مع حالة إنسانية  أومثاًل، إجتماعيةالتبرع لقضية ك معين

الصورة التصميم أو وراء  الدافع ، لذا يجب أن يحدد المصمم حقاً  تأخذ المستخدم لهذا الدافع التصميم
ومن الممكن أن يكون اختيار التصميم والدافع وراءه هو عامل زخرفي ، اختيارهاأواًل قبل المستخدمة 

 نفسي يعود على المستخدم بالراحة النفسية عند استخدام التطبيق.

 :يساعد على تغيير قناعات المستخدم الجرافيك تصميم

 هين ، فأحيانًا يكون الهدف من التصميم واختيار الصورة شيء ليس بال  :تغيير قناعات الناس
كما  صعبا في االستخداممثاًل منتجنا ليس  ،عات الناس عن شيئًا ماتغيير قنا المناسبة أو الرمز هو

، أو تطبيق يشعر المستخدم أنه لن يفلح في التعامل عتقدون َخطأً ليس ثقياًل كما يانه  أويعتقد الناس،
فيقوم المصمم ببذل الجهد الكافي وعمل تصميم مميز وسهاًل يضع الثقة بين  ،لتعقيدا فيه معه 

 المستخدم والتطبيق.

 التصميم الجيد يساعد على الترويج الجيد للمنتجات والتطبيقات

 لبعض المنتجات التي اهناك صور الشراء وامتالك السلعة، فالرغبة في  التصميم الجيد خلقي 
المنتج لذلك  هامتلكيرغب في أن يألول مرة  المستخدم شاهدهايندما ع يستخدمها المصمم في التطبيق

 ه أو طموحاته .جزءًا من أحالم أنه سيحقق شعر هألن
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 على زيادة فترة التواصل الجيد مع التطبيق. يشجعالتصميم 

 : فرضت نفسها علينا جميعُا صغيرًا وكبيرًا ، ولها دستورا ضمنيا غير الشبكات االجتماعية  مثال
نراها  صورأصدقائنا بنشارك  لذا، نعرفه من خالل التواصل واالستخدام الدائملكننا جميعًا  توباً مك

األخرين، ونقضي ساعات طوال في تلك  أمام على أفضل حال الصور التي تجعلنا نبدو، رائعة
تجك لعبة الشبكات االجتماعية، إذا كان منل الدستور الغير معلن وها ، هذ المشاركات االجتماعية

ابتكره  ذيال التصميمأن المصمم تأكد يبدأ ويستهدف هذا الجمهور يجب أن تحقيق هذا الم يهدف إلى
 ، ويظهر التطبيق في أبهى حلة.شجع المستخدمين على مشاركتها مع أصدقائهمي المصمم

 ميزات التطبيق المستخدم على أكتشاف يساعد الجرافيك تصميم

 علميا، فإذا كان التطبيق تطبيقا للتصميم الرئيسية فاهدألا حيث من تصور واضح عن المنتج وضع 
أنه المنتج على  قدمي فالتصميم يجب أنمثاًل،  القرآن تالوةتطبيقات تعلم قواعد ، كأحد وقورا تراثياً 

للتطبيق الذي يتعامل من شكاًل  تصمم راعي هذا عندماييجب أن  لذا ،بحرفية شديدة منفذتراثي أو 
 وحرفية واضحة عالية تظهر تراثية التقنيات واألزرار الروابطيةمثاًل أن تظهر ،  خالله المستخدم

 .للتطبيق

 : Eye Contact (بالعين التواصل) تصميم الجرافيكالتواصل بين التطبيق والمستخدم من خالل 

تأثير  لهو  ،أي تطبيق إلكتروني أو موقع هو التواصل بالعينالقابلة لالستخدام في  التصميمأحد أهم معايير 
 .على قرارات المصمم عندما يصمم واجهة أي موقع

وهو يستخدم بكثرة  Eye Contact هو مبدأ التواصل بالعين التصميمأكثر المعايير التي تؤثر على فاعلية 
 -:منه ، هناك أنواع ثالثةالرسوم المتحركة شخصيات وتصميم في عالم التصوير الفوتوغرافي

   Direct Eye Contact:  خدمبعين المستاإلتصال المباشر  .1

نظر مباشرة ت لشخصية كارتونية صورة المصمم يرسم النوع من التواصل بالعينفي هذا  هوفي هذ
يستخدم هذا النوع من التواصل إليصال و ، التطبيقات التفاعلية التعليمية لألطفالمن خالل  يناإل

 من خالل هذا النوع منلغضب أو الفرح با مثالً  أن تنقل شعوراً كالوجه، ب شعور ما من خالل تعبيرات
، كما أن هذا النوع بالشخصية المرسومة الشعور الذي  للطفل المستخدمسيصل مباشرة و االتصال 
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الموجود بالصورة  يكون المستخدم علي اتصال ما بالشخص و المستخدم يتفاعل مع العادة في
ئلة التفاعلية أو األلغاز التي ينتظر ا معينا عند اإلجابة مثال على بعض األسويحاول اكتشاف شعور 

 .1شكل بنفس التطبيق منها التصويب 

   Eye Contact Between Subjects :االتصال بالعين بين عناصر الصورة  .2
صور لبعضها ) االتصال المباشر، هذا النوع تكون العناصر الموجودة في الصورة تنظرعلي عكس 

في تواصل  في هذه الحالة المشاهد خارج المعادلة ولم يعدمثاًل(، و تفاعل لشخصيات كارتونية معا 
العناصر الموجودة بالصورة  مع العناصر واألشخاص بالصورة هو يكتفي بدور المشاهد فقط، ألن

أو  التفاهمالنوع يستخدم لتوضيح عالقات  بالفعل على تواصل مع بعضها من خالل العين، هذا
يقتصر االتصال على أن  ال (، 2شكل بالتصميم )أو شخصيتين الغضب أو الترقب بين عناصر 

مثاًل يظهر له الحب  تجاري  يكون بين شخصين ولكن من الممكن أن يكون بين شخص ومنتج
 .والتعلق واالمتنان

  No Eye Contact :نال اتصال بالعي .3

 هذه، ولكن ينظر إلى إطارات الصورة، وفي المستخدمبالصورة ال ينظر إلى  في هذه الحالة الشخص
 المصمم ألن ، وهنا يأتي دور”Observation Mode وضع المراقب“الحالة المشاهد يكون في 

Ocean Adventures ( 1شكل)  

لعبة إلكترونية تفاعلية لألطفال    
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، الصبي (3) الشكلالمستخدم، مثاًل في  االتجاة الذي ينظر إليه العنصر أو الشخص بالصورة، سينظر له
مم أن يختار بدون وعي سيتبع اتجاه نظر الصبي، دور المصفالمستخدم ، لدوالب العربة المحطمينظر 

يرغب أن يوجه المستخدم له، ال العكس، الصور التي ال تستخدم االتصال  الصور التي تنظر لالتجاه الذي
المشاهد عن السبب الذي  تصل شعورًا بالمجهول، ال أحد يعلم ما الذي ينظر إليه الصبي، وهنا يتسأل بالعين

  ؟للدوالب المحطميجعل الصبي ينظر 

 

لى إ تطبيق لألطفال، الشخصية تنظر( 3)شكل 

 ما أراده المصمم ليلفت به انتباه المستخدم

ر الصورةاالتصال بالعين بين عناص( نموذج لتطبيق لألطفال، لتفاعل شخصيتين معا ، 2)شكل   
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أحرص على تحديد أي  عتمد على االتصال بالعين في الصورة التي تضعها بالموقع،اذا ما قررت أن ت
 .استخدامه وأثره على قرار وسلوك المستخدم نوع من االتصال تريد أن تمثله الصورة، فكل منهما له

 التطبيقات المختلفة تصميمأهمية اختيار األلوان في 
بالنسبة  فاختيار األلوان وكذا نوعية التطبيق، ، فية المستهدفةيختار المصمم اللون تبعا للفئة العمرية والثقا

 قد اختار المصمم المواقعلتطبيقات األطفال تختلف عنها للكبار، وتطبيقات الكبار تختلف تبعا لنوعياتها، ف

بهار تحتاج لإلالتي لتطبيقات الخدمية اختار ألوان أخرى ل( ، و 4، كما في الشكل)ألوان من ما يناسبهاالدينية 
أخذت أللوان الناعمة الحالمة، وألوان تطبيقات رجال األعمال والشركات والمؤسسات تفضل ا اللوني، والنسائية

 .(5) الشكلكما في من المصمم منحا آخر، 

سة أما التطبيقات أوالمواقع الشخصية والتشكيلية ، تحتاج ألن تعبر عن هوية صاحبها وميوله ، أو المدر 
، وا عطاء أجواء فنية مناسبة ، وكذا إظهار شخصيته بالتصميم قدر المستطاع إليها الفنية التي ينتمي

( وهو صفحة أولى للموقع الشخصي 6بالتطبيق مع أخذ رأي صاحبه في الحسبان ، مثال ذلك شكل)
  ، وقد قام بتصميمه يظهر به هويته الشخصية و أسلوبه الفني .لباحثل

 

 7002تصميم موقع ملتقى السلف بمصر للباحث ( 4)شكل 
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 7002تصميم ألحد تطبيقات برامج تطوير أداء الشركات األعمال والمؤسسات ، تصميم الباحث عام ( 5)شكل 

 2002لشركة هورايزونس سوفتوير بمصر للباحث  ( تصميم موقع4)شكل 
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 7002تصميم الموقع الشخصي للباحث لعرض أعماله الفنية ، تصميم الباحث عام ( 6)شكل 

 7002رنت لتطوير المؤسسات ، تصميم الباحث عام تصميم لتطبيق إلكتروني عبر اإلنت( 7)شكل 
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 واستخدامها في التطبيقات المختلفة (Icons)  األيقونةتصميم  ثانيا:

األيقونة عبارة عن رمز فني معبر عن موضوع أو عنوان أو رابط لصفحة إلكترونية أو لتطبيق معين في أحد 
 ، كشبكات التواصل والبريدمعلومات الدوليةالوسائط المتعددة المستخدمة سواء أكان تطبيقا من خالل شبكة ال

المؤسسات ، أو من خالل األسطوانات المدمجة ، كبرامج األعمال المستخدمة في الشركات والمشافي و 
السيادية والسياسية والحكومية ، أو تستخدم في البرامج التعليمية أوالعلمية وألعاب األطفال، أو تطبيقات 

 11،،1،،،8، األشكال )المسابقات 
)

 

 
 2006أمانة جدة بالسعودية، تصميم الباحث عام ،تطوير برنامج ( تصميم لبعض األيقونات لتطبيق 2)شكل 

 2007( تصميم لبعض األيقونات لتطبيق برمجي لتطوير األمانة العامة لحكومة قطر ، تصميم الباحث عام 9)شكل 
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 الرمز: لتطبيقات الوسائط والبرمجيات التصميم الفني عناصر من أهم )األيقونولوجيا( iconsاأليقونة 
هو علم يتعلق ذكرت الناقدة د. ماري تريز عبد المسيح في كتابها "التمثيل الثقافي بين المرئي والمكتوب" : 

كن قوله حول الصور، أي ذلك التراث الكبير الذي أنها دراسة بما يماألول؛ ببالغة الصورة بمعنيين أثنين 
دراسة تدور نها أيتعلق بالكتابة حول الفن، و من ثم فهو معنى بالوصف و التفسير للفنون البصرية، و ثانيًا 

حول ما تقوله الصور، أي الطريقة التي تبدو الصور من خاللها و كأنها تتحدث عن نفسها من خالل االقناع 
 لوصف...إلخ .و حكي للقصص و ا

و يستخدم مصطلح األيكونولوجيا للربط بين الصورة و بين تراث نظري و تاريخي طويل من التأمل حول 
 نظريات التفكير بالصور، تاريخ يمتد منذ عصر النهضة.



13 
 

إن التفكير بالصور هو نوع من األبداع الذي يربط بين نظريات الفن التشكيلي و اللغة و العقل مع المفاهيم و 
لتصورات الخاصة بالقيم االجتماعية و الثقافية و السياسية. علم األيقونات هو اشبه بعلم نفس اجتماعي ا

للصور أو الرموز، فهو دراسة للخوف  من الصور و العشق للصور أيضًا، فالرموز أو الصور تشتمل على 
تماثيل و الخداعات اإلدراكية، مفاهيم و أفكار و مكونات عدة، منها على سبيل المثال الصور و اللوحات و ال

و 
الخرائط 

و الرسوم 
التوضيح

ية و 
األحالم 

و 
الهالوس 

و 
المشاهد 

و الصور 
المنعكسة

.1 

 7000حد تطبيقات الوسائط المتعددة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تصميم الباحث عام ( تصميم أل00شكل )
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 نسانثير الرمز على مخيلة اإل تأ

مؤلف كتاب "سيكلوجية فنون اآلداب" أن يلقي الضوء على عدد من  ين ويلسون،لجحاول العالم النفسي 
 سيكولوجية واالجتماعية موضحا ذلك ببعض التفسيرات :النشاطات والعمليات ال

تأثيرًا في   المدركاتاألنسان يحتاج إلى المثيرات الحسية على نحو دائم فالمخ ال يعمل بدونها، و أن أكثر  
و ربما أكثر من المدخالت و االنطباعات الحسية  %،8البصرية، فنحو  المدركاتنشاط المخ البشري هي 

 .2ي الحصول على معلومات عن البيئة هي مدخالت و انطباعات بصريةالتي تستخدمها ف

أما باقي المدخالت و االنطباعات فتتوزع على الحواس األربع األخرى و بنسب متفاوتة و يأتي السمع في 
 مقدمتها.

، ال تكون الصور البصرية التي تدخل عبر حاسة االبصار إلى عقل اإلنسان دائمًا صورًا عادية أو مألوفة
حيث تحدث أحيانًا عمليات خداع إدراكي و صعوبات في تحديد طبيعة االشكال المدركة على نحو دقيق، كما 
يحدث احيانًا بعض حاالت االختالل في طريقة عمل المخ ذاته، و تنعكس هذه االختالالت على الطريقة 

 .3لمحيطة به بصرياً اة ئالتي يدرك اإلنسان بها البي

 ل الرمزالتفكير البصري من خال 

عن المغاني  ةز المعبرويظهر فيه استخدام الرم تصميم ألحد تطبيقات برامج تطوير هيئة البريد المصري( 11)شكل 

لمهام رمز للمعلومات على شكل كتاب، ورمز شجرة ا من اليمين ، رمز طلب المساعدة على شكل عالمة استفهام، ثم.المختلفة

وهي تدل على استخدام اللغة اإلنجليزية،  الطائر( -E-Aثم إلى اليسار)  رمز يعلمه المبرمجين، على شكل مربعات المراحل وهو

 7002تصميم الباحث عام  . و اللغة العربية، والطائر الستخراج معلومات عن هيئة البريد
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التفكير البصري هو محاولة لفهم العالم من خالل لغة الشكل والصورة، كما ذكر ارنهايم في كتابه " التفكير 
 ، وقد ميز ارنهايم في كتابه هذا بين نوعين من المعرفة هما: visual thinking(،1،6البصري" )

 .Intellectual Cognitionقلية ، والمعرفة الذهنية أو الع Intuitive Cognitionالمعرفة الحدسية 
 : Intuitive Cognitionالمعرفة الحدسية 

وتحدث المعرفة الحدسية في رأيه في مجال اإلدراك البصري، فيحاول الشخص إدراك صورة أو رمز مبسط 
ات مختلفة وتمارس هذه المكونات تأثيراتها ة أو الرمز من أشكال وألوان وعالقبإدراكه لمكونات تلك الصور 

دراكية بطريقة تجعل المتلقي يستقبل الشكل أو الصورة الكلية باعتبارها نتيجة للتفاعل بين مكونات الصورة، اإل
فيحدث هذا بطريقة كلية داخل عقل المتلقي ويحدث هذا تحت أو أدنى مستوى الشعور، وأن الناتج النهائي 

 لثاني من المعرفة، هو المعرفة العقلية:لهذا التفاعل يصبح مشعورا به أو مدركا، أما فيما يتعلق بالنوع ا
 :Intellectual Cognitionالمعرفة الذهنية أو العقلية 

ففي هذه المعرفة، بدال من امتصاص الصورة الكلية أو العمل اإلبداعي يقوم بتحديد المكونات والعالقات 
لخاصة بهذه العناصر، ثم المختلفة التي يتكون منها العمل ، إنه يصف كل شكل ولون، ويعد بعض القوائم ا

يتقدم بفحص العالقات الموجودة بين هذه العناصر الفردية، ثم يحاول بعد ذلك أن يقوم بالدمج أو التركيب 
 4.بين هذه العناصر

 أهمية الرمز للمتلقي في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة

عالم النفس "آالن بايفيو" بجامعة  هقدمهناك عدة تفسيرات ألهمية الرمز بالنسبة لمخيلة اإلنسان، ومنها ما 
للمعلومات، وأشار من خالل   Dual codingتورنتو بكندا، ما يسمى بنظرية الترميز الثنائي أو) المزدوج( 

هذه النظرية إلى أن المعلومات يجري تمثلها في الذاكرة من خالل نسقين أو نظامين منفصلين لكنهما 
ن نظام أالصور العقلية، والنظام اللفظي، وتقول هذه النظرية كذلك نظام التفكير ب مترابطان تماما، وهما:

الصور يتعلق بالموضوعات والوقائع ) المحسوسة والملموسة ( المكانية أو المتصورة، أما النظام اللغوي 
 فيتعلق بالتعامل مع الوحدات والبنى اللغوية.

الخاص بالصور واللغوي( يزداد وجودهما )ظامينوعندما يزداد تمثل المعلومة المدخلة إلى الذاكرة لهذين الن
 داخل العقل بطريقة مناسبة، مثال لذلك :

نالحظ أن كلمات مثل " تفاحة"، " سهم"، " جبل" من ناحية ثم كلمات مثل " طاعة "، " شجاعة "، "سعادة"، 
مات محسوسة من ناحية أخرى، كلها كلمات مألوفة، لكن المجموعة األولى من هذه الكلمات تتكون من كل

إليه، أما المجموعة الثانية من ية داخلية خاصة بالشيء الذي تشير وملموسة، وقادرة على إثارة صور حيو 
 الكلمات فهي أقل من قدرتها على إثارة هذه الصور من المجموعة األولى.
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ة العقلية وتشير الدراسات التي قامت على فروض هذه النظرية إلى الكلمات العيانية التي تستثير الصور 
  5 تكون أسهل في تعلمها من الكلمات التي ال تفعل ذلك.و الداخلية 

يرى الباحث أنه من الضروري تحويل معظم واستنادا على ما ذكر عن أهمية الرمز بالنسبة لمخيلة اإلنسان، 
م عملية معاني التطبيقات التكنلوجيا الحديثة من كتابات حرفية جامدة إلى صور ملموسة تسهل على المستخد

 ويسر وتوفيرا لوقت المستخدم. التعرف عليها بسهوله

" ترجمة"، "مالحظات"، " معرفة الطقس"، التي توجد  التي تحمل المعاني اآلتية: مثال لبعض التطبيقات 
، فعندما تترجم هذه االستخدامات على شكل رموز مبسطة ملموسة مثل الخلوياتبكثرة في تطبيقات أجهزة 

تعبر عن تطبيق المالحظات،  "ورقة كتابة منثنية من الطرف"، ورمز "الترجمة"بر عن تطبيق يع "لكتاب"رمز 
و التي تعبر عن تطبيق الطقس...إلخ. مما تسهل على المستخدم عملية استيعاب هذه  "سحابة"الو رمز 

 .التطبيقات و غيرها سواءًا كان المستخدم بالغًا أو طفل
 البدايات األولى للرمز 

 االبداع الشعبي والتراث العالمي: الرمز في
يعرف الرمز بانه عالمة اصطناعية مختزلة اختزاال مكثفا،و هو تحميل مجموعة من القيم و المعتقدات 

و الرمز هو  مستعمليها.ثيل بصري لمجموعة من الدالالت لالثقافية و الفكرية السائدة،التي تتحول الى تم
يؤسس الرمز سلطته على المتلقين من خالل  الذي تظهره.عالمة تتضمن في مظهرها مضمون التمثيل 

لعل  6.ائمالتداول،و تحقيق استمراريته عن طريق االستعمال الدائم في نشاط الجماعة التعبيري و تواصلها الد
 ز االنسانية التي تم العثور عليها تلك الرمز الخاصة باالنسان االول الذي عاش في الكهوف.و قدم الرمأمن 

لعلماء رسومات و خطوط تمثل اشكاال ذات دالالت سحرية و التي ربما كانت ترسم لغرض سحري قد وجد ا
على هذا صور االنسان القديم رسوم الحيوانات المصابة بالرماح على جدران الكهوف لكي يسهل  ، و بناءاً 

جود احثين،هو و و لعل ما يعضد هذه النظرية لدى كثير من الب على الصياد اقتناصها و االنتصار عليها.
وغالبا ما كانت الكهوف تستعمل القامة طقوس و شعائر  عماق الكهوف،هذه الرسوم الرمزية في داخل أ 

فقد كانت الرموز  الحاكمة في مصر القديمة، اتسر ما في عصر ما قبل األأ .ى فقطسحرية وليست للسكن
 سحري.التعبيرية تاخذ شكال زخرفيا او هندسيا مبسطا يغلب عليه الطابع ال

 : ميراث الحضارات والشعوبالرمز 
ن المجتمع الشعبي أصر التراث و التصوير الشعبي، و قد يكون السبب وراء ذلك اهم عنأ يعتبر الرمز من  

هو الذي يحدد قيمة الرمز و يضفي على االشياء المادية معنى معينا متوارثا من مخزوم ذاكرة التراث فيصبح 
فالرمز هو العالمة الحقيقية او العنصر الحقيقي الذي يتم من خالله معرفة  م.و مفهو الشئ رمز المعنى أذلك 
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، االسد، ها الجماعة الشعبية:)النخيلتمن الرموز التي اتخذو  الكثير من تاريخ أو تراث شعبًا ما،
 7 الزهور...الخ(.،النباتات،الثعبان،السيف

 المعاني الكامنة بالرمز:
لمرونة، فنجد رموزًا شعبية أو غير شعبية قد ال تتغير وظيفتها و شكلها على يتمتع الرمز في تعبيره بخاصية ا

مدى العصور، و كذالك نجد من الرموز ما يتحول بحكم استعماالته الجديدة إلى اشكال مغايره لألصل ولكن 
ا نرى عماًل يضًا. و نادرًا معض الرموز التي تعبر عن وظيفتها أمع االحتفاظ بالداللة الرمزية، بينما توجد ب

، فالرمز هو الوحدة الفنية التي يختارها الفنان من اتشكيليًا او صناعًة شعبية إال و الرمز يمثل دورًا هامًا به
 .محيطه لكي يزين بها انتاجه الفني مكسبه طابعًا خاصًا، بشرط أن يكون الرمز محماًل بقيم المجتمع الثقافية

 النخيل قديما وحديثاً اث الشعبي العالمي أهم االشكال الرمزية و معانيها في التر 
، واستخدمت رموز النخيل رمز الخصب و يدل على اإلنتاج و الوفرة، كما كانت قديمًا من االشجار المقدسة 
االشجار في العصر الحديث في استخدامات عديدة كشعار للمزارع و القرى السياحية و شركات االنتاج و 

 8فيديو لألطفال. الزراعي، و في بعض العاب ال

 
 د:ـــــاالس

هو ملك الغاب، و رمز القوة و البسالة، كان يصور بجانب االبطال و ارتبط بالملوك و الفرسان، فكان ايضًا 
رمزًا دينيًا عند بعض الشعوب، و مازال يستخدم في شعارات حديثة، فهو شعار الهند الرسمي و المغرب، و 

عصر الحديث كرمز للشجاعة و كان بمثابة تميمة في لو استخدم في ا ،.سيريالنكا، و الدانمارك، و فنلندة
بعض االلعاب اإللكترونية و الفيديو وللتعبير عن مواضع القوة في بعض برامج التطوير اإللكتروني للشركات 

 التي تنتج بعض برامج التطوير الرقمي.
 
 
 
 

.لنخلة واستخدامة في بعض التطبيقاترمز ا( 12شكل )  
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رمز األسد واستخدامة في بعض التطبيقات الحديثة( 13شكل )  

 

 األفعى
، كما استخدم حديثًا للتعبير عن  رمز الشر والشيطان احيانًا والعداوة، والكراهية، والجن ، والدهاء، والمكر. 

 .، واستخدمت في العديد من البرمجيات الحديثةالعقاقير و الكيمياء، والقوة
 
 

 
 السيف

النبالء، و من اكثر الشعوب حفاوة رمز البطولة، فكان ال يرسم إال في يد االبطال، و الفرسان، و الرهبان، و 
كما حافظوا عليه و توارثوه و ،سم ا عليه العرب اكثر من ثالثمائة أبالسيف هم العرب، والصينيين كما اطلقو 

حيانًا مع األبطال، كما يرمز في العصور الحديثة إلى السطوة، والملك والمنعة، والقوة، والحده، أدفنوه 
وفي العصر الحديث ،1والحسم.

وحدة  خدم تست
بكثرة  السيف 

في 
عن  بير التع

العدل و 
 .وضوح الرؤيةالحماية و 

 
 
 

ثة رمز األفعى واستخدامة في بعض التطبيقات الحدي( 14شكل )

 واأللعاب
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 الكف و العين
صابة العين والحسد و   م الشعوب، فكانت العين التي تعبر عن ظالسحر كما آمنت به معاتخذ كتعويذة للشر وا 

الكف في العصر الحديث  الحسد عند العرب هى الزرقاء ألنها غريبة، و عند الغرب السوداء، كما استخدم
حتاج لليد في الصناعات بمدلوالت عديدة كالعمل و الفن و الحرفة و الصنعة و العديد من التطبيقات التي ت

وأجهزة الهاتف  و يستخدم رمز العين في العصر الحديث في عدة تطبيقات على االجهزة اإللكترونيةالحديثة. 
 .ترونية، والعديد من برمجيات األجهزة اإللكالنقال

 
 
 
 
 

 السمكة
الرغد وهى رمز للتجدد و البعث في المعتقدات، خير والعيش و عني فيها بالرمز التكاثر ورمز المسيحية وت 

في حضارات كثيرة قديمة مثل العصر المصري القديم، و أستخدم حديثًا في العديد من التطبيقات  توأتخذ
 شبكة التواصل االجتماعي.من خالل و الخاصة بالخدمات الغذائية و الصحية 

 
 
 
 
 
 

 العصفور

 رمز السيف واستخدامة في بعض التطبيقات( 15شكل )

 الحديثة

ديثةحرمزي العين والكف في بعض التطبيقات ال( 16شكل )  

 رمز السمكة واستخدامة في بعض التطبيقات( 17شكل )

 الحديثة
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ساطير و الحكايات الشعبية كما استخدم في العديد من األرسوم الشعبية عن الفأل الحسن و رمزًا في ال 
كثيرًا في الحياة المدينة الحديثة و في العديد من التطبيقات التكنلوجيا المتطورة على شبكة التواصل  ماستخد

لعاب الكمبيوتر و أ جهزة الخلوية، وألعلى او لعاب األطفال أتويتر، و في بعض  موقع االجتماعي مثل
 . ، والكثير من تطبيقات اإلنترنتالباليستيشن

 
 
 
 
 

 الحمامه
رمز السالم و المحبه عند شعوب العالم قديمًا و حديثًا و تستخدم بكثرة في العصر الحديث في بعض 

 . ، والعديد من المواقع اإللكترونية فال و الفيديو جيمالتطبيقات اإللكترونية و العاب األط
 
 
 
 
 

 
 

 الطاووس
رمز للحظ و في الفنون الهندية استخدم بكثرة ليدل على السعادة، و رسم ايضًا في الزيجات و غرف االزواج، 

كة مواقع على شبالالحديث في تطبيقات خاصة بالبرامج الفنية و بعض  صرو أستخدم ايضًا في الع
 .، وشركات انتاج الطالء والدهانات وورق الحائط المعلومات الدولية الخاصة باالزياء و الموضة

ةرمز العصفور واستخدامة في بعض التطبيقات الحديث( 12شكل )  

رمز الحمامة واستخدامة في بعض التطبيقات ( 19شكل )

 الحديثة
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 النجمةالهالل و 
عيادهم أ وقات أيحددون لمون يتفاؤلون بهالل أول الشهر و سالمية، يدالن على التفاؤل، فالمسرموز عربية وا   

هذين  الفنان ساس السنة القمرية. استخدمألى ساس هالل القمر، كما أن التقويم الهجري مقسم عأعلى 
تونس الوطني، و الجزائر، و  مالرمزين في الرايات الرسمية لبعض الدول اإلسالمية و العربية مثل عل

 موريتانيا، كما أن النجمة موجودة في كثير من أعالم الدول الغربية.
لكترونية الخاصة بالتمريض و المستشفيات و في العصر الحديث أستخدم الهالل في العديد من التطبيقات اإل

النجمة  في بعض التطبيقات اإللكترونية الخاصة بأجهزة الخلويات و الكاميرات أستخدم الهالل و و األطباء، و 
 الرقمية و األجهزة اللوحية و التلفزيونات. 

 
 
 
 
 
 

 اب و البومةالغر 
ستخدمونهم في أمثالهم اشعبية التي تعبر عن تلك المعاني، الخراب، فالعامة يرمز التشاؤم والغربة، والموت، و 

 لعاب الفيديو. دولية وألعاب األطفال اإللكترونية من خالل شبكة المعلومات الأتستخدم في بعض برامج  اآلنو 

 
 الزهور

 رمز الطاووس واستخدامة في بعض التطبيقات( 20شكل )

 الحديثة

يثةنجمة واستخدامة في بعض التطبيقات الحدرمز الهالل وال( 21شكل )  

ل رمزي الغراب والبومة واستخدامهما في بعض التطبيقات، وألعاب األطفا( 22شكل )

 الحديثة
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ة قات اإللكترونية على األجهز ه في العصر الحديث في معظم التطبيأستخدمت بكثر رمز الصداقة والمحبة، و  
 الحديثة و األلعاب و مواقع الشبكة الدولية.

 
 
 
 
 

 
 ةالتفاح

أستخدمت في العصر الحديث كشعار لكبرى رمز األنوثة واإلغراء، وهي مستوحاة من قصة أدم و حواء. و 
فونات يعديد من التطبيقات اإللكترونية على بعض أجهزة التلل)آبل ماكنتوش(، و ا الشركات إنتاج الحواسيب

 لة و االجهزة اللوحية.الجوا
 
 
 
 
 
 

 النبات األخضر
يستخدم كثيرًا في العصر الحديث في العديد من التطبيقات على رمز الرزق واالزدهار والنماء والخير، و 

 الجوال. الهاتفالحواسيب و أجهزة كذا و  لشركات انتاج األعشاب الطبية والمستحضرات المواقع اإللكترونية

 
 

رمز الزهور واستخدامة في بعض التطبيقات الحديثة( 23شكل )  

رمز التفاحة واستخدامة في بعض التطبيقات الحديثة( 24شكل )  

األخضر واستخدامة في بعض التطبيقات الحديثة رمز النبات( 25شكل )  
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 القلب
ستخدم في العصر الحديث بكثرة في ايكتب دائمًا بجانبة تعبيرات تدل على ذلك، و لحب والغرام و رمز ا

 غالبية مواقع التواصل اإللكتروني و برامج المحادثة واأللعاب اإللكترونية.

 

 العقرب
الفيديو ستخدم في العصر الحديث في العديد من ألعاب الكبيوتر و ز االذى والشر و رسم اتقاء لشره، وارم

 نترنت لألطفال.إلوالعاب ا
 

 
 
 لحرباءا

، ولمؤسسات ستخدمت في عدة تطبيقات في العصر الحديث ترمز لجودة االلواناترمز للتلون والتـــقلب، و 
 .إنتاج الدهانات والنظارات واألقمشة

 
 

رمز القلب واستخدامة في بعض التطبيقات الحديثة( 26شكل )  

ابرمز العقرب واستخدامة في بعض التطبيقات الحديثة، واأللع (27شكل )  

ة رمز الحرباء واستخدامه في بعض التطبيقات الحديث( 22شكل )

 وألعاب الفيديو 
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 لسلحفاءا
 .إلكترونية و ألعاب االطفالستخدمت في العصر الحديث في تطبيقات عديدة ، واترمز للكسل و البطئ

 

 
 

 القطة
في العصر الحديث استخدمت في الكثير من تطبيقات مواقع التواصل اإلجتماعي، و ترمز للخير والتفاؤل، و 

 11الفيديو. ألعابألعاب االطفال اإللكترونية و 
 
 

 
 
 

 الرمز إبداع المرونة في
رموزًا شعبية أو غير شعبية قد ال تتغير وظيفتها و شكلها على يتمتع الرمز في تعبيره بخاصية المرونة، فنجد 

مدى العصور، و كذالك نجد من الرموز ما يتحول بحكم استعماالته الجديدة إلى اشكال مغايره لألصل ولكن 
مع االحتفاظ بالداللة الرمزية، بينما توجد 
بعض الرموز التي تعبر عن وظيفتها 

شكيليًا او ايضًا. و نادرًا ما نرى عماًل ت
صناعًة شعبية إال و الرمز يمثل دورًا 
هامًا به، فالرمز هو الوحدة الفنية التي 

بها يختارها الفنان من محيطه لكي يزين 

يديووألعاب الففاة واستخدامه في بعض التطبيقات الحديثة رمز السلح( 29شكل )  

رمز القطة واستخدامه في بعض التطبيقات الحديثة واأللعاب( 30شكل )  
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 نتاجه الفني مكسبه طابعًا خاصًا، بشرط أن يكون الرمز محماًل بقيم المجتمع الثقافية و الفكرية.إ
 أهمية التصميم وانتشاره عالميا:

، هامة توضع في خطط الشركات المنتجة سلعةتطبيقات الوسائط والبرمجيات الحديثة ميم الفني لالتص أصبح
من منظومة السلع واالتصاالت، حيث يمكن إلتقاط األساليب المدركة والمنقولة عولميا في أي مكان،  وجزءاً 

  .(31شكل ) ة أيضا من قارة إلى أخرى يحر بوفي اللحظة نفسها، كما أنه يمكن أن تتحرك 
د أصبح الفنان اآلن واعيا على نحو ما بالطفرات الثورية التي حدثت في الوعي بسبب الثورة في مجال لق

 12.فنية معبرة زو رمالتصميم بما يحويه من صور و 
على عدة مراحل متوالية، وقد بدأت باكتشاف التصوير الفوتوغرافي،  ويرى الباحث أن تطور التصميم

م الضوئي )ألخذ مجموعة من الصور الساكنة(، والتليفون وذلك في النصف الثاني والطباعة الرقمية، والفيل
، ،،،1من القرن التاسع عشر، ثم اإلرسال األول لألصوات من خالل الراديو، و الصور المتحركة نحو عام 

ات المتعددة ريكا منذ األربعينات، ثم ظهور التلفزيونالكبير للتلفزيون في أوروبا و أمثم التوسع و االمتداد 
بارز في عصر القنوات، و الفضائيات في ثمانينيات القرن العشرين.لقد أدى ابتكار الصور الرقمية إلى تحول 

هتمام  فيه قد وصلنا إلى عصر أصبح االل التصميم الرقمي.التمرد اإلبداعي في تناول نتاج إلى عصر اإل
 .المعبرةالمتمردة  س الجوهر، نحو الصورةو لي الشكل اإلبداعيليس العمق، نحو موجهًا نحو السطح و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض التطبيقات الرمزية على أجهزة الخلويات( 31شكل )  
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 متعطشين صدقاء، فأصبحنا جتماعي اليومي مع االخرين من األهل و األيتضح ذلك من خالل التواصل االو  
 المعة األعمالو  ذات اللمسة الفنية المتمردةأصبحنا نهتم بالموضوعات و  وغريب، لما هو جديد وحديث،

 .الفني والتذوق اإلبداعي لما هو مختلف وغريب ارتقاء الحس، مما أدى إلى الفكرة براقةالمظهر،

تقليدي البعيدا عن  يرتقي بأحاسيسناما يوجد أمامنا االن و يجري أمتالكه و أستهالكه أصبح كافيًا ُمرضيًا، 
بحب التمرد  اليقينويرسخ بمشاعرنا الثبات و ، الرتيب

االستبدال للثوابت واالبدال و الذوقي بسبب التغيير و التنوع 
الرمز ذلك أفسح المجال لتضخم الصورة و  و األفكار، فكل

ئ من حولنا، و أصبح الفنان أسيرًا لما عبر عن كل شالم
بعد الحداثة للتكنلوجيا وخدمتها و لم يعد الفنان يستطيع أن 

االلتزام بالتقليدية الرتيبة واالبداعات قيم  سجينيزعم أنه 
  .لةالهادئة المم

  Multimediaفي الوسائط المتعددة  التصميم
لعالمية وسيلة هامة للتشجيع صبحت شبكة المعلومات اأ
بيع السلع وتدفق العروض بغزارة عبر نتاج والتوزيع و اإلو 

كنلوجيا لجذب أنتباه المشاهدين ثقافة الميديا المتقنة ت
 سيطرة الميديا و منافعها.ولزيادة سلطة و 

المعلومات، خبار و فيه المتنوعه برامج األتتخلل أشكال التر و 
، كما أن الصحافة أصبحت صحافة المعلومات المكثفه

فة منتشرة بدرجة هذه الصحاكثيرة الصور، قليلة الكلمات، و 
  ن.كبيرة اآل
صبحت الوسائط المتعددة الجديدة التي تجمع بين أو قد 

مج خبار التلفزيونية وبرانيما و األيالسوالراديو و  ذاعةاإل

،ةفي كل أغلب التطبيقات الحديث الجرافيك تصميم أهمية ( 32شكل )  

رموز الخاصة تصميمات لبعض ال (33شكل )

سة بالعديد من تطبيقات البرمجيات، لصالح مؤس

عمال هورايزون سوفتير للبرمجيات بالقاهرة ، من أ

  7002الباحث، 
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عماال الفته لالنتباه بدرجة كبيرة خاصة بالثقافة التكنلوجية مما عمل على إنشاء مواقع أ صبحت أالتسلية، 
التسلية، كما عمل في الوقت نفسة على تكثيف فضاء للمعلومات و في الرض و كثيرة واسعه االنتشار على األ

كثير من الرموز التعبيرية مردة فنيا ،و متالشكل الفني والرمز الخاص بثقافة الميديا من صور فنية ورقمية 
 المختصرة التي تعبر عن العديد من التطبيقات الرقمية المتطورة.

تسلية، في كل مناحي الحياة من سياسة ودين ورياضة وعلوم و اجتماع و  فأصبحت الميديا لها تأثيرًا قوياً 
كما أن عروض الوسائط أصبحت  المجتمعات الحديثة،امل الحاسمة في تشكيل الثقافات و وأصبحت من العو 

أستطاعت تجسيد التي  كون عناصر الوسائطترمز و لون تو من المالمح المحددة و المميزة للعولمة فبصورة 
صراعات المناسبات و التغذي فراد نحو ترائقهم في الحياة و قيم المجتمع المعاصر و العمل على توجيه األ

 .عي المتميز بين فناني المجالالجديدة والتنافس اإلبدا الفنية المتمردة و 
صبحت تلعب ، كما أنها أفمع دخولنا األلفية الثالثة أصبحت الوسائط مجااًل مذهال من الناحية التكنولوجية

الوسائط عروض  أصبحت عروض ثقافةية، من الناحية الفنو  دورًا يتزايد يومًا بعد يوم في حياتنا اليومية.
الزاخر بعالم براق من الترفيه والمعلومات، فهي  ي مجتمع االستهالكتدمجهم فتخلب عقول الناس وتغويهم و 

عالم افتراضي، و تصبح حاسة  فيبسيطة  متمردة ولكنها ير العالم الواقعي و تحوله إلى صور و رموزتغ
 نسانية التي تعلو على ما عداها من الحواس االخرى.بصار لدى المتلقي هي الحاسة اإلاإل

رموز الوسائط ما بني في النصف الثاني من األلفية الثانية من فنون صور و ردة من اإلبداعات المتمغيرت 
د عمليات الترفية القديمة مثل المسرح، األوبرا، الحفالت الموسيقة، االلعاب الرياضية، و هو المفهوم الذي قا

القديمة، و تقلصت  لعاب التسلية المنزليةأة و في البيوت مثل القراءلمتنزهات، و اإنشاء الحدائق العامة و 
االهتمامات بالصحف الورقية لصالح الصحف اإللكترونية، كما كثرت البرامج اإللكترونية الحديثة ، والتي 
اعتمد عليها في ابتكار الرسوم أو تخزينها وتغييرها بشكل أسهل من السابق ، وكذا الرسوم المتحركة البسيطة 

ن خالل عرض خرائط الطقس والرياح ورسم الخرائط وتحديد أو المعقدة ، واستخدامها في وسائل االتصال م
المناطق الجغرافية وغيرها من الرسوم والرموز الفنية التي تستخدم في البرامج المختلفة مثل اإلخبارية، و 

 13العلمية ، والثقافية الجارية .
نتاجات ى الصناعات واإلفي شت والمتمردة كما دخلت الميديا بعناصرها ورموزها الفنية التجريدية المبسطة 

العناصر  التكنولوجية المستخدمة في العالم على المستوى العالمي أو المحلي، أو الشخصي، فقد دخلت تلك
الجوالة الحديثة،  الهواتفت التطبيقات في أجهزة الحاسوب بقوة وكذا في أجهزة الرمزية المعبرة على مئا

لت( ، وألعاب الفيديو، وأجهزة )البالي استشن( لألطفال، واألجهزة والكاميرات الرقمية، واألجهزة اللوحية )التاب
المنزلية التي تعتمد على القطع الإللكترونية البسيطة ، كالتليفزيونات وشاشات العرض والصوت ، والمكيفات، 
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 والمنبهات الرقمية ، والثالجات والمكانس واألفران ومحضرات الطعام، وأجهزة اإلنذار، وأنظمة اإلضاءة
 والحريق .... إلخ.

 
 نتائج البحث

  التكنولوجية الكبيرة، وهو حدث في  طفرةهو محصلة لل اإلبداعي التطور الفنيةإن ماحدث في الثقافة
، المطبعة، و الكهربائي المصباحلقديمة في العالم كاختراع حد ذاته يقارن بأعظم االختراعات ا

 .والكاميرا
 ة والفنية الحديثة ، وخاصة الطفرة الرمزية الكبيرة،  فهي لقد ثبت في ضوء هذه الثورة التكنولوجي

تحمل وعودا بتدشين حقبة فنية جديدة من اإلبداع والمرونة والحرية في خلق عالم ومدرسة للرمزية 
 الحديثة.

  والتالعب بالصورة الرقمية، ستمنح فناني مابعد الحداثة التصميم الفنيالكفاءة المتزايدة في تعاطي ،
ن خالل برمجيات الجرافيك ية، قدرة أكبر علي التحكم في الصورة الخيالية االفتراضية مالتكنولوج

لقد  ة الثالثة أكثر حرية وأكثر إبداع.الحديثة، وستجعل الخيال لدى فناني العصر الحديث باأللفي
د مميزة غيرت التكنولوجيا الجديدة من أفكارنا حول الواقع والمعرفة، والحقيقة، فليست هناك اآلن حدو 

 بين المتخيل والواقعي، فكل ماهو متخيل أصبح جزء من الواقع.
  لقد أدى التطور الفني والتكنولوجي السريع خالل أقل من عقد من الزمان في أساليب اإلبداع

 والرسومات الرقمية، التي تتميز باإليقاع السريع والمتالحق.
 المشروعات المتنوعة المميزة لحقبة هامة في  يعتبر الفن الرقمي والرمزي نوعا من التكيف السريع مع

 حياة اإلنسان.
  تتبارى المؤسسات القائمة على صناعة الوسائط واالتصالت والمعلومات في سعي دائم لتقديم أفضل

على تيسيرات وسهولة في االستخدام  ، بحيث تحتوي العروض الفنية الشيقة  والمتقنة لبرامجها الحديثة
ن والمستخدمين لهذه التكنولوجيا، وكذا توفير اإلصدارات الجديدة للهواتف من قبل جمهور المتابعي

النقالة، ووسائل االتصال الشخصي، وكل ما يجعل استخدام البرامج ومشغالت الفيديو والتسلية 
 واأللعاب، والمعلومات أمرا يسيرا عليهم.

 ج ألعاب الفيديو، وكثيرا ما اصبحت استوديوهات السينما العالمية مشغولة اآلن بدرجة كبيرة بإنتا
يصاحب إطالق أحد األفالم السنيمائية ظهور لعبة من ألعاب الفيديو تحتوي على األحداث 

 والشخصيات الرئيسية في الفيلم.
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  الحياة الرقمية والرمزية ساهمت في ضغط وتقليل المسافات، فأسهمت في خفض التكلفة الخاصة
 بالتواصل ونقل المعلومات.

 الوقت الالزم في البحث عن المعلومة وقراءة عناوين التطبيقات المختلفة والمعقدة،  قامت بتقليل
مكانية الوصول إليها بخطوات بسيطة وسهلة.  فجعلت منها معلومات سهلة التناول وا 

 المصاحبه و  والتصميمات مع ازدياد انتاج الترفيه اإللكتروني ازداد  الطلب على الفنون الرمزية
ين، حيث أن المواد الترفيهية أصبحت مكون اساسي في العالم الجديد المتخم فنانيها المحترف

نترنت، و بالتالي ال أستغناء عن العنصر الفني المكمل لتلك بالخدمات و السلع المتاحة عبر اإل
 االنتاجات

 ي لرمز هواو اللون، فأصبح التصميم  تقارب لغة التداول بين المجتمعات المختلفة في اللغة و الجنس
 اللغة المشتركة بين تلك االجناس.

 التوصيات
بين أيدينا اآلن من طفرة تكنولوجية متطورة في كل مناحي الحياة تحتاج لقوة إبداعية  ما يوجد

دائمة ومتجددة، تلحق بقاطرة هذا التطور السريع، والتي تنتج لنا كل ساعة الجديد والحديث 
 في تدريس تلك الفنون األقسام المتخصصة والمبهر، لذا يوصي الباحث باالهتمام بإنشاء 

الرمزية التي تخدم تلك التكنولوجيا باألكاديميات والكليات الفنية  الرقمية والتركيز على التقنية
المتخصصة، لتخريج جيل واعي من المبدعين المتخصصين لمواكبة هذا التطور السريع، من 

افيك المتطورة والحديثة التي تساعد خالل تغذية تلك األقسام بأجهزة الحاسوب وبرامج الجر 
  دام ثابتة .وأق الطالب على التدرب والتعلم على أصول راسخة

 المراجع
                                                           

 ، المجلس األعلى للثقافه.2،،2عبد المسيح،ماري تريز"التميثل الثقافي بين المرئي و المكتوب" القاهرة   0 

مدخل إلى علم النفس المرضي اإلكلينيكي، ترجمة عبد الغفار عبد الحكيم الدماطي وأخرين ، ال-كونر،م.  7 
 . 2،،1اإلسكندرية،دار المعرفة الجاميعه 

الوطني للثقافة و  ين سيكولوجية فنون اآلداب ) ترجمه شاكر عبد الحميد.الكويت.المجلسلويلسون،ج  3 
 2،،2عام  66، ص 258د الفنون واآلداب ، سلسلة عالم المعرفة، العد
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 4 Arnheim, R (1969) Visual thinking. Berkeley: Univ.of California press 49 

 5،،2، يناير311السلبيات و األيجابيات، عالم المعرفه، العدد –د.شاكر عبد الحميد عصر الصورة  5 
 مطابع السياسة،الكويت

 6،،2\7\5( 16،2العدد)-تميمة،مجلة الحوار المتمدنمورفولوجية الرمز و خطاب ال-عبداإلله بوحمالة 2 
  مجلة الكترونية.

عديلة محمود سامي، استخدام الرمز الشعبي عند الفنان عبدالهادي الجزار و دالالته في التراث الشعبي  2 
 م1،،2المصري، "دراسة تحليلية"، رسالة دكتوراة، أكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون الشعبية،القاهرة

 

 335حسن الباشا، المعتقدات الشعبية في التراث العربي، دار الجليل، ص 2 

 76، ص1،78يوسف جبريل ابو فرج هللا، النخيل في الجاهلية و صدر االسالم، دار االنصار،  2 
 

د.أكرم قانصو،التصوير الشعبي العربي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  00 
 م.5،،1بالكويت، 

 

 ،،1-1،7أكرم قنصو مرجع سابق  00 

 07 Kearney, R(1998), the wake if imagination: toward a post modern culture: 
London: Rutledge .P.I. 

 

 03 16, London: -Zilman, D (2001), the coming of media Entertainment, 15
courence Erlbaum. 

Marcus, A. SIGGRAPH 93 tutorial notes: Graphic Design for User Interfaces. 
August 1993. 

*  Jesse James Garrett’s The Elements of User Experience: User-Centered 
Design for the Web and Beyond (2nd Edition). 

*  Peter Morville and Louis Rosenfeld’s Information Architecture for the World 
Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites. 

 مراجع إلكترونية



31 
 

                                                                                                                                                                                           

 فلسفيات وعلوم صناعة الويب ، مجلة إلكترونية، الرابط: -*معمل ألوان
-http://www.colorslab.net/2013/10/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6

-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9

-8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D

-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/ 

 الدراسات المرتبطة بموضوع البحث

 

 " .م ض ع إق   ا مت   مفةل إاظت ك ال"  تعةال تص ال م رقل ر  ت  تدنال يده    -1

را رمط : 
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%

_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9

%B1%D9%86%D8%AA 

 

 "مب ع   مفةل إاظت ك ال"  خج رث تص ال م قل كيب   ي   راظ ا   -2

  steps-design-site-http://www.mubde3.net/blog/archives/web : را رمط

 

 "شبكة المنهل التعليمية، مجلة إلكترونيةتصميم وتخطيط صفحات الموقع "،  باسل يحيى زعرور -3
  2nd-http://111000.net/wdesign/yourway/506الرابط:

  "تعليم جديد ، مجلة إلكترونية، "إنشاء ونشر الكتب االلكترونية  ،نجيب زوحى -4

  electroniques-livres-des-publication-de-educ.com/outils-http://www.new الرابط:

 

 "مفةل إاظت ك ال  "Golden-Frame رختاا  رألا ر  را ناقبل ا  قل را يب راياص م را م     -5

-http://www.golden-frame.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AAمط: را ر

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85/122-

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%83.html 

 

http://www.colorslab.net/2013/10/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/
http://www.colorslab.net/2013/10/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/
http://www.colorslab.net/2013/10/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/
http://www.colorslab.net/2013/10/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/
http://www.colorslab.net/2013/10/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/
http://www.colorslab.net/2013/10/28/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://www.mubde3.net/blog/archives/web-site-design-steps
http://www.mubde3.net/blog/archives/web-site-design-steps
http://www.mubde3.net/blog/archives/web-site-design-steps
http://111000.net/wdesign/yourway/506-2nd
http://www.new-educ.com/outils-de-publication-des-livres-electroniques
http://www.golden-frame.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85/122-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%83.html
http://www.golden-frame.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85/122-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%83.html
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