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  مقدمة
  ...ـــــعزيزي القارئــــــ...

ــدئ فــي مجــال       لقــد ــيال لكــل مبت ــاب ليكــون دل ــذا الكت  صــمم ه

نــاول الكتــاب مجموعــة مــن النقــاط الهامــة التــي لــم    التــصميم الرقمــي، حيــث يت 
تركــز عليهــا أي كتــب أخــرى، فكــل الكتــب تــدخل مباشــرة فــي تعريــف القــارئ  
كيفية اسـتخدام بـرامج التـصميم الرقمـي، شـارحة بالتفـصيل المـستفيض أداوت               

  .هذه البرامج، وكيفية التعامل مع الصور، ومعالجتها

وسـتلمس ذلـك    ! قـدم الجديـد   أننا في هذا الكتـاب ارتأينـا أن ن        غير  

بنفسك، سنتناول في هذا الكتاب فكرة التصميم، وكيف تكون مصمماً فـذاً،             
 األلــوان وطــرق اختيارهــا، وتأثيرهــا النفــسي والعــضوي علــى  بــابمبــدعاً، وســنطرق 

  .كل من يرى تصميمك

وسنبـسط لـك طريقـة التعامـل مـع أكثـر البـرامج شـهرة فـي                   كما  

 ، مـدعمين شـرحنا   ADOBE PHOTOSHOPامج مجال التصميم الرقمي وهـو برنـ  
بالــصور، متبعـــين طريقـــة المــشاريع فـــي التـــصميم، فنريــك التـــصميم بـــصورته    

  .النهائية ثم نبدأ بخطوات محددة شرح الخطوات التي أدت إلى هذا التصميم

شــمر عــن ســاعديك، واجلــس جلــسة صــحيحة علــى   ... إذن هيــا

  ..مقعدك وابدأ في قرائه الفقرات التالية
أبرز ما يميز مجـال التـصميم الرقمـي، هـو الحداثـة، فالمـصمم الرقمـي            لعل  

 اسـتخدام الفرشـاة، القاسـم بـين       فـي  فنان أجاد استخدام الفأرة، كما برع الفنانون      
 هــو الموهبــة، واختالفــا فــي طريقــة إخــراج  – الرقمــي والتقليــدي –كــال الفــانين 

وانــه وبفرشــاته، إبـداعهما، ففنــان نـصب ثــالث أرجــل خـشبية، وأمــسك بـصينية أل    
  .وانطلق يصور إبداعه لوحة ورقية غاية في الجمال

والفنان الرقمي مبدع، تمرس استخدام الكمبيوتر، وعـرف خبايـاه وأسـراره            
الرائعة، فعـرف كيـف يوظـف التقنيـة العاليـة، والدقـة الفائقـة فـي رسـم لوحـة                

رك رقمية باستخدام أحـد بـرامج التـصميم الرقمـي، وهـو جـالس علـى مقعـده يحـ           
فأرته، ويضرب ضربات هادفة على لوحة المفاتيح، مستفيدا من أدوات الرسـم التـي              
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ــه البرنــامج، ومتميــزا عــن الفنــان التقليــدي، بــأن أدواتــه ال تــضيع هنــا أو      يوفرهــا ل
هنــاك، وألوانــه ال تنفــذ أبــداً، عــدا عــن ذلــك أنــه وإن أخطــأ فلــن يمــزق اللوحــة    

  ! نصفين
فـإن هنـاك   .. ، ودعنا نقـول الفـن الـورقي   وكما هو الحال في الفن التقليدي   

 ا فقـط إلـى كونـه علمـ      فنـاً قوانين ضابطة، ومعايير محددة ليخرج الفن من كونه         
  . يستفيد منه المجتمع، ويمكن تعليمه وتدريسه في المدارس والجامعاتانافع

لـذا فــإن للتـصميم الرقمــي مجموعـة مــن الـشروط والقــوانين التـي ســنتطرق      
  .، لتجعلنا قادرين على أن نحكم على تصاميمناإليها في هذا الكتاب

  
  ...وفي ختام مقدمتي

  .أسأل اهللا أن أقدم علماً مفيداً ينفع الناس، فال بارك اهللا في كاتم علم
  

  
  :بقلم المصممــــــــ
  أكرم عبد القادر فروانه
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  ؟...هو المصمم الرقميـــمنــ؟؟ 
لذي يجيـد اسـتخدام بـرامج     إن المصمم الرقمي هو ذلك الفنان الموهوب، ا       

الحاسوب المتخصصة بالرسم ومعالجة الصور وتوظيفها التوظيف الـصحيح لخدمـة         
  .فكرته
ــم والمعرفــة         ــاً فقــط، بــل لديــه العل وهــو شــخص صــاحب رســالة، لــيس هاوي

الكفيلــة بــصقل موهبتــه وهوايتــه، ولعــل التــصميم قــد أصــبح علمــاً جديــداً فــي     
ــات متخصــصة تخــرج     ــا، فهنــاك كلي ــواعهم، ســواء    زمانن المــصممين بمختلــف أن

ــات، أو      ــة، أو فنيــي تحريــك، أو مــصممي إعالن أكــانوا مــصممين مواقــع إلكتروني
برامج فيديو مستخدمين برامج الملتميديا القويـة والمتنوعـة، وهـم رغـم اخـتالف          
تخصاصتهم إال أنهم اشتركوا في سـمتين أساسـيتين، األولـى هـي اإلبـداع والثانيـة         

  .اسوب كأداة للتصميمهي استخدامهم الح
وهناك فئة مـن المـصممين الـرقميين مـشهورين بمـؤثراتهم البـصرية التـي             

يركزون عليها، فأداتهم هي األلوان واألبعاد، وعيون البشر هي تلـك النافـذة التـي     
ــي        ــي اســتخدموها معن ــصرية الت ــؤثرات الب ــإن كــان للم ــراعتهم، ف ــى ب تحكــم عل

ــر   فأضــفت فكــرة جديــدة المــست مــشاعرهم أو ع   ــت أكث الجــت مــشكالتهم كان
  .إبداعاً

ــأثيراً فــي         ــوم، وإن شــئت فقــل إن أكثــر األفــالم اليــوم ت وأغلــب األفــالم الي
النفس البشرية تلك األفالم التي تركـز علـى الـصورة الظـاهرة تركيـزاً أساسـياً،               
فنجد خبراء المؤثرات البـصرية قـد برعـوا فـي خلـق جـو مـن التفاعليـة الفائقـة،                  

وليـست  . اخـل الفـيلم الخيـالي رغـم إيمانـك بأنـه مجـرد فـيلم           وتشعر كأنك في د   
الـصورة فقـط هــي مـن يعطــي ذلـك الجــو فقـط بــل إن تكامـل العمــل أو الفـيلم مــن        

  .مؤثرات صوتية، وبصرية، وشخصيات الفيلم هي من يعطيك هذا الشعور
 والتــي ليــست  Simulation Gamesوالحـال شــبيه تمامــاً بألعــاب المحاكــاة    

ــ! مجــرد لعبــة ل هــي عــالم افتراضــي متكامــل بــرع فيــه جميــع أنــواع المــصممين   ب
  .الرقميين والمبرمجين

ومن هـذه المقدمـة البـسيطة نـستطيع أن نـصنف المـصممين الـرقميين إلـى                
  :الحاسة التي يتعاملون معها/ أنواع على حسب طبيعة الوسط 

  .مصممون يهتمون بحاسة البصر فقط -
 .مصممون يهتمون بحاسة السمع فقط -
 .ممون يهتمون بحاستي البصر والسمعمص -
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ــثالً نجــد بعــض           ــع بعــضهم، فم ويختلــف حتــى المــصممون ضــمن نفــس الحاســة م
المــصممين المهتمــين بحاســة البــصر قــد أجــادوا التــصميم ثنــائي البعــد، والــبعض   
األخر أجاد التصميم ثالثي البعد، وبعضهم تخصص فـي التـصميم الثابـت، واآلخـر      

  ..في التصميم المتحرك
  

  ...ت المصمم الرقميـــصفا
هناك مجموعة من الصفات التي يشترك فيها جميع المصممون الرقميـون، وهـذه        
الصفات ال تعدو عـن كونهـا مجـرد إطـاراً عامـاً ولـيس محـدداً نهائيـاً لهـذه الـصفات،              

  :وهي على النحو التالي

تحويــل الــشيء المــألوف إلــى شــيء غيــر   : " ، واإلبــداع بأبــسط تعاريفيــه مبــدع -١
  ".لوف لدى الناس، أو تحويل الشيء غير المألوف إلى مألوف لديهم مأ

واإلبــداع موهبــة إلهيــة، وســجية جبــل عليهــا ذلــك المــصمم أو الفنــان، فهــو يــرى   
األشياء من منظور آخر، ومن زاوية مختلفة، وحال مصممنا كحال الـشاعر المتوقـد      

  .إحساساً، وتعكس تصاميمه شخصيته، وميوله

ــسان -٢ ــد اإن ــي أعمالــه       يجي ــصحيح، ف ــا التوظيــف ال ســتخدام األلــوان، ويوظفه
  .ومشاريعه

ــاهر -٣ ــستخدمها، فهــو       م ــرف كيــف ي ــان، ويع ــا الفن ــه، كم ــداً أدوات ــرف جي   يع
  .يستخدم الحاسوب كأداة، وبرامجه المعقدة كوسيلة إلخراج فكرته للنور

، مــصمم لجعـل تــصميمه ينقــل مـا يــدور فـي عقلــه ووجدانـه إلــى الفئــة     صـبور  -٤
  .مستهدفة، ويحاول إيصال أفكاره بأسهل الطرقال

  .ويستفيد من خطأهيخطئ  -٥

 ويقبـل النقـد، ويعمـل علـى صـقل موهبتـه بـالخبرة وبـآراء المحيطـين مـن            ناقد -٦
  .حوله

 بالتفاصـيل الدقيقــة فــي تــصميمه، فكلمـا كانــت التفاصــيل كثيــرة   مهــتم -٧
ي التفاصيل التـي  وواضحة أصبحت أكثر دقة، والمصمم الناجح يعرف كيف يخف 

  .ال يريدها، والعكس صحيح لكي تحقق الهدف
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بنفسه أيما ثقة، مؤمن بأنه صاحب فكرة ومبدع خالق، وفي هـذا يقـول     واثق   -٨
أنت ال تشبه إال نفسك، فـال  " : نقالً بتصرف عن كتاب جدد حياتك للعالمة الغزالي  ديل كارنجي،   

ــشبه      ــام ال ــشبهك تم ــساناً ي ــت إن ــت عرف ــذ خلق ــدنيا من ــد موتــك   ال ــدنيا بع ، وال ال
، فالمــصممين رغــم  "ســتعرف إنــساناً يــشبهك تمــام الــشبه، أنــت نــسيج وحــدك       

ــون شــتى         ــم مختلف ــر أنه ــذ، غي ــال الف ــداع والخي ــن واإلب ــي ســمات الف اشــتراكهم ف
اخــتالف، فلكــل مــنهم أســلوبه وطريقتــه الخاصــة فــي تــصوير داخلــه، رغــم أنهــم    

به تماماً لكل هـؤالء الـشعراء، فهـم       يستخدمون نفس األدوات والوسائل، والحال مشا     
كلهــم يكتبــون بــالقلم، ويعرفــون نفــس الحــروف، والكلمــات، لكــن للمــستهم،    
وحــسهم ذوق خــاص يطبــع علــى مفــرداتهم فتخــرج بــصورة جديــدة، وكــأن اللغــة     

  .خلقت ألجلهم

بــارع، ويخـصص وقتـاً لتــصميمه، فيحـدد أهــداف التـصميم، ومــصادر     مخطـط   -٩
النـصوص والفقـرات التـي يرغـب فـي كتابتهـا، والبرنـامج أو           التصميم أو الخامـات، و    

  .البرامج التي سيستخدمها، والمدة الزمنية المقدرة في التصميم

لديه القدرة على تـصوير مـا يـدور فـي خيالـه المتقـد، فيـضفي علـى              متخيلٌ   -١٠
الواقع خياالً أخاذاً، وجدير بالذكر، أن الخيال صفة هامة في كل مـصمم، أو فـي    

ان، حيث أن الخيال في بعض األحيان يقود إلى الواقع الحقيقي، ويعد سـبباً          كل فن 
ــا نركــب اآلن        ــال فائــدة لمــا كن ــو لــم يكــن للخي ــشعوب، فل مباشــراً فــي تقــدم ال

  ..الطائرات وال نتحدث بالهواتف النقالة
وجــدير بالــذكر أن للخيــال الجــامح حــد ونهايــة، فمــثالً ال يعــد الخيــال مطلقــاً ال     

  !كيف يمكنك تخيل صوتاً أحمر اللوننهاية له، ف
ــا كــان   ــال مهم ــر واقعــي  –إن الخي ــياء    – غي ــي الحقيقــة توظيــف ألدوات وأش  هــو ف

واقعيــة، فهــاهم أكبــر الفنــانين وأعظمهــم خيــاالً قــد اســتخدموا خامــات الطبيعــة  
علـى هيئـة   ) وهـو مخلـوق واقعـي    ( والبيئة المحيطة بهـم، فتـراهم تخيلـوا حـصاناً      

ولكن دمج المخلوقين معاً يعد محـض خيـال كمـا هـو      ) ق واقعي   وهو مخلو ( إنسان  
  ....الحال في أبي الهولــــ

وكذلك المـصمم الرقمـي، فإنـه يوظـف األشـياء الحقيقيـة المحيطـة بـه               
بطريقتــه الخاصــة، لــتالمس أطــراف خيالــه المتباعــدة، لتخــدم فكرتــه والهــدف    

  .النهائي من التصميم
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  ...ــشروط ومواصفات التصميم الرقمي
لكي نطلق على هذا التصميم تـصميماً رقميـاً البـد مـن تـوفر مجموعـة مـن           
الشروط المنطقية، فمـثال كـل مـا يـتم إدخالـه بالماسـح الـضوئي، أو كـل مـا نـراه             
على شاشة الحاسـوب، أو مـا يـتم طباعتـه، هـو رقمـي، ألننـا نتعامـل مـع الـصورة هنـا               

ليهــا باســتخدام الحاســوب هــو بنظــام رقمــي، لــذا فــإن معالجــة الــصور أو التعــديل ع 
ــا      ــت العمليــة مجــرد تفتــيح الــصورة أو تغميقه تــصميم رقمــي بحــت، حتــى وإن كان

  .قليالً
 و برمجياتـه   Hard Wareويشترك فـي التـصميم الرقمـي معـدات الحاسـوب      

 في التصميم، فيجب عند قيامنـا بالتـصميم الرقمـي أن يتـوفر     Soft Wareالمعقدة 
ات معينـة، وبـرامج تـصميم سـواء أكانـت ثنائيـة أو       بحوزتنا جهاز حاسـوب بمواصـف     

  .ثالثية األبعاد
  

  :أنواع التصميم الرقمي الخاص بمعالجة الصور
إن عملية تصنيف التصميم الرقمي الخـاص بمعالجـة الـصور يمكـن تـصنيفه إلـى              

  :شقين، وذلك حسب الشكل النهائي من التصميم

تم التركيـز علـى   وفي هـذا التـصميم ال يـ   :  التصميم الرقمي الثابت   -١
  :عنصر الحركة، فالصورة تكون ساكنة، وهي بدورها تصنف إلى التالي

ــصميم المتجهــي  *  ــي تتعامــل مــع     : الرســوم المتجهــة / الت ــوم الت وهــي الرس
إحداثيات معينة، وهي تكـون بـألوان محـددة ومعـدودة ال تزيـد فـي أحـسن حالتهـا               

  . الشكل لون، كما أنها تتمتع بالتمدد مع المحافظة على١٦عن 
  
وهي الرسوم التي تحتوي علـى عـدد        : الرسوم النقطية / التصميم النقطي   * 

ــد          ــات البكــسل عن ــى ثب ــد بــصفة أساســية عل ــوان، وتعتم ــن األل ــر ومعقــد م كبي
التصميم، وعند تمدد هذا النوع من الرسوم تكبـر البكـسالت معهـا دون الحفـاظ                

  .على الدقة فتتشوه الصورة
سوم، الصور التـي تـتم سـحبها مـن خـالل الماسـح       ومن أمثلة هذا النوع من الر    

  .الضوئي، أو الصور الفتوغرافية الملتقطة بالكاميرات الرقمية أو التقليدية
  

 وهــذا النــوع مــن التــصميم يــتم     : التــصميم الرقمــي المتحــرك  -٢
التركيز علـى تحريـك الـصورة، والتـصميم المتحـرك مـا هـو إال عبـارة عـن صـور               



 ١٠

ي موضع بعـض عناصـر الـصورة، ومراعـاة الـزمن، حيـث            ثابتة متكررة مع اختالف ف    
يعرف التصميم حينها بالمتحرك، ومن البرامج المـشهورة فـي هـذا المجـال برنـامج                 

ADOBE FLASH     الذي يعمل على تحريك الصور من نقطة بدايـة إلـى نهايـة مـع 
  .مراعاة العنصر الزمني للحركة

  /http://www.mazoo.comوكما يقول صاحب موقع مازن التعليمي   

ــت أوالً يعــد مفتاحــاً ومــدخالً أساســياً للتــصميم الرقمــي       فــإن إتقانــك للرســم الثاب
  .المتحرك الذي تتوالى إطارات الصور الثابتة فيه فتظهر متحركة

  

 إن أردنــا تــصنيف التــصميم الرقمـي علــى حــسب األبعــاد فالموضــوع  لكــن

  ...ليس بالصعبــ
  ... في بعدين أساسينــإن معالجتنا للصور بمختلف أنواعها تكمن

  :البعد األول
 : ( Dimension ٢ ) ٢Dالتصميم ثنائي البعد  - ١

 إن فكرة التصميم الرقمي ثنائي      
البعــد تعتمــد فــي أساســها علــى الرســم  
المـسطح، فـال يوجـد عمـق للتـصميم،      

  ..بمعنى أننا أهملنا االرتفاعــ
إن التــصميم ثنــائي البعــد يركــز  

ي علــى العــرض والطــول للعناصــر التــ    
ــم    ــد الرســــ ــصميمها، فنجــــ ــتم تــــ يــــ
والتــصميم هنــا أســهل، والبــرامج التــي   
تتعامل مع الرسـم بهـذه الطريقـة تعـد          
  .أخف وأسرع من تلك ثالثية األبعاد

جدير بالذكر أن التصميم ثنائي     
البعد وثالثي البعد يمكن أن يكونا تصاميماً ثابتة أو متحركة، فأغلـب الرسـوم      

ئيـة البعـد لكنهـا متحركـة، وبالمثـل هنـاك       الكرتونية التي نـشاهدها هـي ثنا     
  .رسوم ثالثية البعد تعطي صفة القوة والواقعية في الرسم
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وعند الرسم ثنائي البعد البد من مراعاة الدقة فـي التـصميم، فبكـل بـساطة            
يمكـــن تحويـــل الرســـم ثنـــائي البعـــد إلـــى رســـم يظهـــر وكأنـــه ثالثـــي البعـــد إذ  

  .اإلضاءة والظالل بشكل إيجابياستخدمنا ووظفنا عنصر التدرج اللوني و
  
 : ( Dimension ٣ ) ٣Dالتصميم ثالثي البعد  - ٢

ــوفر    ــاد إن ت ــي األبع يعتبــر التــصميم ثالث
ــق،     ــاع أو العمـ ــو االرتفـ ــث وهـ ــد الثالـ البعـ
ــاً،   ــوالً وارتفاعـ ــدينا عرضـــاً وطـ ليـــصبح لـ
وتختلــف أنظمــة التــصميم ثالثــي البعــد   
اختالفــــاً كبيـــــراً مــــن حيـــــث أنظمـــــة   

تعامل معهـا، والتـي تـسمى       التصميم التي ن  
  .بالمناظير

إن علـم التــصميم الرقمــي ثالثــي األبعــاد  
علم واسع تتالطم فيه أمواج الدقة مع اإلبداع، والبرامج التي تدعم هذا النـوع مـن    
الرسـوم هــي برنـامج بالفعــل قويـة، وتحتــاج إلـى تعامــل خـاص، وخبــرة كبيـرة فــي       

  .الخ...مراكز النظر، والحركةالتحكم بالعديد من األمور كاإلضاءة والظالل و
ويجب اإلشارة هنا إلى أن معظم برامج التصميم ثالثية األبعاد تتعامـل مـع رسـوماتها      
كمــساقط أماميــة وجانبيــة وأفقيــة، لتخــرج فــي النهايــة صــورة ثالثيــة األبعــاد،    

 ٣D MAXيمكــن بعــد ذلــك إضــفاء عنــصر الحركــة عليهــا كمــا فــي برنــامج    
  .المشهور بذلك
ميم الثالثي األبعاد معلومـة وتعتمـد علـى الزاويـة التـي يـتم رسـمها               وأنواع التص 

  :وسنتطرق إليها اآلن بشيء من التبسيط
 :ISOMETRICالنظام األيزومتري  - ١

ــد    إن فكــرة الرســم بهــذا النظــام تعتم
 Centerعلى رسم خـط عمـودي يـسمى    

Line  والـــــذي يحـــــدد نقطـــــة تماثـــــل 
التــصميم، لــذا فإنــه يــسمى بالتــصميم   

ولكـــي يكـــون لنـــا جـــوه، متماثـــل الو
ذلــك البــد أن نأخــذ زاويتــين أفقيتــين  

 درجـة كمـا فـي الـشكل     ٣٠مقـدارهما  
  .المجاور
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 :Opliqueالنظام األوبليك  - ٢
إن هذا النظام ال تتماثـل فيـه زوايـا           
ــم     ــتم رسـ ــوري، حيـــث يـ ــم المنظـ الرسـ

 ٣٠الــشكل الجــانبي بزاويــة أكبــر مــن 
 درجـة، فـي حـين يبقـى     ٤٥درجة، وهي  
امي للتــصميم علــى الخــط الوجهــة األمــ

  .األفقي لذا فهو غير متماثل
وال يختلف هـذا النظـام عـن سـابقه          
ــال    ــه، فكـ ــة فيـ ــث الالحقيقيـ ــن حيـ مـ

ولكـن  . النظامين السابقين يركزان على الطول والعـرض واالرتفـاع بـشكل ثابـت             
الطبيعة تخالف هذا، فاألشياء القريبـة تكـون أكبـر دائمـاً مـن األشـياء البعيـدة،         

  .. أو نقطة التالشيــPerspectiveالنظام الحقيقي المعروف ب لذلك وجد 
  
 : أو نقطة التالشيPerspectiveالنظام  - ٣

ــدخل    ــد المـــ ــام يعـــ ــذا النظـــ إن هـــ
الواقعي في الرسـم، وهـو المحـاكي         
للطبيعــــة التــــي نعيــــشها، فمعظــــم  
ــة األبعــاد     ــاب المحاكــاة الثالثي ألع
قد بنيت على هذا األسـاس، وهـي أن      

دائمــاً أكبــر مــن   األشــياء القريبــة  
البعيـــدة، ولكـــي يتـــسنى لنـــا فهـــم 
طبيعــة هــذا النظــام، يجــب علينــا     

تخيل أن هنـاك نقطـة فـي األفـق يمتـد منهـا مجموعـة خطـوط تكـون األشـكال              
بأبعادها المختلفة، فمن هذا المنطلق سنرى أن األشياء القريبة هي أشياء كبيـرة،      

بعـاد فإننـا بمجـرد االقتـراب     واألشياء البعيدة أصغر، وإن كنـا فـي لعبـة ثالثيـة األ     
إلـى الــداخل أكثــر تكبـر األجــسام البعيــدة وهكــذا، وبالتـالي فــال توجــد زاويــة    

  .تحددها وإنما الذي يحدد الزوايا المختلفة هو النقطة التي في األفق
" بـالمنظور "وزيادة في فهم هذا النوع من األنظمة والتي يـسمى اختـصاراً لهـا        

  :com.arab٤c.www الموسوعة العربية أورد الشرح التالي من موقع

 : مستويات المنظور
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إن المنظور إما أن يكون في مستوى النظر ويسمى منظور عين اإلنسان  •
  .  سم١٥٠ -  ١٣٠الرؤية على بعد يتراوح ما بين  ويكون خط

 أي أعلى -ن الطائر وإما ان يكون أعلى من مستوى النظر و يسمى منظور عي •
  . - أو خط الرؤية خط األفق

 أي أسفل -وإما أن يكون أسفل مستوى النظر ويسمى منظور عين النملة  •
  - خط الرؤية خط األفق أو

  : هذه المستويات الثالث يوضحها الرسم التالي

 

  

  

 : المنظور ونقط الزوال

يرسم المنظور بنقطة زوال واحدة في حالة رسم المناظر الداخلية ،  •
  . غرفة من الداخل كرسم أو تصميم

ويرسم بنقطتين زوال في حالة رسم المناظر الخارجية كرسم ولجهة  •
  : يوضح ذلك الرسم التالي .. بيت خارجية
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  ؟...كيف نصممـــــ

في الحقيقة لم تحدد أي دراسة خطوات دقيقة في عملية التصميم أو الرسم 
قسيم كمفهوم قديم حديث، إال أننا يمكن أن نبسط الموضوع أكثر من خالل ت

  :عملية التصميم إلى ثالث مراحل أساسية بسيطة وهي

  ..خطوات ما قبل التصميمـــ - ١

وفي هذه الخطوة يقوم المصمم بتصور مسبق قبل أن يبدأ عملية التصميم الفعلي 
وهي مفيدة جدا في توفير الوقت المستغرق على الحاسوب بدال من تضيعيه في 

التصميم مجرد فكرة، وخطوات ما محاولة البحث عن فكرة، وال تنسى أبدا أن 
  :قبل التصميم تتمثل في

تحديد أهداف التصميم أهداف دقيقة وال بئس من كتابتها أمامك  - ١
  .للرجوع إليها أثناء التصميم، لكي ال تنسى الغرض من تصميمك

تحديد الفئة المستهدفة تحديدا دقيقاً ومعرفة خصائص كل فئة من  - ٢
تاح وصول رسالة تصميمك إليهم الناحية العقلية والنفسية، فهي مف

 .بنجاح
الصور الالزمة لعملية التصميم، وهناك شروط خاصة لعملية /جمع المواد - ٣

 .انتقاء الصورة سنتطرق إليها بعد قليل
 .اختيار الخطوط المناسبة للغرض من التصميم والفئة المستهدفة -٤
فيه تضع تصورك المبدئي لعناصر ) سكتش ( عمل نموذج ورقي  - ٥

مع التركيز على فكرة ).  شعارات – نصوص –صور ( صميم تكوين الت
 .التصميم

 .تحديد مدة زمنية مبدئية لالنتهاء من التصميم - ٦

  

  ..خطوات أثناء التصميمــــ - ٢

  :وهنا في أثناء تصميمك البد من مراعاة الخطوات التالية

اجلس الجلسة الصحية السليمة طول مدة التصميم، مع مراعاة عدم  - ١
  .شاشة بنظرك ألكثر من ربع ساعة متصلةالتركيز على ال
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ال تصمم أبدا وأنت بحالة نفسية سيئة ألن هذا يعيق عملية التصميم ولن  - ٢
 .تنجز شيء

ال تقم بالتصميم أبدا بعد قيامك بتصميم آخر مباشرة، ألن هذا يؤدي  - ٣
 .إلى تكرار األفكار

ركز في أثناء تصميمك على األهداف المرجوه، واستبعد كل فكرة ال  -٤
 .قق أهدافكتح

 .اختر بعناية ألوان تصميمك - ٥
 .احفظ التصميم بأكثر من نسخة حفاظا على جهدك من الضياع - ٦
استعن ببعض النماذج التصميمية من مصممين مميزين إن استعصت عليك  - ٧

 .تنفيذ فكرتك

  

  ..خطوات بعد التصميمـــ - ٣

  :بعد انتهائك الفعلي من التصميم حاول تنفيذ الخطوات التالية

ج التصميم واذهب ومارس هواية أخرى كمشاهدة التلفاز، أو أغلق برنام - ١
إلخ، ثم عد مرة أخرى إلى التصميم وشاهدة بنظرة متأنية، .. لعب الكرة

  .وعدل على الفكرة إن احتاجت لتعديل
حاول أن يشاهد التصميم أكبر قدر من الناس ويفضل أن يكون بعضهم  - ٢

اء، وعدل بناء على من الفئة المستهدفة واترك لهم حرية النقد البن
 .قناعتك بصحة نقدهم

اعرض تصميمك على من طلبه منك، وتقبل نقده، وطور الفكرة كما  - ٣
 .يراها صاحب الشأن بما يتماشى مع أسس التصميم التي تعلمتها

  :مالحظة

ال أعني بتقبل النقد بأن جميع الذين ينقدون نقدهم صحيح، فالموضوع ليس 
مصمم لك أسلوبك الخاص أيضا في بالمطلق هكذا، بل بالعكس فأنت ك

ايصال فكرتك، ولكن ما أعنيه أنه أثناء تصميمك قد تنسى أو ال يخطر 
  .ببالك أنك قد أغلفت جانبا ما، وذلك بسبب تزاحم األفكار في خيالك
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  :نبذة عن مواصفات الصورة الجيدة

، نعم "الصورة الواحدة تغني آالف الكلمات : " تذكر دائماً المثل الصيني الشهير
هي كذلك ولكن إن توفرت مجموعة من المواصفات في الصورة تجعلها لغة 

  :ناطقة وهذه الشروط هي

ونعني به وضع كل تفاصيل وعناصر الصورة في عالقة متآلفة : التكوين - ١
بعضها مع بعض بحيث تشكل توازنا يشعر المشاهد من خالله بالراحة 

  .واالستحسان والقبول
واألجسام واأللوان في الصورة، مع االهتمام البالغ تناسق الضوء مع الظالل  - ٢

 .بزاوية الصورة
 .بساطة الصورة من أهم معايير جمال الصورة - ٣
الصورة الجيدة هي أكثر صورة تخدم الهدف الرئيسي في عملية  -٤

 .التصميم
 .دقة الصورة وحجمها الكبير، صفتين بالغتي األهمية في التصميم - ٥
دم التصميم صفات أساسية في الصورة ضبط الكادر وعمق الميدان بما يخ - ٦

 .الجيدة

  

  :الفئة المستهدفة

مفهوم بالغ األهمية أحببت أن أتطرق إليه عمداً، وهو جوهر نجاح التصميم، 
وبعيداً عن التعاريف المطولة، فإني قد صغت تعريفاً بسيطاً يقودنا لفهم ما 

  ..طرق بابه اآلنـــالمقصود بالفئة المستهدفة، وأهميتها في مجال التصميم الذي ن

هي تلك الفئة العمرية التي تتميز بخصائص نفسية : إن الفئة المستهدفة
سواء أكان هذا ( وعقلية وجسمية معينة وهي الفئة المستفيدة من التصميم 

  ). إلخ ... التصميم بواستراً، إعالناً، موقعا إلكترونيا، غالف كتاب، مطوية

اينة حتى في داخل الفئة نفسها، ولكن والفئة المستهدفة تتميز بأنها متب
هناك ضوابط عامة وهي ما تعنينا في هذا المجال، وتمكننا من جعل تصاميمنا 

وسأورد فيما يلي وصفا موجزا لكل مرحلة عمرية وما . أكثر مالئمة مع كل فئة
/ يميزها من جانبيين أساسين هما الجانب النفسي اإلنفعالي، والجانب العقلي

   com.firwana.www         المصمم أكرم فروانة



 ١٨

وتناولنا الفئات العمرية األولى لما بها من أهمية وخصائص . لغويال/ اإلدراكي
  :تعد مؤثرة كليا في علمية التصميم، ويجب مراعاتها، وهذه المراحل هي

  .مرحلة الطفولة المبكرة - ١
 .مرحلة الطفولة المتأخرة - ٢
  .مرحلة المراهقة - ٣

  

  ) سنوات ٦ إلى ٣من ( الطفولة المبكرة   

  
  الجانب العقلي  جانب اللغويال  الجانب النفسي اإلنفعالي

 تقــل مــشاعر الخــوف مــن  -
ــشأ    ــياء المباشــرة، وتن األش
المخاوف مـن األشـياء غيـر       

كــالخوف مــن ( المباشــرة 
 – الظــــــــالم -المجهــــــــول

  ).الوحدة 

 في نهاية السنة الثانيـة       -
تــصبح حــصيلة الكلمــات 

ــن   ــده مــ ــى ٣٠٠عنــ  ٤٠٠ إلــ
  .كلمة

 سـنوات تــصبح  ٣ فـي سـن   -
ــصيلة كلماتـــه ألفـــي    حـ

ــ ــي كلمـــ ة، ويفهـــــم ألفـــ
ويــستخدم جمــال  . كلمــة

 كلمــات، مــع  ٥ إلــى ٢مــن 
ــدم معرفـــــة قواعـــــد    عـــ

  .النحو

 سنوات تكـون    ٤ في سن    -
  . كلمة٢٠٠٠حصيلته 

 سـنوات تــصبح  ٥ فـي سـن   -
 كلمة، مـع    ٢٥٠٠حصيلته  

مزيـــد مـــن الـــتحكم فـــي  
  .إيقاعات الصوت والنطق

 مرحلـة تــسبق تكــوين  -١
  :المفاهيم

.(  التمركز حـول الـذات   -
ألشــــــــــــياء يــــــــــــدرك ا

واألشخاص من خـالل ذاتـه     
.(  

ــى   - ــاة علـــ ــفاء الحيـــ  إضـــ
ــياء غيــر    ــات واألش الكائن

  .الحية

يتخيـل  (  اللعب التوهمي    -
  ).العصا أصبحت حصان 

 يـــدرك األشـــياء حـــسب -
ــوم   ــا، وال يقـــــــ مظهرهـــــــ

  .بالتفكير التأملي

ــاء  - ــياء بنــ ــصنف األشــ  يــ
على صفة واحـدة، ويعجـز      
عــن تــصنيفها علــى أســاس  
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  .أكثر من جانب

يتــــــــــسم تفكيــــــــــره   -
  .باالستدالل التحويلي

  : المرحلة الحدسية-٢

ــكال  - ــصنف األشــــــ  يــــــ
الهندسية على أسـاس أنهـا      

  .صفة واحدة

(  ال يدرك معنى البقـاء       -
صـفة الحجـم مـع اخـتالف     

  ).الشكل 
  
   

  
  

  
  
  
  
  

  

  ) سنة ١٢ إلى ٦من ( الطفولة المتأخرة 

  
  الجانب العقلي  الجانب النفسي اإلنفعالي

  . استقرار نفسي-

ــين - ــون دور المعلمــــــــ  يكــــــــ
واألخــــــــصائيين النفـــــــــسيين  
ووســــائل اإلعــــالم مــــؤثراً فــــي 
ــه    ــل بذاتـ ــعور الطفـ ــدعيم شـ تـ
وحمايتــــه مــــن أثــــر المواقــــف 
ــك مـــن خـــالل     ــية، وذلـ القاسـ
ــرامج    ــب والبــــ ــراءة واللعــــ القــــ

  .الهادفة

يصنف بياجيه مرحلـة التفكيـر      
فــي هــذه المرحلــة بأنهــا تعتمــد     
علــى الخبــرة الحــسية الملموســة،  

 العقليـــة المحـــسوسة   والعمليـــات
  :هي

ــات القلــــــب -١ الــــــضرب (  عمليــــ
  ٣=٤÷١٢....١٢=٣×٤): والقسمة

أرقــــام : التــــصنيف فــــي فئــــات-٢
  .زوجية وأرقام فردية

ــسل-٣ ــام  : التسلـ ــب أرقـ ــل ترتيـ مثـ
  .معينة ترتيبا تصاعديا أو تنازلياً
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  ) سنة ١٥ إلى ١١من ( الطفولة المراهقة 

  
  جانب العقليال  الجانب النفسي اإلنفعالي

  . استقرار نفسي-

ــين - ــون دور المعلمــــــــ  يكــــــــ
واألخــــــــصائيين النفـــــــــسيين  
ووســــائل اإلعــــالم مــــؤثراً فــــي 
ــه    ــل بذاتـ ــعور الطفـ ــدعيم شـ تـ
وحمايتــــه مــــن أثــــر المواقــــف 
ــك مـــن خـــالل     ــية، وذلـ القاسـ
ــرامج    ــب والبــــ ــراءة واللعــــ القــــ

  .الهادفة

 يعتمد على التفكير المجـرد      -
  .في حل المشكالت المختلفة

يضا نموا فـي المهـارات       يحدث أ  -
العقليــــة والقــــدرات الرياضــــية 
كحــــساب النــــسب والتفكيــــر 

  .االستقرائي واالستنباطي
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