
 الحادي والعشرونالعدد  -المجلد الخامس                                  مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية          

DOI: 10.21608/mjaf.2019.13934.1263                                                                                                          603  

 تحقيق هويه التصميم الجرافيكي باستخدام االتزان بين األشكال الهندسية

Achieving the identity of the graphic design using the balance between 

geometric shapes 

 د/ منى محمود محمود على م.

 جامعه حلوان –كليه الفنون التطبيقيه  - بقسم الطباعه والنشر والتغليف مدرس

Dr. Mona Mahmoud Mahmoud Ali 

Lecturer, Department of Printing, Publishing and Packaging  - Faculty of Applied Arts - 

Helwan University 

monamahmoud1981@gmail.com   

 -البحث: ملخص 

هذا هو  -واقع الجرافيكي إلىأطلق فكرك للعنان واسبح فى عالم الخيال لتترجم ما تخيلته طبقاً لألسس العلميه للتصميم 

الذي هو نهج إبداعي يقوم به مصمم من أجل إيصال  فنون االتصال البصريإحدى التصميم الجرافيكي من  التصميم،

ويستخدم المصمم مجموعه من العناصر المعنوية كاإلتزان والتناغم واالنسجام والتباين  المستقبل،رسالة إلى المتلقى أو 

  أهدافه.ومجموعه من العناصر الماديه مثل الخطوط واألشكال الهندسية والصور ليخلق فكرته المرئية التى تحقق 

 المطبوعات.والكتالوجات وغيرها من  والمجالت والصحفالتصميم الجرافيكى فى تصميم أغلفة الكتب  وُيستخدم فن

وتشتمل الصفحه المصممه على مجموعه من العناصر التصميمية التى تصاغ فى قالب واحد والتى يجب أن تتكامل فيما 

 بينها لتحقق اإلبداع التصميمى.

عناصر نظرية وتطبيقية، حيث تشتمل الدراسة النظرية على توضيح أهمية التصميم الجرافيكى و وينقسم البحث إلى دراسة

، ثم الدراسه التطبيقيه قواعد االتزان لتحقيق هوية التصميم الجرافيكيو مبادئ البناء الجرافيكي للتصميمو البناء الجرافيكي

 الهوية،يجعلها قادرة على تحقيق االتزان فى التصميم وبالتالى تحقيق  الهندسية بشكلعلى توظيف األشكال  اعتمدت والتى

 اإلبداع.هذا يحقق بساطة التصميم ويخلق و

استخدام األشكال الهندسية )المربع والدائره والمثلث والمستطيل( فى عمل  -األولى: المرحله  -وانقسمت إلى ثالث مراحل

عمل تصميمات بدمج األشكال الهندسية مع استخدام االتزان المتماثل أو غير  -الثانية: المرحله  -مجموعة من التصميمات 

بعرضها على مجتمع العينة لقياس مدى تقبلهم -تحليل للتصميمات المنفذه  -الثالثه: المرحله  -المتماثل أو الحسي

 للتصميمات المتنوعه ودرجة نجاحها. 

 -: البحثمشكله 

تجاهل بعض مصممى الجرافيك الستخدام األشكال الهندسية بأنواعها بهدف تحقيق االتزان عند القيام ببناء التصميم 

 الجرافيكي. 

 هدف البحث

 .تحقيق هوية التصميم من خالل استخدام االتزان بين األشكال الهندسية

 -البحث:  أهمية

 يجعلها قادره على تحقيق االتزان وهويه التصميم الجرافيكي.  الهندسية بشكلاالعتماد على توظيف األشكال 

 -البحث: فرض 

 .تحقيق التكامل بين األشكال الهندسية مع الحفاظ على االتزان والتباين ينتج عنه بساطة التصميم وخلق اإلبداع

mailto:monamahmoud1981@gmail.com
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  -البحث: حدود 

 الحدود المسموح بها إلتمام متطلبات البحث على الوجه األكمل. :الزمانيةالحدود 

 استخدام األشكال الهندسية بأنواعها لتحقيق االتزان عند بناء التصميم الجرافيكي. -: الموضوعيهالحدود 

إلتمام متطلبات البحث على  -من خريجي كلية الفنون التطبيقية  عاملون فى مجال التصميم الجرافيكيال :المكانيةالحدود 

 الوجه األكمل.

 -البحث: منهج 

استخدم البحث المنهج الوصفى وكذلك المنهج التجريبي حيث تم تصميم مجموعة من التصميمات وتحليلها واستعراضها 

 لتحقيق الهدف المرجو من البحث.  -من خالل مجتمع العينة لقياس مدى تقبلهم للتصميمات ودرجة نجاحها 

  -المفتاحيه: الكلمات 

 .المحاذاه الهندسى،الشكـــل  الهويه، ،الجرافيكي التصميم االتزان،

Abstract 

 Let your imagination swim in the fantasy world to translate what you imagined according to 

the scientific foundations of graphic design to reality- This is a design. 

Graphic design is one of the art of visual communication is an innovative approach by the 

designer to deliver a message to the recipient. The designer uses a variety of elements such as 

harmony, balance, contrast and physical elements such as lines, shapes and images to create 

his visual idea that achieves his goals. 

Graphic art is used in the design the cover of, books, magazines, newspapers and catalogs. – 

the design must include some design elements that integrated to achieve creative design. 

Research problem 

Ignore some graphic designers to use geometric shapes of all kinds in order to achieve balance 

when doing graphic design 

Research Goal 

 Achieving design identity through the use of balance between geometric shapes. 

Research importance 

Rely on the use of geometric shapes in a way that is able to achieve balance and the identity 

of graphic design. 

Research Force 

 Integrating geometric shapes while maintaining balance and contrast results in simplicity of 

design and creation of creativity. 

Research Methodology 

The research used descriptive analytical as well as experimental method where a set of 

designs were designed, analyzed and reviewed through the sample community to measure 

their acceptance of designs and the degree of success. 

Key Words: 

Balance ,Graphic Design ,Identity ,Geometric Shape ,Alignment. 
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     Literature Reviewالنظرية  الدراسة :أوال 

 -مقدمه: 

 بر عدد منباه أكيجب علينا أن نكون على قناعة دائمة أن التصميم لن يجذب كل المتلقين، ولكنه يسعى دائماً لجذب انت

 اديمى منتج خالل الطباعة إل رسالته منحيث يتم توصيل األفكار التى صاغها المصمم للتعبير عن مضمون  المتلقين،

ي جرافيكملموس. ويوجد العديد من المجاالت للتصميم الجرافيكي حيث يضم تصميم العالمة التجاريه واإلعالن ال

رافيكي وتصميم التغليف الج والكتب(لصحف وا )المجالتوواجهات المستخدم الجرافيكية والمطبوعات الجرافيكية 

 والتصميم الجرافيكي الحركي والتصميم الجرافيكي البيئي.

  أهمية التصميم الجرافيكي: -البند األول

طريق  بداع عنأسهمت التكنولوجيا فى تحقيق اإل التكنولوجي، حيثنال التصميم الجرافيكي نصيباً كبيراً من التطور 

مع إمكانيه  منها،استخدام الحاسب اآللى فى رسم األشكال الهندسية وتعديلها بم يتناسب مع تحقيق الهدف التصميمى 

  الجرافيكي.التغيير بكل سهولة فى األحجام واأللوان ليحقق االتزان والتباين فى التصميم 

  -: فىالجرافيكي وقد ظهرت أهمية التصميم 

 التأثير على المتلقي عن طريق توجيه البصر ليلفت المصمم النظر إلى شئ محدد فى التصميم.  -

لك يجب عين )لذميقوم بفعل معين مثل التبرع أو شراء شئ  لكييدفعه  المستقبل، حيثالتأثير على سلوك المتلقي أو   -

 تحديد الهدف من التصميم(. 

 )وقدراء لتصميم الجيد على تشجيع المجموعة المستهدفة لإلقبال على شحيث يساعد ا -يجالمساعدة على عملية الترو -

 يكون دون دافع من المتلقى أو المستهلك لشراء أو اقتناء هذا المنتج(.

 .يمالقدرة على تغيير القناعات لدى المتلقين حول منتج معين بتشجيعهم عليه دون غيره حسب هدف التصم  -

المكونات ف ميم،للتصوكما نعلم أنه لصياغة التصميم الجرافيكي علينا أن نضع فى االعتبار المكونات المادية والحسية 

 عكه واإليقاوالحرن والمكونات الحسية هى الوحده والتواز واللون،المادية هى الخط والنقطة واألشكال الهندسية والرسوم 

اء لتباين لبنفرضه فإننا نركز على التكامل بين األشكال الهندسية واالتزان واوولنحقق هدف البحث  -والتباين والسيادية

 تصميم جرافيكي ناجح يحقق الغرض والوظيفة التى ُصمم من أجلها. 

 -الجرافيكي: عناصر البناء  -الثانى: البند 

  Geometric Shape   -الهندسى: الشكـــل  -2/1

وتنقسم األشكال إلى أشكال منتظمه  -وتوصيلها ببعضها لتشكيل شكل معّينالشكل هو تجّمع لمجموعة من الخطوط، 

)كاألشكال الهندسية( واألشكال غير المنتظمة ، وُيعرف الشكل الهندسي بأنه ذلك الشكل المحّدد الذى يمتلك قياسات وأبعاداً 

ولعلنا اآلن نسرد .  1ى تحقق التعريفوزوايا معّينة، مثل المستطيل والمثلّث والمربع والدائره وغيرها من األشكال الت

 .2سريعاً األشكال الهندسية وتأثيرها على المتلقي

 

 

 

                                                           
1  Edited  0172-3-ThoughtCo, Retrieved 7  ? "s GeometryIWhat ), "2016-10-Russell (1 Deb 
2 esignd-graphic-utstandingo-https://www.fotor.com/blog/make 



 لحادي والعشروناالعدد  -لخامس االمجلد                                  مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية          

363 

 -الدائره: -2/1/1

لخطوط ية تتبع االبشر هى أحد األشكال األكثر انتشاراً فى التصميم الجرافيكي لدالالته القوية. وعلينا أن نعلم أن العين

هي تمثل ف؛ لذلك فأو حوا ونظًرا ألن الدائرة عبارة عن خط ال ينتهي أبًدا وال يتحدد بأية زوايا شديد،المتصلة بدقه وبتتبع 

 ل.الحركة واالكتمال، والدائره كثيرة االستخدام فى التصميمات التى تبحث عن الحركة والحيوية واالتصا

 -: والمربعالمستطيل  -2/1/2

ظام شعور بالنحان الهما يدالن على االستقرار والثبات والثقة. إنهما يمنعند استخدام المربع والمستطيل فى التصميم فإن

 فضل العملميم ويويفضل العمل بهما فى التصميم إلعطاء الثبات والقوة إلى جانب المرونة والحيوية فى التص والتنظيم،

 .واإلتزان القوةبهما فى التصميمات التى تدعوا إلى 

 -: المثلث -2/1/3

و ال لليسار م ألسفعند استخدام المثلث فى التصميم فإن أكثر ما يهمنا هو إتجاه رأس المثلث فى التصميم هل إلى أعلى ا

 التقدم.أو  القمةنها تعطى االستقرار والقوه والوصول إلى أل -لليمين ...الخ

عين ن حركة المزيًدا ال الهندسيه تخلق موعند التعامل مع المربع والمستطيل والمثلث فإن الزوايا المتكونة من هذه األشك

 ولهذا علينا استخدامهم بحذر فى التصميم الجرافيكي. والتى قد تعطى تأثيراً متقلًبا أو مزعًجا؛

فى  يته لنبدأم ونوعوترى الباحثة أنه عند استخدام األشكال الهندسية فى التصميم يجب أن نضع فى االعتبار طبيعة التصمي

لتصميم اى أنتج الهندسية المناسبة التى تعبر عن هوية التصميم وتحقق وسيلة االتصال المناسبة التاستخدام األشكال 

 الجرافيكي من أجلها.

  -للتصميم: مبادئ البناء الجرافيكي  -الثالث: البند 

 .. إلخ،والتباينيعتمد أسس التصميم وعناصره بشكل رئيسي على العناصر الحسية التى تحقق االتزان والحركة واإليقاع 

وإلى جانب هذا فإن هناك مبادئ للتصميم ينبغي االهتمام بها، هذه المبادئ هى التى تفصل عادة التصميم المتميز عن 

التصميم السيئ. كل هذه المبادئ لها عالقة بين بعضها البعض لتظهر التصميم الجيد وهذه المبادئ هى المحاذاه بين 

  -: يأتيموضحه فيما  وهي، الحفاظ على مركز ثابت لجذب العيناصر المرئية وللعن والتنظيم المنطقىالعناصر 

  Alignment المحاذاه: -3/1

المحاذاة هى طريقه لترتيب بدايات ونهايات العناصر الجرافيكيه الماديه مع بعضها البعض لتعطى اإلحساس بالترتيب 

األمر ترتيب العناصر ترتيبا منطقياً متسلسالً لنحقق المحاذاه، ( ويتطلب 1والتنظيم والترابط المطلوب من التصميم ) شكل 

ولكن فى بعض التصميمات  قد نرتب العناصر دون محاذاه ولكننا قد نصل أيضاً إلى تحقيق التناغم والتناسق فى التصميم 

وهذا يرجع إلى قدرة المصمم الجرافيكي ومدى خبرته
3

. 

 

                                                           
3 /design-principle-online.com/alignment-https://254 

https://254-online.com/alignment-principle-design/
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 العناصر( يوضح المحاذاه بين بدايات 1)شكل 
 

 logic organizing of visual element Theالمرئية المنطقى للعناصر  نظيمالت -3/2

إذا تم استخدام عنصر أو عنصرين فى التصميم فإن هذا يعطى مظهراً جيداً للتصميم ووضوح الرساله المراد توصيلها إلى 

استخدام أكثر من عنصر فى التصميم وتوزيعهم بشكل غير منظم فإن هذا يعطى اإلحساس  (، وعند2المتلقى )شكل

( كما أنه يشعر بالتشتت فى فهم مضمون الرساله التى يرغب 3)شكلبالفوضى وعدم اإلحساس بالنظام والراحة للمتلقى 

فعليه توخى الحذر واستخدام ولكن إذا اضطر المصمم إلي استخدام أكثر من شكل فى التصميم  توصيلها،المصمم فى 

 .التصميم إلخ( فىالعناصر بشكل دقيق ومنظم ليحقق )االتزان والتناغم واالنسجام ...
 

 
 (3(                   شكل )2)شكل 

 استخدام أكثر من عنصر فى التصميم
 

     eye Maintain a constant center to attract the -العين: الحفاظ على مركز ثابت لجذب  -3/3

يجب االهتمام بوضع أهم العناصر التى نرغب فى توصيلها إلى المتلقى فى التصميم في مركز الوزن البصري، ومن 

إلى جانب هذا يمكن  البصري،فى التصميم للحفاظ على المركز المقياس الذهبى أو القاعدة الثالثية  األفضل اتباع نظرية

 يؤكد على جذب العين. الذياستخدام التباين 
 

 االتزان لتحقيق هوية التصميم الجرافيكي: -الرابع: البند 

تنظيم وهو يعنى أيضاً  ،األخرىاالتزان هو االعتدال فى توزيع العناصر بشكٍل عادل حتى ال ترّجح كفة الميزان عن الكفة 

وال يمكن أن نصل إلى تحقيق هذا االتزان إال من خالل التنظيم  باالستقرار،العالقة بين مكونات التصميم لتحقيق اإلحساس 

تزان بين االتزان المتماثل أو غير المتماثل ويتنوع اال االتزان،والتناغم والترابط بين العناصر وتوزيعها بشكل يحقق أنواع 

 توضيحاً لهما. يلي. وفيما يخدم تصميماً  الذيولكل منهم غرضه  الحسي،أو اإلشعاعى أو 

 Symmetrical Balance  -المتماثل: التوازن  -4/1

االتزان المحوري: أي على جانبي محور االرتكاز سواء كان رأسياً أو أفقياً أو قطرياً، وفيه تتطابق يطلق عليه أيضاً 

ومن مميزاته أنه يعطى مظهراً رسمياً للتصميم ويسهل توزيع  (،4األشكال والكتل والخطوط التى فى التصميم )شكل

من عيوبه أنه يعطى اإلحساس بالملل فى بعض تطبيقاته وعلى األخص عند تناظر للصوره حول محور  عناصره، ولكن

 التصميم، ويفضل استخدام مثل هذا النوع من االتزان فى التصميمات الرسمية والتصميمات الهندسية.
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 االتزان المتماثل (4)شكل 

 

 Asymmetrical Balance -المتماثل: االتزان غير  -4/2

(، ويعطى هذا 5)شكل فى هذا النوع من االتزان ال تتطابق األشكال، فقد تختلف في اللون أو الشكل أو الملمس أو غير ذلك

المتلقى، ألنه يمنحها اإلحساس بالحركه والحرية ويشد االنتباه إلى  النوع من االتزان القدرة على اإلبداع وأكثر متعة لعين

العناصر التيبوغرافيه المستخدمة إذا ما قورن باالتزان المتماثل، ولكنه يتطلب الدقة والمهارة العالية من قبل المصمم 

 ليحققه دون أن يطغى أى عنصر على غيره من العناصر وأن يحقق الخصائص المعنويه للتصميم.

 

 

 يمثل اإلتزان غير المتماثل (5)شكل 

 

 Radiation Balance - اإلشعاعي:االتزان  -4/3

وهذا النوع يعطي إحساًسا  (.6إشعاعى)شكليتحقق هذا النوع من االتزان عند توزيع عناصر التصميم بشكل دائري أو 

بالحركة والحيوّية. لكن هذا النوع ال يستخدم بكثرة فى التصميم؛ ألن المصممين يواجهون المشاكل فى تخطيط مثل هذا 

 .النوع

 
 اإلتزان اإلشعاعى (6شكل )
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    -الحسي: تزان اال -3/4/4

وإنما يعتمد على اإلحساس بالتوازن، وهو يعطي حرية أكبر  (،7ال يعتمد على محور أو نقطة ارتكاز ظاهرة )شكل 

للمصمم، لكن تحقيق هذا االتزان ليس باألمر السهل، فقد يعتمد على عوامل مركبة من تقدير ثقل األلوان ونسبة الفراغ 

 .المتناسبة حول األشكال، ومدى قرب أو بعد الكتل عن محور االرتكاز الوهمي

 
 اإلتزان الحسي (7شكل )

 الدراسة التطبيقية:  -ثانيا: 

على توظيف األشكال الهندسية بشكل  تم االعتمادإلثبات أهمية البحث فى استخدام األشكال الهندسية ليحقق هوية التصميم، 

 اإلبداع.هذا يحقق بساطة التصميم ويخلق يجعلها قادره على تحقيق االتزان فى التصميم وبالتالى تحقيق الهوية، و

 البحث وتوضيح أهميته يتطلب هذا ثالث مراحلولتحقيق هدف 

استخدام األشكال الهندسية )المربع والدائره والمثلث والمستطيل( فى عمل مجموعة من التصميمات  -: األولىالمرحله  -

سم، كل شكل هندسى على حده إلى جانب الحفاظ على أسس التصميم الجرافيكي الملموسة لتحقيق 25×17.5بمساحه 

 الهويه واالتزانوهو هدف البحث 

سم مع استخدام  25×20عمل تصميمات بدمج األشكال الهندسية معاً فى تصميم واحد بمساحة  -: الثانيةالمرحله  -

 االتزان المتماثل أو غير المتماثل أو الحسي

هم متخصصون فى مجال التصميم من  من)العينة بعرضها على مجتمع -تحليل للتصميمات المنفذه  -: الثالثهالمرحله  -

خريجي كليه الفنون التطبيقية ويعملون فى مجال التصميم الجرافيكي( لقياس مدى تقبلهم للتصميمات المتنوعه ودرجه 

 نجاحها. 

 استخدام شكل هندسى واحد لتحقيق االتزان  -األولى: المرحلة 

الهدف من هذه المرحلة هو استخدام شكل هندسى واحد بأحجام وزوايا مختلفه لبناء تصميم يصلح كغالف كتاب أو قصة 

مع الحفاظ على أسس  المطبوع(ليحقق الغرض من التصميم وهو توصيل الرسالة إلى المتلقى )بما يعبر عن مضمون 

 التصميم الجرافيكي الملموسة ومن أهمها االتزان. 

 -التصميم: استخدام المثلث فى بناء  -1/1

( واالعتماد على تغيير حركة وحجم المثلث إلعطاء الشعور 8تم استخدام المثلث كوحده فى البناء التصميمى )شكل

 فى التصميم. الحسيوقد حقق هذا وحده التكوين كما أنه اعتمد على التوازن  –بالحركة واالنسجام 
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 الحسييوضح استخدام المثلث فى التصميم مع تحقيق االتزان  (8)شكل 

 

 -التصميم: فى بناء  استخدام الدائره -1/2

( على التنوع فى أحجام الدوائر إلعطاء الشعور بالحركه فى التصميم واعتمد أيضاً على التباين بجعل 9اعتمد شكل )

 وهو يحقق الشعور باالتزان الحسي. مجموعة من الدوائر ملونة باللون األسود مع الدوائر البيضاء

 

 

 جام فى تحقيق االتزان فى التصميماستخدام الدوائر مختلفة األح (9)شكل 

 -التصميم: فى بناء  استخدام المستطيل -1/3

( على استخدام المستطيالت بأحجام متنوعة إلعطاء الشعور بالحركة فى التصميم ولم يعتمد على التباين 10إعتمد شكل )

 الشعور باالتزان الحسي. وحقق

 
 استخدام المستطيالت فى بناء التصميم (10)شكل 
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 -التصميم: فى بناء  استخدام المربع -1/4

( على استخدام وحدات صغيره من المربعات للتعبير عن شكل تصميمى معين مع 11اعتمد فى هذا التشكيل )شكل 

م وهو هنا أيضاً قد حقق باستخدام األبيض واألسود فى التصميتكرارها بشكل ثابت مع الحرص على إظهار التباين 

 المطلوب.

 
 لرسم التصميم متنوعةالمربع بأحجام  ( إستخدام11)شكل 

 

وقد نجح  –استخدام المربع واعتمد فى التشكيل على عين المتلقى الستنتاج شكل المربع  ( تم12تجربه أخرى )شكل

بناء التصميم وإن كان يشوبه بعض التكدس واالزدحام لذلك فهو فى احتياج إلى تقليل المربع فى الحفاظ على التباين فى 

 .بعض العناصر المتكررة

 
 إستخدام المربع فى التصميم (12)شكل 

 

 استخدام األشكال الهندسية لتحقيق هوية التصميم واالتزان -المرحلة الثانية: 

الهندسية لقياس مدى قدرة المصمم على استخدامهم معاً ليحقق هوية اعتمدت هذه المرحلة على التداخل بين األشكال 

التصميم مع الحفاظ على االتزان ويعطى الشعور بالتناغم والحركة ومنه أيضاً قد تفسر مدلوالت ورموز خاص بالرسالة 

 -يلي نعرضهم: وفيما  -رب تصميميةالتي يريد المصمم توصيلها إلى المتلقي، واشتملت هذه المرحلة على أربعة تجا

 تصميم وحدة هندسية مع اتزان حسي - األول:التصميم  -2/1

( تم الدمج بين األشكال الهندسية لتكوين وحدة تصميمية واحدة وتكرارها بشكل متزايد ليكون 13فى هذا التصميم )شكل

 التصميم مع استخدام اللون األبيض واألسود لتحقيق التباين، واستخدم االتزان الحسي.
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 التداخل بين األشكال الهندسية لبناء التصميم باالتزان الحسي (13)شكل 

 

 تصميم وحدة هندسية وتكرارها باالتزان غير المتماثل: -التصميم الثاني:  -2/2

( تم استخدام مجموعة األشكال الهندسية فى تحقيق االتزان، حيث قام المصمم بتصميم جزء 14فى هذا التصميم )شكل 

 وحافظ على وضوح األشكال الهندسيه بالتباين. -وتكراره باتزان غير متماثل ليحقق الوحدة والتناغم والترابطواحد فقط 

 
 تصميم وحدة هندسية وتكرارها باتزان غير متماثل (14)شكل 

 

 تصميم وحدة هندسية وتكرارها باتزان متماثل مع خلق مسار للعين  -التصميم الثالث:  -2/3

( لبناء تصميمه وتحقيق االتزان 15المصمم على تكوين وحدة هندسية واحدة وتكرارها بشكل متزن شكل )يوضح اعتماد 

اعتمد هذا التصميم أيضاً على إظهار التباين والتناغم والحركه لتحقيق هويه استخدام األشكال  -المتماثل فى التصميم

 الهندسية فى تحقيق االتزان.

 
 تكرارها باتزان متماثل مع خلق مسار للعينتصميم وحدة هندسية و (15)شكل 
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 فى توزيع العناصر الهندسيه  الحسياالعتماد على االتزان  -الرابع: التصميم  -2/4

( 16وشكل ) فكرته،لم يضع المصمم قاعده ثابته فى بناءه للتصميم الجرافيكي واعتمد على االتزان الحسي لنجاح      

 التصميم.يوضح استخدام األشكال الهندسية فى تحقيق هوية 

 
 فى توزيع العناصر الهندسية الحسياالتزان  (16)شكل 

 

بعرضها على مجتمع العينة لقياس مدى تقبلهم  -تحليل للتصميمات المنفذة  -المرحلة الثالثة: 

 للتصميمات المتنوعة وقياس 

 المردود هدف الدراسة

ولتحقيق هدف البحث وهو  اثبات أهمية إستخدام األشكال الهندسيه ليحقق هوية التصميم ويحقق االتزان تم تصميم أربعة 

( روعى فى هذه التصميمات العناصر المادية والمعنوية للتصميم الجرافيكي 16, 15, 14, 13نماذج متمثلة فى األشكال)

مصمم من العاملين فى مجال التصميم الجرافيكى للمطبوعات، ثم 100، وتم عرضها على مجتمع العينة والمكون من 

أسئلة  لكل تصميم  إلثبات  أنه يجب على مصممى الجرافيك عدم تجاهل أهمية بساطة  5عرض استبانة مكونة من 

 التصميم بالتركيز على استخدام األشكال الهندسيه فى بناء التصميم الجرافيكي وتحقيق االتزان. 

بجامعه  –االستبيان تم عمل تحليل إحصائى لنتائج هذا االستبيان فى مركز الدراسات اإلحصائية والقياسية وبعد إجراء 

 رض تحليل نتائج هذه االستبيانات.القاهرة وفيما يلي ع

  -نتائج تحليل أسئلة االستبيان: 

اآلراء على األربعة تصميمات التي تم تضم كل من الجداول التالية فرضاً واحداً من أسئلة االستبيان، ثم تحليلها لقياس 

إعدادها وطرحها على القائمين بالعمل فى مجال التصميم الجرافيكي لقياس أهمية استخدام األشكال الهندسية ومدى نجاحها 

 فى تحقيق هوية التصميم واالتزان.

 أمكن بناء تصميم جرافيكي بالوحدة بين األشكال الهندسية:  -الفرض األول: 

أمكن بناء  -( إجابات االستبيانات المعروضة على مجتمع العينه بالنسبه للفرض األول وهو1يوضح الجدول التالي)جدول

والرسم البيانى  -وظهرت نتيجه اإلستبيان طبقاً لما هو موضح فى الجدول -تصميم جرافيكي بالوحده بين األشكال الهندسيه

 (.1رقم )
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 لفرض األوللنتيجة االستبيانات ( 1جدول )

 

 المجموعات

 التصميم األول االجمالى

 (13شكل)

التصميم 

 الثانى

 (16شكل)

التصميم 

 الثالث

 (15شكل)

التصميم 

 الرابع

 (14شكل)

أمكن بناء تصميم 

جرافيكي بالوحدة بين 

 األشكال الهندسية

 ال
 29 4 5 11 9 العدد

% 8.8% 10.8% 4.9% 3.9% 7.1% 

الى 

 حد ما

 34 11 7 1 15 العدد

% 14.7% 1.0% 6.9% 10.8% 8.3% 

 نعم
 345 87 90 90 78 العدد

% 76.5% 88.2% 88.2% 85.3% 84.6% 

 االجمالى
 408 102 102 102 102 العدد

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 ونجد من الجدول السابق أن:

أمكن بناء تصميم باالعتماد على األشكال  % رضاء لدى المصمم حيث76.5( حقق بنسبه 13التصميم شكل ) -

 الهندسية اتزان حسي.

% رضاء لدى المصمم أمكن بناء تصميم باالعتماد على األشكال الهندسية 85.3( حقق بنسبه 14التصميم شكل )   -

 باالتزان غير المتماثل. 

ماد على األشكال % رضاء لدى المصمم حيث أمكن بناء تصميم باالعت88.2( حقق بنسبه 15التصميم شكل ) -

 الهندسية باتزان متماثل مع خلق مسار للعين.

% رضاء لدى المصمم أنه أمكن بناء تصميم باالعتماد على األشكال الهندسية 88.2( حقق بنسبه 16التصميم شكل ) -

 وتحقيق االتزان الحسي.

 
 (1)بيانى رسم 

 

هو اختبار إحصائي يتم تطبيقه لدراسة العالقة بين  (Chi-Square) اختبار كاي تربيع( هو 2االختبار التالى )جدول     

وهنا يوضح مدى االختالف بين الفرض األول بالمقارنة بين  -متغيرين لمعرفة ما إذا كان هنالك عالقة بين المتغيرين أم ال

 التصميمات المعروضة لبيان مدى تحقيق الهدف من الدراسة.
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 (2جدول )

 2اختبار الـ كا

 
 مستوى المعنويه درجات الحريه 2كا 

Pearson Chi-Square 

 اختبار كاي تربيع
a18.227 6 .006 

 

وهذا يعنى أنه أمكن استخدام األشكال الهندسية فى بناء  0.005من االختبار السابق نجد أن مستوى المعنويه أكثر من 

 تصميم جرافيكي ناجح.

 االتزانحقيق التصميم إلحدى أنواع ت -الثانى: الفرض 

تحقق  -( إجابات االستبيانات المعروضة على مجتمع العينة بالنسبة للفرض الثانى وهو3التالى)جدوليوضح الجدول   

 (.2والرسم البيانى رقم ) -وظهرت نتيجة االستبيانات طبقاً لما هو موضح فى الجدول -التصميم إحدى أنواع االتزان 

 الثاني( نتيجة االستبيانات للفرض 3جدول )

 

 التصميمات

 االجمالى
التصميم 

 االول

 (13شكل)

التصميم 

 الثانى

 (16شكل)

 التصميم الثالث

 (15شكل)

التصميم 

 الرابع

 (14شكل)

حقق التصميم إحدى 

 أنواع االتزان

 ال
 26 5 5 6 10 العدد

% 9.8% 5.9% 4.9% 4.9% 6.4% 

الى 

 حد ما

 52 14 9 8 21 العدد

% 20.6% 7.8% 8.8% 13.7% 12.7% 

 نعم
 330 83 88 88 71 العدد

% 69.6% 86.3% 86.3% 81.4% 80.9% 

  اإلجمالى
 408 102 102 102 102 العدد

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 ونجد من الجدول السابق أن:

 %.69.6( االتزان الحسي بنسبة 13حقق التصميم شكل ) -

 %. 81.4( االتزان غير المتماثل بنسبه 14حقق التصميم شكل ) -

 %.86.3( االتزان المتماثل مع خلق مسار للعين بنسبه 15حقق التصميم شكل ) -

 %.86.3( االتزان الحسي في توزيع العناصر الهندسية بنسبة 16حقق التصميم شكل ) -
 

 
 (2)بيانى رسم 

التصميم 
(13)شكل

التصميم 
(14)شكل

التصميم 
(15)شكل

التصميم 
(16)شكل

نعم

الى حد ما

ال
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وهنا يوضح مدى االختالف بين الفرض الثانى  (Chi-Square) تربيعاختبار كاي ( هو 4)جدولاالختبار التالى 

 الدراسة.مدى تحقيق هدف وفرض  االتزان لبيانموضوع البحث وبالمقارنة بين التصميمات المعروضة وهو تحقيق 

 (4جدول )

 2اختبار الـ كا

 
 2كا 

درجات 

 الحريه

مستوى 

 المعنويه

Pearson Chi-Square 

 إختبار كاي تربيع
a13.109 6 .041 

 

وهذا يعنى وجود اختالف بين التصميمات فى تحقيق نسبة  0.05من االختبار السابق نجد أن مستوى المعنويه أقل من 

االتزان المطلوبة فى التصميم الجرافيكي وعليه فقد حقق التصميم باستخدام األشكال الهندسية الهوية واالتزان للتصميم 

 ي.الجرافيك

 الحفاظ على مركز ثابت لجذب العين  المرئية معحقق التصميم التنظيم المنطقى للعناصر  -الثالث: الفرض 

تحقيق  -( إجابات االستبيانات المعروضة على مجتمع العينة بالنسبة للفرض الثالث وهو5التالى)جدوليوضح الجدول 

وظهرت نتائج االستبيان طبقاً لما هو  - الحفاظ على مركز ثابت لجذب العين المرئية معالتصميم التنظيم المنطقى للعناصر 

 (.3والرسم البيانى رقم ) -موضح فى الجدول التالى

 ( نتيجه االستبيانات للفرض الثالث5جدول )

 

 التصميمات

 االجمالى
التصميم 

 األول

 (13شكل)

التصميم 

 الثانى

 (16شكل)

التصميم 

 الثالث

 (15شكل)

التصميم 

 الرابع

 (14شكل)

حقق التصميم التنظيم المنطقى 

للعناصر المرئيه  مع الحفاظ 

 على مركز ثابت لجذب العين

 ال
 59 3 15 15 26 العدد

% 25.5% 14.7% 14.7% 2.9% 14.5% 

الى 

حد 

 ما

 202 32 63 47 60 العدد

% 58.8% 46.1% 61.8% 31.4% 49.5% 

 نعم
 147 67 24 40 16 العدد

% 15.7% 39.2% 23.5% 65.7% 36.0% 

 االجمالى
 408 102 102 102 102 العدد

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 ونجد من الجدول السابق أن

 نتيجة( حقق التنظيم المنطقي للعناصر ولكنه لم يضع مركزاً ثابتاً لجذب عين المشاهد حيث جاءت 13التصميم شكل ) -

مركزاً ثابتاً لرؤية العين وهذا يدل على أن االتزان الحسي قد ال يعطى  إلى حد ما% حقق 58.8االستبيانات أنه بنسبة 

 مركزاً ثابتاً لرؤية العين.

نتيجة ( حقق التنظيم المنطقى للعناصر مع وضع مركز ثابت لجذب عين المشاهد حيث جاءت 14)شكل التصميم  -

بناء وحدة هندسية وتكرارها باالتزان غير % حدد مركزاً ثابتاً لرؤية العين وهذا يدل على أن 65.7االستبيانات أنه بنسبة 

 أعطى مركزاً ثابتاً لرؤية العين. المتماثل
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 نتيجة( حقق التنظيم المنطقى للعناصر ولكنه لم يضع مركزاً ثابتاً لجذب عين المشاهد حيث جاءت 15)شكل التصميم  -

بناء وحدة هندسية وتكرارها مركزاً ثابتاً لرؤية العين وهذا يدل على أن  إلى حد ما% حقق 1.86االستبيانات أنه بنسبه 

 قد ال يعطى مركزاً ثابتاً لرؤية العين.باتزان متماثل مع خلق مسار للعين 

 نتيجة( حقق التنظيم المنطقي للعناصر ولكنه لم يضع مركزاً ثابتاً لجذب عين المشاهد حيث جاءت 16)شكل التصميم  -

مركزاً ثابتاً لرؤيه العين وهذا  إلى حد ما% حقق التصميم الترتيب المنطقى للعناصر وحقق 46.1االستبيانات أنه بنسبة 

 يدل على أن االعتماد على االتزان الحسي قد ال يعطى مركزاً ثابتاً لرؤية العين.

 

 
 (3)بيانى شكل 

 

وهذا يوضح مدى االختالف بين الفرض الثالث  (Chi-Square) اختبار كاي تربيع( هو 6)جدولاالختبار التالى 

 المرئية معحقيق التصميم التنظيم المنطقى للعناصر موضوع البحث وبالمقارنة بين التصميمات المعروضة من حيث ت

 الدراسة.لبيان مدى تحقيق هدف وفرض وأهمية  - الحفاظ على مركز ثابت لجذب العين

 (6جدول )

 2إختبار الـ كا

 
 مستوى المعنويه درجات الحريه 2كا 

Pearson Chi-Square 

 إختبار كاي تربيع
a71.177 6 .000 

 

وإن كل  المنفذه،وهذا يعنى أن هناك اختالفاً بين التصميمات  0.05من االختبار السابق نجد أن مستوى المعنويه أقل من 

وهذا يعنى نجاح  -الحفاظ على مركز ثابت لجذب العينمع تم بناؤه طبقاً للتنظيم المنطقى للعناصر الهندسية تصميم 

  المصممين.نها نالت القبول لدى استخدام األشكال الهندسية فى التصميم الجرافيكي وأ

 الحسية(  .. )العناصرنجح المصمم فى بناء الشكل وتحقيق الشعور بالحركه والتناغم -الرابع: الفرض 

نجح المصمم  -الرابع وهو( نتيجه االستبيانات المعروضة على مجتمع العينة بالنسبة للفرض 7التالى)جدوليوضح الجدول 

والرسم البيانى رقم  -وظهرت النتيجة طبقاً لما هو موضح فى الجدول  -فى بناء الشكل وتحقيق الشعور بالحركة والتناغم 

(4.) 
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 ( نتيجه االستبيانات للفرض الرابع7جدول )

 

 التصميمات

 االجمالى
التصميم 

 األول

 (13شكل)

التصميم 

 الثانى

 (16شكل)

التصميم 

 الثالث

 (15شكل)

التصميم 

 الرابع

 (14شكل)

نجح المصمم فى بناء الشكل 

وتحقيق الشعور بالحركه 

 والتناغم..) العناصر الحسية(

 ال
 57 8 10 10 29 العدد

% 28.4% 9.8% 9.8% 7.8% 14.0% 

الى 

حد 

 ما

 146 28 26 26 66 العدد

% 64.7% 25.5% 25.5% 27.5% 35.8% 

 نعم
 205 66 66 66 7 العدد

% 6.9% 64.7% 64.7% 64.7% 50.2% 

 االجمالى
 408 102 102 102 102 العدد

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 ونجد من الجدول السابق أن

 بناء الشكل وتحقيق الشعور بالحركة والتناغم. الخ% 64.7بنسبه  إلى حد ما( نجح المصمم 13)شكل فى التصميم  -

بناء الشكل ( قد نجح فيها المصمم فى 16، 15، 14% من مجتمع العينة أكدوا أن التصميمات الثالثة )64.7بنسبة  -

 وتحقيق الشعور بالحركة والتناغم.

 

 
 (4)بيانى رسم 

 

وهنا يوضح مدى االختالف بين الفرض الرابع  (Chi-Square) اختبار كاي تربيع( هو 8)جدولاالختبار التالى 

نجح المصمم فى بناء الشكل وتحقيق الشعور موضوع البحث وبالمقارنة بين التصميمات المعروضة للمقارنة ما إذا 

 الدراسة.لبيان مدى تحقيق هدف وفرض وأهمية  - بالحركة والتناغم

 (8جدول )

 2إختبار الـ كا

 
 مستوى المعنوية الحريةدرجات  2كا 

Pearson Chi-Square 

 اختبار كاي تربيع
a103.348 6 .000 
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وهذا يعنى أن هناك اختالفاً بين التصميمات ومما يعنى نجاح  0.05من االختبار السابق نجد أن مستوى المعنويه أقل من 

 اإلحساس بالتناغم والحركة.تحقيق األشكال الهندسية فى بناء تصميمات جرافيكية متكاملة مع 

 من الممكن تقسيم التصميم والخروج منه بتصميمات بنائية أخرى ُتستخدم فى تصميمات أخري: -الفرض الخامس: 

من الممكن  -( نتيجه اإلستبيانات المعروضة على مجتمع العينة بالنسبة للفرض الخامس وهو9يوضح الجدول التالى)جدول

وظهرت نتيجه االستبيانات طبقاً لما  -بتصميمات بنائية أخرى ُتستخدم فى تصميمات أخري تقسيم التصميم والخروج منه 

 (.5والرسم البيانى رقم ) -هو موضح فى الجدول

 ( نتيجه االستبيانات للفرض الخامس9جدول )

 

 التصميمات

 االجمالى
التصميم 

 األول

 (13شكل)

التصميم 

 االول

 (16شكل)

التصميم 

 االول

 (15شكل)

التصميم 

 االول

 (14شكل)

من الممكن تقسيم التصميم 

والخروج منه بتصميمات بنائيه 

أخرى تستخدم فى تصميمات 

 أخري

 ال
 53 10 7 7 29 العدد

% 28.4% 6.9% 6.9% 9.8% 13.0% 

الى 

حد 

 ما

 139 25 27 26 61 العدد

% 59.8% 25.5% 26.5% 24.5% 34.1% 

 نعم
 216 67 68 69 12 العدد

% 11.8% 67.6% 66.7% 65.7% 52.9% 

 اإلجمالى
 408 102 102 102 102 العدد

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 ونجد من الجدول السابق أن

( من القصور بالخروج منه بتصميمات جرافيكية جديدة ومتنوعة، 13التصميم شكل ) يعاني% )الى حد ما( 59.8بنسبه 

( بتصميمات 16، 15، 14% فإنه من الممكن الخروج من األشكال )67.6إلى  65.7وبنسب متقاربة تتراوح من 

يجعلها  ظيفها بشكلتووإلى قدرة المصمم وإبداعه على استخدام األشكال الهندسيه  ويرجع هذاجرافيكية أخرى ومتنوعة، 

 وهذا يحقق بساطة التصميم ويخلق اإلبداع. قادرة على إظهار هوية التصميم مع تحقيق االتزان

 

 
 (5)بيانى رسم 
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وهذا يوضح مدى االختالف بين الفرض الخامس  (Chi-Square) اختبار كاي تربيع( هو 8)جدولاالختبار التالى 

ما إذا أمكن تقسيم التصميم والخروج منه بتصميمات  التصميمات المعروضة للمقارنةموضوع البحث وبالمقارنة بين 

 الدراسة.لبيان مدى تحقيق هدف وفرض وأهمية  -بنائية أخرى تستخدم فى تصميمات أخري 

 (10جدول )

 2إختبار الـ كا

 
 مستوى المعنوية درجات الحرية 2كا 

Pearson Chi-Square 

 اختبار كاي تربيع

a95.504 6 .000 

 

وهذا يعنى أن هناك اختالفاً بين التصميمات وأنه  0.05من التحليل اإلحصائى السابق نجد أن مستوى المعنويه أقل من 

االتزان وهويه التصميم الجرافيكي  جديد ويحققيمكن الخروج من كل تصميم بتصميمات أخرى وبناء تصميم جرافيكى 

 واإلبداع.

 -النـتائـج: 

 %   أمكن بناء تصميم جرافيكى باالعتماد على األشكال الهندسية وتحقيق الوحدة واالتزان.88.2 %76.5بنسبه من  -1

% أمكن تحقيق أنواع االتزان المختلفه وهذا يدل على نجاح استخدام األشكال الهندسيه 86.3% إلى 69.6بنسب من  -2

 فى بناء تصميم جرافيكي.

أما الثالثة  -ثابتاً لرؤية العين، واعتمد على االتزان غير المتماثل% مركزاً  65.7( حقق بنسبه14التصميم شكل ) -3

وهذا يعنى أنه مع تنوع  -)إلى حد ما(  %61.8% إلى 46.2تصميمات األخرى فقد حققت نتائج االستبيانات بنسبه من 

 أنواع االتزان فقد ال يعطى هذا مركزاً ثابتاً لرؤية العين.

بناء الشكل ( قد نجح فيها المصمم فى 16، 15، 14)الثالثة وا أن التصميمات % من مجتمع العينة أكد64.7بنسبه  -4

 وتحقيق الشعور بالحركة والتناغم.

( بتصميمات 16، 15، 14% فإنه من الممكن الخروج من األشكال )67.6إلى  65.7بنسب متقاربة تتراوح من  -5

يجعلها قادرة  توظيفها بشكلوم األشكال الهندسية إلى قدرة المصمم وإبداعه على استخدا ويرجع هذاجرافيكية متنوعة، 

 وهذا يحقق بساطة التصميم ويخلق اإلبداع. على إظهار هوية التصميم مع تحقيق االتزان

 -التوصيات: 

بناء تصميم جرافيكى باالعتماد على األشكال الهندسية يحقق تصميماً ناجحاً، ويحقق االتزان بأنواعه المختلفة وقد ال  -1

 .العينمركزاً ثابتاً لرؤية يحقق 

 يحقق الشعور بالحركة والتناغم.بناء تصميم جرافيكى باإلعتماد على األشكال الهندسية مختلفة  -2

إستخدام مصمم الجرافيك لألشكال الهندسية فى بناء التصميم الجرافيكي يحقق هوية التصميم الجرافيكي واالتزان  -3

 ويخلق البساطة واإلبداع.
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