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ملخص البحث:
يهدف البحث الحالي إلى بناء إستراتيجية مقترحة لتحدد دور قيم الممارسة المهنية في تعزيز الهوية الثقافية المتضمنة في
محتوى التصميم  ،من خالل التأكيد على دور القيم اإلسالمية في تشكيل القيم اإلنسانية والمجتمعية ذات األولوية في
الممارسة المهنية لدى المصمم الجرافيكي ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لعينة قصدية عددها ( )63من
مصممي الجرافيك في المملكة العربية السعودية بلغ عدد المصممين السعوديون المشاركين ( ،)51ونسبتهم  ،%81في
حين بلغ عدد المصممين غير السعوديين المشاركين ( ،)12ونسبتهم  %19من حجم العينة وفق البيانات اإلحصائية
إلستبانة قيم الممارسة المهنية في مجال التصميم الجرافيكي .عرض البحث إطاراً نظريا ً تناول أدبيات مفهوم اإلبداع في
فك ر التصميم الجرافيكي المعاصر ،كما تناول أدبيات الممارسة المهنية المستدامة في ضوء رؤية المملكة  2030بين
الواقع والمأمول .تناولت إجراءات تطبيق البحث الخصائص الديموغرافية لعينة البحث ،وقيم الممارسة المستدامة للتصميم
ودورها في تشكيل الهوية الثقافية لمحتوى التصميم الجرافيكي .عرضت نتائج البحث اإلجابة عن أسئلة البحث وصوال إلى
بناء إستراتيجية مقترحة للتصميم الجرافيكي وفق ركائز القيم والهوية؛ تحدد دور قيم الممارسة المهنية المُستدامة لدى
المصمم في تعزيز الهوية الثقافية المتضمنة في المحتوى الثقافي للتصميم .وقد إنتهي البحث بعرض طبيعة القيم اإلنسانية؛
ودالالت الهوية الثقافية ذات الصلة بخصائص الممارسة المهنية للمصمم من خالل الربط بين المفاهيم النظرية والتطبيقية
التي تؤكد على التكامل بين القيم اإلسالمية واإلنسانية كمفاهيم ،وقيم تتشكل بمقتضاها الممارسة المهنية وفق شعور
المصمم بالمسؤولية األخالقية تجاه المجتمع ممثلة في نقل دالالت القيمة لآلخرين؛ ما يعزز بناء هوية ثقافية ذات طابع
مميز ،أوصى البحث ببناء مصفوفة لقيم الممارسة المهنية المستدامة تسهم في تحقيق مفاهيم الهوية الثقافية.

الكلمات المفتاحية:
إستراتيجية التصميم ،الممارسة المهنية ،الهوية الثقافية،التصميم الجرافيكي.
Abstract:
The current research aims to build a proposed strategy to determine the role of the values of
the professional practice in the promotion of the cultural identity of the contained in the
content of graphic design, through emplacing the role of Islamic values in the formation of
human and societal values of priority in the professional practice of graphic designer. The
researcher used the descriptive approach for analytical failure sample of number (63) of
’graphics designers in the Kingdom of Saudi Arabia, the number of Saudi designers
participants (51) accounting for 81% While the number of non-Saudi designers’ participants
(12) accounting for 19% the size of the sample according to the statistical survey data to
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identify the values of professional practice in the area of graphic design. The research
theoretical framework deal with the literature on the concept of the thought creativity of the
contemporary design, and the literature on the professional practice of sustainable
development in the light of the kingdom's Vision 2030 between reality and the hoped. The
procedures for the application of research, Addressed the demographic characteristics of the
research sample, Values in Sustainable practice of design, and
its role in the formation of the cultural identity of the content of graphic design. The research
results answered the search questions in order to build a proposed strategy for graphic design
according to the pillars of the values and identity to determine the role of the values of the
professional practice of sustainable design development in the promotion of cultural identity
;contained in the content of design. Research has introduced the nature of humanitarian values
and semantics of cultural identity related to the characteristics of the professional practice of
the designer through the linkage between the theoretical concepts, which emphasizes the
integration between Islamic and human values, concepts which formed the professional
practice according to the designer sense of ethical responsibility toward the community
represented in the transfer of the indications of value to others; to strengthen the of cultural
identity with a distinctive character. The research recommended to build a matrix of the
values of the professional practice of sustainable development and contribute to the realization
of the concepts of cultural identity.

Keywords:
design strategy. Professional practice, cultural identity, human values.

المقدمة ومشكلة البحث:
يُعد مجال التصميم الجرافيكي من المجاالت التي تعتمد على الجانب التقني في الممارسة المهنية الخاصة بها ،نتيجة وجود
وسائط إتصال الكترونية ورقمية متنوعة ُتسهم في تبادل المعرفة وإنتشار المعلومات بشكل سريع  ،هذا وألفراد المجتمع
دوراً كبيراً في تحديد طبيعة القيم التى تتشكل ثقافة المجتمع بمقتضاها؛ حيث تتم صياغة الخريطة المعرفية المرتبطة بالقيم
وفق عادات ومعتقدات ذلك المجتمع ،خاصة وأن القيمة تأخذ أهميتها وحضورها من حاجة أفراد المجتمع إلى وجود
إسترايجيات معرفية تنظم مضمون تلك القيم؛ لذلك يرى كل مصمم ترتيب ألولياته من القيم عند ممارسته المهنية ،مؤكداً
على الجانب الداللي والمعرفي الذى يعزز من خالله على قيم الهوية الثقافية.
هذا ومن المهم تحفيز العقل العلمي لدى المصمم ومنحه بيئة نوعية لإلنتاج اإلبتكاري والمتجدد؛ يمكن من خاللها الوصول
لتصميمات نوعية تعبر عن طبيعة ا لهوية الثقافية من خالل نمطين أساسيين :األول :النمط الثقافي الذي يختص بالمعاني
العلمية ،والفنية ،والرمزية ،والنظم والقيم المجتمعية ،والثاني :النمط التنموي الذي يُجسد المعاني المادية ،والتقنية،
ومكونات المنظومة الثقافية .حيث يمثل كال النمطين المكتسبات الثقافية التي تعمل على تشكيل مجموعة من القيم المعرفية
واألخالقية ،كجزء من الهوية الظاهرة في المحتوي الثقافي للتصميم بوجه عام؛ والتصميم الجرافيكي على وجه
الخصوص ،فهي تحفز ذهنية المتلقي للتفكير فيما تعبر عنه من رموز تحمل هوية ثقافية لها طابع خاص .وهو ما يقوم به
المصمم من خالل دعم وتعزيز القيم اإلنسانية ،والعمل على تأكيد مفهوم الهوية الثقافية وما يميزها من خصوصية ،لذا
إزداد في األونة األخيرة التأكيد على تعزيز القيم اإلسالمية في الممارسات المهنية بما يكفل مستوى األداء ،ويدفع إلى
واإلخالص والشعور بالوا ِجب الوطني والمسؤوليّة اإلجتماعية ،وهو ما أشارت إليه دافعية رؤية
السمو بفعالية وإتقان،
ِ
" 2030بأن نعتز بالهوية الوطنية ونحيا وفق قيم الدين اإلسالمي" كاحد ركائز قوة المملكة العربية السعودية ()11
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وتتلخص مشكلة البحث الحالي في اإلشارة إلى أهمية القيم اإلسالمية وتأكيد الهوية الثقافية في الممارسة المهنية المتضمنة
في التصميم الجرافيكي كأحد مجاالت اإلبتكارفي فكر المصمم  ،ووضع إستراتيجية مقترحة لذلك .عليه يمكن تحديد مشكلة
من خالل التساؤل الرئيس التالي :ما إمكانية بناء إستراتيجية مقترحة تحدد دور قيم الممارسة المهنية في تعزيز الهوية
الثقافية المتضمنة في التصميم الجرافيكي؟

هدف البحث:
يهدف البحث إلى وضع إستراتيجية مقترحة تحدد دور قيم الممارسة المهنية في تعزيز الهوية الثقافية المتضمنة في محتوى
التصميم الجرافيكي.

أسئلة البحث:
( )1ما القيم اإلسالمية والمجتمعية ذات األولوية في الممارسة المهنية لدى المصمم الجرافيكي؟
( )2ما دالالت الهوية الثقافية المتضمنة في محتوى التصميم الجرافيكي؟
( )3ما إمكانية بناء إستراتيجية مقترحة تحدد دور قيم الممارسة المهنية في تعزيز الهوية الثقافية المتضمنة في محتوى
التصميم الجرافيكي؟

أهمية البحث:
( )1يسهم البحث في دعم مفهوم اإلقتصاد المعرفي الخاص بدعم المصمم الجرافيكي وتحفيزه على اإلبتكار.
( )2يسلط البحث الضوء على أهمية القيم اإلسالمية والمجتمعية ذات الصلة بتشكيل الهوية الثقافية.
( )3يؤكد البحث على أهمية تعزيز المحتوى القيمي للتصميم الجرافيكي وفق القيم والمبادئ اإلسالمية.
( )4يطرح البحث إستراتيجية الممارسة المهنية المستدامة لمجال التصميم في ضوء رؤية المملكة .2030
منهج البحث :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على دور قيم الممارسة المهنية في تعزيز الهوية الثقافية
التى تساعد المصمم الجرافيكي على تصميم المحتوي القيمي بشكل إحترافي.
عينة البحث :عينة قصدية من مصممي الجرافيك السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
أداة البحث :إستبانة قيم الممارسة المهنية لتعزيز الهوية الثقافية المتضمنة في التصميم الجرافيكي.

اإلطار النظري للبحث:
مفهوم اإلبداع في فكر التصميم الجرافيكي المعاصر:
يمثل اإلبداع أحد القيم المهنية المهمة ،فاإلبداع لدى المصمم الجرافيكي يعني قدرته على إيجاد معنى مضاف أو حلول
جديدة لشكل تصميم المحتوى وتميزها ،أو إيجاد شكل فني مبتكر الفكاره ،وعند تصميم دالالت القيمة يتم الرجوع بشكل
كامل لمحاور الهوية الثقافية؛ ليستقي المصمم منها األفكار األساسية للتصميم بحيث يعكس تلك الصورة الذهنية بشكل
متوافق ومتسق مع فكرالتصميم  ،مراعيا لقوانين الملكية الفكرية ،فعمل المصمم قائم على إبتكار الحلول ،والتصميم
الجرافيكي يقوم على بناء نظام متكامل لصنع الصورة الذهنية عن المحتوى الداللي للقيمة ،ولصناعة هذه الصورة الذهنية
بشكل صحيح يبدأ المصمم من إستراتيجية المشروع ومن ثم إستراتيجية التصميم الجرافيكي ،ومن ثم بناء الهوية البصرية،
وفي األخير تلقي الجمهور .وكل مرحلة من هذه المراحل تعتمد بشكل كامل على سابقتها وتؤثر على التي تليها،)12( .
فعلى سبيل المثا ل؛ تعد العالمة التجارية بناء تركيبي معتمد على بناء إنشائي محكم ذو داللة رمزية تعمل على إثارة إدراك
المجموعة المستهدفة وتحفز ذهنية التفكير في معنى محدد وهو ما تمثله العالمة التجارية ،وتعرف العالمة التجارية بأنها "
العالمة التي يستخدمها التجار في تمييز المنتجات التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو من المنتِج
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مباشرة بصرف النظر عن مصدر اإلنتاج" ( ،5ص  .)58وهدف إستراتيجية التصميم هو مواءمة رؤية المؤسسة مع
تجربة عمالئها ،فقد أصبحت تصميم الفكرة محركا ً أساسيا ً في المجتمع الحديث بإعتبارها رمزاً رئيسيا ً لدعم الثقافة لما
تتمتع به من تأثيرعلى القوة الشرائية ،9 ( .ص  .)25ويعتبر نقاط إتصال مخطط القيمة هي فرصة لزيادة الوعي وبناء
والء العمالء؛ في كل نقطة اتصال ،فنقاط اإلتصال عديدة" ( ،14ص  )3ويوضح الشكل رقم ( )1منظومة تصميم
محتوى القيمة من أوجه متعدد.
ويتم طرح تعريف تكاملي لإلبداع في التصميم الجرافيكي إجرائيا في هذا البحث القائمة تحديد على تصميم محتوى القيمة:
بأنه مجموعة العوامل الذاتية ،والموضوعية ،والبيئية ،والثقافية ،والقيمية للمصمم الجرافيكي والتي تقوده إلى إستراتيجية
التصميم في صورة تصميم جديد لها ،والتي ترمز إلى نشاط وأهداف تلك القيم وتكسبها قيمة إبداعية تتأثر بها المجموعة
المستهدفة وتولد لديها الشعور باإلنتماء.

شكل رقم (  ) 1منظومة تصميم محتوى القيمة
عنhttps://atesaudi.blogspot.com/2019/08/blog - post.html :

الممارسة المهنية المستدامة في ضوء رؤية المملكة  2030بين الواقع والمأمول:
حازت مهارات إبتكار التصميم الجرافيكي في العقود األخيرة على قدر كبير من األهمية المُجتمعية؛ وهي واحدة من أهم
المهارات التي ُتسهم بشكل مباشر في تشكيل الهوية الثقافية ،التي بدورها ُتعزز مفاهيم الممارسة المهنية لدى المصمم
الجرافيكي ،ومع التطورات التقنية المتسارعة ،يرتبط مجال التصميم الجرافيكي بمفهوم اإلستلهام الهادف إلى الترميز
 ،Symbolizationويُقصد بالترميز أو التشفير البصري  Visual encodingإختصار المكونات البصرية للعناصر
التي يمكن تجسيدها عن طريق المعالجات الجرافيكية ،والتي يقدّمها المصمم بصورة سيميوطيقية  Sémiotiqueمن
خالل المعالجة التشكيلية لمجموعة بيانات تعكس ثقافة المجتمع ،وتعكس قيم وصور ذهنية تتشكل في ذهن المتلقي؛ محملة
بمجموعة من المبادئ التوجيهية التى ترتبط إرتباط مباشر بمحددات القيم المجتمعية .حيث يتطلّب التعبير باللغة البصرية
وعيًا كبيرً ا بمفاهيم التصميم إلى جانب اإللمام بمبادئ إدراك قيم البيئة المحيطة ،بما يوجب على ال ُمصّمم أن يكون لديه
وعيا ً بأسس التصميم البصري ومبادئه متألفة مع القيم اإلنسانية والمجتمعية ،ليكون قادرً ا على القيام بعملية إنتقاء
المعلومات ،بهدف إبتكار التصميم المالئم للتعبير عن المتغيرات الثقافية والسياقات االجتماعية.
هذا وتقتضي أهداف الممارسة المهنية المستدامة العمل بروح الشراكة بين أفراد المجتمع لتحسين طبيعة الحياة بطريقة
مستدامة ،ممثلة في توافر مبادئ وغايات قيمية واضحة .فقد دخلت أهداف التنمية حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية
وفق رؤية المملكة  2030؛ التي وضعت أساسا ً لتطبيق مفاهيم إستدامة الممارسات المهنية في شقها المجتمعي وفق الخط
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اإلسترتتيجية ،وتعزيز التفكير المنظومي بهدف تشجيع مقاربات الكفايات والمهارات المطلوبة من أجل التنمية وفهم قيم
المجتمع في سياق االستدامة (.)8
وتسعى التنمية المجتمعية المستدامة لتحسين نوعية حياة أفراد المجتمع ،كونها عملية توظيف للموارد البشرية بطريقة
عقالنية ،ويشيرالمفهوم التشكيلي للممارسة المهنية المستدامة إلى أن التنمية االقتصادية والمحافظة على البيئة تمثل عمليات
ممارسة تنموية متكاملة وليست متناقضة ،من خالل تحقيق نمو معرفي ومهاري يتالءم مع قدرات البيئة المجتمعية؛ التي
يقصد بها الممارسة المهنية التخصصية لدى المصمم الجرافيكي في سياق البحث الحالي ،القائمة على أن دعم القيم
اإلنسانية والثقافية ينطوي على نظرة شاملة للبيئة تعمل على التحول من توفير الكفايات المطلوبة للتطور المهني ،إلى
تكثيف مجتمع المعرفة ،بمعنى أنه ال يمكن تفعيل الممارسة المهنية المستدامة بمعزل عن التوجهات اإلجتماعية وفق توجه
التطور البشري ،وتوجيهه لتحقيق اإلبداع ،وتطوير
ُّ
أبعاد الثقافة .ويتطلب التحوُّ ل إلى االقتصاد المعرفي التركيز على
اإلنتا جية ،عن طريق تعزيز المعارف وإستحداث برامج منهجيّة لنقل المعرفة من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق،
والتركيز على القضايا التنموية للمجتمع ( .)9وتع ُّد المملكة العربية السعودية من الدول التي سعت إلى التطويرالمهني
المستدام ،فقد صدر األمر الملكي رقم ( )546بتاريخ 1433/1/2هـ ،بتشكيل لجنة لتخطيط إستراتيجية شاملة وعملية،
للتحوُّ ل إلى مجتمع المعرفة بهدف دعم الممارسة المهنية المستدامة.
عليه فإنَّ صياغة وتصميم محتوي التصميم الجرافيكي داخل المجتمع وبيان أهميته وتفعيل وظيفته ،تتم بوصفه ركيزة من
ركائز الفكر اإلبداعي ،تعمل على توظيف مفهوم اإلقتصاد المعرفي لتدريب كوادر لها قدر ثقافي ومعرفي وتشكيلي
ملحوظ ،ويتحقق ذلك عن طريق التوجيه إلى تشجيع مصممي الجرافيكي وإستثمار طاقاتهم وتوجهاتهم ،نحو اإلقتصاد
المعرفي ،وتفعيل دور الفن في توظيف المعرفة ورأس المال البشري في تحقيق إستدامة للتنمية وترسيخ مفهوم الهوية
الثقافية في شقها المجتمعي.

إجراءات تطبيق البحث:
فيما يلي يتم توضيح نتائج البحث على شكل جداول ذات بيانات ورسوم إحصائية مع مناقشة للجداول؛ وتم تقسيم المحاور
طبقا لتساؤالت البحث ،علما بأن بعض األسئلة ليس من ضمن تساؤالت البحث ولكن لتوضيح خصائص العينة وبسبب
أهميتها فقد تم افراد محور لها لتقديم صورة متكاملة عن طبيعة عينة الدراسة

المحور األول :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:
الجنسية

التكرار

النسبة

سعودي

51

81%

غير سعودي

12

19%

المجموع

63

100%

الجدول رقم ( )1والشكل البياني رقم ()1
( )1يوضح الجدول رقم ( )1والشكل البياني

رقم ( ،)1توزيع أفراد العينة حسب الجنسية ،حيث أن عدد المصممين السعوديون  ،51ونسبتهم  ،%81في حين بلغ عدد
المصممين غير السعوديين  ،12ونسبتهم  %19من حجم العينة .وتشكل نسبة العينة توزيع متوافق مع ما يسعى له
االبحث ،من الممكن أن يكون المصمم الجرافيكي غير سعودي ولكن صمم بإستخدام رموز ثقافية سعودية بحكم عمله في
ذات البيئة متأثرا بها.
الجنسية
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10

15.9%

6-3

21

33.3%

-7فأكثر

32

50.8%

المجموع

63

100%
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الجدول رقم ( )2والشكل البياني رقم ()2

( )2يوضح الجدول رقم ( )2والشكل البياني رقم ( )2عدد السنوات اإلحترافية لممارسة التصميم الجرافيكي من قبل عينة
البحث ،ومن الجيد أن أكثر من نصف العينة وعددهم  32بنسبة  %50.8لهم أكثر من  7سنوات؛ فعدد السنوات األكثر
يعطي ممارسة تصميمة أكثر ،وتعطي فرصة أكثر للخبرة المعرفية واإلطالع في المجال القيمي .وعدد  21بنسبة
 %44.3من عينة البحث مارسوا التصميم ما بين  6-3سنوات ،والنسبة األقل من في عدد العينة حيث يمثلوا %15.9
بعدد  10فقط من المصممين لهم من سنة إلى سنتين خبرة.
المحور الثاني :القيم في ممارسة التصميم الجرافيكي:
إذا ظهرت القيم في استراتيجية التعامل مع العميل التكرار

النسبة

زادت ثقته بالمصمم.
نعم

57

90.5%

ال

0

0%

ال أعرف

6

9.5%

المجموع

63

100%
الجدول رقم ( )3والشكل البياني

رقم ()3
( )3يوضح الجدول والشكل البياني رقم ( )3إجماع عينة البحث بنسبة  %100أي كل عدد العينة  63مصمم على أن
التمتع واإللتزام بممارسة القيم في الممارسة المهنية يؤدي إلى نموالمهني للمصمم الجرافيكي ،من ناحية جودة األداء
وإبتكاره ،ومراعاة العميل مما يؤد ي إلى كسب ثقة العميل وإرتفاع العائد المادي ،وهذا يدل على توافق مع رأي الباحثة
كون إستراتيجية التصميم تمثل منظومة القيم في الممارسة التصميمية
تمتع المصمم بالقيم تحقق نمو مجتمعي

التكرار

النسبة

نعم

63

100%

ممارسة القيم تحقق نمو ذاتي للمصمم

التكرار

النسبة

نعم

100

100%

ال

0

0%

المجموع

63

100%

ال

0

0%

المجموع

63

100%
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الجدول رقم ( )4والشكل البياني رقم ()4
( )4يوضح الجدول رقم ( )4والشكل البياني رقم ( )4أنه كلما تمتع المصمم الجرافيكي بقيم مهنية ،كلما كان هناك نمو
مجتمعي .هذا بتأييد جميع عينة البحث بنسبة  %100وهذه النسبة المرتفعة تؤكد طرح الباحثة بأن القيم في الممارسة
المهنية تضمن نمو مجتمعي قائم على التعامالت ذات رقي تجعل من المجتمع أكثر عطاء وفق مُثل ويكون عائدها تنموي
إصالحي وكذلك إقتصادي ،وستدفع إلى اإلبتكار.

الجدول رقم ( )5والشكل البياني رقم ()5
( )5يوضح الجدول رقم ( )5والشكل البياني رقم ( )5أن نسبة  %90.5من المصممين بعدد  57من عينة البحث يرى
ضرورة أن تظهر القيم في إستراتيجية الممارسة المهنية للعميل ألن ذلك يؤثر على ثقته بصاحب اإلستراتيجية ،كما أن
عدد  6فقط بنسبة  % 9.5من عينة البحث ال يعرف ذلك األثر من أهمية ظهور القيم في إستراتيجية العمل لزيادة ثقة
العميل؛ ولم ينكره حيث لم يختار أحدهم ال .وهنا تأكيد على رأي الباحثة بأهمية إعالن اإلستراتيجية للممارسة المهنية
القائمة على قيم محددة ،لزيادة ثقة العميل.

القيم اإلسالمية هي قيم إنسانية عالمية

التكرار

النسبة

نعم

62

98.4%

ال

0

0%

ال أعرف

1

1.6%%

المجموع

63

100%

الجدول رقم ( )6والشكل البياني رقم ()6
( )6يوضح الجدول رقم ( )6والشكل البياني رقم ( )6أن القيم التي ينادي بها الدين اإلسالمي وجعل ممن يمارسها يثاب
لتمتعه بها كما أنه من يخالف اداءها يأثم دينيا؛ وألن عينة البحث مسلمون فهم على دراية بأن ما يحتويه الدين صالح
للتطبيق في كل زمان ومكان لذا القيم اإلسالمية هي قيم عالمية وهذا بتأييد عالي يصل إلى  %98.4أي كل افراد العينة
 62إال واحد ولم يجزم بالنفي بل وضح عدم درايته لعالميتها ويرجع ذلك بعد تحليل إجابته الفردية أنه قليل الخبرة ،فما
زال في السنة األولى من الممارسة كما أنه لم يؤهل في الجانب المعرفي لمجال الممارسة المهنية في التصميم الجرافيكي.
وتدل عل ى أهمية القيم وأثرها في الممارسة كما يبين أن القيم اإلسالمية صالحة للتطبيق في أي مكان وزمان ألثرها
اإليجابي في الممارسات المهنية وما يترتب عليها من عائد تنموي.
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المحور الثالث :الهوية الثقافية في التصميم الجرافيكي:
من المعروف أن الدين اإلسالمي نظم حياة األفراد وأكسبهم قيم معينة كما أن المسلم يسير وفق منهج رباني يحلل بعض
األشياء له ويحرم بعضها عليه ،ومن هذه األشياء المحرمة رموز تنافي بعض التعليمات الدينية مثل شرب المسكرات
وتوجد بعض التصميات الجرافيكية تحتوي على رموز تدل على ذلك لذا في إستخدامها مخالفة؛ كما يوجد بعض المعتقدات
الدينية لبيئات مختلفة تستخدم رموز تدل على معتقداتهم ،وهذا مخالف شرعا إستخدامها في تصميم العالمات التجارية ألنها
قد تشير لفكر مخالف.
تخالف الشريعة اإلسالمية بعض الرموز العالمية التكرار

النسبة

والمتضمنة في بعض الشعارات العالمية.
نعم

51

81%

ال

2

3.2%

ال أعرف

10

15.9%

المجموع

63

100%

الجدول رقم ( )7والشكل البياني رقم

()7
( )7يوضح الجدول رقم ( )7والشكل البياني رقم ( )7أن عينة البحث لديها دراية مؤكدة على أن بعض التصميمات
الجرافيكية تحتوي على رموز تخالف الشريعة اإلسالمية ويمثلوا  %81أي  51من عدد المصممين ،ويوجد اثنان فقط من
عينة البحث وهم يشكلون نسبة  %3.2ينفون وجود أي عالمات قد تخالف في بناءها من حيث الرموز لمبادئ الشريعة
اإلسالمية؛ قد يكون رأيهم راجع إلى قلة إطالعهم بشكل واسع لعالمات تنتمي لثقافات متنوعة ،بينما فقط 10من عينة
البحث أي  % 15.9ال يعرف بوجود رموز قد تخالف الشريعة في بعض العالمات التجارية العالمية .وألن هذه النسبة
ليست على دراية بتلك الرموز ،مما يتطلب أن يسلكوا طرق تستزيد من معرفتهم بشكل أعمق لمعنى الداللة في الرموز.

في التصميم لعميل ال ينتمي للثقافة المحلية من الجيد ان يتم التكرار النسبة
استخدام رموز تعزز الثقافة السعودية ،العربي ،اإلسالمية.
نعم مع تحقيق هدف التصميم

12.7%

إلى حد ما حيث يتوقف على هدف التصميم

71.4%

ال على أي حال

15.9%

المجموع

63

100%
الجدول رقم ( )8والشكل

البياني رقم ()8
( )8يوضح الجدول رقم ( )8والشكل البياني رقم ( )8أن نسبة من يؤيد بشكل مطلق أن يستخدم المصمم الجرافيكي رموز
تؤكد هويته لتعزيز الثقافة المحلية لعمالء ليس من الضرورة أن ينتمون لهويته مؤكداً على تحقيق التوافق مع هدف
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التصميم بإستخدام رموز محلية ،أو رموز عربية ،أو رموز إسالمية  ، %12.7وأيد هذا التوجه بنسبة عالية جدا بلغت
 ،%71.4وهو يتوقف على هدف التصميم بحيث تسعى العملية التصميمية لتأكيد الثقافة المحلية بالمطلق بقدر هدف
التصميم ،ومن ثم قد يقوم على بعض الرموز أو ال يقوم عليها أي الى حدا ما؛ بينما وبنسبة  % 15.9ال يرى أهمية
استخدام رموز تدل على الثقافة المحلية لعمالء ال ينتمون لها على أية حال .أي أن هذه النسب مجتمعة تدل على أهمية
إستخدام رموز تؤكد الثقافة المحلية مع مراعات الهدف بنسبة  %84.1من عينة البحث وهم المصممين السعوديين أو غير
السعوديين .وهذا ألن المصممين في المملكة يقومون بتنفيذ المشاريع التصميمية لعمالء خارج السعودية ،وقد يكونون
ليسوا عرب أو حتى مسلمين ،فإستخدام مثل هذه الرموز قد يسهم في تأكيد وإنتشار هذه الثقافة.
ومن هنا يتضح أن المصمم في عينة البحث على دراية بمخالفة بعض الرموز العالمية لثقافة المجتمع السعودي ،وهو ملم
بالعائد المحقق من تأكيد الهوية الثقافية في تصميمه للعالمة التجارية .وهذه النتيجة متوافقة ومدعمة مع ما تم طرحه في
اإلستراتيجية المقترحة حيث أن أحد ركائزها قائم على تأكيد الهوية الثقافية.

نتائج البحث ومناقشتها:
لإلجابة عن السؤال األول:
ما القيم اإلسالمية واإلنسانية والمجتمعية ذات األولوية في الممارسة المهنية لدى المصمم الجرافيكي؟
القيم اإلسالمية ودورها في تعزيز المعايير اإلجتماعية:
تعد القيم ضرورة لتكوين اإلنسان ،فهي ليست نسبية وال فردية ،إنها قيم مطلقة ومشتركة ،وحتى يؤدي المجتمع وظيفته
بهيئة جيدة ،يجب على أفراده أن يطبقوا قيما معينة ويتوافقوا على ترتيبها ،ألنها ستوحدهم؛ وتتفاوت القيم في ذاتها من
حيث درجة أهميتها فمنها األساسية ومنها القيم المكملة ،حيث تتشكل الشخصية عبرمجموعة من القيم والمعايير األخالقية
تج َعلُها متكاملة قادر ًة على التفاعل مع المجتمع ،وجاء الدين اإلسالمي ليرسخ هذه القيم والمعاييروينشرها ،قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم (:إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق)،كما أنها تعد قيم إنسانية بشكل مطلق لحياة سوية وهي قيم
أساسية لبناء الفرد ومرتبطة بكمال اإليمان من عدمه ،فهي قائمة على مسألة عقدية؛ بدونها لن يكتمل إيمان الفرد .وقد
ذكرت في ال قرآن الكريم وفي األحاديث النبوية ألهميتها ،وهي صالحة لجميع االفراد ،وفيما يلي توضيح لبعضها حسب
دراسة الديب (:)10
( )1قيمة الصدق:
ُ
َّ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُون) النحل  )1(105وقال صلى هللا عليه
ون ِبآ َيا ِ
ك ُه ُم الكا ِذب َ
هللا َوأول ِئ َ
ت ِ
ِين ال ي ُْؤ ِمن َ
ِب الذ َ
قال هللا تعالى (إِ َّن َما َيفت ِري الكذ َ
وسلم  ” :-آية المنافق ثالث ،إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان”.
( )2قيمة الطموح والهمة العالية:
هذه القيمة من أهم القيم ألثرها الشخصي ،فهي تدفع بالفرد لتحقيق النجاحات حيث ال يرضى إال بتحقيق األهداف السامية
واألعمال ذات العائد اإليجابي ،وهى تعز قدرة الفرد على العمل الجاد واإلنجاز كما أن الهمة العالية تجعل الفرد ممارس
لقيم أخرى وهي اإلنضباط والجدية والنظام.
( )3قيمةإستثمار الوقت:
تساعد الفرد على التمسك بالقيم التطبيقية مثل اإلنضباط والجدية والمسؤوليةوالعمل ،وتعزز قدرته على العمل واإلنجاز بش
كل كبير؛ وإستثمار الوقت بما يحفظ الفرد من مؤثرات أخرى قد تجعله يقع في اإلنحرافات
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( )4قيمة اإلحتراف:
اإلحتراف فريضة شرعية وواجب وطني وضرورة حياتية ،إن اإلنسان المحترف متميز عن غيره ،متخصص ومتفرغ
لتخصصه ومهمته ،متمكن منه مطور للمهارات الالزمة في تخصصه ،ومطلع بإستمرار على المعارف العلمية في مجاله
وملتزم بالقيم المهنية ،يقدم أجود وأسرع اإلنجازات لمن حوله بأقل التكاليف.

أولويات قيم الممارسة المهنية لدى المصمم الجرافيكي:
تعد القيم بشكل عام معيار ثقافي يمكن أن تتم بالمقاربة من منطلق األشياء أو األفعال؛ فتحظى بالقبول أو الرفض،
وباإلستناد على هذا المعيار يمكن تقويم األشياء في المجتمع المهني من األفكار واألعمال والصفات واألشخاص
والجماعات واألهداف والوسائل؛ ويرتبط المصممون في مجتمع العمل أفراد وجماعات بهذه القيم إرتباطا ً عاطفياً ،فهم
يتقبلونها في توجيه ممارساتهم وفي إتخاذ القرارات المتعلقة بالمهنة .إذا القيم وثيقة الصلة بالنشاط المهني للمصمم
الجرافيكي بصفة خاصة بسبب طبيعة عمله وإرتباطه بمجال العالقات اإلنسانية ،وتعامله مع العمالء بشكل مباشر؛ وتؤثر
تلك القيم في الممارسات العملية للتصميم في بيئة العمل .وتختلف القيم اإلنسانية حسب العوامل المكونة لها.
وألن اإلستراتيجية التي يقدمها البحث الحالي؛ أحد مرتكزاتها القيم ،رأت الباحثة أن يتم تحديد أهم القيم ذات األولوية في
الممارسة المهنية لدى المصمم الجرافيكي من خالل إستطالع رأي المصممين في السعودية فقد تم تحديد  24قيمة ،وطلب
أن يحددوا أهم  5قيم تعد األساس في إستراتيجية عمل المصمم من وجهة نظرهم ،وذلك ألن األهداف المراد تحقيقها في
مخرجات األداء العملي إلستراتيجي ة التفكير في التصميم واحدة بالنسبة للمصمم ،فهو يعمل ليبتكر ويقوم بإبداع مشاريعه
التصميمة للتأثير بنجاح في المجموعة المستهدفة.
وقد حدد اإلتحاد الدولي للمصممين بعض القيم األساسية للممارسة المهنية في مجال التصميم:
ـ التعهد واإللتزام بقيمة وأهمية وكرامة الفرد في المجتمع وإحترام حقوق اإلنسان.
ـ إحترام سرية العالقة مع العمالء وعدم الكشف عن نقاط الضعف في ظل التنافسية بين الشركات.
ـ التعهد واإللتزام ببذل كل جهد ممكن لصالح العمالء وتحمل المشاق والصبر وفق العقود.
ـ التعهد واإللتزام بأعلى معدالت اإلحترافية لألداء الشخصي والمهني.
ـ التعهد واإللتزام بمساعدة العمالء لتلبية حاجاتهم إلى الحد الذي يحقق أهداف التصميم.
ـ التعهد واإللتزام بالعمل وفق محددات قوانين الملكية الفكرية.
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الشكل البياني رقم ()9

يوضح الشكل البياني رقم ( )9أن الممارسة المهنية للتصميم تتطلب قيم ،وهي أهم  5قيم يتم إختيارها بتكرارات أعلى من
قٍبل عينة البحث ،فقد تم تحديد  24قيمة مرتبطة بعمل المصمم؛ وقد جاءت خياراتهم بترتيب تنازلي كل  5قيم في
مجموعة ،جاءت المرتبة األولى :اإلبتكار بنسبة %74.2؛ وتقوى هللا بنسبة  ،%65.1والجودة بنسبة  ،%60.3واإلتقان
بنسبة ،% 55.6والصدق بنسبة  ،% 47.6أي أن أهم قيمة يجب أن يتم ممارستها في العملية التصميمية هي اإلبتكار،
حيث إن لم يكن التصميم مبتكرلن يحقق تطلعات العميل بالتفرد لما يقدمه ولن يجعل هناك صورة ذهنية خاصة تخلق
الخصوصية للمجموعات المستهدفة.
المرتبة الثانية :جاءت اإلحترافية بنسبة  ،%39.7والوفاء بالعهد بنسبة  ،%36.5وأخذت األمانة والشفافية نفس
النسبة  ،%34.9والمسؤولية بنسبة  ،%33.3وجاء إستثمار الوقت بنسبة  ،%31.7ألن على المصمم أن يجعل من
وقته فرص تستثمر بممارسات تعود عليه وعلى العمل باإليجابية.
المرتبة الثالثة :جاءت المنافسة الشريفة بنسبة ،% 22.2والثقة بنسبة  ،% 20.6وجاءت ثالثة قيم لها نفس النسبة الشعور
بالواجب ،اإلخالص ،الروح الرياضية بنسبة  ،%14.3المشاركة بنسبة  ،%12.7وتقبل األخربنسبة  ،%11.1لمرونة
المصمم.
المرتبة األخيرة :من أقل القيم إهتماما فليست من األولويات القيمية في الممارسة المهنة الحب ونسبة إختياره ،%9.5
العمل في فريق  ،%6.3وقيمتي العدالة والوالء لهما نفس النسبة  ،%3.2التعاطف  %1.6أي شخص واحد فقط من
العينة من إختار هذه القيمة.

لإلجابة عن السؤال الثاني:
ما دالالت الهوية الثقافية المتضمنة في محتوى التصميم الجرافيكي؟
تعرّ ف الهويّة الثقافيّة على أنها مركبٌ متجانسٌ من التصورات والذكريات والرموز والقيم واإلبداعات والتعبيرات
لشخص ما أو مجموع ٍة ما ،وهذه المجموعة تش ّكل ً
مكان آلخر في
أمة بهويتها وحضارتها التي تختلف من
والتطلعات
ٍ
ٍ
العالم .ومن التعريفات األخرى :تلك المجموعة من القيم األساسية ،واإلدراكات ،والسلوكيات التي تعلمها الفرد من األسرة
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ومن المؤسسات األخرى في المجتمع ،مثل المؤسسات الدينية ،والتعليمية ،والمهنية ( ،)121 ،7مصطلح الهويّة الثقافيّة
يتقاطع مع مصطلح سياسة الهوية؛ حيث إن الهوية هي ذات الفرد ،وتتضمن في معناها عدداً من القيم والمعايير ،وتش ّكل
ً
إضافة إلى إلمامه ووعيه بالقضايا المحيطة به في المجتمع،
ثقافة اإلنسان ومدى معرفته في عد ٍد من المجاالت المختلفة،
حيث إ ّنها ّ
تمثل التراث الفكري له .والواقع أن اآلثار الثقافية في الجانب التجاري ال يمكن أن يتم رصدها بسهولة ،ألن
أساس وجود المنظمة وقوانينها هو أساس إقتصادي ،واألمر الثاني أن اآلثار الثقافية ال تظهر مبكراً ،وإنما تحتاج إلى زمن
طويل نسبيا ً حتى تظهر ،باإلضافة إلى أن الدراسات اإلستشرافية لمثل هذه اآلثار غير متوفرة.
ً
إضافة إلى نظرة هذه المجموعة أو
والهويّة الثقافيّة هي المعبّر األساسي عن الخصوصيّة التاريخيّة لمجموع ٍة ما أو أم ٍة ما،
األمة إلى الفرد ومهامه وحدوده وقدراته ،والمسموح له والممنوع عنه.
وعرفت كذلك الهوية :أنها مفهوم إجتماعي نفسي يشير إلى كيفية إدراك مجتمع ما لذاته ،وكيفية تمايزه عن اآلخرين ،وهي
تستند إلى مسلمات ثقافية عامة ،مرتبطة تاريخيًا بقيمة دينية وإجتماعية وسياسية وإقتصادية للمجتمع ،)13( .هذا وللهوية
الثقافية ثالثة مستويات فردية وجماعية ووطنية؛ مما يجعل على المصمم التفرد في الهوية الثقافية والمنطلقة من فكره
اإلبتكاري والتي تعتمد على مقومات الجماعات من األفراد أي مهما تفرد بتميزه فإن هويته من هوية تلك األفراد في
الجماعة يتأثر بهم ويؤثر فيهم ،وكذلك تستند إلى مسلمات وهي محددات المجتمع؛ بحيث يت ّم تحديد العالقة بين هذه
المستويات بالنوع اآلخر المواجه لها ،ويمثل األفراد والجماعات والمجتمع العالقة التبادلية بين أطراف الهويّة الثقافية.
ويعبر تصميم القيمة عن نشاط وفكر المصمم الجرافيكي على مر السنين ،حيث إكتسب المنتج خاللها ثقة المستهلكين في
مميزات المنتج خاصة في ظل التطور السريع لتكنولوجيا التصميم .ويؤكد البحث على أهمية بناء المحتوى الثقافي لدوره
الفعال في النمو اإلقتصادي ،عن طريق تفعيل زيادة التنافسية وتحقيق تطلعات الرؤية  "2030لواقع السوق والفرص
والتحديات ،وهو ما يمثل الجانب اإلستثماري األعلي في السعودية.
ويمكن أن تصف بعض التصميمات والمكتسبات المتحققة للمملكة العربية السعودية والتي تعكس الجانب الثقافي في جميع
المجاالت نتيجة مكانتها اإلستراتيجية عربيا ُ وإسالميا ً وعالمياً.

الشكل البياني رقم ()10

عرض الشكل الباني رقم ( )10عن العائد اإليجابي المحقق وراء تأكيد الهوية الثقافية؛ وتم ذكر خمس ميزات محققه على
أن يتم إختيار أحدها أو أكثر من قبل العينة لقياس فعليا أي الميزات المحققة وكذلك ما هي المحققة بصورة أكبر عند
المصممين في السعودية؛ حيث يوضح الشكل البياني رقم ( )10أن أعلى نسبة حصلت عليها من بين الخيارات الخمس
هي :إستخدام الرموز الدالة على الهوية السعودية ،حيث يتحقق من ذلك إنتشار لتلك الثقافة إقليميا ً وعالميا ً وذلك بنسبة
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 ،% 74.6مثل إستخدام اإلمكانيات التشكيلية للخط العربي في تراكيب بنائية مبتكرة؛ وجاءت الميزة المحققة في المرتبة
الثانية بنسبة تكرار  % 66.7أن تعزيز الهوية الثقافية السعودية المنطلقة من عروبتها ودينها اإلسالمي لدى الشباب ،وهو
ما يتماشى مع هدف الخطط اإلستراتيجية للدولة تسعى لتحقيقه لتعزيز الهوية السعودية بطرق عدة لدى الشباب.
وفي المرتبة الثا لثة أن أفكار المصمم السعودي المبتكرة تتميز ببناء فكري مميز يعبر عن المهنية لدى المصمم ،ضهرت
من خالل إستخدامه لرموز تتضمن معاني داللية؛ تتوافق مع طبيعة اإلعالن عن هوية ترمز إلى نشاط العالمة التجارية.
وجاء في المرتبة الرابعة والخامسة مفهوم التوثيق الثقافي؛ حيث جاء بتكرار متساوي من خيار عينة البحث حيث بلغت
النسبة  % 57.1لهما ،وهذا يدل على أن الميزتين محققه لتأكيد الهوية السعودية في التصميمات بنفس األهمية لدى
المصممين ،وهي المساهمة بتوثيق رموزذات قيم مجتمعية ،وكذلك تأكيد أن اإلبتكار يمكن أن يتحقق من خالل هوية ثقافة
سعودية.

لإلجابة عن السؤال الثالث:
ما إمكانية بناء إستراتيجية مقترحة تحدد دور قيم الممارسة المهنية في تعزيز الهوية الثقافية المتضمنة في محتوى
التصميم الجرافيكي؟
بناء اإلستراتيجية:
عندما يتكامل منهج القيم اإلسالمية ،مع أهداف بناء وإعداد فكرالمصمم قيميا ،ونفسيا ،ومعرفيا ،ومهاريا مع البرامج
األكاديمية الحديثة في إكساب ممارسة مهنية متقنة ،يضمن ذلك تحقيق مخرجات من المصممين الواعين لخدمة ذواتهم،
وتعزيز حرفية الممارسة المهنية .لذا ترى الباحثة أهمية بناء اإلستراتيجية المقترحة ،وهي مبنية من  3مرتكزات هي:
( )1نتائج إستطالع رأي ميدانية لمجموعة من المصممين الجرافيكيين.
( )2القيم اإلسالمية وبيان دورها في دعم الفكر اإلبتكاري.
( )3مضمون الهوية الثقافية في تشكيل فكرالتصميم الجرافيكي.
تطبيق االستراتيجية:
من الممكن أن يطبق هذه اإلستر اتيجية أي مصمم ألن التصميم عملية قائمة على فكر واعي وفكرة مبتكرة ،إال أنه تم
تحديدها وفق هذا البحث للمصمم الجرافيكي ،كون مجاالت التصميم واسعه وما يتم تقديمه في البحث يحتاج إلى اإلثبات،
ويحتاج مرتكزات ،ومرتكزات البحث قائمة على أخذ أراء المصمم الجرافيكي وتحديدا في مجال تصميم العالمة التجارية.
لما لفكر المصمم الجرافيكي من قوة تأثير ،فمن الجيد برمجة عقله بطريقة عصرية تؤهله لفهم وتطبيق وإستثمار القيم
اإلسالمية بصورة معتدلة وسليمة ،مما تدفعه لتحقيق أفضل النتائج .فيتبع إستراتيجية تصميمية من أجل المساهمة في
التنمية بوعي .ألنه من المؤكد أن الفرد هو أساس كل تطوير المجتمع وسر قوتها وضمان إستمراريتها ،ويمكن لألجيال
الجديدة أن تضيف قيما ً ومفاهيم جديدة لم تكن موجودة لدى األجيال السابقة .مع التأكيد على أن أي مصمم بإمكانه أن
يطبقها ألن هذه القيم هي قيم إنسانية.
أهداف اإلستراتيجية:
( )1يهدف هذا التصور اإلستراتيجي إلى تقديم مقترح يساعد المصمم الجرافيكي على تحقيق اإلبتكار في تصميمه ،منطلق
من القيم في الممارسة ،وإبراز الهوية الثقافية في اإلنتاج.
( )2الربط بين النظرية والتطبيقية التي توجد تكامل بين الهوية الثقافية كمفاهيم وإنتاج أو صور مرئية للمجتمع والواقع
المعاصر الذي نعيشه القائم على اإلنفتاح المعرفي والتعامل مع اآلخرين.
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( ) 3الربط بين النظرية والتطبيق الذى يدعم التكامل بين القيم اإلسالمية كمفاهيم وممارسة المهنة ،كذلك دعم المسؤولية
األخالقية للمجتمع وموائمة الواقع المعاصر الذي نعيشه.
أهمية االستراتيجية:
( )1التحلي بالقيم يعد فريضة دينية يتعدى أثرها حدود صاحبها ويمتد إلى المجتمع واإلنسانية.
( )2التقيد بالقيم في الممارسة المهنية وتحقيق الهوية في اإلنتاج التصميمي يدفع باإلنجاز ويتعداه لضمان البقاء.
( )3الواجب الوطني حيث يتطلب تحقيق رؤية  2030وجود جيل من المحترفين في كل مجاالت العمل واإلنتاج مما يدفع
من النمو اإلقتصادي المستدام ،بترسيخ قيم العالمات التجارية وتعزيز دورها في إظهار الهوية الثقافية.
( )4تقدم اإلستراتيجية نظام للتفكير قائم على التخطيط والبناء للقيم بشكل علمي وتطبيقي لوقاية المجتمعات من كافة
المخاطر والتهديدات التي تهدد حياة األفراد والمجتمعات.
( ) 5نظام الوقاية القيمية تربية إستباقية موجهة للوقاية من مخاطر محددة متوقعة منها ذوبان الهوية الثقافية ،فاإلستراتيجية
تحمي من اإلنحراف الفكري والتطرف الديني بإستخدام رموز ذات دالالت وطنية الطابع.
مقومات تحقيق اإلستراتيجية:
( )1اإلهتمام الشامل بإكساب المهارات واإلعداد الجيد في مرحلة التعلم للنظريات ،والمفاهيم ،والمعارف ،في التصميم،
وإدراك المعارف والعلوم والنظريات في مجال التخصص.
( )2التخصص الدقيق في مجاله مع عدم التشعب المؤدي لهدر الجهد والوقت واإلبتكار بإضافة الجديد.
( )3التمكن من المهارات المهنية العالية المكتسبة من المعارف ،والتمكن المعرفي للمستجدات المتسارعة في ظل وجود
التطور التكنولوجي.
( )4إستثمار قوة تأثير إنتاج المصمم الجرافيكي في المجموعة المستهدفة ،بأن يكون مبني على توجهات إيجابية محددة
والتوجه لتحقيق المؤامة المستمرة بين متغيرات العصر اإلجتماعية وبين أنماط الهوية الثقافية.
وصف اإلستراتيجية:
( ) 1في تصميم المحتوى الثقافي للقيمة يمكن أن ينتقل من مرحلة اإلنتباه للقيمة في الممارسة إلى مرحلة نقل القيمة
لآلخرين ،والهوية الثقافية من خالل دالالت الرموز أو المعالجات الجرافيكية للتركيب الشكلي.
( ) 2يمكن تطوير القيم لدى المصممين كل حسب القيمة التي يحتاج إلى تنميتها ،ويتطلب هذا إختيار طرق تلقي مناسبة
لترسيخها لديهم.
( )3تشكل القيم اإلسالمية في الممارسة المهنية بناء أساسيا إلستراتيجياتهم وممارساتهم اإلبداعية في التصميم المؤكدة
للهوية الثقافية.
(أ) االلتزام بالقيم اإلسالمية في ممارسته المهنية يحقق:
 .نتاج العمل له أثر محلي عالمي ،ويحقق أرباح ،ويكسب عدد أكثرمن العمالء والمستفيدين.
 .تحديد للعامل األساسي الذي يعتد به في التعامل مع العمالء وللتأثير في سلوك المجموعة المستهدفة.
 .فهم العالقة المهنية بين المصمم والعميل ،وفهم بنود العقود التي تأثر في التنظيم المهني.
 .اعترافا من جانب المصمم بأهمية األداء المهني في فريق العمل الذين يساعدهم ويؤثر في أدائهم.
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(ب) التقيد بإظهار الهوية الثقافة ذات القيم السامية يحقق:
 .البعد عن تضمين رموز تؤثر سلبا في الفكر ربما يعتاد الشباب عليها.
 .تضمين رموز وطنية وتراثية تأكد على الهوية العربية واإلسالمية.
 .اإلطالع الثقافي يجعل من أعمالهم سهلة الرصد على المستوى العالمي.
 .يؤكد الهوية الثقافية في التصميم ،ألنه مؤثر ومتأثر بالثقافة فهو ينميها ويكتسبها عن الغير ،من خالل تطور حياته فنا ً
وفكراً وسلوكاً.
 .إستمرارية نقل الهوية مع إضافة كل جيل لما يكتسبه مما يستجد على حياته من أفكار

شكل رقم ( )2نموذج مصفوفة اإلستراتيجية المقترحة وفق ركائز القيم والهوية

نتائج تطبيق إستراتيجية الممارسة المهنية:
بتطبيق القيم اإلنسانية والهوية الثقافية تكون صفات الممارسة المهنية للمصمم حسب نتائج البحث كاآلتي:
الممارسة اإلبداعية :توفر بيئة العمل المساعدة على اإلبداع ،وعادة ما يتصف أفرادها بالجرأة في إتخاذ قراراتهم؛ ألن
الهوية الثقافة فعل إنساني متطور ،ألنها من أهم القيم اإلبتكارية لممارسة الثبات الوظيفي.
تحديد القيم اإلستراتيجية في المؤسسة :لألفراد دور كبير في تحديد القيم اإلستراتيجية المؤسسية ،فاإلدارة ال تستطيع أن
تفرض شيء ال يؤمن بها أفرادها ،كما أ ّنه ال يمكن لفريق العمل من بينهم المصممين تفضيل إستراتيجية ال ترغب بها
إدارة المؤسسة؛ أي تتم صياغة الخريطة المعرفية الجماعية المرتبطة بالقيم ،خاصة وأن القيمة تأخذ أهميتها من حاجة
فريق العمل في المؤسسات؛ لذلك يرى كل مصمم ترتيب ألولياته في القيم.
التركيز على العمليات المهنية :وفيها يكون األهتمام بطريقة إنجاز العمل وليس نتائجه ،وعادة ما يكون الفرد الناجح فيها
هو من يحمي نفسه ويكون منظما ً ودقيقا ً في عمله بطريقة إحترافية.
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ممارسة التعاون :ويكون التركيز فيها على الجانب اإلنساني ،ويسود في المنظمة الجو األسري والتكامل بين العاملين؛
فيساعدون بعضهم البعض ،ويتعاونون وتسود بينهم مشاعر األخوة والصداقة.
النمو في الممارسة المهنية :يظهر من خالل عالقة الفرد مع اآلخرين ،وبالتالي فإن نمو عالقة التعاون تعتمد بدرجة
كبيرة على مقدار الحب والتقبل ،واالحترام والتقدير ،والتشجيع الذي توفره هذه العالقة؛ وان نجاح الفرد هو نجاح للفريق.
تحقيق األهداف المؤسسية :عادة ما تتأثر منظومة القيم في المؤسسة من خالل األهداف التي تسعى لتحقيقها ،فمثالً لو
أرادت المؤسسة أن ترفع من مستوى خدمة العمالء؛ فإ ّنه يجب أن تركز في إستراتيجيتها على ترسيخ القيم المرتبطة
بعالقات العمالء والعاملين.
التركيز في المخرجات التصميمية :أن يكون نتائج العمل فيها يركز على مدى إستخدام المصممين للموارد المتاحة لتحقيق
أفضل ألهداف المؤسسة والمؤكدة على الهوية الثقافية.
التقدم التكنولوجيا :فالممارس ة المهنية للمصمم قائمة على إستخدام التكنولوجيا لذا تقوم على القيم المتعلقة بالمهارات الفنية
في إستراتيجيتها ،جنبا ً لكونها مؤسسة خدمية فتقوم على قيم خدمة العمالء ،والمهارات الشخصية في ذات اإلستراتيجية
واإلطالع الثقافي بشكل معاصر.
حجم المؤسسة :إنّ إختالف حجم المؤسسة ال يؤثر بالضرورة على قيمها اإلستراتيجية ،وإ ّنما الذي يؤثر هو طريقة إدارة
القيم وأساليب التصرف من خاللها وبالتالي هي من يؤثر في حجم المؤسسة؛ ألن المردود قد يكبر بإختيار وممارسة سليمة
لتلك القيم.
البيئة المكانية وما يتبعها من تنوع األفراد :إنّ الطريقة التي تتعامل بها المؤسسة مع عناصر بيئتها الداخلية أو الخارجية
سواء كانوا من العاملين أو العمالء أو المنافسين تؤثر في إختيار القيم وطريقة إظهار الهوية الثقافية.
من خالل مرونة بناء اإلستراتيجية مع المحافظة على إستمرارية وثبات المرتكزات بها.

توصيات البحث:
( )1بناء مصفوفة للقيم حسب حاجات فريق العمل ،لكفايات المصمم وسلوكه بالمشاركة ضمن جماعة العمل.
( ) 2تحديد أولويات قيم الممارسة المهنية المستدامة لدى المصمم الجرافيكي وعالقتها بتشكيل ثقافة المجتمع.
( )3من منطلق إحترام ثقافة اآلخر ،يتم التأكيد على إن لألفراد الحق في إختيار قيمهم ومبادئهم وإتجاهاتهم ،وليس ألحد
الحق في فرض قيم أو سلوكيات غير مرغوبة ،تحقيقا للوسطية.
( )4إجراء المزيد من الدراسات التى تقدم للمصمم الجرافيكي طرق تسهم في تحقيق مفاهيم الهوية الثقافية.
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