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In the midst of economic and consumer competition between
companies and industrial institutions, graphic design emerges as
an active actor in the sustainability of the advertising and media
cycle alike, a role that would not have been important without
the tireless work carried out by designers in various design
activities, especially after entering into the digital experience. He
benefited from it and kept pace with the new developments of
quality, and it is useful to point out that the motives of
digital development have reinforced the values that the design
worked on, and today it is witnessing many transformations in a
digital world that is constantly evolving, transformations related to
the core of the designer’s work and what he offers in work sites
based on Decades of traditional experiences that designers have
been working with, and the trend towards traditions and modern
digital frameworks that have been reinforced by the increase in
related
digital
applications
and
software
in
a
remarkable qualitative shift that indicates an important stage in
the design process that extends to centuries of work and technical
development.
The current research explores some of the turning points of this
procession with important articulated transformations, based on
the question that:
What is the status of graphic design in the age of digital
transformation? The importance of the research lies in the
following:
-Theoretical dimension: It can be useful in enhancing the
theoretical framework of the graphic design process and the
transformations it has witnessed in the digital age.
-Applied dimension: it can benefit those interested and working in
the matter of graphic design, and the research aims to: Identify
the problems of graphic design in the age of digital
transformation.
The theoretical framework includes the following topics:
-What is digital transformation?
-A brief history of graphic design
-Graphic design from traditional to digital
The impact of digital technologies on graphic design.
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امللخص:
يف خضم التنافس االقتصادي واإلستهالكي بني الشركات واملؤسسات الصناعية يربز التصميم الكرافيكي بوصفه
مهما لوال العمل
ا
فاعال نشطاا يف دميومة الدورة اإلعالنية واإلعالمية على حد سواء ،وهو دور ما كان ليكون ا
الدؤوب الذي قام ويقوم به املصممون يف خمتلف األنشطة التصميمية ،السيما بعد أن دخل يف التجربة الرقمية
وأفاد منها خري فائدة وليواكب ما يستجد من ابتكارات نوعية ،ومن املفيد اإلشارة اىل أن بواعث التطور الرقمي
عززت القيم اليت عمل على وفقها التصميم ،وهو يشهد اليوم عديد التحوالت يف عامل رقمي يتطور إبستمرار،
مستندا إىل عقود من التجارب التقليدية اليت كان
حتوالت ترتبط بصميم عمل املصمم ومبا يقدمه يف مواقع العمل
ا
املصممون يعملون هبا ،واإلجتاه حنو التقاليد واألُطُر الرقمية احلديثة اليت عززها إزدايد التطبيقات والربجميات الرقمية
ذات العالقة يف حتول نوعي الفت يؤشر ملرحلة مهمة يف مسرية التصميم اليت متتد إىل قرون من العمل والتطور
التقين.
البحث احلايل يسرب غور ٍ
بعض من منعطفات هذه املسرية ذات التحوالت املفصلية املهمة منطل اقا من تساؤل
مفاده:
 ما حال التصميم الكرافيكي يف عصر التحول الرقمي؟كما تكمن أمهية البحث يف ما أييت:
 البعد النظري :ميكن أن يفيد يف تعزيز اإلطار النظري ملسرية التصميم الكرافيكي وما شهده من حتوالت يفالعصر الرقمي.
 البعد التطبيقي :ميكن أن يفيد املهتمني واملشتغلني يف شان التصميم الكرافيكي ،كما يهدف البحث إىل :تعرفُمأالت التصميم الكرافيكي يف عصر التحول الرقمي.
الكلمات املفتاحية :حتول ،رقمي ،كرافيك ،تطبيقات رقمية.

املقدمة:
 -1يف ماهية التحول الرقمي
من بني أهم ماشهده التطور الكبري يف التصميم حتوله من التطبيق التقليدي الذي عرف به اىل البيئة الرقمية ،وهو املفصل
التطوري األهم ،ومل ِ
أيت ذلك إال بعد أن أفاد من التوسع التقين ،السيما يف جمال منظومات احلواسيب واألجهزة اللوحية
اسعا أمام التعامل املباشر مع األدوات الرقمية املعززة بعدد كبري من التنوعات
والتطبيقات التصميمية اليت فتحت الباب و ا
واإلضافات اليت مل يكن حيلم هبا املصممون من قبل ،هلذا فاحلديث عن التحول حنو البيئة الرقمية مهم ،إذمع ظهور البياانت
والقدرة على ربط تلك البياانت ابملؤشرات أو املشكالت ،فإهنا مكنَت املؤسسة ليس فقط من أن تصبح أكثر كفاءة ،ولكن لتغيري
أيضا.
ما تفعله ا
2د ،.جامعة بغداد،

العراقnsiyfjassem@gmail.com ،
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ويف عامل يعتمد على البياانت ،أمكن للمؤسسة إعادة التفكري يف عديد إفرتاضاهتا القدمية ،وعند إعادة التفكري يف تلك
اإلفرتاضات القدمية ميكننا الوصول إىل حيث تظهر القيمة ،أو الفرص يف أماكن خمتلفة عن العامل احملدد ابلعملية.
وعلى مدى العقد املاضي ،انقش عدد من العلماء أبننا شهدان حتوالت جذرية يف إنتاج الثقافة واملعرفة يف عامل به منصات
متاما من اإلنتاج غري السوقي وغري
تواصلية رقمية مثل ( )Facebookو( )Twitterوغريها ،ويرى أبن
ا
أشكاال جديدة ا
اململوك للمعرفة والثقافة نشأت عن طريق اإلمكاانت الفريدة للتقنيات الرقمية.
وأدى هذا إىل تغيري يف آلية من ميَُ َكن ليبتكر يف اجملتمع ،)2019 ،Bendor-Samuel( .و"أدى التحول الرقمي
وإبتكار أمنوذج األعمال الناتج إىل تغيري جذري يف توقعات املستهلكني وسلوكياهتم ،والضغط على الشركات التقليدية ،وتعطيل
عديد األسواق سيُ َم ِكن املستهلكني الوصول إىل العشرات من القنوات اإلعالمية ،والتواصل بنشاط وبدون عناء مع الشركات
واملستهلكني اآلخرين ،واملرور عرب عدد متزايد بسرعة من نقاط اإلتصال يف رحلة زابئنهم ،والعديد منها رقمي"
فضال عن ذلك "يستَ ِ
عمل التحول الرقمي أي تقنية رقمية متَُ ِكن الشركات من حتسني عملياهتا وممارساهتا
( ،)2017 ،Lemonا
ُ
وأدائها للتأثري على بيئتها بشكل إجيايب .هذا املفهوم يف حركة دائمة هلا بداية.
ولكن ليس هلا هناية ،إذ ميكن أن يكون التحول الرقمي مبثابة إنتقال من الورق إىل األرشفة الرقمية ،وملء النماذج
والطلبات على الورق إىل املستندات الرقمية ،مثل أمتتة عمليات حمددة ،وتكامل الذكاء االصطناعي ،والتعلم اآليل .ابختصار،
ميكننا إجراء حتول رقمي على مستوايت خمتلفة من األعمال ()2021 ،Fauvelle
وأفاد التصميم الكرافيكي من هذا التحول وهو مانراه يف التطبيقات الرقمية اليت تتعزز كل يوم ،ويشري احلديث عن التحول
الرقمي إىل التغيري الثقايف ،والتنظيمي ،والتشغيلي ملؤسسة ،أو صناعة ،أو قطاع حبثاا عن إنشاء أنظمة للتكامل الذكي للتقنيات
والعمليات واملهارات الرقمية على مجيع املستوايت والوظائف.
كما جيب أن يتم هذا التكامل بشكل اسرتاتيجي وعلى مراحل جتاوز أدوار املبيعات والتسويق وخدمة الزابئن التقليدية يبدأ
كميسر
بعقلية تعاطفية للتواصل مع أصحاب املصلحة ،ا
فضال عن ذلك إعادة اخرتاع كيفية القيام ابألعمال مبساعدة التكنولوجيا ُ
لتحقيق ذلك.
وال يعتمد التحول الرقمي على التكنولوجيا والتطبيقات فقط ،بل يركز على القيمة واألشخاص والتحسني والقدرة على
التكيف بسرعة إبستعمال األدوات املثالية لتسهيل األمر(Sayol, 2021) .
هنا نود اإلشارة اىل أن هناك بعض اإلختالفات بني الرقمنة ( )Digitizationوالرقمنة ( )digitalوالتحول الرقمي
( )Digital transformationنوردها على النحو األيت:
الرقمنة (:)Digitization
هي اإلنتقال من التناظرية إىل الرقمية ،فمنذ وقت ليس ببعيد ،إحتفظت الشركات بسجالت على الورق ،سواء أكانت
مكتوبة خبط اليد يف دفاتر األستاذ ،أو مطبوعة يف املستندات ،وكانت بياانت األعمال متثيلية ،فإذا كنت ترغب يف مجع املعلومات
أو مشاركتها ،فإنك تتعامل مع املستندات املادية ،األوراق واجمللدات ،والفاكسات.
مث أصبحت أجهزة الكمبيوتر سائدة ،وبدأت معظم الشركات يف حتويل كل تلك السجالت املطبوعة ابحلرب على الورق إىل
ملفات كمبيوتر رقمية .وهذا ما يسمى الرقمنة )salesforce, 2021( .اليت تُوصف أبهنا نوع من أنواع األمتتة للمعلومات
التناظرية (العمليات اليدوية والورقية) إىل تنسيق رقمي.
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كما يستعمل العلماء عرب التخصصات مصطلح الرقمنة لإلشارة إىل العملية التقنية لتحويل تدفقات املعلومات التناظرية
إىل بِتات رقمية من ( )1و( )0مع قيم منفصلة وغري متصلة.)1997 ،Feldman( .

Issue: 1

الرقمنة (:)digital

Volume: 4

متثل كيفية إستعمال تكنولوجيا املعلومات ،أو التقنيات الرقمية لتغيري العمليات التجارية احلالية ،على سبيل املثال ،إنشاء
قنوات إتصال جديدة عرب اإلنرتنت ،أو عرب اهلاتف احملمول تتيح جلميع الزابئن التواصل بسهولة مع الشركات اليت تغري التفاعالت
التقليدية بني الشركة والزابئن.
كما ابتت تشري إىل هيكلة عديد جماالت احلياة االجتماعية حول اإلتصاالت الرقمية والبىن التحتية لوسائل اإلعالم .ويرى
"مانويل كاستيلس" الرقمنة بوصفها واحدة من  -إن مل تكن  -اخلصائص املميزة للعصر املعاصر وتُعد جزءاا من جمموعة أكرب من
املنح الدراسية اليت تشري إىل وسائل اإلعالم ونظام اإلتصاالت األساس كطريقة لشرح ،أو فهم لعديد من جوانب احلياة االجتماعية
املعاصرة)2010 ،Castells( .
التحول الرقمي (:)Digital transformation
انتشارا ،يتعلق املفهوم ابلتغيري على مستوى الشركة يؤدي إىل تطوير مناذج أعمال جديدة ،إذ تتنافس
هو األكثر
ا
أتساعا و ا
الشركات وميكنها حتقيق ميزة تنافسية عن طريق مناذج أعماهلا ،اليت تُ َعرف لتمثيل "كيفية إنشاء املؤسسة وتقدمي قيمة للزابئن ،مث
حتويل املدفوعات املستلمة إىل أرابح.
جديدا عن طريق تنفيذ منطق عمل جديد إلنشاء القيمة وإجنازها
وقدم التحول الرقمي أمنوذج عمل ا
فضال عن ذلك فالتحول الرقمي أوسع من الرقمنة كوسيلة لإلنتقال إىل األعمال التجارية الرقمية،
( ،)2008 ،C. Zottا
ويتطلب األمر بناء املزيد من اجلسور يف اسرتاتيجية شاملة للتحول الرقمي.
وإذا حبثنا عن تعريف التحول الرقمي يف ( ،)Googleفسوف تقرأ "التحول الرقمي هو التحول العميق واملتسارع ألنشطة
األعمال والعمليات والكفاءات والنماذج لإلفادة الكاملة من التغيريات والفرص املتعلقة ابلتقنيات الرقمية وأتثريها عرب اجملتمع
)(i-scoop.eu, 2021
من جانب آخر تُعد الرقمية طريقة جديدة للتفاعل مع الزابئن وال زالت متثل ابلنسبة لآلخرين طريقة جديدة ملمارسة
األعمال التجارية.)2021 ،Edelman( .
وعلى الرغم من االنتشار الواسع والتأثري املرئي للتحول الرقمي ومناذج األعمال الرقمية اجلديدة الناجتة ،إال أن األدبيات
مؤخرا فقط يف معاجلة موضوعات الرقمنة والرقمنة والتحول الرقمي
األكادميية مل هتتم حىت اآلن هبذه التطورات ،إال أهنا بدأت ا
وحظي التغيري الرقمي أبكرب قدر من اإلهتمام يف ختصصات جتارية حمددة ،على سبيل املثال ،ركز ابحثو التسويق بشكل أساس
على اإلعالن الرقمي وأتثريات الوسائط االجتماعية مبا يف ذلك تطورات منوذج اإلحالة (.)2016 ،Lamberton
فضال عن تطبيقات تصميمية ،منها العالمات التجارية وتصاميم أغلفة اجملالت وتصميم مواقع الويب .ويصور "مات،
وهيس ،وبينليان" 3أربعة أبعاد مشرتكة بني معظم  -إن مل يكن كل  -اسرتاتيجيات التحول الرقمي:
3

كريستيان مات ،أستاذ في جامعة برن ،قسم معهد نظم المعلومات ،مهارات وتكنولوجيا المعلومات ،إدارة نظم المعلومات.

توماس هيس ،المدير العام للودفيج ماكسيميليان ،جامعة ميونخ قسم كلية إدارة األعمال  -كلية ميونيخ لإلدارة.
الكسندر بينليان ،رئيس الجامعة النقنية ،دارمشدات ،قسم القانون واإلقتصاد.
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 -استعمال التكنولوجيا :موقف الشركة جتاه التقنيات اجلديدة وقدرهتا على استعماهلا.

 التغيريات يف إنشاء القيمة :أتثري هذه األدوات الرقمية على سلسلة قيمة األعمال وأعماهلا األساس.. -التغيريات اهليكلية :هي أساس إجراءات الشركة وعملياهتاِ ،من َمثَّ جيب أن تتحول حنو التحول الرقمي..

 اجلوانب املالية :إهنا القوة الدافعة وراء التحول الرقمي وتعمل ككابح .على أي حال ،جيب أخذها يف احلسبان كأساسللتحول الرقمي ،ويتصور املؤلفون تفاعالت هذه األبعاد األربعة يف شكل سهم يكون جسمه هو اجلوانب املالية ،ويرتبط ارتباطاا
جوهرااي خبلق القيمة وهيكل األعمال اليت جيب أن تتغري لالنتقال حنو التحول الرقمي واستخدام التقنيات(Fauvelle, .
)2021
 -2سرد موجز لتأريخ للتصميم الكرافيكي
مهما يف سياق التطور الواضح يف وسائل التواصل املرئي ،وكان
شكل التصميم الكرافيكي لعقود مضت ا
حمورا تفاعلياا ا
مواكباا لألحداث وخري ُم َد ِون هلا يف تطبيقاته وتنوعاته كافة ،وأبرز املصممون الكرافيكيون ذلك يف أعماهلم املؤثرة يف تعزيز التعاطي
فاعال أساس يف ذلك كله ،وعندما نريد أن نسرب غور التصميم الكرافيكي فاحلديث يطول
مع البيئة والعالقة مع اإلنسان بوصفه ا
إال أننا ميكن أن نوجز يف ذلك.
فقد"ع َّد فناا إلنشاء الرسومات ،أو إنتاج ملرئيات ،ميكن القيام بذلك على ورق ،أو القماش ،أو احلجر ،أو الفخار ،أو رمبا
ُ
شيوعا اليوم على شاشة الكمبيوتر ،ومع توافر عديد الوسائط املختلفة للعمل معها تغطي الطريقة الفنية لتصميم
يكون األكثر ا
الرسوم املرئية من الرسومات والرموز إىل الرسوم البيانية ،واملخططات ،وتصميم الشعارات ،وتصميم أغلفة الكتب ،واإلعالانت،
واملزيد ،ميكن تقصي جذوره التأرخيية إىل ما يقرب من ( )15000ق.م
عندما ظهرت أ َُول املظاهر اليت ميكن أن نسميها ابإلتصال املرئي من رسومات وخطوط على جدرات الكهوف ،لكنه
ميكن القول ابن إخرتاع الورق ،مث أخرتاع الطباعة املتحركة منتصف القرن اخلامس عشر أدى إىل إنعطافة متقدمة من حيث السرعة
والتكلفة وحداثة األنظمة (.)customlogos, 2021
ف مصطلح التصميم الكرافيكي ألول مرة يف الطباعة يف مقال صدر عام ( )1922بعنوان "نوع جديد من
كما ( ُع ِر َ
طباعة الدعوات للتصميم اجلديد" ل "ويليام أديسون دويغينز" ،ويف كتاب " "Raffe’sGraphicDesignالذي نُشر عام
( )1927الذي ُع َّد أول عنوان لكتاب يتضمن كلمات "تصميم رسومي" على غالف ،على الرغم من أنه يُظن أن كتاب "ليون
فريند" الذي صدر عام ( )1936بعنوان "التصميم الكرافيكي" هو أول وصف شامل هلذا اجملال ( ،)2019 ،Huynenهذا
ويُ ِرجع املؤرخون اتريخ التصميم الكرافيكي إىل لوحات الكهوف اليت يعود أترخيها إىل حواىل ( )38000سنة ق.م.
لوحات الكهوف هذه هي الطريقة اليت نقل هبا الناس األفكار من جيل إىل آخر ،ومعظم الشخصيات املصورة يف لوحات
الكهوف هذه هي حيواانت وبصمات ٍ
أيد وأذرع ومراجع أخرى للصيد ،وعلى الرغم من أن جوهر اإلتصال بني البشر غري مؤكد،
فمن الواضح أن البشر كانوا يتواصلون إبستعمال لغة اجلسد.
التصميم الكرافيكي املستند إىل اللغة واألجبدية هو اخلطوة الالحقة يف تطور احلرفة ،ومن املفرتض أن السومريني إخرتعوا
الكتابة حواىل ( )3000ق.م ،وبني ( )3300و( )3000ق.م إستُ ِ
عملت األنواع املبكرة من الكتابة الصورية للوقوف على
األشياء .يف هذه املرحلة املبكرة ،ميكن ابلفعل رؤية اإلستعماالت املبكرة لتصميم الرسوم (.)2021 ،Puranam
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كما أثرت ( )Art Nouveauحركة تصميم العاملية بشكل كبري على اهلندسة املعمارية واألزايء والتصميم الكرافيكي
أواخر القرن التاسع عشر.
وميكن إرجاع التصميم الكرافيكي احلديث كما نعرفه اليوم إىل مدرسة ابوهاوس يف أملانيا ،اليت أسسها "والرت غروبيوس"
كطريقة جديدة يف التفكري جتمع بني الفنون واحلرف اليدوية واألساليب الكالسيكية ،والطليعية ،والشكل والوظيفة وتضمنت
تصاميمها البساطة واألشكال اهلندسية واخلطوط اجلديدة املبسطة.
وظهرت ما بعد احلداثة كتطور ومترد ضد األفكار احلداثية ،وحبكم طبيعتها ،ال تؤيد ما بعد احلداثة جمموعة معينة من املثُل.
ُ
لكن تصاميم ما بعد احلداثة غالباا ما شككت يف السلطة ،وقلبت األفكار رأس ا على عقب ،وإقرتبت من كل ما جاء من قبل
ابلشك والسخرية.(Walgrove, 2021) .
صغ بعد ،إال أن بعض التصاميم املبكرة تضمنت طباعة الكتب والصحف ،وميكن للمرء
وعلى الرغم من أن املصطلح مل يُ َ
أيضا أن يرى أبن الرسومات على جدران الكهوف متثل شكالا من أشكال الرسومات القدمية ،لكن العمل تقدم سر ايعا حنو القرن
ا
العشرين عندما أصبحت امللصقات شكالا من أشكال التعبري ،وخالل اربعينيات القرن املاضي ،ظهر يف امللصقات الدعائية ،مثل
ملصق " ،"We Can Do Itوكانت الشعارات قصرية ،إىل حد كبري.
وعندما بدأت التكنولوجيا يف التغيري وأصبحت متاحة ملزيد من الناس ،بدأت الصناعة أبكملها اليت أصبحت تُعرف ابسم
التصميم الكرافيكي يف الظهور.)2021 ،Lu( .
من جانب أخر ُح ِسنَت األدوات جنباا إىل جنب مع الواجهات ،مما منح املصممني حرية مل يسبق هلم احلصول عليها من
قبل ،وابت من السهل تصميم خمططات ابحلجم الطبيعي وجتربة الظالل واخلطوط واملالمس ،فضال عن تصميم ختطيطات معقدة
إبمياءات بسيطة ،ومع التطور التكنولوجي بسرعة.
إذ منحت التكنولوجيا املتطورة الواقع اإلفرتاضي والواقع املعزز املصممني درجة جديدة من احلرية اليت بدأوا للتو يف
ومستقبال ستغري هذه األدوات عاملنا املرئي بطرائق متنوعة.)2018 ،Christou( .
استكشافها،
ا
كما برز التصوير الفوتوغرايف بوصفه اخليار األكثر هيمنة يف تصاميم اجملالت واإلعالانت خالل هذه املدة مع هيمنة تقنية
اإليضاح ،كما أثبتت هذه املدة أهنا أدت إىل ظهور أسلوب الطباعة الثوري مع أتثريات ثالثية األبعاد على الكلمات مما دفع
حدود احلصول على مظهر أكثر تقدما ،وشهد عام ( )1970بعض اإلجتاهات الثقافية يف ذلك الوقت البانك ،والديسكو،
واحلركة اهليبيّة(visualbest, 2021) .
ومنذ أن اكتشفت الشركات أهنا تستطيع متييز نفسها عن طريق التصوير الفوتوغرايف اإلحرتايف للعالمة التجارية والشعارات
اليت ال تُنسى وتصميم اهلُوية املرئية ،فإن احلاجة إىل التصميم الكرافيكي الفعال أبقت احملرتفني املوهوبني عند الطلب.
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أيضا للطباعة
ومثَل اخرتاع الطباعة احلجرية من أهم املعطيات التصميمية للثورة الصناعية ،هذا اإلبتكار أفسح اجملال ا
َ
احلجرية امللونة ،اليت هي جمرد طباعة حجرية ،ولكن مع مطبوعات ملونة.
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وهنا أبزت فكرة التمثيل املرئي لالحداث البحث اإلنساين للوصول إىل آلية للتواصل بينه وبني مكوانت احمليط الذي كان
يعيش فيه ،السيما وأن إخرتاع احلروف والكتابة مثل حجر األساس يف ما نعرفه اليوم من تيبوغرافيا ،ومل يقف عند هذا احلد ،بل
أثبت القرون التالية حقيقة ذلك يف التطور املفصلي للتصميم الكرافيكي.
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يف البداية ،كان املصممون فنانني رمسوا األشكال واملفاهيم بناءا على اإلجتاهات احلالية مثل حركة التصميم الكرافيكي
ونظرا ألن الصناعة أصبحت أكثر ارتباطاا بشكل أساس ابلتكنولوجيا ،وبدأت األدوات املبتكرة يف التقدم ،بدأ جمال
احلديثة ،ا
التصميم الكرافيكي يف التطور.
يدواي يف العقود
واليوم ،قطع التصميم الكرافيكي احلديث شوطاا طويالا يف توظيف الصور الرمزية والتقليدية املرسومة ا
املاضية ،ومنذ إطالق حاسوب ( ،)Macأصبح إبمكان املزيد من األشخاص أكثر من أي وقت مضى الوصول إىل مئات
وتعقيدا )(Peate, 2021
األدوات واحللول اليت جتعل تصميم الرسوم أكثر كفاءة
ا
أيضا .ولعل أفضل
وأخذ اجلمع بني التسويق الذكي للمحتوى والتصميم الكرافيكي يف جمال التسويق الرقمي ابإلزدايد ا
مثال على ذلك هو صناعة الفنادق.
إذ أتثرت بشدة هبذا اإلجتاه ،ومل تَ ُعد مواقع الفنادق على اإلنرتنت خمصصة للحجز فقط ،إذ تعمل اآلن كمنصة لعرض
التصاميم الداخلية ووسائل الراحة ،وهو أمر ممكن بسبب املزيج املثايل من التكنولوجيا واإلبداع وأدوات التصميم والرسومات
املتميزة.)2020 ،Monsters( .
نشري كذلك إىل حقيقة أن التصميم الكرافيكي أكثر ارتباطاا ابلتكنولوجيا وأقل ارتباطاا ابلنظرية ،إذ تتناسب كل من
أيضا إىل منو غري مسبوق
بعضا ،لذلك ،أدى التقدم غري املسبوق يف التكنولوجيا ا
التكنولوجيا والتصميم بشكل مباشر مع بعضهما ا
يف تصميم الكرافيك.
جدا مقارنة مبا هي عليه اآلن ،ومع حمدودية ذاكرة
ابدئ ذي بدء ،مل تكن أجهزة الكمبيوتر أوائل عام ( )2010متقدمة ا
ٍ
عندئذ فقط أداء وظائف قليلة ملصممي الرسوم ،وبعد التدرج يف
الوصول العشوائي وإصدارات الربامج ،ميكن ألجهزة الكمبيوتر
نظرا
أجهزة الكمبيوتر احملمولة واخرتاع تصميم األجهزة اللوحية أصبح األمر سر ايعا وسهالا ،ومع اإلنتشار الواسع للهواتف الذكية ا
لسهولة اإلستعمال والوظائف املتعددة ،أصبح من املمكن تطوير عديد التطبيقات اليت تساعد بشكل مباشر يف تصميم الرسوم.
()2020 ،Kathotia
 -3التصميم الكرافيكي من التقليدي إىل الرقمي
الشك إن الظروف اليت مرهبا التصميم الكرافيكي كانت إىل حد ما معقدة ،بسبب التداخالت الكثرية اليت ألقت بظالهلا
متصال ابلتقلبات السياسية اليت شهدهتا بعض البيئات،
على مفهم التطور ،منها ما كان تقنياا ،ومنها ما كان فكرااي ،ومنها ما كان ا
السيما أثناء احلربني العامليتني وهجرة عدد مهم من املصممني من بلداهنم حتت الضغوط اليت مورست عليهم من جهة ،وعلى
اليات إنتاج التصميم كذلك.
ولو حبثنا يف السرية السردية للتصميم ومؤاالت حتوله اىل ما نراه اليوم فهو ضارب يف عمق التأريخ الرسومي التقليدي الذي
مازال ميتلك (قوته يف عصران ،يف أهم أسواق الفن ،والكمال احلريف منذ قرون ،والعالمة اليت ال متحى ملوهبة املصممني أنفسهم،
اليت إنعكست مباشرة يف دميومة العمل املتسلسل املنجز يف اخلشب ،أو املعدن ،أو احلجر مع النتيجة الظاهرة يف سوق الورق ومنح
اإلمتياز للعمل التقليدي على أعماهلم اليت استعملوا فيها تقنيات جديدة .ويكمن السبب يف أن السوق يرتكز على األصالة
فضال عن ذلك ،ومع عديد التطورات يف
والتحكم يف عدد األعمال  ،(Manuel Zavala y Alonso, 2002)ا
جدا اليوم مقارنةا ببضع سنوات مضت حسب" جيين دارمودي" فقد كان
التكنولوجيا ،أصبح دور مصمم الكرافيك خمتل افا ا
للتكنولوجيا أتثري مهم على العامل الذي نعرفه اليوم.
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ومل ِ
تؤد التطورات التكنولوجية إىل توفري وظائف جديدة مت ااما فحسب ،بل إهنا غريت األدوار التقليدية ،هلذا فالتصميم يف
يومنا هذا هو جمرد واحد من عديد املهن اليت تغريت بسبب التقدم التكنولوجي ).(Darmody, 2018
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أمرا منطقياا ،السيما بعد التحول إىل املنصات عرب اإلنرتنت
من جانب أخر شكل اإلنتقال الوظيفي إىل التصميم الرقمي ا
جلميع الوسائط التقليدية تقريباا.
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وتلك اليت تعتمد إىل حد كبري التصميم الكرافيكي من جمالت ،وصحف وقنوات فضائية ابت قسم منها يتحرك يف الفضاء
الرقمي .هبذا املعىن ميثل التصميم الرقمي يف يومنا هذا ،وضمن التحول من الصيغ التقليدية طليعة الثورة الرقمية .إنه يقود مفاهيم
التصميم الرقمي وجتارب املستعملني من مواقع الويب والتطبيقات إىل محالت التسويق الرقمي.
ولكن هذا هو جمرد بداية ،إذ سيعمل مصممو الغد الرقميون على تصميم جتاربنا الرقمية املستقبلية من الصور اجملسمة إىل
فضال عن إنفتاحها على
واجهات الواقع اإلفرتاضي .إبختصار ،إهنا صناعة مهمة ومبتكرة للعمل فيها ) ،(global, 2021ا
ملمحا يف خضم النظرة التحولية اجلديدة.
خمتلف التقنيات البينية الساندة اليت ابتت تشكل هي األُخرى ا
هذا وشهد جمال الفن والتصميم والتخصصات املرتبطة ،أو ما تسمى ابلعلوم البينية إنتقالة نوعية منذ ظهور ألية تكامل
التكنولوجيا يف منحىن التعلم على مدى العقود القليلة املاضية ،وكان هناك إستعمال متزايد ألجهزة احلاسوب يف هذا اجملال ألداء
مهام خمتلفة ترتاوح من اإلبتكار إىل التحليل املتقدم لألعمال الفنية.

جديدا على مر العصور ،إذ
مفهوما
فضال عن تنمية العالقات املتبادلة بني التكنولوجيا والفن (التصميم) اليت مل تشكل
ا
ا
ا
أخريا
إرتبط االثنان إرتباطاا جوهرااي .ما يعين أن الطريقة اليت إنبىن عليها التصميم "الفن " و ا
أيضا الطريقة اليت يُنظَر إليه وتقديره وبيعه ا
تتطور مع تغري عامل التكنولوجيا ()March 2016 25 ،Sarah Gamboa
وتبىن الناس هذه التكنولوجيا حبماس ،غالباا كإجابة على أسئلة مل تُطرح يف كثري من احلاالت ،وبضمن هذا السياق يسمع
أمناء املكتبات يف كل مكان أصوات األشخاص الذين يتحدثون مثل اإلجنيليني ،وحيثون على حتويل النصوص واملواد املرئية إىل
أمرا بديهياا ،ولكن ألننا منيل إىل ختيل املستقبل من منظور احلاضر ،كما يشري
شكل رقمي كما لو كان التحويل يف حد ذاته ا
"أودونيل" ،فإن مثل هذه اإلسقاطات للحاضر على املستقبل قد تكون ،يف أحسن األحوال مضللة.
إذا كانت هذه التكنولوجيا اجلديدة ثورية ابلفعل ،فال ميكننا توقع أتثريها ابلكامل ،وجيب أن نكون حذرين بشأن ترك
فضال عن ذلك ميكن أن توفر امللفات الرقمية وصوالا غري عادي إىل املعلومات
إشراق املستقبل املشرق يعمينا عن حدوده ،ا
وميكنهم تسهيل الوصول إىل جهاز التحكم عن بُعد ،على الرغم من صعوبة التواصل املباشر ،)1999 ،Smith( .هذا ويركز
املصممون الرقميون بشكل أكرب على تصميم العناصر الرقمية.
إذ يقومون جبمع بني مهارات التصميم الكرافيكي والتكنولوجيا لتصميم اعالانت وصفحات تفاعلية ،وإعالانت ورسوم،
متحركة ومنذجة ،ورسومات ثنائية وثالثية األبعاد.
ِ
أيضا مؤثرات صوتية وصوتية ...عالوة على ذلك،
كما ال يستعمل التصميم الرقمي الفنون املرئية فحسب ،بل قد يتضمن ا
تعقيدا من
فإن اإلختالف بني التصميم الكرافيكي والتصميم الرقمي هو أن األخري تفاعلي ،إذ يُعد التصميم التفاعلي أكثر ا
التصميم الثابت (ِ ،)2019 ،leمن َمثَّ يتضح أن مفهوم التكنولوجيا املستعملة على نطاق واسع يف الفنون والتصميم ليس
توجها خمتل افا يف اخلمسينيات من القرن املاضي.
مفهوما
ا
جديدا ،ولكنه فكرة موجودة منذ قرون عندما إختذت تقنية املعلومات ا
ا
(.)2013 ،KRISTIN THOMSON
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وبسبب اإلستهالك املستمر للوسائط ذات املصدر الواحد تتوافر اليوم عديد القنوات واملنصات ذات البعد اجلماهريي
مرسال ،أو مشاراكا للمعلومات يف وقت مل يَ ُعد هناك معوقاا للدخول اىل الثروة املعلوماتية ،ومع
الواسع الذي يكون فيه املتلقي اما ا
النمو املتزامن يف اإلتصال ميكن تصميم ملصق ملون ما مبا يكفي إلرساله عن طريق االمييل او املنصات اإلجتماعية
()2003 ،Bilda, Zafer and Halime Demirkan
مفصال نوعياا يف سياق التطور هو دمج الروبواتت والذكاء اإلصطناعي مع التعلم
ومن املزااي املهمة اليت تشكل اليوم
ا
التقليدي لزايدة جودة األعمال املنتجة ،إذ تتمتع الروبواتت بدقة أعلى مقارنة ابإلنسان الذي يوفر تطبيقات يف مناطق تتطلب
نظرا إلمكان تكرارها وتنفيذ قائمة من األوامر ،كما جيري تغذيتها
ا
نسخا أكثر دقة ميكن برجمتها إلنتاج نسخ مطابقة متعددة ا
معلوماتياا ،ما يسمح للمشتغلني للجمع بني احلوسبة ،والروبواتت ،والفنون ،والتصميم للتوصل إىل مزيج يؤدي إىل اإلنتاج النهائي
لألعمال الفريدة ،واليوم خيضع جمال الذكاء اإلصطناعي ألحباث مهمة.
إذ حياول العلماء إبتكار آالت ميكنها إختاذ قرارات عقالنية ومستقلة ، (Robo/arch, 2015)..ويؤدي إستعمال
هكذا تقنيات إىل اإلستثمار األمثل إلمكاانت املتعلمني ،وعندما توضع الوسائل املناسبة ،تفتح التكنولوجيا أبو اااب للمتعلم مما
يسمح له ابستكشاف احلرية اجلديدة املتوافرة يف التصميم)2016 ،Raine( .
 -4أتثري التقنيات الرقمية على التصميم الكرافيكي
من انفلة القول أبن التكنولوجيا أثرت على التصميم الكرافيكي مثلما أثرت على شؤون احلياة ،واحلديث حول مدايت هذا
سهلت القيام ابلعمل
التأثري يطول يف عامل تقين تراكمي اإلجناز يوميا ،وعلى الرغم من التأثريات اإلجيابية والسلبية ،فهي من انحية ّ
بسبب اإلبتكارات التكنولوجية مثل الطابعات واملاسحات الضوئية واإلنرتنت وبرانمج التصميم ،ومن انحية أخرى عطلت بعض
املهارات اليدوية اليت كانت تشكل السمة املهارية للمصممني.
إال أنه مع ذلك أحدثت التكنولوجيا الربجمية لتطبيقات مثل ( )Corel PageMakerانعطافة مهمة يف عملية تصميم
لصت املصمم من العمل التقليدي يف تصميم الرسوم والنشر املكتيب .هذا التغيري اجلذري يف األدوات املستعملة يف
الرسوم ،اليت َخ َ
اختصارا
التصميم غري اجملال حنو منحى تكنولوجي مهم ،إذ جعل اكتشاف أجهزة الكمبيوتر عملية التصميم أكثر سهولة ومرونة و
ا
للوقت وسرعة يف التنفيذ (.)2021 ،Jennifer
وهو تطور نوعي الفت إستجاب له املصمم وتفاعل معه بشكل كبري ،وإتساقاا مع ذلك فإن التصميم الكرافيكي أتثر
متاما ،إذ يتمتع
بشكل خاص ابلتكنولوجيا اليت مل تُغري طريقة إنشاء العمل فحسب ،بل غريت ا
أيضا الطريقة اليت نقدم هبا عملنا ا
معظم املصممني اليوم بنوع واحد على األقل من التواجد عرب اإلنرتنت ؛ سواء كانت صفحة معجبني يف ( ،)Facebookأو
متابعني يف ( ،)Twitterأو يف مدونة.
عرض فيها أعماهلم ،ويستعمل عديد املصممني اإلنرتنت كمصدر
إذ يتشاركون أفكارهم ،أو حىت جمرد موقع يف حمفظة تُ َ
رئيس للدعاية ،يرجع ذلك إىل القدرة يف عرض األشياء ،مثل حتريك أعمال الرسوم املتحركة ،أو قطع الوسائط املتعددة التفاعلية،
وحقيقة أن املصممني ميكنهم مشاركة نسبة مئوية أعلى من عملهم دون قيود على احلجم أو اجلودة ،ما جعل من إستعمال
ممتعا يف كثري من الوقت بسبب العمل التفاعلي.
جاذاب للغاية ،)2018 ،UKEssays( .بل ا
أمرا ا
التكنولوجيا الرقمية ا
من جانب أخر أثر توافر الدورات والربامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية على اجملال بشكل كبري .من قبل ،كان
ِ
يستعمل شيئاا أكثر
عليك أن تنفق املال يف الكلية إلستعمال األدوات املناسبة .اآلن ،ميكن للمصمم أن يبدأ من تلقاء نفسه ،وال
شيوعا
من حاسوب وإتصال ابإلنرتنت ،إنه عامل "إصنع بنفسك" هناك ،ومما ال يثري الدهشة ،إن التصميم الكرافيكي أصبح أكثر ا
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من أي وقت مضى .ووف اقا لإلحصاءات اليت مجعها ( )Brandon Gailleيعمل اآلن أكثر من ( )260.000عامل يف
قطاع التصميم الكرافيكي يف الوالايت املتحدة فقط ،وعلى الرغم من عدم توافر أي إحصائيات حول هذه املوضوع،

Issue: 1

ميكننا أن نفرتض أن الرقم أعلى بكثري على املستوى العاملي ،بينما تزدهر الصناعة حالياا يف الغالب بفضل اإلنرتنت
( )2018 ،Hoodaوهو مؤشر مهم يؤكد حقيقة التأثري املباشر للتكنولوجيا الرقمية على قطاع األعمال وجناعة التحول الرقمي،
فلقد ولت األايم اليت كان فيها التصميم الكرافيكي يركز فقط على العناصر الرسومية الواضحة ملنتج مثل التعبئة والتغليف ومواد
التسويق اخلاصة به.

Volume: 4

إذ م ّكنت التكنولوجيا العالمات التجارية من احلصول على مزيد من العرض عرب اإلنرتنت ،مما مسح للشركات ابلتفاعل مع
مجهورها ومستهلكيها ،كما عزز للمتابعني والباحثني القدرة يف مراجعة وحتليل البياانت يف الوقت الفعلي لقياس ومعرفة املصادر،
كذلك ميكننا يف الواقع حتليل نوع احملتوى والرسومات رقمياا اليت حتصل على املزيد من مرات الظهور يف الوسائط ،واملزيد من
وحتويال إىل اجلمهور.
اإلعجاابت ،واملزيد من عمليات احلفظ ،ويف النهاية ،تكون أكثر جاذبية
ا
ونظرا ألن اإلنرتنت هو املصدر الرئيس للتسويق والعرض ،فقد إستثمرت الشركات الكثري يف إنشاء حمتوى أيوين لتواصل
ا
العمالء والتحليالت والتعليقات يف الوقت الفعلي من املستهلكني )2017 ،Norcross( .وهي ابجململ بياانت تفيد يف تعزيز
التفاعل مع املؤسسات واملنتوجات اليت تعرضها ،ويف القرن احلادي والعشرون.
نظرا
يبدو أن معظم األشياء تتغري مبعدل ينذر ابخلطر ،إذ تُعد التكنولوجيا من أصعب املوضوعات اليت جيب جتاهلها ا
جدا بعد التحوالت الرئيسة يف أساليب التصميم
لتأثريها على جوانب مهمة من حياتنا ،وأتثريها على التصميم الكرافيكي مهم ا
القدمية إلستخدام الدهاانت واآلالت الكاتبة إىل اجتاهات أكثر وظيفية مثل ( )Adobe Photoshopو
(.)Autodesk Maya
متاما مثل أي تغيريات أخرى ،أاثرت التغيريات التكنولوجية يف تصميم الرسوم ردود فعل متباينة بني معظم املصممني،
و ا
ويرى بعض املطورين القدامى يف الصناعة أبن التطور التكنولوجي هو سبب ضعف اإلبداع وإخنفاض جودة العمل بني املصممني،
ُخر
لكن من السهل أن نفهم كيف تؤثر التكنولوجيا على طريقة عمل املصممني وكيف يقدمون تصاميمهم ،وهنا نشري إىل طرائق أ َ
تؤثر عن طريقها التطورات التكنولوجية على التصميم الكرافيكي هي:
 التأثري على طريقة االتصال. حتسني اجلودة. إنتاجية أعلى. ردود الفعل السريعة )(Graphicszoo, 2021دائما ببعض القدرات ،ومع تقدم أدوات التصميم،
ومن الناحية التارخيية ،كان التصميم الكرافيكي والتكنولوجيا مرتبطني ا
حتوالت الصناعة وتكيفت ومنت معها ،وعلى مدى العقود القليلة املاضية ،حتولت الصناعة إىل أن تكون رقمية ابلكامل ،مما أدى
ِ
يستعمل هبا املصممون مهاراهتم ،والتعامل مع األدوات ،والعثور بوظائف متعددة.
إىل تغيري كبري يف الطريقة اليت
فيما أييت أهم أربعة طرائق أثرت هبا التكنولوجيا على صناعة التصميم الكرافيكي:

متاما عما هي عليه
 .1املهارات العامة :إذ حىت قبل عقد من الزمن فقط ،كانت التكنولوجيا املتاحة ملصممي الكرافيك خمتلفة ا
ِ
متاما ،اليت قد ال تكون ذات
اليوم .وابلعودة إىل أبعد من ذلك ،فإن حقبة املصممني والفنانني تلك رمبا كانت تُ َعلم مهارات خمتلفة ا
صلة ابلعمل هذا اليوم.
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 .2الربامج املتاحة :عندما أصبحت عمليات التصميم رقمية ،بدأ عدد الربامج املتاحة ابإلزدايد .يف السابق ،كان على املصممني
يدواي ويلصق ،اآلن تعمل برامج الرسم
يدواي ،وإذا احتاج أي شيء إىل نقله ،أو وضعه يف مكان آخر ،سيقص ا
رسم كل شيء ا
الرقمي وحترير الصور والتخطيط على التخلص من العملية الشاقة اليت كانت متبعة.
 .3الوصول إىل التعلم :إن كمية املوارد املتاحة عرب اإلنرتنت ملصممي الرسوم يف عامل اليوم املتصل ابإلنرتنت مذهلة .نعم ،إذ يُعد
تصميم الكرافيك مهارة إحرتافية ،لكن مصممي هذه األايم ال حيتاجون ابلضرورة إىل اإللتحاق ابجلامعة ليكونوا انجحني ،فهناك
عديد مواقع الويب اليت تقدم املعلومات والربامج التعليمية ودورات الشهادات.
 .4حجم العمل املتاح :اإلنرتنت مرئي للغاية ،والصور متوافرة يف كل مكان نشاهد تفصيالهتا عرب االنرتنت ...وكل شيء على
ص ِم َم معظمه بوساطة مصمم)2019 ،Daniels( .
اإلنرتنت هو نتاج التصميمُ ،
منهجية البحث
تشري أحباث اإلتصال الثانوية إىل أية بياانت جتمع لغرض واحد من قبل طرف واحد ِمن َمثَ وضعها لإلستعمال اثنية ألداء
خدمة ما من طرف آخر ،أحباث اإلتصال الثانوية هي األوسع واألكثر انتشارا وأداة داخل جمموعة من األدوات ،ألنه يتضمن
تقريبا أي معلومات ميكن إعادة إستعماهلا ،فضالا عن ذلك هي طريقة حبث شائعة تنطوي على إستعمال املعلومات اليت مجعها
آخرون عن طريق البحوث األولية.
البحث احلايل يتخذ من األدبيات ذات الصلة عمقا مرجعيا ومعرفيا لتتبع مسرية التصميم الكرافيكي يف عصر التحوالت
الرقمية ،والبحث يف ُمآالته التقنية النوعية.
النتائج ومناقشتها
عامال نوعياا يف سياق تطور التصميم الكرافيكي ،الذي أفاد
َ -1ش َّك َل اخلروج من دائرة البحث التقليدي إىل دائرة البحث الرقمي ا
كثريا من التقنيات اجلديدة ،السيما يف جمال تطوير منصات التواصل اإلجتماعي وفتح الباب أمام نشر األعمال التصميمة بشكل
ا
تفاعلي مباشر.
 -2أظهرت التجارب اليت قام هبا املصممون القدرة الواضحة يف تغيري األمناط اليت كانت سائدة والتعامل مع املعطيات اجلديدة
بتفاعل يتناسب مع رؤاهم وتطلعاهتم الفنية ،وهو أمر ما كان ليحدث لوال الوعي املتقدم لثلة من املصممن املؤثرين الذين تعاطوا
مع املعلومات الرقمية بشكل يتناسب مع ما يفكرون به من جهة ،ومع ما يتطلبه حراك السوق والتسويق.
 -3إنعكست التقانة الرقمية بشكل مباشر على تطبيقات التصميم الكرافيكي ،وظهر الفن الرقمي ليشكل إضافة نوعية لِما كان
يدواي ابت يُنجز رقمياا ،مع تطوير واضح يف آليات العمل وطرائق التنفيذ.
من تطبيقات سائدة ،فما كان يُنجز ا
 -4مل ِ
ايت حتول التصميم الكرافيكي اىل الفضاء الرقمي ،إال عن طريق اإلفادة من العلوم البينية ذات العالقة بطابعه التطبيقي،
مهما يف إبراز التعالق احلقيقي بني العلوم واملوارد
وش َكلت تلك العلوم ا
وعززت تلك العلوم البعد الوظيفي واجلمايل لهَ ،
عامال ا
الثقافية واألدبية ذات األثر.
 -5تنوعت التحوالت اليت مر هبا التصميم الكرافيكي ،منها ما جاء على شكل منظومات إجتاهية -أسلوبية ،ومنها تنفيذية،
كثريا من معطيات املراحل اليت مر هبا التصميم.
ومنها فكرية ،وهي حتوالت نوعية أفادت ا
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 القيمة األهم يف مسار التحوالت اليت مر هبا التصميم الكرافيكي تكمن يف التعاطي التفاعلي مع التطورات التقنية اليت كانتمعززا نوعيا يف إرتقاءه.
ا
 معىن التحول حنو الفضاء الرقمي جسدته بعض من أفضل التجارب واإلجتاهات التصميمية احلديثة اليت طبعت العصر التواصلياحلايل.
فاعال يف ما تشهده التطبيقات الرقمية احلديثة ،واليهم يعود الفضل يف تطوير البيئة العملياتية
 املصممون املؤثرون كانوا سبباا اآبلياهتا كافة.
التوصيات
 تعزيز البحث النوعي يف جمال التصميم الرقمي ،سيما يف كشف تعالقاته مع العلوم البينية. تشجيع املصممني حنو تعزيز رؤاهم وتطلعاهتم الفكرية والعملياتية ،ملا هلا من أمهية يف تعزيز قيمة التصميم. -تعزيز الفهم املهاري النوعي عن طريق مواكبة جتارب املصممني املؤثرين ،اليت تُعد مهمة يف جماالت اإلرتقاء النوعي.
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 -6إنعكس تطور الربجميات الرقمية بشكل مباشر على أداء املصممني ،وأمثر ذلك على جودة التنفيذ وإختزال الوقت ،وتطوير
مهارات التعامل مع األفكار املطلوبة من قبل املؤسسات اإلنتاجية والسوق ،وشكلت برجميات مثل فوتو شوب وكوريل والسرتيرت
ملمحا من مالمح العصر الرقمي.
وغريها تطورا اسهم كثريا يف إبراز قيمة التحوالت املفصلية ،اليت ابتت ا
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