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فاعلية برنامج مقرتح قائم على توظيف دالالت ورموز الشعارات  
(  Yi-Na Liاحمللية لتنمية مهارة التصميم باستخدام اسرتاتيجية ) 

 لعينة من طالب الصف الثاني متوسط يف مقرر الرتبية الفنية 
 * بدر حطاب سماح الرويلي 

 

  

 التصميم مهارة  لتنمية املحلية الشعارات ورموز  دالالت توظيف على قائـم مقترح برنامج فاعلية مدى على الوقوف إلى الدراسة هدفت  _امللخص

  فهم  خالل من االستراتيجية على التعرف  إلى وهدفت. الفنية التربية مقرر  في متوسط الثاني الصف  طالب من لعينة( نالي يا) استراتيجية باستخدام

  متوسط  الثاني للصف الفنية التربية كتاب من والثالث الثاني للموضوعين األولى الوحدة  في املحلية الشعارات في الواردة  والصور  املعاني وتحليل

لت. 1440-1439 الثاني الدراس ي الفصل   الشعارات  ورموز  دالالت توظيف على قائم مقترح برنامج فاعلية على الوقوف في الدراسة مشكلة وتمثَّ

  فروض  على ولإلجابة. الفنية التربية مقرر  في متوسط الثاني الصف طالب من لعينة( نالي يا) استراتيجية باستخدام التصميم مهارة  لتنمية املحلية

  إلى  التوصل تم كرونباخ مقياس  خالل ومن مالحظة،  بطاقة وإعداد التجريبي، وشبه التحليلي الوصفي  املنهجين باستخدامـ الباحث قام الدراسة

  للمرحلة  الثاني  الصف مجموع من % 10 يمثلون  طالب  10 عددهم والبالغ  البشرية الدراسة عينة أفراد على وتطبيقها النهائية، البطاقة صورة 

  الثاني  للموضوعين األولى الوحدة  في محلية لشعارات  املادية والعينة طالب،90 وعددهم الشمالية بالحدود املسيب بن سعيد ملدرسة املتوسطة

  توجد  البديل بالفرض واألخذ الصفري  الفرض رفض تم وفيه. مرتبطتين لعينتين( ت)اختبار استخدام تم الدراسة نتائج إلى وللوصول . والثالث

 االختبار بدرجات مقارنة 4.50عند ،(نالي يا) استراتيجية لصالح وبعده  البرنامج تطبيق  قبل  الطالب  درجات متوسط  بين إحصائية داللة ذات فروق

  أن  يعني وهذا 0.05 من أقل وهي( -9.000-) ت االختبار وقيمة. 816عند مرتفع وبعدها الطريقة قبل الدرجات بين االرتباط وقيمة. 3.60عند القبلي

  أحدثت( نالي يا) استراتيجية
 
 الوحدة  في( نالي يا) استراتيجية بإدخال الحالية الدراسة وأوصت. الطالب لدى التصميمية املهارة  مستوى  تنمية في تأثيرا

 . املتوسط الثاني للصف الفنية التربية ملقرر  األولى

 الفنية.  التربية الشعارات، الرموز، التصميم، نالي، يا طريقة: املفتاحية الكلمات
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  لتنمية املحلية الشعارات ورموز  دالالت توظيف على  قائم مقترح برنامج  فاعلية

 الصف طالب من  لعينة( Yi-Na Li) استراتيجية باستخدام التصميم مهارة

 الفنية التربية مقرر  في  متوسط الثاني
 املقدمة . 1

على معلم التربية الفنية الناجح توظيف امكانياته، وابتكار أساليبه في       

. فاإلنتاج الفني من أهم ركائز 
 
 كان هذا التوظيف أو مهاريا

 
خدمة طالبه معرفيا

وأهداف منهج التربية الفنية في التعليم في تحسين وتنمية مهارة التصميم 

 لدى طالب املرحلة املتوسطة.

رميز  حيث يرتبط مجال     
َّ
التصميم بمفهوم االستلهام الهادف إلى الت

Symbolization شفير البصري
َّ
رميز أو الت

َّ
، Visual encoding، وُيقصد بالت

نات البصرية للعناصر التي يمكن تجسيدها عن  ِّ
أنه"عملية اختصار للمكو 

م بصورٍة سيميوطيقيٍة  ِّ
مها املصم   

ون والخط، والتي يقدِّ
َّ
طريق الل

(Sémiotique من خالل املعالجة التشكيلية ملجموعة البيانات. بشأن )

مات البصرية ] ِّ
 [. 1التعبير عن الخصائص أو الس 

على اعتبار أنَّ علم السيميوطيقا شأنه شأن فعل التصميم، حيث يرتبط       

ببيئة الفكر املعاصر خالل تركيزه على حياة العالمات والصيغ البصرية في 

 داخل املجتمعات، عن طريق وضع الفن التشكيلي، ومعالجت
 
، وفكريا

 
ها شكليا

املعاني ودالالتها في سياق ثقافي يشتمل على مجموعة من الخبرات املعرفية 

 في تحقيق 
 
 هاما

 
املتنوعة. كما أنَّ االستراتيجيات التدريسية تلعب دورا

[: "بأن االستراتيجية التعليمية 2األهداف التعليمية. ويذكر دعمس ]

Teaching Strategy هي كل ما يتعلق بأسلوب توصيل املادة للطالب من قبل :

املعلم لتحقيق هدف ما، وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها املعلم لضبط 

الصف وإدارته؛ هذا وباإلضافة إلى الجو العام الذي يعيشه الطلبة، والتي 

تاحة، تمثل الواقع الحقيقي ملا يحدث داخل الصف من استغالل ال مكانات م

 لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها".

كما أنَّ عدم وضوح االستراتيجيات بالنسبة للمعلم، تجعله عرضة للفشل، 

 [. 3وكذلك ضعف املعلم بأثر االستراتيجية التعليمية في تحقيق املطلوب ]

عيل وتوضيح اتجاهات واستراتيجيات تصميم الشعارات.  وفي هذا؛ إطار تف 

راسة ال ِّ
حالية، للوقوف على مدى فاعلية برنامج مقترح قائـم على جاءت الد 

توظيف دالالت ورموز الشعارات املحلية لتنمية مهارة التصميم باستخدام 

استراتيجية )يا نالي( لعينة من طالب الصف الثاني متوسط في مقرر التربية 

 الفنية. 

 . مشكلة الدراسة 2

ل طرائق التدريس حجر الزاوية في        ِّ
 
شك

ُ
نجاح أي عملية تدريسية أو ت

هذه الطرائق أو االستراتيجيات  –تعليمية يقوم به املعلم، السيما إن كانت 

تحقق أهدافها على صعيد املناهج التعليمية بشكل عام ومناهج  –التدريسية 

 التربية الفنية بشكل خاص. 

 منذ عام     
 
 1432وتسعى وزارة التعليم في بذل الجهود الكبيرة وخصوصا

  2008تطوير وتحديث مناهج التربية الفنية، ففي وثيقة التربية الفنية عام ل

ركزت على دمج التقنيات في نشر الثقافة الفنية في توظيف االحاسيس 

 واألفكار وترجمتها إلى واقع مادي من خالل الوصف والتحليل والوعي بالقيم 

 [.  4الجمالية ]

وعليه يمكن القول بأن مشكلة الدراسة تكمن في الوقوف على فاعلية برنامج 

مقترح قائم على توظيف دالالت ورموز الشعارات املحلية لتنمية مهارة 

التصميم باستخدام استراتيجية )يا نالي( لعينة من طالب الصف الثاني 

 متوسط في مقرر التربية الفنية. 

 أ. أسئلة الدراسة 

ر التي تقوم عليها استراتيجية )يا نالي( في توظيف دالالت ورموز ما العناص -1

الشعارات املحلية الواردة في الوحدة األولى للموضوعين الثاني والثالث من 

 كتاب التربية الفنية للصف الثاني متوسط الفصل الدراس ي الثاني؟

 مامدى فاعلية برنامج مقترح قائم على توظيف دالالت ورموز الشعارات -2

املحلية لتنمية مهارة التصميم باستخدام استراتيجية )يا نالي( لعينة من 

 طالب الصف الثاني متوسط في مقرر التربية الفنية؟

 ب. فروض الدراسة 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب قبل -

 البرنامج املقترح )يا نالي( وبعده. 

 أهداف الدراسة  -ج

الوقوف على مدى فاعلية برنامج مقترح قائم على توظيف دالالت ورموز  -1

الشعارات املحلية لتنمية مهارة التصميم باستخدام استراتيجية )يا نالي( 

 لعينة من طالب الصف الثاني متوسط في مقرر التربية الفنية.

التعرف على العناصر التي تقوم عليها استراتيجية )يا نالي( في توظيف  -2

الالت ورموز الشعارات املحلية الواردة في الوحدة األولى للموضوعين الثاني د

والثالث من كتاب التربية الفنية للصف الثاني متوسط الفصل الدراس ي 

 الثاني.

 د. أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في العمل على إثراء املجال التصميمي، من خالل       

 –لطالب وتقييمهم، وذلك بابتكار استمارة إيجاد طريقة لتدريس التصميم ل

للوحدة األولى للموضوعين الثاني والثالث  –تمت صياغتها من قبل الباحث 

-1439من كتاب التربية الفنية للصف الثاني متوسط الفصل الدراس ي الثاني 

1440 . 

 ه. حدود الدراسة  

عارات موضوعية: فاعلية برنامج مقترح قائم على توظيف دالالت ورموز الش

املحلية لتنمية مهارة التصميم باستخدام استراتيجية )يا نالي( لعينة من 

 طالب الصف الثاني متوسط في مقرر التربية الفنية.

 مكانية: منطقة الحدود الشمالية عرعر في متوسطة سعيد بن املسيب.

 هـ.1440زمانية: الفصل الدراس ي الثاني لعام 

وع الصف الثاني للمرحلة املتوسطة % من مجم10طالب يمثلون  10بشرية: 

طالب  90ملدرسة سعيد بن املسيب بالحدود الشمالية بعرعر وعددهم 

 طالب(. 31) طالب(، ج 28) طالب(، ب 31) موزعون على ثالثة فصول أ



8112019 

82 

: الشعارات املحلية الواردة في الوحدة األولى للموضوعين الثاني والثالث مادية

من كتاب التربية الفنية للصف الثاني املتوسط الفصل الدراس ي الثاني 

 . حيث طبقت على:1439-1440

 األول: الرسومات الرمزية في الشعارات.

 الثاني: اإلعالن والتصميمات املطبوعة.

 و. مصطلحات الدراسة

  Semanticsلة: الدال

اللة وُدلولة، والفتح أعلى، ويقال:   فالداللة لغة: من دله عليه وإليه َداللة ودِّ

ني على الطريق: اهتديت إليه، واملفعول: مدلول عليه وإليه، والدليل: ما 
َّ
دل

لو،  ن إدالء الدَّ يستدل به...، وداله بغرور: أوقعه فيما أراد من تغريره، وهو مِّ

ى من الشجرة؛ أي: تدلل، ودلوُت بفالن إلي
َّ
ك: استشفعت به إليك، وتدل

والداللة هي اإلرشاد، وما يقتضيه اللفظ عند إطالقه، جمعها دالئل ودالالت، 

 [. 5والداللة: األَمارة ]

: هي معاني األشكال والصور والعبارات التي تمثل الشعارات املحلية في 
 
اجرائيا

من كتاب التربية الفنية للصف  الوحدة األولى للموضوعين الثاني والثالث

 .1440-1439الثاني املتوسط الفصل الدراس ي الثاني 

 : Symbologyالرمز 

يعرفه "فيكتور تورنر": الرمزية هي مجموع الرموز أو اإلشارات التي ترسل 

رسالة ما، سواء كانت مخفية أو مدسوسة أو ظاهرة، بينما تعبر 

طقوس التي يدل عليها الرمز، "السمبولوجيا" عن سلوك الفرد، أو عن ال

 [.6وتكون عادة مرتبطة بفكرة دينية أو منهجية يتبعها االفراد ويؤمنون بها ]

: هي اإلشارات والعالمات التي تمثل الشعارات املحلية في الوحدة األولى  
 
اجرائيا

للموضوعين الثاني والثالث من كتاب التربية الفنية للصف الثاني املتوسط 

 .1440-1439الثاني  الفصل الدراس ي 

 :Strategyاستراتيجية 

االستراتيجية هي فن استخدام اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة مثلي 

لتحقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه ممكن بمعني أنها طرق معينة 

 [.7ملعالجة مشكلة أو مباشرة مهمة أو أساليب عملية لتحقيق هدف معين ]

: هي االستراتي
 
جية التدريسية لتنمية مهارة التصميم لدى طالب اجرائيا

الصف الثاني متوسط والتي شملت على الشعارات املحلية الواردة في الوحدة 

األولى للموضوعين الثاني والثالث من كتاب التربية الفنية للصف الثاني 

 .1440-1439املتوسط الفصل الدراس ي الثاني 

:Stage Intermediate املتوسطة  املرحلة 

هي مرحلة تعليمية مستقلة تلي املرحلة االبتدائية، وتسبق املرحلة الثانوية، 

"يلتحق بها املتعلم في سن الثانية عشرة من عمره، وهي بذلك تتفق مع 

 [. 8الخصائص النفسية والجسمية للطالب في بداية مرحلة املراهقة ]

: هي املرحلة املتوسطة التي ضمت
 
% من مجموع 10ثلون طالب يم 10اجرائيا

الصف الثاني للمرحلة املتوسطة ملدرسة سعيد بن املسيب بالحدود 

طالب(، 31) طالب موزعون على ثالثة فصول أ 90الشمالية بعرعر وعددهم 

 طالب(.31) طالب(، ج28) ب

 Card Observationبطاقة املالحظة 

 املالحظة في اللغة: "النظر إلى الش يء املالحظ بمؤخر العينين، داللة على 

أي راعاه، بمعنى نظر إلى أين يبصر، أو مراقبة ، التدقيق، كما يقال: ال حظه

 [. 9الش يء، فرعى النجوم، يعني مراقبتها ]

[ بأنها: "أداة من 10أما املعنى االصطالحي للمالحظة: فقد عرفها العساف ]

بحث ُتجمع بواسطتها املعلومات التي تمكن الباحث من اإلجابة عن أدوات ال

أسئلة البحث واختبار فروضة، فهي تعني االنتباه املقصود واملوجه نحو 

سلوك فردي أو جماعي معين بقصد متابعته ورصد تغيراته ليتمكن الباحث 

 بذلك من وصف السلوك فقط، أو وصفه وتحليله، أو وصفه وتقويمه".

 
 
 اجرائيا

 
: يعرف الباحث بطاقة املالحظة بأنها أداة علمية مبتكرة وفقا

الستراتيجية )يا نالي( التصميمة، واستخدامها في التوصيف والتحليل، 

والحكم على الشعارات، وتقييمها، والتعرف على مدى فاعليتها باملرحلة 

املتوسطة في منطقة الحدود الشمالية بعرعر بمدرسة سعيد بن املسيب 

 طة.املتوس

 :Logoالشعار 

هو وسيلة اتصال بصرية تعريفية تحمل في مضمونها رسالة مفهومة ومقروءة 

 موضوع تأمل جمالي توجه نظر 
 
لغرض االتصال والتبليغ والحوار، وهي أيضا

 [.11املشاهد نحو نتيجة سيمائية مقصودة أي نحو الفهم البصري املوجه ]

: هي الشعارات املحلية الواردة في
 
الوحدة األولى للموضوعين الثاني  اجرائيا

والثالث من كتاب التربية الفنية للصف الثاني املتوسط الفصل الدراس ي 

 . والتي تخضع لتطبيق استراتيجية )يا نالي(.1440-1439الثاني 

 اإلطار النظري  .3

 ماهية الشعار: -1

يقول )أدير، وآخرون(: "هو عنصر رسومي لتحديد شركة ما، أو خدمة       

ما، أو منتج ما. والشعار هو "التوقيع". كما أنه يمثل تحد مثير للمصمم الذي 

ا يمثل  ا مرئي  يهتم بوضع الكثير من العناصر املكونة للعمل. فالشعار يعني رسم 

ن، للحصول على مجموعة من العناصر كالصور والكلمات واألشكال واأللوا

شعار متناغم من شأنه أن يرفع من مواقف وقيم الشركة. فاملصمم يعرف 

أن هذا العمل هو عمل إبداعي تواصلي خالق؛ ولهذا فهو ملزم بأن يكون لديه 

معرفة في التواصل، وعلم النفس، وفي صياغة الكلمات للحصول على 

 [. 12] شعارات إبداعية تعكس واقع وجماليات التصميم الوظيفية"

 األلوان ودالالتها: -2

لقد ظهرت محاوالت عديدة لتفسير أصل األلوان ودالالتها، ومنها تلك 

" وتذهب إلى أن الحياة في بدايتها كانت Luscherاملحاولة التي قام بها "الشر 

محكومة بعاملين خارجين عن إرادة اإلنسان هما الليل بظالمه، والنهار بنوره 

[13 .] 

إحدى مخلوقات هللا التي سخرها لنا فدورها ال يقف فقط عند  فاأللوان       

الترفيه النفس ي واألنس التي تضفيه األلوان على النفس البشرية؛ بل إن األمر 

يتعدى ذلك بكثير فلقد أثبتت الدراسات الحديثة أن األلوان لها تأثير على 

عل الزهور لها خاليا اإلنسان. فخلق هللا سبحانه وتعالى السماء بهذا اللون وج

ألوان محددة والشجر باللون األخضر كل تلك األمور لم تخلق عبثا ولكن 

لحكمة ربانية وهذا ما تم اكتشافه حديثا فلكل لون موجة معينة وكل موجة 

 [.14لها تأثير على خاليا اإلنسان وجهازه العصبي وحالته النفسية ]

 :Yi-Na Liاستراتيجية  -3

، كانغ Yi-Na Liم بها مجموعة باحثين هم: يا نالي هي استراتيجية مقترحة قا

 في الصين. والتي  2017في عام Dong Jin Li، دونغ جين لي Kang Zhang زانغ

 تم تقديمها كأحد البحوث املتعلقة بمجال التصميم. وفيها:

 النموذج التقليدي: -أ
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تخطيط -خطوات؛ وهي على الترتيب )جمع املعلومات 7يتم تنفيذها في 

صميم-رةالفك رشيح لالختيار-تخطيط التَّ
َّ
تنفيذ -تنقيته-اعتماد الشعار-الت

 . 1الشعار(. كما في الشكل 

 
 النموذج التقليدي 1شكل 

 (:لي يانا) املقترح النموذج -ب

لت مِّ
َ
. واألشكال الخطوط رسم في التلقائية: األولى: رئيسة مراحل  ثالث ش

 للتصميمات املدرك الرسم نمط قياسات تنفيذ في التلقائية: والثانية

 خطوات 9 على توزيعها وتم. األلوان  اختيار في التلقائية: والثالثة. املتوالدة

 فرز -التصميمات توالد-النتائج وتصفية تحديد-املعلومات جمع) الترتيب على

 نتائج على التعديل-رفضها أو وقبولها التصميمات اختيار-التصميمات

 .2: الشكل في كما(. تنفيذه- تنقيته-الشعار اعتماد -الرفض حال في التصميم

 
نالينموذج يا 2 شكل

 :التصميمات توالد -ج

 التشكيل نظام يقوم التلقائية، التصميم قواعد مجموعة إلى بالنظر      

  للشعار
 
 كل  األساس في هي والتي . التصميمات من كبير عدد بإنشاء تلقائيا

 بعض . التصميم قواعد تلبي  التي  الرسومية العناصر من مجموعات

 ال الخطوة هذه. املصممون  يتخيلها أو يعتقد يكن لم ربما املولدة التصميمات

 .وخيالهم إبداعهم من تعزز  بل فحسب، املصممين  وقت تنقذ

 :التجربة في التلقائية األساسية القواعد -د

  الشعار إلنشاء تجربة أجرينا لقد الباحثون  يقول 
 
 القواعد  وفق تلقائيا

 .3 الشكل في كما للتصميم؛ األساسية

 حلول  تفسير خالل من إبداعية؛ بطريقة الشعار مع التعامل يتم وفيه

 .بسيطة ألشكال سحرية تركيبات أنها على التصميم

 فتم(. واملربع-الدائرة وربع-الدائرة ) في املتمثلة الهندسية األشكال فاخترنا      

 هو  كما. العناصر الحتواء أساسية، كمساحة دائرة الدائرة  الربع مع التعامل

 60 من أكثر تقديم تم(: ج-3)-( ب-3) الشكلين وفي(. أ-3) الشكل في موضح

. النتائج وتصفية تحديد خطوة في املحددة العينات في موضح هو كما نقطة

 معنى  أي بدون  جذاب تجريدي مرئي نمط ظهور  الخطوة هذه في فاملتوقع

 من زوج مع البوم طائر يشبه يجده الشكل في املتأمل أن  إال. معين  داللي

 بسيط فالشكل . انتباهنا جذبت والتي  املفتوحة والعين  القصيرة األذنين 

 .ومتوازن  ومجرد، للغاية،

  وضعنا الحال بطبيعة نحن: "الباحثون  ويقول      
 
 وذاكرتنا لخيالنا، تصورا

 غير تركيبة على وحصلنا االختيار، عملية في األشكال لتلك الخطوط تجاه

 تشير الغربي، الفولكلور  في الحادة فالعيون . البوم بطائر تمثلت. مقصودة

  بأنه للشكل
 
 طائر صورة اعتماد تم لذلك. التصميم في واملوهبة لإلبداع رمزا

. التقليدية التصميم عملية في التصميمات من املزيد للعمل املستخرجة البوم

 تحديد  تم أنه بمعنى  تجاربنا؛ في عكسية عملية قابله الداللي املعنى  أن  كما

 من  بمزيج األصلية؛ توقعاتنا مع لتتوافق الخطأ طريق عن الداللية املعاني

 .[15] "لدينا االختيار عملية أثناء معينة مجموعة في األشكال
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 3 شكل

 (ج-3(  )ب-3(  )أ-3)

 السابقة  الدراسات. 4

 Rule-Based: بعنوان [ 15] لي جين  دونغ زانغ، كانغ نالي، يا دراسة -1

Automatic Generation of Logo Designs  التلقائية األساسية القواعد 

راسة هدفت. الشعار في التصميمات لتوالد ِّ
 يحوي  مقترح نموذج إنشاء إلى: الد 

 األساسية بالقواعد) تسميتها تم الشعارات؛ تصاميم تنفيذ في أساسية قواعد

ِّ  نموذجين  الدراسة واستعرضت(. التلقائية
 
 الطريقة بين  الَفرق  الن ُيمث

 التقليدية الطريقة بأن الدراسة ذكرت حيث. املقترحة والطريقة التقليدية،

 تخطيط-املعلومات جمع) الترتيب على وهي خطوات؛ 7 في تنفيذها يتم

صميم تخطيط-الفكرة رشيح-التَّ
َّ
 تنفيذ-تنقيته-الشعار اعتماد-االختيار ثم الت

لت الدراسة؛ عليها اعتمدت التي  املقترحة الطريقة بينما ،(الشعار مِّ
َ
 ثالث ش

 التلقائية: والثانية. واألشكال الخطوط رسم في التلقائية: األولى: رئيسة مراحل

: والثالثة. املتوالدة للتصميمات املدرك الرسم نمط قياسات تنفيذ في

 جمع) الترتيب على خطوات 9 على توزيعها وتم. األلوان اختيار في التلقائية

-التصميمات فرز -التصميمات توالد-النتائج وتصفية تحديد-املعلومات

 حال في التصميم نتائج على التعديل-رفضها أو وقبولها التصميمات اختيار

 إليها  توصلت التي  النتائج أهم ومن(. تنفيذه- تنقيته-الشعار اعتماد-الرفض

 عند الشعارات تنفيذ في وجدواه فاعليته أثبت املقترح النموذج أنَّ  الدراسة؛

 كامللصقات، االبعاد؛ ثنائية شعارات تنفيذ في التصميمات توالد مرحلة

 .املستخدم وواجهة

 املقترح النموذج تطبيق في السابقة الدراسة من الحالية الدراسة وتستفيد      

 الثاني للموضوعين  األولى الوحدة تطبيق أثناء املتبعة االستراتيجيات كأحد

 الدراس ي  الفصل املتوسط الثاني للصف الفنية التربية كتاب من والثالث

 .1440-1439 الثاني

: بعنوان  [12] باسكو إليزابيتا نيكوليتا أدير؛ جورج، فكتور؛ أدير، دراسة -2

How to design a logo راسة هدفت. الشعار تصميم كيفية ِّ
 تحديد  إلى: الد 

 قوة  خالل من املؤسسة، أو الشركة، وقيم مواقف تعكس التي  العناصر أهم

 الباحثون؛ وذكر. هندسية وأشكال وألوان، رسومات، من يحمله وما الشعار

 على  القوة تلك تعتمد حيث الشعار؛ قوة تأصيل في صعوبة هنالك أنَّ 

. التصميم مستوى : الثاني. األبحاث مستوى : األول : هما رئيسيين مستويين 

 بين  وثيقة عالقة وجود الدراسة؛ اليها توصلت التي  النتائج أهم ومن

 الجيد فالتصميم(. هندسيا واألشكال األلوان، إدارة)و ،(املرسومة العناصر)

س
ُ
  الشركة وقيمة قوة يعك

 
 .بصريا

 واألشكال  األلوان، إدارة في السابقة الدراسة من الحالية الدراسة وتستفيد

 .للتجربة الطالب تطبيق أثناء الهندسية

 عزوف أسباب: )بعنوان دراسة تقديم ، [3]الرحمن عبد الزهراني، دراسة -3

 استراتيجيات استخدام عن التعليمية الطائف بمدينة الفنية التربية معلمي 

 الرسالة هدفت وقد( للعالج سبل ووضع املادة تدريس في الحديثة التدريس

 التدريس الستراتيجيات الفنية التربية معلمي  استخدام مدى على التعرف إلى

 عن  الفنية التربية معلمي  عزوف أسباب معرفة املادة تدريس في الحديثة

 لعالج سبل وضع املادة تدريس في الحديثة التدريس استراتيجيات استخدام

 .منه والحد العزوف هذا

  بإيجاد املساهمة في السابقة، الدراسة من الحالية الدراسة وتستفيد
 
 حلوال

 .الفنية التربية منهج في الحديثة التدريس استراتيجيات في مقترحة

  في  التقنية دمج واقع) بعنوان  دراسة تقديم ،[4] فهد الطويرقي، دراسة -4

 التربويين واملشرفين  املعلمين نظر وجهة من املطورة الفنية التربية مناهج

 التقنية دمج واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت وقد( املكرمة مكة بمنطقة

 التربويين  واملشرفين  املعلمين  نظر وجهة من املطورة الفنية التربية مناهج في

 العوامل  وتحديد دمج مدى عن الكشف خالل من املكرمة مكة بمنطقة

 ينبغي  التي  واملتطلبات الصعوبات  وتحديد املعلومات تقنية لدمج الدافعة

 .توافرها

 دمج عملية في يسعيان  كونهما السابقة، الدراسة مع الدراسة هذه وتشترك

 الدراسة في اإلعالنية التصميمات في هي كما الفنية، التربية مناهج في التقنية

 .الحالية

 : السابقة الدراسات على التعقيب

 جديدة لطريقة تناولها في السابقة، الدارسات عن الحالية الدارسة اختلفت

 علم  حسب – سابقة دراسة أي تناولتها أن  يسبق لم التصميم مجال في

 في  الفنية التربية منهج في وتوظيفها(. نالي يا) استراتيجية وهي – الباحث

 .املتوسطة املرحلة
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 االجراءات و  الطريقة. 5

 الدراسة  منهج. أ

 .تجريبي  وشبه تحليلي وصفي

 الدراسة وعينة مجتمع -ب

 مجموع من % 10 يمثلون  طالب  10 من البشرية الدراسة عينة تكونت      

 بالحدود املسيب بن سعيد ملدرسة املتوسطة للمرحلة الثاني الصف

 في محلية لشعارات املادية والعينة طالب،90 وعددهم بعرعر الشمالية

 للصف الفنية التربية كتاب من والثاني األول  للموضوعين  األولى الوحدة

 .1440-1439 الثاني الدراس ي  الفصل املتوسط الثاني

 الدراسة أدوات. ج

  1 الجدول  في كما املالحظة بطاقة تـصميم: املالحظة بطاقة -1
 
 للعناصر وفقا

 . 2 الجدول  في الواردة

 1 جدول 

 املالحظة  بطاقة مكونات

 3مجاالت التقويم حسب تصنيف )يا نالي( على 

 مراحل 

الدرجة املستحقة   توزيع النسبة ( درجات لكل فقرة أو سؤال5بنود التقييم )

 للطالب 

( 5الدرجة الكلية )

 درجات 

 املرحلة األولى:

 التلقائية في رسم الخطوط واألشكال 

 

هل امتازت رسومات الطالب للشعار  -أ

 بالطالقة؟ 

مرونة في الخطوط واألشكال هل هنالك -ب

 املرسومة للشعار؟

 هل تظهر االصالة في تصميم الشعار؟ -ج

هل أظهر الطالب االهتمام بالتفاصيل املكونة  -د

 للشعار؟

% لكل فقرة أو  10

 سؤال

  

 املرحلة الثانية:

التلقائية في تنفيذ قياسات نمط الرسم املدرك  

 للتصميمات املتوالدة 

هل أدرك الطالب مساحة التصميم املراد  -أ

 تنفيذه؟

هل هنالك تتابع وجمال أثناء توالد -ب

 التصميمات؟

 

 املرحلة الثالثة:

 التلقائية في اختيار األلوان

 في اختيار األلوان. التلقائية -أ

 فرز األلوان املناسبة بعد االختيار التلقائي.  -ب

 ربط اللون بالداللة -ج

 اللون ومعناه الداللي إدراك -د

 2 جدول 

 التحصيلي  التقويم عناصر 

 أ

 ب

 ج

 د 

 ه 

 الطالقة 

 املرونة 

 االصالة

 االهتمام بالتفاصيل 

 إدراك مساحات التصميم 

 و

 ز

 ح

 ط

 ي

 التتابع في توالد التصميمات

 جماليات توالد التصميمات

 التلقائية في اختيار األلوان

 االختيار التلقائيفرز األلوان املناسبة بعد 

 ربط وإدراك اللون بالداللة

 :التحصيلي االختبار -2 

 والذي تحصيلي، اختبار بتصميم الباحث قام الدارسة أهداف لتحقيق      

  تطبيقه تم
 
  قبليا

 
 10 على االختبار احتوى  حيث املجموعة، نفس على وبعديا

 مع الطالب درجات تدوين ثم ومن رئيسة محاور  3 من منبثقة أسئلة

 باستخدام املقترح البرنامج تطبيق ثم تحصيلي جدول  في الوصفية، املالحظات

 نفس على البعدي االختبار إعادة تم ذلك وبعد ،(نالي يا) استراتيجية

 عدد على عرضه تم االختبار صدق من وللتحقق مسبق، علم دون  املجموعة

 تم ثباته من وللتحقق فقراته، صالحية حول  الرأي إلبداء املحكمين  من

 وهو( 0.92) عند الثبات معامل حيث( كرونباخ ألفا) معامل استخدام

 .3 الجدول  في كما. الدراسة لتطبيق مناسب

 3 جدول 

 التحصيلي  التقويم عناصر  محاور 

 ثبات املحور  عدد العبارات  املحور  ثبات املحور  العبارات عدد  املحور 

 0.91 9 التتابع في توالد التصميمات 0.78 6 الطالقة 

 0.97 12 جماليات توالد التصميمات 0.67 12 املرونة 

 0.70 5 التلقائية في اختيار األلوان 0.90 13 االصالة

 1.00 1 املناسبة بعد االختيار التلقائيفرز األلوان  1.00 10 االهتمام بالتفاصيل 

 0.67 2 ربط وإدراك اللون بالداللة 0.91 9 إدراك مساحات التصميم 

 - 0.92 79 الثبات العام
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 . الطريقة واإلجراءات 6

 تمثل التي  املحلية الشعارات من مجموعة لعرض الفنية التربية غرفة تهيئة -1

 .الفنية التربية حصة  في األولى الوحدة من الثاني املوضوع

  موزعة وهي املالحظة بطاقة في الواردة األسئلة على اإلجابة -2
 
 وعددها  كميا

-واألشكال الخطوط رسم في التلقائية) رئيسة  محاور  3 من منبثقة أسئلة 10

-املتوالدة للتصميمات املدرك الرسم نمط قياسات تنفيذ في التلقائية

 (.األلوان  اختيار في التلقائية

 . الدرجات وتدوين( القبلي) األول  االختبار تطبيق -3

 التي  املحلية الشعارات ورموز  دالالت شرح في( نالي يا) استراتيجية تطبيق -4

 .األولى الوحدة من الثاني املوضوع تمثل

 .الدرجات وتدوين( البعدي) أخرى  مرة االختبار تطبيق -5

 .ومناقشتها النتائج وتحليل والبعدي القبلي االختبارين بين  املقارنة -6

 النتائج. 7

 عليها تقوم التي  العناصر ما: على ينص الذي األول  السؤال على لإلجابة -1

 في الواردة املحلية الشعارات ورموز  دالالت توظيف في( نالي يا) استراتيجية

 للصف الفنية التربية كتاب من والثالث الثاني للموضوعين  األولى الوحدة

 ورموز  دالالت بتحليل الباحث قام الثاني؟ الدراس ي  الفصل متوسط الثاني

، األولى الوحدة من الثاني املوضوع تمثل التي  املحلية الشعارات
 
 بما وصفيا

  توظيفها ثم ومن( نالي يا) استراتيجية مع يتناسب
 
 أهداف لخدمة) تجريبيا

  ،(البحث
 
 تحليلي بنموذج الباحث يكتف سوف املجال اتساع لعدم ونظرا

 .4  الشكل في كما( حائل جامعة) محلي شعار يمثل. فقط واحد

 
محلي )جامعة حائل( شعار    4شكل 

  والرموز  الدالالت تحليل
 
 :مراحل 3 على( نالي يا) لتصنيف وفقا

 :واألشكال الخطوط رسم في التلقائية :األولى املرحلة

 بالطالقة؟ للشعار الطالب رسومات امتازت هل -أ

 البصرية الطالقة حيث اإلبداعية التفكير عملية املصمم الشعار من يتضح

  الهندسية األجزاء تقسيم في
 
 . املصمم إلبداع وفقا

 للشعار؟ املرسومة واألشكال الخطوط في مرونة هنالك هل -ب

 األجزاء في الحركة عنصر ظهور  من فالبد والصالبة بالجمود تتسم ال حيث

 .اقتصاصها تم التي 

 الشعار؟ تصميم في االصالة تظهر هل -ج

 االصالة ظهور  من البد حيث السابقة، التصميمات محاكاة عدم يجب

 . الجديد الشعار في التصميمة

 للشعار؟  املكونة بالتفاصيل االهتمام الطالب أظهر هل -د

 االدراك وكذلك البصرية الرؤية خالل من اإلحاطة على داللة اهمالها عدم

 .البصري 

 للتصميمات  املدرك الرسم نمط قياسات تنفيذ في التلقائية: الثانية املرحلة

 تنفيذه؟ املراد التصميم مساحة الطالب أدرك هل -أ: املتوالدة

 .واالحجام العناصر وتوازن  والكتل الفراغ مراعاة

 التصميمات؟ توالد  أثناء وجمال تتابع هنالك هل -ب

 على الحفاظ مع االقتصاص أثناء تتوالد تصميمة أجزاء ظهور  من البد

  أشكالها
 
 .جماليا

 :األلوان  اختيار في التلقائية: الثالثة املرحلة

 تردد وعدم األلوان  اختيار في مبادرة هنالك هل: األلوان  اختيار في التلقائية -أ

 . االختيار عليه وقع الذي اللون  في

 .التلقائي االختيار بعد املناسبة األلوان  فرز  -ب

  إلى  إضافة وتناسبها األلوان  النسجام جمالية قراءة يتطلب اللون  فرز 

 .والداكنة الفاتحة التدرجات

 .بالداللة اللون  ربط -ج

 لون؟  لكل الداللة يربط أن  الطالب يستطيع الطالب هل

 .الداللي ومعناه اللون  إدراك -د

 لم لأللوان  أخرى  ودالالت معاني إظهار إلى إضافة السابقة الفقرة في كما

 .السابقة الفقرة في تظهر

 مقترح برنامج فاعلية مدى ما: على ينص الذي الثاني السؤال على ولإلجابة -2

 التصميم مهارة لتنمية املحلية الشعارات ورموز  دالالت توظيف على قائم

 في متوسط الثاني الصف طالب من لعينة( نالي يا) استراتيجية باستخدام

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات استخراج تم الفنية؟ التربية مقرر 

 .4 الجدول  في موضح هو كما والبعدي القبلي االختبارين لنتائج املعيارية

 والبعدي   القبلي االختبارين لنتائج املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات 4 جدول 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  االختبار

 0.51640 3.60 10 القبلي 

 0.52705 4.50 10 البعدي
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 درجات متوسطات بين  ظاهرية فروق وجود السابق الجدول  من يالحظ     

 القبلي االختبار بنتائج مقارنة( 4.50) بلغت التي  البعدي االختبار في الطالب

 اختبار استخدام تم اإلحصائية الفروق داللة من وللتأكد(. 3.60) بلغ الذي

 [. 5] الجدول  في موضح هو كما( ت)

 5 جدول 

 البعدي  واالختبار  القبلي االختبار  متوسطات بين الفروق داللة الختبار  ت اختبار  نتائج

 الداللة  قيمة ت درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  االختبار

 0.000 -9.000- 9 0.51640 3.60 10 القبلي 

 0.52705 4.50 10 البعدي

( 0,05) من أقل وهي( -9.000-) بلغت ت قيمة أن  السابق الجدول  من يالحظ

  أحدث( نالي يا) استراتيجية باستخدام املقترح البرنامج أن  يعني  وهذا
 
 في تأثيرا

 .الطالب لدى التصميمية املهارات مستوى 

 نتائج  متوسطات بين  االرتباط معامل حساب تم البرنامج فاعلية من وللتأكد

 [. 6] الجدول  في موضح هو كما والبعدي القبلي االختبارين

 6 جدول 

 والبعدي  القبلي االختبارين نتائج بين االرتباط معامل

 الداللة  االرتباط العدد  االختبار

 0.004 0.816 10 القبلي * البعدي 

 تطبيق قبل  الدرجات بين  االرتباط قيمة أن  السابق الجدول  من يالحظ     

 بلغ وقد مرتفع وبعده( نالي يا) استراتيجية باستخدام املقترح البرنامج

 وهي( 0,05) من أقل وهي( 0.004) هي املصاحبة االحتمالية والقيمة( 0،816)

  كان  الصفري  الفرض رفض أن  على داللة
 
  قرارا

 
 .صائبا

 7 جدول 

  والبعدي القبلي االختبارين في الطالب عليها حصل  التي الدرجات مجموع متوسط
 
 التحصيلي  التقويم لعناصر  وفقا

 املجموع  ي ط ح ز و ه د ج ب أ عنصر التقويم 

 36 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 االختبار القبلي

 45 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 االختبار البعدي

 البرنامج تطبيق قبل الدرجات مجموع أن  السابق الجدول  من يالحظ     

 بمجموع مقارنة( درجة 36) منخفض( نالي يا) استراتيجية باستخدام املقترح

 (.درجة 45) املقترح البرنامج تطبيق بعد الدرجات

 :الدراسة نتائج ملخص

 منها  تتكون  التي  العناصر على التعرف أمكن األول  السؤال نتائج خالل من -1

( وآخرون  نالي، يا) أمثال املختصين، قبل من وضعها تم التي  واألسس املعايير

 تتكون  التي  البنيوية، والعناصر والرموز  الدالالت وتحليل وفهم قراءة أجل من

 .التصميم في املحلية الشعارات منها

 البرنامج أثبت التحصيلية واالختبارات اإلحصائية األساليب خالل من -2

 مهارة لتنمية املحلية الشعارات ورموز  دالالت توظيف على القائم املقترح

 .فاعليته( نالي يا) استراتيجية باستخدام التصميم

 وجود بعدم القائل الصفري  الفرض رفض تم اإلحصائية النتائج خالل من -3

 البرنامج تطبيق قبل الطالب درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق

 وهو  البديل بالفرض  واألخذ. وبعده( نالي يا) استراتيجية باستخدام املقترح

 البرنامج قبل الطالب درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد

 عند القبلي االختبار بدرجات مقارنة( 4.50) عند وبعده،( نالي يا) املقترح

 مرتفع  وبعدها االستراتيجية قبل الدرجات بين االرتباط قيمة أن  كما(. 3.60)

 أن  يعني  وهذا( 0,05) من أقل وهي( -9.000-) ت اختبار وقيمة(. 0،816) عند

  أحدث( نالي يا) استراتيجية باستخدام املقترح البرنامج
 
 مستوى  في تأثيرا

 .الطالب لدى التصميمة املهارات

 

 

 

 التوصيات. 8

 مجال وعلى عام، بشكل الفنية والدراسات البحوث من املزيد إجراء -1

  خاص، بشكل( التصميمة االستراتيجيات)
 
 الدراسات  وندرة لشح نظرا

  املوضوعات هذه في الجامعية والبحوث
 
 . تحديدا

 صعيد على سواء أوسع، نطاق على وتعميمها الدراسة هذه تطبيق إعادة -2

 .الدراسة مجتمع أو العينة افراد

 ترتبط والتي  الفنية التربية منهج لخدمة النظريات أو الطرق  بعض توظيف -3

 (.نالي يا) استراتيجية مثل التصميم مجال في مباشرة
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ABSTRACT _The study aimed to determine the effectiveness of a proposed program based on the use of local 

symbols and symbols to develop the design skill using the (Ya Nali) strategy of a sample of intermediate second 

grade students in the art education course. And aims to identify the strategy through understanding and analysis 

of meanings and images contained in the local slogans in the first unit of the second and third topics of the book 

of art education for the second grade the average of the second semester 1439-1440. The problem of the study 

was to identify the effectiveness of a proposed program based on the use of symbols and symbols of local slogans 

to develop the skill of design using the strategy of (Ya Nali) of the sample of the second grade students in the 

average art education. In order to answer the hypotheses of the study, the researcher used the descriptive and 

semi-experimental descriptive methods and prepared a note card. The Cronbach scale was obtained and the 

final image of the card was applied to the sample of the 10 human students who represent 10% And the physical 

sample of local slogans in the first unit of the second and third subjects. To reach the results of the study, the T 

test was used for two related samples. There was a statistically significant difference between the average grade 

of students before and after the application of the program in favor of the Ya Nali strategy at 4.50 compared to 

the pre-test scores of 3.60. The correlation between grades before and after the method is high at 816. The value 

of the test (-9.000) is less than 0.05, which means that the Ya Nali strategy has had an impact on developing the 

level of design skill of the students. The current study recommended the introduction of the Ya Nali strategy in 

the first unit of the second grade intermediate art education course. 

KEYWORDS: Ya Na Li Style, Design, Symbols, Logos, Art Education . 

 

 

 

 

 

 


