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  Introduction:مقدمة  
ة  تحقق التكامل في شخصي  في  المعاصرة  التربية الفنيةبرامج    سهمت

 يزعز ت ، وتعمل علىيهلد بتكارية والحسيةتنمية القدرات اإلالطالب و

الم  اسلوك   العلمي  والبحث  خالل     نظم لتفكير  الممارسات  دعم  من 

والتشكيلية   نتيجة ما    يةالفن  اإلبداعات   مجاالت في    الطليعية التربوية 
التكنولوجي    ه اضاف والتطور  العلمي  التشكيلية    إلى التقدم  من  الفنون 

اآل  ؛ رؤى جديدة لها  اإلكان  تنوع  في  الواضح  الفني، ثر  كما  "  نتاج 

التكنولوجي   ماسه الفنان    التطور  تزويد  من  والمصمم  في  بالعديد 

نحو   االبداعية  الرؤى  حرية  من  زادت  التي  والتقنيات  االفكار 
الفنية اهدافه  تحقيق  في  ما  استخدامها  وهو  إلى  ن  يالمصمم  دفع ؛ 

والفن   العلم  بين  العالقة  التصميم  بما  دراسة  مجال  يثري 

ظم  بدراسة ن  هم  عضب  ؛ فاهتم( 84، ص2011")مصطفي،  الجرافيكي
ظم البنائية  الن  القوانين و من   استفادمن  ومنهم العلمية،  الظواهر  لتشك  

النظريات العلمية في  مخرجات  لطبيعية ومنهم من سعي إلى تطبيق  ل

المختلفة الفنون   النانو   تكنولوجيامن    االستفادة، ممثلة في  مجاالت 
Nanotechnology.  " له  علم    النانوتكنولوجيو   ك ي ر إ   اسس 

العلم،    Eric Drexlerدريكسلر  لهذا  لفعلي  ا س  بعد  المؤسّ

دراسته حول  لتكوين )   عرض  ا كات  ،  1980( في عام  محّر

ط   لعلم    خاللها بسّ األساسية  ل األفكار  تكنولوجي ا "  نانو 
والضويان) ص7200،  الصالحي  يعتمد  علم    و هو  (، 16،  هجين 

والكيميائية،   الفيزيائية،  العلوم  مختلف  بين  التداخل  على 

الهندسية،  بيالو المواد  وعلوم  واإللكترونية،  والميكانيكية،  ولوجية، 
المعلوماتوتق ل  ،نية  البنائي  الهيكل  دراسة  ابهدف  ،  لمادة مكونات 

بمجال مباشر  ارتباط  لها  مجاالت  حداثة  بداعاتاإل  وهي    اإلكثر 

على    يالجرافيكالتصميم  مجال  ، فضالا عن اعتماد  صريةالبلفنون  ل

 لمخرجات هذه التقنية. التطبيقية ات يلم علاألسس النظرية ل
والمفاهيم   النانوية،  للمجاالت  المعرفية  المفاهيم  بين  وللمقاربة 

الجرافيكي شقها  في  أنالتشكيلية  إلى  االشارة  يجب  التقنيات  "   . 

النانو لعلوم  الصغر  في  فتحت  المتناهية  تطبيقات    قد  أمام  الباب 
المتجددمتعددة ومتنوعة تشمل مختلف   العلمية  لة  الخامات  لمجاالت 

بتهتم  حيث  والفنية.   التقنيات  وهذه  العلوم  ذات  معالجة  هذه  أجسام 

تتميز   نانومترية؛  إلكترونية أبعاد  كيميائية،  ميكانيكية،  بخواص 
حجمها على  سطحها  نسبة  الرتفاع  نظرا  جديدة،  "  وكهربائية 

فالذرات والجزئيات واألشكال تنجذب  "؛  (74، ص 2008)رحمو،  

متمم الشحنات  لألة  لبعضها  بسبب  األخرى  ا  شكال  تماما المتجاذبة 
كالمغناطيس، فالذرة موجبة الشحنة تنجذب للذرة سالبة الشحنة، فإذا  

آالت بواسطة  البعض  بعضها  إلى  الذرات  من  ماليين    اجتمعت 

الخاص،    ومحفزات شكله  له  جديد  منتج  يتكون  سوف  نانوية 
ار  تثمإسب  ما يسمح(.  31، ص2009" )سالمة،  وبمواصفات جديدة

إضافة في  الخصائص  تقنية  هذه    الفنية  للخامات   معاصرة  مميزات 

رفع اداءها التشكيلي    يسهم في  ما  Nano. art materials  النانوية
   .للفنان والمصمم  قدرات االبتكاريةالدعم تبصورة 

 : Statement of the problem  مشكلة البحث
عن الثورة الصناعية  ة  ميت عد تقنية النانو ثورة علمية هائلة ال تقل أه

المعل تكنولوجيا  هذه  وثورة  دخلت  وقد  تحسين في    التقنيةومات، 

؛ لذا بات  والعملية العديد من المجاالت والتطبيقات العلميةمخرجات  
ا على   للمتغيرات  تستوعب وتأن    المؤسسات األكاديميةلزاما ستجيب 

أن    يةسراالدالبرامج  النانوتكنولوجي، وكذلك على  مفاهيم  ب  المرتبطة

تعمل على  ،  طليعيةتجاه نحو أفكار جديدة وبرامج معرفية  تتفتح باإل
إستراتيجيات البصرية  وتوجهات   تطوير  الفنون  معلم  بما    إعداد 

 . النانوتكنولوجيعصر  يتالئم مع تحديات 

هو  ف الميسر المعلم  وهو  التعليمية  العملية  في  األساسية  الدعامة 

والعلوم؛   الثقافة  الطالب  إمدادا  لذالكتساب  الضروري  بكل  ه  فمن 
والتطبيقات   المفاهيم  في  متمثالا  تخصصه  مجال  في  جديد  ماهو 

من   بات  ثم  ومن  المعلومات،  تكنولوجيا  أفرزتها  التي  العلمية 

النانو  مفاهيم  تناول  جانبها   الضروري  كفايات    في  التشكيلي ضمن 
بين الشراكة واالتصال  دعم  في  ممثلة  المتوقع،  الفنون  معلم    إعداد 

ولما العلمية  وأقسام  بين  ؤسسات  والجامعات  الفنية،  الفنون  التربية 

بين   توازن  وجود  وذلك لضمان  الخصوص؛  وجه  على  والتصاميم 

علمياا   مؤهلين  لطالب  التعليم؛  ومخرجات  العمل  سوق  احتياجات 
 . بين مهنياا على مهارات النانوتكنولوجيومدر 

الحاليةو  رؤية  الدراسة  المؤسسي  تقدم  قسم  ن  بية  للشراكة  من  كال 

ب الفنية  العلوم  التربية  وكلية  التربية،  القري  أبجامعة  كلية    دعمام 
النانو ل لتقنية  السعودي  طالبان  و  ؛ لمركز  دّشنه  إلكتروني  موقع  هو 

في   الدكتوراه  يدرسان  الفيزياءسعوديان  العلوم    تخصص  بكلية 

القري أم  البيانات   بجامعة  لقاعدة  إلكتروني  مركز  كأول 
سس علمية بحثية جمع كافة المعلومات على أ  خالله  تم    ، اتوالمعلوم

موثق وبشكل  لتقنية،  صحيحة  معلومات  مركز  أول  بذلك    ليكون 
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العربية في مجال  النانو   باللغة  العالم شامل    تكنولوجياعلى مستوى 
   .النانو 

يمكن   النحو  أعليه  على  الحالية  للدراسة  الرئيس  السؤال  يأتي  ن 

اإل  التالي:  إمكانية  من  تسما  النانو  فادة  لتقنية  التشكيلية  التطبيقات 
 ؟كمدخل لتدريس التصميم الجرافيكي بجامعة أم القري

 : Hypothesisض البحث وفر
 : ما يلي يفترض البحث الحالي 

مقررات  أن    (1) الفنيةالتصميم  محتوى  التربية  أم    بقسم  بجامعة 

من  80على  يشتمل    القري فأكثر  لتقنية  مفاهيم  ال%  التشكيلية 
الكفاية    نو ناال حد  وفق  الجرافيكي  التصميم  بمجال  الصلة  ذات 

 عداد معلم الفن. المطلوب إل

  اتباليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات ط( أنه  2)
التطبيقين القبلي والبعدي  ي ف بجامعة أم القري قسم التربية الفنية

الجرافيكية المفاهيم  تقني  إلختبار  ضوء  في  التصميم  ة  أل سس 

 لصالح التطبيق البعدي. نانو ال

   : Objectivesف البحث اهدأ

لتقنية  مفاهيم  ال  تحديد  (1) فى    النانوالتشكيلية  تضمينها  الواجب 
 . بجامعة أم القريبقسم التربية الفنية التصميم الجرافيكي  برامج

ا (2) دور  على  داء  األ رفع    فيالمضافة    النانويةلقيم  الوقوف 

التربية    الجرافيكيصميم  تالت  مقررامخرجات  ل  التشكيلي بقسم 
 .  بجامعة أم القريالفنية 

قائم  وضع    (3) مقترح  دور برنامج  التشكيلية    تحديد  التطبيقات 

النانومفاهيم  ل تعزيز    تقنية  التصميم  في  مجاالت  تدريس 

 . أم القريجامعة بقسم التربية الفنية  طالبات لدي   الجرافيكي

 : Significanceأهمية البحث 
في تحديد الدور المعاصر لبرامج التربية الفنية في    البحث م سهي(  1)

البينية الدراسات  وتعزيز  وضع  دعم  في  ممثلة  ر  ،  تصوُّ

من  مجاال  لالستفادة  في  النانو  تقنيَّة  التصميم    ت مخرجات 
 الجرافيكي. 

تحديد2) المواد    (  إضافة  النانويَّة  و تأثير  البنية  المحفزات  إلى 

الفنيةالتركيبية   فيا  بم ؛  للخامات  التشكيلي األ رفع    يسهم    داء 

ببنية  التصميمية  لعمليات  ل التصميم  تطبيقات  المرتبطة 
 لقسم التربية الفنية.  الجرافيكي

الفنية    البحث   دعم ي(  3) التربية  برامج  في  المتخصصة  الدراسات 

العلم بالفنحول  علمي ومعرفي  محتوى  ب  المعاصرة من    عالقة 
ر    وضع   خالل في    ةنيتقر  استثمامكانيَّة  إلتصوُّ تطوير  النانو 

 . التصميميةاألعمال  

لوضع المفاهيم التشكيلية لتقنية   في فتح آفاق جديدة  البحث  سهمي  (4)

الجمالية القيم  يثري  بما  التطبيق،  محل  الفنون    تمجاالل  النانو 
 بصفة عامة، وفنون الجرافيك على وجه الخصوص.  البصريَّة

 :  Delimitationsحدود البحث
 دعمالتطبيقات التشكيلية لتقنية النانو كمدخل ل   ة:  عيضوالحدود المو

 .الجرافيكيالتصميم  محتوى مقررات
 جامعة أم القري. .قسم التربية الفنية. كلية التربيةالحدود المكانية: 

  داء التشكيلياأل رفع  فيالمضافة   النانويةلقيم دور ا الحدود المادية:  

 لمخرجات مقررات التصميم. 

الل الع    ام الج    امعي تم    ت الدراس    ة خ     : الح    دود الزماني    ة
 ه .1440/1441

 : Terminologyمصطلحات البحث 
   Nanoالنانو" مصطلح  ي قصد ب:  Nanotechnology النانوتقنية  

الصغر  القزم    ،متناهى  تعني  األصل  يونانية  كلمة   Dwarfوهى 

  والنانومتر   وتستعمل للتعبير عن جزء من المليار من وحدة القياس، 
ملي من  المتج  ار هو جزء  من  أى  زء  علوم    9-10ر  أما  المتر،  من 

عند  ،  Nanoscienceالنانو المواد  تركيب وخصائص  دراسة  فهى 

هى عبارة عن   Nanotechnology  وتقنية النانو مقياس النانومتر،  

النانومتر  مقياس  عند  وآالت  مواد  وصنع   ,Karkare)  "تصميم 
 (. 14ص، 2011، ابو زيد ) (2008

  ون المعاصرةفرع جديد من فروع الفن  : هوNano Artو  النان فن  

استفاد  البصريةالتي  الفنون  مجاالت  منها  العلمية    ت  الثورة  من 
تقنية  والتكنولوجية،   باستثمار  والمصمم  الفنان  يقوم  خاللها  ومن 

و  "توظيف  في  الطبيعة  النانو  في  الجزيئات  من  عدد  بهدف  انتقاء 

هذه  وتصوير  والذرية  الجزيئية  مكوناتها  إلى  الهياكل    الوصول 
المجاهر   مثل  العلمي  البحث  أداوت  والمجاهر  بواسطة  اإللكترونية 

رباعي والميكروسكوبيات  النووية،  القوه  توفر    ةذات  والتي  األبعاد 

بيعة خاصة تختلف  تفصيليات وعالقات لونيه وهيئات شكليه ذات ط

العادي بالمجهر  التقاطها  يتم  التي  مثيالتها  )على،  عن   "2103  ،
 (. 92ص

   Nano- Artistic Applications  التشكيلية  النانو    تتطبيقا

ب: الحالي  البحث  المضافة  أنها  يعرفها  القيم  من  االستفادة  امكانية 
النانويَّة   دعم نتيجة   والمحفزات  في    المواد  يسهم  بما  الفنية  للخامات 

تطبيقات   ببنية  المرتبطة  التصميمية  للعمليات  التشكيلي  األداء  رفع 

الجرافيكي   الفنيةقلالتصميم  التربية  في  سم  ممثلة  من    االستفادة ، 
اآللي   الحاسب  متنوعة    فيتطبيقات  بأشكال  المعلومات  تخزين 

والوسائط    ،ساكنة والرسوم المتحركةوالصور ال  ،تتضمن النصوص 

   جرافيكية محددة. منظومات ضمن ، ثم عرضها  المتعددة

 الدراسات السابقة:

استخدام تقنية النانو  :  نعنواب(  2018)  خرينأو   ، دراسة عبد اللطيف

اإلعالنية الفكرة  تنمية  في  تحديد  .  تكنولوجي  إلى  الدراسة  هدفت 

والعلمية   الفنية  ي مكن توظيفها في تصميم    لتقنيةالمعايير  التي  النانو 
عن  الجرافيكي  الفكر  والكشف  الجرافيكية،  النانو    البنية  لعلم 

وا الفكرة اإلعالنية،  بناء  إثراء  الدراسة  بتتكنولوجي ودوره في  عت 

المحلية النماذج  بعض  وتحليل  لدراسة  الوصفي  والدولية    المنهج 

التطبيقية،   النماذج  تصميم  في  منها  واالستفادة  اإلعالنية،  لألفكار 
أثر خام تعبر عن  إعالنية  فكرة  إلى صياغة  الدراسة  ات  وتوصلت 

في إحداث    Nano Coating Surfacesية  النانو التغليف الحراري

، وتوصيل الفكرة اإلعالنية بشكل أكثر  المتلقيية لدى  لعأثر أكثر فا
ي ي مكن  جاذبية  أنه  الدراسة  نتائج  وأظهرت  اإلثارة،  على  عتمد 

لتصميم  تقنيات استخدام   حلول  إيجاد  في  الجرافيكية النانو   ات 

بشكل  ل خامة  معاصر إلعالنات  وأن   ،" قد  التغليف  كوت"  النانو 
عد على اإلبداع وابتكار  اسساهمت في إيجاد مصادر جديدة لإللهام ت

 جرافيكية معاصرة. أفكار 

( حبيب  بناء  بعنوان  (2015دراسة  وقواعد  اسس  من  اإلفادة   :

والفنون  التصميم  العلوم  بين  التكامل  تحقيق  في  هدفت  الزخرفي   .
تحقق   ةالزخرفي  تصميمات الدراسة إلى التعرف على إمكانية ابتكار  

ح العالقة التفاعلية بين  ضوالجوانب التشكيلي ة والوظيفي ة بصورة ت

والفن ون العل وم    العل وم  بين  التكام ل  برنامج"  تدريس  خالل  من 
خالل   من  وفق  والفن ون  الجرافيكي  التصميم  برامج  تدريس 

والذي يعتمد على اإلف ادة من أسس    ،استخالص تأثير تقنيات النانو

بناء   الجرافيكي. وقواعد  لمنهج  ا   الدراسة  استخدمت   التصميم 
)ل  يلي التحلي  صفالو من  تلميذة،  34عينة  مجموعتين،    مقسمة(  الى 

وقد اشارت النتائج الى فاعلية البرنامج المستخدم في تصميم لوحات  

مجال  مل بين  زخرفية وحداتها هي االشكال الهندسية من خالل التكا

التربية الفنية، اضافة الى فاعلية البرنامج في دراسة  مجال  الهندسة و
التش الهندسيةليكياالمكانات  االشكال  لبعض  والجمالية  ضوء  في    ة 

اللونية للقيم  التشكيلية  االمكانيات  على  النانو  تكنولوجيا    ،تأثيرات 

لمية  في الكشف عن تأثير االكتشافات العواكدت نتائج دراسة حبيب  
 البصرية وعالقتها بالبناء الجرافيكي.  على مجال الفنون

التصميمية ألعمال فناني    يةبن( بعنوان: ال2013دراسة عبد القادر )

هدفت    النانو  الزخرفية.  للتصميمات  الوقوف  إلى  الدراسة  كمصدر 

الفني، على   اإلنتاج  في  النانو  تكنولوجيا  من  توظيف  و  االستفادة 
 الجرافيكية  التكنولوجية المعاصرة في استحداث التصميمات التقنيات 

جدمعاصرة  ال آفاق  وفتح  التصميمية  البنية  لمعايير  كاملة  ة  يدوفق 
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الفني التجريب  مجال  مفهوم  أمام  الدراسة  تناولت  العلم  .  سيادة 
التكنولوجية   لإلسهامات  نتيجة  الحديث  العصر  في  والتكنولوجيا 

الفن االبداع  مجال  في  الفنان الرائدة  بها  تأثر  وحفز    والمصمم  ي، 

بنية   داخل  وتوظيفه  ذلك  من  لإلفادة  الجرافيكيخيالهم  ،  التصميم 
تمحورت حوهتا   والتي  تطبيقات  ماماتها  توظيف  امكانية  ل 

التكنولوجيا الحديثة بهدف الوصول إلى صيغه مبتكرة ليتفق ذلك مع  

ث تشكلت  لعصر الحديلطبيعة المتغيرات الفكرية والعلمية المتالحقة 
العالقة خالل  وابداعات  بين    التكاملية  من  مخرجات  الفن 

وع الفنان  التكنولوجيا  أمددت  حيث  بخامات    تهزز التكنولوجيا، 

المنهج الوصفي    ؛وتقنيات مستحدثة الدراسة  اتبعت  ذلك   ولتحقيق  

التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: قدم فن النانو  
التصمي للبنية  األبعاد  حلوال  ثالثية  والمفردات  الشبكات  لصياغة  مية 

وتعد   ومجسمة،  مسطحة  ومفردات  اإليهامي  الفراغ  في  المتحركة 

بناء  بنة  دراس يثرى  جديدا  مدخال  مجهرية  التحت  النانو  تقنية  ية 
العدي الفنان في  التي يعتمد عليها  الزخرفية  د من الصياغات  اللوحة 

بالعدي  النانو  بنية  وترتبط  الرياضية  التصميمية،  العمليات  من  د 

والتصميمية التي تقدم حلول تشكيلية جديدة وصياغات غنية تفيد في  
الزخرفية، البنيةهنو  التصميمات  شكل  بين  منطقية  عالقة  التى    اك 

التشكيلية  النانو   اتتقني  تحدثها المواد والخامات  إعادة ترتيب  و  على 

الرياضيةمخرجات   الفنمحفزات    وفق  النظريات  التي  التقنيات  ية 

وتدعم  زخرفي  الجرافيكي  التصميممجال  تثرى   المفاهيم    الطابع، 
أنال  التشكيلية يمكن  ما  معرفة  على  النانو  حدت  قائمة  تكنولوجيا  ثه 

اإلمكانيات  عل والتصميم    التشكيليةلقيم  وا ى  الفنون  مجاالت  في 

   الجرافيكي.
 Art as an Avenue to  بعنوان:  Zenner  (2010)دراسة زينر 

Science Literacy.  هدفتدبيات العلوم،  الفن باعتباره المدخل أل  

برامج  خالل  ن  م  تقنية النانول  التشكيلية  مفاهيماللى تدريس  إ   الدراسة

الفنية، النانو من خالل    التربية  وذلك ببناء وحدة لتدريس تكنولوجيا 
لفنون   معاصرة  حلول  تطبيقات  الدراسة  تناولت  المعشق،  الزجاج 

لب متزنتصميمية  تصميمي  تكوين  على  ناء  عقلي    قائم  منهج  تقديم 

من  الزخرفية  التصميمات  بناء  في  الرياضية  المرجعية  علي  يعتمد 
ا  الفنية،حللتخالل  لألعمال  الرقمي  تناول    يل  على  الدراسة  ركزت 

صلة ذات  في    ادبيات  الرياضية  واألحكام  الهندسي،  بالتنظيم 

الهن بالعالقات  مرتبطة  ودراسات  والقوانين  الطبيعة،  دسية، 
الرياضية، التنظيم والعالقات الهندسية في الطبيعة واإلنسان والنبات  

الكائنات وعالقته الرق تحليل  كذلك    بالبناء التصميمي ة  ميوحتى أدق 

الرقمية،   المنظومات  على  اعتمد  الذي  العددي  الفكر  كما  وتفسير 

المنتناولت   طقية  األسس الفكرية والمبادئ التصميمية ذات األصول 
المانيرزم    مثل  الحديثة  التصميم  مدارس  بعض  عليها  اعتمدت  التي 

الب  االسلوب،  الزخرفي،  والفن  والحرف  الفنون  وس،  هااووحركة 

العلمي البصري  ونالفن االساس  ذات  الرقمي  لتطبيقات  ة    .التصميم 
  العالقة التكاملية بين الفن والعلموقد اكدت نتائج الدراسة على فعالية 

ال تنمية  على  في  باالعتماد  وذلك  النانو  بتكنولوجيا  المرتبطة  مفاهيم 

بأهمية   الدراسة  اوصت  كما  الوحدة،  تدريس  في  الحديثة  التقنيات 
المقررات  جيتو من خالل  النانو  تكنولوجيا  مفاهيم  لتنمية  االهتمام  ه 

 فيما يتعلق باالطار المفاهيمي والتشكيلي لتكنولوجيا النانو.    المختلفة

 Theoretical Framework  اإلطار النظري

مجال   اثراء  في  والتقني  العلمي  التقدم  الزخرفي اسهم  التصميم 

ما  والجرافيكي خالل  من  وذلك  ادوات    فه اضا،  من  التقدم  هذا 
والتي تختلف صورتها مع كل طريقة يجري عليها    ، وخامات جديدة

بطرق   التشكيل  على  والقدرة  القابلية  لها  خامة  فكل  التشكيل، 

ومتن مختلفة  والمصمم    وعةواساليب  الفنان  وخبرة  تخضع السلوب 

يشير إلى أن تكنولوجيا النانو    ، بمامتالفة مع خصائص تلك الخامة
لمختلفة، بما يتيح التحكم  ة جديدة في التعامل مع المواد ا ظر ن  تطرح

وفتح   الصغر،  متناهي  نطاق  على  المواد  تلك  جزيئات  تركيب  في 

المختلف المجاالت  من  العديد  في  جديدة  نتائجوقد    ة،آفاق    توصلت 
التطبيقية كمجال    الدراسات  النانو  تكنولوجيا  مع  التعامل  أهمية  الى 

المعرفة لتطبيق  ملحة  صاو   علمي  وتعليمية  تربوية  ضرورة  بح 
تحديات   مختلف  ؛  التغير تفرضها  في  الطالب  يدرسها  ان  يجب 

التعليمي التشكيلية  لوقوف على فاعلية  لو ة.  المراحل  لتقنية  التطبيقات 

تعزيز    النانو  الجرافيكيفي  التصميم  مجاالت    طالباتلدي    تدريس 
الفنية   التربية  القريجامعة  في  قسم  اإل أم  يتناول  النظري  ر  طا، 

 التالية: المحاور  أدبيات  ي الحال  للبحث

بين    (1) التشكيلية    العلوم الموائمة  وفق  لوالمفاهيم  النانو  تقنيات 
 التعليمي    STEM  /STEAMنموذج ستيم 

في  (  2) المضافة  النانوية  القيم  والتشكيلية  إدور  الجمالية  القيم  ثراء 

 . النانو ا  جيالمرتبطة ببنية التصاميم المعاصرة في ضوء تكنولو

الموائمة بين النظريات العلمية والمفاهيم التشكيلية  المحور األول: 

التعليمي   STEM  /STEAMلتقنيات النانو وفق نموذج ستيم  

 : كمدخل لتدريس التصميم الجرافيكي

متطّوراالعلم  ي مثّل   ا  المعرفة  نسقا والمصمم،  فكر    يغذي  من  الفنان 
مفاهيم تغذي  وجدان  بينما  فهالفن  بالفّن عالقةٌ  قعال،  العلم  ،  تكامليةة 

في   واحٍد  مرّكٍب  بوصفهما  والفّن  للعلم  ينظر  معاصر  اتّجاهٌ  وهناك 

المتقدّمة والتّكنولوجيا  المعلومات  ثورة  من  "العلم  ف.  ظّل  نسق 
بالمقدّمات  النّتائج  ارتباط  ببعض  بعضها  ترتبط    ،المعارف 

الّسليم وب عدد من  لنة  يّمعقضايا كليّة أو جزئيّة    نستخلص  االستدالل 

من نتحقّق  أو  صدقها  نفترض  الّتي  والقوانين  "  نتائجها   المبادئ 

بينما  (68، ص  1986)معن،   شكل نوعّي من أشكال   الفن" يمثل  ، 
  ،الوعي االجتماعي والنّشاط اإلنساني ي طلق على ما يساوي الّصنعة

وتأثُّرات   بواعث  من  النّفس  في  يحدث  عّما  خارجيٌّ  تعبيٌر  وهو 

ا  األصواتطولخبواسطة  أو  الحركات  أو  )مراد،  ط  ، ص  1979" 
309) . 

بين   التشكيليةتطبيقات  وللموائمة  والمفاهيم  العلمية    النظريات 

االشارة    المعاصرة؛ المجالينإ يجب  ادوات المعرفة لكال  سواء    ، لى 

الحّسي اإلدراك  اإلدراك    ، للتصميماالنفعالي    بطريق  بطريق  أو 
فاألداة الّتي يعتمد   ،ذا التصميم ه  هالأل سس التى تشكل بمقتضاالعقلي 

العقل العلم هي  الّروابط والعالقات  كونه    عليها  إلى اكتشاف  يسعى 

وصوالا    بهدف النّظريّات  وصياغة  الفرضيّات  وضع  إلى  التّوّصل 
الثّابتة العلميّة  القوانين  الفّن هي  ،  إلى  عليها  يعتمد  الّتي  األداة  بينما 

يجعل   مّما  التالوجدان،  اختالف    ييلشكاإلنتاج    يخضعموضع 

والمصمم   الفنان  جانب إالسلوب  إدراك    المتلقّي   قدرة   لى  على 
 . محتوي النصوص التشكيلية

ساهمت  لوسائ  فقد  الحديثة  المعلومات    ط التقنية  عن  البحث 

مفاهيم   بلورة  في  المعرفية  وتشكيلية  واالتصاالت  حديثة  علمية 

ئل تقنية أكثر  سابوالتصميم  إنتاج مفاهيم  إعادة دعت إلى  االكتشاف،
مختلف  تجمع  حداثة   واالنسانية  مظاهر بين  الطبيعية    العلوم 

كما نلمس في عصرنا الراهن تعددية مجاالت  "المتعددة،    مجاالتها و

دمج   أو  المختلفة،  باألنشطة  ارتباطاته  وتنوع  الواحد  العلمي  النمط 
والفن التقنية  مفهومي  بين  كالعالقة  المختلفة،  الفروع    تخصصات 

بين عدة ميادين وفروع    و نت ضمن نطاق الميدان الواحد أكاأ  سواء

)مختلفة وادي، "  مع  (122، ص  2015  آل  الحال  هو  كما    تآلف، 
   المختلفة.  تطبيقات الو تقنية النانو 

وللتأكيد على االرتباط الوثيق بين اإلبداع الفني واإلبداع العلمي في  

Chandler  inRobروبين شاندلر   قدم"  ، برامج التعليم في المستقبل

دراسة  1999)  المعلومات  : بعنوان(  عصر  في  طرحت  المعرفة   ،
آلليات خاللها   لتربوية    تصور  حداثة  المقررات  تطوير  اكثر 

عام الدراسية   مئة  نانوية  حيث  ؛  بعد  تقنيات  استخدام  فرضية  وضع 

األ ثالثي  رسم  استحضار  على  القدرة  الهولوجرام(  لها  )تقنية  بعاد 
ليوناردودافنشي   في    دم يقلشخص  العلوم"  درسا  مجاالت  احد 

 (. 35، ص2004)نجيب، 

تحديد إلى  في سعيه  الحالي  لتقنية  مفاهيم  ال  والبحث    النانوالتشكيلية 

برامج  فى  تضمينها  وضع  التصميم   الواجب  إلى  يسعي  انما  ؛ 
تواجه    تصورات ربما  التى  التصميمية  المشكالت  لحل  مقترحة 

الفنونالط  دارسي  من  نظام    لبة    TEM S /STEAMستيموفق 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


484 Artistic Applications of Nanotechnology as an Approach for Teaching Graphic Design at Umm Al-Qura University 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 3 May 2021 

 

التربية  كاحد المداخل الطليعية في تدريس مقررات التصميم باقسام 
إبداعي قائم   نظام تعليميهو  الفنية في المملكة العربية السعودية. "و

م  العلو مجاالت   بين  دمج الل  من خال  م التعلا   على مهارة حل مشكالت 

Science  ،التقنيو ة  الهندسو،  Technologyة  العلوم 
Engineering  ، الفنونوArts  ، الرياضياتو Mathematics   .

مهاراتب المتالك  بالطالب  الوصول  االستقصاء    عقلية  هدف  مثل 

الن  والتفكير   فالعلوم ،  (2017Ginsburg ," )قداوالتحليل، الحوار 
أشكالها   بكل  والفنون  الهندسة  خالل  من  تفسيرها  يتم  والتكنولوجيا 

تعلا  عملية  في  حسابية  رياضية  عناصر  إلى  ال استناداا  مستمرة  م 

م بانتهاء  يصبح  تتوقف  لكي  النظامية  التعليم    متعلا الاسلوب  رحلة 

 . نمطاا للحياة 
مصطلح  ويعتب الت STEMر  نظام  أصل  ا عليهو  علىم  دمج    لقائم 

والرياضيات  والتكنولوجيا  التقني  "،  الحسابية  العلوم  التطور  ومع 

لدمج   ملحة  الحاجة  أصبحت  لهذه  مجال  المتالحق  والفنون  اإلبداع 
التعليمية،   الفنونالعملية  أساسية   كون  مكونات  هي  أشكالها  بكل 

، وهذا ما دفع لدمج الفنون بالعلوم للحصول على مستويات  ر لالبتكا

من   )الدوسري،  أعلى  سواء"  حد  على  والفني  العلمي  اإلبداع 
ص 2015 فن  العلى  عائدة   A /STEAM فإضافة،  (94، 

رؤية وفق  رودايالند   والتصميم  بوالية  التصميم    Rhodeمدرسة 

Island Design School     التعليمي النظام  هذا  ابتكرت  التي 

تعزيز   إلى  يهدف  الذي  في    االبتكار مفاهيم  المميز  اساسي  كسلوك 
العملا )الشمري،  لتعليميةية  والرياضيات  ،  (0172"  العلوم  كون 

بينما    المعارفتشّكل   األساسية،  والهندسة  تشكل  الحياتية  التقنية 

في    معنىا للتعلّم فاعلية والجوانب التطبيقية لتلك المعارف، بما يحقق  
الفنان   الدمج بين عقل العالم والتقني مع عقل نتيجةمجاالت التصميم 

ا   ، والمصمم الجرافيكي ع عوضا بقسم    ن تدري س مقررات التصميم 

القري ام  بجامعة  الفنية  منفصل   التربية  طريق    بشكل  طرح  عن 

التصميمي   واحد،  المحتوي  تكاملي  نسق  في  مترابط  نموذج  عبر 
لمحاكاة   واقعي  تدريس  سياق  الجرافيكي  يوفر  التصميم  مجاالت 

الطلبةو،  التطبيقية تحويل  على  مستهلكين  يعمل    وجياكنول للت  من 

إلىوالعلوم  لها    ؛  اطر مطورين  ومحاولة    االمثلللتصميم    بوضع 
 . وتنفيذ هذه الحلول الوصول لحلول بديلة والتخطيط لكيفية عمل 

تصور   وضع  الحالي  للبحث  يمكن  النظريات  عليه  بين  للموائمة 

 STEMالعلمية والمفاهيم التشكيلية لتقنيات النانو وفق نموذج ستيم  
/STEAM  المشروعاتلل  كإطار يمي  التعل فكرة  على  القائم    تعلم 

 كالتالي: 

الفكرة  1) بإنشاء  الطلبة  يقوم  التفكير:  مبدأ  باستخدام  (  التصميمة 

الخبر  ومجموع  على  اتالخيال  والعمل  تطبيقية  تفعيل  ،  نماذج 
المماثلة لفكرة بهدف   النانو  تفعيل  ضمن  مفاهيم التشكيلية لتقنية 

 . برامج التصميم

الت2) حل المشكالت بان    لى تحقيق استرتيجيةوم ع: يقخطيط( مبدأ 
المشكلة التصميمة من خالل طرح األسئلة وتقسيم   الطلبة  يفهم 

المشكلة إلى مشكالت صغيرة فرعية ومنها البدء في البحث عن  

 .الحل المناسب 
النهائي،  3) للتصميم  تحسين  اإلنتاج:  مبدأ  خالل  (  الحل  من  تنفيذ 

األفكار  من  مجموعة  حاالك  وتعلم  العمليات  إضافة  و   داثةثر 

   . الجديدة حسب الحاجة الالزمة للتطبيقلتصميمة  ا

النهائي  4) التصميم  يكون  أن  الممكن  من  والتطوير:  التقييم  مبدأ   )
التفكير من جديد  وعلى الطالبغير مناسب   من  مستفيدا    إعادة 

  تقنية  أو مهارات  لالسس الجرافيكية  تجارب عملية كفهم جديد

باقي  كذلك  ،  ا هبار اختوجديدة   من  تجاهها  الفعل  ردود  تلقي 
المالحظات  ومراجعتها  والزمالء،   وضع  تدوين  على  والعمل 

 خطة لحلها. 

الجمالية  لقيم ا  في اثراءالقيم النانوية المضافة دور  المحور الثاني:

ببنية    والتشكيلية ضوء    المعاصرة   التصاميمالمرتبطة  في 

 :تكنولوجيا النانو

إلى نو تكو  النان  يشير مصطلح  في    لوجي  والدقيق  التام  إعادة  التحكم 

إنتاج المواد وذلك من خالل التحكم في تفاعل الجزيئات الداخلة في  
إنتاج  بهدف    النانوية بالمحفزاتالتفاعل وتوجيه الجزيئات  بنية هذا  

وهذا النوع من التفاعل يعرف بالتصنيع   ،ذات خصائص جديدة مادة  

انتاج مادة  ز الج  تفاعل"وذلك من خالل    الجزيئي، الداخلة في  ئيات 
كالفلورين  نانوية  ،Fluorine  النانوية البوليمر  ومركبات   ،

Polymer Nano compounds  نانوفايبر وكربون   ،Carbon 

Nanofiber    ذات الجودة  عالية  النانوية  المواد  من  وغيرها 
م العالي  المستوى  وذات  المبتكرة،  والخصائص  ن  اإلمكانات 

 . (82ص ، 2008" )رحمو، الجودة

النانو  2007)  جيفرس  دراسة  ذكر تو تقنية  استخدام  فكرة  أن   )

التي تتكون منها المواد في وضعها   تتلخص في إعادة ترتيب الذرات 
الناتج منها  للمادة كلما تغير  الترتيب الذري  ،  الصحيح، وكلما تغير 

وبمعنى آخر فإنه يتم تصنيع المنتجات المصنعة من الذرات، وتعتمد  

هذ  الخصائص  قمنا  منتجه  فإذا  الذرات،  هذه  ترتيب  كيفية  على  ات 
في الفحم يمكن الحصول على الماس، أما إذا  بإعادة ترتيب الذرات  

العناصر   بعض  وأضفنا  الرمل  في  الذرات  ترتيب  بإعادة  قمنا 

   .الكمبيوتر يمكن تصنيع رقائق   المحفزة
  على أساسالمضافة  ةلقيم التكنولوجيا مراحل تطور يمكن تصنيف و

مر أنه بعدة  ا  ا   مراحلت  تقنية  لظهور  ت،  لنانو مهدت    تمثلحيث 

اإللكتروني    اختراعفي    ى األول  المرحلة " ثم  Lampالمصباح   ،

 Transistor الترانزيستور تقنية  تمثل في اكتشافتو ةالثاني  المرحلة
الواسعةوانتشار   وبعدها  تطبيقاته  لتقنية    ةالثالث  المرحلة، 

استخا في  ويتمثل  التكاملية  تقنية  دام  إللكترونيات  الدارات 

Integrate Circuit،  عن عبارة  صغيرة الكترونية  قطعة    وهي 
العديد من األجهزة باختزال حجم  ،  كفاءتها ورفعت من    ،جداا قامت 

تمثل في استخدام المعالجات  تو  ةالرابع  المرحلةوما لبس ان ظهرت 

أحدثMicroprocessor  الصغيرة الذي  مجال    ت،  في  هائلة  ثورة 

الحارونيلكتاإل بإنتاج  التي  ات  السيليكون  ورقائق  الشخصية  سبات 
العلمية   المجاالت  من  العديد  في  ا  تقدما وفي  والبرمجيةأحدثت   ،

باسم النانوتكنولوجي    والتى تعرف  ةالخامس  المرحلةاالخير ظهرت  

nan technology  ("Ernst,2009)  يمكن ذلك  على  ا  وقياسا  .
رصد   الحالي  النانو للبحث  تقنية  ظهور  ب  مراحل  الصلة  القيم  ذات 

، حيث توالت تلك المراحل  النانوية المضافة في رفع األداء التشكيلي

اسهم بشكل مباشر في   دعم تطوير عمليات التصميم  بشكل تراتبي 
بدأ فقد  جرافيكية،  مخرجات  من  بها  يرتبط  ماكسويل    وما  جيمس 

James Maxwell  (1867)  تحري في  التحكم   الذرات فكرة  ،  ك 

دراسة   إلى وجود  Fayman  (1959  )فايمان  اعقبها  االشارة  حول 

داخل   وضع الجزيئاتمتسع  ثم  تاينغوشي      ،   Norioنوريو 
Taniguchi  (1974النانوتكنولوجي مصطلح  تسمية  استنتج و   ( 

األساسية   ن  االعالم   استثمرهاالتي  ،  التكنولوجي   لتقنيةالسمات 

والسويسري هنريك روهرير   Gerd Binnigاأللماني جيرد بينينج  
Heinrich Rohrer  (1981  )  النفقي المجهر    باختراع 

Scanning Tunneling Microscope     هذا  حيث ا ستخدم 

المجهر   هذا  وساعد  النانو،  بحجم  األجسام  لتصوير    فيالجهاز 
مكانها من  وإزاحتها  عليها  والتأثير  الذرات  ان  مراقبة  لبس  وما   ،

الياباني   لياكتشف  Sumio Ligima  (1991  )جيما"  "سوميو 

الكاربونية في   األمريكيةIBM شركة  التى استفادت منها    األنابيب 

قدم   االخير  وفي  الحالية،  الجرافيك  برامج  نايفة  تطوير  منير 
في  (  1992) بدقة  نظريته  ترتيبها  وإعادة  الذرات  بتحريك  التحكم 

 باستخدام المجهر النفقي الماسح. 

ال" مواد  تصنيع  عملية  منوتتم  العديد  وفق  وال    نانو  االعتبارات، 
ا لعملية التصنيع، بل تؤخذ العديد من    يمثل الحجم الصغير  ا نهائيا هدفا

أبعاد المادة  على ان تكون  ،حجم الموادب العوامل األخرى التي تتعلق

  "بالشكل والتركيب ودرجة التكتل إلى جانب الحجم المنتجة متقاربة  

 . (32ص،  2009،سالمة)
تصني على  المواد    ع ويمكن  بناء  وذلك  أشكال  عدة  على  النانوية 

المواد، المقرر لهذه  المضافة    تبعا لدور   االستخدام  النانوية  في  القيم 

http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-focused-learning/STEAM
https://steamedu.com/about-us/
https://education.cu-portland.edu/blog/leaders-link/importance-of-arts-in-steam-education/
https://library.ucalgary.ca/c.php?g=255548
https://library.ucalgary.ca/c.php?g=255548
https://library.ucalgary.ca/c.php?g=255548
https://onlinedegrees.sandiego.edu/steam-education-in-schools/
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التصميم لمخرجات  التشكيلي  األداء  األشكال    ، رفع  هذه  أهم  ومن 
النقاط الكمية    : (24  ، ص 2007)الصالحي والضويان،  وفق دراسة  

Quantum dots  ،  انوية  نال  الفولورينكراتFullerene 

nanoballs  ،  النانوية األنابيب    ،Nanoparticleالجسيمات 
النانوية  ،  Nanotubesالنانوية    األسالك  ،  Nanofibersألياف 

النانوية    ، Nanowiresالنانوية     .Nanocompositesالمركبات 

بنية ساهم في ابتكار  قد  تأثير المواد النانويَّة  اإلشارة إلى ان  وتجدر  
ذ المجاالت    تاتركيبية  منه  استفادت  فاعلية،  اكثر  مواصفات 

صورة في  استثمار    التشكيلية  الفنان  اعاد  فنية  خامات  اضافة 

قدمته  التشكيلية  ال  هاامكانيات ما  جانب  إلى  النانوية  مضافة،  القيم 

لمجال التصميم الجرافيكي في تعزيز المخرجات التطبيقية  المضافة  
مثل  لهذه  النانوية  ان  المواد  الرقمية تتحسين  وااللوان  االحبار  اجية 

جمالية   إمكانيات  من  اضافته  ما  على  عالوة  الطباعية،  واالسطح 

 معاصرة.  وتشكيلية لبرامج جرافيكية

 : Methodologyمنهج البحث
الوصفي   :وإجراءاته  البحثمنهج   المنهج  الباحثة  إستخدمت 

  ةبجامع الفنيةبقسم التربية مقررات التصميم  محتوىالتحليلي لرصد 

التجريبي   شبه  والمنهج  القري،  أثر ام  قياس  مفاهيم  ال  تلقي  لتطبيق 

لتقنية   الجرافيكي  النانو التشكيلية  التصميم  بمجال  الصلة  على    ذات 
 . الطالبات 

 :  Sampleالبحث  عينة 
البحث:  التشكيلي   مجتمع  األداء  رفع  في  المضافة  النانوية  القيم 

 .  لمخرجات التصميم الجرافيكي

البحث: النانويَّة  ر د عينة  المحفزات  تأثير  التركيبية   علىاسة  البنية 
الفنية على    للخامات  التصميميةالمؤثرة  الصياغات    تشكيل 

  لكالا   ات ( طالب 5بواقع )  بات( طال10)  لعينة قصدية من،  المستحدثة

 . لمجموعة التجريبية والضابطةمن ا

 : Tools ادوات البحث
لتقنية  مفاهيم  ال  تحديد  (1)  بمجال    نو االنالتشكيلية  الصلة  ذات 

الجرافيكي التصميم    التصميم  برامج  في  توافرها  الواجب 

الفن  المعاصرة معلم  إلعداد  المطلوب  الكفاية  حد    . وفق 

  . التربية  بكلية  الفنية  التربية  مناهج  بادبيات  الباحثة  )استعانت 
 جامعة أم القري(. 

مقررات    (2) محتوى  بكلية  تحليل  الفنية  التربية  لقسم  التصميم 

القريا أم  جامعة  ستيم    لتربية.  نموذج   STEMوفق 
/STEAM  المفاهيم    التعليمي من  تتضمنه  ما  على  للوقوف 

   التشكيلية لتقنية النانو. 

التطبيقات التشكيلية    دور تحديد  على  وضع برنامج مقترح قائم    (3)
النانومفاهيم  ل تعزيز    تقنية  التصميم  في  مجاالت  تدريس 

 . أم القريجامعة بتربية الفنية لقسم ا طالبات لدي   الجرافيكي

لتقنية  مفاهيم  ال  تحديد  والً:أ بمجال    النانوالتشكيلية  الصلة  ذات 

التصميم الجرافيكي الواجب توافرها في برامج التصميم المعاصرة  

   وفق حد الكفاية المطلوب إلعداد معلم الفن.

علىبعد   واألجنبية نتائج    االطالع  العربية  والدراسات  البحوث 

النانو ة  قالساب وتكنولوجيا  بعلوم  الصلة  وذات    ذات  عامة  بصفة 
وجه   على  الجرافيكي  التصميم  ومجال  البصرية  بالفنون  الصلة 

لمفاهيم التشكيلية  اتتضمن  قائمة مبدئية  الباحثة    توضعالخصوص.  

لتقنية النانو ذات الصلة بمجال التصميم الجرافيكي الواجب توافرها  
المعاصرة التصميم  برامج  الفنيةسبق  في  التربية  الكفاية    م  حد  وفق 

الفن  معلم  إلعداد  بوقد    ،المطلوب  الباحثة  ذات    دبياتاأل استعانت 

، ومن ثم  مناهج التربية الفنية بكلية التربية . جامعة أم القريب  الصلة

  في صورتها المبدئية على مجموعة من المحكمين  القائمة   عرض تم  
ربية التج وطرق تدريس هالمنا و  مجال التربية الفنيةفي  والمصممين

كذلك   الفيزياء الفنية،  في  على  ،  النووية  المتخصصين  اشتملت  وقد 

تتضمن)4) رئيسة  محاور  فرعياا40(  ا  مفهوما كل    ، (  أمام  وضع 
للحكم    مقاييسأربع  ب  التشكيلية والجرافيكية، مصحوبةمفهوم داللته  

  عليه )مناسب، غير مناسب، ينتمي للمحور، ال ينتمي للمحور(، وقد

المحكم بأهمية  يأقر  التصميم  ن  برامج  التشكيلية  ب تضمين  المفاهيم 

النانو  على    ؛لتقنية  بناء  التعديالت  بعض  إجراء    توصياتمع 
المحكمين العالقة    .والمصممين   ومقترحات  يوضح  التالي  والجدول 

التشكيلية لتقنية النانو ذات الصلة بمجال التصميم    أبعاد المفاهيم  بين

 والوزن النسبي لها. اهيم المتضمنة بكل محور ف عدد الم الجرافيكي

 : المفاهيم التشكيلية لتقنية النانو ذات الصلة بمجال التصميم الجرافيكييوضح أبعاد  :(1جدول )

 الوزن النسبى  كل محور عدد المفاهيم المتضمنة ب  المحور الرئيس م

 % 17,21 8 .تكنولوجي النانولمجال ساسية األمفاهيم ال 1

ةو الم   واد 2  التش   كيليةالتقني   ة و وخصائص   ها المحف   زات النانوي   َّ

 والجرافيكية.

9 22,42 % 

في اثراء القيم الجمالية والتش  كيلية ودورها  القيم النانوية المضافة   3

 .المرتبطة ببنية التصاميم المعاصرة

11 28,68 % 

ذات الص   لة بعملي   ات التص   ميم  تكنول   وجي تطبيق   ات الن   انو 4

 الجرافيكي.

12 31,69 % 

 %100 40 اإلجمإلى 

 

مقررات    ثانياً: محتوى  بكلية تحليل  الفنية  التربية  لقسم  التصميم 

  STEM /STEAMوفق نموذج ستيم    التربية. جامعة أم القري

لتقنية  التشكيلية  المفاهيم  من  تتضمنه  ما  على  للوقوف  التعليمي 

 النانو:

تحديد  إلى  الحالي  البحث  لتقنية  مفاهيم  ال  هدف    انون الالتشكيلية 
الفنية  التصميم الجرافيكي    الواجب تضمينها فى برامج التربية  بقسم 

القري أم  ببجامعة  الباحثة  قامت  عليه  مقررات  ،  محتوى  تحليل 

ستيم  لالتصميم   نموذج  وفق  التعليمي    STEM /STEAMلقسم 

النانو  لتقنية  التشكيلية  المفاهيم  من  تتضمنه  ما  على  وقد    للوقوف 
 ات اآلتية: و مرت عملية التحليل بالخط

التحليل:  (  1) من  لتقنية  مفاهيم  ال  تحديدالهدف    النانوالتشكيلية 

بقسم التربية التصميم الجرافيكي    الواجب تضمينها فى برامج
   بجامعة أم القريالفنية 

التعليمي للوقوف على ما    STEAMنموذج ستيم  أداة التحليل:  (  2)

 . تتضمنه من المفاهيم التشكيلية لتقنية النانو

 ضوابط التحليل:   (3)
المقرر    كون تأن  )أ(   الحقيقي    ةمرتبط  مخرجات  بالعالم 

 .وليس افتراضياا 

الطالبة  )ب( سيعالجه    تعرف  الذي    المقرر التحدي 
 .لى تعريف التحديإ  مداخلبوضوح ودقة و

التصاستخدم  )ت(   الهندسيمعملية  للتخطيط   EDP يم 

ا المنظومة  هي  العملية  لحلول  فهذه  لمعتمدة 

المشكلة   لتحديد  ابتداء  المختلفة  ستيم  تحديات 
النهائي   للحل  والتطوير  لالبتكار  وتعريفها 

 .للمشكلة

يكون  )ث(   العمل    المقرر أن  يدعم  بحيث  ا  مصمما
العمل   مجموعات  وتشجيع  التشاركي،  الجماعي 

أفكارهم  تطوير  تتداول  ا   على  لتصميميةوان 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.eie.org/overview/engineering-design-process
https://www.eie.org/overview/engineering-design-process
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 .االفكار فيما بينهم 
اختيار إحدى األفكار    )ج( العمل على  إرشاد مجموعات 

 .الختبارها وعمل نموذج تجريبي منها

 .تيسير عملية إختبار النموذج التجريبي وتطويره

أن تكون    على نتائجهم فيما بينهماللتبادل   باتلالطا تشجيع  )ح( 
المستمرة  التعلعملية   تدعم  المقرر مفردات     وفق م 

،  التوقع،  النقاش، المالحظة، التساؤالت :  التالية  المفاهيم 

 .والتجريب، اإلستكشاف
 

     
 التعليمي  STEM /STEAMتحليل محتوى مقررات التصميم وفق نموذج ستيم  بمراحل  ( 1شكل رقم )

مقررات    التحليل:   عينةتحديد  (  4)  التحليل  عينة  التصميم  شملت 
الت اللقسم  القري  وما يتضمنه كل مقررربية   فنية بجامعة ام 

مفاهيم   بتقنيات  تشكيلية  من  و النانوذات صلة  رقم    لالجدو، 
 يوضح ذلك.  (2)

 : النانو  لتقنياتتشكيلية   وما تتضمنه من مفاهيم التصميم لقسم التربية الفنيةمقررات   (: 2)جدول رقم 

   المستوى

 الدراسي 

المقررات ذات الصلة  

بقسم  لتصميم بمجاالت ا

 التربية الفنية 

المفاهيم التشكيلية لتقنية النانو ذات الصلة بمجال  

 وردت بمحتوي المقرر كما  التصميم الجرافيكي 

تكرار  

 المفاهيم 

النسبة 

 المئوية

 اسس التصميم. المستوى األول 

 نظرية اللون.

 تتعرف الطالبة على اسس وعناصر التصميم.

 .للون الخواص الفيزيائية ةالطالب تدرك

2 2,78 % 

 الرسم الهندسى. المستوى الثاني 
 الزخرفة االسالمية.

ت  تعلم الطالب  ة مه  ارات رس  م االش  كال الهندس  ية 
 المسطحة.

.....................................................  

1 
         

1,39 % 
          

 مقدمة في التصميم بالحاسب. المستوى الثالث 

 المنظور الهندسي.

 طالبة المفاهيم القائمة على تصميم المعلوماتالتعلم  ت

 . تشرح الطالبة مفهوم االدراك البصري

2 2,78 % 

 الخط العربى. المستوى الرابع 

 الزخرفة االسالمية.

 تتعرف الطالبة على اسس ادراك القيم اللونية.

................................................. 

1 

          

1,39 % 

          

مستوى  ال

 الخامس 

 % 1,39 1 عرف الطالبة مفهوم االتصال البصري.ت فن الجداريات

المستوى  

 السادس 

 االعالن وفن الكتاب.

 التشكيل بالخط العربي.

 تتعرف الطالبة على مفاهيم التصميمات االلكترونية 

تس  توعب الطالب  ة المتطلب  ات التطبيقي  ة للتص  ميم 

 اإللكتروني

2 2,78 % 

 % 12,51 9 لي المجموع الك

وثبات 5)   صدق  تحديد    (  تم  التحليل  موضوعية  لمعرفة  التحليل: 

 الصدق والثبات كاآلتي: 

المقررات  صدق التحليل: بعد إجراء عملية تحليل  )أ(   تم  محتوي 
للتأكد من   التربية الفنيةأساتذة خبراء من عرض التحليل على  

التحليل ت  . صدق  وأنها  التحليل  عملية  بصدق  أقروا  حقق  وقد 

 رض منها. الغ

بعد  )ب(   التحليل:  المحتوى،  ثبات  تحليل  عملية  من  تم  اإلنتهاء 
بلغ   زمني  بفارق  أخرى  مرة    واستخدمت  اسبوعينإعادتها 

هولستى    الباحثة   المئوية    Holistiمعادلة  النسبة  لحساب 

وهى نسبة (  0,85أنها تساوى )  تلالتفاق بين المرتين ووجد 
 البحث. يها في  اتفاق عالية يمكن االعتماد عل

  ان هناك  (2)رقم  جدول    نتائج  يتضح من  نتائج عملية التحليل: (  6)

الفنية بجامعة أم    مقررات  في محتوىقصور   التصميم لقسم التربية 
النانوتناول  في    القري بتقنيات  ذات صلة  لم  مفاهيم تشكيلية  ، حيث 

معالجتها   نسبة  المطلوب تصل  الكفاية  حد  .  %(80)  بالمقررات 

  :ق من صحة الفرض األول للبحث الذي ينص على م التحقوبذلك يت

التصميم  أن  " مقررات  الفنيةمحتوى  التربية  أم    بقسم  بجامعة 

من  80على  يشتمل    القري  فأكثر  لتقنية مفاهيم  ال%  التشكيلية 

الكفاية    النانو حد  وفق  الجرافيكي  التصميم  بمجال  الصلة  ذات 

 . "المطلوب إلعداد معلم الفن 

برنامج   قثالثاً:  دورعلى  ائم  مقترح  التشكيلية    تحديد  التطبيقات 

  تدريس مجاالت التصميم الجرافيكيفي تعزيز    لمفاهيم تقنية النانو 

 أم القري. جامعة ب قسم التربية الفنية  طالبات لدي 

تحديد لتحقيق   في  البحث  لتقنية  مفاهيم  ال  اهداف    النانوالتشكيلية 

الجرافيكي    برامجب  الخاصة التربالتصميم  الفنبقسم  أم  ية  ية  بجامعة 

ا ، من خالل  القري رفع    في المضافة    النانوية لقيم  الوقوف على دور 
التشكيلياأل التصميم  داء  ب  . لمخرجات مقررات  الباحثة  وضع  قامت 

 : اءات التاليةوفق االجر برنامج مقترح 

 العام للبرنامج المقترح:   الهدف ( 1)

مث  ،نالفمجاالت  إلى   ضاف التطور التكنولوجي رؤى جديدةا لة في  م 

التركيبية   البنية  إلى  النانويَّة  المواد  تأثير  الفنيةدراسة    للخامات 

التيتانيوم  المحفزات    ، نانوفايبر الوكربون    ، كأكسيد  من  وغيرها 
التشكيلية امكانياتها  لتحسين  وذلك  من    النانويَّة؛  العديد  لتشكيل 

التصميمية،   تزويد  ي  بماالصياغات  في  الفنسهم  م  معلم  ن  بالعديد 

 الفنية التربية هداف أالتي تحقق   ةالتقنيالتطبيقات و ب التدريس اسالي

 : للبرنامج المقترح ( األهداف اإلجرائية2)

المقترحبعد   البرنامج  ا  يكون الطالب معلم الفن المتوقع    تطبيق  قادرا

أن:   النانويَّة  تأثير يشرح  على  الفنون   المواد  خامات  ،  على 



Tomader Kutubi 487 

 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

لتقنيةيذكر  التشكيلية  الجمالية  خصائص  اليحدد    ،و النان  المفاهيم 
يذكر العوامل التي تتوقف عليها  المضافة،    لمواد النانوية والتشكيلية ل

 . لصياغات التصميميةلالجرافيكية خصائص  ال

 مقررات التصميم: محتوى  ( تعزيز3) 

الدمجى   المدخل  ضوء  في  المقترح  البرنامج  إعداد    الضافةتم 

لتقنية التشكيلية  تم،  و النان  المفاهيم  مقررات    التي  ضمن  إعدادها 

تعزيز محتوى مقررات التصميم  عداد  اإل، وقد روعي في  التصميم 
 ما يأتي:  ك

وترتيبها في تسلسل منطقى   والنان  المفاهيم التشكيلية لتقنيةتنظيم  )أ( 

   . الدراسي  مستوىاليتناسب مع  

المناسبة له    و النان  بالمفاهيم التشكيلية لتقنيةتضمين كل مقرر )ب( 
   .الجرافيكيمع محتواه  يتماشى بما

المصاحبة لدراسة هذه المفاهيم   الجرافيكية التطبيقات إجراء  )ت( 

   جرافيكية. قيمبحيث تتضمن 

من البرنامج المقترح نموذجية إعداد وحدة ( 3)
 :

 

صياغة   بإعادة  الباحثة  لقامت  التصميم  مقرر))مقترحة(  في  مقدمة 

الثالث لقسم الترببالحاسب الفن( من المستوي  ية بجامعة أم القري  ية 

دمج   خالل  لتقنيةمن  التشكيلية  هذا    و النان  المفاهيم  محتوي  ضمن 
العام  المقرر  وعي أثناء صياغة الوحدة أن الهدف    تحديد  هو ، وقد ر 

لتقنية  مفاهيم  ال ،  التصميم الجرافيكي  برامجب  الخاصة   النانو التشكيلية 

ا من خالل   دور  على  داء  األ ع  رف  في ة  المضاف  النانوية لقيم  الوقوف 
اللمخرجات    التشكيلي يؤدي  مقرر هذا  أن  يمكن  مدى  أى  وإلى   ،

تحصيل   تنمية  إلى  الوحدة  هذه  أل سس  تدريس  الجرافيكية  المفاهيم 

النانو تقنية  ضوء  في  التصميم  التصميم  تنظيم  وقد    ،لمقررات  تم 

في   الوحدة  )محتوى  ي  (4عدد  ست  موضوعات  على  تدريسهم  تم 
 : لتاليا  (3)رقم  ولموضحه بالجد اسابيع

 

 (: مقدمة في التصميم بالحاسببمقرر)التي تم تضمينها   والنان المفاهيم التشكيلية لتقنية : (3)رقم جدول 
ة  الجرافيكي مفاهيم اال  في ضوء تقنية النانو أُسس التصميم الجرافيكي

 يةالنانو

الوزن  

                           في ضوء تقنية النانو:  الجرافيكي  تصميمالأسس أوالً:  النسبى 

 . .Rhythm أ. اإليقاع الرقمي

  .Balance  ب. االتزان الرقمي

  .unity & harmony ت. الوحدة واالنسجام الرقمي

    . Percentage and proportionality ث. النسبة والتناسب الرقمي
 

 

 
 

 

 

 % 22,69 ( مفهوم 8)

  نو:في ضوء تقنية النا صيغ التصميم الجرافيكي ثانياً: 

  الفركتال المنتظم. الفركتال غير المنتظم   الفركتال )الهندسة الكسورية( أ. 

Fractal.  
  Modular ب. صيغ الموديول )الوحدة التناسبية(

 . Pattern ت. صيغات الوحدة التكرارية

 

 
 

 

 
 

  

 % 18,04 ( مفاهيم 6)

 النانو:في ضوء تقنية  لتصميم الجرافيكي االعمليات اإلنشائية لبنية ثالثاً: 

  Juxtaposition and homogeneity والتجاور والتجانس  كرار تعمليات ال.أ

  Contrast, diversity and gradient ..عمليات التباين والتنوع والتدرجت
 . Sovereignty and dependency .عمليات السيادة والتبعيةث

  Motion and stillness .عمليات الحركة والسكونج

  .  Transparency and overlay ة والتراكبالشفافي.عمليات  ح

 % 34,48 ( مفهوم 12)

 في ضوء تقنية النانو: لتصميم الجرافيكي ا العمليات التقنية في انشائيةرابعاً: 

 .lamination أ. عمليات التصفيح
 .Encryption التشفير ب. عمليات 

  . modulationت. عمليات التحوير 

 % 24,79 ( مفاهيم 9)

 %100 فهوم م 35 لي اإلجما

سس التصميم في ضوء تقنية  إختبار المفاهيم الجرافيكية ألُ ( 4)

 النانو: 

صياغة   االختبار)أ(  مفردات    :مفردات  صياغة  المفاهيم  تم  إختبار 

النانو   الجرافيكية تقنية  االختيار    أل سس التصميم في ضوء  من نمط 
على   األولية  صورته  في  االختبار  وأشتمل  متعدد  (  40)عدد  من 

: اسس التصميم   النحو التالي  ردة، وقد وزعت هذه المفردات علىمف

/ الجرافيكي/  الجرافيكي  التصميم  لبنية    صيغ  اإلنشائية  العمليات 
تقنية في انشائية التصميم الجرافيكي  العمليات ال التصميم الجرافيكي/

النانو   تقنية  المعرفية  في ضوء  المستويات  تقيس  من  للطالبة  بحيث 

 (. طبيق، تحليل، تركيب، تقويمفهم، ت تذكر،)
االختبار:)ب(   على    صدق  عرضه  تم  االختبار  صدق  من  للتأكد 

مجموعة من المحكمين للتأكد من مالءمة مفردات االختبار لألهداف  

المفردات وإعادة صياغتها بناء على   الخاصة به، وتم تعديل بعض 

 التوصيات. 

 : ينة التطبيقتحديد عو  إجراء الدراسة االستطالعية لالختبار)ت(  

إجراء   على    الدراسة تم  من عينة  االستطالعية    طالبات  عشوائية 

لمقرر)مقدمة  القري  أم  بجامعة  الفنية  التربية  لقسم  الثالث  المستوي 

. مع االشارة ان هذه المجموعة تم استبعادهن  في التصميم بالحاسب(
التطبيق بعد ذلك. التطبيقية، تم تحديد عينة من  من  (  10)  وللتجربة 

 يبية والضابطة. ( طالبات لكالا من المجموعة التجر 5البات بواقع )ط

تم حساب ثبات االختبار بطريقة معام  ل   معامل ثبات االختبار:)ث(  
ألفا كرونباخ حيث يمثل معامل ألفا متوسط المعامالت الناتج  ة ع  ن 

تجزئة االختبار إلي أجزاء بطريقة مختلفة، وبذلك فإنه يمثل معام  ل 

أن ثب  ات الباحثة فوجد ، أي جزأين من أجزاء االختبار اط بين  االرتب
( وه  ى قيم  ة 0,59)  ه  و  االختبار التحصيلي بطريقة ألف  ا كرونب  اخ

 مقبولة مما يشير إلى ثبات االختبار.

الداخلي  )ج(   االتساق  االتساق  بيقصد  :  ختبارلإلصدق  صدق 

ل  الختبار  إلالداخلي  من خالل عالقة  عنه  التعبير  يمكن  ما  فقرة  هو 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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لدرجة الكلية، ويتم ذلك بحساب معامالت ارتباط بيرسون لفقرات  با
االختبار أو بنوده من أجل التناسق الداخلي لالختبار والتي تمكن من  

استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار  

 والدرجة الكلية لالختبار.  
ة ألُسسس التصسميم جرافيكي إلختبار المفاهيم الالتطبيق القبلي  (  ح) 

 :في ضوء تقنية النانو

بتطبيق   الباحثة  البحث  االقامت  مجموعة  على  حيث    ( قبلياا)ختبار 
التجريبية   الوحدة  تدريس  ستةاستغرق  موزعة    لعدد  محاضرات 

  3على ستة أسابيع، كل أسبوع محاضرة واحدة، وزمن المحاضرة  

 ساعات. 

البعدي )خ(   ال  التطبيق  المفاهيم  التصميم  جرافيكي إلختبار  ة ألُسس 

 :في ضوء تقنية النانو

تم   الوحدة،  تدريس  من  االنتهاء  المفاهيم  تطبيق  البعد  إلختبار 

النانو  الجرافيكية تقنية  ضوء  في  التصميم  على    (بعدياا)  أل سس 

مجموعة البحث، وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار تم تجميع أوراق  
وإج الدرجات،  ورصد  وتصحيحها  العاالختبار  مليات  راء 

 اإلحصائية.  

يوجد  أنه    "  :الذي ينص على   للبحث  الختبار صحة الفرض الثاني 

قسم التربية   اتب المتوسطي درجات طفرق ذو داللة إحصائية بين  

ف   الفنية القري  أم  إلختبار  ي  بجامعة  والبعدي  القبلي  التطبيقين 

  المفاهيم الجرافيكية ألُسس التصميم في ضوء تقنية النانو لصالح

البعديالتطبي  الباحثة    "ق  بين  بإجراء  قامت  الفروق  داللة  حساب 

الق التطبيقين  في  البحث  مجموعة  طالب  درجات  بلي  متوسطى 

إلختبار المفاهيم الجرافيكية أل سس التصميم في ضوء تقنية  والبعدي  

للعينات المرتبطة،    (T- test)، من خالل تطبيق اختبار "ت"  النانو 
الب باستخدام حزمة    الجدولوفق  ،  "SPSS"حصائية  رامج اإلوذلك 

 . التالي  (4رقم )

التطبيقين القبلي والبعدي  :  (4جدول ) للعينات المرتبطة لداللة الفروق بين متوسطى درجات طالب مجموعة البحث في  نتائج اختبار "ت" 
   : إلختبار المفاهيم الجرافيكية أل سس التصميم في ضوء تقنية النانو

  العينة المجموعة 

 )ن(

ط  المتوس

    الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

  المعيارى 

قيمة"ت"  

 المحسوبة

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة 

مربع  

 إيتا 

حجم  

 التأثير 

مقدار حجم  

 التأثير 

 كبير جداا 3,30 0,72 0,001 23 16,32 2,53 % 38,85 12,42 5 الضابطة

 2,64 % 41,05 36,42 5 التجريبية 

 

إيتا تساوى )4)رقم    يتضح من جدول (، وبما  0,72( أن قيمة مربع 
(، فإن ذلك يشير لحجم  0,2أن هذه القيمة فاقت النسبة المحددة وهى )

التحصيل   تنمية  على  للوحدة  جداا  كبير  الجرافيكية لتأثير  لمفاهيم 

ولزيادة التأكد من تأثير الوحدة  ، أل سس التصميم في ضوء تقنية النانو 
الفي   وتعزيز  قمقرر التدريس  حجم  ،  بحساب  الباحثة  التأثير امت 

(، وبما أن هذه القيمة فاقت  3,30(، فوجدت أنه يساوى )ESلكوهين)

( وهى  المحددة  جداا  1,5النسبة  كبير  تأثير  لحجم  يشير  ذلك  فإن   ،)

( وهى دالة عند مستوى  16,32أن قيمة "ت" تساوى )  ، كماللوحدة
 .  (، وعليه يتم قبول الفرض الثاني للبحث 0,001)

 :مةالمستخد اليب االحصائيةساأل

 : كالتالي االحصائية  تتمثل األساليب المستخدمة في معالجة البيانات
 التكرارات والنسب المئوية. ( 1)

 ثبات. المعامل ألفا كرونباخ لحساب ( 2)

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي. ( 3)
على   ولتعرف، اختبار "ت"  لداللة الفروق بين متوسطين( 4)

إختبار  الفروق بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطة في  

 . المفاهيم الجرافيكية أل سس التصميم في ضوء تقنية النانو 

 . ( ESحجم التأثير لكوهين)، وحساب قيمة مربع إيتا (5)

 : Resultsنتائج البحث 
ي  في تحديد الدور المعاصر لبرامج التربية الفنية ف اسهم البحث ( 1)

ر  عزيز الدراسات البينية، ممثلة في وضع دعم وت تصوُّ

التصميم   ت مخرجات تقنيَّة النانو في مجاال لالستفادة من

 الجرافيكي. 

الواجب تضمينها فى    النانو التشكيلية لتقنية  مفاهيم  ال  حدد البحث   (2)

الفنية  الجرافيكي  التصميم    برامج التربية  أم  بقسم  بجامعة 

 . القري
البحث  3) اشار  المواد  تأثي  إلى (  إضافة  إلى  ور  النانويَّة  المحفزات 

التركيبية   الفنيةالبنية  في؛  للخامات  يسهم  داء  األرفع    بما 

ببنية  التصميمية  لعمليات  ل   التشكيلي تطبيقات المرتبطة 
 . التصميم الجرافيكي

  داء التشكيلياأل رفع    فيالمضافة    النانويةلقيم  ( حدد البحث دور ا4)

الت مقررات  الفنية    رافيكي الجصميم  لمخرجات  التربية  بقسم 

 . بجامعة أم القري
الفنية  5) التربية  برامج  في  المتخصصة  الدراسات  البحث  دعم   )

ومعرفي  بمحتوى    المعاصرة بالفنحول  علمي  العلم    عالقة 
خالل  ر    وضع   من  تقنية مكانيَّة  إلتصوُّ في    استثمار  النانو 

 التصميمية.األعمال تطوير 

 :  Recommendationsالتوصيات 

عة الملك سعود  مشراكة مؤسسية بين جامعة ام القري وجا( عمل 1)

وتحديد   لالستفادة من خبرة تاسيس معهد دراسات علوم النانو 
اوجه االستفادة منه في مجال التربية الفنية والتصميم  

 الجرافيكي. 

التطبيقات التشكيلية   وضع برنامج مقترح قائم تحديد دور  (2)
تدريس  تعزيز  ولوجية اخريمية وتكنعلتقنية مفاهيم ل

قسم التربية الفنية   طالبات لدي   مجاالت التصميم الجرافيكي

 . أم القريجامعة ب
لوضع المفاهيم التشكيلية لتقنية    فتح آفاق جديدة العمل على( 3)

الفنون   ت مجاالل  يثري القيم الجماليةالنانو محل التطبيق، بما 

جه  يك على وبصفة عامة، وفنون الجراف البصريَّة

 الخصوص. 
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