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Abstract  Keywords 
التعلم اإللكتروني في التصمیم الجرافیكي یشجع التعلم التعاوني ، مما أدى إلى تجارب أكثر إثارة وإثراء 

قلیل من للتعلم. یمكن تسلیم محتوى التصمیم الجرافیكي إلى عدد صغیر أو كبیر من المتعلمین مع ال
الجھد. عندما یعتمد تعلیم التصمیم الجرافیكي التقلیدي على الثقافة التقلیدیة القائمة على إنتاج المعرفة ، 
فإن المعلم ھو أساس التعلم والطالب ھو عنصر سلبي یعتمد على تلقي معلومات المعلم دون أي جھد. 

م الجرافیكي (األسالیب التقلیدیة والتعلیم یھدف البحث إلى التعرف على االتجاھات الحدیثة لتعلیم التصمی
اإللكتروني) واقتراح نموذج تعلیمي لتحقیق التكامل الفعال بینھما في تعلم التصمیم الجرافیكي (التعلم 
المختلط). یقدم البحث نموذًجا لتحقیق التكامل الفعال والمبتكر بین اتجاھات تعلیم التصمیم الجرافیكي 

ومن ھنا جاءت مشكلة البحث التى تدور   .ن التطبیقیة في الجامعات المصریةلیناسب طالب كلیات الفنو
الحاجة المتزایدة في الوقت الراھن الستخدام وتطبیق االتجاھات والوسائط التكنولوجیة الرقمیة حول 

 الجرافیكيالتصمیم  لتعلیم المتطورة الوسائل التعلیم الجامعي كأحد ودمجھا مع الطرق التقلیدیة في
التعرف على االتجاھات الحدیثة واستھدفت الدراسة  في العالم. الجرافیكياكبة تطور وجودة التعلیم لمو

لتعلیم التصمیم الجرافیكي بین أسلوب التعلیم التقلیدي وااللكتروني وتطبیق أسلوب لتحقیق الدمج الفعال 
رح لتحقیق الدمج بین المنھج الوصفي وقد توصلت الدراسة الى نموذج مقتواستخدم فى ذلك  بینھما.
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:Introduction  
 متسارًعا تطوًرا العالي التعلیم مؤسسات الراھن تتطور الوقت في 

 التعلیم تقنیات وبخاصة األكادیمیة والتقنیة، الجوانب جمیع في
 الكتساب الحاجة ظھور إلى التطور ھذا أدى وقد اإللكتروني،

 توظیف من تمكنھم جدیدة وقدرات مھارات ھیئة التدریس أعضاء
أسالیب  تعد حیث لم بفاعلیة، واستخدامھا اإللكتروني تعلیمال تقنیات

 بل واإلنترنت، الكمبیوتر عصر في للتعلیم كافیة التعلیم التقلیدیة
 التعلیم في وتوظیفھا التكنولوجیة ھذه المستحدثات مع التعامل أصبح

والتكنولوجیة  المعرفیة التطورات علینا تفرضھا ملحة ضرورة
 في الجودة تحقیق عوامل منً یسیارئ ًوعامال المعاصرة،
التعلیمیة، وھو ما أظھر التوجھ نحو االتجاھات الحدیثة  المؤسسات
 .في التعلیم

وبالتالي أصبح ھناك توجھ داخل مؤسسات التعلیم الجامعي في 
مصر یركز على توفیر نوعیة جدیدة من اإلنسان المتعلم متعدد 

على طرق  التخصصات والمھارات ویحرص على تدریب الطالب
  التعلم الذاتي وتنمیة الرغبة لدیھم في التعلیم المستمر.

حیث أدى التطور في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إلى التوجھ 
نحو أشكال واتجاھات جدیدة في التعلیم من خالل برامج تعلیم 
وطرق تدریس فعالھ وباستخدام وسائل وطرق تكنولوجیة تعلیمیة 

علیمیة عدیدة تحقق التكامل اإللكتروني بین ومن خالل بناء شبكات ت
برامج التعلیم والتدریب على المستوى العالمي تحقق أھداف التعلیم 

  بسرعة وبأقل تكالیف .
 التطور مواكبة لزاما علینا محاولة كان المنطلق ھذا ومن

, والذي  الجرافیكي التصمیم اتجاھات ووسائط تعلیم في التكنولوجي
وتطبیق ھذه  إمكانیة استخدام عرض لخال من إال یتأتى ال

 للدارسین التصمیم لتعلیم المتطورة الوسائل كأحد التكنولوجیا

 یسھم مما تخصصات الجرافیك الفنون التطبیقیة وباألخص بكلیات
 لدارسي التصمیم الجرافیكي التصمیمي الفكر تطور في باإلیجاب

  بكلیات الفنون التطبیقیة بالجامعات المصریة .
Statement of the problem 

راھن  ت ال ي الوق دة ف ة المتزای ي الحاج ة ف كلة البحثی ق المش تنطل
ة  ة الرقمی ائط التكنولوجی ات والوس ق االتجاھ تخدام وتطبی الس

ي ة ف یم الجامعي كأحد ودمجھا مع الطرق التقلیدی  الوسائل التعل
یم المتطورة ة تطور وجودة الجرافیكيالتصمیم  لتعل یم  لمواكب التعل
 في العالم. الجرافیكي
Objective:   

یم التصمیم   ة لتعل یھدف البحث إلى التعرف على االتجاھات الحدیث
ق  ي وتطبی دي وااللكترون یم التقلی لوب التعل ین أس ي ب الجرافیك

 أسلوب لتحقیق الدمج الفعال بینھما.
 Methodology 

  تتبع الدراسة المنھج الوصفي
Theoretical Framework 

  محاور البحث :
  - یتم تناول موضوعات البحث من خالل المحاور التالیة :

  أوال:  تعلیم التصمیم الجرافیكي
 ثانیا: االتجاھات التقلیدیة والحدیثة لتعلیم التصمیم الجرافیكي

ثالث: نموذج مقترح لتحقیق الدمج بین اتجاھات تعلیم 
  . التصمیم الجرافیكي

  : أوًال: تعلیم التصمیم الجرافیكي 
ھو نوع من التصمیم  Graphic Designالتصمیم الجرافیكي 

یستخدم في إنتاج وسائل اإلعالم المختلفة ، متعدد االغراض 
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بأنھ فن وحرفة إنشاء  وعموما یمكن وصف التصمیم الجرافیكي
تصمیم ذا بعد وظیفي وجمالي جذاب وناجح ، ومنظم لمجموعات 

 عناصر المتنوعة بغرض إیصال الرسالة مع المتعة البصریة.من ال
  مفھوم التصمیم الجرافیكي - أ

التصمیم الجرافیكي "... بأنھ فن أو مھنة  Webster یعّرف قاموس
استخدام عناصر التصمیم (كالمطبوعات والصور) لنقل المعلومات 

 ویعتمد ھذا التعریف .  أو إنشاء تأثیر على المتلقي من ھذا الفن
بشكل أساسي حول التواصل مع االخرین من خالل الكلمات 

ومن ثم یكون التصمیم الجرافیكي ھو الفن التطبیقي  .والصور
 Sperka .لترتیب الصور والنصوص إلیصال رسالة للمتلقي

,Martin, Stolar, Anton :  2005 :21) (   
ر التصمیم الجرافیكي ھو أيو وتر فیھ یؤدي فني عمل یعتب  الكمبی

ة في اً دور اج، مرحل السریعة  التغیرات على یعتمد فن وھو اإلنت
اء أجل من وبرامجھا الحاسبات تكنولوجیا في الحادثة  بجوھر االرتق
  ) 5: 2008(عامر , سعاد حسن:  وسرعة اإلنتاج . الفني العمل

وتتضمن عناصر التصمیم الجرافیكي الشكل (العناوین والنصوص 
ن عملیة التصمیم الجرافیكي والصور) واأللوان, في حین تتضم

والھدف  اإلعالن , والطباعة، والتخطیط، والتصمیم البصري ،
الرئیسي في التصمیم الجرافیكي ھو توفیر ھیكل وظیفي، وھیكل 

 ,Pettersson  جمالي، وھیكل منظم لجمیع أنواع المعلومات.
Rune & Fager ,Gertrud:  2002 :56) (   

مموا ؤدي مص ك وی ً  الجرافی االً  دورا راج تصمیم في فع  وإخ
ریة میمات البص ة التص تخدام المبنی ى اس ائط عل ددة الوس  المتع

ة والصورة والصوت الحركة على المشتملة دیو، ولقطات الثابت  الفی
أتي الحروف، من واألشكال المختلفة واأللوان  عن االنسجام ھذا وی

ات تطویع في المصمم خبرة طریق رامج إمكان  الجرافیك لتوظیف ب
 ناجحة وسائط على الحصول أجل من موضعھ في كل العناصر ھذه

  .أجلھ صممت من التى المجال تخدم
یقوم مصممو الجرافیك بانشاء مفاھیم مرئیة ، بالید أو باستخدام 
برامج الكمبیوتر ، لتوصیل األفكار التي تلھم المستھلكین لكى 

  .ینشروھا او یمتلكونھا 
ي مع تركیبة العناصر التي ینشأھا غالًبا ما یتعامل التصمیم الجرافیك

تتمثل مھمة المصمم في اختیار نظام یربط التشكیل  المصمم حیث
لذلك في التصمیم  .باأللوان والخطوط ، واختیار موضع الصور

الجرافیكي ، غالًبا ما یكون ترتیب المحتوى أھم من موضع 
ً من  المحتوى نفسھ ، أو باألحرى ، یعتبر الترتیب جزًءا رئیسیا

  .المحتوى
غالًبا ما یمیز مصممو الجرافیك بكونھم یتتبعون توجًھا 
موضوعیًا لعلم الجمال، وبنظرة سریعة على مجموعة كبیرة 
ومتنوعة من األنماط التصمیمیة ندرك أن ھناك صعوبة في العثور 

, فلم تحدث ھذه الزیادة في الثقافة  على نھج موضوعي فرید
یة والتصمیم الجرافیكي بین لیلة البصریة والتطور في الفنون البصر

وضحاھا. بل كانت تتویجا لمجموعة متنوعة من العملیات المعقدة 
في كتاب "مساھمة في التي شكلت اسلوبا متواصال عبر التاریخ. 

نقد االقتصاد السیاسي" ، یقول كارل ماركس "لیس وعي الرجال 
ھو الذي یحدد وجودھم ، بل على العكس ، وجودھم االجتماعي 

، ھذا المفھوم ھو مقدمة ماركس. یشار إلیھا  الذي یحدد وعیھم"
باسم "المادیة التاریخیة . وھو أیضا أصل تحلیلي عند النظر في 

التصمیم الجرافیكي لھ طبیعة انعكاسیة  .التصمیم الجرافیكي
ویخضع للتغییرات "التي تحدث في أسلوب الحیاة وعلم الجمال 

التصمیم الوظیفي المعاییر المتغیرة واالقتصاد والتكنولوجیا. یعكس 
  ) Green, Joshua D,2012:39( لثقافتنا.

  تعلیم التصمیم الجرافیكي - ب
إن المعرفة بتاریخ تعلیم التصمیم الجرافیكي یعطي الطالب الثقة  

ویھدف تعلیم التصمیم الجرافیكي على  .في التفكیر ومناقشة عملھم
حیث أن  .بأسلوب التصمیمتحدید القیم ومعالجة األسئلة المتعلقة 

الغرض من تعلیم التصمیم الجرافیكي ھو تعزیز التعلیم في 

االستودیو وبالتالي محاكاة الممارسة المھنیة, حیث ان الحصول 
على فھم أفضل للممارسة المھنیة للتصمیم الجرافیكي یتطلب أن 
یكون لدیك معرفة بالمجال بشكل عام وممارسة احترافیة مقننة من 

   )Bridges, Amanda :2012:32(لتعلیم والتعلم" خالل ا
یتم وضع ضغوط إضافیة على برامج تعلیم التصمیم الجرافیكي 
على مستوى الجامعات من قبل كال من الطالب ورجال الصناعة 
ً یمكن أن یكونوا من خالل  ً عالیا إلنتاج خریجین مؤھلین تأھیال

خرین الذین یبحثون التعلم الجرافیكي الفعال منافسین بین اآلالف اآل
وتشعر برامج تعلیم التصمیم الجرافیكي  .عن عمل في ھذا المجال

على مستوى الجامعات أیًضا بالضغوط للبقاء على اطالع على 
  .أحدث االتجاھات المتعلقة بالتصمیم الجرافیكى

الغرض من العمل مع التصمیم الجرافیكي كعملیة تعلیمیة ھو تعلیم 
لى عرض مناسب للرسالة بحیث تكون الطالب كیفیة العثور ع

ً ، فكیفیة تجمیع المحتوى في  ً واقتصادیا مناسبة للمتلقي ثقافیا
التصمیم الجرافیكي قد تؤثر على االنطباعات األولى للمتلقي ، 
وكیفیة إدراكھ للمضمون ویجب ان نراعى مجموعة االعتبارات 

  : برامج تعلیم التصمیم الجرافیكيالتالیة في 
مقروءة ومفھومة وسھلة التعیین من قبل رسالة الأن تكون  .1

 الجمھور المستھدف.
قابلة للقراءة البصریة التصمیم الجرافیكي  أن تكون عناصر .2

من حیث الوضوح البصري وعدم التداخل أو التشویش في 
 العالقات البصریة بین العناصر الجرافیكیة المكونة لھ.

ً جم .3 الیة ورمزیة ان یحمل المحتوى الجرافیكي للرسالة قیما
تستمیل المتلقي بحیث تكون معلومات بصریة تستحق القراءة 

.   )Lindgaard, G.,et al.,2006: 118(  
  أھمیة تعلیم التصمیم الجرافیكى  - ج

تكمن أھمیة التعلیم انھ یمكن لطالب التصمیم الجرافیكي من تحسین 
مھاراتھم عن طریق التعبیر عن أفكارھم بصرًیا بطریقة صحیحة 

ما یكون لدیھم القدرة على إدراك ما یرونھ ویعكسونھ ومن ثم عند
یرسمونھ، یُعد تعلیم التصمیم الجرافیكى والرسم مھمة رئیسیة ھامة 
في تفسیر النموذج التصمیمى وفي تحسین منھجیاتھ الجمالیة حیث 
یمكن للمرء أن یتحسن ذوقھ وطریقتھ الجمالیة وأن یعبر عن نفسھ 

ت التي سیبدعھا بمساعدة األسلوب الذي بشكل فعال في التصمیما
، یوفر التصمیم الجرافیكى األساس المناسب للطالب    .صنعھ

لیتمكن من التعبیر عن نفسھ ،التصمیم الجرافیكى مھم من حیث 
الوعي ، ورؤیة ما ینظر إلیھ المرء ، والتفسیر ، والمالحظة ، 

  .التشكیلیة والتحلیل / الحل ، وانشاء أسلوب لنفسھ في مجال الفنون
إن تعلیم التصمیم الجرافیكى ھو عملیة ذھنیة تقوم على الرؤیة وفیھا 
ً. من ھذا  تصمم وتتشكل فكرة ما ویكون جانبھا البصري مھیمنا
المنطلق ، یؤدي تعلیم الجرافیك إلى تحسین القدرة على تشكیل ما 

  )Bulduk , Banu : 2010 : 2021( ینظر إلیھ على نطاق واسع. 
بأن "الرسم ھو أصل كل   Michelangeloل أنجلو صرح مایك

   .الفنون وھو الروح أو المصدر الحقیقي لكل اللوحات
" ما سأقولھ للشخص الذي تعلم Gollwitzerكما صرح جولزیر 

كیفیة الرسم والذي ینجح في ذلك ھو أن ھذا الشخص كنز حقیقي 
 ألنھ من خالل فرشاتھ ، یمكنھ تكوین شخصیات أعلى من أي برج

  .” حجري
"الرسم ھو شرف الفن" والتى  Ingres’sكما تشیر كلمات إنجرس 

تؤید الرأي القائل بأن الرسم ضروري في جمیع فروع الفن. في ھذا 
الصدد ، یمكن القول أن تعلیم الرسم ھو أحد أھم العملیات أو ربما 

    .أھم عملیة في التصمیم الجرافیكى
لتي یمكن تطبیقھا في جمیع ھو واحد من المبادئ األساسیة ا الرسم

مجاالت الفنون التشكیلیة. یرسم النحاتون ما یتخیلونھ قبل بدء عملیة 
العمل والرسامین قبل الرسم ، وتسلیط الضوء على ما یتخیلونھ مع 
الخطوط. بھذه الطریقة ، یعبرون عن فھمھم للرسم ویقومون 
 بالتحضیرات من أجل الموضوعات التي یتعاملون معھا إلنشاء

تكوین قوي. واعتبر الرسم التحضیر األولي للنقوشات والنحت قبل 
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القرن السادس عشر. بعد ھذه الفترة ، فقد كان یعتبر بمثابة فن 
  .منفصل في حد ذاتھ

، وھو طریقة التصویر المرئي بغرض  التصمیم الجرافیكيفي 
التواصل ، یجب أن یكون الھدف ھو زیادة الجودة للتواصل مع 

الة إلى أعلى مستوى. لكي تكون الرسائل التي یُراد جمالیة الرس
نقلھا مؤداة بطریقة فعالة ومناسبة ، من الضروري معرفة مبادئ 
التصمیم وتطبیقھا في عملیة التصمیم الجرافیكي. فمعرفة المبادئ 
وھضمھا ممكنة فقط عندما تتم عملیة التعلیم الفني األساسي بشكل 

ّن من إجراء فعال. الرسم ، وھو جزء مھم من ھ ذه العملیة ، یمِك
الرصد والتحلیل والتولیف والقدرة على التفكیر المنھجي ؛ كما أنھا 
تمكن الطالب من تمییز أنشطة النظر والرؤیة فضالً عن توفیر 
ً بناء ذاكرة / تراكم  الحساسیة في عمل الرؤیة الداخلیة وأیضا

  بصري. 
لمقبول أن الرسم ألن الرسم والتصمیم یشكالن وحدة طبیعیة. من ا

قد دخل الحیاة بطرق مختلفة. عالوة على ذلك تعتبر ھذه 
التصمیمات التي تم إنشاؤھا تستھدف دعم وتحسین الحیاة وجعلھا 
أسھل، كما یمكن تعریف التكنولوجیا على أنھا االبتكارات التي یتم 
تطویرھا لجعل حیاة البشر أسھل. ومن ثم یستخدم المصممون 

ت التطبیق حیث یقومون بإنشاء التصمیم الجرافیكي التقنیة في مجاال
من أجل تسھیل الحیاة. التصمیمات التي یتم إنشاؤھا في مجال 
تصمیم الرسوم الجرافیكیة تتطلب برامج خاصة لتحقیق البعد 
التصمیمى مع ھذه األنواع من البرامج فأن المصممین الذین 

متابعة یستخدمون تقنیات الكمبیوتر المتطورة، یجب علیھم 
التطورات في األدوات التي یستخدمونھا والتطورات في التطبیقات 
الحاسوبیة وملحقاتھا. ویمكن النظر إلى التكنولوجیا بھذا المعنى 
على أنھا ابتكار / تحسین / تطویر ینبغي تحدیثھا عند طرح 

  .إصدارات جدیدة من البرامج المتاحة في السوق
اء عملیة التصمیم الذي یدعمھ : أثن التصمیم الجرفیكى فى الحاضر

الكمبیوتر مع تطویر التكنولوجیا ، یتم تطبیق تعلیم الرسم التقلیدي. 
ھي دراسات مسودات مصورة والتي  storyboardلوحة القصة 

تشكل خلفیة أفالم اإلعالن وتكنولوجیا تسجیل الفیدیو التي یتم فیھا 
، تنقسم عملیة  استخدام الفنون اإلعالمیة الجدیدة. في ھذه المرحلة

القصة إلى مربعات موضحة. تحت كل صورة سیتم استخدام 
النصوص في الخیال واإلعالن ،  تفاصیل الكامیرا وتفاصیل 
التقنیة. من أجل النجاح في رسم لوحة العمل ، ھناك حاجة إلى 
معرفة قویة بالرسم والقوة الخالقة المدربة / المحسنة واإلبداع. لكي 

، یجب أن  storyboardسم لوحة القصة یتمكن المصمم من ر
یكون لدیھ مھارات رسم متقدمة، خالل مرحلة صنع األعمال الفنیة 
، یستخدم الفنان عناصر الخط ، والتشكیل، والظل، واأللوان التي 
یطلق علیھا العناصر االبداعیة للتصمیم من أجل تقدیم لوحة 

انسجام جرافیكیة مبدعة . تركز جمیع العناصر على الھدف في 
  )Bulduk , Banu : 2010 : 2023( متكامل یمثل وحدة الفن الجرافیكى.

  ثانیاً: االتجاھات التقلیدیة والحدیثة لتعلیم التصمیم الجرافیكي 
  االتجاه التقلیدي لتعلیم التصمیم الجرافیكي  - أ

 وال الحاضر، وقتنا حتى مستمر وھو القدم منذ التقلیدي وجد التعلیم
إیجابیات في عملیة التعلیم   من لھ لما االستغناء عنھ، یمكن أنھ نعتقد

 التقلیدي التعلیم خر حیث یرتكزآمن الصعب وجودھا في اسلوب 
 أھم فمن والمعلومة والمتعلم المعلم : وھى أساسیة محاور ثالثة على

 لوجھ ًالمعلم والمتعلم بصورة مادیة مباشرة وجھا التقاء إیجابیاتھ
face-to-face interaction، لالتصال وسیلة أقوى ھي وھذه 

 والصورة ینقل (الصوت حیث شخصین بین المعلومة لنقل
، حیث تؤثر العناصر السابقة على  واألحاسیس) والمشاعر

المعلومة والموقف التعلیمي وتتأثر بھ وبذلك یمكن تعدیل 
  ) 121: 2005حسین : اللطیف عبد ( فرج,المعلومة،السلوك ویحدث النمو التعلیمي.

ز ْ  ي ترتك ة الت ة التقلیدی ى الثقاف د عل دي یعتم یم التقلی ث أن التعل حی

تعلم ویتمثل دوره في  و أساس ال على إنتاج المعرفة ، فیكون المعلم ھ
ع الطالب في نفس الزمان  ة ، حیث یستقبل جمی ین المعلوم نقل وتلق
لبي  ر عنصر س نمط ان الطالب یعتب ي ھذا ال ا یؤخذ عل والمكان، وم

  تلقي المعلومة من المعلم دون أي جھد.یعتمد على 
ال یكاد  في تعلیم التصمیم الجرافیكى لذلك اإلیمان بالتعلیم التقلیدي

فالعدید من مدرسي التصمیم والعدید من  .یكون موجودًا للمصممین
طالب التصمیم یرون الفصول "األكادیمیة" للتعلیم التقلیدي ھى 

  ودیو التصمیم.وھو است - سرقة للوقت من غرضھم الحقیقي 
بشكل واضح ھو للتصمیم الجرافیكي حیث إن أھم مقومات التعلیم 

مع نظم التعلیم المستحدثة كالتعلیم االلكتروني .مجال التدریب المھني
حیث ان ھذه النظم لھا القدرة على إحداث تكیف للمصممین  والمدمج

ً لقدرتھا على توفیر الوقت  مع ما ھو مطلوب انجازه نظرا
  .)Swanson, Gunnar : 2005: 25(  والجھد

  االتجاھات الحدیثة لتعلیم التصمیم الجرافیكي  - ب
تعد عملیة تعلیم التصمیم الجرافیكى الیوم باعتبارھا واحدة من 
ً لتطور التكنولوجیا الرقمیة والتي  العملیات التي تطورت وفقا
احدثت تغیرات جذریة ، حیث استبدلت البیكسل محل الطباعة ، 

البرمجیات بدیال للقلم والورقة، عالم التصمیم الجرافیكي وأصبحت 
أصبح كما نعرفھ اآلن ، حیث أصبحت التكنولوجیا األداة القیاسیة 

حیث "كان للتكنولوجیا الرقمیة مثل ھذا  .إلكمال جمیع المھام نسبًیا
التأثیر التحویلي كما كان اإلنترنت وھي أحد مكونات ھذه 

منذ انضمامھا  .التكنولوجیا التي كان لھا تأثیر ھائل على ھذا المجال
، زاد التعاون بین المصممین وكذلك عظمت من قدرات التعلیم 

  والفن والتصمیم الجرافیكي .
  اتجاه التعلیم االلكتروني لتعلیم التصمیم الجرافیكي: - 1

وى دیم محت ھ تق تم فی ي ی ط تعلیم ي : نم یم االلكترون د التعل ي  یع تعلیم
تعلم  وتر وشبكاتھ إلي الم إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة علي الكمبی
م  وى ومع المعل ع ھذا المحت ل النشط م ة التفاع ھ إمكانی یح ل كل یت بش
ة وكذلك  ة أو غیر متزامن ومع أقرانھ سواء كان ذلك بصورة متزامن
ي تناسب  ان وبالسرعة الت ت والمك ي الوق یم ف ام ھذا التعل ة إتم إمكانی

یم من خالل تلك ظ ة إدارة ھذا التعل روفھ وقدراتھ، فضال عن إمكانی
 )24: 2005(زیتون, حسن حسین:الوسائط .  

طریقة إبداعیة لتقدیم بیئة تفاعلیة متمركزة حول المتعلمین، 
ومصممة مسبقا بشكل جید، ومیسرة ألي فرد، وفي أي مكان، 

لرقمیة وزمان، باستعمال خصائص ومصادر االنترنت والتقنیات ا
بالتطابق مع مبادئ التصمیم التعلیمي المناسبة لبیئة التعلم المفتوحة 

  )1: 2007(الساعي ,احمد جاسم : المرنة والموزعة. 

وقد مر مفھوم التعلیم اإللكتروني أثناء ظھوره وتطوره بثالثة أجیال 
  )18: 2010،والجندي،  ( ھاللوصل إلى الشكل الحالي: منذ الثمانینیات، حتى 

الجیل األول: ظھر ھذا الجیل في أوائل الثمانینیات، حیث كان      - 
المحتوى اإللكتروني على أقراص مدمجة، وكان التفاعل من خاللھا 

ً بین الطالب والمعلم مع التركیز على دور الطالب.   فردیا
الجیل الثاني: ظھر ھذا الجیل مع بدایة استعمال اإلنترنت، حیث     - 

توى إلى طریقة شبكیة وتطور معھا تطورت طریقة إیصال المح
المحتوى إلى حد معین وتطورت عملیة التفاعل والتواصل من 
كونھا فردیة إلى كونھا جماعیة، لیشترك فیھا عدد من الطالب مع 

  معلمین محددین.
الجیل الثالث: ظھر مع بدایة مفھوم التجارة اإللكترونیة واألمن     - 

القرن الماضي، وتزامن ذلك اإللكتروني في أواخر التسعینیات من 
مع تطور سریع في تقنیات الوسائط المتعددة وتكنولوجیا الواقع 
االفتراضي وتكنولوجیا االتصاالت عبر األقمار الصناعیة، مما 
أتاح تطور الجیل الثالث من التعلیم اإللكتروني حتى وصل إلى 

ي المفھوم الحالي الذي یعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونیة ف
إیصال واستقبال المعلومات واكتساب المھارات والتفاعل بین 

  الطالب والمدرسة وبین المدرسة والمعلم.
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  ) أجیال التعلیم االلكتروني1شكل (

  ممیزات تطبیق التعلیم االلكتروني في تعلیم التصمیم الجرافیكى:
یمكن حصر ممیزات تطبیق التعلیم االلكتروني في تعلیم التصمیم 

 یكى في النقاط التالیة:الجراف
الب  - ین الط نھم وب ا بی الب فیم ین الط ال ب ة االتص ادة إمكانی زی

ا بین ھذه األطراف  والجامعة وذلك من خالل سھولة االتصال م
ي،  د اإللكترون اش، البری الس النق ل مج ات مث دة اتجاھ ي ع ف

وار رف الح ى  ،غ الب عل ز الط د وتحف یاء تزی ذه األش وھ
    موضوعات المطروحة.المشاركة والتفاعل مع ال

الل  - ن خ الب م ة للط ر المختلف ات النظ ي وجھ اھمة ف المس
یح  وار، وھي تت رف الح اش وغ الس النق ة ومج المنتدیات الفوری
ا  ة، مم یع المطروح ي المواض ر ف ات النظ ادل وجھ رص لتب ف
ة  ات المطروح ن اآلراء والمقترح تفادة ع رص االس د ف یزی

ا  ب مم ة بالطال ع اآلراء الخاص ا م وین ودمجھ ي تك اعد ف یس
ة  ة وآراء قوی ده معرف ون عن تعلم، وتتك د الم ین عن اس مت أس
ارف ومھارات عن  وسدیدة، وذلك من خالل ما اكتسبھ من مع

  طریق غرف الحوار.
اواة :  - ة اإلدالء برأیاتیاإلحساس بالمس ب فرص ل طال ي  ھح لك ف

ھ  ي تحرم درس التقلیدیة الت ً لقاعات ال أي وقت ودون حرج خالفا
د أو ضعف صوت من ھذه ا لمیزة، إما لسبب سوء تنظیم المقاع

ذا  ن ھ باب، لك ن األس ا م ل، أو غیرھ ھ، أو الخج ب نفس الطال
ھ إرسال  ھ بإمكان النوع من التعلیم یتیح الفرصة كاملة للطالب ألن
د  ن بری ة م ال المتاح الل أدوات االتص ن خ وتھ م ھ وص رأی

زة تك ذه المی وار. ھ رف الح اش وغ الس النق ي ومج ون الكترون
الخوف والقلق ألن ھذا  دى الطالب الذین یشعرون ب أكثر فائدة ل

رأ ون بج الب یتمتع ل الط یم یجع ي التعل لوب ف ي  هاألس ر ف أكب
ي  و كانوا ف ائق أكثر مما ل التعبیر عن أفكارھم والبحث عن الحق
ى  اش عل ات أن النق ت الدراس د أثبت ة. وق درس التقلیدی ات ال قاع

ى الب عل ث الط اعد ویح د یس ط ق كل  الخ ة بش اش والمواجھ النق
  أكبر. 

م  - ى المعل رة في الحصول عل ي سھولة كبی یم اإللكترون اح التعل أت
ل  ات العم ارج أوق ك خ ت وذل رع وق ي أس ھ ف ول إلی والوص

دوره أ بح بمق درب أص میة، ألن المت اراتھ  نالرس ل استفس یرس
د زة مفی د اإللكتروني، وھذه المی ة  ةللمعلم من خالل البری ومالئم

م، ب ھللمعل ى مكتب ً عل دا ل مقی ن أن یظ ً م دة  ،دال ر فائ ون أكث وتك
ع م م ارض ساعات عملھ ذین تتع م، أو  لل ي للمعل دول الزمن الج

  عند وجود استفسار في أي وقت ال یحتمل التأخیر. 
ة  - ادة العلمی ي الم ن تلق ن الممك دریس : م ة الت ع طریق ة تنوی إمكانی

ة، بالطریقة التي تناسب الطالب فمنھم من تناسبھ الطر ة المرئی یق
ھم  روءة، وبعض موعة أو المق ة المس بھ الطریق ن تناس نھم م وم

ي  التعلیم اإللكترون ة، ف ة العملی ھ الطریق ة یتتناسب مع یح إمكانی ت
التحویر  دة تسمح ب ة وعدی ة بطرق مختلف تنویع المصادر التعلیمی

ً للطریقة األفضل بالنسبة للطالب.   وفقا
تعلم أن  - یح للم ي یت یم اإللكترون ة التعل ار المھم ى األفك یركز عل

یح  ذلك یت درس، وك رة أو ال ھ للمحاض ھ وتجمیع اء كتابت أثن
ام  یم المھ ز وتنظ عوبة التركی ن ص انون م ذین یع الب ال للط
ورة  ة ومنسقة بص ون مرتب ا تك ك ألنھ ادة، وذل ن الم تفادة م االس

  مع التأكید علي العناصر الھامة بھا.، سھلة وجیدة
را - ن التك ذین المساعدة اإلضافیة م ر : ھذه میزة إضافیة بالنسبة لل

ن  التعلیم ع ون ب ذین یقوم ؤالء ال ة فھ ة العملی ون بالطریق یتعلم
روا عن أفكارھم  یجب تكرار  طریق التطبیق، إذا أرادوا أن یعب
دربوا علیھا بصوره تضمن وصول المعلومھ   المعلومات التي ت
تعدون  دما یس الب عن ل الط ا یفع ك كم حیح ، وذل كل ص بش

  معین. المتحان
الب  - دة للط زة مفی ذه المی بوع: وھ ام األس وال أی اھج ط وفر المن ت

ھم  ك ألن بعض ین، وذل ت مع ي وق تعلم ف ي ال ون ف ذین یرغب ال
ون  ذین یتحمل ذلك لل ً، وك اءا ر مس ً واآلخ باحا تعلم ص ل ال یفض
زمن  ار ال یح لھم اختی أعباء ومسئولیات شخصیة، فھذه المیزة تت

 الذي یناسبھم.
  :لتعلیم التصمیم الجرافیكي المختلط (التمازجي) التعلیم اتجاه - 2

ویعتمد التعلیم المختلط على الجمع بین أسالیب التعلیم التقلیدي 
والتعلم اإللكتروني داخل القاعات، أو في معمل الحاسوب أو في 
مركز مصادر التعلم، أو في الصفوف الذكیة أي األماكن المجھزة 

مة على الحاسوب أو على في بأدوات التعلم اإللكتروني القائ
الشبكات. ویمتاز ھذا النموذج بالجمع بین مزایا كال النوعین من 
التعلیم مع التأكید على أن دور المعلم لیس الملقن بل الموجھ 
والمیسر والمدیر للموقف التعلیمي، ودور المتعلم ھو األساس فھو 

    )Graham, C., 2005(یلعب دورا إیجابیا في عملیة تعلمھ. 
تأخذ عملیة الجمع بین التعلم اإللكتروني والتعلیم و

التقلیدي أشكال عدیدة منھا أن یبدأ المعلم بالتمھید للدرس ثم یوجھ 
طالبھ إلى تعلم الدرس بمساعدة برمجیة تعلیمیة ثم التقویم الذاتي 
النھائي باستخدام اختبار بالبرمجیة (تقویم إلكتروني) أو اختبار 

وقد تبدأ عملیة التعلم بالتعلم اإللكتروني ثم ورقي (تقویم تقلیدي)، 
التعلیم التقلیدي، وقد یتم التعلیم التقلیدي لبعض الدروس التي 
تتناسب معھ والتعلم اإللكتروني لدروس أخرى تتوفر لھ أدوات 
التعلم اإللكتروني ثم یتم التقویم بأحد الشكلین (التقلیدي أو 

  اإللكتروني).
تعلم المختلط والتي یمكن تطبیقھا توجد خمس مكونات رئیسة لل
  لتعلیم التصمیم الجرافیكي وھي:
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  ) المكونات الرئیسة للتعلم المختلط2شكل (

 األحداث الحیّة  Live Events  حیث یقدم المعلم أحداثا
متزامنة یشارك فیھا كل المتعلمین في نفس الوقت وصوال إلى 

. virtual classroomما یمكن أن یسمى الفصل االفتراضي 
 Kellerالذي قدمھ  ARCSویمكن ذلك من خالل نموذج 

والذي یتكون من أربع خطوات متمثلة في: جذب انتباه الطالب 
Attention والصلة ،Relevance  وذلك حفاظا على تركیز

المتعلم بإدراكھ الصلة بین التدریب واحتیاجاتھ المختلفة، والثقة 
Confidence لدیھ من مھارات  حیث یجب أن یثق المتعلم بما

 Satisfactionوإمكانات لیبقى متحفزا لعملیة التعلم، الرضا 
والذي یتمثل في ضرورة أن یرضى المتعلم عن نتائج خبرات 

 التعلم التي مر بھا. 
  م ذو الخطو الذاتي ّ وذلك بتقدیم  Self-Paced Learningالتََعل

سب مع خبرات تعلیمیة یستطیع المتعلم إنجازھا بمفرده وبما یتنا
 سرعتھ في التعلم وفیما یناسبھ من وقت.

  التعاونCollaboration  وذلك من خالل توفیر بیئات تعلیمیة
یستطیع المتعلم فیھا أن یتواصل مع اآلخرین عن طریق البرید 
اإللكتروني أو الدردشة على اإلنترنت. ویوجد ھناك نوعان من 

ا النوع ویسمح في ھذ Peer-to-Peerالتعاون األول ما یسمى 
بمناقشة العدید القضایا بین المتعلمین بعضھم البعض، والثاني 

ویتم فیھ النقاش بین المتعلم  Peer-to-Mentorما یسمى 
 والمعلم.

  التقییمAssessment  وذلك حیث یتم تقییم معارف الطالب
سواء تلك التي لدیھ قبل المرور بخبرات التعلم عن طریق 

أو تلك التي اكتسبھا نتیجة  Pre-Assessmentالتقییم القبلي 
-Postالمرور بالخبرات التعلیمیة عن طریق التقییم

Assessment . 
  المواد الداعمة لألداِء Performance Support 

Materials وھي تلك المواد التي تدعم عملیة التعلم في التعلم
 )  7: 2008(مصطفى،جمال:  المدمج. 

ین اتجاھات تعلیم التصمیم ثالثا : نموذج مقترح لتحقیق الدمج ب
  الجرافیكي. 

إن الوصول إلي نموذج فعال ومبتكر لتحقیق الدمج بین اتجاھات 
تعلیم التصمیم الجرافیكي، یتطلب االعتماد على خطوات متسلسلة 
للنموذج المقترح والتي تشمل ثالثة مراحل یمكن توضیحھا من 

  خالل المخطط التالي:

  
  لیمي المقترح) مراحل النموذج التع3شكل (
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  المرحلة األولى : مرحلة التحلیل القبلي:
للتأكد من صالحیة تطبیق عملیة الدمج بین االتجاھات التقلیدیة 
واإللكترونیة البد من القیام ببعض التحلیالت وتتضمن ثالثة 

 خطوات رئیسیة وھى:
: تقییم المعلومات والمعرفة السابقة عند التقییم القبلي للمتعلم - أ

م للتصمیم الجرافیكي وأنماط تعلمھ واستراتیجیاتھ المتعل
 التعلیمیة.

: عن طریق تحلیل محتوى  تحلیل منھج التصمیم الجرافیكي - ب
 المنھج وتحدید كیفیة تحقیق اھدافھ واي االتجاھات انسب.

: بتحدید مواصفات البیئة  تحلیل مواصفات بیئة التعلم - ج
  علیم االلكتروني .التقلیدیة وامكانیات البنیة التحتیة للت

 المرحلة الثانیة : مرحلة تصمیم األنشطة والمصادر
  وتضم ھذه المرحلة ثالث مراحل فرعیة وھى:

التصمیم العام للتعلیم التقلیدي ودوره ویتم فیھا كتابة خطة - أوالً 
 محددة تشمل:

 النشاط التعلیمي التقلیدي داخل الجامعة.  - أ

 لتقلیدي.أسالیب العرض للمحتوي في بیئة التعلیم ا  - ب

الدعم التعلیمي، وكیفیة تقدیم التغذیة الراجعة للطالب   - ج
 أثناء التعلم التقلیدي.

  تصمیم وتطویر المصادر التقلیدیة وتتضمن:  - د

 اختیار المحتوى التقلیدي. - 

 طرق عرض وتقدیم المصادر التقلیدیة للطالب. - 

 وسائل المتابعة المرحلیة للتعلیم التقلیدي. - 
 ً علیم االلكتروني ودوره ویتم فیھا كتابة التصمیم العام للت- ثانیا

 خطة محددة تشمل:

 النشاط التعلیمي االلكتروني داخل الجامعة وخارجھا.  - أ

أسالیب العرض للمحتوي فى بیئة التعلیم االلكتروني   - ب
)online &offline.( 

الدعم التعلیمي، وكیفیة تقدیم التغذیة الراجعة للطالب   - ج
 أثناء التعلم االلكتروني.

  ویر المصادر االلكترونیة وتتضمن:تصمیم وتط  - د

 اختیار المحتوى االلكتروني. - 

 طرق عرض وتقدیم المصادر االلكترونیة للطالب. - 

 وسائل المتابعة المرحلیة للتعلیم االلكتروني. - 
 ً  تصمیم األنشطة التعلیمیة التقلیدیة وااللكترونیة وتتضمن:- ثالثا

 تعریف وتحدید األداء المطلوب.  - أ

 یمیة.أھداف األنشطة التعل  - ب

 تنظیم األنشطة التعلیمیة.  - ج

 كیفیة تقویم األنشطة التعلیمیة.  - د
 المرحلة الثالثة : مرحلة التقییم  

ة  ة وبیئ طة التعلیمی ة باألنش داف المتعلق یم باألھ ة التقی ق عملی تتعل
یم  یة لتقی فة أساس تخدم بص و یس ي، فھ دي وااللكترون یم التقلی التعل

ة م ة وورش عملیة التعلم باستخدام أدوات تقلیدی ل الحضور والفاعلی ث
ة  ة وأدوات الكترونی ارات المرحلی ذھني واالختب ف ال ل والعص العم
ارات  ذلك االختب ي ألعمال الطالب، وك ف االنجاز االلكترون ل مل مث

  (كاالختبارات التى تبث عبر الشبكة).
  وتشمل مرحلة التقییم ما یلي :

 تقییم البیئة التعلیمیة :- أوالً 

 یئة التعلیمیة.التقییم المرحلي للب  - أ

 التقییم النھائي للبیئة التعلیمیة.  - ب
 ً  تقییم المحتوى التعلیمي :- ثانیا

 التقییم المرحلي للمحتوى التعلیمي.  - أ

 التقییم النھائي للمحتوى التعلیمي.  - ب
Results 

أن أھم مقومات التعلیم للتصمیم الجرافیكي یكمن في تفعیل  . 1
دي ودمجھ بنظم التعلیم التدریب العملي من التعلیم التقلی

المستحدثة االلكترونیة حیث أن ھذا األسلوب لھ القدرة على 
 ً إحداث تكیف للمصممین مع ما ھو مطلوب انجازه نظرا

 لقدراتھا المتعددة على توفیر الوقت والجھد.
إن تعلیم التصمیم الجرافیكى ھو عملیة ذھنیة تقوم على الرؤیة  . 2

ً  وفیھا تصمم وتتشكل فكرة ما ویكون جانبھا البصري مھیمنا
ومن ثم یكون الغرض من العمل مع التصمیم الجرافیكي 
كعملیة تعلیمیة ھو تعلیم الطالب كیفیة العثور على عرض 

. ً ً واقتصادیا  مناسب للرسالة بحیث تكون مناسبة للمتلقي ثقافیا
رغم أھمیة التعلیم التقلیدي إال أن اإلیمان بالتعلیم التقلیدي في  . 3

میم الجرافیكى ال یكاد یكون موجودًا لدى تعلیم التص
الذین یعتبرونھ مضیع للوقت من غرضھم الحقیقي .المصممین

ولكن مع دمجھ باتجاھات أخرى تكون ھناك فاعلیة وتركیز 
 لالستفادة بالوقت والجھد.

التعلیم اإللكتروني في تعلیم التصمیم الجرافیكي یتیح للمتعلم  . 4
ذلك یتیح للطالب الذین أن یركز على األفكار المھمة، وك

یعانون من صعوبة التركیز  القدرة على تنظیم المھام 
 واالستفادة من المادة التعلیمیة.

یعتمد التعلیم المختلط في تعلیم التصمیم الجرافیكي على الجمع  . 5
بین أسالیب التعلیم التقلیدي والتعلم اإللكتروني داخل القاعات، 

در التعلم،ومن ثم أو في معمل الحاسوب أو في مركز مصا
إمكانیة االستفادة من میزات كال االتجاھین في العملیة 

 التعلیمیة.  
توصل البحث إلي نموذج لتحقیق الدمج الفعال والمبتكر بین  . 6

اتجاھات تعلیم التصمیم الجرافیكي لتتناسب وطالب كلیات 
 الفنون التطبیقیة بالجامعات المصریة. 
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