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 تصميم البراجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي فاعلية ال :البحثلخص م  
 في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة

فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في  مؤشرات  تحديد  هدف البحث إلى
عينة من رواد الجمعية  ، و لدى عينة من طالب التربية الفنية والفنون  المفاهيم الجرافيكية المعاصرةتعزيز 

إستخدمت  ،  عينة من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم، و السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(
التربية الفنية والفنون ورواد مجتمع البحث المستهدف من جميع طالب ل الباحثة المنهج المسحي الوصفي

لمعادلة ريتشارد   ا  وفق  عينةتم تحديد ال  ،المؤسسات األكاديمية والثقافية ذات الصلة بمجال التصميم الجرافيكي
إعتمدت الباحثة في إعداد اإلستبانة الشكل المغلق الذي يحّدد إجابة األسئلة وفق مقياس )ليكرت( ،  جيجر

رصد ومعرفة تأثير شبكات التواصل ثبت نتائج البحث أ. (132لعدد ) نةالخماسي إلستجابات أفراد العي
اإلجتماعي في دعم اإليديولوجية المهنية لمجال التصميم الجرافيكي من خالل تعزيز اإلنتماء للمجموعات  

التوجه نحو    إلىدعوة المتخصصين في مجال التصميم الجرافيكي  ب  ى البحث ، وأوصالمرجعية المتخصصة
 دراسة القيم الجمالية البراجماتية )قيم جرافيكية تشكيلية، وقيم الدالالت الرمزية، وقيم البيانات التفاعلية(. 

 تصميم البراجماتي، الواجهات الحاسوبية، المفاهيم الجرافيكية المعاصرة. ال :الكلمات المفتاحية
 

Search Astatic: The Effectiveness of the Pragmatic Design of Social Media 

Network Interfaces in Promoting Contemporary Graphic Concepts 

The aim of the research is to identify indicators of the effectiveness of the 

pragmatic design of social network interfaces in promoting contemporary graphic 

concepts in a sample of students of artistic and arts education, a sample of the 

pioneers of the Saudi Society of Fine Arts (GSFT), and a sample of the pioneers of 

the Saudi Scientific Society for Art and Design .The researcher used the descriptive 

survey curriculum of the research community targeted by all students of art education 

and arts and pioneers of academic and cultural institutions related to the field of 

graphic design, and a sample identified according to the Richard Geiger equation . 

The researcher in the questionnaire's preparation adopted the closed shape that 

determines the answer to questions according to the five-year Likert scale of the 

responses of the sample members. The results of the research proved to monitor and 

know the impact of social networks in supporting the professional ideology of the field 

of graphic design by promoting the affiliation of specialized reference groups It 

recommended inviting graphic design professionals to study pragmatism aesthetic 

values (graphic values, symbolic semantics values, and interactive data values). 

Keywords: Pragmatic Design, Computer Interfaces, Contemporary Graphic 

Concepts. 
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 مقدمة البحث:
، ي اإلعالماإلجتماعي و   التواصااالأدى التطور التكنولوجي في جميع المجاالت إلى حدوث طفرة في تنوُّع وساااائل 

ا للفرد  اإللكترونية  وقد أحدثت تلك الطفرة أثر ا كبير ا في خلق حالة من التنافساية بين المواقع ختيار الوسايلة إ؛ إذ أصاب  متاح 
الفرد جتماعية تمارس دور ا مهمًّا في تشااااااااااكيل معارف أن الشاااااااااابكات اإلعلى  يؤكد خبراء اإلعالم  و "هذا. التي تلبِّّي متطلباته

معينة عبر ة عات مرجعيمجمو ؛ نظر ا ألن الفرد الذي ينحصر في التواصل مع في مجال تخصصهتجاهاته نحو القضايا  إو 
 .(34، ص2013)الفياللي،  "عاتو جممالمواقع اإللكترونية، يميل بدوره إلى تبني اآلراء السائدة فيما بين أفراد تلك ال

 المتخصصينأو من األفراد تكيف بين مجموعة    ةعملي يهReference Group ة مرجعيالعات  فتشكيل المجمو "
وعالقة تتحدد  ؛محدد  اإلطار التخصااااصااااي لمجالفي   متبادلجتماعي  إبينهم تفاعل  ؛هتماماتاإللميول و في ا  ابهوفقا  للتشاااا 
وفي   (.253، ص2017جوبتا، ) "محددةمهنية معايير إطار مرجعي للديها و ، األبعاد المشاااااااااااااتركة والمباد  التوجيهيةفيها 

لون عليها في التعرف  جتماعيمواقع التواصاااااااااال اإل يسااااااااااتخدممأصااااااااااب   اآلونة األخيرة  مسااااااااااتجدات المجال من لى  عُيَعوِّ
فيتاأثر  . المعرفياة حتيااجااتاهإتنااسااااااااااااااا  التي فكال شااااااااااااااخم يتجاه إلى المجموعاة "، ومن ثّم  جاديادةوالمفااهيم المعلوماات لا

التواصال. وتفسار النظريات اإلعالمية هذه التأثيرات في ءاوء مفاهيم الضاب   وساي عبر   تصالهالتي  المفاهيم بالمضاامين و 
 (.62، ص2013)شفيق،  شترك"ذات اإلهتمام المُ تجاهات نحو القضايا جتماعي، وتشكيل المعارف واإلاإل

 ،تصااالية بين اإلنسااانإلى أن التفاعل الضاامني في العملية اإل Albrecht Schmidtيشااير ألبريخت سااخمديت  و "
يتمثل في عمليات اإلدراك والتفسااااااااير التي تتم ءاااااااامنيا  أثناء تلقي واجهات شاااااااابكات التواصاااااااال اإلجتماعي وبين تصااااااااميم 

)الصقر،   "وسي عبر هذا الخاللها اإلنسان    يتفاعلالمعلومات. إذ أن عملية اإلدراك هي عملية تفاعلية بين الحس والعقل،  
إلى  البشااااااااارية  هناك نموذج اإلدراك ثالثي المراحل لتوءاااااااااي  الكييية التي يتعرف بها الدما باإلءاااااااااافة إلى أن  ،  (2010

 ميريلزدراساة ذكرته  كما   الحاساوبية؛  ات الواجهاتمالمتضامنة في محتوى التصاميم الجرافيكي لتصامي  المعلومات البصارية
Meirelles   (2013112، ص  ) ساااااااتخراج وتمييز الخصاااااااائم إبسااااااارعة منها المرحلة األولى تتمثل في في ثالث مراحل
بحيث يعمل   ؛متسااالسااالتتم بصاااورة أبطأ وبشاااكل  المرحلة الثانيةو   ،يةالشاااكلالمعالجات كاللون و  التصاااميم  للمحتوى البصااارية 

ثم  .تركيبية ظمنُ و  ويضاااااااعها في مجموعاتة التشاااااااكيليخصاااااااائصاااااااها بالدما  على إيجاد الرواب  بين العناصااااااار وعالقاتها  
يعمل فيها الدما  على إيجاد العناصااااااااار المشاااااااااكلة للمعنى   ،المرحلة الثالثة وهي أعلى مرحلة في عملية اإلدراك البصاااااااااري 

الذى  والمفهوم الكلي، ويقوم بتخزينها في الذاكرة العاملة، لتتم مقاربتها أثناء عملية التفكير البصاااااااااري وفك شااااااااافرات المعنى
تتشاااكل  دراكية اإل المتلقي( على أن خبرة 2010البراجماتي،  يؤكد جيدوري ) تصاااميمالوجهة نظر من و  .تشاااكلت بمقتضااااه
التي لواجهة الحاساوبية لتطوير وتحساين المساتوى الجمالي   ما يتطل   ،وساي  التواصالالطبيعة اإلنشاائية لحسا  تفاعله مع 

بتناول الجمالية هتمام يدعو إلى اإل(، وهو ما 92والمعرفية" )ص  رفع مساااااااتوى خبراتهم الجمالية  يعمل علىو  ،يتفاعل معها
بهدف الوقوف  ؛لوساااائ  التواصااال اإلجتماعي )الحاساااوبية( الجرافيكية  ةالواجهفي تصاااميم المتضااامنة  (ة)النفعيالبراجماتية 

 .التصميم الجرافيكيالمعرفي لمفاهيم مجال المصطلحات تعزز لية، و يشكتمعالجات على ما تحتويه من 
 مشكلة البحث:
لوساائ  التواصال اإلجتماعي بين   Graphic Interface جرافيكيةالتصاميمية للواجهة ال اتمكونات العملي تتعدد

منهجية فكرية  وفقالتي تتراك  في ذهن المصاااااامم و الشااااااكل والمضاااااامون، والتركي ، والتحليل الرمزي، والتخيل اإلبتكاري، 
فقد الحظت الباحثة أن تداول المصاااااااطلحات مله، قائمة على أسااااااااس فلسااااااافي يتوافق مع متطلبات التصاااااااميم وشااااااارو  تكا
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 .وساااااي الحاساااااوبية للواجهة  اليختلف بإختالف تصاااااميم  المتضااااامنة في وساااااائل التواصااااال اإلجتماعي ةوالمفاهيم الجرافيكي
عنه في ساااااااياث الحديث عن األنشاااااااطة  يختلف  ؛الرساااااااائل المتبادلة بين الطلبةمضااااااامون في  الوارد  فمعناها اإلصاااااااطالحي 

ذات  المرجعية  والفعاليات التشااااااكيلية، ليتحول إلى مفهوم أكثر تخصااااااصااااااية في محتوى الرسااااااائل النصااااااية بين المجموعات
لتطبيق النظرية البرجماتية  واجبة هناك عدد من األبعاد الفلسااااااييةالجدير بالذكر أن  و  الجرافيكي.الصاااااالة بمجال التصااااااميم 

ساااااااتعرءاااااااها  يصااااااامم، والتي  المُ   لدىالتي تفرض نفساااااااها على منهجية الفكر  اإللكترونية جرافيكيةتصاااااااميم الواجهات العند  
القيم الجماالياة الجرافيكياة من منظور البنياة من حياث مقاابلتهاا مع الفكر البراجمااتي في وصااااااااااااااف مبااديء  البحاث الحاالي
، وهي قيم جمالية وإنشاااااائية تفاعلية(البيانات التصاااااويرية القيم ، و الت الرمزيةدالالقيم تشاااااكيلية، و كية جرافيقيم البراجماتية )

وبذلك فإن المعنى  متخصااااام.إحترافي بشاااااكل )الحاساااااوبية(  Graphic Interface جرافيكيةلواجهة الا في تصاااااميم تتحكم
سااااااتخدام البرامج إفي هذا البحث يعتمد بشااااااكل كبير على   Pragmatic Designتصااااااميم البرجماتي الاإلجرائي لمصااااااطل   

تنشاار في  Computer Graphics ة متحركثابتة أو الحاسااوبية الخاصااة بالتصااميم ومعالجة الصااور النتاج تصاااميم رقمية 
التصااااااااااميم فاعلية   عليه يمكن تناول مشااااااااااكلة البحث الحالي من خالل التسااااااااااا ل الرئيس التالي: ما. الفضاااااااااااء اإللكتروني

 البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة؟
 أسئلة البحث:

فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية ما المؤشرات الدالة على  (  1)
 ؟ والفنون  لدى عينة من طالب التربية الفنية المعاصرة

لدى عينة المعاصرة  في تعزيز المفاهيم الجرافيكية    فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعيما  (  2)
 ؟من رواد الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(

 المعاصرة المفاهيم الجرافيكيةفي تعزيز  فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعيما مؤشرات ( 3)
 ؟ لدى عينة من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم

 :البحثفرضية 
 شبكات التواصل اإلجتماعيتغير عزى لمُ ستجابات أفراد العينة تُ إهناك عالقة ذات داللة إحصائية في يفترض البحث أن 
 .Reference Groupة  مرجعيالعات التابع لها المجمو 

 أهداف البحث:
 فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرةمؤشرات    ( تحديد1)

 .والفنون  لدى عينة من طالب التربية الفنية
المفاهيم الجرافيكية لدى عينة  فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز    ( الوقوف على2)

 من رواد الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(.
 فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة ( اإلشارة إلى3)

 لدى عينة من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم.
 حث:أهمية الب

من خالل  المهنية لمجال التصميم الجرافيكييديولوجية اإل دعم  يجتماعي فرصد ومعرفة تأثير شبكات التواصل اإل( 1)
 ة المتخصصة. مرجعيال للمجموعات ءنتماتعزيز اإل
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 المشتركة والمباد  التوجيهية  د األبعاديتحدبهدف    اإللكترونية  قعا لمو في تصميم االمستخدمة  الجرافيكية  دراسة األسالي   (  2)
 المهنية. التصميم معاييرلإلطار المرجعي الخاص ب

 .للمصممجتماعي في التفاعل اإل ا  جتماعي تأثير التعرف إلى أكثر شبكات التواصل اإل( 3)
فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية   تسلي  الضوء على واقع  (4)

 لدى عينة من مجتمع مجاالت التربية الفنية والفنون. المعاصرة
قيم جرافيكية على التوجه نحو دراسة القيم الجمالية البراجماتية ) مجال التصميم الجرافيكي في المتخصصينحث ( 5)

 .تفاعلية(قيم البيانات التصويرية ال، و الت الرمزيةدالقيم الة، و تشكيلي
 حدود البحث:

 جماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة.االتصميم البر دور  الحدود الموءوعية:  
الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(، وعينة ، وعينة من رواد  الفنون و   الحدود البشرية: عينة من طالب التربية الفنية

 من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم.
 . ها1441/ 1440من العام   ثانيالحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي ال

 كلية التربية بجامعة أم القري.في الحدود المكانية: قسم التربية الفنية 
 البحث:مصطلحات 

 :Pragmatic Design البرجماتي تصميمال

قد عرف  و أنه الرسم والتخطي ، كما جاءت في معجم المعاني الجامع،  Designالمعني اللغوي لكلمة تصميم 
الذي كان يميز بين  Emmanuel Kantمصطل  البراجماتية من دراسة للفيلسوف األلماني إيمانويل كانت   Peresبيرس

ما هو براجماتي وما هو عملي، فالعملي ينطبق على القوانين األخالقية، بينما البراجماتي ينطبق على قواعد الفن وأسلوب  
 . (2016صفار،  ")ال الجمالية  الخبرةمحصلة  التناول اللذين يعتمدان على 

 :Network Interfaces Media Social اإلجتماعي التواصل شبكات واجهات

فتراءية، وهي تعتمد بشكل رئيسي على تقنّية ُتسّهل تبادل األفكار والمعلومات من خالل التواصل بين المجتمعات اإلهي 
الهواتف، وُتمّكن المستخدمين من الوصول بسرعة إلى  وجود اإلنترنت الُمتصل بأجهزة الحاسوب، أو األجهزة اللوحّية، أو 
 .(91ص  ،2017 جوبتا،" )فيديو المحتوى الذي قد يكون معلومات شخصّية، أو مستندات، أو مقاطع

 :Graphic Conceptsالمفاهيم الجرافيكية 
يهدف إلى عرض  ،(المفاهيمي )التصاااااااميم الجرافيكي ذات الدالالت تصاااااااال البصاااااااري اإل  ون أسااااااالوب من أساااااااالي  فن"هي 

سااتخدام رسااوم جرافيكية إبداعية، وبتساالساال مقالي، بغرض توءااي  وتبسااي  المعرفة مع إختالف أنواعها بإالمعلومات على  
 (.86، ص2016)شلتوت، تلقي" سهولة وسرعة إدراكها من قبل المُ 

 الدراسات السابقة:
 ,Pragmatist Aesthetics Living beauty :( بعنوان2017) ,et al   Dempsey .دراساااة ديمبساااي و خرون 

Rethinking Art. ة إثباات أثر الجمااليهادفات الادراسااااااااااااااة إلى  .  الجماالياات البراامااتياة: الجماال الحي، إعاادة التفكير في الفن
التشاااااااكيل لها ورائف إدراكية ساااااااتجابة الجمالية، وأن عناصااااااار  الرقمي على اإل  الفنون  في تصاااااااميم واجهة مقرر البرجماتية

التباين في نتائج األبحاث العلمية حول عالقة جماليات  الدراساااة  عرءااات مشاااكلة   ،وتفاعلية إءاااافة إلى وريفتها التشاااكيلية
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من   (224عدد ) ومبدأ قابلية االسااااتخدام، وحاولت التوصاااال إلى األسااااباب عن طريق تحليل الحاسااااوبيةتصااااميم الواجهات  
ن حيث طرث التحقق واألدوات المساااااااتخدمة ورروف التجربة، لتساااااااتخلم أن عدد الدراساااااااات التي الدراساااااااات التجريبية م

عف العالقة بين جماليات تصاااااميم الواجهات وبين قابلية االساااااتخدام أقل من الدراساااااات التي  الجرافيكية،  توصااااالت إلى ءاااااُ
 نفعالية إيجابية للطلبةإسااتجابات إتكوين  إلى أثر عنصااري الشااكل واللون فيالدراسااة   تتطرق اسااتنتجت قوة العالقة بينهما.

تلقي المستخدم وتكوين  آليات وثراء استخدام اللون في التصميم، ودراسة عالقتهما ب  ؛العناصر البصريةنظم بناء  ي ُتمثلوه
، بحيث صااااااااااااااممت برمجية  (118عددها)من خالل تطبيق المنهج التجريبي على عينة   اسااااااااااااااتجاباته األولية نحو الموقع. 

أثبتت نفعالية إيجابية، و إسااتجابات إتم التركيز فيها على عنصااري الشااكل واللون، وقد ساااعد التصااميم على تكوين  جرافيكية
االنفعالية االيجابية وعلى رفع مساااااااتوى  ساااااااتجاباتأن األلوان الدافئة واألشاااااااكال الدائرية هي األكثر تأثيرا  على اإل  الدراساااااااة
 ما يدعو إلى دراسة منطق النفعية في التصميم.عن طريق طرح فلسفة جمالية،  االستيعاب

جتماعية  المسااااائولية  اإل ةثقاف تعزيز تأثير شااااابكات التواصااااال اإلجتماعي في( بعنوان: 2017)  قويضاااااي.دراساااااة  
جتماعية، المساؤولية اإل ةجتماعي في تنميعلى ما تقوم به مواقع التواصال اإللوقوف  لالدراساة   تهدف .الشاباب الكويتي  ىلد

فتتحدد المشاكلة البحثية  ،هتمامهمإ وذلك من خالل قيام المجموعات الشابابية بإنشااء صافحات يتبنون فيها قضاية في صال   
وتصاااوراته ويدافع عن قضااااياه  انشاااطتهإنشااااء الصااافحات على مواقع التواصااال والتي يعرض من خاللها بالشاااباب قيام أن  

التعرف على تأثير شاااابكات التواصاااال اإلجتماعي على تصااااورات وممارسااااات المسااااؤلية االجتماعية  ، ما يسااااتوج المختلفة
سااااااانة بجامعة   35  -  18للشاااااااباب في المرحلة العمرية  ةجتماعي بالعيينعتمدت الباحثة على منهج المسااااااا  اإلإ   ،لشااااااابابل

ارتفعت نساابة الفئة من  :أهم النتائج، وكان من  سااتمارة. إ  500سااتمارة عددها  سااتبيان، فكانت اإلة اإلدا أالكويت، بإسااتخدام 
 ٣٠إلى   ٢٥% وانخفضاات في الفئات من   ٣١,٦بنساابة   ٢٠% يليها الفئة من أقل من   ٥٤٬٦ساانة لتصاال إلى    25  -  20

تشااااير نتائج الدراسااااة أن الشااااباب يشااااعرون بالمسااااؤلية االجتماعية نحو الجماعة حيث تأتي في ، و  %  ١٣٬٨ساااانة بنساااابة 
% ثم احقق بعض أهدافي من خالل   44,2عبر شابكات التواصال االجتماعي المرتبه األولي احرص على سامعه األخرين 

ع نسابة من يري شاعور لفرد تجاه جماعته اارتف، كما اشاارت إلى ٪  26,8جماعات األصادقاء عبر شابكات التواصال بنسابة 
 .نتماء% وذلك أن هذا الشعور يمثل ارتبا  عاطفي بالجماعة تتمثل في اإل ٥١٬٤بنسبة  هومجتمع

 ىجتماعي في تشاااااكيل الرأي العام لد دور شااااابكات التواصااااال اإل بعنوان:  (٢٠١٣الطاهات )و   ،الديبساااااي  ةدراسااااا .
جتماعي بين الطلبة، وأن تلك ساااااتخدام شااااابكات التواصااااال اإلإنتشاااااار إالدراساااااة إلى معرفة   تهدف .طلبة الجامعات األردنية

إساااتخدمت   . األخبار والمعلومات التي تشاااكل الرأي العامالشااابكات أصااابحت تشاااكل مصااادر ا من مصاااادر حصاااولهم على  
وقد أثار الباحثان أن تكنولوجيا  كما اتبعت الدراساااااة المنهج التجريبي على عينة من   الدراساااااة المنهج الوصااااافي التحليلي،  

ساتمارة إساتخدم الباحثان المنهج الوصافي عن طريق تصاميم إ، بين الشاعوبتصاال قد سااهمت في العالقات المعلومات واإل
تصاااااال التي تنقل المعلومات مهمة لمساااااتخدميها الذين يحدثون مشاااااكلة الدراساااااة هنا في أن وسااااايلة اإل  .لمسااااا   راء الطلبة

ركوا أن فأثبتت هذه الشاااااابكات قوة متصاااااااعدة بين الشااااااباب الذين أد، تجاهاتصاااااافحاتها وينقلون عنها اآلراء ولتعليقات واإل
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛  .وسائل اإلعالم التقليدية لم تعد بمفردها قادرة على إشباع رغباتهم وحاجاتهم المعرفية

٪ ويليه ٨٣احتل الييساااااااااابوك المرتبة األولى بنساااااااااابة .٪ من طلبة الجامعات األردنية يسااااااااااتخدمون اإلنترنت  ٩٧أن   :أهمها
في تعزيز جتماعي ساااااااااااتخدام شااااااااااابكات التواصااااااااااال اإلإاليوتيوب في المرتبة الثالثة، وهذا يؤكد التويتر في المرتبة الثانية، و 

 .المجاالت والتخصصات النوعية
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 اإلطار النظري للبحث:
 المحور األول: الجمالية البرجماتية لتصميم واجهات شبكات التواصل اإلجتماعي:

التصاااميمية   اتالعمليالمادة في  حيلتُ ، فإن المعالجات الجرافيكية عتباره بيئة جماليةإالوساااي  الرقمي بعند تناول 
والمادة في الوساي  الرقمي هي مادة ديناميكية ال ترتب  بزمان أو "يلها إلى واقع موءاوعي حقيقي، بحيث ُتجساد الفكرة وُتح  

الحياة الطبيعية التي يعيشاااااااها   عد جزءا  منمكان، إذ أنها تمتاز بخواص تجعلها أكثر من مجرد وساااااااي  لنقل األفكار، بل تُ 
وذلك  "، فهي مكون ثقاافي وفكري يوازي في طبيعتاه الحيااة الحقيقياة.   (Bradzel,2015,p52)"ويتفااعل معهاا المصاااااااااااااامم

 من خالل األفرادألن الخبرة الجمالية المتضاااامنة في اإلمكانات البشاااارية اإلبداعية عبر الوسااااائ  الرقمية، أشاااابعت حاجات 
مع  الفردتفاعل  وعند تناول مفهوم . نفعيالمرور بالخبرات الجمالية وتدري  حواساااهم على التفاعل مع تلك الخبرات بشاااكل 

من التفاعل النش  معها بجميع حواسه من حركة  هبخواص تفاعلية فريدة  تمكنتتمتع ية  الوسائ  الرقم، فإن  الوسي  الرقمي
 المعرفي؛ نتاج محتواهاإكما تجعله فاعال  ومشااااااركا  في    (p772005,Rogala, (ن"ع في بعض األحياساااااتماإومشااااااهدة و 

والذي يعتمد على إتاحة  البراجماتي  التصااااااااميمفكر تناول في  تكاربحيث أحدثت تلك الوسااااااااائ  ثورة في مفهوم الجمال واإل
مكانات من اإل اإلسااااااااتفادة تعمل علىلتصااااااااميم لالجمالية البرجماتية ف  لكلذالمشاااااااااركة اإليجابية والتفاعل النشاااااااا  للمتلقي. 

التصااااميم يبدأ "  ، فإنالوسااااائ  الرقميةواجهات    إعدادالخاصااااية النفعية للتصااااميم في  وعند تناول   .التفاعلية للوسااااي  الرقمي
بمشاكلة أو حاجة جماعية يساهم المصامم في حلها عن طريق وءاع الخط  وتنفيذها على ساط  مساتو  ثنائي األبعاد، وهنا 

(  وفي ذلك داللة على أن التصاااااميم له قيمة نفعية يتحد 52، ص2007)مارديني،  "البد أن يكون للتصاااااميم وريفة وهدف
حيااث أن جوهر الخبرة الجماااليااة يكمن في التكاااماال بين الوريفااة والمااادة  ،ياإلبااداعالجاااناا  فيهااا الجاااناا  التنظيمي مع 

 ساااتجابة الجمالية نحو تصاااميم الواجهةبالرام من أن اإل  ،(97، ص2008الحسااايني، ) "العملية البنائية ، وبينالموءاااوعية
، وهو الحاساوبيةساتمرار التفاعل مع الواجهة  إاألولية، بل هي عملية مساتمرة بالمتلقي ساتجابة  إال تنتهي عند حد  الجرافيكية
مضافة إلى  ومفاهيمية البراجماتي الذي يتناوله البحث الحالي، وبالتالي يعمل على إيجاد قيم جماليةفاعلية التصميم المبدأ  

 التصااااااورية، ومن ثم قيم البيانات المعرفي في بنية التصااااااميم، وقيم الدالالت الرمزية المتضاااااامنة في المحتوى  قيم التشااااااكيل
مبدأ تقوم على  الجمالية البرجماتية عليه فإن  .  واجهة موقع التواصااااااااال المساااااااااتخدمساااااااااتمرار عملية التفاعل مع إالمؤثرة في  
 لمضاااامون الفكرة،والمحتوى البصااااري  للتصااااميم،العالقة الثالثية بين البنية التشااااكيلية تكامل المتمثل في  الجرافيكي الجمال  
 .دعما لمفاهيم الجرافيك تصميم واجهات شبكات التواصل اإلجتماعيفي  النفعيةيفة وراللتحقيق الُمتلقي وتفاعل 

 التواصل اإلجتماعي في دعم المجموعات المرجعية المهنية:  وسائطالمحور الثاني: دور 
المرجعية التي يمكن للفرد أن ينتمي إليها ويتبنى مفاهيمها  المجموعاتفي توسيع مدى  الرقمية وسائ ال تسهم

 Infoيانفوميداإلالوسي  المعرفي ا  أو    ،تصال متعدد الوسائ ما يعرف باإلتدعم  . فهي  بهدف تعزيز مهاراته المهنية  وتوجهاتها
media وذلك حين صمم راندي   .التسعينياتفي  جتماعيالتواصل اإلمتعددة لشبكات ، والتي رهرت على إثرها مواقع
م زمالء  ، وأطلق عليه أس 1995في المدرسة في بداية صدقائه أ موقعا  للتواصل مع   ConrodsRandy كونرادز
التواصل   ةللفرد أو الجماعوسائ  التواصل اإلجتماعي تي  حيث ت (.37، ص2012ر،منصو ) " classmates الفصل
في عالم تبادل المعلومات الرقمية األكثر تأثيرا ، فأتاحت هذه الشبكات التواصل الشخصي بالمشاركة   الفضاء اإلفتراءي  عبر

  ") إنشاء المدونات االلكترونية وإجراء المحدثات وإرسال الرسائل  وإمكانية ،وتبادل األراء والفيديوهات ،والملفات ،بالصور
,2010,p71Haase&Young .)  نظرية التأثير اإلنتقائي(، ستخدامات واإلشباعاتنظرية اإلوتجدر اإلشارة إلى أن( 
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 حتياجات جمهورإرهرت في القرن الماءي في نهاية فترة الستينات، وكانت تنص  على دراسة العالقة بين رغبات و "
األشخاص المختلفين لنفس محتوى الرسالة وفقا  ستخدام إتعتمد على فكرة التى  المعرفية التواصلستخدام وسائل إو  المتلقي؛
 (. 53، ص 2013" )شفيق، حتياجاتهم، ورغباتهمإ، و األفرادستخدام إل يختلف تبعا    وسائالكما أن تأثير  ،ألاراءهم

القائمة  مفهوم الجماعات المرجعيةوفق    المهنية  الكفاياتوللوقوف على دور وسائ  التواصل اإلجتماعي في دعم  
وفق ر ية البحث تتلخم نظرية اإلستخدامات والتأثيرات و  ،وفقا  للتشابك بينهم ة مهنيةتكليف بين مجموعة أو كتلعلى 
وبالتالي    المعرفي؛ستهالك المحتوى  إختياراتهم في  إتؤثر على    لوسائل التواصل اإلجتماعي  في أن دوافع المستخدمينالحالي  

والبيئة المحيطة بالمستخدم   ،ومضمون هذه الوسيلة؛ الجرافيكيةواجهة التصميم ختالف إ ب التواصل ي يختلف تأثير وس
يرصد تفاعل المستخدم مع الحالي هذا المضمون بعينه. وبالتالي فإن البحث  أو هبحد ذات  الوسي اودوافعه الستخدام هذ

 التي يستهلكها. المعرفيةنتمائاته نتيجة لنوع الرسائل بناء الفرد إل المهنية ما يدعمفاهيم تعزيز المالشبكات المختلفة وكييية 
   :لمفاهيم التصميم الجرافيكي المحور الثالث: دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز اإلطار المرجعي

ما يساتخدم في بنية التشاكيل من عناصار  بإنشااءشابكات التواصال اإلجتماعي لواجهات  يهتم التصاميم الجرافيكي 
. وعليه فإن هناك جانبين في التصااااااميم الجرافيكي الثقافية للتصااااااميموريفة  البصاااااارية تحكمها عالقات ورواب  قيمية تحقق 

كيلية التي تحكمها قيم جمالية العناصار البصارية، والعالقات التشا  :وهما  الواجهة الحاساوبية تتشاكل من خاللهما بنية تصاميم
الخطاب في اللغة   خصاااااائمشااااابكات التواصااااال اإلجتماعي بخصاااااائم تجعله يقابل تصاااااميم واجهات  يتمتع نفعية، هذا و 

سااااااااااااااتقباال  إل لادى المتلقيدراكياة مكااناات اإليمتااز عنهاا بقادرتاه على  تسااااااااااااااريع وتقوياة اإلو اللفظياة لعرض المعلوماات،  بال 
سااتخدام اللغة البصاارية، والتي لها نفس خصااائم إوذلك ألنه يتحلى بعدد من الخصااائم السااردية ب"المعلومات، المفاهيم و 

 ,Krum)ة" الساااااارد في اللغة اللفظية من حيث التساااااالساااااال المنطقي للمعلومات وتصااااااوير المعاني والدالالت بطريقة تراكمي
2014, p63) تعمل على يسااتخدم الصااور والرسااوم البصاارية كلغة بصاارية،  كونهللوسااي  تصااالية الوريفة اإل ، إلى جان

 .(Mireles, 2013,p13) بصورة مفاهيمية" تتضمن الرسائل والدالالت المعلوماتيةو  ،المعلوماتتنظيم 
يبرز " ؛، فإن من أهم الجوان  التي تناولتها تلك األدبياتألدبيات فلسفة تشكيل المعارف والمفاهيم الجرافيكيةوطبقا 
 GUI( Graphical User Interface(تصال البصري المتمثل في تصميم الشاشة أو ما تعرف بالواجهة الرسومية  جان  اإل

مبني على أساس ما يعرف بخبرة   للحواسي   والتي يلع  فيها التصميم الجرافيكي الدور األكبر، فتصميم الواجهات الرسومية
الدراسات المتعلقة بسلوك المتلقي وحاجاته، والعوامل المؤثرة في تفاعله  والتي تهتم ب UX( Experience User(المستخدم 

بين العناصر البصرية في بنية  المفاهيمية العالقات تتشكلهذا و  . )p143, 2009Gawande, ( "مع تصميم الواجهة
إن (. حيث 91، ص2011 و خرون، )الصاح  "التصميم ليدركها المتلقي كقيم تعكس في ذهنه موقفا  محددا  تجاه الواقع

بين العناصر المفاهيمية  العالقات  تبدأ بالتعرف على النسق أو الطرث التي تنتظم فيها    ؛اإلنسان  لدى  المعرفي  عملية اإلدراك
 نفعي  تتشكل تلك العالقات وفق نسق"  ،التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي  رصد نم   في و   ،البصرية
 ,Krum)  "في إطار مفاهيمي  الجمالية  هتصالية لعرض المعلومات من خالل تحقيق قيميؤدي الوريفة اإل  جرافيكي،وتنظيم  

دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز اإلطار المرجعي لالمنظور الجمالي البراجماتي    وهو ما يؤكد عليه .   (2014,99
لتصميم ل   االتصالية  وريفةالقيم جمالية إءافية تنتظم العناصر البصرية من خاللها لتحقيق    وفق  لمفاهيم التصميم الجرافيكي

معالجة  المتمثلة في  القيم التفاعليةومن ثم ، ت الرمزيةالالتشكيلية، وقيم الدالالجرافيكية عبر الوسي  الرقمي، وهي القيم 
 .البيانات التصورية في إطار مفاهيمي
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 اإلطار المنهجي للبحث:
  للبحث الحالي مالئمة    يةالمنهج المسحي الوصفي، ويعد هذا المنهج من أكثر مناهج البحث  الباحثةستخدمت  إ  :منهج البحث

ودوره في تعزيز  فاعلية التصميم البراجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي عكسلحصول على بيانات وافية، تل
 .المفاهيم الجرافيكية المعاصرة

كاديمية والثقافية طالب التربية الفنية والفنون ورواد المؤسسات األالمستهدف من جميع    البحثيتكون مجتمع  :  لبحثامجتمع  
 .الجرافيكيذات الصلة بمجال التصميم 

ذات الصلة بمجال التصميم  تمثل شرائ  متنوعة ختيار عينة عشوائيةإتم  لبحث؛نظرا  لكبر حجم مجتمع ا: عينة البحث
، وفقا  البحثفي ءوء المعادالت اإلحصائية المحددة للحد األدنى المناس  لحجم العينة التي تمثل مجتمع  الجرافيكي

 .Richard Geiger لمعادلة ريتشارد جيجر












−−








+

−








=

1)1(*
1

1

)1(*

2

2

Pp
d

z

N

Pp
d

z

n 

)حيث أن  )96.1)975.0()2/1( ==− ZZ    هي قيمة المتغير الطبيعي القياسي التي على يسارها مساحة قدرها
)975.0(  ،( ))1(

2
pp −=  البحث  تمثل التباين في مجتمع،d    ،تمثل مستوى الدقةn  ،حجم العينةp    نسبة انتشار

% كأقصى حد للحجم المطلوب، ومستوى الدقة يساوي 50أن حجم العينة المطلوب تساوي  ايالظاهر محل الدراسة، 
( استبانة،  132(، وقد بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي )283، ص2004،. )القحطاني و خرون 0.05

   الجيدة في أبحاث العلوم السلوكية.%( وُتعد تلك النسبة من النس 71وتشكل ما نسبته )
 :البحثخصائص عينة 

( خصائم  1، وُيظهر الجدول رقم ) وسائل التواصل اإلجتماعيعلى متغير مستقل واحد وهو  بحثال ااشتملت هذ      
رواد   تمثل( %31.80، ونسبة ) أقسام التربية الفنية والفنون تمثل لطلبة ( من أفراد العينة % 43.96عينة حيث يتبين أن ) ال
 . لجمعية العلمية السعودية للفن والتصميما  تمثل رواد( %24.24، وأن ) لجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت( ا

 لمجال عالقته بالتصميم الجرافيكيتوزيع أفراد العينة وفقا : (1جدول رقم )          
 المئويةالنسبة  التكرار الجهة التابع لها أفراد العينة

 %43.96 58 والفنون. أقسام التربية الفنية
 %31.80 32 الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(.
 %24.24 42 الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم.

 %100.0 132 المجموع
 

 :البحثأداة 
التصميم البراجماتي لواجهات شبكات التواصل   المؤشرات الدالة على فاعلية ستبانةإقامت الباحثة بتصميم 

عينة البحث، راعت الباحثة في    الشرائ  التي تمثل، وطبقت على  ودوره في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة اإلجتماعي
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ستبانة المتغير المستقل اطى الجزء األول من اإل وفقا  لمقياس ليكرت الخماسي. األسئلة ستبانة بساطة ووءوحاإلتصميم 
 البحثستبانة محاور ستهدف الجزء الثاني من اإلإفي حين  .المستخدمة وسائل التواصل اإلجتماعينوع والتي تتضمن 
فاعلية  مؤشرات الدالة على ال( عبارة موزعة على ثالثة محاور، المحور األول يهدف إلى التعرف على 30ويتكون من )

لدى عينة من طالب   التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة
فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات  المؤشرات الدالة علىيهدف إلى التعرف على  ، والمحور الثانيوالفنون  التربية الفنية
لدى عينة من رواد الجمعية السعودية للفنون التشكيلية    التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرةشبكات  

فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات  المؤشرات الدالة علىيهدف إلى التعرف على )جسفت(، والمحور الثالث 
 لدى عينة من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم. المعاصرةالتواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية 

مقياس )ليكرت( الخماسي وفق  األسئلة ةجابإ ستبانة الشكل المغلق الذي يحّدد في إعداد اإلالباحثة  إعتمدت
، وهي: )أوافق تمام ا، موافق، موافق إلى حد ما، اير موافق،  على عبارات أبعاد الدراسة األساسية العينةستجابات أفراد إل

ستخراج المدى بالطريقة التالية: المدى =  إ( على التوالي، وتمَّ 1، 2، 3، 4، 5اير موافق إطالق ا(، وأُعطيت لها القيم )
الفئاتِّ الخمس تمّثل طول كل فئة من  0.8=  5÷ 4. ويمثل أعلى درجة وأقل درجة بالمقياس، طول الفئة = 4=5-1

 : للمقياس. ويمكن تحديد فئات المقياس على النحو التالي
 .(، وتدلُّ على عدم الموافقة مطلق ا1.80 – 1فئة اير موافق إطالق ا: حصلْت على درجات  تراوحْت بين )( 1)
 .الموافقة(، وتدلُّ على عدم 2.60 –  1.81فئة اير موافق: حصلْت على درجات  تراوحْت بين )( 2)
 .(، وتدل على انقسام في  راء عينة الدراسة 3.40 – 2.61فئة محايد: حصلت على درجات تراوحت بين )( 3)
 .(، وتدل على الموافقة4.20 – 3.41فئة أوافق: حصلت على درجات تراوحت بين )( 4)
 عالية من الموافقة.    (، وتدل على درجة5.00 –  4.21فئة موافق تماما : حصلْت على درجات تراوحت بين )( 5)
والتصميم  التربية الفنية، والفنون،  مجاالت  محكمين متخصصين في    (8عدد ) ستبانة في صورتها األولية على  تم عرض اإل 

قامت الباحثة    ،٪(، وبعد التأكد من الصدث الظاهري لألداة 80)بنسبة  عليها    ةوافقتم المجريت التعديالت التي  وأُ   الجرافيكي،
تساث الداخلي بين عبارات كل محور والدرجة الكلية  للتأكد من اإل رتبا  بيرسون إستخدام معامل إبحساب الصدث البنائي ب

 ( يوء  معامالت الصدث البنائي ألداة البحث.2لجميع عبارات المحور الذي تنتمي إليه. والجدول رقم )
 بين العبارة والمحور الذي تنتمي إليه Pearson Correlationيرسون معامالت ارتبا  ب : ( 2جدول رقم )         

 

 0.01** دال عند                            

 االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة

 المحور الثالث الثانيالمحور  األول المحور

1 0.45** 1 0.56** 1 0.57** 

2 0.38** 2 0.77** 2 0.76** 

3 0.68** 3 0.65** 3 0.71** 

4 0.46** 4 0.78** 4 0.76** 

5 0.66** 5 0.34** 5 0.56** 

6 0.84** 6 0.84** 6 0.66** 

7 0.45** 7 0.55** 7 0.56** 

8 0.76** 8 0.96** 8 0.54** 

9 0.36** 9 0.76** 9 0.30** 

10 0.88** 10 0.56** 10 0.87** 
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( وتشير هذه  0.01حصائيا عند مستوى )إ( أن جميع معامالت الصدث البنائي ألداة البحث دالة  2يتض  من الجدول رقم ) 
 ثم قامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ .نها أداة البحثيعتماد على جميع العبارات التي تتضمالقيم إلى إمكانية اإل
Cronbach Alpha   ( يوء  معامل ثبات أداة البحث3والجدول رقم ) ،للتأكد من معامل ثبات أداة البحث. 

 معامالت ثبات أداة البحث الدراسة  :(3جدول رقم )      
 معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 0.89 14 قبل التعديل المحور األولفقرات 
 0.91 12 قبل التعديل المحور الثانيفقرات 
 0.69 10 قبل التعديل المحور الثالثفقرات 

 0.92 30 بعد التعديل االستبانةفقرات 
 

(. وتشير هذه القيم إلى  0.01حصائيا عند مستوى )إ( أن قيم معامل ألفا مرتفعة ودالة  3يتض  من الجدول رقم ) 
وبعد التأكد من الصدث الظاهري وثبات أداة  عتماد على نتائجها والوثوث بها.أداة البحث للتطبيق وإمكانية اإلصالحية 

ستبانة مكتملة البيانات إ( 112(، وتجّمع لدى الباحثة عدد ) 132البحث، قامت الباحثة بتطبيقها على العينة العشوائية ) 
ستخدام  إستبانات للتحليل اإلحصائي ب، وخضعت اإل)إلكترونيا . يدوي( ستبانات الموزعة٪( من اإل38بفاقد بلغت نسبته )
 (.SPSSجتماعية )حصائية للعلوم اإلبرنامج الحزمة اإل

 :أساليب المعالجة االحصائية
ستجابات مفرداتها تجاه عبارات إوتحديد  البحثالتكرارات والنس  المئوية للتعرف على الخصائم الورييية لمفردات ( 1)

 .البحثالمحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة 
عن المحاور الرئيسة  البحثستجابات مفردات مجتمع إنخفاض إرتفاع أو إلمعرفة مدى  Meanالمتوس  الحسابي ( 2)

 (.المستخدمة طات العبارات)متوس  متوس
ستجابات مفردات الدراسة لكل عبارة من إنحراف إللتعرف على مدى  Standard Deviationنحراف المعياري اإل( 3)

 ، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي.البحثعبارات متغيرات 
ستجابات أفراد العينة للمتغيرات إلفروث بين ( لبيان اOne-way ANOVAختبار تحليل التباين األحادي )ف( )( إ4)

   .حصائيةاإلداللة الفروث ذات ال لتحديدالشخصية  
 ستبانة. للتأكد من ثبات اإل Cronbach Alphaكرونباخ ألفا معامل ثبات ( 5)
رتبا  بين درجة كل معامل اإلو تساث الداخلي ألداة الدراسة  اإللحساب    Pearson Correlationرتبا  بيرسون  إمعامل  (  6)

 .عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
 :تحليل نتائج البحث ومناقشتها

فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل ما المؤشرات الدالة على السؤال األول للبحث: لإلجابة على 
عتماد المتوسطات إ تم  ؟والفنون  لدى عينة من طالب التربية الفنية المفاهيم الجرافيكية المعاصرةفي تعزيز  اإلجتماعي

   . (4نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات المحور، وهي مرتبة تنازليا  في الجدول رقم ) الحسابية المرجحة واإل
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فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات التكرارات والنس  المئوية الستجابات حول المؤشرات الدالة على  :(4جدول رقم ) 
 والفنون: شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية لعينة من طالب التربية الفنية

 العبارة   م
 وافقأ

 أوافقال  محايد وافقأ تماما  
 أوافقال 

 مطلقا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب  المعياري 

1 
 يف الواجهه الحاسوبيةستثمار تكنولوجيااا تصميم إ

 .مجتمع المعرفة لدىاالرتقاء بمنظومة التربيااة الفنيااة 
46 60 20 14 6 

4.23 1.2 2 
31.5% 41.1% 13.7% 9.6% 4.1% 

2 
الوسائ  الرقمية لتمكين الطالب من التعبير  توريف
 .تخدم تخصصاتهم المستقبلية وسائ ب جرافيكيا  

64 50 16 14 2 
4.05 1.5 3 

43.8% 34.2% 11.0% 9.6% 1.4% 

3 
 يلتفكير اإلبداعى والتخيلا  تعزز  جرافيكية  طرح مداخل

 .  لصور واأللوان واستثمارها تعليميا  وتربوياا معالجاتل
114 12 6 6 8 

4.49 1.1 1 
78.1% 8.2% 4.1% 4.1% 5.5% 

4 
تسهم الوسائ  فى تنمية اإلدراك البصرى لمفردات 

 .والسياث التصميمى ثنائى وثالثى األبعاد الجرافيك
46 28 36 26 10 

3.51 1.3 8 
31.5% 19.2% 24.7% 17.8% 6.8% 

5 
سوث العمل والمشاركة الفاعلة لتنمية المهارات الالزمة  

 .والتربية عن طريق الفن الجرافيكي التثقيف دعمفى 
54 42 22 18 10 

3.77 1.3 7 
37.0% 28.8% 15.1% 12.3% 6.8% 

6 
 يالمكانة المعرفية والقدرة التنافسية لخريج تعزيز
 .محليا  وإقليميا   ومجاالت الفن التربية الفنية يومعلم

26 40 40 26 14 
3.26 1.2 6 

17.8% 27.4% 27.4% 17.8% 9.6% 

7 
للتغل  على  التعلم الجرافيكي عن ُبعدعمليات  دعم

 .عد المكانيبُ سلبيات الفروث الفردية  وتقليم ال
40 74 16 14 2 

3.93 0.9 4 
27.4% 50.7% 11.0% 9.6% 1.4% 

8 
بتكارية وتأصياالها فرديا  وجماعيا  من تنمية القدرات اإل

 .واالرتقاء بها الجرافيكيخالل ممارسات التصميم 
58 32 20 22 14 

3.67 1.4 9 
%39.7 21.9% 13.7% 15.1% 9.6% 

9 
الفنون في الجامعات و  أقسام التربية الفنية الرب  بين
 .الصلةذات  الجرافيكتوحيد مفاهيم بهدف السعودية 

50 52 24 18 2 
1.35 0.48 10 

34.2% 35.6% 16.4% 12.3% 1.4% 

10 
تسلي  الضوء على واقع تصميم واجهات شبكات 

 .المفاهيم الجرافيكية ءوءالتواصل اإلجتماعي في 
66 40 26 12 2 

3.89 1.2 5 
45.2% 27.4% 17.8% 8.2% 1.4% 

 0.81 3.67 األول للمحورالمتوسط العام 
( عبارة، حصلت عبارتين على درجة موافقة تماما 10يتضمن ) األول ( أن المحور4يتض  من الجدول رقم )
ويقع هذا المتوس  في   ، (4.23( حيث بلغ متوسطها الحسابي ) 1( والعبارة رقم )4.49حيث بلغ متوسطها الحسابي ) 

،  5،  7،10، 2في حين حصلت العبارات )(، 5إلى 4.21الفئة األولى من فئات المقياس المتدرج الخماسي تتراوح بين  )
( وتقع هذه المتوسطات في الفئة الرابعة 4.05  إلى  3.49إذ يتراوح المتوس  بين )    ،( على درجة موافقة ورتبت تنازليا  4،  8

بدرجة متقاربة  ةموافق العينة( ويعني هذا أن أفراد 4.20 إلى  3.41لمتدرج الخماسي التي تتراوح بين )من فئات المقياس ا
دور التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية على المؤشرات الدالة على 

( ويقع هذا المتوس  في الفئة 3.26توسطها الحسابي ) ، بينما جاءت عبارة واحدة بدرجة محايدة حيث بلغ مالمعاصرة
(، في حين جاءت عبارة بدرجة اير موافق  3.40إلى 2.61الثالثة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تتراوح بين  )

مقياس ( ويقع هذا المتوس  في الفئة الخامسة من فئات ال1.35( حيث بلغ متوسطها الحسابي ) 10مطلقا  وهي العبارة )
 (.  0.81نحراف قدره )إ( وب3.67حيث بلغ المتوس  الحسابي ) (. 1.81إلى 1) المتدرج الخماسي التي تتراوح بين
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فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم ما  :  السؤال الثاني للبحثلإلجابة على  
نحرافات المتوسطات الحسابية واإل  ادعتمإ تمَّ    ؟الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(الجرافيكية لدى عينة من رواد  

الذي ُتشير  و (. 5مرتبة بشكل تنازلي يوءحها الجدول رقم )  الثاني، المعيارية، إلجابات أفراد العينة على عبارات المحور 
فاعلية التصميم البرجماتي موافقون على كافة عناصر محور المؤشرات الدالة على في أالبهم بياناته إلى أن أفراد العينة 

الجمعية السعودية للفنون في إطار فعاليات وأنشطة  لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية
  التشكيلية )جسفت(.

فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل  عينة حول الستجابات التكرارات والنس  المئوية إل :(5م ) جدول رق
 .اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية لدى عينة من رواد الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(

 العبارة   م
 وافقأ

 وافقأ ال محايد وافقأ تماما  
 وافقأال 

 مطلقا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب 

1 
العلمي، والر ى الثقافية بين الفني و تيسير تبادل اإلنتاج  
 داخل المملكة وخارجها. الفنون هيئات ومؤسسات 

66 34 14 28 4 
4.48 0.8 1 

45.2% 23.3% 9.6% 19.2% 2.7% 

2 
والمشاريع التشكيلية من األفكار    اتحاءنتقديم الدعم ل

 خالل تصميم الواجهات الحاسوبية الخاصة بها.
96 14 2 16 18 

4.07 1.0 3 
65.8% 9.6% 1.4% %11.0 12.3% 

3 
نشر الحراك الفكري ورفع مستوى الوعي الثقافي لدى 

 .في الجوان  الفنية المتنوعة المتلقي جمهور
82 46 12 4 2 

4.38 0.9 2 
56.2% 31.5% 8.2% 2.7% 1.4% 

4 
في  المعرفي والثقافي ستثمارإلتقدم مؤشرات مستقبلية ل

 التصميمات المرئية واإلفتراءية. تمجاال
98 14 10 18 6 

4.10 1.0 4 
67.1% 9.6% 6.8% 12.3% 4.1% 

5 
الفنون والقيام  مفاهيم حولتقديم المشورة العلمية 

 الفنية. بالدراسات الالزمة لرفع مستوى أداء المؤسسات
42 36 38 24 6 

3.58 1.2 9 
28.8% 24.7% 26.0% 16.4% 4.1% 

6 
بجميع أشكالها، وتهيئة بيئة  الوسائ   وريف تقنيةت

 .الثقافة والفنون مجاالت محفزة لالرتقاء ب إفتراءية
56 50 18 18 4 

3.93 1.1 5 
38.4% 34.2% 12.3% 12.3% 2.7% 

7 
تطوير األداء العلمي والمهني ألعضاء الجمعية، ونشر 

 .ثقافة التميز واإلبداع بين الكوادر الفنية
66 40 26 12 2 

3.77 1.0 8 
45.2% 27.4% 17.8% 8.2% 1.4% 

8 
المساهمة في وءع معايير مناسبة في تخصصات 

 .لإلسهام في حركة التقدم الثقافي الجمعية اهتماماتو 
53 32 33 51 25 

3.86 1.1 7 
19.2% 4.1% 17.8% 34.9% 65.1% 

9 
التطوعية  التثقييية المساهمة في تطوير األعمال

 .بصورة إفتراءية المجتمعالبيئة و خدمة لوتنظيمها 
48 28 32 32 6 

3.55 1.3 10 
32.9% 19.2% 21.9% 21.9% 4.1% 

10 
نفتاح على الثقافات األخرى مع التأكيد على الهوية اإل

 .السعودية والمحافظة على الثوابت الدينية
26 40 40 26 14 

3.89 1.1 6 
17.8% 27.4% 27.4% 17.8% 9.6% 

 0.8 3.96 الثاني للمحورالمتوسط العام 
( عبارات، حصلت عبارتين على درجة موافقة تماما وهي  10( أن المحور يتضمن )5يتض  من الجدول رقم ) 

( ويقع هذا  4.38( حيث بلغ متوسطها الحسابي ) 2( والعبارة رقم )4.48حيث بلغ متوسطها الحسابي ) ( 1العبارة رقم )
في حين حصلت العبارات (، 5 -4.21المتوس  في الفئة األولى من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تتراوح بين  )

  3.55( على درجة موافقة ورتبت تنازليا حس  موافقة أفراد الدراسة اذ يتراوح المتوس  بين ) 9، 7،5،  6،10،8،  4، 2)
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(  4.20 - 3.41( وتقع هذه المتوسطات في الفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تتراوح بين )4.07و 
فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي  بدرجة متقاربة على  ون موافق العينةويعني هذا أن أفراد 

واد الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(. حيث بلغ المتوس  الحسابي  في تعزيز المفاهيم الجرافيكية لدى عينة من ر 
 (.  0.8نحراف قدره )إ( وب3.96)

فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في ما مؤشرات : السؤال الثالث للبحثلإلجابة على 
 ؟تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة لدى عينة من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم

نظرا إلرتبا  أهداف الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم؛ بأهداف البحث الحالي، فقد ركزت الباحثة في  
الموائمة بين بنود اإلستبانة، وبين توجهات المؤشرات ذات الطابع المهني المتخصم لمجال التصميم الجرافيكي عمل 

لألخذ في اإلعتبار ان هذا المحور من اإلستبانة يخاط  شريحة نخبوية من مصممي الجرافيك على مستوى المملكة. وقد  
مرتبة بشكل تنازلي   الثالث  المعيارية، إلجابات أفراد العينة على عبارات المحورنحرافات  المتوسطات الحسابية واإل  عتمادإ تمَّ  

(. الذي ُتشير بياناته إلى أن أفراد العينة منقسمين في الرأي )محايد( على كافة عناصر محور  6يوءحها الجدول رقم ) 
جتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلالمؤشرات الدالة على واقع 

ستجابات عينة البحث إ(. كما يتض  أن متوس  52,0نحراف قدره )إ( وب3.07حيث بلغ المتوس  الحسابي ) المعاصرة
دراسة األسالي  الجرافيكية المستخدمة في  ( التي تشير إلى 2( في حدها األعلى أمام العبارة رقم )4.25تراوحت بين )
التعرف إلى أكثر شبكات ( التي تشير إلى 8( في حدها األدنى أمام العبارة رقم )1.27، وبين )ع اإللكترونيةتصميم المواق

 التواصل اإلجتماعي تأثيرا  في التفاعل اإلجتماعي للمصمم. 
شبكات التواصل  فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات عينة حول الستجابات التكرارات والنس  المئوية إل: (6جدول رقم ) 

 .اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية لدى عينة من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم

 العبارة   م
 وافقأ

 أوافقال  محايد وافقأ تماما  
فق أواال 

 مطلقا

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب 

1 
دراسة األسالي  الجرافيكية المستخدمة في تصميم المواقع 
اإللكترونية بهدف تحديد األبعاد المشتركة والمباد  

 .التوجيهية لإلطار المرجعي الخاص بمعايير التصميم

62 50 10 14 10 
3.96 1.2 2 

42.5% 34.2% 6.8% 9.6% 6.8% 

2 
في نشاار  يةالرقم الواجهات توريف عملياات تصمياام

 واسااتثمار المعرفاااة الفنيااة والتربويااة وتيساايرها لفئات المجتمع
22 30 24 50 20 

2.89 1.3 6 
15.1% 20.5% 16.4% 34.2% 13.7% 

3 
دعم البحث العلمي والمساهمة في تنمية االقتصاد المعرفي 

 السعودي. والتصميم في المجتمعالجرافيك  ون لالرتقاء بفن
28 38 34 30 16 

3.22 1.3 5 
19.2% 26.0% 23.3% 20.5% 11.0% 

4 
حث المتخصصين في مجال التصميم الجرافيكي على 
التوجه نحو دراسة القيم الجمالية البراجماتية )قيم جرافيكية 
 تشكيلية، وقيم الدالالت الرمزية، وقيم البيانات التفاعلية(.

54 38 30 24 4 
3.84 1.1 3 

37.0% 26.0% 20.5% 16.4% 2.7% 

5 
لفن التصميم من خالل تبادل  تحديث مفاهيم الجرافيك

 المهنية.الخبرات العلمية والر ى الثقافية والمهارات 
66 40 26 48 98 

1.33 0.47 10 
45.2% 27.4% 17.8% 32.9% 67.1% 

6 68 62 2 12 2 4.25 0.9 
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اإلجتماعي في دعم رصد ومعرفة تأثير شبكات التواصل 
اإليديولوجية المهنية لمجال التصميم الجرافيكي من خالل 

 تعزيز اإلنتماء للمجموعات المرجعية المتخصصة.
46.6% 42.5% 1.4% 8.2% 1.4% 1 

7 
 التصاميم تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية لمؤسسات

 .األعمالريادة الفنون البصرية المتخصصة في خدمة و 
46 50 34 10 6 

3.82 1.1 4 
31.5% 34.2% 23.3% 6.8% 4.1% 

8 
لى أكثر شبكات التواصل اإلجتماعي تأثيرا  في عالتعرف 
 الواجهات الحاسوبية. لتصميمالخصائم البصرية  تحديد

32 74 20 39 107 
1.27 0.44 8 

21.9% 50.7% 13.7% 26.7% 73.3% 

9 
تنمية التفكير العلمي واالبداعي في مجاالت الفن والتصميم 

 .ألعضاءلمن خالل التواصل العلمي وتبادل الخبرات 
32 74 20 14 6 

3.86 1.1 7 
21.9% 50.7% 13.7% 9.6% 4.1% 

10 
استثمار الطاقات المؤهلة وتبني المواه  والمهارات المميزة 

 جيل المستقبل من المصممين السعوديين.المهنية للكفايات  ل
82 46 12 4 2 

3.93 1.1 9 
56.2% 31.5% 8.2% 2.7% 1.4% 

 0.52 3.07 الثالث المتوسط العام للمحور
فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل  حول  الثالث  محور ال( أن 6يتض  من الجدول رقم ) 

يتضمن   اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية المعاصرة لدى عينة من رواد الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم.
( ويقع 4.25( حيث بلغ متوسطها الحسابي )  1، حصلت عبارة واحدة على درجة موافقة تماما وهي العبارة رقم )بنود(  10)

(، في حين حصلت  5 إلى 4.21) هذا المتوس  في الفئة األولى من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تتراوح بين
(  3.96  إلى  3.82اذ يتراوح المتوس  بين )  العينة( على درجة موافقة ورتبت تنازليا حس  موافقة أفراد  7،  4،  1العبارات )

(، بينما 4.20 إلى 3.41ة من فئات المقياس المتدرج الخماسي التي تتراوح بين )وتقع هذه المتوسطات في الفئة الرابع
( على درجة محايدة ورتبت تنازليا حس  موافقة أفراد الدراسة اذ كان متوسطيهما على الترتي  3، 2حصلت العبارتين )

  2.60لخماسي التي تتراوح بين )( وتقع هذه المتوسطات في الفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج ا 3.22 إلى  2.89)
(  على  8،  5منقسمين في الرأي حيال هاتين العبارتين، في حين حصلت العبارتين )  العينة( ويعني هذا أن أفراد  3.41  إلى

( وتقع هذه المتوسطات في الفئة الخامسة من فئات 1.27إلى 1.33على الترتي  )بمتوس  درجة اير موافق مطلقا  
 (. 1.8 إلى 1خماسي التي تتراوح بين )المقياس المتدرج ال

  :البحثفرضية  للتحقق من
هناك عالقة  يفترض البحث أن  قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرءية، من عدمهاالبحث صحة فرءية  للتحقق من

ة مرجعيالعات المجمو شبكات التواصل اإلجتماعي التابع لها تغير عزى لمُ ستجابات أفراد العينة تُ إذات داللة إحصائية في 
Reference Group.  

منصة التواصل   ( بين استجابات أفراد عينة البحث باختالف0.05ال يوجد فروث دالة احصائيا عند مستوى ) عليه 
 (. 7المستخدمة، حس  إحصاء جدول رقم )

شبكات التواصل اإلجتماعي  نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات العينة لكل محور وفقا  لمتغير  :(7) رقم جدول
 Reference Groupة  مرجعيالعات التابع لها المجمو 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
 الداللة القيمة

 المحور األول
 طالب التربية الفنية والفنون عينة 

 0.52 3 1.55 بين المجموعات 
0.54 0.57 

 0.65 142 92.54 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
 الداللة القيمة

  145 94.09 الكلي
 المحور الثاني

عينة من رواد الجمعية السعودية 
 للفنون التشكيلية )جسفت(.

 0.16 3 0.47 بين المجموعات 
 0.62 142 88.60 داخل المجموعات 0.96 0.29

  145 89.07 الكلي
 المحور الثالث

عينة من رواد الجمعية العلمية 
 السعودية للفن والتصميم.

 0.24 3 0.73 بين المجموعات 
 0.28 142 39.2 داخل المجموعات 0.50 0.79

  145 39.93 الكلي
( في جميع المحاور مما 0.05عدم وجود فروث ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( 7يظهر الجدول رقم ) 

لمتغير ختالف  إستجابات أفراد عينة البحث بإيوكد صحة الفرءية التي تشير إلى عدم وجود فروث ذات داللة احصائية بين  
 .Reference Groupشبكات التواصل اإلجتماعي التابع لها المجموعات المرجعية 

 نتائج البحث: 
فاعلية التصميم البرجماتي لواجهات شبكات التواصل اإلجتماعي في تعزيز المفاهيم الجرافيكية لدى  مؤشرات  ( تحديد1)

عينة من طالب التربية الفنية والفنون، عينة من رواد الجمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(، عينة من رواد الجمعية 
 السعودية للفن والتصميم.العلمية 

رصد ومعرفة تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي في دعم اإليديولوجية المهنية لمجال التصميم الجرافيكي من خالل ( 2)
 . تعزيز اإلنتماء للمجموعات المرجعية المتخصصة

مع التأكيد  ل المملكة وخارجهاتيسير تبادل اإلنتاج الفني والعلمي، والر ى الثقافية بين هيئات ومؤسسات الفنون داخ( 3)
 . على الهوية السعودية والمحافظة على الثوابت الدينية

نشر الحراك    ، وتحديث مفاهيم الجرافيك لفن التصميم من خالل تبادل الخبرات العلمية والر ى الثقافية والمهارات المهنية(  4)
 . بمجاالت الفنون البصريةالفكري ورفع مستوى الوعي 

  : توصيات البحث
اإللكترونية بهدف تحديد األبعاد المشتركة والمباد    والمنصات    دراسة األسالي  الجرافيكية المستخدمة في تصميم المواقع (  1)

   التوجيهية لإلطار المرجعي الخاص بمعايير التصميم.
المتخصاااااصاااااين في مجال التصاااااميم الجرافيكي على التوجه نحو دراساااااة القيم الجمالية البراجماتية )قيم جرافيكية   ( دعوة2)

 فاعلية(.تشكيلية، وقيم الدالالت الرمزية، وقيم البيانات الت
بالعمل على  رتقاء بمنظومة التربيااااااااااة الفنيااااااااااة لمجتمع المعرفةالحاسوبية في اإل  اتإستثمار تكنولوجيااااااااااا تصميم الواجه(  3)

 ة.طالباللمصممي المستقبل من  تطوير األداء العلمي والمهني
 المراجع:
 .لنشرلالمجوعة العربية ، المجتمعوسائل التوصل االجتماعى وتأثيرها على  .)2017(، رافي.جوبتا
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 الشباب لدي  االجتماعية  ثقافه المسئولية في اإلجتماعي شبكات التواصل ( . تأثير2017).  اينم مرزوقه ، قويضي
أداب(,   كلية ,شمس عين الجامعي الكويتي. )القاهرة, جامعة الشباب مطبقة على عينه من  دراسة ،الكويتي
 .مارس – , عدد يناير  45المجلد

(. دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدي طلبة  2013) .زهير، الطاهات و  ،عبد الكريم، الديبسي
 .  67,  66ص  1العدد  ,40الجامعات األردنية , دراسات العلوم اإلنسانيه واالجتماعية , المجلد ,

(. منهج البحث في العلوم السلوكية: )الطبعة  ٢٠٠٤معدي؛ العمر، بدران. )القحطاني، سالم؛ العامري، أحمد؛  ل مذه ، 
 الثانية(. مكتبة العبيكان: الرياض.

 .(. فن التصميم: الفلسفة، النظرية، التطبيق. الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم2008الحسيني، إياد حسين. )
 فكار في الفنون التشكيلية. عمَّان: دار مجدالوي للنشر  (. قراءات وأ2011الصاح ، زهير؛ حيدر، نجم؛ محمد، بالسم. )

 .(. دراسات معاصرة في التصميم الجرافيكي. مصر: األهلية للنشر والتوزيع2010الصقر، إياد محمد. )
 . (. التصميم الجيرافيكي في وسائل اإلعالم واإلنترنت. مصر: دار فكر وفن2010شفيق، حسنين. )

 .سيكولوجيه االعالم الجديد . دار فكر وفن للطبعة والنشر والتوزيع( 2013).  حسنينشفيق، 
 (. البراجماتية، قسم التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد.2016الصفار، مهدي ابراهيم. )

المواقع االلكترونية و   ةدراسة للموقع االجتماعي  ر،. تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الجمهو (2012.)محمد  منصور،  
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