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 الباحث                                                                                    

 القضاه خالد صهيب
 

 

  



 ه

 هداءاإل

 وال ... ركبذك إال اللحظات تطيب وال ... بطاعتك إال النهار يطيب وال بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي
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 .(الحبيبة أمي) الحبايب أغلى إلى جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر هاؤ دعا كان من إلى
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 درجة فاعلية التايبوغرافي في تعزيز ملصقات التوعية البيئية 
 ياألردنمن وجهة نظر المصمم 

 :إعداد
 صهيب خالد محمد القضاه

 :إشراف
 وصيف إبراهيم حسين أحمد الدكتور األستاذ

 الملخص

 التوعية ملصقات تعزيز في التايبوغرافي فاعلية درجة مدى استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت
 في يالتايبوغراف استخدام نجاح درجة قياس إلى هدفت كما ،ياألردن المصمم نظر وجهة من البيئية
 من فكارهأ إيصال على المصمم وقدرة الهاشمية يةاألردن المملكة في البيئي التوعوي الملصق إثراء
  سلوكه. تغيير على وقدرتها فيه تأثيرها ومدى ،للمتلقي التايبوغرافي خالل

 إيصال لىع وقدرتها بالتايبوغرافي وعالقتها الملصق عناصر فاعلية درجة على التعرف وكذلك
 باإلضافة ة.الهاشمي يةاألردن المملكة في المتلقي على التأثير في نجاحها ومدى ياألردن المصمم أفكار
 لىإ الفكرة يصالإل اسبةالمن الخطوط استخدام في المصممين ضعف أسباب على التعرف إلى

 المتلقين.

 جميع من ةالدراس مجتمع تكون وقد التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة هذه في الباحث استخدم
 االستبيان رابط إرسال خالل من عشوائية بطريقة العينة اختيار تم حيث عمان، في الجرافيك مصممي

 ،SSSS ببرنامج االستعانة وتم مستجيبا ، 286 النهائية العينة أفراد عدد بلغ حيث لهم، اإللكتروني
 والرتبة المعياري واالنحراف الحسابي الوسطب المتمثلة اإلحصائية االختبارات واستخدام للتحليل

 ة.الدراس أداة ثبات من للتحقق ألفا( )كرونباخ ومعامل ،األسئلة عن لإلجابة والدرجة والمستوى

 على رافيالتايبوغ فاعلية متغير أو لمقياس إحصائية داللة ذو تأثير يوجد أنه الدراسة وبينت
 البيئية. التوعية ملصقات

 المصممين لدى الوعي زيادة ضرورة أهمها: من التوصيات من بعدد الدراسة هذه خلصتو 
 التايبوغرافي ميةبأه للتعريف والندوات الدورات من المزيد عمل التايبوغرافي. مفهوم على نالجرافيكيي

 بحاثواأل اتالدراس من المزيد عمل الهاشمية. يةاألردن المملكة في البيئية التوعوية الملصقات في
 تصميم في ثةالحدي التايبوغرافي اتجاهات استخدامات نشر على العمل الدراسة. بموضوع تختص التي



 م

 اتالتطور  المصمم مواكبة وضرورة الجمهور. على عظيمة تأثيرات من لها لما ،األردن في اإلعالن
 كترونيةلإلا المواقع تصفح خالل من التايبوغرافي، مجال وخاصة الجرافيكي، التصميم عالم في

 لىع للمساعدة الحديثة التايبوغرافي اتجاهات استخدام تشجيع .جديد هو ما كل على واالطالع
 الهاشمية. يةاألردن المملكة في ةالبيئي ةالتوعي عالناتإ بمستوى االرتقاء
 .البيئية التوعية ملصق التايبوغرافي، الجرافيكي، التصميم المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

This study aimed to explore the degree of effectiveness of typography in promoting 

environmental awareness posters from the point of view of the Jordanian designer and to 

study the degree of effectiveness of applying these characteristics to the extent to which 

the recipient remembers and memorizes the word logo. It also aimed to measure the 

degree of success of typography in enriching the environmental awareness poster in the 

Hashemite Kingdom of Jordan. And the designer's ability to communicate his ideas 

through typography to the recipient, the extent of their influence on him, and their ability 

to change his behavior. As well as knowing the degree of effectiveness of the poster 

elements, their relationship to typography, their ability to communicate the ideas of the 

Jordanian designer, and their success in influencing the recipient in the Hashemite 

Kingdom of Jordan. In addition to identifying the reasons for the designer's weakness in 

using appropriate fonts to convey the idea to the recipients. 

The study population consisted of all graphic designers in Amman, where the sample 

was randomly selected by sending them the electronic questionnaire link, as the number 

of the final sample reached 246 respondents, and the SPSS program was used to analyze 

and use the statistical tests represented by the arithmetic mean, standard deviation, rank, 

level and degree To answer questions, and (Cronbach's alpha) to verify the stability of the 

study instrument. 

The study showed that there is a statistically significant effect of a scale or variable 

of the effectiveness of typography on environmental awareness posters. 

This study came out with a number of recommendations, the most important of which 

are: The need to increase awareness among graphic designers on the concept of 

typography. Conducting more courses and seminars to introduce the importance of 



 س

typography in environmental awareness posters in the Hashemite Kingdom of Jordan. 

Carrying out more study and research related to the subject of the study, due to the great 

importance of the topic and in which it is distinguished, by selecting variables that were 

not presented in this study. Working on disseminating the uses of modern typographic 

trends in advertising design in Jordan, because of their great effects on the audience. The 

designer should keep abreast of the developments in the world of graphic design, 

especially the field of typography, by browsing the websites and reading books. 

Encouraging the use of modern typographic trends to help raise the level of environmental 

awareness advertising in the Hashemite Kingdom of Jordan. 

Keywords:  Graphic Design, Typography, Environmental Awareness Poster. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة واهميتها

 المقدمة

 ،عرضها ندع وجذابة مقروءة المكتوبة اللغة لجعل الكتابة وترتيب تقنين فن هو التايبوغرافي

 الخطوط وطول النقاط وأحجام (Typefaces) المحارف اختيار على تنطوي الترتيب وعملية

 ingrn.ke الحروف أزواج بين المسافات وضبط (Leading) الخطوط بين والمسافات

 معبرةو  بسيطة، فنية لوحة إلخراج لةو امح في الحروف استعمال على يعتمد الذي الفن هذا هوو 

 أو يةاإلعالن ادللمو  الحيوية األدوات أهم من طويلة زمنية فترة منذ التايبوغرافي ويعد ،الوقت نفس في

 استعمالب الموضوع ضبط أجل من المصممين جانب من استخدامه عملية تأتي العادة وفي الترويجية،

 في عمالهاست يتم أو التصميم داخل في معينة كلمة على التركيز خالل من أو كبير بشكل الحروف

 الخطوط الفمث المصمم يوصلها رسالة عن عبارة فيه المستعملة الخطوط من نوع كل ويعد ،الشعارات

 الحرة طالخطو  أما واإلبداع الحداثة عن تنم قد الحديثة والخطوط ةقوي شخصيه عن تنم الكالسيكية

 وهكذا. واإلبداع الفكرة على تدل فهي

 الملصقات تعلن وقد ،الصور أو والرسوم الكلمات بين تجمع بسيطة رسالة الملصقات معظم تنقل

 منتجات عن تعلن أن يمكن كما .الفنية المعارض أو األفالم أو المسرحيات من معينة أحداث عن

 في ثيري فالتحفيزي تثبيتي، أو تحفيزي هدف ذات إما والملصقات ،سياسية رسائل تبلغ أو ،تجارية

 .ما شيء عن النظر صرف مهمته التثبيتي أما معين، منتج أو ما شيء في الرغبة النفس

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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 مشكلة الدراسة

 صميميت ضعف ووجود خاص بشكل البيئي التوعوي والملصق العام الملصق صناعة تطور مع

 إيصال لىع قدرتها وعدم المناسبة العملية طريقتها تؤدي ال التي الخطوط من أنواع استخدام سببه

 الموجهة لتوعويةا الملصقات في التايبوغرافي الستخدام السليم غير التوظيف وكذلك للجمهور الفكرة

 التوعوية والملصقات عامة الملصقات في التايبوغرافي مااستخد ثقافة وجود عدم أيضا ،المجتمع إلى

 .خاص بشكل البيئية

 أسئلة الدراسة وفرضياتها

 التساؤالت التي تطرحها هذه الدراسة والتي سيتم اإلجابة عليها الحقا  خالل هذه الدراسة:

 ؟األردن في البيئية ةالتوعي اتملصق في التايبوغرافي استخدام أهمية درجة يه ما .1

 ؟دناألر  في البيئية ةالتوعي اتملصق تعزيز في التايبوغرافي فاعلية درجة يه ما .2

 :وبناء  على أسئلة الدراسة تمت صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد (0.05≤ α) استخدام أهمية درجة في 

 الدراسي المؤهلو  الجنس لمتغير تعزى ،األردن في البيئية التوعية ملصقات في فياالتايبوغر 

 الخبرة. وسنوات

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد (0.05≤ α) التايبوغرافي فاعلية درجة في 

 وسنوات لدراسيا والمؤهل الجنس لمتغير تعزى ،األردن في البيئية التوعية ملصقات تعزيز في

 الخبرة.
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 أهمية الدراسة

 في دورهاو  ةالتوعوي اتالملصق في التايبوغرافي استخدام أهمية من الدراسة هذه أهمية تأتي 

 في البارز ورهود التوعوي الملصق أهمية عن فضال المتلقي على التأثير على والقدرة الفكرة تحقيق

 المجتمع. في الثقافة نشر

 وميةحك مؤسسات عدة من تصدر التي الملصقات في البحث من بد ال أنه الباحث وجد هنا من

 الخضر بحز  الطبيعة، لحماية الملكية االدارةالعام/ األمن مديرية البيئة، )وزارة ذلك أمثلة ومن وأهلية

 (.ياألردن

 تعريف المصطلحات

  Graphic Design: الجرافيكي التصميم

 من تالمشكال وحل المرئي التواصل عملية أنه على الجرافيكي التصميم يعرف :اصطالحيا  

 ويعتبر ضيحية،التو  والرسوم األيقونات واستخدام الفوتوغرافي التصوير التايبوغرافي، استخدام خالل

 األحيان بعض في ولكن االتصاالت، وتصميم المرئية االتصاالت من فرعيا   مجاال   الجرافيكي التصميم

 (.2334 ،جوليوس ،نفيدما( مترادف. بشكل الجرافيكي" "التصميم مصطلح يستخدم

يصال التصميم لخدمة العامة والمبادئ والعناصر المكونات توظيف عملية هو :إجرائيا    الرسالة وا 

 .التجارية للعالمة والئه على لتأكيدل أو قناعته وتغيير فيه للتأثير للمتلقي

 :Poster الملصق

 سطح أو جدار على لتعليقها مصممة المطبوع الورق من قطعة أي هو الملصق :اصطالحيا  

 أن من الرغم على .سواء حد على ورسومية نصية عناصر الملصقات تتضمن ما عادة ،رأسي

 .(,Meinhold 2005) الكتابات مع صورة أو تخطيطيا   رسما   إما يكون قد الملصق
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 ألغراض اتالملصق استخدام يمكن ومفيدة. للنظر الفتة لتكون الملصقات تصميم يتم :إجرائيا  

 تظاهرينوالم والدعاة واألفالم( والموسيقيين األحداث في )خاصة   للمعلنين متكررة أداة هامن كثيرة.

 لفنية،ا األعمال نسخ في أيضا الملصقات تستخدم رسالة. إيصال تحاول التي األخرى والمجموعات

 بيد لية.األص الفنية باألعمال مقارنة   التكلفة منخفضة تكون ما عادة   وهي المشهورة األعمال وخاصة

 التاسع قرنال وخمسينيات عشر التاسع القرن أربعينيات إلى يعود نعرفه، كما الحديث، الملصق أن

  مكنا .م الضخم اإلنتاج وجعلت باأللوان الحجرية للطباعة مثالية الطباعة صناعة كانت عندما عشر

 :Typography التايبوغرافي

 على عتمدت معينة بتقنيات الخطوط استخدام على يعتمد التصميم فنون من نوع هو :اصطالحيا  

 خياله على مالمصم فيها يعتمد معبرة فنية لوحة إلنتاج النقط وحجم الخطوط بين والمسافة الخط حجم

 هو الخط عنصر فكان الهزلية والكتب المطبوعات مصممي عند كانت الفن بداية  .الفني وحسه

 مع الصور لتدمج الفن هذا تطور بعدها القارئ لجذب بصرية كوسيلة واستخدم التصميم في األبرز

 موقف وأ معين شكل أو نص تشكيل أي الحروف، بواسطة التشكيل فن باختصار )هو ،التصميم

 (.2311 ،النادي) (الحروف بواسطة معين

 في جماليةلا ناحيةال إثراء هدفها قواعد ضمن إبداعية رافكأب الحروف تصميم عملية هو :إجرائيا  

 التصميم.

 :Environmental Awareness Poster ملصق التوعية البيئية

 الرغم على المعزولة. واألرقام الحقائق من بدال   والعالقات األفكار لنقل طريقة وه :اصطالحيا  

 النقاط فإن ي،المعان وتوضيح النقاط لتوضيح الواقعية المعلومات تستخدم قد البيئية التوعية أن من

 الجمهور اعدتس عندما فقط الحقائق تقديم يجب الحقائق. وليس االتصال، جوهر هي نفسها والمعاني
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 مضيئة،و  وواضحة داعمة بعناية المختارة الحقائق تكون أن يمكن وتقديره. الرسالة محتوى فهم على

 ذاتها. حد في أبد ا تنتهي ال لكنها

 يئة.الب نظافة على الحفاظ بضرورة المتلقي لتوعية الملصق تصميم عملية هو :إجرائيا  

 الدراسة حدود

 يئية.الب التوعية ملصقات في التايبوغرافي استخدام فاعلية درجة الموضوعية: الحدود 

 الهاشمية. يةاألردن ةالمملك - عمان :المكانية الحدود 

 م. 2323 الصيفي الفصل الزمانية: الحدود  

 معوقات الدراسة
 الحديثة. المصادر على الحصول صعوبة 

 جديدة بيئية مشاكل ظهور. 

 لبيئية.ا التوعية ملصقات بتصميم يشتغلون اللذين المصممين كافة إلى الوصول صعوبة 
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 األدب النظريأوال: 

ن ر الدراسة، والكشف عو اسيتم في هذا الجزء من الدراسة الوقوف على األفكار الرئيسية لمح

صل ل الفو االعالقة بعنوان الدراسة الحالي، حيث سيتناألدبيات من خالل المراجع والمصادر ذات 

 .(ونوغرافيواأليقالرسوم التوضيحية ، الفوتوغرافيالتايبوغرافي، )مكونات التصميم الجرافيكي 

 Graphic Design Components مكونات التصميم الجرافيكيل: والمبحث األ 

مصطلح التصميم الجرافيكي  William Addison Dwigginsصاغ "وليام أديسون دويجنز" 

(، ويعرف التصميم الجرافيكي على أنه عملية التواصل Drucker et. Al, 2009) 1622في عام 

، التصوير الفوتوغرافي Typographyالمرئي وحل المشكالت من خالل استخدام التايبوغرافي 

Photography  واستخدام األيقوناتIconography  والرسوم التوضيحيةIllustration ويعتبر ،

وتصميم  visual communicationالتصميم الجرافيكي مجاال  فرعيا  من االتصاالت المرئية 

، ولكن في بعض األحيان يستخدم مصطلح "التصميم communication designاالتصاالت 

 الجرافيكي" بشكل مترادف. 

رية لألفكار مثيالت بصيقوم مصممو الجرافيك بإنشاء ودمج الرموز والصور والنصوص لتشكيل ت

والرسائل، ويستخدمون تقنيات التايبوغرافي والفنون البصرية وتخطيط الصفحة إلنشاء التراكيب 

 :هم مكونات التصميم الجرافيكي، وفيما يلي بيان ألالبصرية
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 Typography التايبوغرافي .1

يشمل كل المادة المطبوعة للكتب  هو أحد مكونات التصميم الجرافيكي الذيالتايبوغرافي 

والمنشورات الدورية وخاصة  )الصحف والمجالت(، مستخدمة عناصر طباعية مختلفة إلنجاز عمل 

إلحداث تأثير بصري باالعتماد على مجموعة من أنماط  أوفني متميز يساعد في تصفح المطبوعة، 

الخطوط واستخدام أحجام مختلفة منها تناسب جميع الموضوعات المطبوعة سواء )مائل، أسود، 

 (.Hamilton, 2009)األلوان( عن  فضالحروف كبيرة وصغيرة، 

جزئيين  اليونان القديمة، فهو مكون من إلى Typographyيعود أصل مفهوم التيبوغرافيا 

الضغط على جسم لترك أثر طباعي على سطح ما،  أووتعني الدمغ   Typeبمعنىτύπος  ل و األ

 .وتعني الكتابة Graphiaبمعنى   γραφίαوالثاني 

ومقروءة  legibleالتايبوغرافي هو فن وتقنية ترتيب الكلمات لجعل اللغة المكتوبة واضحة 

Readable  وجذابة عند عرضها، ويتضمن ترتيب الكتابة تحديد المحارفTypefaces أحجام ،

، وتباعد الحروف leading ، تباعد األسطرline lengths، أطوال الخطوط point sizesالنقاط 

trackingوضبط المسافة بين أزواج األحرف ، kerning أيضا، ويتم إطالق مصطلح التايبوغرافي 

التي يتم أنشاؤها  symbolsوالرموز  numbersواألرقام  lettersهر الحروف على نمط وترتيب ومظ

 .( ,2335Bringhurst)بواسطة هذه العملية 

منذ قديم الزمان كنا نتواصل بأشكال مرسومة للحاجة الماسة للتواصل البشري، وبقيت هذه 

ري لى للتواصل البصو األ األشكالليجدها اآلخرون وتصبح بمثابة لغة بصرية، وكانت  األشكال

رسومات تصويرية ألشكال الحياة اليومية، مثل األسلحة وبعض النباتات والحيوانات، ومع نمو الرغبة 

في التواصل، تم دمج هذه الصور لنقل األفكار الكاملة التي أصبحت تأخذ شكل أقرب الي القصة 
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 الشكل المرسوم من أوالعالمة المشهد الكامل، ومع تطور اللغة المرئية، أصبح من الممكن رؤية  أو

 حتى بعد مماته.  أومكان آخر  إلىقبل الفرد وفهمها حتى بعد أن ينتقل هذا الفرد 

عام، حيث تبنى مخترعوها  8333لقد ظهرت أقدم أبجدية معروفة في مصر منذ حوالي 

شخصيات مصورة من الكتابة المصرية لتمثيل األصوات بلغة مختلفة. بالنسبة للجزء األكبر، كانت 

 وحدات لغوية أخرى ذات معنى، في المقابل، أوالشخصيات في الكتابة المصرية ترسل كلمات كاملة 

ألبجدي ا التطور تواصللى يمثل صوت ا واحد ا في كلمة واحدة، ومع و ف في األبجدية األكان كل حر 

تعلم  لىإإتقان الكتابة المصرية يتطلب حفظ مئات الشخصيات؛ وإلتقان األبجدية يحتاج المرء  كان

 . (2314 ،محمود) وحدة من هذه الشخصيات 33على األقل 

قبل الميالد، كان الفينيقيون يستخدمون األبجدية، وألن أغلبهم من التجار،  1333بحلول عام 

نظام كتابة فعال لتسجيل المعامالت التجارية، ومع مرور الوقت نمت أشكال  إلىكانوا بحاجة 

 الحروف الفينيقية لتصبح أكثر تجريدية وخطية.

طور  بضعة قرون، ولكن على عكس الفينيقيينوقد تبنى اإلغريق األبجدية من الفينيقيين بعد 

 .اليونانيون أشكال لتمثيل حروف العلة وكذلك المتغيرات في الكلمة

لمها شبه الجزيرة اإليطالية، حيث تع إلىقبل الميالد، امتدت األبجدية اليونانية  033وبحلول عام 

 هناك حينها، وقد تطورت تعديلها لتناسب أصوات اللغة الالتينية السائدة إلىالرومان مما أدى 

روبية و شكل مطابق تقريبا  للصيغة المستخدمة في معظم األبجديات األ إلىاألبجدية الرومانية تدريجيا  

التطورات على األبجدية الفينيقية حتى  الذي يظهر( 1الغربية اليوم، وكما هو موضح في )الشكل 

 روبا:أو األبجدية المعروف اليوم في  إلىالوصول 
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 والعبرية الرومانية ،اليونانية ،الفينيقية الهيراطيقية، الهيروغليفية، األبجدية (:1) الشكل

https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15939/mod_resource/content/4/%CE%95%CE%BD
%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B11.pdf 

 

لقد مر التايبوغرافي عبر التاريخ بالعديد من االختراعات والتطورات لخطوط جديدة وآالت للنحت 

ظهور بعض من خصائص التايبوغرافي المتعارف عليها في  إلىوالطباعة والكتابة، وهو ما أدى 

والتي  serifبات في نهاية األحرف اذن أوزمننا هذا، مثل الخطوط الرومانية التي تحتوي على زيادات 

سفل أ أو تكون هذه الزوائد في أعلى و/ إلىنتجت عن نقش األحرف باإلزميل على الحجر مما أدى 

 .( أدناه3( و )2موضح في الشكلين )وكما هو ) 2311، العربي (هذه الحروف،

https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15939/mod_resource/content/4/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B11.pdf
https://opencourses.uoc.gr/courses/pluginfile.php/15939/mod_resource/content/4/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B11.pdf
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 سيريف نمط ذات خط عائلة (:2) الشكل

https://www.reddit.com/r/typography/comments/bwiwav/new_york_apples_new_serif_typeface_desi
gned_to/ 

 

 
 الحروف أسفل أو و/ أعلى في للزوائد توضيحي شكل (:3) الشكل

-serif-sans-and-serif-between-difference-the-https://www.postprepress.com.au/whats
font/-serif-a-is-typefaces/this 

 

https://www.reddit.com/r/typography/comments/bwiwav/new_york_apples_new_serif_typeface_designed_to/
https://www.reddit.com/r/typography/comments/bwiwav/new_york_apples_new_serif_typeface_designed_to/
https://www.postprepress.com.au/whats-the-difference-between-serif-and-sans-serif-typefaces/this-is-a-serif-font/
https://www.postprepress.com.au/whats-the-difference-between-serif-and-sans-serif-typefaces/this-is-a-serif-font/
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 هي الحالة )األحرف الكبيرة واألحرف الصغيرة(  أيضاألخرى التي ظهرت ومن الخصائص ا

uppercase and lowercase   العلوية كانت صعبة الكتابة أووالتي نتجت ألن الحروف الكبيرة ،

وشغلت مساحة كبيرة من ورق البردي باهظ الثمن في ذلك الوقت، لذا تم تطوير نص أبسط وأكثر 

تكثيفا  وأكثر سهولة، وفي نهاية المطاف تم استخدام األحرف الكبيرة الكالسيكية مع أحرف أصغر، 

ويظهر ، (Arntson, 2007)عين مما شكل سابقة ألسلوب كتابة األحرف الكبيرة والصغيرة مجتم

 ( هذه األحرف ومصادر تطورها وتحورها لتصبح على الشكل الذي نعرفه اليوم.5( و)8الشكلين )

 

 
 lowercase and uppercase والصغيرة الكبيرة األحرف (:4) الشكل

alphabet/-https:.englize.com/the 
 

 

https://www.englize.com/the-alphabet/
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 مصادر عدة من صغيرة إلى كبيرة من األحرف تطور (:5) الشكل

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Evolution_of_minuscule.svg 

 
 Photography الفوتوغرافي التصوير .0

التصوير الفوتوغرافي هو فن وتطبيق وممارسة إنشاء صور لها صفة الدوام، من خالل تسجيل 

، other electromagnetic radiationآخرإشعاع كهرومغناطيسي  أو recording lightالضوء 

، photographic filmكيميائيا  عن طريق مادة حساسة للضوء مثل فيلم التصوير الفوتوغرافي  أو

 .image sensorإلكترونيا  عن طريق مستشعر الصورة  أو

يتم توظيف التصوير الفوتوغرافي في العديد من مجاالت العلوم والتصنيع، فعلى سبيل المثال 

 إلى، واألعمال التجارية، باإلضافة photolithographyيستخدم في الطباعة الحجرية الضوئية 

، film and video productionنتاج األفالم والفيديو إمثل  استخداماته األكثر مباشرة في الفن

 .(,1603Spencer)واالتصال الجماهيري  recreational purposesاألغراض الترفيهية 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Evolution_of_minuscule.svg


13 

 Illustrations التوضيحية الرسوم .3

 late Middle Englishمن اللغة اإلنجليزية الوسطى المتأخرة  Illustrationجاءت أصل كلمة 

الفكري"(: والمستمدة من اللغة الفرنسية القديمة والمأخوذة عن  أو)بمعنى "اإلضاءة؛ التنوير الروحي 

 .illustrate  (Oxford Dictionary, 2020)يوضح، من الفعل illustratioالمصدر الالتيني 

 ،(,1653Cf)عملية  أومفهوم  أوتوضيح مرئي لنص  أوتفسير  أوزخرفة،  هووالرسم التوضيحي 

، مثل الملصقات published mediaويتم تصميم الرسوم التوضيحية للتكامل في الوسائط المنشورة  

والمنشورات والمجالت والكتب والمواد التعليمية والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو واألفالم، وعادة يتم 

واء في شكل س تقديم مثال؛ أيضاتنفيذ الرسم التوضيحي من قبل رسام متخصص، والتوضيح يعني 

 ( يبين مثاال  على الرسوم التوضيحية.6في شكل صورة، والشكل رقم ) أوكتابة 

 
 توضيحية رسوم إدموند إفانز، (: 6الشكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A
5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B2
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 Iconography األيقونوغرافيا .4

، بمعنى "الصورة" وأيضا  من εἰκώνتأتي من األصل اليوناني  Iconographyكلمة األيقونية 

 ."الرسم" أو، بمعنى "الكتابة" γράφεινالكلمة اليونانية األخرى 

ن األيقونية، باعتبارها فرعا  من تاريخ الفن، تدرس تحديد ووصف وتفسير محتوى الصور، إ

وتشمل الموضوعات المصورة، والتكوينات والتفاصيل الخاصة المستخدمة في ذلك، والعناصر األخرى 

 التي توضح األسلوب الفني.

، فيعرف على أنه طريقة للتفسير في التاريخ الثقافي Iconologyأما مصطلح األيقونولوجيا 

 Erwinو"إروين بأنوفسكي"   Aby Warburgوتاريخ الفنون البصرية التي استخدمها "آبي واربورغ" 

Panofsky  وأتباعهم للكشف عن الخلفية الثقافية واالجتماعية والتاريخية لألفكار الرئيسية والمواضيع

 (Roelof, 1994)في الفنون البصرية. 

وعلى الرغم قيام "إروين بأنوفسكي" بالتفريق بين األيقونوغرافيا واأليقونولوجيا، إال أنه لم يتم اتباع 

هذا التمييز على نطاق واسع جدا ، "ولم يتم أبدا  تقديم تعريفات مقبولة من قبل جميع رسامي األيقونات 

من مؤلفي القرن الحادي والعشرين ، في حين يواصل عدد قليل (Paul, 2017)وعلماء األيقونات" 

 .على األيقونوغرافيا ةمثلأ( 0ضح الشكل )يو استخدام مصطلح "األيقونولوجيا" بصفة مستمرة، و 
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 .Iconography األيقونوغرافيا على مثال توضيحي: شكل (:7) الشكل

image/iconography.png-https://www.sketchappsources.com/resources/source 

 The Emerge of Language ظهور اللغة وتطور أنماط الكتابةالمبحث الثاني: 

ى قصار  بذل اإلنسانالتفاهم مع الغير من الشعوب األخرى،  إلىمع ظهور اإلنسان وحاجته 

والحل المناسب الذي يستطيع عن طريقه التواصل والتفاهم مع اآلخر، ولذلك  الطريقةجهده في إيجاد 

رثه الثقافي والالتي اختراع الكتابة  إلىهداه التفكير  علمي من خاللها يستطيع حفظ إنتاجه الفكري وا 

 .2018) حوريه، (ر الزمنيمن الضياع واالندثا

وقد مرت الكتابة بعدة مراحل زمنية قبل أن تبلغ القبول والسهولة في االستخدام، فقد بدأت على 

شكل صور تدل على معاني ومدلوالت ملموسة في الحياة اليومية، وقد تم العثور على بعض النقوش 

 " ألتميرا"في فرنسا و"كهف  Cave Lascaux " سنة في كهف "السكو3533والصور عمرها 

Altamira Cave   (2316خالد، )في إسبانيا. 

https://www.sketchappsources.com/resources/source-image/iconography.png
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يخ حداث إنسان ما قبل التار أفكار وتسجيل الرسومات بداية لتسجيل القصص واألوكانت هذه 

ى     خر صص الصيد والمعارك مع القبائل األوحياته اليومية، فقد عبرت هذه الرسوم عن روايات وق

 .2018)، حوريه (

 التايبوغرافي تعريف

 ،الرسم البياني  γράφεινو نمط τύπος مشتق من الكلمتين اليونانيتين Typography كلمة

ي نمط الرسم البياني وينبع أصولها من صنع األختام والعمالت في العصور القديمة التي يعود أ

 (. 2316، األلف الثاني قبل الميالد )وصيف إلىتاريخها 

موس )قاعلى شاشة الحاسوب.  أوالكتابات في شكل مطبوع ورسم الحروف و  وهو فن تصميم

 (.2315د، أوكسفور 

البداية كانت عند مصممي المطبوعات والكتب الهزلية، فكان عنصر الخط هو األبرز في 

التصميم واستخدم كوسيلة بصرية لجذب القارئ، بعدها تطور التصميم الجرافيكي ليدمج الصور مع 

 .األخرىالعناصر 

ومقروءة  legibleالتايبوغرافي هو فن وتقنية ترتيب الكلمات لجعل اللغة المكتوبة واضحة و

Readable  وجذابة عند عرضها، ويتضمن ترتيب الكتابة تحديد المحارفTypefaces أحجام ،

، وتباعد الحروف leading ، تباعد األسطرline lengths، أطوال الخطوط point sizesالنقاط 

trackingوضبط المسافة بين أزواج األحرف ، kerning أيضا، ويتم إطالق مصطلح التايبوغرافي 

نشاؤها إالتي يتم  symbolsوالرموز  numbersواألرقام  lettersعلى نمط وترتيب ومظهر الحروف 

 (.Bringhurst, 2005)بواسطة هذه العملية 
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لترويجية، ا أوية اإلعالنيعد التايبوغرافي منذ فترة زمنية طويلة من أهم األدوات الحيوية للمواد 

وفي العادة تأتي عملية استخدامه من جانب المصممين من أجل ضبط الموضوع باستعمال الحروف 

 ييتم استعماله ف أن أومن خالل التركيز على كلمة معينة في داخل التصميم  أوبشكل كبير 

ويعد كل نوع من الخطوط المستعملة فيه عبارة عن رسالة يوصلها المصمم، فمثال الخطوط  ،الشعارات

والخطوط الحديثة قد تنم عن الحداثة واإلبداع، أما الخطوط الحرة  قويةالكالسيكية تنم عن شخصيه 

 .(2313يازجي، ) فهي تدل على الفكرة واإلبداع وهكذا

تصميم هي التي تعمل على إحداث الفرق الكبير في الرسالة إن شكل الحروف الطباعية ألي 

فيحدث  لمتلقي،االتي يحملها ويقدمها التصميم للمتلقي، وقد يكون تأثير هذه الحروف نفسيا  قويا  على 

ه، وبالتالي بآخر على قراءة العمل الجرافيكي ومشاهدي أوتأثيرا  سلبيا  قد يوثر بشكل  أوتأثيرا  إيجابيا  

 .المتلقيثرا  ومردودا  سلبيا  لدى سيترك أ

تقنية فنية بصرية في إبداع وتصميم الكلمات والحروف المكتوبة وطريقة تنسيقها  أيضا وهو

وجعلها جذابة ومتناسبة مع فكرة التصميم عندما يتم عرضها على الجمهور. وتنسيق الحروف يتضمن 

اختيار نوع الخط الذي يتناسب مع التصميم، وتحديد حجم وسمك الخط والتباعد بين الحروف وضبط 

 مع التصميمم ءورين، ثم التعديل عليه وعمل إضافة المؤثرات المناسبة التي تتالافين متجبين كل حر 

 .(2316)خالد،  بشكل عام

 مراحل تطور الكتابة

باكتشاف الحروف وُعد هذا االكتشاف من االكتشافات العظيمة التي توصل  بدأ التاريخ المدون 

إذ  ،الحرف الهجائي إلىأول من توصل  إلىليس هناك معلومات دقيقة تشير ولكن  ،إليها اإلنسان

بل تطور الحرف من خالل تضافر كم هائل من  ،لم يكن ذلك مقصورا  على شخص محدد دون غيره



18 

ناس وسائل االتصال بين ال إلىما وصل إليه اآلن، ولم يكن هناك إشارات واضحة  إلىالجهود ليصل 

وجود أشكال ورسوم تواجدت في أماكن مختلفة منها جدران الكهوف  إلىير لكن الدالئل تش قديما  

ا هو ا  وحرفا  مقروءا  كمأن أصبح صوت إلىمراحل تطور الحروف عبر العصور  إلىوالمعابد تشير 

 ((Hamilton, F., 2009س. بين النام مستخد

لقد تطورت الكتابة منذ نشأتها الرتباطها باللغة، فبدأت بالتصوير بالرموز الشكلية والتصويرية 

حياة وير الكتابة بحيث تخدم الطالطور الهجائي، وذلك للحاجة الملحة لت إلىأن وصلت  إلىوالرمزية 

 . (mawdoo3،2323)اليومية العادية، ومن خالل تتبع المراحل التي مرت بها الكتابة )الحروف( 

 فإن مراحل تطورها جاءت على النحو التالي:

 بتفسير اإلنسان بدأ التي المرحلة وهي :pictures (simplified glyphs) التصويرية المرحلة -1

 وصف أو ارهوأفك مشاهداته عن بالتعبير يقوم كان حيث ،بدائية بطريقه اليومية حياته مظاهر

 خطوط. رسم طريق عن اليومية أحداثه

القول ان هذه المرحلة تقوم على أساس رسم الصور المحيطة به، والتعبير عن مشاعره يمكن 

وأفكاره من خالل الرسم، لكن هذه الطريقة لم تكن كافية في التعبير عن المشاعر اإلنسانية، والجوانب 

 .المعنوية
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 التصويرية الكتابة مرحلة (8) شكل
https://hr.izzi.digital/DOS/14196/14217.html 

 

 قدف السابقة، التصويرية للمرحلة امتداد المرحلة هذه :stage Symbolic الرمزية المرحلة -2

 أن ماك خاطره، في يجوب عما للتعبير وقته من الكثير تستغرق المرحلة إن اإلنسان وجد

 لتعبير،ا اختصار المرحلة هذه في ففكر الكهوف، جدران من كبيره مساحات إلى يحتاج ذلك

 لداللةا من تطورت القدم وصورة .باألكل قام الشخص إن على للداللة والفم اليد برسم وقام

 أو الصورة وزتاتج المرحلة هذه فيو الوقوف أو المشي على الداللة إلى فقط القدم على

 فاتوالص واألفعال، األسماء، على تدل   وأصبحت فقط، المادي   الشيء على الداللة العالمة

 العالمة. ُتمث لها التي المادي ة باألشياء الُمرتبطة

https://hr.izzi.digital/DOS/14196/14217.html
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 الرمزية الكتابة مرحلة (9) شكلال
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D

8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9 
 

 نع عاجزة والرمزي ة التصويرية الكتابة بقيت :system Phonetic  المقطع استخدام مرحلة -3

 نحوية أدواتو  وأفعال، أسماء، من تحتويه بما الت امة الُجمل وكتابة التخاطب، لغة عن الت عبير

 لطريقةا فابُتكرت للتعبير، جديدة طريقة عن البحث إلى الحاجة ظهرت هنا من ُمتنو عة،

 الطريقة هذه تقومو  األبجدي ة، الكتابة ثم   بداية ، المقطعي ة بالكتابة ُمتمث لة طريقة وهي الصوتية؛

 ُتسَتخدم وتي ةص مقاطع على للداللة والرمزي ة الصوري ة، للعالمات الصوتي ة القيم استخدام على

 هي مرحلةال هذه كانت لذلك العالمات، تلك ورموز بمعاني شيء   هايربط ال كلمات كتابة في

 لياألص الشكل من جزء اإلنسان استخدم الرمزية المرحلة ففي الكتابة، تطور من امتداد

 ذو المقطع أو الجزء على ركز اإلنسان فإن المرحلة هذه وفي معينة، عملية عن للتعبير

 .ءبالهجا عالقة لها التي الصوتية األبعاد

 لقأط وقد الكتابة بعيد حد إلى تشبه المرحلة هذه :stage Alphabetical الهجائية المرحلة -8

 العلماء يقولو  الكتابة، بدء عصر اسم المسمارية الكتابة فيه نشأت التي الفترة على العلماء

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 أو القديمة( ة)المصري الهيروغليفية الكتابة سواء العربية المنطقة في كانت الكتابة بداية أن

 الرافدين. بالد في المسمارية

ي الكثير من الرموز للتعبير عن المقاطع الصوتي ة الت إلىإن  استعمال الكتابة المقطعي ة يحتاج 

ظهور الكتابة الهجائي ة التي ُتخص ص رمزا  واحدا  للصوت الواحد،  إلىتتكو ن منها اللغة، وأد ى ذلك 

 ويا  مع عدد األصوات التي تتأل ُف منها اللغة،اوبذلك يكون عدد الرموز المستخدمة في الكتابة ُمتس

 .أقل  من ثالثين رمزا   إلىونتج عن ذلك انخفاض عدد الرموز المستخدمة في الكتابة 

أول من أستخدم آلة الطباعة هو  أن حيث ،اع ماكينة الطباعةكانت أهم مرحلة هي اختر  

الرومانية حوالي العام  في عصر اإلمبراطوريةJohannes Gutenberg  يوهانز غوتنبرغ األلماني

  (Wikipedia, 2020) ، معتمدا  على آالت الكبس الموجودة آنذاك.1883

تحسن عملية  إلى، لذا فقد طور نظام طباعة كامل أدى صياغة الذهب كان غوتنبرغ يعمل بمهنة

قيامه  لىإالطباعة خالل جميع مراحلها وذلك بتحويل التقنيات القائمة ألغراض الطباعة، باإلضافة 

ت تصنيع حروف جعلوالتي بنفسه باختراعات مبتكرة. فهناك آلة القوالب اليدوية التي اخترعها مؤخرا  

دقيق ألول مرة وبكميات كبيرة، وكعنصر أساسي يفيد في مشروع الطباعة ممكنة بشكل سريع و 

 .الطباعة برمته

ظهور مفهوم اإلنتاج الضخم للكتب ألول مرة  إلىطريقة خط التجميع في طباعة الكتب أدت 

صفحة  3633في التاريخ. فقد كانت آلة الطباعة الواحدة في عصر النهضة تنتج خالل يوم عمل 

 لطباعة اليدوية، وأقل من ذلك بالنسخ اليدوي. صفحة با 83مقارنة  بــ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 Erasmus" و"إيراسماس Martin Luther (1843-1586) "لوثركتب المؤلفين مثل "مارتن 

 .حققت أعلى مبيعا  حيث تم بيعها بمئات اآلالف في زمنهم (1866-1536)

 التايبوغرافي التصميم عناصر

لكل مهنة عدة قواعد وأساسيات التي يجب االلتزام بها للحصول على عمل نهائي متقن،  

له بعض القواعد التي يجب االلتزام بها، لكن هذا ال يجب أن يقف حائال  أمام التجريب  أيضاالتصميم 

 .(2316، )وصيف للحصول على أعمال مميزة تتسم باالبتكارية

 الجزء سوف نقوم بتوضيح أساسيات التايبوغرافي:في هذه 

 في ديةالفر  األحرف على التعرف القارئ بها يستطيع التي السهولة هو :Legibility الوضوح -1

 القدرةب تتعلق التي ... تصميمه في المتأصلة بالخصائص Typeface المحرف وضوح ترتبط النص.

  ضمنتت الوضوح على تؤثر التي النوع تصميم جوانب أن كما اآلخر. عن واحد حرف تمييز على

height-x، (.2316 ،)وصيف وخصائصها األحرف أشكال 

 سهولة القراءة هي السهولة التي يستطيع بها القارئ التعرف :الوضوح يختلف عن قابلية القراءة

على الكلمات والجمل والفقرات. الوضوح هو أحد مكونات سهولة القراءة. تتضمن العوامل األخرى 

التي تؤثر على قابلية القراءة اختيار الخط، وحجم النقطة، والتقنين، والتتبع، وطول الخط، والقيادة، 

 والتبرير.

مدى سهولة قراءة النص ككل، بدال  من  إلى: تشير قابلية القراءة Readabilityالقراءة  قابلية -0

 التعرف على األحرف الفردية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
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هولة ضحة للوثائق كلها تؤثر على سالوابنية الاستخدام الهوامش، والكلمات، وتباعد األسطر، و إن 

، المقروئية، تعتبر منخفضة sans-serifالقراءة. بعض أنماط الخطوط، على سبيل المثال خطوط 

ة كما "اإلدراك" )القدرة على الرؤي إلىوبالتالي تكون غير مناسبة للنصوص، يشير مصطلح "الفهم" 

طباعون يهدف المصممون الو الفهم" )فهم المعنى(،  إلىتحددها القيود المادية للعين( والقراءة "تشير 

 (.2316)وصيف ، ماتحقيق التميز في كليه إلىومصممو الجرافيك الجيدون 

  :Aestheticsجماليات التصميم  -3

اثنين من  وأإن االهتمامات الجمالية في التايبوغرافي تتعامل ليس فقط مع االنتقاء الدقيق لواحد 

م مع اإلخراج الفني للعناصر التي سيت أيضاولكن  للخطوط،المحارف المتوافقة واألحجام النسبية 

 يحاولبشكل جذاب ودال على حسن الذوق، وسط العناصر األخرى. لهذا السبب،  تصميمها

 شيوعا :المبادئ التايبوغرافية، األكثر  إلىالتايبوغرافيون االنتباه 

اختيار ثالثة ألوان كحد أقصى، بحيث تكون منسجمة مع بعضها البعض ومع لون الورقة  .1

 الرسومات. أوواأللوان المهيمنة في الصورة 

 ."اختيار اثنين من المحارف كحد أقصى في الصفحة الواحدة، شريطة "التطابق .2

 .وثالثة أحجاماختيار ثالثة خطوط كحد أقصى  .3

 .للعينين تحديد حجم تباعد األسطر بحيث يكون األمثل واألكثر إرضاء   .8

، والخط greater sizeيجب أن يكون عدد التحسينات المختلفة، مثل حجم الخطوط األكبر  .5

، capitalizationالكبيرة ، والكتابة باألحرف italic fonts، والخطوط المائلة boldيض العر 

والكلمات التي  headlinesوين الرئيسية ا، لون مختلف، كالمستخدم في العنمحرف مختلف أو

 يتم التأكيد عليها داخل الكتلة النصية، محدودا  ومتسقا ، وأن يتم اختياره بحكمة.
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الخطوط السفلية( للتوكيد، فهي كالطاعون، ويجب أال تكون على رأس تعزيز تجنب )استخدام  .6

 آخر.

 آخر بصورة طبيعية. إلىيجب وضع النص بحكمة ليقوم بقيادة العين إدراكيا  من نص  .0

 لىإعبارات )وال ينبغي تقسيم أي عبارة  إلىالعنوان الرئيسي متعدد األسطر يجب أن يجزأ  .4

 سطرين(.

)غير مسموح بكتابة سطر بداية الفقرة في  orphans األيتام أو  widowsيجب تجنب األرامل .6

ل يجب وبالمث ... أسفل الصفحة، كما ال يسمح بالسطر األخير من الفقرة في أعلى الصفحة(

 تجنب العنوان الرئيسي في أسفل الصفحة.

 الصورة. تكما أن السطر األخير من الفقرة يجب أن يتدفق مع األسطر السابقة وال يقف وحده تح

ود هو كان المقص إذاينبغي أال تكون عناصر الطباعة متناثرة كمزيج أزياء في أرجاء الصفحة، إال 

 .توكيد مبدأ المزج

عمودي يسار خط التدفق األيسر ال إلىفي بداية سطر الفقرة يجب أن يمتدا قليال   W و V الحرفان

 .(miller, 2014)أسفله  التي تقعإلعطاء انطباع بصري بأنه يتدفق مع األسطر 

 :سهلة ةوهناك أربعة عوامل حتى تكون القراء

  Typeface الحروف شكل .1

  size Font الحروف حجم .2

  length Line السطر طول .3

  Kerning، leading and tracking والسطور الكلمات بين المسافات .8
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  Typeface ف و شكل الحر  أواًل:

وشكل  ،التي تؤثر على ُيسر قراءة الحروف التايبوغرافيةُيعتبر هذا العامل من أهم العوامل 

 لكمبيوتر،ايظهر بها على الورق بعد الطباعة وعلى شاشة  التيالطريقة  يالحرف هو تصميم الحرف أ

 همها:أتضمن هذا التعريف البسيط عدة نقاط على درجة كبيرة من األهمية يو 

  ،لحروفا من بغيره تصالها بعد إال جيدة غير أو جيدة ُمعينة بطريقة الحرف شكل يظهر ال  -1

 أن يضاأ يجب عليه المطبوع الورق نوع فإن الورق على مطبوعا   إال يظهر ال الحروف شكل أن -2

 .االعتبار في يؤخذ

 .لُمتبعةا الطباعة بطريقة وثيقا   رتباطا  ا يرتبطان حيث ة،عاالطب في الُمستخدم الحبر نوع  -3

(2020 t,baiana) 

 
  الحروف شكل يبين (10) شكل

https://laservoyagernow.hatenablog.com/ 
 

https://laservoyagernow.hatenablog.com/
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  Font size حجم الحرف  -:ثانياً 

 ascender الصواعد فيويبدأ القياس من أعلى جزء  points بالنقاطُيقاس دائما  حجم الحرف 

وة على جزء يسير من البياض في أعلى وأسفل يدخالن عال descender الهوابطأدنى جزء من  إلى

ين رك أي مسافات زائدة بتُ  وعدم ،ضمن حجم الحرف، ويراعى أال تلتصق السطور بعضها ببعض

 .(baianat, 2020) السطور

 

 
 والهوابط والصواعد الحروف حجم يبين (11) شكلال

elements-design/design-https://www.baianat.com/ar/books/graphic 
 

  Line length طول السطر  -:ثالثاً 

 يفطول السطر الذي تتخذه الكتابة على الصفحة وهو من العوامل المهمة التي تؤثر  إلىُيشير 

ما أن ك ،قطع الجمل وبتر المعاني إلىفإذا كان السطر قصيرا  غير عادي أدى ذلك  ،ُيسر القراءة

عيد ويُ  يخطئيبحث عن بداية كل سطر، وقد  القارئزيادة طول السطر عن الحد الُمناسب يجعل 

 كان الموضوع طويال   إذاإرهاقه ومضايقته خاصة   إلىوهذا كله يؤدي  ،طر الذي قرأهقراءة الس

(baianat, 2020). 

https://www.baianat.com/ar/books/graphic-design/design-elements
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  السطر طول (10) شكلال

legability-and-design/readability-and-https://www.baianat.com/ar/books/typography 
 

 :ويتحدد طول السطر وفق ثالثة عوامل مهمة

  حجم ُبنط الحرف Font size 

ال البشرية  العينففالمعروف أن ِصغر حجم الُبنط يتطلب اتساعا  أقل للسطور والعكس صحيح، 

حد التعب  لىإالرأس تحريكا  كثيرا  قد يطول  أوستيعاب األلفاظ دون تحريك حدقة العين اتستطيع 

 .(baianat, 2020) كانت السطور أطول مما يجب إذاوالملل في حالة ما 

 
 الخط بنط حجم (13) شكلال

sizes/-font-determine-https://lizzitremayne.com/finally 

 

https://www.baianat.com/ar/books/typography-and-design/readability-and-legability
https://lizzitremayne.com/finally-determine-font-sizes/
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 شكل المحرف     Typeface 

تساع امنها اتساعا  مختلفا  للحرف عن  ختالف تصميم الحروف الالتينية ُيعطي كل شكلاإن 

ها اآلخر نفراج وبعضفبعض الحروف تميل لال ،الحرف المماثل في تصميمات أخرى للُبنط نفسه

 .(baianat, 2020) نكماشيميل لال

 
  المحروف لشك يببن (14) شكلال

calligraphy-hand-in-serif-sans-and-serifs-are-https://www.quora.com/What 

 

  أنماط نوع الخط Font styles 

الحروف السوداء بتخانة الخطوط وللُمحافظة على كمية البياض الموجود بين خطوط تتميز 

 ألبيضاالحرف وفي فجواته الضئيلة فقد ُوضع في مضمون الحرف األسود اتساعا  أكبر من الحرف 

       امن حجم الُبنط نفسه. وال ينطبق ذلك على جميع الحروف بجميع أشكالها وتصميماته

(baianat, 2020). 

https://www.quora.com/What-are-serifs-and-sans-serif-in-hand-calligraphy
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  الخط نوع أنماط (11) شكلال

 legability-and-design/readability-and-https://www.baianat.com/ar/books/typography 
 

 المسافات بين الكلمات والسطور :رابعاً 

ُيسر القراءة المسافة المعقولة بين الكلمات حيث َيمنع اختالطها  فيويعتبر من العوامل المهمة 

لتقاطها، أما زيادة المسافة بينهما فُيعطى الكتابات منظرا  غير سار بوجود اوَيسهل  القارئعين  في

ار اليس إلى العين الطبيعي للقراءة من اليمين مسارض تر تع rivers of white أنهار من البياض

 .(baianat, 2020) العربي( للقارئ)بالنسبة 

 
 

 والسطور الكلمات بين المسافات (11) شكل 
legability-and-design/readability-and-https://www.baianat.com/ar/books/typography 

https://www.baianat.com/ar/books/typography-and-design/readability-and-legability
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 Awarenesas Environmentalالتوعية البيئية  ات: ملصقالثالثالمبحث 

posters 

 وأنواعه( )تعريفه: الملصق أوال

 :الملصقتعريف 

على أنه  1435عام  John Barry "جون باري"إن من أقدم تعريفات الملصق تعريف الفنان  

غالبا  بطابع جرافيكي مميز من أجل إحداث ردة فعل  إحداهما تتسم أوالصور والكلمات )تركيبه من 

 (.2311، )غيث مرغوبة لدى المشاهد مثل إيصال معلومة(

عبارة عن صفحات مطبوعة من الورق المقوى تعرض في مكان عام وتنقل معظم  هوالملصق 

 وقد تعلن الملصقات عن إحداث معينالكلمات والرسوم والصور  تجمع ةالملصقات رسالة بسيط

 (.2311، )غيث

على شكل  small media ةومن التعريفات للملصق هو عبارة عن وسيله إعالنية مصغر 

تستخدم  Textuel وكتابي Visualحجام تتضمن معلومات ذات طابع بصري تة األو امتفمطبوعات 

 (.Lippert, 2007) غراض دعائية.أل

ان حدث يتم طرحه في مك أومنتج  أوعبارة عن ترويج مؤقت لفكرة  على أنه الملصقكما عرف 

، على الرغم من أن ضمن الملصقات عناصر نصية ورسومية، تتعادة  و عام لالستهالك الجماعي. 

ا بالكامل.  أوالملصق قد يكون إما رسومي ا بالكامل  للنظر  تم تصميم الملصقات لتكون الفتةحيث نص 

متكررة للمعلنين )خاصة  أداةوغنية بالمعلومات. يمكن استخدام الملصقات ألغراض عديدة. إنها 

وصيل ل تو اموعات األخرى التي تح، والمجواألفالم(، والدعاة، والمتظاهرين والموسيقيين، األحداث،
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في إعادة إنتاج األعمال الفنية، وخاصة األعمال  أيضاتستخدم الملصقات كما . معينة ومحددة رسالة

 (.Lippert, 2017) األصلي ، وهي منخفضة التكلفة بشكل عام مقارنة بالعمل الفنيالشهيرة

 :ة الملصقنشأ

تم عرض الملصقات  عام،"ألكثر من مائتي  ،Max Galloوفق ا للمؤرخ الفرنسي ماكس جالو 

 لمارة،اتم تصميمها لجذب انتباه  بصري ا،في األماكن العامة في جميع أنحاء العالم. الالفت للنظر 

راء تشجيعنا على ش أو معينة،إغرائنا لحضور أحداث  أومما يجعلنا على علم بوجهة نظر سياسية، 

 منتصف القرن التاسع عشر إلىيعود  نعرفه،كما  ،الحديثخدمة معينة ". لكن الملصق  أومنتج 

(Guffey, 2015.) 

 بقليل،في أكثر من مائة عام  John Barnikopt جون بارنيكوت ""يكتب خبير الملصقات 

أصبح من المعترف به كشكل فني حيوي يجذب الفنانين على كل مستوى، من الرسامين مثل تولوز 

مزية وحت أنماطها من فن اآلرت نوفو والر االمصممين المسرحيين والتجاريين. تر  إلىلوتريك وموتشا 

 ياتوس األكثر رسمية وملصقات الهبي غير المترابطة غالب ا في الستيناوهاب إلىوالتكعيبية وآرت ديكو 

(Karolina, 2018). 

يين قام عدد من الفنانين الفرنس حيث روبا.أو انتشرت التقنية في جميع أنحاء  ،1463بحلول عام 

 شريت،جول و  لوتريك،وعلى رأسهم هنري دي تولوز  الفترة،المشهورين بإنشاء فن الملصق في هذه 

 فيور،جورج دي و  تشوبراك،وألفريد  أنغوتين،ولويس  بونارد،وبيير  ويليت،وأدولف  جراسيت،ويوجين 

  .(King, 2003)وهينري جابرييل إبيلز 

ا للمشهد. كان فنان ا باإلعالنالفتات ل" األب الروحي" Chéretيعتبر   ،قلم الرصاص وُمصمم 

. واستخدم الشخصيات الالفتة والتباين 1466أسس مكتب ا صغير ا للطباعة الحجرية في باريس عام 
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والمسارح والمنتجات. سرعان ما اجتذبت  للمعارضإعالن  1333أكثر من  ونفذ الزاهية،واأللوان 

 ,Karolina) مصدر دخل إلعالة أنفسهم إلىالصناعة العديد من الرسامين الطموحين الذين احتاجوا 

2018). 

، منذ أقدم العصور، وال سيما في صقات، على شكل لوحات ونشر فواتيروقد اسُتخدمت المل

ا طويال : فقد أعلنت عن مسرحيات شكسبير وجعلت اإلعالن ات. تمتلك الملصقات النصية البحتة تاريخ 

المواطنين على علم بإعالنات الحكومة لعدة قرون. ومع ذلك، كانت الثورة العظيمة في الملصقات 

هي تطوير تقنيات الطباعة التي سمحت باإلنتاج الضخم والطباعة الرخيصة، بما في ذلك تقنية 

 .(King, 2003)األلماني ألويس سينيفيلدر.  1066طباعة الحجرية التي اخترعها في عام ال

تبعت اختراع الطباعة الحجرية، في وقت قريب، صبغيات كريستالية، سمحت بإصدار طبعات 

، انتشرت التقنية في 1463بحلول عام  بالحياة،ضخمة من الملصقات الموضحة في ألوان نابضة 

وفي  ترة،الفروبا. أنشأ عدد من الفنانين الفرنسيين المشهورين فن ملصق في هذه أو جميع أنحاء 

جين غراسي وأدولف ويليت وبيار بونارد ولويس أو مقدمتهم هنري دي تولوز لوتريك وجول شريت و 

 (.Karolina, 2018)أنغوتين وألفريد شوبانك وجورج دي فيوري وهنري غابرييل إبلس 

عشر، كان استخدام فن الملصق واسع النطاق في أجزاء أخرى من  في تسعينات القرن التاسع

مصارعة الثيران. وبحلول نهاية القرن التاسع  إلىروبا، حيث كان يعلن عن كل شيء من الدراجات أو 

فني  كشكلتم رفع مكانة الملصق  ،Belle Époque الحقبة الجميلةعشر، وخالل حقبة عرفت بـ

 Ma Mtres de، أنشأ جولي شيريت سلسلة )1633وعام  1465أبعد من ذلك. بين عام  إلى

l'Affiche Masters of the Posterا تجاري ا فحسب، بل أصبحت اآلن  ( التي لم تصب نجاح 

هذا جين غراسيه من المصممين البارزين المؤثرين لأو بمثابة منشور تاريخي هام. كان ألفونس موتشا و 
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             المنمقة خاصة النساء األشكالروفين بأسلوبهم في فن اآلرت نوفو و الجيل، والمع

(Karolina, 2018.) 

ا من الفن التصويري في العصر الحديث. أصبح فنانو ية نوعا  خاص  اإلعالنأصبحت الملصقات 

 Albert Guillaume "ألبرت جيلوم" و Théophile Steinlen" ثيوفيل شتاينلين" الملصقات مثل 

شخصيات وآخرين  Henri Thiriet"هنري ثيريت" و  Leonetto Cappiello "ليونيتو كابيلو"و

المجالت لإلعالن وكذلك للتعليقات االجتماعية والسياسية  إلىمهمة في يومهم، ونقل شكلهم الفني 

ة في نتالحظ مؤرخة التصميم إليزابيث غيفي "كما بدأت الملصقات الكبيرة والملو  .. في الواقع، كما.

قيادة مساحات الشوارع العامة واألسواق والميادين، أخذ الشكل نفسه احترام ا مدني ا لم ُيمنح للفكر 

 .(Van, Dalen al et, 2332) الفيكتوري

ن التاسع بحلول خمسينيات القر ففي الواليات المتحدة، خضعت الملصقات لتطور مختلف قليال . 

المدينة.  لىإ قادم، جلب ظهور السيرك المتنقل الملصقات الملونة إلخبار المواطنين أن الكرنفال عشر

ة أقدمها كان قطع ا خشبية منتجو بشكل جميل،  ةديد من هذه الملصقات كانت مطبوعفي حين أن الع

ثيرا ما كان ك مزدحم، واأللوان الزاهية،ال هاعن موضوعها، وأسلوب بكميات كبيرة. هذه التقنية، فضال  

يسخر من النقاد المعاصرين. عندما بدأت الطباعة الحجرية الصخرية بإعادة تشكيل الملصقات 

روبية، بدأ الفنانون األميركيون في أخذ الوسيط بشكل أكثر جدية. في الواقع، مع عمل المصممين و األ

 أمريكا. إلىروبا باإلضافة أو ويل برادلي اكتسبت جمهورا  في  أومثل إدوارد بنفيلد، 

األحدث، بدأ الملصق كصورة تواصلية في االنخفاض بعد  اإلعالنا  من خالل وسائل دتحدي 

لى. وكانت جماعات مدنية قد هاجمت الملصق لفترة طويلة، مجادلة بأن هذا و الحرب العالمية األ

إلعالنات. لللملصقات جاء من أشكال جديدة الشكل جعل األماكن العامة قبيحة. لكن التهديد الحقيقي 
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كما أن مجالت السوق الواسعة واإلذاعة والتلفزيون في وقت الحق ولوحات توزيع الفواتير جميعها 

تقلل من ميزانيات التسويق الخاصة بالمعلن. في حين استمر إنتاج الملصقات ونشرها، لم يعد يتم 

ياسية االستخدامات الس تجاهملصقات الر، انتقل عرض اعتبارها شكال  أساسيا  لإلعالن. أكثر وأكث

ي إطار الملصقات ف أصبحتوبالفعل، بحلول منتصف الستينيات من القرن الماضي،  ،والزخرفية

 poster mania، تم وصف جنون الملصق 1664سع نطاقا  ضد الثقافة. وبحلول عام أو تحو ل 

ا الهستيريا الجماعية."  يطلق عليه أحيان   بأنه "في منتصف الطريق بين األزياء وشكل من أشكال

ولكن عودة ظهور هذه الشعبية ظهرت على الملصقات المستخدمة كزخرفة  "،"العصر الذهبي الثاني

 العام.  اإلعالن أووتعبير عن النفس بقدر ما كان االحتجاج 

 أنواع الملصقات: 

ل مرة في منتصف القرن التاسع عشر عندما أصبحت الطباعة و بدأ استخدام الملصقات أل

 بازدياد تالملصقاعمل  ىفقد ازداد االعتماد علالحجرية عملية طباعة أكثر فعالية من حيث التكلفة. 

، عشر اخر القرن التاسعأو حتى  تالحقةقادر ا على إتقان فن الطباعة ال ، حيث أصبحاإلنتاج الضخم

 (.2330، )العسيري لبيع المنتجات خاصة  و  منتشرة،ثم أصبحت ممارسة صناعة الملصقات 

تختلف الملصقات عن الوسائط الفنية األخرى ألنها تتكون بشكل عام من كل من العناصر 

الرسومية والنصية. أحد مناشدات وسائط الملصق للفنانين هو أن الرسم يمكن أن يكون ملفتا  للنظر 

صة رخي الملصقات يمكن أن يكون له دعوة للعمل. إن أونما يكون النص إعالمي ا عادة  وفني ا بي

وأصبحت واحدة من الوسائط المفضلة للمعلنين على مر السنين. اليوم تطورت الستخدامها في 

واع نظرة على األنوسوف يلقي الباحث حمالت الصحة العامة واألكاديميين وأكثر من ذلك بكثير. 

 (.2330، )العسيري من الملصقات وما الذي يجعلها مختلفة عن بعضها البعضالمختلفة 
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 ثالثة مجموعات كالتالي: إلىتقسم أنواع الملصقات 

 الملصق السياسيال: أو 

ل استخدام واسع النطاق للملصقات المصورة ألغراض سياسية أثناء الحرب العالمية أو حدث 

ية. ات التجار اإلعالن الحربية وملصقات التوظيف محللى. وسرعان ما حلت محركات السندات و األ

البسيط في السنوات  Sachplakatقام مصممو الرسوم البيانية األلمان، الذين كانوا رائدين بأسلوب 

التي سبقت الحرب، بتطبيق مواهبهم في المجهود الحربي. الفنانون الذين يعملون لصالح قضية 

 (.2310، )الصباغ بفنهم في زمن الحرب كذلك أيضاالحلفاء قاموا 

 

 

 
 سياسي ملصق (: 17الشكل )
gallery/igphoto/2002104048/-https://www.defense.gov/observe/photo  

https://www.defense.gov/observe/photo-gallery/igphoto/2002104048/
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 سياسيملصق (: 11الشكل )

http://www.signsofconflict.org/ar/Archive/poster_details/1960 
 

 الملصق التجاريثانيا: 

في تسعينات القرن التاسع عشر، كان استخدام فن الملصق ذو استخدام واسع النطاق في أجزاء  

مصارعة الثيران. لقد حظيت  إلىروبا، حيث كان يعلن عن كل شيء من الدراجات أو أخرى من 

العديد من الملصقات بجدارة فنية كبيرة. ويشمل ذلك الملصقات التي ُتعلن عن المنتجات االستهالكية 

 (.2310)الصباغ،  الدوليةوالمعارض  يةوالترفيهية، وكذلك الفعاليات مثل معارض العالم

http://www.signsofconflict.org/ar/Archive/poster_details/1960
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  التجهيزات الرياضيةشركات  إلحدى: ملصق تجاري 19شكل ال
posters-commercial-https://www.behance.net/gallery/10115359/Nike 

 
 

 
 األلمانية ملصق تجاري لشركة "ستادلر": 02شكل ال

-pencil-2B-noris-STAEDTLER-poster-product-http://www.studentshow.com/gallery/59444707/commercial
0 

https://www.behance.net/gallery/10115359/Nike-commercial-posters
http://www.studentshow.com/gallery/59444707/commercial-product-poster-STAEDTLER-noris-2B-pencil-0
http://www.studentshow.com/gallery/59444707/commercial-product-poster-STAEDTLER-noris-2B-pencil-0
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 الملصق التوعويثالثا: 

مساعدة المتلقي على اكتساب الوعي والحس  إلىهو عبارة عن وسيلة اتصالية بصرية تهدف 

حيث لة التأثير في سلوكه نحو األفضل بو اواإلدراك للتعامل مع المشاكل التي تواجهه في الحياة ومح

 (.2310)الصباغ،  يجب أن يكون لفكرة الملصق التوعوي معنى واضح ومفهوم للمتلقي

 

 ضد مخاطر استخدام البالستيك ملصق توعوي: 01شكل ال

-wieloryb-plakat-ekologiczny-zanieczyszczenie-klingerytu-oceanu-mstime.com/przerwahttps://pl.drea

-tle-b%C5%82%C4%99kitnym-na-butelka-torba-odpady-bia%C5%82a-komponowa%C5%82

image132931272 

https://pl.dreamstime.com/przerwa-oceanu-klingerytu-zanieczyszczenie-ekologiczny-plakat-wieloryb-komponowa%C5%82-bia%C5%82a-odpady-torba-butelka-na-b%C5%82%C4%99kitnym-tle-image132931272
https://pl.dreamstime.com/przerwa-oceanu-klingerytu-zanieczyszczenie-ekologiczny-plakat-wieloryb-komponowa%C5%82-bia%C5%82a-odpady-torba-butelka-na-b%C5%82%C4%99kitnym-tle-image132931272
https://pl.dreamstime.com/przerwa-oceanu-klingerytu-zanieczyszczenie-ekologiczny-plakat-wieloryb-komponowa%C5%82-bia%C5%82a-odpady-torba-butelka-na-b%C5%82%C4%99kitnym-tle-image132931272
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 في مصر همية التباعد االجتماعي خالل جائحة كوروناملصق توعوي أل 00ل الشك

-ps://www.elmostaqbal.com/413852/2020/06/22/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1htt
-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa

-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9
%d8%aa/-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9 

 

 كالتالي: تللملصقاوقد ذكر بعض الباحثين والمؤرخين عددا من أنواع أخرى 

 Posters Ad يةاإلعالن الملصقات -1

ا من أكثر صور الثقافة الشعبية التي ال تنسى في القرن اإلعالنأعطتنا الملصقات  ية بعض 

صمدت  التيل، وبارنوم، وبيلي بصنع الملصقات يالعشرين. قامت كل من شركة كوكا كوال، وكام

أمام اختبار الزمن في الثقافة الشعبية. تم توزيع الكثير من ملصقاتهم من خالل الصحف والمجالت، 

 .(2310، )الجراح وحتى تم تعليقها في المدن

https://www.elmostaqbal.com/413852/2020/06/22/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa/
https://www.elmostaqbal.com/413852/2020/06/22/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa/
https://www.elmostaqbal.com/413852/2020/06/22/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa/
https://www.elmostaqbal.com/413852/2020/06/22/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa/
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 Posters Movie السينمائية فالماأل ملصقات -0

هات األفالم استوديو أحد الملصقات األساسية في الثقافة الشعبية على مدى العقود األخيرة. بدأت 

في استخدام أنواع الملصقات هذه عندما أدركت أن إعطاء لمحة عن فيلمها كان وسيلة رخيصة 

 .(2310)الجراح،  لإلعالن للجمهور

 Posters Events حداثاأل ملصقات -3

 وأهذه األنواع من الملصقات في المدن التي تعلن عن األحداث مثل الحفالت الموسيقية  تنتشر

قات التجمعات باستخدام ملص أو. غالب ا ما يتم الترويج ألي نوع من األحداث العامة وخالفهالمعارض 

 حداث وقد عرفت بعض األحداث بملصقاتها أكثر من الحدث نفسه.األ

 Posters Travelling السفر ملصقات -4

ا وجهات مختلفة. غالب ا ما تستخدمه إلىتشجع المشاهدين على السفر  أوهذه ملصقات تعلن 

األمريكية التي بدأت في  WPAوكاالت السياحة وبعض أشهر ملصقات السفر تشمل ملصقات 

 .(2310)الجراح،  الثالثينيات

 Posters Educational تعليمية ملصقات  -1

 البيئات األكاديمية لتسليط الضوء على العمل البحثي. أويمكن استخدام الملصقات في الجامعات 

 وأمصاحبة لخطاب  ندوة أو لمحاضرة هامةيتم استخدام هذا النوع من الملصقات عادة  للترويج 

 ، البحث الفعلي دائم ا هو األهم ألنه ال تتم مراجعته غالب ا مثل البحثمنشور. بالطبع، في التعليم

 .(2310)الجراح، 
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 Blacklight المضيئة ملصقاتال  -1

لخاص اخر الستينيات بسبب التأثير اأو اكتسبت هذه األنواع من الملصقات شعبية ملحوظة خالل 

وحتى  ،ا مهم ا من حركة الثقافة المضادةجزء   تاألشعة فوق البنفسجية. لقد أصبحلها تحت ضوء 

)الجراح،  القديمة تعتبر عناصر قابلة للتحصيل اليوم Black Light بعض ملصقات بالكاليت

2310). 

 : Environmental Awareness Postersة البيئي يةالتوع اتصقلم

ف و اتعلق بالمختوحركة اجتماعية  ، أيديولوجيةية هي فلسفة واسعةالحقوق البيئ أوحماية البيئة إن 

 لىإ، خاصة وأن اإلجراء الخاص بهذه الصحة يسعى بحماية البيئة وتحسين صحة البيئةالمتعلقة 

كبر على . بينما تركز حماية البيئة بشكل أوالنباتات الحيوان، البيئة على اإلنسانيرات تأثير تغدمج 

ئة بين أيديولوجية جمع علم البيوي، ةيأليديولوجيا السياساة الخضراء و الجوانب البيئية والمتعلقة بالطبيع

 البيئية.يديولوجية األو علم البيئة االجتماعية 

لحرجة ات نظام األرض اعملي أوالحفاظ على البيئة الطبيعية وعناصر  إلىوتدعو حماية البيئة 

حماية  وأ، ويمكن اإلشارة إليها على أنها حركة للسيطرة على التلوث مثل المناخ، وترميمها وتحسينها

ات القيلهذا السبب، فإن مفاهيم مثل أخالقيات األرض، واألخ (.Cat, 2009)نوع النباتي والحيواني الت

 هي في الغالب. البيوفيليا، وفرضية البيئية، والتنوع البيولوجي، والبيئة

لة لتحقيق التوازن بين العالقات بين البشر واألنظمة و اإن حماية البيئة في جوهرها هي مح

 الطبيعية المختلفة التي يعتمدون عليها بطريقة تمنح جميع المكونات درجة مناسبة من االستدامة. 

لتعبير وهناك العديد من الطرق المختلفة ل ،والنتائج الدقيقة لهذا التوازن مثيرة للجدلإن المقاييس 

يئية باللون الهتمامات البغالب ا ما يتم تمثيل البيئة واو العملية.  في الممارسةعن االهتمامات البيئية 
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ولكن تم اعتماد هذا االرتباط من قبل الصناعات التسويقية للتكتيك  (PTi, 2016)، األخضر

 .Greenwashing األخضر الغسلالمعروف باسم 

المنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا  رئيسيا  في رفع الوعي البيئي. حيث  أويمكن للحكومة 

 :تعتبر هذه األنشطة ذات أهمية خاصة ولديها فرصة عالية للنجاح لسببين رئيسيين

 وألئك الذين يعيشون في مجتمعات انتقالية أو ، وخاصة بالنسبة لمعظم الناس في المنطقة :ال  أو  

 بيئية في حماية المكان الذي يعيشون فيه واإلدارة المستدامة لمواردهم. لوياتهم الأو ، تكمن فقيرة

السياسات واللوائح البيئية في المنطقة خالل العقد الماضي هي نتيجة مباشرة إن تطوير  :ثاني ا

 بيئة أكثر أمان ا ونظافة. إلىلدعوة الجمهور 

على و  ،من الحقائق واألرقام المعزولةإن التوعية البيئية هي طريقة لنقل األفكار والعالقات بدال  

فإن  ،ية لتوضيح النقاط وتوضيح المعانيالرغم من أن التوعية البيئية قد تستخدم المعلومات الواقع

 ، وليس الحقائق. والمعاني نفسها هي جوهر االتصال النقاط

يمكن أن و  ،يجب تقديم الحقائق فقط عندما تساعد الجمهور على فهم محتوى الرسالة وتقديره

          ، لكنها ال تنتهي أبد ا في حد ذاتهاتارة بعناية داعمة وواضحةتكون الحقائق المخ

(MINKOVA, 2000). 

طلحات مصبمجال ذي صلة  أوتتضمن زيادة الوعي البيئي ترجمة اللغة التقنية لعلم طبيعي 

ومثيرة لالهتمام  ةمرنوأفكار يمكن لغير العالم فهمها بسهولة. كما أنها تنطوي على القيام بذلك بطريقة 

 للجمهور.
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دوات استخدام وتأثير هذه األ، و يستخدم الملصق لخلق الوعي حول البيئة والقضايا ذات الصلة

 / التحول البيئي. ة ترابط زمني فيما يتعلق بالتغيرله عالق

، جذبت البيئة انتباه صانعي القرار والعلماء وحتى المواطنين العاديين في العقدين الماضيين في

بشكل متزايد بقضايا مثل المجاعات، الجفاف،  على وعيأصبحوا  ، الذينأجزاء كثيرة من العالم

ة الكيميائي، مشاكل المواد تلوث الهواء والماء، األعالف، حطب الوقود، ندرة الوقود، الفيضانات

، توانقراض الحياة البرية واألخطار على النباتات والحيوانا طرة واستنفاد الموارد الطبيعيةواإلشعاع الخ

اة حماية الموارد البيئية الطبيعية للهواء والماء والتربة والحي إلىأصبح الناس اآلن يدركون الحاجة  فقد

 عليه اإلنسان. النباتية التي تشكل رأس المال الطبيعي الذي يعتمد 

 
 البيئة مبادئ الحفاظ على  يوضحملصق توعوي بيئي  03الشكل 

posters/poster/video-https://www.postermywall.com/index.php/g/environment 

https://www.postermywall.com/index.php/g/environment-posters/poster/video
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، السياق االجتماعي إلى Meinhold and Malkus "ومالكوسالعالمان "ماينهولد  يشير

لسلوك اثالثة حواجز رئيسية أمام تغيير  على أنهاوالظروف الخارجية والمعايير والعادات الشخصية 

 الرئيسي من أي وعي بيئي هو إحداث تأثير على هذه الحواجز الثالثة للناس. الهدف

ذا لم يتم إعادة و  ،للتوعية البيئية موجودة منذ فترةلقد كانت الدعوة  فقد الرسالة ، تباستمرار نشرهاا 

  حملة ترويجية أخرى. أو، تمام ا مثل أي إعالن تأثيرها على الجمهور

كانت الدعوات لحماية البيئة موجودة ما دام لقد  ،حمالت التوعية البيئية ليست بالشيء الجديد

ر في لى في منتصف القرن التاسع عشو مع إصدار بعض قوانين حماية البيئة الحديثة األ التصنيع،

تشابهة ئي مات ذات الطابع البياإلعالن، وتبدو معظم ما نوعا  ظلت المظاهر كما هي حيث ، بريطانيا

 ، هناك بعض التصميمات واألفكار الرائعة للحفاظ على الرسالة حية واهتمامحد ما. لحسن الحظ إلى

 ئي الجيد؟البي اإلعالنما الذي يجعل والسؤال الذي يطرح هنا هو: ، وثيق الصلة بحياة الناس اليومية

 تقريب ا مثل أي إعالن آخر.

 المستهدف. الجمهور مع التواصل .1
 بسهولة. تذكره يمكن أن .2
يجاز. بسرعة المعلومات يوفر أن .3  وا 
 إجراء. اتخاذ على المستخدم تحث قوية عبارة على يحتوي أن .8
 النزاهة. خامسة: جودة تضمين يمكن ،البيئي الطابع ذات لإلعالنات سبةبالن .5
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 لصق بيئي توعي لحماية البيئة في العالمم 04الشكل 

science-environmental-isc-https://venngage.net/p/72560/4 

 
أصبح  فقد ،، ال يكفي مجرد التشدق بفكرة الممارسات المستدامة والصديقة للبيئةهذه األيامفي 

المستهلكون اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى بشأن الممارسات غير األخالقية التي يمكن اعتبارها 

 أخضر. غسال  

 دف إليه،ما ته ممارسة من، فهذا أقوى بكثير ةبيئي توعيةرسالة يحمل  عرض إعالن مطبوععند 

على البيئة من خالل الممارسات التجارية الضار  تأثيرالقلل من ي الملصق المطبوع أنوهذا يعني 

 المستدامة.

  

https://venngage.net/p/72560/4-isc-environmental-science
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 الملصق التوعويعناصر تصميم 

 كالتالي: هي مراعاتها الواجب الرئيسية العناصر فإن التوعوي الملصق تصميم عند

 والفرعية( )الرئيسية ينو االعن .1

هل ي بشكل يسمجموعة الجمل الصحيحة التي تحمل الرسالة التوعوية للمتلق أوهي الجملة  

 ال تلعب بعداد عمرك، ضد التدخين )ال الحمالت التوعويةين و ا، مثل عنحفظه من قبل المتلقي

ر ثكهذه الجمل أعدينا تفحصي(، وتعتبر أو مكافحة سرطان الثدي ) حمالت وعناوين للتدخين(

راز العنوان بإفي  ياإلعالنما يتفنن المصمم  التوعوي وغالبا   اإلعالنالملصق و العناصر جاذبية في 

، )برغوث البروز لهظهار و ضفاء المزيد من اإلإفي  ننواع الخطوط والظالل واللو أوتمييزه، فيستخدم 

2335). 

  )ياإلعالن )النص المتن .0

 أوكار فاأل أوالشروحات  أوالمعلومات  أوالفقرة التي تحمل في طياتها البيانات  أوهو الكلمة 

تمام به قل ي االهاإلعالن، فيجب على المصمم اإلعالنن يعرفها المتلقي في أاالقتباسات التي يجب 

 (.Jones, 2004) في سياق التصميم ويثير اهتمام المتلقي كثر، بحيث يكون واضحا   أو

 

 (اإلعالن) الملصق في الصورة .3

رافقة، حاجة لكتابات محيان تحمل دون العناصر الملصق، ففي بعض األهم أتعتبر الصورة من  

مم ن يحرص المصأعن ألف كلمة، لذلك يجب  واإلعالنات تغنية في بعض الملصقات وتعد الصور 

درجة  ، بأن تكون علىاإلعالنحتى تحقق أعلى درجات نجاح الملصق و  بنفسهعلى اختيار الصورة 

لقي حتى ن تكون مؤثرة في المتأبموضوع الملصق بشكل رئيسي، و بطة عالية من الوضوح وتكون مرت
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كرة المطلوبة فضافة بعض التأثيرات على الصورة لتقديم الإن نه يمكأ. كما يسهل عليه تذكرها دائما  

 .(2310، الصباغ) بأفضل طريقة ممكنة

 المشغولة البيضاء والمساحات الثقل درجات .4

، كما يجب ترك مساحات الملصق اإلعالنية داخلمن ذلك عدم تكديس العناصر  يوالمعن 

بيضاء لتسهيل حركة العين داخل التصميم وسرعة وسهولة فهم المراد من الملصق، وهذا يعني اتزان 

 .(2335 ،التصميم والعمل على تشكيل الكتلة والفراغ في التصميم )برغوث

 الخلفيات .1

لية، ويفضل ضافة شكإضافة وظيفية وليست إضافتها إكون رضية التصميم فتأالخلفيات وهي 

ية إلعالناوبذلك يضمن المصمم عدم تكديس العناصر  ،عادة وضع تدرج لوني بسيط كخلفية للتصميم

 ،)برغوثن عالإلاعنوان  أوهمية الصورة أبراز إخلفيات التصميم لها دور كبير في في التصميم، ف

2335). 

 والرموز ألشكالوا الخطوط .1

ن ناحية ي أهمية كبيرة مي تستخدم في تصميم الملصق التوعو والرموز الت األشكالإن للخطوط و 

دة كثر مما تختصر العناصر الموجو أية برمز واحد، اإلعالن، فهي تختصر الرسالة ووظيفيةجمالية 

 .(2311 ،يو ا)الر  يصال الفكرةإتساعد وتسهل كما  ي،اإلعالنفي الملصق 

 الكتابية الخطوط انواع .7

، كونها ياإلعالنمن العناصر المهمة في التصميم  typography الحاسوبيةتعد الخطوط  

 للمتلقي، لذلك يجب ية التوعويةاإلعالنيصال الرسالة إ تحمل دالالت ومعاني تسهل من عملية
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ة لنوع الخط يفسد الملصق ويربك المتلقي في فهم الرسال الخاطئفاالختيار  ،استخدامها بحذر شديد

 .(2335، )برغوث المراد منها

 :اللون .1

ساسية في التصميم التي تؤثر في نفسية المتلقي، وكلما كان المصمم حد العناصر األأيعد اللون 

صوب أو  دقأدم على نفسية المتلقي؛ كلما كان ذو خبرة عملية وعلمية في تأثير ووظيفة اللون المستخ

ختيار هداف جمالية ووظيفية، ولعل اأن استخدام اللون في التصميم له أفي اختياراته اللونية، حيث 

 وعويالتذات المضمون ية اإلعالنيصال الرسالة كثر جدوى إلأاللون المناسب يجعل من التصميم 

 (.2310الصباغ، )

 دناألر في : فاعلية التايبوغرافي في ملصقات التوعية البيئية الرابعالمبحث 

 مقدمة
مما سبق يتضح درجة أهمية التايبوغرافي في ملصقات التوعية البيئية على المستوى العالمي 

والدولي، وكيف أن اختيار المحرف المناسب وتفعيل خصائص التايبوغرافي تؤثر بشكل إيجابي في 

طيع تذكر كي يست عالنية، وهو األمر الذي ينعكس على المتلقي باإليجابوضوح وفاعلية الرسالة اإل

الرسالة وحفظها، وبالتالي تغيير سلوكه بما يتالءم مع المعطيات الجديدة ألولويات الدولة في الحفاظ 

 على البيئة وحمايتها.

ة ممثلة في الهاشميية األردنوقد قام الباحث بتضمين البحث أهم الملصقات التي نفذتها المملكة 

 عدة جهات منها:

 وزارة البيئة. 
 رة الملكية لحماية البيئةااإلد. 
  ياألردنالخضر حزب. 
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ث هذه الملصقات التوعوية بغرض دراستها وتحليلها للوقوف على مدى جودتها ححيث يعرض البا

قات التوعية ملصلة اإلعالنية ومدى فاعلية التايبوغرافي في اومدى مالءمة التايبوغرافي فيها للرس

البيئية للتأثير على المتلقي المستهدف بغرض تغيير سلوكه البيئي من أجل المحافظة على نظافة 

 البيئة وحمايتها من أي أخطار محتملة.

 (:1ملصق التوعوية البيئية رقم )

 
 0217 ،األردن-عمان البيئة، وزارة بيئية، توعية ملصق وطن، صرخة (01) شكلال

-%D9%88%D8%B7%D9%86-https://www.rscn.org.jo/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9

-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7

-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7

-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%

-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9 

 

https://www.rscn.org.jo/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.rscn.org.jo/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.rscn.org.jo/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.rscn.org.jo/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.rscn.org.jo/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.rscn.org.jo/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
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وقد غلب  ،(25رقم ) تصميم ملصق التوعية البيئيةالمقطع الرأسي في  اتخذ المصمم الجرافيكي

على التصميم درجات اللون األخضر انطالقا  من مبدأ الحفاظ على البيئة الخضراء وعدم إهدارها 

بالرعي الجائر وزحف العمران، فقد استخدم المصمم أربع درجات من اللون األخضر، وقام بتقسيم 

 تقريبا . 3/5وعلوي  2/5جزأين ... سفلي  إلىالمقطع الرأسي 

ه تالوطنية للنظافة العامة(، وتحتها )وزارة البيئة( وتح )الحملةالجزء السفلي احتوى على عبارة 

في ثالث  بيضاأل، وقد آثر المصمم استخدام التايبوغرافي ب)شعار وزارة البيئة( )شعار المملكة( وتحته

هار يعمل على إظجام مختلفة تبعا  لتسلسل األهمية، وذلك على مساحة من األخضر الداكن الذي أح

 التايبوغرافي بصورة جيدة.

أما الجزء العلوي فهو عبارة عن مساحة من األخضر الفاتح الذي يظهر فيه بقعة مضيئة في 

، ألردناالمنتصف، بداخلها كلمة )صرخة وطن( باللون األخضر المعتدل مشكلة على هيئة خريطة 

، ألصفراشمس بطريقة نصف قوسية باللون الفاتح، يعلوها شعاع  األزرقويعلوها رسم غيمة باللون 

ي، األردنلقي في األعلى لمخاطبة المت األبيضكما تظهر العبارة الرئيسية )بكم نصنع التغيير( باللون 

ي ألردنابيئتنا حياتنا( وهي الرسالة الموجهة للشعب )وتحت عبارة )صرخة وطن( تظهر عبارة مساندة 

 بضرورة المحافظة على نظافة البيئة.

الالفت للنظر خلو الملصق من الصورة، واعتماده بشكل أساسي على التايبوغرافي، مع اللجوء 

الرسم التوضيحي بشكل بسيط للغاية ... ورغم اعتماد المصمم على التايبوغرافي، إال أن اختيار  إلى

ه ذكان بعيدا  في الجزء العلوي عن الجدية في إبالغ الرسالة الهامة، فه Typefacesالمحارف 

 5خدام عن أن المصمم قام باست فضالالخطوط تصلح لقصص األطفال نظرا  لكثرة المنحنيات فيها، 

ن ذلك ال يتوافق مع معايير استخدام التايبوغرافي، والذي وعدد ست أحجام مختلفة، إ خطوط مختلفة،
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لفة بحد وثالثة أحجام مخت تلفة بحد أقصىخمخطوط  3ينص على إمكانية استخدام ما ال يزيد عن 

قي بطريقة المتل إلىتشتيت عين المتلقي عن جوهر الرسالة المراد إيصالها  إلىأقصى. كل ذلك أدى 

 مباشرة وواضحة. 

 (:0ملصق التوعوية البيئية رقم )

 
 0217 ،األردن-عمان البيئة، وزارة بيئية، توعية ملصق التغيير، نصنع بكم (01) شكلال

http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D

8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%

D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%

86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83 

 

(، وقد غلب 26رأسي في تصميم ملصق التوعية البيئية رقم )اتخذ المصمم الجرافيكي المقطع ال

تخدم اس والحيوية فقدن اللون االخضر لون الطبيعة أعلى التصميم اللون األخضر انطالقا  من 

وعلوي  2/5جزأين ... سفلي  إلىمن اللون األخضر، وقام بتقسيم المقطع الرأسي  درجتينالمصمم 

 تقريبا . 3/5

http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
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وغرافي المصمم استخدام التايب، وقد آثر اليوم(همتك بهذا  )بدناالجزء السفلي احتوى على عبارة 

 .ظهار التايبوغرافي بطريقه تلفت انتباه المتلقيإجل أمن  بيضاء وذلكخضر على خلفية باأل

دم خأما الجزء العلوي فهو عبارة عن مساحة من األخضر الفاتح والغامق الذي يظهر وقد است

والذي هو دالله على النقاء والسطوع المعتدل،  األصفر، باللون 2310-8-4 الحملةريخ بداية تا

نع ، كما تظهر العبارة الرئيسية )بكم نصاألصفريعلوها شعاع شمس بطريقة نصف قوسية باللون 

ي نألرداي وهي الرسالة الموجهة للشعب األردنفي األعلى لمخاطبة المتلقي  األبيضالتغيير( باللون 

 بضرورة المحافظة على نظافة البيئة.

ى ل، واعتماده بشكل أساسي علملصق من الصورة والرسم التوضيحيالالفت للنظر خلو ا

بشكل بسيط للغاية ... ورغم اعتماد المصمم على التايبوغرافي، إال أن  التايبوغرافي، مع اللجوء إليه

ي عن الجدية في إبالغ الرسالة الهامة، كان بعيدا  في الجزء العلو  Typefacesاختيار المحارف 

ام باستخدام عن أن المصمم ق فضالفهذه الخطوط تصلح لقصص األطفال نظرا  لكثرة المنحنيات فيها، 

ذلك يتوافق مع معايير استخدام التايبوغرافي، والذي و أحجام مختلفة،  ثالثخطوط مختلفة، وعدد  3

خطوط مختلفة بحد أقصى وثالثة أحجام مختلفة بحد  3ينص على إمكانية استخدام ما ال يزيد عن 

لقي بطريقة المت إلىالرسالة المراد إيصالها  على جوهرالمتلقي  تثبيت عين إلىأقصى. كل ذلك أدى 

 مباشرة وواضحة. 
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 (:3البيئية رقم )ملصق التوعوية 

 

 0217 ،األردن-عمان البيئة، وزارة بيئية، توعية ملصق وطن، صرخة (07) شكلال
w.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7http://ww

%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9
%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%

D9%83 
 

استخدم (، وقد 20رأسي في تصميم ملصق التوعية البيئية رقم )اتخذ المصمم الجرافيكي المقطع ال

لى عفاللون االخضر دل  في التصميم األزرقات اللون جوتدر  المصمم األلوان األخضر واألبيض

استخدامه و  ةالذي هو رمز النقاء والطهار  األبيضاللون  الخضراء واستخدامالحفاظ على البيئة  مبدأ

ر مأة على البيئة ظن المحافأال دالالت على إما هي  ةالنشاط والحيويالذي هو رمز  األزرقللون 

ن ... سفلي جزأي إلىالمقطع الرأسي  المصمم بتقسيم قاموقد ، التأكيد على العيش اآلمنيساعدنا في 

 تقريبا . 3/5وعلوي  2/5

http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
http://www.moenv.gov.jo/Ar/PhotoGalleryDetails/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83
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رسمية  هساس اتخذت كعبار والتي هي في األ (،بيتك األردنكل الجزء السفلي احتوى على عبارة )

شعار )يسر من الملصق وضع المصمم وعلى الجانب األ( حافظ على نظافتها) عبارة وتحتها للحملة

في  واألحمر األبيضاستخدام التايبوغرافي بب نوع المصممالمملكة( وتحته )شعار وزارة البيئة(، وقد 

هار يعمل على إظمختلفة تبعا  لتسلسل األهمية، وذلك على مساحة من األخضر الداكن الذي  أحجام

 التايبوغرافي بصورة جيدة.

الذي يختوي على عدة عناصر  األزرقو  األبيضأما الجزء العلوي فهو عبارة عن مساحة من 

م ، ويعلوها رساألردنكلمة )صرخة وطن( باللون األخضر المعتدل مشكلة على هيئة خريطة منها 

كما تظهر  ،األصفرقوسية باللون  الفاتح، يعلوها شعاع شمس بطريقة نصف األزرقغيمة باللون 

هة خضر وهي الرسالة الموجبتدرجات اللون األ( هذا اليوم التغيير هل سيحدثالعبارة الرئيسية )

الحملة تاريخ نيسان( وهو  4عبارة ) ها، وتحتي بضرورة المحافظة على نظافة البيئةاألردنللشعب 

 .الرسمي

الرسوم و  واعتماده بشكل أساسي على التايبوغرافيالالفت للنظر خلو الملصق من الصورة، 

ل و كالبتراء ومسجد الملك عبداهلل األ ة،ياألردنث قام المصمم برسم بعض الرموز حي التوضيحية،

الرسم التوضيحي بشكل  إلى، مع اللجوء (نيسان 4) ةعبار بيض أبيديين تكتب داخل صندوق  ةمحاط

كان  Typefacesبسيط للغاية ... ورغم اعتماد المصمم على التايبوغرافي، إال أن اختيار المحارف 

اطبة عامه لمختصلح ال بعيدا  في الجزء العلوي عن الجدية في إبالغ الرسالة الهامة، فهذه الخطوط 

خطوط مختلفة،  0صمم قام باستخدام عن أن الم فضال، المنحنيات الحتوائها على الكثير منالناس 

وعدد ست أحجام مختلفة، إن ذلك ال يتوافق مع معايير استخدام التايبوغرافي، والذي ينص على 

خطوط مختلفة بحد أقصى وثالثة أحجام مختلفة بحد أقصى. كل  3إمكانية استخدام ما ال يزيد عن 
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اشرة المتلقي بطريقة مب إلىإيصالها تشتيت عين المتلقي عن جوهر الرسالة المراد  إلىذلك أدى 

 وواضحة.

 (:4ملصق التوعوية البيئية رقم )

 
 ألردنا-عمان البيئة، وزارة ئية،بي توعية ملصق ،البيئية للتوعية الوطنية ةالخط ملصق (01) شكلال

 

 الملصق يمفي تصم األفقيالمقطع  اختلف هنا تصميم مقطع ملصق التوعية البيئية الذي اتخذ

سيط الرسم التوضيحي بشكل ب إلىمع اللجوء  الصورة، التصميماستخدم المصمم في (، وقد 24رقم )

 البيت والذي هو داللة على إلى باإلضافةب واألم واألطفال سره مكونه من األأعن  ةوالذي هو عبار 

لى الرمادي الذي وضع ع إلى باإلضافةالبقاء اآلمن بالبيت وقد غلب اللون األخضر على الملصق 

للون األخضر درجات اعلى التصميم  بقاء في، وحاول المصمم  اإلالخضراء الطبيعةلفية التي تمثلها خ



56 

قد كان و جزأين ...  إلى، وقام بتقسيم المقطع الرأسي مبدأ الحفاظ على البيئة الخضراء انطالقا  من

 .ةيحيضبين الصورة والتايبوغرافي والرسومات التو  ةعن كتله واحده متوافق ةالملصق عبار 

وقد آثر  ،داخل صندوق رمادي (للتوعية البيئيةالوطنية  الخطةعلى عبارة )الجزء السفلي احتوى 

  .)وزارة البيئة( لى جانبها شعاروا  ، سود على الخلفيةالتايبوغرافي األالمصمم استخدام 

 ةطبيع ةساس صور والذي هو باأل أما الجزء العلوي فهو عبارة عن مساحة من األخضر الفاتح

  .ةفي الطبيع ةعلى الحيا ةعشاب حيث استخدمها المصمم للدالللأل

بشكل أساسي على التايبوغرافي، مع  صورة، واعتمد أن الملصق احتوى على الالفت للنظر

ر .... ورغم اعتماد المصمم على التايبوغرافي، إال أن اختيا الرسم التوضيحي بشكل بسيط إلىاللجوء 

ة من المرجو  الرسالة من خالله المصمم وصلأمن التصميم  ءجز في كان  Typefacesالمحارف 

لجزء اوفي  ،والعفوية البساطةط التي تدل على استخدم المصمم الخطو  ىخر أجزاء أوفي  ،اإلعالن

خطوط  5عن أن المصمم قام باستخدام  فضالالجدية في إبالغ الرسالة الهامة، كان هناك العلوي 

معايير استخدام  يتعارض مع دام للخطوطخاالست مختلفة، إن ذلك أحجام ةأربعمختلفة، وعدد 

ة خطوط مختلفة بحد أقصى وثالث ثالثةالتايبوغرافي، والذي ينص على استخدام ما ال يزيد عن 

تشتيت عين المتلقي عن جوهر الرسالة المراد إيصالها  إلىأحجام مختلفة بحد أقصى. كل ذلك أدى 

 واضحة. المتلقي بطريقة مباشرة و  إلى
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  (:1ملصق التوعوية البيئية رقم )

، األردن-، عماناالدارة الملكية لحماية البيئة )عوادم السيارات( ( ملصق توعية بيئية،09شكل )ال  
https://web.facebook.com/rangers.rdep/photos/a.824993001041774/832220020319072 

صميم في ت األفقياتخذ المصمم الجرافيكي المقطع حيث  ،أيضا تصميم هذا الملصقاختلف 

غلب على التصميم حيث  ،وانه لأللنوع المصمم في استخدام(، وقد 26ملصق التوعية البيئية رقم )

 2/5 جزأين ... سفلي إلى األفقيوقام بتقسيم المقطع  األصفر،واللون المكمل له  اللون األخضر

 تقريبا . 5/3وعلوي 

                                ةالملكية لحماية البيئ ةدار الموقع الرسمي لإل يوضحالجزء السفلي 

(www. /ranger.psd.gov.jo،) وذلك على  األبيضوقد آثر المصمم استخدام التايبوغرافي ب

 مساحة من األخضر الداكن الذي يعمل على إظهار التايبوغرافي بصورة جيدة.

رات وقد توضح الخطر المحتق والخارج من عوادم السيا صورة عنأما الجزء العلوي فهو عبارة 

داخلها كلمة ب كتب ،والذي استخدم له المستطيلالفاتح  الرماديمساحة من  استخدم التايبوغرافي على

https://web.facebook.com/rangers.rdep/photos/a.824993001041774/832220020319072
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دارة الملكية لحماية مع تحيات اإل/واء حياتك ال تلوثه بعادم مركبتكاله/أخي المواطن اختي المواطنة)

 .د والذي هو رمز الوقار والسيادةسو ة( باألالبيئ

بشكل أساسي على  ة، واعتماد المصممواحد صورة احتوى علىالملصق  أنالالفت للنظر 

كان  Typefacesالتايبوغرافي، ورغم اعتماد المصمم على التايبوغرافي، إال أن اختيار المحارف 

 ضالفجدية في إبالغ الرسالة الهامة، عن الوكان الهدف منه البحث في الجزء العلوي  ما نوعا   جيدا  

مختلفة، إن ذلك يتوافق  جامثالثة أح مختلفة، وعددال من الخطوط 2م عن أن المصمم قام باستخدا

خطوط مختلفة  3مع معايير استخدام التايبوغرافي، والذي ينص على إمكانية استخدام ما ال يزيد عن 

جوهر  لىععين المتلقي  لفت انتباه إلىبحد أقصى وثالثة أحجام مختلفة بحد أقصى. كل ذلك أدى 

 ة. المتلقي بطريقة مباشرة وواضح إلىالرسالة المراد إيصالها 

 (:1ملصق التوعوية البيئية رقم )

 
 ، األردن-عمان (،الحرجية الثروة) البيئةاالدارة الملكية لحماية  ملصق توعية بيئية (،32شكل )ال

https://web.facebook.com/rangers.rdep/photos/a.824993001041774/829738013900606 

https://web.facebook.com/rangers.rdep/photos/a.824993001041774/829738013900606
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هذا الملصق حيث اتخذ المصمم الجرافيكي المقطع  المصمم فيبدع أكما في الملصق السابق قد 

وان حيث غلب (، وقد نوع المصمم في استخدام لألل33في تصميم ملصق التوعية البيئية رقم ) األفقي

جزأين ...  ىإلوقام بتقسيم المقطع الرأسي  ،األصفرعلى التصميم اللون األخضر واللون المكمل له 

 تقريبا . 5/3وعلوي  2/5سفلي 

                         ةالملكية لحماية البيئ دارةوى على الموقع الرسمي لإلالجزء السفلي احت

(www. /ranger.psd.gov.jo) ، وذلك على ،األبيضالمصمم استخدام التايبوغرافي بوقد آثر 

 مساحة من األخضر الداكن الذي يعمل على إظهار التايبوغرافي بصورة جيدة.

احة ستخدم التايبوغرافي على مسوقد االغابات على  صوره تدل أما الجزء العلوي فهو عبارة عن

 /طنةأختي المواخي المواطن أبداخلها كلمة ) من الرمادي الفاتح والذي استخدم له المستطيل، كتب

والذي سود ون األة( باللدارة الملكية لحماية البيئمع تحيات اإل ةوطنية لنحافظ عليها نظيف ةالغابات ثرو 

 .هو رمز الوقار والسيادة

بشكل أساسي على  أن الملصق احتوى على صورة واحدة، واعتماد المصممالالفت للنظر 

كان  Typefacesورغم اعتماد المصمم على التايبوغرافي، إال أن اختيار المحارف  التايبوغرافي،

 ضالف الجدية في إبالغ الرسالة الهامة،في الجزء العلوي وكان الهدف منه البحث عن  جيدا  نوعا ما

مختلفة، إن ذلك  ثالثة أحجامالخطوط المختلفة، وعدد  نوعين من عن أن المصمم قام باستخدام

خطوط  3ع معايير استخدام التايبوغرافي، والذي ينص على إمكانية استخدام ما ال يزيد عن يتوافق م

على لمتلقي عين ا لفت انتباه إلىأقصى. كل ذلك أدى مختلفة بحد أقصى وثالثة أحجام مختلفة بحد 

 المتلقي بطريقة مباشرة وواضحة.  إلىالرسالة المراد إيصالها  جوهر
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 (:1رقم )ملصق التوعوية البيئية 

 
 ، األردن-عمان األردني، حزب الخضر ،ملصق توعية بيئية اخضر،كن ( 31شكل )ال

http://gpoj.blogspot.com/p/blog-page_25.html 
 

(، وقد غلب 31في تصميم ملصق التوعية البيئية رقم ) االفقياتخذ المصمم الجرافيكي المقطع 

تخدم ، فقد اسمبدأ الحفاظ على البيئة الخضراء على التصميم درجات اللون األخضر انطالقا  من

 جزأين ...  إلىالرأسي اللون األخضر، وقام بتقسيم المقطع  من درجاتاثنين المصمم 

تواجد بها عنوانين الحزب على  ةحجام مختلفثالث دوائر بأاحتوى على  ، والذياليمينالجزء 

وقد احتوى ( ياألردنحزب الخضر ) الحزب وفوقها شعار، Social Media التواصل االجتماعي

، وقد آثر المصمم ةرباع الدائر أ ةثالث ةجر مشكلشوراق البأمحاطة  األردنخارطة الشعار على 

http://gpoj.blogspot.com/p/blog-page_25.html
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في ثالث أحجام مختلفة تبعا  لتسلسل األهمية، وذلك على  خضر الداكناألاستخدام التايبوغرافي 

 الذي يعمل على إظهار التايبوغرافي بصورة جيدة. األبيضمساحة من 

الذي يظهر فيه بقعة مضيئة في  الداكنفهو عبارة عن مساحة من األخضر  األيسرجزء الأما 

 جرة.سم توضيحي لشواجد بها ر مت األصفرمستخدم صورة مصباح كهربائي باللون المنتصف، 

باألبيض  (GO GREEN … FOR JORDAN)عبارة الملصق على  أسفلوقد احتوى 

( وهي الرسالة الموجهة األردنأخضر عشان كن عبارة ) في األعلىي، و األردنالمتلقي  لمخاطبة

 ي بضرورة المحافظة على نظافة البيئة.األردنللشعب 

، واعتماده بشكل أساسي على ةالبسيط الصورة احتوى علىالملصق  أنالالفت للنظر 

، نجليزيةباإل العربيةومحاولة دمج األحرف  التايبوغرافي، ورغم اعتماد المصمم على التايبوغرافي،

الجدية في إبالغ الرسالة و  البساطةيدل على  كان في الجزء العلوي Typefacesاختيار المحارف و 

ن أن ع فضال، يصالهاإالمراد  ةالملصق والرسال إلى نظار المتلقي أتلفت الهامة، فهذه الخطوط 

ذلك يتوافق مع معايير استخدام و أحجام مختلفة،  3خطوط مختلفة، وعدد  3المصمم قام باستخدام 

خطوط مختلفة بحد أقصى وثالثة  3التايبوغرافي، والذي ينص على إمكانية استخدام ما ال يزيد عن 

تشتيت عين المتلقي عن جوهر الرسالة المراد عدم  إلىأحجام مختلفة بحد أقصى. كل ذلك أدى 

 المتلقي بطريقة مباشرة وواضحة. إلىإيصالها 
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 الدراسات السابقةثانيا: 

 : الدراسات العربيةأوال

 عربيال الرقمي التيبوغرافي التصميم بعنوان: منشور بحث (0021) محمد ،الرازق عبد دراسة .1
 .الحروف اتصال وقضايا

اتصال الكتابة العربية عدة قضايا أمام التمثيل الكامل للحرف العربي على الخالصة: يضم 

الحاسوب، مثل تشابك الحروف وتداخلها، وتعدد مستويات الكتابة وكذا التموضع الدينامي لعالمات 

الشكل، بصورة تفاعلية مع كل تأثير لعوامل المحاذاة. لقد كان للطباعة اآللية آثارها على عالقة 

ربي بالحاسوب وتصميمه رقميا. ولعل فكرة الحروف المركبة لتمثيل عالقات التشابك الحرف الع

وتداخل الحروف خير مثال على ذلك. إن توالد الحروف العربية بعضها من بعض، في عالقات 

منتظمة، في حالي الوصل والفصل، لعب دورا  كبيرا  في جمالية الخط العربي. ولعل تبنيها في المجال 

ي مجال بية، على األقل فيعطي مقاربة مالئمة لحل العوائق الناتجة عن اتصال الكتابة العر  الرقمي قد

 التصميم.

 صميمالت مجلة التطبيقية، الفنون بكلية الرابع الدولي المؤتمر) (0211) عمران حسن، دراسة .2
 صميمت على وأثرها الالتينية الطباعية الخطوط تصميم بعنوان: (مصر. – القاهرة الدولية،

 الحديث العربي الطباعي الخط

 :إلىهدفت هذه الدراسة 

  التعرف على مدى تأثير تصميم الخطوط الالتينية على تصميم الخطوط الطباعية العربية من

نتاج الخطوط الطباعية العربية والمزاوجة   ةوغرافيالتايبخالل التطبيقات الحديثة لتصميم وا 

typography matchmaking  
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  خدمة الشركات والمؤسسات التي باتت تعتمد في األساس على االنتشار في محيط العالم العربي

االتجاه نحو توصيل المعلومات من خالل هوية الشركة وأهمها الخطوط الطباعية الالتينية  إلى

  .الشركاتوالعربية المعتمدة لدى 

  اعتمد الباحث في تلك الدراسة على تحليل االتجاهات الحديثة لمصممي الخطوط الطباعية

العربية في االعتماد على الخطوط الالتينية في إخراج خط طباعي عربي متوافق مع الخط 

ومن خالل عمليات البحث وجد الباحث أن هذا االتجاه نتج عنه تصميمات  للشركة،الالتيني 

 العربي الحديث.جديدة لشكل الحرف 

 السلوكية المظاهر بعض معالجة في الملصق دور بعنوان: (2007) عصام ،العسيري دراسة .3
 .المجتمع في

 : إلىهدف البحث: يهدف البحث 

  توضيح الدور العالجي والتربوي الذي يقوم به فن الملصقات باعتباره أحد أنواع الفنون التشكيلية

باإلسهام في معالجة بعض المظاهر السلوكية في المجتمع سواء كانت هذه السلوكيات حميدة 

سلوكيات ذميمة يراد مكافحتها ومقاومتها كاألخالق  أويراد زرعها وتدعيمها كفضائل األخالق 

 الرذيلة والتصرفات المشينة.

  ح وضع الملصق في مكانه الصحي إلىتحديد المواصفات النظرية والعلمية المتكاملة والرامية

 وتحديد مفهومه بوضوح.

 االهتمام بالملصق كظاهرة فنية متكاملة وشكل من أشكال اإلبداع الفني واالبتكار الذهني... 
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 عالنإل االنتباه تحقيق في ودورها البنائية العالقات بعنوان: (0221) شيماء الوائلي، دراسة .4
 أنموذجاً  المجلة

إن أي تصميم خاضع لمجموعة من القوى التي تساهم بمجموعها في إنشاء عالقات تعمل على 

ذا ما أصبح هنالك أي خلل في هذه  التصميم،تطاير األواصر الداخلية للعناصر المكونة لذلك  وا 

 وأإحداها فإن ذلك يعني التفكك والرقاقة ومن ثم عدم القدرة على األداء بالوظيفة المرجوة  أوالقوى 

ظيفية العناصر )مدى و  قيامها بالتعبير عن المدى الحقيق لهذه الوظيفة وبذلك تتجلى مشكلة بما يلي:

 تصاميم اإلعالنات في المجالت العراقية(. إلىواألسس في جذب االنتباه 

البحث في تسليط الضوء على جوانب مهمة في آليات اشتغال العناصر واألسس تتلخص أهمية 

 الفنية من أجل تحقيق االنتباه لتصاميم إعالنات المجلة.

 عالنإ فكرة تصميم في العربية التايبوغرافيا دور بعنوان: ،(0214) اهلل هبة العاصي، دراسة .5
 .مبتكرة بصرية كلغة المجلة

 :إلىهدف البحث  

أنماط التيبوغرافيا العربية الكالسيكية والمبتكرة في تصميم فكرة إعالن المجل كلغة  دراسة دور

لتعرف على او  بصرية مبتكرة لالستفادة مما تنطوي علية من قيم جمالية وتشكيلية تثرى االعالن.

دراسة و  أسباب القصور في استخدام التيبوغرافيا العربية في تصميم أفكار اعالني إلعالن المجلة.

 األصول العربية والكتابات الكالسيكية القديمة.

 دىل البيئي الوعي تنمية في االتجاهية الملصقات أثر بعنوان: (0217) والء الصباغ، دراسة .6
 .اليرموك جامعة في الجميلة الفنون كلية طلبة

الهدف من هذه الدراسة هو دراسة تأثير الملصقات على تنمية الوعي البيئي لدى طالب الفنون 

الجميلة في جامعة اليرموك. ولتحقيق هدف الدراسة، أعد الباحث مقياسا  من تسع وأربعين أربع فقرة 
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اية البيئية مثالثة أبعاد: الوعي البيئي عن طريق إعادة التدوير مع ثمانية عشر فقرة. الح إلىمقسمة 

فقرة، حيث تم تأكيد  16فقرة، والوعي البيئي لترشيد استهالك المياه ولديها  15الستهالك الطاقة ولها 

صدقها والتحكيم واالستقرار. تم اعتماد نهج شبه تجريبي للمجموعات غير المتساوية. لذلك تم اختيار 

امعة اليرموك في الفصل ( طالب من كلية الفنون الجميلة في ج643( طالب من أصل )880)

. أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق معنوي عند مستوى 2316/2310الدراسي الثاني للعام الدراسي 

(α = 0.05 ،( بين متوسطي قياس األبعاد للتوعية البيئية وأبعادها )الوعي البيئي بإعادة التدوير

 كلية الفنون الك المياه( بين طالبالوعي البيئي لترشيد استهالك الطاقة، الوعي البيئي ترشيد استه

األعضاء الذين ) المجموعة إلىلم يروا( تم نسبه  المشاهدة،في جامعة اليرموك حسب المجموعة )

 .(رأوا ملصقات التوعية مقارنة بالمجموعة التي لم يروها

 السياسي الملصق تصاميم في النفسية األهداف بعنوان: (0223) خليف الجبوري، دراسة .7
 العالمي

  البحث:ملخص 
تنوعت المصادر اإلبداعية بتنوع الوسائل التعبيرية في السياسة واألدب والفنون الجميلة، ومنها 

الملصقات السياسية التي كان لها دور واضح في التعبير عن الحالة الكفاحية واالحتجاج الرافض 

رية للفنانين، الالحتالل، وتنطق في أسلوبيتها ومعالجتها التقنية لمختلف الموضوعات بالتجليات االبتك

ة المعبرة عن التأثيرات النفسي البصرية وكذلكوالحدسية التفاعلية مع الرؤى والتوصيفات المشهدية 

الطاقة اإلنسانية. وكان الملصق السياسي أحد أهم الوسائل اإلعالمية والدعائية في ميدان الحرب 

نه يسهم المستويات، فضال  عن أالنفسية، لما يمتلكه من قوة في مخاطبة العقول والنفوس من مختلف 

  المتلقي.في إثارة وتنمية الوعي السياسي والفكري لدى 
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 لدى التدخين ظاهرة من للحد التوعوي اإلعالن أثر بعنوان: (0217) أمل الدجاني، دراسة .8
 .يةاألردن الجامعات في الطلبة

التعرف على أثر اإلعالن التوعوي لظاهرة التدخين المحدود على الطالب  إلىهدفت هذه الدراسة 

( 833ية الخاصة، ولتحقيق هذا الغرض، تم اختيار عينة الدراسة المكونة من )األردنفي الجامعات 

فحص  . جمع البيانات، تمهذه األدواتطالب باستخدام عينة طبقية عشوائية، واستخدمت اثنتين من 

 ها واالتساق. أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:كل األدوات لصحت

ية الخاصة من وجهة نظر الطالب األردنكان انتشار ظاهرة التدخين بين الطالب في الجامعات  -

 متوسط.

ية ألردناكان مستوى توظيف إعالنات التوعية لمقاربة ظاهرة التدخين بين الطالب في الجامعات  -

 الخاصة من وجهة نظر الطالب عالية.

 الفكري التطرف مكافحة في اإلعالني الملصق أثر بعنوان: (0217) اسماعيل الجراح، دراسة .9
 .واإلرهاب

الهدف األساسي من هذه الدراسة هو الكشف عن تأثير تصميم ملصقات التوعية حول مكافحة 

ي. بإيجاز، درست الدراسة بعناية التصاميم الفريدة من تلك األردنالتطرف واإلرهاب في المجتمع 

صقات التوعوية التي ثبت أن لها تأثير إيجابي على مكافحة انتشار أيديولوجيات المتطرفين المل

ملصقا كأمثلة.  21واإلرهابيين والالهوتيات. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تم استخدام 

طالب ا من كبار الطالب التصميم  83أنه تم توزيع استبيان من خمسة مستويات على  إلىباإلضافة 

الجرافيكي في جامعتي اليرموك وجدارة. البنود من األسئلة من المتوقع أن تستنبط آراء المشاركين 

فيما يتعلق بتأثير تصميم ملصق كأداة فعالة لمكافحة التطرف واإلرهاب في منطقة. البيانات التي تم 

 جمعها من مواضيع الدراسة قدمت الدعم للنتائج التالية:
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 في يةالعرب للتيبوغرافيا الجمالية القيم توظيف بعنوان: (0213) وآخرون محمد ،إمام ةدراس  .11
 .األثاث تصميم

إن أهم ما يميز المشتغلون في المحال البصري أن لديهم القدرة على استعمال خيالهم لتطوير 

أفكارهم حتى تشبع حاجات المتلقي الوظيفية والنفسية بطريقة مبتكره فمنذ فجر التاريخ يتصل الجنس 

كانت  افأيام المكتوبة، أوالمصورة  أوالبشري ببعضه من خالل مجموعه من الرموز سواء المرسومة 

 لتصبح بمرور بها،سبل االتصال فهي محددة بمجموعة من العالمات والرموز واألشكال الخاصة 

 الوقت لغة اتصال وسيلة لحفظ المعلومات.

وحيث أن المصمم في احتياج مستمر لتنمية مهاراته في مجال اإلبداع والتفكير حفاظا على 

عربية ضرورة ملحة سعيا  لتأصيل هوية المجتمعات التأتي دراسة التايبوغرافيا العربية  المجتمع،هوية 

وذلك بمعالجة وتحليل تشكيالت التيبوغرافيا وتوظيفها في أعمال تطبيقية كل في مجال تخصصه 

لية وينبع بناء هيئتها من الدراسة التحلي والجمالية،بحيث تحقق أعلى المعايير الوظيفة  العلمي،

 للتيبوغرافيا العربية.

 ثانيًا: الدراسات األجنبية

11.  Kalorth, Nithin (2014) study titled: 

Digital Art and Environmental Awareness: Trends and Scope 

مصطلح عام لمجموعة من األعمال والممارسات الفنية التي على أنه الفن الرقمي تعرف الدراسة 

 (. 2336العرض )بول،  أوالتكنولوجيا كجزء أساسي من عملية اإلبداع و /  تستخدم الرقمية

شكال جنب مع األ إلىالفن الرقمي المعاصر إبداعاته جنب ا توضيح أن  إلىهدفت الدراسة  وقد

(. هناك العديد من 2336الرسم والنحت والموسيقى / فن الصوت )جير،  اللوحات، -الفنية التقليدية 

 مثل األلعاب ومقاطع الفيديو التفاعلية في السوق عبر اإلنترنت.  الفنون الرقمية المبتكرة



68 

( يلعب دور ا هائال  في هذا HCIالتفاعل بين اإلنسان والحاسوب )أن  إلىوقد خلصت الدراسة 

 الوعي.

12.  Hastürk, Gamze Yalvaç (2017), study titled: 

A New Approach to Environmental Education: Poster Activities 

يتم التحقيق في فعالية العديد من األساليب والتقنيات البديلة في العالم النامي وأصبح السؤال 

للمعلمين. لقد اتخذ نظام التعليم هيكال  أكثر  الشائعالسؤال  "كيف يمكننا إعداد أفضل بيئات التعلم؟"

أنشطة  دد،الصاذا نعلم". في هذا "كيف يتعلم الطالب بشكل أفضل" بدال  من "م ديناميكية مع السؤال

بحث عن فاعليتها وتم الفي السنوات األخيرة،  اجتذبت االنتباهالمستخدمة في التصميم البيئي  الملصق

 بشكل كبير.

 األسئلة:عن إجابات  الدراسة بحثتلذلك هذه 

 كيف أثرت فعايات الملصق في البيئات التدريسية. 

 كيف يتم أعداد بيئة التعلم. 

  عمل التقديرات والتقويمكيف يتم. 

أن قدرات األفراد مثل البحث والتحقيق ومراجعة األدبيات  إلى، توصلت الدراسة ونتيجة لذلك

ة تم تطويرها عن طريق االستفادة من العام والمحاضراتواإلبداع وتدريس الموضوع والمسؤولية 

 .الملصق في بيئات التدريس
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 :الثالث الفصل
 واإلجراءات منهجية الدراسة الطريقة

 مقدمة 

هذا الفصل اإلجراءات المتبعة في التحضير للدراسة الميدانية، وعرض لمحة عن  يستعرض

الدراسة واألسلوب الذي تم اتباعه لجمع البيانات  أداةمجتمع وعينة الدراسة، وتقديم شرح بسيط عن 

ة واالستداللية الوصفي اإلحصائيةالالزمة للدراسة، وكذلك قام الباحث باستعراض االختبارات واألساليب 

المستخدمة في التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات واستخالص النتائج، والتي تالئم متغيرات الدراسة 

 المختلفة.

 منهج الدراسة

المستخدمة ما يلي: تحليل الموثوقية )الختبار مدى جودة القياس(،  اإلحصائيةتتضمن التقنيات و 

العالقة بين المتغيرات الرئيسية، أي المتغيرات المستقلة والتابعة( وتحليل وتحليل االرتباط )لفهم 

لدراسة ا واستخدمت تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة(.النحدار المتعدد )لفحص ا

ح ( كونه المنهج األقرب لموضوع الدراسة واألكثر فائدة لتوضيالمنهج الوصفي التحليلي )تحليل كمي

 ى.المحتو 

 مجتمع الدراسة

رجوع حيث تم ال (.)عمان األردنالمصممين الجرافيكيين في  من فئةيتكون مجتمع الدراسة من 

وأخذ أعداد المصممين الجرافيكيين في عمان، حيث تبين أن عدد  نيياألردنجمعية المصممين  إلى

 مصمم ومصممة في عمان. 433المصممين يبلغ عددهم 
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 عينة الدراسة

 نالجرافيكيي من المصممين 286عينة الدراسة من  تتكونالعينة القصدية، وقد  إلىلجأ الباحث 

 حيث تم توزيع االستبيان لهم. األردنفي 

 الدراسة ةأدا

 اآلتي:بحثه وذلك من خالل  أداةقام الباحث بتصميم 

 .ةبيئيال ةعيالتو  اتملصقتحليل استخدام التايبوغرافي في . اختيار عينات استطالعية لغرض 1

 (.)كميتحليل محتوى  ة. بناء استبان2

 داةصدق األ

ث بالتأكد من قام الباحقد يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، و 

 صدق االستبانة بطريقتين:

 صدق المحكمين: -1

مصداقية ووضوح المقاييس التي اعتمدتها الدراسة، قام الباحث بعرض االستبانة الللتأكد من 

ية األردنات التصميم بالجامعات كليمين أعضاء الهيئة التدريسية في على مجموعة من المحك

استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل قد ، و الحكومية والخاصة

ضافة   في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية.وا 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validity: االتساق الداخلي أوال

المقياس  أويقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال 

الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وتعني أن كل فقرة من الفقرات تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه 
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خلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت المقياس ككل، وقد قام الباحث بحساب االتساق الدا

 ه.المقياس نفس أواالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال 

 االستبانةثبات : ثانياً 

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة ونفس اإلجابات لو تم إعادة توزيع 

بعبارة أخرى إن ثبات االستبانة يعني  أواالستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، 

العينة عدة  داالستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفرا

 مرات خالل فترات زمنية معينة.

يقصد بثبات المقياس صحته ودقته وصدقه في قياس المعلومات المتعلقة باألشخاص الخاضعين 

 المشمولين بالدراسة(. أوالذين تم استقصاؤهم  أو)المستجوبين  لالستبيان

 متغيرات الدراسة

 التايبوغرافي واستخدامه في الملصق. : المتغير المستقل

 .الملصقات التوعويةالمتغير التابع: 

 ويمكن بيان العالقة بين متغيرات الدراسة من خالل الرسم التوضيحي التالي

 

 

 

 عداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقةإنموذج الدراسة من أ( 30الشكل )

 المتغير التابع المتغير المستقل

التايبوغرافي واستخدامه في 

 الملصق

 الملصقات التوعوية
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  اإلحصائيةاألساليب 

 التالية: اإلحصائيةاألساليب  استخدمت هذه الدراسة

  الفرضيات. بارالخت النتائج متوسط استخدام ثم الدراسة، متغيرات عن عامة نظرة تقديم الوصفي: التحليل 

 المتغيرات. بين ةالعالق ومعرفة المتغيرات، بين متعددة خطية مشاكل هنالك كانت إن لمعرفة االرتباط: تحليل 

 النتائج. صحة لضمان االنحدار: تحليل اختبار 

 جميع وتقييم ،أكثر أو واحد مستقل ومتغير التابع المتغير بين العالقة لمناقشة المتعدد: االنحدار تحليل 

  الفرضيات.

 الدراسة أداة موثوقية مدى الختبار وذلك ألفا: كرونباخ اختبار.  

 الطبيعي. للتوزيع البيانات خضوع مدى الختبار :سمرنوف  – كولمجروف اختبار 

 للدراسة. المستقلة المتغيرات بين خطي تداخل وجود مدى الختبار التباين: تضخم معامل  

 Statisticalحيث قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

Package for the Social Sciences  (SPSS)اإلحصائي بهدف البرنامج استخدام ، وتم 

الدراسة، وتم استخدام االختبارات المالئمة لمثل هذه النوع  نتائج واستخراج البيانات وتحليلها معالجة

التي تالئم  واالستداللية الوصفية اإلحصائية األساليب من عدد استخدام من البيانات، وكذلك تم

التي النتائج المطلوبة والمرجوة، و  إلىالمختلفة، وتسهم وتساعد الباحث في التوصل  الدراسة متغيرات

 تعطي نظرة واضحة عن الموضوع قيد الدراسة.
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 التالية: اإلحصائيةوقد تم استخدام األدوات 

  Cronbach's Alpha "رونباخكألفا "اختبار  - 1

وذلك لمعرفة درجة مصداقية االستبيان )وثوقية االستبيان(، ودرجة الثبات لفقرات االستبانة 

ككل، وكل مقياس من المقاييس المستخدمة  الدراسة ومتغيرات داةاأل لفقرات االتساق درجة وقياس

 .مجتمعة، وجميع أسئلة االستبيانعلى حدة وجميع هذه المقاييس 

كان يقع بين  إذابوال  ، ومق(%63) كانت نتيجته أقل من إذاا  ويعتبر معامل ألفا كرونباخ ضعيف

 (.%43) كان أكبر من إذا، وممتازا  (%43-%03كانت نتيجته تقع بين ) إذا، وجيدا  (03%-63%)

)المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي  النسب المئوية والتكرارات ومقاييس النزعة المركزية -0

 النسبي( 

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف 

الحسابي لجميع أسئلة االستبيان  عينة الدراسة، ومن مقاييس النزعة المركزية تم احتساب المتوسط

 داما .قاييس النزعة المركزية وأكثرها شيوعا  واستخومتغيراته، ويعتبر المتوسط الحسابي من أشهر م

  مقاييس التشتت - 3

الدراسة  عينة أفراد واتجاهات المعياري لجميع إجابات ومن هذه المقاييس تم استخدام االنحراف

على أسئلة االستبيان، وهذا المقياس من مقاييس التشتت يتميز بكثرة االستخدام وصالحيته لالستخدام 

في الكثير من الحاالت، حيث إنه من المعروف بأنه كلما كانت قيمة االنحراف المعياري صغيرة كلما 

ما كانت ها أقل تشتتا ، وكلدل ذلك على تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة االستبيان وأن

ما  إلىافة باإلض أيضاتلك القيمة المركزية المحددة معبرة عن قيم التوزيع، والعكس صحيح، وكذلك 

سبق فإن يمكن القول بأنه قد تم اختيار االنحراف المعياري من هذه المقاييس كونه يلقى قبوال  كامال  
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ة وفي في التحليالت الكمي اإلحصائيةطرق كمقياس للتشتت لدى كافة اإلحصائيين ومستخدمي ال

 إجراء البحوث العلمية.

  معامل ارتباط الرتب )سبيرمان( - 8

وذلك بهدف قياس شدة العالقة ومعنويتها بين المتغيرات التابعة والمستقلة، واستخدامها في اختبار 

رات كون المتغي "سبيرمان"فرضيات البحث، وسيتم االعتماد بشكل أساسي على معامل ارتباط 

 -محايد -موافق -المدروسة جاءت على صورة رتبية حيث تدرجت اإلجابات بين )موافق بشدة

 يستخدم لدراسة العالقة بين المتغيرات "سبيرمان"معارض بشدة(، وحيث أن معامل ارتباط  -معارض

 في حالة البيانات الالمعلمية.

 المستقل والتابع على النحو التالي: بشكل عام تصنف قوة معامل االرتباط بين المتغيرين

 3.00  xyr .ارتباط ضعيف 

 6.03.0  xyr .ارتباط وسط 

 8.06.0  xyr .ارتباط جيد 

 18.0  xyr   قوي. أوارتباط جيد جدا 

  One sample T-Test)ستيودنت( لعينة واحدة  tاختبار  -1

 وأوذلك بهدف اختبار الفرضيات والحكم النهائي على الفرضيات المطروحة وهل سيتم قبولها 

تجابة كانت متوسط درجة االس إذامرفوضة، ومعرفة ما  أوكانت مقبولة  إذاسيتم رفضها، وتحديد فيما 

 ال؟ أو 3درجة الحياد وهي  إلىقد وصلت 
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عندما يكون حجم العينة أكبر من  Zاالختبار أنه يتم استخدام إحصائية  إلىوتجدر اإلشارة هنا 

، وذلك 30عندما يكون حجم العينة أصغر من  tر ، في حين أنه يتم استخدام إحصائية االختبا30

 .3باالعتماد على المتوسط الفرضي 

)القيمة الحرجة إلحصائية االختبار( اللذان تم استخدامهما  tو  Zوتحسب قيمة إحصائية االختبار 

، من خالل العالقة 3.35من قبل الباحث للتحقق من فرضيات البحث وذلك عند مستوى داللة 

 التالية:













 


n

x
zt

/
,




 

x  ،المتوسط العام  3 يالمتوسط االفتراضي وهو يساو. 

  العام،االنحراف n عدد أفراد العينة. 

 تحليل االنحدار -1

تربط  واستخراج معادلة االنحدار التيعلى المتغير التابع،  لمغرفة وقياس أثر المتغير المستقل

 بين كل من المتغير المستقل والتابع.

 كروسكال واالس( -اختبار الفروق )مان ويتني -7

كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين عدة مجموعات من البيانات، ومعرفة  إذالمعرفة ما 

 -العمر  -)الجنس اتجاهات الفروق وداللتها بين فئات كل متغير من متغيرات العوامل الديمغرافية

 سنوت الخبرة( وتأثيرها على مقاييس الدراسة. -المؤهل العلمي
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 الدراسةإجراءات 
 تم إعداد الدراسة وفق الخطوات التالية:

 المرحلة األولى:

استعراض الدراسات السابقة من أجل أخذ جانب تطبيقي جديد ومن أجل مقارنة نتائجها مع  .1

 النتائج التي سيتم التوصل إليها.

 ثم العمل على إعداد المادة العلمية.  .2

 المرحلة الثانية

تحدد المنهج المتبع في هذه الدراسة بحيث ستتبع المنهج الوصفي )التحليلي( لوصف الخصائص  .1

 نة الدراسة(. يين )عياألردننجاح التايبوغرافي في إثراء الملصق التوعوي من وجه نظر المصممين 

 الذي يتكون من الملصقات التوعوية.تحديد مجتمع الدراسة و  .2

 المرحلة الثالثة

 (:داةتصميم األعداد الفصل التجريبي )هنا سيتم إو 

تحليل مضمون لتحليل أفضل ثالث مؤسسات أردنية من حيث تأثير  استبانةسيتم تصميم  -1

 استخدام التايبوعرافي في الملصق التوعوي الخاصة بهم.

ا ( من خالل عرضهالظاهري )استمارة تحليل المضمون داةثم سيتم استخدام اختبار صدق األ -2

 ات الحكومية والخاصة بالمملكة،جامعالمن المحكمين من ذوي االختصاص من  5على 

الظاهرة الختبار مدى  أوما كانت سوف تقيس المتغير  إذايطلعون على الفئات ويقررون 

 صالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة.

 ثم معرفة مدى االستفادة من هذه التجربة. -3

 ئج التي سوف يتم التوصل إليها.تحققت النتا إذانرى  -8

 ثم وضع التوصيات للباحثين اآلخرين لالستفادة منها. -5
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 :الفصل الرابع
 التحليل اإلحصائي للبيانات 

 مقدمة

ثالثة  إلىينقسم الفصل  SPSSيقدم هذا الفصل نتائج تحليل البيانات التي أجريت على برنامج 

 أقسام رئيسية: 

 .حول معدل االستجابة والملف الديموغرافي للمستجيبين( نظرة عامة على البيانات 1)

 راسة لتحديد صالحيتها وموثوقيتها.( تحليل مدى جودة مقاييس متغيرات الد2)

 .( نتائج النموذج المفترض3)

 معدل االستجابة

( ٪ 133) 286، وتم اعتماد ستبيانات على المجيبين المختارينمجموعة من اال 286تم توزيع 

تأثير على البيانات  إجراء اختبار إحصائي حدودي للبيانات للتأكد من عدم وجود أيمنها. تم 

 افتراض الحالة الطبيعية المطلوب الختبار الفرضيات.المستخدمة و 

زيعها لى االستبيان عند تو دقيقة ع طلوضع شرو  كاملة نظرا   االستبياناتسباب اعتماد أوكانت 

 نترنت منها: على اإل

 ستبيان.جابة عن االالموبايل المستخدم في اإل أويوتر من رد من نفس جهاز الكمبعدم قبول أكثر  .1

 جميعها. ةاألسئلجابة على ال بعد أن يتم اإلإئلة االستبيان التنقل بين اس المجيبينعدم قدرة  .2

 استبيان لم يتم تعبئته من قبل الفئة المستهدفة في الدراسة. أي عدم قبول .3

ذي النقاط الخمس في صياغة اختيار اإلجابات  "ليكرت"ق مقياس تم تصميم هذه االستمارة وف

 الخاصة بالدراسة وهي: األسئلةالمتعلقة ب



78 

 درجات مقياس ليكرت 1جدول ال
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 التثقيل

 
 

  التايبوغرافيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات فاعلية  2 جدولال
 فاعلية التايبوغرافي

 رمز
 السؤال

 نص الفقرة
 معامل
 االرتباط

 
 رمز

 السؤال
 نص الفقرة

 معامل
 االرتباط

Q1 
التايبوغرافي هو اللغة المرئية 
التي نقرأها والموازية للغة 
 المنطوقة التي نتحدثها

0.606**  Q6 

تفوق أهمية التايبوغرافي أهمية 
باقي مكونات التصميم 

الجرافيكي في تصميم ملصقات 
 التوعية البيئية

0.824** 

Q2 
 يعتبر التايبوغرافي وسيلة اتصال

 Q7  **0.823 ياألردنفعالة في المجتمع 

أجد كمصمم أهمية تكامل 
 أوالتايبوغرافي مع الصورة 

 األيقونات أوالرسم التوضيحي 
 التوعية تصميم ملصقاتفي 

 البيئية

0.781** 

Q3 
التايبوغرافي كلغة تخاطب يسهم 

في توجيه سلوكيات األفراد نحو 
 القضايا البيئية المختلفة

0.794**  Q8 

تبرز أهمية التايبوغرافي في 
ية اإلعالنإيصال الرسالة 

ملصقات  مباشرة فيبصورة 
 التوعية البيئية

0.676** 

Q4 

يعمل التايبوغرافي على تفعيل 
الرؤية واالستجابة للتأثير على 
المتلقين وتغيير ثقافاتهم 

 وقناعاتهم

0.809**  Q9 

يختلف تأثير التايبوغرافي 
ملصقات  في-السيكلوجي 

راد األف على-التوعية البيئية 
 تبعا  للخصائص المستخدمة

0.708** 

Q5 
يعي المصمم الجرافيكي أهمية 
استخدام التايبوغرافي في تصميم 

 ملصقات التوعية البيئية
0.530**   



79 

 رمز
 السؤال

 نص الفقرة
 معامل
 االرتباط

 رمز 
 السؤال

 نص الفقرة
 معامل
 االرتباط

Q10 

 ي استخداماألردنيفضل المصمم 
الخطوط التقليدية في تصميم 

ملصقات التوعية البيئية الخاصة 
 بمؤسسات الدولة

0.775**  Q14 

يرتبط استخدام التايبوغرافي في 
تصميم ملصقات التوعية البيئية 

بالبعد المعرفي  األردنفي 
 والفني لدى أفراد المجتمع.

0.767** 

Q11 

 ي استخداماألردنيفضل المصمم 
الخطوط المعاصرة في تصميم 
ملصقات التوعية البيئية التي ال 

 ترتبط بمؤسسات الدولة

0.839**  Q15 
التايبوغرافي له أهمية كبرى في 

ئية التوعية البي تصميم ملصقات
 األردنفي 

0.798** 

Q12 

يمكن االستفادة من اتجاهات 
التايبوغرافي الحديثة في 

ملصقات التوعية البيئية في 
 األردن

0.829**     

Q13 

أسهمت تكنولوجيا المعلومات 
بشكل كبير في تطور 
التايبوغرافي، مما انعكس 

باإليجاب على تصميم ملصقات 
 التوعية البيئية

0.647**     

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 .α= 0.01 داللة مستوى عند إحصائيا   ودال معنوي االرتباط **

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

، %1االستبيان والمقياس الذي تنتمي إليه جميعها معنوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

مما يعني أن جميع المقاييس السابقة تتمتع باالتساق الداخلي، األمر الذي يعني أن كل فقرة من 

فسه الذي يسير )فاعلية التايبوغرافي( تسير في المسار ن فقرات االستبيان فيما يتعلق بالمتغير المستقل

 فيه المقياس ككل.
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 البيئية التوعية ملصقات مقياس -

يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس ملصقات التوعية البيئية 

والدرجة الكلية لكل معيار من هذه المعايير، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 

 ، وبذلك يعتبر المجال صادقا  لما وضع لقياسه.α=  0.05داللة 

 رتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس ملصقات التوعية البيئيةمعامل اال  3جدول ال

 ملصقات التوعية البيئية
 رمز

 معامل نص الفقرة السؤال
 رمز  االرتباط

 معامل نص الفقرة السؤال
 االرتباط

Q1 

يعتبر ملصق التوعية البيئي 
ات التي اإلعالنأحد أهم 

تسهم بشكل فعال في 
معالجة بعض السلوكيات 

 الخاطئةالبيئية 

0.725**  Q9 

التي  textتعمل النصوص 
يتم تضمينها في ملصقات 

 ناألردالتوعية البيئية في 
على تعريف المتلقي ببيانات 
ومعلومات مفيدة تجاه 
 القضايا البيئية المختلفة

0.508** 

Q2 
تجذب ملصقات التوعية 

ي المتلق األردنالبيئية في 
 للرسالة المراد إيصالها

0.746**  Q10 

يؤثر استخدام التايبوغرافي 
في  ملصقات التوعية البيئية 

سيكولوجيا  في  األردنب
 المتلقي

0.697** 

Q3 
تؤدي ملصقات التوعية 

 الغرض األردنالبيئية في 
 منها

0.698**  Q11 

يلعب اختيار نوع الحطوط 
Fonts   دورا  أساسيا  في

إنجاح تصميم ملصقات 
 األردنالتوعية البيئية  ب

0.714** 

Q4 

والصور  تعمل الكتابات
ية التوع في ملصق-والرسوم 
ة على بلورة الرسال –البيئية 

 متلقيال إلىالتي يتم توجيهها 

0.620**  Q12 

 Colorsتسهم ألوان 
 التايبوغرافي في تذكر المتلقي
لملصقات التوعية البيئية في 

 األردن

0.758** 
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 رمز
 معامل نص الفقرة السؤال

  االرتباط
 رمز

 معامل نص الفقرة السؤال
 االرتباط

Q5 

يعزز تفعيل خصائص 
 Typographyالتايبوغرافي

Character Category 
في تصميم ملصقات التوعية 

ة من درج األردنالبيئية  في 
 فاعليته

0.567**  Q13 

وضوح تؤثر درجة 
Legibility مقروئية ودرجة

Readability  التايبوغرافي
في تعزيز ملصقات التوعية 

 البيئية باألردن

0.753** 

Q6 

يسهم استخدام اتجاهات 
التايبوغرافي الحديثة في  
االرتقاء بمستوى تصميم 

ملصقات التوعية البيئية في 
 األردن

0.689**  Q14 
تعمل ملصقات التوعية البيئية 

على مخاطبة  األردنفي 
 الحس البيئي لدى المتلقي

0.649** 

Q7 

تعمل اتجاهات التايبوغرافي 
 Typographyالحديثة

New Trends  على لفت
نظر المتلقي لملصق التوعية 

 بصورة األردنالبيئية في 
 أكثر فاعلية

0.671**  Q15 

يؤثر تصميم ملصقات 
التوعية البيئية على تغيير 

ي األردنثقافات المجتمع 
 والحد من تلوث البيئة

0.553** 

Q8 
تؤثر عناوين ملصقات بشكل 
مباشر في جذب انتباه 

 المتلقي
0.601**   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 . α= 0.01**  االرتباط معنوي ودال إحصائيا  عند مستوى داللة 

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

، %1االستبيان والمقياس الذي تنتمي إليه جميعها معنوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

الستبيان امما يعني أن هذا المقياس يتمتع باالتساق الداخلي، األمر الذي يعني أن كل فقرة من فقرات 
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ي يسير فيه المقياس نفسه الذفيما يتعلق بالمتغير التابع )ملصقات التوعية البيئية( تسير في المسار 

 ككل.

  Reliability االستبانة ثبات -

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة ونفس اإلجابات لو تم إعادة توزيع 

بعبارة أخرى إن ثبات االستبانة يعني  أواالستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، 

العينة عدة  داالستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفرا

 مرات خالل فترات زمنية معينة.

يقصد بثبات المقياس صحته ودقته وصدقه في قياس المعلومات المتعلقة باألشخاص الخاضعين 

 المشمولين بالدراسة(. أوالذين تم استقصاؤهم  أو)المستجوبين  لالستبيان

 Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ 

الختبار مدى صدق وثبات المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة وتقدير وثوقية نتائج االستبيان، 

، حيث تعتبر نتائج االستبيان alpha) (Cronbach's خكرونبافقد قام الباحث باستخدام تحليل ألفا 

عبر عن وي كانت تعكس بشكل أساسي آراء األغلبية مقارنة مع اآلراء الفردية المعارضة، إذاموثوقة 

الذي تتراوح قيمته بين الصفر والواحد. القيم القريبة من الواحد  ذلك من خالل المعامل اإلحصائي 

تعبر عن وثوقية مرتفعة، بينما القيم القريبة من الصفر تعبر عن وثوقية منخفضة، ويمكن التحقق 

من ثبات المقياس المستخدم واتساقه من خالل إعادة تطبيق نفس المقياس على ذات األشخاص 

 تم استقصاؤهم.المشمولين بالدراسة الذين 

لقد تم إجراء اختبار المصداقية )تحليل كرونباخ ألفا( على جميع أسئلة االستبيان المتعلقة بفروض 

ويمكن  ،فراد العينة على أسئلة االستبيانالبحث، وذلك لمعرفة درجة وثوقية االستبيان بين ردود أ
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 ا  ، ويعتبر اختبار المصداقية كرونباخ ألفا ضعيفاباتها معامل االرتباط بين اإلجعلى أن تفسير 

كانت نتيجته  إذا، وجيدا  (%03-%63كان يقع بين ) إذابوال  ، ومق(%63) كانت نتيجته أقل من إذا

 (. %43) كان أكبر من إذا، وممتازا  (%43-%03تقع بين )

يمة وثوقية حيث يبين قيبين الجدول التالي النتائج التي تم الحصول عليها في هذا الخصوص، 

 االستبيان لكل مقياس من المقاييس المستخدمة في الدراسة )متغيرات الدراسة(:

 اختبار الثبات لمقياس فاعلية التايبوغرافي  -1

 نتائج وثوقية االستبيان لمقياس فاعلية التايبوغرافي 8جدول ال

المستخدم المقياس  
عدد 
 األسئلة

 المتوسط
 الحسابي

 لمقياس ألفا

االنحراف 
المعياري 
 لمقياس ألفا

التباين 
لمقياس 

 ألفا

قيمة 
 معامل ألفا

 0.939 184.560 13.585 72.70 15 فاعلية التايبوغرافي

من النتائج الواضحة في الجدول السابق يمكن القول بأن المقياس المستخدم وهو فاعلية 

التايبوغرافي يتمتع بوثوقية ممتازة ويتسم بالثبات واتساق داخلي مرتفع، حيث بلغت قيمة معامل ألفا 

 .%93لهذا المقياس 

 اختبار الثبات لمقياس ملصقات التوعية البيئية -0

 نتائج وثوقية االستبيان لمقياس ملصقات التوعية البيئية 5جدول ال

المستخدم المقياس  
عدد 
 األسئلة

 المتوسط
 الحسابي

 لمقياس ألفا

االنحراف 
المعياري 
 لمقياس ألفا

التباين 
لمقياس 

 ألفا

قيمة 
 معامل ألفا

 0.920 103.240 10.161 52.25 15 ملصقات التوعية البيئية
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من النتائج الواضحة في الجدول السابق يمكن القول بأن المقياس المستخدم وهو مقياس ملصقات 

التوعية البيئية يتمتع بوثوقية ممتازة ويتسم بالثبات واتساق داخلي مرتفع، حيث بلغت قيمة معامل ألفا 

 .%92لهذا المقياس 

 خامسًا: التكرارات واإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

 الخبرة -الوظيفي المنصب -العمر -)الجنس الشخصية الخصائص حسب العينة أفراد توزيع -
 العلمي(: المؤهل –

 لتكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصيةا 1جدول ال
 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة)الفئة( الخصاص الشخصية

 الجنس
 59.8 147 ذكر
 40.2 99 أنثى

 100 246 اإلجمالي

 العمر

 32.5 43 25اقل من 
 33.7 43 35أقل من  -25
 22.4 56 85أقل من  -35
 4.5 21 55أقل من  -85
 2.8 6 سنة فأكثر 55

 100 286 اإلجمالي

 المؤهل العلمي

 6.6 10 ثانوية عامة
 84 114 بكالوريوس

 15.8 34 عالي دبلوم
 14.0 86 ماجستير
 5.0 18 دكتوراه

 5.3 13 علمي أخرأي مؤهل 
 100 286 اإلجمالي

 سنوات الخبرة

 53.4 125 سنوات 5قل من أ
6-13 85 14.3 

 33.6 06 13أكثر من 
 133 286 اإلجمالي



85 

البيانات الديموغرافية للمستجيبين. ويشمل الجنس والعمر المؤهالت التعليمية  4يوضح الجدول 

 وسنوات الخبرة. 

 هما نسبت( أي 66( ذكور، بينما )٪56.4( أي ما نسبته )180كان هناك ) 286من بين 

( من اإلناث، وهذا يعود لطبيعة المجتمع المدروس حيث إن الذكور الذين يعملون في مجال 83.2٪)

 ي. األردنلطبيعة المجتمع  أيضاالتصميم أكبر من نسبة اإلناث، وهذا يعود 

( ٪32.5عام ا، أي ما نسبته ) 25( تراوحت أعمارهم أقل من 43وكان من المستجيبين من )

-35تراوحت أعمارهم بين  56( و٪33.0عاما ، أي ما نسبته ) 35-25تراوحت أعمارهم بين  43و

ا ممن تراوحت أعمارهم بين  21( و٪22.4عام ا أي ما نسبته ) 85 عاما أي ما  55-85شخص 

(، وبالتالي فإن % 2.8سنة فأكثر أي ما نسبته ) 55تراوحت أعمارهم  اشخاص 6و( ٪4.5نسبته )

 عاما .  35-25الفئة الكبيرة العاملة ضمن قطاع التصميم تمثل فئة الشباب من عمر 

( مؤهالتهم تعليم ثانوي، ٪6.6( بنسبة )10وكذلك أظهر تحليل المؤهالت التعليمية أن هناك )

( حاصال  على دبلوم ٪15.8( بنسبة )34هادة البكالوريوس، و)( يحملون ش٪84( بنسبة )114و )

( يحملون %5.0( بنسبة )18( حاصلين على شهادة الماجستير و )٪14.0( بنسبة )86عالي، و)

( يحملون شهادات أخرى، وبالتالي فإن المؤهل الدراسي %5.3( بنسبة )13شهادة الدكتوراه و )

العملية  ؤهالت العلمية، وبالتالي تكتسب الدراسة قوة من الناحيةبكالوريوس يأتي بالنسبة األكبر بين الم

 كون أصحاب المؤهالت العلمية العليا ضمن النسبة األعلى للعينة المدروسة. 

سنوات،  5( خدمتهم تقل عن ٪53.4( بنسبه )125أن ) إلىبالنسبة لعدد سنوات الخدمة، يشار 

 13( خدمتهم أكثر من ٪33.6مع نسبة )( 06، و)13-6( خدمتهم بين ٪14.3( بنسبة )85)و
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، هم النسبة األعلى ويعتبرون من أصحاب 5سنوات، وبالتالي تبين النتائج أن أصحاب الخبرة أقل من 

 مما يعطي الدراسة قوة أكبر من حيث مناقشة أصحاب الخبرة الطويلة في العمل. خبرات،

 التنظيمية: العدالة أبعاد متغير ألسئلة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات -أ

( بحيث Weighted Meanتم االعتماد في مقاييس الدراسة على المتوسط الحسابي المرجح )

 ( اآلتي:6( حسب قيم المتوسط الحسابي المرجح كما في الجدول )Attitudeيحدد االتجاه )

( Attitude( بحيث يحدد االتجاه )Weighted Meanالمتوسط الحسابي المرجح ) 0جدول ال
 حسب قيم المتوسط الحسابي المرجح

 الوزن النسبي المقابل المستوى المتوسط المرجح )طول الخلية(
1.43 - 1من  %36-%23 غير موافق بشدة   
2.63 – 1.43أكبر من  %52- %36أكبر من  غير موافق   
3.83 – 2.63أكبر من  %64- %52أكبر من  محايد   
8.23 – 3.83أكبر من  %48- %64أكبر من  موافق   
5 إلى – 8.23أكبر من  %133- %48أكبر من  موافق بشدة   

 تقسيمه ثم ومن (5-4=1) المقياس درجات بين الكلي المدى حساب خالل من تم التقسيم هذا -ب

 قابلالم الخلية( )طول المرجح الحسابي المتوسط على للحصول خمسة وهي الدرجات عدد على

 طول على فنحصل 1 إلى هذا الخلية طول إضافة ثم ومن (0.80=4/5) وهو مستوى لكل

 على فنحصل األولى للخلية األعلى الحد إلى 3.43 إضافة ثم ،)ال( للمستوى المقابل الخلية

 ... وهكذا قليال   للمستوى المقابل الثانية الخلية طول

 التايبوغرافي فاعلية مقاييس -أ
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 الباحث ترتيب المتوسطات اعتمد االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير

 المعتمد المقياس حسب التوافر نسبة الباحث وقد حدد مقياس، كل في الفقرات مستوى على الحسابية

 للدراسة.

 مقاييس فاعلية التايبوغرافي عبارات لتحليل النسبي والوزن الحسابي الوسط 4جدول ال
 فاعلية التايبوغرافي

الوسط  رمز السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي%

الترتيب حسب 
الوسط  رمز السؤال الوزن النسبي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي%

الترتيب حسب 
 الوزن النسبي

Q 1 3.84 0.85 76.8 1 Q6 3.47 1.11 69.4 3 
Q 2 3.28 0.88 65.6 4 Q7 3.65 1.01 73 2 
Q 3 3.03 0.89 60.6 5 Q8 3.80 0.79 76 1 
Q 4 3.48 1.06 69.6 3 Q9 3.07 0.91 61.4 4 
Q5 3.53 0.86 70.6 2  

 ----- 69 0.73 3.450 الوسط العام ----- 68.6 0.67 3.43 الوسط العام
  

الوسط  رمز السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي%

الترتيب حسب 
 الوزن النسبي

الوسط  رمز السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي%

الترتيب حسب 
 الوزن النسبي

Q10 3.20 0.96 64 4 Q14 3.45 0.10 69 1 
Q11 3.34 1.03 66.8 3 Q15 3.13 0.89 62.6 4 
Q12 3.57 1.08 71.4 2 
Q13 4.10 0.91 82 1 

 ------- 65.8 0.77 3.29 الوسط العام -------- 71 0.78 3.55 الوسط العام

 من الجدول السابق وبناء  على المقياس المعتمد: يتضح

 توسطم أدنى أن يتبين التايبوغرافي، فاعلية مقياس لعبارات الحسابية المتوسطات إلى بالنظر -

 فيالتايبوغرا) القائلة العبارة أن العينة أفراد برأي وكان (،1) رقم العبارة نصيب من كان حسابي

 أن يمكن ما أقل هي نتحدثها( التي المنطوقة للغة والموازية نقرأها التي المرئية اللغة هو

 نصيب نم كان فقد حسابي متوسط ألعلى بالنسبة األمر وكذلك ،التايبوغرافي فاعلية يحقق

 في خاطبت كلغة التايبوغرافي يسهم) القائلة العبارة أن العينة أفراد برأي وكان (،3) رقم العبارة
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 فاعلية يحقق أن يمكن ما أكثر هي المختلفة( البيئية قضاياال نحو األفراد سلوكيات توجيه

 التايبوغرافي.

 البيئية التوعية ملصقات مقياس -ب

 مقياس ملصقات التوعية البيئية عبارات لتحليل النسبي والوزن الحسابي الوسط 6جدول ال

 ملصقات التوعية البيئية

 رمز السؤال
الوسط 
 الحسابي

النسبيالوزن  االنحراف المعياري  
الترتيب حسب 
 الوزن النسبي

Q1 3.63 1.141 72.6  
Q2 3.65 1.068 73  
Q3 3.46 .969 69.2  
Q4 3.47 .919 69.4  
Q5 3.72 1.060 74.4 1 
Q6 3.32 .984 66.4  
Q7 3.54 .924 70.8  
Q8 3.30 .969 66  
Q9 3.43 .942 68.6  
Q10 3.09 .924 61.8 15 
Q11 3.70 .869 74  
Q12 3.31 1.046 66.2  
Q13 3.70 1.045 74  
Q14 3.44 .983 68.8  
Q15 3.50 .924 70  

 -------- 69.248 65203. 3.4624 الوسط العام

 يتضح من الجدول السابق وبناء  على المقياس المعتمد:

 وسطمت أدنى  أن يتبين العاملين، أداء تحسين مقياس لعبارات الحسابية المتوسطات إلى بالنظر -

 )يؤثر القائلة العبارة أن العينة أفراد برأي وكان (،13) رقم العبارة نصيب من كان حسابي



89 

 أقل هي لقي(المت في سيكولوجياً  األردنب البيئية التوعية ملصقات  في التايبوغرافي استخدام

 فقد ابيحس متوسط ألعلى بالنسبة األمر وكذلك ،البيئية التوعية ملصقات يحقق أن يمكن ما

 خصائص تفعيل )يعزز القائلة العبارة أن العينة أفراد برأي وكان (،5) رقم العبارة نصيب من كان

  البيئية التوعية ملصقات تصميم في Category Character Typographyالتايبوغرافي

 البيئية. التوعية ملصقات يحقق أن يمكن ما أكثر هي فاعليته( درجة من األردن في

 .البيئية التوعية ملصقاتو  التايبوغرافي فاعلية لمقاييس ةالوصفي اإلحصاءات -

 ملصقات التوعية البيئية لية التايبوغرافي و لمقاييس فاع النسبي والوزن الحسابي الوسط 13جدول ال

رمز 
 المقياس

 المقياس)المتغير(
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

الترتيب حسب 
 الوزن النسبي

X 0.65 3.46 فاعلية التايبوغرافي ----- ----- 

Y 0.68 3.48 ملصقات التوعية البيئية ----- ----- 

Total 
فاعلية التايبوغرافي وملصقات 

 ----- ----- 0.67 3.47 التوعية البيئية

 األولى:اختبار الفرضية الرئيسية 

" لى: حيث تنص هذه الفرضية ع ،ال أوكانت فرضية األولى الرئيسية مقبولة  إذالتحديد فيما 

( في درجة أهمية استخدام التايبوغرافي α ≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لخبرة.".وسنوات ا، تعزى لمتغير الجنس والمؤهل الدراسي األردنفي ملصقات التوعية البيئية في 

 يلي: وكانت النتائج كما ،فقد تم إجراء اختبار االنحدار
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 تأثير فاعلية التايبوغرافي على ملصقات التوعية البيئية 11جدول ال

مستوى  T المعامالت النموذج
 .الداللة

F  معنوية
 النموذج

R  معنوية معامل
R االرتباط

2  

 0.000 10.98 0.626 الثابت

فاعلية  0.632 0.000 0.795 0.000 2602.289
 التايبوغرافي

0.825 51.01 0.000 

 : ملصقات التوعية البيئية.المتغير التابع التايبوغرافي،: فاعلية المتغير المستقل
 .0.05 عند معنوي االرتباط **

 0.000يتضح من النتائج المبينة في الجدول السابق أن معنوية ثابت نموذج االنحدار بلغت 

، وبالنسبة لمعامل 0.626، مما يدل على أن الثابت معنوي، وبلغت قيمة الثابت 0.05وهي أقل من 

عامل وكان مستوى معنوية م 0.83االنحدار للمتغير المستقل )فاعلية التايبوغرافي(، فقد بلغت قيمته 

 ، مما يعني أن معامل االنحدار هام وذو داللة إحصائية.0.000االنحدار 

لتابع ايبوغرافي( على المتغير اتأثير المتغير المستقل )فاعلية الت إنوبالتالي يمكن القول 

 ملصقات التوعية البيئية( ذو داللة إحصائية.)

( بلغت Fالمتغيرين أن قيمة )كذلك يوضح اختبار أهمية نموذج االنحدار الذي يربط 

، مما يعني أن النموذج الذي يربط المتغيرين مهم  0.000، وأن مستوى المعنوية هو  2602.283

 ودال إحصائيا  ومعنويا .

، والتي تعتبر 0.795فيما يتعلق بقوة العالقة بين المتغيرين، فإن قيمة معامل االرتباط هي 

يجابية، وهذا يعني أنه كلموكذلك ف ،عالقة جيدة واالرتباط معنوي ا إن العالقة بين المتغيرين مباشرة وا 

 زاد تفعيل فاعلية التايبوغرافي زاد ملصقات التوعية البيئية والعكس صحيح.
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 %63مما يعني أن فاعلية التايبوغرافي يفسر  0.63وبالنسبة لقيمة معامل التحديد فقد كانت 

عالقة  ل أخرى العوام إلىلنسبة المئوية المتبقية ترجع ، واات في ملصقات التوعية البيئيةمن التغير 

 لمتغير فاعلية التايبوغرافي فيها.

 متغير وأ لمقياس إحصائية داللة ذي تأثير بوجود القول يمكن السابقة، النتائج جميع إلى استناداً 
 البيئية. التوعية ملصقات على التايبوغرافي فاعلية

 الثانية: الرئيسية الفرضية اختبار -ب

( في α ≤0.05تنص هذه الفرضية على أنه: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ير الجنس والمؤهل ، تعزى لمتغاألردندرجة فاعلية التايبوغرافي في تعزيز ملصقات التوعية البيئية في 

 الدراسي وسنوات الخبرة.

رافي تبعا  ينة حول فاعلية التايبوغقبل القيام باختبار الفروق فيما يتعلق بوجهة نظر أفراد الع

 إذاحيث أنه  ،كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال إذاسيتم اختبار فيما  ،لمتغيراتهم الديمغرافية

تتبع  ات الوفي حال كانت البيان ،كانت تتبع التوزيع الطبيعي يتم هنا استخدام االختبارات المعلمية

 استخدام االختبارات الالمعلمية.التوزيع الطبيعي يتم هنا 

 يلي: ماك عليها الحصول تم التي النتائج كانت ،التوزيع اعتدالية اختبار استخدام لدى

 التوزيع الطبيعي للبياناتختبار ا 10جدول ال

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 000. 1519 976. 000. 1519 073. فاعلية التايبوغرافي
a. Lilliefors Significance Correction 
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، األمر الذي يعني 0.05من النتائج الموضحة في الجدول السابق كان مستوى الداللة أقل من 

كروسكال -مما يعني استخدام االختبارات الالمعلمية)مان ويتني ،تتبع التوزيع الطبيعي أن البيانات ال

 واالس( لتحديد الفروق.

 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1
 الجنس. لمتغير تعزى التايبوغرافي فاعلية حول

 لي:كانت النتائج كما ي ،ال أوكان هناك فروق  إذالدى استخدام اختبار مان ويتني لتحديد فيما 

 اختبار مان ويتني للفروق في فاعلية التايبوغرافي تبعًا لمتغير الجنس 13جدول ال
Mann-Whitney U 154372.000 

Wilcoxon W 941257.000 
Z -1.816- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .069 

وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

روق ذات ف دال توجوبالتالي يمكن القول بأنه  ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 داللة إحصائية بين وجهات نظر الذكور واإلناث حول فاعلية التايبوغرافي.

 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -0
 العمر. لمتغير تعزى التايبوغرافي فاعلية حول

 ج كماكانت النتائ ،كان هناك فروق أم ال إذالدى استخدام اختبار كروسكال واالس لتحديد فيما 

 يلي:

 اختبار كروسكال واالس للفروق في فاعلية التايبوغرافي تبعًا لمتغير العمر 18جدول ال

Kruskal-Wallis H 3.723 
Df 3 

Asymp. Sig. .293 
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وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

روق ذات توجد ف وبالتالي يمكن القول بأنه ال ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 تبعا  لمتغير العمر. داللة إحصائية بين وجهات النظر حول فاعلية التايبوغرافي

 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3
 العلمي. المؤهل لمتغير تعزى التايبوغرافي فاعلية حول

 يلي: ماك النتائج كانت ،ال أم فروق هناك كان إذا فيما لتحديد واالس كروسكال اختبار استخدام لدى

 اختبار كروسكال واالس للفروق في فاعلية التايبوغرافي تبعًا لمتغير المؤهل العلمي 15جدول ال
Kruskal-Wallis H 2.763 

df 3 
Asymp. Sig. .430 

 

وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

روق ذات توجد ف وبالتالي يمكن القول بأنه ال ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 داللة إحصائية بين وجهات النظر حول فاعلية التايبوغرافي تبعا  لمتغير المؤهل العلمي.

 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -4
 الخبرة. سنوات عدد لمتغير تعزى التايبوغرافي فاعلية حول

 يلي: اكانت النتائج كم ،ال أوكان هناك فروق  إذالدى استخدام اختبار كروسكال واالس لتحديد فيما 

 اختبار كروسكال واالس للفروق في فاعلية التايبوغرافي تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة 16جدول ال
Kruskal-Wallis H 7.095 

df 3 
Asymp. Sig. .069 
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وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

روق ذات توجد ف وبالتالي يمكن القول بأنه ال ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 داللة إحصائية بين وجهات النظر حول فاعلية التايبوغرافي تبعا  لمتغير عدد سنوات الخبرة.

 الثالثة: الرئيسية الفرضية اختبار -ت

( في درجة فاعلية التايبوغرافي في α ≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .، تعزى لمتغير الجنس والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرةاألردنتعزيز ملصقات التوعية البيئية في 

ية البيئية تبعا  ملصقات التوع قبل القيام باختبار الفروق فيما يتعلق بوجهة نظر أفراد العينة حول

 ،طبيعي أم الكانت البيانات تتبع التوزيع ال إذاسيتم اختبار فيما  ،لمتغيراتهم الديمغرافية والوظيفية

ال كانت وفي ح ،كانت تتبع التوزيع الطبيعي يتم هنا استخدام االختبارات المعلمية إذاحيث أنه 

 البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي يتم هنا استخدام االختبارات الالمعلمية.

 كانت النتائج التي تم الحصول عليها كما يلي: ،لدى استخدام اختبار اعتدالية التوزيع

 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات 10جدول ال

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 000. 1519 951. 000. 1519 114. ملصقات التوعية البيئية
a. Lilliefors Significance Correction 

، األمر الذي يعني 0.05من النتائج الموضحة في الجدول السابق كان مستوى الداللة أقل من 

كروسكال -تني)مان وي مما يعني استخدام االختبارات الالمعلمية ،تتبع التوزيع الطبيعي أن البيانات ال

 واالس( لتحديد الفروق.
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 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -1
 الجنس. لمتغير تعزى البيئية التوعية ملصقات حول

 لي:ي كانت النتائج كما ،ال أوكان هناك فروق  إذالدى استخدام اختبار مان ويتني لتحديد فيما 

 اختبار مان ويتني للفروق في تحسين أداء العاملين تبعًا لمتغير الجنس 14جدول ال
Mann-Whitney U 160909.500 

Wilcoxon W 947794.500 
Z -.809- 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.419 

وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

وبالتالي يمكن القول بأنه التوجد فروق ذات  ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 داللة إحصائية بين وجهات نظر الذكور واإلناث حول ملصقات التوعية البيئية.

 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -0
 العمر. لمتغير تعزى البيئية التوعية ملصقات حول

 يلي: ماك النتائج كانت ،ال أو فروق هناك كان إذا فيما لتحديد واالس كروسكال اختبار استخدام لدى

 اختبار كروسكال واالس للفروق في تحسين أداء العاملين تبعًا لمتغير العمر 16جدول ال
Kruskal-Wallis H 2.775 

df 3 
Asymp. Sig. 0.428 

وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

روق ذات توجد ف وبالتالي يمكن القول بأنه ال ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 ملصقات التوعية البيئية تبعا  لمتغير العمر.داللة إحصائية بين وجهات النظر حول 
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 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -3
 العلمي. المؤهل لمتغير تعزى البيئية التوعية ملصقات حول

 يلي: اكانت النتائج كم ،كان هناك فروق أم ال إذالدى استخدام اختبار كروسكال واالس لتحديد فيما 

 اختبار كروسكال واالس للفروق في ملصقات التوعية البيئية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي 23جدول ال
Kruskal-Wallis H 3.720 

df 3 
Asymp. Sig. .293 

وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

روق ذات توجد ف وبالتالي يمكن القول بأنه ال ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 داللة إحصائية بين وجهات النظر حول ملصقات التوعية البيئية تبعا  لمتغير المؤهل العلمي.

 (α ≥0.05) الداللة مستوى عند العينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -4
 الخبرة. سنوات عدد لمتغير تعزى البيئية التوعية ملصقات حول

 يلي: اكانت النتائج كم ،كان هناك فروق أم ال إذالدى استخدام اختبار كروسكال واالس لتحديد فيما 

 اختبار كروسكال واالس للفروق في ملصقات التوعية البيئية تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة 21جدول ال
Kruskal-Wallis H 5.040 

df 3 
Asymp. Sig. .169 

وهذا  ،0.05يتبين أن مستوى المعنوية أكبر من  ،النتائج في الجدول السابق إلىلدى النظر 

روق ذات توجد ف وبالتالي يمكن القول بأنه ال ،قبول فرضية العدم حول عدم وجود فروق إلىيؤدي 

 لخبرة.لمتغير عدد سنوات ا داللة إحصائية بين وجهات النظر حول ملصقات التوعية البيئية تبعا  

 
 



97 

 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خالل تصميم "استبانة" تحتوي على محاور 

فاعلية حول درجة ، و األردنأهمية استخدام التايبوغرافي في ملصقات التوعية البيئية في  بدرجةتتعلق 

تبانة مقياس هذا واستخدم الباحث في االس، األردنالتايبوغرافي في تعزيز ملصقات التوعية البيئية في 

 ليكرت الخماسي.

، حيث تم اختيار العينة بطريقة مصممي الجرافيك في عمان بعضمن تكون مجتمع الدراسة 

 -:عشوائية من خالل إرسال رابط االستبيان اإللكتروني لهم

https://docs.google.com/forms/d/16Mg1T3RUNAk3bgxmLJaWGO_md38sQJMb

td6h9Rj2PUE/viewform?edit_requested=true 

، للتحليل SSSS مستجيبا ، وتم االستعانة ببرنامج 286حيث بلغ عدد أفراد العينة النهائية 

المتمثلة بالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة والمستوى  اإلحصائيةواستخدام االختبارات 

 الدراسة. أداةألفا( للتحقق من ثبات  )كرونباخ ، ومعاملاألسئلةوالدرجة لإلجابة عن 

  :التالية للخروج بنتائج الدراسة اإلحصائيةوقد تم استخدام األدوات  اكم

قية ية االستبيان )وثو (:  وذلك لمعرفة درجة مصداقahplACsrhc bnorCاختبار )ألفا كرونباخ( )

ات الدراسة ومتغير  داة، ودرجة الثبات لفقرات االستبانة وقياس درجة االتساق لفقرات األاالستبيان(

جميع هذه المقاييس مجتمعة، وجميع أسئلة ككل، وكل مقياس من المقاييس المستخدمة على حدة و 

 االستبيان.

https://docs.google.com/forms/d/16Mg1T3RUNAk3bgxmLJaWGO_md38sQJMbtd6h9Rj2PUE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/16Mg1T3RUNAk3bgxmLJaWGO_md38sQJMbtd6h9Rj2PUE/viewform?edit_requested=true
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 )المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسب المئوية والتكرارات ومقاييس النزعة المركزية 

لباحث في ويفيد ا ،النسبي(: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما

المركزية تم احتساب المتوسط الحسابي لجميع أسئلة وصف عينة الدراسة، ومن مقاييس النزعة 

االستبيان ومتغيراته، ويعتبر المتوسط الحسابي من أشهر مقاييس النزعة المركزية وأكثرها شيوعا  

 واستخداما .

ومن هذه المقاييس تم استخدام االنحراف المعياري لجميع إجابات واتجاهات أفراد عينة الدراسة 

 وهذا المقياس من مقاييس التشتت يتميز بكثرة االستخدام وصالحيته لالستخدام على أسئلة االستبيان،

في الكثير من الحاالت، حيث إنه من المعروف بأنه كلما كانت قيمة االنحراف المعياري صغيرة كلما 

دل ذلك على تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة االستبيان وأنها أقل تشتتا ، وكلما كانت 

ما  إلىافة باإلض أيضاك القيمة المركزية المحددة معبرة عن قيم التوزيع، والعكس صحيح، وكذلك تل

سبق فإن يمكن القول بأنه قد تم اختيار االنحراف المعياري من هذه المقاييس كونه يلقى قبوال  كامال  

ة وفي في التحليالت الكمي اإلحصائيةكمقياس للتشتت لدى كافة اإلحصائيين ومستخدمي الطرق 

 إجراء البحوث العلمية.

وقد أظهرت النتائج أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان والمقياس الذي تنتمي 

، مما يعني أن جميع المقاييس %1إليه جميعها معنوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

مر الذي يعني أن كل فقرة من فقرات االستبيان فيما يتعلق السابقة تتمتع باالتساق الداخلي، األ

 )فاعلية التايبوغرافي( تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه المقياس ككل. بالمتغير المستقل

ت التعليمية ويشمل الجنس والعمر المؤهال ،كما بينت النتائج أن البيانات الديموغرافية للمستجيبين

 ( أي ما66( ذكور، بينما )٪56.4( أي ما نسبته )180كان هناك ) 286من بين  ،وسنوات الخبرة
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( من اإلناث، وهذا يعود لطبيعة المجتمع المدروس حيث إن الذكور الذين يعملون ٪83.2نسبته )

 ي. األردنلطبيعة المجتمع  أيضافي مجال التصميم أكبر من نسبة اإلناث، وهذا يعود 

( ٪32.5عام ا، أي ما نسبته ) 25أعمارهم أقل من  ( تراوحت43المستجيبين ) بين وكان من

-35تراوحت أعمارهم بين  56( و٪33.0عاما ، أي ما نسبته ) 35-25تراوحت أعمارهم بين  43و

ا ممن تراوحت أعمارهم بين  21( و٪22.4عام ا أي ما نسبته ) 85 عاما أي ما  55-85شخص 

(، وبالتالي فإن % 2.8ر أي ما نسبته )سنة فأكث 55اشخاص تراوحت أعمارهم  6( و ٪4.5نسبته )

 عاما .  35-25الفئة الكبيرة العاملة ضمن قطاع التصميم تمثل فئة الشباب من عمر 

( مؤهالتهم تعليم ثانوي، ٪6.6( بنسبة )10وكذلك أظهر تحليل المؤهالت التعليمية أن هناك )

( حاصال  على دبلوم ٪15.8)( بنسبة 34( يحملون شهادة البكالوريوس، و)٪84( بنسبة )114)و

( يحملون %5.0( بنسبة )18)( حاصلين على شهادة الماجستير و٪14.0( بنسبة )86عالي، و)

( يحملون شهادات أخرى، وبالتالي فإن المؤهل الدراسي %5.3( بنسبة )13شهادة الدكتوراه و )

ة من الناحية العملية لدراسة قو بكالوريوس يأتي بالنسبة األكبر بين المؤهالت العلمية، وبالتالي تكتسب ا

 كون أصحاب المؤهالت العلمية العليا ضمن النسبة األعلى للعينة المدروسة. 

سنوات،  5( خدمتهم تقل عن ٪53.4( بنسبه )125أن ) إلىبالنسبة لعدد سنوات الخدمة، يشار 

 13( خدمتهم أكثر من ٪33.6( مع نسبة )06، و)13-6( خدمتهم بين ٪14.3( بنسبة )85)و

، هم النسبة األعلى ويعتبرون من أصحاب 5سنوات، وبالتالي تبين النتائج أن أصحاب الخبرة أقل من 

 مما يعطي الدراسة قوة أكبر من حيث مناقشة أصحاب الخبرة الطويلة في العمل. خبرات،

لعبارات مقياس فاعلية التايبوغرافي، يتبين أن  أدنى  الحسابية المتوسطات إلىر وكذلك وبالنظ

(، وكان برأي أفراد العينة أن العبارة القائلة )التايبوغرافي 1متوسط حسابي كان من نصيب العبارة رقم )
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حقق فاعلية ي يمكن أن هو اللغة المرئية التي نقرأها والموازية للغة المنطوقة التي نتحدثها( هي أقل ما

(، وكان 3وكذلك األمر بالنسبة ألعلى متوسط حسابي فقد كان من نصيب العبارة رقم ) ،التايبوغرافي

برأي أفراد العينة أن العبارة القائلة )يسهم التايبوغرافي كلغة تخاطب في توجيه سلوكيات األفراد نحو 

 التايبوغرافي. يمكن أن يحقق فاعلية  القضايا البيئية المختلفة( هي أكثر ما

لعبارات مقياس تحسين أداء العاملين، يتبين أن  أدنى متوسط  الحسابية المتوسطات إلىبالنظر و 

(، وكان برأي أفراد العينة أن العبارة القائلة )يؤثر استخدام 13حسابي كان من نصيب العبارة رقم )

يمكن أن يحقق  االمتلقي( هي أقل مسيكولوجيا  في  األردنالتايبوغرافي في  ملصقات التوعية البيئية ب

وكذلك األمر بالنسبة ألعلى متوسط حسابي فقد كان من نصيب العبارة رقم  ،ملصقات التوعية البيئية

 Typography(، وكان برأي أفراد العينة أن العبارة القائلة )يعزز تفعيل خصائص التايبوغرافي5)

Character Category ي من درجة فاعليته( ه األردنيئية  في في تصميم ملصقات التوعية الب

 يمكن أن يحقق ملصقات التوعية البيئية. أكثر ما

، مما 3.35وهي أقل من  3.333يتضح من النتائج أن معنوية ثابت نموذج االنحدار بلغت 

، وبالنسبة لمعامل االنحدار للمتغير المستقل 3.626يدل على أن الثابت معنوي، وبلغت قيمة الثابت 

، مما 3.333وكان مستوى معنوية معامل االنحدار  3.43)فاعلية التايبوغرافي(، فقد بلغت قيمته 

يعني أن معامل االنحدار هام وذو داللة إحصائية. وبالتالي يمكن القول أن تأثير المتغير المستقل 

 )فاعلية التايبوغرافي( على المتغير التابع ) ملصقات التوعية البيئية( ذو داللة إحصائية. 

لغت ( بFكذلك يوضح اختبار أهمية نموذج االنحدار الذي يربط المتغيرين أن قيمة )

، مما يعني أن النموذج الذي يربط المتغيرين مهم 3.333، وأن مستوى المعنوية هو 2632.243

، 3.065ودال إحصائيا  ومعنويا . فيما يتعلق بقوة العالقة بين المتغيرين، فإن قيمة معامل االرتباط هي 
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يجابية، وهذا ا  وكذلك فإن العالقة بين المتغيرين مباشرة و  ،والتي تعتبر عالقة جيدة واالرتباط معنوي

يعني أنه كلما زاد تفعيل فاعلية التايبوغرافي زاد ملصقات التوعية البيئية والعكس صحيح. وبالنسبة 

غيرات من الت %63مما يعني أن فاعلية التايبوغرافي يفسر  3.63لقيمة معامل التحديد فقد كانت 

ة لمتغير فاعلية عالق وامل أخرى الع إلى، والنسبة المئوية المتبقية ترجع في ملصقات التوعية البيئية

 التايبوغرافي فيها.

متغير  وأجميع النتائج السابقة، يمكن القول بوجود تأثير ذي داللة إحصائية لمقياس  إلىاستنادا  

 فاعلية التايبوغرافي على ملصقات التوعية البيئية.

 التوصيات 
 خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها:

 على مفهوم التايبوغرافي. نالجرافيكيي: ضرورة زيادة الوعي لدى المصممين أوالً 

: عمل المزيد من الدورات والندوات للتعريف بأهمية التايبوغرافي في الملصقات التوعوية البيئية ثانياً 

 ية الهاشمية.األردنفي المملكة 

بيرة الدراسة، وذلك ألهمية الموضوع الكبحاث التي تختص بموضوع : عمل المزيد من الدراسة واألثالثاً 

 والتي يمتاز فيها، باختيار متغيرات لم تطرح في هذه الدراسة.

، األردني ف اإلعالن: العمل على نشر استخدامات اتجاهات التايبوغرافي الحديثة في تصميم رابعاً 

 لما لها من تأثيرات عظيمة على الجمهور.

ورات في عالم التصميم الجرافيكي، وخاصة مجال : يجب على المصمم مواكبة التطخامساً 

 االلكترونية ومطالعة الكتب. التايبوغرافي، من خالل تصفح المواقع

 إلعالنا : تشجيع استخدام اتجاهات التايبوغرافي الحديثة للمساعدة على االرتقاء بمستوىسادساً 

 ية الهاشمية.األردنالتوعي البيئي في المملكة 
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 والمصادر قائمة المراجع

 المراجع العربية: أوال

 ،توظيف القيم الجمالية للتيبوغرافيا العربية في تصميم األثاث .(2313) وآخرون ، محمدإمام
 ، األردن.ربدإ ،المؤتمر الدولي الثامن للفن العربي المعاصر/جامعة اليرموك

وث ، نابو للبحالعالمياألهداف النفسية في تصاميم الملصق السياسي ، (2333) الجبوري، خليف
 والدراسات، العراق.

)رسالة  ،أثر الملصق االعالني في مكافحة التطرف الفكري واإلرهاب(، 2310الجراح، اسماعيل )
 ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمَّان، األردن.

الطباعية الالتينية وأثرها على تصميم الخط الطباعي العربي  الخطوط تصميم ،(2316) حسن، عمران
 مصر. –لقاهرة ، امجلة التصميم الدولية، المؤتمر الدولي الرابع بكلية الفنون التطبيقية، الحديث

تأثير اتجاهات التايبوغرافي الحديثة على تصميم االعالن التجاري في (. 2314حورية، براء )
 غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمَّان، األردن.. )رسالة ماجستير األردن

 ، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن. أدب الكتابة وفنونها(. 2316) خالد، سعيد

أثر اإلعالن التوعوي في تحديد ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات (. 2310) الدجاني، أمل
 ر منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمَّان، األردن.. )رسالة ماجستير، غياألردنية الخاصة

 مريكية.اال المتحدةالواليات  للنشر،اوثر هاوس  ، نارالجرافيكيمبادئ تصميم (، 2311نزار ) الراوي،

االتجاهية في تنمية الوعي البيئي لدى طلبة كلية الفنون  الملصقاتأثر  .(2310)الصباغ، والء 
 جامعة الشرق االوسط عمان، األردن.، الجميلة في جامعة اليرموك

(، تطويع فن التيبوغرافي في التصميم االعالني لتأصيل الهوية البصريـة في 2316صديق، شيماء )
 .13العدد  – مجلة العمارة والفنوناإلعالن السياحي، 

العربية في تصميم فكرة إعالن المجلة كلغة بصرية  التايبوغرافيادور  (،2318) العاصي، هبة اهلل
 مصر.-، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، القاهرةمبتكرة
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حث ، بالتصميم التيبوغرافي الرقمي العربي وقضايا اتصال الحروف( 2312) محمد رزاق،لا عبد
 –، مراكش 2363ص.ب.  القاضي عياض شعبة المعلوماتية، كلية العلوم، جامعة -منشور
 .بالمغر 

 ن.األرد –عمان لمجتمع العربي للنشر والتوزيع ، االتصميم الجرافيكي(، 2311) العربي، رمزي

 ، رسالةمعالجة بعض المظاهر السلوكية في المجتمع فيدور الملصق  .(2007) ، عصامالعسيري
 السعودية. ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى،

 ،يناءسنبطية من وادي ُمَكَتب بجنوب شبه جزيرة  لنقوشدراسة تحليلية  (،(2018محمود  غانم،
 مصر. –االسكندرية  –ابجدايات 

 دن.األر ، اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان ،مدخل إلى تصميم الجرافيك(، 2311غيث خلود )

عصار العلمي للنشر والتوزيع اإل ،والتايبوغرافي الخطساسيات أ(. 2313) خلود وآخرون ،غيث
 األردن. ،عمان

 ،2334شر، تاسكين للن، تصميم الجرافيك األمريكي فيدمان، جوليوس وتابوردا، فيليبي )المحررون(،
 .1-8335-4224-3-604رقم اإليداع الدولي 

يس، ، للمؤلفين غافن أمبروز، وبول هار التصميم الجرافيكي أساسيات، مترجم، القرعان، حسام درويش
 .2315جبل عمان ناشرون، 

 .ناألرد ،عمان ،دار ناشرون جبل عمان ،البصري التواصلثنائية اللغة في  ،(2310) ديان مخايل،

 لمجتمع العربي، اوالتاريخ ةبين النظري الجرافيكيالتصميم . (2334النادي، نور الدين وآخرون )
 األردن. ،عمانللنشر والتوزيع 

ر المجتمع العربي للنش، الخط العربي والالتيني التايبوغرافي(. 2311) نور الدين وآخرون ،النادي
 األردن. –عمان والتوزيع 

البنائية ودورها في تحقيق االنتباه إلعالن المجلة أنموذجا ،  العالقات (،2336) الوائلي، شيماء
 ، بغداد، العراق.85األكاديمي، عدد 
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المتحرر في التصميم    (، إشكالية استخدام "التايبوغرافي" المحافظ أو2316) وصيف، أحمد
 ،، الجامعة األردنية، عمانمجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالجرافيكي المطبوع، 

 األردن.

بحث في الشكل الفني، "تصميم الحرف الطباعي الالتيني )تايبوغرافيا( (، 2313) يازجي أحمد
العدد  -التاسع والعشرون المجلد الهندسيةمجلة جامعة دمشق للعلوم  ،التعبيريةوالوظيفة 

 سوريا. –. دمشق 2313 -الثاني
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 (1الملحق رقم )
 المحكمين السادةقائمة بأسماء 

 

 

 

 

 

  

 مكان العمل الرتبة االكاديمية التخصص االسم

 يةاألردنجامعة الزيتونة  استاذ التصميم الجرافيكي د. عادل محمد محمود عمرأ.

 جامعة البتراء استاذ مشارك التصميم الجرافيكي د محمد خيري عبد الصادق عمر

 جامعة البلقاء التطبيقية استاذ مشارك العالم الرقمي والمعلوماتا د. عثمان عبدالقادر فارس عبيدات

 جامعة البتراء استاذ مشارك التصميم الجرافيكي د نهى صالح السيد البسيوني

 األردنيةجامعة الزيتونة  استاذ مساعد التصميم واالتصال الجرافيكي د. علي )محمد علي( عبداهلل القضاة

 جامعة الزيتونة األردنية استاذ مساعد التصميم الجرافيكي محمد منصور عبد الرحيمد. 
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 (0الملحق رقم )
 االستبانة بصورتها النهائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 السيد/ة ................................... المحترم/ة

 طيبة وبعد: تحية

أضع بين أيد حضراتكم هذه االستبانة، آمال  منح هذا المجهود المتواضع جزءا  من وقتكم الثمين 

 وراجيا  منكم الحياد والموضوعية والدقة في اإلجابة على الفقرات الواردة فيها، وأقدر لكم حسن تعاونكم.

زءا  ئلة الدراسة، وهي تعد جإن الغرض من تصميم هذه االستبانة هو قياس مدى اإلجابة على أس

جامعة الشرق  -من متطلبات نيل درجة الماجستير في التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم 

 -األوسط، والرسالة بعنوان:

 درجة فاعلية التايبوغرافي في تعزيز ملصقات التوعية البيئية

 ياألردنمن وجهة نظر المصمم 

جال مإنني آمل منكم التفضل بملء فقرات االستبانة لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة دقيقة في 

، وهو ما يساعد في نجاح هذه الدراسة ويثري جانبها العملي، علما  بأنه سيتم التعامل التخصص الدقيق

 مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلمي.

االحترام والتقديروتفضلوا بقبول وافر   

الباحث                                                                               
 صهيب خالد محمد القضاه
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 الشخصية البيانات :أوال
 

 ( في المربع المناسب: √ يرجى وضع إشارة )
 

 ( الجنس:1
 أنثى                        ذكر                      

 
 ( العمر:2

 سنة    85أقل من  –  35سنة    35أقل من  –  25سنة           25أقل من 
 سنة فأكثر                                              55سنة    55أقل من  – 85

 
 ( المؤهل العلمي:3

 دبلوم عالي                بكالوريوس    ثانوية عامة               
 أي مؤهل علمي آخر دكتوراه                                     ماجستيـر

 
 :الخبرة العملية( 8

              سنوات 13أكثر من      سنوات 13 – 5من              سنوات 5أقل من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



111 

 األردنأمثلة على ملصقات التوعية البيئية داخل 

 
 األردن -بيئية، وزارة البيئة، عمانالصرخة وطن، ملصق للتوعية 
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 األردن -ي، عماناألردنالخضر  حزب ، ملصق للتوعية البيئية، األردنكن أخضر _ عشان 
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 األردن -الغابات ثروة وطنية، ملصق للتوعية البيئية،اإلدارة الملكية لحماية البيئة، عمان
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 األردن -بيئة نظيفة ونقية، ملصق للتوعية البيئية، وزارة البيئة، عمان
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  ألردنااستخدام التايبوغرافي في ملصقات التوعية البيئية في  درجة أهمية المحور األول:ثانيًا: 

 
 

 األردناستخدام التايبوغرافي في ملصقات التوعية البيئية في  درجة أهمية

 ةأعارض بشد أعارض محايد  أوافق بشدهأوافق  الفقرات #

1.  
التايبوغرافي هو اللغة المرئية التي نقرأها والموازية 

      للغة المنطوقة التي نتحدثها

2.  
يعتبر التايبوغرافي وسيلة اتصال فعالة في المجتمع 

      ياألردن

3.  
ات في توجيه سلوكيكلغة تخاطب التايبوغرافي  يسهم

      البيئية المختلفةالقضايا نحو  األفراد

4.  
يعمل التايبوغرافي على تفعيل الرؤية واالستجابة 

      اتهموقناع ثقافاتهمتغيير و على المتلقينللتأثير 

5.  
استخدام التايبوغرافي  الجرافيكي أهميةعي المصمم ي

      ملصقات التوعية البيئية في تصميم

6.  
صميم التتفوق أهمية التايبوغرافي أهمية باقي مكونات 

      ملصقات التوعية البيئية الجرافيكي في تصميم

7.  
 وأأجد كمصمم أهمية تكامل التايبوغرافي مع الصورة 

 اتملصقتصميم األيقونات في  أوالرسم التوضيحي 

 التوعية البيئية

     

8.  
ية عالناإلالرسالة تبرز أهمية التايبوغرافي في إيصال 

      في ملصقات التوعية البيئية  بصورة مباشرة

9.  
ملصقات  في -السيكلوجي  يختلف تأثير التايبوغرافي

على األفراد تبعاً للخصائص  - التوعية البيئية

 المستخدمة

     

11.  
استخدام الخطوط التقليدية في  ياألردنيفضل المصمم 

 الخاصة بمؤسسات ملصقات التوعية البيئية تصميم

 الدولة

     

11.  
 المعاصرةاستخدام الخطوط  ياألردنيفضل المصمم 

تبط التي ال تر ملصقات التوعية البيئية تصميمفي 

 بمؤسسات الدولة

     

12.  
في ة الحديثالتايبوغرافي  اتجاهات يمكن االستفادة من

      األردنملصقات التوعية البيئية في 

13.  

ور تطبشكل كبير في  المعلوماتتكنولوجيا  أسهمت

، مما انعكس باإليجاب على تصميم التايبوغرافي

 ملصقات التوعية البيئية

     

14.  

قات ملص يرتبط استخدام التايبوغرافي في تصميم 

دى بالبعد المعرفي والفني ل األردنالتوعية البيئية في 

 .أفراد المجتمع

     

15.  
 ملصقات التايبوغرافي له أهمية كبرى في تصميم 

 األردنفي  التوعية البيئية
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 ألردناالثاني: درجة فاعلية التايبوغرافي في تعزيز ملصقات التوعية البيئية في  ورحالمثالثًا: 

 

 األردنالتايبوغرافي في تعزيز ملصقات التوعية البيئية في  درجة فاعلية

 اعارض بشده اعارض محايد اوافق اوافق بشده الفقرات #

1.  
سهم التي تات اإلعالنهم أحد أيعتبر ملصق التوعية البيئي 

 خاطئةة الالبيئي السلوكياتبشكل فعال في معالجة بعض 
     

2.  
رسالة المتلقي لل األردنة في بيئيالتوعية ال اتتجذب ملصق

 المراد إيصالها.
     

3.  
 الغرض األردنة في دي ملصقات التوعية البيئيؤت

 منها
     

4.  
ملصق  في  -الصور والرسوم و تعمل الكتابات

توجيهها  يتمالتي  الرسالة على بلورة – ةالتوعية البيئي

 المتلقي إلى

     

5.  
 Typographyيعزز تفعيل خصائص التايبوغرافي

Character Category  في تصميم ملصقات

 من درجة فاعليته األردنالتوعية البيئية  في 

     

6.  
  فياتجاهات التايبوغرافي الحديثة استخدام  يسهم

 تصميم ملصقات التوعية البيئية فياالرتقاء بمستوى 

 األردن

     

7.  
 Typographyتعمل اتجاهات التايبوغرافي الحديثة

New Trends  على لفت نظر المتلقي لملصق

 بصورة أكثر فاعلية األردنالتوعية البيئية في 

     

8.  
تؤثر عناوين ملصقات بشكل مباشر في جذب انتباه 

 المتلقي
     

9.  
التي يتم تضمينها في ملصقات  textتعمل النصوص 

يانات على تعريف المتلقي بب األردنالتوعية البيئية في 

 ومعلومات مفيدة تجاه القضايا البيئية المختلفة

     

11.  
يؤثر استخدام التايبوغرافي في  ملصقات التوعية 

 اً في المتلقيسيكولوجي األردنالبيئية ب
     

11.  
في   اً ساسيأ اً دور Fonts وطالحطيلعب اختيار نوع 

      األردنتصميم ملصقات التوعية البيئية  ب إنجاح

12.  
التايبوغرافي في تذكر المتلقي  Colorsتسهم ألوان 

      األردنلملصقات التوعية البيئية في 

13.  
 ودرجة مقروئية Legibility تؤثر درجة وضوح 

Readability  التايبوغرافي في تعزيز ملصقات

 األردنالتوعية البيئية  ب

     

14.  
على  األردنتعمل ملصقات التوعية البيئية في 

      مخاطبة الحس البيئي لدى المتلقي

15.  
قافات على تغيير ث ةالتوعية البيئي اتملصق يؤثر تصميم

 الحد من تلوث البيئةي واألردنالمجتمع 
     


