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 شكر وتقدير

ن لم تكن متعلمًا    ن لم تكن عالمًا فكن متعلمًا، وا  "إن استطعت أن تكون عالمًا فكن عالمًا، وا 

 فأحبهم، فإن لم تحبهم فال تبغضهم"

 يه الرسالة الي  يسر ل  إتمام  حانه وتعالى على عظيم نعمه وفضله، والحمد هللأشكر اهلل سب

بالصحة والعافية إنه على كل شئ قدير، وصلى اهلل على وألهمن  العزيمة وأعانن  ومدن  

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الى يوم الدين.

أشرف  الدكتور ستار الجبور  الي  لجرافيك إلى رئيس قسم التصميم اأتقدم بجزيل الشكر 

عم يمة، الي  نفعنا بعلمه وكان لنا ن  على رسالت  وأحاطن  برعايته وا تمامه ونصائحه الق

 المعلم ولم يبخل علينا با تمامه وتوجيهاته وحرصه األبو  الدائم طيلة فترة سيرتنا العلمية.

كما أشكر جميع الكادر التدريس  ف  كلية العمارة والتصميم ف  جامعة الشرق األوسط، 

دمونه من مساعدات والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة على جهود م لما سيق

رشادات قيمة ستسا م ف  إثراء  يه الرسالة.  وا 
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 اإلهداء

قلب  ُأ د  تخرج  إليكم أنتم، إلى من ف  ابتسامته اختصر أجمل معان   إلى سكان

وأساس قو ، إلى من حصد  وبنصحه وتوجيهه أثق أن  أخطو على أرض صلبة ،السعادة

األشواك عن درب  ليمهد ل  طريق العلم، إلى من رفعت رأس  عاليًا افتخارًا بك أب  

 الغال .

إلى من حملتن  وتحملت كل العناء، إلى من أرشحها أميرة النساء، إلى البسلم والدواء، إليك 

لى من عشت يا رمز الحب والعطاء أم  الغالية الت  رسمت البسمة على وجه  إليك  وا 

 معهم أجمل لحظات حيات ، إلى شموع درب  أفراد أسرت  إخوت  وأخوات .

 كبد فليات  ...الرن ولؤ  ...إلى أوالد أ د  عمل   يا و 
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 االستخدام في األردن
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 ملخصال

أصبح استخدام المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام ف  األردن يتزايد بشكل مستمر، 
البيئ  لدى أفراد المجتمع وزيادة وسائل التوعية البيئية الت   الوع مما يتطلب ضرورة تكثيف 

 لدراسة الى دفت اتحث على التقليل من استخدام المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام، حيث 
ك ُأحاد  البالستي للحد من األثر السلب  لمنتج توعو ال جرافيك ال الكشف عن دور التصميم

كما  دفت الى الكشف عن الوسائل واألساليب الجرافيكية المستخدمة لنشر ف  األردن،  االستخدام
الوع  البيئ  ف  األردن، كما  دفت الى عمل دراسة تحليلية لبعض إعالنات التوعية البيئية للحد 

  من استخدام البالستيك أحاد  اإلستخدام ف  األردن.

من أربع  ستبانةا تصميمعلى إعتمدت الباحثة لتحقيق أ داف الدراسة واثبات فرضياتها 
لقياس الوع  البيئ  لدى الشعب االردن  ومدى فهمهم للتصاميم الجرافيكية  محاور رئيسية

وتم  ،المستخدمة ف  تثقيف المجتمع لمشكلة التلوث البيئ  الناتج عن البالستيك أحاد  االستخدام
 به تجريب التحليل  والش الوصف المنهج التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة حيث تبنت الباحثة 

 لتناسبهما مع أغراض الدراسة.

لتصميم الجرافيك  ف  التوعية للحد من األثر ل فاعل دورأنه يوجد الدراسة  نتائجأظهرت 
 دراسة الى مجموعة من، وخُلصت الالسلب  لمنتج البالستيك ُأحاد  االستخدام ف  األردن

 التوصيات.
، (Awareness)التوعية ، (Graphic Design)الكلمات المفتاحية: التصميم الجرافيكي 

 .(A single-use plastic product)منتج البالستيك أحادي االستخدام 
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Abstract 

In Jordan, using of single-use (disposable) plastic products has increased during 

the few recent years, which affect the environment situation undesirably. This requires 

the necessity of intensifying environmental awareness among community members 

through various methods that presumed to reduce the negative environmental impact. 

Therefore, this study has been conducted to examine the role of educational graphic 

design in reducing the negative impact of disposable plastic products in Jordan. This 

study, mainly, aimed to reveals the graphic design methods used to spread 

environmental awareness to limit the use of single-use plastics in Jordan. For this end, 

the researcher has designed a questionnaire includes four main dimensions to measure 

the environmental awareness of the Jordanian and their understanding of the graphic 

designs effect on spreading awareness about the environmental pollution problems 

caused by the single-use plastic. The descriptive and analytical methodology has been 

adopted in this study. Moreover, the reliability and validity of the research tool have 

been confirmed by the suitable tests. As a result, this study reveals that the educational 

graphic design has an active role in raising environmental awareness to reduce the 

negative impact of unused plastic product in Jordan.  

Keywords: Graphic Design, Awareness, A single-use plastic product. 
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 المقدمة:

اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غياء وكساء  هالبيئة    اإلطار الي  يعيش في    

ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بن  البشر، فإن أول ما يجب على اإلنسان تحقيقه حفاظًا على 

 يه الحياه أن يفهم البيئة فهمًا صحيحًا بكل عناصر ا ومقوماتها وتفاعالتها المتبادلة، ثم أن يقوم 

وتحسينها وأن يسعى للحصول على رزقه وأن يمارس عالقاته دون لحمايتها  جادبعمل جماع  

 (2737حسين،)إتالف أو إفساد

ر البيئ  واإلخالل الطبيع ، فمني وجوده يداث التغيحنسان أ م عامل حيو  ف  إيعتبر اإلو     

و و يتعامل مع مكونات البيئة، وكلما توالت األعوام إزداد تحكماً بالبيئة وخاصة بعد ثورة التكنولوجيا 

 يعد حيث. هف  البيئة وفقًا إلزدياد حاجت رت له فرص إحداث التغيروالتعليم الت  يس  والصناعة 

ية يات المواد البالستيك وخاصة ،أ م مصادر التلوث الت  أحدثها اإلنسان من التلوث البالستيك 

 ستخدامالا لم تكن المواد البالستيكية ياتو  .لهيا التلوث أساسياً  اً مصدر  والت  تعتبر ستخدام الواحدالا

واء كان س شرة بشكل كبير ف  حياتنا اليوميةأنها أصبحت منت إالالواحد موجودة مني فترة طويلة، 

أو الكاسات البالستيكية المستخدمة للمشروبات الساخنة،  ،المحال التجاريةلك كيس بالستيك من ي

أو كاسات المياه الت  ُصنعت لالستخدام مرة واحدة، أو حتى األوعية البالستيكية المستخدمة ف  

 .وجبات الطعام اليومية

 ؛مباشر على نحو مباشر أو غير ة على التنوع البيولوج  سواءولمادة البالستيك تأثيرات سلبي   

ه  تؤثر بشكل فة إلى السلسلة الغيائّية عن طريق الجسيمات الدقيقة فعندما تدخل المواد البالستيكي

وليا فإن المحافظة على سالمة البيئة تسا م ف  المحافظة ، كبير على صحة اإلنسان وسالمته

 .(2738،الرجب)على صحة المجتمع بشكل عام
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 0 ويتم استخدام ما يصل إلى بوة مياه شرب بالستيكية كل دقيقةيتم شراء مليون ع، عالمياً    

ل ستعمال مرة أخرى ف  جميع أنحاء العالم كتريليونات كيس من أكياس البالستيك غير القابلة لال

بالستيك يستخدم لمرة  من البالستيك الي  نستخدمه  و %07وعلى العموم فإن أكثر من  ،عام

على الرغم من تزايد الدراسات واألبحاث الت  تحدد التأثيرات البيئية واالقتصادية و  .(2738،رجبال) واحدة

ف  األدوات واألساليب الت  يمكن للتلوث البالستيك ،  إال أن القليل من الدراسات قد بحثت 

 تدعوليلك  ستخدامها للحد من التلوث البالستيك  خاصة البالستيك الي  يستخدم مرة واحدة.ا

 البيئ  التصميم فعالية دةياوز بتوظيف لخاصةا ثألبحاوا الدراساتب تمام الدة ايازلى إ لحاجةا

. ستخداماال أحاد  البالستيك منتج استخدام من األفراد لتوعية أ مية نميحمله لما  نظراً  التوعو 

 حترام البيئة، وال يمكن أن نصل الى  يهاجتماعية عصرية ترتبط با ثقافةالى  يحتاج المجتمعو 

يقابلها دائمًا  وتعلمه أن حقوقه ف  البيئة تفاعله مع البيئةتوضح لإلنسان مدى وعية تبعد  إال الثقافة

 مإلعالا لسائووأحد  نإلعالا فنون أحد التصميم الجرافيك  ريعتبليا  .(2737حسين،)نحو اواجبات 

 بيئة.وتوعيته إليجاد ثقافة تحترم ال المجتمع مع للتواصل ابتكار  أسلوب يعتبر والي المتعددة 

لقة بتصرفات السلوكية المتعالظوا ر معالجة  له أدواراً ووظائف متعددة تسهم ف  فالتصميم الجرافيك 

ة يجابية ُيراد دعمها لتتنامى وتتزايد، أو سلوكيات سلبيإف  المجتمع، سواء كانت سلوكيات  األفراد

 حد من انتشار ا. ُيراد محاربتها لل

قليل بأ مية الحفاظ على البيئة وت المجتمعينبغ  رفع مستوى الوع  البيئ  لدى وف  األردن    

ا لها من لموسائل التصميم الجرافيك  ويتم يلك من خالل  ،خدام البالستيك أحاد  االستخدامستا

 أثر بالغ األ مية على األفراد والجماعات.

عى لخدمة ف  العصر الحديث الت  تس الرائدةك  يعد من أ م الفنون التطبيقية فياالتصميم الجر ف   
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ة األشكال سرا، كما أنه علم يهتم بدأفرادهاالجتماع  لجميع  والتكيفالمجتمع لتحقيق التوافق 

ياومضمونها وكيفية التعبير عنها.    كان المصمم يهدف عن طريق البحث المستمر إلى إيجاد وا 

افيك  ر لجفإن التصميم ا، للمشاكل الت  قد يواجهها الناس ف  حياتهم العادية اليوميةحلول مناسبة 

بتنفيي تلك األفكار الت  تتكون لدى المصمم إليجاد حلول للكثير من المشاكل الت  قد تواجه  يختص

رك ومن ثم يت ،ن يعرف تماما حجم المشكلة وأبعاد االناس بشكل علم  وعمل . فالمصمم يجب أ

ة من خطوط فستخدام العناصر المختلاعن طريق طرح فكرة معينة ب مناسباً  حالً ان لخياله لينتج العن

 .(2730)الدجان ،العين وتخاطب العقل والقلبوأشكال وألوان تجيب 

ستخدام، استخدام البالستيك أحاد  االتخفيض يحث على  يجب أن التوعو  فالتصميم الجرافيك     

ورة من خالل توظيف القوة التعبيرية للكلمة والص المستخدمنتباه اما يلفت التصميم ف   ىوأن يراع

صاميم التوعوية الت، وأخيراً معرفة تحديد المواقع المناسبة لنشر الشكلباإلضافة الى  ،والرموز واأللوان

 اتلقنو ا، سواء أكان يلك فيزيائيًا أو من خالل لى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمعإلتصل  البيئية

 اإللكترونية.المواقع التلفزيونية أو 

 مشكلة الدراسة:

يون عبوة يتم شراء مل عالمياً م ف  األردن، فاالستخدا ةأحادي المنتجات البالستيكيةأصبح استخدام 

تريليونات كيس من أكياس البالستيك  0مياه شرب بالستيكية كل دقيقة ويتم استخدام ما يصل إلى 

 %07وعلى العموم فإن أكثر من  ،عامستعمال مرة أخرى ف  جميع أنحاء العالم كل غير القابلة لال

يتطلب ضرورة مما  ،(2738)الرجب، بالستيك يستخدم لمرة واحدة من البالستيك الي  نستخدمه  و

من تقليل ال الت  تحث علىوسائل التوعية البيئية  زيادةو البيئ  لدى أفراد المجتمع  تكثيف الوع 

دور  أن التصاميم الجرافيكية التوعوية تلعبك لي ،المنتجات البالستيكية أحادية االستخداماستخدام 
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لشكل واللون إلنجاز تصميم توظيف ا ويلك من خالل مهم ف  نشر الوع  البيئ  ف  المجتمع.

جات ستخدام المنتاللحد من  األفرادمعالجة سلوكيات و  توعية المجتمع قادر علىتوعو   جرافيك 

 .ستيكية أحادية االستخدامالبال

 أهداف الدراسة :

 :تهدف  يه الدراسة الى

ُأحاد   يكالبالست لمنتجللحد من األثر السلب   توعو ال جرافيك ال التصميم دورالكشف عن  (3

 .ف  األردن االستخدام

  الكشف عن الوسائل واألساليب الجرافيكية المستخدمة لنشر الوع  البيئ  ف  األردن. (2

عمل دراسة تحليلية لبعض إعالنات التوعية البيئية للحد من استخدام البالستيك أحاد   (1

 اإلستخدام ف  األردن. 

 أهمية الدراسة :

  ف :تكمن أ مية  يه الدراسة 

عبه ف  يجاب  والكبير الي  يمكن أن يلدوره اإلو  الجرافيك  تصميمال تسليط الضوء على أ مية (3

 .تخدامسالبالستيكية ُأحادية اإل ستخدام المنتجاتانشر الوع  بين أفراد المجتمع للحد من 

 .المحافظة على البيئةتوعية المجتمع األردن  بمختلف شرائحه بأ مية  (2

ستخدام المنتج االناتج عن plastic pollution   التلوث البالستيك توعية المجتمع بأخطار (1

 .ستخدامالبالستيك  احاد  اإل
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يه الدراسات لى مثل  إيمكن لهيه الدراسة أن تضيف شيئا الى المكتبات االردنية الت  تفتقر  (4

 المتخصصة.

 ، وزارة الصناعة، أمانة عمانوزارة البيئة  مثل: الجهات يات العالقة بالموضوعالدراسة تساعد  (0

 بمشكلة التلوث البيئ  البالستيك . وغير ا على حمالت التوعية الخاصة

 :سئلة الدراسةأ

 :  الت  سيتم االجابة عليها الحقا اؤالت الت  تطرحها  يه الدراسة و التس

 وانتشاره ف  المجتمع؟ المستخدم للتوعية البيئية التصميم الجرافيك ما مدى فاعلية  (3

لحد ل المطبوعات المختلفةالمستخدمة ف   التصميم الجرافيك عناصر  درجة فاعلية  ما   (2

 استخدام المنتج البالستيك  ُأحاد  االستخدام؟ من

د من استخدام حتجاه الاألفراد    تغيير سلوكف التصميم الجرافيك  المنجزما    درجة فاعلية  (1

 المنتج البالستيك  ُأحاد  االستخدام؟

 فرضيات الدراسة :

 ما يل : ةفترض الباحثت

 بمشكلة التلوث البالستيك .لدى الشعب االردن   الثقاف  الوع  قلة (3

 ن المشكلةمالمستخدم للحد  التصميم الجرافيك بأ مية  لدى الشعب االردن  الثقاف  الوع  قلة (2

 (.استخدام المنتج البالستيك  احاد  االستخدام) البيئية
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انة الصناعة، أمالجهات يات العالقة بالموضوع مثل: وزارة البيئة ، وزارة وجود قصور من قبل  (1

ف  تسليط الضوء على الضرر الناتج من استخدام العبوات البالستيكية يات  عمان وغير ا

 .االستخدام الواحد

قلة التصاميم الجرافيكية التوعوية الخاصة بالحد من استخدام المنتج البالستيك  احاد   (4

 ة(.)من حيث الجودة والنوعي االستخدام

 :الدراسة حدود

 عمان.،: المملكة األردنية الهاشمية  مكانيةالالحدود 

 م 2738 - 2730 : زمانيةالالحدود 

 .التوعوية التصاميم البيئية: موضوعية الالحدود 

   :الدراسة محددات

 :القيود الت  تحد من تعميم نتائج البحث على مجتمع الدراسة

 روس كورونا.ردن بسبب انتشار فاينظرًا لظروف األ لدراسةا عينةصعوبة الوصول ل (3

 .اسةلعينة الدر  مباشرة أقل من المتوقع نتيجة صعوبة الوصولاالستبيان سترجاع نسبة ا (2

  فللحد من استخدام المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام  قلة وجود التصاميم التوعوية (1

 .األردن

 .الموضوع  يا ف  السابقة ساتقلة الدرا (4
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 مصطلحات الدراسة :

كلمة التصميم الجرافيك  مشتق من  :اا(لغوي) Graphic Designالتصميم الجرافيكي  (1

)تصوير ، مرسوم، مطبوع....(  فه  تعن  (جرافيككلمة ) اـأم (،رسم بيان ) و   تعن (، جراف)

صة ـة المتخصـفمعظم القواميس الفني تيكرصعوبة ل الكلمة األجنبية ال يشك يه  ىـوالبحث عن معن

ضمن ما تعن :   ـوتعن Graphus -وس ـجراف من كلمة ذه الكلمة التين  و   ل تفيد أن أص

 .(08: 2737)حسين،مرسوم أو منسوخ"خط مكتوب أو "

وضع الصياغات البصرية كاألفكار  " و (:)إصطالحاا  Graphic Designالتصميم الجرافيكي 

للعرض على الشاشات، ويتمثل الجهد الفن  )اإلبداع ( الُمعدة لإلظهار بطرق الطباعة المختلفة أو 

فيه بعملية تنظيم العالقات الشكلية بين العناصر والمفردات التصميمية على نحو يوفق بين األداء 

لحاجات واألغراض التصميمية المطلوب الجمال  والوظيف  لتلك العناصر والمفردات حسب ا

 .(80: 2733)الراو ،تحقيقها"

"يقوم تصميم الجرافيك على تطبيق مجموعة من المبادئ واالشتغال على مجموعة من العناصر 

لخلق عمل فن  تواصل  مرئ  يرتكز إلى الصورة الثابتة ويتخي شكاًل مطبوعًا أو معروضًا على 

 (.21: 2733)موسى،سطح ثنائ  األبعاد" 

كما تم تعريف التصميم الجرافيك  " و إعادة تشكيل وصياغة أفكار معينة لتصبح حل لمشكلة ما 

عن طريق تطبيق مجموعة من المبادئ باستخدام عناصر التصميم إلبداع عمل فن  تواصل  

  .(Philip & Alston,2006)مرئ "
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على التعاريف الواردة ومن خالل  بعد االطالع )إجرائياا(: Graphic Designالتصميم الجرافيكي 

هج إبداع  ن على أنهجرائ  للتصميم الجرافيك  لت الباحثة الى صياغة التعريف اإلالمصادر توص

للجمهور المستهدف،  من أجل إيصال رسالة معينة مصمم أو مجموعة من المصمميناليقوم به 

يجذب ل بشك كلمات...( رموز، ،صور، ألوان)المختلفة  التصميمية بين العناصر فيه يجمعو

  .، ويلك من أجل إيصال فكرة معينةالنظر

حسب ابن منظور ف   لكلمة بيئةيرجع األصل اللغو   )لغوياا(: The Environment البيئة (2

ع ب و أ :ر الجي لسان العرب الى  .(3883)ابن منظور، باء إلى الش ء ي بوء ب وًءا؛ أ  رج 

"جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية الت  تؤثر ف  الكائن  (:)إصطالحاا  The Environment البيئة

 .(2772)عوض،الح  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمن أ  فترة من فترات حياته" 

ويمكن اعتبار ا أنها المؤثرات الت  تدفع الكائن الح  للحركة والسع  والنشاط حيث أن التفاعل 

 .(3880عيسو ،)ال والتعامل بين الفرد والبيئة ش ء مستمر

بعد االطالع على التعاريف الواردة ومن خالل المصادر  :ياا()إجرائ The Environment البيئة

حيوية مجموعة العوامل الحيوية وغير البأنها  للبيئةجرائ  لت الباحثة الى صياغة التعريف اإلتوص

 ةه بطريقوتؤثر ب وغيره وتراب وماء  واء من )اإلنسان والحيوان والنبات( بالكائن الح الت  تحيط 

 البيئةو  االصطناعية، والبيئة الطبيعية، البيئة مثل مجاالتها، وتتعدد مباشرة أو غير مباشرة،

 .الجمالية والبيئة الصحية، والبيئة االجتماعية، والبيئة االقتصادية،

التوعية مصدر وعى و   التفهيم والتوضيح واإلرشاد. و    )لغةا(: Awarenessالتوعية  (3

مأخوية من الوع : و و الحفظ والفهم واإلدراك والعمل، واألصل ف  كلمة وع     كلمة تدل 
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يه  و ْعيًا( ْيُت العلم أع  وما التوعية إاّل ضم معلومات الى  (.324: 3808)ابوالحسين،على ضم شئ )و ع 

رشاد م.معلومات، و   بمثابة إفهام   الغير وتحفيظهم ماينبغ  عليهم فعله وا 

كسابه لألفراد والجماعات  (:اصطالحاا ) Awarenessالتوعية  لحملهم على    إيجاد الوع  وا 

اإلقتناع بفكرة معينة أو رأ  معين، واتخاي منهج سلوك  معين يقصد تحقيق نتائج يهدف إليها 

 .(3887)بوجالل،القائم بالتوعية 

ومن خالل المصادر توصلت  بعد االطالع على التعريف الوارد :)إجرائياا( Awarenessالتوعية 

ن قبل م اإليجابية المبيولة الجهود تلكالباحثة الى صياغة التعريف اإلجرائ  للتوعية على أنها 

من ظا رة استخدام المنتجات  وحمايته المجتمع نمو ف  بهدف المسا مة أكثر شخص أو

  .مقابل أ  أحادية االستخدام دونالبالستيكية 

 و تراكم األشياء والجسيمات البالستيكية  )إصطالحاا(: Plastic Pollution البالستيكي التلوث (4

)مثل الزجاجات البالستيكية والحقائب والميكروبات( ف  بيئة األرض ويؤثر سلًبا على الحياة 

  .)ويكيبيديا( البرية وموطن الحياة البرية والبشر

  جرائلت الباحثة الى صياغة التعريف اإلتوص :(جرائياا )إ Plastic Pollutionالتلوث البالستيكي 

، مستخدمة بشكل مستمرال تلوث البيئة الناتج عن تراكم المنتجات البالستيكية بأنهللتلوث البالستيك  

لى والمحيطات وعيؤثر التلوث البالستيك  بشكل ضار على األراض  والمجار  المائية حيث 

 الكائنات الحية.

يعّرف برنامج األمم  )إصطالحاا(:Disposable Plastic Product  البالستيك أحادي االستخدام (5

تصرف قابل للالمتحدة للبيئة المواد البالستيكية يات االستخدام الواحد على أنها أ  بالستيك 
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بل لالستخدام مرة واحدة فقط ق وتستخدم عادًة للتعبئة البالستيكية  وتتضمن عناصر مخصصة

المواد  ، تغليفالمحال التجاريةئها أو إعادة تدوير ا. وتشمل  يه، من بين أشياء أخرى، أكياس إلقا

 .UNEP،(2:2018)، الكؤوس وأدوات المائدة الحاويات ،الغيائية، الزجاجات، القش

توصلت الباحثة الى  :)إجرائياا( Disposable Plastic Product االستخدام أحادي البالستيك

لبالستيكية ا المنتجات كافة عبارة عن بأنهبالستيك أحاد  االستخدام لل صياغة التعريف اإلجرائ 

لمنتجات تتنوع  يه ا حيثإلقائها أو إعادة تدوير ا.  من ثممرة واحدة  يتم تصنيعها لتستخدمالت  

  .أغلفة المواد الغيائيةياه ومعظم مثل األكياس البالستيكية وعبوات الم
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 ولالمبحث األ 

 التلوث البيئي

   (عناصرها، مكوناتها)مفهومها،  أوالا: البيئة

 مفهوم البيئة:

قول البيئة مستخدمها كأن نالبيئة كلمة شائعة االستخدام يرتبط معنا ا بطبيعة العالقة بينها وبين 

 ااالجتماعية، البيئة الزراعية، البيئة الصناعية، البيئة الثقافية، البيئة السياسية، البيئة الصحية، وغير 

 من النشاطات البشرية الت  يقوم بها االنسان.

 ن األلما العالم وضعها الت  ”البيئة علم“ بعبارة العربية اللغة إلى Ecology كلمة ترجمت وقد

 ومعنا ا Oikes  ما يونانيتين كلمتين دمج بعد م3833 عام  Ernest Haeckel  يجل ارنست

 الي  بالوسط الحية الكائنات عالقة يدرس الي  العلم“ بأنها وعرفها علم ومعنا ا Logos و مسكن،

 أو مجتمعات ف  وتواجد ا معيشتها وطرق وتغييتها، الحية بالكائنات العلم  يا ويهتم فيه تعيش

 المناخ خصائص مثل الحية غير العوامل دراسة أيضا   يتضمن كما شعوب، أو سكنية تجمعات

 ألرضل والكيميائية الفيزيائية والخصائص( والهواء المياه غازات اإلشعاعات، الرطوبة، الحرارة،)

 .(2733)عبدالفتاح،والهواء والماء

، الحياة وغير الحية للحصول على مقوماتتعرف البيئة بأنها الوسط الي  يعيش فيه الكائنات الحية 

امل ، حيث تقوم البيئة على نظام كامل متككما تعتبر خزان الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة

كل ما تحتويه و  بيعةأو تلك المساحة من الط ومتوازن يسمى بالنظام البيئ  و و عبارة عن علم البيئة

من كائنات حية وغير حية تتفاعل فيما بينها ف  نظام بالغ الدقة والتوازن للوصول الى حالة 

 االستقرار وأ  خلل يحدث ضمن النظام يؤد  الى اإلخالل بالنظام البيئ  ككل.
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سارتها خفالحفاظ على البيئة وفهم مكوناتها وأنواعها جزء أساس  من الحفاظ على حياة االنسان، و 

تالفها يعن  التأثير سلبًا على حياة الكائنات الت  تعيش عليها.  واإلخالل بتوازنها وا 

 :البيئةمكونات 

 الحية: غير الكائنات  (3

  (والهواء المياه غازات اإلشعاعات، الرطوبة، الحرارة،) المناخ -

 المياه -

 التربة -

 حية: الالكائنات  (2

 تعتمد ف  غيائها على نفسها.( أ  ياتية التغيية) الكائنات المنتجة -

 ( و   الت  تساعد ف  تخليص البيئة من الفضالت.البكتيريا والفطريات) المتحللة -

 حيث تعتمد ف  غيائها على غير ا.( غير ياتية التغيية) المستهلكة -

 عناصر البيئة:

 و  : عناصرتقسم البيئة الى ثالث 

، والي  ليس لإلنسان دور ف  وجود ا )الماءالبيئة الطبيعية: وتمثل المحيط الطبيع  للبيئة  (3

 الهواء، التربة(.
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البيئة اإلجتماعية: و   األنظمة والقوانين الت  تنظم عالقات األفراد ببعض وكيلك المؤسسات  (2

 والمنشآت.

: و   ما صنعه االنسان على األرض من منشآت، مصانع، حقول، مدن وقرى، عمرانيةالبيئة ال (1

 البيئات الت  تؤثر سلبًا على البيئة.  و يه البيئة تعتبر أكثر

و ب اهلل البيئة القدرة على تنظيم نفسها بنفسها والتخلص من الملوثات وتحليلها الى أنها فقدت حيث 

 يه القدرة نتيجة لتجاوزات االنسان ف  التعد  عليها، مع اطالقة الثورة الصناعية ف  القرن العشرين 

الطبيعية وسوء استخدام التقنيات والكيماويات الحديثة وزيادة الممارسات ومع ازدياد استغالل الموارد 

الخاطئة ضد البيئة أخيت مشكلة التلوث البيئ  بالتفاقم، فإيا استمر االنسان ف  ممارسة المزيد من 

 التجاوزات فإن كل الكائنات الحية مهددة بالكوارث والفناء.

ار سلبية خلل البيئ ، فللتكنولوجيا الحديثة والتصنيع آثيعتبر اإلنسان أ م عنصر رئيس  ف  إحداث ال

على البيئة بدءًا من الصناعات الت  أوجد ا اإلنسان والت  كانت سبب ف  انطالق الغازات واألبخرة 

 وكيلك إلقاء النفايات وخاصة النفايات البالستيكية والت  أدت الى تلوث البيئة بشكل كبير.

 واألضرار الناجمة عنه ومصادره أنواع التلوث البيئيثانياا: 

  كالتال :واألضرار الناتجة عن كل نوع يمكننا إيجاز أنواع التلوث البيئ  ومصادره 

ير تُ ، حيث يصبح الهواء ملوثًا عندما تدخل مركبات ضارة الى الغالف الجو   تلوث الهواء: .3 ش 

: لتاليةبالملوثات االساسية اتعان  من تلوُّث الهواء  األردنتقارير وزارة البيئة األردنّية إلى أّن 

ثان  أكسيد ، NO2 ثان  أكسيد النيتروجين، 3Oاالوزون ، PM10الجسيمات الدقيقة العالقة 

أول أكسيد الكربون  و واحد من مجموعة من الغازات تسمى أكاسيد الكبريت،  SO2 الكبريت
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CO زين، عوادم السيارات، أبخرة البن الكهربائية، من المنشآت الصناعية والمرافق، والت  تنتج

حرق  ،احتراق الفحم والغاز الطبيع  احتراق الوقود،، الشمس المييبات الكيميائية ف  وجود ضوء

 الزيوت والنحاس واطاراتصناعة ، محطات توليد الطاقة، استخراج المعادن، الفضالت العضوية

 .لوزارة البيئة االردنية()الموقع الرسم  البالستيك، وصناعة السيارات

 األضرار الناجمة عن تلوث الهواء:

 .يؤثر على الغطاء النبات  والزراعة من خالل انحسار الغابات -

 نخفاض االنتاج الحيوان  والزراع .ا -

 .طبقة االوزون يضر بشكل مباشر -

يؤثر على صحة االنسان وزيادة معدل األمراض مثل أمراض القلب، الجهاز العصب ، تهيج  -

 ة الحامل.العيون، تشو ات للجنين عند المرأ

 .خسائر اقتصادية نتيجة ازدياد معدل االمراض وحاجة الدولة الى توفير األدوية -

 .تعطل القوى العاملة وخفض معدل إنتاج الفرد عند اصابته بأ  مرض ناتج عن تلوث الهواء -

 اض  للمبان ، ويزيد منيؤثر على المبان  ومواد البناء والمعادن، حيث يقلل العمر االفتر  -
 تآكل المعادن.

 ارتفاع معدالت الهجرة من المناطق الملوثة. -
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ثاتمُ  تركيز مستويات مراقبة على البيئة وزارة تحرص ،بشكل عام الهواء تلوُّث من وللحدّ   الهواء لوث

 .ف  مختلف محافظات المملكة ر ْصد   محّطات بتوزيع ويلك

 

  

 

 

 

 )الموقع الرسم  لوزارة البيئة االردنية( المصدر:، محطات رصد الهواء ف  االردنحدى إ (3) الصورة رقم

 التلوث الضوضائي: .0

، مثل ضجيج السيارات، شكل مستمر و التلوث الناتج عن صدور أصوات غير مرغوب فيها ب

كيلك و ، ومكبرات األصوات ف  المناسبات واالحتفاالت، ةالتلفز قنوات وأصوات الراديو والمييعات و 

أصوات الكالب الضالة، إضافة الى ضوضاء المناطق الصناعية والناتجة عن أصوات ماكينات 

 التشغيل واألالت والمعدات الثقيلة.

 األضرار الناتجه عن التلوث الضوضائي:

التأثيرات النفسية نتيجة إرتفاع شدة األصوات، كاإلرتباك، التوتر والقلق، قلة التركيز، تأثير  -

 فاض انتاج العاملين نتيجة خفض قدرتهم على التركيز.انخو السمع، 
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ينتقل الضوضاء الى الخاليا العصبية المركزية ف  المخ فتهيجها ويؤد   إيالتأثيرات العصبية  -

بيلك الى تسارع نبضات القلب، زيادة افرازات الغدد الصماء والبنكرياس والمعدة والكبد، وكيلك 

 (3888)بدران، ارتفاع ضغط الدم.

 تلوث األرض بالنفايات الصلبة: .3

حيث تعتبر النفايات الصلبة    كل ما يخلفه االنسان نتيجة نشاطاته المتنوعة سواء المنزلية أو 

 الزراعية أو الصناعية أو التجارية وغير ا من النشاطات األخرى.

 

 .(2733لألبنية الخضراء،)المجلس األردن   ، المصدر:تركيب النفايات الصلبة ف  األردن( 3)رقم  الشكل

لنفايات ا النفايات الصلبة ف  األردن حسب المجلس األردن  لألبنية الخضراء كالتال :صنيف يتم ت

، قالخشب ونفايات الحدائ، الزجاج، المنسوجات، الورق والكرتون، المعادن، )العضوية( البيولوجية

 .(2733الخضراء،)المجلس األردن  لألبنية البالستيكالنفايات اإللكترونية، 

النفايات البيولوجية
51%

كرتون/ ورق
14%

البالستيك
15%

معادن
4%

زجاج
4%

أنسجة
1%

خشب ونفايات الحدائق
1% أخرى

10%

النفايات الصلبة في األردن
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من تركيب النفايات الصلبة ف  األردن، و   ثان  اكبر مكون للنفايات  %30حيث يشكل مانسبته 

 .(2733)المجلس األردن  لألبنية الخضراء،الصلبة ف  األردن

 األضرار الناجمة عن التلوث بالنفايات الصلبة:

 .انتشار الروائح الكريهة -

 .انتشار أمراض الجهاز التنفس  -

 .تشكيل األمطار الحمضية -

 .اشتعال النيران والحرائق -

 .الحشرات كاليباب والناموس والفئرانظهور اآلفات و  -

 تكاثر الميكروبات المسببة لألمراض كاإلسهال، الكوليرا، السل، التهاب الكبد الوبائ . -

ثان يوالي  يتشكل نتيجة انبعاث الغازات من مكبات النفايات مثل غاز الم االحتباس الحرار  -

 .وثان  اكسيد الكربون

األضرار الناتجة عن النفايات االلكترونية تشكل خطرًا على صحة االنسان وسالمته كونها  -

مختلفة ميائية كيعلى عناصر تحتو  على مواد سامة تضر باالنسان والبيئة. فااللكترونيات تحتو  

  عية من ماء و واء وتربة، والتفعند اتالف  يه المنتجات تتسرب المواد السامة الى الموارد الطبي

 .(2738)مجلة الجيش، تصل عبر السلسلة الغيائية أو االستنشاق الى االنسان
 

  :تربةتلوث ال .4

يقصد به دخول مواد غريبة الى التربة سواء مواد كيميائية أو طبيعية مما ينتج عنه تغيير ف  تركيب 

  (Eugenio,2018)التربة. و تعد مصادر تلوث التربة كالتال :
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د من المواد يالغابات، كما أن العد: كاإلنفجارات البركانية وحرائق المصادر الطبيعية والجغرافية .3

ة تركيز فعند تغيير نسب األم ف  التربة    مصادر طبيعية لبعض المعادن الثقيلة وعناصر أخرى

 تلوث التربة.  يه المعادن ف  التربة نتيجة العوامل الطبيعية والجغرافية تؤد  الى

توليد  ،البنية التحتية الحضرية والنقل، التعدين، األنشطة الصناعيةوتشمل مصادر اصطناعية:  .2

االنشطة الزراعية ، األنشطة العسكرية والحروب، النفايات والصرف الصح  والتخلص منها

 .والحيوانية

 األضرار الناجمة عن تلوث التربة:

المحاصيل والنباتات ف  تربة ملوثة يتم نقل التلوث من يؤثر على صحة االنسان، عند زراعة  -

صابتها  التربة للنباتات ومن ثم لالنسان عند تناول  يه النباتات، مما يعرض صحة االنسان للخطر وا 

 بأمراض مختلفة.

يؤد  الى تغيير ف  تركيبة التربة وخصوبتها مما يجعلها غير صالحة للزراعة فيحدث خلل ف   -

 وتآكل النباتات المزروعة بتربة ملوثة.الغطاء النبات ، 

 افتقار النباتات المزروعة بتربة ملوثة الى العناصر الغيائية الضرورية لصحة االنسان. -

تؤثر على الثروة الحيوانية من خالل نفوق الحيوانات وانقراضها حين تتغيى على النباتات  -

 الملوثة.
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 تلوث المياه: .5

تغيير ف  طبيعة الماء ونوعيته وخصائصه أو تغيير فيزيائ  أوكيميائ   أ  يعرف تلوث الماء  و

  .مما يجعلها غير معالجة وغير قابلة لإلستعمال سواء لإلنسان أو النبات أو الحيوانف  نوعية الماء 

، مياه الصرف الصح ، الترسبات :(2772)بن   ان ، مايل أ م مصادر تلوث المياه ف  األردن  تعتبرو 

، زراعةال، المياه العادمة الصناعية، مكاب النفايات الصلبة والسائلة، الحفر االمتصاصيةمياه 

والد ون الناتجة من محطات  ملوثات أخرى كالزيوت، المائية ف  األحواض الهيدرلوجيةالتغيرات 

 الزيتون، النفايات الطبية.واآلليات، مخلفات معاصر  السياراتل غسي

 :المياهتلوث األضرار الناتجة عن 

صابته بأمراض مختلفة  - يؤثر تلوث المياه على صحة االنسان عند شربه للمياه الملوثة وا 

 كاإلسهال، المالريا، التيفوئيد، داء الفيل، البلهارسيا وغيره من األمراض.

 تلوث المياه بالميكروبات والطفيليات الت  قد تسبب األمراض الطفيلية والمعدية. -

 موت الكائنات البحرية. -

أثير تلوث المياه على اختالل ف  السالسل الغيائية، فاألسماك الصغيرة تأكل الملوثات ت -

الموجودة بالمياه ومن ثم تتغدى األسماك الكبيرة على الصغير وقد تأكل الطيور أو االنسان 

 االسماك الكبيرة مما ينقل  يه الملوثات ويضر بهم.

 ر من الكائنات الحية.مهم للكثيتلوث المياه الجوفية والت  تعد مصدر  -
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 أحادي االستخداممشكلة التلوث البيئي بالبالستيك ثالثاا: 

و و عبارة عن بوليمرات صناعية مكونة من العديد  Plastikosالبالستيك يأت  من الكلمة اليونانية 

ديد من ستيك العيمتلك البال ،وغير العضوية مصنعة من البتروكيماوياتمن المركبات العضوية 

وته، قف  العالم حيث يمتاز بمرونته، و  ته من أكثر المواد استخدامًا وانتشاراً الخصائص الت  جعل

رائق، عازل للكهرباء، متعدد االستخدام وقابليته إلعادة االستخدام، وخفة وزنه، ومقاومته للرطوبة والح

 .(2738)بن د ايش،غير مكلف نسبياً 

  الحطام يمكن أن يأت ،انتشاًرا ف  محيطاتنا وبحيراتنا العظيمةالبالستيك  و أكثر أنواع الحطام 

ملليمترات  0ن البالستيك  بجميع األشكال واألحجام تسمى قطع البالستيك الت  يقل طولها ع

وجدت دراسات جديدة جزيئات وألياف بالستيكية صغيرة ف  محيطاتنا ، حيث بالبالستيك الدقيق

من مجموعة  تأت  اللدائن الدقيقة ،وحتى ف  الطعام الي  نستهلكه ،وأرضنا وف  الهواء الي  نتنفسه

بما ف  يلك من الحطام البالستيك  الكبير الي  يتحلل إلى قطع أصغر  صادرمتنوعة من الم

وأصغر ومن قطع صغيرة من البالستيك المصنع المضاف إلى منتجات الصحة والجمال لخصائص 

صغير  ،تسلط األلياف الدقيقة البالستيكية باآلالف من األقمشة االصطناعية مع كل غسلة ،التقشير

، يدخل عشرات اآلالف من الجنيهات من األلياف اطه ف  معظم مرافق معالجة المياهللغاية ليتم التق

الدقيقة  يتم إطالق األلياف ،الدقيقة ف  شبكات المياه المفتوحة كل يوم ف  الواليات المتحدة وحد ا

 .(GAHP,2019)أيًضا بواسطة اآلالف من تآكل إطارات المركبات



21 
 

 

لمثلث للداللة ايتم تصنيف أنواع البالستيك الى سبع أصناف وللداللة عليها يتم وضع رقم داخل مثلث، 

عادة التصنيع، وكل رقم يدل على مادة بالستيكية معينة  :PE(UN(2018,على أن البالستيك قابل للتدوير وا 

 

 يتواجد ف  زجاجات الصودا، زجاجات غسول الفم.: (PETE) يلين تيرفتاالتثبول  إي. 3

والعصير، زجاجات يتواجد ف  أباريق الحليب والماء  (HDPE): بول  إيتيلين عال  الكثافة. 2

 المنظفات، األكياس.

 : يتواجد ف  تغليف المواد الغيائية.(V) بول  فينيل كلوريد. 1

يتواجد ف  أكياس الخبز، أكياس الطعام المجمدة، علب : (LDPE) بول  إيتيلين منخفض الكثافة. 4

 األطعمة )الكاتشب، الخردل(.

 ام، علبة اللبن والسمن.: يتواجد ف  علبة صلصة الطع(PP) بول  بروبيولين. 0

 : يتواجد ف  كرتونة البيض، صوان  اللحم، أكواب وصحون.(PS) بول  ستيرين. 3

: كما ف  3-3من أكثر من نوع من أنواع البالستيك سابقة اليكر مزيج . النوع السابع يكون 0

 زجاجات العصير وزجاجات المياه. 

البالستيك أضرارًا كبيرة ف  البيئة كونه غير قابل للتحلل ومصنوع من مركبات سامة، ويؤثر يحدث 

تراكم المخلفات البالستيكية الناتجة عن األنشطة البشرية سلبيًا على الكائنات الحية من نباتات 

1 2 3 4 5 6 7 
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شكل ب وحيوانات وبشر، ويحدث يلك من كثرة استخدام البالستيك والتخلص منه بطريقة تسهل انتقاله

 سريع على االراض  المزروعة أو ف  البحار والمحيطات أوانتقاله للمياه الجوفية.

تزايد قلق ي ومع يلك  ناك القليل من األبحاث حول اآلثار الصحية المباشرة للبالستيك على البشر

اسعة و  غالًبا ما تحتو  المواد البالستيكية على مجموعة ،العلماء بشأن نطاقهم الهائل واتصالهم بهم

 مثل الديوكسين والمعادن والمبيدات األخرى يمكن للملوثات ،من المواد الكيميائية السامة المعروفة

المبتلع  كما يتزايد القلق بشأن اآلثار الصحية للبالستيك ،الحشرية أن تتشبث باألسطح البالستيكية

أو تدخل  قة ف  الرئتينشيقلق العلماء من احتمال أن تستقر اللدائن الدقيقة المستن ،والمستنشق

 .(GAHP,2019)، كما تفعل الجسيمات الصغيرة جًدا ف  تلوث الهواءمجرى الدم

خدام مرة الت  تصنع لإلست كافة البالستيك أحاد  االستخدام  و األغراض والمنتجات البالستيكية

ن  أوآو  واحدة قبل القائها أو إعادة تدوير ا، ومن أمثلتها أكياس البالستيك، عبوات المياه، كاسات

لم تكن المواد البالستيكية أحادية االستخدام موجودة مني فترة طويلة الى انها إي ومالعق الخ....، 

تشكل يث حى إلقائها بالشوارع والقمامة والبحار، طاف المالبها  ينته و  ثرةوبكتنتشر حاليًا أصبحت 

وكب ، وتؤثر على صحة الكعام بشكل البيئ  التوازن ف  خلل إلى تؤد كونها  خطر على البيئة

  وصحة الحياة.

تتراكم بقايا  ينح ات البالستيكية تؤثر على الزراعةالعبو فأن وفًقا للباحثين ف  جامعة والية واشنطن 

تبدأ كتار كجم لكل   02بمجرد وصول مستويات البالستيك ف  التربة إلى و  البالستيك ف  التربة

تيك المتراكمة س، وقد تؤثر بقايا البالنع نمو النبات عند  يه المستوياتيمحيث المشاكل ف  الحدوث. 

ن الحظ الباحثون أن العديد مكما  .، والملوحة الثانويةعلى رطوبة التربة، ونقل العناصر الغيائية

، ولكن ال يوجد بيولوج المنتجات الزراعية يتم تعبئتها بالبالستيك الي  يدع  أنه قابل للتحلل ال
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معيار موحد لمدى سرعة التحلل البيولوج  أو حتى إيا انهار بشكل كامل أو على اإلطالق. قد 

يتم حرثها ف  التربة المستخدمة لزراعة يؤد   يا إلى كمية ضارة من المواد البالستيكية الت  

  .(Pearson,2019)الحرجةالمحاصيل 

مليون  32.0مليون و  4.8، قدر باحثون من جامعة جورجيا أن ما يتراوح بين  2730ف  عام 

طن متر  من البالستيك سنوًيا يشقون طريقهم إلى المحيطات عبر األشخاص اليين يعيشون على 

من الطيور  %87وجدت الدراسات الحديثة أن البالستيك ف  أحشاء و  مياًل من الساحل. 17بعد 

فقط بقتل لن تقوم   يه الكمية من البالستيكمن السالحف.  %377البحرية الت  تم اختبار ا و 

حرية لوث المأكوالت البتأيًضا  ا، ولكنهالبحرية والطيور البحرية كل عام الماليين من الحيوانات

 الحيوانات، خاصة مع اللدائن الدقيقة ف  أحشاء البشر مني آالف السنينتمد عليها الت  اع

(Lindwall,2020). 

تبلغ نسبة النفايات من  )الموقع الرسم  لوزارة البيئة(2733 وزارة البيئة لعامات يحصائإل اً وفقوف  األردن 

 فإنمن حجم النفايات الكلية تقريبًا،  %33المواد البالستيكية المعدة للتغليف والقابلة إلعادة التدوير 

كيس للفرد الواحد، حيث يتم تصنيعها  077األردن يستهلك ثالثة مليارات كيس سنويا، أ  بمعدل 

 .يامصنع مرخصة أصول 277مصنع، منها  477من قبل أكثر من 

فاالستمرار ف  حالة عدم االكتراث باستخدام المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام وتراكمها 

بكميات كبيرة سيؤول بنا الى مشاكل بيئية عظيمة يصعب حلها أضافة الى المشاكل الصحية الت  

 ستلحق بالكائنات الحية.
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 وصحة الفردأضرار البالستيك أحادي اإلستخدام على الغذاء 

منتجات األلبان  تعددت أصناف الطعام واألشربة المصنعة سواء الطازجة أو المحفوظة مثل

، مما أدى الى إزدياد تصنيع البالستيك أحاد  اإلستخدام وزيادة استخدامه لسهولة والعصائر وغير ا

نخفاض سعره لكنه يحمل خطورة كبيرة على تلوث األغيية الت  يتم تغليفها بالبالس ، يكتاستخدامه وا 

 ومن الممكن أن تكون سامة مما قد يهدد صحة اإلنسان بالخطر.

 

، وكانت أول مادة يتم الكشف 3807تّم الكشف عن تلوث الغياء بالمواد البالستيكية مني عام  حيث

( الت  تصنف ضمن المواد المسببة PVCعنها    عديد كلوريد الفينيل المعروف اختصارًا بــ )

لمرض السرطان؛ ثم توالت األبحاث وازداد القلق حول تلوث الغياء ببعض مكونات المواد البالستيكية 

الت  تغلفه من خالل ما أطلق عليه العلماء مصطلح )الهجرة( الي  يقصد به عملية االنتقال 

 .(2778)السويلم، بالستيكية إلى الغياءالتغليف الالمجهر  للمكونات الداخلية المختلفة لمادة 

أما بخصوص آلية  جرة مكونات المادة البالستيكية إلى الغياء والعوامل المؤثرة فيها فه  تمّر 

 :(2778)السويلم، بثالث مراحل

 األولى    االنتشار ف  حدود الشبكة الداخلية للمادة البالستيكية. -

ستيكية عند السطح البين  الواقع بين المادة البالستيكية الثانية    يوبان مكونات المادة البال -

 والغياء.

 الثالثة    انتشار مكونات المادة البالستيكية داخل المادة الغيائية. -
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بعض الممارسات الخاطئة والعوامل البيئية تزيد من معدل الهجرة مثل درجة الحرارة مثل وضع 

الستيك  او طبق بالخبز الساخن داخل كيس بالستيك أو جلب األطعمة الساخنة ف  علب بالستيكية 

ن ع ليلك يجب الحير من تغليف المواد الغيائية بالمواد البالستيكية واإلبتعاد، أحاد  اإلستخدام

 الغياء بالمواد البالستيكية وخاصة الغياء الساخن.

 :(2738و،)الكونستل كالتال  أضرار على صحة الفرد سبب الشرب ف  الزجاجات البالستيكيةكما يت

المصنوعة من "البول  إيثيلين  الزجاجات البالستيكية من الشائع جدا أن يعيد الناس استخدام .3

زين المياه، وقد يؤد  إلى تعرضها للحرارة أو أشعة الشمس وبالتال  تتسرب تيريفثاالت" لتخ

مواد كيماوية واختالطها ف  الماء، ما ينجم عن  يه المواد الكيماوية اضطرابات محتملة ف  

  .الغدد الصماء

أثبتت الدراسات أن مادة "ثنائ  الفينول"، المستخدمة ف  صناعة عبوات المياه : تشوه األجنة .2

، أنه يسبب مضاعفات للحوامل والجنين، موضحة أنه يحاك   رمون 0الستيكية من النوع الب

 االستروجين، ما يؤد  إلى تشوه ف  الكروموسومات، وبالتال  عيوب خلقية لدى األجنة.

ويسبب تكون مادة الفينول مع  رمون االستروجين، والتعرض للمواد : البلوغ المبكر أو المتأخر .1

توقيت البلوغ، مع الوقت، وتقليل نسبة الخصوبة، وزيادة الد ون ف  الجسم،  الكيماوية تغيير

 ما يؤثر على الجهاز العصب ، فضاًل عن أنها ستؤثر على األطفال بالسلب ف  مرحلة النمو.

يسبب أحياًنا الشرب من عبوات بالستيكية رخيصة الجودة، على نظام المناعة : االلتهابات .4

 جسم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض المختلفة.لدى األشخاص، ما يجعل ال

https://www.elconsolto.com/news/Tag/197109/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
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 الهواء أضرار البالستيك أحادي اإلستخدام على

الت  نشرت ف  صحيفة دايل  ميل على انتشار المواد البالستيكية المثير للقلق ف   الدراسة تؤكد

لى إ ات الناعمة واألقمشة االصطناعيةالي  يمكن أن يأت  من المفروشيدخل البالستيك الهواء، 

 خلص العلماء من جامعة  يريوت، حيث يسقط على األطباق ويتم استهالكه الغبار المنزل  الي 

من األلياف البالستيكية الت   38430إلى أن الشخص العاد  يبتلع ما يصل إلى  إدنبرةوات ف  

 .(Allen,2018) يحتمل أن تكون خطرة سنوًيا ببساطة من خالل الجلوس لتناول الطعام

ة بالستيك إلى انبعاث بعض المواد الكيميائية المسرطناليؤد  حرق النفايات الت  تحتو  على كما 

ن مادة والديوكسي، و و االسم الشائع لهيه المجموعة من المواد الكيميائية السامة - مثل الديوكسين

سامة للبشر حيث تتراكم ف  جسم اإلنسان عند استنشاقها من خالل التعرض ألبخرتها، ويمكن أن 

كما تتساقط مادة الديوكسين ف  المجار  المائية وعلى  ،تنتقل من األم إلى الجنين عبر الم شيمة

  .(CEHA,2018) حاصيل عندما تلتصق بيرات الغبارالم

  التربة أضرار البالستيك أحادي اإلستخدام على

 الطويل، المدى على هاخصوبت تفقد يجعلها التربة فى للتحلل قابلة الغير البالستيكية النفايات تراكم

 تيكيةالبالس الزجاجات أن كما السابق، فى وضحنا ا التى الخطرة الديوكسين مادة لتراكم نتيجة

 كافة يقتلو  يفسد ا مما التربة عن الشمس ضوء وتحجب النمو من والنباتات األعشاب تمنع وغير ا

 البعض هابعض فوق المشكالت وتراكم البيولوج ، تكوينها فى خلل ويحدث فيها الحية الحشرات

 تحلللل قابل غير البالستيك ألن ببساطة البيئية النظم فى خلل البعيد المدى على يحدث

 . (2738)الخضراء،

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5563435/How-swallow-114-pieces-plastic-meal.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5563435/How-swallow-114-pieces-plastic-meal.html
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 المياه أضرار البالستيك أحادي اإلستخدام على

تؤثر النفايات البالستيكية على المياه بشكل كبير عند إلقائها ف  البحار والمحيطات وشبكات الر  

 والسدود، حيث يشكل تلوث البحار والمحيطات بالنفايات البالستيكية تهديدًا واضحًا على التوازن

 يه  تؤثر حيث المحيطات ف  البالستيكية المواد من طن مليون 31 بنحو المطاف ينته ، و البيئ 

 ف  لبالستيكا يستمر أن ويمكن الضعيفة البحرية البرية الحياة وتهدد المرجانية الشعاب على المواد

 الت  ياهالم ف  وييوب البالستيك يتحلل كما، تماما يتحلل أن قبل سنة 3777 إلى تصل لمدة المياه

 . (2738)الرجب، اإلنسان جسم ف  يدخل أن يمكن وبالتال  - نشربها

وجود مصانع البالستيك بحد ياتها تؤثر على المياه فالمنشآت الصناعية ف  األردن أغلبها مربوطة 

على شبكات الصرف الصح  ومنها ما يصب المياه الخارجة عنها ف  السيول واألودية، حيث 

آت مياه عادمة صناعية تحتو  بشكل كبير على أحمال عضوية ومعادن ومواد تنتج  يه المنش

كيماوية عضوية وبيلك حين تتخلص من  يه المياه العادمة تتسبب بشكل مباشر بتلوث مياه السدود 

 . (2772)بن   ان ،واألودية وكيلك المياه الجوفية

من تركيبها كما تم يكره  %30والت  يشكل البالستيك مانسبته -مكاب النفايات الصلبة والسائلة 

الت  يتم استخدامها لتجميع وطمر النفايات الصلبة مالم يتم حماية  يه المكبات من التحطيم  -سابقاً 

 .(7722)بن   ان ،وتلوثها للمياه الجوفية  يه تصل الملوثاتووضع طبقة سفلية واقية فقد 

 أحادي اإلستخدام  ي للتلوث بالبالستيكداالقتصا األثر

النفايات البالستيكية أحادية االستخدام على البيئة وصحة اإلنسان فحسب بل ال يقتصر ضرر 

خسارة الكثير من األموال والعائدات من مختلف القطاعات وتؤد  الى  تخلق أعباء مالية على الدول

 :تال كال عن النفايات البالستيكية أحادية االستخدام االقتصاديةتنجم األضرار االقتصادية، 
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 الملقاة ف  األماكن السياحية سواء المواقع األثرية البالستيكة والقمامة المخلفات ُتعدّ : السياحة .3

 يثح السياحة، من الناتجة اإليرادات خسارة عنه ي نتج مما به مرغوب غير أمراً  أو الشواطئ

لب الُملقاة عليها، كما تتط المخلفات كثرة بسبب إغالقها؛ إلى الحاالت بعض ف  األمر يصل

 . (2727خزاعلة،) عملية إزالة  يه الُمخلفات والتخّلص منها وقتاً طوياًل، باإلضافة إلى تكلفتها العالية

الصيد: يلحق الضرر بنشاط الصيد عندما تعلق المواد البالستيكية ف  معدات الصيد من  .2

والسفن، وبالتال  يؤد  يلك إلى التوقف عن العمل لفترة زمنية قد تكون طويلة، إضافة الشبكات 

  .(2727)خزاعلة،إلى التكلفة العالية إلعادة إصالح معدات الصيد

المالحة: ُتمّثل المخلفات البالستيكية خطرًا على المالحة البحرية؛ إي تتشابك الُمخلفات وتدخل  .1

ق صّمام سحب المياه، وبالتال  التسبب بخسائر مالية كبيرة نسبيًا؛ إلى مراوح القوارب، مما ُيغل  

  .(2727)خزاعلة،ألّن إعادة إصالح القوارب الت  تضررت يحتاج وقتًا طوياًل وتكلفته مرتفعة
تلعب ث حيتكاليف التنظيف باعتبار ا واحدة من الجهات الفاعلة المهمة ف  إدارة النفايات ،  .4

ومات دوًرا أساسًيا ف  إنشاء البنية التحتية إلدارة النفايات واالستثمار ف  البلديات المحلية والحك

 ، يتم حجز نسبة من الميزانية المالية ف النفايات ومعالجتها. ونتيجة ليلكسالسل قيمة جمع 

  .(Viool, 2019) معظم البلدان لألنشطة الميكورة أعاله

المتعلقة بعالج األمراض الناتجة عن التلوث الت  تتكبد ا الحكومات و  يةتكاليف العالجال .0

 .البالستيك 
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 المبحث الثاني

 التوعية البيئية

 أوالا: الوعي البيئي )مفهومه، أهميته، أهدافه، خصائصه(

 :مفهوم الوعي البيئي

وضرورة المحافظة عليها أصبحت مصدر قلق كبير للعالم بأسره نظرًا لتفاقم المشكالت البيئية البيئة 

ن البيئة خط دفاع أول عكمًا ونوعًا، األمر الي  يحتم علينا السع  نحو نشر الوع  البيئ  بإعتباره 

ألفراد ا. فقضية البيئة قضية مجتمعية حيث يتوجب على الحكومات والمؤسسات الدولية و وحمايتها

 المشاركة ف  العمل على درء المشكالت البيئية من خالل تنمية ونشر الوع  البيئ .

 تم تعريفحيث  ،وتنوع أ تمامات الباحثين والمتخصصينتنوعت تعريفات الوع  البيئ  نظراً لتباين 

معينة،  ةالتوعية البيئية بأنها عبارة عن برامج أو أنشطة توجه الناس بصفة عامة أو شريحة اجتماعي

ؤولية، مشكلة بيئية، لخلق ا تمام وشعور بالمسوتدعيم وتعريف مفهوم بيئ  معين أو بهدف توضيح 

شراكهم ف  إيجاد  ومن ثم إحداث تغيير ف  اتجا ات األفراد وسلوكياتهم ونظرتهم للبيئة وموارد ا، وا 

 .(08: 2733)المقداد  والهوش،الحلول المناسبة للمشكالت البيئية 

 لدوره الفردإدارك بأنه الوع  البيئ   والعالم العرب ر ف  مص لبيئةاقضايا م وإلعالدوة ان فتر عكما 

ل خلدوث حل عنها ف  حام ما ينجوناتها ومكن بي المعرفة بالعالقاتعلى  البيئة القائمجهة واف  م

ع تباو إ هتهاالتدابير الالزمة لمواجي تخاو ا الفرد ا على رثاوآبيئية ت مشكالن م التوازن البيئ ف  

 .(2734)أبوعميرة، الوسائل المناسبة لحلها
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عداد جيل مدرك يقدر طبيعة البيئة الت   لتوعية البيئيةاف    عملية إعالمية، تهدف الى تكوين وا 

رة عن و   عبا، ككل ومدى خطورة مشكالت البيئة على صحته وعلى صحة الكوكب، يعيش فيها

والت  ررة األفراد وتصرفاتهم المتك إعداد وتغيير سلوكياتتهدف الى معرفة القيم والتوجيهات الت  

دراكه بأن تسا م ف  الحد من انتشار الملوثات البيئية. ه فال بد من تنمية الوع  البيئ  لالنسان وا 

 المسؤول األول عن الحفاظ على البيئة ويلك لتحقيق اإلنسجام بينه وبين البيئة.

 ةالجانب األول الجانب المعرف  و و معرف ين رئيسيين متالزمينيتكون من جانبفالوع  البيئ  

وازن النظام وتأثير ا على ت الضرر الناتج عن كثرة استخدام المنتجات البالستيكية احادية االستخدام

لحاق الضرر بالبيئة لفرد ا والجانب الثان  الجانب الوجدان  ويتضمن قيم واتجا ات، البيئ  وا 

بالستيكية احادية المنتجات الواإلستغناء عن  البيئة وكيفية تغيير أسلوب حياته الموجهة لسلوكه تجاه

 .(2734)أبوعميرة، بأخرى صديقة للبيئةاالستخدام 

 أهمية الوعي البيئي:

ود المبيولة الجهبالرغم من الوع ،  تمثل أ مية الحفاظ على البيئة وحمايتها الدافع الرئيس  لنشر

قوانين وأنظمة تحد من تفاقم مشكلة التلوث وباألخص التلوث وضع من قبل الحكومات ف  

البالستيك  الناتج عن استخدام البالستيك أحاد  االستخدام إال أنها لن تتمكن من مراقبة األفراد 

ومتابعتهم بشكل مستمر، ليا يتوجب على الفرد أن يكون رقيب على ياته وعلى ممارساته اليومية 

  الحد من فعلية فالبالستيكية أحادية االستخدام ليتمكن من المسا مة الوكثرة استخدامه للمنتجات 

 انتشار المشكلة.
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 أهداف الوعي البيئي:

 تهدف التوعية البيئية الى تحقيق مجموعة من األ داف منها:

رفد ن خالل م وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات البيئية، تنمية الوع  العام تجاه قضايا البيئة، .3

يصال الرسالة المرجوة المجتمع واء س بكوادر قادرة على تحمل مسؤولية نشر الوع  البيئ  وا 

  .بالجامعات أو المدارس أو التجمعات العامة

 .تمكين االفراد من فهم المشكالت البيئية والمسا مة ف  إيجاد الحلول لها .2

لسلوكيات لعدول عن اتوجيه سلوك أفراد المجتمع نحو القيم البيئية المرغوبة لحماية البيئة، وا .1

 السلبية.

ا، هتنمية المعارف واالتجا ات عند أفراد المجتمع لفهم البيئة ومكوناتها ومدى تأثير األنسان علي .4

 ومدى تأثر االنسان بها أيضًا.

تطوير األخالقيات البيئية بحيث تصبح    الرقيب على اإلنسان عند تعامله مع البيئة، وتحسين  .0

 (.2733)المقداد  والهوش،نوعية المعيشة لألنسان من خالل تقليل آثار التلوث على صحته 

لية، المح مشكالتها صتشخياالرتقاء بالبيئة وحمايتها وصيانة موارد ا المتعددة والقدرة على  .3

المعايير،  ليدتع أو ضعو إلى دفيه جتماع ا بيئ  ع و قليمية، والعالمية، وصواًل الىواال

 .(2734)أبوعميرة،الت  تمكن الفرد والجماعة من معرفة العوامل المخلة بالبيئة ومكافحتها
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 خصائص الوعي البيئي:

سا مة ف  حل والم المشكالت البيئيةراد تجاه يرتكز الوع  البيئ  على ضرورة تحديد اتجا ات االف

تهم وصقل شخصياتهم وتغيير مشكالتها من خالل تزويد م بالمعلومات الالزمة وتطوير مهارا

 (2730)الصباغ،يمكن يكر أ م خصائص الوع  البيئ  على النحو التال :، و سلوكهم

 .الفرد سلوك ف  تتحكم بيئية  اتجا ات تكوين .3

 البيئة مستقباًل. التنبؤ لما يمكن أن يصدر من سلوك لألفراد تجاه .2

 استغالل الموارد البيئية والمحافظة عليها من خالل ترشيد استخدامها. .1

 إدراك أفراد المجتمع للمشكالت البيئية ومعرفة طرق حلها. .4

 ةالجرافيكيمن خالل التصاميم ثانياا: الوعي البيئي 

أحادية  كيةالبالستيأن المنتجات بو معرفة الفرد تغيير سلوك الفرد   ف  تسا ممن العوامل الت  

على العمل  ، من ثموأنه يتأثر بالمخاطر الناتجة عن التلوث البالستيك  االستخدام مضرة بالبيئة

 من خالل السع  الى تغيير سلوك األفراد الخاطئ بتوفير بدائل مرغوب فيها مع تنبيه الفرد وتحفيزه

تغيير عادات االفراد على استخدام المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام  أ بقاء حريتهم باالختيار 

إضافة الى الدافع الداخل  لدى الفرد إي يجب على األشخاص ، واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة

على  صاً حر أن يكون لديهم الدافع الداخل  لإلبتعاد عن المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام 

لوك ستغيير قادر على  وكنوع من المسا مة ف  حل المشكالت فالفرد بيئةال مةسالصحتهم و 

 .بمجرد تعديل سلوكه األخرين من حوله بطريقة ايجابية
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كوزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى الجهات المعنية  نا يتوجب على من 

، حيث لحد منهاخدام قبل أن تنشر تدابير اتوضيح المخاطر الناتجة عن البالستيك أحاد  االست

ردود لما له من م الضرور  استثمار علم التصميم الجرافيك  إليصال الرسالة المرجوة أضحى من

دراك المتلق  لقضايا البيئة.  ايجاب  لإلرتقاء بالوع  البيئ  ف  تسيير وفهم وا 

  منها: من ميزات لما يتمتع بهتسا م التصاميم الجرافيكية ف  نشر الوع  البيئ  

، لم يعد التصميم الجرافيك  وسيلة إعالم بصرية فقط وال مجرد ناقل للمعلومة إنما تفاعلية .3

خاصة مع التطور التكنولوج  وظهور شبكة االنترنت، حيث أصبح وسيلة إعالمية تفاعلية 

 .يمكن للفرد أن يستقبل ويرسل بالوقت نفسه

مكانية وصولها الى  .2  .جميع شرائح المجتمع بإختالف أماكنهمسرعة انتشار ا وا 

امكانية دمج عدة وسائط مع بعضها البعض كالنصوص والصور الثابتة والمتحركة ورسوم  .1

 وغيره.بيانية 

مكانية استرجاعها ف  أ  وقت. .4  تخزين وحفظ الرسائل التوعوية البيئية وا 

 ترنت.المرونة ف  نشر ا من خالل وسائل التواصل االجتماع ، وعبر شبكة االن .0

 التصاميم الجرافيكية ُتحاك  جميع شرائح المجتمع وبمختلف أعمار م وثقافاتهم. .3

 

 

 



13 
 

 

 التوعية البيئية للحد من استخدام البالستيك أحادي االستخدام ثالثاا: 

 التوعية البيئية للحد من استخدام البالستيك أحادي االستخدام )حول العالم(:

 من واحدة BMMIلشركة  ةالتابع Alosra supermarket األسرة أسواق( أدناه، 2رقم ) الصورةف  

 متعددة ومؤسسة الخليج  التعاون مجلس دول منطقة ف  الخاص القطاع ف  الرائدة الشركات

إلى تجنب استخدام والت  تهدف  "اسبوع بال أكياس بالستيكيةتبنى حملة "النمو ت سريعة الجنسيات

واالستمرار ف  تنفيي  يه االجراء داخل أسواق األسرة كيس بالستيك  خالل األسبوع،  800777

واحدًا ف  كل شهر، من أجل الوصول للهدف األشمل الي  يتجلى ف  إيجاد بدائل مستدامة  اسبوعاً 

والتخل   2727ومناسبة تمكنهم من التخلص من األكياس البالستيكية ف  جميع فروعهم بحلول عام 

 .(2738)وكالة انباء البحرين، 2720قابلة إلعادة التدوير بحلول غير الكافة عن المواد البالستيكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسرة في اسبوع البحرين للتوعية البيئية، أسواق(  2الصورة رقم  )

 المصدر:

 https://www.linkedin.com/posts/bmmi_alosra-alosrasupermarket-bmmi-activity-6631168920126652416-MyDs/ 

https://www.linkedin.com/posts/bmmi_alosra-alosrasupermarket-bmmi-activity-6631168920126652416-MyDs/
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 ، ف  سوق المزارعين ف  البحرين ةس بيئياكيأ توزعاالسرة  أسواق( 3الصورة رقم )

 المصدر:

https://www.linkedin.com/posts/bmmi_alosra-alosrasupermarket-bmmi-activity-6631168920126652416-MyDs/ 

ف  أسبوع البحرين للتوعية البيئية الي   2727بداية عام  األسرةأسواق  تشارك (1) رقم الصورة ف 

عام حول مستوى الوع  الرفع ف  ويلك للمسا مة ينظمه المجلس األعلى للبيئة ف  شهر فبراير، 

من أكياسها البيئية القابلة  2777بتوزيع  األسرة أسواق استخدام البالستيك ف  البحرين.  كما قامت

مزارعين ف  ف  سوق ال إلعادة االستخدام ومناقشة الخطوات الت  اتخيتها نحو تقليل التأثير البيئ 

 ”Say NO to Plastic“كما يظهر عبارة ، اير كجزء من جهود ا لزيادة الوع البحرين ف  ين

 مكتوبة باللون األخضر.

https://www.linkedin.com/posts/bmmi_alosra-alosrasupermarket-bmmi-activity-6631168920126652416-MyDs/
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 لىفعاليات المبادرة األو ف   المصرية ياسمين فؤاد وزيرة البيئةد.تظهر  أدناه (4) رة رقمالصو  ف 

لمنع األكياس البالستيك أحادية االستخدام من جزيرة الزمالك  2727-2-4بتاريخ الت  أطلقت 

    Very Nile.بحضور ومبادرةو 

، كيس بالستيك يستخدم سنوًيا، تنتج منهم بليون 32أن مصر تستهتلك سنويا  وأوضحت الوزارة

ألف  807من  يه النفايات، أ  نحو  %3مليون طن من النفايات، ويمثل البالستيك  33.2سنويا 

عادة استخدام  % 40طن من النفايات سنويا، ويتم إعادة تدوير   .%0فقط من  يه المواد وا 

"نهر النيل  و أساس الحياة والمحافظة عليه وتنظيفه واجب وطن ، ونقوم :قالت د.ياسمينكما 

المخلفات و  بمساندة ومساعدة كل المبادرات الت  تعمل على المحافظة عليه لتنظيفه من البالستيك

 (.9090البوابة نيوز،) "كافة

 

 

 ، البالستيكية جمع المخلفاتمبادرة في المصرية وزيرة البيئة  (4الصورة رقم )

 (9090البوابة نيوز،)المصدر: 
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مؤتمر المحيطات، مهمة األمم المتحدة ف  إبعاد البالستيك عن البحار،  (0الصورة رقم )
 https://oceanconference.un.org/ar/aboutالمصدر: 

أعلنت األمم المتحدة الحرب على  ، حيثيظهر شعار مؤتمر المحيطات (0الصورة رقم ) ف 

 المؤتمر،لت  أطلقتها ف  ا  CleanSeas"البالستيك ف  البحار من خالل حملة "بحار نظيفة

تحث الحكومات على االلتزام بسياسات الحد من استخدام البالستيك، مستهدفة بيلك  الت  الحملة

 هوتدعو كيلك الحملة المستهلكين إلى وضع حد الستخدام، منهها اعية لتقليل إنتاجالشركات الصن

 .قبل أن ينته  به المطاف ف  البحار

لتزمت اكما انضمت بالفعل إلى الحملة نحو عشرة بلدان بتعهدات كبيرة لتنظيف بحار ا.  لقد

، أما أوروغوا  فقد فرضت ضرائب 2720من القمامة البحرية بحلول  %07إندونيسيا بخفض 

استخدام أكياس البالستيك الت  تستخدم لمرة واحدة، فيما ستتخي كوستاريكا تدابير للحد بشكل  على

أخبار )كبير من استخدام البالستيك الي  يستخدم لمرة واحدة من خالل تحسين إدارة النفايات والتعليم

 .(2730االمم المتحدة،

https://oceanconference.un.org/ar/about
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 مبادرة زيرو ميكا، (6الصورة رقم )

_https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88المصدر:

%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7 

األكياس استخدام  تهدف إلى منع مغربية    حملة وطنيةو  كامبادرة زيرو مي (3)رقم  الصورةف  

و يلك بعد أن  توى العالم ف  المغرب و تعتبر أول حملة على المسنهائيا  البالستيكية

ألكياس ل همن حيث استخدام الواليات المتحدة األمريكية ف  المرتبة الثانية بعد المغرب صنف

 .البالستيكية وتهدف  يه الحملة أيضا للترويج الدول  من أجل اإلستغناء عن األكياس البالستيكية

، كما عبئت والبيئة الصحة األثر السلب  لألكياس البالستيكية على  يه المبادرةوقد أوضحت 

 .للمشاركة ف  عملية واسعة النطاق لجمع األكياس البالستيكيةكافة المواطنين 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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 :في األردنالتوعية البيئية للحد من استخدام البالستيك أحادي االستخدام 

 يوم البيئة حمايةل الملكية اإلدارة مع بالتعاون البيئة وزارة ف  البيئية والرقابة التفتيش كوادر قامت

 التسوق أكياس تنظيم لنظام المخالفة األكياس من كغم(  ٠٨٨) بمصادرة 13/32/2738 الثالثاء

 للتحلل القابلة يةالبالستيك التسوق أكياس تنظيم لنظام استنادا يلك جاء، للتحلل القابلة البالستيكية

 او اجهاانت او التحلل قابلة غير البالستيكية التسوق اكياس استيراد بمنع ،2730 لسنة 40 رقم

 ة.شتال الزراعيوأكياس االياس البالستيكية المعدة لالستخدام بجمع النفايات االك باستثناء استيراد ا

ت  الحملة للمحافظة على الثروة الحيوانية وعناصر البيئة من التلوث من خالل حمالت تفتيشية أوت

دورية تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على المنشآت الت  تنتج وتتداول وتستورد أكياس 

 . (Facebook)وزارة البيئة األردنية،( 0كما ف  الصورة رقم ) المحافظات البالستيكية ف  مختلف التسوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،وزارة البيئة األردنية تنظيم أكياس التسوق البالستيكية (0الصورة رقم )           

المصدر: 
https://www.facebook.com/MoENVJo/photos/a.1620633301507574/2456527381251491/?type=3&theater 
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ج للحملة بالتروي” بسمتنا“اكتفت حملة حيث  حملة شبابية انطلقت من مدينة السلط، "بسمتنا"أما 

حماية البيئة من مخاطر النفايات البالستيكية من خالل الزيارات الميدانية والجوالت والت  تهدف الى 

تحت ” Twitter تويتر”و” Facebook فيسبوك“الشبابية واعتماد منصات مواقع التواصل االجتماع  

تلوث ليافطات للتقليل من الالورقية والملصقات أو حتى ا لمطويات، وتم استخدام ا”بسمتنا“عنوان 

 (.8رة كيس بالستيك عليه إشارة ممنوع كما ف  الصورة رقم )البيئ  ويظهر عليها صو 

 

 

 

 

 

 

 

 /https://www.facebook.com/events/865459257164398حملة "بسمتنا"، المصدر: ( 8) الصورة رقم

 

، حملة لتوزيع اكياس النفايات على 2733 نيسان 38اطلقت مديرية بيئة الزرقاء يوم االثنين و 

 مية المحافظة أنشر الوع  بتهدف الى  "سائق  المركبات تحت عنوان "سا م ف  نظافة مدينتك

االف كيس نفايات على  37وشملت الحملة توزيع حوال  ، على البيئة ف  اوساط سائق  المركبات

( أدناه أنه تم توزيع أكياس ورقية ويلك للحد من نشر 8رقم ) صورة، وكما يالحظ بالالمركبات

 األكياس البالستيكية.

 

https://www.facebook.com/events/865459257164398/
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 http://tinyurl.com/yx8wkqa5حملة "ساهم في نظافة مدينتك"، المصدر: ( 9)الصورة رقم 

 

أنه لو تم تصغير حجم شعار وزارة البيئة والمناصير ورفعهم لألعلى قلياًل واستغالل ترى الباحثة 
ة خدام المنتجات البالستيكيالمساحة الوسطى بتوظيف صورة معبرة وملفتة للنظر عن عدم است

لقائها على األرض، كما ترى الباحثة أنه لو تم استبدال اللون األخضر الفسفور  إلى لون أخضر  وا 
 غامق يعط  وضوح أكثر ويسهل قراءته.

 

http://tinyurl.com/yx8wkqa5
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 لثالثالمبحث ا

 توعوي البيئيال التصميم الجرافيكي

 توعوي البيئيال ماهية التصميم الجرافيكي :أوالا 

التصميم الجرافيك  مهنة جديدة لقرن جديد كان ظهوره مدعومًا بالتغيرات التكنولوجية الرئيسية، يعد 

، ن العمليتينبي المزدوجة الطبيعة بسبب والتصميم الرسم كلمت  لمصطلح او الحقلا يستخدمحيث 

 كل ضمينت خالل من عاطفياً  فكريًا ونقلهم المشا دين تحفيز على الناجحة التصميم حلول تعمل إي

 مليةع تفكيره العميق واإلبداع  على بتطبيق قام المصمم فإيا ،والمد شة المألوفة العناصر من

 الكتاب حتوىم يكون قد ،واضحة الرسالة وستكون نواياه النتائج تعكس فسوف التصميم الخاص به

 يطبق ندماع المبنى ف  التنقل كما يسهل معبرة؛ بصرية استعارة غالفه يعرض عندما سهولة أكثر

 كلةمش المواقف  يه من حالة كل تمثل ممراته، على لالفتاتل منطقًيا نظاًما المعمار  المهندس

 محددة. تصاميم أساليب باستخدام حلها يتم فريدة، اتصال

البيئ  وسيلة للتنظيم ف  عالمنا، و و شكل من أشكال التصميم التوعو  يعد التصميم الجرافيك  

 الوسائل المختلفة الت  تساعد الجمهور على الحفاظ على البيئة وكيفية التعامل الت  تسا م ف  تقديم

 معها لتلبية احتياجات المجتمع دون اإلخالل فيها. ليا على المصمم الخوض ف  تفاصيل البيئة

لى ا ويحتاج بيلك الى العديد من البيانات والمعلومات ليقود العملية التصميمية بنجاح ويتوصل

ومميز وجياب ُيسهم ف  حل مشكلة التلوث البيئ  الناتج عن استخدام البالستيك  اعالن  ادف

يصالها الى أكبر عدد من أفراد المجتمع.  ُأحا  االستخدام، ولنشر الوع  بطريقة الصورة وا 
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ال بد للتصميم الجرافيك  البيئ  أن ينطو  على عاملين: وسيلة وغاية، كون التصميم الجرافيك  

فن لمخاطبة الجمهور فال بد له أن يختار الوسيلة المالئمة لعرض الموضوع بطريقة البيئ  يعتبر 

سهلة ومعبرة لتصل الى أكبر عدد من الجمهور المستهدف وليحقق الغاية المرجوة من التصميم 

 .(2730)عناد،، وبهيا يكون حقق النجاح المطلوبالبيئ  و   استجابة الجمهور المستهدف

يؤثر من خاللها على تفكير اإلنسان، ومن أ م التأثيرات الت    دافاأل لكل تصميم مجموعة من

 :(2738قضمان ،)يحدثها التصميم على اإلنسان 

لفت نظره الى أين يتجه يوجه المستخدم و يأن مهمة التصميم  :متلق ال سلوك على تأثيره -

 .ومن أين يبدأ ويلك بالتوجيه البصر المتلق  

م ، مثالً يكون  دف التصميللقيام بفعل معين المتلق من خالل دفع  :متلق ال إرشاد على تأثيره -

يحدد  الى عملية التبرع، فيجب على المصمم أن تلق فجميع عناصر التصميم تأخد بالم التبرع

 .الهدف من وراء تصميمه حّتى يخدم التصميم  دفه

تغيير القناعات لدى الناس ليس أمرًا سهاًل، فأحيانًا يكون الهدف من  :متلق ال قناعات تغيير -

 .اتباع سلوك معينالتصميم تغيير قناعات الناس حول شئ معين ووضع ثقتهم ف  

 

 البيئيالتوعوي  : دور المصمم في عملية التصميم الجرافيكياا ثاني

نما  التلوث البيئ  ليستتفيد م، فمشكلة  نتائج إلنتاج بالبيئة يتالعبون أصبح البشر مشكلة جديدة وا 

الجديد فيها زيادة التلوث كمًا وكيفًا، فأصبحت مشكلة التلوث البيئ  مشكلة عالمية مؤرقة وأن 

التصد  لهيه المشكلة يتجاوز إمكانيات التحرك الفرد  كون الخطر البيئ  ال يقل خطورًة عن 

نطالقًا من مبدأ )الوقاية خير من قنطار عالج( تكمن  الحروب والنزاعات واألمراض الفتاكة، وا 

 المسؤولية الدولية بالتصد  لمشكلة التلوث البيئ  عن طريق الوقاية منها قبل معالجتها.
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بدايًة ينبغ  رفع مستوى الوع  البيئ  للسكان لتفاد  خطر الجهل بأ مية الحفاظ على البيئة 

ها، ويتم يلك من خالل زيادة حمالت التوعية ومواجهة حاالت التلوث والعادات الدارجة الت  تزيد من

، طوياتمالبيئية عن طريق استخدام التصاميم الجرافيكية بكافة أشكالها )المنشورات، البوسترات، ال

 الملصقات، واالعالنات وغير ا(. 

 مثيرة لمصمما حياة أن تعن  التغييرات  يه مواكبةو  دائًما ويتقدم يتغير الجرافيك  التصميم مجال

 مصممينلا دفعيفهو  واضحة وظيفة مجرد من أكثر التصميم مجال يكون أن يمكن حيث ،باستمرار

 المهن ف  األشخاص من قليل عدد به يطالب أن يمكن ش ء و و ومعبرين مبدعين يكونوا أن الى

 مجتمعال ف  العالم من خالل مسا مته ف  تغيير إلحداث فرصةيمتلك  إضافة الى أنه ،األخرى

مسا مة  بدأت ، حيثالبيئية أو الدينية أو السياسيةأو  االجتماعية سواء من الناحية إيجابية بطريقة

 تقديم كيفيةل الواعية المالحظة تصبح أن يجب، إي على أفراد مجتمعهتغيير والتأثير ال ف  المصمم

 أن جبي مستنيًرا فليصبح مصمًما ،أساس بداية الطريق للمصمم المعنى قراءة وكيفية المعلومات

 واالقتصادية السياسية القضايا إلى باإلضافة الجارية باألحداث مستمرة دراية على يكون

 قراءة خالل من العالم ف  مكانه مسؤولية يتحمل المصمم أن يجب آخر، بمعنى. واالجتماعية

 جتمعهم ف  يحدث ما مواكبة أيًضا عليه يجبو  ،األخبار إلى واالستماع والمجالت والكتب الصحف

 معرفةال  يه كل ،والمسرح الموسيقية والحفالت والمعارض المتاحف إلى الي اب خالل ثقافًيامن

 .للغاية عمل  مستوى به على الخاص التصميم عمل ف  تساعد سوف

 ميعج المصمم يجمع حيثإعالن  ف  والصور واألرقام الكلمات تجميع تتضمن أيضاً  المصمم مهمة

 األفكار دمج مع ،شركة أو خدمة أو لمنتج فريدة  وية يعط  مما متماسك، كيان ف  العناصر

 .أيًضا تطبيق  فنك الجرافيك  التصميم فهم سيتغير تماسًكا أكثر بشكل الرقمية والتكنولوجيا والجمال
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وليتمكن المصمم من التوصل فنون التصميم قائمة على مبدأ وجود حاجة ماسة لحل مشكلة معينة 

ت  تقوم إتباع سلسلة الخطوات ال المراد دراستها عليه األخي بعين اإلعتبارلحل المشكلة التصميمية 

  .التفكير اإلبداع  بالتصميمالى نتيجة  هوالت  تقودالعملية التصميمية عليها 

الل لحل المشكلة من خ فعملية التفكير اإلبداع  تكمن ف  مجموعة الخطوات المتسلسلة التالية

 :(2730)الخصاونة، للجمهورتقديم التصميم المناسب 

 المرحلة األولى: مرحلة التعريف .3

يقصد بها تحديد وتعريف المشكلة الت  يتطلب حلها بالتصميم والجمهور المستهدف، فعند فهم 

 المشكلة والتحديات يصبح من السهل وضع الحلول المناسبة وتطوير ا.

 المرحلة الثانية: عملية البحث .2

عادة  يه المرحلة ما    إاّل  تصنيف المعلومات الت  تم التوصل إليها ف  مرحلة التعريف وا 

بداء الرأ  ف  صياغتها ، مثل تاريخ المشكلة وحتى المستخدم النهائ  ف  التصميم أو المنتج، وا 

 .موضوع المشكلة وتحديد المعيقات المهمة

ت ماومعللن اعة مومجم كمن ف ي ف   يه المرحلة ع داالبص الملخن ال باولقايمكن  نا و

ور لجمها  االمتلق  ابيعة ن طقيقة عودفية ت واماو   معلم ولفهث والبحاعملية ن لناتجة ما

س  دارلالتحصيل واوأيضًا المستوى الثقاف   الجتماعيةالفئة ت واغبارلوال وكالمي دلمستفيا

 المعيش . وىلمستوا

 وضع األفكارالمرحلة الثالثة:  .1

ا المستخدم النهائ  والبيئة الت  يتم تنفيي التصميم بهف   يه المرحلة يؤخي بعين االعتبار 

وغالبًا ما  على يلك والحوافز الت  تدفعه الستخدام التصميم أو المنتج ويتم خلق األفكار بناءً 

 تنتج تلك األفكار من عملية العصف الي ن .
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 المرحلة الرابعة: وضع النمايج .4

حلة المتولدة لحد المشكلة، حيث يتم ف   يه المر تأت   يه المرحلة لرؤية الحلول ومتابعة األفكار 

 تحويل االفتراضات الخيالية إلى حقيقة موضوعية ويلك من خالل تصميم نمايج أولية.

 المرحلة الخامسة: عملية االختيار .0

لقابلة م والتصمياألفضل لمشكلة الحل ر اختياافيها م لت  يتاة طلنقا   ر الختيااحلة رمر تعتب

يلب  ان خالل ن مر مة لألفكادلمقيج النمااعلى ع الطالد ابعر الختيار ايايأت  معر، ويطوللت

 نا ، وفيهر ثؤيدف ولمستهور الجمها تحاجام لتصميايلب  ، وان لعميلت احاجام لتصميا

 حقيقيًا للملخص اإلبداع . ممثاًلر لمختام التصميون ايكأن حيانا رور  ألضا نمس لي

 المرحلة السادسة: عملية التنفيي .3

م لتصمير ايطوعملية تم  نا تتولسابقة طوات الخاخالل ن لناتجة ماية رلبصاملية لعا   

 المشكلة األساسية.على حل  راً دقاون يكد ان البو وربشكل نهائ  للجمه يمهدتقو

 المرحلة السابعة: التعلم .0

ط نقاد يدلتحك لم ويلتصميابها الت  مر لسابقة ا المراحلخالل تحليل ن مم لتعلاتأت  عملية 

يا ما كان وة لقف والضعا بالتال  ولتصميمية العملية اف  ت ماومعلص نقوات أو  فك  ناوا 

يجاد مئداع داباحالة  ف  يجعل المصمم ، و يامةدقا مراحلمنها ف  دة الستفاوامعالجتها   وا 

 .فةومألر غير فكاوأ تصاميم

 التصميم الجرافيكي التوعوي البيئيعملية ثالثاا: تجربة الباحثة في 

(، تناولت مواضيع مختلفة لتوعية 8قامت الباحثة بالتجربة العملية بتصميم ملصقات توعوية عدد )

 سكان األردن للحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام وتم توظيفهم داخل المبان  وخارجها.
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 ر على الثروة البحرية( النفايات البالستيكية تؤث3رقم )الباحثة تجربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( على تأثير البالستيك أحاد  االستخدام على الثروة 3أكدت الباحثة من خالل التجربة رقم )

البحرية، وخاصة استخدام مياه الشرب البالستيكية الت  يكثر استخدامها ف  االردن ومن ثم إلقائها 

 على شاطئ البحر.
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 نوع من الحيوانات البحرية 877البالستيكية تؤثر على ( المخلفات 2تجربة الباحثة رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

( على األضرار الجسيمة الت  تتركها المخلفات البالستيكية 2أكدت الباحثة من خالل التجربة رقم )

على حياة الحيوانات البحرية ولما لها من تأثير على صحة الحيوان البحر  وأييته، ومع مرور 

 .استنزاف الثروة البحريةؤد  الى النفايات البالستيكية سيالوقت وتراكم 
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 ( أنقي حياتك من تلوث البالستيك1تجربة الباحثة رقم )

 

 

( تأثير البالستيك على جسم اإلنسان وما يتسببه من 1أظهرت الباحثة من خالل التجربة رقم )

ن ويلك من خالل اإلنساضرر على صحته، وخصت بالتصميم التأثير السلب  للبالستيك على رئت  

 .االستخدام ةشرب المياة البالستيكية أحادي ةاستخدام األكياس وعلب
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 مليون طن من النفايات البالستيكية ف  قاع المحيطات 37( 4تجربة الباحثة رقم )

 

( أن البالستيك أحاد  االستخدام يؤثر على مياه المحيطات 4أظهرت الباحثة من خالل التجربة رقم )

 لثروة الحيوانية البحرية بشكل كبير.وعلى ا

 ( التلوث البالستيك 0تجربة الباحثة رقم )
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( التلوث البالستيك  على البحار بطريقة وضع غطاء 0أظهرت الباحثة من خالل التجربة رقم )

 بالستيك  بداًل من قطعة السوش  بطريقة تجيب نظر المتلق .
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 البالستيك  حرب على البيئة( التلوث 3تجربة الباحثة رقم )

 

لما  تخداماالس ةأحادي يةالبالستيك المياه ( استبدلت الباحثة يخيرة السالح بعلب3ف  التجربة رقم )

 لها من ضرر كبير على البيئة والداللة على أنها حرب على البيئة.
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 ( التلوث البالستيك  قنبلة موقوتة0تجربة الباحثة رقم )

 

استبدلت الباحثة الديناميت للقنبلة بعلبة المياه البالستيكية أحادية االستخدام ( 0ف  التجربة رقم )

 لكثرة استخدامها والداللة على أنها خطر كبير بمثابة القبلة الموقوتة، وأنها حرب على البيئة.
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 ( التلوث البالستيك  حرب على البيئة والتربة8تجربة الباحثة رقم )

 

الباحثة القشة البالستيكية كساق لسنبلة القمح، وتم اختيار القمح كونه ( وضعت 8ف  التجربة رقم )

 مصدر أساس  لغياء االنسان ويلك لتشير الباحثة الى خطورة البالستيك على البيئة والتربة.
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 : وسائل نشر اإلعالن البيئيرابعاا 

ية فهو يحفظ الصورة الي نف  تدعيم  فنًا اتصاليًا اقناعيًا، حيث يعتبر أكثر نجاحاً اإلعالن يعتبر 

يك  التصميم الجرافهولة انتشاره ف  أ  زمان ومكان. حيث أن بالياكرة مع التكرار، إضافة الى س

قدرة  من خالل ،دور فعال ف  عملية إيصال الرسالة للجمهورله المستخدم ف  التوعية البيئية 

لجمهور لو  بأبسط طريقة لتصل وتوضيح التصميم االعالن  التوع ،المصمم على االبتكار واالبداع

 بإختالف أعمار م ومستوياتهم.

يتم نشر اإلعالن البيئ  التوعو  بأماكن مختلفة سواء بالبيئة الداخلية )داخل المبان ، واألسواق، 

 ، والمتاجر( أو الخارجية )خارج المبان ، والشوارع، والمتنز ات(.حالت التجاريةوالم

 ات البيئية التوعوية فيمكن إيجاز ا بما يل :أما بالنسبة آللية نشر االعالن

لوحات ف  المساحات الخارجية كالمتنز ات الالفتات و الالجدران أو وضع االعالنات على  .3

 .وأسوار المدارس والجامعات والشوارع وواجهات المحالت التجارية واشارات المرور
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 ،ف  د ب )منطقة سياحية بمصر("ال للبالستيك" تزين جدران مدرسة حكومية ( 01الصورة رقم  )

 https://www.youm7.com المصدر:

اجة زج فيهايظهر  مرسومة على حائط مدرسة حكومية فى مدينة د ب السياحية،( 37) رقم الصورة

"تخيل البحر  بة جملةابالستيكية وكأنها تبتلع السمكة وعلى وشك القضاء عليها، باإلضافة الى كت

تعتبر جملة واضحة وصورة معبرة بشكل كبير يسا م ف  نشر التوعية للحد من  إيبدون بالستيك" 

 .استخدام الزجاجات البالستيكية ورميها بالبحار

https://www.youm7.com/story/2019/6/14/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89/4286549
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 حياتك من تلوث البالستيك، المصدر:)تصميم الباحثة(أنقي ( 00الصورة رقم )

( إمكانية نشر إعالن توعو  على الجدران خارج المبان  ف  األردن، 33)ة رقم ف  الصور وضح ت

من خالل عبارة  حيث يوضح مخاطر استخدام البالستيك أحاد  االستخدام على صحة االنسان

 ."أنقي حياتك من تلوث البالستيك"

لوحات ف  المساحات الداخلية للمكاتب الأو الفتات العلى الجدران أو  وضع االعالنات .2

 ،على لفت االنتباه كونها ملفتة للنظرحيث أنها تساعد  الت التجارية والمدارس والجامعات،والمح

 كما تفسح المجال للمصصم من عرض فكرته دون التقيد بمساحة صغيرة.
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 إعالن توعية ف  المول، المصدر: )تصميم الباحثة( (02الصورة رقم )

تأثير المخلفات البالستيكية على حياة الكائنات عن  األفراد ( إعالن توعية32) الصورة رقمف  يظهر 

نوعاً من الحيوانات البحرية ف  جميع  877البحرية بعبارة واضحة "المخلفات البالستيكية تؤثر على 

 أنحاء العالم".
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 إعالن توعية داخل المبان ، المصدر: )تصميم الباحثة(( 31الصورة رقم )

 

عند الدخول إلى أ  مبنى ما يلفت النظر ف  البداية الجدران، ليلك من األفضل لتوعية األفراد تجاه 

( يظهر صورة إعالنات 31) الصورة رقمف  ، قضية مجتمعية وضع اإلعالن التوعو  على الجدران

لقائها  ص خليج باألخ البحار والمحيطات على التربة، وف توعية للحد من استخدام البالستيك وا 

حيث  ،العقبة والبحر الميت بما أنهم مناطق سياحية ويرتاد ا الكثير من المواطنين بشكل مستمر

 تم وضع اإلعالنات على جدران مبنى من الداخل.
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 الرقمية االلكترونية.استخدام الالفتات  .1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حملة توعية عبر الشاشات الرقمية ف  الشوارع، المصدر:)تصميم الباحثة(( 34) الصورة رقم

 

عن المسا مة الحكومية ف  نشر الوع  البيئ  من خالل نشر مخاطر  (34) الصورة رقمعبر ت

، ويلك البحار والمحيطاتاإلنسان والتربة و  االستمرار ف  استخدام البالستيك أحاد  االستخدام على

 عبر الشاشات الرقمية الت  أصبحت منتشرة ف  العاصمة عمان.
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 عمل التصاميم على  يئة مجسمات ثالثية األبعاد ووضعها ف  أماكن التجمعات. .4

 

 

 

 

 

 

 

 مجسم سمكة من مخلفات بالستيكية ف  السويد( 01الصورة رقم  )

 https://twitter.com/jaseembalochi/status/984374193033744384/photo/3المصدر: 

 من مخلفات بالستيكية ف  مدينة سمكة شكل على فن  عمل( يظهر 30) رقم الصورة ف 

helsingborg   السويدية للفت أنظار المارة وتيكير م بخطورة رم  النفايات ف  البحر وعلى الشواطئ

 .البيئةوكم األضرار الت  يخلفها  يا الفعل وتأثيره على 

 

 

 

https://twitter.com/jaseembalochi/status/984374193033744384/photo/3
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9?src=hashtag_click
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 نشر التصاميم على شكل رسومات على وسائل النقل العام. .0

 

 ”Enough Plastic“ (06) الصورة رقم

 http://www.starnetmedia.com.hk/?_page=job&_func=detail&_lang=en&_para%5B0%5D=291المصدر: 

 Enoughائل النقل العام، حيث كتبت عبارة س( اسلوب التوعية على و 33) رقم الصورة ف يظهر 

Plastic .يكف  بالستيك( مع استخدام صور للمنتجات البالستيكية أحادية االستخدام( 

 

 

 

 

http://www.starnetmedia.com.hk/?_page=job&_func=detail&_lang=en&_para%5B0%5D=291
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توزيعها ف  ونشرات توعوية يتم  (brochureمطوية )نشر التصاميم البيئية التوعوية على شكل  .3

 لهم القدرة على التغيير.على أكبر شريحة من المجتمع  المدارس والجامعات كونها تحتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، المصدر: تصميم الباحثة Roll up banner (30الصورة رقم )

 

يحمل رسالة توعوية للحد من استخدام البالستيك  Roll up banner( 30) رقمالصورة ف  يظهر 

مخلفات المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام،  ستخدام من خالل إظهار سمكة بداخلهاأحاد  اال

نوعًا من الحيوانات البحرية ف  جميع أنحاء  877وتم كتابة جملة "المخلفات البالستيكية تؤثر على 

 العالم".
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 ، المصدر: تصميم الباحثة.Save the earth (38) الصورة رقم

 Save the“شعار الكرة األرضية باللون األخضر وكتب حولها  (38)ف  الصورة رقم يظهر 

Earth”  حافظ على األرض، ولتوضيح كيفية المحافظة على األرض تم استخدام صورة لفتاة تحمل

لبحرية"، البالستيكية تؤثر على الثروة اكيس تسوق مصنوع من الخيش وكتب عليه عبارة "النفايات 

وكما يتضح بالصورة تم التعبير عن تلوث النفايات البالستيكية بصورة لسنارة صيد تصطاد العلبة 

 البالستيكية.

طن من  37كيس تسوق مصنوع من الخيش وكتب عليه عبارة " ( أدناه يظهر38)ف  الصورة رقم 

لمحيطات كل عام" حيث تعبر العبارة عن كمية التلوث النفايات البالستيكية ف  قاع البحار وا

 البالستيك  وتم توضيحه بصورة انتشار مخلفات النفايات البالستيكية ف  البحار والمحيطات.
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 حقيبة تسوق، المصدر: تصميم الباحثة.( 38الصورة رقم )
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 نشرات ومطبوعات دورية تصدر من وزارة البيئة. .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب بغالف توعو  عن النفايات البالستيكية، المصدر: تصميم الباحثة.( 27الصورة رقم  )

( كيفية نشر إعالنات التوعية عن النفايات البالستيكية من خالل المجالت 27يظهر بالصورة رقم )

 والمطبوعات وجعل اإلعالنات على أغلفة الكتب وغيره من المطبوعات.
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الهواتف عند تصفح اإلنترنت أو عند استخدام تطبيقات األلعاب  إعالنات ممولة تظهر على .8

 أو أ  تطبيق ف  الهاتف يسمح بظهور إعالنات للمستخدم.

 

 إعالن ممول لوقف استخدام البالستيك، المصدر: تصميم الباحثة. ( 23) الصورة رقم

 

( كيفية نشر إعالنات التوعية على أجهزة الهواتف من خالل تمويل 23)الصورة رقم ف  يظهر 

اإلعالن ليظهر بشكل مستمر لألفراد سواء عند تصفح اإلنترنت أو استخدام األلعاب أو على 

 المتصفح.التطبيقات الهاتفية الت  تسمح بظهور اإلعالنات لدى 

على المنتج مباشرة عندما نرغب ف  عزوف المواطنين عن  يتم وضعهم( Postersملصقات)  .8

 استخدامهم.
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 الدراسات السابقة:  

دور الملصق في معالجة بعض المظاهر السلوكية (. 2770عسير ، عصام عبداهلل. )دراسة  .3

 المملكة العربية السعودية. جامعة ام القرى، )رسالة ماجستير غير منشورة (  .في المجتمع

 : الى الدارسة  دفت    

 ون التشكيلية عتباره أحد أنواع الفنإربو  الي  يقوم به فن الملصقات بتوضيح الدور العالج  والت

ف  اإلسهام ف  معالجة بعض المظا ر السلوكية ف  المجتمع سواء كانت  يه السلوكيات حميدة 

ق و مقاومتها كاألخاليراد زرعها و تدعيمها كفضائل األخالق، أو سلوكيات يميمة يراد مكافحتها 

 الرييلة والتصرفات المشينة.

  ،تحديد المواصفات النظرية والعلمية المتكاملة والرامية إلى وضع الملصق ف  مكانه الصحيح

 وتحديد مفهومه بوضوح.

  ن .بتكار الي وشكل من أشكال اإلبداع الفن  واإلاال تمام بالملصق كظا رة فنية متكاملة 

 : نتائج الدراسة

  إنه برغم االنفاق الهائل على الحمالت اإلعالمية لمعالجة بعض المظا ر السلوكية ف  المجتمع

الزالت المنظمات الت  قامت بتلك الحمالت تعان  من انتشار  يه المظا ر السلوكية، مما يعن  

 ضرورة مراجعتها بشكل دائم.  

 لتشكيل  نفس واالجتماع والفن اإن كثيراً من وكاالت اإلعالن ال تستعين بمتخصصين ف  علم ال

ك  يساعدوا ف  دعم المفيد من السلوك الي  يحقق النمو االيجاب  لشخصية الفرد وبناء المجتمع 

 الصحيح.

 

 المظا ر بعض معالجة ف  الملصق دور عن تتحدث بأنها الباحثة دراسة مع العسير  دراسة تتشابة
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 لجرافيك ا التصميم وسائل ف  الباحثة استخدمتها الت  الوسائل أحد و   المجتمع ف  السلوكية

 للحد من مشكلة التلوث البيئ  بالبالستيك أحاد  االستخدام. المجتمع على وأثر ا

 

 .دور الملصق االرشادي في تغيير الفرد نحو تقبل األخر(. 2732شلب ، د.ثناء. )دراسة  .2

 .جامعة حلوان. مصر

ُيعد  الملصق ف  تنمية الوع  بالثقافة البصرية والي  تتمركز مشكلة البحث حول كيفية تفعيل دور

بد عية، وتفعيل دوره ف  نشر الوع  الثقاف  والمجتمع  نحو تقبل اآلخر، كما أن اتنمية جمالية وا 

قيم وثقافات  بداعية للوصول الىافة البصرية المجتمعية بقيمها اإلأ مية البحث تكمن ف  تعميق الثق

تقبل اآلخر، ويهدف البحث الى تفعيل دور الملصق كأحد وسائل مجتمعية تجعلنا نتعايش ون

اإلتصال البصر  وكقيمة إبداعية لها تأثير ا المجتمع . كما يهدف الى التأكيد على دور الملصق 

ف  نشر الوع  الثقاف  واإلجتماع  والسياس ، مما يكسب المتلق  خبرات جديدة تؤكد أ مية الثقافة 

 ئج البحث كاآلت :، وأتت نتاالبصرية لديه

 ية للمسا مة نسانرية تحمل مضامين فكرية وسلوكيات إتفعيل دور الملصق كرسالة ثقافية بص

 ف  حل المشكالت المجتمعية.

 العمل على توسيع مجال الخبرة البصرية والمعرفية لدى المتلق  نحو تقبل اآلخر 

  تقبل اآلخرتعميق الثقافة البصرية له دور فعال ف  تغيير ثقافة الفرد نحو 

  لأللوان واألشكال دالالت رمزية لها تأثير ا ف  فهم الرسالة البصرية وتعديل سلوك األفراد نحو

 .األفضل

 بالتأكيد على دور الملصق كأحد أنواع التصاميم الجرافيكية ف  نشرتتفق الباحثة مع دراسة الشلب  

قيمة إبداعية  يواإلتصال البصر  و  وسائل ، كونه أحدواإلجتماع  والسياس  والبيئ الوع  الثقاف  
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 المجتمع . له تأثيره

م دالالت رمزية لها تأثير ا ف  فه المستخدمة ف  التصاميم الجرافيكية كما أن لأللوان واألشكال

 الرسالة البصرية وتعديل سلوك األفراد نحو األفضل.

 

في رفع درجة فيكي المطبوع ادور وسائل التصميم الجر (. 2738الحديث ، لبنى. )دراسة  .1

جامعة الشرق ، )رسالة ماجستير غير منشورة ( .األردن ف الصناعية فياالوعي بأهمية األطر 

 األوسط. األردن.

فيك  المطبوع ف  رفع درجة الوع  بأ مية راتهدف  يه الدارسة لمعرفة دور وسائل التصميم الج

مطبوع فيك  الراالتصميم الجتأكيد على دور وسائل تهدف للكما ف الصناعية ف  األردن، ااألطر 

ًا ضوأتت  يه الدارسة أي، ف الصناعية ف  األردنراكأداة رئيسة ف  تحقيق فهم أكبر وأعمق لألط

م تقنيات حديثة اعن طريق استخدفيك  المطبوع ار وسائل التصميم الجتقديم مقترحات لتطوير بهدف 

ة رئيسة فيك  المطبوع كأداار لجعلى رفع كفاءة وسائل التصميم افيك  تساعد راف  التصميم الج

ما عتمدت على المنهج الوصف  االستدالل  لتناسبهإف، حيث راعريف المجتمع بمشاكل فاقد  األطلت

 .ض الدارسةرامع أغ

فعال  ؤثر بشكلفيك  المطبوع يرانتائج كان أ مها أن التصميم الجأظهرت الدارسة العديد من ال

ة يلصناعية ف  األردن، وأن استخدام الطباعة الثالثف ارالى زيادة الوع  لدى محتاج  األطع

ف الصناعية ف  األردن ، ويشجع على استخدامه لدى محتاجيه رااألبعاد يسا م ف  تطوير األط

 من الناحية العملية والنفسية.

المطبوعات  بتصميم فيكيينرارسة بضرورة ا تمام المصممين الجالنتائج أوصت الدا هوف  ضوء  ي

ورًا ص ف الصناعية، واستخدام األساليب التحفيزية للمبتورين من خالل عرضراالخاصة باألط
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 .ةف االصطناعيار د قبل وبعد تركيبهم لألطراتجسيدية لألف

تتشابه دراسة الحديث  مع دراسة الباحثه بأنها تسعى الى رفع مستوى الوع  لدى األفراد من خالل 

عرض صور تجسيدية للمشكلة قبل وبعد، وبهيا تكون الصورة أقرب يك  كونه يالتصميم الجراف

م. وتختلف دراسة الباحثة عن دراسة الحديث  بأن الحديث  إقتصرت فقط على لإلقناع من الكال

 التصميم الجرافيك  المطبوع لرفع مستوى الوع .

 

 الدراسات األجنبية:

 

1. Dacy, Marie Lewis Study.(2015), Titled:- Environmental Communication 

Strategies through the use of Posters: A Comparative Analysis. California 

Polytechnic State University, San Luis Obispo. 

 

 عن طريق الفيسبوكالبيئية  مسابقتين للملصقات ف   يه الدراسة (Dacy) عملت الباحثة

(Facebook) لترى ما ينجيب إليه الناس بشكل طبيع  دون وجود أ  عوامل  كمنتدى للمشاركة

تم النظر إلى الملصقات الفائزة والخاسرة ومقارنتها لتحديد ما من ثم خارجية متاحة لتغيير آرائهم، 

  .كانت  ناك اختالفات بين الملصقاتإيا 

 حيث تم وضع سؤالين ف  االعتبار:

 غير الموجودة ف  الملصقات الخاسرة؟  ل  ناك عناصر شائعة ف  الملصقات الفائزة .3

 ما نوع الرسالة األكثر قبواًل لدى جمهور الملصق البيئ ؟  .2
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بحثًا عن اإلجابات على  يه األسئلة ، تم البحث ف  دراسات سابقة عن الخطابة البيئية والبالغة 

ار ا، فيمكن تكر المرئية والملصقات بشكل عام كخلفية للبحث. إيا كانت  ناك قواسم مشتركة يمكن 

استخدام  يه المعلومات إلنشاء ملصقات بيئية مستقبلية للوعد بمزيد من النتائج الناجحة عند نشوء 

 موضوع أو مشكلة جديدة.

 استنتجت الباحثة ما يل :

أن  ناك عالقة قوية بين الرسائل اإليجابية ونجاح الملصقات البيئية. وان العالقة بين الرسائل  ●

 تستحق دراسة قوية إلنشاء ملصق فعال.  الملهمة والنجاح

 قد يكون عدد الكلمات داخل الملصقات عاماًل مؤثًرا آخر.  ●

عين أخي ا بالت  يمكن  المؤثرة يعد اللون واستخدام الصور أو عالمات االقتباس من المعايير ●

 سبب ف  نجاح الملصق. كف  األبحاث المستقبلية  االعتبار

مرء استخدام مسابقات الملصقات الت  ال تتم فقط من خالل للبحث ف  المستقبل ، يمكن لل ●

(. فالمسابقات الت  تجر  من الممكن أن توفر معايير Facebookوسائل التواصل االجتماع  )

 تزيد من نطاق وتنوع الموضوعات أو األفكار المشاركة. 

ل احثة )الرسائ ناك حاجة إلى إجراء بحوث لتحديد ما إيا كانت العوامل الت  استخدمتها الب ●

 اإليجابية والملهمة والصور المعقدة( كمؤ الت للبوسترات الناجحة أم ال.

بداًل من مقارنة الملصقات )االسلوب الي  استخدمته الباحثة( ، قد تقارن األبحاث اإلضافية  ●

 جميع المشاركين ف  مسابقة الملصقات ، وتخلق تصنيف وتبرير للرأ  العام بناًء على معايير أدق. 
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البحث المقدم مهم ألنه ال يمكننا التقليل من تأثير الملصقات على الرأ  العام فيما يتعلق  ●

 بالمخاوف البيئية واألسباب الت  تؤثر عليها والحاجة إلى العمل. 

تحديد تلك السمات للرسالة البيئية عبر الوسيلة المرغوبة من قبل المستهلك أمر حيو  وله  ●

 فاعلية.

معرفة التصميم البيئ  األقرب الى المشا د بناًء على  Dacyن خالل دراسة استطاعت الباحثة م

من نتائج بعد أن أخيت الرأ  العام للتصميم البيئ  )الملصق( من خالل  Dacyما توصلت اليه 

 مسابقة على الفيسبوك

وبهيا يمكن للباحثة ف  دراستها توظيف الشكل واللون والرموز وكيلك الكلمات ف  التصاميم 

  الجرافيكية المرغوبة لتستطيع أن توصل الرسالة للمشا د بشكل أدق. 

 

2. Fatair, Ahmed Study. (2016), Titled:-  Quantitative Analysis of Plastic Pollution 

on the Coast of the Gaza Strip, Palestine. The Islamic University–Gaza. Palestine. 

 تهدف الدراسة الى :

 وتحديد حالة التلوث البالستيك  البحر . تقييم ●

 تقدير وقياس البالستيك المتراكم والعائم ف  سواحل قطاع غزة. ●

 األسماك. مثل الحيوانات البحريةمن  العديد جوفف  تحديد وقياس كمية البالستيك المتراكم  ●
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حيث تكمن مشكلة الدراسة ف  أن الخط الساحل  لقطاع غزة كجزء من البحر األبيض المتوسط ، 

عرضة لتراكم البالستيك من المصادر البرية بسبب تركيز السكان على طول ساحله ، والصيد 

 المكثف واألنشطة البحرية الترفيهية ف  ميا ه. خاصة ف  أشهر الصيف.

أن متوسط  كثافة البقايا البالستيكية على شاطئ البحر ف  قطاع غزة بلغت  وأظهرت النتائج

 43.33م. حيث احتلت مدينة دير البلح ف   يه الدراسة، الشاطئ االقل تلوثا )1جم / 08.034

م( و و اقل مقارنة بشمال غزة الي  بلغ 1جم /333.30م(. والمتوسط الكم  لمدينة رفح )1جم /

م( . ف  1جم / 48.00ه ان أعلى مقارنة بمدينة خانيونس حيث بلغت )م( ولكن1جم / 321.31)

م ( االقرب لنسبة الكثافة الكلية. و بلغ إجمال  متوسط 1جم/ 38.20حين سجلت نتيجة مدينة غزة )

 م(. 1جم/  283.38كثافة البقايا البالستيكية )أحجام صغيرة( على ساحل قطاع غزة )

ك الت  وجدت ف  دراسات مماثلة بالمقارنة مع مناطق أخرى. ولقد تعد  يه الكثافة أقل بكثير من تل

تم استخدام مؤشرات لتتبع األصول الصناعية للبقايا البالستيكية، وتحديد السياحة بإعتبار ا السبب 

الرئيس  ف  التلوث. ولقد أظهرت عالمات التعرف وأنواع من أدوات الصيد الت  وجدت أن نسبة 

 رية قادمة من صناعات الصيد. كبيرة من البقايا البح

 وأوصت الدراسة بالتال :

استبدال المواد البالستيكية المستخدمة ف  السياحة وصيد األسماك بمواد قابلة للتحلل الحيو ،   .3

وبرامج تعليمية، ومسؤوليات التخلص من النفايات البالستيكية، وبرنامج تنظيف شاطئ واسع 

   غزة.النطاق )ومستمر( للمحمية الطبيعية ف

يتم تقديم  يه االقتراحات مع األخي ف  االعتبار اآلثار الضارة المحتملة على صحة اإلنسان  .2

 وعلى البيئة الطبيعية ف  قطاع غزة.
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ُتعد  يه الدراسة بمثابة نقطة انطالق إلجراء مزيد من البحوث بين الحطام البحر  ف  مناطق   .1

 صيد والسياحة.قطاع غزة والمواد المستخدمة ف  صناعة معدات ال

 ناك حاجة إلى مزيد من البحث لوصف آثار تلوث البالستيك الغير قابل للتحلل من معدات   .4

 بديلة قابلة للتحلل.

تتشابه دراسة الباحثة مع دراسة الفطاير بتسليط الضوء على مشكلة التلوث البالستيك  واألضرار 

وتضيف الباحثة ف  دراستها عن كيفية الناجمة عنها، وبأ مية إتخاي تدابير للحد من المشكلة، 

 توعية األفراد بمشكلة التلوث البالستيك  من خالل التصاميم الجرافيكية.

 

3. Omoogun, Ajayi & others Study.(2016), Titled:-  From Environmental Awareness 

to Environmental Responsibility: Towards a Stewardship Curriculum. Journal 

of Educational Issues. US. 

 

تحدثت الدراسة بشكل عام عن ازدياد المخاوف البيئية و ُيعتقد أن زيادة الوع  البيئ  ومن ثم التربية 

البيئية الت  ترتكز على الوع  ستؤد  إلى عكس سوء استخدام البيئة وموارد ا. بعد أربعة عقود 

ل ر األرض بعيًدا عن التراجع، حيث إن قوته تتآكمن النداء الدول  للتربية البيئية، ال يزال تد و 

باستمرار وبشكل ال رجعة فيه بسبب األنشطة البشرية. لقد رأى البشر أنفسهم كأنواع مهيمنة منفصلة 

 وليست جزًءا من الكائنات الحية الت  تشكل البيئة.

 ما يل :بعض حيث استنتجت الدراسة 

 رام البيئة. أن الوع  البيئ  وحده ال يمكن أن يحقق احت ●
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ينصب التركيز الرئيس  للتعليم البيئ  على تزويد المتعلمين بمعرفة القضايا البيئية على أمل  ●

 أن تؤثر المعرفة ف  موقفنا تجاه البيئة ، و  يا ال يختلف كثيرا عن تعلم العلوم البيئية.

 يتنا المشترك. هاية بلن يكون التعليم كاماًل إيا لم يكن مبنًيا على فهم الطبيعة الت     ف  الن ●

 إيا استمر الغرب ف  نزعة االستهالك الرأسمالية ، فسنحرم وطننا .  ●

، تهالكلمتطورة، واإلفراط ف  االس، وتطبيق التكنولوجيا اارتفاع مستوى المعيشة بين الدول إن ●

، اءضوالتهديد النوو ، والتوزيع غير المتكافئ للثروة، وانتشار األسلحة، والفساد، واستكشاف الف

 والتعديالت الوراثية    التهديدات الجدية الحقيقية الت  تواجه البيئة.

يجب أن نبدأ ف  تحضير العقل لحياة بسيطة ال تنير بأ  تهديد. ربما إعادة التأكيد على  ●

، ظامإلى الطبيعة المعقدة لهيا النالحاجة إلى توجه أخالق  جديد. بالنظر إلى أ مية البيئة وبالنظر 

فمن الضرور  حًقا أن نشجع عمل المواطن على اتخاي تدابير ووسائل واسعة للدفاع عن البيئة 

 وحمايتها.

وية إعادة االبتكار من خالل التكنولوجيا الحيد بناؤه والي  يحركه التكنولوجيا، ف  مجتمعنا المعا ●

ًيا    نعيشها حال تعرض البيئة لمخاطر ال يمكن التنبؤ بها للغاية ، فإن ظا رة المناخ الت 

 غيض من فيض

 يجب دمج نمط االستهالك المستدام ف  المنا ج الدراسية. ●

أن الوع  البيئ  وحده غير كاف  للحد من مشكالت  Omoogunتتشابه دراسة الباحثة مع دراسة 

نما يجب إعادة النظر بالممارسات الت  يقوم بها األفراد وكيلك الدولة.  التلوث البيئ ، وا 
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أن تبدأ التوعية من المنا ج الدراسية لك  يتعلم الفرد كيفية المحافظة على البيئة مني  كما يمكن

 الصغر.

 

4. Nahar, Najmun.Sultana, Rukya Study.(2017), Titled:- Usages of plastic products 

and environmental awareness of the residents in Dhaka City. Department of 

geography and environment. Jagannath University. Dhaka. Bangladesh. 

 

توصل الباحث ف  دراسته الى أنه يزداد استخدام المنتجات البالستيكية والتخلص من نفايات 

نه أمر مقلق للغاية ألن  DNCCالبالستيك السامة يوًما بعد يوم ف   )مدينة دكا نورث سيت (، وا 

 ًدا ببيئتنا وصحة اإلنسان.النفايات البالستيكية ضارة ج

،  2773على الرغم من أن حكومة بنغالديش قد حظرت استخدام األكياس البالستيكية مني عام 

إال أن سكان مدينة داكا ليسوا حيرين ف  حالة استخدام األكياس البالستيكية وكيلك المنتجات 

 البالستيكية األخرى.

ة نتجات البالستيكية لكنهم ال يمارسون  يه المسأليعرف الكثير من الناس عن اآلثار السلبية للم

 ف  حالة استخدام المنتجات البالستيكية والتخلص منها.

لتقليل النفايات البالستيكية، يجب على كل سكان المدينة اتباع القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة 

النفايات إيا  انين الوطنية إلدارةبإدارة النفايات، وف  نفس الوقت يجب على منفي  القانون تنفيي القو 

انتهك الناس  يه القوانين. باإلضافة إلى يلك، يتعين على مختلف أصحاب المصلحة اتخاي مبادرات 

)مثل حملة التوعية( للحفاظ على بيئة آمنة ف  أقرب وقت ممكن، وأخيرًا يمكن تقليل النفايات 

عادة التدوير(البالستيكية باتباع اإلستراتيجية الوطنية الثالثية  عادة االستخدام وا  والت  يمكن  )تقليل وا 

 أن تخلق بيئة مستدامة.
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بأن الكثير من الناس يعرف عن اآلثار السلبية للمنتجات  Naharتتشابه دراسة الباحثة مع دراسة 

البالستيكية لكنهم ال يمارسون  يه المسألة ف  حالة استخدام المنتجات البالستيكية والتخلص منها، 

وأنه يتعين على مختلف أصحاب المصلحة اتخاي مبادرات كحمالت التوعية للحفاظ على بيئة آمنة 

الحمالت التوعوية  و التصاميم الجرافيكية والت  تستخدم إليصال  وترى الباحثة  نا بأنه أساس

  Nahar الرسالة لألفراد بشكل واضح للحفاظ على بيئة آمنه، إضافة الى وجه التشابه بين دراسة

ودراسة الباحثة بضرورة تنفيي القوانين الوطنية إلدارة النفايات من ق بل منفي  القانون إيا انتهك 

 نين.الناس  يه القوا

 

5. Pearson, Monica Ann Study.(2019), Titled:- Discouraging the use of single-use 

plastics through graphic design strategies. Graduate Theses and Dissertations. 

Iowa State University. Iowa.USA. 

 

يع اليومية لطالب الجامعات ف  جمأصبحت المواد البالستيكية أحادية اإلستخدام، راسخة ف  الحياة 

أنحاء البالد. وعلى الرغم من اإلعالنات الخاصة بالمنتجات األكثر استدامة مثل القش المعدن  

وأكياس التسوق القابلة إلعادة االستخدام، ال تزال الخيارات البالستيكية المريحة قيد االستخدام. على 

ظام عن األضرار الناجمة عن التلوث البالستيك ، وال الرغم من المقاالت اإلخبارية الت  تظهر بانت

 تزال الالمباالة تجاه القضايا البيئية ف  االرتفاع.

الهدف من  يه الدراسة  و تحديد قضية معقدة مثل مشكلة استخدام البالستيك أحاد  االستخدام، 

مشكلة ابة لهيه الوالتحقيق ف  المشكلة من خالل مراجعة المنشورات حول  يا الموضوع، ثم االستج

 من خالل تجارب التصميم.
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كما تهدف  يه الدراسة إلى إشراك جمهور محتمل ف  مسألة المواد البالستيكية بطرق جديدة قد 

 تشجع على حدوث تغييرات سلوكية وعلى األقل تشجع العادات الشخصية على االستجواب.

فيديو لتقديم وتصميم التفاعل وألعاب التم استخدام منهجية تصميم التعبئة والتغليف وتصميم المنتج 

 رسالة ضد استخدام المواد البالستيكية يات االستخدام الواحد.

 وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:

 ناك العديد من الطرق للتعامل مع القضايا االجتماعية التقتصر على الحمالت التوعوية بل  ●

ال يكف  ألن قلة المعرفة ليست السبب الرئيس  على حملة "رفع الوع " ألن التوقف عند الوع  

 وراء احتفاظ الناس بسلوكياتهم السلبية.

معظم الناس على دراية كافية بالقضايا ولكنهم يفتقرون إلى بعض الدوافع إلجراء تغييرات يات  ●

 معنى

يتمثل أحد مجاالت التحقيق ف  فكرة معينة أن المعرفة بالبيانات الشخصية يمكن أن تساعد  ●

حدوث تغييرات سلوكية كمطالبة مجموعة من المتطوعين بتدوين أو حصر مقدار االستخدام  ف 

 الفرد .

فيما يتعلق بالمنتجات المصممة، ربما يكون بعض األشخاص مهتمين بتطبيق ييكر م بحزم  ●

عناصر م القابلة إلعادة االستخدام، ويقدم نصائح حول االستدامة، ويساعد م على تتبع مقدار 

 النفايات البالستيكية الت  يتحملونها، ويساعد م  يا التطبيق ف  جعلهم مسؤولين.
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لقاء ا  ● طالما أن المواد البالستيكية الت  تستخدم لمرة واحدة ال تزال يتم شراؤ ا واستخدامها وا 

 فرادأن يلعبوا دوًرا ف  لفت االنتباه إلى  يه القضية ومطالبة األ ، يمكن للمصممينبكميات  ائلة

 بإعادة تقييم عاداتهم.

اال و و تحديد قضية معقدة مثل مشكلة  Pearsonيتشابه الهدف من دراسة الباحثة مع  دف دراسة 

استخدام البالستيك أحاد  االستخدام، والتحقيق ف  المشكلة من خالل مراجعة المنشورات حول  يا 

 الموضوع ، ثم االستجابة لهيه المشكلة من خالل تجارب التصميم. 

أن التصاميم الجرافيكية المستخدمة ف   Pearsonكما توصلت الباحثة أيضًا لما توصلت له دراسة 

حمالت التوعية تسا م ف  ترك انطباعات ايجابية تستمر لفترات طويلة ويكون لها تأثير أكبر على 

 السلوك المستقبل .
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 الفصل الثالث

 واإلجراءات(منهجية الدراسة )الطريقة 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



84 
 

 

 منهج الدراسة:

ل  ألغراض الي  يتضمن الجانب التحلي( والشبه تجريب التحليل  الوصف  )المنهج  ةالباحث تاعتمد

ت األنه أنسب المنا ج البحثية وأكثر ا مالئمة ويتبع إمكانية أفضل ف  إجراء تحليل نمايج العينات،

وتم اتباع نوعين من التحليل االول نوع  لغرض معرفة مدى توظيف التصميم  التحليل لهيه الدراسة.

ستقوم به  و يا ما، ية الخاصة بالبيئةو الجرافيك  ف  انتاج الملصقات واالعمال الجرافيكية التوع

الباحثة، اما النوع الثان  فهو التحليل الكم  والخاص بالمستبينين لقياس مدى فاعلية  يه الحمالت 

 .تخدام البالستيك احاد  االستخدامنية التوعوية على الجمهور ف  الحد من اساالعال

 مجتمع الدراسة:

ن مالعاصمة عمان، و و  لمتطلبات البحث وبما يتالءم مع الهدف منه تحدد مجتمع الدراسة نظراً 

  .1077والي  يبلغ عدد م ما يقارب  جامعة الشرق األوسطالطلبة والعاملين ف  

 الدراسة:عينة 

ف   يه الدراسة  ناك مجموعتين من العينات االولى خاصة بتحليل المحتوى والت  بلغ عدد ا 

صائية حينين والت  ستكون نتائجها كمية وا  سبعة عشر عينة ، اما المجموعة الثانية فه  فئة المستب

يادية وبطريقة عشوائية لضمان ح شخص. 187لالستبانة  احيث بلغ عدد االشخاص اليين خضعو 

 النتائج.
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 تبعاا للمتغيرات الديموغرافية: الثانية عينة اإلستبانة وصف العينة

 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس: .3

  ( توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس3الجدول رقم )       
  

 النسبة المئوبة التكرار الجنس
 38.4 146 ذكر
 61.6 234 انثى

 100.0 380 حجم العينة
 

 

 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير العمر:  .2

 عمر( توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير ال2الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  العمر
20-35 310 81.6 
36-45 51 13.4 
46-55 14 3.7 

55+  5 1.3 
 100.0 380 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير مستوى التعليم:  .1

 ستوى التعليمممتغير ( توزيع عينة الدراسة تبعًا ل1الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار مستوى التعليم
 85.5 325 بكالوريوس
 14.5 55 ماجستيـــر
 100.0 380 المجمـــوع



80 
 

 

 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير التخصص األكاديم :  .4

 متغير التخصص األكاديم ( توزيع عينة الدراسة تبعًا ل4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التخصص األكاديمي
 27.4 104 جرافيكيال تصميمال

 72.6 276 أخرى تخصصات
 100.0 380 المجمـــوع

 

 

 أدوات الدراسة:

الردن  الوع  البيئ  لدى الشعب ا مدى قياسل ستبانةاإعتمدت الباحثة ف   يه الدراسة على تطوير 

ج عن تومدى فهمهم للتصاميم الجرافيكية المستخدمة ف  تثقيف المجتمع لمشكلة التلوث البيئ  النا

 .البالستيك أحاد  االستخدام

 انة:اختيار مقياس االستب

 كونه يعتبر من أكثر المقاييس استخداماً خماس  التدرج  (Likert Scale)تم اعتماد مقياس ليكرت 



88 
 

 

ر أفراد العينة حيث يعب ،د عينة الدارسة، لسهولة فهمه وتوازن درجاتهرالوصف وتحليل استجابات أف

حسب  النحو اآلت الخاضعة لالختبار عن مدى استجابتهم لكل فقرة من فقرات االستبيان على 

 : مقياس ليكرت

  (.3) غير موافق بشدة (،2) غير موافق (،1) محايد (،4) وافق(، أ0)وافق بشدة أ

تم تحديد دور التصميم الجرافيك  ف  التوعية للحد من األثر السلب  لمنتج البالستيك ُأحاد  وقد 

االستخدام بتقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( وفق التدريج 

 التال : 

 مستويات درجات التقدير( 0الجدول رقم )

 األعلى الحد - الحد األدنى الدرجة

 1 منخفضة
(90%) 

- 
3322 

(63.6%) 

 3322 متوسطة
(63.6%) 

- 
23.3 

(66.6%) 

 23.3 مرتفعة
(66.3%) 

- 
5 

(100%) 

 

 صدق األداة:

اإلختصاص ستبانة( بصورتها األولية على المحكمين من يو  اإلعرض أداة الدراسة )تم    

ف   ةاحثالب وقامتولها بالحيف واإلضافة والتعديل، لإلطالع  عليها وطلب إبداء مالحظاتهم ، وتنا

 (.2( و)3كما ف  الملحق رقم ) ضوء مالحظاتهم بإعداد االستبانة بصورتها  النهائية.
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 ثبات األداة:

، أداة الدراسةللتحقق من ثبات (Alpha Cronbach)  استخدمت الباحثة معامل كرونبـــاخ ألفـــا

 حيث يقيس ارتباط الفقرات واتساقها مع الدرجة الكلية لكل محور وكانت النتائج كالتال : 

 ( ثبات أداة الدراسة3الجدول رقم )

  معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المحور
  2..2 30 وع  المجتمع االردن  بالتلوث البيئ 

 نشرالوع دورالتصاميم الجرافيكية ف  
 البيئ  بالمجتمع األردن 

33 2... 
 

دور التصميم الجرافيك  للحد من استخدام 
 البالستيك أحاد  االستخدام

33 2.50 
 

  5..2 .3 ثبــــــات أداة الدراسة الكلي:
 

وألداة الدراسة ككل يمكننا من القول أنها  كافة لمحاورلمن الجدول أعاله قيم معامل كرونباخ ألفا 

 تتمتع بثبات كاف  ويمكن الوثوق بنتائجها .

 متغيرات الدراسة:

 ستخدام.للبالستيك أحاد  االمن األثر السلب  التوعوية الجرافيكية المتغير المستقل: التصاميم 

 المتغير التابع: الوع  البيئ .

 المعالجة اإلحصائية:

، حيث تم استخدام (SPSS)ف   يه الدراسة وفقًا للبرنامج اإلحصائ  اإلحصائية  معالجةال تتم

 األساليب اإلحصائية التالية:
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 استخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة. .3

 .معامل كرونبـــاخ ألفـــا للتحقق من ثبات أداة الدراسة .2

 لجميع فقرات أداة الدراسة ولكل محور.حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .1

 .للعينات المستقلة تبعًا لمتغير الجنس (ت)اختبار  .4

 .(One Sample T- test)للعينة الواحدة  (ت)اختبار  .5

 تحليل التباين األحاد  تبعًا لمتغير الفئة العمرية.اختبار  .3

تيك أحاد  البالس )شيفيه( لمحور دور التصميم الجرافيك  للحد من استخدام االختبار البعد  .0

 .االستخدام

 إجراءات الدراسة:

 ءات الت  سيتم العمل بها لغايات تحقيق أ داف الدارسة   :ار اإلج

 .الدراسة لمواضيع النظر  التحليل .3

 .الدراسة بموضوع الصلة يات السابقة الدراسات على اإلطالع .2

 زيارات لوزارة البيئة، ووزارة الصحة، وغرفة صناعة عمان. .1

 ع  لمجموعة من الملصقات التوعوية.لنو االتحليل  .4

 دراسة العينة وتحديد مدى الوع  لديهم. .0

 تطبيق اإلستبانة على عينة الدراسة. .3

 ها.لجمع البيانات وتحلي .0

م التوصل تح التوصيات وفقًا للنتائج الت  استخالص النتائج وعرضها ومناقشتها واقترا .8

 اليها.
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 رابعالفصل ال

 الدراسة  نتائج
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 :للعينات الجانب التحليلي

 .البيئة األردنيةلوزارة جميع العينات    حملة واحدة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( البالستيك خطر يهدد الحياة.3العينة رقم )

 المصدر:
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1073180306182724/?type=3&th

eater 

 .٨٨٧٠ سبتمبر ٧١سبوك،الوصف: منشور ف  موقع الفي

لى النظام البيئ ، ويلك من خالل ( عن خطر البالستيك ع3تظهر الفكرة العامة ف  العينة رقم )

وضع المصمم عبوة البالستيك أحادية االستخدام والت  يتصاعد منها الدخان للتعبير عن التلوث 

البيئ  بشكل مباشر من خالل عملية احتراق العبوة البالستيكية أحادية االستخدام، إي نالحظ أن 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1073180306182724/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1073180306182724/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1073180306182724/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB3xWNexOwA-hWVFWCrd38KO5ov2TG_eQ1YV4TjehzfG5wgowXBb9e8OAZrT0RRMG0HfRCDfVl1CnVXwYymJZgTdejvniacjOn15sZ6VoCd4BoDFTxUcv7MNKmLDGyUDGQ8q2sx5WywArbmQe_TQ4TTYfRi3n3IkjupEf67Ijok9InAYgfiVLJm9tCe-NLhgMOOyhTlN7DMGICeoYv20eXkLIVGeoIup4uezMRuPWBiFD5HKK4DKbeZJ7KofJMnwLxoJeMcPtfIJ1s4ptLyTRcCgfeP7SPfAJATUw6vBb4voXzLi7PA5tF8fY9rgHyM2Tcd2RcG3tViJvAxe8L7J2ospg&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1073180306182724/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB3xWNexOwA-hWVFWCrd38KO5ov2TG_eQ1YV4TjehzfG5wgowXBb9e8OAZrT0RRMG0HfRCDfVl1CnVXwYymJZgTdejvniacjOn15sZ6VoCd4BoDFTxUcv7MNKmLDGyUDGQ8q2sx5WywArbmQe_TQ4TTYfRi3n3IkjupEf67Ijok9InAYgfiVLJm9tCe-NLhgMOOyhTlN7DMGICeoYv20eXkLIVGeoIup4uezMRuPWBiFD5HKK4DKbeZJ7KofJMnwLxoJeMcPtfIJ1s4ptLyTRcCgfeP7SPfAJATUw6vBb4voXzLi7PA5tF8fY9rgHyM2Tcd2RcG3tViJvAxe8L7J2ospg&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1073180306182724/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB3xWNexOwA-hWVFWCrd38KO5ov2TG_eQ1YV4TjehzfG5wgowXBb9e8OAZrT0RRMG0HfRCDfVl1CnVXwYymJZgTdejvniacjOn15sZ6VoCd4BoDFTxUcv7MNKmLDGyUDGQ8q2sx5WywArbmQe_TQ4TTYfRi3n3IkjupEf67Ijok9InAYgfiVLJm9tCe-NLhgMOOyhTlN7DMGICeoYv20eXkLIVGeoIup4uezMRuPWBiFD5HKK4DKbeZJ7KofJMnwLxoJeMcPtfIJ1s4ptLyTRcCgfeP7SPfAJATUw6vBb4voXzLi7PA5tF8fY9rgHyM2Tcd2RcG3tViJvAxe8L7J2ospg&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1073180306182724/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB3xWNexOwA-hWVFWCrd38KO5ov2TG_eQ1YV4TjehzfG5wgowXBb9e8OAZrT0RRMG0HfRCDfVl1CnVXwYymJZgTdejvniacjOn15sZ6VoCd4BoDFTxUcv7MNKmLDGyUDGQ8q2sx5WywArbmQe_TQ4TTYfRi3n3IkjupEf67Ijok9InAYgfiVLJm9tCe-NLhgMOOyhTlN7DMGICeoYv20eXkLIVGeoIup4uezMRuPWBiFD5HKK4DKbeZJ7KofJMnwLxoJeMcPtfIJ1s4ptLyTRcCgfeP7SPfAJATUw6vBb4voXzLi7PA5tF8fY9rgHyM2Tcd2RcG3tViJvAxe8L7J2ospg&__tn__=-R
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براز وبست  وكانت الغاية منها كما يبدو إالعبوة احتلت الفضاء التصميم  كاماًل ونفيت بطريقة األ

الت  استطاع المصمم من خالل (Opacity) أ مية العنصر الرئيس  ف  اإلعالن و   التقنية 

( أن تظهر أنها مصدر للتلوث البيئ  من خالل الدخان أما عملية التحيير فقد illustratorبرنامج )

المستطيل بلونه األحمر والكتابة باللون االحمر جاءت بطريقة مؤثرة وفعالة من خالل استخدام 

 وكيلك باللون األبيض.

كما أن  ناك أكثر من عنصر مثل )كل األردن( و الت  أثرت على قوة التصميم وترى الباحثة أن 

 الخط الموجود ف  اسفل التصميم يمكن اإلستغناء عنه.

جام ، إي يظهر بالتصميم عدم انساما من ناحية األسس التصميمية لم يتم توزيعها بطريقة صحيحة

العناصر مما أدى الى التشتت وعدم التركيز لدى المتلق  وكيلك عدم اإلحساس باالستقرار واالتزان، 

حيث ال يوجد إيقاع متناغم ف  التصميم أو حيوية له لجيب المتلق ، فلم يستغل المصمم الجزء 

لث األول للتصميم من األعلى حيث كان األ م الي  يجيب نظر المتلق  و و الجزء األول من الث

فارغًا و من األفضل لو وضع الكتابة بهيا الجزء لجيب النظر لها، و يتضح أنه يتوجه النظر إلى 

 خلفية الصورة و   السماء واألشجار والت  لم تستغل فعليًا بالطريقة الصحيحة.

ن حيث اصر التصميمية مومن ناحية العناصر التصميمية يتضح ف  التصميم ضعف استخدام العن

تركيب الصور وحجم الصورة المستخدمة )العبوة البالستيكية(، ونالحظ ان الخلفية صورة للطبيعة 

 مما أدى الى زيادة الفراغ بطريقة غير مدروسة.

ومن ناحية الكتابة نالحظ اإلكتظاظ ف  أسفل الملصق بوجود الكتابات متقاربة من بعضها البعض 

 والصورة.ومقاربة من الشعار 
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 ( النفايات تقتل األسماك.2العينة رقم )

 المصدر:
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1063939533773468/?type=3&th

eater 

  .٨٨٧٠ سبتمبر ٨الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك،

(    التوعية من خطر النفايات البالستيكية على الحياة البحرية، 2الفكرة العامة ف  العينة رقم )

اك ممن خالل توضيح المصمم بأن النفايات البالستيكية الت  يتم إلقائها ف  البحار تصبح غياًء لألس

وبهيا تهدد حياة الكائنات البحرية بشكل عام. حيث يحتو  التصميم على مركزية و و عنصر 

 الكتابة أو الخط الي  أعطى مركز السيادة.

اما عن األسس التصميمية فقد تم استخدامها جيدًا ف  الملصق مما حقق اإلتزان، تم وضع الجزء 

المهم )الصورة المرسومة( ف  منتصف الملصق مما أظهر التركيز على الصورة، حيث وضع 

المصمم الكتابة بشكل مواز  للصورة المرسومة مما خلق توازن ف  التصميم، و وضع المصمم 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1063939533773468/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1063939533773468/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1063939533773468/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2hcAwFlnxz2DL5Kko-JPQ89a_PPHYaWaZvPvnOurXchpXpZvqVxCIrAvOkGez_ArNiDLmri4gJVM0QwvTqtCJRjy_W8fgodJbUTV9kMAfbR_s4KZu3A83avsA4MgSTQyzaaglXBSU98TG3pFWtTaW4ul0QWoxIk7yFJNIGvTOGAC6m-5RrJEtTAIpz7zjhtYyIRKBChDhWvMQFyuzU5oMhA4aaIXFyeYR6U7PQZhn_h8jsMmN2XYdd0pveWE1Fzw3FiLFHZ33CUpib24_JhgxGYQOOzXvIFzxv5VVpdihHobHUijPSrvO4cFpuugvUnDoky8wu0m0EbgiN-8U31EsKw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1063939533773468/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2hcAwFlnxz2DL5Kko-JPQ89a_PPHYaWaZvPvnOurXchpXpZvqVxCIrAvOkGez_ArNiDLmri4gJVM0QwvTqtCJRjy_W8fgodJbUTV9kMAfbR_s4KZu3A83avsA4MgSTQyzaaglXBSU98TG3pFWtTaW4ul0QWoxIk7yFJNIGvTOGAC6m-5RrJEtTAIpz7zjhtYyIRKBChDhWvMQFyuzU5oMhA4aaIXFyeYR6U7PQZhn_h8jsMmN2XYdd0pveWE1Fzw3FiLFHZ33CUpib24_JhgxGYQOOzXvIFzxv5VVpdihHobHUijPSrvO4cFpuugvUnDoky8wu0m0EbgiN-8U31EsKw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1063939533773468/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2hcAwFlnxz2DL5Kko-JPQ89a_PPHYaWaZvPvnOurXchpXpZvqVxCIrAvOkGez_ArNiDLmri4gJVM0QwvTqtCJRjy_W8fgodJbUTV9kMAfbR_s4KZu3A83avsA4MgSTQyzaaglXBSU98TG3pFWtTaW4ul0QWoxIk7yFJNIGvTOGAC6m-5RrJEtTAIpz7zjhtYyIRKBChDhWvMQFyuzU5oMhA4aaIXFyeYR6U7PQZhn_h8jsMmN2XYdd0pveWE1Fzw3FiLFHZ33CUpib24_JhgxGYQOOzXvIFzxv5VVpdihHobHUijPSrvO4cFpuugvUnDoky8wu0m0EbgiN-8U31EsKw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1063939533773468/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2hcAwFlnxz2DL5Kko-JPQ89a_PPHYaWaZvPvnOurXchpXpZvqVxCIrAvOkGez_ArNiDLmri4gJVM0QwvTqtCJRjy_W8fgodJbUTV9kMAfbR_s4KZu3A83avsA4MgSTQyzaaglXBSU98TG3pFWtTaW4ul0QWoxIk7yFJNIGvTOGAC6m-5RrJEtTAIpz7zjhtYyIRKBChDhWvMQFyuzU5oMhA4aaIXFyeYR6U7PQZhn_h8jsMmN2XYdd0pveWE1Fzw3FiLFHZ33CUpib24_JhgxGYQOOzXvIFzxv5VVpdihHobHUijPSrvO4cFpuugvUnDoky8wu0m0EbgiN-8U31EsKw&__tn__=-R
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براز جزء معين للمتلق  نظرًا أل ميته، الصورة المرس ومة ف  منتصف الملصق لجيب اال تمام وا 

 لكن لم ينفي بالقوة المطلوبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تهدد الحياة على األرض( النفايات 1العينة رقم )

 المصدر:
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1062048067295948/?type=3&th

eater 

 .٨٨٧٠ أغسطس ٠٨سبوك،الوصف: منشور ف  موقع الفي

(    توعوية توضح خطر النفايات البالستيكية الت  تهدد 1الفكرة التصميمية العامة ف  العينة رقم )

الحياة على األرض، حيث تظهر األسس التصميمية بطريقة جيدة ف  اإلعالن ، فقد احتوى التصميم 

ل من و على مركزية و و عنصر الكتابة أو الخط الي  أعطى مركز السيادة بوجوده ف  الثلث األ

األعلى ف  التصميم وتم وضع الجزء المهم )الصورة المرسومة( ف  منتصف الملصق مما أظهر 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1062048067295948/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1062048067295948/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1062048067295948/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDSQb2nKvd7PBS4f9SjQpDCfT-fT0LCgzvguPnFhPfyuADwHCM8NWTpse9gUb_SrFSDt8CFM9Kg37nfExMiywdXiC0_znFyAOWoD-v6B4PXrg2_lkFjpj30VkXLdOYkapXJ2QhBd0cQsRP_9syGq1zzQFToUtm6lX_TQBzpZj865_pzPr5G7V7ZZnoUE2yZuZdLcHZ-ss8bJjRF1di6Xg3lEl3bTfIP-6hOlaZ0w1N-T7TA2kZYGWJvmPk-jJRy93QFst2xrhGWYbDv57DaYw3elrtGT3Rqwpc_qNSzZArvL5aywJyH4SGS3R3Bqw1f3CoQSZA41_6ZAzhTaVot41h6wA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1062048067295948/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDSQb2nKvd7PBS4f9SjQpDCfT-fT0LCgzvguPnFhPfyuADwHCM8NWTpse9gUb_SrFSDt8CFM9Kg37nfExMiywdXiC0_znFyAOWoD-v6B4PXrg2_lkFjpj30VkXLdOYkapXJ2QhBd0cQsRP_9syGq1zzQFToUtm6lX_TQBzpZj865_pzPr5G7V7ZZnoUE2yZuZdLcHZ-ss8bJjRF1di6Xg3lEl3bTfIP-6hOlaZ0w1N-T7TA2kZYGWJvmPk-jJRy93QFst2xrhGWYbDv57DaYw3elrtGT3Rqwpc_qNSzZArvL5aywJyH4SGS3R3Bqw1f3CoQSZA41_6ZAzhTaVot41h6wA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1062048067295948/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDSQb2nKvd7PBS4f9SjQpDCfT-fT0LCgzvguPnFhPfyuADwHCM8NWTpse9gUb_SrFSDt8CFM9Kg37nfExMiywdXiC0_znFyAOWoD-v6B4PXrg2_lkFjpj30VkXLdOYkapXJ2QhBd0cQsRP_9syGq1zzQFToUtm6lX_TQBzpZj865_pzPr5G7V7ZZnoUE2yZuZdLcHZ-ss8bJjRF1di6Xg3lEl3bTfIP-6hOlaZ0w1N-T7TA2kZYGWJvmPk-jJRy93QFst2xrhGWYbDv57DaYw3elrtGT3Rqwpc_qNSzZArvL5aywJyH4SGS3R3Bqw1f3CoQSZA41_6ZAzhTaVot41h6wA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1062048067295948/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDSQb2nKvd7PBS4f9SjQpDCfT-fT0LCgzvguPnFhPfyuADwHCM8NWTpse9gUb_SrFSDt8CFM9Kg37nfExMiywdXiC0_znFyAOWoD-v6B4PXrg2_lkFjpj30VkXLdOYkapXJ2QhBd0cQsRP_9syGq1zzQFToUtm6lX_TQBzpZj865_pzPr5G7V7ZZnoUE2yZuZdLcHZ-ss8bJjRF1di6Xg3lEl3bTfIP-6hOlaZ0w1N-T7TA2kZYGWJvmPk-jJRy93QFst2xrhGWYbDv57DaYw3elrtGT3Rqwpc_qNSzZArvL5aywJyH4SGS3R3Bqw1f3CoQSZA41_6ZAzhTaVot41h6wA&__tn__=-R
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التركيز على الصور، نالحظ البساطة ف  التصميم والمساحات المسطحة ف  األشكال وتجنب 

 االزدحام وتقليل عدد العناصر المستخدمة ف  التصميم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنسان.( النفايات تهدد 4العينة رقم )

 المصدر:
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1061447837355971/?type=3&theater 

 .٨١٠٢ أغسطس ٨٠منشور ف  موقع الفيسبوك، الوصف:

كان األردن عن خطر النفايات تظهر الفكرة العامة ف  اإلعالن بتوعية س (4ف  العينة رقم )

 البالستيكية والت  تهدد حياة البشرية سواء يكورًا أو إناثًا.

أما عن األسس التصميمية فقد احتوى اإلعالن على عنوان رئيس  بخط بسيط باللون األحمر وأسفله 

الصورة المرسومة باللون األبيض الت  تتوسط التصميم بحجم كبير جدًا وتشغل أكثر من نصف 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1061447837355971/?type=3&theater
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https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1061447837355971/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5WHgPL8esO297dB_ulV-KteYkqLxWGLPlDqNSVfR3WqRAotGgy1lQ5w_fIXreHO3dhQI9L37521DHe48uOX45dtLOqahD6BO3FZhbPafj2wtKkvzXZrlHYqxnEs1ZYCzQUePHAa3TmDd7z0HTZ2jcvQqBIgk3teJQicwzj-7dJg8CqdQbo-vtBqLqW0KQnfaLEcpl1YUP_u-axdZ0bydHz-2oXaoyJmSVlESct50vtKFKCr_-7_ghX9hVkZ-UvJ60SoL46b1x9TsIwCZzkwGNz2059mBmViHG7-mnr_iKlHbw__tOvUoQj3iPHauX6SCNXQ9_HAcGfpBhYT8UBu2IeA&__tn__=-R


80 
 

 

ساحة اإلعالن، و نا لم يوفق المصمم ف  اختيار اللون األصفر للخلفية لما تعطيه من بهتان مع  م

 اللون األبيض المستخدم بالصورة.

يظهر بناء التصميم بشكل ركيك لم يتسم تصميم اإلعالن بفكرة مختلفة او مميزة، و يا يعود الى 

 جانبًا وظيفيًا.البساطة المطلقة ف  استخدام العناصر إال أنها أدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( النفايات العدو األول للنباتات.0العينة رقم )

 المصدر:
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1060808677419887/?type=3&theater 

 .٨٨٧٠ أغسطس ٨٠الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك،

( فكرة توعوية عن خطر النفايات البالستيكية على النباتات، أما 0قم )الفكرة التصميمية ف  العينة ر 

عن األسس التصميمية ال يوجد ترابط بين الشكل والمضمون بالنسبة المطلوبة حيث أن المصمم لم 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1060808677419887/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1061447837355971/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5WHgPL8esO297dB_ulV-KteYkqLxWGLPlDqNSVfR3WqRAotGgy1lQ5w_fIXreHO3dhQI9L37521DHe48uOX45dtLOqahD6BO3FZhbPafj2wtKkvzXZrlHYqxnEs1ZYCzQUePHAa3TmDd7z0HTZ2jcvQqBIgk3teJQicwzj-7dJg8CqdQbo-vtBqLqW0KQnfaLEcpl1YUP_u-axdZ0bydHz-2oXaoyJmSVlESct50vtKFKCr_-7_ghX9hVkZ-UvJ60SoL46b1x9TsIwCZzkwGNz2059mBmViHG7-mnr_iKlHbw__tOvUoQj3iPHauX6SCNXQ9_HAcGfpBhYT8UBu2IeA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1061447837355971/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5WHgPL8esO297dB_ulV-KteYkqLxWGLPlDqNSVfR3WqRAotGgy1lQ5w_fIXreHO3dhQI9L37521DHe48uOX45dtLOqahD6BO3FZhbPafj2wtKkvzXZrlHYqxnEs1ZYCzQUePHAa3TmDd7z0HTZ2jcvQqBIgk3teJQicwzj-7dJg8CqdQbo-vtBqLqW0KQnfaLEcpl1YUP_u-axdZ0bydHz-2oXaoyJmSVlESct50vtKFKCr_-7_ghX9hVkZ-UvJ60SoL46b1x9TsIwCZzkwGNz2059mBmViHG7-mnr_iKlHbw__tOvUoQj3iPHauX6SCNXQ9_HAcGfpBhYT8UBu2IeA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1061447837355971/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5WHgPL8esO297dB_ulV-KteYkqLxWGLPlDqNSVfR3WqRAotGgy1lQ5w_fIXreHO3dhQI9L37521DHe48uOX45dtLOqahD6BO3FZhbPafj2wtKkvzXZrlHYqxnEs1ZYCzQUePHAa3TmDd7z0HTZ2jcvQqBIgk3teJQicwzj-7dJg8CqdQbo-vtBqLqW0KQnfaLEcpl1YUP_u-axdZ0bydHz-2oXaoyJmSVlESct50vtKFKCr_-7_ghX9hVkZ-UvJ60SoL46b1x9TsIwCZzkwGNz2059mBmViHG7-mnr_iKlHbw__tOvUoQj3iPHauX6SCNXQ9_HAcGfpBhYT8UBu2IeA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1061447837355971/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5WHgPL8esO297dB_ulV-KteYkqLxWGLPlDqNSVfR3WqRAotGgy1lQ5w_fIXreHO3dhQI9L37521DHe48uOX45dtLOqahD6BO3FZhbPafj2wtKkvzXZrlHYqxnEs1ZYCzQUePHAa3TmDd7z0HTZ2jcvQqBIgk3teJQicwzj-7dJg8CqdQbo-vtBqLqW0KQnfaLEcpl1YUP_u-axdZ0bydHz-2oXaoyJmSVlESct50vtKFKCr_-7_ghX9hVkZ-UvJ60SoL46b1x9TsIwCZzkwGNz2059mBmViHG7-mnr_iKlHbw__tOvUoQj3iPHauX6SCNXQ9_HAcGfpBhYT8UBu2IeA&__tn__=-R
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يوفق ف  اختيار الصورة المرسومة ألن الصورة تدل على صحة الشجرة بالرغم من تسلل المواد 

، حيث قام المصمم بوضع الصورة المرسومة بالوسط لتكون عنصر السيادة البالستيكية الى داخلها

والهدف األول بالتركيز عليها، اعتمد المصمم ف  تصميم اإلعالن على البساطة المطلقة ف  

 استخدام العناصر، وبهيا تصنف الفكرة التصميمية بأنها ضعيفة من حيث قوتها التعبيرية.

ع العناصر بالشكل الصحيح، اي نالحظ قرب الكتابة من الصورة كما أن المصمم لم يوفق ف  توزي

 بشكل مبالغ فيه.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( "ال تقتلو م" وزارة البيئة األردنية.3العينة رقم )

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&theatالمصدر:

er 
 .٨٨٧١ ديسمبر ٧٧وك،الوصف: منشور ف  موقع الفيسب

 ة على الحيوانات( توعوية تعبر عن خطر النفايات البالستيكي3الفكرة التصميمية ف  العينة رقم )

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBgtLoE6Pa7DprQ1x4a4SWFabaO79C4WaOGwBv_QX9yXEN6Y9-Pv_6M55c8t7FMgRqftNOOux76c_4TOSJkl0nVAKXkvYd9fGGxOi7FW7T556d-v2sQZGr_sKfAT4jiWeGgFwftBDyGLHpF7LJLANF3j_Q2CHK6G1mWIkla9IhVKnYkJQO6ZKCbtiq2iILD3Pd85U-1Wvfz-kz68y9seePcYtUU7OUhRN06Bsrh4G7GKkM7zonRIt3qhhzfYhMFju4fLU_N28MaucdwxC7_PQo4hxUoKHWEWC0d7-J-4zrU6xZON6XP2_pRSFXvzYZ4Gg7TAoE9g5aE4cCuqBaPH3Q&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBgtLoE6Pa7DprQ1x4a4SWFabaO79C4WaOGwBv_QX9yXEN6Y9-Pv_6M55c8t7FMgRqftNOOux76c_4TOSJkl0nVAKXkvYd9fGGxOi7FW7T556d-v2sQZGr_sKfAT4jiWeGgFwftBDyGLHpF7LJLANF3j_Q2CHK6G1mWIkla9IhVKnYkJQO6ZKCbtiq2iILD3Pd85U-1Wvfz-kz68y9seePcYtUU7OUhRN06Bsrh4G7GKkM7zonRIt3qhhzfYhMFju4fLU_N28MaucdwxC7_PQo4hxUoKHWEWC0d7-J-4zrU6xZON6XP2_pRSFXvzYZ4Gg7TAoE9g5aE4cCuqBaPH3Q&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBgtLoE6Pa7DprQ1x4a4SWFabaO79C4WaOGwBv_QX9yXEN6Y9-Pv_6M55c8t7FMgRqftNOOux76c_4TOSJkl0nVAKXkvYd9fGGxOi7FW7T556d-v2sQZGr_sKfAT4jiWeGgFwftBDyGLHpF7LJLANF3j_Q2CHK6G1mWIkla9IhVKnYkJQO6ZKCbtiq2iILD3Pd85U-1Wvfz-kz68y9seePcYtUU7OUhRN06Bsrh4G7GKkM7zonRIt3qhhzfYhMFju4fLU_N28MaucdwxC7_PQo4hxUoKHWEWC0d7-J-4zrU6xZON6XP2_pRSFXvzYZ4Gg7TAoE9g5aE4cCuqBaPH3Q&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/881829848651105/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBgtLoE6Pa7DprQ1x4a4SWFabaO79C4WaOGwBv_QX9yXEN6Y9-Pv_6M55c8t7FMgRqftNOOux76c_4TOSJkl0nVAKXkvYd9fGGxOi7FW7T556d-v2sQZGr_sKfAT4jiWeGgFwftBDyGLHpF7LJLANF3j_Q2CHK6G1mWIkla9IhVKnYkJQO6ZKCbtiq2iILD3Pd85U-1Wvfz-kz68y9seePcYtUU7OUhRN06Bsrh4G7GKkM7zonRIt3qhhzfYhMFju4fLU_N28MaucdwxC7_PQo4hxUoKHWEWC0d7-J-4zrU6xZON6XP2_pRSFXvzYZ4Gg7TAoE9g5aE4cCuqBaPH3Q&__tn__=-R
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البحرية، وتسعى لتوعية المجتمع األردن  بعدم قتل الحيوانات البحرية بمخلفات المنتجات 

البالستيكية، اما عن األسس التصميمية يتضح لنا إزدحام الصور ف  االعالن وافتقاره الى الفراغ، 

يد مما أدى كل جحيث أن التصميم ال يحتو  على تكوين مترابط ويفتقر الى توزيع العناصر بش

الى عدم وجود وحدة ف  التصميم وبيلك إرباك للمتلق ، و لم يتم توظيف عناصر التصميم بطريقة 

صحيحة، فقد كانت الفكرة تتسم بالقوة لكن لم يحقق الوظيفة الجمالية بشكل متميز، فلم يكن المصمم 

ية بين العالقات التناسبموفق ف  تنظيم العالقة بين عناصر التصميم من ناحية اللون والفراغ و 

 مكونات التصميم وعدم تحقيق التناغم واإليقاع.  

نالحظ قرب صورة الكيس البالستيك  على شكل حيوان بحر  من حافة الملصق، وعدم تناغم 

صورة الطفل مع الخلفية، وكثرة األلوان وعدم مالءمتها مع اختياره للون الكتابة مما أدى إلى عدم 

 اإلعالن.الراحة بالنظر إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكياس البالستيكية خطر على األشجار. ( "0العينة رقم )
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https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&theالمصدر:

ater 

 .٨٨٧٠ يوليو ٥الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك،

ر أكياس البالستيك على ( بأنها توعوية عن خط0تظهر الفكرة التصميمية أواًل ف  العينة رقم )

 األشجار.

اما عن األسس التصميمية نالحظ أن المصمم لم يقم بوضع أسس للتصميم ولم يوظف العناصر 

بطريقة صحيحة مما أدى الى تشتت المتلق ، حيث نالحظ أن المعلومات والكتابة عائمة وموضوعة 

  أن المصمم اعتمد بطريقة غير مدروسة، ونالحظ وجود عنصر الصورة    أساس اإلعالن أ

على صورة تظهر وجود كيس بالستيك على غصن الشجرة وقام بوضع العناصر األخرى مثل 

الكتابة والشعارات بطريقة غير صحيحة وال يوجد بها جمالية وبطريقة تؤثر على نظر المتلق  بشكل 

 سلب  يفقد التوازن والتناغم باإلعالن.

ك بطريقة غير صحيحة وأثرت بطريقة سلبية فيجب حيث نالحظ وضع شعار منع أكياس البالستي

وضع صورة الكيس أسفل الخط األحمر خط المنع، و وضع المصمم الكتابة ف  وسط اإلعالن 

تتعارض فوق الجزء األ م من الصورة و   الكيس المعلق على الغصن، وأسفله من الجهة اليسرى 

له شعار متوسط أسفل الملصق و وضع نص كتابة آخر بشكل مائل داخل مستطيل أحمر، وأسف

فلم يعط  تجانس بين عناصر التصميم بل أعطى اكتظاظ غير مدروس فنيًا لعين المتلق ، فأدى 

الى تفكك التصميم الي  يوح  بالفوضى ويعط  إحساس بعدم الترتيب ويوح  بضعف مقدرة 

 ومهارة المصمم مما أدى الى ظهور الملصق بشكل غير ناجح.

 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCx2aMA_rYgC7-vXps8ctb-b9SDb1pcJK6EgPSznREZzw5H9SKhPHQHrk8zJRL3Zipge0M0cq09G4nq1B8NrVw7srpoWHCzDoowtDDHn7CHpujx2RVhnloJsHTVSKEwwEIBfd3JfRuKaVFtxrcGHQj4dc9sCzr5lvJ0-B824Bj1LWaQibRVw2Jb1R1_DIf1jQK-6TnrYEOauQtBQv5kFakmMnoG9aAn8VOwCMXG2kvJy3Rgmdv1-tQ2pvH3wAz79Q_aGuFxYAWnoRVfZO3Zw_suazrL-GWvIuScxEIr4M9DP13EFZWnfXVC785Q070MwburXMEOKbIqy_WS_ydp9_MUmQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCx2aMA_rYgC7-vXps8ctb-b9SDb1pcJK6EgPSznREZzw5H9SKhPHQHrk8zJRL3Zipge0M0cq09G4nq1B8NrVw7srpoWHCzDoowtDDHn7CHpujx2RVhnloJsHTVSKEwwEIBfd3JfRuKaVFtxrcGHQj4dc9sCzr5lvJ0-B824Bj1LWaQibRVw2Jb1R1_DIf1jQK-6TnrYEOauQtBQv5kFakmMnoG9aAn8VOwCMXG2kvJy3Rgmdv1-tQ2pvH3wAz79Q_aGuFxYAWnoRVfZO3Zw_suazrL-GWvIuScxEIr4M9DP13EFZWnfXVC785Q070MwburXMEOKbIqy_WS_ydp9_MUmQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCx2aMA_rYgC7-vXps8ctb-b9SDb1pcJK6EgPSznREZzw5H9SKhPHQHrk8zJRL3Zipge0M0cq09G4nq1B8NrVw7srpoWHCzDoowtDDHn7CHpujx2RVhnloJsHTVSKEwwEIBfd3JfRuKaVFtxrcGHQj4dc9sCzr5lvJ0-B824Bj1LWaQibRVw2Jb1R1_DIf1jQK-6TnrYEOauQtBQv5kFakmMnoG9aAn8VOwCMXG2kvJy3Rgmdv1-tQ2pvH3wAz79Q_aGuFxYAWnoRVfZO3Zw_suazrL-GWvIuScxEIr4M9DP13EFZWnfXVC785Q070MwburXMEOKbIqy_WS_ydp9_MUmQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1001336056700483/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCx2aMA_rYgC7-vXps8ctb-b9SDb1pcJK6EgPSznREZzw5H9SKhPHQHrk8zJRL3Zipge0M0cq09G4nq1B8NrVw7srpoWHCzDoowtDDHn7CHpujx2RVhnloJsHTVSKEwwEIBfd3JfRuKaVFtxrcGHQj4dc9sCzr5lvJ0-B824Bj1LWaQibRVw2Jb1R1_DIf1jQK-6TnrYEOauQtBQv5kFakmMnoG9aAn8VOwCMXG2kvJy3Rgmdv1-tQ2pvH3wAz79Q_aGuFxYAWnoRVfZO3Zw_suazrL-GWvIuScxEIr4M9DP13EFZWnfXVC785Q070MwburXMEOKbIqy_WS_ydp9_MUmQ&__tn__=-R
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 ( األكياس البالستيكية خطر على الكائنات البحرية.8رقم ) العينة

type=3&thehttps://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.6801123354?/89525/1005335836300505المصدر:

ater 

 .٨٨٧٠ يوليو ٩الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك،

توعوية وتحير من الضرر الي  يلحق بالكائنات البحرية نتيجة  (8الفكرة التصميمية ف  العينة رقم )

 استخدام األكياس البالستيكية ورم  مخلفاتها ف  البحار.

أما األسس التصميمية يتضح لنا ضعف ف  توظيف األسس التصميمية، فال يحتو  التصميم على 

ف  العناصر أدى الى إرباك المتلق  وعدم وضوح اإلعالن، فنرى أن  تكوين منسجم ، وسوء توزيع

الكتابة والنصوص عائمة وموضوعة بشكل عشوائ  غير مدروس، كما نالحظ أن عنصر الصورة 

   خلفية اإلعالن وتم توزيع النصوص بطريقة تفقد القيم الجمالية لإلعالن وتفقد التصميم تناغمه 

لثلث األول من التصميم فوق النص و وضع نص آخر من الجهة و وضع شعار منع األكياس ف  ا

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1005335836300505/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1005335836300505/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1005335836300505/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1005335836300505/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARChOmBIQVO6Kp0f-U7PelMuCwyVJLQT9vglbf46eeN44faPTljPjoyVG0K_fVgENOL4TY4t-pXin_LhHyQZ09z0mWQZ-hUlB_3ScqzM3CfA-fQY7F4tGS_WWJuMld9jgof1hLulFtm4shatHYYxn8ANEG-ZXiyIIWye-uIEImQqO96rbkWIfA4l_WEGxzuAm0dRF_IwUk4qFvZ6z2ieGaGOKJw6rTGDMW0H8uAhCNuP4RwTm2aZUzjiKUnzHP_HImZ2qbfgbsbukC3b9sgOja4ey5X9jR9hhudTUQlYwLXS4akkOa61xcX-WRHqxzK_f1DXFmmte6InsQXB45t0MpdXPQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1005335836300505/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARChOmBIQVO6Kp0f-U7PelMuCwyVJLQT9vglbf46eeN44faPTljPjoyVG0K_fVgENOL4TY4t-pXin_LhHyQZ09z0mWQZ-hUlB_3ScqzM3CfA-fQY7F4tGS_WWJuMld9jgof1hLulFtm4shatHYYxn8ANEG-ZXiyIIWye-uIEImQqO96rbkWIfA4l_WEGxzuAm0dRF_IwUk4qFvZ6z2ieGaGOKJw6rTGDMW0H8uAhCNuP4RwTm2aZUzjiKUnzHP_HImZ2qbfgbsbukC3b9sgOja4ey5X9jR9hhudTUQlYwLXS4akkOa61xcX-WRHqxzK_f1DXFmmte6InsQXB45t0MpdXPQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1005335836300505/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARChOmBIQVO6Kp0f-U7PelMuCwyVJLQT9vglbf46eeN44faPTljPjoyVG0K_fVgENOL4TY4t-pXin_LhHyQZ09z0mWQZ-hUlB_3ScqzM3CfA-fQY7F4tGS_WWJuMld9jgof1hLulFtm4shatHYYxn8ANEG-ZXiyIIWye-uIEImQqO96rbkWIfA4l_WEGxzuAm0dRF_IwUk4qFvZ6z2ieGaGOKJw6rTGDMW0H8uAhCNuP4RwTm2aZUzjiKUnzHP_HImZ2qbfgbsbukC3b9sgOja4ey5X9jR9hhudTUQlYwLXS4akkOa61xcX-WRHqxzK_f1DXFmmte6InsQXB45t0MpdXPQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1005335836300505/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARChOmBIQVO6Kp0f-U7PelMuCwyVJLQT9vglbf46eeN44faPTljPjoyVG0K_fVgENOL4TY4t-pXin_LhHyQZ09z0mWQZ-hUlB_3ScqzM3CfA-fQY7F4tGS_WWJuMld9jgof1hLulFtm4shatHYYxn8ANEG-ZXiyIIWye-uIEImQqO96rbkWIfA4l_WEGxzuAm0dRF_IwUk4qFvZ6z2ieGaGOKJw6rTGDMW0H8uAhCNuP4RwTm2aZUzjiKUnzHP_HImZ2qbfgbsbukC3b9sgOja4ey5X9jR9hhudTUQlYwLXS4akkOa61xcX-WRHqxzK_f1DXFmmte6InsQXB45t0MpdXPQ&__tn__=-R
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اليسرى بطريقة عشوائية بشكل مائل و اللون األبيض على خلفية الصورة الزرقاء مما أعطى بهتان 

 ف  األلوان بطريقة غير جيابة للعين، مما أدى الى ظهور اإلعالن بشكل غير ناجح.

كية بطريقة غير صحيحة فيجب وضع خط المنع كما نالحظ وضع شعار المنع لألكياس البالستي

 .وق الكيس وليس أسفله ليفيد المنعاألحمر ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األكياس البالستيكية خطر على اإلنسان.8العينة رقم )

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&theالمصدر:

ater 
  ·٨٨٧٠ يوليو ٧٨سبوك، الوصف: منشور ف  موقع الفي

لخطر الناجم عن استخدام األكياس ( بأنها توعوية ل8تظهر الفكرة التصميمية ف  العينة رقم )

 البالستيكية والي  يهدد حياة اإلنسان.

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCN9y0Q7Qv9H6ezU5vC3RYh5uCM0AxVV23tiDEgxFRl5O2RchUefuRIEDNyBicUtjv7ZuRT5Y3UFUmTh981xjwueeVRpAmYGgK7NetYMzd5S2b21IQvuFGIBK3JH90N9-nJPR_UioAqrnF8G8UeMVV6WNrr4hTbSNkih4v4dfrix57uq7Vr8eGALj1gczRSGt_a-hr9K_-raIJO_QGYzVLVuLcmLFtXKuVLB3DPnMB2K83YcBMLSihk_AcPH7Avr61GrIS2jXOOoz9n3KzVv6L_KXHApf2xuci-MoUVdtnNYTBrX8TL52nK7yWm2kFCEt0DWg8yxbToky0F3daUvIR-eQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCN9y0Q7Qv9H6ezU5vC3RYh5uCM0AxVV23tiDEgxFRl5O2RchUefuRIEDNyBicUtjv7ZuRT5Y3UFUmTh981xjwueeVRpAmYGgK7NetYMzd5S2b21IQvuFGIBK3JH90N9-nJPR_UioAqrnF8G8UeMVV6WNrr4hTbSNkih4v4dfrix57uq7Vr8eGALj1gczRSGt_a-hr9K_-raIJO_QGYzVLVuLcmLFtXKuVLB3DPnMB2K83YcBMLSihk_AcPH7Avr61GrIS2jXOOoz9n3KzVv6L_KXHApf2xuci-MoUVdtnNYTBrX8TL52nK7yWm2kFCEt0DWg8yxbToky0F3daUvIR-eQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCN9y0Q7Qv9H6ezU5vC3RYh5uCM0AxVV23tiDEgxFRl5O2RchUefuRIEDNyBicUtjv7ZuRT5Y3UFUmTh981xjwueeVRpAmYGgK7NetYMzd5S2b21IQvuFGIBK3JH90N9-nJPR_UioAqrnF8G8UeMVV6WNrr4hTbSNkih4v4dfrix57uq7Vr8eGALj1gczRSGt_a-hr9K_-raIJO_QGYzVLVuLcmLFtXKuVLB3DPnMB2K83YcBMLSihk_AcPH7Avr61GrIS2jXOOoz9n3KzVv6L_KXHApf2xuci-MoUVdtnNYTBrX8TL52nK7yWm2kFCEt0DWg8yxbToky0F3daUvIR-eQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1006406842860071/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCN9y0Q7Qv9H6ezU5vC3RYh5uCM0AxVV23tiDEgxFRl5O2RchUefuRIEDNyBicUtjv7ZuRT5Y3UFUmTh981xjwueeVRpAmYGgK7NetYMzd5S2b21IQvuFGIBK3JH90N9-nJPR_UioAqrnF8G8UeMVV6WNrr4hTbSNkih4v4dfrix57uq7Vr8eGALj1gczRSGt_a-hr9K_-raIJO_QGYzVLVuLcmLFtXKuVLB3DPnMB2K83YcBMLSihk_AcPH7Avr61GrIS2jXOOoz9n3KzVv6L_KXHApf2xuci-MoUVdtnNYTBrX8TL52nK7yWm2kFCEt0DWg8yxbToky0F3daUvIR-eQ&__tn__=-R
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أما عن األسس التصميمية حيث نالحظ ضعف ف  توظيف األسس التصميمية وافتقار التصميم 

الى اإلنسجام وخاصة ف  األلوان، حيث يفتقر التصميم الى توظيف العناصر بالطريقة الجمالية 

وضوح الفكرة عند المتلق ، فتظهر النصوص بطريقة عائمة وعشوائية المطلوبة مما أدى إلى عدم 

مما أدى إلى عدم االنسجام، حيث اعتمد المصمم خلفية الملصق على صورة فوتوغرافية وقام بتوزيع 

النصوص عليها باللون األبيض مما أدى الى بهتان وعدم وضوح النصوص ألنها مقاربة من لون 

تصميم جماليته من ناحية توزيع النصوص واأللوان المعتمدة للخط خلفية الصورة، وبيلك فقد ال

 وطريقة توزيع الشعارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األكياس البالستيكية خطر على التربة.37العينة رقم )

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&theالمصدر:

ater 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&theater
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 .٨٨٧٠ يوليو ١سبوك، الوصف: منشور ف  موقع الفي

( حيث أن الفكرة العامة لإلعالن    خطر البالستيك والي  37الفكرة التصميمية ف  العينة رقم ) 

 يهدد النظام البيئ  والتركيز على األكياس البالستيكية وخطر ا على التربة.

أما عن األسس التصميمية لو وزع المصمم الكتابة بطريقة مدروسة لكان افضل للمتلق ، إي نالحظ 

مصمم كامل الخلفية على عنصر الصورة وتم توزيع النصوص بطريقة تفقد القيمة الجمالية اعتماد ال

على اإلعالن مما أفقده تناغمه، ووضع شعار منع استخدام األكياس البالستيكية ف  الثلث األول 

من التصميم من األعلى فوق النص ووضع نص آخر من الجهة اليسرى من األسفل بطريقة مائلة 

 عدم ارتياح العين عند النظر الى اإلعالن.مما أعطى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لنقض  معًا على شبح األكياس البالستيكية.33العينة رقم )

المصدر: 
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1012539542246801/?type=3&theater 

https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAkCqhgb7N5PIrxLN7gM0cTqOVaWbPTmwtkZiJageGBqb_LXQKx-3H9KLPrFdjmbXlKMUYZ5lSky8r1uel4TUasQDOH8qkPIYbkjw6I1cJ7Y8R3cgzMCznypLsJsksfKsIdPz4K6lFRRDTX4eaG-t1h3Xz-GGUAYUNNgjohuCf4CAt3Ep4S3DDuM0HcU0CvKUSRzUYNY_m-FwrWsgnnM6jZQuA05zfKVzuUbXjL9PnXhAyW4MSr3Gzej47i5tn9s4Z3u-l3Mt0D7hEs4ms7f7rGLAKl5HAZdoZkeRltII0tKu7uESidDcoqTGFcmJ29r4x_4mD6YBiGMNd5-NzLFF4HQw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAkCqhgb7N5PIrxLN7gM0cTqOVaWbPTmwtkZiJageGBqb_LXQKx-3H9KLPrFdjmbXlKMUYZ5lSky8r1uel4TUasQDOH8qkPIYbkjw6I1cJ7Y8R3cgzMCznypLsJsksfKsIdPz4K6lFRRDTX4eaG-t1h3Xz-GGUAYUNNgjohuCf4CAt3Ep4S3DDuM0HcU0CvKUSRzUYNY_m-FwrWsgnnM6jZQuA05zfKVzuUbXjL9PnXhAyW4MSr3Gzej47i5tn9s4Z3u-l3Mt0D7hEs4ms7f7rGLAKl5HAZdoZkeRltII0tKu7uESidDcoqTGFcmJ29r4x_4mD6YBiGMNd5-NzLFF4HQw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAkCqhgb7N5PIrxLN7gM0cTqOVaWbPTmwtkZiJageGBqb_LXQKx-3H9KLPrFdjmbXlKMUYZ5lSky8r1uel4TUasQDOH8qkPIYbkjw6I1cJ7Y8R3cgzMCznypLsJsksfKsIdPz4K6lFRRDTX4eaG-t1h3Xz-GGUAYUNNgjohuCf4CAt3Ep4S3DDuM0HcU0CvKUSRzUYNY_m-FwrWsgnnM6jZQuA05zfKVzuUbXjL9PnXhAyW4MSr3Gzej47i5tn9s4Z3u-l3Mt0D7hEs4ms7f7rGLAKl5HAZdoZkeRltII0tKu7uESidDcoqTGFcmJ29r4x_4mD6YBiGMNd5-NzLFF4HQw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1004150909752331/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAkCqhgb7N5PIrxLN7gM0cTqOVaWbPTmwtkZiJageGBqb_LXQKx-3H9KLPrFdjmbXlKMUYZ5lSky8r1uel4TUasQDOH8qkPIYbkjw6I1cJ7Y8R3cgzMCznypLsJsksfKsIdPz4K6lFRRDTX4eaG-t1h3Xz-GGUAYUNNgjohuCf4CAt3Ep4S3DDuM0HcU0CvKUSRzUYNY_m-FwrWsgnnM6jZQuA05zfKVzuUbXjL9PnXhAyW4MSr3Gzej47i5tn9s4Z3u-l3Mt0D7hEs4ms7f7rGLAKl5HAZdoZkeRltII0tKu7uESidDcoqTGFcmJ29r4x_4mD6YBiGMNd5-NzLFF4HQw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1012539542246801/?type=3&theater
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  .٨٨٧٠ يوليو ٧٥الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك، 

البيئ ، ويلك من خالل وضع  ( خطر البالستيك على النظام33تظهر الفكرة العامة ف  العينة رقم )

المصمم كيس البالستيك أحاد  االستخدام الطائر كالشبح ف  السماء للتعبير بشكل مباشر عن ان 

االكياس البالستيكية باتت تهدد البيئة ويحدث التلوث البيئ ، نالحظ أن الصورة احتلت الفضاء 

لتحيير لوث البيئ ، أما عملية االتصميم  كامال يظهر  يه التقنية أن كيس البالستيك مصدر للت

 .واألبيضفقد جاءت بطريقة جيدة وفعالة من خالل توظيف الخط باللون األحمر 

أما من ناحية العناصر التصميمية يتضح ف  التصميم ضعف استخدام العناصر التصميمية من 

ورة ص واستخدام المصممحيث تركيب الصور وحجم الصورة المستخدمة )الكيس البالستيك (، 

الخلفية للداللة على البيئة الخارجية مع زيادة الفراغ ف  الخلفية بطريقة غير مدروسة أو مستفاد 

 منها.

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( كل شخص قادر على التغيير.32العينة رقم )

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&theالمصدر:

ater 

https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1012539542246801/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6RwChJOL9zTpRP_Oo3iYaUvfvkT57MpxxSvFliK7FbyKVsrlr2gbdaUptLz3LMJjq0lGgfQ31Ohb0rgGgZ6hzJ6XV-14y3mqF197xGoNVgrCBzwtAWVbjuDS1D3fetbTGg0iCYhonb2AUgsS32RTzusi86mlYbcHPdW2vpYryn9Qj1p6s3K-6P2GKoJeT2-1MFAv_fCOZv6OBwKA_c-jKkinjpL3x4EOZZkjVsSLCpTpWBMt-EU_y814odtdrg0vxuouccAiXEjQ0LMo4ec9wnCZ-L5YREWJgQGLXZET8MpaXNC9OQA7V5MzVNn8mX98OcKhCKfXkbrG23uLcm3vpPQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1012539542246801/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6RwChJOL9zTpRP_Oo3iYaUvfvkT57MpxxSvFliK7FbyKVsrlr2gbdaUptLz3LMJjq0lGgfQ31Ohb0rgGgZ6hzJ6XV-14y3mqF197xGoNVgrCBzwtAWVbjuDS1D3fetbTGg0iCYhonb2AUgsS32RTzusi86mlYbcHPdW2vpYryn9Qj1p6s3K-6P2GKoJeT2-1MFAv_fCOZv6OBwKA_c-jKkinjpL3x4EOZZkjVsSLCpTpWBMt-EU_y814odtdrg0vxuouccAiXEjQ0LMo4ec9wnCZ-L5YREWJgQGLXZET8MpaXNC9OQA7V5MzVNn8mX98OcKhCKfXkbrG23uLcm3vpPQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1012539542246801/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6RwChJOL9zTpRP_Oo3iYaUvfvkT57MpxxSvFliK7FbyKVsrlr2gbdaUptLz3LMJjq0lGgfQ31Ohb0rgGgZ6hzJ6XV-14y3mqF197xGoNVgrCBzwtAWVbjuDS1D3fetbTGg0iCYhonb2AUgsS32RTzusi86mlYbcHPdW2vpYryn9Qj1p6s3K-6P2GKoJeT2-1MFAv_fCOZv6OBwKA_c-jKkinjpL3x4EOZZkjVsSLCpTpWBMt-EU_y814odtdrg0vxuouccAiXEjQ0LMo4ec9wnCZ-L5YREWJgQGLXZET8MpaXNC9OQA7V5MzVNn8mX98OcKhCKfXkbrG23uLcm3vpPQ&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1012539542246801/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6RwChJOL9zTpRP_Oo3iYaUvfvkT57MpxxSvFliK7FbyKVsrlr2gbdaUptLz3LMJjq0lGgfQ31Ohb0rgGgZ6hzJ6XV-14y3mqF197xGoNVgrCBzwtAWVbjuDS1D3fetbTGg0iCYhonb2AUgsS32RTzusi86mlYbcHPdW2vpYryn9Qj1p6s3K-6P2GKoJeT2-1MFAv_fCOZv6OBwKA_c-jKkinjpL3x4EOZZkjVsSLCpTpWBMt-EU_y814odtdrg0vxuouccAiXEjQ0LMo4ec9wnCZ-L5YREWJgQGLXZET8MpaXNC9OQA7V5MzVNn8mX98OcKhCKfXkbrG23uLcm3vpPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&theater
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  .٨٨٧٠ يوليو ٧٠سبوك، الوصف: منشور ف  موقع الفي

( ف  أ مية استخدام األكياس متعددة االستخدام 32تظهر الفكرة العامة لإلعالن ف  العينة رقم )

للحفاظ على البيئة، لكن استخدم المصمم كيس بالستيك أحاد  االستخدام كأنه ف  كفة اليد و يا 

نالحظ أن الصورة احتلت ثالثة أرباع الفضاء التصميم  يظهر  يه التقنية  المطلوب،يعبر عكس 

على التقليل من التلوث البيئ  و يا خطأ، أما طريقة أن كيس البالستيك أحاد  االستخدام يساعد 

جيدة لما للون األخضر دالالت على صحة البيئة  واألبيض فكانتتوظيف الخط باللون األخضر 

 والطبيعة.

 ناك أكثر من عنصر مثل )كل األردن( و)حافظ على نظافته( أثرت على قوة التصميم وأرى أن 

توظيفة بطريقة افضل، تركيب الصور وحجم الصورة  التصميم يمكن أسفلالخط الموجود ف  

المستخدمة )الكيس البالستيك ( و األيقونات الت  وضعت حول كيس البالستيك ليست فعالة بنسبة 

كبيرة على المتلق ، ونالحظ أن األيقونات الت  وضعت حول صورة اليد والكيس قريبه جدا من 

ة ف  النظر لإلعالن مما أدى الى اكتظاظ ف  أسفل الكتابة )كل األردن( وأدى يلك الى عدم الراح

 اإلعالن.

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCigsleF9ZEXfgRdfZImTz2u38IrJLFARcHG_xRk9RYtkTlX4x5ntUfFUNKT7tURwikMVHNgtGuPU-iEH_6_TA-U8kmuSWp1wpPYmuDKAeLu0b-8nYU3_Ew_H2wxxc0M3N6cATvhBo5eSCzj0MLAPY9_KiUadfmpyFbmntBLW2xEspydAonSHcdGYz1WuPHLQwSEyqZhje1Mtg2305VGECULa1azfjawY40xO6S_PdP8mL2l6acqoEyOR3hn4l8JPLx3__36RbwX2wbaHeYTnKUit_VbiVDihKQFIylVzR8Rjkrw3ciTQl-aJcOhBObIgKa3QltcadKCitB84N8Y20xTA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCigsleF9ZEXfgRdfZImTz2u38IrJLFARcHG_xRk9RYtkTlX4x5ntUfFUNKT7tURwikMVHNgtGuPU-iEH_6_TA-U8kmuSWp1wpPYmuDKAeLu0b-8nYU3_Ew_H2wxxc0M3N6cATvhBo5eSCzj0MLAPY9_KiUadfmpyFbmntBLW2xEspydAonSHcdGYz1WuPHLQwSEyqZhje1Mtg2305VGECULa1azfjawY40xO6S_PdP8mL2l6acqoEyOR3hn4l8JPLx3__36RbwX2wbaHeYTnKUit_VbiVDihKQFIylVzR8Rjkrw3ciTQl-aJcOhBObIgKa3QltcadKCitB84N8Y20xTA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCigsleF9ZEXfgRdfZImTz2u38IrJLFARcHG_xRk9RYtkTlX4x5ntUfFUNKT7tURwikMVHNgtGuPU-iEH_6_TA-U8kmuSWp1wpPYmuDKAeLu0b-8nYU3_Ew_H2wxxc0M3N6cATvhBo5eSCzj0MLAPY9_KiUadfmpyFbmntBLW2xEspydAonSHcdGYz1WuPHLQwSEyqZhje1Mtg2305VGECULa1azfjawY40xO6S_PdP8mL2l6acqoEyOR3hn4l8JPLx3__36RbwX2wbaHeYTnKUit_VbiVDihKQFIylVzR8Rjkrw3ciTQl-aJcOhBObIgKa3QltcadKCitB84N8Y20xTA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1015623281938427/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCigsleF9ZEXfgRdfZImTz2u38IrJLFARcHG_xRk9RYtkTlX4x5ntUfFUNKT7tURwikMVHNgtGuPU-iEH_6_TA-U8kmuSWp1wpPYmuDKAeLu0b-8nYU3_Ew_H2wxxc0M3N6cATvhBo5eSCzj0MLAPY9_KiUadfmpyFbmntBLW2xEspydAonSHcdGYz1WuPHLQwSEyqZhje1Mtg2305VGECULa1azfjawY40xO6S_PdP8mL2l6acqoEyOR3hn4l8JPLx3__36RbwX2wbaHeYTnKUit_VbiVDihKQFIylVzR8Rjkrw3ciTQl-aJcOhBObIgKa3QltcadKCitB84N8Y20xTA&__tn__=-R
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 ( لنحم  بيئتنا الجميلة.31العينة رقم )

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&theالمصدر:

ater 
  .٨٨٧٠ يوليو ٧١الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك، 

األكياس متعددة االستخدام  ( ف  أ مية استخدام31تظهر الفكرة العامة لإلعالن ف  العينة رقم )

للحفاظ على البيئة، لكن استخدم المصمم كيس بالستيك أحاد  االستخدام كأنه ف  كفت  اليد و يا 

يعبر عكس المطلوب ، نالحظ أن الصورة احتلت وسط االعالن، أما طريقة التوظيف فكان الخط 

 م من اإلعالن.باللون األخضر و األبيض ف  الثلث األول من التصميم يحتل جزء مه

اما من ناحية األسس التصميمية لم تستغل األسس اي يتضح ف  التصميم ضعف استخدام العناصر 

التصميمية من حيث الفكرة المستخدمة ف  الصور وفكرة الصورة المستخدمة )الكيس البالستيك ( 

عالة وليس ست فو بداخلة صورة لالردن التعبر عن البيئة الخارجية ف  األردن للطبيعة، فكانت لي

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAqR8bcbTIPwbqCxPAjnidpn_dvwqVjLJKakWQHCozo2_IDDgBvybkIqHk55UDZDSufxPsZ9fcLNBZn5-sp7zTyKpu7tF9OWNt-u46hUJuEFxKI0FIk-jnuqH84Z71qVqDoAqD9MR8kcjsNcuo6OLta4WGnBCOreNEnbGWstg0l1NE8OJaO6P0uyC07IqH3GBEoiHWdkWs70djtHqu-9tFgohxZpev3uRg1lHD9TRgoNv_ob6WBh1_aBjbdKrA5gI-WNthmnkOLOf3NPzPOgASY2lmRD3EAUiIrixnPf-ArAlgtfBeoC4zN6XKOmkGRPidwxQLOuVeyrhXJfyOaEPmAQA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAqR8bcbTIPwbqCxPAjnidpn_dvwqVjLJKakWQHCozo2_IDDgBvybkIqHk55UDZDSufxPsZ9fcLNBZn5-sp7zTyKpu7tF9OWNt-u46hUJuEFxKI0FIk-jnuqH84Z71qVqDoAqD9MR8kcjsNcuo6OLta4WGnBCOreNEnbGWstg0l1NE8OJaO6P0uyC07IqH3GBEoiHWdkWs70djtHqu-9tFgohxZpev3uRg1lHD9TRgoNv_ob6WBh1_aBjbdKrA5gI-WNthmnkOLOf3NPzPOgASY2lmRD3EAUiIrixnPf-ArAlgtfBeoC4zN6XKOmkGRPidwxQLOuVeyrhXJfyOaEPmAQA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAqR8bcbTIPwbqCxPAjnidpn_dvwqVjLJKakWQHCozo2_IDDgBvybkIqHk55UDZDSufxPsZ9fcLNBZn5-sp7zTyKpu7tF9OWNt-u46hUJuEFxKI0FIk-jnuqH84Z71qVqDoAqD9MR8kcjsNcuo6OLta4WGnBCOreNEnbGWstg0l1NE8OJaO6P0uyC07IqH3GBEoiHWdkWs70djtHqu-9tFgohxZpev3uRg1lHD9TRgoNv_ob6WBh1_aBjbdKrA5gI-WNthmnkOLOf3NPzPOgASY2lmRD3EAUiIrixnPf-ArAlgtfBeoC4zN6XKOmkGRPidwxQLOuVeyrhXJfyOaEPmAQA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1013505492150206/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAqR8bcbTIPwbqCxPAjnidpn_dvwqVjLJKakWQHCozo2_IDDgBvybkIqHk55UDZDSufxPsZ9fcLNBZn5-sp7zTyKpu7tF9OWNt-u46hUJuEFxKI0FIk-jnuqH84Z71qVqDoAqD9MR8kcjsNcuo6OLta4WGnBCOreNEnbGWstg0l1NE8OJaO6P0uyC07IqH3GBEoiHWdkWs70djtHqu-9tFgohxZpev3uRg1lHD9TRgoNv_ob6WBh1_aBjbdKrA5gI-WNthmnkOLOf3NPzPOgASY2lmRD3EAUiIrixnPf-ArAlgtfBeoC4zN6XKOmkGRPidwxQLOuVeyrhXJfyOaEPmAQA&__tn__=-R
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 لها ا  تأثير على المتلق  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( كيس التسوق متعدد اإلستخدام.34العينة رقم )
istryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&thehttps://www.facebook.com/minالمصدر:

ater 
  .٨٨٧٠ يوليو ٧١الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك، 

خطر أكياس البالستيك وضرورة  ( بأنها توعوية عن34تظهر الفكرة التصميمية أوالً ف  العينة رقم )

 استخدام األكياس متعددة االستخدام.

كما نالحظ أن المصمم لم يقم بوضع أسس للتصميم ولم يوظف العناصر بطريقة صحيحة مما 

أدى الى تشتت المتلق ، حيث نالحظ أن المعلومات والكتابة فوق الصورة المستخدمة تعط  عدم 

 الراحة.

أما العناصر التصميمية نالحظ وجود عنصر الصورة    أساس اإلعالن أ  أن المصمم اعتمد 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCCM4NP_oaw-Z0PKiIR6pRv3htpd2vI7ORC6HLkXDNgMOxKm9gbxaCEi6P2lPd0DU46rAx48JUsjPRC5nKUdnPE9LYXApX3PIUbm58KZYM5K1uf2b3loD1VoOLgb9RVzg2SP8tzo89gy8fRGKgGUlIwNjTO6zysW7NNnnC5a8RjYqpsAuJQJilWj7q06IHMbyu2y5x-rWV_A6Vxaj3K7qoBU57jMJRAkFwS04_G8Sb1eOWZqNI-PGk9qvU08tFeqcDVQOnnmh9QynyWSMvkk7trq-B_RZXZOYfmRBN_lHcz3H-5p5xcx3kJqqPI_uxymRskzpLIQVg82OgW-B3qfPvv8A&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCCM4NP_oaw-Z0PKiIR6pRv3htpd2vI7ORC6HLkXDNgMOxKm9gbxaCEi6P2lPd0DU46rAx48JUsjPRC5nKUdnPE9LYXApX3PIUbm58KZYM5K1uf2b3loD1VoOLgb9RVzg2SP8tzo89gy8fRGKgGUlIwNjTO6zysW7NNnnC5a8RjYqpsAuJQJilWj7q06IHMbyu2y5x-rWV_A6Vxaj3K7qoBU57jMJRAkFwS04_G8Sb1eOWZqNI-PGk9qvU08tFeqcDVQOnnmh9QynyWSMvkk7trq-B_RZXZOYfmRBN_lHcz3H-5p5xcx3kJqqPI_uxymRskzpLIQVg82OgW-B3qfPvv8A&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCCM4NP_oaw-Z0PKiIR6pRv3htpd2vI7ORC6HLkXDNgMOxKm9gbxaCEi6P2lPd0DU46rAx48JUsjPRC5nKUdnPE9LYXApX3PIUbm58KZYM5K1uf2b3loD1VoOLgb9RVzg2SP8tzo89gy8fRGKgGUlIwNjTO6zysW7NNnnC5a8RjYqpsAuJQJilWj7q06IHMbyu2y5x-rWV_A6Vxaj3K7qoBU57jMJRAkFwS04_G8Sb1eOWZqNI-PGk9qvU08tFeqcDVQOnnmh9QynyWSMvkk7trq-B_RZXZOYfmRBN_lHcz3H-5p5xcx3kJqqPI_uxymRskzpLIQVg82OgW-B3qfPvv8A&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1014554688711953/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCCM4NP_oaw-Z0PKiIR6pRv3htpd2vI7ORC6HLkXDNgMOxKm9gbxaCEi6P2lPd0DU46rAx48JUsjPRC5nKUdnPE9LYXApX3PIUbm58KZYM5K1uf2b3loD1VoOLgb9RVzg2SP8tzo89gy8fRGKgGUlIwNjTO6zysW7NNnnC5a8RjYqpsAuJQJilWj7q06IHMbyu2y5x-rWV_A6Vxaj3K7qoBU57jMJRAkFwS04_G8Sb1eOWZqNI-PGk9qvU08tFeqcDVQOnnmh9QynyWSMvkk7trq-B_RZXZOYfmRBN_lHcz3H-5p5xcx3kJqqPI_uxymRskzpLIQVg82OgW-B3qfPvv8A&__tn__=-R
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على صورة تظهر وجود كيس بالستيك متعدد االستخدام بتركيبه داخل عربة التسوق وقام بوضع 

العناصر األخرى مثل الكتابة والشعارات بطريقة غير مدروسة وال يوجد بها جمالية وبطريقة تؤثر 

 ر المتلق  .على نظ

ومكان الكتابة ولونها يتعارض مع الصورة مما يعط  كثرة األلوان واالكتظاظ وعدم وضوح الخط 

باللون االخضر، وأسفله من الجهة اليسرى وضع صورة الكيس فلم يعط  تجانس بين عناصر 

ح  و التصميم بل أعطى اكتظاظ غير مدروس فنيًا لعين المتلق ، فأدى الى تفكك التصميم الي  ي

 بالفوضى ويعط  إحساس بعدم الترتيب ويوح  بضعف مقدرة ومهارة المصمم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األكياس متعددة االستخدام.30العينة رقم )

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&theالمصدر:

ater 
األكياس / اليوم العالم  لعالم خال  من ٨٨٧٠ يوليو ٧١الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك،

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBw8AuA0-hLkgzqt6ykr_G_IBgFTL8GXGugErYvSQDKjcwbW4GA6n_um8tujyHUG3D18hUGDN_Gy76uenPXP4qD3OgYtIrwnDkkA4K9_FYPS28BMf9XR-IlOPAD5VQs0UqCjQpTiAZvURvl_tn-qXDGMwJN-wI_YJ6uYIpnaUQ8VjZNUnqS5IO86uOPy6kKW2Gw5X-TOjkNn6o2S-nJBKBAdMBRj-pJ8T5QtQ5vzDyY_PqjTFy2KO7tVDtvs15omNHL0suPh7y0PDZIjZxqQZl7H7YgYrV31JZQwlPVagFOKDvZXaSmiUXE4TXiSVpGxjp7cSQtp1Vk_LfndCJEhOJbkw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBw8AuA0-hLkgzqt6ykr_G_IBgFTL8GXGugErYvSQDKjcwbW4GA6n_um8tujyHUG3D18hUGDN_Gy76uenPXP4qD3OgYtIrwnDkkA4K9_FYPS28BMf9XR-IlOPAD5VQs0UqCjQpTiAZvURvl_tn-qXDGMwJN-wI_YJ6uYIpnaUQ8VjZNUnqS5IO86uOPy6kKW2Gw5X-TOjkNn6o2S-nJBKBAdMBRj-pJ8T5QtQ5vzDyY_PqjTFy2KO7tVDtvs15omNHL0suPh7y0PDZIjZxqQZl7H7YgYrV31JZQwlPVagFOKDvZXaSmiUXE4TXiSVpGxjp7cSQtp1Vk_LfndCJEhOJbkw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBw8AuA0-hLkgzqt6ykr_G_IBgFTL8GXGugErYvSQDKjcwbW4GA6n_um8tujyHUG3D18hUGDN_Gy76uenPXP4qD3OgYtIrwnDkkA4K9_FYPS28BMf9XR-IlOPAD5VQs0UqCjQpTiAZvURvl_tn-qXDGMwJN-wI_YJ6uYIpnaUQ8VjZNUnqS5IO86uOPy6kKW2Gw5X-TOjkNn6o2S-nJBKBAdMBRj-pJ8T5QtQ5vzDyY_PqjTFy2KO7tVDtvs15omNHL0suPh7y0PDZIjZxqQZl7H7YgYrV31JZQwlPVagFOKDvZXaSmiUXE4TXiSVpGxjp7cSQtp1Vk_LfndCJEhOJbkw&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/1011406585693430/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBw8AuA0-hLkgzqt6ykr_G_IBgFTL8GXGugErYvSQDKjcwbW4GA6n_um8tujyHUG3D18hUGDN_Gy76uenPXP4qD3OgYtIrwnDkkA4K9_FYPS28BMf9XR-IlOPAD5VQs0UqCjQpTiAZvURvl_tn-qXDGMwJN-wI_YJ6uYIpnaUQ8VjZNUnqS5IO86uOPy6kKW2Gw5X-TOjkNn6o2S-nJBKBAdMBRj-pJ8T5QtQ5vzDyY_PqjTFy2KO7tVDtvs15omNHL0suPh7y0PDZIjZxqQZl7H7YgYrV31JZQwlPVagFOKDvZXaSmiUXE4TXiSVpGxjp7cSQtp1Vk_LfndCJEhOJbkw&__tn__=-R
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 .1/0/2738البالستيكية 

( بأنها توعوية عن خطر أكياس البالستيك وضرورة 30تظهر الفكرة التصميمية أوالً ف  العينة رقم )

 استخدام األكياس متعددة االستخدام.

اما عن األسس التصميمية، نالحظ أن المصمم قام بوضع صورة مرسومة لكيس متعدد االستخدام، 

، كما نالحظ وجود  illustratorبتقنية  infographicمات وضعت بطريقة حيث نالحظ أن المعلو 

عنصر الصورة المرسومة    أساس اإلعالن بوضعها ف  منتصفه ، اعتمد المصمم اللون األزرق 

 لخلفية الملصق ولون الكيس المرسوم باللون األخضر ليعبر عن محافظة  يا الكيس على البيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشريعات الصادرة عن وزارة البيئة األردنية. " (33العينة رقم )

 المصدر

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/915594745274615/?type=3&theater 

 .٨٨٧٠ فبراير ٧٥الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك، 

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/915594745274615/?type=3&theater
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/915594745274615/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpue4YuWMjLgPY85ozxXanfbjyNs8_jMI_VuP4_qtRLIoDZo7mKZnUFLQHVuDgCCgYH1Y7SXPQBDM8fnX4QQKufvSCY-KuAtnl2dLxVLIRkXx-MKgHQ9gxMJaD14tnFNbvh0BHw4v94k69s0VcRaDHe_azsp9EF-r_kz9CPP-nntyL8EZRDjfcsE0h-VKnlerA5lTYvMyCqb4RjLOl_MsdArDNjSGJm_xO3JtFn9mUId40aYFXooH1JmGoFIdJVIRth5e0rFXtkZfIehOcqMLQH7xRDOaoLeXMm11Fgw2ny12WZj619Sd8Y8dsGtyCEpQx_sejYW3jujlSZOMPZA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/915594745274615/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpue4YuWMjLgPY85ozxXanfbjyNs8_jMI_VuP4_qtRLIoDZo7mKZnUFLQHVuDgCCgYH1Y7SXPQBDM8fnX4QQKufvSCY-KuAtnl2dLxVLIRkXx-MKgHQ9gxMJaD14tnFNbvh0BHw4v94k69s0VcRaDHe_azsp9EF-r_kz9CPP-nntyL8EZRDjfcsE0h-VKnlerA5lTYvMyCqb4RjLOl_MsdArDNjSGJm_xO3JtFn9mUId40aYFXooH1JmGoFIdJVIRth5e0rFXtkZfIehOcqMLQH7xRDOaoLeXMm11Fgw2ny12WZj619Sd8Y8dsGtyCEpQx_sejYW3jujlSZOMPZA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/915594745274615/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpue4YuWMjLgPY85ozxXanfbjyNs8_jMI_VuP4_qtRLIoDZo7mKZnUFLQHVuDgCCgYH1Y7SXPQBDM8fnX4QQKufvSCY-KuAtnl2dLxVLIRkXx-MKgHQ9gxMJaD14tnFNbvh0BHw4v94k69s0VcRaDHe_azsp9EF-r_kz9CPP-nntyL8EZRDjfcsE0h-VKnlerA5lTYvMyCqb4RjLOl_MsdArDNjSGJm_xO3JtFn9mUId40aYFXooH1JmGoFIdJVIRth5e0rFXtkZfIehOcqMLQH7xRDOaoLeXMm11Fgw2ny12WZj619Sd8Y8dsGtyCEpQx_sejYW3jujlSZOMPZA&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/915594745274615/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpue4YuWMjLgPY85ozxXanfbjyNs8_jMI_VuP4_qtRLIoDZo7mKZnUFLQHVuDgCCgYH1Y7SXPQBDM8fnX4QQKufvSCY-KuAtnl2dLxVLIRkXx-MKgHQ9gxMJaD14tnFNbvh0BHw4v94k69s0VcRaDHe_azsp9EF-r_kz9CPP-nntyL8EZRDjfcsE0h-VKnlerA5lTYvMyCqb4RjLOl_MsdArDNjSGJm_xO3JtFn9mUId40aYFXooH1JmGoFIdJVIRth5e0rFXtkZfIehOcqMLQH7xRDOaoLeXMm11Fgw2ny12WZj619Sd8Y8dsGtyCEpQx_sejYW3jujlSZOMPZA&__tn__=-R
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( ف  أ م التشريعات الصادرة عن 33مة لإلعالن )نشرة توضيحية( ف  العينة رقم )تظهر الفكرة العا

 لغاية تثقيفية للمواطنين. 2730وزارة البيئة األردنية لعام 

اما من ناحية األسس التصميمية وظف المصمم ف  الملصق صورة مستهلكة وليس مجبر بوضعها 

من وضع  يه الصورة، أما عن البيئة فالرموز  ، فلو وضع شعار وزارة البيئة األردنية لكان أفضل

 الموجودة ف  األيسر تف  بالغرض ألن البيئة ليست مقرونة بصورة الشجرة.

و من ناحية العناصر التصميمية يتضح أن صورة الشجرة عنصر منافس للرسالة األصلية و   

صورة الشجرة عات بالقوانين ألن الوزارة تريد توصيل صورة التشريعات فأصبحت مناصفة التشري

 فبالتال  فقد قيمته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم العالم  لعالم خال  من األكياس البالستيكية. ( "30العينة رقم )

 المصدر

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/999246726909416/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/999246726909416/?type=3&theater
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  .٨٨٧٠ يوليو ٠الوصف: منشور ف  موقع الفيسبوك، 

( لإلعالن عن يوم عالم  خال  من األكياس البالستيكية، 30تظهر الفكرة العامة ف  العينة رقم )

اما من ناحية األسس التصميمية وظف المصمم ف  العينة صورة يد بأكياس البالستيك وقام بوضعها 

ع باللون األحمر تشبيها بإشارة قف احتلت الفضاء التصميم  بالكامل على شكل ثمان  األضال

وكتب عليه باللون األبيض واعتمد الخلفية للملصق بصورة للسماء، و من ناحية العناصر التصميمية 

يتضح أن المصمم عبر عن فكرته بوضع عالمة قف واليد المرسومة باالكياس البالستيكية حيث 

 طريقة موفقة وجيدة.أوحى لنشاط  يا اليوم ب

 عينة مايل : 30ئة ف  ال ينالحظ أن الحملة اإلعالنية الصادرة من وزارة الب

تحتو  جميع االعالنات الصادرة من وزارة البيئة على خصوصية ف  التصميم بهدف توعية  ●

المجتمع األردن  ف  أ مية استبدال األكياس احادية االستخدام بأكياس متعددة االستخدام 

 استخدام المواد البالستيكية للمحافظة على البيئة.وتجنب 

 ناك أكثر من عنصر مثل )كلنا األردن( أثرت على قوة التصميم وخاصة انه احتوى على  ●

أكثر من نوع من الخطوط وأرى أن الخط الموجود ف  اسفل التصميم لو تم االستغناء عنه 

 لكان افضل.

 

 

 

 

https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/999246726909416/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAYN_TE8DDm0-RblFSudcyvoIdsvKKD9GAI05Bpj2TqLf-Iilsz19EM4CuYzBbcmzgCrzmK1ZN46rQLWSTC9VNxezZPMBk0qga0nOPsV3QzX0LbH72cx5B7iBUqvppdV2IzaJVazARc4ronvFyyiMqeUgsJYIM_pTwxGnIJ6_KJD4gzlYQgnWJBpvgi1SoRdFRbmT0SF9fRseXPz23L4q0atpvHiGGGMzKtRId9LuRthmlq2cR6DTmI1dG2GHN0NvTOBgL9Xo1s_pWt0oCiCSg0wO0fyjE-tDO4YeeHaS8nnOsIcPaUYubzq__Bph9hIcVtwPHUTl1oSkNiqkd3RKs&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/999246726909416/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAYN_TE8DDm0-RblFSudcyvoIdsvKKD9GAI05Bpj2TqLf-Iilsz19EM4CuYzBbcmzgCrzmK1ZN46rQLWSTC9VNxezZPMBk0qga0nOPsV3QzX0LbH72cx5B7iBUqvppdV2IzaJVazARc4ronvFyyiMqeUgsJYIM_pTwxGnIJ6_KJD4gzlYQgnWJBpvgi1SoRdFRbmT0SF9fRseXPz23L4q0atpvHiGGGMzKtRId9LuRthmlq2cR6DTmI1dG2GHN0NvTOBgL9Xo1s_pWt0oCiCSg0wO0fyjE-tDO4YeeHaS8nnOsIcPaUYubzq__Bph9hIcVtwPHUTl1oSkNiqkd3RKs&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/999246726909416/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAYN_TE8DDm0-RblFSudcyvoIdsvKKD9GAI05Bpj2TqLf-Iilsz19EM4CuYzBbcmzgCrzmK1ZN46rQLWSTC9VNxezZPMBk0qga0nOPsV3QzX0LbH72cx5B7iBUqvppdV2IzaJVazARc4ronvFyyiMqeUgsJYIM_pTwxGnIJ6_KJD4gzlYQgnWJBpvgi1SoRdFRbmT0SF9fRseXPz23L4q0atpvHiGGGMzKtRId9LuRthmlq2cR6DTmI1dG2GHN0NvTOBgL9Xo1s_pWt0oCiCSg0wO0fyjE-tDO4YeeHaS8nnOsIcPaUYubzq__Bph9hIcVtwPHUTl1oSkNiqkd3RKs&__tn__=-R
https://web.facebook.com/ministryofenvironmentjo/photos/a.680112335489525/999246726909416/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAYN_TE8DDm0-RblFSudcyvoIdsvKKD9GAI05Bpj2TqLf-Iilsz19EM4CuYzBbcmzgCrzmK1ZN46rQLWSTC9VNxezZPMBk0qga0nOPsV3QzX0LbH72cx5B7iBUqvppdV2IzaJVazARc4ronvFyyiMqeUgsJYIM_pTwxGnIJ6_KJD4gzlYQgnWJBpvgi1SoRdFRbmT0SF9fRseXPz23L4q0atpvHiGGGMzKtRId9LuRthmlq2cR6DTmI1dG2GHN0NvTOBgL9Xo1s_pWt0oCiCSg0wO0fyjE-tDO4YeeHaS8nnOsIcPaUYubzq__Bph9hIcVtwPHUTl1oSkNiqkd3RKs&__tn__=-R
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 الجانب التحليلي لإلستبيان:

 نتائج الدراسة: 

السؤال األول: ما دور التصميم الجرافيكي في التوعية للحد من األثر السلبي لمنتج أحادي 

 االستخدام ؟ 

رات أداة يع فقجابة عن السؤال األول استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجملإل

 ، وكانت النتائج كما ف  الجداول الثالثة التالية تبعًا لكل محور : الدراسة ولكل محور

 المحور الثاني: وعي المجتمع االردني بالتلوث البيئي

 ( وع  المجتمع االردن  بالتلوث البيئ 0الجدول رقم )
 

المتوسط  نص الفقرة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة الرتبة المئوية%

نسان اإلبيئية وخيمة عندما يتدخل تنتج عواقب  3
 مرتفعة 1 94 5183. 4.700 حيانكثير من األف  تغيير األنظمة البيئية ف  

الت  يتم ُأبد  ا تمام عال  تجاه القضايا البيئية  2
 اإلعالن المختلفةطرحها من خالل وسائل 

 مرتفعة 0 82.64 8431. 4.132

سلوك  يعتبرسلوك الفرد ف  ترشيد االستهالك  1
 مرتفعة 2 89.9 5924. 4.495 يسا م ف  حماية البيئة

 واألنشطةالمشاركة المجتمعية ف  الفعاليات  4
 مرتفعة 1 89.22 6626. 4.461 البيئ  نسب الوع البيئية يات أثر كبير ف  رفع 

البيئ   الوع وزارة البيئة تسعى باستمرار لنشر  0
 بالمجتمع

 متوسطة 37 50.48 9286. 2.524

قوانين التسعى غرفة الصناعة والتجارة لتطبيق  3
 المسا مة ف  حماية البيئة

 متوسطة 33 47.64 9605. 2.382
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التحييرات عند شراء أ  منتج أرى بوضوح  0
 منخفضة 31 44.78 1.0691 2.239 حماية البيئةالمتواجدة عليه فيما يخص 

شر لنيتسم دور أمانة عمان الكبرى ف  السع   8
 منخفضة 30 41.22 1.1226 2.061 بالوضوحالوع  البيئ  ف  المجتمع 

تخدم لمرة تسأعتقد أن المنتجات البالستيكية الت   8
 مشكلة التلوثواحدة سبب رئيس  ف  

 مرتفعة 8 81.16 1.0461 4.058

ًا تلعب دور وسائل االعالم والتواصل االجتماع   37
 كبيرًا ف  التوعية البيئية

 مرتفعة 0 85.9 8641. 4.295

 التحييرية الت أالحظ وجود العالمات واإلشارات  33
 منخفضة 32 44.84 1.0295 2.242 الشوارع واألماكن العامةتختص بالبيئة ف  

من وجود بدائل صديقة للبيئة يسا م ف  الحد  32
 مرتفعة 3 82.68 7827. 4.134 استخدام البالستيك األحاد 

31 
 السلعوضوح اإلشارات التحييرية على أالحظ 

من  الت  تنبهوالمنتجات المنتشرة ف  األسواق 
 البالستيكالضرر الناتج عن استخدام 

 منخفضة 34 42.48 1.0716 2.124

الجامعات( دور للمجتمعات الدراسية )المدارس،  34
 مرتفعة 4 87.36 7695. 4.368 الوع  البيئ كبير ف  المسا مة بنشر 

30 
يئيًا الطالب بتلعب الجامعة دورًا ايجابيًا بتوعية 

والبرامج والفعاليات الت  من خالل النشاطات 
 باستمرار داخل الحرم الجامع تقوم بها 

 متوسطة 8 59.74 1.1656 2.987

وعي المجتمع االردني بالتلوث المتوسط العام )محور 
 متوسطة 68.27 40080. 3.4133 (البيئي



330 
 

 

 

( أن المتوسط الحساب  العام لمحور وع  المجتمع األردن  0من النتائج الواردة ف  الجدول رقم )يتضح 

وتبين أن المتوسط الحساب  العام للمحور ، (0.4( بانحراف معيار  قدره )1.43بالتلوث البيئ  بلغ )

ألفراد ف  ا يقع ضمن المستوى المتوسط حسب درجات التقدير. حيث تدل  يه النتائج الى أن تقديرات

جامعة الشرق األوسط لمستوى تقييم فقرات وع  المجتمع األردن  بالتلوث البيئ  كانت إيجابية، وأن 

)متوسطة( أ  أن المجتمع األردن  لديه الوع  بالتلوث البيئ  توى تقييم فقرات  يا المحور كان مس

 بدرجة متوسطة.

رقم  حسب الجدول أعاله   بالتلوث البيئ أما فيما يتعلق بوصف فقرات محور وع  المجتمع األردن

 اإلنسان ف  تغييرتنتج عواقب بيئية وخيمة عندما يتدخل ( ومفاد ا: )3، بينت النتائج أن الفقرة )(0)

(، حصلت على المرتبة األولى ف  سلم أولويات تقييم األفراد ف  كثير من األحياناألنظمة البيئية ف  

(، ف  حين جاءت الفقرة 0.52وانحراف معيار  )( 4.0ب  بلغ )جامعة الشرق األوسط بمتوسط حسا

 (ضوحبالو لنشر الوع  البيئ  ف  المجتمع يتسم دور أمانة عمان الكبرى ف  السع  ( ومفاد ا: )8)

( 2.73( واألخيرة من وجهة نظر األفراد ف  جامعة الشرق األوسط، بمتوسط حساب  )30بالمرتبة )
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. ف  حين بينت النتائج بأن المتوسطات الحسابية لفقرات ةمنخفضدرجة وب (3.32وانحراف معيار  )

ى وأن مستو  منها منخفضة ومنها متوسطة ومنها مرتفعة. حسب درجات التقدير  يا المحور تراوحت

تقييم فقرات  يا المحور ككل كان )متوسطة( أ  أن المجتمع األردن  لديه الوع  بالتلوث البيئ  بدرجة 

 متوسطة.

 الوعي البيئي بالمجتمع األردنيدور التصاميم الجرافيكية في نشر : لثالثا المحور

 الوع  البيئ  بالمجتمع األردن دور التصاميم الجرافيكية ف  نشر ( 8الجدول رقم )
 

المتوسط  نص الفقرة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة الرتبة المئوية%

الوع  مستوى  تؤثر التصاميم الجرافيكية على 33
 مرتفعة 8 86.5 6844. 4.326 البيئ  لدى المواطن

30 
ف  تسا م التصاميم الجرافيكية المستخدمة 

دى البيئ  لالحمالت اإلعالنية ف  زيادة الوع  
 المواطن

 مرتفعة 3 92.1 6638. 4.603

نات إعالالتصاميم الجرافيكية المستخدمة ف   38
 مرتفعة 37 82.4 9523. 4.118 التوعية البيئية مؤثرة

38 
  الجرافيكيمكن التعبير من خالل التصميم 

والعناوين عن األفكار الت  بالصور والرسومات 
 يدركها المواطنيمكن أن 

 مرتفعة 2 92.1 6142. 4.603

27 
ف  تعتبر التصاميم الجرافيكية المستخدمة 
أفراد الحمالت اإلعالنية لغة تواصل بين 

 القضايا البيئيةالمجتمع تجاه 
 مرتفعة 0 87.5 7535. 4.376

مجتمع التؤثر التصاميم الجرافيكية على فكر  23
 مرتفعة 4 90.5 7094. 4.526 إيجابيًا بمختلف أعمار م

سهولة بتتسم التصاميم الجرافيكية التوعوية  22
 مرتفعة 1 91.9 6646. 4.597 المجتمعانتشار ا ووصولها لكل شرائح 

21 
وفعال التصاميم الجرافيكية بشكل كبير تسا م 

السلبية لدى ف  معالجة المظا ر السلوكية 
 بعض االفراد

 مرتفعة 8 86.4 6714. 4.321
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 الوع  البيئ دور التصاميم الجرافيكية ف  نشر ( أن درجة 8من النتائج الواردة ف  الجدول رقم ) يالحظ

، (0.44)( بانحراف معيار  قدره 4.28كانت مرتفعة، إي بلغ المتوسط الحساب  العام ) بالمجتمع األردن 

ور التصاميم دحيث تدل  يه النتائج الى أن تقديرات األفراد ف  جامعة الشرق األوسط لمستوى تقييم فقرات 

 لمحور كانت إيجابية، وأن مستوى تقييم فقرات  يا ا الوع  البيئ  بالمجتمع األردن الجرافيكية ف  نشر 

 

اصة الخية و تجيبن  تصاميم الملصقات التوع 24
 مرتفعة 3 88.2 7042. 4.411 بالبيئة

مشا د الللصورة الفوتوغرافية أثر مباشر على  20
 مرتفعة 0 90.2 6185. 4.508 البيئية ف  حمالت التوعية

من تسا م المنشورات والمطبوعات الصادرة  23
 متوسطة 33 53.0 1.4072 2.650 لمواطنلدى اوزارة البيئة ف  رفع الوع  البيئ  

دور التصاميم الجرافيكية في نشر ) المتوسط العام
 مرتفعة 85.5 43936. 4.2763 (الوعي البيئي بالمجتمع األردني
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ع ف  نشر الوع  البيئ  بالمجتمالتصاميم الجرافيكية لها دور إيجاب  وفّعال ( أ  أن مرتفعةكان )

 .األردن 

 مع األردن الوع  البيئ  بالمجتدور التصاميم الجرافيكية ف  نشر أما فيما يتعلق بوصف فقرات محور 

تسا م التصاميم الجرافيكية ( ومفاد ا: )30(، بينت النتائج أن الفقرة )8حسب الجدول أعاله رقم )

 (، حصلت على المرتبة األولىالبيئ  لدى المواطنزيادة الوع  ف  الحمالت اإلعالنية ف  المستخدمة 

( وانحراف معيار  4.3ف  سلم أولويات تقييم األفراد ف  جامعة الشرق األوسط بمتوسط حساب  بلغ )

تسا م المنشورات والمطبوعات الصادرة ( ومفاد ا: )23، ف  حين جاءت الفقرة )( وبدرجة مرتفعة0.66)

( واألخيرة من وجهة نظر األفراد ف  33بالمرتبة ) (لدى المواطنف  رفع الوع  البيئ  من وزارة البيئة 

. ف  حين متوسطة( وبدرجة 3.47( وانحراف معيار  )2.30جامعة الشرق األوسط، بمتوسط حساب  )

متوسطة ين ببينت النتائج بأن المتوسطات الحسابية لفقرات  يا المحور تراوحت حسب درجات التقدير 

وأن مستوى تقييم فقرات  يا المحور كان )مرتفعة( أ  أن التصاميم الجرافيكية لها دور إيجاب   رتفعة.مو 

 وفّعال ف  نشر الوع  البيئ  بالمجتمع األردن .

 

 الستخداما لحد من استخدام البالستيك أحاديفي االمحور الرابع: التصاميم الجرافيكية التوعوية ودورها 

 ف  الحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدامالتصاميم الجرافيكية التوعوية ودور ا ( 8الجدول رقم )
 

المتوسط  نص الفقرة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة الرتبة المئوية%

20 
المتعلقة تتسم التصاميم الجرافيكية التوعوية 
أحاد  بالحد من استخدام البالستيك 

ن الغاية مبالقدرة على توصيل االستخدام 
 اإلعالن بأسلوب مؤثر

4.066 1.1081 
81.3 

 
 مرتفعة 9
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يسا م التصميم الجرافيك  ف  الحد من  28
 مرتفعة 6 86.4 7381. 4.318 استخدام البالستيك أحاد  االستخدام

28 
ف  تساعد التصاميم الجرافيكية المستخدمة 

ة بمشكلالحمالت التوعوية على التعريف 
البالستيك التلوث الناجمة عن استخدام 

 أحاد  االستخدام

 مرتفعة 4 88.7 7610. 4.437

17 
تنقل التصاميم الجرافيكية فكرة سريعة 
وواضحة عن اآلثار الناجمة عن استخدام 

 االستخدامالبالستيك أحاد  
 مرتفعة 2 91.1 6288. 4.555

تسا م التصاميم الجرافيكية التوعوية ف   13
 مرتفعة 5 87.6 6726. 4.379 تقليل استخدام البالستيك أحاد  االستخدام

12 
المتعلقة تتسم التصاميم الجرافيكية التوعوية 
أحاد  بالحد من استخدام البالستيك 
الرسالة االستخدام بالقدرة على توصيل 

 بطريقة بسيطة ويسهل استيعابها

 مرتفعة 7 85.2 7250. 4.261

11 
سلوك يسا م التصميم الجرافيك  ف  معالجة 
استخدام األفراد وحثهم على ترشيد  

 البالستيك أحاد  االستخدام
 مرتفعة 8 85.0 8011. 4.250

14 
توظيف الصور المعبرة عن أضرار  

على المنتج البالستيك أحاد  االستخدام 
نفسه يسا م ف  الحد من استخدامه عند 

 بعض األفراد

 مرتفعة 1 91.2 6241. 4.561

10 

يترك توظيف الصور المعبرة والكلمات 
المحيرة ف  اإلعالنات التوعوية للحد من 
استخدام البالستيك أحاد  االستخدام 

ًا ف  واضحوعرضها وتكرار ا باستمرار أثرًا 
 ياكرة المواطن

 مرتفعة 3 90.2 6910. 4.511

13 
واإلعالنات تتسم المنشورات والمطبوعات 

للحد من استخدام الصادرة من وزارة البيئة 
 االستخدام بالوضوحالبالستيك أحاد  

 متوسطة 11 51.8 1.1552 2.592

10 
ات اللوحتسا م أمانة عمان الكبرى ف  نشر 
استخدام اإلعالنية التحييرية للحد من 

 البالستيك أحاد  االستخدام
 منخفضة 11 38.9 1.2821 1.947
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ف  الحد التوعوية ودور ا  التصاميم الجرافيكية( أن درجة 8من النتائج الواردة ف  الجدول رقم ) يالحظ

( بانحراف 1.88كانت مرتفعة، إي بلغ المتوسط الحساب  العام ) من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام

، حيث تدل  يه النتائج الى أن تقديرات األفراد ف  جامعة الشرق األوسط لمستوى (0.42)معيار  قدره 

كانت  امف  الحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدودور ا التصاميم الجرافيكية التوعوية تقييم فقرات 

ية تسا م و توعالإيجابية، وأن مستوى تقييم فقرات  يا المحور كان )مرتفعة( أ  أن التصاميم الجرافيكية 

 .ف  الحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام

 

التصاميم الجرافيكية التوعوية المتوسط العام)
في الحد من استخدام البالستيك أحادي ودورها 

 (االستخدام
 مرتفعة 79.8 42144. 3.9888
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ام البالستيك ف  الحد من استخدوية ودور ا التصاميم الجرافيكية التوعأما فيما يتعلق بوصف فقرات محور 

توظيف الصور ( ومفاد ا: )14(، بينت النتائج أن الفقرة )8حسب الجدول أعاله رقم ) أحاد  االستخدام

نفسه يسا م ف  الحد من استخدامه عند البالستيك أحاد  االستخدام على المنتج  رارالمعبرة عن أض

األولى ف  سلم أولويات تقييم األفراد ف  جامعة الشرق األوسط (، حصلت على المرتبة بعض األفراد

( 10( وبدرجة مرتفعة، ف  حين جاءت الفقرة )0.62( وانحراف معيار  )4.03بمتوسط حساب  بلغ )

الستيك استخدام الباللوحات اإلعالنية التحييرية للحد من تسا م أمانة عمان الكبرى ف  نشر ومفاد ا: )

( واألخيرة من وجهة نظر األفراد ف  جامعة الشرق األوسط، بمتوسط 33بالمرتبة ) (أحاد  االستخدام

. ف  حين بينت النتائج بأن المتوسطات نخفضة( وبدرجة م3.28( وانحراف معيار  )3.80حساب  )

أن مستوى و  متوسطة ومرتفعة.منخفضة و الحسابية لفقرات  يا المحور تراوحت حسب درجات التقدير بين 

الحد من  ية تسا م ف و أ  أن التصاميم الجرافيكية التوعكان )مرتفعة( ككل رات  يا المحور تقييم فق

 استخدام البالستيك أحاد  االستخدام.

دور التصميم الجرافيكي في التوعية للحد من األثر السلبي لمنتج البالستيك هل يختلف السؤال الثاني: 
 باختالف الجنس ؟  ُأحادي االستخدام في األردن

مع وع  المجتمحور لإلجابة عن  يا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة الثالثة )

دور التصميم  ،الوع  البيئ  بالمجتمع األردن دور التصاميم الجرافيكية ف  نشر ، ردن  بالتلوث البيئ األ

بعاً لمتغير ت للعينات المستقلة تالجرافيك  للحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام(، وطبق اختبار 

 : الجنس، وكانت النتائج كاآلت 

 اختبار ت للعينات المستقلة تبعًا لمتغير الجنس( 37الجدول رقم )
 مستوى الداللة قيمة ت N Mean Std. Deviation الجنس المحــــور

 44821. 3.3845 146 ذكر وعي المجتمع االردني بالتلوث البيئي
-1.109 0.268 

 36802. 3.4313 234 انثى

 * 0.004 2.926- 46358. 4.1936 146 ذكر
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 دىل بالتلوث البيئ ( أن المتوسط الحساب  لمحور وع  المجتمع األردن  37يتضح من الجدول رقم )

المتوسط الحساب  لمحور وع  المجتمع ، و و أعلى من (0.37)( وانحراف معيار  1.41بلغ ) اإلناث

(، كما جاءت نتائج 457.( وانحراف معيار  )1.18والي  بلغ ) ليكوراألردن  بالتلوث البيئ  لدى 

وعليه يتضح أنه  )7.70) أكبر من مستوى الداللة( 2687.)( وبمستوى الداللة -3.33اختبار )ت( )

وع  لالمتوسطات الحسابية  بين (a>0.05)ال توجد فروق يات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ُتعزى لمتغير الجنس )يكر، أنثى(. المجتمع األردن  بالتلوث البيئ 

تضح من الجدول ، يالوع  البيئ  بالمجتمع األردن  التصاميم الجرافيكية ف  نشر دورأما بالنسبة لمحور 

، و و أعلى من (0.42)( وانحراف معيار  4.11( أن المتوسط الحساب  لدى اإلناث بلغ )37رقم )

(، كما جاءت نتائج اختبار 467.( وانحراف معيار  )4.2المتوسط الحساب  لدى ليكور والي  بلغ )

توجد وعليه يتضح أنه  )7.70) من مستوى الداللة قلأ (0.004) ( وبمستوى الداللة-2.81)ت( )

التصاميم  دورلالمتوسطات الحسابية  بين (a>0.05)فروق يات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ُتعزى لمتغير الجنس )يكر، أنثى(. الوع  البيئ  بالمجتمع األردن  الجرافيكية ف  نشر

تضح من ، ي أحاد  االستخدامدور التصميم الجرافيك  للحد من استخدام البالستيك و بالنسبة لمحور 

، و و أعلى (0.39)( وانحراف معيار  4.71( أن المتوسط الحساب  لدى اإلناث بلغ )37الجدول رقم )

(، كما جاءت نتائج 467.( وانحراف معيار  )1.82من المتوسط الحساب  لدى ليكور والي  بلغ )

وعليه يتضح أنه  )7.70) من مستوى الداللة قلأ (0.011) ( وبمستوى الداللة-2.04اختبار )ت( )

 التصاميم الجرافيكية في نشر دور
 41629. 4.3279 234 انثى الوعي البيئي بالمجتمع األردني

دور التصميم الجرافيكي للحد من 
 استخدام البالستيك أحادي االستخدام

 45966. 3.9197 146 ذكر

-2.542 0.011 * 
 39060. 4.0319 234 انثى

≥∝*. دالة إحصائياً عند مستوى :    0.05 
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التصميم  دورلالمتوسطات الحسابية  بين (a>0.05)توجد فروق يات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ُتعزى لمتغير الجنس )يكر، أنثى(. للحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام الجرافيك 

 

 الجرافيكي في التوعية للحد من األثر السلبي لمنتج البالستيكدور التصميم هل يختلف السؤال الثالث: 
 باختالف الفئة العمرية ؟  ُأحادي االستخدام في األردن

تمع وع  المجمحور ) ةلإلجابة عن  يا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة الثالث

دور التصميم  ،الوع  البيئ  بالمجتمع األردن دور التصاميم الجرافيكية ف  نشر ،  االردن  بالتلوث البيئ 

تبعًا  تحليل التباين األحاد الجرافيك  للحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام(، وطبق اختبار 

 لمتغير الفئة العمرية، وكانت النتائج كاآلت : 

 الفئة العمريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير ( 33الجدول رقم )
 

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحــــاور

وع  المجتمع االردن  
 بالتلوث البيئ 

20-35 310 3.4262 .40390 
36-45 51 3.3477 .44047 
46-55 14 3.3381 .15351 

55+  5 3.4933 .14606 
 40080. 3.4133 380 المجمـــوع

الجرافيكية دور التصاميم 
الوع  البيئ  ف  نشر 

 بالمجتمع األردن 

20-35 310 4.2774 .47464 
36-45 51 4.2834 .18688 
46-55 14 4.3636 .06176 

55+  5 3.8909 .47412 
 43936. 4.2763 380 المجمـــوع

دور التصميم الجرافيك  
للحد من استخدام 
البالستيك أحاد  

 االستخدام

20-35 310 3.9947 .44007 
36-45 51 3.9875 .24865 
46-55 14 4.1104 .22032 

55+  5 3.2909 .52381 
 42144. 3.9888 380 المجمـــوع
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 المجموع الكل 

20-35 310 3.8483 .36365 
36-45 51 3.8161 .21622 
46-55 14 3.8726 .08241 

55+  5 3.5514 .23762 
 34071. 3.8410 380 المجمـــوع
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 األحاد  تبعًا لمتغير الفئة العمرية اختبار تحليل التباين( 32الجدول رقم )

المجتمع األردن  بالتلوث البيئ  بلغت بالنسبة لمحور وع  ( F)( أن قيمة 32يالحظ من الجدول رقم )

مما يدل على عدم وجود  )7.70) من مستوى الداللةو و أعلى  (0.499)( وبمستوى داللة 0.792)

وع  المجتمع لالمتوسطات الحسابية  بين (a>0.05)فروق يات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 العمرية.األردن  بالتلوث البيئ  ُتعزى لمتغير الفئات 

بلغت ( F)أما بالنسبة لمحور دور التصاميم الجرافيكية ف  نشر الوع  البيئ  بالمجتمع األردن  فإن قيمة 

مما يدل على عدم وجود  )7.70) من مستوى الداللةو و أعلى  (0.22)( وبمستوى داللة 3.008)

 
 مجموع المربعــات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 .F Sig المربعات

وعي المجتمع االردني 
 بالتلوث البيئي

بين 
 المجموعات

.382 3 .127 
.792 

 
.499 

 
داخل 

 المجموعات
60.501 376 .161 

  379 60.884 المجموع

دور التصاميم الجرافيكية في 
الوعي البيئي بالمجتمع نشر 

 األردني

بين 
 المجموعات

.852 3 .284 
1.477 

 
.220 

داخل  
 المجموعات

72.308 376 .192 

  379 73.160 المجموع

دور التصميم الجرافيكي للحد 
من استخدام البالستيك 

 أحادي االستخدام

بين 
 المجموعات

2.653 3 .884 
5.143 

 
*.002 

 
داخل 

 المجموعات
64.662 376 .172 

  379 67.316 المجموع

 المجموع الكلي

بين 
 المجموعات

.482 3 .161 

داخل  246. 1.387
 المجموعات

43.515 376 .116 

  379 43.996 المجموع
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دور التصاميم لالمتوسطات الحسابية  بين (a>0.05)فروق يات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 الجرافيكية ف  نشر الوع  البيئ  بالمجتمع األردن  ُتعزى لمتغير الفئات العمرية.

دور التصميم الجرافيك  للحد من استخدام بالنسبة لمحور ( F)( أن قيمة 32يالحظ من الجدول رقم )و 

 من مستوى الداللةو و أقل  (0.002)( وبمستوى داللة 0.341بلغت ) البالستيك أحاد  االستخدام

المتوسطات  بين (a>0.05)مما يدل على وجود فروق يات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )7.70)

غير الفئات ُتعزى لمت االستخدام للحد من استخدام البالستيك أحاد التصميم الجرافيك   ردو لالحسابية 

الجدول أدناه و  -شيفيه–لمعرفة لصالح أ  فئة عمرية كان الفرق تم تطبيق االختبار البعد   العمرية.

 ( يوضح النتائج.31رقم )

 لمحور دور التصميم الجرافيك  للحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام -شيفيه– االختبار البعد ( 31الجدول رقم )

A B A-B اتجاه الداللة 
(35 – 02لصالح الفئة ) *70381. فوقفمـــا  03 20-35  

(45 – 35لصالح الفئة ) *69661. فمـــا فوق 03 36-45  

 (55 – 45لصالح الفئة ) 81948.* فمـــا فوق 03 46-55
 

للحد  لمحور دور التصميم الجرافيك  -شيفيه–االختبار البعد  ( يتضح من نتائج 31ف  الجدول رقم )

أن جميع الفئات العمرية يرون أن التصميم الجرافيك  له دورًا  من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام

( يظهر أن الفئات 33. وبالعودة للجدول رقم )فاعاًل للحد من استخدام البالستيك أحاد  االستخدام

ت متوسطات الحسابية عالية عالنحو التال  بالترتيب ( كان00-43(، )40-13(، )10-27العمرية )

+( والت  كان لها المتوسط الحساب  03(، على خالف الفئة العمرية )4.33(، )1.880(، )1.88)

 .(1.28األقل )
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دور التصميم الجرافيكي في التوعية للحد من األثر السلبي لمنتج ال يؤثر :  الفرضية الصفرية

 3االستخدام في األردنالبالستيك ُأحادي 

، حيث (One Sample T- test)لفحص الفرضية الصفرية استخدمت الباحثة اختبار ت للعينة الواحدة 

 ئج كاآلت : اكانت النت

 اختبار ت للعينة الواحدة( 34الجدول رقم )

 

أعاله تبين ان قيم ت المحسوبة لجميع محاور االستبانة، أكبر من القيمة  (34رقم ) من خالل الجدول

لجرافيكي لتصميم ال فاعل دوريوجد ترفض الفرضية الصفرية ، وبالتال   وبالتال  (3.83الجدولية )

 .في التوعية للحد من األثر السلبي لمنتج البالستيك ُأحادي االستخدام في األردن

 

T درجة   قيمة
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 االحصائية

فرق 
 المتوسطات

فترة ثقة لفروق  05%
  المتوسطات

  الحد األعلى الحد االدنى

 دال 3.4538 3.3729 3.41333 *000. 379 166.012 ف  األردنوع   بالتلوث البيئ  

زيادة   ف دور التصميم الجرافيك تأثير 
 .دنف  األر بالتلوث البيئ  التوعية 

 دال 4.3206 4.2320 4.27632 *000. 379 189.733

الحد   ف دور التصميم الجرافيك تأثير 
من استخدام البالستيك أحاد  

 االستخدام.
 دال 4.0313 3.9462 3.98876 *000. 379 184.498

 دال 3.8753 3.8066 3.84097 *000. 379 219.758 الدرجة الكلية:
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احثة ف  التوصيات الت  تقدمها الب يا الفصل النتائج الت  أسفرت عنها الدراسة، إضافة الى يتضمن 

 ضوء نتائج الدراسة.

 نتائج الدراسة:

بعد البحث والتحليل اإلحصائ  كانت النتيجة الرئيسية أن  ناك دور فاعل للتصميم الجرافيك  ف   .3

 .البالستيك ُأحاد  االستخدام ف  األردنالتوعية للحد من األثر السلب  لمنتج 

، وأن اولكن ليس بالدرجة الكافية للحد منه البيئ  التلوثتجاه قضايا  الوع  لديه األردن  المجتمع .2

 .الفئات العمرية، وال بمتغير متغير الجنس )يكر، أنثى(ب ال عالقة له يا الوع  

التصاميم ، وأن األردن  بالمجتمع البيئ  الوع  نشر ف  وفّعال إيجاب  دور لها الجرافيكية التصاميم .1

ور من وجهة نظر اإلناث أكثر من اليكنشر الوع  البيئ  بالمجتمع األردن   تسا م ف الجرافيكية 

 .العمرية ةالفئوبغض النظر عن 

من و  ،تخدام البالستيك أحاد  االستخدامحد من اسيسا م بشكل فّعال ف  ال التصميم الجرافيك  .4

 وجهة نظر اإلناث أكثر من اليكور.

مسا مة ف  حل ف  ال ،ثقافية بصرية، تحمل مضمون فكر يل دور التصاميم الجرافيكية كرسالة تفع .0

 ورفع مستوى الوع  البيئ  لدى المواطن، كونها تعرض صور تجسيدية للمشكلة. المشكالت البيئية

األلوان واألشكال المستخدمة ف  التصاميم الجرافيكية التوعوية لها دالالت رمزية عديدة تؤثر ف   .3

 فهم الرسالة البصرية.

ستمر وت مواطنف  ياكرة ال تترك انطباعات ايجابيةالمتعلقة بالبيئة لجرافيكية التوعوية التصاميم ا .0

 تأثير أكبر على سلوكه المستقبل .لها  مما يكونلفترات طويلة، 
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التصاميم الجرافيكية التوعوية تدعم فكرة التصميم، وتسهل فهم  وضوح الخطوط المستخدمة ف  .8

 الفكرة التصميمية المراد إيصالها للمتلق .

لم يكن بالمستوى الكاف  للمسا مة ف  حماية البيئة ورفع مستوى وع  المجتمع دور وزارة البيئة  .8

 االردن  تجاه قضايا التلوث البيئ .

ة البيئة والت  تخص قضية التلوث البالستيك  الناتج عن المنشورات التوعوية الصادرة عن وزار  .37

 لعدة أسباب:دام لم تكن بالمستوى المطلوب أبدًا البالستيك ُأحاد  االستخاستخدام 

 .عدم وضوح الفكرة التصميمية، وافتقار التصاميم لإلندماج بين عناصر ا بشكل متقن -

 جمالية التصميم وعدم انسجامه.كثرة العناصر ف  التصميم الواحد مما أثرت سلبًا على  -

لم يتم وضع أسس تصميمية سليمة ف  الكثير من الملصقات التوعوية المنتشرة على مواقع  -

 التواصل االجتماع  التابعة للوزارة، مما يؤد  الى تشتت المتلق  وعدم وصوله للفكرة المطلوبة.

ة التصميم الجمالية وعدم راحمما يفقد الواحد ف  الملصق وعدم اإلنسجام بينها كثرة األلوان  -

 المتلق  عند النظر اليها. 

يصالها للمتلق . -  لم يتم توظيف صور جيابة ومعبرة تدعم الفكرة المراد توظيفها ف  التصميم وا 

غرفة الصناعة والتجارة لم تسعى لتطبيق القوانين المسا مة ف  حماية البيئة بالقدر الكاف ، ولم  .33

مواطنين من خالل توضيح االشارات التحييرية على السلع والمنتجات تلعب دور إيجاب  ف  توعية ال

 المنتشرة ف  األسواق.

لم تلعب أمانة عمان الكبرى دور ف  السع  لنشر الوع  البيئ  ف  المجتمع بشكل واضح، ولم  .32

يالحظ وجود العالمات واإلشارات التحييرية الت  تخص البيئة وحمايتها ف  الشوارع واألماكن 

 .العامة
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النشاطات والبرامج والفعاليات الت  تقدمها الجامعات والمدارس لطالبها والعاملين بها تسا م بشكل  .31

 كبير ف  رفع مستوى الوع  البيئ  لديهم.

 التصاميم الجرافيكية التوعوية ُتحاك  جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمار م. .34

البحوث حول إيجاد بدائل صديقة للبيئة تعد  يه الدراسة بمثابة نقطة انطالق إلجراء مزيد من  .30

 تسا م ف  الحد من استخدام المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام.

 

 الدراسة: توصيات

 من خالل نتائج الدراسة الحالية، يمكن وضع بعض التوصيات التالية:

  لمنتج ف  التوعية للحد من األثر السلب دور فاعل ة لهاميم الجرافيكيالتصبينت نتائج الدراسة أن ا .1

 الجهات المسؤولة وقطاعات العمل ، ليى توص  الباحثةالبالستيك ُأحاد  االستخدام ف  األردن

الى تبن  فكرة التصاميم الجرافيكية ف  نشر وتنمية الوع  البيئ  تجاه قضايا البيئة وباألخص  كافة

كثرة انتشاره ل البالستيك ُأحاد  االستخدام ف  األردن قضية التلوث البالستيك  الناتج عن استخدام

 وسهولة استخدامه.

يك ُأحاد  البالستتجاه قضية التلوث البالستيك  الناتج عن استخدام دور وزارة البيئة تكثيف  .2

تجاه القضية من خالل رفع مستوى وع  المجتمع االردن  المسا مة الفعالة ف  و ، االستخدام

 الواضحة والمعبرة. التصاميم الجرافيكية

 حييريةاالشارات الت توضيحرفة الصناعة والتجارة ف  توعية المواطنين من خالل تكثيف جهود غ .3

 سواق.ع والمنتجات المنتشرة ف  األعلى السل )من استخدام المنتجات البالستيكية أحادية االستخدام(

ن خالل ملمجتمع بشكل واضح، السع  لنشر الوع  البيئ  ف  ابأمانة عمان الكبرى توص  الباحثة  .4

 العالمات واإلشارات التحييرية الت  تخص البيئة وحمايتها ف  الشوارع واألماكن العامة. وضع
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استغالل الشاشات الرقمية االلكترونية الت  أصبحت تنتشر مؤخرًا ف  شوارع المملكة وعرض  .5

 إعالنات التوعية البيئية عليها بشكل مستمر لتترك أثرًا واضحًا ف  ياكرة المواطن. 

تسليط الضوء على النشاطات والفعاليات والبرامج وحمالت التوعية المقدمة من قبل المدارس  .6

 ونها تلعب دورًا أساسيًا ف  تغيير سلوك األفراد ورفع مستوى الوع  البيئ  لديهم.والجامعات، ك

عند تصميم اإلعالن البيئ  التوعو  نوص  بضرورة األخي بعين اإلعتبار مراعاة معايير التصميم  .7

 الجرافيك  ف  تحسين فكر وعادات المواطنين األردنيين.

  اد  االستخدام على المنتج نفسه، كونه يسا م فتوظيف الصور المعبرة عن أضرار البالستيك أح .8

 عند بعض األفراد.الحد من استخدامه 

على وزارة البيئة منع الموالت واألسواق من استخدام األكياس البالستيكية وبيعها للمواطن حين  .9

الشراء ويلك إلجبار المواطنين على استخدام األكياس المصنوعة من القماش وخاصة عند دفع 

 و يا بدأ العمل به ف  أوروبا وخاصة ف  ألمانيا.ثمنها، 

وزارة البيئة وأمانة عمان باالستفادة من التصاميم الجرافيكية التوعوية الت  قامت توص  الباحثة  .11

الباحثة بتصميمهم واعتماد م كإعالنات توعوية ممكن أن تقلل من استخدام األفراد للبالستيك أحاد  

 .االستخدام وتنشر الوع  البيئ 
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 :العربية المراجعالمصادر و

 أوالً: الكتب واألبحاث العلمية:

 دار المعارف.القا رة: . معجم لسان العرب. (3883ابن منظور، اإلفريق . ) .1

دار الفكر للطباعة القا رة: . 3ج .معجم مقاييس اللغة(. 3808الحسين، احمد بن فارس. ) ابو .2

  والنشر والتوزيع.

فيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية ادور وسائل التصميم الجر (. 2738الحديث ، لبنى. ) .3

 .األردن ،جامعة الشرق األوسط غير منشورة(، رسالة ماجستير. )األردن ف الصناعية فيااألطر 

مدى تأثير التصميم الجرافيكي البيئي على اإلعالنات التجارية في (. 2738الحرايزة، حسن. ) .4

 غير منشورة(، رسالة ماجستير). في شركات التصميم اإلعالني(األردن )من وجهة نظر المصمم 

 .األردن ،جامعة الشرق األوسط

، مجلة 3، ملحق 42(. عملية التفكير اإلبداع  ف  التصميم. مجلد 2730الخصاونة، فؤاد. ) .5

 العلوم االنسانية واالجتماعية. الجامعة األردنية.األردن.

توعوي في تحديد ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات أثر اإلعالن ال(. 2730) الدجان ، أمل. .6

 األردن.، جامعة الشرق األوسط غير منشورة(، رسالة ماجستير. )األردنية الخاصة

ة الواليات المتحد. مبادئ التصميم الجرافيكي مفاهيم وتطبيقات(. 2733الراو ، نزار عبدالكريم. ) .7

 .ر أوثر  اوس للنشر والتوزيعدا: االمريكية

العدد  (،مقال.  )التلوث البالستيكي يهدد الطبيعة واالنسان(. 2738الرجب، د.وفا جاسم.) .8

 .جريدة العرب الدوليةلندن:  ،34030
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 . السعودية: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.البالستيك والغذاء(. 2778السويلم، فارس.) .9

تنمية الوعي البيئي لطلبة كلية الفنون  أثر الملصقات التوعوية على (. 2730الصباغ، والء. ) .11

 االردن. ،جامعة الشرق األوسط )رسالة ماجستير غير منشورة(، .الجميلة في جامعة اليرموك

 مكتبة المجمع العرب  للنشر والتوزيع.األردن: . التصميم الجرافيكي(. 2778العرب ، رمز . ) .11

  . منشأة المعارف، مصر.إلنسانيدراسات في السلوك ا(. 3880العيسو ، عبدالرحمن محمد. ) .12

 . االردن.دليلك المعتمد إلدارة النفايات في األردن(. 2733المجلس األردن  لألبنية الخضراء. ) .13

مركز الكتاب األردن: . 3. طحماية البيئة البحرية(. 2733الهوش، عل . )و  ،المقداد ، كاظم .14

 األكاديم . 

البيئي في الهيئات المحلية في تنمية القيم البيئية دور وحدة اإلرشاد (. 2734أبوعميرة، سعد. ) .15

 فلسطين. ،غزة-جامعة األز ر بمحافظات غزة.

 ،عالعدد الراب ،. مجلة العلوم والتقنيةتلوث البيئة مصادره وأنواعه(. 3888بدران، د عبدالحكيم. ) .16

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

 ،. جامعة جدةالبالستيكي )الخطر العالمي الصادم(التلوث (. 2738بن د اش، الجوا ر. ) .17

 السعودية.

)ورقة . مصادر تلوث المياه في األردن والجهود المبذولة لمكافحته(. 2772بن   ان ، محمد. ) .18

 .عمل(، األردن: مركز الرأ  للدراسات

، المجلة الجزائرية 4. العدد إشكالية تحديد مفهوم الوعي االجتماعي(. 3887بوجالل، عبداهلل. ) .19
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 لالتصال، الجزائر.

 دار دجلة.عمان: . موسوعة التلوث البيئي(. 2737حسين، سحر أمين. ) .21

 ،جامعة حلوان .دور الملصق االرشادي في تغيير الفرد نحو تقبل األخر(. 2732. )ثناء.د شلب ، .21

 مصر.

 دار اليازورد  العلمية للنشر والتوزيع. عمان: . االعالم البيئي(. 2733عبد الفتاح، عل . ) .22

دور الملصق في معالجة بعض المظاهر السلوكية في (. 2770. )عبداهلل عصام عسير ، .23

 . )رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية. المجتمع

 ،1عدد  ،37. مجلد قميالقيم الجمالية للتصميم الجرافيكي البيئي الر (. 2730عناد، دينا. ) .24

 : المجلة األردنية للفنون.االردن

 . األردن: دار المعرفة للطباعة والنشر.دراسات بيئية(. 2772عوض، أحمد. ) .25

 جامعة الشارقة، الشارقة.. مدخل إلى تصميم الجرافيك(. 2733موسى، محمد األمين. ) .26

 ثانياً: مواقع اإلنترنت:

 مقال. موقع النهار. لندن.-احاد  االستخدام(. ما و البالستيك 2738النهار.) .3

مقال. موقع المؤسسة الخضراء. آخر تحديث  -(. أضرار البالستيك على البيئة2738الخضراء. ) .2

 .2738يوليو  1

https://alkhadraasy.com 

أسبوع -(. مقال:المجلس األعلى للبيئة يشيد بالحملة البيئية تحت شعار2738وكالة أنباء البحرين.) .1

https://alkhadraasy.com/2019/07/03/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/
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 بال أكياس بالستيكية. البحرين.

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDmVMFS7g1bcKTRVYLR4lmKw%3D 

4.  https://www.baianat.com/ar/books/graphic-design/history-of-graphic%20design 

(. أربعة أضرار يسببها تناول المياه من الزجاجات البالستيكية. مقال، آخر 2738الكونستلو. ) .0
 .2738أغسطس  26 تحديث 

https://www.elconsolto.com/news/health-news 

 2727-2-0اريخ بت –على موقع اللينكد ان  BMMIالموقع الرسم  لشركة  .3

 https://www.linkedin.com/company/bmmi/ 

 .تخداماالس أحادية البالستيك األكياس لمنع مبادرة تطلق البيئة (. مقال: وزيرة2727)نيوز.البوابة  .0

 https://albawabhnews.com/3892210 

 مؤتمر المحيط .8
https://oceanconference.un.org/ar/about 

 ف  البالستيك إلقاء على الحرب تعلن المتحدة األمم (. مقال:2730أخبار األمم المتحدة.) .8
 .المحيطات

https://news.un.org/ar/story/2017/02/271552 

 حملة زيرو ميكا  .37

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9

%88_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7 

 https://www.jordanenv.com/informationاالردنية الموقع الرسم  لوزارة البيئة  .33

 حملة يكف  بالستيك .32

http://www.starnetmedia.com.hk/?_page=job&_func=detail&_lang=en&_para%5B0%5D=29

1 

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDmVMFS7g1bcKTRVYLR4lmKw%3D
https://www.baianat.com/ar/books/graphic-design/history-of-graphic%20design
https://www.elconsolto.com/news/health-news/details/2019/8/26/1623627/4-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.linkedin.com/company/bmmi/
https://albawabhnews.com/3892210
https://oceanconference.un.org/ar/about
https://news.un.org/ar/story/2017/02/271552
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.jordanenv.com/information
http://www.starnetmedia.com.hk/?_page=job&_func=detail&_lang=en&_para%5B0%5D=291
http://www.starnetmedia.com.hk/?_page=job&_func=detail&_lang=en&_para%5B0%5D=291
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 عمل فن  على شكل مجسم سمكة .31

https://twitter.com/jaseembalochi/status/984374193033744384 

 "ال للبالستيك" تزين جدران مدرسة حكومية ف  د ب  .34

https://www.youm7.com 

  لنفايات على المركبات ف  الزرقاءحملة لتوزيع أكياس ا .30

https://ammannet.net 

 حملة بسمتنا للحد من استخدام أكياس البالستيك .33

https://www.facebook.com/events/865459257164398/ 

-172. العدد -النفايات االلكترونية كيف نتخلص منها –. قضايا بيئية 2738مجلة الجيش،  .30

 . لبنان.171

/www.lebarmy.gov.lb/arhttps:/ 

 الموقع الرسم  لوزارة البيئة االردنية على موقع الفيسبوك .38

str=k*F-https://www.facebook.com/MoENVJo/?tn 

ضوع. اخر (. أضرار البالستيك على البيئة واإلنسان. مقال موقع مو 2727الخزاعلة، صهيب.) .38

 .2727يونيو  30تحديث 

https://mawdoo3.com/ 

 .2727يونيو  17اخر تحديث ويكيبيديا. التلوث البالستيك .  .27

https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pollution 

تحت شعار  2738. اليوم العالم  للبيئة لعام CEHA ،2738المركز اإلقليم  لصحة البيئة  .23

https://twitter.com/jaseembalochi/status/984374193033744384
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https://ammannet.net/%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/events/865459257164398/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.facebook.com/MoENVJo/?tn-str=k*F
https://mawdoo3.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pollution
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(1ملحق رقم )  

  األولية بصيغتها االستبانة

 نمويج تحكيم استبيان لرسالة الماجستير

 

 .................الدكتور..........................................................................

 ...........................التخصص.............................................................

 .....................................األكاديمية............................................. الرتبة

 ...........................مكان العمل...........................................................
 

دور التصميم الجرافيكي في التوعية للحد من األثر السلبي لمنتج  "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

ويلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من  "م في األردنالبالستيك ُأحادي االستخدا

 جامعة الشرق األوسط. 

بداء رأيكم ف  فقرات االستبانة من خالل خبرتكم العلمية والعملية من حيث ليا فإن الباحثة ترجو منكم إ

( ف  الحقل ) إشارة مدى ترتيب فقرات االستبانة وصياغتها اللغوية وانتمائها للمجال ووضوحها. بوضع

ف  الحقل المناسب ف  حال كانت غير صحيحة. حيث أن  (×) المناسب ف  حال صالحيتها ووضع

 يوجد استبانة موجهة للمشا د المحتمل واستبانة موجهة للمختصين بالتصميم الجرافيك .

كما نرجو منكم إبداء أ  مقترحات تجدونها مناسبة للموضوع سواء كان حيف أو إضافة أو دمج وما 

 إلى يلك. 

 وتقبلوا فائق الشكر والتقدير.
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 العامة البيانات :المحور األول

 :وثقة صدق بكل رأيك عن تعبر الت  اإلجابة تحت المناسب الحقل ف  (√)  عالمة وضع يرجى

    أنثى             يكر       الجنس 

        العمر  

  مستوى التعليم 

 جامعة الشرق االوسط        اسم الجامعة 

 أخرى       

  التخصص 

 أخرى          

 

 الفقرات الرقم
االنتماء لموضوع  الصياغة اللغوية

 البحث
 وضوح الفقرات

غير  مناسب
 مناسب

غير  واضحة ال تنتمي تنتمي
 واضحة

 المحور الثاني: وعي المجتمع االردني بالتلوث البيئي

3 

عندما يتدخل االنسان في تغيير 
في كثير من االنظمة البيئية 

االحيان تنتج عواقب بيئية 
 وخيمة.

      

2 
أُبدي اهتمام عالي تجاه القضايا 
البيئية التي يتم طرحها من خالل 

 وسائل االعالن المختلفة

      

 13 - 40       
27 - 10   43 - 00   

 درجة البكالوريوس شهادة دبلوم

 درجة الدكتوراه درجة الماجستير

 التصميم الجرافيك  

03+ 
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1 
سلوك الفرد في ترشيد االستهالك 
يعتبر سلوك يساهم في حماية 

 البيئة

      

4 
المشاركة المجتمعية في الفعاليات 
واالنشطة البيئية ذات أثر كبير 

 في رفع نسب الوعي البيئي

      

وزارة البيئة تسعى باستمرار لنشر  0
 الوعي البيئي بالمجتمع

      

3 
تسعى غرفة الصناعة والتجارة 
لتطبيق القوانين المساهمة في 

 حماية البيئة

      

0 
عند شراء أي منتج أرى بوضوح 

فيما التحذيرات المتواجدة عليه 
 يخص حماية البيئة

      

8 
وضوح دور أمانة عمان الكبرى 

في السعي لنشر الوعي البيئي في 
 المجتمع

      

8 
المنتجات البالستيكية التي 

تستخدم لمرة واحدة أعتقد أنها 
 سبب رئيسي في مشكلة التلوث

      

37 
وسائل االعالم والتواصل 

االجتماعي تلعب دورا كبيرا في 
 البيئية.التوعية 

      

33 
وجود العالمات واالشارات 

التحذيرية التي تختص بالبيئة في 
 الشوارع واالماكن العامة

      

32 
وجود بدائل صديقة للبيئة يساهم 
بالحد من استخدام البالستيك 

 االحادي.

      

وضوح االشارات التحذيرية على  31
السلع والمنتجات المنتشرة في 
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تختص بالضرر األسواق التي 
 الناتج عن استخدام البالستيك

34 
للمجتمعات الدراسية )المدارس، 

الجامعات( دور كبير في 
 المساهمة بنشر الوعي البيئي.

      

30 

تلعب الجامعة دور ايجابي بتوعية 
الطالب بيئياا من خالل النشاطات 
والبرامج والفعاليات التي تقوم بها 

 الجامعيباستمرار داخل الحرم 

      

 المحور الثالث: دور التصاميم الجرافيكية في نشر الوعي البيئي بالمجتمع األردني

16 
التصاميم الجرافيكية لها تأثيراا على 

مستوى الوعي البيئي لدى 
 المواطن

      

17 

تساهم التصاميم الجرافيكية 
المستخدمة في الحمالت االعالنية 

في زيادة الوعي البيئي لدى 
 المواطن

      

التصاميم الجرافيكية المستخدمة  18
 في اعالنات التوعية البيئية مؤثرة

      

19 

من خالل التصميم الجرافيكي 
يمكن التعبير بالصور والرسومات 
والعناوين عن األفكار التي يمكن 

 أن يدركها المواطن

      

20 

تعتبر التصاميم الجرافيكية 
االعالنية المستخدمة في الحمالت 

لغة خطاب ألفراد المجتمع تجاه 
 القضايا البيئية

      

21 
للتصاميم الجرافيكية مكانتها 

وتأثيرها على فكر المجتمع إيجابياا 
 بمختلف أعمارهم

      

22 
سهولة انتشار التصاميم 

الجرافيكية التوعوية ووصولها لكل 
 شرائح المجتمع
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23 

شكل بتساهم التصاميم الجرافيكية 
كبير وفعال في معالجة المظاهر 
السلوكية السلبية لدى بعض 

 االفراد

      

تجذبني تصاميم الملصقات  24
 ية الخاصة بالبيئة.و التوع

      

25 
للصورة الفوتوغرافية اثر مباشر 

على المشاهد في حمالت التوعية 
 البيئية.

      

26 
تساهم المنشورات والمطبوعات 

البيئة في رفع  الصادرة من وزارة
 الوعي البيئي لدى المواطن

      

 المحور الرابع: التصاميم الجرافيكية التوعوية ودورها في الحد من استخدام البالستيك أحادي االستخدام.

27 

التصاميم الجرافيكية التوعوية 
المتعلقة في الحد من استخدام 
البالستيك احادي االستخدام لها 

الغاية من القدرة على توصيل 
 االعالن بأسلوب مؤثر

      

28 
يساهم التصميم الجرافيكي في الحد 

من استخدام البالستيك احادي 
 االستخدام

      

29 

تساعد التصاميم الجرافيكية 
المستخدمة في الحمالت التوعوية 

على التعريف بمشكلة التلوث 
الناجمة عن استخدام البالستيك 

 احادي االستخدام

      

30 

تنقل التصاميم الجرافيكية فكرة 
سريعة وواضحة عن اآلثار 

الناجمة عن استخدام البالستيك 
 احادي االستخدام

      

31 
التصاميم الجرافيكية  تساهم

التوعوية في تقليل استخدام 
 البالستيك احادي االستخدام
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32 

التصاميم الجرافيكية التوعوية 
المتعلقة في الحد من استخدام 
البالستيك احادي االستخدام لها 

القدرة على توصيل الرسالة بطريقة 
 بسيطة ويسهل استيعابها

      

33 

يساهم التصميم الجرافيكي في 
معالجة سلوك األفراد وحثهم على 
ترشيد  استخدام البالستيك احادي 

 االستخدام

      

34 

توظيف الصور المعبرة عن أضرار  
االستخدام على البالستيك أحادي 

المنتج نفسه يساهم في من 
 استخدامه لدى بعض االفراد

      

35 

توظيف الصور المعبرة والكلمات 
المحذرة في االعالنات التوعوية 
للحد من استخدام البالستيك 
أحادي االستخدام وعرضها 

وتكرارها باستمرار تترك أثر واضح 
 في ذاكرة المواطن

      

36 

والمطبوعات وضوح المنشورات 
واالعالنات الصادرة من وزارة 

البيئة للحد من استخدام البالستيك 
 أحادي االستخدام

      

37 

تساهم أمانة عمان الكبرى في 
نشر اللوحات االعالنية التحذيرية 

للحد من استخدام البالستيك 
 أحادي االستخدام
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 (0ملحق رقم )

 لالستبانة أسماء المحكمينقائمة ب

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل التخصص إسم المحكم #
 الشرق األوسطجامعة  رافيك التصميم الج أحمد حسين وصيف األستاي الدكتور 3

 الشرق األوسطجامعة  رافيك التصميم الج يزن ابرا يم العميرات الدكتور 2

 البتراجامعة  رافيك التصميم الج ة عائدة حسين جوخرشةالدكتور  1

 العراق -النهرينجامعة  رافيك التصميم الج إياد حسين عبداهلل الدكتوراألستاي  4

 العراق -بغدادجامعة  رافيك التصميم الج نصيف جاسم محمد الدكتوراألستاي  0
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(3ملحق رقم )  

النهائية ابصورته ةانباالست   

  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نضع بين ايديكم الكريمة استبانة الدراسة الت  صممت لجمع البيانات الالزمة للدراسة الت  أقوم بإعداد ا 

الستخدام البالستيك ُأحادي ادور التصميم الجرافيكي في التوعية للحد من األثر السلبي لمنتج بعنوان " 

 جامعة الشرق األوسط. من " ويلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في األردن

ونظرا أل مية اراء حضراتكم نأمل ف  االجابة بدقة عالية، حيث أن صحة نتائج الدراسة تعتمد على 

سن م  حصرًا آملين حصحة إجابتكم، كما نؤكد لكم أن جميع المعلومات ستستخدم ألغراض البحث العل

 .تعاونكم معنا

 .وتقبلوا من  فائق االحترام والتقدير
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 العامة البيانات المحور األول:

 :وثقة صدق بكل رأيك عن تعبر الت  اإلجابة تحت المناسب الحقل ف  (√)  عالمة وضع يرجى

 

 أنثى             يكر              الجنس 
        العمر  

  مستوى التعليم 

 جامعة الشرق االوسط        اسم الجامعة 
 أخرى       

  التخصص 
 أخرى          

أوافق  الفقرات الرقم
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

3 
وخيمة عندما يتدخل تنتج عواقب بيئية 

اإلنسان في تغيير األنظمة البيئية في كثير 
 من األحيان

     

2 
أُبدي اهتمام عالي تجاه القضايا البيئية 

التي يتم طرحها من خالل وسائل اإلعالن 
 المختلفة

     

سلوك الفرد في ترشيد االستهالك يعتبر  1
 سلوك يساهم في حماية البيئة

     

4 
المجتمعية في الفعاليات واألنشطة المشاركة 

البيئية ذات أثر كبير في رفع نسب الوعي 
 البيئي

     

 13 - 40       
27 - 10   43 - 00   

 درجة البكالوريوس شهادة دبلوم

 درجة الدكتوراه الماجستيردرجة 

 التصميم الجرافيك  
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وزارة البيئة تسعى باستمرار لنشر الوعي  0
 البيئي بالمجتمع

     

تسعى غرفة الصناعة والتجارة لتطبيق  3
 القوانين المساهمة في حماية البيئة

     

التحذيرات عند شراء أي منتج أرى بوضوح  0
 المتواجدة عليه فيما يخص حماية البيئة

     

يتسم دور أمانة عمان الكبرى في السعي  8
 لنشر الوعي البيئي في المجتمع بالوضوح

     

8 
أعتقد أن المنتجات البالستيكية التي 

تستخدم لمرة واحدة سبب رئيسي في مشكلة 
 التلوث

     

تلعب  وسائل االعالم والتواصل االجتماعي 37
 دوراا كبيراا في التوعية البيئية

     

33 
أالحظ وجود العالمات واإلشارات التحذيرية 
التي تختص بالبيئة في الشوارع واألماكن 

 العامة

     

وجود بدائل صديقة للبيئة يساهم في الحد  32
 من استخدام البالستيك األحادي.

     

31 

أالحظ وضوح اإلشارات التحذيرية على 
السلع والمنتجات المنتشرة في األسواق التي 

تنبه من الضرر الناتج عن استخدام 
 البالستيك

     

34 
للمجتمعات الدراسية )المدارس، الجامعات( 
 دور كبير في المساهمة بنشر الوعي البيئي

     

30 

تلعب الجامعة دوراا ايجابياا بتوعية الطالب 
بيئياا من خالل النشاطات والبرامج 

والفعاليات التي تقوم بها باستمرار داخل 
 الحرم الجامعي

     

تؤثر التصاميم الجرافيكية على مستوى  16
 الوعي البيئي لدى المواطن

     

17 
تساهم التصاميم الجرافيكية المستخدمة في 
الحمالت اإلعالنية في زيادة الوعي البيئي 

 لدى المواطن
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18 
المستخدمة في التصاميم الجرافيكية 

 إعالنات التوعية البيئية مؤثرة
     

19 
يمكن التعبير من خالل التصميم الجرافيكي 
بالصور والرسومات والعناوين عن األفكار 

 التي يمكن أن يدركها المواطن

     

20 
تعتبر التصاميم الجرافيكية المستخدمة في 
الحمالت اإلعالنية لغة تواصل بين أفراد 

 القضايا البيئيةالمجتمع تجاه 

     

21 
تؤثر للتصاميم الجرافيكية على فكر المجتمع 

 إيجابياا بمختلف أعمارهم
     

22 
تتسم التصاميم الجرافيكية التوعوية بسهولة 

 انتشارها ووصولها لكل شرائح المجتمع
     

23 
تساهم التصاميم الجرافيكية بشكل كبير 
وفعال في معالجة المظاهر السلوكية 

 السلبية لدى بعض االفراد

     

24 
ية و تجذبني تصاميم الملصقات التوع

 الخاصة بالبيئة
     

للصورة الفوتوغرافية أثر مباشر على  25
 المشاهد في حمالت التوعية البيئية

     

26 
تساهم المنشورات والمطبوعات الصادرة من 

وزارة البيئة في رفع الوعي البيئي لدى 
 المواطن

     

27 

التصاميم الجرافيكية التوعوية المتعلقة تتسم 
بالحد من استخدام البالستيك أحادي 

االستخدام بالقدرة على توصيل الغاية من 
 اإلعالن بأسلوب مؤثر

     

28 
يساهم التصميم الجرافيكي في الحد من 

 استخدام البالستيك أحادي االستخدام
     

29 

ي المستخدمة فتساعد التصاميم الجرافيكية 
الحمالت التوعوية على التعريف بمشكلة 
التلوث الناجمة عن استخدام البالستيك 

 أحادي االستخدام
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30 
تنقل التصاميم الجرافيكية فكرة سريعة 

وواضحة عن اآلثار الناجمة عن استخدام 
 البالستيك أحادي االستخدام

     

31 
التصاميم الجرافيكية التوعوية في  تساهم

 تقليل استخدام البالستيك أحادي االستخدام
     

32 

تتسم التصاميم الجرافيكية التوعوية المتعلقة 
بالحد من استخدام البالستيك أحادي 

االستخدام بالقدرة على توصيل الرسالة 
 بطريقة بسيطة ويسهل استيعابها

     

33 
في معالجة يساهم التصميم الجرافيكي 

سلوك األفراد وحثهم على ترشيد  استخدام 
 البالستيك أحادي االستخدام

     

34 

توظيف الصور المعبرة عن أضرار  
البالستيك أحادي االستخدام على المنتج 
نفسه يساهم في الحد من استخدامه عند 

 بعض األفراد

     

35 

توظيف الصور المعبرة والكلمات يترك 
اإلعالنات التوعوية للحد من المحذرة في 

استخدام البالستيك أحادي االستخدام 
وعرضها وتكرارها باستمرار أثراا واضحاا في 

 ذاكرة المواطن

     

36 
تتسم المنشورات والمطبوعات واإلعالنات 
الصادرة من وزارة البيئة للحد من استخدام 

 البالستيك أحادي االستخدام بالوضوح

     

37 
عمان الكبرى في نشر اللوحات  تساهم أمانة

اإلعالنية التحذيرية للحد من استخدام 
 البالستيك أحادي االستخدام

     


