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 في األردن المطبوعة األطفالدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 
 علي محمد الشرايدة : عدادإ

  إشراف
 د. باسم عباس العبيدي

  الملخص

المطبوعة  األطفالدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في قصص  إلى قياسالدراسة  هذه هدفت

بدءًا من مرحلة التصميم  األطفال المطبوعةاإلخراج الفني لقصص الكشف عن مراحل و في األردن، 

 .قصص األطفال بناء مستخدمة فيالتعرف على األساليب والتقنيات ال، و مرحلة الطباعة إلى

الدراسة وهي عبارة عن إستمارة اعّدها الباحث لجمع تصميم أداة ولتحقيق هدف الدراسة تم   

تصميم الجرافيكي في قصص األطفال المطبوعة في األردن، البيانات الخاصة بتطبيق معايير ال

وبعد االطالع على الدراسات السابقة والمالحظة والمقابلة مع الشخصيات المختّصة تكونت هذه 

حيث تم التأكد من صدق وتحكيم وثبات األداة، التي تألفت من خمسة محاور رئيسية مما  األداة،

بموافقة  2117-2118رة من وزارة الثقافة للعام قصص أطفال صاد 5ترتب على ذلك تحليل 

قرار من لجنة التحكيم.  وا 

    تبنى الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكانت أهم النتائج على النحو التالي: 

 كانتالمطبوعة في األردن  األطفالدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص  إن    

في  معياري تصفيح الورق والطي متوافركان  وفي المحور الرابع ،لىو الثالث األ محاورلل منخفضة

 القصص، في حين أن بقية المعايير كانت غير متوافرة.
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في حين أن بقية  "  كان غير متوفر،تحدد القصة الفئة العمريةوفي المحور الخامس معيار"

 موافق على توافرها.المعايير كانت 

، المهنةواحدة بصرف النظر عن نظر من قبل مجتمع الدراسة كانت وجهات ال الثانيوفي السؤال 

 .المؤهل العلمي، الخبرة، الجنس، العمر

 ومن اهم التوصيات في هذه الدراسة

 نشاء جائزة سنوية لتكريم أفضل تصميم لقصة أطفال مطبوعة في األردن.إ -

ينبثق من الثقافة البطل الخارق" الذي  قصص األطفال في األردن بحاجة الى وجود شخصية "  -

 العربية ويتوافق مع العادات والتقاليد في األردن.

 التصميم الجرافيكي ، قصص األطفال(معايير )التصميم الجرافيكي، الكلمات المفتاحية   
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Abstract 

 
This  study aims  to measure the availability of the  graphic design 

standards in building printed Children's stories in Jordan and the earlier  

discovery of the art production  for printed  children stories starting  from 

the graphic to  printing stages and identifying  children’s stories  methods 

and techniques.    

 

To achieve the purpose of this study, the study's tool was designed as a 

questionnaire prepared by the researcher to collect data on the application 

of graphic design standards in children’s books printed in Jordan.  

After reviewing the previous studies, observation and interview with the 

experts, this study's tool was formed after confirming the validity, 

arbitration and stability of the tool.  As result, this study comprised of five 

areas that led to analyze 5 children stories issued by the minister of culture 

in 2016-2017 with the approval of jury committee. 

 

The researcher adapted the analytical descriptive approach which resulted 

as following: 

The availability of the  graphic design standards in building printed 

Children’s stories in Jordan were low in the first three areas ,but the 



 ع

 

lamination and folding papers were available in the fourth area of study in 

stories.  

As for the second question, the survey community's point of view 

was agreed on regardless of their ages, professions, sexes, experiences and 

qualifications. 

The most important recommendations in this study: 

 

-To create an annual prize to honor the best design of a children's story 

printed in Jordan. 

-Stories of children in Jordan need to have a personality "superhero" that 

derives from the Arab culture and abide with the customs and traditions in 

Jordan. 

 

Keywords (graphic design, graphic design standards, children's 

stories) 
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 المقدمة:

كما منذ مرحلة الطفولة،  ، وذلكوتنمية مجتمعاته اإلنسانفي خدمة  يةأهم لتصميم الجرافيكيل    

 تعد فالقّصة ،المصّورة األطفالقصص  وذلك من خاللالطفولة،  بناء من مراحل ةأساسي يعتبر مرحلة

 متخصصيوتم إستخدام القّصة على مر العصور، واستقر رأي الوسائل إلعداد النشئ،  أقدممن 

ايصاله عن طريقها ما نريد  يقدموسيلة  أفضل القصصي هو األسلوب أنالتربية وعلماء النفس على 

الطفل الذي يمتلك  أدب من أبرز فنون وهي ،األطفال أدبلى في و المرتبة األ لألطفال فهي تحتل

 أوالمترابطة والمستوحاة من الواقع والخيال ة من الحوادث اصة تقوم على مجموعمقومات فنية خ

شتى تفضي لنهاية يتوجب  ية جمالية وأخالقيةأنسأنوتمثل قيمًا ، كانوالم الزمانوترتبط بهما معًا، يكل

  .وجميعهم يسعى لتأكيد النسق القيمي اإليجابي وحذف القيم السالبة، تكون خّيرة أن

 أنو ، تكون مالئمة لعالمه أنالطفل يجب  إلىلتي توجه هذه القصص ا أنونستطيع القول 

ساس تربوي مستمد أ، وتطرح بداخلها قيمة ضمنية وتعبر عن مغزى ذي  لألطفال مالئمةتكون لغتها 

تعد وسيلة تربوية وتعليمية محببة  األطفالقصص  أنمن علم نفس الطفل، واألمر الالفت للنظر 

، واشباع بعض إحتياجاتهم األطفالنفوس  فيفاهيم االيجابية غرس القيم واإلتجاهات والم إلىتهدف 

ثارة خياالتهم واإلستجابة لميولهم من حب اإلستطالع والمغامرة  النفسية واإلسهام من توسيع مداركهم وا 

 .واإلستكشاف

، ويعتمد ذلك حسب التي تبقى في مخيلتهيقرأها الطفل في حياته هي  التي قصصال ىلأو  نإ

 القصصوالشيء الوحيد الذي يبقى في مخيلته الصور والرسوم من هذه  هذه القصص، ةفي قراءمتعته 

 أنهاحيث ، فهي التي تحدد مدى حبه للقراءة في المستقبل ،إليهاالمتعة التي يصل  كميةومن خالل 

 أكثروقبل تعلم الطفل بسنوات تكون مؤثرة  ،منحوت أولفنية الي عمل فني مجسد تعطي نفس القيمة ا
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الهدف ف  ،(White,1946) دماج الصورة مع النص بقالب التصميم الجذابأنفي حال  برامج،من ال

إذا قدمت  ،ية ذكائه وتطوير قدراته ومهاراتههو مساعدة الطفل على تنم األطفالالرئيسي لقصص 

خراج جميل للصور أدباب بحيث تكون جيدة اإلخراج مع ذوق وجذّ  بشكل فني راق   ي رفيع ورسم وا 

الخاصة في بناء  سسلتزام بالمعايير واألمع اال ،التوضيحية المعبرة عن النص المقدم للطفل والرسوم

لذلك يجب .  القدرات العقلية لدى الطفلو ي اإلبداعذاكرة والتفكير وهي بذلك تنمي ال ،هذا العمل الفني

عرهم وعواطفهم علينا اختيار القصص التي تنمي القدرات العقلية ألطفالنا والتي تزودهم وتمأل مشا

 .ية النبيلةاإلنسانالجمال والقيم الخيال و و وأخالقهم بالحب والخير 

تلك القصص تلعب دورًا  فيرسوم الموجودة الاإلخراج الفني للقّصة و  أنوال مجال للشك من 

تنمية التذوق الفني والجمالي لدى الطفل والتي تعود بدورها على تنمية مواهبه  فيًا وبارزا أساسي

فالرسم لديه القدرة على لعب دور ، فاصيل المطلوبة والمعبرةدق التأاته حيث يشاهد ويتقصى وهواي

, Brooksأثناء استكشافهم المفاهيم العلمية ) األطفالوسطي بين تصور األفكار والمفاهيم لدى 

رتبطة أغلب مناحي الحياة ومجاالتها المتنوعة والمتعددة والم في التصميم الجرافيكي يةهموأل (2118

 للجمهور المستهدفمن أجل ايصال رسالة فن اإلتصاالت البصرية فهو  بأغلب العلوم والفنون

 اإلبداعمن أجل  النصوص،جمع بين الرموز والصور و لل متنوعةً  اً ساليبأهناك  أنال إ  ،(2118)جسام،

ت مثل الخط، مرئية لألفكار والرسائل التي يستخدم مصمم الجرافيك من خاللها تقنياال في الترجمة

ميماته التي تشمل النتيجة النهائية من خالل تص إلىتنسيق الصفحات للوصول و الفنون البصرية، 

 .   (2118)الدرايسة،المجالت والقصص

 تصاميمال مرحلة من األطفالعلى متابعة كل ما يتعلق في قصص الذي يقوم  هو ممالمصف

مرئية  هذه القصص كانتسواء  ،برته ومهاراتهتعلمه وخ على ، وكل ذلك يعتمدمطبعيالخراج اإل إلى

 أنوتقنيات كثيرة يجب  خامات ومسموعة ومقروءة وكتب علمية ووسائط الكترونية وبرامج متعددة و
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خاصة في  ،رسالة واضحة المعنى من خالل تصميماته إلىيكون على دراية بها والتي تحول ابداعه 

 األطفالطار العام والمقاسات، الخطوط الخاّصة بالتي تشمل في مراحل تنفيذها األ األطفالقصص 

والتقنيات  خاماتال، لواندرجات األالفني المستخدم،  األسلوبوأحجامها، الرسوم التوضيحية، 

 مرحلة الطباعة. إلىالمستخدمة واإلخراج العام 

 يقبل ما دون التميز في كل شيء، حتى فيلم يعد  طفل اليوم  أن من ذلك نستنتجو   

 تحترم خياالته اللمستوى تفكيره و  تنتمي ال كانتإذا التي تقدم له على هيئة كتب وقصص،  المواد 

 لن تتمكن من اختراق عالمه الصغير في أعين الكبار فأنهاته على التمييز، اوال تتماشى مع قدر 

 .( 2113)العامري،

 بناءجرافيكي في التصميم ال درجة توافر معايير سيلقي الباحث الضوء على تقدماوبناًء على م

، مرورًا بمرحلة مراحل صناعة القّصة لىأو من متسلساًل  في األردن، المطبوعة األطفالقصص 

 باإلخراج العام. انتهاءالطباعة و 
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 مشكلة الدراسة:

وعلى الرغم من في نجاح القصة،  هاما اً دور  األطفالالجمالية في قصص الفنية و الناحية تلعب 

اإلخراج الفني بشكل  أوالتنفيذ  أوالتصميم  جانبمن  األحيان من ركثي همل فيت أنهاإال  تهايأهم

 السؤال التالي: ومن هنا تتلخص مشكلة البحث في عام،

 المطبوعة في األردن األطفالما درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 

 أهداف الدراسة:

 األطفالقصص  بناءالجرافيكي في  دور التصميمالكشف عن  إلى دراسةال هذه تهدف

 من خالل : في األردن المطبوعة
  المطبوعة في األردن. األطفالتوافر معايير التصميم الجرافيكي في قصص درجة 

 المطبوعة. األطفالقصص في تصميم  الكشف عن الرؤى والمعالجات الجرافيكية الخاصة 

 مرحلة  إلىالتصميم من مرحلة  بدءاً  األطفالاإلخراج الفني لقصص  الكشف عن مراحل

 .الطباعة

 األردنية. األطفالقصص  بناء وتصميم التعرف على األساليب والتقنيات المستخدمة في 
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 :الدراسة يةأهم

عالية الجودة في التصميم  انتاج قصص اطفال هذه الدراسة من الحرص على يةأهمتنبع 

  والتنفيذ.

 وهي على النحو التالي:

  ج التي قد تتوصل لها هذه الدراسة.من النتائ األطفالقصص مصممي استفادة 

 في مجال قصص األطفال دراسات الخاّصة بالتصميم الجرافيكيمع المعرفية  مساهمة. 

  استقطاب قصص األطفال ذات الجودة من نتائج هذه الدراسة في  في األردن المكتباتاستفادة

 العالية في االخراج والتصميم.

 

 أسئلة الدراسة:

  المطبوعة في األردن؟ األطفالما درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص األطفال المطبوعة في األردن هل تختلف 

 ؟باختالف متغيرات) المهنة، والعمر، والجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي(

 

 حدود الدراسة:

 د الدراسة في اآلتي:تتمثل حدو 

 المطبوعة. األطفالالحدود الموضوعية : قصص 

األردن. ية:كانالحدود الم 

 2117-2118للعام المطبوعة في األردن  األطفال: قصص يةالزمانالحدود 
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 محددات الدراسة:

 تنحصر محددات الدراسة فيما يلي :

 ض .دالالت صدق وثبات أداة الدراسة التي سيعدها الباحث لهذا الغر  -1

 .األطفالمن قصص عينة الدراسة  -2

 مصطلحات الدراسة:

 (األطفال، قصص التصميم الجرافيكي معايير )التصميم الجرافيكي، 
 Graphic Design   )نظريًا(التصميم الجرافيكي

النصعوص والمفعاهيم، و  يتعامل معع األفكعار والصعور ،وفن االتصال البصري المعرفة فروعأحد  هوو     

  غيععر ذلععك. أوعععن طريععق الوسععائل اإللكترونيععة  أو بشععكل مطبععوع أو، متجععانسري يعرضععها بشععكل بصعع

 متععدددة جوانعب يشعمل البصعري، اإلبعداعفعي مجعال  المختلفعة  والعناصعر جوانبال من يضم العديدفهو 

 وتكنولوجيعا وتصعميمها، الصعفحات وتنسعيق وتصعميم الحعروف الطباعيعة، الفنعي، اإلخعراج مثعل

 وفهمها.الرسالة  نظام وبنية للمحتوى إليصال يقدم، فهو خرىإبداعية ا جوانب المعلومات، و

 (Harris & Ambrose,2009) 

 التصميم الجرافيكي) اجرائيًا(

وهععي المراحععل التععي يععتم فيهععا بنععاء القصععة جرافيكيععًا بدايععة مععن مرحلععة التصععميم التععي تتكععون مععن 

 الععى مرحلععة الطباعععة وجععودة االنتععاج، فهععواالسععس والعناصععر مععرورا بمرحلععة االخععراج ومراحلععه النهائيععة 

وذلعك  ،البعراز النصعوص األدبيعة فعي القصعص بصعرية إبداعيعة تهعدف العي ايصعال رسعالة ثقافيعة  عملية

 لجذب األطفال وتشويقهم لقراءة القصة.
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 :  )نظريًا( عايير التصميم الجرافيكيم

 ل او كفائة شيء ما،ياس درجة اكتماالمعيار هو النموذج الذي يتفق عليه ويحتذى به لق

ان تتعوفر فعي الشعيء العذي توضعع لعه المععايير، او  سععىوصفية تحدد الصورة المثلى التي ن وهو عبارة

 (.2118التي نسعى الى تحقيقها)الضبع،

 )اجرائيًا(: عايير التصميم الجرافيكيم

كيععععة هععععو طريقععععة متفععععق عليهععععا لتصععععميم قصععععص األطفععععال، وتشععععمل األسععععس والعناصععععر الجرافيالمعيععععار 

 وجودة اإلنتاج للقصة. ه النهائيةومراحلواإلخراج الفني 

النسععبة التععي سععيحددها تحليععل المضععمون بنععاًء علععى إسععتمارة  أنهععاإجرائيععًا ب درجععة تععوافر المعععايير عععرفتو 

 تحليل المضمون التي سيعدها الباحث لهذا الغرض.

 (نظرياً  ) األطفالقصص 

منهما معًا ، وتبنى على  أوالواقع  أوَمدُّ من الخيال حكاية مكتوبة ُتست أنهانعرف قّصة الطفل ب

 .(2118الجامع، المعانيي )معجم دبقواعد معيدنة من الفن األ

باألفكعععار  مليئعععةهعععي حكايعععة تجمعععع بعععين الحقيقعععة والخيعععال، وتكعععون علعععى جانعععب معععن التشعععويق واإلمتعععاع، 

  .(1878)القباني، واآلراء، تربط القارئ وتشعره بالمتعة والرضى

 (: إجرائياً  )األطفالصص ق

هعععي مجموععععة القصعععص التعععي تبناهعععا الباحعععث فعععي حعععدود الدراسعععة الصعععادرة معععن وزارة الثقافعععة فعععي الععععام 

 ( وهي مكونة من خمسة قصص اطفال.2117-2118)
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 األطفالل: ماهية قصص والمبحث األ 

 صّورة:الم األطفالقصص 

 القصصعععععي بمعععععا فيعععععه األسعععععلوب أنمعععععر شعععععائع ومععععععروف حيعععععث أ للقصعععععص األطفعععععالحعععععب  نإ

يكععون حلقععة الوصععل فععي كععل شععيء نععود تقديمععه لالطفععال  أنحععداث يمكععن لأل مععن تشععويق وخيععال وربععط

وعععي القععراءة وتنميععة مختلععف القععدرات الالزمععة وسععائل تنميععة  أهععموتعععد القصععص مععن  .(1881 ،)نجيععب

 .(1884، ة منتجة ومفيدة )الشارونيلجعل القراءة عملي

ًا أدبعع، فهععي ليسععت المرئععي لألطفععال دبواع فنععون األأنععالمصععّورة مععن أبععرز  األطفععالتعععد قصععص 

ومعداركهم  األطفعال كيعانة تخعص أساسعي، بعل هعي الثانيعةهامشية معن الدرجعة  أوالكبار،  أدبفرعيًا من 

تراععععي مراحعععل نمعععوه ومداركعععه  أنهعععامعععا ب األطفعععال أدبوثقعععافتهم ورغبعععاتهم، وهعععي مكمعععن الصععععوبة فعععي 

 -وتكععون هععذه القصععص علععى شععكل صععورة ترافقهععا كلمععة  (2111 ،الكنانيواحتياجاتععه وخصوصععيته.)

علععى شععكل نصععوص ترافقهععا صععور  أو  -تفععوق قععوة الكلمععة أحيانععاً حيععث تكععون قععوة التعبيععر فععي الصععورة 

يهعععا نعععذكر قصعععص اللععععب، أنتمثعععل جميعععع األحعععداث، ومعععن المواضعععيع التعععي تجسعععد الصعععورة فعععي فهعععم مع

د أناألشرطة المرسومة والمتحركة، وقصص إشعارات المعرور والطععام...ال ،  فالكلمعات والصعور هنعا تسع

بعضععها الععبعض للتعبيععر عععن معنععى واحععد، مععع األخععذ بعععين اإلعتبععار فععي التركيععز علععى احتععرام حععواس 

ل الصعور المرفقعة  والكلمعات التعي الشعم معن خعال اللمس والتعذوق و إلىورغبات الطفل التي تبدأ بالنظر 

تعبععر عععن الشععيء المحبععب للطفععل مثععل األزهععار والشععيء اللذيععذ، ومراعععاة عنصععر الحجععم الععذي يفضععله 

المترابطعة،  األحداث الطفل واألشكال القريبة من عالم الصغار. فهي نص مجّسد فّنيًا، في مجموعة من

، ية شعتىناسعأنيعة، وتمثلعل قيمعًا كانيعة ومنابيئعة زم ا، تعدور فعيهمعكال أوالخيال،  أومستوحاة من الواقع ال

 لشخصعيات، وقععت أحعداثًا يعروي التثقيعف، أو التسعلية، أو اإلمتعاع، بقصعد نثرًيعا لألطفعال يكتعب معا كلف
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 متععدد يأدبع لعون فهعي ،(2114،)مجلعة الحعوار  خياليعة أم واقعيعة الشخصعيات هعذه كانعتأ سعواء

 ، الحدث،يةالزمانية و كانالبيئة الم الشخصية، ،الهدف على ملتشت و تكتب من قبل الكبار، المضامين

 .(2111)زلط، والحل ، العقدةاألسلوب

 األطفالقصص  أهداف

، بحيويتها وجاذبيتها، فهي في المواقف اليومية للطفلفي السلوك القيمي  األطفالتؤثر قصص 

 جانععبمعن و ، صعفات الحميعدةتبعث ال أنهعافوائعدها  أهعمومعن اسعتطالعهم،  وحعبتثيعر متععتهم ومشعاعرهم 

وسيلة هامة من وسائل التربية  أنهاكما  تساع،اغنى و  كثرآخر تقرب الطفل تدريجيًا من عالم الكبار األ

  والتعليم.

محبة الطفل للقّصة المصورة التعني فهمه الكامعل لكعل المضعامين التعي  أنويرى علماء النفس 

األليف الذي لمسه في القّصة، فهي تساعده  لمبهج وجذب للجو اأنتحتويها، ولكن في الغالب يكون قد 

، معع األطفعالمخعزون العذاكرة لعدى  أيًضافي اكتشاف العالم الخارجي من خالل هذه القّصة، فهي تقوي 

 .(2118) كيالي، تسهيل عملية القراءة والكتابة لديهم وتنمية قدراتهم الذاتية

 :العمرية الفئة حيث من األطفالتقسيم قصص 

 :عدة أقسام إلى العمرية الفئة حيث لقصة منتقسم ا

، وتكعون سعهلة توعيتعهتعمل على تنمية خيعال الطفعل وتسعليتة و  التي وهي :المبكرة الطفولة قصص -1

 بأسعععلوبها وطريقعععة عرضعععها، واضعععحة الفكعععرة والمعنعععى، وتكعععون معععن البيئعععة المحيطعععة معععن الطيعععور و

 ( التي تعد فكاهية في قالبها العام.من النوادر مثل ) جحا وحميره العشرة أو الحيوانات
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وتكعون ذات مضعمون متنعوع فعي احتوائهعا علعى الخيعال إلثعارة مخيلعة  : المتـخخرة الطفولـة قصـص -2

 ، وتكععون ممتعععة ومسععلية فععي احتوائهععا علععى قصععص المعععارك والتععاري  واألبطععال لتحقععق لهععم األطفععال

 .(٩١١٩ ،عيسى) احتوائها على الرسالة التعليميةالتسلية، مع 

 :األطفالاختيار قصص  أسس

، لذلك كانوالم الزمان( سنوات ليس لديهم مفهوم كامل عن 3-2عمار من )في األ األطفال نإ

 أن لعذلك يجعب ،فقعط الطفل أحداثهال القصص التي تتحدث عن الحاضر الذي يعيش إاليتناسب معهم 

م التعوازن يبعدأ الطفعل تأكيعد ذاتعه تكون االحداث قصيرة وسريعة، وفي نهايعة سعن الثالثعة وهعي مرحلعة ععد

 تحتععوي القصععص فععي هععذه أنلنفسععه ولالخععرين، حيععث ينحصععر خيالععه فععي البيئععة المحيطععة، لععذلك يجععب 

ربععع أوفععي عمععر ، الفتععرة تلععكسععرية التععي يتعععرض لهععا الطفععل فععي الفتععرة علععى حععل لععبعض المشععكالت األ

ويبعدأ وعععيهم للععزمن  حنععانوالواألمععن  ينعةأنالقصععص التعي تععروي عععن الطمبسعنوات يبععدأ باالسعتقرار ويهععتم 

علععى حركععات  أكثععرالنفسععي مععع السععيطرة  االتععزان( سععنوات تبععدأ مرحلععة 5-4مرحلععة )وفععي  بشععكل بسععيط.

االرتباط الوثيق بوالديعه، وفعي هعذه المرحلعة يحعب الطفعل المشعاركة وتفحعص شخصعيات القصعة، و الجسم 

يرغب الطفل غالبًا في هذه المرحلة و  طل القصةير والشر واالهتمام في بويسعى لمعرفة النتائج من الخ

، يبعععدأ الطفعععل بعععالتعرف علعععى الععععالمفعمعععر السادسعععة  فعععي أمعععا ،قعععزام والسعععحرة العمالقعععة ...الععع ألقصعععص ا

 أيًضعاويبدأ بطلعب القصعص الحقيقيعة و الخياليعة  ،يتواجد بداخله كانواكتشاف األحداث المحيطة بأي م

  .(2111،حالوة )السيد لواقعه في التفريق بين الخيال وامع معرفت

التعي تعكعس وهعي  تتماشى مع المراحل العمريعة للطفعل ال هناك قصص أنومن الجدير بالذكر   

وذلعك بسعبب اختيعار مواضعيع  هالرععب فعي داخلع تحدثالعديد من الصفات السلبية مثل الخوف والقلق و 
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ص الخعععوارق والعنععععف ورسعععومات التتناسعععب معععع المرحلععععة العمريعععة مثعععل قصعععص الجععععن والعفريعععت وقصععع

 .(1881)نجيب، والجريمة
 :وتصنيفاتها األطفالواع قصص أن

عععير، واععععًا ععععدة، منهعععا: الحكايعععات، القصعععص التراثيعععةأن األطفعععالوتشعععمل قصعععص  ، قصعععص الس،

  وغيرها القصص الدينية، القصص االجتماعية، قصص الفكاهة، قصص الخيال العلمي

 (.1888 )الهيتي،

قصععععص األسععععاطير ،  الحيععععوانقصععععص ، لعلميععععة وقصععععص المسععععتقبلالقصععععص ا ،القصععععص التاريخيععععة

القصععص ، قصععص البطععوالت الوطنيععة والدينيععة، قصععص البطععل الخععارق، القصععص الشعععبية، والخرافععات

 (.1884 ،نجيب ) القصص الفكاهية ،البوليسية ورجال الشرطة

 :للطفل مراحل النمو المعرفي

علعععى  ويتعّرفعععوا عين لكععي يجوبعععوا آفاقعععه،مكتشعععفين بعععار  إلعععىالطفعععل ععععالم غريعععب، ويحتععاج  يعتبععر

 .ومكوناته الذهنية متطلباته

وتطور البنية  مراحل النمو (Jean Piaget) بياجيه عالم النفس والفيلسوف السويسري   مقسّ وقد 

  :ربع مراحلأ إلىعند الطفل  المعرفية

 (.Sensor Motor Stage)المرحلة الحركية ، عمر سنتين –من الوالدة  -1

 (.(The Mental Pre Operationalسنوات (7-2) من قبل العمليات العقلية مرحلة ما -2

وتظهععر فععي هععذه المراحعععل الوظععائف الرمزيععة واللغععة كوسعععيلة لتمثيععل المؤشععرات البيئيععة والتفكيعععر 

  :طورين إلىتقسم هذه المرحلة ، و لبعض االفعال ويكون تفكير الطفل غير منطقي

 .األحجامط مثل بشكل بسي ( يستطيع التصنيف4-2) مناألعمار  -*
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يسعتطيع التصعنيف األصععب حدسعًا (،  (Intuitive Phaseسعنة (7-4) عمعر من الطور الحدسي -*

الطفل باالجابة على سعؤال  يحاولوفي هذه المرحلة ، رفها وفي هذا الطور يتشكل الوعيبدون قاعدة يع

سعاس أتيجة بدال من التفسير علعى الن معتمدًا علىمعين من الحدث  جانبوغالبا ما يركز على  لماذا ؟

 .األخرىعالقة بينه وبين العوامل ال

 Concrete)سعععععنة   (12-7) األعمعععععار معععععن التفكيعععععر المعععععادي أومرحلعععععة العمليعععععات الحسعععععية  -3

Operational.)  ويحععب  ،دمجععرّ المنطقععي التفكيععر اليبععدأ الطفععل بععالتفكير المنطقععي الحسععي ولععيس

 أوحسعب المسعافة واللعون  مزية ويستطيع الترتيعب والتصعنيفر ال األشياءالمحسوسة بدال من  األشياء

 كليهما.

 (. Formal Operational Stage)( سنة15-12) عمر من مرحلة العمليات العقلية المجردة -4

ساس النمو الخلقي واالجتماعي للفرد في أوهي مرحلة العمليات المادية ويكون فيها التوازن الذي يشكل 

 دون التطعععععرق للمحتعععععوى األشعععععياءفكيعععععر الطفعععععل علعععععى العالقعععععة بعععععين ت هعععععذه المرحلعععععة وهنعععععا ينصعععععبّ 

 .(2118،مشعان)
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 الثانيالمبحث 

 المصورة العالمية بشكل عام واألردنية بشكل خاص األطفالنبذة تاريخية عن قصص 

 المصورة األطفالتاريخ قصص 

جيععل،  إلععىفععي نقععل تععراث البشععرية وخبراتهععا مععن جيععل  يسععهم األطفععال أدب أنمععا مععن شععك فععي 

حضعارة  مثعلبععض الحضعارات  أنال إجيعل،  إلعىبالتوثيق من جيعل  دبهذا النوع من األ لم يحظكن لو 

في نقوش وصور  األطفال أدبياة الطفولة و حمصر القديمة هي الوحيدة بين األمم القديمة التي سجلت 

التععاج ، الثعبععان جزيععرة مثععل حيععاة الطفولععةراق البععردي التععي توضععح أو والقبععور و  القصععور جععدرانعلععى 

 (.1832بيكي،  محفوظ،) األمير المقضى عليه بالهالك، والفيروزي

بدأ منذ الرسم مايخصُّ فن القصص فقد  أما، اً سريع اً تطور  كانالكتب المصورة تاري  تطور  نإ

، ونشعأة واسعبانيافعي فرنسعا  سعنة لعفأ 81 معا يقعارب قبل ، منحيث نشأت هذه الرسومات على الكهوف

، (Trajan’s Column in Romeعلععى الرسععائل البصععرية ) األمثلععة أقععدملبشععري، ومععن للتواصععل ا

مثلععة علععى حاجععة البشععر للتواصععل مععن فهععي أ وقبععور الفراعنععة فععي ايطاليععا، (Pompeii) بععومبي أنوجععر 

دفونععة م كانععتالتععي فععي مصععر، تلععك  المصععورة قبععل التععاري   الكتععب التاريخيععة أقععدمخععالل الصععور، ومععن 

 كانعتينية  فععن الرمعوز الصع أمعاراق الشعجر كنعوع بعدائي معن العورق، أو خشعب والجلعد و ومصنوعة من ال

 (.     Morag  &Martin  2012,) لرسوم التوضيحيةاائل أو من  كانت، و صور للشيء الذي تمثله

خععط تععرف عليعه التعاري  فععي توثيعق الحيعاة العامعة علععى العواح الطعين علعى شععكل  أقعدم قعد وجعدو 

والخعط العذي ظهعر فعي فتعرة الطباعععة ، راع الطباععةالبدايعة قبعل اختع كانعتمريين، و لسعو رمعوز معن خعالل ا

 (Carter&others, 2007) .(Incunabula) سمي ب
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تغنععى لألطفععال وجععاء  كانععتبعععض المقطوعععات الشعععرية التععي ت عصععر الجاهليععة ورد فععي أمععا

تصارات وقصص نغزوات واالاهلل عليه وسلم(، وال ينية المتمثلة بأخبار )الرسول صلبعدها القصص الد

، والصعععغار الكبعععارا بهعع أثرتععع التعععي القصععص سعععرد سعععلوب تصععويري فعععيبأالكعععريم  أنلقععر ا وتميعععزبيععاء، ناأل

رسعائل ، كليلة ودمنعة، المقامات القصص العربية مثلوا بأثر قد ت الكثيرين في العصر الحديث أنويذكر 

شعكل  (يقظعانبعن طفيعل )حعي بعن إ رائععة عشعر الثعانياخعر القعرن أو نعوادر العبخالء، وفعي ، الصعفا إخوان

 .(2115،بوشيخاوي) العديد من كتاب القصص العالمية بها أثرالتي ت (1رقم)

 
 يقظانالترجمة لرواية حي بن ( 1الشكل )

 ، من خاللالتعليم والتهذيبوهما يستهدف أمرين  كانف  روبا(أو في ) األطفال أدبعن  أما

كتاب :  منها ، نذكررجال الدين لألطفال من العائالت الغنيةكتبها هم  ومعظم من الموعظة الدينية

روبا أو بدأت طريق الطباعة والنشر في  1431في عام  ، وAlcuin))الكوين، (Bedia)األب بيديا

 مطبوع ل كتابأو  كانو مخترع الطباعة، (، Johannes Gutenbergيد حناجوتنبيرغ ) على 

(1481Ulrich Boner’s Der Edelstein,  ، ) الكتب  إنتشارت في ساهمومن الكتب المهمة التي

   (.The Visible World 1858,المصورة لألطفال  في ذلك الوقت )
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  وبسأي مثل خرافات األطفال أدبخر من آنوع  القرن الخامس عشرازدهر في و 

(William Caxton Aesope (Fable ، وقصص الملك آرثر وروبنهود الحيواناتوقصص 

 King Arthor & Robihood)) ،  حكايات( الجنJack the Jiant killer) ، كتشفها الصغار ا

يجذبهم بعض الكتب  كانبل  ،لألطفال خاص أدبموجهة للكبار، وفي هذه المرحلة لم يكتب  أنهارغم 

 (1883باطويل، ) .(2)رقم شكل  (Pilgrim’s, Progress 1678) الحاجرحلة  كتابمثل 

 
 (John Bunyan, Pilgrim's Progress 1678) ( كتاب رحلة الحاج2(الشكل

تععاج الكتععب رخيصععة الععثمن نإسععار أ كانععت التاسععع عشععر لغايعة القععرنفعي القععرن السععادس عشععر و 

تنتج  كانترخيصة الثمن التي  ( Chapbook) انتشرتو  ،من خالل الطباعة بواسطة االلواح الخشبية

، وععادة مععا يكعن هنالععك جعودة فعي الطباعععةلعم ريعاف وتسععوق ععن طريعق الباعععة المتجعولين، حيععث فعي األ
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القـرن السـابع وفعي   غعراض التعزيين.الصورة فقعط أل كانتو العالقة بين الصورة والنص ضعيفة،  كانت

اإليطالية العذي خاّصة في فترة اإلصالح مفاهيم التربية الخاطئة،  ينطوي على األطفال أدب كان عشر

 أوتجمعل نهاياتهعا بعالخير  كانعتوالحكايات الشععبية التعي بنيت مقوماته على الخرافات للجن والشياطين 

على شكل كتعب تعليميعة لألطفعال  (3شكل رقم) (The Battledore ،1771)باتيلدورزال ظهر، و الشر

 .راقأو مصنوعة من الورق المقوى على شكل ثالث 

 
 The battledore 1746-1770( الباتيلدور  3الشكل )

 إلعى اً جديعد الطفعل يتخعذ منحعىً  أدبالرأسعمالية، بعدأ  إلعى يعةقطاعالمجتمعات من اال إنتقالوبعد 

لعف ليلعة وليلعة أ( ثعم ترجمعة األطفعالل صعحيفة لألطفال)صعديق أو وصعدرت  اسط القعرن الثعامن عشعر،أو 

 فعععي ععععام ( John Newbery) جعععون نيعععوبريويعتبعععر .   (1888روبيعععة.)ابوالمعال،و اللغعععات األ إلعععى

شعأ مكتبعة لألطفعال، أنو  أساسعيتهعدف للتعلعيم بشعكل  كانعت، التعي ل ناشعر كتعب لألطفعالأو ، هو 1751

روبنسعععععون  ونشعععععر العديعععععد معععععن الرسعععععوم التوضعععععيحية المرافقعععععة للنصعععععوص والقصعععععص والحكايعععععات ومنهعععععا

)باطويعل، .(Gulliver's Travels 1726,)ررحعالت جيليفع (، ,1718Robinson Crusoe)كعروز

( 1811-1837الععذي امتععد مععن  ) ر الفيكتععوريالعصعع إلععىفععي مطلععع القععرن الثععامن عشععر و .   (1883
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طريقعععععععة الطباعععععععععة  ( senefelder Aloysius)ابتكععععععععر سعععععععنفلدروهعععععععي فتعععععععرة حكععععععععم الملكعععععععة فكتوريعععععععا، 

مبععدأ الطباعععة لوقتنععا الحاضععر، وتععزامن فععي هععذه الفتععرة اختععراع  تالتععي غععد(   Lithography)الحجريععة

أربععع درجععات ممععا أتععاح  إلععى لععوانوفععرز األ فسععيتو الكععاميرا والصععور الفوتوغرافيععة حيععث بععدأت طباعععة األ

هم ربطوا أنص حيث والرسامين وجود ومعنى للقص الفنانين أعطى بكثرة، و نتشاراإلللقصص المصورة 

 الشعاعر والرسعام الملهعم وليعام بليعك التنسيق بين الصعورة والعنص حاولوائل الذين أو من و  .الواقع بالخيال

(William Blake’s)  إبداعاتعه الذاتيعة مصعدر الهعام  كانعتو ، بنفسعه لطباععة والنشعربايقعوم  كعانالعذي

 (Morag  &Martin  2012,) .(4شكل رقم)،كتب مثيلة له في ذلك الوقت بإنتاج الفنانينللعديد من 

 
 ( 4الشكل )

 William Blake’s, Songs of Innocence & of Experience, 1789 
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 s   Photo Engraving, Art  Nouveau Style'1880  الفن الحديث

ومععا يتخللهععا مععن  األطفععالفععي عععالم  طباعععة وتصععميم قصععص رة لحريععة جديععدة مبّشعع بدايععة كانععت  

 أهععممععن  كانععتو  ،عالنيععةالبطاقععات البريديععة والملصععقات اإل ظهععورلبدايععة  كانععترسععوم توضععيحية التععي 

   (.pitz,1963) في ذلك الوقت على تناسق الصورة والنص األمثلة

 القصععصثععورة ( Edward Learللمبععدع ) Book of Nonsense))كتععاب والدة وصععادفت

 (.5الشكل)ظر أنالمصورة في العصر الحديث.

 
 ( 5الشكل)

 Edward Lear, Book of Nonsense, 1846 

 أكثعرالمصعورة ذات الرسعوم التوضعيحية فعي فرنسعا  األطفعالقصعص التقعدم فعي  كعانذلك الوقت   

 الفنعانينععدد  إنتشعارسع بسعبب أو المصورة على نطاق  القصص شرتانت، وبناًء على ذلك بريطانيامن 

متقدمعة فعي  بريطانيعاوبقيعت  ،بريطانيعامعن  أكثعرالطابععات فعي فرنسعا  نتشعارإل أدىفي ذلك الوقت، مما 

 .الثانيةالحرب العالمية  إلىالكتابة والتاليف 
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  الستانسععععلى ورق ( وهععععي تقنيععععة الرسععععم علععععpochoir)( بكثععععرة لبوكيععععور)اوفععععي فرنسععععا اسععععتخدام 

 لهعععذه التقنيعععة بريطانيعععابديلعععة رخيصعععة علعععى الليثعععوغرافي فعععي ذلعععك الوقعععت، التعععي اسعععتخدمتها  نهعععاذلعععك أل

 Derبشعكل مباشعر) المصعورة لألطفعال القصعصفعي طباععة  تأثعر  ومن الكتب التي، بعد عشرة سنوات

Struwwelpeter ) ي تهعتم بالنتعائج في مضمونه خدمة القصعص ذات المغزى)التوعويعة( التع كانالذي

اتععب ذاك تعبععر عععن شخصععية الكأنعع كانععتالهزليععة فقععد  القصععصعععن  أمععا ،السععلبية فععي العنععف والوحشععية

 (Sherefkin, 2013 ) .(8ظر الشكل)أن.واالفكار التي يريد بثها

 
 ( 8الشكل)

 Der Struwwelpeter, Heinrich Hoffmann, 1917 Edition 
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 القصعصبتفعيل  أمن بد لأو (  Randolph Caldecott, 1846-1886) ويعتبر كالديكوت  

يععرف  يالعذو  المرئي)البصعري( فعي وقتنعا الحاضعر دبالمؤلفين فعي األ أهميعد من ، و لألطفال المصورة

صعورة، معن ناحيعة تكنولوجيعا الم األطفال قصصطرأت العديد من التطورات على ، ثم ب لهذه الثورةباأل

والحضععور للقصععص المصععورة  اإلبععداعة شععار  مععن الععذين أظهععرواتطععور نمععط التربيععة لالطفععال. و و  الطباعععة

لعيس فعي ألقصعة  الرسعام المبعدع ( Sir johnوالذي احعرز َلقعب السعير جعون) John Tenniel’s فنانال

 (Berman,2011 ) (.7ظر الشكل)أن.العجائببالد 

 
 (7الشكل)

 Alice in Wonderland, John Tenniel’s, 1865ليس في بالد العجائب  أ 
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 أعطعتتعي المائيعة وكثافتهعا ال لعوانبتقنيعة األ اصبحت ترسعم القصعصومع تقدم الفوتوليثوغرافي 

 نيكولسون وليامي تلك الفترة فنان أشهرًا للقصة في بدايات القرن العشرين، ومن مميز  اً رونق

(William Nicholson ) (8شعكل،)  والكاتعب والرسععام(Jean De Brunhoff )  صعاحب قصععص

 .1931عام  التي طبعت في فرنسا ،(The Story of Babar) بابر الفيل 

 أضخم( وتطبع في Methuenفي منطقة ) بريطانيافي  القصصتنشر  كانتوفي ذلك الوقت   

(2012  Morag  &Martin,) .(W.S. Cowell of Ipswichالمطابع )

 
 ( 8الشكل)

 William Nicholson, Clever Bill, 1929 
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 0991 في بداية الثالثينات

معروفعًا فعي لنعدن معن   (Noel Carrington )المصعمم والناشعر والمحعرر نويعل كعارنجتون كعان

 والكتاب، ونشر كتاب الفنانيننه مع أو تع خبرته وب ، حيث عرف (country life)خالل شركة

(high street, 1938  الذي اصبح مفتعاح مسعاعد للقصعص فعي القعرن العشعرين، و ،)لديعه فكعرة  كانعت

يع الكتب المصورة التعليمية لألطفال بتكلفة قليلة التي يتخللها رسومات ذات جودة عالية، معن عن تصن

سلسلة كتب  صانع كان( الذي Allin lane) نافكاره أللين أل أعطى، و لوانخالل مقاسات الطباعة واأل

 (Penguin  وازداد عدد )الستينات إلىتاج الكتب التي القت نجاحًا في األربعينات أن. 

 ( 8ظر الشكل)أن، puffin booksتاج كتب جديدة لألطفال بإسم  أنوفتحت الشركة خط  

( 2009 Penguin,.) 

 
 ( 8الشكل)

 ( بينوينج ) بافن، يظهر شعار شركة

Penguin Random House, 1935, UK 
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 مابعد الحرب العالمية

لقصععص  ميم الحقيقععيحععدثت نقطععة تحععول للتصعع روبععاأو فععي  الثانيععةالحععرب العالميععة  انتهععاءوبعععد 

هم "محرومععون" مععن بعععض أن، عنععدما شعععر اآلبععاء بععالثانيععةفععي حقبععة مععا بعععد الحععرب العالميععة  األطفععال

مععععع وجععععود بعععععض المعوقععععات بسععععبب كععععل مععععن حععععرب فيتنععععام  ،العظيمععععة للحيععععاة خععععالل الحععععرب األشععععياء

النظعام علعى معا  لفعرض همواالضطرابات السياسية المرتبطة بهذه الفترة، ومع ذلك بذل المصعممين جهعد

لتخفعععيض جعععودة العععورق بسعععبب  أدىممعععا  اصعععبحت الحاجعععة لتخفعععيض تكعععاليف الطباععععةو ، وا ينتجعععونكعععان

 علعععى ظهعععور أثعععرالعامعععل العععذي  ،الحعععرب تعععأثيربسعععبب  لعععواناأل إلعععىميعععول الظهعععر و  العجعععز االقتصعععادي،

ص القصععع أهعععمظهعععرت  1841اخعععر أو وفعععي ، رسعععومات فعععي مضعععمونها االرض والحيعععاة  تحتعععوي الليونعععة

 .(,1884heller) .على مر العصور الالحقة المصورة التي شيدت

هعذه  كانعت، حينمعا 1851المصعورة منعذ ععام  القصعص إلىازداد عدد المصممين الذين اتجهو 

العديعد  كعانسعع أو المصعورة بشعكل  القصعص إنتشعارتخضع للمدارس واالتجاهعات الفنيعة، وبععد  القصص

مععععن الكتابععععة، واسععععتفادة اللغععععة  أكثعععر القصععععصالصععععور فععععي ، وبععععدأت أيًضعععامعععن المصععععممين هععععم الكتععععاب 

التينيععة  أصععولروبيععين والمععؤلفين مععن و مععن األ الفنععانينذ ازداد عععدد المععؤلفين و إمععن هععذه الميععزة  اإلنجليزيععة

 اميريكععععا، إلعععىالعععذين هععععاجرو  أوروبيععععين، و شعععغال األنإلروبيين خعععالل فتععععرة الحعععرب و العععذين اسعععتبدلو بععععاأل

ا بتخصععيص قاعععات خاصععة لألطفععال، حتععى أصععبح مععن الواضععح اإلزديععاد فععي وامتععازت أمريكععا عععن غيرهعع

مععععن خمسععععة ماليععععين  أكثععععر القصععععصبعععععد عععععام، حتععععى بلغععععت اصععععدارات بعععععض  عامععععاً عععععدد الناشععععرين 

 . (1888نسخة.)الحديدي،

مععن  االقصععص المصععورة واضععحً ( فععي مجععال Paul Rand) دنععرال و ابعع المصععمم االمريكععي تععأثير كععانو 

تركيزهعا علعى مفهعوم  كعان القصعصجميعع  أنمعع مالحظعة  ( I Know a Lot of Things) خعالل

الناجحعععة فعععي هعععذه الفتعععرة  القصعععصومعععن  .العالقعععة بعععين العععنص والصعععورة واألشعععكال واألصعععوات واألفكعععار
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(See and Say ،1955)( ،The Happy Lion ،1954)،(Leo Lionni ،(1959 (Little 

Blue and Little Yellow.) أن(138ص,(.)10ظر الشكلheller,1999,.) 

 
 (10الشكل)

 The Happy Lion, illustrated by Roger Duvoisin, 1954 األسد السعيد 

 االذين خرجعو  الفنانينستينات من القرن التاسع عشر ظهر عصر جديد للرسم من خالل الوفي 

صععورة، مععع مععن المععدارس الفنيععة الععذين بشععرو فععي بدايععة عصععر جديععد مععن الرسععم والتلععوين فععي الكتععب الم

تمثل روحهم وشخصيتهم،  أعماالً أصبح الرسامين مثل الموسيقيين يصدرون  األخرىالتطور في الفنون 

 عنعدما كانعت الجرافيكي التصميم مجال في هماأل الثورة لكنو  ،لديه سيرة مهنية ومنتجة كانمنهم كل 

 نأو بالتع 1960 عام( في MITشركة ) يد على المجال هذا في (Computerجهاز الحاسوب ) دخل

 الكمبينترر علن  العمن  بنؤاا الني  المصنممي  ومن ،  بعالكمبيوتر المتخصصعة األخعرى المعاهعد معع

 (layout)الشنكل   المدطن  لصنع  اسنتدؤمت  والتن  ،(suzanna lico) ليكنت اسنتاا  المصنمم 
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 المرجن  ؤبع فيما أصبحت والت  الرائؤة؛ للتصميم ، (Emgre)مجل   رأسيس رم  اوجها م  وبالتعاون

 (2118)العربي،.الرقم  للتصميم ساس األ

 األطفالفي مجال قصص  فنانبرع أه أن Maurice Sendak )) سيندانموريس  أثبت

على المجتمع الفني  تأثيرله  كانصبح يعلم عمله في المدارس، و أالمصورة على مر العصور الذي 

 (Where the Wild Things Areين)والبالغ األطفالالقت نجاح في  ه التيأعمالومن  ،بشكل عام

ظر أن، فيلم تلفزيوني الحقا إلىول تح (، ثمHarper & Row، 1963الذي طبع في ونشر في)

 (Morag  &Martin  2012,) .(11الشكل)

 
  (11الشكل)

 Maurice Sendak, 1963 Where the Wild Things Are,   
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د ااعتمععمععع  األطفععالتناسععب م تصععاميو فكععار جديععدة أدخععال بععدأ إ 0921 بــدايات عــام فــيو 

، وذلعععك باسعععتخدام التقنيعععات والوسعععائط بلجانعععالمبعععدعين فعععي التصعععميم علعععى التحفيعععز البصعععري فعععي هعععذا ا

 ( ,1884heller. )لألطفال المتعةالمتعددة لتحقيق 

 القصعصسعوق  إنتشعارمن المتوقعع  كانالكتب االلكترونية  إنتشاروبعد التقدم المجتمعي ومع  

اذ واجعه العديعد معن العقبعات، ومعع  بتلعك السعهولة نتشعاراإلكن لم يكعن موضعوع ، ولكبرأالمصورة بشكل 

لم يتقبل الجميع النشر لجميع ثقافات العالم وتعاملها مع العديد من شركات  ( Disney) شمولية ديزني

 اتحفظعت علعى حضعاراتها وثقافاتهع بلعدانالالكثير معن بسعبب اخعتالف الثقافعات، فع هذا الموضوع ببساطة

وجعود ب المحلعي اإلنتعاجيعملون على  بلدانالالترجمة اصبح العديد من  إنتشار، وفي ظل إنتاجهمضمن 

للمسععتوى  بلععدانالهععذه  وصععول عععدممععع خاّصععة بهععم  للحفععاظ علععى ثقافععاتهم،  اب محليععين ودور نشععركتّعع

فععي هععذه  نالفنععاني أهععموقتنععا الحاضععر، ونعذكر  إلععىالععالمي، وغععدت القصععص المصععّورة فععي تقعدم مسععتمر 

ه أعمالع( العذي اسعتخدمت Jimmy Liao’s)زأو جيمعي ليع فنعانالو ( ، Lane Smithسعميث ) نالفتعرة أل

فععي الكتععب المصععّورة العالميععة لبراعتععه فععي هععذا  أثععرالععذي  فنععان، وال1881فععي عععام  يميشععننفععي افععالم األ

الععدمى  صععانعو  الكاتععب والمصععور فنععانال ( ، ونععذكرShaun Tan’s)   شععوان المجععال وتميععزه العععالمي

 (Morag  &Martin  2012,) (.12ظر الشكل)أن(.Mini Greyميني جراي )
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  (12الشكل)

  The Red Tree, Shaun Tan’s, 2000 

  0992 وسام كالديكوت للتميز((ميدالية كالديكوتونذكر في هذا المضمار  

(Randolph Caldecott Medal ) اليعات المتحعدة الو  فعيكتعاب مصعور لألطفعال  فضعلأل جائزةوهي

 .الذي رسم الكتاب فنانون من حق ال, وتكالمقيمين فيها أواألمريكية 

(http://www.ala.org .) 

http://www.ala.org/
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  1900s-1930s COMIC Stripsالمجالت المصورة   -الشرائط المصورة 

تنشععر فععي الجرائععد  انععتكفععي بععدايات  القععرن العشععرين و  أمريكععاظهععرت المجععالت المصععورة فععي  

(Gag Panels) مععن  علععى شععكل صععفحة منفععردة ،1884ل ظهععور لهععا فععي عععام أو  كععانه أنعععلمععا ب

فعي بعداياتها،  نهعاتخلعو معن الجعودة أل كانعتتخاطعب السياسعة فعي غالبهعا، و  كانعتالرسومات الكارتونية و 

ة فعي ساسعيالجرائعد األبعدأت ، 1815 ععام  وفعي لهعا بععض الهعواة، أنبالغعة مقابعل  يعةأهمولم تكن ذات 

لعى اصعبحت الجرائعد القرويعة و وفي بداية الحرب العالميعة األ، هاإنتشار في  ساهمبنشرها مما  أمريكامدن 

ممعا زاد مععن ، لعىو كدعايعة للحعرب العالميعة األ)  Propaganda) داأنعالبروباج تسعتخدم مبعدأ الكعومكس

تسعبب فعي ععدم مقعدرة المجعالت الريفيععة  الكعومكس فعي الريعف ودفعهعم لشعراءها معن المدينعة ، ممعا يعةأهم

علععى تغطيععة تكععاليف الرسععامين، دفعهععم ذلععك لشععراءها علععى شععكل نسعع  مععن المدينععة التععي بععدأت فععي ذلععك 

  (heller,1999) بوضع حقوق فكرية لرسامين الكومكس.الوقت 

ثعورة  1812 ععام فعي أسعسهعذه الفرصعة و (William Hearst)  وليعام هيرسعت عمعالاألواسعتغل رجعل 

فعي  ثعرلهعا األ كعان ، التعي  (Syndication  agency) سنديكيشعن  الم الكومكس معن خعالل مكتعبع

الكععوميكس فععي تلععك  أهععم. ومععن عتمععاد علععى الجرائععدميم مجععالت الكععومكس الخاصععة دون اإلبدايععة تصعع

 (.13ظر الشكل)أن(.(Tarazanالفترة: 
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 ( 13الشكل)

 Tarazan, By Hal Foster’s, 1929 

  (0951-0991) العصر الذهبي

ائععل أو المصععورة باحجععام صععغيرة فععي بدايععة العشععرينات ولععم تلقععى نجععاح بععاهر، وفععي  الكتععب كانععت 

هععذه بدايععة  كانععتصععبغة العصععر الععذهبي و  أعطععت أن إلععىبتغييععر الفورمععات وطوروهععا  اأو الثالثينععات بععد

 ميععكمؤسععس شععركة ديععل كو   George delacorte)حيععث بععدأ جععورج ديالكععورت) المجععالت المصععورة

(DC )( Dell Comic Company )   باسعم كانعتبحجعم التابلويعد ملونعة و باصعدار نسع (The 

Funnys,1929)  ، وطورهعا علعى شعكل مجعالت وبعدأ بتسعويقها فعي المحعالت التجاريعة التعي لعم تالقعي

 (  Eastren Color Publishing)ائععل الثالثينععات بععدأت شععركة أو وفععي ، النجععاح فععي ذلععك الوقععت

قسمين على شكل كتاب ومنها  إلىمقسومة ت مصورة على شكل صحف ذات صفحات ة مجالبصناع
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وقصععص  1837هععر فععي العععام دأت قصععص المغععامرات تظثععم بعع. عععام الحقععا ثمععانيناسععتخدم هععذا المبععدأ 

عععام  وفععي 1838( فععي العععام Superman) أصععدر( الععذي Harry Donenfeldالمحققععين علععى يععد )

( وقصععععص Submariner() Human torch)( Batman( )Sandmanشخصععععية )  1838

( Flash comicsالفعالش كعوميكس )  1841ل معرة فعي ععام و ظهعرت أل أن إلعى .المغعامرات الخياليعة

لهعا  كعان(  التعي Captain Marvel) سعوبرمانومنافسعة  (Hawkman() Wonder Womanمثل )

 (.Gordon,1998) (14الشكل)ظر أن.1841فترة الحرب العالمية  نتشاراإلفي  اهامً دورًا 

 
 (14الشكل)

  Superman By harry donenfeld 1938 
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 (1950s-1960s)العصر الفضي 

هم بععالحرب العالميععة أثر تععاج الكععوميكس بتععأنوالعععاملين علععى  الفنععانين أثراتسععمت هععذه الحقبععة بتعع 

ظهععععور شخصععععيات جديععععدة وتطععععوير لألفكععععار  إلععععى أدىومنععععاظر القتععععل والععععدمار والقنابععععل النوويععععة ممععععا 

 Bill) )تعععارف عليهععا، ومععن هععؤالء المنتجععين والمواضععيع بسععبب الملععل مععن الشخصععيات القديمععة الم

Gaines في بداية الخمسيناتتج سلسلة المجالت المثيرة أنالذي (EC Comics) ، افعالم  إنتشعاروبععد

( مععن Julius Schwartzبععدأ منتجععون الكععوميكس مععنهم ) 1858الخيععال العلمععي فععي هوليععود فععي عععام 

ارجعععاع وتطعععوير االفكعععار القديمعععة  إلعععىالمتخصصعععة فعععي مجعععال الخيعععال العلمعععي العععذي سععععى  DCكة شعععر 

(Superheroes.) (Petty,2006.) 

  (1970s-1980s)العصر البرونزي 

 1875 ععام  فعي، و اشكالة، مع التوسعع الملحعوظ فعي هعذا المجعال أفضلاصبح الكوميكس في  

( والرسعام ديعف   Len Weninضعرم لعين ويعن )للمخ، (15الشعكل)ظر أن  (X-Men) صدر كوميكس

   (.Marvel)الذي اصبح ظاهرة لمدة ثالثين سنة الحقة من خالل شركة ، (Dave Cockrumكوكرم )

فعي هعذا  DC)( وشعركة )Marvel)بعين شعركة  شديدة اللهجةهناك منافسة  كانه أنمن الجدير بالذكر و 

 (mckenzie,2005 ) المجال.
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 (15الشكل)

  X-Men, by Len Wenin, 1975 
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 وقتنا الحالي إلى( 1980s on wardsالعصر الحديث)

العرض المنتشرة بسبب التقدم المطبعي والجرافيكعي  اتستاندو اخترق الكوميكس جميع األسواق   

وقصص الخيعال بموضوع الكوميديا  واألساليب الحديثة في رواية القصص والنشر، واشتهر هذا العصر

تطورت بسبب صععود بععض الناشعرين المسعتقلين  أيًضالنشر  والتوزيع وقوة المبيعات، العلمي وسهولة ا

(، وفي DC( وشركة )Marvelالقّصة المرسومة والمنافسة بين بعض الشركات مثل ) يةأهممع صعود 

 1881فعي الععام  عمعالاألل أو الكوميكس بواسطة جهاز الكومبيعوتر معن خعالل  هذا العصر بدأ تصميم

(   ويعتبر  هذا الموضوع هو نقطة Shatterعن طريق كتاب كوميكس ) 1885في عام  والتي نشرت

 ععن طريعق جهعاز لعوانفعرز األسعية للتصعاميم معن خعالل الكومبيعوتر، و البداية لتوفر جميع المعايير الرئي

 (.Gordon,1998. )1881في عام  لواناليد العليا في موضوع فرز األ الذي أصبح الكمبيوتر

 تعيال( TOPPSنعذكر معنهم شعركة ) النشر عن طريعق الشعركات الصعغيرة كان اتيينوفي الثمن 

( ظهورهععا بععأعلى Marvel( ثععم اعععادة شععركة )X-files( و )Star Wars and Aliensت )اضععاف

 (.X-Men Books( .)Petty,2006والتي سميت )( X-MEN)مبيعات من خالل 

اصععدارات  أكبعرصعاحبة  ( Marvel)مة فععي افعالس شعركة الصعد كانعتوفعي بعدايات التسععينات  

، والتعي عععادة للصعدارة الحقععًا 1887درجت تحعت بنععد االفعالس فععي أنعع سعابقة، بسععبب المعرابح القليلععة التعي

بـــدايات  كانـــتو (.  Adam Kubertللرسعععام ) ) (Wolverine) )Spidermanمعععن خعععالل قصعععص 

 UK 2000 AD) معن خعالل 1887-1884منعذ الععام   يين فـي عـالم الكـوميكسخنظهـور البريطـ

Comics التععععي صععععنعت اسععععم جديععععد فععععي شععععركة )(DC )قصععععة  مععععن خععععالل(Swamp things و )

(Sandman)  التي نشرتها شركةDC .( mckenzie,2005.) 
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 في البالد العربية األطفالتاريخ قصص 

في تاري  العرب منذ العصر الجاهلي، من خالل األمهات يروين  األطفالبدأت مسيرة قصص 

تمعاء الطفعل أنعن سير المعارك والشععوب القديمعة والحكايعات مثعل عنتعرة بعن شعداد، ممعا يععزز ألبنائهن 

وفععي صععدر اإلسععالم بععدأت تحكععى القصععص عععن سععيدنا محمععد صععلى اهلل عليععه وسععلم، معاركععه  لقبيلععة،ل

الحكايععات  التععي تمجععد األبطععال مثععل  انتشععرتالكععريم، و  أنوغزواتععه، وعععن الععدين اإلسععالمي وقصععص القععر 

، وبععدأ تعععدوين األطفعععالجعععاء عصععر الخلفععاء واهتمعععامهم فععي تعلععيم  أن إلععىر سععالم والسعععيرة الهالليععة، الزيعع

شعغل المعدونون فعي إشعباع حاجعات أناخر العصر األموي، الذي تجاهل التدوين لألطفعال، فأو التراث في 

، يقظعان العربعي مثعل كليلعة ودمنعة، حعي بعن األطفال أدبالكبار، التي اصبحت فيما بعد أغنى مصادر 

 (2118ضاع منه الكثير وأضيف اليه الكثير.)القاضي، الذي  ، الرسائل.المقامات

 ةساسعععياليسعععهم بعععأدنى المقومعععات األ األطفعععالقصعععص  أدب كعععان فقعععد العصعععر الحعععديث فعععي أمعععا

 ةموجهع، صعلة لععالمهمبمعت تال  كانعتو  ،بشعكل خعاص القصعص هللطفولة حيث يقل اإلشعراف علعى هعذ

جميعع الكتعاب فعي غعالبيتهم ال يأخعذون بععين اإلعتبعار المراحعل العمريعة  أنمعا ك ،لخدمعة أهعداف رسعمية

فععي  كععانفقععد  وتععداولها القصععصتععاج نوظهععر ععدم التععوازن أل والميعول القرائيععة لكععل مرحلععة وخصائصععها.

، الطهطعاويرفاععة ل (حكايعات تشعارلزقّصعة )رين عبعارة ععن إقتبعاس وترجمعة مثعل مصر في القعرن العشع

العديععد مععن  انتشععرتمععين خيععرت الغنععدور، وفععي مرحلععة السععتينات و السععبعينات ( ألليمانسععكنععوز قّصععة )و 

مثعععل )مجلعععة سعععمير( و)مجلعععة   األطفعععالنهعععا أغلقعععت وبقعععي القليعععل منهعععا مقارنعععة بععععدد كل األطفعععالمجعععالت 

علععععى السععععنة الطيععععور  األطفععععال أدبل كتععععاب فععععي أو وألععععف احمععععد شععععوقي السععععندباد( و)مجلععععة ميكععععي(، 

 .(2115،بوشيخاوي) .صياد والعصفور()البالبل()ال الحيواناتو 
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يقعة ذات الرسعوم ناأل األطفعال بقصعص تفعي هعذا المضعمار حيعث تميعز  الثعاني البلعد لبنان كانو 

حيعث ترجمعوا  يلبنعاناعتمدو على الترجمة واإلقتباس كما فعلعت دار الكتعاب ال أيًضاالتوضيحية الرائعة و 

مجلتععي  لععةوفععي العععراق صععدرت مج، والطليعععي اسععامةمجلععة ت سععوريا أصععدر و  قصععص الععف ليلععة وليلععة.

 كانعتفعي المغعرب العربعي ف أمعا، 2115، قمعة الجبعل  2114 والفئعران، سلمى 1871المزمار، و 1888

 (.1883)باطويل،  .1875من مصر وسوريا والعراق وصدرت مجلة العندليب األطفالتأتي قصص 

 المطبوعة في األردن األطفالتاريخ قصص 

يعععة بسعععبب اإلضعععطراب العععذي دبفعععي األردن، نظعععرًا لتعععأخر النهضعععة األ األطفعععال دبأ تعععاجنإ تعععأخر

للتقنيععة،  األطفععال، مععع إفتقععار قصععص األطفععالخلفععه اإلسععتعمار، فلععم يكععن فععي الواقععع مكتبععات خاّصععة ب

بععين الصععحف اليوميععة  األطفععال أدب أثرومعظععم القععائمين عليهععا تنقصععهم الخبععرة والدرايععة واألدوات، فتنعع

يععة ومالحقهععا الثقافيععة، كمععا ظهععرت القصععص المترجمععة بهععدف سععد الععنقص، ولععم دبوالزوايععا األوالمجععالت 

، إذ بععدأت قصععص 4-3يصععدر سععنويًا مععن  كععانالرئيسععية، و  سععستكععن هنععاك داللععت واضععحة لتحديععد األ

سعكندر الخعوري العنعانيععن طريعق ابعراهيم البوارشعي ومحمعد  1828الترجمة والتعأليف منعذ  محاوالت ، وا 

فععي األردن علععى  يععد علععي راضععي فععي قّصععة )خالععد وفاتنععة(،  األطفععالبععدأت قصععص  1845ام وفععي الععع

سحاق الحسيني في قّصة)الكلب الوفي(،  ومع ذلك تخطت العديد من الصعوبات وظهعر الحقعًا العديعد وا 

يوسعف الغعزو، جهعاد حتعر،  من الكتاب والمؤلفين مثل روضة الهدهد، ومحمعد ملعص، حسعين الخطيعب،

 (2118)القاضي، ر...ال (.محمد الظاه

الدنيا  )وكتب فايز الغول  (،نجمة الليالي السعيدة قّصة ) عيسى الناعوري أصدر 1883في و 

العصعععععفور ) بعنعععععوانمكتبعععععة اإلسعععععتقالل قًصعععععة  تأصعععععدر ، و 1885(اسعععععاطير معععععن بعععععالدي (، )و حكايعععععات

( البهلعععوان انصعععفو )واصعععف فعععاخوري، ( لالصعععياد السععععيدو ) ،جهعععاد جميعععلل (يعععن ععععدالتي(، و)أاألخضعععر

 (.1877،تغريد النجارل
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، 1871فعي ععام  وشعكلت لجنعة معن ذوي االختصعاص دباحتضنت الجمعية الملكية هذا النوع من األو 

ت الجمعيععة مشععروع كتععب المطالعععة لألطفععال الناشععئين أصععدر و  ل جهععة رسععمية تععدعم الطفععل، أو  كانععتإذ 

شععئ مركععز هيععا أنفععي المملكععة، و  خععرىاألوبعععض المععدن  عمععانشععئت مكتبععات لالطفععال فععي العاصععمة أنو 

شعئت فعي أنومعن العدوريات التعي  ،ععدة مععارض سعنوية فنيعة وثقافيعة تالثقافي ونادي مسرح الطفل وأقيم

 (.1883)باطويل،  .مجلة طارق، و مجلة البراعم، و 1877مجلة سامر: ، و 1871مجلة فارس  األردن

اهرة سالسععل القصععص الموجهععة ظعع انتشععرتفتععرة التسعععينات مععن القععرن الماضععي  أنكمععا نالحععظ 

لألطفعععععععععععال ذات األغعععععععععععراض المتععععععععععععددة منهعععععععععععا التعليميعععععععععععة والحكايعععععععععععات والنحويعععععععععععة وتنميعععععععععععة معععععععععععدارك 

 (.2118.)القاضي،األطفال

 

 مكتبة األسرة األردني

وزارة  تاج وتطوير المشروع تحعت رعايعةأن، تم يا العبد اهللنار  ته الملكةأسسهو مشروع ثقافي تعليمي 

ل أو طلقععت أنتحععت شعععار "مكتبععة فععي كععل بيععت أردنععي"، وقععد  2006 عععام فععي وذلععك الثقافععة األردنيععة

، المملكععة األردنيععة الهاشععمية جععاز ثقععافي فععينا، ويعععد ذلععك المشععروع 2007 حملععة للمشععروع فععي عععام

 (www.culture.gov.jo) .مصر تاجه بعدنالمكتبة األسرة تم  ي مشروع عربيأنه ثأنكما 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 األردن المطبوعة في األطفالكتّاب قصص  أشهر

 وهو العام العدولي للطفعل، (1878عام  )في ال كان في األردن األطفال دبالبداية الفعلية أل نإ

فعععي كليعععات المجتمعععع  األطفعععال دبشععععاًرا وفعععتح مسعععاقات خاصعععة ألا  إذ بعععدأت الكتابعععة لألطفعععال قصًصعععا و 

لنجعار ، (  تغريعد ا1878على معدار األععوام منعذ ) األطفال أدبوالجامعة األردنية ومن الذين كتبوا في 

، زليخعة ابعو طوقعانفخري القعوار، هدى فاخوري، مفيد نحلعة ، محمعود شعقير، أحمعد أبعو عرقعوب، فعواز 

، الشعععريف أحمعععد عليعععانريشعععة، عيسعععى الجراجعععرة، ناديعععة أبعععو طعععه، نائعععل الرحعععال، عبيعععر القضعععب، ربحعععي 

، جليعل ملتجيعانمعارقو  د زكعي،، عمعا، عبير طاهر، محمد جمال، مجدولين خلف، نادية الععالولطوقان

خزعععل، عبععد الفتععاح أبععو معععال، شععوقي البعبععع، أحمععد بشععايرة، منيععرة شععريم، يوسععف الغععزو، منيععر الهععور، 

رفاء  ،لزعبي،  ناهد الشوا، باسم اي، أميمة الناصر، زياد أبو لبن، نزار نجارأو غ سوزانأحمد النعيمي، 

 (2115،قسوس. )شرايحة

 األردن في المطبوعة األطفال قصص ي فنان منها يعاني التي المشاكل

دراسة فعلية وعلم حقيقعي فعي  إلى ال يستندمن  منهميوجد في األردن العديد من الهواة والكتاب 

ل الطفع أدبقيقة المتعلقة في مجعال "الد اتالبيانمع مالحظة النقص الواضح في  األطفال أدبموضوع 

 وفعي بععض التحلعيالت المجعاورةالعبالد العربيعة  األردن ععن طريعق إلعى األطفعال أدبدخعل فقعد  ،"وثقافته

قصععص البطولععة  تعكععس بشععكل واضععح مععا يلععي: كانععت 1878فععي األردن منععذ العععام  األطفععاللقصععص 

 كانععععت، و العلميععععة، و التاريخيععععة ، الحيوانععععات، الشعععععبية)الحكايات( ،القصععععص الدينيععععة، والصععععراع العربععععي

 كانععتسععفة تحععدد األهععداف المرجععوة مععن النشععر، و ال تتبععع منهجيععة معينععة ولععم يكععن وراء ذلععك فل القصععص

 جانععبومععن  .طععرق البيععع بشععكل فععردي إذ يقععوم الناشععر والبععائع بععالتجول بععين المؤسسععات لبيععع القصععص

المحليععة الصععنع واإلخعععراج ذات أغلفععة رقيقعععة والطباعععة بعععين  األطفعععالقصععص  أنالشععكل واإلخععراج نجعععد 
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معظععم األغلفععة ال تععدل علععى  أنالفنيععة والتقنيععة، كمععا الجيععد وغيععر الجيععد، تخلععو مععن العديععد مععن اللمسععات 

 (.2115 ،)شرايحةمضمون القّصة لزيادة عدد المبيعات للقّصة،

معن غيعاب العدعم،  يععانيفي االردن  األطفال أدب أن( 2115في مقال ) العنانيزياد  وأضاف

ود وتقعاطع البعرامج فعي االردن وتضعارب الجهع األطفعال أدبذاكرا غياب التنسعيق بعين الجهعات المعنيعة بع

صععدور ععععدة مجعععالت  إلعععىالفتعععا علعععى سععبيل المثعععال  اإلبععداعات و كانعععوالخطععط بمعععا يهععدر الطاقعععات واالم

)صعحيفة  .لالطفال وعن عدة مؤسسعات كلهعا تكعرر نفسعها وال تجعد بينهعا مجلعة ألطفعال المرحلعة المبكعرة

 .   (2115مايو  8 ،االحد ،الغد

اال  األطفعالالرسعوم التوضعيحية فعي قصعص  يعةأهمرغم ه أنآخر تقول هالة البرزي  جانبومن 

وضعععت  هععاأكثر فععي معظععم الوقععت ال تمععت للععنص المكتععوب بععل  نهععاوضعععت بشععكل غيععر صععحيح أل أنهععا

وعرب تخلو  جانبين آخرين أفنانوغالبًا ما تكون رسوم وصور مأخوذة من  ،الزينة فقط أولملئ الفراغ 

بعععععض كتّابععععه  أنرغععععم األردنععععي "ال يعععزال فععععي بداياتععععه،  لاألطفععععا أدب نوذلععععك أل اإلبععععداعمعععن التجديععععد و 

الفنعي  بلجانعاإلهتمعام فعي ا أنإال عربيعة أخعرى   بلعدان إلىأصبحوا معروفين وأسماؤهم تخطت األردن 

األردن ال يفتقععر  أنوبععالرغم مععن  ،منهععا علععى الرسععوم أكثععرعععة والجععودة رّكععز علععى الطباي  اإلنتععاجلهععذا 

الصععادرة عنععه غالًبععا مععا يصععّورها رسععامون غيععر أردنيععين، مععن  األطفععالكتععب  نأين والمبععدعين، إال فنععانلل

قلععة   ذلععك بسععببص،  بشععكل خععا يونلبنععانو  جنسععيات عربيععة مختلفععة: عراقيععون وفلسععطينيون وسععوريون

الكتّعاب والناشعرون  التعي تكعون السعبب فعي لقعاء، عمعانندرة معارض الكتب في و  األطفالتاج قصص أن

ممععععععا يجعلهعععععم يبحثعععععون عععععععن رسعععععامين فععععععي المععععععارض التعععععي تقععععععام فعععععي الععععععدول  المحليعععععين، بالرسعععععامين

 (2111)البرزي،.العربية
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 ها:أهمعبدالخالق في سلسلة ندوات ثقافة الطفل العربي هذه المشاكل في عدة نقاط  غسانولخص 

  .األطفال كتب نشر لقلة الذي يتقاضاه الرسامون المادي الحافز قلة -1

وقوالعب فعي معاط معينعة أنوتدخلهم في طلعب  خصوصية هذا الفن ، إلعتباربعين ا الناشرين اليأخذ -2

 التجديد. محاوالتمع رفضهم التصميم واإلخراج الفني للقّصة 

 المجال. هذا في والمبدعة الجديدة العالمية االتجاهات على الفنانيناطالع بعض  قّلة -3

 (2111. )عبدالخالق،ي العالمفنان مع واإلحتكاك الدورات نقص -4

 ني صعععًبا حتععى علععى الكبععار ألدبععالععنص األفععي القصععص مععن ناحيععة اللغععة المسععتخدمة  كانععتو 

فعي األردن تنقصعهم المعرفعة فعي نتعائج الدراسعات العالميعة بهعذا الموضعوع  األطفعالبعض كتاب قصعص 

الحععروف متقاربععة والسععطور  كانععتالطباعععة  جانععبومععن ، بعععض القصععص تكععون مملععة أنمععع مالحظععة 

فق مع االقصص األردنية بشكل عام ال تتو  كانتستعمال و إلق ذو سماكات قليلة ال يحتمل اور ضيقة وال

 (2115)عبد الحميد، . المواصفات عالية الجودة في الطباعة

 المطبوعة  في األردن: األطفالتواجهها قصص  التي المشاكل

صعععبحوا مععععروفين بععععض كتّابعععه أ أناألردنعععي "ال يعععزال فعععي بداياتعععه، إال  األطفعععال أدبقعععد يكعععون 

علعى معدى السعنوات العشعر  إنتاجهماستمرارية  أنعربية أخرى  كما  بلدان إلىوأسماؤهم تخطت األردن 

ععة ، ترّكعز علعى الطبااإلنتعاجالناحية الفنيعة لهعذا ،  و هذا المجال إنجاحاألخيرة تعكس إرادتهم القوية في 

كتعععب  أنين والمبعععدعين، إال فنعععانيفتقعععر للاألردن ال  أنوبعععالرغم معععن  ،منهعععا علعععى الرسعععوم أكثعععروالجعععودة 

عراقيععععون وفلسععععطينيون وسععععوريون  الصععععادرة عنععععه غالًبععععا مععععا يصععععّورها رسععععامون غيععععر أردنيععععين، األطفععععال

الكتّعععاب والناشعععرون  التعععي تكعععون السعععبب فعععي لقعععاء، عمعععاننعععدرة مععععارض الكتعععب فعععي  وبسعععبب، يونلبنعععانو 

 أيًضعاي المعارض التي تقام في الدول العربية، المحليين، مما يجعلهم يبحثون عن رسامين ف بالرسامين

 .فين المهتمين بالطفولةنرى في األردن داًرا ُتعنى بنشر لمختلف المؤل أنمن النادر 
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 ،مثلما تفعل دار نشعر خاصعة األطفالوزارة الثقافة التي تنشر قصص  أن ومن الجدير بالذكر 

خراًجا مميزة من الناحيعة  قصصاً نجد فيها  أن، يصعب ومنشورات هذه المؤسسات تقليدية نًصا ورسًما وا 

دارة األخعععرىالعععدور  أمعععا ،الشعععكلية دار السعععلوى ُتصعععدر مؤلفعععات مثعععل  ،فأغلبهعععا يتبعععع لكاتعععب معععا تأسيًسعععا وا 

 مجععدالوي، وروائععع ناصععاحبتها تغريععد النجععار، ومؤسسععة تنميععة عععالم الطفععل تتبععع للكاتبععة مععارغو مالتجليعع

كتبهمعا كعل فعي دارهعا الخاصعة  أيًضعا تنشرانالطاهر وناهد الشوا ، وعبير مجدالويتنشر نصوص فلورا 

العرب، مّما يدل على دور العالقعات  الفنانينبها، هذه الدور التابعة لكتّابها، هي التي تتمّيز بارتباطها ب

 اإلنتعاجفالكاتب عنعدما يكعون ناشعًرا، يحمعل أعبعاء كثيعرة، أبرزهعا التمويعل و ، الشخصية في اختيار الرسام

 (2111)البرزي،.لتوزيعوا

 األردنية األطفال قصص طباعة في الجودة مستوى على تؤثر التي المشاكل بعض

 الطباعة. تكنولوجيا في المتسارعة للتطورات المطابع مواكبةفي  اإلستهانة -1

 علعععى سععلباً  أثععر ممععا المجعععال هععذا فععي أكاديميععاً  معععؤهلين غيععر المطععابع فععي الفنعععانين مععن كبيععرة نسععبة -2

 (.2111عام.)عبد الخالق،ال المستوى

وجععود هيئععات ومنظمععات  إلععىحاجععة بالخععاص بععه فععي األردن  دبالطفععل فععي األ أنوخالصععة القععول 

 اللجععععانمثععععل  ،تخضععععع للنقععععد والتقععععويم بشععععكل مسععععتمر األطفععععالتعمععععل علععععى  تحسععععين منهجيععععة قصععععص 

سعتراليا, االتحعاد أفعي  األطفعالكتعب  لجانجلترا، والرابطة السويدية ، نإ في األطفالاالستشارية لقصص 

، شبكة كتاب الطفعل فعي الهنعد، المركعز العربعي نا، مجلس كتاب الطفل في اير  األطفالالنيجيري لكتب 

 (.2115)شرايحة، للطفولة والتنمية مصر , مجلس الطفولة في الكويت.
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 المبحث الثالث

 األطفالدراسة تحليلية عن دور التصميم الجرافيكي في بناء قصص  

 في حياتنا الجرافيكي ميمالتص يةأهم

وطريقععة جميلععة ورائعععة لنقععل األفكععار، فهععو ينقععل  هععو أداة خاّصععة تعععزز التواصععل بععين اآلخععرين،

وأحعععد  يلخعععص األفكعععار معععن خعععالل الصعععور والتصعععاميم المتناسعععقة،و ، رسعععالة تحتعععوي المهنيعععة والمصعععداقية

 تصميم.ي عمل الظهور دون الفنية في حياتنا المعاصرة الذي يستحيل أل سساأل

المطبوععة، والتعي تبعدأ معن  األطفعالسيقوم الباحث بتعريف معايير التصميم الجرافيكي لقصص 

 .لإلخراجالتصميم الجرافيكي، اإلخراج الفني والمراحل النهائية  أسسعناصر التصميم الجرافيكي، 

 المطبوعة األطفالدور التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

قععد  ،1848فععي عععام  (Wiliam Scott) ويليععام سععكوت  طفععالاأل أدبالرائععد فععي نشععر   كتععب 

، ولكنهم غالبا ما يستخدمون مهعاراتهم ومعواهبهم لتصعميم  األطفالهم يعرفون ما يحتاجه أنيعتقد الكبار 

لذلك يجب على المصممين إجراء البحوث ، شيء ال يأخذ في الواقع أي اهتمام لحالة الطفل واحتياجاته

إذا لععم يكعن المصعمم علعى اسععتعداد السعتثمار الوقعت والطاقععة ، مناسعب لألطفعال المناسعبة وتحليعل معا هععو

أحععد المشععاكل  أنإال ،  األطفععالمليععة تصععميم عمععل فنععي خععاص بفععي هععذه الخطععوات الهامععة عنععد بععدء ع

 ،الطفولعة هي نتذكر بالضبط ما أنال نستطيع  نا مصممين بالغينأنالرئيسية في القيام بذلك هو حقيقة 

غيععر موثععوق و ة أثر متنععم وتصععوراتهم، ولكععن هععذه التصععورات لبععالغين االعتمععاد علععى ذكريععاتهحيععث يمكععن ل

إيجاد وسائل أخرى للتحقيق واكتشاف  األطفالبقصص  المتخصصينالمصممين يجب على لذلك  ،بها

هم  األطفالوكثيرا ما يكون ، ن خالل التصميمحقا، وكيف يمكننا تلبية احتياجاتهم م األطفالما يفضله 
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 يسعععوا مععن أجلهععا أنالتععي يتعععين علععى المصععممين  مالئمععة القصععصلععذين يصععدرون الحكععم مععن حيععث ا

 لنا الحترام ردودهم واستخدامها. متروك األمر أن، ولذا ففي تصاميمهمحلول إليجاد 

ولكعن التوظيعف الحقيقعي  األطفعالالمؤهالت العلمية ليست فقط هي الكافية لتصميم قصص  نإ

 والمصمم اليتبع رغباتعه الجامحعة فنانيكون ال أنواقترح بو العامل المساعد لذلك، هللمهارات والمواهب 

بعل علعى العكعس يجعب االسعتماع  متطلبات السوق،  أوالقديمة  عمالالتقليد االعمى لأل أوفي التصميم 

 (.Heller, 1994 لتلبية حاجاتهم واحترام رغباتهم.)ة فئة المستهدفدراسة على ال نشاءا  لالطفال و 

ة وجععد سععوء فهععم عنععد العديععد مععن المصععممين الجععرافيكيين فععي توظيععف بعععض االمععور الموجهععي

من خالل هذه التصاميم، علمعًا  األطفالكبار افكارهم على فرض ال إلىيعود  والسبب في ذلك لالطفال،

 أكبعراالهعداف تجاريعة بشعكل ععام دون النظعر للمضعمون بشعكل  كانتولكن  األطفالباهتمام  ه يوجدأنب

تتم  ، اذعمالاألفي هذه  األطفالضرورة تحكيم المستوى المطلوب، والحل هو  إلىتصل  اأناحي انتكو 

عمليعععة اقتنعععاء القصعععص وشعععراءها معععن قبعععل االبعععاء البنعععائهم بنعععاءًا علعععى رغبعععاتهم الخاصعععة دون مالحظعععة 

لقصععة تقععاء اأنبينمععا تختلععف رغبععة الطفععل فععي ، األحيععانفععي اغلععب  ثععىأنذكععر ام  كععان أنعنصععر الجععنس 

 نمععاالتصععميم الجميععل واأل ،التععي يرغبهععا االبععاء األشععياءمععن و، الموجععودة علععى الغععالف لععوانحسععب األ

  .الرائعة لوانوالسهولة في االستخدام واأل

حعذر فعي  يكون المصعمم أنالقصص المطبوعة يجب وبسبب التلوث البصري من خالل اآلف 

وهنععاك عناصععر مععؤثرة فععي رض بصععورة امثععل، الععع سععتاندلتقععف علععى  لععوانتصععميم الموضععوع واختيععار األ

 عنععاوينالتسععويق والمبيعععات وذات تكععون جيععدة وامنععة فععي  أن األشععياءهععذه  أهععمومععن  األطفععالمنتجععات 

مععن مععا هععي عليععه بععععد  أكثععري للمصععممين فعععي السععابق اإلبععداعالحععس  أنملفتععة، ومععن الجععدير بالععذكر 

بشععكل كامععل مععن  عمععالاألالجععدد علععى تنفيععذ ينشععأ المصععممين  األحيععاناسععتخدام الكمبيععوتر، ففععي بعععض 
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خععالل جهععاز الكمبيععوتر الععذي يتواجععد بععه خطععوط وصععور يتقيععد بهععا، وهنالععك كتععب ذات تصععاميم متقنععه 

 (Morag  &Martin  2012,) بالرغم من تنفيذها بالطريقة الحديثة.

اد معن خعالل والكاتعب والمطبععة تعزد العالقعة المتبادلعة بعين المصعمم والرسعام أنونستطيع القول ب

  ، وهذه العالقة هي التي ترفع من مستوى القّصة وتجعلها مناسبة للطفل بكل مضامينها.دار النشر

 المطبوعة األطفالبداية العمل في تصميم قصص 

 المصععممقسععم التصععميم هنععا تبععدأ مهمععة  إلععى، تنتقععل العمليععة  وتدقيقععه ت الععنصءاء اجععراأنهععابعععد  

يبععدأ المصععمم ، و مععن قبععل المععدير الفنععي والمحععرروالتصععميم  (Layout) المقاسععات والنسععق العععامبمناقشععة 

نص للع، من خالل سكتشات يدويعة بوضع الخطوط الرئيسية للتصميم بواسطة قلم الرصاص على الورق

 لعواناختيعار العورق واأل فعيالعذين تبعدأ مهمعتهم  اإلنتعاجقسعم  إلعىء التصميم يحول أنهاوالرسومات، وبعد 

 النهائية للطباعة ومقاسات ملزمة الطباعة وطريقة الجمع النهائي. والتكلفة والمراحل

( Horning, 2010.) 

تعاج عمعل متكامعل، نإلام ومعدير فنعي من خالل قرار جمعاعي بعين مؤلعف وكاتعب ومصعمم ورسعف

رتيعععب يعععتم تفالمصعععمم هعععو معععن يضعععع المقاسعععات الرئيسعععية للعمعععل ثعععم بالتنسعععيق معععع الرسعععام )المصعععور( 

واع الخطعععوط أنعععيكعععون المصعععمم هعععو معععن يضعععع  أنواقعهعععا فعععي القصعععة، ويقتعععرح بعععالرسعععومات ععععددها وم

قبعل المسعتخدم، تكون واضعحة للقعرآءة معن  أنفي التصميم مع التأكيد على النتائج ب Fontsالمستخدمة 

 .(2118 )القصاص، الدخول في عالم القصة إلىئ تساعد القار  نهاتكون الفقرات بشكل منسق أل أنو 
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   األطفاللقصص   جحالتصميم النا

فعي  الذي تجتمع فيه عناصر الرؤية البصرية من خلق للمعنعى كانهو الم يعد التصميم الناجح

هعام القّصعة، ولعه دور فعي نجعاح  كبعرالعدور األ و المصعمم الجرافيكعي لعهوالحضور الجرافيكعي،  التجانس

العمل الفني غيعر منجعز  انكاذا  أكثرنثق في طريقة حكمنا لالمور  أنيجب القّصة، و  في تطوير نشر

الفئعععة العمريعععة المسعععتهدفة وععععالم و وأخعععذ جميعععع االمعععور بععععين االعتبعععار  مثعععل السعععرعة  بطريقعععة صعععحيحة،

و  تمامععاً فعي القصعة يرفضعوها اذا لعم يعجعبهم اي شعيء  األطفعال نالجمعال وشععور المصعمم الخعاص، أل

 وط وطريقعة طعرح االفكعار والصععور.واع الخطععأنعتسعهيل مهمعة القععراءة لالطفعال معن خعالل  إلعى اإلنتبعاه

(Northup, 2012) 

طالعه الدائم علعى مسعتجدات العصعر،   يبدأ التصميم الناجح من خالل فكر المصمم الخاص وا 

وطريقعععة تفكيعععره وتعععدوين مالحظاتعععه معععن خعععالل إحتفاظعععه بعععدفتر مالحظعععات خعععاص، فيبعععدأ بالبحعععث فعععي 

شعكل ععام معن اآلخعرين لتكعوين فكعرة مكتملعة موضوع القصعة قبعل بعدء العمعل فعي التصعميم وأخعذ افكعار ب

 خاّصة به قبل البدء في التصميم. 

ومععن األمعععور المهمععة فعععي اإلبتكعععار والتنفيععذ هعععو الجععو الخعععاص بالمصعععمم وبيئععة العمعععل، واألخعععذ  

بسععيط يسععهل ( Layoutباإلعتبععار تبسععيط المنظععر الجرافيكععي للقصععة مععن خععالل ابتكععار نسععق طبععاعي )

تحديعععد ععععائالت الخطعععوط  يعععةأهمخدام الشعععبكات والمحعععاذاة بعععين الفقعععرات معععع فهمعععه واسعععت األطفعععالعلعععى 

(typefaces) معن نعوع خعط، واحتععرام  أكثعرتقعرأ  أنه معن الصععب علعى الععين نعالتعي تناسعب العنص  أل

-1ة  ومعن أساسعي ألعوان  3-1من   يستخدم أنب لوانستخدام األالمسافات بين العناصر، والذكاء في إ

 (.www.canva.com .)م درجات مختلفة من نفس اللونوية مع استخداأنث 3

الماليعععة فعععي تكعععاليف الطباععععة  الميزانيعععة إلعععىالقعععرارات المتخعععذه فعععي التصعععميم تخضعععع   أنوبمعععا   

بسعبب الطععي ومقععاس الملزمععة  8يكععون عععدد الصععفحات يقبعل القسععمة علععى   أنوالنشعر، يجععب االهتمععام بع
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تعوازن الحقيقعي الجميعع الصعفحات، وايجعاد  فعي ترتيعبالنصعوص بال تعوزع أنمع مالحظعة ، الطباعة إلى

والعناصعععر وترتيعععب األفكعععار معععع اإلهتمعععام  سعععساأل وأخعععذ جميعععع االمعععور بععععين االعتبعععار  مثعععل، والمثعععالي

وعععالم الجمععال وشعععور  للقصععص الفئععة العمريععة المسععتهدفةو  التصععميم إلنجععازبمراعععاة التوقيععت الصععحيح 

اذا لععم يعجععبهم  األطفععال نأليحتععوي علععى الوحععدة والتنععوع  أنفالتصععميم النععاجح يجععب  المصععمم الخععاص،

تسعععهيل مهمعععة القعععراءة لالطفعععال معععن خعععالل طعععرح  إلعععى و اإلنتبعععاه تمامعععاً فعععي القصعععة يرفضعععوها  ءاي شعععي

 (Northup, 2012). (18الشكل)ظر أن ،الملفتة الجذابة عناوينوال االفكار والصور

 
 (18الشكل)

 األطفالفي قصص  الجذابة والملفتة عناويناليظهر  

Don't Read This Book!, illustrator   Deborah Allwright, 2010 
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 المبحث الرابع

 األطفالدراسة تحليلية عن معايير التصميم الجرافيكي ودوره في بناء قصص  

 عناصر التصميم الجرافيكي

 (The line) الخط -0

وتقسعيم  بعين أجعزاء التصعميم، سعتخدم لتقسعيم الحعدودييتواجد الخط ععادة فعي أغلعب التصعاميم، و 

 بصعرية اتتعأثير تخلعق  أنويمكعن للخطعوط  الفراغات وتحديد األشكال ومنها تنشعأ الحركعة فعي التصعميم،

ويعععّرف  الخععط  علععى أنععه شععكل ضععيق جععدًا، وهععو نقطععة بدايععة مععن خععالل سععماكة الخععط ولونععه،  مختلفععة،

كال مائلععة أو متعرجععة أو مسععتقيمة، األعمععال الفنيععة األسععطورية أو رسععم طفععل صععغير، وتظهععر بعععدة أشعع

 ومنها الخطوط الحقيقية المرسومة بشكل واضح ومنها الخطوط الوهمية التي تنتج عن تالقي األشعكال.

(pipes, 2008) 

 (The Shape) الشكل -8

غيعر المنتظمعة، ويطلعق علعى  أووهو عبارة ععن خعط مكتمعل ومغلعق، ومنهعا األشعكال الهندسعية 

هو شكل ترتيب العناصر في التصميم، وتعتمد قوة التصميم في تكوينه، ومعن الشكل مفهوم )التكوين( و 

 (2118  )العربي، والدائري(. والمتموج والحلزوني الهرميواع التكوينات )أن

 (Color) اللون -9

لهعا قعدرةك كبيعرةك علعى إيصعال  لعواناأل ن، أللوانخطوة في التصميم هي خطوة اختيار األ أهم نإ

اإلضرار بهذا الهدف والرسالة   إلىلمطلوبة من التصميم، واالختيار الخاطئ قد يؤّدي الهدف والرسالة ا

يجابي، فاالختيار الصحيح للون والذي يعكس المعنى اإليجعابي لعه سعيؤّدي إلعى  وكّل لون تأثير سلبي وا 

نالعك ه .الذي يعكس المعنعى السعلبّي للعون سعيؤّدي إلعى فشعل التصعميم ءنجاح التصميم، واالختيار السي
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نعوعين رئيسععيين لأللعوان همععا األلععوان البعاردة هععي األزرق ومشعتقاته واألخضععر يعتبععر لعون بععارد، واأللععوان 

 الرئيسععية ثاللعث هععيالسعاخنة هععي األحمعر ومشععتقاته واألصعفر ومشععتقاته، وبنعاءًا علععى ذلعك فععأن األلعوان 

تنعتج األلعوان الثانويعة، معع األزرق(، ومعن خعالل دمعج لعونين معن األلعوان الرئيسعية  األصعفر، األحمعر،) 

مالحظععة أن اللععون األبععيض اليعتبععر لععون وأنمععا )شعععاع(، واللععون األسععود ينععتج مععن خععالل مععزج عععدد مععن 

 (.,pipes 2008)األلوان مع بعضهما البعض. 

  (Texture)الملمس( ) -4

يسععععتخدم الملمععععس فععععي التصععععميم للتمييععععز بععععين أجععععزاء التصععععميم، وليعطععععي لكععععل شععععيء طبيعتععععه 

عر بععالملمس عععن طريععق حاسععة اللمععس ة، فهععو يعطععي التصععميم حيويععة ويبعععده عععن الملععل، ونشععالخاّصعع

مالمس ناعمة ومالمس خشعنة، وتصعنف معن  إلىوتصنف مالمس السطوح من حيث الدرجة  البصر.و 

 (2118 )العربي،مالمس ايهامية. أومالمس حقيقية  إلىناحية النوع 

 (Value) القيمة-5

قيمعععة معععن المنعععاطق  أكثعععرفعععي التصعععميم فالمنعععاطق المضعععيئة هعععي  وهعععي درجعععة القيمعععة الضعععوئية

أعلعى قيمعة  أنهعاالمعتمة، وبناءًا علعى ذلعك يشعار للتصعاميم المكونعة معن اللعونين األبعيض واألسعود فقعط ب

 من غيرها.

 (Space-Creating the illusion of Depthالكتلة والفراغ )-6

يحتويها الشيء( وفي التصميم الجرافيكي هي  وهي خاصية فيزيائية لألجسام )كمية المادة التي

الشعكل يمثععل  أنفععي العمعل الفنععي، والفعرق بعين الصععالبة والكتلعة هععي  األشعياءالتعي تعطعي وزن وصععالبة 

  الكتلة فهي التي تعطي صالبة األشكال وثقلها. أماالمراد التعبير عنه بالرسم،  ساسيالمضمون األ

 



51 

 

 أسس التصميم الجرافيكي

 (Harmony  & Unityسجام )نالوحدة واأل  -0

عمليعععة  أنهعععالعععى، ويصعععفها العععبعض بو وهعععي الصعععورة المكتملعععة للعمعععل التعععي تظهعععر معععن الوهلعععة األ

 أنهععا( وتعنععي التوافععق بععين عناصععر التصععميم وتععدل علععى Harmonyترتيععب العناصععر بشععكل منسععجم )

أقوى حاالت الوحدة  ومن الشكل واألسلوب والفكرة أو الهدف، عالقة مدروسة كالموسيقى، ومنها وحدة 

 .رار األشكال بطريقة معينة(كهو التكرار)ت

 (Balanceالتوازن )-8

يعطي التوازن الراحة في النظر لتصميم من خعالل توزيعع العناصعر واألشعكال والفراغعات بشعكل 

 أننوععع إلععىعمععودي، ويقسععم التععوازن  أوي بععين قسععمي الصععفحة، التععي يفصععلها خععط وهمععي افقععي و امتسعع

 هما: أنرئيسي

 (.pipes, 2008) التوازن الغير متماثلو  التوازن المتماثل -

  (Rhythm & Motionالحركة واإليقاع )  -9

 الهامة الذي يعتمد على )التكرار( في التصميم سسالحركة تولد الشعور باإليقاع، واإليقاع من أحد األ

 خالل تكرار نفس الموضوعضمنية من المرئي، الذي بدوره يبعد الملل،  والحركة في التصميم تكون  

 ه يتحرك.أنضاع مختلفة لإلشارة على أو المتحرك ب

 (Focal Pointنقطة اإلرتكاز ) -4

 وهي أول نقطة يسقط عليها نظر المشاهد في التصميم، ويجب أن تكون أكثر جذبًا في التصميم.
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 (Typographyالتايبوغرافي )

 و ةمتوازنعع هععالجعلين وتعععديلها هععي فععن ومهععارة تصععميم الحععروف الطباعيععة، مععن حجععم وتكععو  

عععن طريععق المعععادن  األحععرف طباعععة تععتم كانععتة علععى شععكل نصععوص مطبوعععة علععى صععفحات، و جذابعع

 الكمبيوتر.وفي العصر الحديث اصبح التايبوغرافي من مخرجات وعروض  المنقولة،

يجابعععُا فعععي تصعععميم قصعععص  أن توضعععع  أنيجعععب و  ،األطفعععالحجعععم الخعععط وأبععععاده تعععؤثر سعععلبًا وا 

ي، ويعنعععي مصععععطلح دبععععطريقععععة مدروسعععة، لتتناسععععب معععع القّصععععة والصعععور المرافقععععة للعععنص األوط بالخطععع

ات البصعرية التعي يخرجهعا تعأثير ماط كتابيعة والأنمن قياسات و  األحرفالتايبوغرافي هو كل ما له عالقة ب

 نجليزيعةاإلالعربية التختلعف كثيعرًا ععن  األحرف أنالمصمم من خالل إبداعة في إستخدام الخط، علمًا ب

يكععون المصعععمم  أنبيععة مّتصععلة بعضععها بععبعض. ويجععب العر  األحععرف أنويكععون محععور اإلخععتالف فععي 

( وهععي المسععافة بععين حععرف Kering(، ومصععطلح )Leadingبمعرفععة تامععة فععي المسععافات بععين األسععطر)

( هعي المسعافة Baseline shiftفعي الكلمعة الواحعدة، ) األحعرف( وهي المسعافة بعين Trackingوآخر، )

  Typefaces(.Baselineتحت الخط الرئيسي ) أوفوق  األحرفبين السطر الرئيسي وبين 

 .(2118 )القصاص، عبارة عن احد اشكال الحرف التابعة لعائلة حرف معين.

 ( وهي:Typefacesهنالك ثاللث أشكال لخطوط الطباعة )

1-  Serif  األحرف زاويةويحتوي أجزاء صغيرة في ( تسمىTabs) 

2- Sans-serif (  وهي التي ال تحتويTabs في زوايا )وتكون منها الحرف الغامق  األحرفBold 

Decorative  تكون بشكل زخرفي ملتويالتي  األحرف وهي. 
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 على شكل صور بصرية  األحرفتصوير النصوص و 

معن  األحعرفهذه  تأثيرشكل الحرف  في التصميم قد يحدث فرق كبير في الرسالة، ويكون  نإ

يمثل الخط في قصص  أنيجب النفور، و  أوابداء الرضا  سي كبير على المشاهد من ناحيةالنف بلجانا

، فقط النظري اليصال الفكرة عن طريق القراءة بلجانعلى ا دائماً التصويري وال يعتمد  بلجانا األطفال

قعام بعمعل العذي   (lewis caroll, the mouse’s taleس كعارول )للكاتعب لعوي األطفعالففعي قصعيدة 

ل صعاحب مقطوععة شععرية يكعون أو ه أنعتعم وصعفه ب، (17)الشعكلظعر أنلقصيدة على شكل ذيل الفعأره، ا

 األحرففيها ترتيب النص بشكل ذيل الفأرة كنوع من تصوير النص المقروء، ومن الكتب التي اظهرت 

 (.El Lissitzky’s, Art & Text, 2009على شكل شخصيات، )

 
 (17الشكل)

 ص في مضمون القّصةيوضح كيفية تفعيل الن 

 The Mouse’s Tale, Lewis Carroll 
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 المسافات بين الكلمات وحجم الخط في قراءة القّصة تخثير

واع الخطعوط و أحجامهعا وتناسعبها معع قصعص أنعيكون المصمم على علعم ودرايعة فعي  أنيجب 

(   Laura & Wilkins)لعورا هعويز و أرنولعد ويلكنعز أجعرى كعل معنحيعث والمراحعل العمريعة،  األطفعال

، وأحجعام الخطعوط األطفعالطفل للتحقق من موضوع  الدقة والسعرعة فعي القعراءة عنعد  121دراسة على 

معن  فعي األعمعار األصعغر األطفعال أنالنتعائج   كانعتوالمسافات المناسبة بين الكلمات فعي القصعص، و 

دنى المسععتوى حجععم الخععط وتقريععب المسععافات، ويتعع إنخفععاضسععنوات تععنخفض سععرعة ودقععة القععراءة ب 5-7

 لعععىو فعععي المراحعععل األ األطفعععال أنمعععن مشعععاكل بصعععرية بشعععكل ععععام، و  يععععانونالعععذين  األطفعععالكعععذلك فعععي 

ويكععون ذلععك ضععمن إطععار معععايير التصععميم  -ت بععين الكلمععات اومسععاف أحجععام خطععوط كبيععرة إلععىبحاجععة 

 (.Laura&Wilkins, 2003القرائة.)التي تتماشى مع نمو مهاراتهم في  -والطباعة

 (ILLUSTRATION)   م التوضيحية، التزينيةالرسو 

فهي تعطعي ، األطفالعناصر قصص  أهممن  (ILLUSTRATION)تعد الرسوم التوضيحية 

وفهععم الععنص مععن خععالل الرسععوم، وتثيععر  األطفععالالجمععالي للّقصععّة، وتسععهيل مهمععة القععراءة علععى  بلجانععا

ل شيء تقعع عليعه ععين الطفعل، و أفهي  مشاعر الطفل وحواسه من خالل عرض الرسوم  المحببة لديه،

تساعد في تفسير العديد من األفكار التي يصعب فهمها من خالل النص، وتساعد في تصعور  أنهاكما 

 .محتوى القّصة تصورًا صحيحًا بكل مضامينها

 أويمثععل بصععريا  ، يضععيءويوضععح، يشععرح  عمععل فنععي مطبععوع أوالرسععم التوضععيحي هععو رسععم و 

 أنالرسععوم التوضععيحية لألطفععال يمكععن ، وتصععميم تجععاري أوي أدبععابع يععزين نصععا مكتوبععا قععد يكععون ذا طعع

 مضعمون علعى ، كعل ذلعك يعتمعدرسعومات سعاذجة أومبسعطة جعدا، و  تكون متنوععة بعين الواقعيعة والخيعال

 (.graphicmama.com, 2017) .(18الشكل) ظرأن القصة، والفئة العمرية المستهدفة
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 التوضيحية المميزة في الرسوم األمثلة( من 18الشكل)

Ajubel Robinson Crusoe: A Wordless Book 

 

 (Layoutالنسق الطباعي )

وهو التخطيط والترتيب للعناصر البصرية في التصميم بشكل نهائي ليتم استنساخه ععن طريعق 

الطباعععة، ويتكععون النسععق الطبععاعي مععن عععدة عناصععر وهععي: الهععوامش، الشععبكات، القنععوات والفععراغ بععين 

 عنعععاوينالالطباععععة، القيعععادة، الععععروات وتعريفعععات الفقعععرات والمسعععافات بعععين الخطعععوط، األعمعععدة، خطعععوط 

 الرئيسية.
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 Alignment))المحاذاة 

 واع متعددة للمحاذاة في تنسيق الخطوط وهي:أنهنالك 

، وفيهععا تععتم محععاذاة الععنص مععن اليمععين اسععتخداماً  كثععروهععي األ :(Justify)المحععاذاة متوازيععة األطععراف -

الفراغعات البيضعاء بعين الكلمعات تبعدو علعى فيجب تطبيقها بشكل جيد لتجنب ظهعور الشعقوق، و واليسار 

 شقوق في جدار. على شكلطول النص 

 .: النص يكون متوازيا من جهة اليسارAlignment to left))اليسار إلىمحاذاة 

 اليمين.النص يكون متوازيا من جهة  :Alignment to right))اليمين  إلىالمحاذاة 

 (2118 )القصاص، .عناوينالغالبًا ما تستخدم في تنسيق  :Centered)المحاذاة المتوسطة ) 

 نوعين كحد اقصى. أويفضل استخدام نوع واحد من المحاذاة بين الخطوط  األطفالوفي قصص 

 (Gridsالشبكات )

 يقاععمل على التوازن واالت قياس أداة عبارة عنوهي وحدات عادية،  إلىهيكل يكسر الفضاء  

التععي تظهععر  سععقاط العناصععر والععتحكم بالمقاسععاتة إلساسععيألقاعععدة اال تكععون الشععبكات هععيو  سععجام،نواأل

تسععاعد المتلقععي بأخععذ المعلومععات مععن التصععميم التععي بععدورها فععي التصععميم و  األدوات أهععم هععي مععنو  بقععوة،

  (Ambrose, 2017 .)ساعد في عملية المونتاج واإلخراجتو بطريقة مريحة، 

 (Margins)  الهوامش

الفععععراغ المتععععروك حععععول مسععععاحة الععععنص للصععععفحة، ويهععععدف وجععععود  أووهععععي المسععععاحة البيضععععاء 

ععدة  إلعىالهوامش إلراحة العين عند القراءة، ويساعد على إظهار بداية النص ونهايته، وتقسم الهوامش 

 (2118 )القصاص، .الخارجي ،الداخلي ،السفلي، واع منها الهامش العلويأن
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 خراج النهائي للقصةواإل الطباعة

العنصر الفععال فعي  كانمع التطور المطبعي في جودة الطباعة وحركة االتصال والمواصالت   

البد من فكير في إخراج وتصميم أي مطبوعة عند التوجودة الطباعة هو السعر، و  اختيار االلة الطابعة

الصعفحة، ومعاهي خصائصعها  معرفة المقصود بالصفحة، ومعرفة العناصر الطباعيعة التعي تتشعكل منهعا

الصعدارة  كانتف ومساحة الصفحة نفسها، تها، وما العالقة بين مساحة النص الكلية للصفحة،استخداماً و 

للشرق االدنى باصدار قصص ذات جودة عالية بسبب قلة تكلفة االيدي العاملة وظهعر ذلعك معن خعالل 

 ( Morag, 2012&Martin ) اسعار الكتب المدرجة في االسواق.

 المراحعععلالطباععععة و  إلعععىي والعناصعععر الفنيعععة دبعععبنعععاء العمعععل الفنعععي المطبعععوع معععن العععنص األيبعععدأ   

والرجعوع  ،ة يجعب اتباعهعاأساسعيوجعود مخطعط رئيسعي للتصعميم ونقعاط  يعةأهممعع  النهائية بعد الطباعة،

القععوة فععي التصععميم التخطععيط الجيععد يعمععل علععى ، و يسععية المتعلقععة بتصععميم أي عمععل فنععيالمراجععع الرئ إلععى

 .اإلخراجوهي الطباعة و  الذي يؤثر بدوره على المراحل الالحقة

 اإلعتبارات الرئيسية من ناحية التكلفة المادية وضع -

 هذا العمل  يةأهموضع األهداف الرئيسية ومدى  -

 يتها في لفت النظر.هماستخدام الصور والرسومات المناسبة أل -

سععتخدمة فععي التنفيععذ مععع التصععميم مععن حيععث نععوع الععورق وجميععع مراحععل الم خامععاتالتتوافععق  أنيجععب  -

 التنفيذ، والتصميم هو الذي يضع الخطوط الرئيسية لمرحلة التنفيذ.

 ي أو ية على جميع الصفحات بالتسدبيجب توزيع النصوص األ -

 أنشعععاءع إبتكعععار افكعععار لبنعععاء القّصعععة معععع األخعععذ باإلعتبعععار المعععدارس الفنيعععة التعععي معععن خاللهعععا يسعععتطي -

 .(Pickens, 1985)  .التكلفة ووقت التنفيذ الرسوم.
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 واع الطباعةأن

 (Relief Printingالطباعة البارزة ) -0

 يعععالج الطريقععة هععذه وفععي الكيميععائيي أو اليععدويي مععن خععالل الحفععر االسععطح علععى الطباعععة وهععي 

 واالخعععر بعععارز اأهمأحعععد مسعععتويين ذا طباعيعععاً  سعععطحاً  النهائيعععة النتيجعععة تكعععون أن علعععى الطبعععاعي السعععطح

ية الشكل ومن خاللها يعلق الحبر فعي أنمنخفض، السطح البارز يأخذ الحبر من خالل آلة يدوية إسطو 

 الورق. إلىالسطح دون المناطق المنخفضة، وبعد وضع الورق على وجه السطح ينتقل الحبر 

 (Rotogravure Printingالطباعة الغائرة ) -8

ة أنمعععن خعععالل الحفعععر علعععى سعععطح اسعععطو  حفعععر السعععطح الطبعععاعي،وتعتمعععد هعععذه الطباععععة علعععى  

وبعععد تعبئععة الحبععر فععي المنععاطق المحفععورة، ومععن خععالل  يكيععة،كانالطريقععة المي أونحاسععية بواسععطة الليععزر 

تختلععف القععيم الضععوئية فععي هععذه الطباعععة حسععب الععورق، ف إلععىينتقععل الحبععر  اإلسععطوانةالضععغط بواسععطة 

 العمق المحفور)الغائر(، 

 (Lithographyباعة المستوية )الط-9

، بععدأت هععذه الطباعععة عععن طريععق الحفععر علععى ءالفصععل الععدهني للمععا هععذه الطباعععة علععى تعتمععدو  

األسطح المسعتوية للحجعر الجيعري بواسعطة األحمعاض وععزل المنعاطق المعراد طباعتهعا بالعدهن، ومعن ثعم 

 إلعععىة معععن اللعععوح المععععدني اسعععتخدمت ألعععواح الزنعععك بعععدل الحجعععر الجيعععري وتطعععورت معععن الطباععععة المباشعععر 

 فسيت.و طباعة غير مباشرة باستخدام الوسيط المطاطي الذي يعرف في وقتنا الحاضر بطباعة األ

 (.2114)الشريفي، 
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 اإلخراج الفني

تععاج تصععميم معععين فععي صععورته النهائيععة الجععاهزة أن أنهاوهععو جميععع العمليععات الفنيععة التععي مععن شعع  

 فيكي وهي:التصميم الجرا أسسمع مراعات جميع قواعد و لعملية الطباعة ويكون جاهز للنشر 

 معالجة الصور وتحضيرها. -

 ترتيب الصور ودمجها مع نص القصة.  -

خععالل  ترتيععب جميععع العناصععر بطريقععة منظمععة باسععتخدام المحععاذاة والهععوامش وبنععاء التصععميم مععن -

 في تنظيم التصميم. كبر( التي لها الدور األGrideالشبكات )

 الخاصة للطباعة. لوانظمة األأنام استخد  -

 .استخدام مقاسات الورق المناسبة لألطفالو  (layout)النسق الطباعي   -

 الصفحات

الصعععفحة هعععي وجعععه العععورق للقّصعععة وتحتعععوي علعععى مجمعععل التصعععميم العععذي تظهعععر فيعععه العناصعععر  
 أوكل أفقععي ة للتصععميم مثععل: الصععور، األشععكال، الخطععوط...ال  وتكععون هععذه الصععفحة عععادة بشععساسععياأل

للتعرقيم، وهعو  األطفعالمربع، وغالبًا ما تخضع هذه الصفحة في الكتعب والقصعص الخاّصعة ب أوعمودي 
 األطفعالالفصعل، وفعي قصعص  أونظام يساعد على تحديد الصفحة بسبب تسلسل األرقام حسب البعاب 

ًا أساسياإلخراج يعد  أنوبما  زوجية، أرقاماً فردية، بينما تأخذ اليمنى  أرقاماً العربية تأخذ المتون اليسرى 
التصععميم الجرافيكععي، فهععو يسععاعد فنععي اإلخععراج علععى توزيععع عناصععر التصععميم بطريقععة فنيععة،  أعمععالمععن 

 (2118)القصاص،  للقّصة.والتي تعمل مجتمعة على جذب الطفل القارئ 
ي يعطعع المععع طععالء هعو البنفسععجية، فععوق األشعععة طعالء: (Coting –Spot. UV)الالمــع الطــالء -

 المطبععوع الععورق سععطح علععى تطبيقععه ويععتم ،فععي الصععفحات الداخليععة أوجماليععة علععى أغلفععة القصععص 
 فعوق األشععة تتلقعى عنعدما تتصعلب التعي البنفسعجية فعوق األشععة باسعتخدام خاصة آلة على وعالجه

 .البنفسجية
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 ذاتعي ويكعون العورق إلعى يضعاف بالسعتيكي غعالف وهعو(: Lamination) ، تصـفيحالورق تشميع -

 الجمالية للورق. زيادة على ويعمل( مطفأ) المع غير أو أناللمع بحالة ويتصف اللصق

 من للقصة الفني االخراج في األمثل بالصورة وتظهر التصميم مراحل احد من وهي: (Fold) الطي -

 للقّصة.  فنية جمالية يعطي مما للصفحة مختلفة بأشكال طوي

 الععنقش يععتم خاللهععا ومععن للقّصععة الفنععي االخععراج مراحععل داحعع وهععي(: Embossing) والغــائر النــافر -

 اغارتهعععا أو االشعععكال بععععض أو األحعععرف مثعععل العناصعععر بععععض ابعععراز فعععي الكرتعععون أو العععورق علعععى

 . االبعاد ثالثي تأثير يعطي مما للداخل

 اللصعق أو الكبس بطريقة القّصة غالف يحتويه ما تثبيت مرحلة وهي(: Binding ) الفني التجليد -

 .الخارج من للقّصة النهائي للشكل العامة الهيئة وتنسيق الخياطةو 

 الفضي أو الذهبي باللون األحرف أو االشكال بعض كبس وهي(: Foiling  )الحراري الكبس -

 على غالف القصة. للعنوان

 يعطعي بحيعث القعص قالعب خعالل معن القصعص قعص عملية وهي(: Die Cutting ) القص قوالب -

  )www.formaxprinting.com(.الصفحات أو  لكتابل مختلفة اشكال

 

 

 

 

 

 

http://www.formaxprinting.com/
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 األطفالقصص  طباعة التقنيات المستخدمة في أهم

 نذكر منها ما يلي: األطفالفي طباعة قصص  استخدمت العديد من التقنيات

 (19الشكل) (Relief Printingتقنية الحفر ) -

 

   (19الشكل)

 Treasure Island, John Lawrence illustrations, 2009 

 (21الشكل) (Screen-printingالطباعة بواسطة الشاشة الحريرية )تقنية  -

 
  (21كل)الش

Bumblebee, bumblebee, do you know me?, by Anne Rockwell. 1999 
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Etching with Monoprinted color (21الشكل) ( ير )تقنية التهش  -  

 
 (21الشكل)

   Follow Me, Tusa, Tricia, 2011  /Palmer, 2012)) 

(22الشكل) ( Monotype & monoprint( - اسلوب المونوتايب  

 
  (22الشكل)

  Not Me!, Nicola Killen’s, Egmont, 2010 
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(23الشكل)   (Lithograph)    الليثوغرافي تقنية –   

 
  (23الشكل)

  Three Tales of My Father’s Dragon, by Ruth Chrisman, 1997 

Letterpress) (24الشكل)  ) األحرفتقنية طباعة  -  

 
 (24الشكل)

   Another Perfect Day, Ross MacDonald, 2002 
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(25الشكل) ( WOODCUT   )تقنية الحفر باأللواح الخشبية   -

  
 (25الشكل)

  A Symphony for the Sheep, Cynthia M. Millen  &Mary Azarian, 1996 

(28الشكل) ( Digital printmaking(  - الطباعة الرقمية  

 
 (28الشكل)

   Edward Hopper & the Carrot Crunch, illustrations Mike Smith’s 
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 المبحث الخامس

 المطبوعة والمصورة األطفالفي بناء قصص  الخاصة الجرافيكية الرؤى والمعالجات

 (The Work Spaceساحة العمل ) 

المناسعععب لعععه،  كعععانللقصعععص فعععي الم اإلنتعععاجبتجهيعععز سعععاحة العمعععل و  فنعععانفعععي الواقعععع يقعععوم كعععل 

لعععة الرسعععم المناسعععبة القابلعععة لتععععديل أو بالمعععدات المناسعععبة، تبعععدأ معععن الكرسعععي القابعععل لتغييععر الوضععععية وط

 العالية في العمل. الكفاءةالوضعية، لتعطي 

 (Office Setup) التجهيزات المكتبية  

مجهعزة بالمععدات الالزمعة  عن الحياة العادية تماماً هيز غرفة للرسم والتصميم تكون مفصولة تج

التركيعز علعى وضععية معع  هعا جميعع ظعروف بيئعة العمعل الصعحيحةللرسم والتصميم واإلخعراج، تجتمعع في

 (.Spot Light) ي يفضل إستخداموعند الرسم اليدو  وتوفر إضائة بيضاء واضحة،، الجلوس

 (Computer Equpmentوالتجهيزات الرئيسية  في جهاز الحاسوب ) المعدات 

اإلسترسععال،  يععة الععذي يسععاعد المصععمم فععي العمععل وإسععتخدام جهععاز كمبيععوتر متطععور بمواصععفات عال -

تكعون شاشعة  أنفي هعذا المجعال، معع التركيعز علعى  أكبربنسبة  (MACيكون من نظام) أنويفضل 

 ،(Full HDعلى األقل) أو (4K( وبدقة وضوح) LEDبتقنية)  نلواالكمبيوتر بجودة عالية تدعم األ

 ( لمعالجة الجهاز للرسوم بشكل أسرع.RAMورفع سعة ) ( لتخزين الملفات،SSDمع وجود تقنية )

فععي  أمععاي الرسععم، ( للرسععم اليععدوي علععى لععوح الكتروني،شاشععة اللمععس التععي تسععاعد فععDigitizerجهععاز ) -

 تكون ذات دقة عالية. أنيجب  الماوس الرسم عن طريق محال إستخدام نظا

 (.Inkjet, lazerو طابعة ملونة) (Scannerجهاز ماسح ضوئي) -
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 Graphic Design Software) المطبوعة األطفالبرامج التصميم الخاّصة في بناء قصص 

List) 

ة ( لمعالجعWord Processingي باسعتخدام برنعامج )دبعتبعدأ مرحلعة التصعميم فعي تنسعيق العنص األ - 

 .األخرىللبرامج  نتقالالنصوص قبل اإل

 .لوانفي األ فضلودبلجة الصور، وهو األ لوان( لمعالجة األAdobe Photoshopبرنامج ) -

( Layout( لتصععميم الصععفحة الرسععوم المرافقععة للنصععوص وتنسععيق )Adobe Illustrator) برنععامج -

 للقّصة.

فحات القّصععة بكامععل ملحقاتهععا لتكععون الععذي يعمععل علععى تنسععيق صعع (Adobe Indesigen) برنععامج -

 والطباعة. لوانجاهزة لمرحلة فرز األ

لتتوافعق معع محتعوى القصعص والرسعوم التوضعيحية فعي  (Fontتزويد الجهعاز بمجموععة معن الخطعوط) -

 القّصة.

 والماء...ال (. والدخان واقعية مثل النار أكثرات تأثير تاج أن( التي تساعد في Plug-ins) إضافة -

خطوط جديدة تتناسب مع الّقة والصور  أنشاء أو( لتعديل بعض الخطوط Font Grapher) امجبرن -

 والرسومات.
 

 (Color Separation) لوانفرز األ 

 .( في حالة الطباعة الورقيةCMYK)  لوانإستخدام نظام األ -

، درجعة لعون (255-1اللعون معن ) ( فعي حعال إخعراج نسع  احاديعةGRAY SCALEإستخدام نظام ) -

 B/W (Black & wite.)ونظام 

 (mckenzie, 2005 )في حال عرض القصص على الشاشة )الكترونيًا( (RGBإستخدام نظام )  -
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 ارشادات في معالجات في النصوص

 .استخدام فراغ واحد بين الجمل -

 .استخدام فراغ بين األسطر في الفقرات -

 .المسافة بين الجمل أقل من المسافة بين األسطر -

 .أساسيبشكل   Alignmentستخدام المحاذاة ا -

 .المسافة بين الفقرات ضعفين المسافة بين األسطر -

 (2118 )القصاص، الترقيم بالطريقة الصحيحة. عالماتاستخدام  -

 الترقيم عالمات

بععد كععل واحعد ، األقعواس، وأقععواس االقتبعاس ودائمعًا يوجعد فعراغ اط، النقعواصعلقبعل الف اتال يوجعد فراغع -

 .ذكره ا سبقممّ 

نعكس هعذه القاععدة عنعد تعيوجد فراغ قبعل األقعواس المفتوحعة، والقعوس المسعتطيل الشعكل اليمينعي ) ( و  -

 ال يوجد فراغ بعد هذا النوع من األقواس. ودائماً  ،اللغة العربيةالكتابة ب

 (.-) ال يوجد فراغ الواصلة أوبعد الفاصلة العليا  أوقبل  -

فععوق بعضععهما، الفاصععلة المنقوطععة، إشععارة االسععتفهام  توضعععان اللتععاننقطتععين يوجععد فععراغ دائمععَا قبععل ال -

شارة   (academy.hsoub.com )التعجب.وا 

 معالجات عامة

 من لون في اظهار نقاط تركيز للنص. أكثرفي نص القصة، عدم استخدام  األحرفلة ماإعدم  -

 .األطفالائدة في قصص عديمة الف نهاتجنب وضع خطوط مستقيمة تحت النصوص الكتابية أل -

، وال تجععل gridواع المحعاذاة فعي العنص معع االلتعزام باحعداثيات الشعبكة أنعتجنب استخدام العديد معن  -

 الهوامش ضيقة.
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تكعون الكلمععات متباععدة جععدًا  أنمتباعععدة جعدًا، وتجنععب  أوتكععون االسعطر متقاربععة )ضعيقة(  أنتجنعب  -

 (2118 ص،)القصا ك تفقد العالقة بينها.نعن بعضها أل

  ( وهو مناسب لألطفال.inch8*11 يكون قياس الصفحة في بناء القصة ) أنيفضل  -

 غرام. 141راق الداخلية و غرام، واأل 311ورق مناسبة لألطفال الغالف  أوزاناستخدام  -

 يفضل استخدام التسلسل اللوني للتعرف على الصفحات. -

 تحديد الفئة العمرية على الغالف. -

 إلبتكار والتجديدا محاولة -

 ( .tarapani, 2013). والقواعد للتصميم الجرافيكي سساتباع األ -

   Adobe, Liontype, Monotype) )   مدفوعة الثمنبعض المواقع للخطوط  -

 Moderns, Didone, Lineal:  واع الخطوط الحديثةأنبعض 

 الخطوط على الشكل التالي: ثخانةمعيار تدرج 

Ultra Light, Thin, Light, Regular, Semi Bold, Extra Bold, Black, Extra Black 

(openclassrooms.com) 
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 (27)المصدر الباحث( كما في الشكل) مثال مقترح لتصميم غالف قصص األطفال

 

 
 (27الشكل)
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  الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية

  (8117  ،الشاماتأبو )دراسة 

كمصدر للتعبير الفني في  األطفالعلى فاعلية إستخدام قصص هدفت هذه الدراسة للتعرف 

القصص المصورة  أن النتائج أهممن  كانو  ،ي لطفل ما قبل المدرسةاإلبداعتنمية مهارات التفكير 

، تنمي الذوق الجمالي لدى اطفال ماقبل المدرسة وتساعدهم في اكتشاف اسرار قدرة اهلل في الطبيعة

 .لي/البعديبه التجريبي القائم على التصميم القباستخدمت الباحثة المنهج ش

  (8117)عزالدين، دراسة 

ح المطبوعة مع التركيز على يًضااستخدام الحاسوب لكافة وسائل األ يةأهم إلىهدفت الدراسة 

 أنهاالتصميم وعناصره وكل األدوات التصميمية التي من ش أسساالهتمام بجودة التصميم، مع مراعاة 

 أثراستعرضت الباحثة ، الدور اإليجابي للحاسوب في هذه العملية أنوبي متكامل وناجحإخراج تصميم 

استخدام الحاسوب في  أنوأظهرت النتائج  ،حى إيجابا وسلباً يًضااستخدام الحاسوب على التصميم األ

 سسأيكون سلبيًا في حال عدم التقيد بمبادء التصميم و  أنحي يكون ايجابيًا ويمكن يًضاالتصميم األ

استخدم الباحث  تاج العمل الفني.نالعمل الفني، وعندما ينحصر المصمم في قدرات الحاسوب فقط أل

 .التحليل الوصفي منهج

 (8100)السبكي، دراسة 

الرسم الحر والرسم االخراجي وذلك لتأكيد تنمية الخيال  فن يةأهمإبراز  إلىهدفت هذه الدراسة 

ة في ربط العالقة بين المصمم و المنتج وفي ساهممصمم والموالتفكير والمالحظة واالبتكار لدى ال

ثابتة لتعليم فن الرسم والرسم اإلخراجي و في تنمية القدرات الفنية لطالب الهندسة والفنون  أسسعمل 
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 يةأهموتنبع ، النظرية والتطبيقية جوانبوالتصميم و ربط المصمم بتكنولوجيا العصر و الربط بين ال

ستخدام األدوات وأساليب التلوين الدراسة في تعليم  فن الرسم الرسم المنظور والرسم االخراجي الملون وا 

النتائج: الرسم الحر هو أساس أي عمل إخراجي، حتى  أهمومن  .متنوعة في الرسم اإلخراجي للمنتجال

 ،ية، والحاسوب هو مكمل للعملية التصميمية وليس أساس لهااإلبداعيتمكن المصمم من رفع القدرة 

 . التوصيات إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول عالقة الرسم الحر بالرسم اإلخراجي كانتو 

  (8100 )إبيرص،دراسة  

هدفت هذه الدراسة الي كيفية استخدام الصور والرسومات ومعالجتهما تقنيا بطرق واساليب 

وطرق اعدادها التي تنحصر  ،في عملية الطباعة ساسيالمرتكز األ نهاالطباعة الحديثة المختلفة أل

يكي ( وفصل كانل( وتصوير طباعي ) ميامن تصوير فوتوغرافي ورقمي )ديجيت ،في التجهزات الفنية

عديدة  إمكانياتمشكلة الدراسة في تقديم نظرية تطبيقية الثبات  كانتومونتاج واخراج فني، و  ألوان

الت الطباعة المختلفة ومعالجتهما لكيفية توظيف الصور والرسومات المختلفة وتوظيفهما في مجا

بطرق واساليب الطباعة الحديثة والتجهيزات الفنية من تصوير فوتغرافي ورقمي )ديجيتل( وتصوير 

 .التحليلي والوصفيالباحث المنهج  استخدم طباعي، ثم عرضهما بطريقة تحوي الفكرة والمضمون. 

  (8108 )محجوب,دراسة 

لى مفهوم الرسوم التوضيحية, ودورها في عملية التصميم هدفت هذه الدراسة إلي التعرف ع

، ومدى مناسبتها للسنين العمرية المختلفة ساسيواإلخراج الفني للكتاب المدرسي لمرحلة التعليم األ

والمعايير التي  سسوتحديد عيوب الرسوم التوضيحية، وما هي األ ،ساسيلطالب مرحلة التعليم األ

 أنالنتائج  أهممن ، و ساسيالمدرسي لمرحلة التعليم األية للكتاب توضع للرسوم التوضيح أنيجب 

موضوع الدراسة حاز بعضها على نسب  ساسيالرسوم المتضمنة في بعض كتب مرحلة التعليم األ

الموضوعة للرسوم  سسمرتفعة وبعضها على نسب منخفضة نسبيًا في درجة ارتباطها بالمعايير واأل
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ي لتالميذ مرحلة ر والرسوم بما يناسب المستوى العقلي والمعرفتوظيف الصو  يةأهمو  ،التوضيحية

الرسوم التوضيحية، واالهتمام باللغة البصرية الرمزية  يةأهمصت الدراسة على أو و  ،ساسيالتعليم األ

 استخدم الباحثذات الدالالت المتنوعة وضرورة االهتمام بالثقافة البصرية وتعليم مهارات قراءتها. 

 ضمون.منهج تحليل الم

 (8104 ،أحمد)دراسة 

لدعم وترسي   محاولةضرورة علمية مهمة وتطبيقية إلجراء هذه الدراسة فى  إلىفت الدراسة ده

فى إطار التعرف على فاعلية برنامج لتصميم قصص  األطفالوتنمية الوعي السياحي فى نفوس 

وهدفت الباحثة  ،مصورة لألطفال فى تنمية الوعي السياحي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

مدى فاعلية برنامج لتصميم قصص مصورة لألطفال فى تنمية الوعي السياحي لدى  على للتعرف

والشكل  المضمون من حيث له فاعليته كان البرنامج أنالنتائج  أهم كانتو ، تالميذ المرحلة االبتدائية

 ،لخاصة بالسياحة بوجه عاموكذلك من حيث المعلومات ا البرنامج على البنين والبنات. أثروامتداد 

له  كانالبرنامج  أنو  والعناصر الفنية وأساليب العرض التى يجب توافرها فى القصص المصورة

استخدمت الباحثة  .فاعليته على الطفل من حيث تقديم المعلومات الفنية البسيطة للقصص المصورة

 .التحليل الكيفي والكمي لتفسير النتائج بالدراسة التجريبية منهج
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 الدراسات األجنبية

Study (fang, 1996)   

ية دبعالقة وظائف الرسوم التوضيحية في النصوص األ يةأهمتهدف الدراسة للتعرف على 

من  األطفالشيوعا بين  أكثر نهابالنسبة للطفل القارئ وركز على القصص التي تحتوي الرسوم أل

النتائج التي  أهم، ومن ر اللغويات المستخدمةالطباعة والنص واألخذ بعين اإلعتبا إلىاإلشارة  خالل

الرسوم التوضيحية تلعب دور مهم لألطفال وتنميتهم فال بد للمعلمين  أنالدراسة هي  إليهاتوصلت 

جراءات الطباعة و  أكثريكونوا  أنورسامي الكتب المدرسية  حساسية عند وضع الصورة والنص وا 

 استخدم الباحث منهج قصة تعليمية واضحة للطفل.ال تكونتباه و نا  الرسوم التوضيحية تعطي جذب و 

 .)المالحظة( من خاللتحليل المضمون 

 (Rivera, 2006) Study 

من  ،لألطفالدايناميكية التفاعلية ال في األداة األطفالهدفت الدراسة للكشف عن مدى اعجاب 

سنوات،  11-7 من عمر يساعد في العملية التعليمية، مصور لألطفال تفاعلي تصميم كتاب خالل

(  وتخلل هذا الكتاب The Island of My Childhood Dreamsلهذا الكتاب اسم )  أعطتو 

 إلظهار واستخدمت الرسوماترسومات تتحدث عن جزيرة بورتريكو حيث نشأة الباحثة وترعرعت، 

 األطفالمدى تفاعل  ، لمعرفةرقمي كتاب تفاعلي إلىالكتاب  ثم طورة هذا، البعد الثقافي في الجزيرة

من الكتب الغير  أكثريهتمون بالكتب التفاعلية  األطفال أن النتائج أهممن  كانو الكتاب، في هذا 

 .تفاعلية. استخدمت المالحظة في التقييم
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 (Fisher, 2007) Study 

، من خاللها األطفالهدفت هذه الدراسة للتعرف على المعايير التي تحدد درجة امتياز كتب 

بناءًا على نقاط القوة والضعف تحت  األطفالط واألشكال المستخدمة في تصميم كتب مانوتحديد األ

واع المحاذاة في الكتابة وطرق أنمعايير تضمنت عائالت الخطوط الغير تقليدية والرسوم الديناميكية و 

قامت  حيث استخدام الشبكات، والتعرف على المعايير التي من خاللها يحدد درجة امتياز الكتاب

التصميم والطباعة ودراسة  جانبباحثة بعمل دراسة تحليلية لكل من الكتب الحائزة على جوائز من ال

للدراسة  ، واغلب الكتب التي اختيرتلتحديد االتجاهات من قبل دار النشر للناشرين واصحاب المطابع

 ،األطفال ثم قامت بعمل اربع تصاميم مختلفة لكتاب واختبرت عينة من ،سنه سابقة 15هي من اخر 

 هأناال  األطفالكتب  يةأهموعلى الرغم من  هأنواستنتجت الباحثة ، علوماتمن خالل جمع وتحليل الم

النص، وغالبا ما يتم مع  ويولى اهتمام ضئيل لدمج الصورة ،ال تصميمها المطبعيأهمغالبا ما يتم 

هناك  أنو  لقصة.كل من هذه األخطاء تحجب فهم ا ،استخدام المتغيرات المطبعية بشكل مفرط

وتؤثر في الطفل عند القراءة،  يةأهمذات  أنهااال  األطفالمتغيرات بسيطة يهملها المصممين في كتب 

وتوصي   .في العالم المحيط تأثيرالمصمم الجرافيكي يكون ملهم ومساعد ومجدد ومن مسؤولياته ال أنو 

استخدمت  ملية القراءة بشكل اعمق.واألمور التي تؤثر في ع األطفالطرق استمتاع  عمل تجارب لفهمب

 الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

 )vand  , 2012(Study 

ومن خالل  ،في التحدث عن قوة ترابط النصوص المكتوبة مع الصور الدراسةهدفت هذه 

اجراء تجربة على مجموعة من الطلبة على شكل فئتين منهم المغتربين ومنهم المحليين في طريقة 

طول  أنو  م،من الكال أكثرعلق في ذهن الطالب الصور ت أنالنتائج  أهم كانتوص، استيعاب النص
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يوجد ه أنو  عطي للطالب مفاتيح فهم النصت هي التي الصورة أنو  ،الفقرة اليؤثر على الفهم واإلستيعاب

  استخدمت الدراسة المنهج التجريبي. ،تحسن في أداء الطالب في النصوص المرفقة بالصور

(AygülAygün & OyaAbacı, 2014) Study 

 األطفالعن دور الصور والرسوم المرافقة للنصوص في كتب  هدفت هذه الدراسة للكشف

عينة الدراسة عشوائية  كانتتفحص القصص المصورة ، و  ،األطفالحياة  يتها فيأهمالمصورة، و 

-4العمرية من  ، للفئة 2113-2114، بين العامين قصة مصورة باللغة التركية 51عدد  مكونة من

ه يجب أنالنتائج  أهم كانتعن طريق مقابلة الخبراء وأخذ رأيهم في مناقشة هذه الدراسة، و  سنوات،  8

 األطفالاألخذ بمراحل النمو العرفي لدى  يةأهمي، مع دبتكون الرسوم والصور مناسبة للنص األ أن

في هذه  األطفالأخذ ارآء مربيات في هذا المجال قبل إصدار القصص، و  الميدانيينواستشارة الخبراء 

التنسيق التام بين المؤلف ورسام القّصة  يةأهمالمرحلة من اجل اصدار قصص ذات كفائة عالية، مع 

ية من خالل هذه الرسومات وتعزيز دور الرسامين والمصممين للقصص دون النظر دبلنقل الصورة األ

 .إستخدم الباحث منهج التحليل المسحي، عمالاألللشواغر التجارية إلعطاء قيم حقيقية لهذه 

 : ب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها والستفادة منهايتعقال

 : الحظ ما يليستعراض الباحث للدراسات السابقة من خالل ا

 تنميعة مهعارات التفكيعرلكمصعدر  األطفعالقصعص  يعةأهمفعي الدراسعات اتفقت هذه الدراسة معع بععض  -

 البصرية. موتنمية ثقافته موتوعيته ،األطفالعند والقراءة 

Rivera,2006))، (fang,1996) ، ( 2117،الشعععععاماتأبعععععو) ،Fisher,2007)،)،(2114 )أحمعععععد، 

AygülAygün & OyaAbacı,2014) ) 
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 بنععاءدور التصععميم الجرافيكعي فععي الكشعف عععن فععي  (Fisher,2007)تفقعت هععذه الدراسععة معع دراسععة ا -

 المختعارة فعي العينعة اختلفعت أنهعااال ، ، ودور المصعمم فعي هعذه العمليعةععةالمطبو  األطفعالقصعص 

 .الزمانو  كانوالم

لتععرف علعى المععايير التعي تحعدد درجعة امتيعاز ا فعي (Fisher,2007)دراسعة  إتّفقت هذه الدراسة مع -

 األطفععال قصععصمععاط واألشععكال المسععتخدمة فععي تصععميم ن، وتحديععد األمععن خاللهععا األطفععال قصععص

 في مشكلة الدراسة.وجه االختالف  كانكن ، ولعلى نقاط القوة والضعف بناءاً 

التصععميم ومعععاييره فععي  أسععساإللتععزام ب علععى كيععداتفقععت مععع الدراسععة الحاليععة فععي التأ بعععض الدراسععات  -

، (Fisher,2007) (2117)عزالعععععععدين،  راسعععععععة:مثعععععععل د متكامعععععععل ونعععععععاجح عمعععععععل إخعععععععراج تصعععععععميم

  ( (AygülAygün & OyaAbacı,2014 ،(2112)محجوب,

( Illustrationالرسععوم التوضععيحية ) يععةأهمفععي موضععوع  مععع الدراسععة الحاليععة الدراسععاتاتفقععت بعععض  -

عالقة وظعائف الرسعوم التوضعيحية فعي و  وتنمية الذوق الجمالي وفهم المضمون األطفالقصص في 

يكععون  أنص و سععجام الصععورة مععع الععنأنتوافععق و  يععةأهم فععي يععة بالنسععبة للطفععل القععارئدبالنصععوص األ

)عزالعدين،  (2117،الشعاماتأبعو ) :مثعل دراسعة العنصمعع الصعورة  دمجحساسية عند  أكثرالمصمم 

 ،محمعععععععععععععععود)، (2112)عبعععععععععععععععد المجيعععععععععععععععد ، (2112)محجعععععععععععععععوب,، (2111)السعععععععععععععععبكي،  ،(2117

2114)،(fang,1996) AygülAygün & OyaAbacı,2014) )، Rivera, 2006))، 

 (Fisher, 2007) (vand,2012). 

والتكنولوجيععة بالشععكل  اسععتخدام التقنيععات الحديثععة يععةأهمبعععض الدراسععات فععي  هععذه الدراسععة مععع قععتاتف -

 (2111)السبكي،  (2117)عزالدين،  دراسة تصميم والطباعة مثلال ومبادئ أسسالمناسب ضمن 

 (Rivera, 2006)  (AygülAygün & OyaAbacı,2014)( 2114 ،احمد) (2111)إبيرص،
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 للقّصة الفني والطباعي اإلخراج يةأهمعلى كيد بعض الدراسات في التأمع  هذه الدراسةاتفقت  -

 ،احمد) ،(fang, 1996) (2112)محجوب, دراسة: مثل واصدار قصص ذات كفائة عالية

 ،(AygülAygün & OyaAbacı,2014) (Fisher, 2007 ) (2117)عزالدين، ، (2114

  (Rivera, 2006) 

 تعأثيرفي االهتمام ببعض االمور البسيطة في التصعميم والتعي لهعا  (Fisher,2007 ) اتفقت دراسة  -

والمسعافات بعين الكلمعات والفضعاء بعين الخطعوط،  والهوامش استخدام الشبكات كبير في المتلقي مثل

 .الذي يحد من جمالية الملمس األحرفوعملية التتبع الكثيف بين 

التعي هعدفت  (Rivera, 2006)دراسعة  بعض الدراسات اهتمت في القصص التفاعليعة لالطفعال مثعل -

تصععميم  مععن خععالل ،لألطفععالدايناميكيععة التفاعليععة ال فععي األداة األطفععالللكشععف عععن مععدى اعجععاب 

 .مصور تفاعلي كتاب

واتفقت هذه الدراسة في   (2111)السبكي،  األخراجيراسات اهتمت في مجال الرسم الحر بعض الد -

 قبل البدئ في تنفيذ التصميم.فكار الرئيسية تعلم الرسم الحر لوضع اال يةأهمموضوع 

 .(2111 )إبيرص،جة الصور ومعال لوانفصل األ فيومن الدراسات التي اهتمت  -

 .يكانوالم يالزمانالمحدد و  عينة الدراسةمشكلة الدراسة،  في مع الدراسة الحالية لم تتفق أي دراسة -

وذلعك الحتعواء ة فعي العديعد معن التسعاؤالت، متععدد جوانعب فعي الباحعث السعابقة الدراسعات سعاعدت جميعع

ارشععادية فععي العديععد مععن  كانععتالعديععد مععن االفكععار البنائععة التععي تععم االسععتفادة منهععا، و  علععى مضععمونها

ت مختلفعععة بموضعععوع الدراسعععة الحاليعععة جعععاء أنراسعععة، اال النقعععاط المهمعععة، ودليعععل الباحعععث فعععي هعععذه الد

 المطبوععععة فعععي االردن والتعععي تكعععون األطفعععال درجعععة تعععوافر مععععايير التصعععميم الجرافيكعععي فعععي قصعععص

 منفردة على الصعيد المحلي من خالل البحث في الدراسات واألبحاث السابقة.
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 الفصل الثالث

 الطرق واإلجراءات
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 واإلجراءات الطرق

وثباتها  األداة وصدق اوأداته اوعينته االباحث في هذا الفصل منهج الدراسة ومجتمعه تناول

جرا ت الدراسةومتغيرا  .هاءاتوا 
 منهج الدراسة:

 وهو المناسب لدراسة الظاهرة المعنية بها هذه الدراسة التحليلي المنهج الوصفي الحالية الدراسة اتبعت

 :مجتمعهاو  الدراسة عينة

حيث  (2117-2118الدراسي)للعام  في األردن  األطفالقصص من  الدراسة عينة تكون 

 .في هذه القصص ميم الجرافيكيالتصدرجة معايير سيتم تحليل 
 :عينة الدراسة

 الصادرة من وزارة الثقافة والفنون في العام األطفالمجموعة قصص تكونت عينة الدراسة من 

 -:وهي( 5أنظر ملحق رقم ) ،( قصص5، وعددها )(2118-2117) 

 .غيمة تمطر سمكاً  -1

 .ضيف غريب في بيت الجدة -2

 .المغامرون الثالثة والشبح المارد -3

 .طف يكشف سرقةمع-4

 .ا أنمن  -5

مصمم يعملون في هذا  44مجموعة من المصممين الجرافيكيين وبلغ عددهم   مجتمع الدراسة:

 ، وجامعة الزيتونة(االهلية عمانجامعة  ،سطو الشرق األ)جامعة الجامعات  مناساتذة  وستةالمجال 
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ق لهم العمل في تصميم واخراج في األردن وقد سب المطابع وشركات التصميموالمصممين العاملين في 

 .قصص لألطفال

، قصص 5تحتاج اإلجابة على اداة الدراسة) االستمارة( الكثير من الوقت في تحليل  مالحظة:

 هذه الفئة من قصص، ترتب على ذلك اختيار 5سؤال في تحليل  175بنود االستمارة تحتوي اذ أن 

 من الذكور واإلناث. ص األطفالالمصممين الذين سبق لهم العمل في تصميم واخراج قص

 

  الدراسة مجتمع خصائص وصف

بالمهنة   متمثلة الدراسة، لمجتمع الديموغرافية الخصائص لواأل جزئها في الدراسة أداة تتناول

 المئوية والنسب ، اراتيوضح التكر التالي الجدول ،والعمر، والجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، و

 :اآلتي النحو على وهي خاصية لكل

  (1رقم) الجدول

 لمجتمع الدراسة الشخصية المعلومات

 

 النسبة العدد  

 %70.0 44 مصمم المهنة
 %30.0 6 جامعي أستاذ

 %50.0 25 سنة 35أقل من  العمر
 %50.0 25 أكثر أوسنة  35

 %75.0 40 ذكر الجنس
 %25.0 10 ثىأن

 %20.0 16 .أقل أوسنوات 5 الخبرة
 %80.0 34 تسنوا 5من  أكثر

 %35.0 21 أقل من البكالوريوس المؤهل العلمي
 %65.0 29 أعلى أوالبكالوريوس 
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 الدراسة: ةاأد

الخاصة بمعايير  اتالبيانلجمع  الباحث اعّدهاوهي عبارة عن إستمارة  الدراسةتصميم أداة تم 

قام  الباحث  ،راسةي األردن، ولتحقيق اهداف الدالمطبوعة ف األطفالالتصميم الجرافيكي في قصص 

 بتصميم األداة وذلك وفق اإلجرائات التالية:

 .األطفالت معايير التصميم الجرافيكي في قصص تناولاإلطالع على مجموعة من الدراسات التي  -1

 األطفالقصص إخراج تحليل مضمون دور التصميم الجرافيكي في  عن طريقالمالحظة: وذلك  -2

 المطبوعة في األردن.

خراج تصميم  فيالشخصيات المتخصصة المقابلة : مع  -3  .األطفالقصص وا 

 :وهي على النحو اآلتي محاوروتكونت هذه األداة من مجموعة من ال 

 :وتتكون من التصميم الجرافيكي أسسل: والمحور األ 

 نقطة اإلرتكاز-8  الفراغ -5  الحركة-4  اإليقاع -3  التوازن -2  الوحدة -1

 رافيكي ويتكون من: عناصر التصميم الجالثانيالمحور 

 القيمة الضوئية-5  لواناأل-4  عناوينال-3  الرسوم التوضيحية-2  نوع الخط -1

 الملمس-8  

 المحور الثالث:اإلخراج الفني للقصة ويتكون من

 دمج الصورة مع النص-4  األفكار المستخدمة-3  النسق العام للتصميم-2  المقاسات -1

 تقنية الطباعة-8  خاماتال-5

 للقصص المطبوعة وتتكون من اإلخراجع:معايير توافر المحور الراب

 تغطية بعض األسطح)طالء المع(-3  تصفيح الورق-2  التجليد الفني -1

 الطي-7  قالب قص األشكال-8  الكبس الحراري-5  تقنية الغائر والنافر-4
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 ويتكون من اإلنتاجالمحور الخامس:جودة 

 القصة جذابغالف -2  تحدد القصة الفئة العمرية على الغالف -1

 يساعد التباين والقطع على إظهار األفكار-4  الفقرات في القصة متماثلة ومتناسبة-3

 طباع ايجابي بعد التصفحأنتعطي -8  تلخص الرسوم والصور المحتوى-5  

 تصلح هذه القصة فعليًا لألطفال-8  األطفاليناسب الخط المستخدم قصص -7  

 المحليواإلخراج  اإلنتاجهذه القصة من -8  

 العربية إلىهذه القصة مقتبسة بكل تفاصيلها ومترجمة -11

اإلجابات على  كانتلى بحيث و الثالث األ محاورليكارت الخماسي مع ال  likertوقد استخدام مقياس 

 :النحو التالي

، 4، جيد جدا تقابل الدرجة 3، جيد تقابل الدرجة 2، متوسط تقابل الدرجة 1ضعيف تقابل الدرجة 

 .5تقابل الدرجة ممتاز 

 اإلجابات محصورة بين متوافر وغير متوافر. كانتفي المحور الرابع 

اإلجابات نعم، ال، ال  كانتليكارت الثالثي في المحور الخامس بحيث   likert واستخدم مقياس

 .أعرف

 صدق االداة:

 كمينمح ستةمن خالل عرضها على  ألداة الدراسةتم إستخدام إختبار صدق األداة الظاهري 

من ذوي الخبرة في مجال التصميم الجرافيكي لإلّطالع على فئات اإلستمارة،  (1ظر ملحق رقم )أن

، وقد تم اعتماد ى صالحيتها لتحقيق أهداف الدراسةمد واختيارتقيس المتغيرات  كانتوتقرير ما إذا 

، المحكمين من %81معيار الصدق على كل معيار من معايير التصميم الجرافيكي اذا اتفق عليه 
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وقام الباحث بتعديل اإلستمارة بناءًا على رأي المحكمين وأصبحت األداة بذلك صادقة في الدراسة 

 الحالية.

 

 :األداةثبات 

ععادة االختبعارأداة ثبعات  معن للتأكد        (، (test – retest الّدراسعة، تعم اسعتخدام طريقعة االختبعار وا 

بفاصعل زمنعي  مجتمعع الدراسعة( فعرد معن خعارج 11ونعة معن)اسعتطالعية مك عينعة علعى األداة تعم تطبيعق

معامععل الثّبععات باسععتخدام معامععل ارتبععاط بيرسععون، وبلععغ  بععين مرتععي التطبيععق وتععم حسععاب أسععبوعانمدتعه 

( كمعععععععا تعععععععم اسعععععععتخدام طريقعععععععة االتسعععععععاق العععععععداخلي كرونبعععععععا  1.88معامعععععععل الثبعععععععات بهعععععععذه الطريقعععععععة )

يبعين ( 2رقعم )(. والجعدول التعالي 1.81ذه الطريقعة ), وبلعغ معامعل الثبعات بهع(Cronbach Alpha)الفا

 معامالت الثبات 

 (8جدول رقم)

 معامالت ثبات أداة الدراسة

معامل ارتباط  المجال الرقم

 بيرسون

 كرونباخ الفا

 1.82 1.85 التصميم الجرافيكي أسسل: والمحور األ  1

 1.81 1.84 : عناصر التصميم الجرافيكيالثانيالمحور  2

 1.77 1.82 ر الثالث: اإلخراج الفني للقصةالمحو  3

 1.81 1.78 النهائية للقصص المطبوعة المخرجاتالمحور الرابع: معايير توافر  4

 1.85 1.81 اإلنتاجالمحور الخامس: جودة  5

 1.81 1.88 محاورالدرجة الكلية لل 
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 متغيرات الدراسة:

 ة وهي:المستقل اتالمتغير  -0

 جامعي أستاذصمم و م مستويانالمهنة ولها  -

 أكثرسنة ف 35سنة،  35، أقل من مستويانالعمر وله  -

 اثأن، ذكور و مستويانالجنس وله  -

 سنوات 5من  أكثرأقل،  أوسنوات  5، مستويانالخبرة ولها  -

 أعلى أوس و س، البكلوريو ، أقل من البكالوريمستويانالمؤهل العلمي وله  -

في  المطبوعة األطفالقصص  بناءالتصميم الجرافيكي في ر درجة توافر معاييالمتغير التابع:  -2

 .األردن

 المعالجة االحصائية:

 أداة الدراسة، لخال من ُجمعت التي اتالبيان لتحليل SPSS االحصائي التحليل ببرنامج االستعانةتم 

 :اآلتية اإلحصائية االختبارات واستخدمت

 حسب متغيراتها. مجتمع الدراسةلتكرار لوصف وا المئوية، متمثلة والنسب الوصفية اإلحصاءات -1

 ل وو المعياري، والرتبة والمستوى والدرجة لالجابة عن السؤال األ نحرافواال الحسابي، الوسط -2 

 : اآلتية الصيغة خلدل من ُحددت الدرجة

 1.33=     1-5=   األدنى    الحد – األعلى الحد =الفترة طول

 3ويات                     المست عدد                    

 (3جدول رقم ) :اآلتي النحو على الدرجات عدد ليكون
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 (9 (الجدول

 الحسابية للمتوسطات النسبية يةهماأل مستويات تقسيم

 الفترة الدرجة

 5 -76.3 المرتفعة

 ..76-4672 المتوسطة

 4677 -1 المنخفضة

 للتحقق من ثبات أداة الدراسة. Cronbach)معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة كرونباخ الفا -3

 .الثاني (، لالجابة عن السؤالANOVA) الخماسيتحليل التباين   -5

 جراءات الدراسة:إ

 هداف الدراسة:أتم العمل بها لتحقيق االجراءات التي 

 االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة -

لية من و األ اتالبيانوالمقابالت بوصفها وسائل رئيسية لجمع  ستبانةاالاعتماد  تمتنفيذ اداة الدراسة:  -

 اجل استخدامها في التحليل

 تحكيم االداة -

 الحصول على الموافقات الرسمية -

 تطبيق االداة -

 وتحليلها اتالبيانجمع  -

 استنباط النتائج وعرضها ومناقشتها -

  :من مصدرين اتالبيان: يتم جمع  اتالبيانطرق جمع  -

النظري السابق والذي يشمل الكتب والدراسات واالبحاث  دبوتجمع من األ الثانوية اتالبيان -1

 ة . يوحات الدكتوراه والشبكة العنكبوتر واطر اجستيوالمقابالت ورسائل الم

التي يتم تطويرها لهذا الغرض اعتمادا  مارةالمقابالت واالست من خالللية سيتم جمعها و األ اتالبيان -2

 .النظري الخاص بالموضوع وما يتعلق به من دراسات دباأل على
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 نتائج الدراسة

هععذه الدراسععة مععن خععالل اإلجابععة عععن أسععئلتها،  إليهععايتضععمن هععذا الفصععل عرضععًا للنتععائج التععي توصععلت 

 وعلى النحو اآلتي:

المطبوعــة فــي  األطفــاليكــي فــي بنــاء قصــص مــا درجــة تــوافر معــايير التصــميم الجرافل: والســؤال األ 

 ؟األردن

المعيارية لدرجة توافر  واالنحرافاتلالجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 

 ( ذلك.4ويظهر الجدول ) ، المطبوعة في األردن األطفالمعايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 (4الجدول )

لدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء المعيارية والرتب  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 المطبوعة في األردن  األطفالقصص 

 معايير التصميم الجرافيكي

المتوسط 

 الحسابي

 نحرافاال 

 الدرجة الرتبة المعياري

 منخفضة 5 0.67 2.15 الوحدة

 متوسطة 8 0.95 2.45 التوازن

 منخفضة 4 0.41 2.20 اإليقاع

 متوسطة 0 0.69 2.55 كةالحر 

 منخفضة 9 0.92 2.30 الفراغ

 منخفضة 6 0.85 1.75 نقطة.االرتكاز

 منخفضة  0.40 2.23 التصميم الجرافيكي أسسل: والمحور األ 

 متوسطة 0 0.83 2.55 نوع.الخط
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 متوسطة 0 0.51 2.55 الرسوم.التوضيحية

 منخفضة 6 0.88 1.65 عناوينال

وسطةمت 0 0.51 2.55 لواناأل   

 منخفضة 4 1.00 1.95 القيمة.الضوئية

 منخفضة 5 0.87 1.70 الملمس

 منخفضة  0.23 2.16 : عناصر التصميم الجرافيكيالثانيالمحور 

 منخفضة 9 0.64 2.25 المقاسات

 منخفضة 6 0.83 1.50 النسق.العام.للتصميم

 متوسطة 8 0.50 2.40 األفكار.المستخدمة

 منخفضة 4 0.81 2.15 دمج.الصورة.مع.النص

 منخفضة 5 0.88 1.85 خاماتال

 متوسطة 0 0.69 2.50 تقنية.الطباعة

 منخفضة  0.26 2.11 المحور الثالث: اإلخراج الفني للقصة

 منخفضة  1.80 8.07 محاورالدرجة الكلية لل

 

 األطفععالدرجععة تععوافر معععايير التصععميم الجرافيكععي فععي بنععاء قصععص  أن( 4يالحععظ مععن الجععدول )

(، 1.80معيعاري ) انحعراف( و 8.07منخفضعة، إذ بلعغ المتوسعط الحسعابي ) كانعتطبوعة في األردن الم

 -1.50المتوسععطات الحسععابية بععين ) تراوحععتفععي الععدرجتين المنخفضععة والمتوسععطة، إذ  سععسوجععاءت األ

التصعميم الجرافيكعي " الحركعة "، بمتوسعط  أسسل: و لى  في المحور األو (، وجاءت في الرتبة األ2.55

( وبدرجعععة متوسعععطة، وجعععاءت فعععي الرتبعععة االخيعععرة " نقطعععة 0.69معيعععاري ) انحعععراف ( و2.55سعععابي )ح

 ( وبدرجة منخفضة.0.85معياري ) انحراف( و 1.75االرتكاز " بمتوسط حسابي )
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: عناصععر التصعميم الجرافيكي"نععوع الخععط، والرسععوم الثععانيلععى  فعي المحععور و وجعاءت فععي الرتبععة األ

(  وبدرجععة متوسععطة،  1.51(، و )0.83معيععاري ) انحععراف( و 2.55بي )التوضععيحية "، بمتوسععط حسععا

( وبدرجععة 0.88معيععاري ) انحععراف( و 1.65" بمتوسععط حسععابي ) عنــاوينالوجععاءت فععي الرتبععة االخيععرة " 

 منخفضة.

تقنيعة الطباععة "، بمتوسعط  لى  في المحور الثالث: اإلخراج الفني للقصعة "و وجاءت في الرتبة األ

( وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة االخيرة " النسق العام 0.69معياري ) نحرافا( و 2.50حسابي )

 ( وبدرجة منخفضة.0.83معياري ) انحراف( و 1.50" بمتوسط حسابي ) للتصميم

مجتمعع بالنسبة للمحورين الرابع والخامس فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئويعة الجابعات  أما

 ج على النحو اآلتي:النتائ كانتعليها و  الدراسة

النهائية  مراحل اإلخراجمعايير توافر : المحور الرابع 

 6للقصص المطبوعة
النهائية للقصص المطبوعة في  مراحل اإلخراجتوافر لمعايير تم استخراج التكرارات والنسب المئوية 

 ( ذلك.5ويظهر الجدول ) ،المطبوعة في األردن األطفالبناء قصص 

 (5الجدول )

 النهائية للقصص المطبوعة مراحل اإلخراجت والنسب المئوية لمعايير توافر التكرارا

 متوفر غير متوفر 
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %0.0 0 %100.0 50 التجليد الفني
 %100.0 50 %0.0 0 تصفيح الورق

 %0.0 0 %100.0 50 تغطية بعض األسطح
 %0.0 0 %100.0 50 تقنية الغائر والنافر

 %0.0 0 %100.0 50 لكبس الحراريا
 %0.0 0 %100.0 50 قالب قص األشكال

 %100.0 50 %0.0 0 الطي
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( 51متعوافرة فعي القصعص بتكعرار بلعغ ) كانتمعياري تصفيح الورق والطي  أن( 5يالحظ من الجدول )

( فرد 51) غير متوافرة بتكرار بلغ كانتبقية المعايير  أن(، في حين %111فرد وبنسبة مئوية بلغت ) 

 (.%111وبنسبة مئوية بلغت ) 

 .اإلنتاجالمحور الخامس: جودة 

المطبوعة  األطفالفي بناء قصص  اإلنتاجلمعايير جودة تم استخراج التكرارات والنسب المئوية 

 ( ذلك.8ويظهر الجدول ) ،في األردن

 (6الجدول )

 اإلنتاجالتكرارات والنسب المئوية لمعايير جودة 

 نعم ال رفأعال  المعايير

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

100.0 50 %0.0 0 تحدد القصة الفئة العمرية
% 

0 0.0% 

100.0 50 %0.0 0 %0.0 0 غالف القصة جذاب
% 

100.0 50 %0.0 0 %0.0 0 الفقرات في القصة متماثلة ومتناسبة
% 

100.0 50 %0.0 0 %0.0 0 يساعد التباين والقطع على اظهار األفكار
% 

100.0 50 %0.0 0 %0.0 0 تلخص الرسوم والصور المحتوى
% 

100.0 50 %0.0 0 %0.0 0 طباع ايجابي بعد التصفحأنتعطي 
% 

100.0 50 األطفاليناسب الخط المستخدم قصص 
% 

0 0.0% 0 0.0% 

100.0 50 %0.0 0 %0.0 0 تصلح  هذه القصة فعليا لألطفال
% 

100.0 50 %0.0 0 %0.0 0 واالخراج المحلي اإلنتاجهذه القصة من 
% 

 إلىهذه القصة مقتبسة بكل تفاصيلها ومترجمة 
 العربية

0 0.0% 50 100.0
% 

0 0.0% 
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غير معروف  كان" األطفالمعيار "يناسب الخط المستخدم قصص  أن( 8يالحظ من الجدول )

  أن(، في حين %111 ( فرد وبنسبة مئوية بلغت )51في القصص بتكرار بلغ ) لمجتمع الدراسة

( فرد 51بتكرار بلغ ) مجتمع الدراسةغير موافق عليه  من قبل  كانتحدد القصة الفئة العمرية"  معيار"

مجتمع موافق على توافرها من قبل  كانتبقية المعايير  أنفي حين  (.%111وبنسبة مئوية بلغت ) 

 (.%111( فرد وبنسبة مئوية بلغت ) 51بتكرار بلغ ) الدراسة
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المطبوعة  األطفالدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص  هل تختلف: الثانيالسؤال 

 ؟باختالف متغيرات) المهنة، والعمر، والجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي( في األردن

توافر  درجةالمعيارية  واالنحرافاتلالجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 

المطبوعة في األردن باختالف متغيرات) المهنة،  األطفالمعايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 تلك المتوسطات. التالية تبين والجداول، والعمر، والجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي(

 

 (7الجدول )

جرافيكي في بناء قصص المعيارية درجة توافر معايير التصميم ال واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 المطبوعة في األردن باختالف  المهنة األطفال

 

المتوسط  العدد المهنة المعايير
 الحسابي

 المعياري نحرافاال 

التصميم  أسسل: و المحور األ
 الجرافيكي

 0.42 2.29 44 مصمم
 أستاذ
 جامعي

6 2.11 0.36 

Total 50 2.23 0.40 

: عناصر الثانيالمحور 
 افيكيالتصميم الجر 

 0.22 2.11 44 مصمم
 أستاذ
 جامعي

6 2.28 0.23 

Total 50 2.16 0.23 

المحور الثالث: اإلخراج الفني 
 للقصة

 0.23 2.15 44 مصمم
 أستاذ
 جامعي

6 2.00 0.30 

Total 50 2.11 0.26 

 الكلي

 0.21 2.18 44 مصمم
 أستاذ
 جامعي

6 2.13 0.23 

Total 50 2.17 0.21 
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية درجة توافر معايير 7لجدول )يالحظ من ا

المطبوعة في األردن باختالف  المهنة، إذ حصل  األطفالالتصميم الجرافيكي في بناء قصص 

(، وجاء في المرتبة االخيرة اصحاب فئة 2.18)مصمم( على أعلى متوسط حسابي بلغ ) اصحاب فئة

(، وكذلك وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 2.13سابي بلغ )جامعي(  بمتوسط ح أستاذ)

المطبوعة في األردن باختالف   األطفاللدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 .محاورالمهنة، في جميع ال

 

 (2) رقم الجدول

الجرافيكي في بناء قصص المعيارية درجة توافر معايير التصميم  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 المطبوعة في األردن باختالف العمر األطفال

 المعايير
المتوسط  العدد العمر

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري

 أسسل: و المحور األ
 التصميم الجرافيكي

 0.50 2.28 25 سنة 35أقل من 
 0.29 2.18 25 أكثر أوسنة  35

Total 50 2.23 0.40 

: عناصر الثانيالمحور 
 لتصميم الجرافيكيا

 0.25 2.12 25 سنة 35أقل من 
 0.22 2.20 25 أكثر أوسنة  35

Total 50 2.16 0.23 

المحور الثالث: اإلخراج 
 الفني للقصة

 0.25 2.22 25 سنة 35أقل من 
 0.22 2.00 25 أكثر أوسنة  35

Total 50 2.11 0.26 

 الكلي
 0.25 2.21 25 سنة 35أقل من 

 0.17 2.13 25 كثرأ أوسنة  35
Total 50 2.17 0.21 
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية درجة توافر معايير 8يالحظ من الجدول )

المطبوعة في األردن باختالف  العمر، إذ حصل  األطفالالتصميم الجرافيكي في بناء قصص 

وجاء في المرتبة االخيرة  (،2.21سنة( على أعلى متوسط حسابي بلغ ) 35)أقل من  اصحاب فئة

(، وكذلك وجود فروق ظاهرية بين 2.13(  بمتوسط حسابي بلغ )أكثر أوسنة  35اصحاب فئة )

المطبوعة في  األطفالالمتوسطات الحسابية لدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 محاوراألردن باختالف  العمر، في جميع ال

 (9) رقم الجدول

المعيارية درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص  واالنحرافاتالحسابية  المتوسطات

 المطبوعة في األردن باختالف الجنس األطفال

 المعايير
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري

 أسسل: و المحور األ
 التصميم الجرافيكي

 0.44 2.26 40 ذكر
 0.29 2.17 10 ثىأن

Total 50 2.23 0.40 

: عناصر الثانيالمحور 
 التصميم الجرافيكي

 0.25 2.13 40 ذكر
 0.15 2.23 10 ثىأن

Total 50 2.16 0.23 

المحور الثالث: اإلخراج 
 الفني للقصة

 0.26 2.07 40 ذكر
 0.22 2.23 10 ثىأن

Total 50 2.11 0.26 

 الكلي
 0.24 2.15 40 ذكر
 0.10 2.21 10 ثىأن

Total 50 2.17 0.21 
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية درجة توافر معايير 8يالحظ من الجدول )

المطبوعة في األردن باختالف  الجنس ، إذ حصل  األطفالالتصميم الجرافيكي في بناء قصص 

ب فئة (، وجاء في المرتبة االخيرة اصحا2.21ثى( على أعلى متوسط حسابي بلغ )أن) اصحاب فئة

(، وكذلك وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 2.15)ذكر(  بمتوسط حسابي بلغ )

المطبوعة في األردن باختالف  الجنس ،  األطفالتوافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 .محاورفي جميع ال

 (01الجدول )

ر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص المعيارية درجة تواف واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 المطبوعة في األردن باختالف الخبرة األطفال

 المعايير
المتوسط  العدد الخبرة

 الحسابي
 نحرافاال 

 المعياري

 أسسل: و المحور األ
 التصميم الجرافيكي

 0.33 2.17 16 .أقل أوسنوات 5
 0.43 2.25 34 سنوات 5من  أكثر

Total 50 2.23 0.40 

: عناصر الثانيلمحور ا
 التصميم الجرافيكي

 0.40 2.08 16 .أقل أوسنوات 5
 0.19 2.18 34 سنوات 5من  أكثر

Total 50 2.16 0.23 

المحور الثالث: اإلخراج 
 الفني للقصة

 0.17 2.08 16 .أقل أوسنوات 5
 0.28 2.11 34 سنوات 5من  أكثر

Total 50 2.11 0.26 

 الكلي
 0.14 2.11 16 .أقل أوسنوات 5
 0.23 2.18 34 سنوات 5من  أكثر

Total 50 2.17 0.21 
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية درجة توافر 11) رقم يالحظ من الجدول

المطبوعة في األردن باختالف  الخبرة، إذ حصل  األطفالمعايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

(، وجاء في المرتبة االخيرة 2.18ات( على أعلى متوسط حسابي بلغ )سنو  5من  أكثراصحاب فئة )

(، وكذلك وجود فروق ظاهرية بين 2.11أقل(  بمتوسط حسابي بلغ ) أوسنوات 5اصحاب فئة )

المطبوعة في  األطفالالمتوسطات الحسابية لدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 محاورميع الاألردن باختالف  الخبرة، في ج

 

 (00) رقم الجدول

المعيارية درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 المطبوعة في األردن باختالف المؤهل العلمي األطفال

المتوسط  العدد المؤهل.العلمي المعايير
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

 أسسل: و المحور األ
 الجرافيكي التصميم

 0.47 2.45 21 أقل من البكالوريوس
 0.32 2.12 29 أعلى أوالبكالوريوس 
Total 50 2.23 0.40 

: عناصر الثانيالمحور 
 التصميم الجرافيكي

 0.27 2.05 21 أقل من البكالوريوس
 0.20 2.22 29 أعلى أوالبكالوريوس 
Total 50 2.16 0.23 

المحور الثالث: اإلخراج 
 للقصة الفني

 0.26 2.19 21 أقل من البكالوريوس
 0.25 2.06 29 أعلى أوالبكالوريوس 
Total 50 2.11 0.26 

 الكلي
 0.28 2.23 21 أقل من البكالوريوس

 0.17 2.13 29 أعلى أوالبكالوريوس 
Total 50 2.17 0.21 
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درجة توافر  ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية11) رقم يالحظ من الجدول

المطبوعة في األردن باختالف  المؤهل العلمي ،  األطفالمعايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

(، وجاء في 2.23إذ حصل اصحاب فئة )أقل من البكالوريوس( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

ذلك وجود (، وك2.13أعلى(  بمتوسط حسابي بلغ ) أوالمرتبة االخيرة اصحاب فئة )البكالوريوس 

فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص 

 .محاورالمطبوعة في األردن باختالف  المؤهل العلمي ، في جميع ال األطفال

الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  كانتولتحديد فيما إذا 

(1.15≥α) تم  تطبي(ق تحليل التباين الخماسيANOVA وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو ،)

 (:12) رقم الذي يوضحه الجدول

 (08) رقم الجدول

درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص لاليجاد داللة الفروق  الخماسيتحليل التباين 

 العمر، والجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي(المطبوعة في األردن باختالف متغيرات) المهنة، و  األطفال

مصدر 
 التباين

مجموع  المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

 المهنة

التصميم  أسسل: و المحور األ
 0.929 0.017 0.001 1 0.001 الجرافيكي

: عناصر التصميم الثانيالمحور 
 0.314 0.893 0.014 1 0.014 الجرافيكي

المحور الثالث: اإلخراج الفني 
 0.835 0.160 0.003 1 0.003 للقصة

 0.724 0.430 0.007 1 0.007 الكلي

 العمر
التصميم  أسسل: و المحور األ
 0.929 0.017 0.001 1 0.001 الجرافيكي
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: عناصر التصميم الثانيالمحور 
 0.864 0.064 0.001 1 0.001 الجرافيكي

إلخراج الفني المحور الثالث: ا
 0.206 0.213 0.004 1 0.004 للقصة

 0.642 0.737 0.012 1 0.012 الكلي

 الجنس

التصميم  أسسل: و المحور األ
 0.934 0.017 0.001 1 0.001 الجرافيكي

: عناصر التصميم الثانيالمحور 
 0.031 الجرافيكي

1 
0.031 

1.977 0.125 

المحور الثالث: اإلخراج الفني 
 0.337 0.053 0.001 1 0.001 للقصة

 0.417 0.369 0.006 1 0.006 الكلي

 الخبرة

التصميم  أسسل: و المحور األ
 0.859 0.103 0.006 1 0.006 الجرافيكي

: عناصر التصميم الثانيالمحور 
 0.243 0.829 0.013 1 0.013 الجرافيكي

المحور الثالث: اإلخراج الفني 
 0.146 1.065 0.020 1 0.020 للقصة

 0.305 1.106 0.018 1 0.018 الكلي

المؤهل.الع
 لمي

التصميم  أسسل: و المحور األ
 0.275 0.604 0.035 1 0.035 الجرافيكي

: عناصر التصميم الثانيالمحور 
 0.697 0.510 0.008 1 0.008 الجرافيكي

المحور الثالث: اإلخراج الفني 
 0.636 0.746 0.014 1 0.014 للقصة

 0.461 1.782 0.029 1 0.029 الكلي

 الخطأ

التصميم  أسسل: و المحور األ
 الجرافيكي

2.551 44 0.058   

: عناصر التصميم الثانيالمحور 
   0.016 44 0.690 الجرافيكي

المحور الثالث: اإلخراج الفني 
   0.019 44 0.826 للقصة

   0.016 44 0.716 الكلي
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 الكلي

التصميم  أسسل: و المحور األ
    49 3.078 كيالجرافي

: عناصر التصميم الثانيالمحور 
    49 1.026 الجرافيكي

المحور الثالث: اإلخراج الفني 
    49 1.237 للقصة

    49 0.852 الكلي
 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى( 12) رقم تشير النتائج في الجدول

(1.15≥α) المطبوعة في األردن  األطفالرافيكي في بناء قصص لدرجة توافر معايير التصميم الج

قيم )ف(  إلىباختالف متغيرات) المهنة، والعمر، والجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي(، استنادًا 

 أن(، مما يعني 0.929-0.125( وبمستوى داللة بين  )0.017-1.977المحسوبة إذ بلغت بين )

عن مهنهم، وعمرهم، وجنسهم، وخبرتهم، ومؤهالتهم واحدة بصرف النظر  مجتمع الدراسةوجهات نظر 

 العلمية.
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 مناقشة النتائج والتوصيات

 المطبوععة األطفعالالكشعف ععن دور التصعميم الجرافيكعي فعي تطعوير قصعص  إلعى  الدراسعة هعذه هعدفت

 ئها.التصميم الجرافيكي في بنامعايير ، من خالل تحديد درجة توافر في األردن 

 :لواأل  بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة الأو 

 المطبوعة في األردن ؟ األطفالما درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في قصص 

معا درجعة تعوافر مععايير التصعميم الجرافيكعي فعي قصعص  ،لو األ سعةراالد سعؤال نتعائج أظهعرت

التصعععميم  أسعععسلعععى وهعععم )و العععثالث األ محعععاوربدرجعععة منخفضعععة لل تكانعععالمطبوععععة فعععي األردن  األطفعععال

( 2.17الجرافيكي(،)عناصر التصميم الجرافيكي(،)اإلخراج الفني للقصة(،حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 : اآلر  العحت عل  ورمت معاقش  هيه العتائج ،(0.21معياري) انحرافو 

 كعانو ، المنخفضعةو   المتوسعطة درجتينفعي الع هذا المحعورجاء  :التصميم الجرافيكي أسسمحور  -1

 لى بدرجة متوسطة، وجائت نقطة اإلرتكاز في الرتبة األخيعرةو معيار الحركة في هذا المحور بالرتبة األ

 .وبدرجة منخفضة

مجعال تصعميم  قد تعزى هعذه النتيجعة فعي بععض الحعاالت لععدم الخبعرة الكافيعة لعدى المصعمم فعي

األكعععاديمي بالشعععكل الصعععحيح، وفعععي بععععض  بلجانعععمعععن ا تأهيعععل بعضعععهمععععدم ، وربمعععا األطفعععالقصعععص 

تحديععدًا،  األطفععالالحععاالت يرتكععب المصععممين اخطععاء بسععبب نقععص الخبععرة الكافيععة فععي تصععميم قصععص 

فععي تصععميم  إعالنيععةاخععر بسععبب ضععغط العمععل المتنععوع ممععا يجعععل المصععمم يّتخععذ قععرارات  جانععبومععن 

وفعععععي محتواهعععععا رسعععععالة، وتؤكعععععد دراسعععععة  هعععععذه القصعععععة موجهعععععة لألطفعععععال أنالقصعععععة دون التركيعععععز فعععععي 

(Fisher,2007) ال تصعععميمها أهمعععغالبعععا معععا يعععتم  هأنعععاال  األطفعععالكتعععب  يعععةأهمعلعععى العععرغم معععن  هأنععع

الععنص، وغالبعا مععا يعتم اسععتخدام المتغيعرات المطبعيععة معع  ويععولى اهتمعام ضععئيل لعدمج الصععورة ،المطبععي
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ل النتععائج التحليليععة يظهععر ضعععف فمععن خععال ،كععل مععن هععذه األخطععاء تحجععب فهععم القصععة ،بشععكل مفععرط

التركيعز معن قبعل  ضععف تظهرالتي منخفضة التي جاءت بدرجة   الوحدة أنشاءتركيز المصممين في 

فععوق الحععد المطلععوب  ألععوانفععي اسععتخدامه عععدة خطععوط مختلفععة، وربمععا بسععبب اسععتخدام درجععات المصععمم 

 ومزدحم. مما يعمل على االرتباك في التصميم ويظهر العمل بشكل غير موحد

ت جعاء والحركعة منخفضة،جاء بدرجعة   االيقاعو، متوسطةالذي جاء بدرجة  التوازن عن أما 

نخفاضالفراغ و استخدام و ،  متوسطةبدرجة   .متوسطةجاء بدرجة  في التصميم توفر نقاط التركيز ا 

دين، )عزالععوتؤكعد دراسعة  التصعميم الجرافيكعي، أسعستعدل علعى ععدم االهتمعام ب ربمعاهعذه النتعائج   

 اخراج تصميم ناجح.  أنهاوعناصر التصميم الجرافيكي التي من ش أسسمراعاة  يةأهمفي  (2117

نخفاضـو العدرجات  توسـط إلعىأخرى لهذه النتعائج التعي أدت  أسبابوتعزى   أسعسفعي محعور  هاا 

التصميم الجرافيكي هو قلة اهتمام المصممين بعمل رسوم يدوية للعمل )سكتش( ليجعل له مخزون في 

دراسعة  إليهعاالهام المصمم إليجعاد الوحعدة والتعوازن...ال ( التعي هعدفت  أنهاسترسال األفكار التي من شا

تنميععة الخيععال والتفكيععر  فععي كبععرلععه الععدور األالرسععم الحععر والرسععم االخراجععي  فععن أنبعع (2111)السععبكي، 

الرسم الحر هو ، فنتجربط العالقة بين المصمم و المة في ساهموالمالحظة واالبتكار لدى المصمم والم

ية، والحاسعوب هعو مكمعل للعمليعة اإلبداعأساس أي عمل إخراجي، حتى يتمكن المصمم من رفع القدرة 

 .التصميمية وليس أساس لها

 محور عناصر التصميم الجرافيكي: -8

بدرجعععة متوسعععطة، وجعععاءت فعععي الرتبعععة  لعععىو والرسعععوم التوضعععيحية فعععي الرتبعععة األ نعععوع الخعععط جعععاء  

 اآلر  العحت عل  ورمت معاقش  هيه العتائج " بدرجة منخفضة. عناوينلااالخيرة " 
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فعي اختيعار الخعط  المصعمم  تسرعيكون السبب  أنمحتمل درجة متوسط، من الالذي جاء ب نوع الخط -

الصعوبات بعض  أو عدم توفر خطوط عربية متنوعة على جهاز المصمم، وربماالمناسب للقصة، 

 تعامل مع برامج التصميم.ال التي يواجهها المصمم في

اعتماد المصمم على  إحتمالية إلى ى السبب في ذلكويعز  ة متوسطةجاء بدرج الرسوم التوضيحية -

، ومن لموضوع القصةتنتمي  األحيانالتي ال تكون في اغلب  اإلنترنتشبكة  علىالرسوم المتوفرة 

 رافية من خالل الحاسوب،تاج رسوم توضيحية احتأنفي  متوسط الخبرةآخر يكون المصمم  جانب

كما  ،سسبسبب االعتماد التام على الحاسوب في الرسوم التوضيحية دون مراعاة المبادئ واأل أو

حي يكون ايجابيًا يًضااستخدام الحاسوب في التصميم األ أن (2117)عزالدين، جاء في دراسة 

)السبكي، وأكد  ،الفني العمل أسسيكون سلبيًا في حال عدم التقيد بمبادء التصميم و  أنويمكن 

 ندرة اخر جانب، ومن الحاسوب هو مكمل للعملية التصميمية وليس أساس لها أن (2111

 أناألردنية والتي  من الممكن  األطفالالمصادر للرسوم التوضيحية التي تناسب طبيعة قصص 

الرسوم  يةأهمفي  (2112)محجوب,وتؤكد دراسة  يستفيد منها في حال عدم مقدرته على الرسم.

التوضيحية، واالهتمام باللغة البصرية الرمزية ذات الدالالت المتنوعة وضرورة االهتمام بالثقافة 

 .البصرية وتعليم مهارات قراءتها

 gridاستخدام الشبكات  قلة االهتمام في إلىفي ذلك  رجة منخفضة ويعزى السببجاء بد عناوينال -

الداخلية والخارجية على  عناوينالعند مشاهدة  اظرعين النفهي التي تريح  ،بالطريقة الصحيحة

عدم مراعاة المصمم  إحتمالية، مع العنوانلم تدعم الخطوط جمالية  األخرى سبابالغالف، ومن األ

واع مختلفة من الخطوط خارج نطاق أنالستخدامه  أو عناوينالالحجام الخطوط المستخدمة في 

 .التي اعتمدها في التصميم
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ثالث  أوالمصمم لم يلتزم بتحديد لونين  أندرجة متوسطة مما يدل على ب جاء تخدمةالمس لواناأل  -

المرحلة  إلىعدم اتباع فكرة التسلسل اللوني بين الصفحات ليرشد المتلقي  أوفي التصميم،  ألوان

 .بشكل عام لوانالخبرة المتوسطة للمصمم في مجال نظرية األ إحتماليةالتالية في القصة، مع 

لعدم مقدرة المصمم على التحكم بالمساحات ك درجة منخفضة، ويعزى ذلبجاء  م الضوئيةالقي - 

االستخدام الخاطئ للهوامش والمحاذاة  األحيانالقيم الضوئية، وفي بعض  إلظهاربطريقة صحيحة 

 من القيم الضوئية. كبراأل بلجانبين العناصر يفقد التصميم ا

الذي  األحرفف بين ملية التتبع الكثيفي ذلك لع سباباأل د تعزىرجة منخفضة. قبدجاء  المالمس - 

 إلظهارلعدم تطرق المصمم  أو، (Fisher,2007 ) يحد من جمالية الملمس كما جاء في دراسة 

 المالمس من خالل التصميم.

بدرجة "،  الطباعة تقنيةلى " و جاءت في الرتبة األ :المحور الثالث اإلخراج الفني للقصة -9

 . منخفضةوبدرجة "  للتصميم العام النسقءت في الرتبة االخيرة " ، وجامتوسطة

 :أسبابفي هذا المحور لعدة  المنخفضو  المتوسطوتعزى هذه الدرجة بين 

المحتملة في ذلك عدم التقيد بالمقاسات المناسبة  سبابدرجة منخفضة، ومن األب جاء المقاسات -

بسبب التكلفة المادية بشكل عام تم  أوسابقًا، النظري  دبوالتي تم ذكرها في األ األطفاللقصص 

استخدام مقاسات جاهزة بغض  وربما استخدام مقاسات ال تترك زوائد تالفة في ملزمة الطباعة،

 . األطفالالنظر عن فاعليتها في مجال 

عدم تقيد المصمم  إحتمالية إلى ويعود ذلك رجة منخفضةت الدجاء Layout النسق العام للتصميم -

 النظري.    دبالرئيسة التي تم ذكرها في األ Layout ر النسق العامبعناص
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السبب في ضرورة البحث من قبل المصمم في  متوسطة، ويعزىبدرجة  جاءت األفكار المستخدمة -

 قبل البدء في التصميم لتكتمل الفكرة لدى المصمم قبل البدء في التصميم واإلطالع موضوع القصة

   . وهي من النقاط المهمة

مفاتيح فهم  للطفلعطي ت هي التي الصورة أندرجة منخفضة، ت الجاء دمج الصورة مع النص -

درجة معيار دمج الصورة مع النص تعزى لعدم تآلف النص  إلنخفاض سباب، ومن األالنص

ه أن (AygülAygün & OyaAbacı,2014)ي مع الرسوم والصور، كما جاء في دراسةدباأل

 إنخفاضالمحتملة في  األخرى سبابي، ومن األدبصور مناسبة للنص األتكون الرسوم وال أنيجب 

التحكم بالنصوص الكتابية بالطريقة الصحيحة في عدم تمكن المصمم  إحتمالية هذه الدرجة هو

اتفقت هذه  بالشكل الصحيح. Grid والهوامش والشبكات Alignللمحاذاة  الخاطئ استخدامه وربما

 .(Fisher, 2007 )  (vand, 2012) النتائج مع دراسة

مال تخفيض التكاليف المادية، التي تحول لحساب الدرجة منخفضة وذلك إلحتت جاء خاماتال -

 النشر والتوزيع واأليدي العاملة وتكاليف الطباعة.

مدى  أو، جانبالتكلفة المادية من  إلى سباباألدرجة متوسطة وتعزى ت الجاء تقنية الطباعة -

الخبرة  توفر إلحتماليةوربما آخر،  جانبالعاملة على طباعة القصة من تطور معدات المطبعة 

آخر تلعب تكاليف الطباعة  جانبالكافية لقسم اإلخراج الفني في اختيار التقنية المناسبة، ومن 

  في اختيار التقنية المناسبة للطباعة. هاًمادورًا 

 ص المطبوعة.المحور الرابع معايير توافر التشطيبات النهائية للقص - 4

، في القصص متوافرة كانت (،Folding) والطي(، Lamination)معياري تصفيح الورق نإ

، (%111( فرد وبنسبة مئوية بلغت) 51بتكرار بلغ ) غير متوافرة كانتبقية المعايير  أنفي حين 

ض األسطح متوفرة مثل تغطية بعالوتعزى هذه النتيجة للتكلفة المادية للعديد من هذه المعايير غير 
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ات على الغالف تأثير ( والتجليد الفني للقصة، مع مالحظة عدم توفر  Spot-UVبالطالء الالمع ) 

الغائر والنافر  أوفي الغالف باستخدام تقنية الكبس الحراري  األحرفظهار إ جانبمن  عناوينوال

بالنسبة  أماالتقنيات،  بسبب التكلفة المادية لهذه أوالمطبعة ويعزى ذلك لعدم توفر هذه التقنيات في 

( فرد وبنسبة 51جاء بتكرار بلغ )و  غير متوفر كان( Die cuttingقالب قص األشكال )لمعيار 

 أو، عدم وجود المعدات الخاصة بذلك في المطبعة إلحتمالية، ويعزى ذلك (%111مئوية بلغت) 

، والتكلفة المادية "الدراسةعينة " األطفالعدم طرح المصمم الستخدام هذه التقنية في قصص  إلحتمالية

 تكون سيد الموقف في هذا النوع من التقنيات.

 : اإلنتاجمس جودة االمحور الخ -5

 د السبب في هذه النتيجة، ويعو "عروف"ال ا ت االجابةكان األطفاليناسب الخط المستخدم قصص  -

لقصص  الخط ناسبةمفي لمحايدة مناسبة هذه الخطوط بين الجيد والمتوسط واالقل جمالية  يعزىو 

 )2112 )محجوب، االهتمام باللغة البصرية ذات الدالالت المتنوعةقلة و بالطريقة المثلى،  األطفال

 " أعرفت النتيجة بالشكل الحيادي "ال فجاء

دل على قلة االهتمام من قبل مصممين ، مما ي"ال" ت االجابةكان تحدد القصة الفئة العمرية -

منها، عدم قدرة  أسباب، ويعزى ذلك لعدة على الغالف ة العمريةفي تحديد الفئ األطفالقصص 

 األحيانالمصمم على التفريق بين الفئات العمرية والمعايير التي تناسبهم في التصميم، وفي بعض 

من  أكبرال تحدد القصص الفئة العمرية على الغالف لتستطيع دار النشر بيع القصة لشريحة 

الفئة العمرية التي صممت لها القصة، وفي قليل من الحاالت  الفئات العمرية بغض النظر عن

 من االهتمام بمضمون القصة. أكثريكون االهتمام في البيع 

 .مجتمع الدراسةمن قبل  موافق على توافرها كانتبقية المعايير  أنفي حين  -
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 :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة :ثانياً 

المطبوعـة فـي األردن  األطفـالالتصـميم الجرافيكـي فـي بنـاء قصـص هل تختلف درجـة تـوافر معـايير 

 باختالف متغيرات )المهنة، العمر، الجنس، الخبرة والمؤهل العلمي(؟

لدرجة توافر  (α≤1.15)عند مستوى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلىتشير النتائج 

األردن باختالف متغيرات) المهنة،  المطبوعة في لتصميم الجرافيكي في بناء قصص األطفالمعايير ا

-1.977قيم )ف( المحسوبة إذ بلغت بين ) إلىوالعمر، والجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي(، استنادًا 

مجتمع وجهات نظر  أن(، مما يعني 0.929-0.125( وبمستوى داللة بين  )0.017

مرهم، وجنسهم، بصرف النظر عن مهنهم، وعمتشابهة ومتقاربة بشكل كبير وذلك  الدراسة

 وخبرتهم، ومؤهالتهم العلمية.

ذلك أن جميع المجيبين على اإلستمارة هم يعملون في مجال التصميم الجرافيكي في ويعزى 

 ،8مصمم ومن فئة دكتور جامعي عدد  44وعددهم  المطابع وشركات التصميم الجرافيكي في األردن

األثر األكبر في تقارب وجهات النظر مع سبق لهم تصميم واخراج قصص لألطفال، مما كان له وقد 

 ابية في جميع المتغيرات.وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحس

ا هممصمم فكأل أوجامعي  أستاذبين  تأثيري ذه النتيجة أقد ال تحدث طبيعة المهنة في ه :المهنة -

ويستطيع اإلجابة له وجهة نظره ويستطيع تمييز األسئلة المطروحة بحكم العمل في هذا المجال، 

مييز المعايير المطروحة في بناء القصص، طيع تيكون في موقع الناقد ويست أنه يمكن أنبحكم 

 األحسن واألدق واألمثل. إلىطامحًا التغيير والوصول 

 في جميع المحاور، يوجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية باختالف متغير العمر و  :العمر - 
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توفر الفكرة المكتملة لدى المصمم نظر واحدة بصرف النظر عن العمر بسبب ويعزى ان وجهات ال

 المستفتى في هذه الدراسة.

كال الجنسين في مجال التصميم، كون هذا المجال من المجاالت  إنخراط إلىويعزى ذلك  :الجنس -

من فيها بصرف النظر عن الجنس، هذا ما يؤكده وجود العديد  اإلبداعالحديثة والتي يمكن 

 .األطفالالمصممين المبدعين من كال الجنسين، وجل اهتمامهم السعي لبناء قصص 

 فأنهويعزى ذلك لمعرفة الجميع في موضوع المعايير وشيوعه بحكم العمل في هذا المجال،  :الخبرة - 

يكون جميع من له عالقة في هذا المجال ملمًا في معايير التصميم الجرافيكي في بناء  أنيتحتم 

التصميم، عناصر التصميم، اإلخراج الفني، التشطيبات النهائية، وجودة العمل،  أسسصة مثل الق

اذ انه سبق الذكر بأن طبيعة المصممين المجيبين على  تعتبر من البديهيات لديهم، أنهاحيث 

ومن جانب آخر بسبب سهولة الوصول واإلَطالع  تصميم قصص لألطفال، االستمارة قد سبق لهم

لمعلومات الخاصة في هذا الجانب من خالل شبكة االنترنت للتعرف على ماهية المعايير السريع ل

لعدم  أدىمما  خبرة الكافية للتعرف على بعضها،المطروحة في االستمارة في حال عدم توفر ال

 وجود فروق في اإلجابة.

ال يتطلب مؤهل قد يعزى ذلك بسبب مستوى اإلدراك لدى الجميع في اإلجابة، و  :المؤهل العلمي -

نخراط في مجال التصميم وبديهيات اإل اتأساسيعلمي عالي المستوى، حيث يعتبر ذلك من 

دور التجربة العملية  كان، وربما األطفالهم في بناء وتطوير قصص نايمإعن  الجرافيكي، فضاًل 

 في عدم وجود فروق في متغير المؤهل العلمي. ثرلها األ كانفي مجال التصميم هي التي 
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 (0ملحق رقم )

 اإلستمارة بشكلها المبدئي

 

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

ص األطفـال يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان )درجة توافر معايير التصـميم الجرافيكـي فـي بنـاء قصـ
 المطبوعة في االردن( .  

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التصميم الجرافيكـي مـن جامعـة الشـرق 
األوسط , وبعد مراجعـة األدب العلمـي فـي هـذا المجـال يقـدم الباحـث هـذه االسـتمارة إلبـداء رأيكـم فـي 

 يـةأهمالمتميزة في هـذا المجـال ولمـا لـرائيكم مـن مدى مصداقيتها من خالل خبرتكم العلمية والعملية 
(  في مجال البحث , فإن الباحث يرجو إبـداء رأيكـم فـي صـالحية الفقـرات المـذكورة ووضـع إشـارة )

في الحقل في حالة صالحية الفقرة من حيث مناسبة الصياغة اللغوية , وانتمائها للمجال , ووضـوح 
 الفقرة . 

 في حالة أنها غير صالحة في الحقل × ( ووضع إشارة ) 

كما يرجو إبداء مقترحاتكم بزيادة بعـض المقترحـات أو حـذفها , أو دمجهـا أو تعـديلها إذا كـان  ذلـك 
 ضروريًا .

 قصة لألطفال من العينة المتيسرة. 81ستكون الدراسة على 

 سيحدد تدريج الفقرات بخمس مستويات )ممتاز،جيدجدًا،جيد،متوسط،ضعيف (

 جود فقرات تحدد بمعيار)متوفر،غير متوفر(باإلضافة الى و 

 ووجود فقرات تحدد بمعيار)نعم،ال،الأعرف(

 وتقبلوا شكر الباحث وتقديره .

 

 

 



119 

 

 استبيان مصممين قصص األطفال: المحور األول

  نعم     ال   احياناً  

 هل انت مختص في مجال تصميم قصص األطفال ؟    

 هل سبق لك أن عملت في مجال تصميم    

 قصص خاّصة لألطفال؟ 

 

ــــــة الطباعــــــة      ــــــل ســــــبق أن قمــــــت باإلشــــــراف علــــــى مرحل ه
 لقصص األطفال؟

 

ــــى تصــــميم رســــوم توضــــيحية      ــــك أن عملــــت عل ــــل ســــبق ل ه
 لقصص األطفال ؟

 

ـــــديك فكـــــرة مكتملـــــة عـــــن المراحـــــل العمريـــــة للطفولـــــة      هـــــل ل
وماهيــــة التصــــاميم والرســــوم الخاصــــة فــــي كــــل مرحلــــة عنــــد 

 طفالتصميم قّصة لأل

خــراج      هــل لــديك معلومــات مكتملــة عــن جميــع مراحــل تنفيــذ وا 
 قصص األطفال ؟

 

هـــل تســـتطيع تمييـــز قصـــص األطفـــال المحليـــة عـــن القصـــص     
 المستوردة؟

 

 هل جمالية التصميم تساعد في زيادة عدد القراء    

اذا طلــــب منــــك تصــــميم قّصــــة خاّصــــة لألطفــــال هــــل ســــتقوم     
 بذلك؟
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 الثاني: مالحظات المصمم عن القّصة المحور

 ال اعرف ممتاز جيد متوسط ضعيف 

      جاذبية غالف القّصة

      سهولة تصفح القّصة

ترتيب الفقرات في القّصة متماثلة وصحيحة 
 ومتناسبة

     

      جمالية الخطوط المستخدمة

      المحاذاة واألبعاد في الفقرات

      ألوان األحرف مناسبة

      تعبئة األحرف بلون صحيحة

      تسلسل األلوان في القّصة

      كفاية المعلومات في كل صفحة

      كيف ترى القصة بشكل عام

      المقاسات العامة للقّصة

      حجم الخط المستخدم في النصوص

      موقع عنوان القّصة على الغالف 

ة تناسب الرسوم التوضيحية مع المرحل
 العمرية للقّصة

     

      تناسب الرسوم التوضيحية مع ثقافة المجتمع

      وضوح الطباعة للقصّصة

      األفكار المستخدمة في الرسوم التوضيحية

      اإلخراج العام للقصة

      الحالة النفسية اثناء التعامل مع القّصة
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 ال اعرف ال نعم 

    القّصة هل اللون منظم لتعرف فقرات

    هل اللون ينظم الفقرات والصفحات والمعاني

هل يساعد التباين بين الصفحات والقطع على 
 اظهار األفكار

   

    هل يساعد الطوي في جذب القارا

    هل التركيز بين العنوان والفقرات متجاذبين

    هل يساعد وزن الورق في التصفح

رف على هل يساعد التسلسل اللوني في التع
 الصفحات

   

    هل تلخص المحتوى المحتوى

    هل تصلح فعليًا لألطفال

    هل تعطي انطباع ايجابي بعد التصفح

    هل تحدد القّصة مرحلة النمو الفكري للطفل 

    هذه القّصة من اإلنتاج واإلخراج المحلي

هذه القّصة مقتبسة  بكل تفاصيلها  ومترجمة الى 
 العربية
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 المحور الثالث: المعايير المتوافرة في قصص األطفال
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 (8ملحق رقم )

 قائمة بخسماء المحكمين لإلستمارة

 

 الجامعة التخصص االسم ت

 سطو جامعة الشرق األ  تصميم جرافيك الدكتور متولي محمد عصب ستاذاأل 0

 سطو جامعة الشرق األ  تصميم جرافيك الدكتور احمد حسين وصيف ستاذاأل 8

 األهلية عمانجامعة  تصميم جرافيك الدكتور ستار الجبوري 9

 سطو جامعة الشرق األ  تصميم جرافيك الدكتور باسم عباس علي العبيدي 4

 جامعة الزيتونة االردنية تصميم جرافيك الدكتور محمد منصور حسن اسماعيل 5

 سطو جامعة الشرق األ  تصميم جرافيك الدكتور ماهر عبده يوسف 6
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 (9ملحق رقم )

 اإلستمارة بصورتها النهائية
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 (4ملحق رقم )

 سطو من جامعة الشرق األ  مهمةتسهيل كتب 
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 (5ملحق رقم )

 قصص األطفال ) عينة الدراسة (
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