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 دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية

 في االردن الصناعية األطراف 

 دإعدا

 لبنى علي حسين الحديثي

 إشراف

 عوض الشيمي االستاذ الدكتور

 الملخص
 

وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي دور تهدف هذه الدراسة لمعرفة 

في األردن، كما و تهدف للتأكيد على دور وسائل التصميم الجرافيكي  الصناعية بأهمية األطراف 

 .في األردنالصناعية يق فهم أكبر وأعمق لألطراف المطبوع كأداة رئيسة في تحق

تطوير وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع لوأتت هذه الدراسة أيًضا بهدف تقديم مقترحات 

عن طريق استخدام تقنيات حديثة في التصميم الجرافيكي تساعد على رفع كفاءة وسائل التصميم 

اعتمدت على المنهج بمشاكل فاقدي األطراف، حيث الجرافيكي المطبوع كأداة رئيسة لتعريف المجتمع 

الوصفي االستداللي لتناسبهما مع أغراض الدراسة، وقد اشتمل مجتمع الدراسة على فئتين : كانت 

والبالغ عددهم  - الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –األولى من طلبة الجامعة األردنية 

مراجعي قسم التأهيل في مستشفى الثانية لمجتمع الدراسة من ( طالب وطالبة، وتكونت الفئة 128)

  .البشير التابع لوزارة الصحة

واشتملت عينة الدراسة في الفئة األولى لمجتمع الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من طلبة 

وزعة حيث بلغ عدد االستبانات الم -الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –الجامعة األردنية 



 س
 

ات لعدم ( استبان3%(، واستبعاد )85( استبانة أي ما نسبته )102داد )( استبانة، وتم استر 120)

( استبانة أي 99اكتمال إجابة أفراد العينة عليها بشكل كامل، وبلغت االستبيانات الخاضعة للتحليل )

كلية العلوم  –%( من مجموع االستبانات الموزعة على طلبة الجامعة األردنية 82.5ما نسبته )

 . الصناعية والتأهيل قسم األطراف 

دراسة فقد اشتملت على عينة عشوائية بسيطة من مراجعي أما العينة في الفئة الثانية لمجتمع ال

( استبانة لعينة من 100قسم التأهيل في مستشفى البشير، حيث بلغ عدد االستبانات الموزعة )

%(، واستبعاد 80( استبانة أي ما نسبته )80تم استرداد )مراجعي قسم التأهيل في مستشفى البشير، و 

( استبانة، أي ما نسبته 76لغت االستبيانات الخاضعة للتحليل )( استبانات لعدم كفايتها، حيث ب4)

  .%( من مجموع االستبانات الموزعة على مراجعي قسم التأهيل في مستشفى البشير76)

ها : استخدمت الدراسة عدة أساليب إحصائية من ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها

 Pearson) ، واختبار(Skewness) واختبار اختبار الوسط الحسابي، واإلنحراف المعياري،

Correlation)ومعامل االتساق ، (Cronbach Alpha)واختبار ، (One Sample T-Test) 

  .إلنسانيةالحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية وا (SPSS) واستخدام برنامج

ثر بشكل أظهرت الدراسة العديد من النتائج كان أهمها أن التصميم الجرافيكي المطبوع يؤ 

في األردن، وأن استخدام الطباعة الثالثية الصناعية فعال على زيادة الوعي لدى محتاجي األطراف 

محتاجيه من في األردن ، ويشجع على استخدامه لدى الصناعية األبعاد يساهم في تطوير األطراف 

 .الناحية العملية والنفسية

المصممين الجرافيكيين بتصميم وفي ضوء هذة النتائج أوصت الدراسة بضرورة اهتمام 

من خالل عرض  ، واستخدام األساليب التحفيزية للمبتورينالصناعيةالمطبوعات الخاصة باألطراف 

 .صطناعيةالصوًرا تجسيدية لألفراد قبل وبعد تركيبهم لألطراف ا
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Abstract 

 

 The aims of this study are to investigate the role of the printed 

graphic design tools in raising the awareness of the importance of Prosthetic-

Artificial limbs, and to ascertain the role of printed graphic design tools as a 

key tool in achieving substantial and deeper understanding of prosthetic 

limbs in Jordan. In addition to that, this study aims to present proposals to 

improve and develop printed graphic design tools through the use of modern 

graphic design techniques that help to increase the efficiency of printed 

graphic design tools as a main means to inform the society of people's 

problems of lost limbs. The study adopted the descriptive approach as it is 

appropriate for the purposes of the study. 

         The study population consisted of two categories: the first category 

included (128) male and female students of the University of Jordan - the 

College of Science and Rehabilitation of the prosthetic limbs department. 

The second category of the study population consisted of attendants to the 

rehabilitation department of Al Bashir Hospital of the Ministry of Health.  

           The study sample of the first category included a small random 

sample of students, and the number of the distributed questionnaires was 

(120) of which (102) that is (85%) were retrieved, and (3) questionnaires 

were rejected for incomplete answers by respondents. The analyzed 
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questionnaires were (99) that is (82.5%) of the total distributed 

questionnaires over the students of the University of Jordan - Faculty of 

Science and Rehabilitation of the prosthetic limbs department.        

          The study sample of the second category included a small random 

sample of attendants, and the number of the distributed questionnaires over 

the attendants was (100) questionnaires of which (80) that is (80%) 

questionnaires were retrieved and (4) questionnaires were excluded for their 

inefficiency. The number of analyzed questionnaires was (76) that is (76%) 

of all distributed questionnaires over attendants to the rehabilitation 

department at Al Bashir Hospital. 

         To achieve the objectives of the study and to test its hypotheses, the 

study used several statistical methods, including mean, standard deviation, 

Skewness test, Pearson Correlation test, Cronbach Alpha consistency 

coefficient, One Sample T-Test, and SPSS statistical program for social and 

human sciences. The study showed several results, the most important of 

which is that printed graphic design has an effective impact on raising 

awareness among the prosthetic limbs needy in Jordan, the use of three-

dimensional printing contributes to the development of prosthetic limbs in 

Jordan, and encourages its use among the needy practically and 

psychologically.  

          In light of these results, the study recommended that graphic designers 

should pay attention to the design of the printings of the prosthetic limbs, 

and to use motivational methods for the amputees by presenting images of 

individuals before and after their prosthetic limbs. 

  



 ق
 

Keywords: 1. Designer 2. Graphic Design 3. printed Graphic Design   

4. Artificial limbs / Prosthetic limbs5. Awareness. 

 

Future Prospects: 

1. The impact of graphic designs of prosthetic limbs on the psychological 

factor of the patient. 

2.  the extent of the use of printed graphic designs of prosthetic limbs in 

hospitals 

3.  the extent of interest of graphic designers in designs related to 

prosthetic limbs.
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 1-1 :المقدمة

منطلق قد تنوعت الى أن وصلت ل التصميم الجرافيكيإن آليات توظيف التقنيات المتوفرة في 

 .وزيادة الوعي بها ،وتسليط الضوء عليها ،ةنسانياإل كيفية التفاعل مع القضاياو نسانية، الحالة اإل

يضاحية في المساعدة على تغيير قناعات إعتباره وسيلة بإالمطبوع ميم الجرافيكي يتضح دور التص

المتلقي بالموضوعات المبهمة والتي قد يصعب فهمها للمجتمع لمادة سهلة الفهم تسهم في حل 

 .مشكالتال

إلى تختلف األسباب التي تدفع األطباء لتركيب طرف اصطناعي للمرضى، فبعضها يعود 

 .)2017www.dw.com/ar,) خلقيعيب  أحيانا أو فع إلى بتر األطرافأسباب مرضية تد

في تحسين  الصناعية سهمت التطورات الطبية والتكنولوجيا الحديثة فيما يختص باألطراف أ

 في المجتمع حياة من فقدوا أطرافهم ألي سبب كان، وتحويل حياتهم لشكل أكثر طبيعية وإنتاجاً 

)makkahnewspaper.com,2015www.(. 
بدائية الصنع تستخدم من األخشاب، ثم تطورت  الصناعية ي البداية كانت األطراف ف

ومع التقدم الهائل والصناعات مع الثورة الحديثة من حيث مادة التصنيع والشكل  الصناعية األطراف 

، ثم ظهر المفصل لخفة وزنه حتى ال يعيق الحركة من البالستيكبتكارات تم صناعة األطراف إلوا

هذه األطراف تحاكي بشكل كبير أعضاء اإلنسان، ويمكنها أن تقوم بوظائف  إللكتروني، وأصبحتا

  (.(www.dailymedicalinfo.com  الصناعية ليد دقيقة مثل ا

 1999ردنية الهاشمية عام ألبالمملكة ا الصناعية طراف ألول كلية متخصصة في اأتأسست 

جهزة ألوا الصناعية طراف ألردن باألالرئيسي تزويد ا ولى في المنطقة وكان هدفهاألوتعتبر هي ا

المساندة لتحسين نوعية حياة المرضى ليصبح لديهم القدرة على العودة لحياتهم الطبييعة لممارسة 

 (.2018/11/12 ،)مقابلة مع ا. هدىنشاطهم 
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صعوبات عديدة لعدم وجود وعي كافي  في األردن الصناعية تخصص األطراف واجه 

دى إلى وجود فجوة كبيرة أمما  الصناعية طراف عالنية المتعلقة باألإلوندرة توفر الحمالت اللمجتمع 

كأداة رئيسية لرفع عالن المطبوع إلا والمؤسسات الداعمة لهم وهنا يأتي دور األطراف يبين فاقد

  .طراف البديلةجتماعي في المجتمع المحلي لألإلالوعي ا

فع الوعي والمميزة لر جرافيكي المطبوع لمكانته المهمة تأتي هنا اهمية وسائل التصميم ال

ثيره الفعال على المتلقي وهو يعتبر كوسيلة مهمة أهميته وتألجتماعي في كافة المجتمعات نظرا اإل

قتصادية بهدف التأثير على جتماعية والثقافية واالاالتستخدم في مجاالت كثيرة قد تخص الحياة 

 (. 2ص 2009 )عفاف،قناعهم إفراد المستهدفين و ألا

 1-2 مشكلة الدراسة:

 :منها ردنألفي ا الصناعية طراف ألاتواجه  هنالك العديد من المشاكل التي

باألطراف  الوعيوستتتتتتتتتتتائل التصتتتتتتتتتتتميم الجرافيكي المطبوع في عملية نشتتتتتتتتتتتر  استتتتتتتتتتتتخدامندرة  •

 عند المجتمع األردني. الصناعية 

 .الصناعية طراف ألالمتعلقة با ةالمطبوع ةالجرافيكي التصاميمضعف  •

 الصناعية تواصل بشكل فعال بين المنظمات والمؤسسات المتخصصة باألطراف قلة وجود  •

 عالن في األردن.وشركات اإل
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 1-3 أهداف الدراسة:

التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية األطراف  التعرف على دور •

 في األردن.الصناعية 

المطبوع كأداة رئيسية في تحقيق فهم أكبر  لتصميم الجرافيكيعلى دور وسائل ا التعرف •

 باألردن.الصناعية وأعمق لألطراف 

 . الصناعية تطوير إطار نظري وفكري عن وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع، واألطراف  •

إستخدام تقنيات حديثة تطوير وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع عن طريق م مقترحات لتقدي •

كفاءة وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع كأداة ميم الجرافيكي تساعد على رفع في التص

 رئيسية لتعريف المجتمع بمشاكل فاقدي االطراف.

 1-4 أهمية الدراسة:

لنشر الوعي باألطراف  وسائل التصميم الجرافيكي المطبوعتكمن أهمية البحث في دراسة و تقييم دور 

 باألردن. ناعية الص

 ن تستفيد من البحث:أيمكن الجهات التي 

 .الصناعية المستشفيات والمعامل المتخصصة في األطراف  .1

 الجامعة األردنية . –كلية العلوم والتأهيل  .2

 عاقات.إلدور الرعاية المتخصصة في ا .3

 المستشفيات والعيادات المتخصصة في العالج الفيزيائي. .4

 .الصناعية مستخدمي األطراف  .5

 طالب التصميم الجرافيكي. .6
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ئلة الدراسة:سأ  5-1 

، الصناعية في رفع الوعي باألطراف  وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع استخدام دورما  •

 حداث تغير في حياة محتاجيها؟إوقدرتها على ومزاياها ومعرفة أنواعها 

 التقنيات الجرافيكية الحديثة؟ ستخدامإب الصناعية تصنيع األطراف تطور يهل  •

 1-6 فرضيات الدراسة:

 وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع دورالفرضيات التالية بعد دراسة للمواضيع المتعلقة في  ءتجا

 :  الصناعية جراء مقابالت مع خبراء مختصين باألطراف إفي المجتمع المحلي، وبعد 

محتاجي األطراف  بشكل فعال على زيادة الوعي لدى التصميم الجرافيكي المطبوع دور •

 ن .في األرد الصناعية 

 الصناعية استخدام الطباعة الثالثية األبعاد في التصميم يساهم ويعمل على تطوير األطراف  •

 شجع على استخدامه لدى محتاجيه من الناحية العملية والنفسية.ويفي األردن 

حدود الدراسة:      7-1 

 الصناعية راف دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية األط: الموضوعية

 في األردن.

 عمان . – المملكة األردنية الهاشمية :المكانية

 2019-2018 :الزمانية

 محددات الدراسة:8-1 

 بالموضوع . ةقلة المراجع العربية الحديثة المتعلق •
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 .الصناعية ندرة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع األطراف  •

 .الصناعية ي متعلقة باألطراف ندرة وجود تجارب سابقة في التصميم الجرافيك •

 قلة التعاون بالشكل المطلوب من قبل العاملين في مستشفى البشير. •

 المصطلحات اإلجرائية:9-1 

ها كبديل استخدامهي أعضاء صناعية يتم  :اا صطالحا Artificial limbs الصناعية طراف األ •

لطريقة  اً صناعي المستخدم وفقلألعضاء المفقودة مثل األيدي واألرجل، ويتم تحديد نوع الطرف ال

 . )2017www.dw.com/ar,( فالبتر وطبيعة الجزء المفقود من الطر 

بالعضو نسان ويتم دمجه هو جهاز يصنعه اإل :اا إجرائي Artificial limbs الصناعية األطراف  •

 عي.بيط يعمل وظيفيًا كالعضو عضو هليحل محل المبتور

كتساب وعي بالبيئة المحيطة اهو مساعدة األفراد والجماعات على : اا صطالحا Awarenessالوعي  •

 (.78،ص2011)سليمان،بهم، وبالقضايا والمشكالت المرتبطة بها

 لبيئة معينة من خالل العقل.هو عملية إدراك لكائن خارجي أو  : Awareness اا الوعي إجرائي •

هي مجموعة من العمليات  :صطالحاً ا  3Dimension Printing الطباعة ثالثية االبعاد •

مختلف المواد،  استخدامنتاج بنتاجية لألجزاء واإلالتي تقدم تشكيلة كاملة من القابليات اإل ةالتكنولوجي

الذي يتناقض مع الطريقة التقليدية  طريقة الطبقة فوق الطبقة والذي يسمى بالتصنيع التجميعي مثل

 (.5،ص2015،البالوالي)ق الطرح أو عمليات القولبة والصبفي التصنيع مثل طر 

التي يمكن من  تقنيتتاتالتعتتد الطبتتاعتتة إحتتدى  : 3D printing إجرائيتتاً  الطباعة ثالثية األبعاد •

من ثم طباعته بالطابعة ثالثية و خاللها تصتتتتتنيع منتج ثالثي األبعاد عبر تصتتتتتميمه على الحاستتتتتوب 

 األبعاد.

http://www.dw.com/ar,2017
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري للدراسة

 المبحث األول
المطبوعوسائل التصميم الجرافيكي  2-1  
 مقدمة 2-1-1

إن فلسفة التصميم تمثل األساس الذي يرتكز عليه المصمم، ومن هذه الفلسفة تتولد النظرية 

تشكل البنى اإلرتكازية لفن تطوير حياة البشرية. و  التي تتحول إلى تطبيق يمكن االستفادة منه في

واضح في تكوين التصميم أثر  من التصميم المطبوع المعاصر أهمية كبيرة لدى المصمم، لما لها

ذلك ألنها تمثل القواعد التي تستند عليها أغلب العمليات  ،المناسب والمالئم والجذاب للمتلقي

الجمالي  جانب الوظيفي والجانبأسس تحقيق التكامل بين ال وترتكز عملية التصميم على ،التصميمية

 (.8ص ،2015في صورة إبداعية تنشأ من الربط بين العقل والفعل والمادة )عناد، 

واألجهزة المساعدة قديمة جدًا، فقد عرفها القدماء  الصناعيةفكرة إنشاء األطراف ُتعد  

 ،لبحارة عن أطرافهم المبتورةلتعويض المحاربين وا إذ كانوا يستخدمونها ؛المصريون واإلغريق والرومان

هو الطبيب الجّراح الفرنسي  الصناعية لكن أول من أجرى عملية بتر األطراف وقام بتصميم األطراف 

 .).Pare Ambroise , 2019)mostaqbal.aewwwباريه  ازأمبرو 

، حيث كانت ألمانيا من أوائل الصناعية زدهرت فكرة األطراف إنية وبعد الحرب العالمية الثا

إذ كان يتم  الدول التي بدأت بفكرة تصنيع هذه األطراف بإعتمادها في بادئ األمر على الخشب

أخشاب األشجار ويفرغ محتواها بأشكال هندسية على شكل مربع أو على شكل أنبوبة، حفرها في 

تحتوي على مفاصل، ثم بدأت فكرة الطرف المتحرك بأن أضافوا إليه  لكنها كانت أطراًفا ثابتة ال

مفصل الركبة، والمرفق والركبة،  :لصناعي مثلمفصاًل يساعد المصاب على ثني وبسط الطرف ا

http://www.mostaqbal.ae/
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عصم لكنها حركة جزئية محدودة، وظل األمر على هذا النحو حتى منتصف السبعينات والقدم، والم

 ألنهاب شالخ بداًل منمر بصناعة هذه األطراف من مادة البالستيك من القرن العشرين، ثم تطور األ

، ركةوقد أتاحت لصاحب الطرف الصناعي حرية أكبر في الح ؛تمتاز بخفة وزنها وسهولة تصنيعها

بشكل مذهل نتيجة التطور التكنولوجي حيث تم المزج بين  الصناعية صناعة األطراف ثم تطورت 

في عملية  ير قابلة للصدأ كما تم استخدام الحاسوب والبرامج والتطبيقاتمواد معدنية خفيفة الوزن وغ

وهذا  فظهر الطرف الصناعي اإللكتروني صياغة االطراف من الناحية الحركية والوصفية والوظيفية

 . (www.arageek.com,2019) عنه هو صلب الموضوع الذي سنتحدث

 خل إلى التصميم الجرافيكيدم 2-1-2

طريقة للتعبير عن األفكار بإستخدام الوسائل  التصميم بأنه (5ص ،2009 )العربي،يعرف 

المجردة المستوحاه من الطبيعة، وهو يحاكي الرؤية، ويتعامل البصرية التي قد تحتوي على األشكال 

يواجهها الناس في حياتهم العادية مع العين مباشرة، ويهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي قد 

واليومية، ولذلك يجب على المصمم أن يكون على وعي بالمشكلة بكل أبعادها، وأن يعتمد على 

لهذه المشكلة، وبعد أن يتوصل للحل يبدأ في التصميم باستخدام صر الخيال كي يجد الحل عن

 . تخاطب العقلالعناصر المختلفة للتصميم من خطوط وأشكال وألوان تجذب العين و 

 تصال البصري،االوينتمي التصميم الجرافيكي في معظم المناهج التعليمية إلى مايسمى ب

 ختيار العناصر البصريةايم التي تعتمد على ويطلق عليه التصميم الطباعي، وهو أحد فنون التصم

الة إلى المتلقي الخطوط والصور والرموز الرسومية واأللوان، وترتيبها بشكل معين بهدف نقل رس :مثل

رونية، وما إلى ذلك من مخرجات مثل: تصميم اإلعالنات، والكتب، والشعارات، والمواقع اإللكت

http://www.arageek.com/
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قديمها تصميمية ذات وظائف اتصالية واضحة ومتعددة منها: الجمع بين العناصر اللفظية والبصرية وت

 (.19ص، 2011 )الراوي، بصيغة رسائل بصرية

صوص والمفاهيم والصور، حيث شكل أساسي على األفكار والنويعتمد التصميم الجرافيكي ب

عن طريق عرًضا بصريًّا متجانًسا وممتًعا، ثم عرضها ريقوم المصمم بالجمع بين تلك العناص

هلة وفعالة للتواصل مع الجمهور وإيصال ، وهو بذلك يقدم طريقة سإلكترونيةوسائل  الطباعة أو

 (.10، ص2015، هاريسأمبروز و متعة البصرية للمتلقي )الرسالة بشكل واضح ومؤثر مع تحقيق ال

بين الفن واالتصال. والتصميم الجرافيكي هو فن  يعرف التصميم الجرافيكي بأنه نقطة التقاء

ووسيلة إيضاح مرئية لألفكار، وهو مجموعة عناصر مرتبطة بعضها ببعض في تجانس لتساهم في 

م، والبد أن يتحقق له عنصر الوحدة والترابط هذا التصميالمميزة ل والوظيفية تكوين القيمة الجمالية

 (.61ص، 2007، )الشرع بين جميع أجزائه

هو عمل إبداعي يقوم به مصمم واحد أو عدة مصممين، ويتم تنفيذه بناء على  فالتصميم الجرافيكي

لة معينة والهدف منه توصيل رسا اإلخراج والبرمجة والطباعة، :طلب العميل، ويحتاج إلى مهارات في

 الرسائل للجمهور المستهدف، ويعتمد على االتصاالت المرئية وطرق عرضها. أو مجموعة من

ويستخدم مصمم الجرافيك أساليب متنوعة إلنشاء الرموز والصور والكلمات والجمع بينها في وحدة 

نها: وتناسق لعمل تمثيل مرئي لألفكار والرسائل، ويستخدم مصمموا الجرافيك تقنيات متنوعة م

رافيك الخطوط، والفنون البصرية، وتنسيق المحتوى للوصول إلى النتيجة المرجوة، ويشير تصميم الج

التواصل والمنتج هو الهدف فالعملية يتم من خاللها إنشاء  المنتجاتو « التصميم»إلى كل من العملية 

ت، واإلعالنات وُيستخدم فن تصميمات الجرافيك في عدة مجاالت مثل تصميم المجالمن العملية. 

ما ُيعتبر التكوين عناصر التصميم: مثل األشكال، كالبأنواعها. أن عملية التصميم تشمل مجموعة من 

 .(www.alraimedia.com, 2019)واحًدا من أهم سمات التصميم الجرافيكي
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( بعملية نقل وتوصيل األفكار والمعاني 3ص ،2014 تصال البصري فيعرفه )محمد،اإلا أم

البصري على العالمات والرسوم والرموز االتصال هيم عن طريق الصور بأنواعها، ويعتمد والمفا

واأليقونات واإلشارات التي تحيط بحياة اإلنسان منذ طفولته ويترجمها الى معاٍن بصورة تلقائية وغيرها 

 ذاتية.الصور الذهنية ومخزون المعلومات بصورة تلقائية من مكونات اللغة البصرية، مع استخدام 

  

 وأثرها على اإلنسان: أهداف التصميم 2-1-3

ومن أهم التأثيرات  ،ؤثر من خاللها على تفكير اإلنسانيلكل تصميم مجموعة من األهداف، 

 (www.mawdoo3.com, 2019(التي يحدثها التصميم على اإلنسان

 . رض حتى آخرهفتأخذ بصره وتتجه به من بداية الععلى سلوك المستخدم  أن يؤثر بشكل فعال -1

هو  هدف التصميم فإذا كان :المستخدم للقيام بفعل معين بأن يدفععلى إرشاد المستخدم  أن يؤثر -2

هادفة وقادرة على إحداث التأثير المطلوب عناصر التصميم  فيجب أن تكون جميع ،المتلقيحث 

 بعد اطالعه على التصميم.المتلقي  إلقناع

من أصعب األمور ألن االتجاهات تسيطر اس يير القناعات لدى النقناعات المستخدم: تغ أن يغير -3

على طريقة التفكير، كما أنها تؤثر على قرارات الناس وسلوكياتهم، ويتضح ذلك عندما نريد الترويج 

 لمنتج معين.

 

 

 التصميم الجرافيكي و الفنون البصرية 2-1-4
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لقي، وهو توصيل رسالة معينة للمت (، فالهدف من التصميم هوالتصميم يحاكي الرؤية )اإلبصار

يتعامل مع العين بشكل مباشر، ومن هنا تظهر أهمية أن يتكون في نفس المتلقي اإلحساس بجماليات 

مواطن الجمال داخل نفس المستهدفين على  األشكال التي يحتوي عليها التصميم، وهو بذلك يخاطب

د تاثر اإلعالن المطبوع بأشكاله المختلفة: من اختالف أعمارهم ومستوياتهم االجتماعية والثقافية. وق

تأثر كل ذلك وتطور نتيجة التطور التكنولوجي الهائل. واإلعالن المطبوع  ،ملصقو صحف، مجالت، 

ة جيدة لتوصيل المعرفة البصرية، وتتميز بأنها تتيح قدًرا هو عبارة عن وسيلة لتبادل األفكار، وأدا 

وعلى هذا فإن اإلعالن المطبوع عبارة عن نشاط اتصالي يهدف  أكبر من التوضيح والتفسير والتخيل.

تهدف من خالل دالالت مرئية ورمزية مفهومة ألطراف عملية الى التأثير في سلوك الجمهور المس

طرفًا في عملية االتصال من خالل مساهمته في رؤية اإلعالن المطبوع اإلتصال: فالمتلقي هنا ُيعد 

ر األساسي الذي يؤثر على المستهلك من الناحية الوجدانية: ألن وتفسيره، والصورة هي العنص

على إثارة وجدان المتلقي ومشاعره باإلضافة إلى تأثيره العقلي باإلقناع، اإلعالن يعتمد بالدرجة األولى 

ت األهمية الكبيرة لتأثير الصورة البصرية في اإلعالن فالصورة تعمل على ترسيخ الصورة ومن هنا برز 

عن اإلعالن لدى المتلقي، وتحقق عنصر التفاعل الذي يتم بين المتلقي والصورة في إطار  الذهنية

 الفهم الدقيق لمعطيات الصورة وما تشمله من رموز ودالالتو البصرية والتفكير البصري.  المعرفة

 (.115، ص2015)عبد السالم، يحدث التقارب بين المتلقي والمنتج المراد التسويق له

لة إتصال مع الجمهور، تهدف إلى إقناع المتلقي بأن يتحرك ليأخذ الن أنه وسيويقصد باإلع

 (.2015)الشيخ،  إجراءات في الوقت الحالي أو في المستقبل

أحد مبتكري اإلعالن الحديث  Albert Lasker (1880-1952)آلبيرت السكر فقد قدم 

لكن هذا التعريف كان  ،"Salesmanship In Print"تعريًفا لإلعالن على أنه فن البيع بالطباعة 

قبل الراديو والتلفزيون بوقت طويل، ووقتها كان تأثير اإلعالن وانتشاره ما زال محدوًدا، واإلعالن 
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محدد، ويتم هذا االتصال  شركة أو شخصن طريق ع عبارة عن اتصال غير شخصي مدفوع األجر

ل اإلعالنية وتظهر من خاللها شخصية بأن تنشر أو تعرض أو تذاع اإلعالنات باستخدام كافة الوسائ

  القيام بسلوك معين ىعينة وحثهم علالمعلن؛ وذلك بهدف تعريف جمهور معين بمعلومات م

 (.97، ص2007الشرع، )
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 الخصائص الرئيسية لإلعالن 2-1-5

 اإلعالن نشاط اتصال جماهيري. لعديد من الخصائص لإلعالن منها: هناك ا

 قل الرسائل اإلعالنية.ائل اإلعالنية المتاحة لناإلعالن يستخدم جميع الوس •

  الرسالة اإلعالنية تظهر فيها شخصية المعلن. •

جاز في فكرته إليوبمحدودية مساحته مما يتطلب التركيز وا اإلعالن يتسم بسرعة اإليقاع •

  .واالختصار في تحريره والبساطة في المعالجة الفنية

فمعظم اإلعالنات تخاطب العاطفة، أو السيكولوجي، اإلعالن له بعد أساسي يتمثل في الجانب  •

 العقل، أو تخاطب االثنين مًعا.

 لى تفاعل الجمهور ويضمن عدم انصرافهم عنهاالبتكار أمر حيوي في اإلعالن كي يحافظ ع •

 (98،ص 2007)الشرع، 

 الوسائل اإلعالنية المطبوعة 2-1-6

 ،الهدف المرجو منه حسباألشكال ب وتتنوع هذه  متعددة،اإلعالن المطبوع أشكااًل  يتخذ  

التي نفس األشكال  وهو بذلك يستخدم التي يستغرقها العرض،الزمنية  والمدة والمكان الذي ُيعرض فيه

وهو نقل المعلومات  ،منهما واحد الرئيسي لكل الهدف : إذ أنفي اإلعالن التجاري  يتم استخدامها

تخاذ خطوات إيجابية تتفق مع رغبات المعلن، الى ثم حث المتلقي ع ،نتباه وإثارة الرغبةالوجذب ا

أن يقوم بالتحليل  نه يتيح للمتلقيبأمن الوسائل اإلعالنية األخرى  ويتميز اإلعالن المطبوع عن غيره

 عناصر مهمة ثةويتوقف نجاح المطبوعات على ثال والتفسير للرموز والدالالت التي يتضمنها اإلعالن.

 :هي
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 .وطريقة معالجته الذي يتم تناوله المضمون: وهو الموضوع •

 .ظهر به هذه المطبوعاتتي الذ النهائيالمظهر: وهو الشكل  •

 تتم عملية التوزيع بعد معرفة الجمهور المستهدف وأماكن تواجدهم. التوزيع:  •

(Nan and Faber,2004,pp.8-10). 

 التصميم الجرافيكي المطبوع  2-1-7

إنتاج أعمال فنية مطبوعة تعتمد على االبتكار  التصميم الجرافيكي المطبوع بأنهيعد 

والخلق واالبداع التشكيلي وتحقق تأثيًرا شعورًيا لدى المتلقي، ويتضمن كل ما يدخل في عالم الطباعة: 

وما إلى ذلك من فنون مطبوعة، ويتميز بأنه  لملصقاتكالشعارات، وتصميم المجالت، والجرائد، وا

الخط والشكل واللون والفضاء والضوء والرسم. والمصمم هو  لميربط بين عناصر مرئية متنوعة تش

 (.2013الذي يقوم باختيار هذه العناصر ويربط بينها بشكل يعبر عن موهبته وإحساسه )البدري، 

 وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع: 2-1-8

  Posterالملصق

او  دية أو سياسيةائعقالملصق واحد من أهم وسائل االتصال، وهو يعبر عن فكرة دينية أو 

رسالة  إجتماعية، من خالل الرموز والدالالت الكامنة في عناصر التصميم، وقد يهدف إلى توصيل

 (، 85، ص2007جمالية فقط، أو يهدف إلى توصيل رسالة جمالية ورسالة أخرى وظيفية )غزوان، 

س عشتتتر، وظهرت الملصتتتقات ألول مرة كواحدة من فنون التصتتتميم الحديث في القرن الخام

الى أكبر عدد من لة وكانت تحتوي على مادة مكتوبة وصور توضيحية مبسطة بغرض توصيل رسا

 (.85، ص2007الناس وبأقل تكلفة ممكنة، وكانت ُتطبع بالحفر على الخشب )غزوان، 
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في  كما إنتشرت طباعة الملصقات الملونة بسهولة وبتكلفة قليلة، وكانت مؤسسة رستون 

ة هذا النوع، فأنتجت ملصقات ملونة يعود تاريخها الى ؤسسات الرائدة في طباعباريس واحدة من الم

أوبري بيردسلي المصادر الرئيسية لفن الملصق هو الفنان اإلنجليزي م، ومن أهم 1845عام 

Aubrey Beardsley )1872-1898(  ،ملصقات ذات تأثير واضح، وتميزت أعماله  الذي قدم

 بخطوط رشيقة وجميلة. 

ملصق في المدارس المعاصرة واالتجاهات الحديثة بالمبدأ التجاري، ثم تعددت فن ال وإرتبط

أغراضه في وقتنا الحاضر، فقد ظهر الملصق السياسي الذي يناهض الحروب واالستعمار، ويعمل 

البناء والنظام والعمل، وله أثر كبير في ثورات الشعوب في على توعية الجماهير وتوجيهها نحو 

 العالم. معظم أنحاء

م، 1796 كان تصميم الملصقات أمًرا شائًعا لدى فناني أوربا في القرن التاسع عشر، وفي عام

الفنان م حول 1866ظهرت الطباعة الحجرية، ومنذ ذلك الوقت ظهر فن الملصق، وفي حوالي 

فكرة الملصق ومن ثم حول  (1 )كما في الشكل Jules Chéret(1836-1932) جول شيريهالفرنسي 

أعطى دورًا ثانويًا للنصوص المكتوبة، بينما أعطى الدور األساسي لحجم وتقنيات  صبح ثورية، فقدلت

تاج أكثر من الصورة داخل الملصق، وكانت الملصقات تتميز بالوضوح والتأكيد على الفكرة، وقام بإن

ات الطباعة الحجم باستخدام الطباعة الحجرية الملونة التي كانت أحدث تقني ألف ملصق ملون كبير

 في ذلك الوقت.

،للفن الحديث اً رائد Mucha Alphonse (1860- 1939) ألفونس موشا يكيالفنان التش يعد 

 أرجاء كل في وانتشر بشكل أوسع، 1910و 1890شعبية كبيرة في الفترة ما بين  وأسلوبه الفني نال

تمثياًل منقطع  ال التصميموهو المصمم الجرافيكي الذي يمثل أساليب الفن الحديث وأعم ،أوروبا

فن الملصق فحسب، بل أسس أيًضا أسلوب فن  يقتصر دوره على النظير من خالل أعماله فهو لم
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زخرفية  لوحات وهي عبارة عن :جديدًا من الملصقات ًعاأنشأ نو  فقد موشاالفنان  . أمااآلرت نوفو

أول ومن  ،ج اآلرت نوفووتظهر فيها كل مقومات نموذ نًص  ال تحتوي علىفقط  للغرض الجمالي

 سرحيةلدعاية لمفي ا تم استخدامها، والتي 1894التي رسمها في عام  تلك ملصقات موتشا الدعائية

صور هذا قد في اليونان القديمة، و  هاتدور أحداث ة وهي مسرحيةالدرامي (Jazmonda( يزمونداج

في شكل  )Sarah Bernhardt) سارة بيرنار الممثلة األكثر شهرة في باريس في ذلك الوقتالملصق 

ثم ، في طباعتها بواسطة الليثوجراف الباستيل الباهتهألوان  واستخدمامرأة بيزنطية غامضة ورائعة، 

بالنماذج التفصيلية  بأنه يمتلئ يتميز الشكل الفني ألعمال موشاملصق،  100بتكر موشا أكثر من ا

الجميالت تحيط بهن  فتيات والنساءوالخطوط واأللوان الثرية وتصوير شخصيات معظمها من ال

على التصميمات الفنية  تأثيًرا كبيًراأعماله قد أّثرت و األزهار وخلف رؤؤسهن هاالت ذات زخارف، 

والتعمق التشيكية التقليدية،  المتعلق بالفنون االبتكار  في خلق الفنان أسلوبوبالنظر إلى  .المعاصرة

 Henri de Toulouse-Lautrec تولوز لوتريك ي دوهنر  الشهيرحياة الفنان الفرنسي  في دراسة

تصميماته الواضحة والجميلة للملصقات التي صممها لقاعات الرقص نجد أن  )1901 -1864)

ن في القرن العشرين صمم عدد من الفناني كان لها دور كبير في تطوير هذا الفن. ولقد والمسارح

 (.33، ص2017، )حويج  اًل فنيةملصقات رائعة لدرجة أنه تم عرضها باعتبارها أعما
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 ( : ملصق للفنان جول شيريه في باريس1شكل رقم)
 ((www.alfnonaljamela.comالمصدر: 

 

تشكلت العديد من الحركات الفنية في هولندا وألمانيا والنمسا وظهرت حركة الباوهاوس التي 

ساهمت هذه الحركة فى تصميم الملصق  ا كبيًرا للحروف والتقنية واأللوان البسيطة، قدتعطي دورً 

م تم االعتماد على الملصق 1914ثر ثراًء. وفي الحرب العالمية األولى في عام بطرق جديدة أك

 عامباعتباره وسيلة دعائية لتشجيع األفراد على االلتحاق بالتجنيد والدخول إلى القوات المسلحة، وفي 

تأثر تصميم الملصق بالحركات الفنية الحديثة: مثل التكعيبية والتجريدية، وبعد ذلك  (1920-1930)

أصبحت الملصقات السينمائية تركز على دور الصورة باعتبارها صاحبة الدور األساسي في الملصق 

وهو  Saul Bass(1920-1996)  ول باسسبرز من بين المصممون المتخصصون  اذ الدعائي 

 (.87، ص2007)غزوان،  ألعالن السينمائي في امريكامتخصص في ا مصمم

  

http://www.alfnonaljamela.com)/
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 مكونات الملصق: 2-1-9

 يحتوي الملصق على ثالثة مكونات، وهي كاآلتي:

: الصورة الطباعية  أوالا

من خالل قوة  دور كبير في توصتتيل الفكرةلها المطبوع، العناصتتر المهمة في التصتتميم  ىأحدهي و

 لها تاثيًرا مباشتتتتتتتتتًرا في مخاطبة المتلقي، كون في الملصتتتتتتتتتق  وظيفة هامة ورةالصتتتتتتتتتتؤدي اذ ، تعبيرها

وقد صتتتتترح المختصتتتتتون في ) الستتتتتيكولوجية( والفستتتتتيولوجية،  بالخواص النفستتتتتية الرتباطها لها وجذبه

كثر مما تجذبه أشتتتتتتتتتخاص تجذب االنتباه ن صتتتتتتتتتور األأن " الصتتتتتتتتتورة تعادل ألف كلمة، و اإلعالن بأ

صتتورة اإلعالن تتميز ، كما أن رمزية تعبيرية تتصتتف بأنهاة الملصتتق صتتور خرى" و شتتياء األصتتور األ

 .(97-92، ص2007)غزوان،  حتوى الم إلىالنظر  وتوجيهبالتشويق واإلثاره 

 

 الكتابة والرسوم التوضيحية :ثانياا 

تصال افي تصميم الملصق، ألن الملصق هو أداة  دوٌر كبيروالكتابة  الرسوم التوضيحية

ن تكون واضحة ومختصرة ومعبرة عن فكرة أيجب ولكي تنجح الكتابة في أداء دورها  المية مهمة،إع

: فمن بأشكال تجعلها تبدو مختلفة يتم عرضهان أ" إن مجموعة الكلمات نفسها يمكن : الملصق

وقد تكون أحرفها في  داكنة،و أكما أن خطوطها يمكن أن تكون خفيفة  ،تكبيرها أو تصغيرها الممكن

وهذه األساليب للتعبير البصري تعد جزءًا من معاني الكلمات وتؤثر  ،و مائلةأمستقيمة  بعض اللغات

  .بفكرة الملصق بشكل رئيسي ترتبطلها دالالت فنجد أن الرسوم  أمافي فهمها، 

بدون اللون لن يكون هناك تصتتتتتتتتميم  ويمكننا القول: أنهمن أهم عناصتتتتتتتتر التصتتتتتتتتميم  عنصتتتتتتتتر اللون 

يكون لون  يجب أن وفي بعض األحيان ،مثل داللة معينةت فاأللوان ؛وتجستتتتتتتتتتتتيد لمكونات الملصتتتتتتتتتتتتق
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له، الوظيفة األستتتاستتتية للكلمات والجمل هو إنتاج صتتتور  هالملصتتتق مالئمًا للغرض أو الهدف الموج

 (97-92، ص2007)غزوان،  المتلقي لدى ذهنية

 

 العناوين :ثالثاا 

ن "هي اويفالعن من االتصتتتتتتتال؛الهدف تحقيق تلعب العناوين دوٌر كبير في الملصتتتتتتتق، كي ينجح في 

للتأثير في  االنتباه ولفتجذب  حتى تنجح في مكاًنا بارًزا في التصتتتتتتتتتتميم؛المادة المكتوبة التي تحتل 

نفس الفكرة نظرًا  أال تنقلما الكلمات فمن المحتمل أ ،" من الستتتتتتتتتتتتتتهل تفستتتتتتتتتتتتتتير أي صتتتتتتتتتتتتتتورة المتلقى

 .(97-92، ص2007، وان)غز رها تأثيمن حيث داللتها و ختالف بعض الكلمات ال

 

 ((Medical, Health Posterالملصق الطبي  2-1-10

المشاعر  وطبيعة المتلقي وتولدالملصقات الطبية والصحية يختلف تأثيرها باختالف الشعوب 

( هي مجموعة من العلوم التطبيقية العلوم الحيوية  )لديه ومدى تفاعله مع الملصق، وقد ثبت أن

التكنولوجيا مثل علم االحياء الطبيعية أو العلوم الشكلية أو كليهما على معرفة تطبق أجزاء من العلوم 

اريخ اإلعالن والتصميم تؤثر على المتلقي بشكل كبير: فتالدقيقة ، علم الفيروسات السريرية ، و 

 ( أظهر اختالًفا في تفاعل الجمهورالعامالطبي أو والتعليم )

 (Serlin, 2010, pp.189.) 

من الحمالت اإلعالنية  بتصميم الملصقات الطبية على أنها جزء ن والفنانون وقام المصمو 

لتحقيق األهداف المرجوة، والحصول على فهم أعمق للقيم الصحية العامة، فقد أصبحت هذه 

الملصقات هي المفتاح الرئيسي لنشر األمور الصحية العامة في عصرنا: مثل ما يتعلق بالتدخين 

لتغلب على المشاكل مالت الطبية التوعوية التي تهاجم إدمان الكحول واواإليدز وغيرها من الح
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على اآلثار المدمرة  تؤكدملصقات لتصاميم  رةكثر من عشأ تم ابتكار 1930وفي عام  ،الصحية

في كما تم استخدامها   وتم نشرها باللغتين: الفرنسية، واإلسبانية إلدمان الكحول على الحياة األسرية،

أصبحت الملصقات وفي الحرب العالمية األولى ، هإصالحو  زيادة الوعي عند المجتمع فرنسا من أجل

المرئية الطبية  وتهدف الملصقات ،(2)كما في الشكل رقم  األمراض للتوعية بمخاطروسيلة فعالة 

توصيل الرسائل بسرعة في المجتمع و  والمحافظة على الصحة والوقاية من األمراضنشر الوعي إلى 

 .(William, 1990, pp.2-4)   لفة أقوبتكل أكبر

    ثيوفيل أليكساندر شتاينلن عن طريق في فرنسا نشر نمط جديد للملصقات 1916في عام و 

Alexandre Steinlen (1859-1923 ) وكانت  التوضيحيةرسوم في الملصق ،الذي إستخدم

 .(www.nlm.nih.gov, 2019)(3)كما في الشكل رقم  تحتوي على رسائل ضمنية

 

  William Helfandملصق طبي  (:2الشكل رقم)
 www.amazon.com))المصدر: 
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  Alexandre Steinlen ثيوفيل أليكساندر شتاينلن ملصق : (3)شكل رقم 
 (www.nlm.nih.gov, 2019)المصدر: 

  

 

  Brochureالمطوية 2-1-11

كتيب أو منشور، وهي ي قالب أو طيه فيمكن  هو عبارة عن مستند ورقي إعالمي لإلعالن

مستندات ترويجية ُتستخدم في المقام االول كدعاية لشركة أو مؤسسة أو منتجات أو خدمات؛ وذلك 

بإعالم الجمهور بمزايا هذا اإلعالن، وعادة يتم توزيعها داخل الصحف أو يتم توزيعها على الجمهور 

 (.www.edrawsoft.com, 2019) بشكل شخصي
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وتم  (5،4)كما في الشكل رقم  م 1946إلى أول كتيب تم إنشاؤه عام  المطويةتاريخ ويعود 

للترويج ألعمال الكمبيوتر، وتم تقديمه في  (Electronic Control Co) استتخدامه لصتالح لشتركة

 (.www.luckbealady.com, 2019م )1947عام 

 
 ةمطوي :(4شكل رقم )

 ((www.printplace.com, 2019المصدر: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 الصناعية عن األطراف  مطوية: (5شكل رقم )
)www.slideshare.net, 2019( :المصدر 

http://www.luckbealady.com/
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  Infographicاإلنفوجرافيك 2-1-12

هي مصطلح مركب جديد نسبيًا على اللغة اإلنجليزية تم إطالقه  Infographic) (كلمة

 )Graphic (،ووتعنيمعلومات(  (Informationهما كلمتين وهو يتكون من ،على هذا الفن

بياني(.)رسمالتيتعني Graph مشتقةمنكلمةمطبوع(–مرسوم–)تصويريوتعني

رسوم وصور يسهل على المتلقي استيعابها  ىإلنفوجرافيك هو فن تحويل البيانات والمعلومات الفا

 (.18، ص2018)العباس،  (6)كما في الشكل رقم وفهمها 

هو مبتكر الرسومات االحصائية،  William Playfair)1759-(1823ويعد ويليام باليفير

م أصدر األطلس الذي يحتوي على العديد من الرسوم البيانية، وهي رسوم تمثل 1768ففي عام 

 (.20، ص2018)العباس،  االقتصاد اإلنجليزي 

ية،بطريقة مرئ التي يتم عرضهاالبيانات  للتعبير عنمصطلح عام يستخدم نفوجرافيك واإل

ألنها تعمل على تغيير طريقة الناس في  ؛التصاميم اإلنفوجرافيكية مهمة جداً  به أن ومن المسّلم

المحتوى العلمي عبر شبكة  ُتثري  كما أنها ،التفكير من الناحية البيانية والمعلوماتية و القصصية

على توصيل األفكار تساعد و  ،البياناتو  تالمعلوما أثناء عرض جمالياً  الً ضفي شكوت نترنتاإل

 .(www.arinfographic.net, 2019)وبسيطة في نفس الوقت  المعقدة بطريقة واضحة وجميلة

  ) Infographics (العناصر التي تشكل تصميم اإلنفوجرافيك 2-1-13-1

 (2www.arinfographic.net ,019)هناك عدة عناصر تشكل تصميم اإلنفوجرافيك، وهي:      

 .تصورات تقدم المعلومات المعقدة بسرعة وبشكل واضح •

ماط نأ أو عن معلوماتالكشف الرسومات بهدف  األرقام والبياناتتدمج النصوص و تصورات  •

 .أو اتجاهات

 .امن النصوص وحده ُتفهم بشكل أسهلتصورات  •
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 . وايضاحها فكرة معينةعن تصورات جميلة وجذابة للتعبير  •

  فيك:جرانفو أسباب ظهور فن اإل 

سواًء على  :الذي يزداد يومًا بعد يوم واإلحصاءاتاالنفجار المعرفي للمعلومات والبيانات  •

  .المطبوعة الكتبفي  ، أواإلنترنت شبكة

 خرى.أبلغات  المنشورةطويلة المقاالت الكتب أو الالملل من القراءة والبحث في  •

 ها وإضافة عنصر التشويقوسهولة قراءتها واستيعاب المعقدة عرض المعلومات تبسيط •

 .والجاذبية

سهلة التعلم وتكسب مهارات ومواقع خاصة بتصميم اإلنفوجرافيك سهلة وفر تطبيقات ت •

 إضافية.

 وسائل التواصل االجتماعي وتبادلها بين الناس علىسرعة تداول وانتشار اإلنفوجرافيك  •

 .(114ص ،2014 )شلتوت،

 نفوجرافيك أنواع اإل  2-1-14-2

كما يلي:  الهدف، و والشكل والتخطيط طريقة العرض،حسب نفوجرافيك اإلع تختلف أنوا 

 (115ص ،2016 )شلتوت،

 من حيث طريقة العرض  •

o  : الصور الثابتة المصممة بأحد برامج التصميم عن موضوع محدد  وه“اإلنفوجرافيك الثابت

 ".هوبهدف واضح مطبوعة أو إلكترونية، وهو األكثر شيوعًا لسهولة تعلمه وانتشار 
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o ( اإلنفوجرافيك المتحرك : ويطلق عليهMotion Graphic وهو عرض المعلومات عن )

يتم إنتاجه  شيق وجذاب طريق مشاهد ورسوم متحركة مبنية على سيناريو محدد وبإخراج

 . برامج خاصةباستخدام 

o  ا المعلومات التي يريد أن يعرضهفي  المتلقياإلنفوجرافيك التفاعلي : في هذا النوع يتحكم

مثل شاشات العرض  :لمس مصممة بشكل تفاعلي جذابعن طريق أزرار بالضغط أو ال

 .اآلثارمكان أو ال عن الموجودة في المتاحف التي تعرض معلومات

 من حيث الشكل والتخطيط •

 أو ًداواح ًعاوهو األسلوب الذي يتخذه المصمم في تحويل المعلومات فيمكن أن يستخدم نو 

، شعاعي ،عملياتجداول، تدرج  وهذه األنواع هي: م،في نفس التصميأكثر من نوع  أن يستخدم

 .رسوم توضيحية، مخطط بياني، عالقات، خرائط ،قوائم

 من حيث الهدف •

عن التصميم هدف وال يخرج  .الهدف من التصميمأو الغاية  ينبغي للمصمم أن يحدد 

والرياضية، التسويقية، والتقنية، والثقافية، ينية، والتعليمية والتربوية، والتوعوية، والتجارية و األهداف الد

 .ةتاريخيوال، ةطبيالو  ةصحيواألهداف السياحة، الو  والسفر
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 الصناعية (: إنفوجرافيك عن األطراف 6) شكل رقم
 (com, 2019.www.vectorstock) المصدر:

 

 Billboardية إعالنات الطرق الخارج 2-1-15

بناًء على أسس محددة و ذلك على حسب طبيعة  إعالنات الطرق الخارجية  استخداميتم         

لها مكان محدد  اعالنيه حيث نجد أن كل وسيلة ،عالنلإل يتم تحديده الذيالجمهور المستهدف 

لشركات لخلق هي الوسيلة التي تستخدمها ا االعالنات عالن واستراتيجية خاصة بها حيث تعتبرلإل

تلك  ، وهيبناء وعي إيجابي لدى الجمهور حول الخدمات و المنتجات التي تقدمهاقوة كامنة في 

ويعرض عليها  اللوحة كبيرة الحجم التي نراها في إشارات المرور و أماكن التوقف في الطرقات العامة

على جذب االنتباه في  ةتكون صور تجذب الجمهور أو رسائل اعالنية لها القدر و الرسالة االعالنية 

أنها تكون واضحة و مرئية لدى الجمهور  عالناتاإل و أهم ما يميز لوحة له عالناإلو اتجاه معين 

(www.stand-adv.com,2019)المستهدف في جميع األوقات

http://www.vectorstock/


28 
 

في البداية كان يتم عرض اإلعالنات على جوانب الطرق االمريكية المحلية، ثم قام التجار 

، 1835 سنة للفت انتباه المارة، وبدأت طباعة ملصقات السيرك جداريةصقات ملبرسم الفتات أو 

، وفي عام 1950السكك الحديدية في الشوارع عام  ىوتم استخدام اإلعالن الخارجي ألول مرة عل

شركة صغيرة تعمل في مجال تسجيل اللوحات اإلعالنية. في  300كانت هناك ما يقارب  1870

 ثم تلتها، 1871في عام  (Billboardsالضخمة )لصقات للمبطة ول راكلت أتشوالية ميشيغان 

 1891كومية بحلول عام الح باألنشطة وارتبطت كلهاوويسكونسن، إنديانا ونيويورك ومينيسوتا وأوهايو 

.com, 2019) www.org). 
حمالت اللوحات وُأطلق عليها اسم ، تم تأسيس لوحة موحدة في أمريكا، 1900في عام و 

في إنتاج  Palmolive ،Kellogg،(Coca-Cola (: بدأ كبار المعلنين مثلو ،  نية الوطنيةاإلعال

تم تأسيس المكتب الوطني لإلعالن  1915في عام ، و التسويق الوطني بهدفلوحات إعالنية ضخمة 

في عام ، اإلعالن في هذا المجال احتياجات وكاالت من أجل تلبية (NOAB) في الهواء الطلق

، أما (7)كما في الشكل رقم  ( لتعزيز اإلعالن الخارجيOAIشركة اإلعالن ) يستم تأس 1931

 .(www.awoko.org, 2019) 2005في عام  ألول مرة هاتم تركيبفقد الرقمية  يةوحات اإلعالنللا

 

 

 

 

 
 

 طريق(: إعالن 7شكل رقم)
 (www.awoko.org, 2019)المصدر: 

 



29 
 

 الصحف والمجالتإعالنات  2-1-16

 
(Advertisements For Magazines, Newspapers) 

وتخطيط العرض  فطريقةفي إنتاج الصحف، من العناصر الهامة التصميم الجرافيكي 

العناوين الرئيسية هي ما يجذب انتباه لى الرغم من أن وع من أسباب جذب انتباه القارئ، الصحيفة

د أمًرا مهًما للحفاظ على انتباه القراء. فإن تخطيط الورق والرسومات والصور الفوتوغرافية يع ،القراء

البصرية، وتزيد تمنح القراء المتعة و الرتابة والملل للقارئ،  تكسراستخدام الرسوم التوضيحية  كما أن

 . تهاقراءو  شراء الصحيفةمن إقبالهم على 

الصحف إلى وسائل  وعندها تحولتالقرن الثامن عشر  في الصناعية لقد بدأت الثورة 

 100000و  50000مكابس قوية جديدة يمكن أن تطبع ما بين  ظهرت فقد ،اليوم نعرفهاالتي  اإلعالم

توضيحية المصورة" التي تضمنت رسوًما أولى الصحف " وتم طباعةنسخة كاملة في ساعة واحدة. 

 . تم إنشاؤها بواسطة النقوش الخشبية والصور الملتقطة حديًثا

مجموعة متنوعة من  ، فإستخداماكل االتصاالترئية لمشحلواًل مبتقديم الجرافيك  ومصممقام 

وتقنيات الطباعة والتنسيق  ،والتصوير الفوتوغرافي والرسوم التوضيحية، ،والنوع ،مثل اللون  ،األساليب

كما أنها تنتج ، اإلعالم المطبوعة واإللكترونية كبيرة في نجاح وسائل ذلك يحقق فعالية ، كلالمختلفة

وتصميم الشعارات المميزة  ،، وكتيبات تسويقية للمنتجات والخدماتفاتغلوم ،ترويجية ًضاعرو 

 ،والوسائط التفاعلية ،رافيك بتطوير مواد لصفحات اإلنترنتجللمنتجات، كما يقوم بعض مصممي ال

 عندالمعرفية والثقافية والمادية واالجتماعية  بالعوامل وكذلك اهتمامهم ،ومشاريع الوسائط المتعددة

 .(www.awoko.org, 2019) مات للجمهور المستهدففيذ التصميتخطيط وتن
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 المبحث الثاني

 الصناعية دور التصميم الجرافيكي المطبوع في األطراف  2-2

 نبذة عن الطباعة  2-2-1

( ق.م ظهرت الصورة المطبوعة للمرة األولى في التاريخ على ورق من لوح 868) عامفي 

طباعة األقمشة من اللوحات الخشبية المحفورة لم وروبا فإن ، أما في اخشب محفور عند الصينين

 (.32ص ،2011 )محمد، العصور الوسطىتستعمل إال في 

القدماء أول من استخدم الورق، فقد دونوا عليه أفكارهم وعبروا عن حياتهم  ويعد المصريون 

 Ts’ai)هو الصيني )ومن الثابت تاريخيًّا أن الذي اخترع الورق واستخدموا ورق البردي، اليومية 

Lun  م770البارزة بواسطة الصينين عام الطباعة م, وبعده تم اختراع 105عام 

 Meggs, 2012, p.16-18).) 

 gGutenber Johannes   -1400 ،م اخترع األلماني جوهان جوتنبيرغ 1450عام وفي         

دنية وقام بوضعها جنًبا آلة الطباعة حيث قام جوتبيرغ بتطوير قوالب حروف طباعية مع( (1468

وقام بالضغط عليه، ونتيجة اختراع آلة الطباعة تم إنتاج الكثير من إلى جنب، ثم وضع فوقها الورق 

 (.10، ص2009)العربي،  النسخ في وقت أقل بشكل أكثر دقة وجمااًل 

سنة يعود الفضل في اختراع أحرف الطباعة  400اختراع جوتنبيرغ آلله الطباعة وقبل 

 1234وكان ذلك في عام  (8)الشكل رقم كما في  Choe Yan-ui) ) ة المتحركة إلى الكوري الخشبي

 . ميالدي

وفي الوقت الذي كانت فيه الشعوب الشرقية تستخدم القوالب الخشبية والمعدنية، كان 

األوروبيون ال يزالون ينسخون الكتب والرسائل بأيديهم، وكانت أول طباعة أوربية باستخدام طريقة 
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م، ثم انتشرت طباعة الكتب في أوروبا بشكل كبير 1234والب هي صورة للقديس كريستور عام الق

Meggs, 2012, p.33).) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

الخشبية في القرن الثامن عشرمطبوع بإستخدام القوالب  كوري  أول كتاب : (8شكل رقم)  
 (www.buddhismnow.com, 2019) :رالمصد   

  

اصر بصرية كما في الكتب المصورة المعاصرة، توضيحية إلظهار عناستخدمت الرسوم ال        

إلضفاء لمسة  تم استخدام هذه الوسائط كعناصر تصميمو  للتعاليم الدينية،واستخدمت هذه الكتب 

باستخدام مطاط الخشبية الكتل  من ُطبعت أول كتب، نابضة بالحياة على جودة اإلضاءة على الصورة

تمت طباعة اإلصدارات األحدث بالحبر و  9كما في الشكل رقم  رمادي بني أوالحبر لفرد ال يدوي 

 (. (Meggs, 2012, p.70 األسود

 

متحفًا ُمدرجًا ضم   (مار انطونيوس) قزحيا في دير في الشرق األوسطتم تأسيس أول مطبعة         

عام  نانلب في المنحوت في صخور وادي قاديشا على الئحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو

 ، م1610بالحرف السرياني في عام  (المزامير)، ليصدر عنها بعد سنوات نسخة عن كتاب 1585

و بعد نحو قرن ونصف القرن اول طابعة باللغة العربية في بلدة الخنشارة على يد عبدهللا 
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( الملقب بالشماس ومبتكر المطبعة العربية في الشرق األوسط 1748-1684)الزاخر

(lyoum.com/lifewww.emarata.) 

 

 
 ( : رسوم توضيحية للتعاليم الدينية9شكل رقم)
 (www.pinterest.com, 2019) المصدر: 

 

 األردن في الطباعة عن نبذة 2-2-2

 ألي مطبعة،وفي ذلك الوقت لم يكن هناك وجود  ،1921إمارة شرق األردن في العام  تأسست

من البالد المجاورة، وكانت مطبعة  والصحف والمطبوعات الكتب تعتمد على استيرادإلمارة ت اكانو 

أطلق و ، 1922 عامإلى عّمان  تنقل، ثم 1909في حيفا عام ظهرت خليل نصر هي أول مطبعة 

صدرت أول صحيفة أردنية و صحيفة األردن،  وهيأهم مطبوعاتها  وأصدرتعليها مطبعة األردن، 

كما في الشكل رقم  )الحق يعلو( وهي أول صحيفة تعبر عن صوت األردنيين بعنوان1920عام 

http://www.pinterest.com/
https://www.hafryat.com/node/532
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شؤون ب يتعلقبطباعة ما  تهتمكانت و ، 1922 عامفي عمَّان  إنشاء مطبعة الحكومة وبعدها تم  (10)

 . )www.alghad.com(2019 ,إدارة الدولة والحكومة والجيش

 
 يعلو(: أول صحيفة أردنية بعنوان الحق 10شكل رقم )

(www.deeretnanews.com, 2019) :المصدر 

 

في حركة  دور هام (المطبعة األميرية)المطبعة الوطنية و مطبعة األردن كان لكل من وقد 

نشاط  تزامن، وقد رينمن القرن العش الطباعة والنشر في األردن خالل فترة العشرينيات والثالثينيات

كصحيفة  األولى: ؛ حيث طبعت فيهما الصحف األردنيةاألردنالصحافة في  ظهورمع  المطبعتين

صحيفة يب، و "جزيرة العرب" لحسام الدين الخطصحيفة "الشريعة" لكمال عباس ومحمود الكرمي، و 

 .لصالح الصمادي (صدى العرب)

أسسها جودت شعشاعة في ، التي العربيمطبعة االستقالل  توالى ظهور المطابع مثل:م ث

 م1959 عامفي  تم إصدارهاومطبعة جمعية عمال المطابع التي ، 1932 عامعمان 

, 2019)www.hafryat.com/ar/blog(،  ففي البداية كانت 1959تم إنشائها في عام والتي ،

http://www.hafryat.com/ar/blog2019


34 
 

تشار يدوي، حيث يقوم العمال بصفِّ الحروف يدويًّا، وبمرور األيام وإن هذه المطبعة تعمل بشكل

دث األجهزة التكنولوجية الحديثة، وكان من أهم التطور التكنولوجي صارت المطبعة تستخدم أح

إصداراتها مجلة أفكار، ومجالت أردنية أخرى، والكتب الجامعية والمدرسية، وكتب األدب والقصص 

  .)www.alrai.com/article(2019 , ت الشخصية والبوستراتوالروايات والبطاقا

 بعاد تقنية الطباعة ثالثية األ 2-2-3

نموذج رقمي ثالثي األبعاد باستخدام العديد من  األبعاد بتصميمالطباعة ثالثية ت أبد       

األبعاد، ومن البرمجيات للتصاميم ثالثية األبعاد، وفيها يمكن مسح األشياء بإستخدام ماسحات ثالثية 

يلها ثم تخزين المعلومات بحيث يمكن قراءتها وإجراء التعديالت المناسبة قبل عملية الطباعة بعد تحو 

 (.15، ص2015 ،البالوالي)إلى أشكال ثالثية األبعاد بواسطة كاميرات تصويرمخصصة لذلك 

ا النماذج األولية ، وكان ُيطلق عليه1980ظهرت تقنيات الطابعات الثالثية األبعاد نهاية سنة 

، وذلك النها تنفذ العمليات بسرعة أكبر وتكلفة أقل، وتم  (Rapid Prototyping( )RP)السريعة 

مباشرة بإضافة وهي عملية تعمل على تصنيع األشياء تطويرها كي ُتستخدم على المستوى الصناعي، 

قدم الدكتور  اذ ،المجسم ها النهائياالتجاهات وصواًل إلى شكلالمواد طبقة فوق طبقة في مختلف 

في أصل الطباعة  أول براءة اختراع لهذه التقنية Dr.Kodama (1876-1947 )الياباني كوداما 

أول  1983في سنة  Charles Chuck Hull(1923-2000)ثالثية األبعاد، بينما قدم تشارلز

 (. 7-5، ص2015 ،البالوالي) راع لجهاز التصوير الحجري المجسماختبراءة 

ثم توالى ظهور التقنيات الجديدة في هذا المجال، وتخصصت عدة شركات لصناعة القطع 

المباشرة، مما أدى إلى ظهور مصطلحات جديدة  الصناعية التكنولوجية المتقدمة وإنتاج التطبيقات 

السريع والتصنيع  (،Rapid Casting)والصب السريع  ،(Rapid Tooling  (األدوات السريعة :مثل
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(Rapid Manufacturing وأخيًرا تم االتفاق على مصطلح شامل لوصف هذه العمليات ،) وطرق

 (Additive Manufacturing( )AM) التصنيع التجميعيعليها  طباعة ثالثية األبعاد، وأطلق

 (.11، ص2015، البالوالي)

بيرة من االبتكار والحرية في التصميم دون ومن مميزات هذه الطباعة أنها تتيح مساحة ك

 استخدام معدات إضافية، كما أنها صديقة للبيئة ألنها تقلل من استهالك الطاقة وقليلة المخلفات،

وتكلفتها أقل. تطورت الطباعة ثالثية األبعاد وتم استخدامها ألغراض طبية: منها طباعة األعضاء 

 (.7-5، ص2015، البالوالي) ُأخرى ، وتطبيقات الصناعية البشرية كاألطراف 

أن يسّخر الطابعات   tRoopitt William  (1941) روتبيت أراد المصمم األميركي وليام 

األبعاد في خدمة األشخاص الذين فقدوا أطرافهم، فقام بتطوير فكرة تهدف إلى إنتاج أطراف ثالثية 

 الذي أطلق عليه اسم األمريكيالمصمم  المشروع ، وقدماصطناعية عوًضا عن األطراف المفقودة

)Prosthetic Leg-(Exo  إلى إنتاج ساق اصطناعية: حيث تبدأ بالحصول  وصوالً بعدة مراحل

على قياسات دقيقة لتمكين الطابعة من إنتاج ساق مريحة ومناسبة للشخص حركيا باستعمال جهاز 

لُتربط مع صور رقمية تجعل  زجهاالثم يتم نقل تلك المعلومات التي يوفرها    Fit socket)(يسمى

وُتعد مادة التيتانيوم أفضل المواد التي  المناسبة لذلك الشخص.الطابعة قادرة على صناعة الساق 

وتتميز هذه الطابعات بقدرتها على إنتاج األطراف  تستخدمها الطابعة ألنها خفيفة الوزن قليلة التكلفة،

شخاص الذين كل كبير في مساعدة اإلنسانية واألهذا المشروع من شأنه أن يساهم بشان ، الصناعية 

 تعد تكلفة اإلنتاج أقل نسبيًا من استخدام الطرق القديمة اذكلة بتر أحد أطرافهم، يعانون من مش

(www.alaraby.co.uk, 2019). 
المطبوعة وفًقا الحتياجات المريض الخاصة من حيث  الصناعية يمكن تصميم األطراف و       

أولئك الذين فقدوا  ثل قيادة السيارة وأداء المهام اليومية وبذلك تساعد التكنولوجياسهولة الحركة م
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 2019newatlas.com ,) (11) رقم كما في الشكل أسهلأطرافهم كي يمارسوا حياتهم بشكل 

(www.. 
 اً عمله الطابعة خالل عملية صناعة هذه األطراف يعتبر أمر إن وفرة مادة التيتانيوم الذي تست

يمكن من توفير هذا النوع من األطراف بأثمان معقولة وبأقل بكثير من األطراف ، ألنه سإيجابيا

كما أن هذه الطابعات تتيح خاصية تمكن من جعل األطراف المصنوعة  باهظة الثمن، الصناعية 

نفس لون بشرة الشخص، األمر الذي سيجعلها شبيهة بشكل كبير باألطراف الطبيعية، ببواسطتها 

هذا المشروع من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مساعدة ) ،تعمالها مقبواًل ومريحا للنفسوسيصبح اس

ن يعانون من مشكلة بتر أحد أطرافهم، حيث تعد تكلفة اإلنتاج الرخيصة اإلنسانية واألشخاص الذي

ية نسبيًا مع الطرق القديمة، وكذلك جعل المظهر يشبه األطراف الطبيعية لإلنسان، كلها نقاط إيجاب

 .  (www.alaraby.co.uk, 2019)  )لنجاح الفكرة مستقبالً 

 

 Johns Hopkins Applied Physics Lab الكترونية ذات حركةذراع ( 11شكل رقم )
 (www.eyeonfuture.com, 2019)المصدر: 

 

تقنية الطابعات ثالثية األبعاد، حيث تعد من التقنيات الجديدة األكثر أمانًا والتي تمكن من  

واستخدمت كيل وصناعة منتجات بنفس األبعاد والمواصفات التي يتم تحديدها من طرف المصمم، تش

هذه التقنية في صناعة األشياء في مجال الفضاء، حيث يتم أرسال التصميم عن طريق اإليميل ومن 
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صنيع وتستخدم هذه التقنيات في العديد من المجاالت؛ كت، ثم صناعته بالطابعة في المركبة الفضائية

 ر حديثًا مؤخرًا الذي كث ي مجال الطب والصيدلةمنتجات تجارية أو تشكيل قوالب الصب، وحتى ف

ستمرت التقنيات الجديدة بالظهور في هذا المجال في نهايات التسعينات وبداية األلفية الجديدة  او 

 الصناعية طبيقات تواكب من قبل عدد من الشركات المجهزة للقطع التكنولوجية المتقدمة والتوأصبحت 

 (.11-5ص ،2015 )البالوالي، المباشرة

 عالم التكنولوجيا الصناعية طراف األ استخدام 2-2-4

 التفكير اإلبداعي في التصميم: 2-2-4-1

اإلنسان على إبداع شيء فريد من نوعه أو ( بأنه قدرة 2005، 67-66يعرف )مارزانو، ص

ابتكار الجديد، ويعرف على أنه نمط من التفكير يؤدي خارق للعادة؛ األمر الذي يدفع اإلنسان إلى 

بداعي يعني التوصل إلى فكرة مبدعة من مصمم مبدع بحيث تتضافر إلى نتائج إبداعية، فالتفكير اإل

 .هذه السمات وتظهر في صورة نتائج إبداعية

هو نشاط عقلي بغرض الوصول إلى نتائج وحلول  (118، ص2007كما ويعرفه )الطيطي، 

أجل التوصل إلى حلول مالئمة للمشكالت  إبداعية في جميع المجاالت العلمية واستخدامها من جديدة

القائمة، ويتسم التفكير اإلبداعي بالشمول والتعقيد؛ وذلك بسبب تداخل وتشابك جميع العناصر 

 ة تحقيقه وتطوره.        المساعد

اعي وهذة العملية ترتبط ارتباًطا مباشًرا فالفكرة الفريدة هي الناتج المثالي لعملية التفكير اإلبد

 (.157، ص1970برتليمي، (المشكلة القائمة  بالتوصل إلى حل

  



38 
 

  خصائص التفكير اإلبداعي في التصميم: 2-2-4-2

 طالقة المصمم أوالا: 

قدرته على إنتاج أكبر عدد من األفكار المالئمة في وقت واحد باتجاه قضتتتتتتتتتتتتتتية أو وتعني  

 :من أنواع الطالقةمشكلة إعالنية، و 

 وهي صياغة أكبر قدر ممكن من األلفاظ في دقة وتناسق.  :الطالقة اللفظية  •

وهي التوصتتتل إلى عدد من األفكار المالئمة لموضتتتوع البحث خالل فترة  :الطالقة الفكرية  •

 زمنية معينة.

تبطة لصفات ويتحقق ذلك من خالل إنتاج عدد من الكلمات أو األفكار المر  الطالقة االرتباطية: 

 .(53، ص2007)الطيطي، منتج في جانب معين بحيث تكون مترادفة أو متضادةال

كاء الذ منعلى نسبة ممكنة بأ العمل الفسيولوجية للدماغ تعني ممارسةمن الناحية الطالقة 

واألفكار والتحليالت بستترعة وستتهولة بصتتورة تمنح المصتتمم قدرة عالية لفاظ أكبر عدد من األ وإنتاج

حل مناسب للمشكلة حصول على المعرفة التفصيلية للخامات واستخداماتها وإمكانياتها إليجاد في ال

 .(127، ص2008لحسيني، التي تواجهه )ا

 الحساسية للمشكالت التصميمية ثانياا:

الحساسية للمشكالت في التصميم والمعرفة تساعد في بلَورة هذه المشكالت واالستعداد لحلها، 

المشكالت التي تواجه المصمم تحقيق أكبر قدر ممكن من الجمال الذي يتناسب ومن األمثلة على 

 عي الكبير بوجود مشكالت تحتاج الى حلول: سواء كانت حلواًل مع الوظيفة، وسرعة االستجابة والو 

 (.127، ص2008جذرية، أو جزئية )الحسيني، 
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 مرونة المصمم  ثالثا:

قدرة على هم العوامل في عملية اإلبداع: وتعني التعتبر مرونة التفكير لدى المصممين من أ 

إمكانية تغيير طريقة التفكير وإعادة النظر في طبيعة العالقات التي تربط العناصر المختلفة، وبهذا 

عكس الجمود الذهني الذي يتبنى أفكاًرا ثابتة وغير قابلة للتغيير، وتظهر المرونة  تكون المرونة على

صل إلى أفكار جديدة متنوعة بداًل من األفكار التقليدية، وتغيير مسار في قدرة المصمم على التو 

 (.78، ص2008)جروان،  التفكير في موضوع التصميم

  جوانب المرونة:

 األولية، وهي ترتبط بقدرة المصمم علىإلى عناصرها  على تحليل العالقات: القدرة الجانب األول

الحل الذي يريد  للوصول إلىالمشكلة هي الدافع د بأن واالعتقاالتكيف العقلي وتغير طريقة تفكيره 

 .ليهإالوصول 

تتناسب مع  ملةشارؤية وترتيبها بطريقة جديدة من خالل القدرة على بناء العناصر  :الجانب الثاني

بموضوع أو مشكلة  المتعلقةاألفكار عدد من على إنتاج  قدرة المصمموتتمثل في  ،فتراضيةالحلول اال

مع التغيرات  بحيث يستطيع أن يتكيفمن القوالب الفكرية الجامدة  صمم أن يتحرري للموينبغ ،معينة

 .(53، ص2007و )الطيطي، ( 78، ص2008 )جروان، المتتالية

 األصالة في التصميم: رابعاا 

الحلول  االعتماد علىلتجديد وعدم في االرغبة الشديدة  من خالل الجدية والتفرد وتعني

األصالة ليست صفة مطلقة و ، واالستجابة لتغيرات الواقع بصورة غير مالوفة، لتصميم ماالتقليدية 

إهمال األفكار المألوفة التي سبق  وهذا يعني عدم ،الخبرة الذاتية للفرد تتحقق من خاللولكنها 

  .تقدماً  إلى أفكار أكثرللوصول  تكون ملهمةو أتكون أساسًا  من الممكن أنالتوصل إليها، ألنها 
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 الصناعية طراف نبذة تاريخة عن األ 2-2-4-3

بتاريخ  مرتشأنها شأن أي منتج عرفته اإلنسانية فقد  الصناعية األطراف  صناعةمرت 

كانت . فقد تطورت بشكل كبير منذ حتى توصلت إلى الشكل الذي نراها عليه في وقتنا الحاليطويل 

. في نفس الوقتالجمالية يفة وظالالناحية  يحقق اًل فعا ًفاحتى أصبحت طر  قطعة خشبية على هيئة

 بالراحة النفسيةالذي فقد أحد أطرافه إحساس الشخص  يعمل علىهو جهاز طبي  الصناعيالطرف ف

أو الجروح  عيب خلقي الحروب أو سواء كان هذا الفقد نتيجة. ويساعده على القيام بوظائفه اليومية

 .(www.ncbi.nlm.nih.gov, 2019) أو غيرها أو الحوادث

 القديمة:العصور في  الصناعية طراف األ 2-2-4-4

. وكان المصريين القدماءلى إ عرفته اإلنسانية على اإلطالقطرف صناعي  يعود تاريخ أول

ألنه لم  متفرًداالتعويضي  صبعاإلقد كان هذا و  ،مرأة الصبع قدم صناعي إهذا الطرف عبارة عن 

ساق كابيو ) ثم ُعثر على .للجزء المفقودلوظيفة في أداء ا بل كان فعااًل  يقتصر على الجانب الجمالي

، (12)كما في الشكل رقم سنة قبل الميالد  300اريخها إلى يعود تالتي  (,Capua Legالرومانية

 عةو ، وهي مصنتم اكتشافها شمال مدينة نابولي وقد، في أوربا الصناعية أشهر األطراف  وُتعد من

لكن مع األسف في الكلية الملكية للجراحين في لندن  اوكان محفوظً  خشبي مغلف بالبرونز، البمن ق

 .(www.daily.jstor.org, 2019) غارة جوية خالل الحرب العالمية الثانية أثناءتم تدميره  فقد

طراف التعويضية تنحصر على كونها وسيلة تجميلية لمن فقدوا طرفا من كانت األلقد 

ر هذا الفرع من الطب يجب ان ينسب قطعا لقدماء جلذلك فانه يبدو ان بزوغ ف ،في السابق  اجسامهم

 التي تؤدي الوظيفة المرغوبة الصناعية االطراف  بدأت موجة منولكن بعد ذلك  ،المصريين

 (Norton, 2007, pp.11.)                                        
 



41 
 

 

  

 صبع قدم صناعي(: إ12) شكل رقم

) www.foxnews.com, 2019) :المصدر 

 

 قبل الميالد الصناعية األطراف  -

 السياسي الروماني ) Marcus Sergius (240 B.C-178 الجنرال ماركوس سيرجيوسُيعد 

فتم تعويضه يده اليمنى  فقد أنبعد في الحرب البونيقية الثانية  وكان ذلك من ارتدى طرًفا صناعيًّاأول 

بعد أن قضى عاًما في  ،ومواصلة القتالاالحتفاظ بدرعه  فساعده ذلك علىمن الحديد، بيٍد مصنوعة 

  .(Olson, 2014, , pp. 22-37)  منصب القنصل، تم تعيينه نائبًا لحكم مقاطعة إبيروس الجديدة

 (1800إلى  1400عصر النهضة )في  الصناعية األطراف  -

والثقافية واالجتماعية  الصناعية يمثل عصر النهضة نظرة جديدة للحياة بمختلف جوانبها: 

 ، فكان لها نصيب من التطور في صناعتهاالصناعية ة لتشمل األطراف علمية، وقد امتدت هذه النظر وال

                                                       (.Norton, pp.12, 2007) والخشب ،النحاس والصلب، ،الحديد المواد المختلفة: مثل من
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 1800 – 1500عام  الصناعية طراف األ

بالحروب لتعويض المحاربين عن أطرافهم التي فقدوها أثناء  الصناعية طت فكرة األطراف تبار 

 .)www.abc.net.au(2019 , حروبهم على مر العصور

   Ambroise Pareهأمبرواز باري الفرنسيالجراح  حققفي أوائل القرن السادس عشر، و 

التي يعاني منها لسيئة ثار النفسية ابعد أن الحظ اآل، بتر األطراففي جراحة  طفرة (1510-1590)

أطراف فكان له دور بعضهم كان يفضل الموت على العيش بدون  لدرجة أن فقدوا أطرافهم أولئك الذين

تساعد في الحركة وأداء وظيفتها بشكل قريب من الوضع  مكن أني كبير في تطوير تلك األطراف بحيث

 . )www.ncbi.nlm.nih.gov(2019 ,الطبيعي

أصبحت  حتى 1800و  1500بين عامي  ما الصناعية مل على تطوير األطراف ر العواستم

 الصناعية تقنيات تصنيع األطراف  وتواصل التطوير في، أكثر ارتياًحا ألولئك الذين يرتدونها

خطوات كبيرة على الصعيدين  فقد حققت ،وحتى وقتنا هذا أعقاب الحرب العالمية فيالتعويضية 

أخف وأقوى بفضل استخدام  حتى أصبحت ،لم يسبق له مثيل بشكلفي آن واحد  الوظيفي والجمالي

كما ا الحديد و الفوالذ التي كانت تستخدم سابقً ، مثل ألياف الكربون بدال من الخشب :المواد الحديثة

 .)(www.abc.net.au, 2019 (13)في الشكل رقم 
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 طرف صناعي :(13) شكل رقم
 )au, 2019)www.abc.net.المصدر : 

 

الطباعة ثالثية األبعاد وتقنيات التصميم الحديثة ومن أهم التقنيات التي ساعدت على ذلك 

في تحسين ساهمت اذ حياة مبتوري األطراف وبعث الثقة في نفوسهم،  في مما أدى إلى تغير إيجابي

  .www.unyq.com, 20)19(المجتمع  إنتاجا في وأكثرحياتهم وتحويلها لشكل أكثر راحة 

يخبرنا قصة البشر الذين كافحوا الستعادة كل شيء تم الصناعية إن تتبع تاريخ األطراف 

فقدانه بشكل مأساوي، حيث تتغير التكنولوجيا والسياسة واللغات ولكن رغبة األنسان في الشعور 

اعية الحديثة من ذلك ال يمكن تجاهل التطورات االجتم بالرغم ًا،أبد للمجتمع ال تتغيربالكمال واألنتماء 

دم التكنولوجي السريع، ووسائل التواصل االجتماعي، ودورها في جعل مستقبل في عالمنا الحديث والتق

كما في الشكل  مليء بأنجازات تتخطى كونها مجرد تطورات في مجال الطب الصناعية األطراف 

 ،قصصهماصبح بأمكان المصابين العثور بسهولة على بعضهم البعض لمشاركة  اذ، (14)رقم 

  .www.unyq.com, 2019)( فتجاربنا المشتركة وعالقاتنا وصداقاتنا هي ما تجعلنا بشراً 
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 الصناعية ( : تطور األطراف 14) شكل رقم

 (www.unyq.com, 2019)المصدر: 

 

 الحرب األهلية األمريكيةو  الصناعية األطراف  -

األهلية الحرب  نتجاهل دور ال يمكننا أن الصناعية وعند الحديث عن تاريخ تطور األطراف 

وفي هذه عدد األشخاص اّلذين فقدوا أحد أطرافهم،  أدت إلى زيادة كبيرة في ؛ فقدفي الواليات المتحدة

-James Edward Hanger (1843ِهنغرإدوارد جيمس كونفدرالي الجندي ال الفترة لمع اسم

صناعية  ابتكر ساًقاحيث ة األمريكية، أطرافهم جراء الحرب األهلي فقدواوائل اّلذين أ كواحد من( 1919

، وال تزال الشركة الصناعية وكانت األكثر تطورًا في تاريخ األطراف  "،طرف ِهنغر الصناعيسميت "

صامويل فيرتين  . كذلك كان (15)كما في الشكل التي أسسها رائدة في هذه الصناعة حتى يومنا هذا
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قام بتصميم .حيث الصناعية طراف ممي األعظم مصأ واحدا من  veteran Samuel Decker ديكر

 (www.dailymail.co.uk, 2019). ذراعين تعويضيتين وكان يستخدمهما بنفسه

 

 

 

 

 

 

 
 1916واشنطن عام صطناعية في متجر جيمس هنغر في لا لصانعي االطرافصورة :(15شكل رقم )

 ((Mailonline, 2018المصدر: 
 

 ينالقرن العشر في  الصناعية األطراف  -

فأدى ذلك إلى  من المحاربين أطرافهم، فقد عدد كبير ولى والثانيةفي الحربين العالميتين األ      

. ففي الواليات المتحدة (16)كما في الشكل التعويضية على نطاق واسع الصناعية األطراف  إنتاج

ن بها صنيع عدد كبير من تلك األطراف ليستعيبتستشفى والتر رييد العسكري بم قام المسؤولون 

 (والتر رييد )وال يزال حتى اليوم مستشفى ،األطراف العائدون من جبهة القتال والمحاربون مبتور 

 وأصبحت ب العالمية الثانيةالحر  خالل، التعويضية الصناعية ا لتصنيع األطراف العسكري مركزً 

 ضيةا لتصنيع األطراف التعويمركزً  1939مستشفى الملكة ماري في المملكة المتحدة عام 

.(www.bbc.com, 2019) 
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لطرف تعويضي ُألِحقْت به أداة للحام المعادن وأدوات أخرى، لتمكين من ُبتِرت أطرافهم من  نموذجاً  (:16شكل رقم )

 العودة إلى العمل بعد انتهاء الحرب
 (www.bbc.com, 2019) المصدر: 

الحرب  بسبب يرةقفزة كب الصناعية صناعة األطراف تكنولوجيا حققت  1946وفي عام 

جامعة كاليفورنيا بيركلي" تقنيات ال تزال قيد االستخدام  "عندما طور الباحثون في األمريكيةاألهلية 

، فبداًل ذاتيًّاطور طرًفا اصطناعًيا فلمخترع" يسيدرو مارتينيز" جاء ا 1970وفي عام  حتى يومنا هذا.

  االحتكاك المشي وتقليلمن محاولة محاكاة حركة الطرف الطبيعي، ركز على تحسين 

 , 2019)nventors.orgtheiwww.(. 

 ردنية الهاشمية:المملكة األ في  الصناعية طراف األ 2-2-4-5

من خالل  1968في مدينة عمان عام  الصناعية تأسست أول ورشة لصناعة األطراف 

مت دولة إيران تم تأسيس اللجنة الملكية إلعادة التأهيل، كما ساه 1970مستشفى البشير، وفي عام 

، 1981العمل فيه عام في بناء المركز الوطني األردني إلعادة التأهيل )مركز فرح للتأهيل(، وبدأ 
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الت الشلل الدماغي ، وكانت نتيجة لحا(18,829حوالى ) 1979بلغ عدد اإلعاقات في األردن عام و

 (.14ص ،1996 أو حاالت البتر )النماس،

 ي الجامعة األردنيةنبذة عن كلية العلوم والتأهيل ف -

كون بمعزل عن التطورات ياألردن كجزء من المجتمع الدولي، لم يكن من الممكن أن 

التي تعود ألسباب  الصناعية التكنولوجية في المجال الطبي، وبخاصة ما يتعلق منها باألطراف 

 خلقي، حوادث السير.مختلفة منها: مرض السرطان، مرض السكري، تشوه 

الجامعة األردنية عام كلية علوم التأهيل الكلية األولى في لة الملك وعلى هذا أسس جال

واألجهزه  الصناعية م وبدأت بثالثة أقسام هي: العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، واألطراف 1999

   (www.rehabilitation.ju.edu.jo, 2019).عدةالمسا

التدريب  مشتماًل علىعدة ة المساواألجهز الصناعية برنامج البكالوريوس في األطراف  وأصبح

الخدمات الطبية مركز مستشفى البشير و وفي الجامعة  الخاص بذلك فيالقسم  فيالعملي والسريري 

 .الملكية

 .2003-2002واألجهزة المساعدة عام  الصناعية قسم األطراف  فيوقد تخرجت أول دفعة 

 (www.eyeonfuture.com, 2019) :واألجهزة المساعدةالصناعية هداف قسم األطراف أ من 

 فحصتزويد المملكة األردنية والمنطقة المحيطة بها بالكوادر المؤهلة التي تمتلك القدرة على  •

واألجهزة المساعدة الالزمة الصناعية األفراد من ذوي اإلعاقات المختلفة وتزويدهم باألطراف 

 .السريرية لحالتهم اوفقً 

 .إعاقاتيعانون من ألشخاص الذين استقالل عند الاتحقيق تحسين نوعية حياة المرضى، و  •
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واألجهزة المساعدة بأجهزة منها: المناشير، وآالت الصناعية وقد تم تجهيز قسم األطراف  

 .يانة والتطريز، و شفاطات الهواءالحف المتنوعة، والمثاقب الكهربائية، واألفران الحرارية، وأجهزة الص

ألطراف التي ُفقدت نتيجة التعرض للحوادث أو يض ابتعو الصناعية قسم األطراف يختص و  

األمراض أو الحروب، أو نتيجة وجود تشوهات خلقية، أما األجهزة المساعدة الطبية تختص بالتحكم 

والتوجيه والحد من الحركة أو إيقافها في مفصل أو جزء من الجسم، أو مساعدة المريض على القيام 

ي الجسم بهدف تسهيل و أو وظيفته فتصحيح شكل عض ببعض أنماط الحركة أو

 .(www.eyeonfuture.com, 2019)الحركة

 في األردن الصناعية األطراف  -

من القرن الماضي على يد رجل  الخمسيناتمع بداية الصناعية طراف األ تصنيع بدأت مهنة

وكان يقوم بتصنيع هذه األطراف ، الصناعية يعمل باألطراف  بو عدوي( كانأ)يدعى  مصري 

في مصر بعد ان يأخذ القياسات لمبتوري األطراف في كل من: القدس، واألردن ثم أنشأ  الصناعية 

وكان يعتمد في ، من تصميمهت بمعدات وماكينا وجهزه باألردن، في منطقة جبل التاج ًطابسي اًل مشغ

 (.2019 إسماعيل، )مقابلة مع بالزجاج المذاب فهايقوم بتغلي صناعتها على الحديد والجلد، ثم

افتتحت كل من وزارة الصحة والقوات المسلحة مشغلين منفصلين صغيرين  1963عام  وفي

 وبدأ نشاطهما بعدد قليل منومستشفى ماركا العسكري،  ،شرفية(مستشفى البشير/)م. األ :في كل من

بعدها تم إرسال البعثات إلى يدية وهولندية، و س: شراف متطوعين من جنسيات أجنبيةتحت إالعاملين 

 (.2019 مساعدة،)مقابلة مع الصناعية طراف على أساسيات مهنة األ وإيران للتدريبروسيا 

في حدثت دة عواألجهزة الطبية المساالصناعية طراف النقلة النوعية في مجال مهنة األ أما

واألجهزة الطبية الصناعية طراف ادر األإنشاء المعهد الوطني لتدريب كو  بعد أن تم 1984العام 

http://www.eyeonfuture.com/
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لمانية من خالل الوكالة من الحكومة األ بمنحة مقدمةحرم المستشفى العسكري في ماركا المساندة في 

 فعةالد فيطالب  12ثالث دفعات بواقع  ، وفي هذا المعهد تخرجت GTZلمانية للتعاون الفني األ

 (.2019 مساعدة، )مقابلة مع ةالواحد

 في المستشفيات الصناعية طراف تطور األ -

 في مستشفى المواساة )أطباء بال حدود( الصناعية األطراف  •

تم تأسيس منظمة )أطباء بال حدود( في األردن وهي منظمة غير ربحية تتكفل  2006في عام 

عن طريق التقارير  الصناعية بعالج المرضى المتضررين من الحروب، وكانت تروِّج لألطراف 

 (.2019 ت وعبد العال،ع العوداالشخصية مع المرضى . )مقابلة موالمقابالت 

طورت منظمة أطباء بال حدود عملها بأن أدخلت الطباعة ثالثية األبعاد  2017في بداية عام 

العلوية بحيث تكون  الصناعية إلى برنامج الجراحة التقويمية، وهدفت إلى تصميم وتصنيع األطراف 

  . (www.rsp.msf-me.org, 2019)تخدميهامالءمة لمس أخف وزنًا وأكثر

 الطب الطبيعي والتأهيل( في مستشفى البشير)قسم الصناعية األطراف  -

، وتم تحديثه في فتتاح قسم الطب الطبيعي والتأهيل في مستشفى البشير في السبعيناتاتم 

وي على تل يحللطب الطبيعي والتأهي اجديدً  انشأت وزارة الصحة مركزً ا 2015عام التسعينات، وفي 

وصاالت واسعة للتمارين ، وأقسام للعالج الطبيعي والوظيفي والكهربائي والمائي ،عيادات لألطباء

 .الصناعية وقسم كبير لألطراف  ،للرجال والنساء واألطفال

 ةمن االستقاللي ةتأهيل المرضى هو تمكينهم من الوصول الى أقصى درج منالهدف 

مناخية والمياه المعدنية و العالج الطبيعي تخدام العالجات الدوائية والواالعتماد على النفس، وذلك باس
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مقابلة مع أطباء ) جهزة طبية مساندةأطراف اصطناعية و أ والوظيفي وما قد يحتاجه المرضى من

 (.2019، في قسم التأهيل الصناعية وفنيي قسم األطراف 

 جراح الحوامدهعند  الصناعية األطراف  -

أصيب بمرض  وفي سنته الخامسة عشرةوب عمان، في مدينة سحاب جن 1995ولد جراح عام 

نهاية العام ، وفي 2013مطلع في جراح عالجه  ى، أنهاليمنىساقه  فقد على أثرهسرطان العظم 

نجح  2015عامفي ، وقد نجح نفسه بدأ بتسلق الجبال والصخور في جبال عجلون شمالي األردن

، متر 100آالف و 5ي العالم بارتفاع ي أعلى قمة بركانية فسلق قمة كليمنجارو وهيت في أنجراح 

ا أن "تحقيق األحالم ال يحتاج أقدامً  كلهللعالم  وبهذا أثبت ؛« إيفرست»تسلق قاعدة قمة  تمكن منثم 

وقد أضاف  (17)كما في الشكل رقم ( عام اآلن 23ويضيف جراح عمري )، يقول " كمااوإنما إقدامً 

علني أشعر بثقة أكبر، وقد شجع جراح فكرة الباحثة فسيًّا ومعنويًّا، وجف الصناعي لي دعًما نالطر 

 (.2019)جراح، مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية، في رسالتها 

 

 

 ( : جراح الحوامدة الذي فقد ساقه اليمنى بسبب مرض سرطان العظام17شكل رقم )

Jarahalhawamdeh95@gmail.com,2019)) 
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 :الصناعية فيكي المطبوع على األطراف م الجراالتصمي استخدام 2-2-4-6

وتظهر  ،هو شكل من أشكال اإلعالنات المستخدمة على نطاق واسع  :اإلعالن المطبوع

عالن إلا لعب، اذ المجالت والصحف أو  منشوراتال و كتيباتأو ال الملصقاتهذه اإلعالنات في 

 ا.ومضمونً  شكاًل  الصناعية األطراف  جتاإن تطويرفي  ايًّ أساس االمطبوع والتصميم الجرافيكي دورً 

يعتبر التصميم الجرافيكي من أهم العناصر الفنية المستخدمة في معظم وسائل اإلعالن         

المطبوعة الحديثة، اذ يكون التصميم الجرافيكي موجهه لفئة معينه من المتلقيين )مبتوري األطراف 

ضة وطريقة العر بانواعها في التصميم من حيث الصور  ( اذ ال بد من استخدام التكنولوجياالصناعية   

. (www. highseasonadv.com،2019) 

 

 الجرافيكي عناصر التصميم

ن بنية التصميم،   عناصر التصميم الجرافيكي هي عبارة عن عناصر الشكلية التجريدية التي تكوِّ

هم أ من م، والقيمة، واللون، وويعتمد عليه إنشاؤها وهي: الخط، والشكل، والملمس، والفضاء، والحج

 التصميم الجرافيكي هي:عناصر 

 Lineالخط  •

يعد الخط من أهم عناصر التصميم، وله تأثير كبير في عمل المصمم، فهو يصل بين 

 نقطتين تفصل بينهما مسافة، وله القدرة على أن يستحوذ على اهتمام العين بحيث تتحرك معه،

فالخطوط المستقيمة الناعمة  محددة:تعبيرات لكل نوع منها  ال تستخدم بشكل عشوائي ألنخطوط الو 

الهدوء واالستقرار، بينما الخطوط المتقاطعة المتعاكسة تعبر عن الحركة والحيوية والتفاعل  تعبر عن

 .(42، ص2005)العربي، 
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   Shapeالشكل •

، Formالشكل هو الخط الخارجي الظاهري للهيئة ( أن 242ص، 2007الشرع، )يشير 

خط الخارجي الظاهري ألي شئ له طول وعرض، وتتمثل األشكال األساسية ألي تصميم هو الأو 

 في ثالثة أنواع هي: الدائرة، والمربع، والمستطيل.

 وتكمن أهمية الشكل في التصميم فيما يلي:

o .ترميز فكرة معينة 

o  إثارة الهتمام المتلقي.جعل كتلة من النص أكثر 

o  جديد غير مألوف. تكوينابتكار 

o (115، ص2011) الراوي، التركيز على معلومات هامة بتسليط الضوء عليها 

 

  Spaceالفضاء •

( أن الفضاء أو الفراغ في الشكل أحد العناصر التي يتم 116، ص2011) الراوي،ويرى 

الجرافيكي المعاصر)التصميم المطبوع(، حيث إنه يبعث في استخدامها على نحو واسع في التصميم 

رة أكبر، وًرا بالصفاء والنقاء، كما أن الفضاء يتيح لباقي العناصر أن تظهر بصو نفس المتلقي شع

ويجعل الصورة أكثر قابلية ألن يقرأها المتلقي، فهو يمنح العين الراحة البصرية والبساطة في التصميم، 

 .ن جمال الصورة وتأثيرهاوبالتالي فهو يزيد م

األشكال والهيئات، ويشير إلى الشئ الخالي، فالفضاء عبارة عن الفراغ السالب النقيض بين 

 (.242، ص2007كن غالًبا ما يلعب دورًا كبيًرا في إظهار العناصر المرئية )الشرع، ل
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  Sizeالحجم •

اإلعالن المطبوع ويتحقق ذلك الحجم هو أحد الطرق األكثر سهولة لتحديد العنصر األهم في 

العناصر األخرى لكي تتم مالحظته بسرعة أكبر، عن طريق تكبير أحد العناصر كي يتم تمييزه عن 

ر حجم بعض العناصر المرئية حتى ال تسيطر على التكوين، وبذلك وعلى الجانب اآلخر يمكن تصغي

 للون، والحجميتمكن المصمم من إبراز بعض العناصر من خالل استخدام كل من: ا

 (Sherin, 2012, p.59.) 

 

 Color اللون  •

المشاهد أحاسيس مختلفة، والمصمم الجيد يمكنه  ة كثيرة تثير في نفسلأللوان مدلوالت حسي

االستفادة من هذه التأثيرات لجذب انتباه المتلقي والتواصل معه عن طريق المعلومات في البيئة البصرية 

 (.Sherin, 2012, p.10)يالتوازن التكوينإذا ما استطاع أن يحقق 

 تصميمة التالية: ويمكن استخدام اللون لتحقيق النتائج ال

o نمثل: العناوي تسليط الضوء على العناصر الهامة.  

o  نتباه المتلقيالفت. 

o  الً أو توجيه القارئ إلى أين ينظر. 

o  ً(119ص ،2011 ،) الراوي  ربط عناصر التصميم معا 
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 التصميمية:األسس  2-1-4

 من أهم األسس التي يجب مراعاتها في التصميم:

  Unityالوحدة  .1

من أهم عوامل النجاح في وهي التصميم المختلفة،  عناصر بين تفاعللل نتاجهي الوحدة 

يتم إدراكها بشكل وحدة العمل اإلعالني تعمل على تكوين صورة ذهنية  ، فإناإلعالنات المطبوعة

تتحقق الوحدة في اإلعالنات المطبوعة يجب أن ولكي التشكيالت التصميمية، ضمني من خالل 

 .(356، ص2007 فكرة التي تنعكس على المتلقي )الشرع،تشمل وحدة الهدف ووحدة ال

عالنات المطبوعة، فال بد من تنظيم جميع وعلى ذلك لكي ينجح التصميم المرئي في اإل

 األجزاء في التصميم بحيث تجعل العناصر تعمل جنبًا إلى جنب لجذب انتباه المتلقي 

(White, 2012, p.471.) 

 (357، ص2007 )الشرع، ة:الطرق األساسية لتحقيق الوحد ومن

o التطابق. 

o المعالجات المتعلقة بنفس الفكرة.  

o ستمراريةاال. 

o  مترابط.التدفق أو الحركة من خالل ترتيب العناصر بشكل متسلسل 

  Balanceالتوازن   .2

ن التصميم أب االعتقادوبالتالى  ؛بالتنظيم إلى المتلقي الشعور تنقلفي اإلعالنات المطبوعة  التوازن 

ومستقرة، ألن يجعل أعماله تبدو مريحة  أن هوتحقيق في اإلعالنات المطبوعة والهدف من ، متكامل

 (.357، ص2007 افتقاد التصميم للتوازن يصيب المتلقي بالقلق ويعيق عملية االتصال )الشرع،
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  Rhythmاإليقاع .3

حجم وشتتتتتتتتتتكل التغير في ال، ويعد العناصتتتتتتتتتتر المتماثلة بطريقة منستتتتتتتتتتقة بأن يتم تكراريتحقق اإليقاع 

اإليقاع في اإلعالنات المطبوعة هو فهم مفتاح تأستتتتيس أما  ،ناصتتتتر أهم مفاتيح اإليقاع البصتتتتري الع

ُيضفي الحيوية على التصميم، ويؤدي إلى زيادة فعالية اإلعالن وهو ختالف بين التكرار والتنوع، اال

 (.113ص ،2011 المطبوع في التأثير اإلدراكي للمتلقي )الراوي،

 Movementميم ن في التصحركة العي .4

أن لمصمم ل والبد، بشكل بسيط متسلسل ومتتابع)الذهن(  العينالحركة في التصميم هي التي توجه 

بحيث جميع العناصر ضمن التكوين  وأن يقوم بترتيب وتنظيمالحركة في اإلعالن المطبوع  يستخدم

أن يسيطر على  للمصمم وبذلك يمكن، بشكل مريح من عنصر إلى آخر أن يتحركلمتلقي ا يستطيع

 (. 372ص ، 2007 )الشرع، ز عليهاالتركي يريدالتى  وانبالجحركة عين القارىء ويقودها الى 

من األمور التى تساعد على التحكم بحركة البصر، أن البصر ينجذب إلى األجزاء ذات الحجم 

لى جزء معين من اإلعالن الكبير؛ ويالتالي إذا أراد مصمم اإلعالن المطبوع أن يتوجه ببصر القارئ إ

 الجزء كبيرًا في مساحته متميزًا عن باقي األجزاءالمطبوع فعليه أن يجعل ذلك 

 .(24ص ،2014 ) رحموني، 

 Simplicity  البساطة .5

دائمَا ما يقال أن الجمال هو البستتتاطة، فالبستتتاطة في التصتتتميم تعني التركيز على العناصتتتر 

مكان، فكلما كان الشتتكل أكثر بستتاطة كان الهامة قدر اإل عن العناصتتر غيرالضتترورية، واالستتتغناء 

للعين، بخالف التعقيد الذي يشتتتتتتتتتتتتتتتت انتباه المتلقي خاصتتتتتتتتتتتتتتتة في اإلعالن راحة أكثر جمااًل وأكثر 

(، ومن هنا وجب على المصتتمم أن يبتعد عن التعقيد ويعمد إلى 377ص ،2007 المطبوع) الشتترع،
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حستتتتتن االختيار بين البدائل المتعددة ن المطبوع في اعة مصتتتتتمم اإلعالبستتتتتاطة التصتتتتتميم. وتظهر بر 

 (.27ص ،2014 الختيار أفضل العناصر تشويًقا وأكثرها تأثيًرا على المتلقي) رحموني،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فالير 18الشكل)

www.issuu.com/littletonadventisthospital/docs,2019)) 

 

المطبوع يبين تقنية األطراف  فيكيفالير وهو أحد وسائل اإلعالن الجرا  (18) يمثل الشكل

موجه ، و الصناعي للطرفيظهر هذا اإلعالن الشكل الوظيفي والجمالي اذ المبتكرة لمبتوري األطراف، 

 لمرضى سرطان العظام.
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واستخدم  مختلفة وهو من أهم عناصر التصميم الجرافيكي بأحجاماستخدم المصمم الخط 

عل استخدم الوحدة في اللون والتوازن المنتظم مما ج اللون األصفر لجذب انتباه المتلقي وكذلك

 .التصميم مريح ومستقر، ركز في التصميم على توجه العين)الذهن( بشكل بسيط متسلسل ومتتابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ملصق 19الشكل رقم )

 (www.excel-prosthetics.com,2019) 

 

وهو أحد وسائل اإلعالن الجرافيكي المطبوع، حيث تم توجيه  ملصق  (19) الشكل ينيب

 البوستر للناحية الوظيفية للطرف الصناعي.

http://www.excel-prosthetics.com,2019/
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تدرجات اللون األزرق الذي  للداللة على اإلستمرارية، واستخدم المصمم الخطوط المنحنية 

 .ستخدم في الملصقات الطبية بشكل متداولت

 

 
  قملص( : 20الشكل رقم )

www.pinterest.com,2019)) 

 

عرض تقنيه ثالثية األبعاد للطرف الصتتتتتتتناعي، ويبين يمطبوع  ملصتتتتتتتق (20) يمثل الشتتتتتتتكل

 الصتتتتتتتتتتتتتناعية الغطاء الجمالي للطرف مما يؤدي الى تعزيز الحالة النفستتتتتتتتتتتتتية لمستتتتتتتتتتتتتتخدمي االطراف 

يتبين لنا ان بالشتتتتكل والمضتتتتمون فالتركيز على الناحية الجمالية مهم لدى المرضتتتتى ومن هنا ايضتتتتا 

 االهمية.عالن المطبوع غاية في الدور الجمالي في اإل
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 ( : إعالن جرافيكي مطبوع 21) الشكل رقم

www.tollebild.com/bilden/artificial-hand-for-handicapped,2019)) 

 

ستخدام الذراع  اإللكترونية التي اإعالن جرافيكي مطبوع يبين اهمية  (21) يمثل الشكل

، وكذلك كتابة التعليمات الخاصة يوري االطراف على ممارسة وظائفهم  بشكل طبيعتساعد مبت

 يتعلق باالطراف الصناعية.على كل ماالتعرف بالتي تساعد األشخاص 
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 ستخدام الطرف الصناعيا(: ملصق عن اهمية 22) الشكل رقم

https://kaitychu.com,2019)) 

 

ستخدام الطرف الصناعي وقدرة مستخدمي الطرف اهمية ملصق يوضح أ   (22) يمثل الشكل

 متطورة.على ممارسة هواياتهم الخاصة من خالل التكنولوجيا ال

ومن الواقع الملموس والتطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات قد تبين لنا مدى اهمية 

التى سنتحدث عنها  الصناعية اإلعالن في وصف الحالة الحركية أو الوظيفية أو الجمالية لألطراف 

 في الفصل الثالث.

 رية الجشطالتنظ في عملية اإلدراك يعتبر أساس الذي بدأ الشكل واألرضيةم تم استخدام

 وذلك بإستخدامه الفراغ السلبي واإليجابي في التصميم.

تم استخدام التدرجات الحيادية التي تنتج عن اجتماع األسود واألبيض وتجعل كل واحد منها 

 يبرز اآلخر فيزداد سواد األسود داخل المساحة البيضاء والعكس كذلك.
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 الثالث المبحث

 تكنولوجيا الحركة الجرافيكية عليها واستخدام الصناعية تطور األطراف  2-3

 الصناعية التقدم في تكنولوجيا األطراف  2-3-1

أكثر راحة  الصناعية األخيرة لجعل األطراف  اآلونةاالبتكارات التقنية في  تسارعت

مبتوري األطراف،  ثالثة أمور هي: متطلباتتعتمد االبتكارات المستقبلية على ، و كفاءةأكبر و 

لدعم تطوير  بدرجة كافية، وتمويل الرعاية الصحية والتصميم في الجراحة والهندسة والتقدم

، والهدف من ذلك مساعدة الذين األطراف االصطناعيةالمتعلقة ب وتطبيق الحلول التكنولوجية

 طبيعية، والمشاركة في األنشطة الترفيهية والرياضية مارسة الحياة بصورةفقدوا أطرافهم على م

 .(www.daily.jstor.org, 2019) (25،24،23)كلكما في الش

 

 

 

   في األنشطة الترفيهية والرياضيةفاقدي األطراف مشاركة  (23شكل رقم )

 ((www.mymodernmet.comالمصدر: 
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 فاقدي األطرافلمشاركة  (25شكل رقم)                       فاقدي األطرافلمشاركة   (24شكل رقم)    
www.mymodernmet.com)          )                         (www.mymodernmet.com) 

 

 تم استخدام الصناعية في السعي الدائم لتوفير أكبر قدر من الراحة لمستخدمي األطراف 

الداخل  مع ربطها منة ومرنة، اللدائن المرنة المصنوعة من السيليكون إلنشاء بطانة داخلية ناعم

له زر مخفي ُيستخدم الرتداء أو خلع الطرف الصناعي وذلك بالضغط عليه وفصله  هاز ميكانيكيبج

 تساعد المستخدمين على الحركةالذكية  الصناعية أكدت الدراسات أن هذه األطراف وقد ، عن المقبس

 (www.ncbi.nlm.nih.gov, 2019). كفاءة أكثرو بثقة أكبر 

ية المشترك في جامعة والية كارولينا الشمالية ر الباحثون في برنامج الهندسة الطبية الحيو و ط

عن طريق حساسات خاصة بالحاسوب  إلشارات العصبية العضليةل مشفرةفي تشابل هيل تقنية جديدة 

 تتطلب هذه الطريقة من، و الصناعية معصمي اليد واأليدي  للتحكم في تحاكي الحركة الجرافيكية

http://www.mymodernmet.com/
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لتعرف على أنماط محددة من نشاط العضالت وترجمتها إلى بأوامر لالجهاز  تزويدالمستخدمين 

 .(www.sciencedaily.com, 2019) مثل فتح أو إغالق يد صناعية :أوامر

عندما يفقد شخص ما " هذا البرنامج:في  ةاألستاذ (1982) (Helen Huang) قول هوانغت

لذلك إذا أراد ، كما لو أن اليد ال تزال موجودة اسات الحاسوبيةلحسكا يده، فإن دماغه مرتبط بالشبكة

نستخدم أجهزة  ،شخص ما التقاط كوب من الماء، فال يزال الدماغ يرسل هذه اإلشارات إلى الساعد

استشعار اللتقاط هذه اإلشارات ثم نقل تلك البيانات إلى جهاز كمبيوتر، حيث يتم إدخالها في نموذج 

ي يحل هذا النموذج محل العضالت والمفاصل والعظام، ويحسب الحركات راضافتعضلي هيكلي 

التي ستحدث إذا كان اليد والرسغ ال يزاالن كاملين، ثم ينقل تلك البيانات إلى معصم اليد واليد 

، والتي تؤدي الحركات ذات الصلة في تنسيق الطريقة وفي الوقت الحقيقي تشبه بشكل الصناعية 

 .(www.sciencedaily.com, 2019)" لطبيعيةة احركأكثر مرونة ال

بتطويرات  الصناعية "مشروع مانهاتن لألطراف  قام الباحثون القائمون على 2006عام في 

، رئيس قسم جراحة العظام في مركز والتر ريد Paul Pasquina (1987)وقال بول باسكوينا أخرى،

والمشي"، ولكن الخروج من السرير  ن السريرالخروج مالوطني الطبي العسكري: "لم يكن هدفنا مجرد 

هذه التقنية الجديدة ، وتسمى للرد على اإلشارات العصبية الصناعية تم هندسة األطراف ت واالزدهار "

تستخدم العضالت العاملة مثل الفخذ أو الصدر، وترسل  جراحة إعادة تأهيل العضالت المستهدفة،

ال تعمل  ،مؤشر كتلة الجسم :باسم ، وهي عملية تعرفالطرف اإللكترونىإشارات من الدماغ إلى 

 بل ُتمّكن المبتورين من الشعور ،األعصاب المعاد توجيهها فقط على تمكين الحركة من خالل التفكير

نجحت هذه التقنية بشكل جيد في  ، وقد(26)كما في الشكل  الصناعية باألشياء من خالل األطراف 

عاًما من الدنمارك والذي اختبر  36ن، البالغ من العمر يس سورنسيقول ديناذ ئية، المبداالختبارات 
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 مؤخًرا نموذًجا أولًيا لليد االصطناعية: "يمكن أن أشعر بأشياء مستديرة وأشياء ناعمة وأشياء صعبة"

(Davidson, 2014.) 

 
 تسمح اآلن للركض، والقفز، الرقص الصناعية األطراف :  (26شكل رقم)

 (www. theweek.com, 2019المصدر: )

 
  بالطباعة ثالثية األبعاد الصناعية تكنولوجيا األطراف  التقدم في 2-3-2

 لكن ،دوالر أمريكي 10،000أكثر من  من هذا النوع إلى الصناعية  تصل تكلفة الطرف

شركة "إكسبيوتي" الناشئة لبدء تشغيل الروبوتات  فقد نجحت، تجعلها أقل تكلفةالطباعة ثالثية األبعاد 

، منها: دوالر فقط 200 بتكلفةاليد الميكانيكية األساسية والساعد المصنوعة من المواد ابتكار  يف

وحدة  منها: أجزاء منخفضة التكلفة ، كما أنتجتوأصابع جزئية مزودة بمحركات ،مرن المعصم ال

 .األبعادردوينو وبطارية كاميرا رقمية، وكلها موجودة في غالف بالستيكي أبيض مطبوع ثالثي أتحكم 

إن األيدي المطبوعة  ،بأسعار معقولة أطراف صناعية تقوم بتصميم (Exiii) كما أن شركة 

مثل وحدات  متقدمة:ولديها تصاميم وميزات  ،ثالثية األبعاد يمكن إصالحها بسرعةبتقنية الطباعة 

(NFC)  الذكي الموجودة في أطراف األصابع، والتي يمكن أن تفعل كل شيء بدًءا من فتح القفل

 .((www.itworld.com/article, 2019 الهاتف المحمول استخدامإلى 
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 صناعية بالحساساتتطور أعضاء  (:27الشكل رقم )

 (youtube(من  ةالمصدر: لقط
العصبي البشري  تطور أعضاء اصطناعية تتفاعل مباشرة مع الجهاز (27) الشكليمثل 

ر الوظيفي على لخاصة بالحركة التي تؤدي الدو ومن هنا تم اختراع الحساسات ا، واألنسجة العضوية

االستفادة من تقنية واجهة الدماغ الحاسوبية، والتي تبّشر بإنتاج أعضاًء اصطناعية  الحاسوب حيث تم

 ، بحيث يبين أهمية الكمبيوتر جرافيك في شرح آلية الحركة.تقدم إمكانيات أفضل

 الصناعية ( تطور األطراف 28،29الشكل رقم )
 (youtube(لقطات من در: المص
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تحكم بها عن طريق الدماغ يمكن ال التى ( اطراف صناعية  31،30،29،28)يمثل الشكل

تكنولوجيا الجديدة ألجهزة إستشعار ترسل إشارات السلكية إلى جهاز الكمبيوتر المدمج لاستخدام اب

 وذلك  ،عيةالصنالألطراف عي ديهم القدرة على التحكم الالو أصبحت لبحيث بالطرف الصناعي 

 مكان الطرف المبتور.وصف لستخدم الكمبيوتر با

 
  (: يوضح الحركة الوظيفية للطرف الصناعي30الشكل رقم )

 ((youtubeالمصدر : لقطة من 
 

 ةذراع الكتروني (31الشكل رقم )
 ((youtubeمن  لقطةالمصدر : 
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رونية، والتحكم بقبضة اليد لكتاالأهمية إستخدام الكمبيوتر جرافيك في شرح آلية الحركة في الذراع 

 وتحريك األصابع بطريقة تجعلهم قادرين على تلبية إحتياجاتهم الخاصة.

 
 الصناعية جهاز الطباعة الثالثية األبعاد في صناعة األطراف :  (32الشكل رقم)

 ((youtubeلقطة من : المصدر 

 ،32كما في الشكل   الصناعيةجهاز الطباعة الثالثية األبعاد في صناعة االطراف  يعمل

قوم بتكوين صورة طبق األصل للجسم ومن فيبعمل محاكاة ألي مجسم أو شكل ثالثي األبعاد  ويقوم

ثم تبدأ  عمليات الطباعة بعد تصميم المجسم المراد طباعته، فيتم التشكيل عن طريق طبقات دقيقة 

 التصميم الذي تم إدخاله المواد التي ُتستخدم في الطباعة ونحُصل على مجسم طبق األصل منمن 

 على جهاز الكمبيوتر.

كطريقة للتعبير عن  الصناعية  تحويل األطراف يعمل على الفن والتصميم 2-3-3

 الذات 

أفضل التحسينات  لها ( بإنتاج أطراف صناعية تواكب العصر وتضيفAllelesتقوم شركة)

 Alexander McQueenين ابتكر ألكسندر ماكو  1999، وفي عام (33)كما في الشكل  التعويضية
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 Sophieطرًفا صناعيًّا مواكًبا للعصر، كذلك البريطانية صوفي دي أوليفيرا بارتا (1969-2010)

de Oliveira Barata حيث  2011مشروع األميال البديلة في عام  ، أسست(34)كمافيالشكل

لبديلة، وقد صنعت ، وهي فنانة مؤثرات خاصة تعمل في مشروع األطراف احولتها إلى أعمال فنية

ياء الراقية وعرضتها خالل مراسم ختام األلعاب األولمبية لذوي األطراف المخصصة التي تشبه األز 

 .(www.theglobeandmail.com, 2019) 2012اإلحتياجات الخاصة في لندن عام 

 

 

 

 

 

 

 
 ( للطرف الصناعي Alleles( : تصميم شركة)33شكل رقم )

 ((www.wired.co.ukالمصدر: 

 
  الصناعية لألطراف  )  Sophie de Oliveira Barata(: إحدى تصميمات )34شكل رقم )

 ((www.wired.co.uk, 2019المصدر: 
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المستخدم على استعادة الثقة بالنفس ويمنحه القدرة إن استخدام الطرف الصناعي يساعد 

ومية المختلفة، مع مراعاة على العودة لممارسة حياته من جديد، وسهولة التنقل ألداء االنشطة الي

الجانب الجمالي في التصميم، ذلك الجانب الذي يؤثر بشكل إيجابي على الحالة النفسية لمن 

التأقلم مع الوضع الجديد واستئناف حياتهم بصورة طبيعية مون تلك األطراف، ويساعدهم على يستخد

(Sansoni, 2015, pp.1.) 

ولة تغيير لعبه التصميم الجرافيكي المطبوع في محاومما تقدم يتضح لنا أهمية الدور الذي ي

قناعات الجمهور المستهدف، فإن الهدف من التصميم رفع الوعي بأهمية الموضوع المستهدف وخلق 

 . بين كل من: المستخدم، ووسائل التصميم الجرافيكي المطبوع جو من الثقة
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 الدراسات السابقة

 أوالا: الدراسات العربية:

 وهم األطراف وعالقته باإلنفعاالت النفسية لحاالت البتر.( 2017بحر،دراسة ) عبد  •

البتر، كما هدفت تحديد العالقة بين وهم األطراف واإلنفعاالت النفسية لدى حاالت تتلخص الدراسة ب

 . حيث استخدم الباحثإلى تحديد مستويات وهم األطراف واإلنفعاالت النفسية لدى حاالت البتر

 .تحليليالمنهج الوصفي ال

إلى اإلجابة على تساؤالت الدراسة وذلك للتعرف على عالقة وهم األطراف باإلنفعاالت  هدفت الدراسة

 التعرف على مستوى وهم األطراف لدى حاالت البتر.، و النفسية لحاالت البتر

نفعاالت وجود عالقة طردية إيجابية بين الدرجة الكلية لوهم األطراف والدرجة الكلية لإل نتائج الدراسة:

 تى وصفت بالمرتفعة.النفسية وال

تفعيل برامج المشاريع التشغيلية والتأهيل المهني لحاالت البتر للوصول بهم  وأوصت الدراسة إلى

التوعية اإلعالمية بحقوق فاقدي األطراف ، و لالستقاللية والتكيف النفسي المجتمعي في حياتهم اليومية

 .همية دمجهم في المجتمعأ و 

 الصناعية الباحثة بأنها تتحدث عن مبتوري األطراف مع دراسة  (2017ة بحر )اسدر تتشابه 

من ناحية  الصناعية هذه الدراسة عن الدراسة الحالية بأنها تتحدث عن األطراف  تختلفو بشكل عام، 

نفسية أما الباحثة فأنها تتحدث عن دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع الاألنفعاالت 

 في األردن. الصناعية طراف بأهمية األالوعي درجة 

نمو مابعد الصدمة وعالقته بفاعلية الذات لدى مبتوري األطراف  (2016أبو القمصان،)دراسة  •

 (.2014الحرب األخيرة على غزه حرب عام)  في
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على اإلهتمام بمبتوري األطراف و تحفيزهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي  الدراسة هذه تتلخص

رقت الباحثة إلى مصطلح نمو ما بعد الصدمة وإخضاعه ليقيس حجم التغيرات اإليجابية  طتاذ   

  .ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسةاطراف و لبمتوري األ

على العالقة بين نمو ما بعد الصدمة وفاعلية الذات لدى فئة مبتوري  التعرف هدفت الدراسة إلى

إلى التعرف على الفروق في نمو ما بعد الصدمة لدى حاالت البتر تبعًا  تهدف الدراسة، و األطراف

للمتغير)الجنس، حالة البتر، المستوى التعليمي، المستوى اإلقتصادي، الحالة اإلجتماعية، العمر، 

 .مكان السكن(

وبينت وجود  ،أظهرت النتائج أن متوسط الحسابي لفاعلية الذات كان فوق المتوسط تائج الدراسة:ن

طردية متوسطة ذات داللة أحصائية بين نمو مابعد الصدمة وفعالية الذات لدى مبتوري  عالقة

األطراف في الحرب على غزة، والتوجود فروق ذات داللة احصائية في نمو مابعد الصدمة تعزي 

لمستوى ا، الحالة األجتماعية مكان البتر، المستوى التعليمي، مكان السكن، من )الجنس، لكل

 األقتصادي(.

تقديم برامج الدعم النفسي لكل من المبتور وأسرته، من أجل التخفيف من حدة أوصت الدراسة إلى 

 المبتور.عراض النفسية الناتجة عن ظروف الحرب وتقبل الوضع الجديد للفرد األ

 ( عن الدراسة الحاليه بأنها تهدف للتعرف على العالقة2016تختلف دراسة أبو القمصان)

التأكيد  بين نمو ما بعد الصدمة وفاعلية الذات لدى فئة مبتوري األطراف، بينما تهدف الدراسة الحالية

على دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع كأداة رئيسية في تحقيق فهم أكبر وأعمق لألطراف 

تتحدث عن  ( بأنها2016الحاليه مع دراسة أبو القمصان) ة، وتتشابة الدراسباألردن الصناعية 

 والدعم النفسي لهم. بشكل عام الصناعية مبتوري األطراف 
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 دور ممارسة األلعاب في خفض القلق لذوي اإلعاقات الجسدية( 2009)القحطاني، دراسة •

 الحركية بمؤسسة رعاية األطفال المشلولين بالطائف.

جريبيه من إلى دراسة الفروق بين قياسات مستوى القلق لدى المجموعة الت ت الدراسةهدف

، وقياس حجم األثر الذي يحدثه )قبلي، بعدي( تطبيق برامج اللعب ذوي اإلعاقات الجسدية الحركية

، برنامج اللعب في مستوى القلق لدى المجموعة التجريبية من ذوي األعاقات الجسدية الحركية

هتلهدفالذيحددباعتبارهأكثرمالئمةلطبيعةالبحثومناسبلاستخدمتالباحثةالمنهجالتجريبي

 .الباحثةلتفسيرمتغيراتالدراسة
لمتغير اللعب على القلق لدى ذوي  نتائج الدراسة إلى أنه اليوجد تأثير دال أحصائياً شارت أ        

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات التطبيق  اإلعاقات الجسدية الحركية:

 يق البعدي لمقياس القلق لدى لألطفال بعد البرنامج.القبلي ومتوسطات رتب درجات التطب

نشر الوعي بين أفراد المجتمعات عن احتياجات هذه الفئة وكيفية التعامل معهم   إلى الدراسة أوصت
.بما يناسب هذه االحتياجات من خالل وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية

 
حتياجات الخاصة و تختلف اإلتتحدث عن ذوي  مع هذه الدراسة بأنها ةتشترك دراسة الباحث

دور ممارسة األلعاب في خفض القلق لذوي  بأهمية (2009القحطاني ) ية عن دراسةالدراسة الحال

على دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع تلقي الضوء اإلعاقات الجسدية، اما الدراسة الحالية 

 باألردن. الصناعية اف كأداة رئيسية في تحقيق فهم أكبر وأعمق لألطر 

 .دور الملصق الجداري وأمكانية تفعيله أجتماعياا ( 2006دراسة)محسن، •

تتلخص الدراسة في كيفية تفعيل الملصق الجداري مع المجتمع فضال عن كيفية تهذيبه 

دية ا)االجتماعية والسياسية واالقتص مور التي تحيط بهللمجتمع وانعكاساته على مجمل األ

 واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي. شادية(والصحية واالر 
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أمكانية تفعيل الملصق الجداري اجتماعيا وقابليته في تثقيف المجتمع، بينما تحدد  إلى الدراسة هدفت

 الدراسة ذاتها.هدف البحث من 

شكال المرئية يكشف عن رمزيتها عتباره تجسيدا لألإب ن فهم الملصقات اجتماعياً ا:  الدراسةنتائج 

، وذلك تجلى في سعي الفنان بإنتزاع االشياء من قيمها المتداولة إلى استعارات شكلية ذات داللة

بوصفها  أو جماعياً  يال فردياً تمثل الملصقات الجدارية مفاهيم فكرية متداولة اجتماعيا تحمل تاو و 

 ترجمة لوجدان المجتمع، لذا يمكن اعتبارها ملصقات جماهيرية التلقي.

أمكانية تفعيل الملصق الجداري  عن سة الحالية مع دراسة الباحث بأنها تتحدثتتشابه الدرا

التأكيد على دور وسائل التصميم  عن ، والدراسة الحالية تتحدثاجتماعيا وقابليته في تثقيف المجتمع

، وتختلف باألردن الصناعية الجرافيكي المطبوع كأداة رئيسية في تحقيق فهم أكبر وأعمق لألطراف 

ما الدراسة الحالية االباحث بأنها تتحدث عن الملصقات الجدارية فقط،  ةاسة الحالية عن دراسدر ال

 ام.تتحدث عن وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع بشكل ع

 دور الملصق في معالجة بعض المظاهر السلوكية في المجتمع.( 2007دراسة)العسيري، •

عتباره أحد أنواع إالذي يقوم به فن الملصقات ب توضيح الدور العالجي والتربوي هدفت الرسالة إلى 

هتمام بالملصق اإل، و الفنون التشكيلية باإلسهام في معالجة بعض المظاهر السلوكية في المجتمع 

 بتكار الذهني.كظاهرة فنية متكاملة وشكل من أشكال اإلبداع الفني واإل

سلوكية المية لمعالجة بعض المظاهر الأنه بالرغم اإلنفاق الهائل على الحمالت اإلع :الدراسةنتائج 

يعني ضرورة مراجعتها  المنظمات التي قامت بتلك الحمالت تعاني من انتشارها، مما لةزافي المجتمع إل

جتماع والفن تستعين بمتخصصين في علم النفس واإل من وكاالت اإلعالن ال ن كثيراً ا، بشكل دائم

لشخصية الفرد وبناء  لوك الذي يحقق النمو اإليجابيالتشكيلي كي يساعدوهم في دعم المفيد من الس

 المجتمع الصحيح.
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إعداد الكفاءات الوطنية في مجال اإلعالن التي تعرف طبيعة المجتمع وانماطه وصت الدراسة إلى أ

 السلوكية ولغة التخاطب المناسبة في إعداد الرسائل اإلعالنية التي تؤثر في المجتمع.

دور الملصق في معالجة بعض المظاهر  عن تتحدثدراسة الباحثة بأنها تتشابة دراسة العسيري مع 

وسائل التصميم الجرافيكي  ة فيها الباحثتستخدماوهي أحد الوسائل التي  السلوكية في المجتمع

 المطبوع وأثرها على المجتمع.

 ثانياا: الدراسات األجنبية:

• Gökçe, Çuhadar. (2005) Printed Advertisement and Web 

Advertisement: A Comparative Study on Design Characteristics 

of Both Media.  

تصميم صفحات اإلعالن المطبوع و و شكلين من أشكال اإلعالن اإلعالمي  الدراسةتقارن هذه 

 .ويغطي عناصر التصميم ومبادئ التصميم، وتؤكد على أهمية اإلتصال البصري لدى المتلقي االنترنت

لى ان اإلعالن هو أهم أدوات التواصل المرئي ألنه يشمل جميع مبادئ إ الدراسة وتهدف هذه

 .التصميم في عمل واحد، والتركيز على إعالنات الويب عبر شبكة اإلنترنت والمواد اإلعالنية المطبوعة

  

مبادئ  المطبوعات واإلعالنات على شبكة اإلنترنت يجب أن تستخدم استخدامإن : نتائج الدراسة

جديدة  ساليبإلى أ اإلعالن على شبكة اإلنترنت يحتاجحيث أن تصميم األساسية في تطبيقاتهم ، ال

 تختلف عن تلك المستخدمة في الوسط المطبوع.

هو أهم أدوات التواصل و عالن المطبوع أهمية اإلبتتشابه الدراسة الحالية مع دراسة الباحث 

 احد.المرئي النه يشمل جميع مبادىء التصميم في عمل و 
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عالنات عبر شبكة اإلنترنت، اإل عن تختلف الدراسة الحالية مع دراسة الباحث بأنها  تتحدثو 

 التصميم الجرافيكي المطبوع فقط.ما دراسة الباحثة تتحدث عن وسائل ا

• Roundtree, Aimee. (2010) Posters for Humanities and Social Sciences 

Student Research Conference.  

الدراسة إلى أهمية  الملصقات اإلجتماعية واإلنسانية والغرض من الملصق هو عرض تهدف 

 لدى المتلقي .ووظيفيا  النقاط الرئيسية ، بحيث تكون واضحة بصرياً 

 استخداميمكن ، و تكون الملصقات العلمية عادة صيغتها جامدة جدا صعبة القراءة نتائج الدراسة:

األستعانه باألدراك ، رسوم التوضيحية في الملصقات العلميةعناصر مرئية مستوحاة من الصور وال

 لنص.اخلفية البصري  كوسيله ل

الباحثه بإنها تتحدث عن أحد وسائل التصميم الجرافيكي تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة 

 المطبوع وهو الملصق.

 

• Bäckström, Valter (2011). Planning an Online Advertising 

Campaign, A Case-Study of the planning and execution phase for a 

Nokia online campaign. 
ؤخذ يعبر اإلنترنت، ومن المهم أن  الحمالت اإلعالنيهالهدف من هذه الرسالة هو توضيح 

اإلنترنت، وتوفر هذه الرسالة نظرة ثاقبة حول كيفية  برتخطيط والتنفيذ عأهمية العتبار اإلعين في 

الجزء : م الرسالة إلى ثالثة أجزاء رئيسيةنقسوت حمالت اإلعالنية عبر اإلنترنت وتسويقها،تنفيذ ال

والجزء  الرسالة، التمهيدي األول يرشد القارىء من خالل األهداف وطرق البحث المستخدمة لهذه 

صرحة ماتكون م االفكار التي غالباً و  ،التسويق اإللكتروني وتخطيط الحمالت بحث عنالثاني يتناول 
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كار أو المعلومات بشكل خاطىء أو مبالغ فيها ومنتشرة من أجل مساعدة قضية ما عن طريق نشر األف

 أو اإلشاعة أو مؤسسة أو حقائق معينة عن طريق الملصق.

 تسليط الضوء على العمل اإلبداعي واإلستراتيجي والتخطيط في الحمالت اإلعالنية.: الدراسةنتائج 

نها تتحدث عن الحمالت اإلعالنية، وتختلف عنها أمع دراسة الباحثة ب تتشابة الدراسة الحالية

عالنية أما الباحثه تتحدث عن الحمالت اإل عالنية عبر اإلنترنت،تتحدث عن الحمالت اإلن أب

 المطبوعة.

▪ Deborah, Craven (2013). THE POSTER AN CONTEMPORARY 

AMERICAN PROPAGANDA   

، الدعاية األمريكية المعاصرة من خالل تعريف الدعايةالرسالة وصف  هالهدف من هذ

لملصق كأداة رئيسية لنشر الرسائل ا استخدامو  الملصقات كوسيلة لتوزيع الرسائل الدعائية استخدامو 

 .التفكير األعمق في القضايا األساسيةو  الدعائية فيما يتعلق بزيادة التكنولوجيا

 

، ع للمعلومات على تغذية اآلراء السياسية واالجتماعية السائدةالقدرة على النشر السري :الدراسة نتائج

تفكير أعمق حول القضايا و تحدي ، ملصق من أداة اتصال حكومية إلى أداة مفاهيميةاللقد انتقل 

من  خالل أشكال أخرى من الحقيقية اليوم، بداًل من مجرد تقديم نفس المعلومات التي يتم التحكم فيها 

 وسائل اإلعالم.

واستخدام  الحمالت اإلعالنية، أحد ابة الدراسة الحالية مع دراسة الباحثة بأنها تتحدث عنتتش

 للمتلقي. أكبر واعمقلفهم اإلعالنية سائل و الالتوعية عن طريق لملصق كأداة لنشر ا
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات منهجية الدراسة
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 ل المبحث األو
 تمهيد: 3-1

أهدافها، وبيان منهج يتناول هذا الفصل وصفًا لمنهجية الدراسة التي يمكن من خاللها تحقيق 

ومجتمع الدراسة، والعينة التي تم اختيارها وخصائصها، كما يبين أداتي الدراسة، ومدى صدقهما 

 البيانات. مت في معالجةوثباتهما، واإلجراءات التي نفذت بها الدراسة والطرق اإلحصائية التي استخد
 

 منهجية الدراسة: 3-2

المنهجية على أنها "مجموعة من القواعد واإلجراءات التي ( 2011عرف )الوادي والزعبي, 

البحث, وخطوات منظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضوعات التي يقوم  ةطريق في يعتمد عليها

 ت الباحثة في دراستها على أسلوبين وهما: بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معينة". حيث اعتمد

معطيات وتحليلها ووصفها وإظهارها بصيغة مفهومة وذات هو جميع ال المنهج الوصفي: 3-2-1

والتعامل مع المعطيات اإلحصائية من دون تعميم, وعرضها عن طريق الجداول والرسوم ، مدلول

 (.2015البيانية وغيرها )النجار, 

وهو تحليل وتفسير وتقدير واستخالص االستنتاجات باالعتماد على عينة  لي:المنهج االستدال  3-2-2

وهذا المنهج يقوم على يتعامل مع التعميم والتنبؤ  الذي مجتمع للتوصل إلى قرارات تخص المجتمعال من

يف العالقات بينها بهدف ظتفسير الوضع الراهن أو المشكلة من خالل تحديد ظروفها وأبعادها وتو 

ء إلى وصف علمي دقيق ومتكامل للظاهرة أو المشكلة كما يقوم على الحقائق المرتبطة بها االنتها

حيث ال يقتصر هذا المنهج على عملية وصف الظاهرة وإنما يشمل تحليل البيانات وقياسها وتفسيرها 
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 يم الحلول والمقترحات لمعالجتهاوالتوصل إلى توصيف دقيق للظاهرة أو المشكلة ونتائجها, وتقد

 (.2017)النجار وآخرون, 

 مجتمع وعينة الدراسة: 3-3

 مجتمع الدراسة:  3-3-1

المجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الدراسة لتعميم النتائج  :يقصد بمجتمع الدراسة

حيث يكتسب تحديد عينة الدراسة أهمية كبيرة، إذ تتضح  ،عليها ذات العالقة بالمشكلة المدروسة

يق أهداف قدراسة في ضوء التحديد الصحيح والواضح لمجتمع الدراسة. ولتحمتغيرات وأهداف ال

 ها تم تحديد مجتمع الدراسة على النحو التالي:الدراسة واإلجابة عن أسئلت

 الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –كون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة األردنيةت -

 ( طالب وطالبة.128والبالغ عددهم )

 كون مجتمع الدراسة من مراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشير التابع لوزارة الصحة.ت -

 عينة الدراسة:  3-3-2

تم اختيارهم في وقد  ،لجميع األفراد في مجتمع الدراسة ت الموجههقامت الباحثة باإلجراء

فراد في المجتمع ليكون ضمن أفراد اختيار احد األ :والمقصود بالمستقل ،عينة الدراسة بشكل مستقل

وذلك . (2017من اإلشكال )النجار وآخرون,  عينة الدراسة ال يؤثر على األفراد اآلخرين بأي شكل

 الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –بأخذ عينة عشوائية بسيطة من طلبة الجامعة األردنية 

جعين قسم التأهيل في مستشفى البشير والموضحة كذلك من مرا ، (1-3والموضحة في الجدول رقم )

 (. 2-3في الجدول رقم )
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والصالحة لغايات التحليل  ،المستبعدة ،المستردة ،( عدد االستبيانات ونسبتها )الموزعة1-3)الجدول رقم 
الصناعيةاإلحصائي( لعينة من طلبة كلية العلوم والتأهيل / قسم األطراف    

A 
 االستبيانات
 الموزعة

ستبياناتاال  
 المستردة

االستبيانات 
 المستبعدة

االستبيانات الصالحة 
 للتحليل

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 –طلبة كلية العلوم والتأهيل

الصناعيةقسم األطراف    
120 100%  102 85%  3 2.5%  99 82.5%  

( استبانة على طلبة الجامعة األردنية 120نالحظ من الجدول أعاله أن عدد االستبانات الموزع )

 ،%(85( استبانة أي ما نسبته )102وتم استرداد ) ، الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –

الستبيانات الخاضعة حيث بلغت ا ،( استبانات لعدم اكتمال إجابة المبحوثين عليها بشكل كامل3واستبعاد )

%( من مجموع االستبانات الموزعة على طلبة الجامعة 82.5ته )( استبانة أي ما نسب99للتحليل )

 .الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –األردنية 

والصالحة لغايات التحليل  ،المستبعدة ،المستردة، ( عدد االستبيانات ونسبتها )الموزعة2-3الجدول رقم )
البشيراإلحصائي( لعينة من مراجعين قسم التأهيل في مستشفى   

B 
 االستبيانات
 الموزعة

 االستبيانات
 المستردة

االستبيانات 
 المستبعدة

االستبيانات الصالحة 
 للتحليل

   النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
مراجعين قسم التأهيل في 

 مستشفى البشير
100 100%  80 80%  4 4%  76 76%  

( استبانة لعينة من مراجعين قسم 100هو ) نالحظ من الجدول أعاله أن عدد االستبانات الموزع

( استبانات 4واستبعاد ) ،%(80( استبانة أي ما نسبته )80وتم استرداد ) ،التأهيل في مستشفى البشير

%( من مجموع 76( استبانة أي ما نسبته )76حيث بلغت االستبيانات الخاضعة للتحليل ) ،لعدم كفايتها

 التأهيل في مستشفى البشير. االستبانات الموزعة على مراجعين قسم

 
 



81 
 

 مصادر جمع البيانات والمعلومات: 3-4

بيانات تعّد البيانات والمعلومات العمود الفقري للقيام بأي دراسة، وبقدر ما يتم جمع تلك ال

والمعلومات بأدوات مناسبة بالقدر الذي تنتج عنه نتائج سليمة وواقعية ودقيقة. ومن خالل العرض 

د نوعين من أدوات جمع البيانات األكثر مالئمة لطبيعة وأهداف هذه الدراسة, ولتحقيق القادم سيتم تحدي

عتماد على مصدرين للحصول أهداف الدراسة النظرية منها والتطبيقية، سيتطلب األمر من الباحثة اال

 :على المعلومات وهي

 :الثانويةالمصادر  3-4-1

ة إلى مصادر البيانات الثانوية، والتي تتمثل اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراس

السابقة في المراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات 

التي تناولت موضوع الدارسة، كما استعانت الباحثة بالمصادر االلكترونية المتوفرة على شبكة 

 لمختلفة للحصول على أحدث األبحاث العالمية حول موضوع الدراسة.وقواعد البيانات ا ،االنترنت

 المصادر األولية:  3-4-2

م تطويرها لتتناسب مع طبيعة ت ،(Questionnaireتمثلت المصادر األولية في استبانة )

  الدراسة وعنوانها.

 الدراسة: أداة 3-5

 اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على تطوير استبانتين: 

كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –طلبة الجامعة األردنية موجهة إلى  بانة األولى:االست -

 حيث تكونت االستبانة من األجزاء التالية: الصناعية 

السنة  ،العمر ،األسئلة المتعلقة بالخصائص الديموغرافية وهي: )النوع االجتماعيالجزء األول: 

 الدراسية(.
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الطباعة الثالثية األبعاد ومدى مساهمته في تطوير  استخداملقة بقياس الفقرات المتع الجزء الثاني:

 ( فقرة.20في األردن بواقع ) الصناعية األطراف 

حيث تكونت االستبانة  مراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشيرموجهة إلى : االستبانة الثانية  -

 من األجزاء التالية:

 العمر(. ،الديموغرافية وهي: )النوع االجتماعيعلقة بالخصائص األسئلة المتالجزء األول: 

الفقرات المتعلقة بقياس التصميم الجرافيكي المطبوع وأثره في زيادة الوعي لدى محتاجي  الجزء الثاني:

 ( فقرة.11في األردن بواقع ) الصناعية األطراف 

مرونة أكثر لدراسة إلعطاء وقد اعتمدت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي التدريجي في أداتي ا

 (.3-3( والموضحة في الجدول رقم )5-1ألفراد العينة في االختيار حيث تراوحت قيمه بين )

مقياس ليكرت الخماسي التدريجي  ( 3-3الجدول رقم )  
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة درجة المقياس
(5) درجة الموافقة  (4)  (3)  (2)  (1)  
%100-81 الوزن النسبي  61-80%  41-60%  21-40%  1-20%  

)        Sekaran & Bougie ،2012)وتم معالجة مقياس ليكرت وفقًا للمعادلة التالية  

 طول الفئة=
الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل   

= 
(5-1)  

 =1.33  
 3 عدد المستويات

( وبمستوى متدني 2.33-1)فتصبح درجة الموافقة األولى  2.33= 1+ 1.33طول الفئة + اقل وزن =   
( وبمستوى متوسط 3.66-2.34فتصبح درجة الموافقة الثانية )  3.66=  1.33+  2.33ولالنتقال للفئة الثانية   
( وبمستوى مرتفع5-3.67الثالثة )فتصبح درجة الموافقة  5= 1.33+  3.66ولالنتقال للفئة الثالثة   

النسبية وفقًا لألتي:وبناء على المعالجة تم تحديد درجة الموافقة   

وتشمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أكبر من  درجة الموافقة المرتفعة: -

(3.66.) 

وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوسطاتها الحسابية بين  درجة الموافقة المتوسطة: -

(2.34 – 3.66.) 
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ى متوسطات حسابية أقل من  وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت عل درجة الموافقة المتدنية: -

 ( المتوسطات الحسابية لدرجات الموافقة. 4-3(. ويبين الجدول )2.34)

( معالجة مقياس ليكرت4-3الجدول )  
3.66 -2.34  2.33 -1 المتوسط الحسابي  3.67- 5.00  
 مرتفعة متوسطة متدنية درجة الموافقة 

 

 صدق وثبات أداة الدراسة: 3-6

 الصدق الظاهري:  3-6-1

تم عرض أداتي الدراسة على مجموعة من المحكمين األكاديميين من ذوي الخبرة  

واالختصاص إلبداء رأيهم فيها من حيث: مدى مناسبة الفقرة للمحتوى، ومدى كفاية أداة الدراسة من 

حيث عدد الفقرات، وشموليتها، وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية، أو أية مالحظات 

وقد  اً نها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل، أو التغيير أو الحذف حسب ما يراه المحكمين الزمو أخرى ير 

جريت التعديالت في ضوء توصيات وآراء المحكمين مثل: اتمت دراسة مالحظاتهم واقتراحاتهم و 

توضيح بعض المصطلحات، وتعديل محتوى بعض الفقرات، وتعديل بعض الفقرات لتصبح مالئمة، 

يبين ( 3والملحق رقم ) ،دمج بعض الفقرات، وتصحيح بعض أخطاء الصياغة اللغويةوحذف أو 

 قائمة بأسماء السادة محكمين أداتي الدراسة.

 صدق البناء:  3-6-2

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد 

داة قادرة على قياس مضمونها الذي صممت من أجله والتحقق ما إذا كانت األاألداة الوصول إليها, 

 (. 2016 ،)عطية
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( والذي يبين مدى ارتباط درجة Pearson Correlationحيث تم استخراج معامل ارتباط )

وتعتبر  ،وذلك لتحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياس على التميز ،كل فقرة مع الدرجة الكلية لمحورها

 & Linn)( متدنية ويفضل حذفها 0.25يقل معامل ارتباطها عن )الفقرات السالبة أو التي 

Gronlund, 2012) ( يوضحان نتيجة الصدق البنائي.6-3( والجدول )5-3والجدول رقم ) 

كلية  –( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس الموجهة لطلبة الجامعة األردنية5-3جدول رقم )
والدرجة الكلية لمحورها الصناعية ف العلوم والتأهيل قسم األطرا  

رقم 
 معامل ارتباط البيان الفقرة

1 
تساعد التصاميم المطبوعة فاقدي األطراف لمعرفة وجود أطراف صناعية كبديل 

 يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية. 
0.608**  

2 
فاقدي األطراف من خالل التصاميم المطبوعة بأن الطرف الصناعي سيعطي  يتأمل

شكل الطبيعي للطرف المفقود.ال  
0.619**  

3 
يبث التصميم المطبوع الذي يعرض صورًا تجسيدية لفاقدي األطراف قبل وبعد 

بالتفاؤل لدى المرضى اآلخرين. الصناعية تركيبهم لألطراف   
0.547**  

4 
 استخدامالتصميم المطبوع الصعوبات التي يواجهها فاقدي األطراف قبل  ظهري

.ة الصناعياألطراف   0.636**  

5 
المطبوع تصورًا مبدئيا لفاقدي األطراف للصورة الحقيقية والواقعية يجسد التصميم 

 لشكل الطرف الصناعي.
0.633**  

.الصناعية األطراف  استخدامتوفر التصاميم المطبوعة معلومات شاملة عن  6  0.649**  

7 
الندماج في المجتمع من يزيد التصميم المطبوع الثقة لدى المريض بإمكانية العودة وا

 جديد. 
0.651**  

8 
ُيطمئن ويعرف التصميم المطبوع لفاقدي األطراف بتوافر الصيانة الالزمة للطرف 

 الصناعي. 
0.624**  

9 
دورا  الصناعية يلعب التصميم المطبوع ذو العناصر الواضحة لوظائف األطراف 

 كبير في تغير نفسية فاقدي األطراف.
0.470**  

10 
يم المطبوعة ُتخلص فاقد الطرف من مخاوفه حول تقبل المجتمع لشكل التصام

**0.659 الطرف الصناعي.    

.الصناعية األطراف  استخداميبرز التصميم المطبوع إيجابيات وميزات  11  0.508**  

12 
تعرض التصاميم المطبوعة إنجازات لمستخدمي األطراف الصناعية  لتبين لهم مقدرة 

 الطرف الصناعي على القيام بوظائف الطرف المبتور.
0.573**  
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رقم 
 الفقرة

 معامل ارتباط البيان

**0.561 تظهر الصورة المطبوعة جمالية الطرف الصناعي . 13  

14 
تستخدم التصاميم المطبوعة أساليب محددة لتظهر قابلية حركة الطرف الصناعي 

 تماما كحركة الطرف الحقيقي.
0.617**  

يوثق التصميم المطبوع تجارب وقصص إيجابية ألفراد بعد استخدامهم األطراف  15
 الصناعية .

0.445**  

.الصناعية تظهر التصاميم المطبوعة إمكانية استدامة األطراف  16  0.672**  
وإمكانية تحركها. الصناعية يظهر التصميم المرئي مرونة األطراف  17  0.621**  

18 
يساعد التصميم الجرافيكي بالحاسوب في زيادة الوعي لدي المصاب في كيفية 

.الصناعية لحركة باألطراف ا  
0.576**  

19 
كالواقع الملموس  الصناعية يعرض التصميم الجرافيكي بالحاسوب الحركة باألطراف 

.الصناعية األطراف  استخدامالذي سيعيشه بعد   
0.430**  

20 
يرى المصاب كيفية الحركة قبل تركيب األطراف من خالل التصاميم المتحركة على 

في تحسين الناحية النفسية للمصاب.  الحاسوب مما يساعد  
0.445**  

                                                                                             (0.01**)معنوية عند مستوى معنوية 

( أن معامالت تميز فقرات أداة الدراسة األولى تراوحت ما بين 5-3يتضح من الجدول رقم )

( وهي فقرات تتمتع بتميز جيد كونها α=0.01( وهي دالة عند مستوى معنوية )0.672- 0.43)

 وبذلك تعتبر فقرات أداة الدراسة األولى صادقه لما وضعت لقياسه. ،(0.25أعلى من )

( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس الموجهة لمراجعين قسم التأهيل في 6-3جدول رقم )
شير والدرجة الكلية لمحورهامستشفى الب  

رقم 
 معامل ارتباط البيان الفقرة

1 
بوجود أطراف صناعية قادرة على أداء  معرفتيتساعد التصاميم المطبوعة على 

 وظائف الطرف المبتور.
0.552**  

2 
تزيد ثقتي بأن الطرف  الصناعية األطراف  استخداممشاهدة المنشورات المطبوعة حول 

ل الطبيعي للطرف المفقود. الصناعي سيعطي الشك  
0.536**  

3 
تحفز المنشورات المطبوعة التي تعرض صورًا تجسيدية قبل وبعد تركيبهم لألطراف 

إلى تركيب الطرف الصناعي دون تردد. الصناعية   
0.517**  
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رقم 
 معامل ارتباط البيان الفقرة

4 
للصورة الحقيقية والواقعية لشكل الطرف  مبدئييجسد التصميم المطبوع تصورًا 

 الصناعي.
0.612**  

5 
الثقة بإمكانية  الصناعية تزيد اللوحات على الطرق التي تعرض إيجابيات األطراف 

 العودة واالندماج في المجتمع من جديد. 
0.570**  

6 
دورا كبير  الصناعية يلعب المنشور المطبوع ذو العناصر الواضحة لوظائف األطراف 

 في تغير نفسيتي لألفضل.
0.609**  

**0.584 تظهر الصورة المطبوعة جمالية الطرف الصناعي.  7  

8 
يحفز التصميم المطبوع حول تجارب نتيجة قصص إيجابية ألفراد بعد استخدامهم 

 األطراف الصناعية  على استخدام األطراف الصناعية .
0.377**  

9 
تساعد التصاميم المطبوعة حول خصائص األطراف الصناعية  على التأكد من إمكانية 

 تحريك الطرف الصناعي كما الطرف الحقيقي. 
0.572**  

10 
تساعد التصاميم المطبوعة حول خصائص األطراف الصناعية  على التأكد من مناسبة 

 الطرف الصناعي. 
0.551**  

11 
إن حركة األطراف الصناعية  من خالل التصاميم المتحركة بالحاسوب يقدم شرحًا 

 مفصاًل عن كيفية التعامل مع األطراف.
0.490**  

                                                                                           (0.01وية عند مستوى معنوية **)معن

( أن معامالت تميز فقرات أداة الدراسة الثانية تراوحت ما بين 6-3يتضح من الجدول رقم )

رات تتمتع بتميز جيد كونها ( وهي فقα=0.01( وهي دالة عند مستوى معنوية )0.612- 0.377)

 وبذلك تعتبر فقرات أداة الدراسة الثانية صادقه لما وضعت لقياسه. ،(0.25أعلى من )

 ثبات أداة الدراسة: 3-6-3

تم التأكد من مدى ثبات أداتي الدراسة المستخدمة في القياس من خالل احتساب قيمة معامل 

يجة مقبولة إحصائيًا إذا كانت قيمتها أكبر من ( حيث تكون النتCronbach's Alpha)ألفا كرونباخ 

%، دل هذا على درجات ثبات أعلى ألداة 100( واحد أي 1(، وكلما اقتربت القيمة من )0.60)

(، 7-3(. وبالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول رقم )Sekaran & Bougie, 2012راسة, )الد
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%( في حين كانت نتيجة ألفا كرونباخ 89.3بلغ ) نجد أن نتيجة ألفا كرونباخ لالستبانة األولى قد

لحصول %(، لذا يمكن وصف أداتي الدراسة بالثبات، وأن البيانات التي تم ا75.3لالستبانة الثانية )

 عليها من خاللها مناسبة، وتخضع لدرجة اعتمادية عالية.

 Cronbach Alpha( ثبات أداتي الدراسة باالعتماد على معامل 7-3جدول رقم )

 Cronbach المجال

Alpha 

عدد 
 الفقرات

 األول
كلية العلوم والتأهيل  –أداة الدراسة الموجهة لطلبة الجامعة األردنية

.الصناعية قسم األطراف   
0.893 20 

.أداة الدراسة الموجهة لمراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشير الثاني  0.753 11 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي: 3-7

ختبار التوزيع الطبيعي للبيانات التي تم جمعها وذلك للتأكد إذا ما كانت البيانات تم إجراء ا

والتي تشير  ،(Skewnessاستخراج قيم معامل االلتواء )حيث تم تقع تحت التوزيع الطبيعي أم ال، 

  ( فهذا يعني أن البيانات موزعة طبيعياً 1إلى أن قيم معامل االلتواء إذا كانت اقل من )

(Hair et.al.2011.) 

) Skewness )( التوزيع الطبيعي للبيانات باالعتماد على معامل االلتواء8-3الجدول رقم )  

 المجال
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االلتواء

ول
كلية العلوم  –أداة الدراسة الموجهة لطلبة الجامعة األردنية األ

الصناعيةوالتأهيل قسم األطراف    
3.99 0.434 4530.  

ني
الثا

أداة الدراسة الموجهة لمراجعين قسم التأهيل في مستشفى  
 البشير

4.21 0.365 0.046 

طبيعيًا، حيث  تشير إلى أن توزيع البيانات كان( والتي 8-3بناءًا على بيانات االختبار الموضحة في الجدول رقم )

 الدراسة. ة الية توضح التوزيع الطبيعي ألدا واألشكال الت ،الدراسة ة ( ألدا 1قيم معامل االلتواء اقل من ) كانت
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STUDENTS

5.00

4.88

4.75

4.63

4.50

4.38

4.25

4.13

4.00

3.88

3.75

3.63

3.50

3.38

3.25

3.13

Std. Dev = .43  

Mean = 3.99

N = 99.00

 
كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –( التوزيع الطبيعي إلجابات طلبة الجامعة األردنية1-3الشكل )

  الصناعية 

BASHIR

5.00

4.88

4.75

4.63

4.50

4.38

4.25

4.13

4.00

3.88

3.75

3.63

3.50

3.38

3.25

Std. Dev = .37  

Mean = 4.21

N = 76.00

 
جعين قسم التأهيل في مستشفى البشير( التوزيع الطبيعي إلجابات مرا2-3الشكل )  
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  3-8

برمجة الحزمة اإلحصائية للعلوم  استخداملإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها تم 

 استخدامفي إجراء التحليل الوصفي واالستداللي واختبار الفرضيات من خالل  (SPSS)االجتماعية 

 (.9-3)إلحصائية والموضحة في الجدول رقم األساليب ا

( األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة9-3جدول رقم )  
وذلك لعرض خصائص أفراد العينة ووصف  :Descriptive Statistic Measures اإلحصاء الوصفي

 ما يلي: استخدامإجاباتهم، من خالل 
أفراد العينة وإجاباتهم لتوزيعات التكرارية النسبية لخصائص ها لقياس ااستخدام: تم التكرارات والنسب المئوية −

 على عبارات االستبانة.
ه كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقياس متوسط إجابات أفراد العينة على أسئلة استخدامتم  الوسط الحسابي: −

 االستبانة.
وسطها ي إجابات أفراد العينة عن ه كأحد مقاييس التشتت لقياس االنحراف فاستخدامتم  االنحراف المعياري: −

 الحسابي.
وذلك لتتمكن الباحثة  (( SPSSاإلحصاء االستداللي: تم االعتماد على البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية

 من تطبيق األساليب والمؤشرات اإلحصائية التالية:
 . معامل االلتواء الختبار التوزيع الطبيعي (Skewness)اختبار  −
الختبار صتتتتتتتتتدق البناء إلظهار مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة ( Pearson Correlationاختبار ) −

 الكلية لمحورها, ومن اجل تحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياس على التميز.
  الختبار ثبات أداة الدراسة.( Cronbach Alphaمعامل االتساق ) −
 .فرضيات الدراسةوالخاص باختبار  (One Sample T-Testاختبار ) −
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 المبحث الثاني
 الصناعية نماذج تحليلية لتصاميم مطبوعة خاصة باألطراف 

          : المطويةة أوالا: فكر 

، تفكك التصميم الذي يوحي بالفوضى ويعطي (35كما في الشكل رقم) مطويةال يوجد فكرة واضحة لل

وعدم إحساس بعدم الترتيب ويوحي بضعف مقدرة ومهارة المصمم، ولم يهتم المصمم بتوحيد التصميم  

 .تكامل العمل وظهوره بشكل غير ناجح

 
 الصناعية يحتوي على معلومات طبية تخص األطراف لمركز ابن سينا   ةطبي مطوية 1( عينة رقم35الشكل رقم )

 .وأنواعها)األجهزة التقويمية(
www.ibnsinamedical.com,2019))
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 ثانياا: األسس التصميمية: 

وهي المناطق الخالية التي تحيط التصميم إلى  الفراغ   إفتقاريف األسس التصميمية و ضعف في توظ

ال يحتوي التصميم على تكوين مترابط، سوء توزيع في العناصر مما أدى إلى عدم وجود بالتصميم، 

 إلى إرباك المتلقي. ووحدة في التصميم 

 ثالثاا: عناصر التصميم:

عشوائي  بشكل ترتيب العناصر اذ تمصميمية بطريقة صحيحة، ف المصمم العناصر التيوظيتم تلم 

ضعف في الوحدة واإليقاع وليس هنالك تناغم في توظيف كما يوجد لدى المتلقي، للنظر غير ملفت 

 األسس التصميمية مما ادى إلى تشتيت المتلقي. 

 رابعاا: الخصوصية:

توجيه الفئة المستهدفة وهم فاقدي هو  المطوية، وهدف خصوصية في التصميمال على المطويةيحتوي 

 . الصناعية األطراف 

 الوظائفية: خامساا:

الغرض او المضمون من الرسالة اإلعالنية لكن بشكل بسيط  وحقق (نسبي ) التوظيف في التصميم

 ي الذي يشد إنتباه المتلقيالتصميمالنه يفتقر إلى الجانب 
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، يعرض فيه معلومات عن لمركز إبن سينا إلعالنات المطبوعاتنوع من افالير وهو  2 عينة رقم( 36الشكل رقم)

 .الصناعية المركز وخدمات لفاقدي األطراف 
www.ibnsinamedical.com,2019)) 

 : Flyer رفالياوالا: فكرة ال

هي عرض خدمات ومعلومات للمنتجات المتوفرة لدى  (36كما في الشكل رقم ) لفاليرالفكرة العامة ل

 المركزية التي تكون أكبر حجمًا من العناصر األخرى،، ويفتقر التصميم إلى الكتلة إبن سينا المركز

 .العلوية وليس مركز للسيادة الجوانباحد  ىيوضع عل يجب أن الشعار
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 ثانياا: األسس التصميمة:

التصميمية بطريقة صحيحة، وعدم إنسجام العناصر مما أدى إلى التشتت  األسسلم يوزع المصمم 

ساس باإلستقرار واإلتزان، ال يوجد إيقاع متناغم في التصميم عدم اإلحو وعدم التركيز لدى المتلقي، 

، عمل المصمم على التنوع في العناصر التصميمية ولكنه لم يباعد بين العناصر وبهذا لم يخلق 

 وجذب المتلقى. حيوية لإليقاع 

 ثالثاا:العناصر التصميمة:

ى تدرجات لونية واضحة، ضعف في استخدام العناصر التصميمة، ولكن من حيث اللون يحتوي عل

مع  ولكنوإستخدم المصمم الخطوط المنحنية للداللة على الحركة والخط المنكسر للداللة على القوة، 

 .هذا التصميم إلى الفراغ  افتقار

 رابعاا: الخصوصية:

توجيه الفئة المستهدفة الستخدام الطرف  ويهدف إلى، خصوصية في التصميمال يحتوي الفالير على

 . الصناعي

 خامساا: الوظائفية: 

 ، لكن بطريقة تفتقر إلى عرض تصميمي بشكل متكامل.حقق التصميم الوظيفة في هذا الفالير
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 يحتوي على أطراف صناعية سفلية بأحجام وأطوال مختلفة.ملصق  3 عينة رقم( 37الشكل رقم)

www.ibnsinamedical.com,2019)) 
 أوالا: الفكرة التصميمة:

 الصناعية هي عرض معلومات عن األطراف  (37كما في الشكل رقم )  للملصقالفكرة العامة 

السفلية المتوفرة لدى المركز، ويحتوي التصميم على كتلة مركزية التي تكون أكبر حجمًا من العناصر 

 األخرى وهو الشعار الذي اعطي مركزا للسيادة.

 ثانياا:األسس التصميمية:

دامه نفس األلوان مع تكرار العناصر في إطار وحدة واحدة كاستخالتصميمية استخدم المصمم األسس 

ة مما خلق وحدة في التصميم،  كذلك يظهر في التصميم توازن محوري عن طريق إرتكاز التصميمي
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العناصر في المجال المرئي بشكل متساوي بالنسبة للمحور، حقق التصميم التناسب بين المساحات 

 الفارغة والصورة.

 ثالثاا: العناصر التصميمية:

ويعتبر موقعه مركز سيادة، والخلفية البيضاء جيد للعناصر التصميمية، والشعار واضح استخدام 

جعلت العناصر التصميمية تشد المتلقي بطريقة سلسة بعيدًا عن التشتت، وزعت العناصر من خالل 

)بؤرية(  محور اإلرتكاز )الشعار( بشكل صحيح مما خلق توازن في التصميم، وخلق نقطة مركزية

، يتحقق ههميتراز جزء معين من التصميم نظرا ألإب بصددنتج عنها نوع من جذب اإلهتمام للشعار ت

 التأكيد من خالل الشكل والحجم أو اللون، والفراغ األبيض لعب دورًا في إبراز العناصر المرئية.

 رابعاا: الخصوصية:

 الملصقف تخصيص يحتوي التصميم على الخصوصية، وذلك بتوجيه عين الرائي للصورة مباشرة بهد

 للطرف الصناعي.

 خامساا: الوظائفية: 

 .، وبطريقة بسيطة وسلسة للفئة المستهدفةالملصقحقق التصميم الوظيفة في هذا 
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 خارج األردن من تحليل عينات

 
 يحتوي معلومات عن الطرف التعويضي السفلي لمبتوري األطراف ةطبي مطوية 4 عينة رقم( 38الشكل رقم )

 www.designcrowd.es,2019)) 

 

على الجملة اإلعالنية من خالل حركة العين بطريقة  (38كما في الشكل رقم ) ويةالمطت أكد

لخلق إحساس بالصلة المستمرة بين  مدروسة، وعالقة االجزاء ببعضها البعض وعالقة الجزء بالكل

شكال وعالجها معاجلة صحيحة حتى يحدث تكامل ز على الفراغات الواقعة بين االيركالت وتم االجزاء

 في التصميم.

 أوالا: الفكرة التصميمة:

السفلية مبتوري األطراف على ممارسة االنشطة الرياضية  الصناعية تساعد األطراف 

 واالستخدام اآلمن والفعال لتلك االجهزة المتوفرة في المركز.

  

http://www.designcrowd.es,2019)/
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 ثانياا:األسس التصميمية:

توزيع العناصر بشكل صحيح مما حقق و  المطويةتصميمية في لألسس ال جيداستخدام 

يحتوي التصميم على إيقاع للصورة المرئيه حيث اإلتزان المتماثل التقريبي للتصميم مما شكل مساواة 

، تم وضع الجزء المهم المطويةتتشابه الوحدات في الشكل والحجم مما أضفى جمالية  متسلسلبسيط 

ولكن تكرار الصورة لم يضف  ركيز على الصورة،ي زاوية مما اظهر الت)الصورة( على شكل منحني وف

 .ولكن اضعفه مطويةجديد لل

 ثالثا: العناصر التصميمة:

إلبراز اهم المعلومات في التصميم، كانت الخطوط المنحنية بارزة  جيداستخدام نوع خط 

لحركة في التصميم، عكس بحيث تنقل عين المتلقى من الخط الى الشكل بطريقة إنسيابية لتحقيق ا

األلوان داخل التصميم للتأكيد على صورة معينة ، استخدام اللون األحمر للتحفيز على الروح الريادية 

األسود بحيث  تدرجاتاإلنتباه والتركيز ولتاثيره القوي على الجهاز العصبي، واستخدام والعاطفية ويشد 

 مما يؤدي الى اعطاء طاقة إيجابية للمتلقي. يبرز تأثيره بإرتفاع الكفاءة والسالمة العاطفية

 رابعاا: الخصوصية:

إلى اهمية الطرف الصناعي بممارسة  قارئ يحتوي التصميم على الخصوصية، وتوجيه عين ال

 .الرياضة

 خامساا: الوظائفية: 

 فئة المستهدفة. البروشور، وبطريقة ملفتة وجميلة لجذب حقق التصميم الوظيفة في هذا ال
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يشجع على أهمية استخدام الطرف الصناعي وممارسة  مبتوري األطراف  ملصق 5 عينة رقم( 39الشكل رقم )
 حياتهم الطبيعية.

www.designcrowd.es,2019)) 

 أوالا: الفكرة التصميمة:

الصيغة الرمزية في التصميم مما  (39في الملصق كما في الشكل رقم) ستخدم المصمما

 متلقي.أظهر جمالية في التصميم واإلدراك المعرفي لل

 ثانياا:األسس التصميمية:

، توزيع العناصر بشكل صحيح مما حقق الملصقلألسس التصميمية في  جيداستخدام 

شكل مساواة داخل المجال المرئي، وضع الجزء المهم )الصورة ( على زاوية واحدة و اإلتزان للتصميم 
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دة لكل العناصر المستخدمة في التصميم مما حقق التركيز والتأكيد عليه، ويشمل التصميم فكرة واح

 تكوين مترابط.لتشكل 

 ثالثا: العناصر التصميمة:

وتجنب اإلزدحام  والمساحات المسطحة في االشكالعنصر البساطة في التصميم   تم استخدام

وتقليل عدد العناصر الذي يحتويها اإلعالن إلى أقل عدد ممكن حتى يسهل على  ،في التفاصيل

يسهل  ىشكل يجمع كل العناصر حت استخداموذلك عن طريق  ،التصميم المتلقي رؤية جميع عناصر

باإلضافة إلى إتاحة قدر مناسب من الفراغ لراحة العين ويحقق  ،على المتلقي إدراك جميع العناصر

مجموعة لونية معينة تالئم  امأستخدتم ، المصمم بذلك أكبر قدر ممكن من التأثير والفاعلية والكفاءة

 الشكل الدائري للتأكيد على الحركة.و  ككل،وهي مسيطرة على التصميم طبيعة المطبوع 

 رابعاا: الخصوصية:

إلى اهمية الطرف الصناعي بممارسة  قارئ يحتوي التصميم على الخصوصية، وتوجيه عين ال

 الرياضة.

 خامساا: الوظائفية: 

 فكرة للفئة المستهدفة والغرض منها.ال تم توصيل
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 الثالثالمبحث 

رؤية التصميميةال  

دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع كأداة رئيسية في تحقيق فهم أكبر وأعمق  نظراً ألهمية

قامت الباحثة  ، بحيث اصبح االعالن اليوم ثقافًة وفنًا وصناعة مستقلة ،باألردن الصناعية لألطراف 

 لتحقيق في التصميم و توظيفها الصناعية بتصميم بعض اإلعالنات التي تخص موضوع األطراف 

تأتي هنا اهمية وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع لمكانته ية، و الغرض والمضمون من الرسالة اإلعالن

ثيره الفعال على المتلقي أهميته وتأل جتماعي في كافة المجتمعات نظراً االالمهمة والمميزة لرفع الوعي 

يعتبر كوسيلة مهمة تستخدم في مجاالت كثيرة قد تخص الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية و 

 .(3،ص2009)عفاف،قناعهم إفراد المستهدفين و ألر على االتأثيبهدف 

استخدمت الباحثة أساليب متنوعة إلنشاء التصاميم الجرافيكية المطبوعة والجمع بين  لقد

الرموز والصور والكلمات لتحقيق اإلتصال المرئي لألفكار والرسائل اإلعالنية، وتم استخدام بعض 

 العناصر هفي التصميم  وهي وجود عالقة تربط بين هذ الوحدةالعناصر واألسس التصميمية منها 

والعالقة بينهم شكلية  من حيث توحيد النمط باالشكال الهندسية مثل استخدام الدائرة داللة على 

على الباحثة المستخدم، وكذلك أكدت  اللون الحركة، واستخدام نوع خط موحد وكذلك توحيد نظام 

كثر استقرارًا للعناصر المتقابلة في التصميم وكذلك توزيع التصميم أالتوزان في التصميم لجعل 

العناصر التي توحي بالحركة ليضفي عليها عنصر الحيوية في التصميم، وكذلك أكدت الباحثة على 

عنصر التباين والغرض منه هو إظهار وتمييز عناصر التصميم عن بعضها مثل التباين بتغير اللون 

 .أو الحجم أو الخط
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الباحثة بتوزيع العناصر بشكل مناسب وليس بطريقة عشوائية داخل التصميم،  ذلك قامت ك

كما أن الباحثة أخذت بعين اإلعتبار عامل البساطة لجعل التصميم واضح وسهل الفهم للمتلقي، مع 

انونية مراعاة في إختيار األلوان بطريقة متناغمه ومنسجمة، والتزمت الباحثة بالمواصفات األخالقية والق

 نشر، وتحديد المواصفات القياسية والفنية لعناصر المطبوعات.لل

بل  ،ة فحسبئيجات واهتزازات ضو مو  مجردليست  واناألل أنالنفس  لعلماء يةالنفس الدراساتأثبتت و 

 .(.2019bushra.annabaa.org www,) ريةإلى أعماق النفس البش يصل ركبي رهي ذات تأثي

وقد ركزت   ،الُمختلفةتية الحيا والمجاالتان في جميع الجوانب في حياة اإلنس ناأللوا اهميةتظهر 

بدرجاته في التصميم النه لون يعبر عن الهدوء والسكينة للدماغ  اللون األزرق ختيارإالباحثة على 

مما يجعل المتلقي يشعر باألمن والطمأنينه والهدوء واإلستقرار والثقة ويوحي هذا اللون بالسالم،  وقد 

 ن هذا اللون من أكثر األلوان التى تعمل على تهدئه للنفس.اب دلت التجار 

، وذلك ألعتذاره وهو احد االشخاص من فاقدي االطراف للباحثة تصوير السيد جراح حوامدةلم يتسنى 

في  وتوظيفها، وتم االستعانة بصور جاهزة (UNRWA)مع منظمة االنروا  ياً بسبب ارتباطه رسم

 Adobe Photoshopتصميم المطبوعات الجرافيكية التي قامت بها الباحثة في برنامج الفوتوشوب 

للمؤسسة  Logo، وشملت هذه التجارب من تصميم شعار Adobe Illustratorستريتوريج ألوبرنام

 Sloganواقتراح جملة اعالنية قصيرة  ، وتم توظيف الشعار بكل التجاربطبيةالهندسية للتجهيزات ال

هم الطبيعية ص فاقدي االطراف لممارسة حياتشخا)معا لتحدي الصعوبات( لتكون جملة محفزة لال

 تمع.ج مع المجواالندما
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-المصدر: الباحثة  للمؤسسة الهندسية للتجهيزات الطبية  - الصناعية ( شعار عن األطراف 40) الشكل رقم
2019  

 

المصدر:  Mockup للمؤسسة الهندسية للتجهيزات الطبية - الصناعية ( شعار عن األطراف 41الشكل رقم )
 2019-الباحثة 
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 (40)كما في الشكل رقم تصميم الشعار للمؤسسة الهندسية للتجهيزات الطبيةب لقد قامت الباحثة

تم استخدام جزء من الطرف الصناعي في  اذ ومن أهم تجهيزات هذه المؤسسة األطراف الصناعية،

  .تصميم الشعار للداللة عليه كجزء من التايبوغرافي

 

 
الصناعيةعالن طريق عن األطراف إ ( 42) الشكل رقم   

2019-الباحثةالمصدر:   

 
 

 Mockup الصناعية إعالن طريق عن األطراف  (43الشكل رقم )
 2019-ةالمصدر: الباحث 
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 احيانا  تفوق قد هامة  بفاعلية ترويجية  (42كما في الشكل رقم ) أعالنات الطرق الخارجية تتمتع

لجذب  ي االطراف الصناعيةفاقدبتوظيف صورة لقامت الباحثة  التقليدية وألهميتها وسائل االعالن

 .االشخاص فاقدي االطراف الصناعية حين مرورهم عبر الطرق الخارجيةه من قبل إلي النظر

 
 

 

  

 
  الصناعية عن األطراف  ملصق( 44الشكل رقم)

2019-ةالمصدر: الباحث   
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الصناعيةعن األطراف  ملصق( 45الشكل رقم )   

2019-المصدر: الباحثة  
 

 



106 
 

تي تهدف إلى نشر ال (45،)(44كما في الشكل رقم ) يعتبر الملصق صورة من صور االعالن      

ار والمعلومات، كما على تقبل مجموعة من االفك عالنية  عن طريق إقناع الجمهور وحثهالرسالة اال

 يًا،عوله أهمية في تعميق الثقافة البصرية مجتم انه له دور رئيس في تنمية الوعي الثقافي واالجتماعي،

حيث استخدمت الباحثة صور لجراح الحوامدة  من وسائل االتصال الهامة والضرورية، حيث يعتبر

 .فاقدي االطراف الصناعية  من أجل تشجيع وتعزيز الذي فقد طرفه
 

 
 

ةالصناعين األطراف فالير ع (46الشكل رقم)  
2019-المصدر: الباحثة  
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  الصناعية عن األطراف  مطوية (47الشكل)
2019-المصدر: الباحثة  
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تعتبر المطوية  كما في الشكل رقم)( وسيلة أقناع  للجمهور المستهدف و هو كتيب يحتوي على 

مواد وصفية أو اإلعالن عن سلعة المراد اإلعالن عنها،  والهدف الرئيسي من 

إستخدام المطوية هو الدعاية للترويج لشركة أو منظمة أو منتج  أو مؤسسة وتوصيلهم بالعمالء 

المهتمين بالمنتج، حيث قامت الباحثة بتصميم مطويه تعرف عن اهمية ومميزات االطراف 

الصناعية، وشملت المعلومات كل مايتعلق باالطراف الصناعية واالمكانية التي تتمتع بها كي 

يمارس االشخاص فاقدي االطراف حياتهم اليومية بسهولة تجعلهم اناس طبيعيون بحيث يندمجون 

   مع المجتمع بسهولة.

 
 

 
 Mockup الصناعية عن األطراف  مطوية (48الشكل)

 2019-المصدر: الباحثة 
 

http://elresalah.com/ar/graphic/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://elresalah.com/ar/graphic/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://elresalah.com/ar/graphic/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 Mockup الصناعية عن األطراف  فالير (49الشكل)

 2019 المصدر: الباحثة
 

 
 Mockup الصناعية عن األطراف  ويةمط (50لشكل)ا

 2019 المصدر: الباحثة
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 Mockup الصناعية عن األطراف  مطوية (51الشكل)

 2019المصدر: الباحثة 
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الصناعية( إنفوجرافيك يوضح معلومات حول األطراف 25) الشكل رقم   

 2019-المصدر: الباحثة 
 

 

هو فن تحويل المعلومات والبيانات المعقدة الى رسوم  (52كما في الشكل رقم )  وجرافيكفنااليعتبر 

وضوح وتشويق دون الحاجة الى قراءة الكثير من النصوص ب مصوره يسهل على من يراها استيعابها

فعال بين كل من المرسل والمستقبل، قامت الباحثة بتصميم انفوجرافيك ي ممايوفر تواصل بصر 

 )البديلة( ودواعي استخدام االطراف الصناعية.يتحدث عن اهمية االطراف الصناعية
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 الفصل الرابع 
 اتبيانات واختبار الفرضيتحليل ال
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 الفصل الرابع
 نتائج تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: 4-1

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى بيان التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية 

 اسة وفيما يلي توضيح إلجابات العينة. الدر  أداة لألفراد المجيبين والمتعلق بالجزء األول من 

كلية العلوم والتأهيل قسم  –: الخصائص الديموغرافية والخاصة بطلبة الجامعة األردنية4-1-1

 : الصناعية األطراف 
( 1-4جدول )  

 توزيع عينة الدراسة تبعا للخصائص الديموغرافية والخاصة باالستبانة األولى 
المئويةالنسبة  التكرار الفئات المتغير  

النوع 
 االجتماعي

%36.4 36 ذكر  
%63.6 63 أنثى  

%100 99 المجموع   

 العمر

سنة 22اقل من   85 85.9%  
سنة 35 -22  14 14.1%  
سنة 49 -36  - - 

سنة فأكثر 50  - - 

%100 99 المجموع   

السنة 
 الدراسية

%41.4 41 األولى  
%32.3 32 الثانية  
%14.1 14 الثالثة  

بعةالرا  12 12.1%  
%100 99 المجموع   
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 (:1-4أظهرت نتائج الجدول رقم )

% من 63.6تبين أن  النوع االجتماعي:

أفراد عينة الدراسة في كلية العلوم والتأهيل 

في الجامعة األردنية/ قسم األطراف 

 63هم من اإلناث, وعددهم  الصناعية 

%من العينة ذكور, 36.4طالبة, بينما 

الب.ط 36وعددهم   

63.6%

36.4%

 

% من أفراد عينة 85.9تبين أن  العمر:

سنة, وعددهم  22الدراسة تقل أعمارهم عن 

% من أفراد عينة 14.1فردا, بينما  85

سنة,  35-22الدراسة تتراوح أعمارهم بين 

فردا. 14وعددهم   

14.1%

85.9%

 

% من الطلبة 41.4بين تالسنة الدراسية: 

فردا,  41في السنة الدراسية األولى, وعددهم 

% ضمن السنة الثانية, وعددهم 32.3تليها 

% ضمن السنة الثالثة, 14.1فردا, تليها  32

% ضمن 12.1فردا, بينما  14وعددهم 

فردا.  12السنة الرابعة, وعددهم   

12.1%

14.1%

32.3%

41.4%
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 ص الديموغرافية والخاصة بمراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشير: ئ: الخصا4-1-2
(2-4جدول )  

توزيع عينة الدراسة تبعا للخصائص الديموغرافية والخاصة باالستبانة الثانية    
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

النوع 
 االجتماعي

%78.9 60 ذكر  
%21.1 16 أنثى  

%100 76 المجموع   

رالعم  

سنة 22اقل من   4 5.3%  
سنة 35 -22  29 38.2%  
سنة 49 -36  31 40.8%  
سنة فأكثر 50  12 15.8%  

%100 76 المجموع   

 (:2-4أظهرت نتائج الجدول رقم )

% من أفراد عينة 78.9تبين أن  النوع االجتماعي:

الدراسة نحو مراجعين قسم التأهيل في مستشفى 

فردا, بينما  60البشير هم من الذكور, وعددهم 

 فردا. 16% من العينة إناث, وعددهم 21.1

21.1%

78.9%

 

% من أفراد عينة الدراسة 40.8تبين أن  العمر:

فردا,  31سنة, وعددهم  49-36تتراوح أعمارهم بين 

سنة,  35-22% تتراوح أعمارهم بين 38.2تليها 

ارهم عن % تزيد أعم15.8فردا, تليها  29وعددهم 

% من أفراد 5.3فردا, بينما  12سنة, وعددهم  50

 د. أفرا 4سنة, وعددهم  22العينة تقل أعمارهم عن 

15.8%

40.8%

38.2%

5.3%
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 الدراسة: أداةوصف  4-2

كلية العلوم والتأهيل قسم  –فقرات المقياس الموجهة لطلبة الجامعة األردنية 4-2-1

 :الصناعية األطراف 

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب إلجابات طلبة الجامعة 3-4ين الجدول رقم )يب

 ( فقرة.20والذي تم قياسه اعتمادًا على ) الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –األردنية

كلية العلوم والتأهيل قسم  –ية( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات طلبة الجامعة األردن3-4الجدول رقم )
الصناعيةاألطراف    

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

 الرتبة

1 

تساعد التصاميم المطبوعة فاقدي 
األطراف لمعرفة وجود أطراف 

صناعية كبديل يمكنهم من 
 ممارسة حياتهم الطبيعية. 

فعةمرت 0.482 4.18  83.6 3 

2 

فاقدي األطراف من خالل  يتأمل
التصاميم المطبوعة بأن الطرف 

الصناعي سيعطي الشكل 
 الطبيعي للطرف المفقود.

 15 78.2 مرتفعة 0.686 3.91

3 

يبث التصميم المطبوع الذي 
يعرض صورًا تجسيدية لفاقدي 

األطراف قبل وبعد تركيبهم 
بالتفاؤل  الصناعية لألطراف 

اآلخرين.لدى المرضى   

 1 85.4 مرتفعة 0.753 4.27

4 

التصميم المطبوع  ظهري
الصعوبات التي يواجهها فاقدي 

األطراف  استخداماألطراف قبل 
.الصناعية   

 6 80.2 مرتفعة 0.789 4.01

5 
يجسد التصميم المطبوع تصورًا 
مبدئيا لفاقدي األطراف للصورة 

3.97 8630.  10 79.4 مرتفعة 
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رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

 الرتبة

الحقيقية والواقعية لشكل الطرف 
 الصناعي.

6 
توفر التصاميم المطبوعة 

 استخداممعلومات شاملة عن 
.الصناعية األطراف   

 13 79 مرتفعة 0.896 3.95

7 

يزيد التصميم المطبوع الثقة لدى 
المريض بإمكانية العودة 

واالندماج في المجتمع من 
 جديد. 

 9 79.8 مرتفعة 0.814 3.99

8 
ع ُيطمئن ويعرف التصميم المطبو 

لفاقدي األطراف بتوافر الصيانة 
 الالزمة للطرف الصناعي. 

 8 79.8 مرتفعة 0.789 3.99

9 

يلعب التصميم المطبوع ذو 
العناصر الواضحة لوظائف 

دورا كبير  الصناعية األطراف 
 في تغير نفسية فاقدي األطراف.

 2 84.6 مرتفعة 0.712 4.23

10 

التصاميم المطبوعة ُتخلص فاقد 
خاوفه حول تقبل الطرف من م

المجتمع لشكل الطرف 
 الصناعي.  

 11 79.2 مرتفعة 0.781 3.96

11 
يبرز التصميم المطبوع إيجابيات 

األطراف  استخداموميزات 
.الصناعية   

 14 78.4 مرتفعة 0.804 3.92

12 

تعرض التصاميم المطبوعة 
إنجازات لمستخدمي األطراف 

الصناعية  لتبين لهم مقدرة 
الطرف الصناعي على القيام 

 بوظائف الطرف المبتور.

 12 79 مرتفعة 0.676 3.95

13 
تظهر الصورة المطبوعة جمالية 

 17 78 مرتفعة 0.749 3.90 الطرف الصناعي .
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رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

 الرتبة

14 

تستخدم التصاميم المطبوعة 
أساليب محددة لتظهر قابلية 

حركة الطرف الصناعي تماما 
 كحركة الطرف الحقيقي.

 19 77.8 مرتفعة 0.781 3.89

15 
يوثق التصميم المطبوع تجارب 

وقصص إيجابية ألفراد بعد 
 استخدامهم األطراف الصناعية .

 20 77.6 مرتفعة 0.718 3.88

16 
تظهر التصاميم المطبوعة 
إمكانية استدامة األطراف 

.الصناعية   
 18 78 مرتفعة 0.721 3.90

17 
يظهر التصميم المرئي مرونة 

وإمكانية  الصناعية األطراف 
ركها.تح  

 7 80 مرتفعة 0.728 4.00

18 

يساعد التصميم الجرافيكي 
بالحاسوب في زيادة الوعي لدي 

المصاب في كيفية الحركة 
.الصناعية باألطراف   

 5 80.2 مرتفعة 0.735 4.01

19 

يعرض التصميم الجرافيكي 
بالحاسوب الحركة باألطراف 

كالواقع الملموس  الصناعية 
 استخدامالذي سيعيشه بعد 

.الصناعية ألطراف ا  

 4 80.4 مرتفعة 0.880 4.02

20 

يرى المصاب كيفية الحركة قبل 
تركيب األطراف من خالل 

التصاميم المتحركة على 
الحاسوب مما يساعد في تحسين 

 الناحية النفسية للمصاب. 

 16 78.2 مرتفعة 0.656 3.91

%79.8 مرتفعة 0.434 3.99 المؤشر الكلي   
( وبنسبة 3.99حسابيًا )أن المجال األول للدراسة قد حقق وسطًا  نالحظ من الجدول إلى

وهو ما يشير إلى أن  ،(0.434وبانحراف معياري قدره ) ،%( من مساحة المقياس الكلي79.8)
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باألردن قد  الصناعية الطباعة الثالثية األبعاد ومدى مساهمته في تطوير األطراف  استخداممستوى 

كلية العلوم والتأهيل قسم  –ذلك من وجهة نظر طلبة الجامعة األردنيةجاء ضمن المستوى المرتفع و 

 . الصناعية األطراف 

( والتي تنص على "يبث 3( إلى أن الفقرة رقم )3-4وقد تبين من النتائج في الجدول رقم )

 الصناعية قبل وبعد تركيبهم لألطراف  التصميم المطبوع الذي يعرض صورًا تجسيدية لفاقدي األطراف

( وبانحراف 4.27التفاؤل لدى المرضى اآلخرين" قد احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي مقداره )ب

( والتي تنص "يوثق التصميم 15(، ومن ناحية أخرى حصلت الفقرة رقم )0.753معياري مقداره )

" على أقل المتوسطات الصناعية ألطراف هم ااستخدامالمطبوع تجارب وقصص إيجابية ألفراد بعد 

 (. 0.718( وبانحراف معياري مقداره )3.88لحسابية والذي بلغ )ا

 فقرات المقياس الموجهة لمراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشير: 4-2-2

( الوستتتتتتتتط الحستتتتتتتتابي واالنحراف المعياري والترتيب إلجابات مراجعين 4-4يبين الجدول رقم )

 ( فقرة.11 على )مستشفى البشير والذي تم قياسه اعتماداً  قسم التأهيل في
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 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات مراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشير4-4الجدول رقم )
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري 
درجة 
 الموافقة

النسبة 
 الرتبة المئوية

1 

تساعد التصاميم المطبوعة على 
صناعية بوجود أطراف  معرفتي

قادرة على أداء وظائف الطرف 
 المبتور.

 2 89.4 مرتفعة 0.599 4.47

2 

مشاهدة المنشورات المطبوعة 
األطراف  استخدامحول 

تزيد ثقتي بأن الطرف  الصناعية 
الصناعي سيعطي الشكل 
 الطبيعي للطرف المفقود. 

 1 89.8 مرتفعة 0.529 4.49

3 

تحفز المنشورات المطبوعة التي 
ًا تجسيدية قبل وبعد تعرض صور 

إلى  الصناعية تركيبهم لألطراف 
تركيب الطرف الصناعي دون 

 تردد.

 11 80 مرتفعة 0.783 4.00

4 
يجسد التصميم المطبوع تصورًا 

للصورة الحقيقية والواقعية  مبدئي
 لشكل الطرف الصناعي.

 6 84.4 مرتفعة 0.723 4.22

5 

تزيد اللوحات على الطرق التي 
األطراف  تعرض إيجابيات

الثقة بإمكانية العودة  الصناعية 
واالندماج في المجتمع من 

 جديد. 

 5 84.4 مرتفعة 0.741 4.22

6 

يلعب المنشور المطبوع ذو 
العناصر الواضحة لوظائف 

دورا كبير  الصناعية األطراف 
 في تغير نفسيتي لألفضل.

 4 85.2 مرتفعة 0.661 4.26

7 
تظهر الصورة المطبوعة جمالية 

 الطرف الصناعي. 
 10 80.6 مرتفعة 0.565 4.03

8 
يحفز التصميم المطبوع حول 
تجارب نتيجة قصص إيجابية 

 8 82.4 مرتفعة 0.748 4.12



121 
 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

 الرتبة

ألفراد بعد استخدامهم األطراف 
الصناعية  على استخدام 

 األطراف الصناعية .

9 

تساعد التصاميم المطبوعة حول 
خصائص األطراف الصناعية  
على التأكد من إمكانية تحريك 
الطرف الصناعي كما الطرف 

 الحقيقي. 

 7 84 مرتفعة 0.749 4.20

10 

تساعد التصاميم المطبوعة حول 
خصائص األطراف الصناعية  
على التأكد من مناسبة الطرف 

 الصناعي. 

 9 80.8 مرتفعة 0.621 4.04

11 

إن حركة األطراف الصناعية  
من خالل التصاميم المتحركة 
بالحاسوب يقدم شرحًا مفصاًل 

 عن كيفية التعامل مع األطراف.

 3 85.8 مرتفعة 0.708 4.29

%84.2 مرتفعة 0.365 4.21 المؤشر الكلي   
( وبنسبة 4.21الجدول إلى أن المجال الثاني للدراسة قد حقق وسطًا حسابيًا )نالحظ من 

ما يشير إلى أن وهو  ،(0.365وبانحراف معياري قدره ) ،%( من مساحة المقياس الكلي84.2)

في األردن  الصناعية مستوى التصميم الجرافيكي المطبوع في زيادة الوعي لدى محتاجي األطراف 

 المرتفع وذلك من وجهة نظر مراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشير.  قد جاء ضمن المستوى 

على "مشاهدة ( والتي تنص 2( إلى أن الفقرة رقم )4-4وقد تبين من النتائج في الجدول رقم )

تزيد ثقتي بأن الطرف الصناعي سيعطي  الصناعية األطراف  استخدامالمنشورات المطبوعة حول 

( وبانحراف 4.49قود" قد احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي مقداره )الشكل الطبيعي للطرف المف

المنشورات  ( والتي تنص "تحفز3(، ومن ناحية أخرى حصلت الفقرة رقم )0.529معياري مقداره )
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إلى تركيب الطرف  الصناعية المطبوعة التي تعرض صورًا تجسيدية قبل وبعد تركيبهم لألطراف 

( وبانحراف معياري مقداره 4.00ل المتوسطات الحسابية والذي بلغ )الصناعي دون تردد" على أق

(0.783 .) 

 اختبار فرضيات الدراسة: 4-3

لفرضيات, حيث تم إخضاع فرضيات الدراسة في هذا الجزء من الدراسة نستعرض اختبار ا

وتم االعتماد على قواعد القرار لقبول أو رفض الفرضية العدمية ( One Sample T- Testالختبار )

(OH) :التالية 

( كحد أعلى لمستوى الداللة المعنوية وعليه إذا كان مستوى 0.05(: تم اعتماد )αمستوى الداللة ) -

لى وجود أثر ذو داللة إحصائية، أما إذا بلغ مستوى الداللة أكبر ( فأقل دل ذلك ع0.05الداللة )

 ( فإنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية.0.05من )

القيمة المحسوبة: تم االعتماد على القيمة المحسوبة كقاعدة ثانية لرفض أو قبول الفرضيات,  -

رفض الفرضية العدمية بحيث إذا كانت القيمة المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على 

(OHوإذا كانت القيمة المحسوبة اقل من قيمتها ا ) لجدولية نقبل الفرضية العدمية(OH.)  وقد

 كانت النتائج كما يلي:

 نتائج اختبار الفرضية األولى:

Ho ال يؤثر التصميم الجرافيكي المطبوع بشكل فعال على زيادة الوعي لدى محتاجي األطراف :

 دن.في األر  الصناعية 

Ha يؤثر التصميم الجرافيكي المطبوع بشكل فعال على زيادة الوعي لدى محتاجي األطراف :

 في األردن. الصناعية 
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( نتائج اختبار الفرضية األولى   5-4جدول )  

نتيجة (  Ho(  درجة الحرية DF 
T 

SIG 
T 

الجدولية   
T 

 المحسوبة
*0.00 75 رفض  1.9921 28.969 

α≤0.05 *معنوية عند مستوى معنوية  
  (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 

ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في   One Sample T- Testاختبار استخداملقد تم 

(، 1.9921( أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )28.969المحسوبة= Tالجدول السابق أن قيمة )

( إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة Ho)دمية وبما أن قاعدة القرار هي: تقبل الفرضية الع

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي  (Ho)الجدولية، وترفض القيمة العدمية 

( Sig=0.00)، حيث بلغ مستوى الداللة Haونقبل الفرضية البديلة  Hoفإننا نرفض القيمة العدمية 

يعني يؤثر التصميم الجرافيكي المطبوع بشكل فعال على زيادة الوعي وهذا  ،(0.05)وهو اقل من 

 في األردن. الصناعية لدى محتاجي األطراف 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية:

Ho :في األردن وال يشجع  الصناعية الطباعة الثالثية األبعاد ال يساهم في تطوير األطراف  استخدام

 حية العملية والنفسية.ه لدى محتاجيه من النااستخدامعلى 

Ha :في األردن ويشجع  الصناعية الطباعة الثالثية األبعاد يساهم في تطوير األطراف  استخدام

 العملية والنفسية. ه لدى محتاجيه من الناحيةاستخدامعلى 
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 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية   6-4جدول )

نتيجة(  HO(  درجة الحرية DF T 
SIG 

T 
الجدولية   

T 
محسوبةال  

*0.00 98 رفض  1.9845 22.738 
α≤0.05*معنوية عند مستوى معنوية   

 (N-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 

ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في   One Sample T- Testاختبار استخداملقد تم 

(، 1.9845البالغة )( أكبر من قيمتها الجدولية و 22.738المحسوبة= Tالجدول السابق أن قيمة )

( إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة Ho)وبما أن قاعدة القرار هي: تقبل الفرضية العدمية 

( إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، وبالتالي Hoدمية )الجدولية، وترفض القيمة الع

( Sig=0.00)، حيث بلغ مستوى الداللة Haونقبل الفرضية البديلة  Hoفإننا نرفض القيمة العدمية 

الطباعة الثالثية األبعاد يساهم في تطوير األطراف  استخداموهذا يعني أن  ،(0.05وهو اقل من )

 .ه لدى محتاجيه من الناحية العملية والنفسيةاستخدامفي األردن ويشجع على  الصناعية 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

النتائج التي أسفرت عنها الدراسة من خالل اإلجابات عن يتضمن هذا الفصل مناقشة 

 التوصيات التي تقدمها هذه الدراسة في ضوء نتائجها. أسئلتها، واختبار فرضياتها، ويتضمن أيضاً 

 :الدراسة نتائج 5-1

كلية العلوم  –والخاصة بطلبة الجامعة األردنية النتائج المتعلقة بالخصائص الديموغرافية •

 : الصناعية والتأهيل قسم األطراف 

% من أفراد عينة الدراسة في كلية العلوم والتأهيل في الجامعة 63.6أن  أظهرت النتائج1.

%من العينة 36.4بينما  ،طالبة 63وعددهم  ،هم من اإلناث الصناعية األردنية/ قسم األطراف 

ال يحتاج  الصناعية ، ويعود ذلك إلى أن العمل في تخصص األطراف البط 36 وعددهم ،ذكور

 عيادات كما في التخصصات الطبية األخرى.إلى المبيت في الستشفى وال

 85سنة, وعددهم  22% من أفراد عينة الدراسة تقل أعمارهم عن 85.9أن  أظهرت النتائج2.

، فردا 14وعددهم  ،سنة 35-22م بين ح أعماره% من أفراد عينة الدراسة تتراو 14.1بينما  ،فردا

ن للجامعات بعد مرحلة الثانوية وذلك ألن العينة تشتمل على طالب الجامعات الذين ينتسبو 

ممن يلتحقون  سنة، وهناك عدد قليل 22-18العامة والعمر الطبيعي لهذه المرحلة ما بين 

 بها. بالجامعة من المتأخرين في الدراسة الثانوية أو المقصرين

فردا, تليها  41% من الطلبة في السنة الدراسية األولى, وعددهم 41.4 أن أظهرت النتائج3.

وعددهم  ،% ضمن السنة الثالثة14.1تليها  ،فردا 32وعددهم  ،% ضمن السنة الثانية32.3
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، ويمكن أن يعود السبب إلى أن فرداً  12وعددهم  ،% ضمن السنة الرابعة12.1فردا, بينما  14

وا في مرحلة التدريب في المستشفيات، وبالتالي يصعب الوصول بة في السنة الرابعة يكونالطل

 إليهم كما طلبة السنة األولى والثانية والثالثة.

 لمراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشير:النتائج المتعلقة بالخصائص الديموغرافية  •

اجعين قسم التأهيل في مستشفى % من أفراد عينة الدراسة نحو مر 78.9أن  أظهرت النتائج .1

، فردا 16من العينة إناث, وعددهم  %21.1فردا, بينما  60البشير هم من الذكور, وعددهم 

األعمال التي تراعي إمكانيات  نويعود ذلك لطبيعة األعمال التي يقوم بها الرجال وإختالفها ع

النساء كالنجارة والحدادة ات الرجال في األعمال التي ال تقوم بها المرأة، وبذلك فإن إصاب

 وغيره هي السبب في إرتفاع عدد المبتورين الذكور.

سنة,  49-36% من أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين 40.8أن  أظهرت النتائج .2

ا, تليها فرد 29سنة, وعددهم  35-22% تتراوح أعمارهم بين 38.2فردا, تليها  31وعددهم 

% من أفراد العينة تقل 5.3بينما  ،فردا 12وعددهم  ،سنة 50% تزيد أعمارهم عن 15.8

، وذلك يؤكد ما ذكر سابقًا أن أغلب المبتورين أفراد 4وعددهم  ،سنة 22مارهم عن أع

المراجعين تعرضوا لفقد احد أعضائهم في العمل، كما ويكمن السبب في ذلك إلى ان األعمار 

ديد من األمراض التي تسبب هي أكثر األعمال المصابة بالسكري والع 49-36ما بين 

 فقدان الطرف.

 الدراسة: سئلةالنتائج المتعلقة بأ .3

، الصناعية وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع الوعي باألطراف  استخدام دورما  -

 محتاجيها؟ومعرفة أنواعها ومزاياها وقدرتها على إحداث تغير في حياة 
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المطبوع في زيادة الوعي لدى محتاجي  مستوى التصميم الجرافيكي أنأظهرت النتائج  -

في األردن قد جاء ضمن المستوى المرتفع وذلك من وجهة نظر مراجعين  الصناعية األطراف 

الموجهة لمراجعين قسم التأهيل  للفقرات المقياس، فقد حقق قسم التأهيل في مستشفى البشير

%( من مساحة 84.2سبة )( وبن4.21)درجة مرتفعة من األهمية البالغة  ى البشيرفي مستشف

، ويعود ذلك إلى أن رؤية الطرف من (0.365المقياس الكلي, وبانحراف معياري قدره )

خالل التصميم المطبوع والتعرف بمزاياه وطرق إستخدامه يجعل المريض يدرك مدى التفاوت 

 بأهميته.زيادة الوعي لطرف الصناعي، وبالتالي بين قدراته قبل وبعد إستخدام ا

 التقنيات الجرافيكية الحديثة؟ استخدامب الصناعية ور تصنيع األطراف هل تتط -

أن مستوى استخدام الطباعة الثالثية األبعاد ومدى مساهمته في تطوير النتائج أظهرت  -

باألردن قد جاء ضمن المستوى المرتفع وذلك من وجهة نظر طلبة  الصناعية األطراف 

 للفقرات المقياس، فقد حقق الصناعية قسم األطراف  كلية العلوم والتأهيل –الجامعة األردنية

درجة مرتفعة  الصناعية كلية العلوم والتأهيل قسم األطراف  –الموجهة لطلبة الجامعة األردنية

وبانحراف معياري  ،%( من مساحة المقياس الكلي79.8( وبنسبة )3.99) من األهمية البالغة

لتقنيات الحديثة هي إستخدام الطابعة ثالثية ، ويعود ذلك إلى أن أحد أهم ا(0.434قدره )

الصناعي بشكل ثالثي األبعاد، قد سهل األعمال األبعاد، والتي تعتمد على تصميم الطرف 

على اخصائي الطرف الصناعي والمريض معا"، وأسرع في عملية استبدال الطرف المبتور 

 التقليدية وعديدة الخطوات. تبالطرف الصناعي بدال من طرق النح

 الدراسة: بأداةالنتائج المتعلقة  .4

كلية العلوم والتأهيل قسم  –المقياس الموجهة لطلبة الجامعة األردنيةالنتائج المتعلقة بفقرات  -

 :الصناعية األطراف 
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الفقرة التي تنص على "يبث التصميم المطبوع الذي يعرض صورًا أظهرت نتائج الدراسة أن 

بالتفاؤل لدى المرضى  الصناعية يبهم لألطراف تجسيدية لفاقدي األطراف قبل وبعد ترك

( وبانحراف معياري 4.27)حققت درجة مرتفعة من األهمية النسبية والبالغة قد  ،اآلخرين"

، ويعود ذلك لطبيعة اإلنسان وتأثره وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، (0.753مقداره )

بتورين بعد غير الحاصل في حياة المبما حوله من إيجابيات أو سلبيات، بمجرد رؤيته للت

من خالل التصاميم المطبوعة، فإنه يدرك أهمية ومميزات  الصناعية إستخدام األطراف 

 وبالتالي التفاؤل بالقادم مع هذا اإلستخدام.، الصناعية استخدامه لألطراف 

 :يرالمقياس الموجهة لمراجعين قسم التأهيل في مستشفى البشالنتائج المتعلقة بفقرات  -

الفقرة التي تنص على "مشاهدة المنشورات المطبوعة حول إستخدام أظهرت نتائج الدراسة أن 

بأن الطرف الصناعي سيعطي الشكل الطبيعي للطرف  الثقةتزيد  الصناعية األطراف 

( وبانحراف معياري 4.49)ة مرتفعة من األهمية النسبية والبالغة حققت درجقد ، "المفقود

، وذلك ألن الصورة تعكس دائما من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وذلك (،0.529مقداره )

لموضوعها، فمن خالل رؤية الطرف الصناعي في التصاميم فإن المريض يرسم  مبدئيةنظرة 

، وبالتالي يدرك مدة مناسبته الصناعية في عقله الشكل المستقبلي له بحال إستخدام الطرف 

 أو عدمها.

 يات الدراسة:بفرضالنتائج المتعلقة  .5

أن التصميم الجرافيكي المطبوع يؤثر بشكل فعال على زيادة الوعي لدى محتاجي األطراف  .1

 في األردن. الصناعية 

في األردن  الصناعية الطباعة الثالثية األبعاد يساهم في تطوير األطراف  استخدامأن  .2

 ه لدى محتاجيه من الناحية العملية والنفسية.استخدامويشجع على 
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 :توصيات الدراسة 5-2

فتي ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، قامت الباحثة بوضع عدد من التوصيات، 

 :اذ توصي الباحثةوالتي تأمل في أن تفيد متخذي القرار من ذوي العالقة بموضوع الدراسة، 

اف األطر بتصميم المطبوعات الخاصة بالمصممين الجرافيكيين ضرورة اهتمام  توصي الباحثة .1

  .الصناعية 

 .في التصاميم المطبوعة الصناعية األطراف  استخداماإلهتمام بوضع خصائص وإيجابيات  .2

في التصاميم  الصناعية ضرورة عرض تجارب وقصص نجاح إيجابية لمستخدمي األطراف  .3

 المطبوعة.

األساليب التحفيزية للمبتورين من خالل عرض صورا تجسيدية لألفراد قبل وبعد  استخدام .4

 .الصناعية ركيبهم لألطراف ت

 أساليب تصميمية تظهر إمكانية إستدامة الطرف الصناعي. استخداميجب على المصممين  .5

توصي الباحثة الباحثين الجدد اإلهتمام بدراسة التصاميم المطبوعة وأثرها على العامل النفسي  .6

لندرة الدراسات لدى المبتورين في المستشفيات الخاصة والحكومية في األردن، وذلك نظرًا 

 العالمية والمحلية التي بحثت في هذا المجال.

 فاق مستقبلية:آ

 على العامل النفسي للمريض الصناعية التصاميم الجرافيكية لألطراف  . دور1     

 في المستشفيات الصناعية التصاميم الجرافيكية المطبوعة حول األطراف  استخداممدى .2

 .الصناعية متعلقة باألطراف ال بالتصاميم يكين مدى إهتمام المصممين الجراف .3
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 (1)لحق رقمم
 استبيان المرضى بصورته األولية

 

.. المحترم..............................................................سعادة الدكتور     
 

دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي "ان تقوم الباحثة بإجراء دراستتة بعنو   
وذلك استتتتتكمااًل لمتطلبات الحصتتتتول على درجة الماجستتتتتير  في األردن الصننناعية بأهمية األطراف 

ة الشرق األوسط, وبعد مراجعة األدب العلمي في هذا المجال تقدم ميم الجرافيكي من جامعفي التص
الباحثة هذه االستتتتتتتبانة إلبداء رأيكم في مدى مصتتتتتتداقيتها من خالل خبرتكم العلمية والعملية المتميزه 

صتتتتتتتتالحية في هذا المجال ولما لرأيكم من أهمية في مجال البحث, فإن الباحثة ترجو إبداء رأيكم في 
في الحقل في حالة صتتالحية الفقرة من حيث مناستتبة الصتتياغة (✓)رة ووضتتع إشتتارةالفقرات المذكو 

في الحقل في حالة ان الفقرة كانت ( × )  اللغوية, وانتمائها للمجال, ووضتتتتتتتوح الفقرة. ووضتتتتتتتع إشتتتتتتتارة
 غير صالحة, كما أرجو إبداء مالحظاتكم واقتراحاتكم بما ترونه ضروريًا.

 موافق بشدة(.)موافق بشدة, موافق, محايد, ال موافق, ال ات سيحدد تدرج الفقرات بخمسة مستوي
.الباحثة  

 
 
 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم واهتمامكم
 واقبلوا فائق االحترام والتقدير
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 تمهيد 

تعتبر األطراف الصناعية  من أهم البدائل الحديثة لألعضاء المفقودة كاأليدي واألرجل وغيرها، 

حيث يتم تحديد نوع الطرف الصناعي المناسب الستخدامه  كبدياًل مشابه تماما لخصائص الجزء 

المفقود، وقد توفر التصاميم المطبوعة كالمنشورات،واللّوحاتالُطرقية، والملصقات معلومات 

متعلقة بمميزات ووظائف وايجابيات وسلبيات األطراف الصناعية ، لذلك تهدف هذه اإلستبانة إلى 

 الصناعية الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية األطراف دور وسائل التصميم معرفة 

وقد تم تصميم هذه اإلستبانة للمساعدة في جمع البيانات الالزمة لعملية التقييم، ونأمل  في األردن،

 أن تنال هذه االستبانة إهتمامكم وإستجابتكم السريعة.
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 الرقم

 الفقرة
غويةالصياغة الل وضوح الفقرة للمجال الفقره تماءنا   

 التعديل المقترح
 واضحة

غير 
 واضحة

 جيدة
تحتاج 
 تعديالا 

 منتمية
غير 
 منتمية

1.  

التصاميم  ساعدت
 معرفتي المطبوعة على

بوجود أطراف صناعية 
قادرة على أداء وظائف 

.ورتالطرف المب  

       

2.  

مشاهدة المنشورات 
المطبوعة حول 

االطراف  استخدام
تزيد ثقتي  الصناعية 

لطرف الصناعي بأن ا
الشكل  سيعطي

الطبيعي للطرف 
. المفقود  

       

3.  

المنشورات  تحفز
رض تعي تال المطبوعة

صورًا تجسيدية قبل 
وبعد تركيبهم لألطراف 

إلى تركيب  الصناعية 
الطرف الصناعي دون 

 تردد.
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4.  

يجسد التصميم 
 مبدئي صوراً المطبوع ت

للصورة الحقيقية 
قعية لشكل الطرف والوا

.الصناعي  

       

5.  

تزيد اللوحات على 
الطرق التي تعرض 
إيجابيات األطراف 

الثقة  الصناعية 
بإمكانية العودة 

واإلندماج في المجتمع 
  .من جديد

       

6.  

 المنشور المطبوعيلعب 
ذو العناصر الواضحة 

لوظائف األطراف 
دورا كبير  الصناعية 

تي في تغير نفسي
 لألفضل .

       

7.  

تظهر الصورة 
المطبوعة جمالية 

 الطرف الصناعي. 
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8.  

يحفز التصميم المطبوع 
حول تجارب نتيجة 

قصص إيجابية ألفراد 
بعد استخدامهم 

األطراف الصناعية  
على استخدام األطراف 

 الصناعية .

       

9.  

تساعد التصاميم 
المطبوعة التي تتحدث 

حول خصائص 
األطراف الصناعية  

على التأكد من إمكانية 
تحريك الطرف 

الصناعي كما الطرف 
 الحقيقي. 

       

10. 

تساعد التصاميم 
المطبوعة التي تتحدث 

حول خصائص 
األطراف الصناعية  

على التأكد من مناسبة 
 الطرف الصناعي. 

       

 
مالحظة : من فضلك اذا كان لديك أي تعليق أو مالحظة تشعر أنها قد تكون مهمة لها البحث , 

.الجزء التالي لوضع تعليقك  استخداميرجى   
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 (2) ملحق رقم
 استبيان الطالب بصورته األولية

 تمهيد
يولد اإلنسان بإمكانيات محددة، وقد يخسر هذه اإلمكانيات بسبب مرٍض أو حادث أو شيء آخر، 

فيتعذر عليه المشي أو النظر أو السمع، وبذلك يخسر اإلنسان كمًا كبيرًا من المعلومات والمعطيات 

عن محيطه، وبالتالي يصبح رد الفعل عليها أصعب وأكثر ترددًا. لكن اإلنسان لم يستسلم لهذه 

التحديات والصعوبات، فمنذ اإلنسان الحجري وحتى اآلن، تستمر البشرية في محاولة كسر حدود 

 إمكانيات جسمنا البيولوجي، وإضافة إمكانياٍت جديدة و تعويض اي نقص آخر.

وتعتبر األطراف الصناعية من أهم البدائل الحديثة لألعضاء المفقودة مثل األيدي واألرجل، حيث 

يتم تحديد نوع الطرف الصناعي المستخدم وفقا لتناسب وظائفه وميزاته وحجمه وتركيبته لوظائف 

الجرائدوالمجاّلتواللّوحاتالُطرقية  الطرف المبتور، وقد توفر التصاميم المطبوعة كالمنشورات،

معلومات متعلقة ايجابيات وسلبيات األطراف الصناعية ، لذلك تهدف هذه اإلستبانة إلى معرفة دور 

 في األردن، الصناعية وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية األطراف 

قييم، ونأمل أن تنال هذه وقد تم تصميم هذه اإلستبانة للمساعدة في جمع البيانات الالزمة لعملية الت

 االستبانة إهتمامكم وإستجابتكم السريعة.
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 الرقم

 الفقرة
الفقرةوضوح  للمجال الفقره تماءنا الصياغة اللغوية   

 التعديل المقترح
 واضحة

غير 
 واضحة

 جيدة
تحتاج 
 تعديالا 

 منتمية
غير 
 منتمية

1.  

تساعد التصاميم 
المطبوعة فاقدي 

األطراف في المعرفة 
جود أطراف صناعية بو 

بديلة تمكنهم من ممارسة 
   .حياتهم الطبيعية

       

2. 2 

األطراف من يثق فاقدي 
خالل التصاميم 

المطبوعة بأن الطرف 
الصناعي سيعطي الشكل 
 الطبيعي للطرف المفقود.

       

3. 3 

ييث التصميم المطبوع 
الذي يعرض صورًا 

تجسيدية لفاقدي األطراف 
قبل وبعد تركيبهم 

 الصناعية راف لألط
التفاؤل لدى المرضى 

.األخرين  

       

4. 4 

يعرض التصميم المطبوع 
الصعوبات التي يواجهها 

فاقدي األطراف قبل 
األطراف  استخدام

.الصناعية   
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 الرقم

 الفقرة
الفقرةوضوح  للمجال الفقره تماءنا الصياغة اللغوية   

 التعديل المقترح
 واضحة

غير 
 واضحة

 جيدة
تحتاج 
 تعديالا 

 منتمية
غير 
 منتمية

5. 5 

المطبوع يجسد التصميم 
تصورًا مبدأي لفاقدي 

األطراف للصورة الحقيقية 
والواقعية لشكل الطرف 

.الصناعي  

       

6.  

فر التصاميم المطبوعة تو 
معلومات شاملة عن 

األطراف  استخدام
.الصناعية   

 

       

7.  

يزيد التصميم المطبوع 
الثقة لدى المريض 

بإمكانية العودة واإلندماج 
 في المجتمع من جديد 

       

8.  

تعرض التصاميم 
المطبوعة بساطة المراحل 

التشخيصية والعالجية 
المستخدمة في تركيب 

  .يالطرف الصناع

       

9.  

ُيطمئن التصميم المطبوع 
لفاقدي االطراف بتوافر 
المواد األساسية الالزمة 

لصيانة الطرف 
 الصناعي 
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 الرقم

 الفقرة
الفقرةوضوح  للمجال الفقره تماءنا الصياغة اللغوية   

 التعديل المقترح
 واضحة

غير 
 واضحة

 جيدة
تحتاج 
 تعديالا 

 منتمية
غير 
 منتمية

10 

يلعب التصميم المطبوع 
الموضح لوظائف 

دورا  الصناعية األطراف 
كبير في تغير نفسية 

.فاقدي االطراف  

       

11 

التصاميم المطبوعة 
ُتخلص فاقد الطرف من 

مخاوفه حول تقبل 
المجمتع لشكل الطرف 

  .الصناعي 

       

12 

تعرض التصاميم 
المطبوعة مدى التوافق 

الشكلي بين الطراف 
الصناعي والطرف 

.الحقيقي   

       

13 

يبرز التصتتتتتتتتتتتتتميم المطبوع 
 استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدامإيجتتتتتتتابيتتتتتتتات 

 .الصناعية األطراف 
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14 

تتتتتعتتتترض التتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتيتتتم 
 التتتتمتتتتطتتتتبتتتتوعتتتتتتتة إنتتتتجتتتتتتتازات

األطراف لمستتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتدمي 
لتبين لهم  الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتاعيتتتة 

مقدرة الطرف الصتتتتتتتتتتناعي 
عتتلتتى التتقتتيتتتتتتتام بتتوظتتتتتتتائتتف 

 .الطرف المبتور

       

15 
تظهر الصتتتتتتتورة المطبوعة 
 جمالية الطرف الصناعي 

       

16 

تستتتتتتتتتتتتتتتختتتتدم التصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاميم 
المطبوعة أستتتتتاليب محددة 
لتظهر قتتتتتتتابليتتتتتتتة حركتتتتتتتة 

الصتتتتتتتتتتناعي تماما الطرف 
 كحركة الطرف الحقيقي

       

17 

ق التصتتتتتتتتتتتتتميم المطبوع يوث
تجارب وقصتتتتتتتص إيجابية 

هم استتتتتتتتتتتتتتتختتتدامألفراد بعتتتد 
 الصناعية األطراف 

 

       

18 

تتتتتظتتتتهتتتتر التتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتيتتتتم 
المطبوعة إمكانية استدامة 

 الصناعية األطراف 
       

19 

يظهر التصتتتتتتتتتتتتتتميم المرئي 
 الصناعية مرونة األطراف 
 .وإمكانية تحركها
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20 

تؤكد تصتتتاميم المجستتتمات 
وعتتتتتتتة لتتتلتتتمتتتريتتتض التتتمتتتطتتتبتتت

تناسب مواصفات الطرف 
الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتاعي مع الطرف 

 .المبتور

       

 
مالحظة : من فضلك اذا كان لديك أي تعليق أو مالحظة تشعر أنها قد تكون مهمة لها البحث , 

.الجزء التالي لوضع تعليقك  استخداميرجى   

 
 (3)ملحق رقم

عة الشرق األوسطفي جام قائمة بأسماء األساتذه المحكمين لالستبانة   
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 (3الملحق رقم ) 

 قائمة باسماء المحكمين
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 (4)ملحق رقم
 استبيان المرضى بصورته النهائية

 
 أخي الفاضل... أختي الفاضلة؛

 تحية طيبة وبعد،،،
دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان   

التصميم " لغايات إستكمال متطلبات درجة الماجستير في في األردن لصناعية ابأهمية األطراف 

الجرافيكي، راجية منكم التفضل والتكرم بتعبئة اإلستبانة المرفقة باإلجابات التي ترونها مناسبة مما 

يساهم في الحصول على نتائج دقيقة تعزز أهداف الدراسة، علمًا بأن أي معلومات وبيانات 

للدراسة.كون موضع ثقة وكتمان وسُتناقش بشكل مجرد، وفي اإلطار األكاديمي تقدمونها ست  

 

 
 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم واهتمامكم
 واقبلوا فائق االحترام والتقدير
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 تمهيد
تعتبر األطراف الصناعية  من أهم البدائل الحديثة لألعضاء المفقودة كاأليدي واألرجل 

وغيرها، حيث يتم تحديد نوع الطرف الصناعي المناسب الستخدامه  كبدياًل مشابه تماما لخصائص 

الجزء المفقود، وقد توفر التصاميم المطبوعة كالمنشورات، والّلوحات الُطرقية، والملصقات معلومات 

متعلقة بمميزات ووظائف وايجابيات وسلبيات األطر اف الصناعية ، لذلك تهدف هذه اإلستبانة إلى 

 الصناعية لتصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية األطراف دور وسائل امعرفة 

وقد تم تصميم هذه اإلستبانة للمساعدة في جمع البيانات الالزمة لعملية التقييم، ونأمل  في األردن،

 أن تنال هذه االستبانة إهتمامكم وإستجابتكم السريعة.

 الجزء األول: الخصائص الديموغرافية
 

 جتماعي:النوع اال (1

  أنثى      ذكر

 

 العمر: (2

 22اقل من 
 سنة

 
22- 35 

 سنة
سنة 49 -36    سنة فأكثر 50  
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في المكان المناسب، لتدل على تفضيلك ألحد البدائل أمام ( √)الجزء الثاني : يرجى وضع اشارة 
 كل عبارة.

N السؤال 
أوافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 

 بشدة

واألعالنات في أماكن التجمعات.عة: تعني المنشورات واللوحات األعالنية على الطريق المطبو  التصاميم   
بوجود  معرفتيتساعد التصاميم المطبوعة على   .1

أطراف صناعية قادرة على أداء وظائف الطرف 
 المبتور.

     

 استخداممشاهدة المنشورات المطبوعة حول   .2
تزيد ثقتي بأن الطرف  الصناعية االطراف 

لصناعي سيعطي الشكل الطبيعي للطرف ا
 المفقود. 

     

تحفز المنشورات المطبوعة التي تعرض صورًا   .3
 الصناعية تجسيدية قبل وبعد تركيبهم لألطراف 

 إلى تركيب الطرف الصناعي دون تردد.

     

للصورة  مبدئييجسد التصميم المطبوع تصورًا   .4
 الحقيقية والواقعية لشكل الطرف الصناعي.

     

تزيد اللوحات على الطرق التي تعرض إيجابيات   .5
الثقة بإمكانية العودة واإلندماج  الصناعية األطراف 

 في المجتمع من جديد. 

     

يلعب المنشور المطبوع ذو العناصر الواضحة   .6
دورا كبير في تغير  الصناعية لوظائف األطراف 
 نفسيتي لألفضل.

     

      تظهر الصورة المطبوعة جمالية الطرف الصناعي.   .7
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يحفز التصميم المطبوع حول تجارب نتيجة قصص   .8
إيجابية ألفراد بعد استخدامهم األطراف الصناعية  

 على استخدام األطراف الصناعية .

     

تساعد التصاميم المطبوعة حول خصائص   .9
األطراف الصناعية  على التأكد من إمكانية تحريك 

 الطرف الصناعي كما الطرف الحقيقي. 

     

تساعد التصاميم المطبوعة حول خصائص   .10
األطراف الصناعية  على التأكد من مناسبة 

 الطرف الصناعي. 

     

إن حركة األطراف الصناعية  من خالل التصاميم   .11
المتحركة بالحاسوب يقدم شرحًا مفصاًل عن كيفية 

 التعامل مع األطراف.
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 (5) ملحق رقم
ن الطالب بصورته النهائيةاستبيا  

 
.. أختي الفاضلة؛.أخي الفاضل  

 

 تحية طيبة وبعد،،،
 

دور وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة "  انتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنو   

ماجستير في لغايات إستكمال متطلبات درجة ال" في األردن الصناعية الوعي بأهمية األطراف 

منكم التفضل والتكرم بتعبئة اإلستبانة المرفقة باإلجابات التي ترونها مناسبة  ، راجيةيكيالتصميم الجراف

مما يساهم في الحصول على نتائج دقيقة تعزز أهداف الدراسة، علمًا بأن أي معلومات وبيانات 

 تقدمونها ستكون موضع ثقة وكتمان وسُتناقش بشكل مجرد، وفي اإلطار األكاديمي للدراسة.

 
تعاونكم واهتمامكمة لكم حسن شاكر   

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير
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 تمهيد
يولد اإلنسان بإمكانيات محددة، وقد يخسر هذه اإلمكانيات بسبب مرٍض أو حادث أو شيء آخر، 

فيتعذر عليه المشي أو النظر أو السمع، وبذلك يخسر اإلنسان كمًا كبيرًا من المعلومات والمعطيات 

عن محيطه، وبالتالي يصبح رد الفعل عليها أصعب وأكثر ترددًا. لكن اإلنسان لم يستسلم لهذه 

التحديات والصعوبات، فمنذ اإلنسان الحجري وحتى اآلن، تستمر البشرية في محاولة كسر حدود 

 إمكانيات جسمنا البيولوجي، وإضافة إمكانياٍت جديدة و تعويض اي نقص آخر.

وتعتبر األطراف الصناعية من أهم البدائل الحديثة لألعضاء المفقودة مثل األيدي واألرجل، حيث 

يتم تحديد نوع الطرف الصناعي المستخدم وفقا لتناسب وظائفه وميزاته وحجمه وتركيبته لوظائف 

الجرائدوالمجاّلتواللّوحاتالُطرقية  الطرف المبتور، وقد توفر التصاميم المطبوعة كالمنشورات،

معلومات متعلقة ايجابيات وسلبيات األطراف الصناعية ، لذلك تهدف هذه اإلستبانة إلى معرفة دور 

 في األردن، الصناعية وسائل التصميم الجرافيكي المطبوع في رفع درجة الوعي بأهمية األطراف 

وقد تم تصميم هذه اإلستبانة للمساعدة في جمع البيانات الالزمة لعملية التقييم، ونأمل أن تنال هذه 

 االستبانة إهتمامكم وإستجابتكم السريعة.
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 الخصائص الديموغرافيةالجزء األول: 
 

 :النوع االجتماعي (3

  أنثى      ذكر
 

 العمر: (4

اقل من 
سنة22  

 
22- 35 

 سنة
سنة 49 -36    سنة فأكثر 51  

 

 :السنة الدراسية (5

  الرابعة        الثالثة  الثانية  األولى
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في المكان المناسب، لتدل على تفضيلك ألحد البدائل أمام ( √)يرجى وضع اشارة :  الجزء الثاني
 كل عبارة.

N ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة السؤال 
ال أوافق 

 بشدة

فاقدي األطراف  التصاميم المطبوعةتساعد  1
 كبديلوجود أطراف صناعية  لمعرفة

  .الطبيعية  ممن ممارسة حياته ممكنهي

     

راف من خالل التصاميم فاقدي األط مليتأ 2
الطرف الصناعي سيعطي  نالمطبوعة بأ

 الشكل الطبيعي للطرف المفقود.

     

ث التصميم المطبوع الذي يعرض صورًا بي 3
تجسيدية لفاقدي األطراف قبل وبعد 

التفاؤل لدى ب الصناعية تركيبهم لألطراف 
.المرضى األخرين  

     

الصعوبات التي  طبوعالتصميم الم ظهري 4
 استخداميواجهها فاقدي األطراف قبل 

.الصناعية األطراف   

     

ئيا مبد صوراً يجسد التصميم المطبوع ت 5
صورة الحقيقية والواقعية لللفاقدي األطراف 

.لشكل الطرف الصناعي  

     

معلومات شاملة توفر التصاميم المطبوعة  6
.الصناعية ف اطر األ استخدامعن   

 
 

     

يزيد التصميم المطبوع الثقة لدى المريض  7
بإمكانية العودة واإلندماج في المجتمع من 

  .جديد
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لفاقدي  مطبوعالتصميم ال ويعرف نئطميُ  8
لطرف ل الالزمة لصيانةابتوافر  االطراف
 . الصناعي

     

ذو العناصر يلعب التصميم المطبوع  9
 الصناعية لوظائف األطراف  الواضحة
 .ير في تغير نفسية فاقدي االطرافدورا كب

     

 ففاقد الطر خلص تُ  المطبوعة تصاميمال 10
لشكل من مخاوفه حول تقبل المجمتع 

   .الطرف الصناعي

     

 وميزات يجابياتإ يبرز التصميم المطبوع 11
 .الصناعية األطراف  استخدام

     

إنجازات  تعرض التصاميم المطبوعة  .12
لتبين لهم  ناعية الصمستخدمي األطراف ل

ة الطرف الصناعي على القيام ر مقد
 .الطرف المبتور فبوظائ

     

تظهر الصورة المطبوعة جمالية الطرف   .13
 .الصناعي 

     

أساليب محددة المطبوعة  تستخدم التصاميم  .14
لتظهر قابلية حركة الطرف الصناعي 

 .تماما كحركة الطرف الحقيقي
 

     

 وقصص اربيوثق التصميم المطبوع تج  .15
األطراف هم استخدامألفراد بعد إيجابية 

 .الصناعية 

     

إمكانية استدامة  المطبوعةتظهر التصاميم   .16
 .الصناعية األطراف 
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يظهر التصميم المرئي مرونة األطراف   .17
 .وإمكانية تحركها الصناعية 

     

يساعد التصميم الجرافيكي بالحاسوب في   .18
في كيفية زيادة الوعي لدي المصاب 

 .الصناعية الحركة باألطراف 

     

يعرض التصميم الجرافيكي بالحاسوب   .19
كالواقع  الصناعية الحركة باألطراف 

 استخدامالملموس الذي سيعيشه بعد 
 .الصناعية األطراف 

     

يرى المصاب كيفية الحركة قبل تركيب   .20
االطراف من خالل التصاميم المتحركة 

في تحسين  على الحاسوب مما يساعد
 الناحية النفسية للمصاب. 
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 (6ملحق رقم)
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(7لحق رقم )م  


