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امللخص
يعد موضوع االرىاب الفكري ىو واحد من أىم ادلواضيع احليوية وذات اخلطر الكبَت  ،حيث اف خطره
يهدد األمن والنظاـ العاـ يف اجملتمع  ،على الرغم من تشعبو وتوسع امناطو وأساليبو  ،حيث اف صوره واسعة
وآاثره كثَتة احلدوث يف حياتنا اليومية ,والسبل الكفيلة ابلتصدي لو اعالميا ومنها ادللصق ادلصمم كرافيكيا
الذي منع انتشاره ديكن اف يثقف ضد التطرؼ الفكري ,يكوف البحث احلايل من مدخل واطار نظري ,
وانطلق من مشكلة البحث  :ما مدى قدرة امللصق املصمم كرافيكيا يف التثقيف ضد التطرف الفكري
؟ .فيما حدد ىدفُت للبحث اوذلما :التعرف على النماذج العاملية للملصقات اليت تعرضت ملوضوع
التطرف ,واثنيهما :توظيف امللصق املصمم كرافيكيا يف التثقيف ضد التطرف .يتحدد البحث احلايل
موضوعيا ابمللصقات العاملية اليت تتعرض ملوضوع التطرف الفكري ،املصممة يف اوراب لعام . 9102

كما قامت الباحثة بتحديد ادلصطلحات اليت وردت يف عنواف البحث ,ومن مث تطرؽ البحث اىل اإلطار
النظري من خالؿ ثالث مباحث ىي ،ادلبحث االوؿ :التطرؼ الفكري ادلبحث الثاين :الثقافة والتثقيف.
تضمن ادلبحث الثالث  :تصميم ادللصقات ،وتوصل البحث اىل نتائج البحث امهها ادلتحقق الكلي بنسبة
 79,3متحقق بدرجة جيدة ,اذ حقق النموذج رقم ( )3زلتقق بنسبة, %100بينما حقق النموذج رقم
( )1اقل نسبة  61,1متحقق بنسبة متوسطة.كما توصلت الباحثة اىل استنتاجات امهها:
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 تفتح الثقافة السائدة ادلدخل الرئيس دلوجة اخلطاب والتعامل مع الفئة ادلستهدفة مبا يراعي ثقافتها.1
. فضال عن الرموز االجتماعية
 ساعد انتشار ادللصق ابماكن سلتلفة وابحجاـ متنوعة استهداؼ اكرب عدد من ادلتلقُت وابلتايل.2
.وصوؿ رسالة التثقيف ضد التطرؼ الفكري
 تساعد الرموز التقليدية البسيطة والسريعة الفهم الًتكز يف ذىن ادلتلقي وابلتايل وصوؿ رسالة خطورة.3
.التطرؼ
. ادللصق،التثقيف،التطرؼ:الكلمات املفتاحية

Abstract
The topic of intellectual terrorism is one of the most important and vital topics of
great danger, as its danger threatens security and public order in society, despite its
complexity and the expansion of its patterns and methods, as its images are wide and
its effects are frequent in our daily life, and ways to address it media, including the
poster The graphic designer who, to prevent its spread, can educate against
intellectual extremism, the current research is from a theoretical entrance and
framework,
I start from the research problem: What is the role of the graphic designer poster in
educating against extremist intellectual extremism? While he identified two goals for
the first: identifying global models of posters that were subjected to the topic of
extremism, and second: employing the graphic design poster in education against
extremism.
The research is determined and the researcher has identified the global educational
posters that address the topic of intellectual extremism designed in Europe until 2019.
The researcher also defined the terms that were mentioned in the title of the research,
touched on a theoretical framework through three topics: the first topic: intellectual
extremism, the second topic: culture and education
The third topic: poster design,
The research reached the results of the research, the most important of which is the
overall investigator with a ratio of 79.3 achieved with a good degree, as Model No.
(3) achieved a percentage of 100%, while Model No. 1 achieved the lowest
percentage of 61.1 achieved by an average rate. The researcher also reached the most
important conclusions:
1- The prevailing culture opens the main entrance for the leader of the discourse and
deals with the target group in a manner that respects its culture as well as social
symbols.
2- It helped spread the poster in different places and in different sizes targeting the
largest number of recipients and thus the message of education against intellectual
extremism.
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3- Simple and quick traditional symbols help comprehend the recipient’s mind and
thus reach the message of the danger of extremism.
Key words: extremism, education, poster

املدخل :
يعد موضوع االرىاب الفكري ىو واحد من أىم ادلواضيع احليوية وذات اخلطر الكبَت  ،وإف
خطره يهدد األمن والنظاـ العاـ يف اجملتمع  ،على الرغم من تشعبو وتوسع امناطو وأساليبو  ،إذ اف
صوره واسعة وآاثره كثَتة احلدوث يف حياتنا اليومية من فنت وحروب طائفية ،وانتشار التطرؼ
واألفكار ادلتطرفة  ،وكذلك التحريض على العنف والذي سامهت فيو وسائل االعالـ ادلرئية وادلسموعة
وادلقروءة .
الثقافة ىي احملرؾ األساس للفعل اإلنساين  ،فمقياس حتضر األمم و رقيّها مرتبط بتقدمها
الثقايف بكل دالالت اللفظ و زلتوايتو  ،و ىذا ما تشهد بو ادلدنية ادلعاصرة فاألمم ادلتقدمة يف عادلنا
ىي اليت استطاعت أف أتخذ بتالبيب الثقافة يف كافة جوانبها اإلنسانية و العلمية و أف حتوؿ وعيها
الثقايف إىل فعل عاـ تتقدـ بو على غَتىا  ،على الرغم من اخللل الذي يلف بعض جوانب ثقافتها .
تعد ادللصقات اإلعالنية ادلؤثر ثقافيا يف ادلتلقي ومن أىم وسائل اإلعالف التقليدية اليت تلصق
عن طريق تركيبات أو دوهنا ويتم وضعها يف أماكن سلتلفة خاصة تلك اليت يتواجد هبا عدد كبَت من
اجلماىَت مثل زلطات ادلواصالت أو دور الرايضة أو زلالت التسوؽ الكربى وىذا لغرض إيصاؿ الرسالة
اإلعالنية إىل أكرب عدد شلكن من ادلتلقُت .وىذا ما سنتطرؽ اليو يف حبثنا من مشكلة البحث من خالؿ
التساؤؿ  :ما مدى قدرة امللصق املصمم كرافيكيا يف التثقيف ضد التطرف الفكري ؟

أمهية البحث :
تتلخص امهية البحث احلايل ب:
 .1تسليط الضوء على الضرر الذي يصيب اجملتمع من االرىاب الفكري  ،اذ انو من ادلواضيع اليت
يدفع ادلصصم فيها لتثقيف وتوعية اجملتمع مبخاطر التطرؼ الفكري
 .2التاثَت الكبَت للملصق وانتشاره وقوة اتثَته يف اجملتمع.
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هدف البحث:
يهدؼ البحث احلايل اىل:
 .1التعرؼ على النماذج العادلية للملصقات اليت تعرضت دلوضوع التطرؼ.

 .2توظيف ادللصق ادلصمم كرافيكيا يف التثقيف ضد التطرؼ.
منهج البحث :
استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي دلالئمتو طبيعة ادلشكلة موضوع الدراسة واستخداـ.
جمتمع الدراسة وعينة الدراسة :
ضم رلتمع البحث  30ملصق مصممو عادليا منشورة على الشبكة الدولية للمعلومات لعاـ ،2019
وقد اختارت الباحثة عينة قصدية تكونت من  3مناذج وبنسبة مئوية  %10تتالئم مع اىداؼ ىذه
الدراسة .لألسباب اآلتية:
 -1حداثة طروحات ادلواضيع.
 -2تنوع االفكار ومالئمتها ومضموف البحث.
 -3مجالية الدالالت الفكرية والرمزية.

أداة البحث:

اعدت الباحثو استمارة حتليل إلدتاـ متطلبات البحث  ،من االدبيات واالطار النظري ,وبعد إف

قامت بعرض االستمارة بصورهتا األولية على ( )3زلكمُت التصميم الكرافيكي ، مت إجراء التعديالت
اليت اقرىا السادة احملكمُت وحذؼ العبارات اليت مل يتفقوا عليها  ،ومت وضع االستبانة بصورهتا النهائية
واليت احتوت على ( )5زلاور.

 ملحق رقم (.)1
 .1ا.ـ د.شيماء كامل داخل /تصميم طباعي /قسم التصميم /كلية الفنوف اجلميلة /جامعة بغداد.
 .2ا.ـ.د راقي صباح صلم الدين /تصميم طباعي /قسم التصميم /كلية الفنوف اجلميلة /جامعة بغداد.
 .3ا.ـ .لينا عماد فتحي /تصميم طباعي /قسم التصميم  /كلية الفنوف اجلميلة /جامعة بغداد
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حدود البحث:
يتحدد البحث  :موضوعيا  :ابدللصقات العادلية اليت تتعرض دلوضوع التطرؼ الفكري.
مكانيا :ادلصممة يف اوراب
زمنيا لعاـ 2019

حتديد املصطلحات:
 .0الفاعلية

اعليَّة  :وصف يف كل ما ىو فاعل,مصدر صناعي من ِ
فاعلية( :اسم) ,ال َف ِ
ِ
فاعل  :مقدرة الشيء على
ّ
َ
ّ
التأثَت ()/ https://www.almaany.com/ar/dict/ar

عرفها ىوالند وآخروف "أبهنا رلموعة التوقعات اليت جتعل شخصاً ما يعتقد اف ادلسار الذي سيتخذه
سلوكاً ما سيحظى ابلنجاح"(ىوالند  ،1986,ص.)143
ويعرفها  Shererوآخروف أبهنا "رلموعة عامة من التوقعات الذاتية لدى الفرد بشأف قابليتو حوؿ
أداء السلوؾ وحتقيق الغاايت والتغلب على العقبات يف مواقف احلياة اليومية"( Shere, 1982 ,
.)p664

 .9امللصق
"ادللصق ىو عرض تروجيي مؤقت لفكرة أو منتج أو حدث يتم طرحو يف مكاف عاـ لالستهالؾ
الشامل)Stephen . 2012. pp. 7 ( ".

 .3الثقافة

عرفها ثومبسوف  :Thompsonأبهنا شليزات أو خصائص مجاعة تتضمن القيم وادلعتقدات
ّ
ومعايَت السلوؾ اليت ختتلف يف عضوية مجاعة أخرى و تساعد على دتييز ىذه اجلماعة عن مجاعة
أخرى  ،بينما عرفها  :Omrodأبهنا "نظم السلوؾ و ادلعتقدات اليت دتيّز مجاعة اجتماعية" فيما
عرفها ( :)Arendsأهنا "تصف الطريقة الكلية حلياة مجاعة بتارخيها و اجتاىاهتا و قيمها  ،و الثقافة
تػُتَعلّم  ،و ليست اثبتة  ،وتتغَت بشكل مستمر  ،والثقافات ال دتثل اجلماعات  ،وإمنا ىي ما أوجدت
من قبل اجلماعات" .

 .4التطرف
التطرؼ يف اللغة  :اضلرؼ عنو وحترؼ واحرورؼ أي ماؿ وعدؿ .وحرؼ الشيء عن وجهو أي
صرفو وإذا ماؿ االنساف عن شيء يقاؿ اضلرؼ .واضلرؼ مبعٌت ماؿ معناه الوقوؼ يف الطرؼ بعيداً عن
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الوسط أو األخذ أبحد الطرفُت وادليل إليو ،إما للطرؼ األدىن أو إىل الطرؼ األقصى (القزويٍت
 ,1979,ص.)447
التطرف اصطالحيا:
عرفو الشبل :ابنو يعٍت الغلو ورلاوزة احلد ادلقبوؿ والتعصب لعقيدة أو فكرة أو مذىب خيتص بو دين،
أو مجاعة ،أو حزب ،فيوصف ابلتطرؼ الديٍت واحلركي والسياسي(الشبل ،اجلذور , 2010،ص) 9
بينما عرفو اؿ حسن ابنو :نشاط يستهدؼ إفساد أي معتقد -أو -سلوؾ ابستخداـ الوسائل
ختل أبمن وأماف الوطن وتؤثر على ادلواطنُت (آؿ حسن ،
واألساليب ادلعنوية اليت ّ
)ttp://www.alsharq.net.sa/2013/09/27/9

املبحث االول :التطرف الفكري
يتخذ االضلراؼ الفكري اشكاال متعدد  ،وىو الركيزة االساس اليت حتدد االطار ادلرجعي لألفراد
واجلماعات ،واالضلراؼ الفكري ىو سلوؾ غَت سػػوي يدفع ضلو السلوؾ االجرامي ,وبشكل عاـ ديكن
تناوؿ االضلراؼ الفكري وااليديولوجي من خالؿ مدارس و نظرايت أرساىا علم االجتماع عوجلت ىذه
الظاىرة عن طريق ثالثة اجتاىات تفسَتية وىي:
االجتاه االوؿ الذايت ،:وتضم النظرية اليت تنتمي إىل ادلدرسة النفسية.
االجتاه الثاين :يضم نظرايت تعاملت مع ىػػذه الظاىرة من خالؿ عوامل خارجية وعوامل تعتمد على
تركيبة االفراد الذاتية يف تفسَت االضلراؼ الفكري ويضم ىذا االجتاه ادلدارس اجلغرافية واالقتصادية
واالجتماعية والسلوكية واالجتماعية الثقافية واالجتماعية الدينية.
االجتاه الثالث :اجتاه تكاملي جيمع بُت االجتاىُت السابقُت(اجمللة العربية  ,2015 ,ص. )69
التطرف الديين

يشمل رلموعة التطرؼ الديٍت من االفكار والفتاوى اليت تتناوؿ كل جوانب احلياة وتدعوا اىل
حترًن كل شيء من نعم احلضارة واحلياة ادلعاصرة  ،حيث أنو يف مجيع قضااي اجملتمع واحلضارة ذلم رأي
سلالف للعلم وادلنطق  ،بل حىت سلالف لدين الوسطية اليت اندى هبا االسالـ  ،حيث ميز هللا تعاىل االمة
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا
االسالمية وجعلها أمة وسطاً لقولو تعاىل يف سورة البقرة اآلية (َ ( )143وَك ََٰذل َ
لِّتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس ) (بوادي  ، 2006 ،ص .)13
ويبدوا أف القوؿ أبف التطرؼ ىو أحد أوسع األبواب اليت تؤدي إىل اإلرىاب حيتمل الكثَت من
الواقعية ،خاصة بعد أف ثبت اف اكثر موجات االرىاب اليت اجتاحت العامل العريب كانت نتاجاً
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للتطرؼ ،وذلك الف التطرؼ الفكري قد يقود اىل السلوؾ االرىايب ويرتبط بو (العيسوي ،د.ت،
ص ,)165وابلتايل فأف التطرؼ يسبب افكار منحرفة ،وأف ىذه االفكار ادلتطرفة ىي اليت تقود اىل
القياـ بعمليات ارىابية واقتتاؿ طائفي وحروب واخل  ،وابلتايل نالحظ مدى العالقة بُت التطرؼ
واإلرىاب الفكري  ،حيث اف االرىاب الفكري ىو من نتاج االفكار ادلتطرفة.
حرية التعبري عن الرأي

إف حرية الرأي والتعبَت ادلقصود هبا كفالة دتتع كل انساف ابحلق يف ابداء رأيو وتلقي ادلعلومات
واألفكار دوف تدخل من جانب الغَت (فهمي ،2008 ،ص  ,)17ويعرفها آخروف أبهنا فتح جملاؿ

واسع أماـ االنساف اللتماس ضروب ادلعرفة واإلحاطة أبسرارىا سواء لالستفادة الشخصية منها يف
تكوين رأيو الذي يؤمن بو أو دتهيداً لنقل االستفادة هبا اىل غَته من االشخاص بشىت الطرؽ والوسائل
ادلكتوبة او الشفهية ومنها ادللصق(عفيفي  ,د.ت  ،ص ،) 94ويرى البعض أبهنا أمكانية كل فرد يف
التعبَت عن آرائو وأفكاره ومعتقداتو الدينية بكافة الوسائل ادلشروعة سواء كاف ذلك ابلقوؿ أو
ابلرسائل أو بوسائل االعالـ ادلختلفة.
حرية الراي يف القوانني واملواثيق الدولية
وقد نصت االعالانت الدولية على حرية الرأي والتعبَت ومنها  ،ادلادة  19من االعالف العادلي
حلقوؽ االنساف لسنة  1948والذي نص على (أف لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبَت ،
ويشمل ىذا احلق حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي تدخل  ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها أبية
وسيلة كانت دوف تقيد ابحلدود اجلغرافية )  ،وكذلك ادلادة ( )10من االتفاقية االوربية لسنة 1950
وادلادة ( )19من العهد الدويل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية والسياسية لسنة  1966وادلادة ( )13من
االتفاقية االمريكية لعاـ  1969وادلادة ( )32من ادليثاؽ العريب حلقوؽ االنساف  ،2004أما
الدساتَت الوطنية وادلقارنة فقد نصت على ىذا احلق ايضاً  ،مثل ادلادة ( )65من الدستور ادلصري

احلايل لسنة  ، 2014وادلادة (  38أوالً ) من الدستور العراقي لسنة  . 2005وإف التعبَت عن الرأي
أما أف يكوف ابلكلمة أو ابلصورة أو ابلرسم أو ابلكاريكاتَت  ،وىناؾ قيود توضع على حرية الرأي
والتعبَت اذلدؼ منها ىو محاية مبدأ الشرعية وااللتزاـ حبماية حقوؽ االخرين وعدـ ادلساس بسمعتهم
ونزاىتهم وشرفهم وعدـ االخالؿ ابلنظاـ اجملتمعي والنظاـ واآلداب العامة  ،فليس من حرية الرأي
والتعبَت نشر وبعث النزعات العنصرية أو التحريض عليها أو ارتكاب اعماؿ العنف(عفيفي  ،ادلصدر
السابق  ،ص. )96
وبعد كل ما ذكرانه فأف توجيو االىاانت اىل الرموز الدينية أو االساءة اىل الدايانت السماوية أو
االزدراء ابألنبياء أو الرسل أو السخرية منهم يشكل انتهاكاً للحرمة واحلرية الدينية  ،وابلتايل فاف ىذه
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االساءات سواء كانت موجهة اىل االدايف او ادلذاىب او الرموز الدينية ىي منط من امناط التطرؼ
واالرىاب الفكري ،وذلك الف ىذه االساءات ال تتناسب مع جوىر الدين ،وابلتايل فهي ختلق اخطر
اشكاؿ الفنت .

املبحث الثاين :الثقافة والتثقيف
اف الثقافة ىي الواسطة اليت تعيد هبا الطبيعة صياغة ذاهتا على ضلو متواصل دوف إنقطاع (مسيسم ,
, 1982ص  ,)136وتظهر ىنا احلاجة اىل معرفة العالقة بُت االنساف والثقافة اليت يتعرض اليها
دارسوا االنثروبوجليا الثقافية (  ) Culture Anthropologyاليت تعٌت بدارسة االنساف ,أصلو
ونشأتو وتطوره ودراسة اجملتمعات والثقافات ادلتعددة لبٍت البشر ،ومع تطور العالقة بُت الثقافة واجملتمع
واحلياة االجتماعية (ىاميل,1992,ص  ,) 18ىناؾ من يرى اخراج الثقافة وعناصرىا ادلختلفة ىي
خارج اىتماماهتم ,حىت يف ادلواضيع اليت تبدو فيها األاثر الثقافية واضحة ،فالثقافة من صنع األنساف
بصفتها ظاىرة طبيعية (عاطف ,بَتوت 4 ,1986ص) ,واالنساف ىو عضو يف اجملتمع لو ثقافة
معينة ,وديارس سلوكا مع سلوؾ األفراد يف اجلماعة وقد شاع كلمة ثقافة ( )cultureعند شيوع
فكرة علم األنساف وتطوره االنثروبوجليا الطبيعيية واحلضارية وااجلتماعية وقليل من االنثروبوجليوف
يطلقوف على أنفسهم (حضاريُت ) و جيعلوف اىتمامهم منصبا على احلضارة  ,ومن يدرس اجملتمع.
وىنا صلد الًتابط الوثيق بُت الثقافة وادلواقف األجتماعية  ,حىت انو ليصعب الفصيل مابُت ىو ثقايف ,
واحلاجات االنسانية ,اليت تفسر تفسَتاً اجتماعيا يرشد اىل عناصر الثقافة( الشماس ,2004,
ص.)27
تنظر ادلوسوعة الثقافية العلمية اىل موضوع الثقافة على اهنا (متعلمة)  ,أي اف الًتاث يكتسب
من جيل اىل اخر عن طريق التعليم ,كما اهنا تراكمية وسهلة التفكَت وادلعرفة ,يف اجملاؿ النظري
والعملي  ,واهنا انسانية  ,ختص الكائن االنساين الوحيد الذي ديلك جهازا عصبيا راقيا وقدرات عقلية
فريدة ,وأهنا مستمرة يرثها أفراد اجملتميع من جيل اىل جيل ,وىي متصلة ابدلاضي واحلاضر واهنا خاصة
ابلتنبأ ابدلستقبل ,وىي متغَتة  ,تتكيف مع واقعها وتستجيب حلاجاهتا  ,وىي مثالية وواقعية  ,ولكنها
متغَتة  ,والتغَت الديكن قياسيو اال من خالؿ العناصر اليت تكوف اثبتة نسبياً  ,كما الديكن قياس
الثبات اال عن طريق تلك العناصر اليت تتغَت ابستمرار (ادلوسوعة الثقافية العلمية  , 1981ص.)24
كلمة ثقافة تدؿ اساساً على اجتاه النمو الطبيعي قبل القرف التاسع عشر ،مث أصبح معناىا عن

طريق التماثل  ,عملية تدريب  ,وىذا االستخداـ الثاين  ,قد تغَت من هتذيب شيء ما اىل اف اصبح
اللفظ يعٍت شيئا مستقالً يف حد ذاتو (وليامز 1986,ص ,)67وذلك أصبح معناىا حالة أو عادة
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لفكر كمي حياؿ عقلية عامة  ,اليت يرتبط ارتباطا وثيقياً مبايهم االنساف مث اخذ معٌت آخر  ,فأصبح
حالة عامة للتطور الفكري يف رلتمع ما وىناؾ معٌت اثلث  ,وىو الكياف العاـ للفنوف  ,ويف أواخر
القرف التاسع عشر اصبحت تعٍت الطريقة الشاملة للحياة ,مادايً وعقلياً وروحياً والسلوؾ الذي ينتقل
عن طريق التعلم من جيل اىل جيل يسمى ( الثقافة) ,واالنساف وحده ىو الذي لو ثقافة واف مل تكن
هبذا التعقيد الذي عليو االف  ,وفق مايصطلح عليو الثقافة ادلادية ( .) culture Material
والثقافية الالمادية (  ,) culture immaterialو كالمها ينتظماف حوؿ اشباع احلاجات
لتكوف منطاً () pattern
الرئيسة األمر الذي يعطي نظامها األجتماعي الذي ىو جوىر الثقافةّ ,

لكل رلتمع على حدة (عاطف  ,مصدر سبق  ,ص .)46
اف التطور الذي طرأ على لفظة ثقافة  ,ىو سجل مهم ومتواصل  ,من ردود االفعاؿ ذلذه
التغَتات فيي حياتنا االجتماعية واالقتصادية  ,ويظهر اف ىناؾ تنافسا بُت من ينظر اىل الثقافة على
اهنا تكوين من القيم وادلعتقدات وادلعايَت والرموز  ,ومن يراىا كمنتجات العقلية ,وبُت من ينظر اليها
فَتبطها بنمط احلياة الكلي جملتمع ما  ,واليت تربط بُت أفراد وتوجهات اجملتمع  ,ولذلك استمدوا
مفاىيم ثالثة دتثل الثقافة بنظرىم وىي( :العبادي ,1981 ,ص : )13
اوال -التحيزات الثقافية
اثنيا -العالقات األجتماعية
اثلثا -امناط و اساليب احلياة
إال اف اشهر التقسيمات وأوسعها ىو التقسيم الثالثي اىل( :الشيباين , 1986 ,ص )15
 .1العموميات
 .2اخلصوصيات
 .3البدائل
يقصد ابلعموميات الثقافية اهنا مجيع االفكار والتصرفات وادلشاعر وادلعطيات والعادات والتقاليد
واالستجاابت العاطفية ادلختلفة ادلشًتكة بُت مجيع الناس يف رلتمع من اجملتمعات وطرؽ التفكَت اليت
يشَت فيها مجيع افراد اجملتمع واللغة واالمناط السياسية للعالقات االنسانية السائدة يف مرحلة معينة
ابلنسبة جلميع االفراد.
اما اخلصوصيات الثقافية  ,فهي الظواىر اليت يشار فيها سوى أفراد من رلموعات اجتماعية معينة
متميزة كاالطباء وادلهندسُت واحملامُت وادلعلمُت .
ويقصد ابلبدائل تلك اليت تتدرج حتت العموميات واخلصوصيات وىي تتمثل يف االىتمامات ,واليت
تتغَت ابستمرار  ,فالبدائل الثقافية تتغَت بسرعة  ,وحتل زللها مظاىر أخرى  ,سرعاف ما تتغَت بسبب
ما تعرض اليو سابقاهتا من تغَت.
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املبحث الثالث  :تصميم امللصقات
تعد ادللصقات اإلعالنية والالفتات ابلشوارع أو على احملالت وادلتاجر أو العيادات وأعمدة
اإلضاءة من أقدـ وسائل اإلعالف ،إذ يرجع استخدامها إىل  3000سنة قبل ادليالد ,وقدماء
ادلصريوف ىم أوؿ من استخدموىا ،وتتميز ىذه الوسيلة إبمكانية حتكم ادلعلن فيها من حيث احلجم
والشكل وإعادة الطبع...إخل ،ىذا وال يوجد شكل زلدد أو مثايل دلثل ىذه الالفتات أو اإلعالانت,
وعاىل العموـ يوجد حىت اآلف اعلى عدد كبَت من االشكاؿ دلثل ىذه اإلعالانت ويتوقف ختطيط
اللوحة على مضموف اإلعالف أو ادلعلومات والصور ادلطلوب عرضها ،وقد أتخذ ىذه الالفتات
اشكاؿ سلتلفة فمن األشياء األكثر ارتباطا بتطور ىذا الفن ىي تلك ادلطبوعات واإلعالانت اليت
بدأت يف الظهور على احلوائط العامة مع اخًتاع فن الطباعة (أبو قحف ، 2001ص .)235
يرتبط ظهور ادللصق احلديث يف احلضارة األوروبية ابلتحوؿ احلادث يف دور الصورة والكلمة والذي
ظهر يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر ،ففي ذلك الوقت بدأت الثورة الصناعية يف خلق جو
اقتصادي استهالكي وأصبح دور ادللصق ىو العمل على اإلقناع وترويج البيع ,ويف تلك األثناء بدأ
التطور يف أجهزة الطباعة إىل أخرى أكثر تعقيدا شلا سهل إمكانية إعادة اإلنتاج الواسع (عمرو
 .1998ص . )36
خصائص امللصقات :
تعترب ادللصقات اإلعالنية من أكثر االستخدامات ادلتاحة يف رلاؿ اإلعالف واليت ديكن
استخدامها لنشر الكثَت من الرسائل اإلعالنية ادلوجهة جلمهور مستهدؼ يف الشارع ،بغرض إعالمهم
عن رسالة تروجيية اوتوجيهية او تثقيفية .ويرجع ىذا االستخداـ للملصقات اإلعالنية للعديد من
ادلميزات اليت حتملها منها:
 .1ديكن تفصيل رلموعة من ادللصقات اليت تغطي السوؽ ككل أو تغطي أسواقا زلددة أو حىت
أحياان أجزاء زلددة من سوؽ زللي.
 .2وجود مجهور متحرؾ :فاألفراد يشاىدوف ادللصقات بينما ىم يتحركوف من مكاف إىل آخر ،وقد
يكوف الفرد يف طريقو إىل شراء سلعة أو خدمة معينة وتساعده ىذه اإلعالانت يف تقرير نوع
العالمة أو اخلدمة اليت يرغب يف احلصوؿ عليها(مصطفى ، 2004 ,ص . )110
 .3التعرض ادلتكرر لإلعالف :إف فرصة تعرض الفرد لنفس اإلعالف مرات عدة تزداد مع استخداـ
الالفتات اإلعالنية (السيد ، 2002 ,ص . )244
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 .4تعد ادللصقات إحدى قنوات االتصاؿ اجلمعي ،كوهنا قناة اتصاؿ إقناعية ،إذ تتميز بقدرهتا على
التعبَت ادلركز ،فهي بذلك تتضمن الكثَت من العيوب الناجتة عن سوء استخداـ األلفاظ اليت قد
يساء فهم دالالهتا.
 .5كما أهنا ال حتتاج إىل جهد أو وقت لقراءهتا ،إذ يدرؾ زلتواىا يف ثواف قليلة ،فضال عن إمكانية
فهمها وادراكها بسهولة.
 .6يشكل ادللصق من لوحات مصورة على صحائف كبَتة من الورؽ تلصق داخل إطارات وتعلق
على اجلدراف أو على جوانب الطرؽ ومداخل ادلدف وادلعارض وادلتاحف ،وعند التقاطعات
الرئيسة لشوارع ادلدف ،ويكوف االعتماد يف مشاىدهتا على ضوء الشمس هنارا ،وعلى الضوء
االصطناعي الذي يتخلل بعضها ليال.
 .7وعادة ما يتضمن ادللصق فكرة يعرب عنها ابلرسم والكتابة ،بطريقة بسيطة وفعالة ومركزة جتذب
االنتباه وتثَت االىتماـ وتدفع ادلشاىد إىل االنفعاؿ أو أداء عمل معُت.
 .8تستخدـ الطباعة يف إعداد ادللصقات ،عندما يكوف اذلدؼ إنتاج أعداد كبَتة منها مثل
ادللصقات اإلرشادية والتوجيهية واإلعالمية ،وتستخدـ يف إعدادىا ادلواد واخلامات األكثر مقاومة
لألمطار وعوامل التعرية ادلختلفة (ادلصري ، 2001 ،ص . )65
من خالؿ ما سبق نالحظ كفاءة ادللصقات االعالنية كأقدـ وسيلة إعالف واكثرا اتثَتا يف ادلتلقي
وايصاؿ الرسالة ادلطلوبة يف كل االغراض ومنها التوعوية موضوع البحث احلايل عن طريق استعراض
عناصر التصميم ادللصق.
عناصر تصميم امللصقات

عاد ًة ما تثَت ملصقات األحداث اإلاثرة واالىتماـ ابحلدث إذا مت القياـ بو بشكل فعاؿ ،اذا جتد
العديد من ملصقات األحداث اليت تتضمن مجيعها عناصر سلتلفة  ،بعضها يركز على النص بينما يركز
البعض اآلخر على الصور  ،اذ ديكن أف أتيت ادللصقات بتصاميم متنوعة إذا كاف اذلدؼ النهائي ىو
الطباعة والتوزيع ,فيما يلي 6ست عناصر جيب مراعاهتا عند تصميم ادللصق ):( Roger . 1977. p. 7
 .0اهلدف
حيدد اذلدؼ بشكل مباشر للتصميم ادلطلوب ,اذ جيب أف تكوف الرسالة اليت حتاوؿ نقلها
واضحة وجيب أف تظل يف مقدمة التفكَت أثناء عملية التصميم أبكملها ,من ادلفيد معرفة كيفية
استجابة ادلتلقي يف حالة إنشاء ادلزيد من ادللصقات يف ادلستقبل يف ذات ادلوضوع.
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 .9املتلقي
يعد ادلتلقي احللقة ادلستهدفة من التصميم اذا من ادلهم أف يفهم ادلتلقي والفئة ادلستهدفة  ،فيجب
أف تكوف للمصمم فكرة جيدة عن ادلتلقي الذي يستهدفو ادللصق ومراعاة سلتلف فئات ادلتلقُت يف
اختيار االلواف والرموز ادلوظفة يف التصميم.
 .3الصورة

تعد الصور وسيلة فعالة الحداث أتثَت ,سواء استخدمت كصورة خلفية أو كإضافة يف ادلقدمة ؛
الصور جتذب االنتباه ,ذات جودة عالية .مع شعار واضح يف الصورة .من ادلهم أف تطابق األلواف
ادلوجودة على الصفحة.
 .4اللون
ديكن القوؿ أف اللوف ىو أحد العناصر األكثر أمهية عندما يتعلق األمر ابلتصميم ادلرئي .جيذب
أيضا عند استخداـ العالمة التجارية.
ادللصق انتباه اجلمهور دوف زايدة ادلبالغة ابستخداـ االلوفً .
ديكن أف يكوف االختيار لأللواف ذا أتثَت على عاطفة ادلستخدـ.
.5

الشكل والبنية

إف بناء الشكل التصميمي اجلديد للملصق يتم بقصدية لكي يؤدي اىل نسق مثَت سيكولوجياً
ومجالياً فضالً اىل الديناميكية والعالئقية اليت يظهر هبا فعل التصميم ليجعل ادلتلقي سريع التعاطف
ومستمتعاً ببنائو بوصفو وحدة بنائية متكاملة لوظيفة الرسالة االعالنية.
 .6النص الكتايب

مهما يف عرض كل ادلعلومات وتوصيل اخلطاب البصري اىل ادلتلقي ,إذ جيب
دورا ً
يلعب النص ً
التأكد من أف النص يسيطر ويتفاعل ويربز من مسافة بعيدة .وديكن إضافة النصوص جلذب انتباه
اجلميع ،وجيب التأكد من سهولة قراءة اخلط والتأكد من الوضوح وادلقروئية يف ادلقدمة,مع استخداـ
عناوين جريئة وجذابة  ،دتكن ادلتلقي من سهولة قراءة النص والرسالة  ،وما يسمى ابحلدث األىم إذ
ديكن أف يكوف ملصق احلدث مصمم بشكل فعاؿ يدفع ادلتلقي اىل اإلاثرة وادلشاركة.

وصف وحتليل النماذج,منوذج رقم()0
ادللصق يف النموذج عبارة عن تصميم لراس جانيب
ابللوف االسود للداللة على عتمة التفكَت والضياع
الشخصي وداخلو الدماغ وقاعدتو مصباح كداللة الشعاع
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الفكري وادلعريف وهنايتو من االعلى فتيل قنبلة تكاد اف تنفجر وىي دعوة الطفاء ىذا الفتيل قبل االنفجار
()1
واالستفادة من الفكر النَت بشكل اجيايب بعيد عن التطرؼ
وديثل اجلدوؿ رقم ( )2الفقرات ومقدار احملقق كل فقرة يف النموذج رقم()1
الفقرة

متحقق اىل

متحقق

غَت متحقق

حد ما

1

يتوافق تصميم ادلصلق مع التثقيف ضد التطرؼ من خالؿ رسالة واضحة

*

2

وصوؿ الفكرة للمتلقي الذي يستهدفو ادللصق وتراعي سلتلف فئات ادلتلقُت

*

.يف اختيار االلواف والرموز ادلوظفة يف التصميم
3

*

يسمح للمتلقي إبلقاء نظرة سريعة على كل ادلعلومات ذات الصلة بوضوح
.وسهولة

4

*

جيتذب ادللصق انتباه اجلمهور من خالؿ سيادة موضوعة التطرؼ دوف
زايدة او مبالغة

6

*

مهما يف عرض كل ادلعلومات وتوصيل اخلطاب البصري اىل ادلتلقي
للنص ً
دورا ً

%61,1

ادلتحقق الكلي للنموذج

اجلدوؿ رقم ( )2الفقرات ومقدار احملقق كل فقرة يف النموذج رقم()1

منوذج رقم()9

حيمل ادللصق رسالة معربة مفادىا اف للتطرؼ
الفكري اوجو عديدة وقد عرب عنها ادلصمم من
خالؿ الوجوه ادلتعددة ادلنطلقة من نصف الوجو
والعتمة اليت تسيطر على الوجو االخر من التطرؼ
واستغلها ادلصمم لتوجيو خطاب عن طريق نص
()2
كتايب مباشر
الفقرة

1

متحقق

يتوافق تصميم ادلصلق مع التثقيف ضد التطرؼ من خالؿ

متحقق اىل حد ما

غَت متحقق

*
1

httpswww.google.comimgresimgurl=https%3A%2F%2Fharfandfasela.com 2

2

https://www.google.com/imgres?imgurl=https
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رسالة واضحة
وصوؿ الفكرة للمتلقي الذي يستهدفو ادللصق وتراعي سلتلف

2

*

.فئات ادلتلقُت يف اختيار االلواف والرموز ادلوظفة يف التصميم
3

*

يسمح للمتلقي إبلقاء نظرة سريعة على كل ادلعلومات ذات
.الصلة بوضوح وسهولة
جيتذب ادللصق انتباه اجلمهور من خالؿ سيادة موضوعة

4

*

التطرؼ دوف زايدة او مبالغة
مهما يف عرض كل ادلعلومات وتوصيل اخلطاب
للنص ً
دورا ً
البصري اىل ادلتلقي

6

*
%77,7

ادلتحقق الكلي للنموذج

وديثل اجلدوؿ رقم ( )3الفقرات ومقدار احملقق كل فقرة يف النموذج رقم()2

منوذج رقم()3
حيث ادللصق على الكف عن التطرؼ ابستخداـ
التحذير ادلباشر من خالؿ طبعة الكف البيضاء وكلمة
توقف ( )stopداللة للسالـ على جدار التطرؼ االمحر
الدموي وادلستفز انسانيا واستخدـ كلمة التطرؼ
) ) Extremismابللوف االصفر ليعطي على اخللفة
()3
احلمراء تنبيها حادا من خطر التطرؼ
الفقرة

1

متحقق

يتوافق تصميم ادلصلق مع التثقيف ضد التطرؼ من خالؿ

متحقق اىل حد ما

غَت متحقق

*

رسالة واضحة

3

=https://www.google.com/imgres?imgurl
617

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
وصوؿ الفكرة للمتلقي الذي يستهدفو ادللصق وتراعي سلتلف

2

*

.فئات ادلتلقُت يف اختيار االلواف والرموز ادلوظفة يف التصميم
يسمح للمتلقي إبلقاء نظرة سريعة على كل ادلعلومات ذات

3

*

.الصلة بوضوح وسهولة
جيتذب ادللصق انتباه اجلمهور من خالؿ سيادة موضوعة

4

*

التطرؼ دوف زايدة او مبالغة
مهما يف عرض كل ادلعلومات وتوصيل اخلطاب
للنص ً
دورا ً
البصري اىل ادلتلقي

5

*

ادلتحقق الكلي للنموذج

%100

وديثل اجلدوؿ رقم ( )4الفقرات ومقدار احملقق كل فقرة يف النموذج رقم()3

نتائج البحث
دتخض البحث احلايل اىل النتائج التالية:
اوال :ادلتحقق الكلي بنسبة  79,3متحقق بدرجة جيدة ,اذ حقق النموذج رقم ( )3متحقق
بنسبة, %100بينما حقق النموذج رقم ( )1اقل نسبة 61,1متحقق بنسبة متوسطة.
اثنيا:

 .1حققت الفقرة (يتوافق تصميم ادلصلق مع التثقيف ضد التطرؼ من خالؿ رسالة واضحة)
متحقق يف مجيع النماذج.
 .2حققت الفقرة (وصوؿ الفكرة للمتلقي الذي يستهدفو ادللصق وتراعي سلتلف فئات ادلتلقُت يف
اختيار االلواف والرموز ادلوظفة يف التصميم) متحقق يف مجيع النماذج عدا النموذج( )2متحقق
اىل حد ما.
 .3حققت الفقرة (يسمح للمتلقي إبلقاء نظرة سريعة على كل ادلعلومات ذات الصلة بوضوح
وسهولة) متحقق يف مجيع النماذج عدا النموذج ( 2,1متحقق اىل حد ما).
 .4حققت الفقرة (جيتذب ادللصق انتباه اجلمهور من خالؿ سيادة موضوعة التطرؼ دوف زايدة او
مبالغة ) متحقق يف مجيع النماذج.
مهما يف عرض كل ادلعلومات وتوصيل اخلطاب البصري اىل
دورا ً
 .5حققت الفقرة (للنص ً
ادلتلقي) متحقق يف مجيع النماذج عدا النموذج ( )1غَت متحقق.
االستنتاجات:
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.1

يعد التطرؼ الفكري من اخطر االنواع التطرؼ ويتطلب مواجهتو وعي ودراية من ادلؤسسات
وادلصمم الكرافيكي للتصدي ذلا.
تفتح الثقافة السائدة ادلدخل الرئيس دلوجة اخلطاب والتعامل مع الفئة ادلستهدفة مبا يراعي ثقافتها
فضال عن الرموز االجتماعية .

.3

ساعد انتشار ادللصق ابماكن سلتلفة وابحجاـ متنوعة استهداؼ اكرب عدد من ادلتلقُت وابلتايل
وصوؿ رسالة التثقيف ضد التطرؼ الفكري.
تساعد الرموز التقليدية البسيطة والسريعة الفهم والًتكز يف ذىن ادلتلقي ،وابلتايل وصوؿ رسالة

.2

.4
.5
.6

خطورة التطرؼ.
هتدؼ تصاميم ادلصق اىل حتقيق استجاابت مباشرة من خالؿ تصميمها وموقعها .
يعد النص ادلختزؿ ذو اتثَت مباشر على ادلتلقي سيما النص ادلختصر على عدد قليل من ادلفردات
الكتابية.
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الفقرة

مناسب

غَت مناسب

حتناج اىل
تعديل

1

يتوافق تصميم ادلصلق مع التثقيف ضد التطرؼ من خالؿ
رسالة واضحة

2

وصوؿ الفكرة للمتلقي الذي يستهدفو ادللصق وتراعي سلتلف
.فئات ادلتلقُت يف اختيار االلواف والرموز ادلوظفة يف التصميم

3

يسمح للمتلقي إبلقاء نظرة سريعة على كل ادلعلومات ذات
.الصلة بوضوح وسهولة

4

جيتذب ادللصق انتباه اجلمهور من خالؿ سيادة موضوعة
التطرؼ دوف زايدة او مبالغة

6
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مهما يف عرض كل ادلعلومات وتوصيل اخلطاب
للنص ً
دورا ً
البصري اىل ادلتلقي
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