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 البحث ملخص

تعددت الفنون البصرية نتيجة للتطور المستمر في التكنولوجيا، مما أدى إلى ظهور العديد من المدارس الفنية، التي كان الفن 

المفاهيمي واحدا منها، وهو الفن الذي إرتبط إرتباطا وثيقا بفن اإلعالن كأحد أنواع الفنون البصرية التي إعتمدت على الفكرة 

 والمضمون.

لما تحمله من رساثل توعوية لفئات المجتمع في  للربح،مالت التوعية العامة نوع من أنواع اإلعالن الغير هادفة وتعتبر ح

جماهير تتسم باالختالف والتنوع فى المستوى جميع المجاالت السياسية والصحية واإلجتماعية وغيرها، وذلك بغرض إقناع 

سلوك أو معتقد أو عادة  في أي من هذه المجاالت. مما يؤدي الى اإلرتقاء بهدف تغيير أو خلق  االجتماعي والثقافي والفكري

  .بمستوى المجتمع من جميع اإلتجاهات

لذلك لعب الفن المفاهيمي دورا هاما في تلك الحمالت سواءا كانت إعالنات مرئية ثابتة أو متحركة، فمن خالل الفكرة 

بعدين تجذب العقل وتثير اإلنتباه وتوصل رسالة متضمنة تحملها  إستطاع الفن أن يحول اإلعالن إلى صورة مرئية ذات

 .عناصر الفكرة من صور وكتابات، فتؤثر في النفس وتدفع لتغير مجتمع

الفن المفاهيمى أو التصورى يعتبر الفكرة هى اآللة المنتجة للفن، وتصبح الخطة باستخدام األدوات الفنية من خط ومساحة 

خدمة أن تتواصل الفكرة مع المتلقى بشكل مشوق وغير تقليدى ويمكنها جذب المتلقى وإثارة  ولون وتشبيه واستعارة فى

 .تفكيره ودعم الرسالة المحتواة فى تصميم الفكرة

تعتبر حمالت التوعية العامة نوع من أنواع اإلعالن ولكنها إعالن غير هادف للربح يقدم البحث دراسة وصفية تحليلية للفن 

رسائل توعوية  في جميع المجاالت السياسية والصحية واإلجتماعية وغيرها، فهي تحتاج إلقناع فئات ، لما تحمله من 

المجتمع المتنوعة بتغير أو خلق سلوك أو معتقد أو عادة  في أي من هذه المجاالت، بهدف اإلرتقاء بمستوى المجتمع من 

  .جميع اإلتجاهات

 الكلمات المفتاحية:

 اإلعالم التنموى. –التوعية المجتمعية  –صال الجماهيرى االت –الفن المفاهيمى  

Abstract: 

Lots of visual arts emerges as a consequence of the continuous development in technology 

which results an emergence of many art schools. Conceptual art is one of them and closely 

related to the art of advertising. It depended on the idea and the content.  
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Public awareness campaigns are considered as a type of non-profit advertising, because they 

carry awareness messages for social groups in all political, health, social and other fields. It 

aims to persuade masses which are different in social, cultural and intellectual level to change 

or create behavior, belief or habit in any of these Fields in an interesting way. 

Therefore, conceptual art played an important role in these campaigns, whether they were still 

or motion picture advertisements. This art is able to make the two-dimensional advertisement 

attracts attention and by using\pictures and text to affect and change society. 

Conceptual art considers the idea as a machine which producing art. Using the artistic tools like 

lines, area, color and metaphor connects between the idea and the recipient in an interesting and 

unconventional way. This way can attract the recipient, arouse his thinking and support the idea 

contained in the message. 

 The research presents an analytical descriptive study of conceptual art in the field of societal 

awareness. It describes the diversity in the formulation of developmental and awareness thought 

using conceptual thought in the art of mass advertising. This art develops the way that recipient 

understands the idea included in visual items that addresses him in a new and varied form. 

Key words:  

Conceptual art, mass communication, societal awareness, development media.  

 

 المقدمة

ينقل عواطفه عن الفن هو لغة اإلنسان المرئية غير المنطوقة، وكما ينقل اإلنسان أفكاره عن طريق الكالم فإنه يستطيع أن 

طريق الفن، حيث أن الفن لغة التعبير األولى التي إستأنس وعبر بها اإلنسان عن مخاوفه وانتصاراته على جدران الكهوف، 

وصور بها تفاصيل يومه في شتى نواحي الحياه اإلجتماعية والسياسية والزراعية والدينية..وغيرها على جدران المعابد، 

لى جدران المقابر أيضا كأده لالتصال بين الجسد والروح مرة أخرى بعد البعث، كما أصبحت كل والتي تم رسمها ونقشها ع

 .  هذه الصور والرسوم في وقتنا الحاضر هي السبيل الوحيد للتعرف على أفكار اإلنسان في هذه الفترات القديمة

ظهور العديد من المدارس الفنية والتي كان الفن وقد تعددت الفنون البصرية نتيجة للتطور المستمر في العملية التشكيلية، و

المفاهيمي واحدا منها، وهو الفن الذي إرتبط إرتباطا وثيقا بفن اإلعالن كأحد أنواع الفنون البصرية التي مارسها اإلنسان، 

 . وهو الفن الذي إعتمد على الفكرة والمضمون كجسر للتواصل بين الفنان والمتلقي

مر في مجال اإلعالن الفرصة للمصمم ألبداع أفكار جديدة ومبتكرة لإلعالن لتحقيق النجاح المطلوب وقد أتاح التطور المست

لتوصيل الرسالة اإلعالنية إلى الجمهور المشاهد بإسلوب فني مقنع يؤدي إلى جذب اإلنتباه وثبات فكرة اإلعالن في ذاكرة 

 .المشاهد

ن ولكنها إعالن غير هادف للربح ، لما تحمله من رساثل توعوية  في وتعتبر حمالت التوعية العامة نوع من أنواع اإلعال

جميع المجاالت السياسية والصحية واإلجتماعية وغيرها، فهي تحتاج إلقناع فئات المجتمع المتنوعة بتغير أو خلق سلوك أو 

  .اتمعتقد أو عادة  في أي من هذه المجاالت، بهدف اإلرتقاء بمستوى المجتمع من جميع اإلتجاه
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لذلك لعب الفن المفاهيمي دورا هاما في تلك الحمالت سواءا كانت إعالنات مرئية ثابتة أو متحركة، فمن خالل الفكرة 

إستطاع الفن أن يحول اإلعالن إلى صورة مرئية ذات بعدين تجذب العقل وتثير اإلنتباه وتوصل رسالة متضمنة تحملها 

 .لنفس وتدفع لتغير مجتمععناصر الفكرة من صور وكتابات، فتؤثر في ا

يقترن الفن المفاهيمى تمام االقتران بخصائص اإلعالن المعاصر وذلك من حيث ترابطهم واندماجهم فى بناء فكرى واحد، 

فما يمثله العمل المفاهيمى من مرحلة فى النشاط العقلى بين الفكرة والناتج النهائى هو العمل الفنى، وهذا ما يقوم به مصمم 

الفكرة تدرك وتدفع وترشد، وذلك بواسطة حساسية  وهيى وقتنا الحالى، من تقديم إدراكاً فكرياً جديداً لمادة جديدة اإلعالن ف

 (٢)عقلية متميزة.. 

 هدف البحث

الكشف عن جماليات الُمخَرج الفني للمدرسة المفاهيمية ودورها في اثراء الصياغة البصرية للفكرة االعالنية التوعوية 

 وعالقتها بالمدرسة المفاهيمية. مصر،تحليل بعض اعالنات التوعية المجتمعية في  العالم معمختارة على مستوى ونماذجها ال

 تساؤالت البحث

  العامة؟ماهي الخطوات األساسية الالزمة لنجاح حمالت التوعية 

 ماهي أهمية تحديد الهدف للحملة؟ 

 ما هي أهمية تحديد الجماهير المستهدفة بالحملة؟ 

  وسائل اإلتصال الجماهيري المستخدمة في حمالت التوعية؟ما هي 

 ما هي الرسائل اإلعالنية المستخدمة في حمالت التوعية؟ 

 منهجية البحث

يتبع الباحث المنهج االستقرائي في جمع المعلومات والبيانات ثم المنهج الوصفي لوصف وتحليل نماذج من حمالت التوعية 

 داخل مصر وخارجها.

 مشكلة البحث

في األونة األخيرة، وجد أنها تستخدم األسلوب المباشر و تفتقر  عن طريق الرصد والمالحظة لحمالت التوعية في مصر

 الستخدام القيم الجمالية الفنية الجاذبة للمتلقى والمحفزة للذاكرة. 

 حدود البحث

 داخل مصر وخارجها المكانية:الحدود 

 التوعوية كإعالن غير هادف للربح ودوره في تنمية المجتمع الحمالت .١

تعتبر حمالت التوعية الجماهيرية نوع من أنواع اإلعالن وتستخدم أدوات وعناصر ووسائل اإلعالن، ولكنها إعالنات غير 

 النامية.هادفة للربح، حيث أنها تستهدف قاعدة عريضة من الجماهير، فهي تعتبر ضرورة ملحة في دول العالم 

وتهدف هذه الحمالت إلى رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة الجماهير في العملية التنموية التي تديرها وتنفذها 

الوزارات واإلدارات الحكومية، للتعريف باإلنجازات، كما أنها تقوي الثقة بين الدولة )الحكومة( والجمهور، باإلضافة إلى 

ي مما يساهم في تحديث المجتمع، ويساعد في قبول األفكار واألنماط السلوكية الحديثة، ويعجل رفع المستوى المعرفى والثقاف

 المجتمع. عملية تنميةفي 
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 .الخطوات األساسية الالزمة لنجاح حمالت التوعية العامة 2

 :التعرف على المشكلة )دراسة الحالة( 2.1

المشكلة موضوع البحث وأبعادها الحقيقية، والتي تساعد في وضع هي جمع المعلومات واإلحصاءات والبيانات الكافية عن 

الخطط والبرامج، وتسير األبحاث والدراسات في اتجاهين أولهما خاص بالمؤسسة وثانيهما خاص بالجماهير النوعية التي 

املة المعالم عن ترتبط مصالحها بهذه المؤسسة، وكال االتجاهين يكمل اآلخر لكي يصل الباحث منهما معا إلى صورة متك

 .الموقف الذي يواجهه

 :تحديد أهداف الحملة2.2

تعتبر األهداف هي الغايات التي من أجلها توضع الخطة، ويمثل تحديد هذه األهداف العنصر الرئيسي من بين المقومات التي 

وجعلها قابلة للقياس تعتمد عليها الخطة، وهي المحور الذي تدور من حوله الخطة، ومن الضروري صياغة األهداف بدقة 

في المستقبل، ومن المهم أن تتوجه األهداف لعالج المشكلة األساسية ال ألعراضها التي قد تبدو مشكلة للوهلة األولى، لذا 

فإن تحديد األهداف من أحد أساسيات نجاح حملة التوعية العامة، ألنه باختالف األهداف تختلف الوسائل والرسائل وكذلك 

 .جب االعتماد عليها، واإلستراتيجيات المطلوب اتباعها للوصول للهدف المطلوبالمصادر التي ي

 :تحديد الجماهير المستهدفة بالحملة 2.3

ان معرفة موقف الجمهور من موضوع الحملة ودرجة تأييدها أو معارضتها ،واتفاقها او اختالفها مع مضمون الحملة تساعد 

ائل المناسبة، والوقت المناسب للوصول إلى هذه الجماهير، وفي معرفة الرسائل مخططي الحمالت اإلعالمية في اختيار الوس

  اإلعالمية واإلقناعية المناسبة وأساليب وأشكال الصياغة والعرض واإلنتاج للرسائل اإلعالمية.

م والتناغم معها، ونظرا ألن حمالت التوعية العامة تستهدف الوصول إلى هذه الجماهير المتعددة لكسب ثقتها وتحقيق التفاه

فقد اصبح من الضروري ان تتوفر لدى الجهة المنظمة للحملة بيانات أساسية عن خصائص هذه الجماهير والصفات المشتركة 

بينها، واالتجاهات والعادات السائدة التي قد تقف عقبة أمام السياسات الجديدة، أو على العكس من ذلك إذا جاءت هذه 

 (1.)واالتجاهات السائدة لهذه الجماهيرالسياسات متفقة مع القيم 

ولكي تحقق حمالت التوعية العامة النجاح المطلوب فإنه البد من تحديد الجمهور المقصود الذي يرغب المخططون والمنفذون 

والفكرية لهذه الحملة الوصول إليه تحديدا واضحا ليس من الناحية الجغرافية فحسب، بل من الناحية االقتصادية واالجتماعية 

  والعمرية، ويساعد هذا التحديد في اختيار الرسالة ووسيلة االتصال االسهل وااليسر للوصول إليه.

 :. وضع االستراتيجية العامة لتنفيذ برنامج الحملة2. 4

الحملة، المقصود من وضع االستراتيجيات العامة لتنفيذ الحملة أي وضع السياسات العامة والطرق واألسس التي تبنى عليها 

بحيث يجب أن يكون هناك استراتيجية دقيقة وواضحة لتنفيذ هذه الحملة، مثل ربطها بمصالح أخري مثل ماحدث في مبادرة 

رئيس الجمهورية ) الرئيس عبد الفتاح السيسى( فى حملة التوعية لتحليل فيروس سي، حيث أصبحت شهادة إجراء التحليل 

 لبطاقة والرخصة.ضرورة إلنجاز أي اوراق رسمية أخرى كا

 :اختيار الوسائل واالنشطة االتصالية 2. 5

إن عملية االتصال في العصر الحديث تعتمد على وسائل االتصال المختلفة ويتوقف استخدام كل وسيلة على نوع الجمهور 

وسيلة لديه، ولذلك نجد الذي تحاول االتصال به، ودرجة ثقافته، ومدى استخدامه للوسيلة التي نستعملها، وإمكانية توفر هذه ال

 الظروف.أن وسائل اإلعالم ال تكون جميعا مؤثرة بنفس الدرجة في جميع 
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وللتعرف على الوسائل المناسبة لالتصال بالجمهور المستهدف هناك أمور كثيرة يجب دراستها دراسة دقيقة والتعرف عليها 

مهور وسيلة اتصال مناسبة حسب الوضع الثقافي من خالل دراسات نظرية وميدانية للتعرف على الجمهور إذ ان لكل ج

واالقتصادي واالجتماعي والسياسي، فالوسائل المستخدمة في الحمالت التي تهدف إلى التوعية فقط تختلف عن الوسائل 

 المستخدمة في الحمالت التي تهدف إلى تغيير.

 . وسائل اإلتصال الجماهيري المستخدمة في حمالت التوعية:1 .2. 5

الى سينما وتلفزيون  -وهو مايعنينا في هذا البحث -وسائل اإلتصال بالجماهير مابين مرئي ومسموع، وينقسم المرئيتتنوع 

 وإعالنات الطريق ومطبوعات وإنترنت. كل هذه الوسائل اإلعالمية تستخدم في حمالت التوعية لنشر رسالتها التنموية .

سع لكافة أساليب التواصل مع الجماهير سواءا صورة متحركة أو ثابتة وهي حقل مت اإلنترنت كوسيلة لالتصال الجماهيري:

في مبادرات  من خالل العديد من نقاط التواصل، مثل المواقع والصفحات والتطبيقات اإللكترونية .ومثال على ذلك مايحدث

الت توعوية بجميع وسائل الرئيس الصحية مؤخرا بإستخدام وسائل اإلتصال التي كفلتها التكنولوجيا الحديثة كإعداد حم

وإعالنات الطرق، لإلعالن عن « Social Media»اإلعالم باإلضافة إلى حمالت على مواقع التواصل االجتماعي 

الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة، كما أنه سيتم اإلعالن عن تصميم تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لسرعة 

 من خالل التطبيق سيتم إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضي وإرسال نصائح توعوية.وسهولة التواصل مع المرضى، و

 وتنقسم اإلعالنات المستخدمة في هذه الوسائل إلى نوعين:

منها ما يتاح فيه وقت اختيارى إلدراك الرسالة كما هو الحال في المجالت والصحف والملصقات اإلعالنية  :ثابتة .1

والمطبوعات بشكل عام، ومنها ما تحكمه حركة وسرعة وسائل المواصالت كإعالنات الطرق السريعة ويتجه فيها المصمم 

 فهي أقل من التكلفة المطلوبة في اإلعالنات المتحركة. عن التكلفة  والتشويش. أماإلى البساطة والبعد عن التفاصيل 

وتتضمن صور متحركة ألشخاص وعناصر الموضوع المطروح وصوت وموسيقى وإيقاع مرئى ومسموع  متحركة: .2

يتطلب تنبه حواس المتلقى إلدراك الرسالة، وتكون في وسائل اإلعالم المتداولة عند القاعدة العريضة من الجماهير 

 ، ويتم معالجة التصميم فيه بشكل يختلف عن التصميم الثابت.كالتليفزيون

 

 :.  تحديد رسائل الحملة 2. 6

 الرسالة األعالنية: 2. 6.  1

هي الفكرة الرئيسية لألعالن أو مايريد المعلن أن يقوله للجمهورالمستهدف، وقد يكون ذلك في جملة واحدة أو عدة جمل، 

يستخدمها المعلن القناع الجمهور وتحفيزه على تصديق ما جاء باإلعالن.للرسائل دور وقد تتضمن شرح لإليحاءات التي 

كبير في نجاح حمالت التوعية العامة أو فشلها، وال يمكن تحديد الرسائل المناسبة إال بعد التعرف الدقيق على الجمهور، 

ها، فالرسالة الموجهة لكبار السن تختلف عن وكما هو معروف فإن لكل جمهور اسلوباً خاصاً في تقديم الرسالة وطريقة بث

الرسالة الموجهة لصغار السن وكذلك الرسالة الموجهة للمثقفين تختلف عن الرسالة الموجهة لغير المتعلمين وهكذا فان لكل 

جمهور رسالة خاصة به، إضافة إلى اختيار لشخصيات المناسبة لتقديم هذه الرسائل من مسؤولين وعلماء ورجال فكر 

 2(1كما في شكل ) .غيرهم من المشاهير كالفنانين والرياضيينو

 
( حملة توعية ضد المخدرات1شكل )  



2021لعدد الخامس والعشرون                        يناير ا -دس المجلد السا -والفنون والعلوم االنسانية  مجلة العمارة  

 

155 

وبالرغم من ذلك فإنه يجب اختيار شعار خاص للحملة يتميز بتناسقه وتناغمه مع نوع الحملة واهدافها وأن يكون سهال للحفظ 

والثقافية مما يساعد على سهولة تذكره وتكراره في جميع والتذكر وسلسا للنطق ومتناسبا مع جميع الفئات العمرية 

 3(2كما في شكل )المناسبات،

 
 الثدي لسرطان توعية ( حملة2) شكل

 

ونظرا ألن حمالت التوعية العامة تعتبر من الحمالت االتصالية الجماهيرية فإنه يجب إعداد رسائل متنوعة لتوجيهها إلى 

الرسائل مصممة تصميما دقيقا لتكون مناسبة لجميع الفئات على اختالف مستوياتها جميع فئات الجماهير وان تكون هذه 

 .الثقافية واالجتماعية والعمرية ومحاولة التركيز على اكثر الفئات المتسببة في تفاقم هذه المشكلة من الجمهور

ت واإلستعارات المرئية، تاركا مساحة وقد كان الفن المفاهيمي من الفنون التي انتهجت األسلوب الفني الذي يتسم بالتشبيها

 لعقل المتلقي لربط المرئيات ورموزها ومعانيها بالفكرة.

 

 المفاهيمي:الفن 

ظهر بوصفه فناً يعنى بنقل الفكرة أوالمفهوم من الفنان إلى المتلقي، وقد برز هذا الفن بوصفه حركة فنية في الستينات من 

من قبل هنري فالنيت )لكنـه اسـتعمله وفـق فهـم مختلـف  م(1961المفهوم )في سنة القرن العشرين حيث استعمل تعبير فن 

، حيـث يشـير هـؤالء إلـى ان هـذا الفـن هـو نتـاج فنـي وأن كـل نتـاج لغـة(جماعـة الفـن )كوزوث ونظام آخر(، وجوزف 

 فنـي البد ان يخـدم المعرفـة الفنيـة،

ويعد استخدام الفن المفاهيمي أكثر إنسانية وله وظيفة إجتماعية وتعليمية، 

حيث تعلو فيه الفكرة على العمل الفني ذاته ألنه يعطي المشاهد المعلومات، 

ؤالت التصبح العملية اإلبداعية مثل الفلسفة التي يسوقها الجدل ووضع التس

حول وظيفة الفن ويصبح الفنان مثل الفيلسوف الذي يطرح قضايا هامة 

وعالقته بالمشاهد، وذلك من خالل التركيز على فكرة العمل الفني ودورها 

، فالفن كما يقول الفعال في إحداث جدل بين العمل الفني والمتلقي له

غير موجود في األشياء الثانوية، أما الفن فهو موجود في  4"جوزيف كوزوث"*

لقضية الفنية التشكيلية مثلما تطرح قضايا فكرية إجتماعية علمية أو قضايا مفهوم الفنان عن العمل الفني، أي يجب طرح ا

  5إبداعية أخرى.

كراس" يتألف  الثةللفنان "جوزيف كوزوث"، فكان عمل "كرسي واحد وث ،1965 "واحد وثالثة كراسي"(3كما في شكل )

ه كلمة كرسي في القاموس ويطرح من كرسي خشبي قابل لالنطواء وصورة كرسي وصورة فوتوغرافية مكبرة لما تعني

الفنان على مشاهديه السؤال األتي: في أي من هذه اإلختيارات الثالثة يمكن التعرف على هوية الشيء: في الشيء ذاته؟ أم 

 في ما يمثله؟ أم في الوصف اللفظي له؟  

 

وثالثة كراسي ( واحد3شكل )  
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 مداخل إعداد الرسالة اإلعالنية: 2. 6 .2

  :تكون الدعاوي  بينما المنطقي،تتم المخاطبة لعقل الجمهور من خالل اإلقناع استخدام الدعاوى العقلية أو العاطفية

 جاذبية.العاطفية ليس لها أساس منطقي كما في اعالنات العطور التي تسوق بانها تزيد المرأه 

  :يقة هنا تركز الرسالة اإلعالنية بصفة أساسية على المنافع والشكل واللون وطراستخدام المنتج أو عدم أستخدامه

 اإلستخدام على إعتبارها األسباب الحقيقية لإلقبال.

  :تركز على الجوانب اإليجابية والسلبية، فمثال في حمالت التدخين تكون إستخدام دعاوى اإلعالن اإليجابية أو السلبية

 بولة عند الجمهور.الدعاوي اإليجابية هي صحة اإلنسان بدون تدخين في حين تكون الصورة النهائية للدعاوى السلبية غير مق

  :(61)تدعو الجمهور للتصرف الحقا، أما العنيفة فتدفعه وبشكل فوري للتصرف.إستخدام المدخل اللين أو المدخل العنيف 

 )أنواع الرسائل اإلعالنية: 2. 6 .3

 الرسالة التفسيرية .1

 الرسالة الخفيفة .2

 الرسالة الوصفية .3

 الشهادة .4

 الرسالة التي تأخذ شكل حوار .5

 اإلخباريةالرسالة  .6

 الرسالة التي تأخذ شكل قصة .7

 الرسالة المعتمدة على الرموز والتداعي .8

 الرسالة التي تعتمد على التقليد .9

 7الرسالة التي تعتمد على مقارنة المنتج مع المنتجات األخرى( .10

 

  :معتقدات المجتمع وأيديولوجيته لتفهم رسالة الحملة 2. 6. 4

والمهتمين بصناعة اإلعالن بين وجهتين نظر؛حيث يرى البعض أن االعالن من ناحية تختلف اآلراء بين النقاد والمعلنين 

لديه القوة والتأثير الفعال على تصرفات الناس وإعتقادهم، فمثال في إعالنات السجائر تم ربط التدخين بالرجولة ، وهو ما 

الجمهور وفكره هو الذي تتشكل على أساسه  أثر على أجيال الحقة بعد ذلك. ومن ناحية أخرى يرى البعض اآلخر أن اهتمام

الرسالة اإلعالنية. فمثال إذا كان الناس مهتمين بحفظ النقود، فإنك سترى اإلعالن يستخدم التدبير واإلقتصاد في اإلنفاق 

الن دورين كإستراتيجية إعالنية. وفي واقع األمر نجد أن العالقة بين اإلعالن وقيم المجتمع عالقة تبادلية، حيث يلعب اإلع

 في تشكيل وعكس قيم المجتمع في الوقت نفسه.

 ومن هنا نجد ان تصميم اإلعالن يمر بمرحلتين؛ التشفير)عند المصمم( وفك التشفير )عند الجمهور(.

ففي المرحلة األولى وهي التشفير يتم تصميم اإلعالن من خالل تحويل رسالة اإلعالن )الحملة( إلى عالمات ورموز مرئية 

 ثم عمل صياغة فنية بين هذه العالمات والرموز.  ة ومقروء

أما المرحلة الثانية وهي فك التشفير عند وصول اإلعالن الى المتلقي وعندها يبدأ الجمهور في قراءة وفهم الرسالة الموجهة 

 إليه من خالل اإلعالن.

 

 



2021لعدد الخامس والعشرون                        يناير ا -دس المجلد السا -والفنون والعلوم االنسانية  مجلة العمارة  

 

157 

 الكم الممكن طرحه من معلومات لتوصيل الرسالة؟ 2. 6. 5

غيرها في نوعية المعلومات المقدمة للجمهور وكميتها ومدى عمقها العلمي، وذلك يختلف بإختالف تختلف أي حملة عن 

نوعية الجمهور الموجه إليه الرسالة من حيث المستوى الثقافي واإلجتماعي والتعليمي. فهناك حمالت التوعية الصحية 

ياتها المختلفة في التعقيد طبقا لفئات المجتمع المستقبلة ، ولكل منها معلوماته الخاصة به بمستو.. إلخوالسياسية واإلجتماعية

 لهذه المعلومات. 

فعلى سبيل المثال عند القيام بحملة توعية سياسية عن اإلنتخابات، فنجد أن خطاب ولغة الحملة المقدمة لفئة المثقفين يختلف 

 كل اإلختالف عن ماهو موجه للفئة اإلقل ثقافة.

 :الحديثة في توصيل رسالة االعالنالتكونولوجيا  إثر 2. 6 .6

يأتي تصميم اإلعالن عبر التكنولوجيا في المرتبة األولى من خالل إستخدام برامج التصميم ثنائية وثالثية األبعاد لتكوين 

بمفهوم المادي  -كالتكنولوجيا –صورة لما يمكن تخيله، حيث إستخدم الفنان من خالل االتجاه المفاهيمي الوسائط المادية 

لتحقيق أفكاره الفنية حيث تعتبر الفكرة هي أساس عمله، وتكون التكنولوجيا هي العامل المؤثر في تحويل ذلك إلى واقع 

 8(5،4بصري مقنع للجمهور المتلقي. )كما هو موضح في شكل )

           
 التدخين ضد توعية حملة( 5) شكل          باألطفال     تحرش ضد توعية حملة( 4) شكل                             

 

 :تحديد الميزانية لتغطية االحتياجات )البشرية أو اإلدارية، والفنية( 2. 7

من الضروري تحديد جهة متخصصة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وغيرها لوضع ميزانية تغطي 

نات الفنية الالزمة لتنفيذ انشطتها، باإلضافة إلى تحديد الوسائل جميع احتياجات الحملة، فهي تحدد العناصر البشرية واالمكا

االعالمية واألنشطة األخرى التي يمكن ممارستها في داخل المؤسسة والتعرف على امكانية االستعانة بوسائل االعالم 

 .9 .الجماهيرية خارج نطاق المؤسسة

 :جدولة تنفيذ الحملة 2. 8

في كثير من األحيان على النشر المجاني الذي تتبرع به وسائل اإلعالم المختلفة، كما يتبرع إن حملة التوعية العامة تعتمد 

به بعض األفراد الذين يتبرعون للعمل في الحملة، وتوصيل رسائلها المطلوبة إلى الجماهير المقصودة وبالطبع فهذا التطوع 

من عملية رسم جدول تنفيذي لبيان أوقات بث الرسائل بدقة  والتبرع في عملية بث الرسائل وتوصيلها إلى المتلقي تحد كثيراً 

كافية خالل الفترة الزمنية المقررة للحملة فيما يسمى بالجدولة، وعندما ترتبط الحمالت بصورة مباشرة بدوائر حكومية 

 .10النجاحأخرى فإنه يجب أن تحظى هذه الحمالت بدعم حكومي كبير ومن أعلى المستويات في الدولة لكي يتحقق لها 
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 :تقييم وتقويم الحملة 2. 9

تقييم الحملة يعتمد اعتماداً كبيراً على الدراسات والبحوث التي يجب اتخاذهما قبل واثناء وبعد الحملة لكي نستطيع من خالل 

 (11).هذه البحوث والدراسات التعرف على النتائج التي تم التوصل لها واألهداف التي تم تحقيقها

 المفاهيمي في مجال االعالن التوعوي خارج مصر وداخلها. الفن 3

من خالل النماذج التالية يمكننا التعرف على بعض تطبيقات أسلوب 

اإلعالن التوعوى الغير مباشر، وتوظيف البالغة البصرية فى االتجاه 

 المفاهيمى للنماذج.

 نماذج من حمالت التوعية خارج مصر: 3 .1

 النموذج األول: 3 .1 .1

  :12(6شكل) ملصق مطبوع.وسيلة اإلعالن  

  اليونيسف منظمة األمم المتحدة للطفولة ومقرها  المعلنة:الجهة

 الواليات المتحدة األمريكية.

  :طبقات المجتمع القادرة على الدعم المادى الجمهور المستهدف

 والمعنوى لألطفال األيتام.

  :)مشاركة مجتمعيةنوع اإلعالن )الحملة 

  :في جميع أنحاء العالم. تشجيع تبني األطفال األيتامالموضوع 

  :استخدم المصمم لتوضيح فكرته إسلوب اإلستعارة الفكرة

 وإيجاد صورةوالتشبيه من خالل تصوير معنى فقدان األب واألم 

عائلة خيالية يكون فيها األبوين مجرد مانيكان والشئ الوحيد الحقيقي 

 (، وشكل الولد Iهو الطفل اليتيم الذي يحتاج ألسرة، كما إستخدم التشابه الشكلي بين حرفي)

أو لتوحي باإلحتواء داخل األسرة وتعميم اإلحتياج لكل اإلطفال األيتام صبيا كان  FAMILY" بشكل البنت في كلمة Aو "

 فتاة.

  من إعتماد هذا اإلعالن بشكل كبير على الفكرة، إال ان المصمم لم يغفل أبدا الجانب التشكيلي.  : وبالرغمالتشكيليالجانب

فإهتم بالتكوين وإستخدام اللون إلظهار الدالالت البصرية، حيث لعب إستخدام األلوان الداكنة كاألسود والرمادي في مالبس 

لة من البرود والجمود وإنعدام الحياة، على عكس ألوان مالبس الطفلة الزاهية التي تعكس البراءة المانيكان في إضفاء حا

 واإلقبال على المستقبل وتجذب العين أيضا، لتكون الطفلة هي مركز جذب االنتباه في اللوحة.

لذلك فإن حركة العين تبدأ بالطفلة ثم بعد ذلك تتحرك العين مع إتجاه نظر الطفلة ألعلى ليكون هناك نوع من الصدمة العاطفية 

للمتلقي عندما يدرك المعنى وراء وجود المانيكان، ومنه تتحرك العين لألسفل لتقرأ الجملة التي تمثل هدف أو دافع الحملة 

، والتي كتبت باللون األبيض وبخط طفولي لتوضح أن هذه هي أمنية الطفلة ووجودها وسط وهو" إن كل طفل يحتاج إلسرة"

التواصل معها، وهنا   المعلنة وكيفيةعائلها يكون بمثابة األمل لها في الحياة. وتنتهي حركة العين بالختام بإسم المؤسسة 

   رة إظهارها وإستعيابها بصريا.   تكون الكتابة البيضاء متباينة لونا وحجما مع الخلفية الداكنة لضرو

 

   

إعالني حملة توعية لتشجيع التبني ( ملصق6شكل )  

https://www.almrsal.com/post/415008/%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%8a%d9%86
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 النموذج الثاني: 3 .1.2

  :13(7ملصق مطبوع )شكل وسيلة اإلعالن 

  المعلنة:الجهة Big Ant International, New York, 

USA  الواليات المتحدة األمريكية.-ومقرها نيويورك 

  :الحكومة األمريكية.-المجتمع الدوليالجمهور المستهدف 

  :)سياسية.نوع اإلعالن )الحملة 

  :محاولة إيقاف الحرب على العراق.الموضوع 

  :استخدم المصمم لتوضيح فكرته إسلوب الربط بين الفكرة

التعبير اللفظي والصورة البصرية وتنفيذ ذلك عمليا من خالل مقاس 

 ,what goes around“الملصق ، حيث إستخدم حكمة معروفة 

comes around” ور الدوائر" ، حيث أن إكتمال " وغدا تد

 الجملة مرتبط بلصقة دائريا تحقيقا للمعنى اللفظي للحكمة.

 وبإستمرار تكون المعالجة التشكيلية داعمة الجانب التشكيلي :

للفكرة ومؤكدة لها، حيث يحمل هنا التكوين الكثير من الغموض 

والتشويق، فالبرغم من أنه ذو بعدين إال أنه يجعل المتلقي يخرج 

بعينه من جانب التصميم بفكرة، ليعود إليه من الجانب اآلخر بفكرة  مضادة، حيث يعطي شكل البندقية القادم من ناحية اليمين 

 والسبب لهذا الغدر. ومن خلف الجندي اإلحساس بالغدر والمباغتة من المجهول، الذي هو في حقيقة األمر المصدر

  وتكون هنا حركة العين أفقية في إتجاه واحد من اليمين إلى اليسار في عكس إتجاه قراءة الكتابة إلحداث شئ من اإلتزان

. 

ويقتصر إستخدام اللون هنا على درجات لونية متشابهة في الشكل واألرضية مابين اللون األسود الداكن والذي يمثل الشر 

 الترابية باهتة اللون التي تمثل الدمار والخراب.   والغدر والدرجات

 :نماذج من حمالت التوعية في مصر حديثا 3 .2

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المبادرات الرئاسية، في مجال الصحة، وذلك تأكيدا على اهتمام الدولة بملف 

 .المبادرات رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنينالصحة، وبصحة المصريين؛ حيث يستهدف من خالل هذه 

 7، التي تم تنفيذها خالل فترة زمنية 2020وقد جاءت على رأس هذه المبادرات مبادرة القضاء على فيروس سي بنهاية 

مليونا  52، وقد انتهت منها وزارة الصحة والسكان بفحص 2019، وحتي نهاية أبريل 2018أشهر، بداية من أكتوبر 

 14% من حاالت الوفاة في مصر.70مراحل، خاصة أن ذلك وراء  3ألف مواطن بكل المحافظات، خالل  400و

 النموذج األول: 3 .2. 1

  :(8ملصق مطبوع )شكل وسيلة اإلعالن 

  الحكومة المصرية المعلنة:الجهة 

  :18جميع فئات المجتمع المصري فوق سن الجمهور المستهدف. 

  :)تنمية صحية.نوع اإلعالن )الحملة  

  :2020القضاء على فيروس سي بنهاية الموضوع. 

( ملصق إعالني عن حملة ضد الحرب على العراق7شكل )  

( ملصق إعالني لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي8شكل )  
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  :يخلو هذا المطبوع من أي فكرة أو تشبيه ويتسم بالمباشرة الصريحة واإلكتفاء بالتمثيل المباشر للمعلومات سواءا الفكرة

  ي أسم الحملة والهدف منها وطرق االتصال، أوالصور متمثلة في صورة الرئيس.في أسلوب الكتابة وهو ما يتمثل ف

 إكتفى المصمم هنا بمجرد سرد وتنظيم الكتابات والمعلومات، واالقتصار على إستخدام اللون الجانب التشكيلي :

 األحمرفي الكتابة لجذب االنتباه لهدف الحملة. تم التنويع في أحجام الخطوط طبقا لالهمية.

  التصميم.أما عن حركة العين فهي أفقية في إتجاه واحد من اليمين إلى اليسار، دون الرجوع مرة أخرى إلى داخل 

 

 النموذج الثاني: 3 .2. 2

أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لعالج أمراض سوء  15«جيل بكرة يكبر بصحة»مبادرة 

التغذية لدى األطفال فى المدارس، حيث تولِى الدولة اهتماًما كبيًرا بالصحة من خالل 

إطالق المبادرات الصحية للكشف والعالج بالمجان، وكذلك إطالق منظومة التأمين 

 الصحى للجميع

  :16( 10،9فيديو تليفزيوني)شكلوسيلة اإلعالن 

  وزارة الصحة  -الحكومة المصرية المعلنة:الجهة 

  :18جميع فئات المجتمع المصري تحت سن الجمهور المستهدف. 

  :)تنمية صحية.نوع اإلعالن )الحملة  

  :الدعوة للتغذية السليمةالموضوع.  

 :أطلقت حملة )جيل بكرة يكبر بصحة(،في شكل أغنية تم الربط فيها بين هدف الحملة وإختيار شخصية معروفة  الفكرة

ومحببة للجمهور )الفنان أحمد أمين(.. وقّدم )أمين( األغنية، بمشاركة عدد كبير من األطفال، للتعبيرعن مدى أهمية الغذاء 

 ، والتأثير اإليجابى الواضح لذلك على الجسم. الصحى السليم لألطفال ، وممارسة الرياضة بانتظام

 عامل الكافيتريا-وتدور فكرة األغنية حول طفل كسول ينام أثناء الدرس، حيث يظهر له أمين بعدة ادوار )مدرس-

مدرب النادي( أثناء يومه ليقدم له النصائح في شكل كلمات األغنية المكتوبة أسفل الشاشة بخط  -أب-مشرف فريق الكشافة

 بسيط، وذلك للتأكيد على وصول المعنى للمشاهد. وكل ذلك تم في إطار من الفكاهه والمرح. نسخ

  ولقد تم إختيار )أمين( لتقديم األغنية لدعواته المستمرة إلى العادات الصحية والقيم العائلية السليمة، واستخدامه أسلوًبا

ًبا لدى الكبار والصغار.  بسيًطا وسهاًل ُمحبَّ

      
 السليمة للتغذية التوعية لحملة إعالن من لقطات( 10) شكل

 يعد إستخدام الفيديو خالل العقود الماضية في حمالت التوعية داخل مصر أكثر نجاحا عنه في لجانب التشكيليا :

سواءا كانت رسوم متحركة أو حركة حية، حيث أن المدة الزمنية التي يستغرقها الفيديو، تعطي الفرصة إلستيعابه  الملصقات،

وإستقبال الرسالة المتضمنة بوضوح، وخصوصا عندما تكون مصحوبة بموسيقى أو تكون أغنية.  وقد إعتمد التكوين في 

أن يتوسط أحمد أمين فيها الكادر واالطفال محيطين به.  ،wide angleمشاهد اإلعالن التي تحتوي على اللقطات الواسعة 

( شعار الحملة9شكل )  



2021لعدد الخامس والعشرون                        يناير ا -دس المجلد السا -والفنون والعلوم االنسانية  مجلة العمارة  

 

161 

مثل لقطات الوجبات واألطفال  close upمنها القريبة جدا  متنوعة األحجامإال أنه في بعض المشاهد كانت تتضمن لقطات 

ما يمثل معظم تضم أي عنصرين كالولد واألكل أو أمين والولد..إلخ، وهي  medium shotمتوسطة بتعبيراتهم، وأخرى 

 مشاهد اإلعالن.

  كما أن التنوع في زوايا الكاميرا أعطى تنوعا في التكوينات، وهو ما أعطى شئ من عدم الرتابة في اإلعالن. 

 

مقارنة في التناول لملصق إعالن حملة ضد سرطان الثدي محليا  -4

 وعالميا:

والذي أعلنته وزارة الصحة « الست المصرية هي صحة_مصر»رفعت الحملة شعار

عبر منصاتها المتعددة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتستهدف الحملة الكشف عن 

 مليون سيدة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.  28

دم الباحثة مقارنة بين ملصقين إعالنين لحمالت تدعو لتشجيع الكشف وفيما يلي سوف تق

 17 المبكر على سرطان الثدي.

 

 

 الملصق االجنبي الملصق المصري أوجه المقارنة

 19 (12)شكل  18(11)شكل  الشكل

 الصورة

  

 ملصق مطبوع وسيلة اإلعالن

 السيدات الجمهور المستهدف

نوع 

 اإلعالن)الحملة(
 تنمية صحية

 الدعوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي الموضوع

 2012 2018 سنة االعالن

( الشعار العالمي لحملة سرطان الثدي11شكل )  
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 الفكرة

أطلق الملصق األول كتعريف للحملة وكانت 

الفكرة والتصميم فيه واضحة ومباشرة، بينما 

الملصق الثاني تكون فيه الفكرة غير مباشرة، 

حيث تركز على أهمية صحة المرأه المصرية، 

مختلفين من الكتابة أحدث نوع وإستخدام نصين 

اإلرتباك والتشتت بين شعار"الست المصرية 

هي صحة مصر" وشعار "هي البيت" وبين 

موضوع الحملة، وذلك نتيجة لثقافة المجتمع 

والحرج من اإلشارة للثدي أو التنوية عنه على 

إعتبار أنه عورة، واإلكتفاء فقط بالتعبير عن 

 .أهمية صحة المرأة دون التخصيص

ونتيجة إلختالف الثقافات المجتمعية ، يسر 

ذلك إستخدام المدلول الشكلي للتنويه عن 

هدف الحملة من خالل إستخدام اإلستعارة  

وعمل الرابط بين شكل لوحة المؤشرات في 

السيارة وبين شكل الثدي،كترجمة بصرية  

للنص الشعاري للحملة " ال تنتظري ضوء 

السيارة التي اإلنذار"، حيث أنه شبة الجسد ب

يحسن إستخدامها ويتم الكشف عليها دوريا 

 وهو بالتحديد ما تدعو إليه الحملة.

 الجانب التشكيلي

لم يعبر التكوين عن معنى الحمله ولم يعطي أي 

بعد محدد مرتبط بموضوع الحملة. لم يكن هناك 

أي ترابط بين الكتابات والصورة المستخدمة من 

صميم إفتقر لوحدة حيث حركة العين، كما أن الت

 األسلوب في الشكل أو الكتابات

كان الختيار مكان الكتابة مع ترك هذه 

المساحة فارغة بمثابة اإليحاء بانه جسد 

إمرأه، وفي نفس الوقت لوحة المؤشرات في 

 .السيارة

وقد تم أختيار اللون الوردي أرتباطا بلون 

العالمة العالمية لمكافحة سرطان الثدي، كما 

المصمم اللون األبيض للتعبير عن إستخدم 

األمل في حالة تنفيذ شعار الحملة وهو" ال 

تنتظري ضوء اإلنذار" . أما عن حركة 

العين فتبدأ من العدادات لتتحرك حركة 

دائرية مع اللون األبيض ثم ترتفع مع اللون 

األبيض ألعلى لتقرأ شعار الحملة الذي يحل 

 اللغز ويؤكد كل الروابط.

التباين الواضح بين  يمكن مالحظةمما سبق 

أسلوب البالغة البصرية واللغوية وتوظيف 

الفن المفاهيمى فى صياغة اإلعالن بما يلعب 

دوراً مباشراً فى التأثير على المشاعر 

واألحاسيس اإلنسانية لدى المتلقى بتجسيم 

وإبراز المعنى فى الصياغة التشكيلية 

 للفكرة، واألسلوب المباشر ذو الرسالة

المتضمنة لمعلومات فى صياغة إخبارية 

صريحة وصياغة لغوية توجيهية دون 

 توظيف للصياغة البصرية،
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 ومن ذلك يمكننا التوصل إلى النتائج التالية:

 النتائج

 يخلو الملصق المصري المستخدم في حمالت التوعية من الفكرة والتشويق. .1

 المصري التوعوي.اإلفتقار للبالغة البصرية وعلم الداللة في الملصق  .2

إدراكه لمعظم  إعالن الفيديو هو األكثر إنتشارا وشعبية عن الملصق نتيجة إلقترانه بموسيقى أو أغنية مما يؤدي لسهولة .3

 المجتمعية.الفئات 

 عدم إرتباط الحمالت بالشعار العالمى لنفس نوع الحملة. .4

 خاص بالحمالت المحلية. تصميم شعارعدم  .5

 

 التوصيات

 خاص ثابت بكل حملة توعوية يرتبط بصريا فى ذاكرة المتلقى بنوع الحملة.تصميم شعار  .1

ضرورة اإلهتمام بالناحية الفنية المؤثرة فى عقل ومشاعر المتلقى أثناء التخطيط لحمالت التوعية بدعم هذا التوجه من  .2

 الجهات المتخصصة المنوطة بالتخطيط لحمالت التوعية.  

وفرة فى عصرنا الحاضر لتحقيق الفكر المفاهيمي في تطويراإلعالن التوعوي الثابت استخدام التقنيات الحديثة المت .3

 والمتحرك.

تقديم توصيات خاصة بالمؤسسات األكاديمية فى مجال الفنون إلنتاج مشاريع مشاركة مجتمعية فى حمالت التوعية  .4

 باستخدام أساليب مبتكرة ومعاصرة فى صياغة الرسالة التوعوية.

كمية ونوعية لتحديد وتقييم مدى إدراك الجمهور المتلقى بمختلف فئاته لصياغة الرسالة اإلعالنية إجراء دراسات  .5

 المباشرة وغير المباشرة.
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