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Abstract 

        The conscious study to the acquaintance on role cultural aims importantly 

poster art in Palestinian spreading of the case worldwide from direction artistic 

sight the middle assorted Palestinian and your lowness through showing 

happening of poster art local and his extensions of success in spreading of 

distances the Palestinian case and truths Palestinian enemy factions gathered 

international and possibility of consolidation raved the positive role in the 

shackles. Society be specified studious in group intentional from the middle 

artistic assorted Palestinian (assorted artist, designed graphic, graduate arts of 

beautiful, academic fine arts), and descriptive observance the method analytic is 

complete to realizing raved the goal and blessing the important results which 

reached to her the study that there conscious degree of blessing cultural enemy 

elite from the middle artistic assorted importantly poster the Palestinian Lama 

straightens in him from important role and my kind in Palestinian spreading the 

case the enemy societies international, and the study entrusted founded and the 

beautiful specialized Palestinian in extra from the interest hereby for domain for 

the spells in his level for worldwide. 
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 مةلخص

أبمهية فن امللصق يف نشر القضية الفلسطينية عامليًا من  هتدف الدراسة إىل التعرف على دور الوعي الثقايف
وجهة نظر الوسط الفين التشكيلي الفلسطيين وذلك من خالل تبيان واقع فن امللصق حمليًا ومدى جناحه يف نشر 
أبعاد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيين لدى فئات اجملتمعات الدولية وإمكانية تعزيز هذا الدور 

ل اإلجيايب. وحتدد جمتمع الدراسة مبجموعة قصدية من الوسط الفين التشكيلي الفلسطيين )فنان تشكيلي، ابلشك
مصمم جرافيك، خريج فنون مجيلة، أكادميي فنون مجيلة(، ومت اتباع املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هذا اهلدف 

ي الثقايف لدى خنبة من الوسط الفين التشكيلي ومن أهم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة أن هناك درجة من الوع
أبمهية امللصق الفلسطيين ملا يقوم به من دور هام ونوعي يف نشر القضية الفلسطينية لدى اجملتمعات الدولية، 

 وأوصت الدراسة املؤسسات واهليئات الفلسطينية املتخصصة مبزيد من االهتمام هبذا جملال للرقي مبستواه للعاملية.
 القضية الفلسطينية، التصميم اجلرافيكي امللصق،املفتاحي :  الكةلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 4, 2017 

 

4 
 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
 .49-44(، ص1001، القاهرة، )1مكاوي، حسن عماد؛ السيد، ليلى حسني، االتصال ونظرايته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، ط )1(

(2) G. e Myers, M. T. Myers, The Dynamics of Human Communication, 3th ed. (N. Y. Mc Gvaw. 

Hill Book) Company, (1980), p 11. 
 .7(، ص 1494حسني، مسري حممد، االعالم واالتصال ابجلماهري والرأي العام، عامل الكتب، القاهرة، ) )3(

 

 مقدم 

لقد استغرق اإلنسان ماليني السنني حىت توصل إىل القدرة على استخدام اللغة وكذلك عدة قرون حىت أصبحت 
يف تطوير الكتابة ولكنها مل الكتابة إحدى حقائق احلياة اإلنسانية حيث كانت الرموز التصويرية هي اخلطوة األوىل 

تبدأ إال بعد فرتة من استقرار نظام الزراعة، مث ظهرت النقوش املعربة عن معاين، منذ حنو ستة آالف سنة، وكانت 
النقوش عبارة عن صور بدائية مرسومة أو حمفورة على اجلدران واألسطح، ومت وضع هذه الرموز يف صيغ اصطالحية 

 عدة رسوم ميكن أن كحكي قصة عن الصيد أو احلرو  أو ققو  العبادة، وقد متفق عليها، وكان الربط بني
مسحت هذه املعاين بتخزين املعلومات وأصبح انتقال األفكار ممكنًا هبذه الطريقة من شخص إىل آخر، كما ابتكر 

لى احلجر يف البداية، املصريون القدماء نظام النقوش البارزة الدقيقة أو الرسوم، وكانت هذه الرموز تستخدم احلفر ع
 .(1)  مث أصبحت ترسم وتلون بعد ذلك

عندما يتصل اإلنسان ببيئته، كحاول العثور على معان لألحاسيس اليت يشعر هبا يف داخله واليت تنبع حوله   
من البيئة وبذلك فإنه يقوم ابستخدام أساليب اتصال رمزية لالستجابة لتلك املنبهات، فاالتصال هو نشاط إنساين 

ظيمها حبيث يتمكن من احلفاظ على ذاته وتكيفها مع له معىن يسعى اإلنسان منه حنو متيز الرموز أو املنبهات وتن
أبن االتصال هو عملية اشرتاك ومشاركة يف املعىن من خالل التفاعل ( Myers)بيئته وإشباع حاجاته، ويشري مايرز 

 .(2) الرمزي تتميز ابالنتشار يف الزمان واملكان فضالً عن قابليتها للتنبؤ
ابلعديد من النشاقات األخرى يؤثر هبا ومتفاعاًل معها، ولذلك تشري  واالتصال كنشاط إنساين يرتبط   

كافة الدراسات والبحوث اإلعالمية واالجتماعية والنفسية إىل الصلة العضوية والعالقة الرتابطية بني النشاط 
التنمية مبستوايهتا  االتصايل من جهة ونظم املعلومات والتعليم والثقافة والرتبية وحمو األمية والتدريب والعمل من أجل

 .(3) املختلفة من جهة أخرى
لذلك فإن الوعي الثقايف أبمهية امللصق سيساهم يف نشر رسالته البصرية بنجاح لكافة الفئات املستهدفة  

 وتضمنت الدراسة ثالثة مباحث مع املنهجية وهي:
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 أوال : اإلطار املنهجي لةلدراس .
 شكةل  الدراس :م -1

 :يتيف السؤال اآلتتمثل مشكلة الدراسة 
 الوعي الثقايف أبمهية امللصق الفلسطيين يف نشر القضية الفلسطينية عاملياً؟ ما دور

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 ما هي العوامل املؤثرة يف مستوى فن امللصق الفلسطيين؟ -
 ما مدى االهتمام بفن امللصق على املستوى احمللي الفلسطيين؟ -
 هل جنح فن امللصق الفلسطيين يف توصيل رسالته البصرية الفلسطينية للفئات املستهدفة؟ -

 

 :دراس أمهي  ال -1
 تتمثل أمهية الدراسة من وجهة نظر الباحث يف النقاط التالية:

 التعرف على الدور الثقايف للملصق الفلسطيين يف نشر القضية الفلسطينية عاملياً. -
 لثقايف أبمهية فن امللصق الفلسطيين من خالل تطوير االنتاج اخلاص هبذا اجملالالكشف عن سبل تعزيز الوعي ا -

 .مبا يواكب التقدم والتطور التقين والفين
يف نشر عدالة القضية  احلفاظ على هوية اجملتمع الفلسطيين من خالل تنمية وعيه الثقايف أبمهية فن امللصق -

 .الفلسطينية لكافة اجملتمعات
 

 :لدراس أهداف ا -3
 الكشف عن دور الوعي الثقايف أبمهية امللصق الفلسطيين يف نشر القضية الفلسطينية عاملياً. -
 التعرف على أهم العوامل اليت أثرت يف مستوى تطور فن امللصق الفلسطيين. -
 التعرف على مدى االهتمام الفلسطيين بفن امللصق على املستوى احمللي. -
 كوسيلة اتصال بصرية انجحة.التأكيد على أمهية فن امللصق الفلسطيين   -

 

 :منهجي  الدراس  -4
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة واثبات فرضيته أبن هناك دور هام للوعي الثقايف أبمهية 

 فن امللصق الفلسطيين يف نشر القضية الفلسطينية عاملياً.
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 ية، املكتب اإلقليمي لشرق البحرمنظمة الصحة العاملدليل التثقيف الصحي يف جمال الرعاية الصحية األولية، التثقيف الصحي من أجل الصحة،  )4( 

 .144، ص 1441، مصر، 1املتوسط، ط
 حافظة غزةرايضية، مبالعاجز، فؤاد وعساف، حممود، دور الرتبية الرتوكحية يف نشر الوعي الثقايف بني قلبة املدار  الثانوية، من وجهة نظر معلمي الرتبية ال )5 (

 .419، ص 1004اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( اجمللد السابع عشر، العدد األول، وسبل تطويره، جملة اجلامعة 

 :دراس حدود ال -9
 أبمهية امللصق يف نشر القضية الفلسطينية عاملياً.دور الوعي الثقايف احلد املوضوعي:  -
 منذ بداية الثورة الفلسطينية وحىت اليوم.احلد الزماين:  -
 .األراضي الفلسطينيةاحلد املكاين:  -
اقتصر جمتمع الدراسة مبجموعة قصدية من الوسط الفين التشكيلي الفلسطيين )فنان تشكيلي، احلد البشري:  -

مجيلة، أكادميي فنون مجيلة(، اضافة إىل عينة عشوائية من فئات اجملتمع مصمم جرافيك، خريج فنون 
 الفلسطيين.

 

 :دراس مصطةلحات ال -1
 الفلسطينية. نتاج احلركة التشكيلية الفلسطينية من امللصقاتاملةلصق الفةلسطيين:  -

عبارة عن صفحة مطبوعة من الورق أو الورق املقوى، تعرض يف مكان عام، وتنقل معظم امللصقات  يعرف أبنه "
رسالة بسيطة جتمع بني الكلمات والرسوم أو الصور، وقد تعلن امللصقات عن أحداث معينة من املسرحيات أو 

سياسية وهي إما ذات هدف  األفالم أو املعارض الفنية، كما ميكن أن تعلن عن منتجات جتارية، أو تبلغ رسالة
حتفيزي أو تثبيطي فالتحفيزي يثري يف النفس الرغبة يف شيء ما أو منتج معني والتثبيطي مهمته صرف النظر عن 

 .(4)شيء ما " 
اجلماهريي اإلقناعية اليت حتمل رسالة اعالمية البصري ويعرف الباحث امللصق أبنه " أحد وسائل االتصال  

تعلق أو تلصق، ويعرب عنها ابلصورة الفوتوغرافية أو الرسوم أو الكتابة أو كل أو بعض ذات فكرة ومضمون واحد 
من ذلك جمتمعًا بطريقة سهلة ومبسطة ملخاقبة بعض اجملتمعات املستهدفة بغرض حتقيق هدف حمدد يف تلك 

 اجملتمعات، ابإلضافة لقيمته اجلمالية ".
: "مدى إدراك الفرد ووعيه بدوره يف احملافظة على تراثه الثقايف، ومبادئه األصيلة، ومحايتها الوعي الثقايف  -

 .(5)من الشوائب؛ لتبقى خالية من أي أتثريات وافدة " 
 

ويقصد به الباحث جمتمع الدراسة ويتكون من: " فنان تشكيلي، لوسط الفين التشكيةلي الفةلسطيين: ا -



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 4, 2017 

 

7 
 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

 .مجيلة، أكادميي فنون مجيلة(مصمم جرافيك، قالب فنون 
 الدراسات السابق : -7

 دراسات هلا عالق  ابلوعي الثقايف:-أ
املؤمتر السنوي الثامن "التعليم وإدارته يف  أساليب تعزيز اهلوي  يف مواجه  اهليمن  الثقافي  "،الشرقاوي، مرمي، "  -

 (.1001مواجهة اهليمنة الثقافية" )
تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية؛ ملواجهة اهليمنة الثقافية يف ضوء  هدفت الدراسة إىل الكشف عن أساليب

الرؤية املعاصرة للتعليم، ولقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي النقدي، مث توصلت النتائج إىل أن هناك 
فية مها جزآن أساسيان من الكثري من القيم الثقافية حباجة إىل التطوير والتجديد، وأن مفهوم الثقافة واهلوية الثقا

 اهلوية القومية، وان اهليمنة الثقافية تعين: السيطرة على: األفكار واملعتقدات والعادات واملنجزات املادية.
 

" التةلوث الثقايف لدى الشباب يف اجملتمع الفةلسطيين ودور الرتبي  يف أبو دف، حممود واألغا، حممد،  -
 (.1001، )1، العدد4اجمللد جملة اجلامعة اإلسالمية،  مواجهته "،

هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى التلوث الثقايف لدى الشبا  الفلسطيين من وجهة نظر أعضاء 
اهليئة التدريسية ابجلامعات وعالقته ابملتغريات: ) اجلنس، الكلية، ومكان السكن( ولقد استخدم الباحثان املنهج 

لى عينة من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية بلغ عددها الوصفي التحليلي، وقد قبقت االستبانة ع
( ، كما أنه توجد %13.19( عضوا وقد أظهرت النتائج أن نسبة التلوث الثقايف لدى الشبا  قد بلغت )114)

 فروق ذات دالة إحصائية يف تقدير أفراد العينة ملستوى التلوث يعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث، وكذلك ملتغري
 الكلية وذلك لصاحل الكليات اإلنسانية، مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري مكان السكن.

 

- Teasdal, G.R, " Physical Education, Health Education and Recreations " 

ERIC, No: Ed 416038, (1997). 

ثقافية مغايرة، وملواجهة ذلك؛ منت حركة قوية هدفت الدراسة إىل توضيح أن العوملة قد جلبت معها أمناقًا 
يف منطقة )الباسفيك( اآلسيوي؛ لتعميم الثقافة احمللية واخلصوصية اجملتمعية وذلك من خالل برامج إعداد املعلمني 

 وهم بدورهم ينقلونه لطالهبم، وقد ارتكزت على عدد من الركائز، أمهها: هحىت يكسبوا ذلك االجتا
 العاملية. تثقافة احمللية مع ربطها ابملتغرياالتوسع يف نشر ال -
 فهم الذات والوالء للثقافة الوقنية، واهلوية الثقافية. -
 التأكيد على مفاهيم احلرية والتسامح. -
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 دراسات هلا عالق  بني املةلصق الفةلسطيين يف نشر القضي  الفةلسطيني  -ب
"، رسالة دكتوراه غري مبدأ املواطن  يف اجملتمع الكوييت"املةلصق املعاصر كمدخل لتأكيد عبد الرمحن الشراح،   -

 م(.1013جامعة حلوان، مصر، ) –منشورة، كلية الرتبية الفنية 
تناولت الدراسة موضوع قيم املواقنة وحتويلها من عناصر معنوية جمردة إىل عناصر جمردة مصورة مرئية ابستخدام     

عيل دور امللصقات احمللية يف احملافظة على اهلوية العربية واالسالمية عناصر وأسس الفنون البصرية، كما تناولت تف
للمجتمع الكوييت وأتكيد قيم االنتماء واملواقنة، إضافة إىل استخدام تقنيات وأساليب فنية معاصرة ومن بينها 

لة ( إلثراء تصميم امللصق الوقين يف دو Adobe Photoshopالربامج املتخصصة يف احلاسب اآليل مثل )
 الكويت.

 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:   
أن للملصقات دور فعال يف تعزيز مبدأ املواقنة مما يتطلب وعي املصمم بعناصر وقيم املواقنة والعمل على  -

 اجياد املعادل الشكلي هلا من أجل توظيفها يف ملصقات تعزز هذا اجلانب.
يف توصيل الرسالة اىل املتلقي مما يساهم يف زايدة أن للمعادل الشكلي لقيم ومكوانت املواقنة دور فعال  -

 الوعي بقيم املواقنة ومكوانهتا وتعزيز ذلك يف اجملتمع الكوييت.
أن هذه املعاجلات الفنية املعاصرة كان هلا أيضاً دور فعال يف تدعيم عرض رسالة امللصق وتقدميها بقوة ووضوح  -

 اىل املتلقي.
ية مألوفة لدى املتلقي وعناصر أخرى ذات داللة يف اجملتمع الكوييت قد ان استخدام عناصر من البيئة احملل -

ساهم بفعالية يف اضفاء البعد الوقين على حمتوى امللصقات وما تقدمه من رسائل وتعزيز هذا احملتوى وهذه 
 الرسائل يف خماقبة احلس واملشاعر الوقنية للمتلقي الكوييت.

طار اليت تواجه وقنه يساعده يف تصميم ملصقات تساهم يف حل أن وعي املصمم احمللي ابملشكالت واألخ -
 تلك املشكالت ومواجهة تلك األخطار.

" املنطةلقات الفكري  واجلمالي  لتصميم املةلصق ودورها يف تنمي  الوعي البيئي يف سةلطن  ابتسام املرزوقي -
 م(.1013ر، )جامعة حلوان، مص –رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية الفنية عمان"، 

تناولت الدراسة ألية وضع قواعد ومعايري واضحة تسهم يف فهم ودراسة األبعاد الفكرية واجلمالية اليت تتعلق    
بصياغة امللصق اإلعالين البيئي، وتناولت أيضًا حصر وتصنيف مشكالت البيئة يف سلطنة عمان، وصياغة أنساق 

بيئية للتواصل من خالهلا مع اآلخرين، ودراسة  رمزية يف لغة بصرية لتصبح مرجعًا ميكن عن  قريقه بناء ملصقات
مدى أتثري امللصق اإلعالين يف رفع الوعي البيئي لدى األفراد، إضافة إىل إجياد منطلقات فنية ومجالية وتقنية جديدة 
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 ر.تستند على دراسة احللول الفنية ابستخدام التكنولوجيا احلديثة )برامج اجلرافيك( لتصميم امللصق البيئي املعاص
 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:

إن امللصقات اإلعالنية البيئية تؤثر يف اجملتمع، وتتأثر بظروفه نتيجة العالقة املرتبطة ابلفرد مع البيئة، ودوره  -
 الكبري يف احملافظة عليها، وجتنب خماقرها.

البيئي يف اجملتمعات الدولية بشكل أمهية الوظيفة اإلعالمية والثقافية واإلرشادية والتوجيهية للملصق اإلعالين  -
 عام، واجملتمع العماين بشكل خاص.

أن قلة االهتمام بتفعيل الدور الكبري للملصقات اإلعالنية البيئية يف الوزارات والدوائر احلكومية املختصة  -
 بشئون البيئة والتغريات املناخية، ووزارة البلدايت اإلقليمية ومواد املياه بسلطنة عمان.

 

رسالة ماجستري غري "املةلصق ودوره يف التوعي  ابلقضي  الفةلسطيني  "دراس  اترخيي  حتةليةلي "، أبو شرخ آالء -
 م(.1011منشورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة حلوان، مصر، )

تناولت الدراسة أثر الواقع السياسي الفلسطيين على بنية امللصق السياسي الفلسطيين، كما تناولت املضامني 
والدالالت الفكرية للملصق السياسي الفلسطيين، وتناولت أيضاً حتديد القيم التعبريية واجلمالية للملصق الفلسطيين، 
إضافة إىل تقدمي جمموعة من أعمال الفنانني وحتليلها هبدف الكشف عن املضامني والدالالت الفكرية للملصق 

 الفلسطيين.
 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:

املواجهة واملقاومة والتشرد ومفاهيم حر  التحرير واالنتماء واالحنياز لوقن مسلو  وشعب عريب  أن أيدلوجية -
 مشرد أثرت على أعمال فناين امللصق الفلسطيين.

لقد كان لألحداث السياسية اليت مرت هبا فلسطني خالل القرن املاضي وحىت وقتنا احلاضر األثر الكبري على  -
 حيث الشكل واملضمون والدالالت الفكرية.بنية امللصق الفلسطيين من 

أن فن امللصق الفلسطيين استطاع يف فرتة وجيزة أبن يكون أحد أهم األدوات التعبريية واالعالمية الفعالة اليت  -
وثقت ملختلف املناسبات الوقنية )االنطالقة، يوم األرض، يوم األسري العمال، املرأة( واالحتفاء بشكل خاص 

 مليات املقاومة.بشهداء الثورة وع
حبث منشور "تفعيل دور املةلصق يف نشر الوعي النفسي والثقايف ابجملتمع املدين"، مساح عبد املوىل حسيين -

  م(.1011الدويل الثالث، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، القاهرة، ) –يف املؤمتر السنوي العريب الساد  
تناولت الدراسة الكشف عن إمكانية تفعيل دور امللصق يف نشر الوعي الفين والثقايف ابجملتمع املدين من  
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 .134م، القاهرة، ص 1441، 11أبو فرحة، حممد، دور امللصقات يف التنمية الريفي، جملة الدراسات اإلعالمية، العدد  )6( 
 .131(، ص1449معاصرة، رسالة ماجستري، كلية الفنون اجلميلة، مصر، )رؤية فنية  –عبد الكرمي، عمرو حممد، فن الدعاية واإلعالن  )7( 

 خالل تصميم قابع بريد مصري يعكس خصوصية البيئة والثقافة املصرية ويؤكد شخصيتها.
 وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:

ماهريي اليت تسهم بشكل فعال يف نشر الوعي أن امللصق )قابع الربيد( يعد أحد فنون االتصال البصري اجل -
 الفين والثقايف ابجملتمع املدين.

إىل جانب الوظيفة األساسية لطابع الربيد كسند للتخليص على الرسائل، كذلك فإنه يلعب دوره اهلام،   -
 كوسيلة تثقيفية وتربوية، وواحدة من فعاليات نشر الوعي الفين واجلمايل ابجملتمع.

املصري املعاصر ابلرغم من تنوع موضوعاته وجماالته التعبريية وتراثها وتعددها إال أنه هناك ندرة أن قابع الربيد  -
 واضحة يف تناول جمال هام وهو جمال الفنون الشعبية واحلرف التقليدية املصرية.

ثقايف ابجملتمع وبذلك تشري نتائج البحث إىل مدى فاعلية االستفادة من تفعيل دور امللصق يف نشر الوعي الفين وال
 املدين من خالل تصميم قابع بريد مصري.

 لةلدراس اإلطار املعريف اثنيا : 
إذا كانت وسائل االتصال ضرورية بوجه عام فإنه مما ال شك فيه أن تنمية اجملتمع احمللي تتطلب نوعية من  

وسائل االتصال جيب دراستها بعناية وحساسية شديدة، ابعتبار أن هذه اجملموعات احمللية هلا ظروفها االجتماعية 
تد جذورها إىل آالف السنني واليت تسهم إىل حد كبري واالقتصادية والثقافية مبا فيها من عادات وتقاليد وتراث ام
 .(6)يف تشكيل ثقافة أبنائهم، واجتاهاهتم وسلوكهم بوجه عام 

امللصق يعترب وسيلة مهمة ملا يتصف به من إمكانية التكرار واالتصال املستمر مع املتلقي، ويعرف امللصق أبنه: و 
"مطبوع على أفرخ من الورق يوضح على لوحات خشبية أو معدنية ذات مقاسات حمددة، يقصد به توصيل 

، فهو لغة بصرية معربة (7) سلوك املشاهد معلومة أو خرب أو فكرة من خالل لفت االنتباه لشيء يقصد به التأثري يف
معرفيًا وثقافياً، وتكمن القدرة التأثريية للملصق يف قدرته على جذ  انتباه املتلقي يف تفاصيله لتشجيعه على 

 االقالع على ما كحمله من مضامني لتحقيق رسالته وهدفه.
، بل كانت عبارة عن نشرات حتمل مثل ظهرت امللصقات يف أحناء عديدة من العامل لكنها مل تكن قصائد شعر

ملصقات يولو  قيصر، فقد كان يصدر نشرة يومية ويعلقها يف األماكن العامة ليعلم النا  أخبار الدولة، وكانت 
هناك ملصقات أخرى حتمل أوامر احلكام وتعليماهتم وأحكامهم، وما زالت هناك العديد من صور امللصقات يف 
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 .44-49(، ص1441شكري، عبد اجمليد، االتصال اجلماهريي الواقع واملستقبل "مدخل"، دار العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، )  )8(
شور يف صحيفة احلياة، السياسي والقضية الفلسطينية، مقال منالناصري، رافع، فن امللصق دخل احلركة التشكيلية العربية من اب  النضال  )9(

 .11(، ص1001)  14044العدد

لصقات القدمية اليت يطلب فيها العثور على مذنب هار  من العدالة، كما توجد يف عصران احلاضر، وهي نفس امل
املعاهد واجلامعات ودور احلكمة واألندية الرايضية واالجتماعية والثقافية، واملراكز الصحية، وما تصدره مجاعات 

 .(8)املعارضة والثوار من منشورات حتريضية 
اعة وتقنياهتا املختلفة، تزامن ظهوره وتطوره مع تطور فن الطباعة، وهو فن امللصق هو فن وثيق الصلة بفن الطبو 

ما استمرت عليه احلال حىت يومنا هذا. ذلك أن امللصق إعالن يُطبع ويُلصق على اجلدران، تتألف صورته من 
أو معلومات، مفردات فنية رمزية وداللية مصحوبة بعبارات مكتوبة. أما اهلدف منه، فهو الرتويج ألفكار أو قضااي 

اجتماعية وسياسية وثقافية وجتارية، وختتلف وسائل إنتاجه وقباعته من بلد إىل آخر حبسب التطور التقين والثقايف 
 .(9) والفين لذلك البلد

كما أن الفنانون العراقيون كان هلم دور رئيس وفاعل يف تطور امللصق العريب أايم ازدهاره يف الستينات 
املاضي، ومل يكن دورهم مقتصرًا على إنتاجه واستخدامه وسيلة لنشر الوعي الثقايف والسبعينات من القرن 

 والسياسي، بل أداة لتطوير الذائقة البصرية والفنية لدى اجلماهري.
اهتم الفنانني واملصممني العراقيني ابمللصقات الثقافية واالجتماعية، وكان هلم اهتمام خاص ابمللصقات 

ة الفلسطينية على رأ  تلك االهتمامات. مل متر مناسبة وقنية أو فنية أو ثقافية إال وكان السياسية، وكانت القضي
 امللصق جزءاً من براجمها سواء املرسوم منها أو املطبوع، وكان موضوع فلسطني من أول تلك املواضيع.

لة الذي أبدع قالبه وإنتاجه يف برامج الدراسة الفنية، وخصوصًا يف معهد الفنون اجلميودخل تصميم امللصق 
م أثناء انعقاد الدورة األوىل لبينايل الفن 1474هبذا الفن واستحقوا قباعة ملصقاهتم من جانب وزارة اإلعالم عام 

 العريب يف بغداد، وخّصص جزء كبري من هذه امللصقات لقضية فلسطني واملقاومة الفلسطينية الساخنة آنذاك.
لثقايف العراقي يف لندن معرضاً دولياً أقلق عليه اسم "معرض بغداد العاملي م أيضاً، نظّم املركز ا1474ويف عام 

األول للملصقات" وانعقدت الدورة األوىل حتت عنوان "فلسطني والعامل الثالث"، وأقيم على قاعة املركز يف لندن 
أب  به من فناين امللصق أواًل، مث على قاعة املتحف الوقين للفن احلديث يف بغداد الحقاً، وقد شارك فيه عدد ال 

العامليني والعر ، وحصل املتميزون منهم على جوائز مادية وتقديرية منحتها هلم جلنة حتكيم دولية ضّمت أشهر 
الفنانني. لقد كان هذا البينايل حداثً مهمًا يف اتريخ الفن العريب املعاصر، ألنه املعرض العريب األول من نوعه على 

مّثل االتصال الفين املباشر مع فناين العامل، ومجعهم للتعبري عن موضوع واحد، هو العامل  املستوى العاملي، وألنه
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 .11املرجع سابق، ص )10(
(، 1447عادل، عبري، التصميم ابملشاركة وأثره على فاعلية امللصق اإلعالين، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة حلوان، كلية الرتبية، مصر، ) )11(
 .10ص

(12) Biennale in Warsaw, The First International Poster, Warsaw Publishing Press, Warsaw, 1966, 

P1. 
 .000، ص(0222، القاهرة، )5احليلة، حممد حممود، تصميم وانتاج الوسائل التعليمية، ط )13(

(14) Encyclopedia bretanic 15th ed p44 – communication (1960), p 316. 

 .(10)الثالث وقضاايه، وأمهها قضية فلسطني 
ويف هذا اإلقار يرى الباحث أننا اليوم أبمس احلاجة إىل امللصق الصادق املعرب عن قضااي أمتنا املصريية واليت 

   تتعاظم يوماً بعد يوم.
 مفهوم املةلصق: -1

يعرف امللصق لغواًي من لصق لصقاً، الشيء ابلشيء: لزق به، وهو أيضًا "عبارة عن تصميم مطبوع من  
الورق يلصق على لوحات معدنية أو خشبية أو على اجلدران، ويقصد منه توصيل معلومة أو خربًا لتقومي سلوك 

وتكنولوجي مساير اجتماعي واسع املدى من خالل املتلقي، وامللصق يف نفس الوقت عبارة عن تطور تشكيلي 
 .(11) "تسجيل املعلومات واألحداث

م، أبنه "خملوق 1411اعترب امللصق بينايل وهو أول معرض عاملي لفن امللصقات الذي أقيم يف وارسو عام   
 .(12)بروحني، يؤثر على املشاهدة من خالل جودته الفنية وقيمته الوظيفية" 

نه "عبارة عن رمسة أو صورة أو كاريكاتري يعا ج هدفًا واحدًا يف اجملال االنفعايل يف الغلب، كما مت تعريفه أب  
وذلك لتغري االجتاه إىل األفضل والتأثري يف السلوك، مثل احملافظة على النظافة، اقاعة القوانني أو احلث على القيام 

  .(13)بعمل، أو لتحقيق هدف معني 
وتعرف دائرة املعارف الربيطانية امللصق أبنه "عبارة عن تنويه أو تنبيه يعرض للجمهور ومصمم ليفهم من   

النظرة األوىل، وهو يف العادة يوظف لإلعالن يف املناسبات واألنشطة، واملنتجات واخلدمات، وجيب يف امللصق أن 
رة، وأن يناقش يف حميط تكثر فيه املشتتات البصرية وهو جيمع بني التأثري البصري والفوري والرسالة االعالمية املختص

ابلرغم من ذلك ينجح يف توصيل الرسالة أو املعلومة للمشاهدة ابلسرعة والكفاءة املطلوبة ويعترب تصميم امللصق 
 .(14)حتدي للفنان، فباإلضافة لقيمته الوظيفية له قيمة مجالية موازية 

بارة عن لوحات مصورة على صحائف كبرية من الورق تلصق داخل ويعرف منري حجا  امللصقات أبهنا "ع  
اقارات خشبية تعلق على جدران أو على جوانب الطرق ومداخل املدن واملواقع اجلماهريية واملعارض واملتاحف، 
وهي تعتمد على ضوء الشمس يف مشاهدهتا وعلى الضوء الذي يتخلل بعضها للمشاهدة الليلية، وعادة يتضمن 
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 .002، ص (0222منري، اإلعالم والتنمية الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، )حجا ، حممد  )15(
 .581حجا ، مرجع سابق، ص  )16(
فلسطني،  ، رسالة ماجستري غري منشورة،درغام، شحدة. عالقة الشكل ابملضمون وكيفية االستفادة منها يف تعلم فن امللصق الوقين. )الفلسطيين )17(
 .4(، ص1001)
، العدد الثامن 14اجمللد،  ر، جملة كلية الرتبية اإلسالمية،(، حبث منشو منوذجاغزوان، معتز عناد، سرايلية اخلطا  البصري يف التصميم الطباعي )امللصق  )18(

 .999م، ص 1013والسبعون، جامعة بغداد، كلية الفنون اجلميلة، 

ع إىل كرة يعرب عنها ابلرسوم وبكتابة بطريقة سهلة وفعالة ومركزة جتذ  االنتباه وتثري االهتمام وتدفامللصق ف
 .(15) االنفعال أو أداء عمل معني

 

 الدور واألمهي : -1
تعترب الفنون املرئية وسيلة من وسائل االتصال )غري اللفظي( األخرى اليت ال يستغىن عنها خبري االتصال،   

مقدمة وسائل االتصال )غري اللفظي( اليت حتظى جباذبية خاصة لدى فئات مجاهري عديدة، كما أهنا تعمر  وأتيت يف 
كثريًا وهي كلها وسائل اتصالية تنقل معاين ودالالت معينة للجمهور املستهدف، هلذه األمهية اعتربت الصور 

تصال بصورة عامة أم ابلنسبة مليدان اإلعالم، الفوتوغرافية والرسوم من أهم وسائل التعبري األخرى سواء ابلنسبة لال
ويف حاالت كثرية تكون الصورة أكثر إقناعًا وأتثريًا من آالف الكلمات كما تعترب دعامة أساسية هلذه الكلمات 

 .(16) وبرهاانً قوايً يؤكد مضمون الرسالة اللفظية
ة، وهو عنصر فعلي لتوسيع املعارف ويؤثر امللصق أبنواعه املختلفة بشكل مباشر يف احلياة االجتماعي   

السياسية والثقافية، جتعل من الصعب مقاومتها من قبل األفكار املضادة وابعتبارمها أكثر من ورق ملون وانفعال 
النفسي(، إىل جانب الوعي السياسي  –احلسي  –فين مرئي، وابلتايل فهما وسيلة لتحقيق الوعي الفين )الذوقي 

ط فن امللصق ابجلمهور يتطلب ارتباقًا مباشرًا ابلبيئة االجتماعية اليت تشتعل فيها محاسة واالجتماعي، ولعل ارتبا
اجلماهري واملكان املالئم لوالدة الفن اإلعالين، ومن خالل ذلك يساهم هذا النوع من الفنون يف مهمة توسيع 

كثر مقدرة على عكس صورة اجملتمع إىل املدارك الفردية ودجمها يف حياة أكثر سعة وأعم وأكثر مشواًل فيكوان بذلك أ
، ولعل التطور الديناميكي جملتمعنا املعاصر يتطلب فناً مواكبًا ومعرباً ومتجدداً وبناًء (17)جانب ما له من أتثري عليه 

على تلك التطورات فإن فن امللصق أصبح من الفنون املهمة والضرورية للمجتمعات االنسانية ابعتباره أداة إعالمية 
 ة تزودان ابملعلومات املختلفة وكوسيلة اتصالية مساعدة ومكملة مع وسائل االتصال األخرى.قوي
ويعتقد الباحث أن امللصقات من وسائل االتصال اليت تلعب دورًا له وظيفة فعالة يف خماقبة اجملتمعات   

سيطة وقليلة تعرب عن فكرة واألفراد حمليًا وعاملياً، حيث ختاقبهم بواسطة ما حتمله من صور ورسوم وكتاابت ب
 .(18)الرسالة اليت كحملها امللصق إليهم، حيث ميكن جلميع أفراد اجملتمعات من فهم حمتواها ومضموهنا 
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اجلميلة والتطبيقية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، اخلرقوم، السودان، )د ت(، عثمان، علي، رئيس قسم التصميم االيضاحي، كلية الفنون  )19(

 )مقابلة(.
 .147-141أبو فرحة، مرجع سابق، ص  )20(

احمليطة هبم صحية أو  وللملصقات أمهية ابلغة عند استخدامها يف حتذير أفراد اجملتمعات احمللية من األخطار
سلوكية أو زراعية، كما أهنا تعمل على توجيه أفراد اجملتمعات ابلفرص واحللول املتاحة أماههم حلل مشكالهتم 
ولتحسني ظروفهم املعيشية وإقناعهم ابألفكار واملعلومات واآلراء احلديثة حيث تتأثر عملية نشر األفكار 

أن تكون املعلومات اليت ينقلها امللصق إىل أفراد اجملتمع احمللي مقبولة لديهم االجتماعية السائدة يف اجملتمع لذا جيب 
وأن تتمشى مع حاجاهتم الشخصية وعاداهتم وميوهلم وجيب أن تكون املعلومات واألفكار اجلديدة واضحة ال لبس 

 ، مقابلة(.1001)عثمان، (19)فيها وال غموض 
ق دورًا مهمًا يف إقناع أفراد اجملتمع ابملشاركة يف مواجهة وتلعب عملية االستثارة اليت يقوم هبا امللص 

املشكالت والتحدايت اليت تعوق تقدم جمتمعهم، وتعد عملية االستثارة من اخلطوات املهمة اليت ختلق املناخ املالئم 
ملية انتشار هذه لإلقناع ابألفكار اجلديدة املستحدثة، فعندما يتأثر الفرد مبا كحمله امللصق من أفكار جديدة فإن ع

األفكار أو االبتكارات احلديثة تبدأ من مصدرها لتنتقل إىل إخراج اجملتمع، ألهنا قد تتضمن أحالمًا وآمااًل عند 
أفراد اجملتمع أو األبناء أو تتضمن هذه األفكار حركات اجتماعية أو تقاليد أو برامج معينة كتنظيم األسرة أو 

أو تتضمن معلومات عن أنواع البذور املنتقاة أو محلة صحية أو أساليب جديدة  االدخار أو تطوير أساليب الزراعة
 (20) للعالج
تكمن أمهّية امللصق يف شحذ واستنهاض املشاعر ظهر هذا الّتوجه الفين قبل مئيت سنة وانتشر يف العديد  

من الدول الغربية وكان هدفه جتارايً، دعائياً، سياسياً، عرف تطوراً واضحاً بعد انتشار الطّباعة امللّونة خاصة يف سنة 
يثة الرمزيّة والتكعيبية، هذا عاملياً أما اتريخ أول ملصق فلسطيين مع الفرنسيني إثر انتشار املدار  الفنية احلد 1970

فيذكر الفنان والباحث والكاتب العريب األمريكي "فائق عويس" صاحب جمّلد "موسوعة الفنانني األمريكيني العر " 
عن  والذي يعد دراسة عن فن امللصقات، أن أول ملصق سياسي فلسطيين ظهر منتصف الثالثينات وكان يعرّب 

وحدة الشعب الفلسطيين يف مواجهة االحتالل الربيطاين واملخّططات الصهيونية ويظهر بعض الرموز ومنها اهلالل 
مع اتقاد أوىل  1419والصليب األمحر تعبرياً عن وحدهتما، وتعود البداية احلقيقّية لفن امللصق الفلسطيين إىل سنة 

لتحرير الفلسطينّية إبصدار ملصقات احتوت رسومات بعض شرارات الثورة الفلسطينّية، حيث قامت منّظمة ا
الفنانني أمثال "إمساعيل مشّوط" ومتام األكحل، ومع هناية السّتينات وظهور خمتلف الفصائل الفلسطينّية وأتسيس 

رّب عن تنافس االحتاد العام للفنانني التشكيليني الفلسطينيني تطور هذا الفن من الناحية اجلمالّية الفنّية والرمزية إذ ع
سياسي وثورة موحدة اهلدف بني منظمة التحرير والفصائل التابعة هلا، ويف مرحلة السبعينات والثمانينات وإثر 
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(21) http://benfatmabochra.blogspot.com/2010/10/blog-post_2800.html?view=magazine.   

االعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية وانتشار مكاتبها يف أحناء العامل وازدايد املناسبات الوقنية والعملّية ضد 
دة واملعربة مباشرة ليتحول امللصق إىل سالح إعالمي ملختلف املناسبات االحتالل تضاعف إنتاج امللصقات املسان

مثل االنطالقة، يوم األرض، يوم األسري، يوم العمال، يوم النضال، كما كان كحث الشعب على االلتفاف حول 
األخرى املنّظمة وفصائلها وكسب الرأي العام الداخلي واخلارجي وخلق التواصل بني الشعب الفلسطيين والشعو  

يف العامل، إضافة إىل متجيد الشهداء والعمليات العسكرية وخلق روح املنافسة بني خمتلف الفصائل الفلسطينّية 
ومعايشة األحداث واملشاركة الفنّية فيها، فكان امللصق يعرّب ببساقة عن احلق الفلسطيين يف العودة واملقاومة 

ة، فاحلركة الفلسطينّية استفادت كثريًا من امللصق الذي حّقق هلا تواصالً املشروعة ليتحّول مع األاّيم إىل قيمة اترخييّ 
مع العامل خاصة جبلب متعاقفني عر  وأجانب كانت هلم بصمتهم يف فن امللصق لعل أبرزهم جهاد منصور أو 

ينية وعاش يف لبنان و حتديدًا يف قلب املخّيمات الفلسط 1474"مارك رودن" الذي خرج من وقنه سويسرا سنة 
ليتفاعل مع قضّية الاّلجئني و يتشّجع إلجناز ملصقات متعّددة صادقة وعفويّة التعبري احتوت مقدرة فنّية واضحة 

  .عكست املنطق اجلمايل للمضمون الفكري
واهلدف األساسي لفن امللصق وهذا الّتوجه أفرز حركة تضامن عاملّية مع الّشعب الفلسطيين، وأثّر على عدة 

فظهرت تقنيات الرسم والتلوين والتصوير الضوئي  ليربز فنانون من أمثال غازي نعيم، سليمان  فنانني آخرين
منصور، زهدي العدوي، حلمي التوين، أديب خليل، علي فرزات، عوض عمايري، حممد أبو صبح و غريهم تركوا 

ملوقف بشكل له كل مقومات أقوى امللصقات قيمة اّتسمت ابلوضوح وقّدمت حركة فنّية داخلّية مباشرة تعلن عن ا
 العمل التشكيلي رغم بساقة املوارد والتقنيات، مما جعله يتجاوز بقّية الفنون يف سرعة االنتشار.

إىل مرحلة امللصق الفلسطيين الذي كان وال يزال شاهداً على فرتة مهّمة  1440 – 1419حتولت مرحلة 
كما ذكر األستاذ فائق عويس "من أهم امللصقات   من اتريخ النضال، اقتحم كل بيت وكل خمّيم ومهجر، فهو

السياسية العاملية احتوى إبداعًا فنيًا وعرّب برموز غري معقّدة مفهومة ومقنعة هو إرث يستحق أن نصدح به عربياً 
وعامليًا حىت ال ينسى وال يتجمد ويتحدى العدو املقّنع الساعي إىل قمس اهلويّة وتعتيم الصورة النضالية فملصق 

 يوم أصبح جمرد صورة جتمع بسرعة دون اعتبار ملا سترتكه من أثر".ال
لقد أسست امللصقات لغة فنّية حتّدثت عن التقتيل والتهجري واإلابدة والتنكيل واالغتصا  وخرق املواثيق    

مل تزده إال الدولّية، فخلقت إيديولوجيا كفاحية خالدة الزالت تسرد ما عاانه ويعانيه الشعب الفلسطيين من وحشّية 
 .(21) عناداً وبذالً وتشبثاً مببدأ املقاومة.

 
 
 

http://benfatmabochra.blogspot.com/2010/10/blog-post_2800.html?view=magazine
http://benfatmabochra.blogspot.com/2010/10/blog-post_2800.html?view=magazine
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 .134أبو فرحة، مرجع سابق، ص  )22(
، 1001، 1سالمة، عبد احلافظ، التصميم، الوسائل التعليمية وانتاجها لذوي االحتياجات اخلاصة، دار اليازوري، العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط )23(

 .191ص 
  .1441، 1مدخل حتليلي ظاهريت، املركز الثقايف العريب، لبنان، بريوت، ط املاكري، حممد، الشكل واخلطا ،  (24)

 أمهي  املةلصق الفةلسطيين يف تعزيز التوعي  الثقافي : -3
ال كحتاج امللصق إىل درجة معينة من التعليم والثقافة لدى األفراد يف اجملتمعات احمللية اليت تنتشر فيها  -

حتتاج من املتلقي درجة من الثقافة والتعليم، وهلذا فإن الرسالة اليت األمية، ابعتبار أن الوسائل اإلعالمية األخرى 
 حتملها امللصقات تنفذ إىل عقل املتعلم واألمي.

أتثريه دائم وبعيد املدى، مبعىن أن أثر امللصق يف إاثرة الوعي ال يتوقف على فرتة زمنية، بل ميتد هذا األثر  -
م األخرى اليت ينتهي أثرها ابنتهاء البث أو اإلرسال أو قاملا كان امللصق موجود على عكس وسائل اإلعال

 الصدور.
توجد خصوصية للملصقات، مبعىن أن كل فرد يشعر أبن رسالة امللصق موجهة له بعكس وسائل اإلعالم  -

البصرية األخرى اليت يضطر الفرد إىل مشاركة اآلخرين له يف املشاهدة وكذلك مشاركة املوضوعات والربامج املذاعة 
 .(22)ألخرى وتزامحها للربامج املفضل لدية وتتابعها املستمر الذي يشكل تشوشاً وتشتيتاً لالنتباه ا
تعدد مرات املشاهدة، حيث ميكن للفرد مشاهدة امللصق عدة مرات والرتكيز على النقاط املهمة فيه،  -

 ن املشاهد.ومراجعته مرات أخرى، مما يساعد على تثبيت املعلومات اليت كحملها امللصق يف ذه
اختبار جمموعات األفراد الذين ميكن توجيه امللصق إليهم، عكس وسائل اإلعالم األخرى اليت خترج رسالتها  -

اإلعالمية إىل أفراد اجملتمع عامة دون ختصيص أو تفرقة بني ريف أو حضر أو بدو، ودون مراعاة للثقافات الفرعية 
 للمجتمعات احمللية.

وم به الفرد للتعرف على العامل احمليط به، وبواسطة هذا النشاط يتحقق تكيف يعد اإلدراك "نشاط نفسي يق -
لذا تضم املثريات املدركة رسالة اتصالية تعكس داللة ما خالل تنظيم بناءها ؛ (23)مع البيئة اليت يعيش فيها" 

إلدراك قبل أن جيري الفاعل يف التصميم، وتؤدي انتقائيتها )األشكال( دورًا يف لغة االنتباه، من مث التشبع اب
شطالت( من "أن كل إدراك هو كل شامل" االنتقال واحلركة حنو املواضع األخرى ... وهذا ما أكدته )نظرية اجل

 .(24)فاملتلقي يدرك الشكل كمجموعة بنائية ال فاصل بني عناصرها، أي يدركها كوهنا وحدة متكاملة مغلقة 
يعترب امللصق السياسي أحد أكثر أنواع االتصال السياسي أتثرياً على الشعو  واجملتمعات "فهو أحد أشكال  -
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.Tamo Rodrek: “How we see the world”, New York, printed by Rodrek Tamo (2000), p 201 )25( 
 (، )مقابلة(.UNFPAوزيري، أبو بكر، خبري اتصايل بصندوق األمم املتحدة لإلسكان ) )26(
معة عبد هللا، دور امللصق يف معاجلة بعض الظواهر السلوكية يف اجملتمع، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية قسم الرتبية الفنية، جاعسريي، عصام  )27(

 (.1419أم القرى، مكة املكرمة، السعودية، )
 .   33، ص 1440ابو قالب، حممد سعيد، علم النفس الفين، مطابع التعليم العايل، املوصل،  )28(

فن امللصق، وهو وسيلة بصرية فعالة، تستخدم للتأثري يف املتلقي واستمالته إىل فكرة أو عقيدة معينة أو اجتاه معني، 
 (25)ن وكتاابت تعرب عن فكرة امللصق" حبيث تكون عناصر امللصق السياسي كلها من أشكال وألوا

تساعد اإلمكانيات الفنية والطباعية للملصقات على جذ  مزيد من االنتباه وإاثرة االهتمام لدى املشاهدين  -
 .(26)مبا حتمله من أفكار ورموز وألوان وموضوعات متكن املتعلمني وغري املتعلمني من فهمها 

الوسائل األخرى وسهولة استخدام امللصقات يف شىت املواقف قلة تكلفة إنتاجها مقارنة بتكلفة إنتاج  -
 االتصالية ويف خمتلف األماكن العامة اليت يرتدد عليها مجهور املشاهدين.

معاجلة املظاهر السلوكية املتعلقة بتصرفات وأفعال بعض أفراد اجملتمع سواء تلك السلوكيات يراد غرسها  -
هلا أن تتنامى وتتزايد، ويرغب املسؤولون وعقالء اجملتمع من خنبة املثقفني  ودعمها ابعتبارها سلوكيات إجيابية يراد

واإلعالميني دعم السلوكيات اخلاصة ابآلدا  لعامة واخلاصة وحتقيق مقاصد الشريعة والتزام ابألنظمة والقوانني 
ق اخلاصة والعامة والوفاء وإتباع أسلو  حياة سليم والتحلي ابألخالقيات احلميدة واآلدا  اإلسالمية ومعرفة احلقو 
 ابلواجبات والتعامل مع آلخرين أبسلو  حضاري، وزايدة احلب والوالء للدين والوقن.

زهيد التكلفة قياساً ببقية وسائل االتصال املرئي، كما له القدرة على جذ  االنتباه ولفت النظر ملا كحتويه من  -
لوان والكتاابت والصور والرسوم الرموز، ميكن توظيفها بطرق قيمًا فنية ميكن االستفادة منها مجاليًا كاخلطوط واأل

مدروسة علميًا وفق أحدث الدراسات واألحباث والنظرايت العلمية والنفسية والرتبوية واجلمالية والفنية واإلبداعية 
(27). 
األخرى  يعد امللصق أحد أهم أركان الفن من حيث هو ظاهرة اجتماعية ال تقل أمهية عن أساليب املواجهات -

يف إحداث التكامل النفسي والفكري واالجتماعي، وعلم النفس يدر  السلوك أو النشاط اإلنساين والفن هو 
أحد األنشطة اإلنسانية، وعليه فإن هذا النشاط يكون موضوعًا ألحد فروع علم النفس، ويستهدف دراسة 

لصق(، ودور العوامل العقلية والنفسية واالجتماعية األسبا  والعوامل الكامنة وراء العمل الفين أو النشاط الفين )امل
 . (28)وتفاعلها من أجل الوصول إىل إنتاج أو تكوين عمل، وما يرتكه هذا العمل من آاثر نفسية يف توجيه املتلقني 
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 .1411امساعيل، عز الدين، التفسري النفسي لألد ، دار العودة، بريوت،  )29(
 139-133، 1473، 1حسني، مسري حممد، مداخل االعالن، مصر، القاهرة، ط )30(
 .197م ، ص 1449، 1الغامني، عبد اجلبار منديل، "االعالن بني النظرية والتطبيق"، دار اليازوري، عمان، ط )31(
 .99(، ص1441صاحل حممد، وسائل االتصال املطبوع وأثرها على اجملتمعات احلديثة، رسالة دكتوراه، كلية الفنون اجلميلة، مصر، ) عبد املعطي، )32(

العالقة بني النفس والفن ال حتتاج إىل إثبات فالنفس تصنع الفن، وكذلك يصنع الفن النفس، النفس جتمع  -
بكامل امتدادها التارخيي وحضورها اآلين أقراف احلياة، والفن يراتد حقائق احلياة لكي يضيء جوانب النفس، 

احلياة، إهنا دائرة ال يفرتق قرفاها إال لكي والنفس اليت تتلقى احلياة لتصنع الفن هي النفس اليت تتلقى لتصنع 
 . (29)يلتقيا، وحني يلتقيان يظهر املعىن، وال يعرف اإلنسان نفسه إال حني يعرف املعىن 

القيمة التوثيقية لفن امللصق، وهو أداة أتثري فاعلة لتغيري مسار األحداث، فضال عن كونه رمزاً توثيقياً حليثيات  -
 اء الفين حداثً وشاهداً يف مسار التاريخ. األحداث، وبذلك يكون العط

التأثري النفسي يف املتلقي بوصفه رسالة يسعى املصمم أو الرسام من خالله إىل استمالة أهواء املتلقي والتعرف  -
على رغباته احلسية وابتكار ما ميكن أن يثري رغباته، إذ متثل االبتكارات الفنية يف امللصق اليت كحققها املصمم انجتة 

ن تصوراته لالستجابة حنو موضوع ما مبا ميلكه من خربة عملية على ترمجة أفكاره ورغبته يف حتقيق انسجامها مع ع
الواقع وتوافقها مع أهدافه يف أاثره مرئية فاعلة من شأهنا الرسوخ يف ذاكرة املتلقي وحتفيز أحاسيسه يف إدراك 

 .(30) مضمون الرسالة اإلعالمية
 الفن النفس واجملتمع، تكشف أبعاد العالقة بني الفن والتعلم واالتصال، الن الفن يعّد العالقات الدينامية بني -

عنصرًا أساسيًا يف معادلة التفاعل االجتماعي من خالل التأثر والتأثري املتبادلني اليت تقوم على عملية االتصال 
(31) املتلقي. –امللصق  –املستقبل، أي الفنان  –الرسالة  –بعناصرها املختلفة: املصدر 

. 
سياسياً ترجع قوة امللصق يف كونه أكثر األشكال اجلرافيكية أتثرياً ألنه يستهدف برسالته التوعوية هدم الصور  -

الراسخة يف املخيلة وتعزيز صور أخرى ال تزال حباجة لتأكيد فهو وسيلة هامة من وسائل توسيع املعارف السياسية 
، وهو بذلك يؤثر يف مستويني (32) خمتصرة ذات قدرة على جذ  االنتباهملا ميتلكه من مؤثرات بصرية مركزة و 

الصورة والكلمة لذا يستطيع أن خيلق انفعااًل فنياً مرئيًا جبانب حتقيق اهلدف األساسي املعرب عنه، ومع هذه األمهية 
تمام الكايف من قبل القصوى للملصق السياسي ودوره يف رصد الصراع جتاه القضااي املختلفة إال أنه مل يلق االه

املصممني مقارنة بغريه من أشكال امللصقات األخرى كامللصقات التجارية على سبيل املثال، ولذلك كان ال بد 
من إلقاء الضوء على بداايته والتغريات اليت قرأت عليه من حيث الشكل واملضمون ومدى أتثريه ابلظروف 

 وقتنا احلاضر، للوقوف على أمهيته ورصد مدى قدرته على تنمية االجتماعية والسياسية يف حميطه منذ املاضي وحىت
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(33) John, Robert: “Politics in art” fourth edition, Grow – Hill, Inc, (2003), p 112. 
(34)  John, p 220. 
(35) http://www.alghad.com/news.  
(36) http://ucipliban.org/Arabic/index 
(37) Hoffman, David L: “The cultured norms of soviet modernity (1917-1941), New York, 

Cornell University, (2003), p 205. 

الوعي وحتقيق االقناع وتطوير الثقافة البصرية للمتلقي من خالل مفرداته ورموزه التشكيلية اليت يتوجه هبا الثقافات 
والتحريضية وسيلة  والشرائح املختلفة من أجل ترسيخ فكرة معينة يف وجداهنم، على اعتبار أنه بتوجيهاهتم التوعوية

 .(33) إعالنية ذات فاعلية قوية
مر امللصق السياسي بتغريات عديدة ذات صلة وثيقة بطبيعة الظروف السياسية واالجتماعية والتارخيية اليت  -

شهدهتا البالد وأصبح سالحًا إعالميًا وتعبريايً، فنجده يعرب من خالل اخلط واللون والصورة والكلمة عن اجلوانب 
ة للقضااي بشكل فيه إصرار على نشر مضامينه والتعريف أبمهية قضاايه على اوسع نطاق، وبرغم استمرار املختلف

ضراوة امللصق السياسي الفلسطيين حىت وقتنا احلاضر، خاصة بعد انطالق الثورة الفلسطينية حيث متيز بوضوح 
ة وصورة األقصى والفدائي والعلم احملتوى وبساقة الشكل الذي اعتمد على عناصر تشكيلية قوية مثل الكوفي

 . )34(الفلسطيين، واليت جعلت منه فناً نضالياً ودعوة حتريضية للتعاقف واملسامهة يف كافة بقاع األرض
يلعب امللصق دورًا رئيسيًا السياسي هو اختاذه موقفًا من قضية سياسية ساخنة جيري تداوهلا يف مرحلة زمنية  -

الوسيلة من مكان آلخر، وقد تلجأ بعض الدول إىل إنفاق جزء كبري من ميزانيتها معينة، ويتفاوت توظيف هذه 
إلنتاج تلك امللصقات وملحقاهتا مما قد يؤدي يف كثري من األحيان إىل نتائج عكسية، حيث ينصرف النا  عنها 

 .(35) وميلوهنا بسبب حماصرهتا هلم بشعارات قد تتجاوز األحداث
تواكب عصرية اإلنسان وتطور عقليته وأمهية هذا االستخدام احلضاري يهدف  يعترب امللصق السياسي ظاهرة -

إىل التأثري على الرأي العام، ويساهم يف التنشئة السياسية من خالل قرح مفاهيم جديدة يكتسب من خالهلا 
ت تنتقل من الشبا  معلومات وسلوكيات من البيئة السياسية اليت حتيط بتلك املمارسات السياسية، وهذه املمارسا

 .(36) جيل آلخر كجزء من الثقافة السياسية
رغم ارتباط فن امللصق بداية ابلرتويج السياحي والتجاري، إال أن أشكاله قد توزعت على العديد من امليادين  -

السياسية واالجتماعية منذ بداايت القرن املاضي، وقد احتل امللصق السياسي الذي ارتبط ابلتحوالت واألحداث 
ية معربًا عن معاانة الشعو  وأحالمها يف االستقالل والتحرر من الظلم واالضطهاد مكان الصدارة حمققاً السياس

حضورًا استثنائيًا غري مسبوق على مستوى الفاعلية واالنتشار ما مكنه من التأثري والتحريض يف معظم احلرو  
 .(37) والثورات الشعبية اليت عرفتها العديد من دول العامل

http://www.alghad.com/news
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(38) Barnicoat, John: “Posters, a concise history”, printed by arts Graficas Toledo S.A, (1999), p 

242. 
(39) Fred, Larry: “The Language of poste “, Grow – Hill international Companies, Inc, (2003), p 

113. 
 بلة(.(، )مقاUNFPAوزيري، أبو بكر، خبري اتصايل بصندوق األمم املتحدة لإلسكان ) )40(
 املرجع السابق. )41(

دف امللصق السياسي يف املقام األول تبين قضااي التحرر والسالم والتنديد بقوة الشر والعدوان، فغدا ه -
سالحًا فعااًل بوصفه خطااًب بصراًي إىل مجيع الفئات االجتماعية بشرائحها املختلفة، وقد كان هذا النوع من 

والسياسية يف العامل كله، وكانت بداايته  امللصقات ابلغ األثر يف العديد من احلرو  والصراعات االجتماعية
واضحة بشكل خاص مع احلربني العامليتني األوىل والثانية، وكانت أمهيته بنفس أمهية امللصقات التجارية يف ذلك 

 .)38(الوقت 
يف فرتة احلرو  تناول امللصق السياسي الرتويج ملواضيع الصراع بني األقراف والنتائج املرتتبة على هذه  -
  وآاثر الدمار الذي يلحق هبا فيظهر من الناحية الشكلية غنيًا بكثري من الرموز التشكيلية املعربة عن احلرو 

احلر ، مثل صور اجلنود وقت القتال أو األعالم أو معدات احلر ، ابإلضافة آلاثر الدمار واخلسائر اليت تلحق 
األساسية للملصقات السياسية يف تلك الفرتة ابلنا  أثناء احلرو  فكانت هذه العناصر تشكل البنية الشكلية 

.وهنا تربز أمهية اختيار واستعمال الوسائل على أسا  مقدرة  (39) فهي عناصر معربة بشكل مباشر عن األحداث
كل وسيلة يف الوصول إىل اجلمهور املستهدف ودرجة تصديق اجلمهور لكل منها، ومقدرة كل وسيلة يف حتريك 

إقناعيه مجاهريية  بصرية  االجتاه والسلوك، وبذلك تتميز امللصقات كوسيلة اتصالاجلمهور جتاه التغريات يف
 :(40)مطبوعة ميكن إمجاهلا فيما يلي 

اعتماد امللصق على الصورة أو الرسم وكذلك على عدد قليل من الكلمات يف نقل الرسالة اإلعالمية إىل  -
استخدام الكلمات أو األلفاظ اليت قد تؤدي يف كثري من مجهور املشاهدين جيعله املرسل يتالىف كثرياً من عيو  

 األحيان إىل اخلطأ يف فهم مدلوهلا.
يشاهد امللصق من مسافات بعيدة، الحتوائه على صور كبرية مصحوبة بنص كتايب مكون من كلمة أو أكثر  -

كلفوا أنفسهم وال تزيد عن ثالث كلمات مكتوبة حبروف كبرية ميكن للمارة من مشاهدته من بعد دون أن ي
 جهداً خاص.

امللصق يقرأ بسرعة فال كحتاج من املارة سوى بضعة ثوان مبجرد وقوع نظرهم على امللصق حىت ميكنهم فهم  -
وإدراك حمتواه بسرعة وينطبق ذلك على امللصقات املقامة على جانيب الطرق السريعة بني املدن ويف الشوارع 

 .(41)وامليادين 
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 .140أبو فرحة، مرجع سابق، ص )42( 

شكل التذكاري مما يساعد وسائل االتصال األخرى اليت حتمل رسالة إعالمية عن أيخذ امللصق يف الغالب ال -
نفس املوضوع من جذ  اهتمام األفراد مبوضوع امللصق ومتابعته يف الوسائل اإلعالمية األخرى، وكذلك فإن 

ملصق  املشاهد يتذكر املوضوع أو الفكرة اليت حتملها وسائل االتصال األخرى بكونه قد شاهده من قبل يف
 معروض يف الطريق مما يدفعه إىل تزايد الرغبة يف قراءة املزيد عن هذا املوضوع.

يسمح امللصق ابستخدام األلوان اجلذابة واملتباينة، ومراعاة األسس الفنية للتصحيح، حيث كحتاج تصميم  -
يت حتتاج إىل سرعة يف امللصق إىل وقت قويل نسبيًا ابملقارنة مع اإلعالانت يف الوسائل اإلعالمية األخرى ال

(42)اإلعداد حسب اخلطة املستخدمة 
. 

 

 اثلثا : نتائج الدراس  وتفسريها.
 الدراس :جمتمع  .1

جمتمع الدراسة أبنه مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، وبناءًا على مشكلة الدراسة وأهدافها يعرف 
 فان اجملتمع املستهدف يتكون من: 

الوسط الفين التشكيلي الفلسطيين أي مجيع الفئات ذات العالقة يف جمال الدراسة وهي )فنان تشكيلي،  -
 "99مصمم جرافيك، قالب فنون، أكادميي فنون( "وعددهم 

 "90شركحة عشوائية من املثقفني الفلسطينيني.  "وعددهم  -
 :دراس عين  ال .1

( استبانة على 139احمللي للدراسة، حيث مت توزيع )قام الباحث ابستخدام قريقة العينة الكلية للمجتمع 
  (.%97( استبانة بنسبة )117أفراد جمتمع الدراسة وقد مت اسرتداد )

 (1جدول رقم )
 يوضح عين  الدراس  

 عدد أفراد العين  
 19 فنان تشكيلي
 11 مصمم جرافيك
 14 قالب فنون
 19 أكادميي فنون

 90 مهتمني ومثقفني
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 131 اجملموع
 
 

 :دراس أداة ال .3
دور الوعي الثقايف أبمهي  فن املةلصق الفةلسطيين يف نشر القضي  الفةلسطيني   "مت إعداد استبانة حول 

 " عامليا  
وهو عبارة عن املعلومات األولية عن املستجيبني )اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، قبيعة القسم األول: 

 العمل(.
 جماالت: 3( فقرة، موزعة على 34الدراسة، ويتكون من )وهو عبارة عن جماالت القسم الثاين: 
 ( فقرة.11العوامل املؤثرة يف فن امللصق، ويتكون من ) اجملال األول:
 ( فقرة.19الوعي أبمهية فن امللصق فلسطينياً، ويتكون من ) اجملال الثاين:

 ( فقرات.9دور امللصق يف نشر القضية الفلسطينية عاملياً، ويتكون من ) اجملال الثالث:
 نتائج االتساق الداخةلي لالستبان :

( معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال "العوامل املؤثرة يف فن امللصق " والدرجة 1يوضح جدول رقم )
وبذلك يعترب اجملال  α ≤0.05الكلية للمجال، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 

 صادقا ملا وضع لقياسه.
 (2جدول )

 " والدرج  الكةلي  لةلمجال" العوامل املؤثرة يف فن املةلصق معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال 

 معامل بريسون الفقرة م
 لالرتباط

القيم  االحتمالي  
(Sig). 

 0.000* 777. مفهوم امللصق واضح يل كمتخصص يف اجملال.  .1
 0.000* 585. هناك رسالة واضحة لفن امللصق لدى الفنانني التشكيلني الفلسطينيني بشكل عام.  .1
 0.000* 669. ميار  الفنانون الفلسطينيون فن امللصقات بناًء على خلفية علمية واضحة.  .3
 0.000* 643. فن امللصق ممارسة متجددة لدى الفنانني التشكيلني الفلسطينيني.  .4
 0.003* 264. فن امللصق من فنان إىل آخر يف فلسطني. خيتلف مفهوم  .9
 0.000* 399. يعتمد وضوح مفهوم فن امللصق لدى الفنانني الفلسطينيني على العمر الفين.  .1
 0.000* 443. يعتمد وضوح مفهوم فن امللصق يف فلسطني على املؤهل العلمي للفنان.  .7
 0.000* 530. االمكاانت التكنولوجية للفنان.يعتمد وضوح مفهوم فن امللصق يف فلسطني على   .9
 0.000* 595. تطور مفهوم فن امللصق يف فلسطني مع مرور الوقت.  .4
 0.000* 570. يواكب مفهوم فن امللصق يف فلسطني املستوى التكنولوجي والتقين العام.  .10
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11.  
امللصقات رغم  استخدم الفنانون الفلسطينيون كافة اخلامات واألدوات املتاحة يف تصميم 

 0.000* 562. كل الظروف لنشر قضيتهم.

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
" والدرجة  ( معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال " الوعي أبمهية فن امللصق فلسطينياً 3جدول )يوضح 

وبذلك يعترب اجملال  α ≤0.05 الكلية للمجال، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 
 صادقا ملا وضع لقياسه.

 (3جدول )

 " والدرج  الكةلي  لةلمجال الوعي أبمهي  فن املةلصق فةلسطينيا  معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال " 

 معامل بريسون الفقرة م
 لالرتباط

القيم  االحتمالي  
(Sig). 

 0.000* 569. على املستوى العريب. امللصقات الفلسطينيةهناك دراسات وأحباث كافية يف جمال تصميم   .1
 0.000* 581. على املستوى الدويل. امللصقات الفلسطينيةهناك دراسات وأحباث كافية يف جمال تصميم   .1
 0.000* 734. جمال تصميم امللصق الفلسطيين متوفرة على املستوى احمللي.الدراسات املتخصصة يف   .3
 0.000* 754. يتوافر دعم ورعاية للدراسات واألحباث املتخصصة يف جمال امللصق الفلسطيين.  .4
 0.000* 634. تتبين جهات فنية قرح مسابقات فنية لتصميم امللصق الفلسطيين.  .9

1.  
ختصص التصميم اجلرافيكي للملصق مبا يتناسب والقضية تتبىن اجلامعات الفلسطينية قرح 

 الفلسطينية.
.614 *0.000 

 0.000* 654. ( يف جمال تصميم امللصق الفلسطيين.)فنيونيوجد خرباء فلسطينيون   .7

9.  
يشهد أراب  العمل أن خريج الفنون اجلميلة يف فلسطني مؤهل يف جمال التصميم اجلرافيكي 

 للملصق الفلسطيين.
.649 *0.000 

 0.000* 372. يوجد تبادل خربات يف جمال التصميم اجلرافيكي للملصق مع الدول اجملاورة.  .4
 0.000* 651. يعتمد تبادل اخلربات يف جمال تصميم امللصق يف فلسطني على االنرتنت.  .10
 0.000* 765. هناك تبادل خربات علمية يف جمال الدراسات املتخصصة ابمللصق مع الدول الغربية  .11
 0.000* 777. يتم إقامة معارض متخصصة يف فلسطني يف جمال ملصقات القضية الفلسطينية.  .11

13.  
الفلسطيين  اجلرافيكي للملصقهتتم مراكز األحباث والفنون الفلسطينية يف جمال التصميم 

 بشكل متخصص.
.716 *0.000 

14.  
خربات متخصصة يف هتتم جهات أكادميية حكومية اببتعاث املواهب الفنية لديها الكتسا  

 جانب امللصق يف الدول الغربية.
.661 *0.000 

 0.000* 637. هناك اهتمام من الطلبة الفلسطينيني وخرجيني الفنون يف جمال تصميم امللصق الفلسطيين.  .19

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
( معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال " دور امللصق يف نشر القضية الفلسطينية 4جدول )يوضح 
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 α ≤ 0.05 عامليًا " والدرجة الكلية للمجال، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وبذلك يعترب اجملال صادقا ملا وضع لقياسه.

 

 (4جدول )

" والدرج  الكةلي  دور املةلصق يف نشر القضي  الفةلسطيني  عامليا  معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات جمال " 
 لةلمجال

 معامل بريسون الفقرة م
 لالرتباط

القيم  االحتمالي  
(Sig). 

 0.000* 662. ساهم فن امللصق بدور مهم يف إبراز عدالة القضية الفلسطينية لدى اجملتمعات الغربية.  .1
 0.000* 773. واألحداث السياسية إىل حد كبري.يف فن امللصق ابلرتاث الفلسطيين ترتبط الرموز املستخدمة   .1
 0.000* 713. سامهت املتغريات السياسية على الساحة الفلسطينية يف تطوير فن امللصق.  .3
 0.000* 772. حملياً ودولياً.كان لسرعة انتشار فن امللصق دور يف نشر معامل القضية الفلسطينية   .4

ساهم فن امللصق بعناصره ورموزه الفنية يف ترسيخ هوية القضية الفلسطينية رغم حماوالت   .9
 قمسها.

.815 *0.000 

 0.000* 737. الفلسطينية.لعب فن امللصق الفلسطيين دوراً مهماً يف عاملية القضية   .1
 0.000* 666. الفلسطينية ارتباقاً وثيقاً. الفلسطيين ابلقضيةارتبط تطور امللصق   .7
 0.000* 788. ساهم فن امللصق يف شرح أبعاد القضية الفلسطينية سياسياً واقتصادايً واجتماعياً.  .9

 
 

 :بحثنتائج ال .4
 "العوامل املؤثرة يف فن املةلصق حتةليل فقرات جمال "

 1ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إىل درجة املوافقة املتوسطة وهي  Tمت استخدام اختبار 
 (.9النتائج موضحة يف جدول ) أم ال.

 (1جدول )
 لكل فقرة من فقرات جمال " العوامل املؤثرة يف فن املةلصق " (.Sig)املتوسط احلسايب وقيم  االحتمال 

املتوسط  الفقرة م
 احلسايب

 
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 النسيب

قيم  
 االختبار

القيم  
االحتمالي  

(Sig). 

 
 الرتتيب

 2 0.000* 7.07 81.73 0.65 2.45 مفهوم امللصق واضح يل كمتخصص يف اجملال.  .1

هناك رسالة واضحة لفن امللصق لدى الفنانني التشكيلني   .1
 الفلسطينيني بشكل عام.

2.37 0.68 78.85 5.45 *0.000 4 
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3.  
ميار  الفنانون الفلسطينيون فن امللصقات بناًء على خلفية 

 11 0.344 0.40- 65.71 0.73 1.97 علمية واضحة.

4.  
فن امللصق ممارسة متجددة لدى الفنانني التشكيلني 

 8 0.174 0.94 68.91 0.73 2.07 الفلسطينيني.

 5 0.000* 5.16 77.24 0.63 2.32 خيتلف مفهوم فن امللصق من فنان إىل آخر يف فلسطني.  .9

يعتمد وضوح مفهوم فن امللصق لدى الفنانني الفلسطينيني   .1
 على العمر الفين.

2.03 0.79 67.63 0.37 0.356 10 

7.  
يعتمد وضوح مفهوم فن امللصق يف فلسطني على املؤهل 

 9 0.288 0.56 68.27 0.87 2.05 العلمي للفنان.

9.  
على يعتمد وضوح مفهوم فن امللصق يف فلسطني 

 7 0.000* 3.53 75.64 0.78 2.27 االمكاانت التكنولوجية للفنان.

4.  
 تطور مفهوم فن امللصق يف فلسطني مع مرور الوقت.

2.47 0.67 82.37 7.20 *0.000 1 

10.  
يواكب مفهوم فن امللصق يف فلسطني املستوى التكنولوجي 

 6 0.000* 4.50 76.92 0.70 2.31 والتقين العام.

11.  
الفنانون الفلسطينيون كافة اخلامات واألدوات استخدم 

املتاحة يف تصميم امللصقات رغم كل الظروف لنشر 
 قضيتهم.

2.43 0.69 81.09 6.36 *0.000 3 

  0.000* 7.11 74.94 0.36 2.25 مجيع فقرات اجملال معا   

 .α ≤0.05 * املتوسط احلسايب دال إحصائياً عند مستوى داللة 
 استخالص ما يلي:( ميكن 9من جدول )

 2.47التاسعة " تطور مفهوم فن امللصق يف فلسطني مع مرور الوقت " يساوي للفقرة املتوسط احلسايب  -
القيمة االحتمالية وأن   7.20، قيمة االختبار%82.37( أي أن املتوسط احلسايب النسيب 3)الدرجة الكلية من

.(Sig)  0.05 لذلك تعترب هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي≥ α ، مما يدل على
وهذا يعين أن هناك موافقة  1درجة املوافقة املتوسطة وهي أن متوسط درجة االستجابة هلذه الفقرة قد زاد عن 
 بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

الثالثة " ميار  الفنانون الفلسطينيون فن امللصقات بناًء على خلفية علمية واضحة " للفقرة املتوسط احلسايب  -
وأن ، 0.40-، قيمة االختبار%65.71( أي أن املتوسط احلسايب النسيب 3)الدرجة الكلية من 1.47يساوي 

ى داللة لذلك تعترب هذه الفقرة غري دالة إحصائيًا عند مستو  0.344تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
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0.05 ≥ α ، درجة املوافقة املتوسطة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة هلذه الفقرة ال خيتلف جوهراي عن
 وهذا يعين أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 1وهي 
، وأن املتوسط احلسايب النسيب يساوي 2.25بشكل عام ميكن القول أبن املتوسط احلسايب يساوي   -

لذلك يعترب جمال  "  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأن 7.11، قيمة االختبار 74.94%
مما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05 العوامل املؤثرة يف فن امللصق " دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهذا يعين أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة  1درجة املوافقة املتوسطة وهي ن االستجابة هلذا اجملال خيتلف جوهرايً ع
 من قبل أفراد العينة على فقرات هذا اجملال. 

ويعزو الباحث ذلك إىل: أن مفهوم تصميم امللصق الفلسطيين لدى الفنان التشكيلي املصمم يعتمد على   
نظراً لتسارع األحداث اليومية والتغريات السياسية مما ساهم يف تطور  لميةاملمارسة التجريبية أكثر من التوجيهات الع

 ل دون الرقي للمستوايت العاملية.ذلك املفهوم ولكن دون دراسة متخصصة يف هذا اجملال مما حا
 حتةليل فقرات جمال " الوعي أبمهي  فن املةلصق فةلسطينيا  "

ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت درجة املوافقة املتوسطة وهي  Tمت استخدام اختبار 
 (.1النتائج موضحة يف جدول ) أم ال. 1

 (6جدول )
 لكل فقرة من فقرات جمال " الوعي أبمهي  فن املةلصق فةلسطينيا  " (.Sig)املتوسط احلسايب وقيم  االحتمال 

املتوسط  الفقرة م
 احلسايب

 
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 النسيب

قيم  
 االختبار

القيم  
االحتمالي  

(Sig). 

 
 الرتتيب

1.  
امللصقات هناك دراسات وأحباث كافية يف جمال تصميم 

 11 0.000* 6.15- 51.60 0.75 1.55 على املستوى العريب. الفلسطينية

1.  
امللصقات هناك دراسات وأحباث كافية يف جمال تصميم 

 على املستوى الدويل. الفلسطينية
1.57 0.82 52.24 -5.37 *0.000 10 

3.  
الدراسات املتخصصة يف جمال تصميم امللصق الفلسطيين 

 9 0.000* 4.70- 53.21 0.88 1.60 متوفرة على املستوى احمللي.

4.  
يتوافر دعم ورعاية للدراسات واألحباث املتخصصة يف 

 جمال امللصق الفلسطيين.
1.22 0.87 40.71 -9.13 *0.000 15 

تتبين جهات فنية قرح مسابقات فنية لتصميم امللصق   .9
 الفلسطيين.

1.61 0.85 53.53 -4.72 *0.000 8 

1.  
تتبىن اجلامعات الفلسطينية قرح ختصص التصميم 

 3 0.043* 1.74- 62.50 0.73 1.88 اجلرافيكي للملصق مبا يتناسب والقضية الفلسطينية.
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7.  
يف جمال تصميم امللصق  ()فنيونيوجد خرباء فلسطينيون 

 4 0.013* 2.26- 60.90 0.78 1.83 الفلسطيين.

9.  
يشهد أراب  العمل أن خريج الفنون اجلميلة يف فلسطني 
 7 0.000* 4.76- 54.17 0.80 1.63 مؤهل يف جمال التصميم اجلرافيكي للملصق الفلسطيين.

4.  
يوجد تبادل خربات يف جمال التصميم اجلرافيكي للملصق 

 اجملاورة. مع الدول
2.13 0.75 70.83 1.71 *0.045 1 

10.  
يعتمد تبادل اخلربات يف جمال تصميم امللصق يف فلسطني 

 12 0.000* 5.41- 51.28 0.87 1.54 على االنرتنت.

11.  
هناك تبادل خربات علمية يف جمال الدراسات املتخصصة 

 ابمللصق مع الدول الغربية
1.71 0.90 57.05 -3.27 *0.001 5 

11.  
إقامة معارض متخصصة يف فلسطني يف جمال يتم 

 6 0.000* 3.57- 56.09 0.91 1.68 ملصقات القضية الفلسطينية.

13.  
هتتم مراكز األحباث والفنون الفلسطينية يف جمال التصميم 

 الفلسطيين بشكل متخصص. اجلرافيكي للملصق
1.30 0.96 43.27 -7.42 *0.000 14 

14.  
املواهب الفنية  هتتم جهات أكادميية حكومية اببتعاث

لديها الكتسا  خربات متخصصة يف جانب امللصق يف 
 الدول الغربية.

2.04 0.71 67.95 0.55 0.291 2 

19.  
هناك اهتمام من الطلبة الفلسطينيني وخرجيني الفنون يف 

 جمال تصميم امللصق الفلسطيين.
1.54 0.86 51.28 -5.48 *0.000 12 

  0.000* 6.95- 51.47 0.50 1.54 مجيع فقرات اجملال معا   

 .α ≤0.05 * املتوسط احلسايب دال إحصائياً عند مستوى داللة 
 ( ميكن استخالص ما يلي:1من جدول )

التاسعة " يوجد تبادل خربات يف جمال التصميم اجلرافيكي للملصق مع الدول للفقرة املتوسط احلسايب  -
، قيمة %70.83( أي أن املتوسط احلسايب النسيب 3)الدرجة الكلية من 2.13اجملاورة" يساوي 

لذلك تعترب هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.045تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 1.71االختبار
درجة املوافقة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة هلذه الفقرة قد زاد عن ، α ≤0.05 مستوى داللة 

 وهذا يعين أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  1طة وهي املتوس
الرابعة " يتوافر دعم ورعاية للدراسات واألحباث املتخصصة يف جمال امللصق للفقرة املتوسط احلسايب  -

القيمة وأن  ,9.13-، قيمة االختبار%40.71أي أن املتوسط احلسايب النسيب  1.22الفلسطيين " يساوي 
، α ≤ 0.05لذلك تعترب هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

وهذا يعين  1درجة املوافقة املتوسطة وهي مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة هلذه الفقرة قد اخنفض عن 
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 هذه الفقرة.أن هناك موافقة بدرجة منخفضة من قبل أفراد العينة على 
، وأن املتوسط احلسايب النسيب يساوي 1.54بشكل عام ميكن القول أبن املتوسط احلسايب يساوي  -

لذلك يعترب جمال " الوعي  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأن 6.95-، قيمة االختبار 51.47%
مما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05 أبمهية فن امللصق فلسطينيًا " دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهذا يعين أن هناك موافقة بدرجة  1درجة املوافقة املتوسطة وهي االستجابة هلذا اجملال خيتلف جوهراًي عن 
 منخفضة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا اجملال.

ويعزو الباحث ذلك إىل أن هناك تدين يف مستوى الوعي الكايف أبمهية فن امللصق الفلسطيين وما يقع عليه 
من دور هام يف نشر أبعاد القضية الفلسطينية لدى كافة اجلهات املعنية بدرجات متفاوتة على الرغم من وجود 

واألمر حباجة إىل تفعيل بشكل أكرب من لو  غري مفعل ابلشكل املطحماوالت لالرتقاء هبذا اجملال ولكن معظمها 
 كافة اهليئات واملؤسسات املعنية أكادميياً وثقافياً.قبل  

 حتةليل فقرات جمال " دور املةلصق يف نشر القضي  الفةلسطيني  عامليا  "
ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إىل درجة املوافقة املتوسطة  Tمت استخدام اختبار 

 (.7النتائج موضحة يف جدول ) .1هي و 
 (7جدول )

لكل فقرة من فقرات جمال " دور املةلصق يف نشر القضي  الفةلسطيني   (.Sig)املتوسط احلسايب وقيم  االحتمال 
 عامليا  "

املتوسط  الفقرة م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
احلسايب 
 النسيب

قيم  
 االختبار

القيم  
االحتمالي  

(Sig). 

 الرتتيب

1.  
القضية  إبراز عدالةساهم فن امللصق بدور مهم يف 
 3 0.000* 8.58 84.94 0.65 2.55 الفلسطينية لدى اجملتمعات الغربية.

1.  
الفلسطيين ترتبط الرموز املستخدمة يف فن امللصق ابلرتاث 

 1 0.000* 10.42 86.54 0.58 2.60 السياسية إىل حد كبري. واألحداث

3.  
السياسية على الساحة الفلسطينية يف سامهت املتغريات 
 تطوير فن امللصق.

2.51 0.67 83.65 7.78 *0.000 5 

4.  
كان لسرعة انتشار فن امللصق دور يف نشر معامل القضية 

 الفلسطينية حملياً ودولياً.
2.40 0.63 80.13 6.52 *0.000 8 

ساهم فن امللصق بعناصره ورموزه الفنية يف ترسيخ هوية   .9
 الفلسطينية رغم حماوالت قمسها.القضية 

2.55 0.62 84.94 9.00 *0.000 3 

 7 0.000* 6.50 81.41 0.69 2.44لعب فن امللصق الفلسطيين دورًا مهمًا يف عاملية القضية   .1
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 الفلسطينية.

الفلسطينية ارتباقاً  الفلسطيين ابلقضيةارتبط تطور امللصق   .7
 وثيقاً.

2.60 0.60 86.54 10.14 *0.000 1 

ساهم فن امللصق يف شرح أبعاد القضية الفلسطينية سياسياً   .9
 واقتصادايً واجتماعياً.

2.46 0.65 82.05 7.21 *0.000 6 

  0.000* 11.08 83.77 0.47 2.51 مجيع فقرات اجملال معا   

 .α ≤0.05 * املتوسط احلسايب دال إحصائياً عند مستوى داللة 
 ( ميكن استخالص ما يلي:7من جدول )

الثانية " ترتبط الرموز املستخدمة يف فن امللصق ابلرتاث الفلسطيين واألحداث للفقرة املتوسط احلسايب  -
، قيمة %86.54( أي أن املتوسط احلسايب النسيب 3)الدرجة الكلية من 2.60السياسية إىل حد كبري " يساوي 

لذلك تعترب هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  10.42االختبار 
درجة املوافقة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة هلذه الفقرة قد زاد عن ، α ≤0.05 مستوى داللة 
 وهذا يعين أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  1املتوسطة وهي 

ة " كان لسرعة انتشار فن امللصق دور يف نشر معامل القضية الفلسطينية حملياً الرابعللفقرة املتوسط احلسايب  -
القيمة , وأن 6.52، قيمة االختبار %80.13أي أن املتوسط احلسايب النسيب  2.40ودوليًا " يساوي 

مما ، α ≤  0.05 لذلك تعترب هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 
وهذا يعين أن هناك  1درجة املوافقة املتوسطة وهي يدل على أن متوسط درجة االستجابة هلذه الفقرة قد زاد عن 
 موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

، وأن املتوسط احلسايب النسيب يساوي 2.51بشكل عام ميكن القول أبن املتوسط احلسايب يساوي  -
" دور  لذلك يعترب جمال 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية , وأن 11.08، قيمة االختبار 83.77%

مما يدل على أن متوسط ، α ≤0.05 امللصق يف نشر القضية الفلسطينية عاملياً " دال إحصائياً عند مستوى داللة 
وهذا يعين أن هناك موافقة بدرجة  1درجة املوافقة املتوسطة وهي درجة االستجابة هلذا اجملال خيتلف جوهراًي عن 
 مرتفعة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا اجملال. 

ويعزو الباحث ذلك إىل أمهية دور امللصق يف توعية اجملتمعات املختلفة حول أبعاد وتفاصيل القضية 
التوعية والتثقيف حمليًا ودوليًا مرتبطًا بشكل واضح  الفلسطينية ومسامهته الفاعلة كوسيلة اتصال بصرية يف عملية

 ابلرتاث الفلسطيين للحفاظ على هوية فلسطني يف كافة أحداثها ومناسباهتا اجتماعياً وسياسياً.
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 مةلخص النتائج النهائي :
 أتثر مستوى فن امللصق الفلسطيين مبجموعة من العوامل سلباً واجياابً. .1
التشكيلي الفلسطيين هي الفئة األكثر وعيًا ثقافيًا أبمهية فن امللصق يف نشر القضية تعترب خنبة الوسط الفين  .1

 الفلسطينية.
كحتاج فن امللصق الفلسطيين ملزيد من الرعاية االهتمام والتطوير ملخاقبة اجملتمعات الدولية مبا يتناسب مع  .3

 ثقافة تلك اجملتمعات.
سة للتعزيز والتطوير من قبل املؤسسات واهليئات واملراكز الوعي الثقايف أبمهية جمال الدراسة حباجة ما .4

 املتخصصة.
ضرورة مواكبة الثقافات الفنية العاملية فنيًا وتقنيًا مع احلفاظ على اهلوية الفنية الفلسطينية من خالل املتابعة  .9

 والتواصل الثقايف مع اجملتمعات األخرى. 
 

 توصيات الدراس :
 اليها الدراسة يقدم الباحث التوصيات التالية:من خالل النتائج اليت توصلت 

اجراء املزيد من األحباث والدراسات يف جمال الدراسة ملا يف ذلك من مسامهة يف حتسني وتطوير انتاج فن  .1
 امللصق الفلسطيين ليتمكن من خماقبة اجملتمعات الدولية.

ن والثقافة عمومًا وفن انتاج امللصق تعزيز دور املؤسسات واهليئات الفلسطينية املتخصصة يف جماالت الفنو  .1
 خصوصاً.

اعتماد التقنيات احلديثة يف التصميم والباعة للمسامهة يف النهوض بفن امللصق الفلسطيين للمستوايت العاملية  .3
 من انحية تقنية وجودة قباعية متطورة.

 لية النشر والرتويج.العمل على تعزيز الوعي الثقايف الفلسطيين أبمهية فن امللصق ودوره الفاعل يف عم .4
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