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البصريتماستر في الفنىن المزكرة تخرج لنيل شهادة   

تصميم غرافيكي تخصص:  

 

 من إعداد الطالبة:        بإشراف االستاذ:
بلبشري أمين -     مهني عائشة  -          

 

 لجنت المناقشــــت
 

 الصفت في اللجنت الرتبت العلميت اسم ولقب األستار)ة(

 رئيســــــا أستـــاذ هساعد 

) أ(أستـــاذ هساعد بلبشير أهيي  هشرفا وهمررا  

 هٌالشـــــا أستـــاذ هحاضر 

 

 

 
 

 

 

 

 دور الملصق فً التحسٌس باإلعاقة السمعٌة

 تصمٌم ملصق إعالنً 

2018/2019السنت الجامعيــــت:   



 

 إهداء

والذي أهدٌه  هللا الذي بنعمته تتم الصالحات و الذي وفقنً إلنهاء هذا العملالحمد 

 لى:إ

 ي الؽالٌٌنالى كل من فً الوجود بعد هللا و رسوله................والدإ

  من تذوقت معهم أجمل اللحظات.............إخوتً  لىإ

 عبٌر، ولٌد، صدام حسٌن، رشٌدة، فتٌحة، سامً

 ً.............و أتمنى أن ٌفتقدونلى من سؤفتقدهم ..........إ

 بقسم الفنون خاصة االستاذ "بلبشٌر أمٌن" أساتذتً و زمالئً لى كلإ

 متنانافاءا و الى كل هإالء أهدي ثمرة جهدي وإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر و عرفان

 محمد سٌدنا على اللهم وصل عطائك، جزٌل و فضلك واسع على الحمد لك اللهم

 بعد و.....أجمعٌن صحبه و آله وعلى

 فضله على نحمده و العظٌمة، نعمته على تعالى و سبحانه هللا أخٌرا و أوال نشكر

 أن ٌسرنا و علٌه، ٌطلع من كل به ٌنفع أن نرجو و العمل هذا بإتمام علٌنا

 على اإلشراؾ لقبوله العظٌم الشرؾ لً قدم من إلى الشكر معانً ببالػ نتقدم

 األستاذ" بلباشٌر أمٌن"تواضع  بكل مذكرتً

خر لحظة من إنجاز هذا العمل الدعم الحافز النفسً و المعنوي آللصبره و تقدٌمه 

 .المتواضع
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 :مقدمة

االبجدٌة، وتعلم فنون القراءة  تهجئة حروؾ تبدأ المدرسة العالم الثانً للطفل، ومنها       

التً و والمعلومات فً مجاالت متعددةرفة المعتوفر له الكتابة، وتعلم أصول الحٌاة، حٌث و

                                                                                                              ادراك.  وعً و كثرصبح ألٌ صقل شخصٌتهالعقلٌة و مٌة قدراتهفً تنتساعد 

ٌقوم  السمع حٌث أهمها ،ء والتفاعل معهم  عن طرٌق الحواسباكتساب األصدقا لهما تسمح ك

ن، وٌشرع فً تقلٌدها مما ٌساعد وات، و الكلمات التً ٌنطق بها اآلخروبالتفاعل مع األص

ن ٌستطٌع الكالم أٌضا لفال ٌستطٌع السماع  ذا كان الطفل أصما  فإ ،ى تعلم اللؽة السائدةعل

تبادل المعلومات و ،خاصاألشعائق فً طرٌق تواصله مع  ذه الحواس قد تشكل لهففقدانه له

 سلبٌاتهاو  ،تهااٌجابٌالبٌئة المحٌطة به بإ امل بها معالخبرات التً ٌتعلمهارات و اكتسابهو معهم

الذي ٌساهم بشكل كبٌر فً  عدم توفر الخدمات المطلوبة خاصة فً الجانب التعلٌمً،و

  الهمالتعلٌم المناسب ذه الفئة لتلقً هأؼلب المجتمعات البٌئة المناسبة  ذ ال تتوفر فًإ تطورهم،

      درات الطالب المعاق سمعٌا ق برامج تتناسب مع على الهٌئة المسإولة أن توفر لذلك ٌجب

وتعلٌمه اللؽة الالزمة  األطراؾ األخرى، ده على التعامل معوظروؾ تساع ر وسائلتوفو

 .     النجاح فً مساره الدراسً و االجتماعً و تسلٌط الضوء علٌهو للدراسة

رسالة معٌنة للجمهور ٌقوم به المصمم من أجل إٌصال  انهج إبداعٌ ٌعد التصمٌم الؽرافٌكً

     و المهنٌة  ٌشٌر مصطلح التصمٌم الؽرافٌكً إلى عدد من التخصصات الفنٌةالمستهدؾ، و

لخلق صورة مرئٌة بٌن الرموز أسالٌب متنوعة كالملصق اإلعالنً  باستخدامطرق عرضها و

                  ل فكرة و تحقٌق الهدؾ المرجو.الصور و الرسائل التً تهدؾ إلى توصٌو

 :              اآلتً من األسباب التً دفعتنً الختٌار اإلعاقة السمعٌة كعنوان لمذكرتً

الشخصً بالموضوع فؤنا من هذه الفئة بعد تعرضً لحادث أدى إلى  ارتباطً - (1

 نقص نسبة صؽٌرة من السمع لدي.

صم بشكل لطفل أ ،مباشر لالحاالت بشكشخصٌة بحالة من هذه معرفتً ال – (2

 ال الكالم.كامل ال ٌستطٌع السماع و
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بؤهمٌة كفالة و تمدرس المعاق سمعٌا فً  توعٌة المحٌط المدرسً و العائلً (3

 وسط ٌناسب حالته.

و تؽٌٌر  تسلٌط الضوء على هذه الفئة و تؽٌٌر النظرة المحدودة لإلعاقة السمعٌة  (4

 االفكار السلبٌة عنه.

الضرورٌة شروط التوفٌر دمج الطفل المعاق سمعٌا  فً المدارس و محاولة  – (5

 جتماعً.إلاونجاح طرٌقه دراسً و  لتحسٌن

ل و الحلول المتبعة أو التً ٌجب إتباعها  فً التعامو لمعرفة أسباب حدوث اإلعاقة السمعٌة 

 مع هذه الفئة و فً هذه الدراسة طرحت االشكالٌة التالٌة: 

 ما هو دور الملصق فً التحسٌس باإلعاقة السمعٌة؟ -

 و تتفرع منها مجموعة من التساإالت: 

 باب حدوثها و ما هً أنواعها؟ما هً اإلعاقة السمعٌة  ؟ و ماهً اس 

 ما هً االسالٌب المتبعة لتواصل الطفل المعاق سمعٌا مع الؽٌر؟ 

مقدمة فً  الخطٌبجمال نجاز هذه المذكرة، كتاب فً إ دتساعالتً من الدراسات السابقة و 

 اإلعاقة السمعٌة

 و كتاب ابراهٌم أمٌن القرٌوتً، اإلعاقة السمعٌة

 مبادئ التسوٌق و كتاب محمد صالح المإذن، 

 -اإلعالن التجاري أسسق و على محمد ربابعة، التروٌج وكتاب د. بشٌر عباس العال

 (تطبٌقات) مدخل كامل -نظرٌات

 كتاب د النور رفع هللا أحمد، اإلعالن األسس و المبادئ 

 (ظري و التطبٌقًكتاب عادل بن عبد هللا العوضً، العالقات العامة) الن

 كتاب إسماعٌل محمد السٌد، اإلعالن
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 كتاب خلٌل صابات، اإلعالن

 كما استعنت بمجموعة من المذكرات نذكر منها :

ستراتٌجٌة ترقٌة المبٌعات فً النشاط التسوٌقً )دراسة حالة مإسسة بوضٌاؾ إلٌاس، ا

 (اتصاالت الجزائر فرع موبٌلٌس

العالمة التجارٌة) دراسة حالة عالن ونتوج الجدٌد بٌن تؤثٌر اإلازمور رشٌد، قرار شراء الم

 (توج السٌاراتالمستهلك بوالٌة تلمسان حول من

بعض ملصقات كنزة قطرانً، دور الملصق فً التروٌج للثقافة المحلٌة) دراسة سٌمٌائٌة ل

 (ٌنة أم البواقًالمكتب العمومً لمدمإسستً دار الثقافة و

 خصائصهاماطها و،أن وظائفها ،لثوم مدقن، لؽة اإلشهارو مجلة ك

ت باستعماله فً الذي قم لإلجابة على اإلشكالٌة المطروحة لوصفًلقد اعتمدت على المنهج ا

تصمٌم لكما استعنت بالمنهج التجرٌبً فً محاولة منً  الفصول االول، والثانً، والثالث

 ملصق إعالنً خاص بالمعاقٌن سمعٌا.

 لقد قمت بتقسٌم بحثً هذا الى ثالثة فصول :

لفصل االول تحت عنوان: اإلعالن والذي ٌضم ثالثة مباحث المبحث األول بعنوان تعرٌؾ ا -

 .المبحث الثالث أنواع اإلعالنو،ٌفة اإلعالن المبحث الثانً وظ،عالن اإل

الذي ٌضم ثالثة مباحث المبحث االول فصل الثانً تحت عنوان: الملصق اإلشهاري وال -

، المبحث الثالث أنواع الملصقات ً وضٌفة الملصقلصق، المبحث الثانبعنوان تعرٌؾ الم

 الخاصة بالمعاقٌن.

ول تعرٌؾ ، المبحث األٌضم ثالثة مباحثلث تحت عنوان: اإلعاقة السمعٌة والفصل الثا -

م سالٌب التواصل مع الطفل المعاق سمعٌا المبحث الثالث ٌضاإلعاقة السمعٌة ،المبحث الثانً أ

 نجاز الملصق اإلشهاري. إ الجانب التطبٌقً بعنوان مراحل
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أن المعرفً لذوي اإلعاقة السمعٌة و أرجو ان ٌساهم هذا البحث المتواضع فً فتح المجال

 ٌكون مفٌدا للطلبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول:

 تعرٌؾ اإلعالن-1

 وظائؾ اإلعالن-2

 أنواع اإلعالن-3
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    تمهٌد:   

إثر على ٌوتسوٌق السلع و الخدمات المتعددة ٌعتبر اإلعالن أحد أهم األنشطة الرئٌسٌة فً 

حٌاتنا الٌومٌة بشكل كبٌر حٌث تحاصرنا فً كل مكان داخل المنزل عبر شاشة التلفاز، فً 

          وسائل المواصلة ناهٌك عن الصحؾ الكهربائٌة الضخمة وعبر اللوحات الشارع 

لتحقٌق هدؾ لى مجموعة من األشخاص المجالت، كل هذا من أجل توصٌل رسالة إو

 معٌن.

 ؟ما هو مفهوم اإلعالن، وظائفه و أنواعه.... -
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 المبحث األول:

 اإلعالن:ماهٌة  -1-1-1

    ٌوجد العدٌد من التعرٌفات قام بتقدٌمها باحثون او خبراء اإلعالن و ذلك إلعطاء فكرة 

 او صورة شاملة عن اإلعالن منها:

"اإلعالن لؽة هو اإلشهار، بمعنى العلنٌة التً هً عكس السرٌة."
(1)

 

       حسب رإٌته الخاصة لهاما اصطالحا فقد تعددت تعرٌفات االعالن لدى الباحثٌن كال 

ٌرى بٌتر شاندور اإلعالن بؤنه " الوسائل المستخدمة لوضع رسالة معٌنة   ، نذكر منها:

تحت نظر الجمهور".
(2)

 

      اإلعالن على انه " وسٌلة ؼٌر شخصٌة لتقدٌم األفكار و السلع  ٌعرؾ زٌكمود و امٌكو

معلومة مقابل و الخدمات و تروٌجها وتؤكٌد حضورها و اإلشادة بها، بواسطة جهة 

أجر."
(3)

 

، اي ؼٌر شخصٌةعملٌة اتصال جماهرٌة  سابقة الذكر فإن اإلعالن هو من خالل التعارٌؾ

الجمهور المعلن الٌه فالرسالة أو المعلومات التً تحتوٌها تنقل بشكل ؼٌر تتم بٌن المعلن و

ال ٌقتصر أو السمعٌة البصرٌة، وهو  مباشر من خالل وسائل اإلعالنٌة المختلفة الكتابٌة

علن ٌهدؾ من الخدمات، إن الموإنما ٌتعدى ذلك لٌشمل األفكار وعلى تروٌج السلع فقط 

اإلقناع و تؤثٌرالخالل عرض رسالته اإلعالنٌة فً وسائل اإلعالم المختلفة إلى إحداث 

ستمالة العاطفة ا يلمعلن عنها أاإلٌجابً لحث المستهلك على اقتناء السلعة أو الخدمة ا

من النشاطات اإلعالنٌة  م السمات الممٌزة لإلعالن عن ؼٌرهمن أه، ووالعقل لإلقناع

، ٌكون اإلعالن مدفوع كذا نشاطهكشؾ عن هوٌة المعلن فً اإلعالن واألخرى هو ال

                                                           

د. النور دفع هللا أحمد، اإلعالن األسس و المبادئ، الطبعة االولى، دارالكتاب الجامعً، اإلمارات العربٌة المتحدة،  - 1

 . 23م، ص 2005-ه1425

خلٌل صابات، اإلعالن ، تارٌخه، أسسه، قواعده، فنونه، أخالقٌاته، الطبعة األولى، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة،  - 2

 . 2، ص1964
د. بشٌر عباس العالق، علً محمد ربابعة، التروٌج واإلعالن التجاري اسس نظرٌات تطبٌقات، الطبعة العربٌة، دار  - 3

 . 135م، ص 2007وري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، الٌاز
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لمعلومات الى الثمن، فالمعلن ٌتحمل تكلفة الوسٌلة اإلعالنٌة المستخدمة التً تتولى إٌصال ا

طٌع التحكم فً الرسالة بما أن المعلن هو الذي ٌدفع نفقات فهو ٌستور المستهدؾ والجمه

      الهدؾ هو التروٌج عن السلع المعلن عنها و، موعد اإلعالن، و مكانه....ألخ اإلعالنٌة

 و تحقٌق الربح.

 أو المستهلك الذي الجمهورو ن اإلعالن وسٌلة اتصال تكون بٌن جهتٌن : معلن المنتج أي أ

    الخدمات المختلفة مع وجوب دفع مقابل من المعلن للشركة لتقدٌم السلع وٌتلقى المنتج 

         كشؾ هوٌة المعلن للجمهور نٌة مقابل الخدمة المقدمة له، وٌتم  و المإسسة اإلعالأ

 و المستهلك لٌتعرؾ علٌه.أ

والملصقات        " المجالت والصحؾ مثل: وتتم عملٌة اإلعالن باستخدام بعض الوسائل

على تكرار  القدرةالجؽرافً و باالنتشارالتلفزٌون، وٌتمٌز ولوحات اإلعالن واإلذاعة و

نه منخفض لكل مستهلك."رؼم ارتفاع تكلفته إال أالرسالة اإلعالنٌة، و
(4)

 

لى الشرائح المختلفة من الجمهور باختالؾ إرسالة  إلٌصالالوسائل المختلفة ٌستخدم هذه 

ختٌار الوسائل ثٌرها فً نشر اإلعالن فإن عملٌة او لكل منها مكانتها وتؤمناطق تواجدهم 

بل ٌحتاج إلى جهد ومعرفة بخصائص وممٌزات الوسائل اإلعالنٌة لٌس باألمر الهٌن 

تتوفر فٌها أفضل الشروط  المتوفرة فً المجتمع لذلك فإن من المهم جدا اختٌار الوسٌلة التً

ختٌار الوسٌلة اإلعالنٌة هناك بعض العوامل التً تؤثر على ا لتحقٌق الهدؾ من اإلعالن

نتشار الجؽرافً وفقا لطبٌعة اختٌار الوسٌلة األنسب من حٌث االمنها التؽطٌة الجؽرافٌة 

لوسٌلة السلعة ونوع الرسالة المقدمة، العامل الثانً طبٌعة السلعة هً التً تحدد ا

المستخدمة فً اإلعالن، تكلفة الوسٌلة اإلعالنٌة أي ثمن اإلعالن، مالئمة الرسالة اإلعالنٌة 

أي أن لكل وسٌلة خصائص و ممٌزات ٌجب أخذها باإلعتبار، خصائص الجمهور 

ذلك نتمون إلٌها والفئات التً ٌد المستهلكٌن المحتملٌن للمنتج والمستهدؾ وذلك بتحدٌ

دراسة ما ٌفعله المنافسون واستراتٌجٌاتهم التً تستطٌع الوصول لهم، ششالوسٌلة إلختٌار 

                                                           

 . 428م، ص 2002محمد صالح المإذن، مبادئ التسوٌق، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، االردن،  - 4
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ثٌر على المستهلك وحثه على شراء لتؤذلك لو اإلعالنٌة وذلك كحافز للشركات األخرى

 او الفكرة . او الخدمة منتجات او طلب خدمات وذلك بهدؾ تحقٌق ربح لصاحب السلعة
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 المبحث الثانً:

 اإلعالن:أنواع  -1-1-2

األسس التً ٌمكن من خاللها تحدٌد أنواع عة متعددة ومختلفة من المعاٌٌر وهناك مجمو

ٌمكن موضوعه او باختالؾ الهدؾ منه ختالؾ ٌختلؾ االعالن باواإلعالن المختلفة 

   :تقسٌمها اآلتً

 :أنواع اإلعالن حسب المنتوج  

            جمهور المستهدؾ الحالًالعالن إلى هذا النوع من اإلٌوجه  إعالن عن منتوج:-"1

          قناعهم بها إأو المحتمل وذلك لتعرٌفه بما تعرضه المإسسة من منتجات أو خدمات و

 تحسٌن صورة عالمتهم التجارٌة.و

لى الجمهور المستهدؾ عالن إتعمل المإسسة على توجٌه هذا اإل إعالن عن مؤسسة:-2

 المتعاملٌن معها.بؽرض خلق صورة حسنة للمإسسة لدى 

ي عرض ٌتضمن نوع من اإلعالن حول منتوج مشترك أٌتمحور هذا ال اإلعالنات المتعددة:-3

منتوجات لعدة مإسسات ٌهدؾ إلى تروٌج مبٌعات عدة مإسسات فً وقت واحد التً قد تكون 

"فٌما ٌتعلق فً تحسٌن صورة المنتوج الخاص بها.لها اهتمامات مشتركة 
(5)

 

 "وفقا للجمهور المستهدف: أنواع االعالن 

 لى المستهلك النهائً: اإلعالن الموجه إ-أ

       ٌوجه للمستهلك الذي ٌستخدم السلعة ألؼراض شخصٌة ؼٌر تجارٌة أو أؼراض منزلٌةو

وعادات  دوافعلمبٌعات من السلع عن طرٌق إثارة لى زٌادة اوٌهدؾ اإلعالن فً هذه الحالة إ

  لى فروع نذكر منها:نوع إوٌنقسم هذا ال الشراء بؤنواعها

                                                           

بوضٌاؾ الٌاس، استراتٌجٌة ترقٌة المبٌعات فً النشاط التسوٌقً دراسة حالة مإسسة اتصاالت الجزائر فرع موبٌلٌس،  - 5

- 26، ص2008/2009العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر و علوم التجارٌة، شهادة ماجستٌر، جامعة منتوري، قسنطٌنة،  كلٌة

27 . 
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    هو الذي ٌكون موضوعه منتجات او خدمات توزع على الدولة كلهاو  اإلعالن القومً:-1

 التلفزٌون.. الخ.ئد الٌومٌة العامة، واإلذاعة، وٌستخدم هذا النوع الجراو

وهو الذي ٌقتصر على دائرة جؽرافٌة محددة كاإلعالنات التً ٌوجهها اإلعالن المحلً: -2

 ت تنشرها شركات محلٌة فً الوالٌةتجار التجزئة فً مناطق معٌنة الى عمالئهم، أو إعالنا

 وتستخدم فٌها الوسائل اإلعالنٌة التً تؽطً تلك المنطقة.

 و ٌتحملون التكلفة بهدؾ التروٌج للسلعة. ٌشترك فٌه أكثر من شركةاإلعالن التعاونً: -3

موجها الى الشركات أو المنتجٌن بصفة عامة، اي أن ٌكون اإلعالن هنا إعالن األعمال: -ب

الجمهور الموجه الٌه اإلعالن لٌس جمهور المستهلكٌن الفعلٌٌن للسلعة بل المستخدمٌن 

 ها فً تصنٌع منتجاتهم و تقسم الى:الصناعٌٌن الذٌن ٌستخدمون

ٌن فٌها قصد المتعامل و الخدمة التً تباع الىلعة أهو الذي ٌتعلق بالساإلعالن التجاري: -1

 لى ان توفر لهم الرسالة اإلعالنٌة ما ٌهمهم منسطتهم، وٌحتاج هإالء إاخرى بوبٌعها مرة أ

لى تحقٌق الربح، ٌستخدم هذا النوع البرٌد المباشر فً معلومات باعتبارها تجارة ٌسعون إ

 المجاالت المتخصصة.

ٌن الذٌن سٌقومون بشراء خرهو الذي ٌخص فئات المنتجٌن اآلاإلعالن الصناعً أو الفنً: -2

 مثل السلع الستخدامها فً أؼراضهم اإلنتاجٌة، و ٌتمٌز هذا النوع بؤن عمالءه معروفون.

                لى المزارعٌن إلقناعهم بشراء نوع معٌن من البذور ا إٌكون موجهواإلعالن الزراعً: -4

 او اآلالت الزراعٌة.

صحاب وأ المهندسٌنٌمد أصحاب المهن كاألطباء والذي وهو اإلعالن اإلعالن المهنً: -5

صون باستخدامها كاألدوٌة الحرؾ بالمعلومات التً تتصل بسلع تلزمهم فً أعمالهم أو ٌو

جهزة."وبعض األ
(6) 

 

                                                           

 .294الى 285، بتصرؾ من 2006إسماعٌل محمد السٌد، اإلعالن، بدون طبعة، المكتب العربً الحدٌث، اإلسكندرٌة،  -6
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  اإلعالن حسب الهدف منهأنواع: 

وهو تعرٌؾ المستهلك عن السلع الجدٌدة التً وضعت فً السوق ألول  اإلعالن التعلٌمً:-"

و ٌعمل على تقوٌة صناعة  أي نوع من هذه السلع أو الخدمات أو المنشآت و ذلك بتقدٌم  مرة

بٌانات للجمهور، ٌإدي نشرها أو اذاعتها بٌن األفراد إلى تقوٌة الصلة بٌنهم و بٌن المنتج مما 

 .ٌبعث الثقة 

الخدمات التً ال وٌعنً هذا النوع من اإلعالن بالسلع أو : او اإلخباري اإلعالن اإلرشادي-2

 ن ٌحصلون علٌهاتتوفر لدى المستهلكٌن معلومات كافٌة عنها او ال ٌعرفون كٌؾ ومتى ومن أٌ

التً تسهل وهنا  تكمن وظٌفة هذا النوع من اإلعالن  تزوٌد جمهور المستهلكٌن بالمعلومات 

  .ونفقات أقل قل جهد السلعة أو الخدمة فً أسرع وقت وأ الحصول على لهم المعلن عنها 

وخصائصها لدى  و األفكار معروفة بطبٌعتهادمات أو الخٌتعلق بالسلع أو اإلعالن التذكٌري:-3

وطبٌعة وخصائص ٌان لدٌهم ومواصلة تذكٌرهم باسم المستهلكٌن وٌستهدؾ مقاومة أثر النس

  السلع أو الخدمة المعروفة لدٌهم .

و نوع معٌن من السلع والخدمات اعة ما أهو نوع ٌعمل على تقوٌة صناإلعالن اإلعالمً: -4

لى تقوٌة الصلة بٌنهم وبٌن المنتج للجمهور، ٌإدي اذاعتها أو نشرها إوذلك بتقدٌم بٌانات 

 ٌعمل على تصحٌح األفكار الخاطئة التً تولد فً ذهن المستهلكو

وٌشترط هذا النوع من  تنافس مثٌالتها،و تتعلق بالسلعة أو الخدمة التً  عالن التنافسً: اإل-5

بعضها  المتساوٌة معو لع والخدمات المتكافئة فً النوعاإلعالن أن تكون هذه المنافسة بٌن الس

           براز خصائص إلى إهذا اإلعالن هدؾ ٌوالثمن  االستعمالفً الخصائص و ظروؾ 

على تفضٌلها دون و ممٌزات السلعة التً تنفرد بها بالنسبة للسلع المنافسة لحث المستهلك 

"سواها.
(7)

 

 
                                                           

ٌن تؤثٌر اإلعالن و العالمة  التجارٌة دراسة حالة المستهلك بوالٌة تلمسان" أزمور رشٌد، قرار شراء المنتوج الجدٌد ب - 7

حول منتوج السٌارات"، كلٌة العلوم و اإلقتصادٌة و التسٌٌر و العلوم التجارٌة، شهادة ماجستٌر، جامعة ابً بكر بلقاٌد، 

 .23الى  22، بتصرؾ منص2011-2010تلمسان، 
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 المبحث الثالث:

 اإلعالن:وظائف  -1-1-3

و الرائد  إن اإلعالن ٌقوم بمجموعة من الوظائؾ األساسٌة التً تمكنه من تحقٌق دوره الفعال

 قتصادي نذكر منها:  فً المجال اال

شٌاء ال معروفة، فالناس ال ٌتعاملون مع أ وعً، الذي ٌساهم فً جعل األشٌاءالخلق  -"

 ٌعرفونها.

 ٌجابٌة عن السلعة او الخدمة.هات إٌجابٌة، و ذلك بتدعٌم رإٌة إخلق و تنمٌة اتجا -

 تنمٌة هوٌة للعالمة التجارٌة، التً تساعد على تزوٌد المنتج بصورة ذهنٌة أو صفة خاصة. -

 توفٌر وضع للمنتج فً السوق. -

 تدعٌم المنتج.لعالقات مستدٌمة فهو قوة لبناء وجعل ا -

 لق الطلب، إذ ٌجعل االتصال المنتج سلعة أو خدمة ٌبدو مرؼوبا و قابال للوصول إلٌه.خ -

 .االمساعدة على تقدٌم أوجه التمٌٌز، فالجمهور ال ٌستجٌب للمنتجات المتماثلة فً خصائصه -

المساعدة على الوصول للجمهور." -
(8)

 

وهو ما  عرؾ اهتماما بلٌؽادٌة مهمة، حٌث ٌتضح من خالل دراسة اإلعالن بؤنه تقنٌة اقتصا

ان االتصال الفعال بٌن المإسسة ساعد على معرفة تطورات ملموسة، وذلك بمساهمته فً ضم

 ٌتطلع الٌها.بالموصفات التً ٌحبها المستهلك والمستهلكٌن، وهذا بعد ضمان وصول المنتوج و

 التنظٌم التخطٌط وة وا عملٌفً المقابل كل هذا ٌجب على القائمٌن بالمهمة اإلعالنٌة ان ٌتقنو

 على المستهلك اثناء اتخاذ قرار الشراء التؤثٌرو

                                                           

، 2017، ورقلة الجزائردٌسمبر29وظائفها، أنماطها و خصائصها، مجلة األثر، العدد كلثوم مدقن، لؽة اإلشهار،  - 8

 .148ص
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 تمهٌد:

 االتصالتعتبر الملصقات أحد أهم فنون اإلعالن، ووسٌلة فعالة فً مجال اإلعالم و 

و ذلك من خالل قدرات األلوان و قراءة العبارات، تعتمد على رإٌة الصور واألشكال و

وذلك إلٌصال  ،المصمم الؽرافٌكً على الجمع بٌن هذه العناصر بشكل جمٌل وملفت

أنواعها  الختالؾلقٌت الملصقات توافد جماهٌري كبٌر وذلك  رسالة معٌنة للمتلقً

 ، وعلٌه أصبحر ووضع عبارات واضحةإستعمال األلوان التً تلفت النظوأشكالها و

           دفعه للشراء ٌه، وذلك إلقناعه والتؤثٌر علللملصق دور هام فً جذب المتلقً و

 اإلقتناء.و

 ؟ ، و ماهً وظٌفته ...اإلعالنً و الملصقفما ه -
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 المبحث االول:

 تعرٌف الملصق:  -2-2-1

بمقاٌٌس معٌنة ذات رسومات ٌتبادر فً الذهن تلك اللوحة الفنٌة عند قول كلمة ملصق 

 لوان و رموز وعبارات، توضع امام الجمهور فً أماكن تساهم فً لفت النظر:وصور بؤ

مع مإثرات أجل أن ٌفهمه الناس من نظرة سرٌعة، ٌجإن الملصق مطبوع ٌصمم من "

واإلنتباه  ومقدرة على اجتذاب النظر لكنها ذات تؤثٌر مباشربصرٌة مركزة، مختصرة و

التعبٌر عن الفكرة حتفظ الملصق بالوضوح و التمٌز، ولكً ٌكون كذلك ٌنبؽً أن ٌو

بتكوٌن بسٌط و مكثؾ فً كل جزء منه".
 (1)

 

فكرة أو رسالة إعالنٌة هادفة الملصق عبارة عن صورة توضٌحٌة للناس ٌعرض 

 موضحة بالكتابة علٌها.

والملصقات "عبارة عن مجموعة من الرموز و األشكال و اإلشارات و عبارات ذات 

داللة المحددة، و التً تستخدمها العدٌد من المنظمات لتمٌٌز منتجاتها عن المنتجات 

 سة. و تكون على شكل لوحات مصورة على صحائؾ كبٌرة من الورقالمشابهة و المناف

و تعلق على قوائم خاصة بذلك أو على جوانب  تلصق داخل إطار خشبٌة أو معدنٌة

الطرٌق أو المعارض ...، و تعتمد فً مشاهدها على ضوء الصناعً الذي ٌتخلل بعضها 

 للمشاهد البدٌلة"

اإلشارات والرموز وااللوان  والرسومات و و عبارة عن الفتة مدعمة بالصورهالملصق 

توضع فً  تلصق على قطع خشبٌة أو كرتونٌة او زجاجٌة مخصصة لنشر اإلشهارات 

جدران أو  و محالت التسوٌق الكبرىدور الرٌاضة أماكن التجمعات المختلفة مثل: أ

ل فكرة هدفها الرئٌس إٌصا الرئٌسٌة التً تربط الشوارع معا، الشوارع أو وسط المٌادٌن

                                                           

كنزة قدرانً، دور الملصق فً التروٌج للثقافة المحلٌة دراسة )سٌمٌائٌة لبعض ملصقات مإسستً دار الثقافة        -1

نٌة، شهادة ماجستر، جامعة العربً بن مهٌدي، أم والمكتبة العمومٌة لمدٌنة أم البواقً(، كلٌة العلوم اإلجتماعٌة واإلنسا

 .26، ص2017-2016البواقً 



الولصك خصائصه ووظائفه                             الفصل الثاًي                             
 

21 

 

معٌنة بشكل جذاب و الفت كما انها وسٌلة إتصالٌة تتجه الى جمهور ؼٌر متجانس ٌشمل 

كل الجنسٌن و بكافة األعمار
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 و للدعاٌة  العربٌة الكوٌتٌة الشركة ،1الطبعة ،(التطبٌقً و النظري)العامة العالقات العوضً، هللا عبد بن عادل - 2

 14ص ،2004الكوٌت، النشر، و اإلعالن
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 المبحث الثانً:

 :خصائص الملصق -2-2-2

تتمٌز الملصقات بعدد من الخصائص التً تجعل منها ذات مكانة لدى الجمهور المتلقً 

 بصفة عامة نذكر منها:

    مطبوعة بؤحرؾ كبٌرة كلما كانت عناصر الملصق مختصرة ومركزة واإلٌجاز: -"1

    اإلدراكمن التركٌز و تمكن المتلقً بل للرسالة االعالنٌةبلؽة مفهومة من قبل المستقو

 ألن الملصق ٌتطلب قراءة سرٌعة ربما تكون بثوانً معدودة.سرٌع الفهم بو

كان ذلك باستخدام  أن ٌكون ذا تعبٌرات بسٌطة سواءعلى الملصق اإلعالنً البساطة: -2

و أن تعبر أن ال تكون متداخلة فٌما بٌنها حتى الصورة ووالحركات والدالالت والرموز، 

تكون مشوشة ومتداخلة فً ٌفهمها المجتمع بكل طبقاته وال  عن األفكار بصورة بسٌطة

 عناصر بنائها.

اه الملصق عن بإتجنتباه ولفت النظر ذب اإلعلى المصمم أو المرسل ج القراءة:-3

على هذا األساس تمٌز طرٌق طرح األفكار والشعارات والرموز فً كل حقبة تارٌخٌة و

 الملصق بصفات عدة ممٌزة عن باقٌة وسائل اإلتصال.

إذ ٌشاهد الملصق فً أماكن كثٌرة مفتوحة، فتتاح بذلك فرص كبٌرة فً التكرار: -4

 التؤثٌر فً  الجمهور.

تمتاز بالمرونة لكون محتوى الملصق فً كثٌر من األحٌان ٌصل إلى  رونة:الم-5

المشاهد عن طرٌق قنوات إتصال أخرى فتتوفر فرصة إهتمام أكبر مما ٌزٌد من رؼبة 

 الجمهور لمعرفة المزٌد عن محتوى الموضوع.

ففً اإلعالنات التجارٌة ال ٌثق الناس بالمنتج المرتبط بمنشئه األصلٌٌن المصداقٌة: -6

 فرنسً و عن التقنٌة أنها ألمانٌةفعندما ٌعلن عن الجٌنز أنه أمرٌكً و عن العطر أنه 

ٌوحً هذا اإلرتباط  بؤنه أفضل جودة و ٌكسب ثقة المشاهد، هذه المصداقٌة هً أحد ما 
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إقناع المتلقً، بٌد أن هذا البعد الذي توظفه الملصقات  تستند إلٌه أنواع الملصق من أجل

"سذاجة المتلقً العادي و اإلستؽالل  التجارٌة كثٌرا ما ٌكون للتحلٌل و اإلعالنات
(3)

. 
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 المبحث الثالث:

 وظائف الملصق اإلعالنً: -2-2-3

بالعدٌد من م ٌقو أن الملصق  كما صقات و تختلؾ من ملصق الى أخرتتعدد وظائؾ المل

 ..و ؼٌره و نذكر بعض وظائؾ الملصق: ٌةالتثقٌف ،الوظائؾ اإلخبارٌة

ٌإدي الملصق وظٌفة إعالمٌة تتمثل فً تقدٌم المعلومات، فهدفه الوظٌفة اإلعالمٌة: -"1

الرئٌسً هو تحدٌد مضمون  الرسالة التً ٌحتوٌها الملصق أو التً ٌنبؽً إٌصالها إلى 

 جمهور معٌن.

إن اإلقناع هو العنصر األساسً الذي ٌجب على الملصق أن قناعٌة: الوظٌفة اإل-2

ٌإدٌه، فالهدؾ الرئٌسً من الملصق هو تبلٌػ رسالة معٌنة بإستخدام مختلؾ أشكال  

اإلقناع، سواء عن طرٌق األمر أي الحث على سلوك معٌن أو النهً أي إقناع المتلقً 

 بالتخلً عن ذلك السلوك المضر.

     من خالل المشاهد المستمرة  تبط بالجانب السٌكولوجً للفرد،اروٌة: الوظٌفة الترب-3

و المتكررة لهذا الملصق بؤلوانه و أشكاله و حٌث تإثر على الفرد الذي ٌبقى ؼٌر مبالٌا 

 بها، بل أنها ستإثر على نفسٌته.

عالنٌة حقٌقة األمر تستخدم فً الملصقات اإل إن اللمسة الجمالٌة فً الوظٌفة الجمالٌة:-4

  لق الرؼبة لدى المستهلك إلقتنائهمحاولة خلمنتج معٌن وذلك لجذب اإلنتباه و

 الصور.و أشكالمالً تتالعب فٌه األلوان وفالمصممون ٌتعمدون اللجوء إلى أسلوب ج

هو مجال توضع فٌه المعاٌٌر اإلجتماعٌة و الثقافٌة المكونة لرصٌد الوظٌفة اإلبداعٌة: -5

مفهومة من بولة ونجز أي صٌاؼة الرسالة اإلعالنٌة فً قوالب مقالفرد بٌن أٌدي الم

ٌعتمد قٌق رد فعل إٌجابً على رسالته، وهً صٌؽة ٌتنبؤ فٌها بتحطرؾ الجمهور، و

ذلك لعدم وجود مقاٌٌس أخرى ثابتة ذا النوع من الرسائل على حدسه، والمصمم فً ه
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ر، ذلك أن عملٌة اإلبداع ٌقاس علٌها ماعدا مراعاة المحٌط السوسٌو ثقافً للجمهو

طلقة بمصمم أو منجز رسالة الملصق".مرتبطة بصفة م
(4)

 

          خصائصها و وظائفها مهمة فً حٌاة الفرد تعتبر وسائل اإلعالن على إختالؾ 

  المجتمع عامة، ذلك فً إٌصال رسالة إعالنٌة معٌنة إلى جمهور معٌن.و

لكل ذوقه قً، فلكل وسٌلة جمهورها الوفً، ومكانة عند المتل الوظائؾولهذه الخصائص و

معٌنة الى المتلقٌن.سالة إعالنٌة ٌتمثل فً إٌصال ر األخٌررض األول والخاص، فالؽ
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 تمهٌد:

بشكل أساسً بالتعلٌم  ، كما ترتبط وتلعب القدرة الحسٌة السمعٌة دورا مهما فً  حٌاة االنسان

      و اكتساب اللؽة فٌتلقى معظم المهارات و المعارؾ من خالل السمع بل ان تقلٌد االصوات

و تعلم الكالم ال ٌتم اال عن طرٌق السمع، فالطفل االصم ال ٌستطٌع الكالم لعدم قدرته على 

 سمع االصوات و للتعرؾ أكثر على الصمم سنتناول فً هذا الفصل: 

 الصمم؟تعرٌؾ  -

 االسالٌب التً ٌتبعها الطفل االصم فً التعامل مع الؽٌر؟ -

 و مراحل تصمٌم الملصقات االعالنً الخاصة بالمعاقٌن سمعٌا -
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 الفصل الثالث:

 المبحث األول:

 تعرٌف اإلعاقة السمعٌة: -3-1-1

 راوح بٌن الفقدانتت اإلعاقة السمعٌة مصطلح عام ٌؽطً مدى واسع من درجات فقدان السمع 

سن اإلصابة ونوع اإلصابة و ٌمكن تصنٌؾ المعاق سمعٌا وفقا لدرجةالشدٌد للسمع والخفٌؾ و

 لقد وردت العدٌد من التعارٌؾ و المفاهٌم المختلفة عن اإلعاقة السمعٌة منها: وسبب اإلصابة

ى "أن اإلعاقة السمعٌة تعنً انحرافا فً السمع ٌحد من القدرة على التواصل مع عوامل اخر

المدة الزمنٌة و معالجةكتشاؾ الفقدان السمعً وا العمر عندالعمر عند فقدان السمع، ومثل: 

التً استؽرقتها حدوث الفقدان السمعً و نوع االضطراب الذي أدى إلى فقدان السمع، و فعالٌة 

   القدرات التعوٌضٌة التؤهٌلٌة المقدمة، والعوامل األسرٌة و أدوات تضخٌم الصوت، الخدمات

ٌفٌة."او التك
 (1)

 

اإلعاقة السمعٌة تعنً تعرض الجهاز السمعً لمشكلة أو ضرر ٌإدي إلى عدم قٌام الجهاز 

السمعً عند الفرد بوظائفه أو التقلٌل من قدرة الفرد على سماع األصوات المختلفة، و تصل 

 30دٌسٌبل فؤكثر ( بدرجة ال ٌستطٌع فهم الكالم المنطوق، و )  70درجة فقدانه للسمع إلى ) 

حدودة ٌستطٌع السمع بنسبة قلٌلة دٌسٌبل ( و تكون قدرته السمعٌة م 70دٌسٌبل و أقل من 

 تكتشؾ عن  حدوث اإلعاقة السمعٌة عن طرٌق تفاعل الطفل أو الفرد مع العوامل الخارجٌة 

مراحل تصنٌؾ تبعا للسن التً حدثت فٌه اإلعاقة و ٌعد من المتؽٌرات  3و قد تم تصنٌفها إلى 

 و التطبٌقات التروٌة المتعلقة بها. ٌث تحدد األثر الناجم عن اإلعاقةحالهامة 

بٌنما إذا حدثت فالطفل المصاب منذ والدته بالصمم لٌست لدٌه فرصة للتعرض لخبرة لؽوٌة، 

اإلصابة عند عمر السنتٌن أو ثالثة سنوات تكون له خبرة لؽوٌة هذا ٌجعل امكانٌاته فً تعلم 

االولى لذلك صنفت اإلعاقة السمعٌة تبعا لمراحل النمو اللؽوي إلى  تلفة عن الحالةاللؽة مخ

                                                           

-ه1419جمال الخطٌب ، مقدمة فً اإلعاقة السمعٌة، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع، عمان،   - 1

 .25م، ص 1991
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صمم ما قبل اللؽوي و تكون هذه الحالة عنده منذ والدة الطفل، و الصمم بعد اللؽوي و تكون 

 بعد اكتساب الطفل مهارة الكالم و اللؽة.

المصاب من  المرحلة الثانٌة و تصنؾ تبعا لإلعاقة السمعٌة و ٌقوم هذا على تحدٌد الجزء

الجهاز السمعً المسبب لإلعاقة السمعٌة على الرؼم من ان هذا التصنٌؾ ضمن المجال الطبً 

تصنؾ الى مٌة فً تخطٌط البرنامج التربوي فإن معرفة المعلم لطبٌعة اإلعاقة السمعٌة له أه

 أربعة اشكال:

ٌمنع  فقدان سمعً تواصلً و ٌنتج عن اي اضطراب فً االذن الخارجٌة أو الوسطى" -

 وصول الموجات الصوتٌة لألذن الداخلٌة.

فقدان سمعً حسً و ٌشٌر الى حاالت ضعؾ السمع الناتج عن اي اضطراب فً األذن  -

 الداخلٌة.

     فقدان سمعً مختلط و تكون مختلطة اذا كان الفرد مصاب بفقدان سمعً تواصلً  -

 و حسً فً نفس الوقت.

     لممرات السمعٌة فً جذع الدماغ فقدان سمعً مركزي و تنتج عن اضطراب فً ا -

"أو فً المركز السمعٌة فً الدماغ
(2)

. 

 40-25)  شدة الفقدان السمعً و تكون إعاقة سمعٌة بسٌطة جدا المرحلة الثالثة تصنٌؾ حسب

دٌسٌبل ( و ٌواجه صعوبة فً فهم الكالم الخافت أو عن بعد أو التمٌٌز بٌن األصوات اإلعاقة 

دٌسٌبل ( ال ٌستطٌع هذا الشخص فهم المحادثة اال اذا كانت  70-56السمعٌة المتوسطة ) 

دٌسٌبل ( وٌعانً من صعوبة بالؽة حٌث ال  90-71بصوت عالً، اإلعاقة السمعٌة الشدٌدة )

 ٌستطٌع حتى سماع األصوات العالٌة لذلك هو ٌعانً صعوبات فً الكالم و اللؽة.

 االذن منها نزالت البرد الحساسٌة،  الشمع فً هناك اسباب عدٌدة تإدي إلى اإلعاقة السمعٌة "

نتٌجة  طبلة األذنعٌوب خلقٌة، تمزق او ثقب فً  ،الخارجٌة، السائل فً االذن الوسطى

ذن وهذا ٌعنً ذن الوسطى أو انسداد فً أنبوب األالتهاب فً اال اللعب باألذن، الضوضاء او

                                                           

بمدرسة االطفال المعاقٌن سمعٌا، سامٌة زراري، المعاش النفسً عند المراهق االصم) دراسة إكلٌنٌكٌة ألربع حاالت  - 2

 .14الى  13، بتصرؾ من ص2014/2015شهادة ماستر، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، 
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ك عوامل متعلقة الوالدة ن هنالكما ا ان الهواء ال ٌمكن ان ٌتحرك داخل االذن الوسطى،

 امل وراثٌة، استخدام بعض االدوٌةعوالدة، التهابات الوالدة، نقص االكسجٌن اثناء الو

، إصابة ٌناإلصابة بالحمى الشوكٌة، عدم توافق دم الوالد الحصبة االلمانٌة، الوالدة المبكرة،

"فً الرأس و ؼٌرها من العوامل المإثرة
(3)

. 

درجة  اإلعاقة السمعٌة من خالل أخصائً السمع و ذلك بتقدٌم فحص و قٌاسٌتم الكشؾ عن 

السمع لٌتم الكشؾ المبكر لها و التعامل معها من خالل وصؾ السماعات الطبٌة المناسبة لكل 

زراعة القوقعة اإللكترونٌة و حالة، و اعداد برامج متخصصة تساعد على تطوٌر اللؽة و الكالم

ة، كما ٌتم توعٌة األسرة على كٌفٌة التعامل مع طفلهم و كٌفٌة التعامل و ما قبل و بعد الزراع

  رشادات االزمة و التوجٌه المناسب.معه فً المنزل مع تقدٌم اإل

دٌسٌبل ( ألسباب  100-70نستنتج أن الصمم هو فقدان الفرد القدرة على السمع بدرجة ) 

محٌطه فً مختلؾ مراحل حٌاته نظرا وراثٌة ام مكتسبة مما تمنعه من التفاعل اإلٌجابً مع 

لعدم قدرته على إكتساب اللؽة و الكالم مهما استخدم المعٌنات السمعٌة مما تحتم علٌه الخضوع 

الى تؤهٌل ٌتناسب مع قصوره السمعً و اإلعاقة السمعٌة سواء بالوراثة أو فً مرحلة مبكرة 

إدي إلى محدودٌة الخبرة و قلة فً نموه اللؽوي مما ٌ من حٌاة الفرد فإنها تترك أثر سلبً

 تنوعها، و منه فإن اإلدراك السمعً أساسً فً بناء اللؽة و التعلم عند الفرد.
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 المبحث الثانً:

  :ٌب تواصل الطفل االصم مع الغٌرأسال -3-2-1

ذلك  من خالل أهم وسائل لتفاعل مع الؽٌر واألنسان كائن ال ٌستطٌع العٌش وحده ال بد من ا

التفاعل ة تفرض قٌودا فً طرٌق التواصل، وبما ان اإلعاقة السمعٌالمنطوقة، و التواصل اللؽة

 فإنه البد من تنمٌة قدرات سمعٌا على التواصل مع الؽٌر.

تختلؾ طرق التواصل بٌن األطفال الصم ففً المدارس العادٌة ٌعتمد التعلٌم على اللؽة الشفوٌة 

كتوبة هذا لم ٌمنع التالمٌذ من استعمال لؽة و الفهم الشفوي إلى الفهم الكتابً و اللؽة الم

اإلشارات التً تسهل علٌهم التعبٌر عن حاجة بوضوح فهم ٌستعملون لؽة اإلشارات و اللؽة 

 المكتوبة.

 فٌما ٌلً طرق تعلٌم اإلعاقة السمعٌة التواصل مع الؽٌر:

 oral communicationالتواصل الشفوي: -2-1

ٌتم فٌها استؽالل ما تبقى من حاسة السمع الموجودة  تعتمد هذه الطرٌقة على الكالم المنطوق

 speech) لدى الشخص اي هً "نظام تواصلً ٌستخدم تحدٌد الكالم )

     سواء مع ( speech reading ) و قراءة الكالم  ( hearing residual )والبقاٌا السمعٌة 

دة على اللؽة فً جمٌع او بدون استخدام اإلٌماءات فً المحادثة، أو فً نظم التعلٌم المعتم

الموضوعات."
(4)

  

ٌمثل الكالم قناة التواصل الرئٌسٌة لذلك تهدؾ هذه الطرٌقة الى تعزٌز قرارات الشخص على 

فهم ما ٌقال له عن طرٌق تمٌٌز حركات الفم و الشفاه و اللسان و الحلق و اإلستفادة من البقاٌا 

 السمعٌة و ترجمة الحركات الى اشكال صوتٌة.
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 Auditory trainingالتواصل السمعً ) التدرٌب السمعً(: -1

القناة السمعٌة هً الطرٌق األول لتعلٌم اللؽة و تطوٌرها لدى الطفل لذلك ٌجب التركٌز على 

 )دى الطفل "ٌهدؾ التدرٌب السمعًلاستخدام التدرٌب السمعً بعد اكتشاؾ اإلعاقة السمعٌة 

aditory training)   إلى تدرٌب الفرد المعوق سمعٌا على اإلستماع لألصوات المختلفة      

تقلٌدها بوقت مبكر قدر اإلمكان معتمدا على البقاٌا السمعٌة."والتمٌٌز ووعٌه بها، و
(5) 

ٌرتكز 

تنمٌتها عن والمحافظة علٌها، و تؽالل البقاٌا السمعٌة لدى الطفلالتدرٌب السمعً على اس

     تعوٌد الطفل على مالحظة األصواتى اإلستماع واإلنتباه السمعً وطرٌق تدرٌب األذن عل

او تدرٌبه  منخفضةأو  شدتها كانت عالٌةوتمٌٌز مصدرها، والتعرؾ على إتجاه الصوت، و

على تمٌٌز األصوات الكالمٌة مثل: األسماء) ماما، بابا...( هذه المرحلة مهمة فً تطوٌر قدرة 

 نمو اللؽوي لدى الطفل بشكل خاص.الطفل على السمع، و تطوٌر ال

  lip readingقراءة الشفاه:  -2

ٌقصد بها تعلٌم الطفل المعاق سمعٌا على استخدام مالحظاته البصرٌة لحركة الشفاه و مخارج 

األصوات حٌث ٌقوم بتنمٌة مهارات المعاق سمعٌا على قراءة الشفاه و فهمها اي فهم المعاق 

من قبل األخرٌن وٌعتمد نجاحها على المرسل حركة الفم والشفاه أثناء الكالم للرموز البصرٌة ل

ة الٌدٌن وحرك وضوح تعبٌر الوجهومدى  من حٌث العمر وخصائصه ولهجته وسرعة كالمه

 خصائص المستقبل وعمره و درجة إعاقته وزمن حدوثها، و المستقبلوالمسافة بٌن المرسل و

هتمام بالرسالة الحسٌة وقدرته على التذكر واال سالمة القناةومعرفته بالمفردات والصوتٌات و 

قراءة الشفاه الى مجهود كبٌر من قبل المعلم والمتعلم والى  مستواه التعلٌمً تحتاج عملٌةو

سنوات من  3ال سنوات طوٌلة من التدرٌب لذلك ٌنصح ببدأ التدرٌب فً المراحل مبكرة  من

الحال مع الطفل العادي تستخدم طرٌقتٌن تدرٌب  سنوات كما هو 6نتظار لعمره وعدم اال

و تعرٌفه بالشكل الذي ٌؤخذه  الطفل المعاق الطرٌقة التحلٌلٌة وتشمل تعلٌم الطفل المعوق سمعٌا

  ، اما الطرٌقة الثانٌة الطرٌقة التركٌبٌة على الشفتٌن وتدرٌبه على تحدٌد األصوات صوتكل 
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عرؾ الى اكبر عدد ممكن من الكلمات المنطوقة ومن و فٌها ٌتم تدرٌب المعوق سمعٌا على الت

 ا باإلعتماد على كفاٌته اللؽوٌة.ثم تعرٌفه بالكلمات التً لم ٌفهمه

 ( Manual communication )التواصل الٌدوي: -2-2

فً  هً طرٌقة ؼٌر لفظٌة تعتمد على الٌدٌن و هً اكثر طرق التواصل وضوحا و ظهورا 

إلٌصال  بعضهم البعض " هو نظام ٌعتمد استخدام رموز ٌدوٌةتواصل األطفال المعاقٌن مع 

المعلومات لألخرٌن و التعبٌر عن المفاهٌم و األفكار و الكلمات. وٌشمل هذا النظام فً 

و التهجئة باألصابع." sign languageالتواصل استخدام لؽة اإلشارة 
(6)

 

للتعبٌر عن   ، وتستعملتستخدم الٌدٌن لتمثٌل الحروؾ األبجدٌة  باألصابع:التهجئة  -1

الكلمات التً لٌس لها اشارات او إذا كان الطفل  األصم ال ٌعرؾ اإلشارة المستخدمة 

األصابع ٌتم كتابتها فً الهواء الطلق  باستخدام ا و تشمل تهجئة كل كلمة حرفالكلمة م

 وعادة ما تستخدم كطرٌقة مساندة للؽة اإلشارة.

 باللؽة.الكلمات و المفاهٌم و األفكار  مرئٌة تمثلٌدوٌة  هً رموز لغة اإلشارة:  -2

   و تعبٌرات الوجه الٌد  تقوم على أساس الربط بٌن اإلشارات و المعانً حٌث تقوم بإستخدام 

و اعضاء الجسم المختلفة كما تختلؾ لؽة اإلشارة من بلد إلى اخر تنقسم الى إشارة وصفٌة: اي 

مثل: رفع  الٌد لألعلى للتعبٌر عن الطول و اإلشارات إشارة ٌدوٌة تلقائٌة تصؾ فكرة معٌنة 

ؼٌر وصفٌة: تكون بمثابة لؽة خاصة متداولة بٌن المعاقٌن سمعٌا مثل اإلشارة إلى األعلى 

 داللة على شًء حسن و لعكس صحٌح.

 total communicationالتواصل الكلً: -2-3

 السمع فً الوقت الحالً  ضعٌفًدد كبٌر من معلمً األطفال الصم وعلى عد هذه الطرٌقة تعتم

فً اإلتصال مع المعاقٌن سمعٌا  تتضمن هذه الطرٌقة إستخدام أنواع مختلفة من طرق التواصل

ذه الطرق الكالم، و لؽة اإلشارة       اكتساب اللؽة ومن هوذلك لمساعدة األصم على التعبٌر و

     ئة األصابع، و القراءة و تهج وجهٌة و الجسمٌة، و قراءة الكالمو اإلٌماءات، التعبٌرات ال

 و الكتابة اٌضا.
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باإلضافة  ات عند إستخدام كل طرٌقة على حدةظهر هذا األسلوب نتٌجة ظهور بعض السلبٌ

الى الفرق بٌن قدرات و إمكانٌات كل معاق سمعٌا كما ٌستخدم التواصل الكلً لتحقٌق هدفٌن 

 أساسٌان هما:

 تسهٌل عملٌة التواصل الكلً. -1

 ملً للكالم.توفٌر بدٌل ع -2

ستخدام مع بعض األشخاص ستخدم مع الصم فقط بل هو قابل لالكما أن التواصل الكلً ال ٌ 

ذوي اإلعاقات األخرى مثل: التوحد، المعوقٌن جسمٌا، و المتخلفٌن عقلٌا الذٌن ٌعانون من 

 .إعاقة تواصلٌة

     عهم فقطالعاملٌن معٌا و ستخدامها على المعاقٌن سمتصر فً اٌالحظ أن أسالٌب التواصل تق

اقً أفراد المجتمع كما أن كثٌرا من أسر المعاقٌن سمعٌا ال ٌستطٌعون التواصل و ال ٌهتم بها ب

، األمر الذي جعل المعاق سمعٌا ٌسًء فهم معاملة الوالدٌن مع أبنائهم من خالل هذه االسالٌب

تراب ؼو من ثم الشعور باال ذي ٌعٌش فٌهله، و بالتالً ٌشعر بالعزلة عن األسرة و المجتمع ال

 النفسً.

المعاق  ممٌزاتها و طرٌقها فً التعامل معكل أسلوب و من األسالٌب التواصل السابقة لها 

 .إٌجابٌات فإن له سلبٌات لألسلوبسمعٌا كما 
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 المبحث الثالث: 

 :مراحل تصمٌم الملصقات االعالنٌة

الزاد القلٌل لفك لقد احتلت الصورة جمٌع المجاالت، فقد اصبحت الصورة إبداعا و ال ٌكفً 

رموزها، لقد اضحت شٌئا معقدا و مركبا، خلٌطا ٌحمل معنى ٌنبؽً فهمه و من اجل ذلك 

 وظفنا النهج السٌمٌولوجً للصورة من اجل تحلٌله.

 تحلٌل سٌمٌائً للشعار:

قمت بتلوٌنها باألزرق اللون الذي  ٌرمز  ن ٌعلوها شكل ألذنجاءت خلفٌة الشعار بٌضاء اللو

 للصم البكم

 ٌوجد أمامها ٌد مضمومة هً من لؽة االشارات و ترمز اٌضا الى االتحاد

اما عن الكتابة صوت االصم و التً تعنً ان صوت االصم هو ٌده اي لؽة االشارات جاءت 

وااللوان االخرىباللون االسود  ذلك إلبرازها مع الخلفٌة 
(7)

 

 تحلٌل سٌمٌائً للملصق االشهاري االول:

تبدأ قراءة الملصق من الٌسار الى ف أفقًفً الملصق فً شكل  صر البصريكان تركٌب العن

   .أحرؾ بلؽة االشاراتشكل واضح  أٌدي تشكل لنا بالٌمٌن، حٌث ٌبدو لنا 

لتبٌان الدور الكبٌر التً ٌدي الجزء السفلً من مساحة الملصق وذلك أخذت األوقد  -

ارات فً حٌاة الطفل المعاق سمعٌاتلعبه لؽة االش
 (8)

. 

لوان الباستٌل و هً الوان االطفال قمت باستعمال أ حٌثااللوان جزءا مهما  كما شكلت -

تلوٌن االٌدي باللون االبٌض و تبٌٌن معالمها ب ، قمتترمز للحنان والعاطفة و البراءة

ن الطفل الصؽٌر ٌكون صفحة بٌضاء ال على أ لتادال وذلك خطوط رفٌعة سوداءب

الطفل  ة لنظرذبلوان المخملٌة الملمس والجامن األباستعمال مزٌج قمنا . ٌعرؾ شًء
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قمنا بوضع كل ٌد فً مستطٌل ولكل مستطٌل من المستطٌالت االربعة لونها  ،الصؽٌر

رتقالً، االزرق، االخضر و الورديالخاص اللون الب
(9) 

أخذت الجزء الباقً من المساحة  وضعة فوق المستطٌالت االربع  الكتابة فقدأما عن  -

بشكل افقً و فوق كل مستطٌل حرؾ التٌنً  ٌرمز الى معنى االشارة التً وضعت 

داخل المستطٌل و تم تلوٌن كل حرؾ باللون المعاكس الذي وضع فً المستطٌل مما 

ٌشكل لنا تباٌن فً االلوان
(10) 

واضح و ؼلٌظ لٌقرأه اي شخص عن قرب أو بعد و ٌرسخ فً جاءت الحروؾ بخط  -

أذهانهم و داخل كل حرؾ وضعت كلمة باللؽة االجنبٌة تحمل معنى ٌهم الطفل المعاق 

سمعٌا و ٌعنً له كثٌرا
 (11) 

صفر الكناري فً شكل باللون األ من الملصقالعلوي  الجزء االٌسرالشعار فً  توضع -

 االتحاد.مضمومة ترمز الى أذن و ٌد 

)ٌعتبر هذا اللون من الرموز مخملً خافت الضوء وجاءت الخلفٌة باللون االزرق  -

 .براز عناصر الملصق بشكل الفت للنظرالبصرٌة المستعملة لإلعاقة السمعٌة.( بؽٌة إ

 سٌمٌائً للملصق االشهاري الثانً:التحلٌل ال

جاءت الخلفٌة باللون االزرق  تعلٌم الطفل االصم حٌث تحدث الملصق االشهاري الثانً عن ٌ

جذب نظره ذلك إلثارة إنتباه المتلقً و  لوان الباستٌل و استعملت أ (ٌرمز الى االعاقة السمعٌة)

عن الطفولة و كذا داللتها
(12)

. 

ٌحاكً شكل المدرسة بتفاصٌل بسٌطة) ساعة كبٌرة  باألصفرأدرجت فً الخلفٌة شكل  -

( باب و نوافذ كلها باللون االبٌض، لدواعً التبسٌط و عدم شحن الملصق
(13)
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كما جاء فً المستوى االول شكلٌن مسطحٌن ٌوحٌانً لنا بظلً طفل و طفلة ٌتواصالن  -

ألنه لون و اللون الوردي اللون االزرق ألنه لون ذكوري  استعملتبلؽة االشارة ) 

أنثوي.(
(14) 

 مالحظة: ٌشٌر شكل الطفل و الطفلة بؤٌدٌهم الى عالمة التواصل.

م اكتبت جملة باللؽة االنجلٌزٌة بخط ارتؤٌت انه واضح و سهل المقروئٌة من حٌث القو -

 و اللون. 

باللون االصفر حتى ال ٌضٌع فً خترت تموضع الشعار فً الجزء االٌمن السفلً ا -

 مساحة الملصق.

 مٌولوجً للملصق االشهاري الثالث:ساللٌل تحال

 فً العالم ٌتمثل هذا الملصق فً حملة توعوٌة لألطفال الصم البكم 

ألوان التً استعملتها  من زرق الذي استوحٌته لخلفٌة باللون األجاء اللون المستعمل فً احٌث 

لى االسفل إعٌة الذي قمت بتدرٌجه من وهً ألوان تستعمل لذوي االعاقة السم فً الشعار

االعلى باستعمال اللون االبٌض
(15)

 

   ملبنظرة األ ٌنظرانً الى االمام لرأس طفل و فتاةالملصق صورة  وسط بوضع فً قمت  

ٌدي بؤشكال مختلفة تمثل لنا كلمة بلؽة االشارات أأربعت  فقد وضعت فً المنتصؾ امامهمأما 

deaf و تعنً أصم
(16)

 

تسمع الى مستقبلك و استعد ا  HEAR THE FUTURE AND PREPARE FOR ITتؤتً جملة 

و فً نفس الوقت هذه له باللؽة االنجلٌزٌة باللون البرتقالً و ذلك لخلق تضاد مع الخلفٌة 

واضحة استعملت لؽة اجنبٌة وضعت فً الكتابة جاءت وان مستوحاة من ألوان الشعار األل

نحنً قلٌال م 93Bauhaus regularة و التً كتبت بخط الجزء العلوي من الملصق االنجلٌزٌ
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أصم تحاكً  Deafرأسً الطفلٌن كما وضعت فً الجانب السفلً كلمة لكً ٌتماشى مع شكل 

  باألٌديالحروؾ المشكل 

هذا الٌوم فً الجزء العلوي االٌسر من الملصق من  2019مارس  19قمت بوضع تارٌخ 

العالمً الخاص بالمعاق سمعٌالكً ٌمثل الٌوم باللون البرتقالً 
(17)

. 

الخاصة بالمعاقٌن سمعٌا بها وان لٌمن ٌحمل األار فتم وضعه فً الجانب السفلً األاما عن الشع

االزرقو مع خلفٌة الملصق بالتدرج االبٌضأذن باللون االزرق و الٌد باللون البرتقالً 
(18)

. 

 سٌمٌائً للملصق الرابع: التحلٌل ال

لخلفٌة بٌضاء االصم فً الجزائر حٌث جاءت ابتعلٌم الملصق عن حملة توعوٌة خاصة ٌتحدث 

بها فً الجزء العلوي و للملصق كذا لٌبرز العناصر االمامٌةوالطفل طهارة نقاء وتعبٌرا عن 

شرٌط فً الجزء السفلً باعث للحٌاةاالخضر وشرٌطٌن باللون 
(19)

. 

ٌسر فً الجانب األتعلوهم ابتسامة جمٌلة ٌوجد فً منتصؾ صورة لثالثة أطفال معاقٌن سمعٌا  

صؽٌر ٌجلس على فً الجانب االٌمن طفل وفتاة جالسة على االرضٌة تحمل كتابا به حروؾ 

ٌلوح بالٌد االخرى أما فً المنتصؾ ٌوجد طفل ٌقؾ و ٌحمل كتابا فً ٌدهمجموعة من الكتب و

التً  DEAFوضعه فوق حروؾ كلمت داؾ الذي  ع الٌد االخرى على كتابهٌلوح بٌد و ٌض

جاءت باللون االحمر وبشكل كبٌر وضعت فً المنتصؾ للتعبٌر عنهم قمت بتلوٌن االطفال     

و الكتب بؤلوان مختلفة وذلك للتؽٌٌر وإلعطاء كل طفل شخصٌة
(20)

. 

قمت بكتابة الٌوم الوطنً لتعلٌم االصم فً الجانب العلوي االٌمن باللون االبٌض ٌقابلها كتابة 

 Nationalباللون االخضر فً أسفلهما فً الجهة الٌسرى كتابة باللؽة االنجلٌزٌة  2019لسنة 

Deaf Education day  باستعمال خطadobe naskh  باللون االبٌض و ٌقابلها تارٌخ الٌوم
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ة تنسٌق بٌن الكتابة        ذلك كمحولالخضر وباللون ا 2019ل أفرٌ 04 نً لتعلٌم االصمالوط

و الخلفٌة
(21)

. 

وضعت الشعار فً الجزء العلوي االٌسر فً الملصق حامال االلوان الخاصة بالمعاقٌن 

سمعٌا
(22) 

 

ما تحمل هذه  ة الى المتلقً و عادةٌهدؾ الملصق االعالنً الى ٌصال رسائل معٌن    

من خالل اول المصمم تجسٌدها فً الواقع والملصقات فً مضمونها موضوع أو فكرة ٌح

الملصقات التً قمت بتصمٌمها الخاصة بالطفل المعاق سمعٌا فقد قمت بالربط بٌن الجانب 

 جود الطفل المعاق سمعٌا و االعتراؾ بحقوقه.و تجسٌد والنظري و الجانب التطبٌقً 
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 الخاتمة:

االنسان ألن  دورا مهما فً حٌاة ٌلعب التصمٌمن راستنا لهذا الموضوع ٌتضح لنا أمن خالل د

سلوب الذي ٌرتدي به األمعظم ما ٌقوم به ٌتضمن قدرا من التصمٌم وٌالحظ ذلك من خالل 

مالبسه أو ٌنظم به حاجاته و ٌعد به طعامه فتلبٌة حاجات االنسان التً ٌحتاجها فً  حٌاته 

ً جمٌع بحد ذاته ٌخدم االنسان ف نه فن قائمأي أ العامة و الخاصة من منتجات مادٌة او معنوٌة

 .مجاالت حٌاته

   و إنشاءه، بطرٌقة تجلب السرور ى وضع خطة كاملة لتخطٌط لشًء ما ألٌسعى إ فالتصمٌم  

 و ٌمكن القول ان جمالٌا فً نفس الوقتس مما ٌشبع حاجة االنسان نفعٌا وو الفرحة الى النف

على ن نجاح العمل الفنً ٌعتمد أشٌاء جمٌلة وممتعة كما التصمٌم ٌعبر عن خلق او ابتكار أ

لى تطوٌر العمل قدرته التخٌلٌة علثقافاته و هقدرة المصمم على االبتكار من خالل استؽالل

لدٌه معرفة عناصر بشكل ابداعً الدٌد، وتنظٌم الخطوط وااللوان وعمل جالسابق او ابتكار 

 .عناصر التصمٌم الى جانب الموهبةبؤسس و

أدوار  و عالن و أحد وسائل االعالم المختلفة و للملصق وظائؾاالتعد الملصقات أحد فنون 

مختلفة تساعد بشكل كبٌر و فعال فً معالجة المظاهر االجتماعٌة المختلفة منها اإلعاقة 

النمو المعرفً و االجتماعً لإلنسان ٌعتمد على حاسة السمع حٌث ٌتفاعل  السمعٌة حٌث أن

ه التواصل مع ساب مهارات و معلومات تحقق لكتاالصوات التً ٌسمعها و ٌبدأ فً ا مع

  المحٌطٌن به إذا كان المجتمع إٌجابٌا فإن الطفل المعاق ٌتقبل إعاقته وٌثبت وجوده فً أسرته 

التً تحقق له النمو السلٌم، وتشبع حاجته  خرٌنٌكون عالقات اجتماعٌة مع اآلومجتمعه و

ا كان  المجتمع سلبٌا فإن الطفل ٌصبح انطوائٌا التعلٌمٌة واالنتماء واالندماج فً المجتمع أما إذ

وتعٌسا خجال وعصبٌا فً التعامل مع االخرٌن اي أنه ٌإثر على نموه النفسً واالجتماعً    

 و التواصلً .

كل هذه السلوكٌات ٌستطٌع المصمم تجسٌدها من خالل ثقافته االجتماعٌة وأفكاره و كذا  

الخاصة بالملصق وصوال الى الشكل النهائً  الجمالٌةتوظٌؾ العناصر الفنٌة و التخطٌط و

الذي كرس له المصمم وقته لٌساهم ولو بجزء صؽٌر فً تؽٌٌر حٌاة فرد من هإالء االفراد 

خاص باألطفال المعاقٌن بحثً تصمٌم ملصق اعالنً القٌام به فً  تهذا ما حاولالمعاقٌن 
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هم احتٌاجاتهم التً اهمها المدرسة سمعٌا وذلك كمحاولة منً ان اوصل صوتهم و ان نوفر ل

طرق التواصل المجتمع ومعرفة و توفٌر أساتذة مختصٌن و أطباء نفسٌن الخاصة بالصم البكم 

 معهم .

.خٌر هالى أن ٌسدد خطانا لكل ما فٌو فً االخٌر نسؤل هللا تع  
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