
 

 

 

         

 

  

 

 
 

 
 

   

  

 

 

 

 
              مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  تخصص تصميم غرافيكي
 مذكرة معدة استكماال لمتطلبات نيل شهادة الماستر

 : ................   التخصص                          ................              :  الشعبة

 

 

 

 

  :           تحت إشراف األستاذ :                       ة من إعداد الطالب 
               بلبشير أمين                                بلغازي إلهام                 
 
 

 :لجنة المناقشة  أعضاء 
   مناقشا/ (ا) أستاذ مساعد /األستاذة العايب نصيرة  _

  رئيسة لجنة/ أستاذة التعليم العالي /الدكتورة عمارة كحلي  _
  مشرفا و مقررا / (ا) أستاذ مساعد /األستاذ بلبشير أمين  _

 

 

 

 
 2019/2020: السنة الجامعية                         

     معهد اآلداب و اللغات 

 األدب  اللغات االجنبية: ميدان     

 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

مستغانم _جامعة عبد الحميد بن باديس 
Université Abdelhamid Ibn Badis _ Mostaganem 

كلية األدب العربي و الفنون  
Faculté de Littérature Arabe et des Arts 

 قسم الفنون البصرية 

سرطان الثدي في الملصقات 
 التوعوية



 

 إهداء
 

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و ووفقنا و أعاننا على انجاز هذا العمل 

. المتواضع 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى  

حبٌبتً و رفٌقة دربً إلى غالٌتً التً لم تبخل عنً بشًء أمً أطال هللا فً عمرها و 

. أدامها لً 

. إلى سندي و قوتً و ملجئً الوحٌد أبً الغالً أطال هللا فً عمره و أدامه لً 

. إلى من ساندنً و أعاننً و بث فً نفسً الحب أخواتً أمال و فدوى 

. إلى أختً التً لم تلدها أمً و من دعمنً نفسٌا غالٌتً نسٌمة 

إلى رفٌقة دربً التً اعتبرتنً كأخت صغٌرة لها و عوضتنً عن بعدي عن أهلً غالٌتً 

. لٌلى حٌاة 

 .إلى رمز الصداقة و الوفاء حبٌبتً و صدٌقتً حلٌمة 

 

 

 

 



 

 شكر و تقدير
 

 بسم ام الرحمام الرحسمم

الحمد هلل الذي ألهمنا الصبر و الثبات و امددنا بالقوة و العزم على مواصلة مشواري 

الدراسً و توفٌقه لنا فً انجاز هذا العمل فنحمدك اللهم و نشكرك على نعمتك و فضلك و 

نسألك البر و التقوى و من العمل ما ترضى و سالم على حبٌبه و خلٌله األمٌن علٌه أفضل 

. الصالة و السالم 

أتوجه بجزٌل الشكر و االمتنان إلى كل من ساعدنً من قرٌب أو بعٌد  على انجاز هذا 

 الذي لم ٌبخل علً بتوجٌهاته و ʺ أمٌن بلبشٌرʺ و اخص بالذكر األستاذ المشرف ̡ العمل

 و حرصه على أن ٌكون هذا العمل فً ̡ نصائحه القٌمة التً كانت عونا لً فً إتمام العمل

.  نسال هللا أن ٌجزٌه كل خٌر ̡ صورة كاملة ال ٌشوبه أي نقص

و ال ٌفوتنا أن نشكر كل أساتذة فرع التصمٌم الغرافٌكً و إلى كل من سهر على تعلٌمنا و 

. توجٌهنا فً درب الدراسة 
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 : مقدمة

 فهً من الفنون القدٌمة التً ارتبطت باإلنسان          ̡      الملصقات لٌست ولٌدة الحاضر

اختالف أشكالها و أنماطها و رسالتها فهً مرتبطة بثقافة إو محٌطه ارتباطا وثٌقا رغم 

 و قد كان أول استخدام لها فً إعالن قرارات الحكام لعامة ̡ الفرد و البٌئة المحٌطة به

 و مع التقدم و التطور الذي شهدته الحضارات تطور ̡الشعب و غٌرها من األغراض 

الملصقات  ف̡الخ ...استخدام الملصقات لٌشمل مجاالت عدٌدة كالسٌاسة و الثقافة و الصحة 

تعتبر من أهم الوسائل اإلعالنٌة التً تستخدم بكثرة و هذا بوصفها أكثر أنواع الالفتات 

انتشارا و شمولٌة الحتوائها على فكرة محددة للمتلقً و سهولة استٌعابها و قبولها لدى كافة 

  فالملصق بشكل عام ٌسعى لتنمٌة الوعً و إقناع الجمهور المتلقً بفكرة ما̡ ̡ الفئات العمرٌة

و نرى ذلك فً الملصقات التوعٌة التً تحمل توجهات توعٌة معبرة تجاه قضاٌا و مشكالت 

. مختلفة ٌواجهها المجتمع بشكل عام و الفرد بشكل خاص بما ٌتماشى مع ثقافتهم و وعٌهم 

     ٌعد مرض السرطان أحد أخطر األمراض الفتاكة المنتشرة بكثرة خاصة سرطان الثدي  

 و تسجٌل إصابات كثٌرة  ̡ فقد أصبح مرض العصر النتشاره بٌن فئة كبٌرة من النساء

 و نسبة انتشار هذا المرض فً مجتمعنا فً ̡ ٌنتهً اغلبها بالموت لعدم كشف المرض مبكرا

ازدٌاد مما ٌدعو إلى ضرورة نشر الوعً الصحً و ثقافة الكشف المبكر للحد منه و 

 ̡ مواجهته فاغلب النساء المصابات به ٌجهلون ما قد ٌصٌبهم جراء االستهزاء و عدم الكشف

و  منه فقد أصبحت التوعٌة حول مرض سرطان الثدي حاضرة بشكل ملفت فً اآلونة 

 وقد اتخذ الحدٌث حول سرطان الثدي  لدى اإلعالم و الجمعٌات و الفعالٌات منحا ̡ األخٌرة

أخر فهً ال تقتصر على التوعٌة فقط بل أٌضا تهدف لتقدٌم الدعم المعنوي للمصابات بهذا 

 كما تحفز على الفحص الدوري و الفحص الذاتً تجنبا ̡ المرض و تشجٌعهم على مواجهته

. لهذا المرض  

التً تسعى للتوعٌة حول  ̡ من أهم الوسائل اإلعالنٌة المطبوعة     و الملصقات التوعوٌة 

فهً وسٌلة فاعلة لالتصال بالجمهور و التأثٌر فٌه حٌث تستخدم مرض سرطان الثدي 

 و قد استخدمت ̡و نشر ثقافة الكشف الذاتً و المبكر لتغٌٌر سلوك الفرد و تنمٌة الوعً لدٌه 

فً الفترة األخٌرة بشكل واسع لنشر خطورة هذا المرض و مدى ضرورة زٌارة الطبٌب 

. بشكل دوري و فاعلٌة الكشف المبكر فً عالج هذا المرض 

   :   و على أثر ما سبق و تطرقنا إلٌه نطرح اإلشكالٌة التالٌة 

  ؟ما هو دور الملصقات في التوعية حول مرض سرطان الثدي  -
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:  و تتفرع منها جملة من التساؤالت 

  ؟ و ما هً أسسه و عناصره ؟ما هو الملصق التوعوي 

  ؟ و ما هً طرق عالجه و الوقاٌة منه ؟ما مفهوم سرطان الثدي 

  ما األثر النفسً الذي ٌتركه الملصق لدى الفئة المهددة باإلصابة بمرض سرطان

 ؟الثدي

  ؟كٌف ٌمكن للملصق التوعوي أن ٌساهم فً التوعٌة بمرض سرطان الثدي 

و لإلجابة على اإلشكالٌة و التساؤالت المطروحة استندت إلى مجموعة من الدراسات 

 :السابقة متمثلة فً 

 خلود بدر غٌث ̡  مدخل إلى تارٌخ التصمٌم الغرافٌكًكتاب  .

 ًرمزي العربً ̡ كتاب التصمٌم الجرافٌك . 

  إٌاد صقر ̡ أساسٌات التصمٌم و مناهجهكتاب . 

  محمد صدٌق  ̡ ( الدعاٌة و اإلعالن فً السٌنما و التلفزٌون )تصمٌم اإلعالن كتاب

 .و آخرون البهنسً 

 طاهر عبد مسلم ̡  عبقرٌة الصورة و المكانكتاب  .

 سمٌر ̡  محمد حسٌن̡ فن اإلعالم فً الصحافة كتاب  .

  ٌحٌى ̡  حمودة̡  نظرٌة اللونكتاب . 

 هناء احمد ̡ كتاب أسالٌب تخفٌف الضغوط النفسٌة الناتجة عن األورام السرطانٌة

 .شوٌخ 

  ترٌزا وٌتاكر ̡ روبرت بكمان ̡ سرطان الثدي ؟كٌف تعالج نفسك كتاب  .

 ماٌكل دٌكسون  ̡  سرطان الثديكتاب. 

: و مجموعة من المذكرات نذكر منها 

 أثر الملصقات التوعوٌة على تنمٌة الوعً البٌئً لطلبة ̡ جمٌل عادل الصباغ والء 

 . ( رسالة ماجستٌر)كلٌة الفنون الجمٌلة فً جامعة الٌرموك 

  أثر الملصق اإلعالنً فً مكافحة التطرف ̡ إسماعٌل محمد عبد الكرٌم الجراح 

 . ( رسالة ماجستٌر )الفكري 

 دور الملصق الفلسطٌنً فً التعرٌف بالقضٌة الفلسطٌنٌة ̡ محمد عمر محمد حمدان 

 دراسة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً الفنون الجمٌلة و ) ̡ لدى المجتمعات الغربٌة

 . (التطبٌقٌة 

 (رسالة ماجستٌر  ) اإلعالم الجدٌد و نشر الوعً البٌئً ̡ كٌحل فتٌحة . 
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 أطروحة ) ̡  واقع الصحة النفسٌة لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي̡ شدمً رشٌدة 

 . (مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه 

.  المنهج التارٌخً و الوصفً و التجرٌبً :     حٌث اعتمدت على ثالث مناهج 

  تتعدد أسباب اختٌار موضوع البحث بٌن ذاتٌة أو موضوعٌة و قد قمت باختٌار هذا 

 :الموضوع لألسباب اآلتٌة 

  األسباب الذاتية:  

 .أهمٌة الصحة بالنسبة للفرد و المجتمع  -

  .انتشار مرض سرطان الثدي بكثرة فً اآلونة األخٌرة  -

 .االهتمام بالمواضٌع الصحٌة المتعلقة بالمرأة  -

 .التعرٌف و التوعٌة بهذا المرض  -

 مما ...إمكانٌة إصابة أي من أفراد عائلتً به سواء كانت أمً أو خالتً أو أختً  -

 .جعلنً أحاول اكتشاف المرض 

 .إصابة جارتنا و صدٌقة أمً بهذا المرض الخبٌث  -

 األسباب الموضوعية  : 

 .التعمق فً دراسة الملصقات التوعوٌة و مدى فائدتها للمجتمع و الفرد  -

 .فهم الدور الذي ٌقوم به الملصق فً التوعٌة حول مرض السرطان  -

  .انتشار سرطان الثدي بصورة ملفتة  -

 .لم ٌسبق لموضوع سرطان الثدي أن درس فً مجال دراستً فً جامعتً  -

الرغبة فً االستفادة من نتائج الدراسة و تحصٌل معلومات أكثر حول مرض  -

 .سرطان الثدي 

. نشر التوعٌة الصحٌة من خالل مجال دراستً  -

 :أهمية الموضوع 

 .تكمن أهمٌته فً الموضوع بحد ذاته إذ ٌتعلق بالتوعٌة الصحٌة   -

 .تزاٌد نسب الوفاة جراء هذا المرض  -

 .سرطان الثدي أصبح مرض العصر حٌث ٌهدد كل نساء العالم  -

 .التوعٌة بهذا المرض و بضرورة الفحص المبكر  -

. إبراز الدور الذي تقوم به الملصقات فً التوعٌة حول المرض  -
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 : أهداف الموضوع

 و منه ̡ لكل بحث علمً أهداف معٌنة ٌسعى الباحث للوصول إلٌها و تحقٌقها من خالل بحثه

  :سنذكر بعضا من أهداف هذا البحث 

معرفة مدى قدرة الملصقات التوعوٌة على توجٌه و تثقٌف المرأة حول المرض و  -

 .الوقاٌة منه 

 .إبراز أهمٌة الفحص المبكر فً زٌادة نسب الشفاء  -

 .اإلشارة لضرورة التوعٌة بهذا المرض  -

 .تحدٌد العالقة بٌن الملصقات و التوعٌة بمرض سرطان الثدي  -

 .فتح المجال لمزٌد من البحوث و الدراسات حول هذا الموضوع  -

 .المساعدة فً نشر ثقافة الكشف المبكر  -

 :الصعوبات 

من دون شك انه ما من عمل ٌخلو من الصعوبات فككل طالب مبتدأ ٌنجز دراسته       

واجهتنً بعض الصعوبات كتعذر اللجوء للمكتبات سواء العامة أو الجامعٌة و هذا بسبب 

 تعذر تطبٌق الدراسة ̡  و منه صعوبة العثور على مراجع̡ غلقها فً ظل الظروف الراهنة

 .المٌدانٌة فً المؤسسات اإلشهارٌة لغلقها بسبب جائحة كورونا 

  :و قد تم تقسٌم هذا العمل إلى ثالثة فصول 

 . الملصقات التوعوٌة :     الفصل األول 

  :و قد تناول أربعة مباحث تعنونت كاألتً 

 ماهٌة الملصق و قد تبلور حول تارٌخ الملصق و مفهومه و خصائصه و :المبحث األول 

 .أنواعه 

 ̡  الملصق التوعوي حٌث اشتمل على مفهوم التوعٌة والملصق التوعوي:المبحث الثانً 

.  خطواته و أهم العوامل المساعدة على نجاحه ̡ خصائصه

 أسس و عناصر بناء الملصق التوعوي و قد تمحور حول أسس و عناصر :المبحث الثالث 

. بناء الملصقات التوعوٌة 

 األلوان فً الملصق التوعوي  حٌث تناول األلوان فً الملصقات التوعوٌة :المبحث الرابع 

 .تأثٌر اللون الفسٌولوجً و دالالته الرمزٌة  و
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.  سرطان الثدي و دور الملصقات فً التوعٌة بالمرض :     الفصل الثانً 

: و قد اشتمل على أربعة مباحث تعنونت كالتالً 

 ̡   أعراض اإلصابة به̡  سرطان الثدي حٌث تناول مفهوم سرطان الثدي:المبحث األول 

. طرق التشخٌص و العوامل المساعدة على اإلصابة به 

 طرق الوقاٌة و العالج لمرض سرطان الثدي و قد اشتمل على بعض :المبحث الثانً 

. النصائح الوقائٌة من مرض سرطان الثدي و الطرق المتبعة فً العالج 

 دور الملصقات التوعوٌة فً التوعٌة بمرض سرطان الثدي حٌث تمحور :المبحث الثالث 

. حول دور الملصقات فً التوعٌة بهذا المرض 

 األثر النفسً للملصقات التوعوٌة و قد تناول األثر النفسً الذي تتركه :المبحث الرابع 

. الملصقات التوعوٌة فً نفسٌة المتلقً 

 تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان : ʺ الجانب التطبٌقً ʺ الفصل الثالث      

 .الثدي

 محتوى هذا الفصل عبارة عن تصمٌم خمسة ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي 

. و مطوٌتان بتقنٌة الفوتوشوب و شرح مراحل انجازها 

و فً األخٌر أتقدم بجزٌل الشكر و التقدٌر لألستاذ المشرف أمٌن بلبشٌر الذي لم ٌبخل علً 

 .بنصائحه القٌمة و توجٌهاته التً كان لها الفضل األكبر فً إتمامً هذا العمل المتواضع 
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 :تمهٌد

     ٌعتبر الملصق من أهم أشكال اإلتصال المرئٌة الثابتة و األكثر فاعلٌة و تأثٌرا فً وقتنا 

 ...الحاضر فقد أصبح لؽة العصر الحدٌث و أحد أهم أدوات النشر و التروٌج و التوعٌة 

 حٌث ٌرتبط بالجمهور ̡ التً ٌشاع استعمالها بكثرة بوصفه أكثر أنواع الالفتات انتشارا

 إذ تكون فكرة الملصق موجهة بشكل واسع المدى إلى ̡ الواسع ؼٌر المحدد بزمان و مكان

 بهدؾ نشر رسالة عن ̡ ...المتلقً بإختالؾ أفكاره و معتقداته الدٌنٌة و السٌاسٌة و الفكرٌة 

طرٌق إقناع الجمهور المتلقً و حثه على تقبل مجموعة من األفكار و المعلومات و 

مساعدته على اكتساب الوعً و الحس فً التعامل مع ما ٌواجهه فً الحٌاة الٌومٌة سواء 

 . الخ ...فً الجانب السٌاسً أو االجتماعً أو الصحً 
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 : لوحة تاريخية عي الولصق 1_1_1 . 
 لقد مر الملصق بمراحل عدٌدة سواء فٌما ٌتعلق بالتصمٌم و الطباعة و استخدام      

 و بمراحل تطور ̡ حٌث تأثر بالتطور الصناعً . أو بالتوظٌؾ الدعائً له̡ المواد األولٌة

 و التطورات الحاصلة فً مٌدان ̡التٌارات و المذاهب الفنٌة السائدة فً أوروبا و أمرٌكا 

  . واإلخراج الفنً ̡  التٌبوؼرافٌا̡  التصوٌر الضوئً̡ الطباعة

     تشٌر العدٌد من الدراسات إلى أن نشأة الملصق تعود الختراع الطباعة من قبل األلمانً 

عند اختراعه أول آلة  Johannes Gutenbergʺʺ 1445-1438ٌوهان ؼوتنبرغ  

 شملت بٌانات ملكٌة أو ̡  حٌث كانت أؼلب الملصقات تحتوي على مادة كتابٌة̡ طباعة خشبٌة

. تلصق فً الكنائس أو فً األماكن العامة ̡تخمٌنات ضرٌبٌة 
1

 

بتطوٌر آلة   ʺWilliam Caxtonʺ  1477        بعد ذلك قام المصمم ولٌام كاكستون

    ̡ الطباعة حٌث تم إصدار أول ملصق من قبله لإلعالن عن كتبه التً طبعها فً مطبعته

أصبحت الملصقات أداة إعالنٌة فاعلة من قبل الحكومات          و فً القرن السادس عشر

. و البلدٌات̡ و قد كانت تحمل أفكار سٌاسة 

     كما شهد القرن الثامن عشر ظهور أول ملصق مصور بطرٌقة الحفر على الخشب 

  ̡ حٌث كانت الرسومات بسٌطة و بدائٌة فقد تركت أثرا على أفكار المصممٌن المعاصرٌن

 امتألت جدران بارٌس بالملصقات التً كان مفاد بعضها 1789و أثناء الثورة الفرنسٌة 

 و شعارات الثورة مما ̡ دعوة الجتماع عام للمواطنٌن و على كلمات بعض األؼانً الشعبٌة

.أسهم فً إشعال الثورة و تأججها 
2

 

 التً اخترعت على ٌد األلمانً (الطباعة الحجرٌة)     و نتٌجة لتقدم الطباعة اللٌثوؼرافٌة 

 تطور فن الملصق حٌث ̡ 1798 فً فٌٌنا ʺ  Alois Senefelderʺألوٌس سٌنفلدر 

 وكان ذلك حتى ظهور ̡ أصبحت طباعة الحروؾ و الرسوم مباشرة على حجر اللٌثوؼراؾ

 مما أدى ̡ الطباعة الحجرٌة الملونة حٌث أصبح المصممون ٌنتجون الملصقات الملونة

· لتحول كبٌر فً الملصقات من الناحٌة التعبٌرٌة و الموضوعٌة 

    

 

                                                           
-

1
  ̡ 2019 أوت 21̡  5 العدد ̡  مجلة جامعة تشرٌن(.الملصقات اإلعالنٌة التوعوٌة و دورها فً مواجهة التطرؾ الفكري) ̡ مٌرنا احمد داللة. د 

  . 129 :ص
2
̡  (رسالة ماجستٌر) أثر الملصقات التوعوٌة على تنمٌة الوعً البٌئً لطلبة كلٌة الفنون الجمٌلة فً جامعة الٌرموك ̡  والء جمٌل عادل الصباغ- 

  .21 ׃ ص̡ 2017 ̡  قسم التصمٌم الؽرافٌكً̡  كلٌة العمارة و التصمٌم̡ جامعة الشرق األوسط
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 ازدهر من خاللها إنتاج الملصقات فً النصؾ ̡        مر الملصق بمراحل تطور تارٌخٌة

:  و ذلك كما ٌلً ̡ األول من القرن التاسع عشر نتٌجة تطور آالت الطباعة

 فً هذه المرحلة بدأ الملصق ٌأخذ أبعاده الكاملة (1919 -1800)ما بٌن  :المرحلة األولى 

 ثم وصلت حركت الملصقات لفرنسا على ٌد الفنان جولز ̡ نتٌجة تحرره من الطباعة القدٌمة

 حٌث صمم أول ملصق حدٌث الذي كان دعوة ̡ Jules Cheret ʺ ʺ 1867شٌرٌه 

· لمسرحٌة 

 تطور فن الملصق تطورا فنٌا  و نوعٌا ̡  حتى الوقت الحالً– 1919من  :المرحلة الثانٌة 

و كمٌا من حٌث التصمٌم و التنوع التقنً و المساحات اللونٌة الواسعة و طرٌقة التعبٌر      

 Henri Toulouseʺ و كان هذا على ٌد الفنان هنري تولوز لوترٌك ̡و استخدام األلوان 

Lautrec ʺ ̡ حٌث أعطى الملصق خاصٌته الفنٌة من خالل حركة الفن الحدٌث  .

 إذ ̡      نستطٌع القول أن تولوز لوترٌك ٌعد العالمة الفارقة الثانٌة فً تارٌخ الملصق

 كما أدخل فً تصامٌم ملصقاته ̡ تمٌزت أعماله بتكامل الخطوط و درجة اللون الواضحة

. رسومات لرقصات استعراضٌة و فنٌة مع استخدام كتابات بألوان واضحة و جذابة 

 Williamʺتأثر العدٌد من الفنانٌن بأسلوب لوترٌك منهم الفنان وٌلٌام نٌكلسون      

Nicholson ʺ حٌث صمم ملصقات مهدت إلستخدام اإلختزال الظّلً فً فن الملصق ̡          

 الذي استخدم النص كعنصر مكمل ̡ ʺ Pierre Bonnard ʺو الفنان بٌٌر بونارد 

 فقد تشابكت الصور المطبوعة مع الحروؾ و الكلمات و استخدم كلمات مطبوعة ̡لإلٌضاح 

 و ال ٌزال هذا النوع من التصمٌم رائدا فً ملصقات القرن العشرٌن ̡ صؽٌرة لٌشكل الخلفٌة

. و الواحد و العشرٌن 

 ʺ Lucian Bernrhard ʺ أسس األلمانً لوسٌان برنرهارد ̡ 1905     و فً عام 

فأدخل نوعا من التجدٌد فً فن ̡  ««plakatstilمدرسة لفن الملصق تدعى بالكستل 

 و شجعت المدرسة ̡ الملصق حٌث قام بعملٌة تداخل و تراكٌب بٌن الصور و النصوص

على استخدام شخوص و أشكال و كائنات حٌة فً تصامٌمهم و تبسٌطها بالتخلص من 

 كما اعتمدت على استخدام خلفٌات لونٌة ̡ تفاصٌلها العمٌقة لتسهٌل التواصل البصري 

متواصلة و صافٌة و تراكٌب لونٌة معٌنة كاألخضر المشع و األحمر الناري و األصفر 

.  و ؼٌرها ...الفاقع 

       التً أسسها األلمانً والتر ؼروبٌوس «Bauhaus»كما ساهمت مدرسة الباهاوس 

ʺ Walter Gropius ʺ  فً تطوٌر و بناء تصمٌم الملصق بطرٌقة جدٌدة من خالل
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 بدأت بطابع تعبٌري ثم سعت إلى تحقٌق وحدة ̡ اهتمامها بالحروؾ و األلوان و التقنٌة

· موضوعٌة تجمع بٌن الفن و التكنولوجٌا 

:  فقد شهدت تٌاران هما 1924 – 1914     أما الفترة ما بٌن 

 حٌث أصبح ̡   كان هذا التٌار سمة للملصقات التجارٌة و ملصقات الحروب:التٌار األول 

 ̡ وسٌلة دعائٌة تستخدم لؽاٌات التشجٌع على التجنٌد بالجٌش للقتال و بٌع السندات الحربٌة

. كانت الملصقات بسٌطة  تخدم القوى المتحاربة أكثر من مٌدان الثقافة و الفن 

 حٌث استخدمت ̡   تأثر هذا التٌار باألفكار الجدٌدة للدادئٌٌن و الباهاوس:التٌار الثانً 

. الكتابة بواسطة آالت الطباعة كما استخدمت تقنٌات جدٌدة كالفوتومونتاج و الكوالج 

 مما (1945 - 1939)     و قد ظهر تجدٌد فنً للملصق خالل الحرب العالمٌة الثانٌة 

 و أصبح ٌعالج مواضٌع متنوعة إلى جانب ̡ أكسبه طابعا تصوٌرٌا ٌحمل رسالة فنٌة جمالٌة

 أما بعد الحرب فكان الحضور الواسع . الخ ... كالملصقات التوعوٌة و اإلعالمٌة ̡ الدعاٌة

.  المتطورة (الفوتومونتاج و الكوالج)للملصقات الدعائٌة  بإستخدام تقنٌة الفونوؼراؾ 

     و مع اكتشاؾ الكمبٌوتر و تطور برامج الرسم و التصمٌم مثل الفوتوشوب              

و األلسترٌتر و الكورل درو و برامج الرسم الهندسً األتوكاد أصبح من السهل تصمٌم 

.الملصقات التً لها دور فاعل فً التأثٌر على أفراد المجتمع 
1

 

  

      

 

     

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 30-29 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  والء جمٌل عادل الصباغ- 
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 ׃هفهىم الولصق1_1_2 . 

االنجلٌزٌة          اللؽة  فً مرادفه عام مكان فً إعـالن أو كبٌـــرة صورة عن عبارة     

« Poster »  و اللؽة الفرنسٌة  Affiche »». 
1

 

لتوصٌل فكرة محددة أو مفهوم معٌن  (وسٌلة إٌضاح)وهو عبارة عن تصمٌم إٌضاحً      

 ׃بإستخدام وسائط عدٌدة منها 

 الصورة 

 الكتابة 

  الرسوم 

     تعد الملصقات وسٌلة بسٌطة و فاعلة لإلعالن عن الفعالٌات و إٌصال الرسائل المهمة 

 و الملصق وسٌلة دعائٌة توثٌقٌة مرئٌة ̡  وٌمكن عرضها فً األماكن العامة̡ للناس كافة

تستخدم سطوحا كبٌرة من الورق أو القماش أو موارد طباعٌة أخرى منها األبٌض 

.والملون
2

 

     كما عرؾ على أنه صفحة مطبوعة من الورق تعرض فً األماكن العامة حٌث تنقل 

 .    فهو وسٌلة لتوصٌل فكرة معٌنة̡ سواء كانت إعالمٌة أو إشهارٌة أو توعوٌة ̡ رسالة بسٌطة

 حٌث تحتوي على أطباق من ̡  هو أقدم أشكال إعالنات الطرق"     و فً تعرٌؾ أخر 

الورق تطبع علٌها أجزاء اإلعالن أو اإلعالن كله ثم تلصق بأماكن التسوٌق أو فً الشوارع 

.على قواعد خشبٌة أو معدنٌة 
3

 

 و من حٌث الفكرة فالبوستر أنواع ̡ (( A4  ولكن الحجم المعتاد ̡      و هو متعدد األحجام

 . و هو أسرع مادة إعالنٌة مطبوعة تصل فكرتها للناس ̡ كثٌرة و متعددة األهداؾ

 منها ̡      و تختلؾ أنواع األوراق المستخدمة فً طباعة البوسترات فمنها الناعم و الثقٌل

. و هناك أنواع أخرى تتعدد بحسب سعر الطباعة ̡ الناعم و الخفٌؾ
4

 

   

                                                           
1
 كلٌة ̡  جامعة الشرق األوسط̡ ( رسالة ماجستٌر ) أثر الملصق اإلعالنً فً مكافحة التطرؾ الفكري ̡ إسماعٌل محمد عبد الكرٌم الجراح -  

  .06 ׃ ص ̡ 2017  ̡  قسم التصمٌم الؽرافٌكً̡ العمارة و التصمٌم
2
  .254-255 ׃  ص̡ 01 ط ̡ 2011 ̡  عمان̡  دار اإلعصار العلمً للنشر و التوزٌع̡  مدخل إلى تارٌخ التصمٌم الؽرافٌكً̡ خلود بدر ؼٌث. د-  
3

 ̡  مكتبة المجمع العربً للنشر و التوزٌع̡ ( الدعاٌة و اإلعالن فً السٌنما و التلفزٌون ) تصمٌم اإلعالن ̡ و آخرونمحمد صدٌق البهنسً -  

  .114 ׃ ص̡  01 ط ̡ 2008 ̡ األردن-عمان
4
 89 : ص ̡̡ لبنان-  بٌروت̡  دار الٌوسؾ للطباعة و النشر و التوزٌع̡  التصمٌم الجرافٌكً̡ رمزي العربً-  
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 الذي John Parry  (1835)و من أقدم تعرٌفات الملصق تعرٌؾ  الفنان جون باري    

عرفه على أنه تركٌبة من الصور و الكلمات أو احدهما تتسم ؼالبا بطابع جرافٌك ممٌز من 

.أجل إحداث ردة فعل مرؼوبة لدى المشاهد 
1

 

 ׃خصائص الولصق الولصق1_1_3 . 

 ׃     ٌتمٌز الملصق بجملة من الخصائص نذكر منها 

  كلمات العنوان قصٌرة و مؤثرة و سهلة القراءة . 

 الخط واضح كبٌر و سهل القراءة  

  أن تحتوي على فكرة واحدة مباشرة وواضحة. 

  ٌجب أن تتمٌز عناوٌن الملصق بالسٌادة. 

  أن ٌعكس مضمون الملصق الفكرة المراد إٌصالها. 

  ٌعكس الصورة  الذهنٌة للمصمم على شكل رسوم وصور و ألوان. 

  ًٌجسد فكرة الموضوع  بقالب فن. 

 اإلختزال و الوضوح ̡ ٌرتكز على البساطة . 

 األلوان و األحجام ̡ جذب اإلنتباه من خالل  األشكال . 

 أن تكون األوان متباٌنة قوٌة و جذابة  الفتة للنظر. 

  أن ٌكون تأثٌر الملصق مباشرا. 

  استخدام لؽة سهلة و بسٌطة. 

  ٌصل ألكبر عدد من الجمهور. 

  ًٌعد إحدى قنوات االتصال الجمع. 

  ال تحتاج لوقت أو جهد لقراءتها. 

  و جود جمهور متحرك.  

  تأثٌر دائم و بعٌد المدى. 

 و فً مختلؾ األماكن ̡ سهولة استخدام الملصق فً شتى المواقؾ اإلتصالٌة 

.العامة التً ٌتردد علٌها جمهور المشاهدٌن 
2

 

 

 

                                                           
1
  .18 ׃ ص̡  مرجع سبق ذكره̡ والء جمٌل عادل الصباغ-  

2
 دراسة مقدمة لنٌل درجة ) ̡  دور الملصق الفلسطٌنً فً التعرٌؾ بالقضٌة الفلسطٌنٌة لدى المجتمعات الؽربٌة̡  محمد عمر محمد حمدان- 

 . 67 :ص ̡  2018 ̡  كلٌة الدراسات العلٌا̡  جامعة السودان للعلوم و التكنولوجٌا̡ (الدكتوراه فً الفنون الجمٌلة و التطبٌقٌة 
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׃ أًىاع الولصق 1_1_4 . 

  و هو (الرسالة التً تحملها)     تتعدد الملصقات و تتنوع حسب ما تحمله بٌن طٌاتها 

 ׃بشكل عام نوعٌن 

 ٌستخدم عادة داخل المبانً أو القاعات أو داخل الفصول الدراسٌة  ׃الملصق الداخلً  .1

 .وهو ٌحتوي على عدد كبٌر من المعلومات المكتوبة و قلٌل من الصور 

 و هو على النقٌض من الملصق الداخلً حٌث ٌعتمد بشكل ׃الملصق الخارجً  .2

 .رئٌسً على الصورة و ٌستعمل خارج المبانً و على الطرقات 

 ׃أنواع الملصق حسب الوظٌفة 

  الملصقات اإلخبارٌة اإلعالمٌة:  

 ̡  تضمن تقدٌم تصورات أو حقائق عن المستقبل فهً تحذر سلفا من األخطار المستقبلٌة

 هدفها األساسً تقدٌم بعض الحقائق ̡ تخاطب كافة العقول بإختالؾ مستوٌاتها الذهنٌة

 .عن خبر تم إشاعته 

  الملصقات التعلٌمٌة اإلرشادٌة:  

 ̡ تمتاز بالوضوح و البساطة فً نقل رسالتها مع التأكٌد على المحتوى التعلٌمً التربوي

 .هدفها نشر المعلومات و الرسائل التعلٌمٌة 

  الملصقات الثقافٌة:  

 هدفها تؽطٌة المهرجانات و الفعالٌات ̡تصدر عن المؤسسات الثقافٌة و اإلعالمٌة 

 .الثقافٌة 

  الملصقات السٌاحٌة: 

 ٌمكننا هذا النموذج من إٌصال ̡ هدفها الدعاٌة السٌاحٌة لمواقع أثرٌة أو سٌاحٌة أو دٌنٌة 

.صورة عن الواقع السٌاحً لمواقع مختلفة قد ال ٌستطٌع المشاهد الوصول إلٌها 
1

  

  الملصقات التجارٌة: 

 فهو ٌطبع فً ذهن ̡ هدفه التعرٌؾ بالمنتج و تعمٌق ثقة الجمهور به و جذب انتباهه له 

 .المتلقً صورة الجبهة المعلنة عن طرٌق تصمٌم شعار خاص بها و التعرٌؾ به 

                                                           
1
 . 5 : ص ̡ 1977 ̡  القاهرة ̡  فن اإلعالم فً الصحافة̡  سمٌر̡  محمد حسٌن- 
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  الملصقات السٌاسٌة: 

 ذات طابع فكري ̡ ترتبط بالجمهور بإعتبارها وسٌلة لنشر الوعً الثقافً و السٌاسً 

 ٌوظؾ إلستقطاب الجمهور حول ̡ تعمل عل تجسٌد الشعارات و األفكار ̡ سٌاسً موجه

 .فكرة أو موقؾ معٌن 

  الملصقات الدعائٌة:  

 أو ٌهدؾ للتروٌج لسلعة تجارٌة أو صناعٌة فً السواق ̡ ٌستخدم بهدؾ الدعاٌة السٌاسٌة

 و هو وسٌلة مهمة للمرشحٌن لكسب أصوات الناخبٌن عن طرٌق ̡ و األماكن العامة

 .إظهاره لصورة المرشحٌن و برامجهم اإلنتخابٌة 
1

 

  الملصقات التعلٌمٌة:  

 ثقافٌة          ̡ اجتماعٌة ̡  تربوٌة̡  أهدافه تعلٌمٌة̡ تستعمل فً مجاالت التربٌة و التعلٌم

. كما ٌستخدم كوسٌلة إٌضاح عند التدرٌس .و ترفٌهٌة 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
-

1
 . 64 : ص ̡ 1974 ̡  بؽداد̡  مطبعة األدٌب البؽدادٌة̡  فن الملصقات فً العراق دراسة فً بداٌته و تطوره̡  ضٌاء العزاوي 

-
2
 . 28 : ص ̡ 1979 ̡  بؽداد ̡  مطبعة اإلرشاد̡  اإلعالن بٌن النظرٌة و التطبٌق̡  عبد الجبار̡  مندٌل 



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً

 

 الملصق التوعوي
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 ׃هفهىم الولصق التىعىي 1_2_1 . 

 :التوعٌة 

 . ج واعون و ُوعاة ( مفرد ) واعٍ ̡  جمع َوَعى( مفرد )تَوِعٌة  ׃لغة 

. َوَعى فالنا نصحه وحمله على إدراك موضوع من المواضٌع 
1

 

 ̡ حفظ القلب الشًء/ جاء فً لسان العرب البن منظور أن الوعً من الفعل َوَعى     " 

.وعى الشًء أي حفظه و فهمه 
2 

 هً إٌجاد الوعً و إكسابه لألفراد و الجماعات لحملهم على االقتناع بفكرة ׃اصطالحا 

.معٌنة أو رأي معٌن و اتخاذ منهج سلوكً معٌن بقصد تحقٌق نتائج القائم بالتوعٌة 
3

 

 و تعد جهدا إٌجابٌا ٌقوم به شخص أو أكثر ̡       وهً إكساب الفرد الوعً حول أمر ما 

 .  للمساهمة فً نمو المجتمع 

 :الملصق التوعوي 

هو وسٌلة اتصال بصرٌة تهدؾ إلى مساعدة المتلقً على اكتساب الوعً و الحس      

 و محاولة التأثٌر على ̡ للتعامل مع مختلؾ القضاٌا و المواضٌع التً تواجهه فً الحٌاة

 بحٌث ٌجب أن ٌكون لفكرة الملصق التوعوي معنى واضح و مفهوم ̡ سلوكه نحو األفضل

 كما ٌجب أن تتصل الفكرة فً الملصقات التوعوٌة اتصاال مباشرا مع الموضوع   ̡ للمتلقً

 تتكون عادة من صورة أو عدة صور توضٌحٌة ملونة أو ̡ و المعنى و المضمون المكون لها

 . ٌصاحبها نص إرشادي توعوي ̡ ؼٌر ملونة

 إعداد ملصقات توعوٌة  فً عدة مجاالت       ׃عرؾ الملصق التوعوي إجرائٌا أنه      

و عرضها على المجموعة التجرٌبٌة و ذلك بإستخدام رموز و صور بصرٌة فاعلة مطبوعة 

.تعبر عن فكرة معٌنة تؤثر فً الجمهور المستهدؾ 
4

 

     

 

                                                           
1
  .2469 ׃ ص ̡ 2008 ̡  القاهرة̡ 1 ط ̡  طباعة̡  توزٌع̡  نشر̡  عال الكتب̡  المجلد األول̡  معجم اللؽة العربٌة المعاصرة̡ احمد مختار عمر-  

2
مذكرة مكملة لنٌل شهادة ) توظٌؾ الشعار فً الملصق اإلعالنً التوعوي حول ظاهرة اختطاؾ الطفولة ̡  بزلً منصورٌة̡ لعور فاطمة-  

  . 32 ׃ ص̡ 2014-2013 ̡  قسم الفنون̡  كلٌة األدب و الفنون̡ مستؽانم-  جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس̡ (الماستر
3
  ̡  2012-2011 ̡  قسم إعالم و تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة̡  جامعة باتنة̡ (رسالة ماجستٌر  ) اإلعالم الجدٌد و نشر الوعً البٌئً ̡ كٌحل فتٌحة-  

  .86 ׃ص 
4
 . بتصرؾ ̡  19 ׃ ص ̡  مرجع سبق ذكره̡ والء جمٌل عادل الصباغ-  
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 بهدؾ ̡ ٌستخدم استخداما واسعا للمجتمع حٌث توعوٌة رسالة ٌحمل الملصق التوعوي    

 ̡ معالجة الظواهر السلوكٌة المتعلقة بسلوكٌات و تصرفات و أفعال بعض أفراد المجتمع

 سواء كان المراد ؼرس تلك السلوكٌات أو دعمها باعتبارها سلوكات إٌجابٌة حمٌدة ،

 بأسلوب اآلخرٌن مع والتعامل بالواجبات والوفاء والعامة الخاصة الحقوق ومعرفة

 الحب وزٌادة البٌئة على والمحافظة والخاصة العامة النظافة شٌوع إلى باإلضافة حضاري،

 ..  ..والوطن للدٌن والوالء

 ׃خطىات الولصق التىعىي 1_2_2 . 

هناك عدة خطوات ٌجب مراعاتها عند إنجاز الملصقات عامة و التوعوٌة خاصة           

 ׃و هً 

  ׃أوال  

 .جمع المعلومات و تقٌٌمها و تحدٌد الجمهور المستهدؾ 

  ׃ثانٌا 

 .األولٌة  و تعد أفكار مبدئٌة للموضوع  وضع التخطٌطات و الرسوم 

  ׃ثالثا  

 .مرحلة التنفٌذ و هنا تعد مرحلة شبه نهائٌة عن طرٌق تحدٌد الفكرة بشكل اكبر 

  ׃رابعا  

الشكل النهائً و التنفٌذ الكلً للملصق بحٌث ٌمكن فً هذه المرحلة استخدام صور و 

. رسوم كما هً و معالجتها عن طرٌق اإلضافة الحذؾ أو التلوٌن 
1

 

 ׃خصائص الولصق التىعىي 1_2_3 . 

 ׃     للملصق التوعوي جملة من الخصائص نذكر منها 

  ًتنمٌة الوعً و اإلدراك لدى المتلق. 

  ًالقدرة علً لفت و جذب انتباه المتلق. 

  ًتثبٌت الرسالة التوعوٌة فً ذهن المتلق. 

  إمكانٌة تؽٌر سلوك المتلقً تجاه عدة قضاٌا و مشكالت. 

  توعٌة و تنبٌه المتلقً لما ٌواجهه فً حٌاته الٌومٌة. 

  ًسرعة وصول فكرة الملصق  و ترسٌخها لدى المتلق. 

  إبقاء الوعً و اإلدراك متوهجا لدى المشاهد. 

                                                           
1
 ̡ 42 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  إسماعٌل محمد عبد الكرٌم الجراح- 
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 ׃أهن العىاهل الوساهوة في ًجاح الولصق التىعىي 1_2_4 . 

  ׃الوقت  .1

     ٌعتبر الوقت من أهم العوامل المؤثرة فً وصول مضمون رسالة الملصق التوعوي     

 إذ ٌجب اإللتزام بالوقت المناسب لطرح الموضوع ألن ذلك ٌرتبط بتوقٌت ̡و نجاحها  

الجمهور مع الموضوع و نسبة اإلستعداد لتقبل األفكار فالبد أن ٌرتبط الملصق التوعوي 

 لهذا ٌجب على المصمم مراعاة عامل الوقت و إعطائه ̡بتوقٌت زمنً محدد و مكان معٌن 

 . أهمٌته فً انجاز ملصقه حتى ٌتسنى لفكرة الملصق أن تجنً ثمارها 

  ׃التكرار  .2

 ̡      ٌجب تكرار نشر الملصق الذي ٌختص بنشر الوعً و مواصلة عرضه على المتلقٌن

حٌث ٌساهم فً اإللحاح على المتلقً بتقبل الفكرة المراد إٌصالها إلٌه و ترسٌخ الرسالة 

 .التوعوٌة لدى المتلقً 

  ׃اإلستمرار  .3

 حٌث ̡       نشر الملصق التوعوي بشكل مكثؾ و مستمر ٌساهم فً ترسٌخه و عدم نسٌانه

أن فاعلٌة الملصق ترتكز على استمرار عرضه لتثبٌت الرسالة التوعوٌة فً ذاكرة 

.المتلقً
1

 

  :انتقاء الكلمات المناسبة  .4

اختٌار المفردات بشكل صحٌح و مناسب لفكرة الموضوع ٌلعب دورا هاما فً التأثٌر       

 كما ٌساهم فً تحقٌق اإلنسجام و الوحدة بٌن عناصر ̡ على عواطؾ و انفعاالت المتلقً 

 .الملصق

  :التعبٌر عن الحقٌقة  .5

     إن أكثر مصممً الملصقات ٌجسدون أفكارا واقعٌة و أحداثا قد تكون دعائٌة أو سٌاسٌة 

 لذلك البد أن ٌكون فً الملصق جانب كبٌر من ̡  الخ...أو توجٌهٌة أو تربوٌة أو توعوٌة 

هدؾ لمعالجة الظواهر السلوكٌة الصدق و التعبٌر عن الواقع خاصة الملصق التوعوي فهو ي

.المتعلقة بسلوكٌات و تصرفات و أفعال بعض أفراد المجتمع 
2

                                                           
1
 . 42: ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  والء جمٌل عادل الصباغ- 

2
 . 127 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  مندٌل عبد الجبار- 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 

 

 أسس و عناصر بناء الملصق التوعوي
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 ׃األسس البٌائية للولصق التىعىي 1_3_1 .

     لكً ٌصبح الملصق قادرا على جذب اإلنتباه و إثارة اهتمام المتلقً ٌجب أن توفر فٌه 

 ׃األسس البنائٌة التالٌة 

   ׃الصورة  (1

تعد الصورة الطباعٌة إحدى أهم العناصر التٌبوؼرافٌة فً الملصقات التوعوٌة لما       

لها من قدرة تعبٌرٌة حٌث تساهم فً إٌصال الفكرة للمتلقً عبر لؽة بصرٌة تحاكً 

 إذ أن اإلنسان بطبٌعته ٌمٌل إلى التعبٌر بالصور خصوصا ̡ موضوع الملصق التوعوي

فً الملصق لما لها من طاقة تعبٌرٌة تخاطب المتلقً بكل مباشر كونها تقوم على جذب 

 و منه فوظٌفة الصورة فً الملصقات التوعوٌة وظٌفة تعبٌرٌة ̡ انتباهه و التأثٌر فٌه

 .واقعٌة 

   ׃الكتابة و النص  (2

تعتبر الكتابة من األمور الهامة فً تصمٌم الملصقات التوعوٌة لما لها من أثر بالػ      

         ̡ لذلك ٌجب أن تكون واضحة ̡ األهمٌة على المتلقً فهً ترتبط بمحتوى الملصق

 معبرة عن الفكرة و أن تتمٌز بسهولة قراءتها حتى لو بنظرة خاطفة          ̡ مختصرة

 و ٌمكن وضع الكلمات فً الملصقات التوعوٌة بأشكال و أحجام تجعلها تبدو ̡ و سرٌعة

     ̡  مع إمكانٌة أن تكون الكتابة ؼامقة أو خفٌفة̡ مختلفة كما ٌمكن تكبٌرها أو تصؽٌرها

 و إبراز بعض الحروؾ عن بقٌة الكلمات ̡ و ٌمكن أن تكون أحرفها مستقٌمة أو مائلة 

كأسلوب تعبٌر عن معانً الكلمات التً تؤثر فً قراءة و فهم الكلمات المكونة 

 و منه فالوظٌفة األساسٌة للكلمات و الجمل هً أن تكون الصورة ̡ للملصقات التوعوٌة

 .العقلٌة بهدؾ توصٌل الفكرة للمتلقً بشكل واضح و بسٌط 

   ׃الرسوم أو األشكال الغرافٌكٌة  (3

 و التً ٌتم ̡ أي اللوحات الفنٌة ذات الداللة المرتبطة بفكرة الملصقات التوعوٌة      

رسمها إما ٌدوٌا أو باستخدام تقنٌات الحاسوب و تلعب دورا كبٌرا دون وجود الكتابة 

 .النصٌة فتصبح بذلك ذات قدرة عالٌة على التعبٌر و توصٌل األفكار دون كتابة 

   ׃الرسالة الموجهة (4

      هً الكتابة التً تحتل المكان البارز فً الملصقات التوعوٌة و تعتبر عامل لجذب 

 و للعناوٌن دور كبٌر فً تحقٌق الهدؾ اإلتصالً خصوصا ̡ انتباه المتلقً و التأثٌر فٌه

فً الملصقات التوعوٌة  و ٌظهر ذلك بشكل كبٌر من خالل سمك الحروؾ و ألوانها     



الملصقات التوعوية׃ الفصل األول   

 

  

 17 

و أحجامها لهذا ٌجب أن ٌكون الخط و سمكه و حجمه فً العنوان الرئٌسً للملصق 

اكبر حجما من العناوٌن األخرى الفرعٌة مم ٌؤثر بشكل كبٌر على وضوح العنوان لعٌن 

.المتلقً 
1

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .36-37 ׃ ص ̡  مرجع سبق ذكره̡ والء جمٌل عادل الصباغ-  
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 ׃عٌاصر تصوين الولصق التىعىي 1_3_2 . 

ال تختلؾ الملصقات التوعوٌة فً عناصر تصمٌمها عن باقً الوسائط الؽرافٌكٌة      

 ׃األخرى  وهً 

 ׃  " Line " الخط (1

     ٌعتبر الخط  من أهم العناصر البنائٌة فً الملصقات التوعوٌة  فهو ٌساعد على تكوٌن 

كما ٌعبر عن الفكرة و المضمون فً التصمٌم و ٌمكن من خالله زٌادة اإلحساس ̡ التصمٌم

 .بالعمق 

 ׃  "Color" اللون  (2

 فال ٌظهر تجسٌد ̡ حٌث ٌدخل فً بناء و تصمٌم الملصق      أهم عناصر التصمٌم األساسٌة

ٌفضل استخدام األلوان المالئمة . و ٌمثل اللون داللة أحٌانا ̡لمكونات الملصق بدون األلوان  

للموضوع مع بٌان القٌمة الضوئٌة فً األلوان المستخدمة بحٌث ٌحمل مضمونا و ٌعمل 

 .على جذب انتباه المتلقً 

 ׃ "Shape "الشكل  (3

 و ٌكون واضحا من ̡      ٌعد من العناصر الهامة التً تدخل فً تكوٌن و بناء الملصق

 و تعد استجابة المتلقً و تفهمه لألشكال ̡ خالل تناقضه مع الخلفٌة الموجودة للملصق

 و ٌساعد الشكل ̡ المكونة للملصق من أرقً مكونات اإلدراك الذوقً و المعرفً بٌن البشر

فً تمثٌل و تجسٌد فكرة الملصق و إعطاء الرسوم و الصور أشكاال مثٌرة  تعمل على جذب 

 .انتباه المتلقً 

 و إنما ٌؤدي وظائؾ متعددة من خالل ̡ لم ٌعد توظٌؾ األشكال عنصرا جمالٌا محفزا فقط

.توافقها اإلعالمً 
1

 

 ׃" Scale" النسبة  (4

     إن جمٌع األشكال فً الملصق لها قٌاسات مختلفة نسبٌا فمنها الصؽٌرة و الكبٌرة ٌمكن 

 ٌمكن أن نضمن من خالله أن ٌكون العمل الفنً منتظما       ̡  فالقٌاس عنصر مهم̡ قٌاسها

 كما ٌساعد على إبراز العنصر األكثر أهمٌة  مما ٌعمل على جذب انتباه المتلقً ̡ و جذاب

 كما ٌجعل رؤٌة العناصر أسهل و ٌبرز العنصر األكثر أهمٌة      ̡ أو المشاهد للعمل الفنً

 .و ٌجعله أكبر و ٌعمل على تأسٌس نظرة ثابتة فً كافة أنحاء الملصق 

                                                           
1
 . 102 : ص ̡ 2000 ̡  المؽرب̡ 112 العدد ̡  مجلة الفكر العربً̡  الصورة االشهارٌة المرجعٌة و الجمالٌة و المدلول اإلٌدٌولوجً̡  سعٌد بنكراد- 
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 ׃ "Texture" الملمس  (5

 حٌث ̡     ٌدل الملمس على الخصائص و األحاسٌس التً ٌحملها السطح الخارجً لألجسام 

 وٌمكن ̡ تتعدد مالمس السطوح بٌن النعومة و الخشونة أو بٌن الؽائر و البارز أو المستوي

 إذ تعد الصورة المطبوعة على ̡ استخدامها فً إظهار اإلنطباعات المثٌرة فً الصورة

 و التً ̡ الورق نوعا من أنواع التأثٌر و اإلحساس البصري الذي ٌعبر على ملمس معٌن

تتشكل عن طرٌق ترتٌب جزئٌاتها على سطح الملصق فٌنتج عنها قٌم ملمسٌة متنوعة ٌمكن 

 .للجهاز البصري التعرؾ علٌها 

  ׃ "Space" الفضاء  (6

     الفضاء فً الملصق ٌظهر من خالل المسافة أو المنطقة التً تكون حول عناصره      

 و له ̡ و هو بذلك ٌفصل عناصر الملصق و ٌبرز األشكال وٌعطً العٌن راحة بصرٌة

  ׃استخداماته فً الملصقات التوعوٌة و هً 

    إبراز العناصر التصمٌمٌة فً الملصق. 

  إٌجاد عالقة بٌن العناصر و المفردات المكونة للملصق و ربطها ببعضها. 

  إعطاء العٌن راحة بصرٌة عند النظر للملصق.
1

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .33-34-35 ׃ ص ̡  المرجع نفسه̡ والء جمٌل عادل الصباغ-   



 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

 

  األلوان فً الملصق التوعوي 
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 ׃األلىاى في الولصقات التىعىية 1_4_1 . 

     ٌعد اللون من أهم العناصر أو الصفات اإلدراكٌة المرتبطة بتالزم فاعل مع بقٌة 

 إذ لٌس بالمقدور ̡ العناصر األخرى فً تكوٌن الهٌئة المرئٌة فً تصامٌم الملصق التوعوي

       ̡إدراك الشكل إال على صورة لون فهو صفة ظاهرٌة للشكل الذي ٌثٌر فٌنا اإلحساس 

.و ٌستخدم اللون لؽرضٌن أساسٌٌن هما الؽرض الرمزي و الؽرض اإلنفعالً العاطفً 
1

    

 نظرا للتأثٌر ̡      حٌث ٌلعب استخدام األلوان دورا أساسٌا فً نجاح الملصق التوعوي

 و على النواحً ̡ الكبٌر الذي تمارسه األلوان فً جذب انتباه المتلقً تجاه الملصق

 و من أبرز الوظائؾ ̡ السٌكولوجٌة المتعلقة بالمتلقً مما ٌؤدي إلى تأثره بالرسالة الموجهة

  :التً ٌؤدٌها اللون فً تصامٌم الملصق التوعوي 

  توظٌؾ اللون بوصفه عنصرا للتعرؾ و الوصؾ. 

  توظٌؾ اللون فً تحقٌق اإلستجابة العاطفٌة. 

  توظٌؾ اللون بوصفه عنصرا جمالٌا. 

  تؤدي األلوان دورا واقعٌا فً الملصق و تكسبه الحقٌقة و التعبٌر المباشر. 

  ترسخ األلوان فً تصمٌم الملصق التوعوي الظواهر و األفكار فً الذاكرة لمدة

 .طوٌلة 

  ًتؤدي األلوان فً الملصق تفاعال نفسٌا بٌن الملصق و المتلق. 

  تكون لوظٌفة اللون فً الملصق التوعوي الدور الكبٌر فً جذب اإلنتباه و إنتشار

. الفكرة 

ٌعتبر اللون عنصر بصري ٌعمل على إظهار جوانب العمل الفنً و هو عنصر      كما 

 باإلضافة إلى ̡ تعبٌري لما لدٌه من تأثٌر فً مشاعر و أحاسٌس المتلقً و التعبٌر عن الفنان

وحدته التً تساعد فً بناء و صٌاؼة الملصق و تحقٌق الهدؾ منه فً صورة ذات قٌمة 

. لها ترددات عالٌة و منخفضة ̡  فاأللوان هً موجات ضوئٌة تدركها العٌن̡ فنٌة و جمالٌة
2

 

 تشٌر والتً الملصقات، فً األلوان استخدام أهمٌة الدارسات من العدٌد أثبتت        وقد

 األفراد عن ٪54بمقدار  تزٌد الملونة الملصقات تجذبهم الذٌن األفراد نسبة أن إحداها نتائج

.  ملونة ؼٌر كانت لو الملصقات هذه نفس تستهوٌهم الذٌن

  

                                                           
1
 . 48 : ص ̡ 2002 ̡  عمان̡  دار الشروق̡  عبقرٌة الصورة و المكان̡  طاهر عبد مسلم- 

2
 . 68 : ص ̡ 2009 ̡ 1 ط̡  عمان األردن̡ دار أسامة للنشر و التوزٌع ̡  أساسٌات التصمٌم و مناهجه̡  إٌاد صقر- 
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 اإلمكانات توفر إلى الطباعة استخـدام مجال فً الهائل التكنولوجً التطور أدى      

 األفكار عـن للتعبٌر كبٌرة كوسٌلة بدرجة األلوان باستخدام تسمح التً المختلفة والتسهٌالت

 وما الملون التلفزٌون ظهور إلى باإلضافة هذا التوعوٌة ، الملصقات تصمٌم فً اإلعالنٌة

 السلع مختلؾ عن اإلعالن فً الملونة األفالم السٌنمائٌة استخدام إمكانٌة من صاحبه

 وإعالنات والملصقات والتلفزٌون، المجالت ) الوسائل هـذه تمٌز إلى أدى مما والخدمات،

تتوفـر لدٌها إمكانٌة استخدام األلوان فً  ال التً الوسائـل باقـً عــن(  ...الطرق 

.ملصقاتها
1

 

     و ٌستخدم اللون لؽرضٌن أساسٌٌن هما الؽرض الرمزي و الؽرض اإلنفعالً أو 

 ففً اإلستخدام الرمزي ٌجري توظٌؾ الدالالت التعبٌرٌة للون فً سٌاق الفنون ̡ العاطفً

  . و الثانً لدعم التأثٌر النفسً لدى المتلقً ̡ المرئٌة لؽرض اإلسهام إلٌصال الفكرة

     اختٌار األلوان أمر بالػ األهمٌة فً إٌصال الفكرة كما أن بعض األلوان لها دالالت 

ترتبط بالحالة النفسٌة و الصحٌة و البابولوجٌة فهً تحت تأثٌرات ملموسة فً عمل  

 و تكون التأثٌرات النفسٌة لأللوان ذات تأثٌر مباشر أو ؼٌر مباشر على نفسٌة ̡ التصمٌم

. المتلقً 

: العالقات اللونٌة  

  تباٌن األلوان:  

  هذا هو التباٌن ̡فالضوء هو نقٌض الظل و األبٌض نقٌض األسود  التباٌن هو التضاد

فً الدرجة كذلك التباٌن فً اللون ٌظهر بٌن األلوان المختلفة إذا ما تجاورت فٌحدث 

تؽٌٌر فً مظهرها البصري بدون تؽٌٌر تركٌبها المادي بالمزج و علٌة فالتباٌن إما ٌكون 

 .بالنسبة لدرجة اللون أو اللون أو االثنان معا 

  توافق األلوان:  

نقول أن تكوٌنا لونٌا قد حقق توافقا إذا ما أثر على العٌن و النفس تأثٌرا حسنا أما إذا لم 

ٌستطع النظر أن ٌقع بهدوء على لون أو أكثر من بٌن مجموعة لونٌة فإن العٌن و النفس 

ٌبتعدان عنه و تحدث أحٌانا حركة نافرة متبادلة بٌن لونٌن أو أكثر فً مجموعة أو 

مجموعات لونٌة فً هذه الحالة نقول أن األلوان لٌس بٌنهما توافق و علٌة فالتوافق هو 

. الصفة األساسٌة لمجموعة لونٌة 

 

                                                           
1
  .25 ׃ ص ̡  مرجع سبق ذكره̡ إسماعٌل محمد عبد الكرٌم الجراح-  
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  تكامل األلوان: 

إن سطحا ما بلون احمر مثال بتعرٌضه للضوء األبٌض فإنه ٌعكس إلى أعٌننا إشعاعات  

الضوء القادرة على إثارة مجموعة األعصاب على شبكة العٌن التً تعطٌنا اإلحساس 

باللون األحمر و كما ٌمتص هذا السطح باقً اإلشعاعات هذه التً امتصت ٌقال أنه 

مكمل للون اإلشعاع الذي انعكس من السطح وعلٌه فأي شعاعٌن متكاملٌن لونٌا 

بتأثٌرهما فً وقت واحد و بنسب معقولة على العٌن فإنهما ٌعطٌان اإلحساس بالضوء 

 .األبٌض 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .91 : ص̡ 1981 ̡̡  دار المعارؾ بؽداد ̡  نظرٌة اللون̡  ٌحٌى̡  حمودة- 
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 ׃تأثير اللىى الفسيىلىجي و دالالته الرهزية 1_4_2 . 

         إن اإلحساس بأي تأثٌر ٌكون مرتبطا بحواس الكائن الحً و من خاللها ٌمٌز كل ما 

حوله و خصوصا ما ٌتعلق بالجانب النفسً الذي ٌحرك مشاعره و ٌكون عامل سعادة أو 

حزن و من خالل محاكاة اإلنسان بأمور الطبٌعة و التعرؾ على األشكال و مٌز األلوان  

. أصبح لدٌه مخزون فكري و معرفً ٌمكنه من البحث عما ٌلبً احتٌاجاته المتكررة 

       اإلحساس بالحرارة هو تأثٌر عضوي أو إحساس نفسً و قد برهنت التجارب أنه ال 

 و أن اإلحساس ̡ ٌوجد  بوضوح أي ارتباط بٌن اإلحساس العضوي بالحرارة و اللون

السٌكولوجً بالبرودة أو السخونة موجود فعال ال جدال فً ذلك لكنه خارج عن كل 

 و بهذه الطرٌقة ٌظهر لنا أن األلوان الزرقاء هً ألوان ̡التؽٌرات الحرارٌة النفسٌة للشخص 

 كما أن األلوان الخضراء و األلوان البنفسجٌة ̡ باردة أما األلوان الحمراء فهً ألوان ساخنة

 فاللون البنفسجً إذا ما قلت فٌه نسبة .هً ألوان معتدلة على مسافات فً الدائرة اللونٌة 

و بالعكس إذا ما  األحمر و تقدم ناحٌة اللون البنفسجً فإنه ٌعد فً مجموعة األلوان الباردة

.زادة فٌه نسبة اللون األحمر فإنه ٌدخل فً مجموعة األلوان الساخنة 
1

  

: الدالالت الرمزٌة لبعض األلوان 

  ׃اللون األسود  

 . الظالم والؽموض  كما ٌدل على القوة و الجرأة و الفناء  ̡ ٌرمز للحزن

  ׃اللون األبٌض  

 و ٌدل أٌضا على ̡  النقاء و السالم  كما ٌدل على الهدوء و البساطة̡  العفة̡ ٌرمز للطهارة

هللا ٌبٌض )الحظ السعٌد فٌدعون للمرأة الحامل بأن ٌرزقها هللا مولودا ذكرا فٌقولون 

(.بختك
2

 

  ׃اللون األخضر  

 التفاهم و اإلنسجام مع ̡ ٌرمز للهدوء و ٌعطً نوعا من التوازن النفسً كما ٌرمز للتسامح

 كما انه لون الطبٌعة الذي ٌرمز للخصوبة و النمو كما ٌحفز على الشعور ̡ العالم الخارجً

 .باإلتزان و الراحة و ٌزٌل التوتر و القلق

 

 
                                                           

1
 . 52 : ص̡  مرجع سبق ذكره̡  ٌحٌى̡  حمودة- 

2
 . 84 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  إٌاد صقر- 
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 ׃اللون األصفر  

ٌعتبر رمزا للضوء و الثراء و ٌمكنه شحن صاحبه بالحٌوٌة و القدرة على اإلبداع و العطاء 

كما ٌعزز من الروح المعنوٌة و اإلشراق و اإلبتهاج  و ٌرمز أٌضا للتفاؤل و الفرح و قد 

 .ٌدل أحٌانا على القلق و الؽضب و اإلحباط 

  ׃اللون األحمر  

ٌرمز للطاقة و الحٌوٌة و الشجاعة و ٌحث على النشاط  كما ٌعبر عن الدؾء و الحب وقد 

 .ٌرتبط أحٌانا بالدم و المأساة و العنؾ  

  ً׃ اللون البن  

ٌرمز للصالبة و التماسك و الهدوء  كما ٌدل على األمن و المرونة و القوة وهو من األلوان 

 . قد ٌرمز أحٌانا للحزن و الوحدة ̡ المحاٌدة

  ׃اللون األزرق  

ٌرمز للهدوء و المعانً المطلقة  و ٌشٌر إلى الحب و الحٌاة كما ٌدل على الثقة و األمان 

 .وقد ٌرمز أٌضا للعزلة و البرود و الحزن  

  ً׃اللون البرتقال  

        محفز و ملفت لإلنتباه ٌعبر عن الدؾء ̡ البهجة والتفاعل مع اآلخرٌن ̡ ٌرمز للحٌوٌة

 .و الحماس 

  ًاللون البنفسج:  

 .ٌرمز للحكمة و الؽموض كما ٌدل عل الؽنى و الثروة فقد اعتبر قدٌما لونا ملكٌا 

  اللون الوردي:  

 .ٌرمز لإلنسجام و الهدوء و العواطؾ الجمٌلة و هو من األلوان المهدئة 
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: خالصة 

     ٌعد الملصق التوعوي من أهم المضامٌن اإلعالنٌة التً تستهدؾ الجمهور و التأثٌر فٌه̡ 

      فهو ٌتمٌز بإمكانٌة التأثٌر̡ لما له من دور كبٌر فً تنمٌة الوعً و اإلدراك لدى المتلقً

 و منه فهو وسٌلة فعالة فً إٌصال الرسالة ̡ و الوصول لكافة فئات المجتمع دون استثناء

 و ٌتمٌز الملصق التوعوي بجملة ̡  الخ...التوعوٌة فً أي مجال كان سٌاسٌا أو صحٌا أو 

 كما ٌعتمد فً انجازه على مجموعة من العناصر و األسس ̡ من الخصائص و الممٌزات

 .التً تساهم فً نجاح الملصق و إٌصال رسالته بشكل أوضح 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 



 

 

: تمهيد 

سرطان الثدي من أخطر األمراض التً تواجه النساء السٌما فً وقتنا  مرض ٌعتبر   

الحالً و هذا نظرا إلنتشاره بكثرة و بشكل مخٌؾ فً كافة المجتمعات الؽربٌة منها و 

 و قد وجب توخً الحذر منه و اللجوء للكشؾ مما قد ٌساعد على الشفاء أو تقلٌل ̡ العربٌة

 و منه فالتوعٌة حول خطورته و خطورة الكشؾ المتؤخر الذي ̡ نسبة اإلصابة بهذا الخبٌث

  .ٌإدي فً أؼلب األحٌان للموت أو فقدان الثدي ضرورٌة للحد منه 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث األول

 
 سرطان الثدي
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 ׃ مفهىم سرطان الثذي . 1_1_2

 :السرطان 

 . جمع َسرطانات و َسراِطٌن ̡ ( مفرد )َسرطان  ׃لغة 

 . حولها إلى سرطان ̡ َسْرَطَن المرض الخالٌا أي جعلها سرطانٌة

. ٌتفشى فً األنسجة المجاورة̡  ورم خبٌث ٌتولد فً الخالٌا الظاهرٌة׃السرطان فً الطب 
1

 

مصطلح عام ٌشمل مجموعة كبٌرة من األمراض التً ٌمكنها أن تصٌب كل  ׃اصطالحا 

 فهو تولد سرٌع لخالٌا ̡ و ٌشار إلى تلك األمراض أٌضا باألمراض الخبٌثة. أجزاء الجسم 

شاذة ٌمكنها النمو خارج حدودها المعروفة و من ثم إقتحام أجزاء الجسم و اإلنتشار إلى 

.  و ٌطلق على تلك الظاهرة إسم النقٌلة ̡أجزاء أخرى 
2

 

  :األورام السرطانية 

 بل هو مجموعة من ̡ ال تعد األمراض السرطانٌة طبقا للمراجع الطبٌة مرضا واحدا      

 و تتكون ̡  و تسبب نموا ؼٌر منظم̡ األمراض تحدث من خالل تؽٌر فً الخالٌا الجسمٌة

 و بالتالً ٌعرؾ مرض األورام السرطانٌة بؤنه ̡ معظم الخالٌا السرطانٌة من كتلة أو كومة

 و ٌطلق إسم السرطانٌة على كل ̡ ورم ناتج عن تحول و تؽٌٌر ٌصٌب الخالٌا البشرٌة

 و لها صفة ̡  و التً تهلك األنسجة السلٌمة̡ األورام التً تمٌل إلى اإلستمرار أو إلى النمو

.المعاودة بعد فترة قد تطول قلٌال أو كثٌرا 
3

 

 :سرطان الثدي 

         ̡ السرطان هو مجموعة من الخالٌا الشاذة التً تنمو معا بطرٌقة ؼٌر مضبوطة     

تتحول مجموعة الخالٌا السرطانٌة النامٌة  ̡ و تجتاح األنسجة السلٌمة و تلحق الضرر بها

 ٌعرؾ المرض بإسم سرطان ̡ و إذا كان الورم فً الثدي ̡ إلى كتلة ٌطلق علٌها إسم الورم

 فٌما تنمو أنواع ̡ تنمو بعض سرطانات الثدي بسرعة و تنتشر فً أنحاء الجسم  ̡الثدي 

.أخرى ببطء أكبر و تبقى فً موضع واحد 
4

 

                                                           
1
 . 1057 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  احمد مختار عمر- 

2
 ̡ مستؽانم– جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس ̡ (مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر) روبورتاج مصور حول مرض سرطان الثدي ̡ طهارة صونٌة-  

  .08׃ ص ̡ 2017-2016 ̡  قسم علوم اإلعالم و االتصال̡ كلٌة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة
3
̡  01 ط ̡ القاهرة̡  إٌتراك للطباعة و النشر و التوزٌع̡  أسالٌب تخفٌؾ الضؽوط النفسٌة الناتجة عن األورام السرطانٌة̡ هناء احمد شوٌخ. د-  

  .314 ׃ ص ̡ 2007
4

 ̡̡  بٌروت̡  أكادٌمٌا أنترناشٌونال للنشر و الطباعة̡ ترجمة جولً صلٌبا ̡ سرطان الثدي ؟ كٌؾ تعالج نفسك ̡  تٌرٌزا وٌتاكر̡  روبرت بكمان.د -

 . 10 : ص ̡ 2001
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 وهو عبارة عن ورم خبٌث ٌنتج عن التكاثر ؼٌر الطبٌعً و العشوائً لمجموعة      

الخالٌا فً الثدي التً تإدي إلى تدمٌر النسٌج األصلً و ؼزو األنسجة المحٌطة و التً قد 

 و الذي قد ٌإدي إلى الموت فً حالة ( الكبد و الرئتٌن )تنتقل إلى أماكن أخرى من الجسم 

.عدم الكشؾ المبكر أو ؼٌاب العالج 
1

 

     ̡      ٌعتبر سرطان الثدي شكل من أشكال األورام السرطانٌة التً تصٌب أنسجة الثدي

 فهو ̡  و ؼدة الحلٌب( األنابٌب التً تحمل الحلٌب إلى الحلمة )و عادة ما ٌظهر فً قنوات 

. نمو ؼٌر طبٌعً للخالٌا المبطنة لقنوات الحلٌب أو لفصوص الثدي 
2

  

 منها أورام حمٌدة إال أن ٪90 و إذا كانت ̡      أورام الثدي هً األكثر شٌوعا عند النساء

 و فً أمرٌكا هناك حوالً مائة و ثمانون ألؾ حالة . من أورام الثدي هً أورام خبٌثة 15٪

        , و أكثر من أربعون ألؾ حالة وفاة بسبب هذا المرض سنوٌا ̡ جدٌدة لسرطان الثدي

و تشٌر اإلحصاءات األمرٌكٌة إلى أن واحدة من كل ثمانٌة أو عشرة نساء تصاب بسرطان 

. الثدي 

 

 

.  توضيحية لسرطان الثدي : 01الصورة 

                                                           
1
 - Larousse médical  ̡ Librairie Larousse  ̡ paris  ̡ France  ̡ 1999 ̡ p : 45 .     

2
 جامعة ̡ ( مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر )دور الحمالت اإلعالنٌة التوعوٌة فً نشر ثقافة الكشؾ المبكر عن سرطان الثدي   ̡ دربال كرٌمة-  

  .22 ׃ص ̡  2018 -2017 ̡  قسم إعالم و اتصال̡  كلٌة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة̡ الدكتور موالي الطاهر سعٌدة 



سرطان الثدي و دور الملصقات في التوعية بالمرض ׃ الفصل الثاني   
 

 

 28 

:  أعراض اإلصابة به .  2_1_2

     عادة ال تظهر أي أعراض فً بداٌة المرض فاإلصابة المبكرة ال تسبب ألما أو 

٪ من حاالت اإلصابة بهذا المرض ال 10 حٌث أن ̡ أعراض محددة فً معظم الحاالت

 هذا ما ٌجعل اكتشافه مبكرا أمرا ̡ تظهر أي  عالمات آو تؽٌرات فً شكل أو تركٌب الثدي

 بٌنما البعض اآلخر تحدث لدٌه تؽٌرات فً تركٌب الثدي أو الجسم ̡ صعبا لتلك الحاالت

 و تحدث تلك ̡  حٌث ٌمكن للمرأة المصابة أن تالحظ تلك التؽٌرات و تشعر بها̡ عامة

: التؽٌرات كاآلتً 

  ًتؽٌر فً شكل أو حجم الثدي بشكل ؼٌر طبٌع. 

  أو الحلمة (المنطقة الداكنة المحٌطة بحلمة الثدي )تؽٌر لون و ملمس فً هالة الثدي 

 .و ذلك بإحمرارها آو تقشرها و خشونتها 

  تورم أو تهٌج الثدي أو المناطق القرٌبة منه خصوصا منطقة اإلبط. 

  خروج دم من حلمة الثدي أو تآكلها أو دخولها إلى الداخل.
1

 

 ألم عند لمس الثدي و اختالؾ الحجم بٌن الثدٌٌن. 

  الشعور بالحكة أو الوخز أو ظهور طفح على الحلمة. 

  نقص فً الوزن و فقدان الشهٌة. 

  ظهور تكتالت فً نسٌج الثدي أو اإلبط. 

  ( إفرازات قٌحٌة )سٌالن ؼٌر عادي للحلمة . 

  تورم تحت الذراع مع جود ألم شدٌد. 

  ألم فً الجزء العلوي من الظهر و الشعور بالتعب و اإلرهاق. 

  إنتفاخ أو دؾء أو تحول الثدي للون الداكن .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
مذكرة مكملة لنٌل شهادة  ) تؤثٌر العمالت التوعوٌة الخاصة بمخاطر مرض سرطان الثدي فً التلفزٌون الجزائري على المرأة ̡  رقٌة بن هدوقة- 

 . 84 : ص ̡ 2015 – 2014 ̡  قسم علوم اإلعالم و االتصال̡  كلٌة العلوم و اإلنسانٌة و االجتماعٌة̡  جامعة محمد بوضٌاؾ المسٌلة̡ (الماستر 
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: التشخٍص  . 3_1_2

: ٌتم تشخٌص سرطان الثدي عبر عدة مراحل      

  أول مرحة هً إقحام كل الثدي بٌن صفٌحة األشعة السٌنٌة و صفٌحة الضاؼط

لبضع ثوانً قصد التقاط صورة باألشعة السٌنٌة و ذلك تحت رعاٌة شخص خبٌر 

  .داخل وحدة مختصة و هذا ما ٌسمى التصوٌر اإلشعاعً للثدي 

 

 

 . توضح التصوير اإلشعاعي للثدي  : 02الصورة 
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  ثانٌا تصوٌر الثدي بالموجات الفوق صوتٌة أو السونارBreast Ultrasound  

فهً صورة تلتقط بإستعمال موجات صوتٌة باألشعة السٌنٌة و تستعمل إلختبار 

  .إضافً فً بعض الحاالت 

 

 

 . توضح تصوير الثدي فوق الموجات الصوتية : 03الصورة 

  ًثالثا التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسIRM ٌولد صورة على الكمبٌوتر حسب ارتداد 

  كما ٌسمح بالتعرؾ على نوع السرطان ̡ الموجات المؽناطٌسٌة عن أنسجة الجسم

 .و ٌساعد على التنبإ بسلوكه 

 

 

 . توضح التصوير بالرنين المغناطيسي : 04الصورة 
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  رابعا خضوع كل كتل الثدي المشبوهة التً تم العثور علٌها أثناء التصوٌر للفحص

 .بواسطة مجهر لمعرفة ما إذا كانت خبٌثة أو ال 

  خامسا شفط الخالٌاBiopsy Needle  بواسطة إبرة رفٌعة حٌث ٌتم سحب 

 .خالٌا بإستعمال إبرة دقٌقة للكشؾ عن ما إذا كانت الكتلة جادة أو كٌسٌة 

 

 . توضيحية لشفط الخاليا : 05الصورة 
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  سادسا خزعة اإلبرة أو ما ٌعرؾ أٌضا بخزعة اللب ٌتم استئصال قطعة نسٌج

 ٌتولى بعدها أخصائً ̡  سم تقرٌبا و لها قطر رصاص القلم تقرٌبا2 ̡ 5طولها 

.بتقطٌع النسٌج إلى شرائح رقٌقة و فحصها بواسطة مجهر 
1

 

 

 . توضيحية لخزعة اإلبرة : 06الشكل 

 .التشخٌص الدقٌق لسرطان الثدي مهم جدا إلتخاذ قرارات عالجٌة صحٌحة 

 

 

 
                                                           

1
 جامعة أبً بكر بلقاٌد تلمسان̡ ̡ ( أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه ) ̡  واقع الصحة النفسٌة لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي̡ شدمً رشٌدة -

 . 94 - 93 : ص ̡ 2015 - 2014 ̡  قسم علم النفس و علوم التربٌة̡ كلٌة العلوم اإلنسانٌة و العلوم االجتماعٌة
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:  العىامل المساعذة على اإلصابة بسرطان الثذي . 4_1_2

 لكن رؼم هذا هناك ̡      مسببات السرطان ؼٌر معروفة بشكل دقٌق و مفصل لحد الساعة

 و هذه العوامل ̡ عوامل خطر تجعل المرأة أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي عن ؼٌرها

: متمثلة فً 

  التقدم في العمر:  

 و قد أظهرت إحصاءات ̡ ٌزٌد خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي مع تقدمها فً السن

 من النساء المصابات بسرطان الثدي كانت أعمارهن تزٌد عن  ٪ 88عالمٌة أن حوالً 

. سنة 50
1

 

 و أن السرطان أخذ ̡ لكن ٌحتمل أن  ٌكون التضرر األولً للخالٌا قد حدث قبل عدة سنوات

 .وقتا لٌنمو 

  عدد الدورات الشهرية:  

ٌرتبط العدد اإلجمالً للدورات الشهرٌة بخطر التعرض لسرطان الثدي ألنه ٌإثر فً 

 فالمرأة التً تبدأ دورتها فً سن مبكرة و تصل لسن الٌؤس فً عمر ̡ التعرض لإلستروجٌن

متؤخر ٌكون العدد اإلجمالً لسنوات التعرض لإلستروجٌن أعلى مما هو عند المرأة التً 

 و هذا األمر ٌزٌد من خطر اإلصابة ̡ تبدأ دورتها بسن متؤخر و تبلػ سن الٌؤس مبكرا

 .بسرطان الثدي 

  العوامل الوراثية:  

 أم )ٌتضاعؾ خطر اإلصابة بسرطان الثدي لدى المرأة التً لها قرٌبة من الدرجة األولى 

 مقارنة مع امرأة لٌس لها أي سجل عائلً لسرطان الثدي ̡  عانت من هذا المرض(أو أخت 

 كما أن خطر اإلصابة ٌزداد لدى المرأة التً عانت خالتها أو جدتها  من المرض و إنما ̡

.بشكل اقل 
2

  

  عوامل جينية:  

 من حاالت سرطان الثدي تقود مباشرة إلى ٪ 10أظهرت الدراسات الحدٌثة أن حوالً 

.تؽٌرات الوراثٌة المتعلقة بالجٌنات 
3

 

 
                                                           

1
 . 82: ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  رقٌة بن هدوقة- 

2
 . 17-16 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  ترجمة جولً صلٌبا̡  تٌرٌزا وٌتاكر̡  روبرت بلكمان. د- 

-
3
 مذكرة ) ̡  التوافق النفسً و اإلجتماعً لدى مرٌضات سرطان الثدي بمحافظة ؼزة و عالقته ببعض المتؽٌرات̡  بشٌر إبراهٌم محمد الحجار 

 . 43 : ص ̡ 2003 ̡  قسم علم النفس̡  كلٌة التربٌة̡  ؼزة– الجامعة اإلسالمٌة ̡ (مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر 
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  كتلة سابقة في الثدي:  

ٌشٌع كثٌرا ظهور الكتل فً الثدي حٌث تكون عبارة عن أورام حمٌدة لدى النساء الشابات 

 ؼٌر أن هذه األورام ̡  و لدى النساء األكبر سنا ظهور الكٌسات̡ تدعى أورام الؽددٌة اللٌفٌة

ال تشكل خطرا إال فً حالة الكشؾ عن بعض التؽٌرات أو ما ٌعرؾ بفرط التنسج 

 .الالنموذجً فهنا تكون نسبة ضئٌلة قد تإدي لإلصابة بسرطان الثدي فً وقت الحق 

  السمنة:  

إمكانٌة اإلصابة بسرطان الثدي خاصة إذا كانت الزٌادة قد  زٌادة الوزن فً الجسم ٌزٌد من

 فالنساء البدٌنات ٌملن إلمتالك معدالت أعلى من اإلستروجٌن فً ̡بدأت بعد مرحلة البلوغ 

 .أجسامهن 

  عدم اإلنجاب أو تأخر اإلنجاب:  

 معرضات لخطر اإلصابة 30النساء اللواتً لم ٌنجبن أو حملن بالطفل األول بعد سن 

 كما أن المرأة التً تنجب طفال و هً فً مرحلة مبكرة ̡ بسرطان الثدي أكثر من ؼٌرهن

من عمرها تكون أقل عرضة لإلصابة بسرطان الثدي و هذا ما ٌفسر انخفاض معدل 

.اإلصابة بسرطان الثدي فً المجتمعات الشرقٌة 
1

 

  حبوب منع الحمل:  

 فقد ٌ̡إدي تناول حبوب منع الحمل إلمكانٌة التعرض لسرطان الثدي لكن بشكل ضئٌل 

أظهرت بعض األبحاث أن النساء اللواتً ٌستخدمن حبوب منع الحمل لدٌهن خطر أكبر 

 .لإلصابة بسرطان الثدي مقارنة مع اللواتً ال ٌستخدمن حبوب منع الحمل 

  ̡التعرض لمصادر اإلشعاع و المبٌدات الحشرٌة واستخدام أجزاء مزروعة فً الثدي 

 .اإلستعمال المفرط لصبؽات الشعر

 فعند تناول المرأة ̡ الوجبات الؽذائٌة التً تحتوي على كمٌات عالٌة من الدهون 

. وجبات عالٌة الدسم ٌنتج جسمها كمٌة كبٌرة من اإلستروجٌن 

 مثل سرطان ̡     و قد تبٌن وجود عالقة بٌن سرطان الثدي و سرطانات أخرى عند المرأة 

.المبٌضٌن 
2

 

 

                                                           
1
 . 44 : ص . المرجع نفسه ̡  بشٌر إبراهٌم محمد الحجار- 

2
 . 157 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  عبد الباسط محمد السٌد- 



 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

  

 سرطان طرق الوقاية و العالج لمرض
 الثدي
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: بعط النصائح الىقائٍة مه سرطان الثذي  . 1_2_2

 لكن ٌمكن التقلٌل من ̡ ال توجد طرٌقة معٌنة ٌمكن إتباعها لتجنب اإلصابة بسرطان الثدي

  :فرص اإلصابة به من خالل تطبٌق بعض الخطوات الوقائٌة 

  :الفحص الدوري للثدي  .1

أثبتت العدٌد من الدراسات أن الكشؾ المبكر للمرض من أكبر العوامل فً زٌادة فرص 

 و ٌجب أن تكون إجراءات الفحص تحت إشراؾ طبٌب مختص و إجراء ̡نجاح العالج  

.الصور اإلشعاعٌة و الفحوصات الالزمة لذلك 
1 

  :الطعام الصحي المتوازن  .2

 و بشكل ̡ أي إتباع نظام ؼذائً صحً متوازن وتجنب األطعمة الدسمة و الؽٌر صحٌة

 ̡ خاص األكالت السرٌعة و المعلبات و اللحوم الجامدة و كل ما ٌحتوي على مواد حافظة

 .فهً من المسببات الرئٌسٌة لمختلؾ أنواع السرطانات 

  :الراحة الجسدية و النفسية  .3

على المرأة أن تعطً نفسها و جسدها قدرا كافٌا من الراحة فكلما زاد السهر زادت نسبة 

 فقلة النوم المزمنة تإدي لعدة أمراض منها ̡ اإلصابة بإضطراب الهرمونات و الكآبة

 .أمراض فً المعدة و الجلطة القلبٌة كما قد تواجه النساء خطر اإلصابة بسرطان الثدي 

  :ممارسة الرياضة  .4

من الضروري لكل امرأة ممارسة بعض النشاطات البدنٌة آو التمرٌنات الرٌاضٌة لما لها 

 أٌام فً 5 دقٌقة ٌومٌا على مدار 30 فمثال المشً ل .من نفع على الصحة البدنٌة و النفسٌة 

 . فً المائة 30 و 10 ٌقلل احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي ما بٌن ̡األسبوع 

  :اإلمتناع عن تناول الكحول  .5

 ̡كلما زاد تناول الكحول ارتفع خطر اإلصابة بسرطان الثدي وفقا لألبحاث التً أجرٌت 

 .لذلك ٌنصح عموما بتجنب المشروبات الكحولٌة 

  :تجنب التدخين  .6

له عالقة قوٌة بتشكل كل أنواع السرطانات و زٌادة نسب اإلصابة بها خصوصا لدي المرأة 

 .التً بلؽت سن الٌؤس 
                                                           

1
 . 24 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  طهارة صونٌة- 
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  :تجنب البدانة  .7

ٌرفع الوزن الزائد أو البدانة خطر اإلصابة بسرطان الثدي خاصة بعد سن الٌؤس و انقطاع 

  .الطمث 

  :الرضاعة الطبيعية  .8

 و كلما زادت مدة الرضاعة ̡ قد ٌكون للرضاعة الطبٌعٌة دور فً الوقاٌة من سرطان الثدي

.الطبٌعٌة زاد التؤثٌر الوقائً للمرض 
1 

  :الحد من جرعة العالج بالهرمونات و مدته  .9

ٌزٌد الجمع بٌن العالجات بالهرمونات ألكثر من ثالث إلى خمس سنوات من خطر اإلصابة 

  . و إذا كان هذا العالج ضرورٌا ال  مفر منه فٌجب متابعة طبٌب مختص ̡ بسرطان الثدي

  :استشارة الطبيب بشان اللقاحات المتوفرة  .10

هنا إشارة واضحة إلى اللقاح ضد األنفلونزا الذي كثر الحدٌث عنه فً اآلونة األخٌرة و عن 

 مثل هذه اللقاحات ٌجب أن تؤخذ مؤخذ الجد من طرؾ ̡ مدي فاعلٌته لدى فئة من الناس

 ألنها ذات خطورة تستدعً توفر شروط ̡ المسئولٌن و القائمٌن على صرفها فً الصٌدلٌات

 .معٌنة لدى الشخص كسن معٌن و حالة صحٌة معٌنة 

 ٌجب مراجعة الطبٌب و عدم اإلكتفاء بما (الثديأو )و فً حالة اإلحساس بؤلم فً الصدر 

.ٌردده الكثٌر على أنه مجرد برد 
2 

  :تجنب التعرض لألشعة و التلوث البيئي  .11

هناك ارتباط بٌن اإلصابة بسرطان الثدي و التعرض التراكمً لإلشعاع على مدار حٌاة 

الشخص لذلك ٌنبؽً تجنب أو التقلٌل من أسالٌب التصوٌر الطبً التً تستخدم جرعات 

.  الخ ...عالٌة من اإلشعاع كالتصوٌر المقطعً المحوسب 

 و عدم اإلفراط فً استعمال العطور و ̡ و ٌنصح أٌضا بتجنب لبس عالقة صدر ضٌقة

. مزٌالت العرق ألنها من المسببات الرئٌسٌة لسرطان الثدي 

 

                                                           
1
 - https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-

20044676.  ̡  2020 - 06 – 18 h : 23:24 . 
2
 كلٌة العلوم ̡  قالمة1945 ماي 08 جامعة ̡ ( مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر ) ̡  الصدمة النفسٌة عند النساء مبتورات الثدي̡  أحالم رزاق- 

 . 71 : ص ̡ 2019 – 2018 ̡  قسم علم النفس̡ اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة

https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-20044676
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-20044676
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-20044676
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-20044676
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 :عالج مرض سرطان الثذي  . 2_2_2

 موقعه فً الثدي و كذا نتائج الفحوصات ̡      هناك طرق عالجٌة مختلفة حسب حجم الورم

 مع مراعاة سن المرأة ووضعها الصحً ̡ المخبرٌة للخالٌا السرطانٌة و مرحلة المرض

.العام و مدى قناعتها بخٌارات العالج المقترحة 
1

 

 :و تتمثل طرق العالج فً 

  العالج بالجراحة:   

        ̡ أي إزالة الورم السرطانً بالجراحة و هً الطرٌقة األساسٌة لمعالجة سرطان الثدي

 حجم   ̡  حجم الثدي:و أنواع الجراحة إلستئصال الورم السرطانً تعتمد على عدة أمور منها 

 مدى انتشار الورم فً الثدي أو المنطقة القرٌبة منه ̡ و موقع الورم السرطانً داخل الثدي

.أو الؽدد اللمفاوٌة أو أجزاء أخرى فً الجسم
2

  

 :أنواع الجراحة 

  حٌث ٌعمد الجراح إلى نزع (: استئصال الثدي الجزئً )استئصال الكتلة 

الكتلة إضافة إلى هامش من نسٌج الثدي المحٌط بها تنجز هذه العملٌة تحت 

 .بنج عمومً 

  أي استئصال شامل للثدي بما فً ذلك الجلد         :استئصال جذري للثدي 

 حً ٌبقى ̡ (أي العضالت الصدرٌة )و الحلمة و العقد من اإلبط و الدهن 

 .قفص األضالع وحده مؽطى بالجلد 

  هً عملٌة أقل شموال و أقل تشوٌها من :االستئصال الجذري المعدل للثدي 

اإلستئصال الجذري للثدي حٌث ٌستؤصل الثدي و بعض العقد اللمفٌة         

و العضلة الصؽٌرة من عضلتً الصدر هكذا تبقى العضلة الصدرٌة 

 .األساسٌة مما ٌمنح شكال أفضل للثدي و حركة عادٌة للذراع 

  ٌشمل االستئصال الكلً للثدي أو ما ٌعرؾ أٌضا :االستئصال الكلً للثدي 

 ال تستلزم هذه العملٌة ̡  على إزالة الثدي وحده̡ باإلستئصال البسٌط للثدي

.دوما إزالة عقد اإلبط و ال تستؤصل عضالت الصدر أٌضا 
3 

 

 

                                                           
1
 . 94 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  شدمً رشٌدة- 

2
 . 95 : ص ̡ 2013 ̡  الرٌاض̡ 1 ط ̡  دار المإلؾ̡  ترجمة منادي مزٌودي̡  سرطان الثدي̡  ماٌكل دٌكسون- 

3
 . 42 - 41 - 40 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  ترجمة جولً صلٌبا̡  تٌرٌزا وٌتاكر̡  روبرت بلكمان. د- 



سرطان الثدي و دور الملصقات في التوعية بالمرض ׃ الفصل الثاني   
 

 

 38 

  العالج الكيماوي:  

          ̡ أي المعالجة بعقاقٌر سامة مصممة للعثور على الخالٌا السرطانٌة و القضاء علٌها

  .ٌذاء إو العقاقٌر المستخدمة لسرطان الثدي عموما هً األقل 

 التعب         ̡  ٌستخدم قبل الجراحة لتقلٌص حجم الورم و له آثار جانبٌة مثل تساقط الشعر

.  ...و اإلعٌاء الشدٌد 

 .ٌعطى العالج الكٌماوي بناءا على صحة المرٌضة العامة و نوع السرطان و مرحلته 

  العالج اإلشعاعي :

ٌستخدم قبل العملٌة الجراحٌة لتقلٌص الورم كما ٌستخدم بعد العملٌة الجراحٌة لقتل الخالٌا 

:  و ٌتم هذا العالج عبر طرٌقتٌن ̡السرطانٌة التً لم تستؤصل 

  توجٌه أشعة مباشرة من خالل الجلد إلى الجزء المصاب من الجسم. 

  زراعة مإقتة لبذور مشعة من الخالٌا السرطانٌة.   

 لمعالجة المرضى و عند استعمال ( كاألشعة السٌنٌة )ٌتم استعمال إشعاع شدٌد الطاقة 

العالج ٌتم توجٌه حزم شعاعٌة إلى موضع السرطان لقتل كل الخالٌا السرطانٌة الباقٌة بعد 

.الجراحة 
1

 

 

 .العالج اإلشعاعي   توضح: 07الصورة 

                                                           
1
 . 51 : ص ̡  المرجع نفسه̡  ترجمة جولً صلٌبا̡  تٌرٌزا وٌتاكر̡  روبرت بلكمان. د- 
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  العالج بالهرمونات:  

 ٌستخدم ̡ تعمل األدوٌة على منع الخالٌا السرطانٌة من أخذ الهرمونات التً تحتاجها للنمو

العالج بالهرمونات بعد العالج الكٌماوي أو باألشعة للنساء المصابات بسرطان الثدي فً 

.مراحله المبكرة 
1

 

إن النوع األكثر شٌوعا من العالج بالهرمونات المستخدم لمعالجة سرطان الثدي هو عقار  

التاموكسٌفن الذي ٌحبط اإلستروجٌن و هذا العقار مفٌد جدا للنساء اللواتً تجاوزن سن 

.الٌؤس و ٌعانٌن من أورام ذات مستقبالت إٌجابٌة للهرمونات 
2 

  العالج البيولوجي:  

تستخدم مضادات الجسم الطبٌعٌة أو تلك المعدة فً المختبر لمحاربة السرطان و ٌوصؾ 

.لتحفٌز أو زٌادة قدرة الجسم على مقاومة المرض 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 126 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  ترجمة منادي مزٌودي̡  ماٌكل دٌكسون- 

2
 . 58 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  ترجمة جولً صلٌبا̡  تٌرٌزا وٌتاكر̡  روبرت بلكمان. د- 

3
 . 88 :ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  رقٌة بن هدوقة- 



 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

  

دور الملصقات التوعوية في التوعية 

 حول سرطان الثدي
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 :دور الملصقات التىعىٌة فً التىعٍة حىل مرض سرطان الثذي . 1_3_2

     ٌعتبر سرطان الثدي من أكثر األمراض السرطانٌة انتشارا فً العالم و األكثر شٌوعا 

 و هو مرض مهدد للحٌاة فً حالة عدم تشخٌصه بشكل باكر وعالجه بالشكل  ̡ عند النساء

.األمثل 
1

  

و فً اؼلب الحاالت ٌتم تشخٌص المرض فً مراحل متقدمة مما ٌسبب صعوبات           

 و ٌعود ذلك ألسباب متعددة منها قلة ̡ و عراقٌل فً العالج و قد ٌإدي أحٌانا إلى الموت

 لذلك فالكشؾ المبكر ٌعطً ̡ ... عدم مراجعة العٌادات التخصصٌة ̡ المعرفة و الوعً

 و من هذا المنطلق نستنتج ضرورة .المرأة خٌارات أفضل للعالج و ٌرفع معدل الشفاء 

 فالمجتمع عامة و المرأة بشكل خاص بحاجة للتوعٌة         ̡ التوعٌة الصحٌة لهذا المرض

. و التثقٌؾ الصحً من وقت آلخر 

      تمثل الملصقات التوعوٌة مصدرا مهما للمعلومات و تإدي دورا كبٌرا فً بناء الفرد   

 من خالل تمكٌن الفرد من التمتع ̡ و تكوٌنه المعرفً و السلوكً خاصة فً الجانب الصحً

بنظرة صحٌحة تساعده فً تفسٌر الظواهر الصحٌة و تجعله قادرا على البحث عن أسباب 

 و منه فالملصقات التوعٌة تلعب دورا هاما فً ̡ المرض مما ٌمكنه من تجنبها و الوقاٌة منها

التوعٌة حول مرض سرطان الثدي و المساعدة علً زٌادة اإلهتمام بهذا المرض و تقدٌم 

:  و هذا من خالل ̡ الدعم الالزم للتوعٌة بخطورته

 التحسٌس بخطورة مرض سرطان الثدي . 

 التؤكٌد بضرورة الفحص الذاتً و الدوري تجنبا لمخاطر هذا المرض . 

  المساعدة على التفطن المبكر إلى العالمات و األعراض لدى الفئات التً تظهر

علٌها عالمات المرض و المسارعة للتشخٌص مما ٌساعد على إمكانٌة الكشؾ 

 .المبكر و تٌسٌر العالج فً المراحل المبكرة ما ٌزٌد من فرص الشفاء 

        زٌادة الوعً و الحد من وصمة سرطان الثدي عن طرٌق التعرٌؾ بالمرض 

 .و أسبابه و طرق الوقاٌة و العالج 

  تحدٌد و توضٌح عوامل الخطورة التً تإدي لإلصابة بسرطان الثدي. 

  الشرٌط الوردي هو الرمز ) ʺ ثقافة الشرٌط الوردي ʺنشر ثقافة سرطان الثدي 

 . لدى العامة و التحسٌس بخطورته (الدولً لإلشارة إلى التوعٌة بسرطان الثدي 

  تذكٌر المرضى بضرورة تلقٌهم العالج إذا تم تشخٌص المرض لدٌهم. 

  التندٌد بضرورة الوقاٌة من مرض سرطان الثدي و تجنب العوامل المساعدة على

 .اإلصابة به  

                                                           
1

 . 65 : ص ̡ 20018 ̡ 3 العدد ̡  مجلة جامعة تشرٌن للبحوث و الدراسات العلمٌة̡  سرطان الثدي̡  ناظم إبراهٌم رنجوس. د-
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  تحدٌد و توضٌح األعراض التً تستدعً زٌارة طبٌب مختص. 

  توضٌح طرٌقة الفحص الذاتً للثدي من خالل صور مرفقة بنصوص مما ٌساعد

 .المرأة على فحص نفسها فً البٌت 

  ًتشجٌع النساء على تصوٌر ثدٌهن باألشعة و اللجوء إلى ؼٌرها من الوسائل الت

تساعد على الكشؾ المبكر لهذا المرض مما ٌضمن الحفاظ على حٌاتهن و تفادي 

 .اإلصابة بالمرض قدر اإلمكان 

  نشر الرسالة التوعٌة لدى كافة فئات المجتمع لدعم النساء المصابات بهذا المرض. 

  تقدٌم الدعم المعنوي .توضٌح طرق الفحص و التشخٌص للكشؾ عن أورام الثدي 

 .للنساء المصابات بهذا المرض 

  تجسٌد مقولة الوقاٌة خٌر من العالج.  

للملصق التوعوي دور هام فً التوعٌة بهذا المرض بإعتباره وسٌلة ٌسهل فهمها            

 بمن فٌهم أولئك الذٌن لم ٌتهٌؤ لهم إن ٌتعلموا ̡و استٌعابها من قبل كافة الفئات العمرٌة 

 و ألنه ٌحمل دالالت ̡ القراءة و الكتابة من خالل الفكرة المطروحة البسٌطة و الواضحة

تعبٌرٌة و رموزا صورٌة لذا فهً تمكنه من بناء فكرة مرئٌة للملصق ذي قٌمة جمالٌة       

.و وظٌفٌة 
1

 

 الملصق التوعوي اآلتً ٌوضح أعراض سرطان الثدي بشكل مفصل و بسٌط :مثال 

 

.ملصق يوضح أعراض سرطان الثدي  : 08الصورة        

                                                           
1
 العدد ̡  كلٌة الفنون الجمٌلة/  مجلة جامعة بؽداد ̡ اإلنعكاسات الفكرٌة لإلرهاب و العنؾ فً تصمٌم الملصق اإلرشادي  ̡  صالح نوري̡  باسم - 

 . 123 : ص ̡ 2017̡  37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع 

 

 األثر النفسي للملصقات التوعوية
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 :األثر النفسً للملصق التىعىي  . 1_4_2

 و التوعوي بشكل خاص أحد وسائط تصمٌم الجرافٌك هدفه ̡      الملصق بشكل عام

 ̡  و اإلتصال عملٌة ٌتم فٌها نقل المعلومات من قبل مرسل إلى مستقبل عبر وسٌط̡ اإلتصال

فاإلتصال عبر الملصق التوعوي عملٌة ٌستطٌع المصمم من خاللها تعٌٌن المعنى و نقله فً 

 من أجل الحصول على فهم ̡ محاولة لخلق فهم مشترك و عمٌق للشخص الذي ٌتصل به

 مما ٌتوجب على المصمم أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار المبادئ النفسٌة ̡ أفضل إلحتٌاجات الناس

 استنادا لذلك ٌمكن أن تكون نتائج التصمٌم أكثر ̡  و التطلعات و الدوافع̡ للسلوك البشري

 من خالل معرفة و فهم ̡إٌجابٌة فً تطبٌق المصمم لقواعد علم النفس فً العملٌة اإلبداعٌة 

. الجمهور المستهدؾ 

 و معرفة ̡  و تفسٌره̡      ٌقوم علم النفس بدراسة سلوك اإلنسان من خالل محاوله وصفه

 و ٌعد هذا المجال هام فً تحقٌق هدؾ الرسالة التوعوعٌة للملصق و لكً ̡ حقٌقة دوافعه

:ٌإدي الملصق دوره  و ٌحقق هدفه علٌه أن ٌحقق اآلثار النفسٌة التالٌة 
1

 

  :اإلقناع  .1

ٌقع على عاتق المصمم أن ٌقنع المتلقً بفكرة و محتوى الملصق و أهمٌته و فوائده له      

 . و ٌعتمد فً ذلك على العاطفة و العقل معا ̡ و للمجتمع

  :جذب اإلنتباه  .2

 و من العوامل التً ̡ ٌجب على المصمم إبتكار أفكار جدٌدة تستحوذ على انتباه المتلقً

 ̡ ... األلوان ̡  استعمال الصور و الرسوم̡ مكان اإلعالن ̡  الحجم̡  المساحة:تجذب اإلنتباه 

 .اإلهتمام  بالشكل 

  :إثارة اإلهتمام  .3

لكً ٌكون الملصق ناجحا ٌجب على المصمم تهٌئة ذهن المشاهد لٌتقبل الرسالة التوعوٌة    

  .و هنا ٌكون اإلهتمام بالموضوع هو األساس 

  :التثبيت في الذاكرة  .4

تعد الذاكرة العنصر األساسً الذي ٌتم من خالله عملٌة تثبٌت شكل و مضمون الملصق فً 

.  و ال ٌكون ذلك إال من خالل عملٌة نشر الملصق و االستمرارٌة ̡ ذاكرة المشاهد و تذكره

 
                                                           

1
 . 43 : ص ̡  مرجع سبق ذكره̡  والء جمٌل عادل الصباغ- 
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  :الرغبة  .5

بعد أن ٌقوم المصمم بإثارة اهتمام و جذب انتباه المتلقً تؤتً الرؼبة فً تؽٌٌر دوافعه      

 .و اتجاهاته 

  :اإلستجابة و الحركة  .6

تعد هذه الخطوة مهمة جدا من خالل حث المشاهد على اتخاذ موقؾ إٌجابً و ٌعبر عنه 

.باإلستجابة لموضوع الملصق 
1

 

     و تبرز أهمٌة الملصق التوعوي فً التؤثٌر النفسً فً المتلقً بوصفه رسالة ٌسعى 

المصمم أو الرسام من خاللها إلى إستمالة أهواء المتلقً و التعرؾ على رؼباته الحسٌة      

 إذ تمثل اإلبتكارات الفنٌة التً ٌحققها المصمم فً ̡ و ابتكار ما ٌمكن أن ٌثٌر رؼباته

الملصق التوعوي تصوراته لإلستجابة نحو موضوع ما من قبل المتلقً فٌحاول قدر 

اإلمكان تحقٌق األثر النفسً الذي ٌرسخ و ٌثبت رسالة الملصق التوعوي و التً تهدؾ 

بشكل رئٌسً إلى توعٌة المتلقً و إثارة اهتمامه بؤمور قد ال تكون موضع انتباهه فً 

 مثال ملصقات التوعٌة حول ̡اللحظة التً تسبق رإٌة الملصق و ترك أثار مختلفة فً النفس 

سرطان الثدي تهدؾ إلى توعٌة النساء و تحذٌرهن من مخاطر هذا المرض و ضرورة 

 و من هذا المنطلق فاألثر النفسً ̡ الفحص و تجنب العوامل المساعدة على اإلصابة به

للملصقات التوعٌة ٌكمن فً توعٌة المتلقً مهما كان جنسه أو عمره أو هوٌته حول 

 فهو ٌهدؾ إلٌصال ̡ موضوع ما و ترسٌخه فً ذاكرته مما قد ٌساعده فً حٌاته الٌومٌة

رسالة معٌنة و إثارة إستجابة نوعٌة عند المتلقً من أجل التؤثٌر نفسٌا و عقلٌا و سلوكٌا 

 و ٌرتكز الجانب التعبٌري له على إحداث ̡  لضمان مساعدته على اتخاذ موقؾ محدد̡ علٌه

األثر النفسً من خالل قوة اللون و الشكل اللذان ٌتمتعان بطاقة فً تحرٌك العاطفة          

 لذلك نجد أن إحداث التوافق ما بٌن األبعاد التعبٌرٌة و الجمالٌة فً ̡و إستمالة النفس 

 .الملصق التوعوي تعطً ردود أفعال ممتعة و ملذة ٌمر بها المتلقً 

      

 

 

 

                                                           
1
 . 44 : ص ̡  المرجع نفسه̡  والء جمٌل عادل الصباغ- 
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 :خالصة 

سرطان الثدي من األمراض الشائعة بكثرة لدى فئة النساء بؽض النظر عن السن أو      

 و كل امرأة معرضة لإلصابة به فً سن معٌنة  ̡ الحالة االجتماعٌة فهو ٌستهدؾ كافة النساء

 و لتقلٌل فرص اإلصابة بهذا الخبٌث وجب تجنب بعض العوامل المساعدة ̡ ألسباب متعددة

على اإلصابة بهذا المرض و اللجوء للفحص الذاتً و الدوري الذي ٌساعد على كشؾ 

 و التوعٌة بهذا المرض تساهم ̡ المرض فً مراحله األولى مما ٌساهم فً زٌادة نسب الشفاء

بشكل كبٌر فً زٌادة فرص الشفاء و التقلٌل من نسب اإلصابة كما هو الحال مع الملصقات 

 فهً تلعب ̡ التً توعً و تنشر ثقافة الكشؾ المبكر و ضرورة الفحص سواء ذاتً أو طبً

. دور كبٌر فً التوعٌة بمخاطر المرض 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 الفصل الثالث 

الجانب التطبيقي



 

 

 

 

 :تمهيد 

بعد التعرٌف بالملصق التوعوي و دوره فً التوعٌة حول مرض سرطان الثدي فً      

قمت فً هذا الفصل بإنجاز خمسة ملصقات توعوٌة و مطوٌتان للتوعٌة  ,الفصول النظرٌة 

 حٌث خصصت هذا الجزء لتوضٌح و شرح مراحل ,بهذا المرض و ضرورة الفحص 

 فمن خالل الملصقات التً قمت بإنجازها قمت بالربط بٌن ,إنجاز الملصقات و المطوٌتان  

  .الملصقات التوعوٌة و مرض سرطان الثدي و تجسٌد ما جاء فً الجانب النظري 
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تصميم مهصق تىعىي حىل مرض سرطان انثدي  بتقنية  . 1_

 : 01انفىتىشىب رقم 

: مراحم إنجاز انمهصق  . 1_1_3  

 

 

 

.  تلوٌن الخلفٌة باللون األبٌض مع إدراج مثلثٌن باللون األسود : 01الشكل 
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 . وضع صورة إلمرأة مقطوعة الثدي داخل المثلثٌن : 02الشكل 

 

 

.  رسم أشكال و خطوط باللونٌن األصفر و الوردي : 03الشكل 
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.  إضافة شعار سرطان الثدي : 04الشكل 

 

 

 . كتابة العبارات المرفقة بموضوع الملصق التوعوي: 05الشكل 
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 . الشكل النهائً للملصق : 06الشكل 
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:  01تحهيم انمهصق رقم  . 2_1_3   
 

.  توعٌة بمرض سرطان الثدي :موضوع الملصق  

    A1  :األبعاد 

.  سم 59,4  :   العرض ̡  سم  84,1 : الطول 

. اتخذ الملصق شكال عمودٌا 

 ̡  حاربً لحٌاة أفضل) عبارات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي :الرسائل اللفظٌة 

   . (سعادتك تعتمد على نوعٌة أفكارك 

.   شعار سرطان الثدي ̡   جسم امرأة مقطوعة الثدي:الرسائل الغٌر لفظٌة 

.   اللغة العربٌة :اللغة 

 . cs6 برنامج أدوبً فوتوشوب :البرنامج المستخدم 

تبدأ قراءة الملصق من األعلى إلى األسفل و من الٌسار إلى الٌمٌن بطرٌقة المسح البصري 

 و نجد فً الجزء العلوي للملصق جسم امرأة ̡ المعروفة للصورة حٌث نجد الخلفٌة بٌضاء

 الثدي األول فً المثلث األعلى و الثدي ̡ مقطوعة الثدي موضوعة داخل مثلثان منفصالن

 أما فً مركز ̡ المقطوع فً المثلث أسفله داللة على انفصال الثدٌٌن و فقدان أحدهما

    ̡الملصق فنجد شعار سرطان الثدي لتسلٌط الضوء علٌه و فهم محتوى الملصق بسهولة  

 و هً عبارة تشجٌعٌة على محاربة المرض ʺحاربً لحٌاة أفضلʺو بجانب الشعار عبارة 

 و هً ʺسعادتك تعتمد على نوعٌة أفكارك ʺ أما فً الجانب السفلً عبارة ̡و التغلب علٌه 

. عبارة توعٌة فأفكارنا و معتقداتنا هً من تحدد مصٌرنا خاصة فٌما ٌتعلق بصحتنا 

فاللون ̡ أما األلوان المستخدمة فهً اللون األبٌض و اللون الوردي بدرجاته و اللون األصفر

 أما اللون الوردي فٌعتبر لون ̡ األبٌض ٌدل على النقاء أي نقاء الجسم و خلوه من األمراض

 و اللون األصفر فهو رمز للقوة و الكمال و الفرح و مبعث الحركة و الحٌاة        ̡ األنوثة

. و الحٌوٌة 

األشكال المستخدمة فً هذا الملصق هً شكل المثلث حٌث أن المثلث ٌنشأ من إلتحام المبدأ 

 مثال ̡  مع المبدأ األنثوي أو المادة و إعطائهما مبدأ ثالث و هو النفسʺالروح ʺالذكري أو 

 و داللته فً هذا الملصق  هً الجسم و الصحة  ̡ فً اإلنسان نجد العقل و القلب و اإلرادة 

.  ( الكمال )و التوازن 
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تصميم مهصق تىعىي حىل مرض سرطان انثدي  بتقنية   . 2_3

 : 02انفىتىشىب رقم 

 :مراحم إنجاز انمهصق  . 1_2_3   
 

 

.  تلوٌن خلفٌة الملصق :07الشكل

 

.  رسم راقصة بالٌه : 08الشكل 
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.  رسم قلب بٌد راقصة البالٌه : 09الشكل 

 

 

.   رسم رمز سرطان الثدي : 10الشكل 
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  . رسم قلوب متدرجة من األصغر لألكبر : 11الشكل 

 

 

. كتابة العبارات المرفقة بموضوع الملصق التوعوي  : 12الشكل 
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.  الشكل النهائً للملصق : 13الشكل 
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 : 02تحهيم انمهصق رقم  . 2_2_3   
 

.  توعٌة بمرض سرطان الثدي :موضوع الملصق  

    A1  :األبعاد 

.  سم 59,4  :   العرض ̡  سم  84,1 : الطول 

. اتخذ الملصق شكال عمودٌا 

 افحصً الٌوم كً ال تندمً ) عبارة توعوٌة حول مرض سرطان الثدي :الرسائل اللفظٌة 

   . (غدا 

.  رمز القلب ̡  شعار سرطان الثدي̡   راقصة بالٌه:الرسائل الغٌر لفظٌة 

.    اللغة العربٌة :اللغة 

 . cs6 برنامج أدوبً فوتوشوب :البرنامج المستخدم 

تبدأ قراءة الملصق من األعلى إلى األسفل و من الٌسار إلى الٌمٌن بطرٌقة المسح البصري 

 و فً الجانب األٌمن للملصق ̡ المعروفة للصورة حٌث نجد الخلفٌة باللون الوردي الفاتح

راقصة بالٌه باللون البنفسجً تحمل فً ٌدها قلب ٌمتد لٌشكل شعار سرطان الثدي باللون 

 و فً وسط ̡الوردي الغامق و بجانبه قلب صغٌر أسفله قلبان باللون الوردي الغامق  

 و هً عبارة توعوٌة تشجٌعٌة على  ʺ افحصً الٌوم كً ال تندمً غداʺالملصق عبارة 

. الفحص المبكر 

 اللون الوردي رمز ̡ أما األلوان المستخدمة فهً اللون البنفسجً و درجات اللون الوردي

 أما اللون ̡و اإلنسجام و الهدوء و العواطف الجمٌلة و هو من األلوان المهدئة لألنوثة 

البنفسجً فٌرمز للتوازن العاطفً و السالم الداخلً كما ٌساعد على الرضا و تقبل الذات   

. و هو من األلوان المهدئة للنفس 

. األشكال المستخدمة فً هذا الملصق هً شكل القلب حٌث ٌرمز للعاطفة و الحب 

و قد كان دور راقصة البالٌه فً هذا الملصق توضٌح أن المرأة ٌجب أن تمتاز بالصحة 

و الرشاقة و الجسم السلٌم المتكامل لتتمكن من تحقٌق ما تطمح إلٌه فمن   الجٌدة و اللٌونة

 . المعروف أن راقصة البالٌه تتمتع بكل هذه المواصفات و تحافظ علٌها للوصول لمبتغاها  
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تصميم مهصق تىعىي حىل مرض سرطان انثدي  بتقنية  . 3_3

 : 03انفىتىشىب رقم 

: مراحم إنجاز انمهصق  .1_3_3   

 

 

 

.  تلوٌن الخلفٌة : 14الشكل 
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  . رسم أرضٌة باللون األسود : 15الشكل 

 

 

  . رسم إلمرأة باللون األسود : 16الشكل 
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.  رسم قمر خلف المرأة : 17الشكل 

 

 

.  رسم شعار سرطان الثدي : 18الشكل 
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  . إضافة مجموعة من الحمامات باللون األسود : 19الشكل 

 

 

. كتابة العبارات المرفقة بموضوع الملصق التوعوي  : 20الشكل 
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.  الشكل النهائً للملصق : 21الشكل 
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:  03تحهيم انمهصق رقم  .2_3_3   
 

.  توعٌة بمرض سرطان الثدي :موضوع الملصق  

    A1  :األبعاد 

.  سم 59,4  :   العرض ̡  سم  84,1 : الطول 

. اتخذ الملصق شكال عمودٌا 

 أنت تستحقٌن األفضل ) عبارة توعوٌة حول مرض سرطان الثدي :الرسائل اللفظٌة 

   . (افحصً اآلن 

.  األرض ̡ القمر ̡  حمامات̡  امرأة:الرسائل الغٌر لفظٌة 

.     اللغة العربٌة :اللغة 

 . cs6 برنامج أدوبً فوتوشوب :البرنامج المستخدم 

تبدأ قراءة الملصق من األعلى إلى األسفل و من الٌسار إلى الٌمٌن بطرٌقة المسح البصري 

 ونجد أسفل الملصق أرض ̡ المعروفة للصورة حٌث نجد الخلفٌة باللون الوردي الغامق

 و فً وسط الملصق امرأة باللون األسود وراءها قمر ٌتخللهما رمز سرطان ̡ باللون األسود

 كما تتوزع مجموعة من الحمامات فً وسط الملصق و أخرى ̡الثدي باللون الوردي الفاتح  

 أنت تستحقٌن األفضل افحصً ʺ كما نجد عبارة ̡ فً الجزء العلوي للملصق جهة الٌمٌن

.  فً الجزء العلوي للملصق و هً عبارة توعوٌة تشجٌعٌة على الفحص المبكر ʺاآلن 

 اللون األسود للمرأة ٌدل على ̡ أما األلوان المستخدمة فهً اللون الوردي و اللون األسود

 أما سواد األرض فهو ٌرمز إلى الخوف و الحزن و ٌرتبط ̡ القوة و الرزانة و الجرأة 

بالموت فمعظم حاالت سرطان الثدي التً تكتشف متأخرة تنتهً أما بالموت أو فقدان الثدي 

و اإلنسجام و الهدوء و   أما اللون الوردي فهو رمز لألنوثة ̡ الذي ٌعتبر رمز األنوثة

 .العواطف الجمٌلة و هو من األلوان المهدئة

األشكال المستخدمة فً هذا الملصق هً شكل الدائرة حٌث تشٌر للكمال و تتسم بالحركة  

الحرة و استدارتها توحً بالنعومة و أما الحركة فٌها فتوحً بالطاقة و القوة و اإلنسجام 

. فهً بمثابة إطار تحبس ما بداخلها و توفر األمان  
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تصميم مهصق تىعىي حىل مرض سرطان انثدي  بتقنية انفىتىشىب  . 1_4_3

 : 04رقم 

 :مراحم إنجاز انمهصق  . 1_4_3   
 

 

 . تلوٌن خلفٌة الملصق : 22الشكل 

 

.  رسم ثالثة وجوه بمختلف ألوان البشرة : 23الشكل 
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.  رسم ٌد ٌتخللها مجموعة من األٌادي المصغرة : 24الشكل 

 

 

 . رسم شعار سرطان الثدي : 25الشكل 
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.  رسم وجه مصغر فً الجانب األٌمن للٌد : 26الشكل 

 

 

. كتابة العبارات المرفقة بموضوع الملصق التوعوي  : 27الشكل 
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.  الشكل النهائً للملصق : 28الشكل 
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: 04تحهيم انمهصق رقم  . 2_4_3   
  

.  توعٌة بمرض سرطان الثدي :موضوع الملصق  

    A1  :األبعاد 

.  سم 59,4  :   العرض ̡  سم  84,1 : الطول 

. اتخذ الملصق شكال عمودٌا 

 ال ) ̡ ( الفحص الدوري ) عبارات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي :الرسائل اللفظٌة 

   . (تنتظري فالحٌاة أسرع مما تظنً 

.  شعار سرطان الثدي ̡  وجوه̡  ٌد:الرسائل الغٌر لفظٌة 

.     اللغة العربٌة :اللغة 

 . cs6 برنامج أدوبً فوتوشوب :البرنامج المستخدم 

تبدأ قراءة الملصق من األعلى إلى األسفل و من الٌسار إلى الٌمٌن بطرٌقة المسح البصري 

 ونجد فً الجزء العلوي ̡ المعروفة للصورة حٌث نجد الخلفٌة باللون البنفسجً الفاتح

للملصق ٌد باللون األبٌض ٌتخللها أٌدي صغٌرة بٌن األصابع و فً جانبها األٌمن وجه 

 و فً الجزء السفلى للملصق الجانب األٌمن نجد ثالثة وجوه بمختلف ألوان البشرة ̡ صغٌر

 فً وسط ʺ ال تنتظري فالحٌاة أسرع مما تظنً ʺ كما نجد عبارة ̡ و شعار سرطان الثدي 

 فً الجزء العلوي للملصق و هً عبارات توعوٌة ʺ الفحص الدوري ʺالملصق و عبارة 

. تشجٌعٌة على الفحص الدوري 

  ٌرمز ̡ أما األلوان المستخدمة فهً اللون البنفسجً الفاتح و اللون البنً واللون األبٌض

البنفسجً للتوازن العاطفً و السالم الداخلً كما ٌساعد على الرضا و تقبل الذات و هو من 

 أما اللون البنً فٌدل على الصالبة و التماسك و الهدوء  كما ٌدل عل ̡ األلوان المهدئة للنفس

ٌدل على النقاء أي نقاء الجسم و خلوه من  و اللون األبٌض ̡األمن و المرونة و القوة 

.  و الشوائب األمراض

 و ترمز الوجوه الثالثة بمختلف ألوان البشرة أنه ال فرق بٌن أبٌض و أسود كلنا مهددون 

  .لإلصابة بالمرض لذلك كلنا معنٌٌن بالفحص 
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تصميم مهصق تىعىي حىل مرض سرطان انثدي  بتقنية  . 1_5_3

 : 05انفىتىشىب رقم 

 :مراحم إنجاز انمهصق  . 1_5_3   
 

 

.  تلوٌن خلفٌة الملصق : 29الشكل 

 

.  قص و إضافة ساعة وسط الملصق : 30الشكل 
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.  إضافة صورة ٌتوسطها رمز سرطان الثدي مرسومة ببرنامج أدوب إلٌسترٌتر: 31الشكل 

 

 

.  رسم خطوط منحنٌات أعلى و أسفل الملصق : 32الشكل 
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 رسم سرطان البحر أعلى الملصق فً الجانب األٌسر و آخر أسفل الملصق فً : 33الشكل 

. الجانب األٌمن 

 

 

. كتابة العبارات المرفقة بموضوع الملصق التوعوي  : 34الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  الشكل النهائً للملصق : 35الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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:  05تحهيم انمهصق رقم  . 2_5_3   
  

.  توعٌة بمرض سرطان الثدي :موضوع الملصق  

    A1  :األبعاد 

.  سم 59,4  :   العرض ̡  سم  84,1 : الطول 

. اتخذ الملصق شكال عمودٌا 

 لحظة واحدة تكفً لتغٌٌر ) عبارة توعوٌة حول مرض سرطان الثدي :الرسائل اللفظٌة 

   . (حٌاتك 

.  شعار سرطان الثدي ̡  جسم امرأة̡  ساعة̡  سرطان البحر:الرسائل الغٌر لفظٌة 

.     اللغة العربٌة :اللغة 

 . cs6 برنامج أدوبً فوتوشوب :البرنامج المستخدم 

تبدأ قراءة الملصق من األعلى إلى األسفل و من الٌسار إلى الٌمٌن بطرٌقة المسح البصري 

 ونجد فً منتصف الملصق ̡ المعروفة للصورة حٌث نجد الخلفٌة مدرجة باللون الوردي

 و فً الجزء السفلى ̡ حسد امرأة باللون الوردي الغامق ٌتوسطه ساعة و رمز سرطان الثدي

 لحظة واحدة ʺ كما نجد عبارة ̡ و العلوي للملصق نجد خطوط منحنٌة و سرطان البحر

.  فً الجزء السفلً للملصق و هً عبارة توعوٌة تشجٌعٌة ʺتكفً لتغٌٌر حٌاتك 

 حٌث ٌرمز اللون ̡ أما األلوان المستخدمة فهً درجات اللون الوردي واللون األبٌض

و االنسجام و الهدوء و العواطف الجمٌلة و الوردي إلى أما اللون الوردي فهو رمز لألنوثة 

 على النقاء أي نقاء الجسم و خلوه من  و ٌرمز اللون األبٌض̡ هو من األلوان المهدئة

.  األمراض
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تصميم مطىية تىعىية حىل مرض سرطان انثدي  بتقنية  . 6_3

 : 01انفىتىشىب رقم 

 
 التعرٌف بالمرض و ) التوعٌة حول مرض سرطان الثدي :المطوٌة  موضوع 

.  (أعراضه و طرق الوقاٌة منه 

 A4  :األبعاد  

. سم 29  :   العرض ̡ سم   21 :الطول  

.     اللغة العربٌة :اللغة  

 . cs6 برنامج أدوبً فوتوشوب :البرنامج المستخدم  

:   انىجه األول نهمطىية . 1_6_3   

 

.  تقسٌم الورقة لثالثة أجزاء متساوٌة و تلوٌنها : 36الشكل  

 

 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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 رسم أشكال دائرٌة و دمجها للحصول على الشكل الذي فً الصورة و تلوٌنها : 37الشكل 

 . و إضافة رمز سرطان الثدي ̡ باألسود

 

.  إضافة صورتان داخل الشكل المتحصل علٌه : 38الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  ترقٌم المطوٌة : 39الشكل 

 

. كتابة العبارات و النصوص المرفقة بموضوع المطوٌة : 40الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.   الشكل النهائً للوجه األول للمطوٌة : 41الشكل 

 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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:  انىجه انثاني نهمطىية . 2_6_3    
 

 

 . تقسٌم الورقة لثالثة أجزاء متساوٌة و تلوٌن الخلفٌة : 42الشكل 

 

 رسم أشكال دائرٌة و دمجها للحصول على الشكل الذي فً الصورة و تلوٌنها : 43الشكل 

 .باألسود 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  إضافة صورة داخل الشكل المتحصل علٌه : 44الشكل 

 

 

.  إضافة رمز سرطان الثدي : 45الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  ترقٌم المطوٌة : 45الشكل 

 

 

. كتابة النصوص المرفقة بموضوع المطوٌة : 46الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  الشكل النهائً للوجه الثانً للمطوٌة : 47الشكل 

 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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: انشكم اننهائي نهمطىية  . 3_6_3    
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تصميم مطىية تىعىية حىل مرض سرطان انثدي  بتقنية   . 7_3

 : 02انفىتىشىب رقم 

 
 توضٌح طرٌقة الفحص ) التوعٌة حول مرض سرطان الثدي :المطوٌة  موضوع 

.  (الذاتً للثدي 

 A4  :األبعاد  

. سم 29  :   العرض ̡ سم   21 :الطول  

.     اللغة العربٌة :اللغة  

 . cs6 برنامج أدوبً فوتوشوب :البرنامج المستخدم  

:  انىجه األول نهمطىية .1_7_3    
 

 

 

. تقسٌم الورقة لثالثة أجزاء متساوٌة و تلوٌنها  : 48الشكل 

 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  رسم أشكال و تلوٌنها : 49الشكل 

 

 

.  إضافة صور داخل بعض األشكال المرسومة : 50الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  ترقٌم المطوٌة : 51الشكل 

 

 

. كتابة النصوص و العبارات المرفقة بموضوع المطوٌة : 52الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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.  الشكل النهائً للوجه األول للمطوٌة : 53الشكل 

 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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:  انىجه انثاني نهمطىية . 2_7_3

 

 

.  و رسم مثلثات متفرقة و تلوٌنها  تقسٌم الورقة لثالثة أجزاء متساوٌة: 54الشكل 

 

 

 . إضافة صورة لشعار سرطان الثدي : 55الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
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 . ترقٌم المطوٌة : 56الشكل 

 

 

.   كتابة النصوص المرفقة بموضوع المطوٌة: 57الشكل 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
 

 

 86 

 

 

 

 

.  الشكل النهائً للوجه الثانً للمطوٌة : 58الشكل 

 

 

 



 الجانب التطبٌقً تصمٌم ملصقات توعوٌة حول مرض سرطان الثدي: الفصل الثالث 
 

 

 87 

:  انشكم اننهائي نهمطىية . 3_7_3    
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 :خالصة 

هذا الفصل تجسٌد للجانب النظري فمن خالل إنجاز الملصقات و المطوٌات التوعوٌة      

حول مرض سرطان الثدي قمت بتحوٌل األفكار و الكلمات إلى عمل فنً ملموس ٌساعد فً 

التوعٌة و نشر ثقافة الفحص و الحذر من هذا المرض ومنه ٌمكن أن ٌساعد المرأة و 

المجتمع على تجنب مخاطر هذا المرض و تشجٌع المصابات به على المقاومة و التغلب 

  .عٌه ألننا جمٌعا نستحق حٌاة جمٌلة خالٌة من الشوائب و األمراض لتحقٌق ما نطمح إلٌه 
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 ̡      لقد أصبحت األورام السرطانٌة من المشكالت الصحٌة الخطٌرة التً تواجه اإلنسان

 و من ̡ ...حتى أنها تصدرت إهتمامات كثٌرة لدى المؤسسات الطبٌة النفسٌة األكادٌمٌة 

أبرز األورام السرطانٌة المواكبة لهذا العصر سرطان الثدي الذي أصبح له إنتشار واسع 

حٌث ٌصٌب هذا األخٌر أنسجة الثدي و ٌكون منتشرا عند النساء بكثرة و قلة من الرجال 

ٌحدث بسبب نمو و إنقسامات غٌر طبٌعٌة و سرٌعة لخالٌا الثدي و قد ٌنتشر إلى أجزاء 

. أخرى من الجسم 

     و من معالم تلك األهمٌة أن أصبحت موضوعا بارزا للدراسة داخل فرع التصمٌم 

 و ٌعد هذا األخٌر صورة من ̡ الغرافٌكً من خالل إنجاز شعارات و مطوٌات و ملصقات

صور اإلعالن الهادفة لنشر الرسالة اإلعالنٌة عن طرٌق إقناع الجمهور و حثه على تقبل 

 و هو أحد الوسائل البصرٌة التً ٌمكن إستخدامها لتغٌٌر ̡ مجموعة من األفكار و المعلومات

سلوك الفرد من خالل مخاطبته الصامتة برموزه و أشكاله و ألوانه و كلماته التً تترك أثرا 

 حٌث ٌؤثر باإلٌجاب فً ̡ فً نفس المتلقً فتحفزه على العمل بمضمون الرسالة التً ٌحملها

 و قد نمى دوره و بدأ ٌؤثر تربوٌا فً المجتمع و بالتالً ̡ اإلرتقاء بأخالق و سلوك الجمهور

ٌمكن القول أن الملصق التوعوي أصبح له دور فعال فً المجتمع ألنه ٌعلم و ٌنشط و ٌقنع 

 و ٌتجلى هذا فً الملصقات التوعوٌة حول مرض سرطان الثدي التً لها دور ̡ و ٌوعً

كبٌر فً التوعٌة بهذا المرض من خالل نشر ثقافة الكشف المبكر و إبراز أهمٌة الفحص 

الطبً و الذاتً و الدوري كل فترة للمرضى و لغٌر المرضى مما ٌساعد على كشف حاالت 

 و ال تتوقف عند هذا الحد بل و تشجع النساء المصابات و ترفع ̡فً مراحلها األولى 

. معنوٌاتهم لمحاربة هذا الخبٌث و التغلب علٌة عن طرٌق العالج بمختلف أنواعه 

  

 



 

 

 قصائمة ائمصادة ةة
 ائم اجةة
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: المراجع باللغة العربية 

 ̡  نشر̡  عال الكتب̡  المجلد األول̡  معجم اللغة العربٌة المعاصرة̡ أحمد مختار عمر -

 . 2008 ̡  القاهرة̡ 1 ط ̡  طباعة̡ توزٌع

 ̡  عمان األردن̡ دار أسامة للنشر و التوزٌع ̡  أساسٌات التصمٌم و مناهجه̡ إٌاد صقر -

 . 2009 ̡ 1ط

 .91 : ص̡ 1981 ̡̡  دار المعارف بغداد ̡  نظرٌة اللون̡  ٌحٌى̡ حمودة -

 دار اإلعصار العلمً للنشر و ̡  مدخل إلى تارٌخ التصمٌم الغرافٌكً̡ خلود بدر غٌث -

 .01 ط ̡ 2011 ̡  عمان̡ التوزٌع

 ̡  دار الٌوسف للطباعة و النشر و التوزٌع̡  التصمٌم الجرافٌكً̡ رمزي العربً -

 .لبنان - بٌروت

ترجمة جولً  ̡ سرطان الثدي ؟ كٌف تعالج نفسك ̡  تٌرٌزا وٌتاكر̡ روبرت بكمان -

 . 2001 ̡̡  بٌروت̡  أكادٌمٌا انترناشٌونال للنشر و الطباعة̡ صلٌبا

 مجلة ̡  الصورة اإلشهارٌة المرجعٌة و الجمالٌة و المدلول اإلٌدٌولوجً̡ سعٌد بنكراد -

 . 2000 ̡  المغرب̡ 112 العدد ̡ الفكر العربً

 مطبعة األدٌب ̡  فن الملصقات فً العراق دراسة فً بداٌته و تطوره̡ضٌاء العزاوي  -

 . 1974 ̡  بغداد̡ البغدادٌة

 . 2002 ̡  عمان̡  دار الشروق̡  عبقرٌة الصورة و المكان̡ طاهر عبد مسلم -

 الرٌاض̡ ̡ 1 ط ̡  دار المؤلف̡  ترجمة منادي مزٌودي̡  سرطان الثدي̡ ماٌكل دٌكسون -

2013  .

 . 1977 ̡  القاهرة ̡  فن اإلعالم فً الصحافة̡  سمٌر̡ محمد حسٌن -

 الدعاٌة و اإلعالن فً السٌنما و ) تصمٌم اإلعالن ̡ و آخرونمحمد صدٌق البهنسً  -

  .01 ط ̡ 2008 ̡ األردن- عمان̡  مكتبة المجمع العربً للنشر و التوزٌع̡ (التلفزٌون 

 .1979 ̡ بغداد ̡  مطبعة اإلرشاد̡  اإلعالن بٌن النظرٌة و التطبٌق̡  عبد الجبار̡ مندٌل -

 ̡  أسالٌب تخفٌف الضغوط النفسٌة الناتجة عن األورام السرطانٌة̡ هناء احمد شوٌخ -

 . 2007 ̡ 01 ط ̡ القاهرة̡ إٌتراك للطباعة و النشر و التوزٌع

: المراجع باللغة الفرنسية 

- Larousse médical  ̡ Librairie Larousse  ̡ paris  ̡ France  ̡ 1999 . 
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   :المذكرات 
 مذكرة مكملة لنٌل شهادة ) ̡  الصدمة النفسٌة عند النساء مبتورات الثدي̡ أحالم رزاق -

 قسم ̡  كلٌة العلوم اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة̡  قالمة1945 ماي 08 جامعة ̡ (الماستر 

 . 2019 – 2018 ̡ علم النفس

 أثر الملصق اإلعالنً فً مكافحة التطرف ̡ إسماعٌل محمد عبد الكرٌم الجراح  -

 قسم ̡  كلٌة العمارة و التصمٌم̡  جامعة الشرق األوسط̡ ( رسالة ماجستٌر )الفكري 

 . 2017  ̡ التصمٌم الغرافٌكً

 التوافق النفسً و االجتماعً لدى مرٌضات سرطان ̡ بشٌر إبراهٌم محمد الحجار -

 مذكرة مكملة لنٌل شهادة ) ̡ الثدي بمحافظة غزة و عالقته ببعض المتغٌرات

 . 2003 ̡  قسم علم النفس̡  كلٌة التربٌة̡  غزة– الجامعة اإلسالمٌة ̡ (الماجستٌر 

دور الحمالت اإلعالنٌة التوعوٌة فً نشر ثقافة الكشف المبكر عن   ̡ دربال كرٌمة -

 جامعة الدكتور موالي الطاهر ̡ ( مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر )سرطان الثدي 

 . 2018 -2017 ̡  قسم إعالم و اتصال̡  كلٌة العلوم اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة̡ سعٌدة 

 تأثٌر العمالت التوعوٌة الخاصة بمخاطر مرض سرطان الثدي فً ̡ رقٌة بن هدوقة -

 جامعة محمد ̡ (مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر  )التلفزٌون الجزائري على المرأة 

 قسم علوم اإلعالم و ̡  كلٌة العلوم و اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة̡ بوضٌاف المسٌلة

 . 2015 – 2014 ̡ اإلتصال

 أطروحة ) ̡  واقع الصحة النفسٌة لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي̡ شدمً رشٌدة -

 جامعة أبً بكر بلقاٌد تلمسان̡ كلٌة العلوم اإلنسانٌة و ̡ (مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه 

 . 2015 – 2014 ̡  قسم علم النفس و علوم التربٌة̡ العلوم اإلجتماعٌة

مذكرة مكملة لنٌل ) روبورتاج مصور حول مرض سرطان الثدي ̡ طهار صونٌة -

 كلٌة العلوم اإلجتماعٌة و ̡ مستغانم– جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس ̡ (شهادة الماستر

  .2017-2016 ̡  قسم علوم اإلعالم و اإلتصال̡ اإلنسانٌة

 ̡  جامعة باتنة̡ (رسالة ماجستٌر  ) اإلعالم الجدٌد و نشر الوعً البٌئً ̡ كٌحل فتٌحة -

  .2012-2011 ̡ قسم إعالم و تكنولوجٌا اإلتصال الحدٌثة

 توظٌف الشعار فً الملصق اإلعالنً التوعوي حول ̡  بزلً منصورٌة̡ لعور فاطمة -

 جامعة عبد الحمٌد بن ̡ (مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر)ظاهرة إختطاف الطفولة 

 .  2014-2013 ̡  قسم الفنون̡  كلٌة األدب و الفنون̡ مستغانم- بادٌس
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 دور الملصق الفلسطٌنً فً التعرٌف بالقضٌة الفلسطٌنٌة ̡ محمد عمر محمد حمدان -

 دراسة مقدمة لنٌل درجة الدكتوراه فً الفنون الجمٌلة و ) ̡ لدى المجتمعات الغربٌة

 . 2018 ̡  كلٌة الدراسات العلٌا̡  جامعة السودان للعلوم و التكنولوجٌا̡ (التطبٌقٌة 

 أثر الملصقات التوعوٌة على تنمٌة الوعً البٌئً لطلبة ̡ والء جمٌل عادل الصباغ -

 ̡  جامعة الشرق األوسط̡ (رسالة ماجستٌر)كلٌة الفنون الجمٌلة فً جامعة الٌرموك 

  .2017 ̡  قسم التصمٌم الغرافٌكً̡ كلٌة العمارة و التصمٌم

 :  المجالت 
 اإلنعكاسات الفكرٌة لإلرهاب و العنف فً تصمٌم الملصق ̡  صالح نوري̡ باسم  -

.  2017 ̡ 37 العدد ̡  كلٌة الفنون الجمٌلة/  مجلة جامعة بغداد ̡ اإلرشادي 

الملصقات اإلعالنٌة التوعوٌة و دورها فً مواجهة التطرف ) ̡ مٌرنا أحمد داللة -

.  2019 أوت 21 ̡ 5 العدد ̡  مجلة جامعة تشرٌن(.الفكري

 مجلة جامعة تشرٌن للبحوث و الدراسات ̡  سرطان الثدي̡ ناظم إبراهٌم رنجوس -

 . 2018 ̡ 3 العدد ̡ العلمٌة

 :المواقع االلكترونية 

- https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-

prevention/art-20044676.  ̡  2020 - 06 – 18 h : 23:24 . 

  

  

 

https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-20044676
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-20044676
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 :الملخص 

الهادفة لنشر الرسالة الملصقات التوعوٌة من أهم الوسائل اإلعالنٌة المطبوعة تعتبر      

اإلعالنٌة عن طرٌق إقناع الجمهور المتلقً و حثه على تقبل مجموعة من األفكار و 

 هذا لكونها أكثر أنواع الالفتات إنتشارا و شمولٌة وإحتوائها على فكرة محددة ̡ المعلومات

 فهً تسعى لتنمٌة الوعً و إقناع الجمهور المتلقً ̡ للمتلقً و سهولة استٌعابها و قبولها

 حٌث تحمل توجهات توعٌة معبرة تجاه قضاٌا و مشكالت مختلفة ٌواجهها الفرد و ̡بفكرة ما 

 حٌث نرى ذلك فً الملصقات التوعٌة ̡المجتمع بما ٌتماشى مع تقالٌدهم و ثقافتهم و وعٌهم  

و نشر  تنمٌة الوعً لدى المتلقً تسعى للتوعٌة حول مرض سرطان الثدي من خاللالتً 

 و قد استخدمت فً الفترة األخٌرة بشكل واسع لنشر خطورة ̡ ثقافة الكشف الذاتً و المبكر

للمرضى و لغٌر هذا المرض و ضرورة المعاٌنة و إجراء الفحوصات الطبٌة بشكل دوري 

 و التقلٌل من فرص  و إبراز فاعلٌة الكشف المبكر فً عالج هذا المرض̡ المرضى

 و ال تتوقف عند هذا الحد ̡ مما ٌساعد قد على كشف حاالت فً مراحلها األولىاإلصابة به 

بل و تشجع النساء المصابات و ترفع معنوٌاتهم لمحاربة المرض و التغلب علٌة عن طرٌق 

. العالج بمختلف أنواعه 

     و قد هدفت هذه الدراسة إلبراز الدور الذي تلعبه الملصقات التوعوٌة فً التحسٌس 

بخطورة مرض سرطان الثدي و مدى ضرورة الفحص و المتابعة لدى طبٌب مختص مما 

ٌساعد على التخفٌف من خطورة المرض بالكشف المبكر الذي ٌساهم بنسبة كبٌرة فً 

الشفاء العاجل و منه فالملصقات التوعوٌة لها الدور الكبٌر فً التوعٌة و التحسٌس بهذا 

 .المرض 

 

    

 

 

 

 



 

Résumé : 

     les affiches de sensibilisation sont l’un des moyens publicitaires 

imprimés visant à diffuser le message publicitaire en persuadant le 

public du destinataire et en le poussant à accepter un ensemble 

d’idées ̡ car il s’agit du type de signalétique le plus répandu et il 

contient une idée spécifique pour le destinataire pour faciliter 

l’assimilation et l’acceptation ̡  il vise à sensibiliser et à persuader le 

public en acceptant une idée spécifique qui porte la prise de 

conscience des différents problèmes rencontrés par l’individu st la 

société en fonction de leurs traditions ̡ leur culture et leur prise de 

conscience ̡ comme nous le voyons dans les affiches de sensibilisation 

au cancer du sein en développant la sensibilisation chez le receveur et 

en diffusant la culture de détection  précoce ̡  il a été utilisé dans la 

période récente pour sensibiliser a la gravité de cette maladie et à la 

nécessité de procéder à des examens médicaux réguliers , et en 

soulignant l’efficacité de la détection précoce dans le traitement de 

cette maladie et en réduisant les risques d’infection , ce qui peut aider 

à déceler les cas à ses debuts . et encourager les fammes touchées à 

lutter contre la maladie et à la surmonter grace au traitment .  

cette étude visait à mettre en évidence le rôle des affiches de 

sensibilisation dans la sensibilisation à la gravité du cancer du sein et 

la nécessité de faire un suivi avec un médecin spécialiste , ce qui 

contribue à réduire le risque de cette maladie et à en guérir 

rapidement, à partir de là , les affiche de sensibilisation ont un grand 

rôle dans la sensibilisation à ce maladie . 

 

 

 



 

Abstract : 

    Awareness posters are one of the most important printed 

advertising means aimed at spreading the advertising message by 

persuading the recipient audience and urging him to accept a set of 

ideas and information , and convincing the recipient  audience of an 

idea , as it carries expressive awareness trends towards different and 

problems faced by the individual and society in line their traditions, 

culture …, we see this in awareness posters that seek to raise 

awareness about breast cancer by devloping awareness among the 

recipient  and spreading the culture of early detection , i twas also 

used an the recent period widely to soread the seriousness of this 

disease and the necessity of inspection and conducting medical 

examination periodically and highlighting the effectiveness of early 

detection in treating this disease and reducing the chances of infection, 

which may helpe to detect cases in their early stages and also 

encourage the affected women and raise their spirits to fight disease . 

This study aimed to highlight the role that awareness posters play in 

sensitizing the seriousness of breast cancer and the need for 

examination and follow-up by a specialized doctor, which helps to 

reduce the risk of the disease by early detection , which contributes a 

large percentage to recovery , and from it awareness posters have a 

great role in awareness and sensitization to this disease . 

 

 

 

 

 


