
 
 

ةـــــــــــــــــــــة الشعبيــــــــــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــــــــــالجمهوري  

يـــــــــث العلمــــــــــــالبحي وــــــــــــــــــم العالــــــــــــوزارة التعلي  

- مستغــــــــــــــانم - د ابن باديــــــــــــــــــــســــــــــــــعبد الحمية ـــــــــــــــجامع  

  

وعـــــــــــــــــــــالموض  

 

 

 

 

 

 

 الجرافيكيدة الماستر في التصميم مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شها

 جرافيكيتخصص: تصميم 

 :        ةذتااألس إشرافب                      الطالب:  إعداد 

 العايب نصيرةأ. -                             هشام ييدما -

 عمارة كحليأ.د. -   

 

 

 2020-2019السنة الجامعية 

حملة توعوية للسالمة المرورية في الملصق 
 االعالني 

الفنون البصريةم ـــقس  

 

 

األدب العربي والفنونكلية   

وعلوم التسيير     

 

 

 

 

 



 
 

 اإلهداء

 

 

 إلى من أوصاني ربي بهما خيًرا

 

 إلى من كانت دعواتهما لي في السر والعلن خير زاد والدي ووالدتي حفظهما هللا

 

 واتي،وأخإخوتي  فيه:إلى الوعاء األسري الذي ترعرعت 

 

 دراستي،ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء  األصدقاء،إلى كل 

 

 الدراسية،إلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي  

 

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي هذا. 

 



 
 

 شكر وعرفان
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العمل.هذا   

استمتعتكحلي عمارة التي  الدكتورة:ونعبر عن شكرنا وتقديرنا لألستاذة   
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التعلمية.والشكر موصول إلى كل األساتذة الذين ساهموا في تكويني في كل األطوار   
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 الملخص:

حيث تطرقنا في  ،“ق اإلعالني تمحورت دراستنا حول موضوع "حملة توعـوية للسالمة المرورية في الملص   
بداية األمر إلى موضوع حوادث المرور مع تحديد أنواعها واألسباب المؤدية إلى وقوعها وما ينتج عنها من 

وبعد ذلك  التوعية،الذي حددنا فيه مفهوم  اإلعالنية،وبعد ذلك تطرقنا إلى موضوع التوعية والملصقات  أثار،
 تستعملها،الى األساليب اإلقناعية التي  نشأتها وصوالمن  انطالقانية تطرقنا إلى موضوع الملصقات اإلعال

 لدراستنا.ألنه األسلوب المناسب  التحليلي،المنهج الوصفي  استخدمتومن أجل تحقيق أهداف الدراسة 

العصر الحديث لما ينجز  مشكلة ومن خالل دراستنا للموضوع توصلنا أن حوادث المرور تمثل             
 والمجتمع.من مأسي وأثار على الفرد  عنها

وإن الملصق التوعـوي له أثر كبير في مواجهة حوادث المرور والحد منها من خالل التصميم             
أجل تشكل  ألن المصمم لهذا اإلعالن يجمع بين العديد من العناصر من والمجتمع،التوعوي المؤثر في الفرد 

الهدف الذي وضعت من أجله والبد من توظيف الملصق مع جميع عمل يحمل رسالة تعمل على تحقيق 
 ممكن.المرئي والمسموع والمقروء إليصال الرسالة ألكبر عدد  االتصالوسائل 

 

الملصق التوعوي  المرور،حوادث  اإلعالني،الملصق  الكلمات المفتاحية:



 
 

 

Abstract  
Our study focused on the subject of "a traffic safety awareness campaign 

on the advertising poster", where we first addressed traffic accidents, identifying 
their types, causes and consequences, and then addressed the subject of 
awareness-raising and advertising posters, in which we identified the concept of 
awareness.We then addressed the subject of advertising posters from their origins 
to the conviction methods used, and in order to achieve the objectives of the 
study, the descriptive analytical approach was used, because it is the right wayto 
study us. 

Our study of the subject has found that traffic accidents are a problem 
Modern times, with their tragedies and effects on the individual and society. 

The awareness poster has a significant impact on the response to traffic 
accidents and their reduction through the effective awareness design of the 
individual and society. The design of this ad combines many elements to form a 
work with a message that works to achieve the goal for which it was set. The 
poster should be used with all the visual, audio, and read means to deliver the 
message to the greatest possible number. 
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و للملصق ادوار ووظائف عديدة  ،يعتبر فن الملصقات احد الفنون االعالن ووسائل االعالم المتعددة    
المتعلقة بتصرفات و افعال بعض افراد المجتمع سواء تسهم بشكل كبير و فعال في معالجة المظاهر السلوكية 

يراد لها ان تتنامى و تتزايد و يرغب  ، كانت تلك السلوكيات يزداد غرسها و دعمها باعتبارها ايجابية و حميدة
المسؤولون و المربون و االباء و عقالء المجتمع من نخبة المثقفين و االعالميين دعم السلوكيات الخاصة 

امة و الخاصة و االلتزام باألنظمة و القوانين و اتباع اسلوب حياة سليم و التحلي باألخالقيات باآلداب الع
الحميدة و اآلداب االسالمية و معرفة الحقوق الخاصة و العامة و الوفاء بالواجبات و التعامل مع االخرين 

لى البيئة و زيادة الحب و باإلضافة الى شيوع النظافة العامة و الخاصة و المحافظة ع ،بأسلوب حضاري 
 الوالء للدين و الوطن.

من ناحية اخرى هناك سلوكيات وتصرفات وافعال سلبية مشينة وذميمة خرجت من كونها حاالت فردية     
يراد لها ان تختفي او تضمحل من خالل  المجتمع،في تكرارها الى ان اصبحت ظاهرة عامة متفشية في 

ر االعالمي في الجماهير وتنفيذ شروط نجاح الرسائل االعالنية واالتصالية توظيف اساليب االقناع والتأثي
 بكافة.

كل ذلك يتم باستخدام الدراسة الدقيقة إلمكانيات الملصق بشكل يحمل قيما جمالية وابداعية تشمل كافة مبادئ 
من تحقيق معالجة واسس وقوانين الجمال من اجل التأثير على المشاهدين وايصال الرسالة التوعوية بشكل يض

 السلوك المستهدف مثل ظاهرة "حوادث المرور" التي تحصد االرواح وتعود اسبابها الرئيسية للعامل البشري.

فالملصق قريب جدا من جميع افراد المجتمع بكافة شرائحهم فهو يصل الى كل االماكن التي يتواجد فيها    
 ة.الناس بأعداد كبيرة السيما منها الملصقات التوعوي

ألنه يعتبر الملصق التوعوي ظاهرة عظيمة االهمية في وقتنا الحاضر والسيما ما يتصل منها بالقضايا     
ويدل تحليل أكثر الملصقات عموما على ان استخدام الملصق التوعوي هو اثارة اهتمام الناس  االجتماعية،

ن فيه استخداما ألساليب متعددة , وانه وا ،رؤيتهمبأمور قد ال تكون موضع انتباههم في اللحظة التي تسبق 
ويدل تحليل تصميم الملصقات كذلك على ان لها  ،النفسويترك اثارا مختلفة في  متنوعة،ينطوي على مقاصد 

 وأنها ثمرة عمليات متعددة االطراف تعتمد على الكثير من االسس العملية والموجهات الفنية. ،لغة خاصة
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عالنية و دورها في التوعية اعتمدت في هذه المذكرة على فصلين و جانب و للتوضيح ماهية الملصقات اال
حيث تناول  ،حيث يكون الفصل االول يتناول موضوع حوادث المرور و ينقسم الى خمسة مباحث  ،تطبيقي 

و المبحث الثالث  ،و المبحث الثاني تحدث عن انواع حوادث المرور ،المبحث االول تعريف حوادث المرور 
و المبحث الخامس  ،و المبحث الرابع تحدث عن اثر حوادث المرور  ،ن اسباب حوادث المرورتحدث ع

و ينقسم الى  ،ام الفصل الثاني تناول موضوع الملصقات االعالنية  ،تحدث عن حوادث المرور في الجزائر
بحث الثاني عن و الم ،أهدافهاحيث تحدث المبحث االول عن التعريف بالتوعية و أهميتها و  ،خمسة مباحث 

 ،و المبحث الثالث عن مميزات الملصق االعالني و سلبياته ،تاريخ تطور الملصق االعالني و تعريفه
و المبحث الخامس عن االساليب التي تستعملها  ،المبحث الرابع عن انواع الملصق االعالني و اهدافه 

 ة.ام الجانب التطبيقي تناول االعمال المنجز  ،الملصقات االعالنية 

 االطــــــــــــــــــــــــــــــــــــار المنهـــــــــــــــــجي:

 تحديد االشكالية:

نظرا لألهمية التي تكسبها في  هامة،ان ما تحققه الملصقات االعالنية في عصرنا هذا جعلها تكسب مكانة 
 ومن هذا المنطلق نطرح االشكالية التالية: المتلقين،تأثيرها على 

 طيع الملصق االعالني ان يعالج ظاهرة حوادث المرور؟كيف يست-

 ولتفصيل جوانب هذا التساؤل الرئيسي دعت الحاجة الى طرح تساؤالت فرعية أبرزها:

 ما هو تعريف الحوادث المرورية واسبابها واالثار الناتجة عنها؟-

 ما هو تعريف الملصق االعالني؟-

 عالنية؟ماهي االساليب التي تستعملها الملصقات اال-

 اسباب اختيار الموضوع:

 ومن االسباب التي دفعتني الختيار الموضوع اسباب ذاتية منها:
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 شعورنا بأهمية الموضوع-

 كثرة وزيادة نسبة هذه الحوادث-

 اسباب موضوعية: 

 محاولة فهم اسباب هذه الظاهرة التي تحصد االرواح كل يوم.-

 تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة.-

 توعية المرورية بين افراد المجتمع.نشر ال-

 اهداف الدراسة:
 ،ان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو القاء الضوء على ظاهرة حوادث المرور ولما تسببه من اضرار

 وابراز اهمية التوعية في مواجهة هذه الظاهرة والتقليل منها الى اقصى نسبة ممكنة 

 المنهج المتبع في الدراسة:
وكما تم االستعانة ايضا بالمنهج التاريخي الذي  التحليلي،حثنا هذا على المنهج الوصفي اعتمدنا في ب

 حددنا بيه تاريخ تطور الملصق االعالني

 الدراسات السابقة:
 من اهم الدراسات التي تناولت موضوع بحثنا نكر منها ما يلي:

د المعطي السيد الذي تناول فيه كتاب االثار االقتصادية لحوادث المرور من اعداد الكاتب راضي عب-
 .2008اشكالية حوادث المرور واالثار االقتصادية الناجمة عنها نشر بتاريخ 

 .2007كتاب حمالت التوعية المرورية العربية من اعداد الكاتب اديب محمد خضور-
قاية من رسالة لنيل الدكتوراه من اعداد بن عباس فتيحة تحت عنوان )دور االعالم في التوعية والو -

حوادث المرور في الجزائر: مقارنة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية دراسة وصفية استطالعية( 
 2012نشرة بتاريخ 
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رسالة ماجستير من اعداد عبد هللا حامد عبد هللا الخلف تحت عنوان )دور افالم التوعية المرورية في  -
 2005رفع مستوى الوعي المروري( نشرة بتاريخ .

رسالة ماجستير من اعداد اسماء عناب والوافي فيروز تحت عنوان )االساليب االقناعية في الملصق  -
 ANEPاالعالني دراسة ميدانية على عينة من موظفي المؤسسة الوطنية للنشر واالشهار 

 .2015/2016بتاريخ  نشرة) قسنطينةفرع  

 



 

 
 

 الفصل األول:
دث المرور في الجزائروضعية حوا  

تعريف الحوادث :األولالمبحث   

 المبحث الثاني: انواع حوادث المرور

 المبحث الثالث: اسباب حوادث المرور

 المبحث الرابع: أثر حوادث المرور

 المبحث الخامس: حوادث المرور في الجزائر
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 المبحث االول 

من االحداث المهددة لحياة اإلنسان وينتج عنها  عصرية، وتعتبرمعضلة تمثل حوادث المرور تمهيــــــــــد: 
وال يعد من المبالغة  والخاصةوتسبب في تلفيات هائلة للممتلكات العامة  والعاهات،الكثير من اإلصابات 

نتناول تعريف الحوادث  يلي والعمليات، وفيماالقول بأن ضحايا حوادث الطرق تفوق ضحايا الحروب 
 .المرورية

حيث  متشابهة، منتعاريف عديدة للحوادث المرورية ولكنها جميعا تبدو  كهنا المرورية:تعريف الحوادث 
 التعاريف:المضمون وفيما يلي نورد بعض من هذه 

 االتي:"تعرف الحوادث المرورية بأنها الحوادث التي يتوفر فيها 

 العام.ـ أن تحدث في الطريق 1

 .وأكثرشخص،  إصابة وفاة، أوـ أن ينتج عنها 2

 (1)“. المركبات المتحركة على الطريق  إحدىـ أن تشترك فيها 3

أو  وفاة،غير المتعمدة وبدون قصد سابق التي ينجم عنها  أنه: الواقعةب"وكذلك يعرف الحادث المروري 
 ( 2)". أو حمولتها أثناء حركتها على الطريق العام المركبات،خسارة للممتلكات بسبب  إصابة، أو

واحدة أو أكثر من  مركبة(يحدث بدون تخطيط من قبل السيارات ) اعتراضيلحادث المروري هو حدث "ا
وعادة ما ينتج من  خاص،أو أجسام على طريق عام أو  حيوانات، ، أومشاة أوأخرى سيارات )مركبات( 

ى الوفاة أو الى جسيمة تؤدي إل والمركباتتتفاوت من طفيفة بالممتلكات  وإصاباتالحادث المروري أضرار 
 (3)“. اإلعاقة المستديمة 

، 1والبحوث، طمركز الدراسات  األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  المرور،لحوادث  االقتصادية األثار السيد،(ـ راضي عبد المعطي 1)
 (PDFنسخة )18، 17ص، 2008، الرياض

 ( PDFنسخة) 18ص  ،نفسه المرجع( ــ 2)

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علم  المرور،الصدمة لدى المعاق الحركي جراء حوادث  دا بعماضطراب  ،ةعلى يمين( ــ موالي 3)
 نسخة  ) 50ص  ،2019،مباديس، مستغانبن اجامعة عبد الحميد  االجتماعية،كلية العلوم اإلنسانية  االجتماعية،قسم العلوم  النفس،
PDF ) 
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 األتية:مرور البد أن توفر العناصر "ومن التعريفات السابقة يتضح أنه لتعريف حادث ال

عدم  اإلهمال أوهذا الفعل بسبب  ويتحققوهو الفصل الصادر من الشخص بدون قصد  الخطأ:ـ عنصر 1
 .ةواللوائح واألنظمالقوانين  ةمراعاأو عدم  الرعونة،أو  االحتياط

استخدام المركبة أن يكون هذا الفعل الخاطئ الذي ينجم عنه الضرر واقفا بسبب  المركبة:ـ عنصر 2
 وغيرها. والمقطورات، النارية، والدرجاتكالسيارات 

ونعني به أن يكون هذا الفعل الخاطئ الذي نخم عنه الضرر قد وقع بسبب استخدام المركبة  العام:ـ الطريق 3
 العام.للطريق 

البشرية و  االقتصاديةهذا من الخسائر  كليهما: ويعتبرأو  الممتلكات، األرواح أوـ حدوث خسائر في 4
 (1الحوادث لمرورية ". )والصحية الناتجة عن 

عمد وينجم عنه  سابق، أوالذي يصدر بدون قصد  ئالفعل الخاطبأنه: وعليه يعرف الباحث الحادث المرورية 
 المركبة أثناء حركتها على الطريق العام استخدامتلفيات بسبب  ، أوةأو إصابوفاة، أكان  ضرر، سواء

 

 

 

 ( pdf)نسخة 19, ص المرجع نفسه ،االثار االقتصادية لحوادث المرور ،السيدراضي عبد المعطي -1
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 المبحث الثاني
 المرور:انواع حوادث 

 ـ حوادث التصادم:/1

مع بعضهما أو ارتطام مركبة مع عارض أخر على الطريق  رأو أكث"حادث التصادم معناه ارتطام مركبتين 
 الممتلكات.أو خارجه وينتج عنه خسائر في األرواح أو 

بين مركبة ودراجة بخارية أو  مركبتين، أويقع التصادم بين  مختلفة، فقدوحادث التصادم له صور وأسباب 
وكل هذه التصادمات ينتج عنها خسائر في الممتلكات في  الحواجز،أو بين مركبة وأحد العوارض أو  هوائية،

 (1)". أغلب األحيان

 التصادم:ـ أسباب حوادث 1ـ1

خطأ ارتكبه السائق أو عيب في السيارة أو في الطريق أو خطأ من  مرور بصفة عامة ترجع إلى"حوادث ال
أسباب حوادث التصادم إلى اإلهمال والالمباالة والسرعة والتهور وتناول  سائبة، وترجع تحيواناالمشاة أو 
ما أن هناك عوامل الجوية ك لوالعوامالعوامل الناتجة عن عيوب في الطريق  والمخدرات، كذلكالمسكرات 

 (2)“. كثافة المرور  السيارة، كذلكشخصية للسائق والمشاة وعوامل اخرى ناتجة عن عيوب في 

 ـ حوادث التدهور:/2

انقالب أو تدحرج سيارة أو مركبة واستقرارها على جانبها  المركبة،"يعرف التدهور بأنه هو فقدان السيطرة على 
لى وضعها الطبيعي مع وجود أو عدم وجود أضرار ااو عودتها  أو بشكل تكون فيه اإلطارات إلى أعلى

  باألرواح أو الممتلكات أو بعضا معا.

 

 ( PDF)نسخة         41ص المرجع نفسه ،  لحوادث المرور ،  االقتصادية(ــ راضي عبد المعطي السيد ، األثار 1)

 ( PDF) نسخة 42 ص نفسه، المرجعـ( ـ2)
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قد يكون  مفحوادث االصطداالوفاة، ادث السير الخطيرة التي كثيرًا ما ينتج عنها وحوادث التدهور تعد من حو 
إال أن التدهور الذي ينتج عنه انقالب أو تدحرج المركبة قد  وإصابات،نتيجتها حدوث تلفيات في الممتلكات 

حريق في  تعالاشوبصفة خاصة إذا أعقب التدهور  المتدهورة،تنتج عنه إصابات دموية ومميتة لركاب السيارة 
منها عند  الخروجو  فتحهاوعدم تمكن الركاب من مغادرتها بسبب تلف األبواب وعدم قدرتهم على  السيارة،

 ( 1)“. أمره  استفحالبداية اشتعال الحريق وقبل 

"والسبب المباشر للتدهور هو عدم قدرة السائق على السيطرة على مركبته وعدم السيطرة ناتج عن عوامل   
 أهمها:

 .السيارة انزالقـ 1

 .ـ السرعة الزائدة2

 .ـ تأثير القوة الصادرة المركزية3

 .والمسكراتــ تعاطي المخدرات 4

 .اإلطارات انفجارــ  5

 .تاإلطاراـ فقد أحد 6

 .ـ تعطيل قوة الدفع في التوجيه7

 (2)". االنتباهـ الرجوع للخلف دون 8

 

 (PDF)نسخة  45ص  ،نفسه المرور، المرجعوادث االثار االقتصادية لح السيد،راضي عبد المعطي -1

 (PDF)نسخة   48 ، 47 ، 46ص  ، نفسه المرجع-2
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 :االنزالقـ حوادث /3

عندما يقل تماسك إطارات السيارة مع  االنزالقالسير، ويحدث  ثناءأ اباختالل توازنهالسيارة  انزالق"يعرف 
تماسك اإلطارات  ىطرأ علمتناسبة مع الضعف الذي  يجعل القوى األخرى في السيارة غير الطريق مماسطح 

أو أي الخروج عن خط السير السليم أثناء السير لألمام  االنزالقفإن السيارة تبدأ في  السطح، ولذلكمع 
 .االتجاهاتمن  اتجاهالخلف أو عند الدوران في أي 

 السيارة على سطح الطريق منها: انزالقوهناك عوامل مختلفة تتسبب في 

 ومياه األمطار، خاصة عند بداية سقوط األمطار  والشحوموجود سوائل على سطح الطريق كالزيوت ـ 1

 ـ قيادة السيارة بسرعة أكثر مما يتناسب مع حالة الطريق2

 سواء أكانت السيارة تسير بسرعة أم ببطء  ،االنزالقالعنيف للستيرنج يسبب  االستعمالـ 3

، االنزالقي وقف العجالت األربعة عن الدوران مما يؤدي إلى حدوث الفرامل بشدة قد تسبب ف استعمالـ 4
 عدم تماسك العجالت مع سطح الطريق نتيجة

 (1)". ـ نعومة سطح الطريق5

 الدهس:ـ حوادث  /4

الدهس يختلف عن حادث  مباشرة، فحادثمركبة بأحد األشخاص  اصطدام"يعرف حادث الدهس بأنه حادث 
فهذا األخير قد يكون  اإلنسان،وفاة  كبة بمركبة أخرى وينتج عنه إصابة أوالمرور الناتج عن اصطدام مر 

 (2)“. دهس من الحوادث األكثر خطورة أو حريق سيارة وحوادث ال انزالقحادث تصادم أو 

 

 

 (PDF)نسخة  49 ، 48ص  ، نفسه المرجع ،االثار االقتصادية لحوادث المرور  ،راضي عبد المعطي السيد -1

 (PDF)نسخة 51ص  ، هنفس المرجع-2
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 إنسان،أو وفاة  ةحيث إصاب"وهكذا فإن نتيجة حادث الدهس قد تكون مثل نتيجة أي حادث مرور أخر من 
في حادث الدهس عالقة مباشرة وفي الحوادث  والمصاب، فهيويبقى الفرق بينهما في العالقة بين المركبة 

 مباشرة.األخرى تكون غير 

ودهس إنسان  انحرافهاى الطريق ثم لالمركبة أو ال بأية ممتلكات ع داماصطوال ينفي توافر حادث الدهس 
 الواقعة.يتصادف وجود على الطريق أثناء هذه 

ويمكن  الدهس،هناك أسباب عديدة ينتج عن توافرها وقوع حوادث  بالغًا، فإنوسواء أكان المدهوس طفال أم 
 يلي:إيجازهم هذه األسباب فيما 

 الطريق. ـ عدم التقدير لمستعملي1

 .ةاالنتباه والالمباالـ اإلهمال وعدم 2

 خلوه.ـ الدخول إلى الشارع دون التأكد من 3

 ــ عدم االلتزام بخط السير  4

 كافية.ـ عدم ترك مسافة 5

 الحمراء.ـ عبور اإلشارة 6

 .االتجاهـ السير بعكس 7

 السرعة.ـ تجاوز حد 8

 (1)“. ـ عدم إفساح الطريق للقادم من اليسار 9

 الســيارات:حوادث حرائق  ـ /5

إجراءات مرورية خاصة  ذوتتطلب اتخامن ضمن الحوادث التي تؤثر في حركة السير،  حرائق السيارات"تعد 
المحيطة بالسيارة أو السيارات  توالسيارات والممتلكاأثاره الضارة إلى االشخاص  وامتدادلمنع تفاقم الحادث 

 فيها الحريق. اشتعلالتي 

 (PDF)نسخة   53 ، 52ص  ، نفسه المرجع ،االثار االقتصادية لحوادث المرور، طي السيد راضي عبد المع-1
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وقد يمثل حريق السيارة حادث سير كما لو حدث الحريق نتيجة اصطدام أو تدهور السيارة وترتب على ذلك 
الفنية، عيوب السيارة نتيجة أحد ال احترقتوقد يمثل الحريق حادثة قضاء وقدر كما لو  فيها،الحريق  اشتعال

 أوغيره.يمثل واقعة جنائية إذا حدث بفعل فاعل  وقد

 ـ هناك أسباب عديدة لحدوث حرائق السيارات منها:

 ـ عدم العناية أو الصيانة المستمرة للسيارة 1

 ـ اإلهمال والتدخين داخل السيارة وعبث األطفال والرعونة وسرعة القيادة 2

طريقة تصميم وصناعة السيارة  السيارات،وقوع حوادث حريق  تاحتماالـ ومن األسباب التي تؤدي إلى 3
التي تحملها كالوقود والبالستيك  ، والمواداالشتعالوالمواد التي تصنع منها كالبالستيك الزجاجي سريع 

 حالة الطقس  واإلسفنج، وكذلك

 أمنية مناسبة في مستويات السيارات  تاتخاذ احتياطاـ كذلك عدم 4

لحدوث حرائق السيارات تسرب الوقود من حيز الماكينة أو حدوث خلل للدائرة الكهربائية في  ـ والسبب الشائع5
 (1)“. الكابالت خاصة كابل موتور بدء الحركة الذي قد ال يكون محميا فينصهر في الدائرة 

 

 (PDFة )نسخ 54،  53ص  نفسه، المرجع  ،االثار االقتصادية لحوادث المرور  السيد،راضي عبد المعطي -1
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 المبحث الثالث

 المرور:أسباب حوادث 

السير في الدول العربية متدني  وتعليمات"تشير الدارسات إلى أن مراعاة سائقي المركبات األنظمة المرور 
والعالمات  واإلرشاداتأو بالتعليمات  أنفسهم،أن هناك خلل ما، إما في السائقين  انطباعاتوربما يعطي  جدًا،

 وبعدية، أوال تخضع لتقييم مستمر عن طريق إجراء دراسات قبلية  والقوانينأن هذه األنظمة  أو المرورية،
 (1)“. لعدم وجود ألية لتطبيق القانون الصارم الذي يجعل األخرين يحترمون هذه التعليمات المرورية بالذات 

لطريق والسيارة ومستعملي "والحوادث المرورية ال تحدث صدفة فهناك ثالث عناصر مساهمة في ذلك وهي ا
ر وحالة هبل والش االزدحامالطريق من سائقين ومشاق وتتأثر الحوادث المرورية باأليام وساعات الذروة أو 

الطقس والرؤيا ونوع السيارة واألضواء وتصميم الطريق وتصرفات مستعملي الطريق فإن ذكر على سبيل 
بحالة السيارة وسطح الطريق  ارتباطفإن ذلك قد يعني  السيارة هو السبب في الحادث انزالقاتالمثال أن 

 (2)“. والمناخ وسرعة السائق 

 

 

ياض ، للحوادث المرور ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، مركز الدراسات والبحوث ، الر  االجتماعية(ــ عايد علي الحميدان ، األثار 1)
 (PDF)  نسخة    6، ص  2006

)      81، ص  2003، الكويت ،  15، الحوادث المرورية وأثرها على األطفال ، مجلة الطفولة العربية ، العدد  (ــ محمد مرسي محمد2)
 ( PDFنسخة
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 :االتيوتساهم العناصر األتية بالحادث المروري وفق 

 ـ الســــائق:1

افه سائق أو أكثر من من حادث مروري يقع إال ويكون أحد اطر  المرور فما"يعد سائق السيارة محور مشكلة 
إذا كان هناك خلل في السيارة أو في الطريق أو خلل في تصرفات المشاة أو بعض  السيارات فحتىسائقي 

فإن اليقظة والوعي السليم والدراية الخبرة المرورية للسائق يمكن من خاللها معالجة  الطريق،السائقين على 
يع مثل هذا السائق الرشيد تالفي وقوع الحادث المروري ثم يستط مشاهدته، ومن، أو واكتشافههذا الخلل 

 وتفاقمسلبا في وقوع الحوادث المرورية  وتؤثربعض الصفات السلبية التي يتصف بها السائقون  وهناك
 االخطار الناتجة منها:

 .عدم الكافئة والخبرةـ 

 .اإلحساس بالمسؤوليةضعف ـ 

 .ف اللياقة الصحيةعضـ 

 .العوامل النفسيةـ 

 (1. ")عوامل االجتماعيةـ ال

 

كلية العلوم اإلنسانية  ،واالتصالعلوم االعالم  عبير تباني، الحمالت اإلعالمية االذاعية الخاصة بالتوعية المرورية في الجزائر، رسالة ماجستير فيـ ( ـ1)
 (PDFنسخة ) 136، 135 ، 134 ، 133ص  ،2010/2011، خيضر، بسكرةمحمد  ، جامعةواالجتماعية
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 ـ الطريــــــــــق:2

 األتية:" يساهم الطريــق في حوادث المرور من خالل العوامل 

ويشمل المنحنيات األفقية والرأسية وسطح الطريـق ومالءمة للسرعة المسموحة  لطريقلـ التصميم الهندسي 
 .بفاعلية

باإلضافة إلى غياب التخطيط وجود األكتاف،  وعدم ،للطريق الخاطئ التصميمـ العيوب الهندسية المتمثلة في 
 .السليم عند إنشاء الطرق 

والتركيبات لبعض الشركات الخاصة التي تفتقر لوسائل السالمة  الصيانة،تسببها أعمال  التيـ الحفريات 
 .المرورية

 (1)“. للطريق وتأثيرها على الرؤيا  ـ باإلضافة من حيث كفايتها ومالءمتها

 الســـــــــــيـارة:ـ 3

من أن السيارة من أهم األدوات الرئيسية في حركة المرور، ورغم ما تحققه للبشرية من منافع عديدة  "بالرغم
أو في مجال الطاقات المستنزفة  المجتمع،أو على  الصحة،إال أن لها أثار ضارة سواء على  متنوعة،وفوائد 

 (2)“. على التنمية وهو ما ينعكس بأثر سلبي 

 :االتيمرور من خالل وتساهم السيارة في حوادث ال

 .وكفاءتهاـ نوع السيارة المستعملة 

 الســــيارات.ـ تزايد أعداد 

 .باستمرارـ نقص المراقبة والصيانة لها 

 (PDF)نسخة 81ص  ، نفسه المرجع ،على االطفال  وأثرهاالحوادث المرورية  ،محمد مرسي محمد -1

 (PDF)نسخة 6ص  ، نفسه المرجع ،المرور  االثار االقتصادية لحوادث ،راضي عبد المعطي السيد -2
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حيث يزداد  المرورية،"تمثل العوامل الطبيعية سببًا من أسباب وقوع الحوادث ـ األحـــــــوال المناخــــــــــــــــية 4
الضباب وهبوب الرياح والعواصف وتؤكد  وانتشارالحرارة  والشديدةوقوع الحوادث في األيام الممطرة 

 (1)“. وزيادتها في ظل هذه الظروف  االقتصاديةلواقع تفاقم االخطار اإلحصاءات وا

"ونظرًا لخطورة العوامل الطبيعية بالنسبة لحوادث السير فيجب على السائق أن يتخذ حيطة زائدة عند توافر 
 االصطدامحتى يمكنه تجنب  المعتاد،يبذل في القيادة عناية تزيد على عناية الرجل  الظروف، أيهذه 

الحد منه من خالل تفعيل  نما يمكسيارات التي تتورط في حادث سير بفعل العوامل الطبيعية وهذا بال
 (2)“. للسائقين لمواجهة الظروف الجوية والطبيعية المفاجئة  والتوعيةإجراءات السالمة المرورية 

 ــ المــــــــــــــــشاة:5

أو ضحية حادث وذلك أمام  مأمونين،غير  ارهمباعتب"وهي فئة من مستعملي الطريق ألكثر عرضة للخطر 
الصعود أو الهبوط من  المرور،كمخالفة إشارة  والالمباالةأنانية وعدم وعي السائقين أو سببا فيه لعدم الحذر 

 للمشاة،العبور بطريقة خاطئة من األماكن غير مخصصة  الطريق،ة بدون مراق خاطئة، أوالسيارة بطريقة 
 ريق.الطالسير والوقوف في 

 التالية:يالحظ من شأن المشاة التصرفات الخاطئة 

 .استعمالهاــ عدم التقيد باألماكن المخصصة لعبور المشاة أو عدم 

 الضوئية.ــ عدم تقديرهم لمخاطر قواعد المرور كمخالفة اإلشارة 

 األرصفة.ــ السير على الطريق بالرغم من وجود 

 الطريق.ــ لعب األطفال على 

 (PDF)نسخة 69ص  ،نفسه المرجع  ،االثار االقتصادية لحوادث المرور  ،لمعطي السيد راضي عبد ا-1

 (PDF)نسخة 70ص  ، نفسه المرجع -2
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 المرور.ربية الطفل للتقيد بقواعد تــ غياب التوجيه األسري وعدم 

 (1)“. وعية المرورية بالقدر الكافي لحمالت الت االستجابةــ عدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسة يحة بن عباس ، دور االعالم في التوعية والوقاية من حوادث المرور في الجزائر :  مقارنة بين الناطق الريفية والمناطق الحضرية   ) در (ــ  فت1)
جزائر  ، كلية العلوم السياسية واالعالم ، ال ، 3وصفية استطالعية ( ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم االعالم واالتصال ، جامعة الجزائر 

 (PDF) نسخة       221،  220، ص  2012
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 المبحــــث الرابع

 أثـــــر حــــوادث المـــــرور:

 المرورية،والصحية المترتبة على الحوادث  ةاالجتماعية واالقتصاديلتتبع األثار  كبيرةيبذل الباحثين جهود 
نتناول  ييل الحوادث وفيمالناجمة من تلك ومن المنطقي أن يتباين تأثير حوادث المرور مع درجة الضرر ا

 كاالتي:للحوادث المرورية  واالقتصاديةوالصحية  االجتماعيةاألثار 

  :االجتماعيةاألثـــار  أوال:

" لقد بات واضحا أن الخسائر التي تسببها الحوادث المرورية تفوق غيرها من الخسائر الناجمة عن مختلف 
 العالم،يا من وفيات وجرحى ومعوقين الناجمة عن الحوادث المرورية في عدد الضحا الجرائم، فأصبحأنواع 

يتجاوز عدد الذين يقتلون أو يتأثرون سنويا بمختلف أشكال الصراعات والمنازعات األمنية على المستوى 
 (1)“. الدولي 

ليبة المعتمدة "إن مشكلة حوادث المرور تعتبر من معوقات التنمية في المجتمع ، وذلك بالنظر ألثارها الس
على مختلف جوانب الحياة ، وما يلحق المجتمع من خسائر في األرواح أو ما يصيب البشر من إصابات 
وعاهات ، فكم يتمت حوادث المرور وكم رملت وكم أبكت وكم ألمت ، فلقد أدخلت هذه الحوادث البؤس 

جد عمال مشرفا ، فحوادث المرور والشقاء إلى حياة األسر وجلبت إليها المصائب فهذا إنحراف وذاك لم ي
على أفراد المجتمع وأمواله ، فهي تشكل تحديًا سلبيا خطيرًا للمجتمع من  يال يأتبمثابة الحرب الباردة التي 

اإلضرار باإلمكانيات البشرية وتعد عامال له تأثير في فقد الطاقات البشرية سواء بزيادة معدل الوفيات أو 
 (2، في ممارسة األنشطة اليومية".) االعتياديزين عن القيام بالنشاط اإليجابي المصابين الذين أصبحوا عاج

 ( PDF) نسخة   06ص المرجع نفسه ، (ــ راضي عبد المعطي السيد ، االثار االقتصادية لحوادث المرور، 1)

خل المجتمع المحلي  ) دراسة تحليلية لبرنامج " سالمتك " (ــ  ملكة بلحارث ، العالية بن دومة ، دور االذاعة المحلية  في نشر الثقافة المرورية دا2)
(، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علوم االعالم واالتصال ، جامعة عبد الحميد ين باديس ، مستغانم  ،  أنموذجابإذاعة الجزائر من مستغانم  

 ( PDF)  نسخة       90،  89، ص  2018،  2017
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بغض النظر عن  للحوادث المرورية يجد أنها بدأت تغزو العديد من األسر ةلألثار االجتماعي"والمتتبع 
، وأن األمر لم يعد متعلقا  ثالحواد، فهناك جمهور من المصابين والمعاقين والوفيات بسبب هذه  اختالفاتها

التي  ببعض قائدي المركبات المتهورين ، بل تعداه ليصل إلى الدرجات النارية وغيرها من الوسائل الخطرة
سي لألفراد و األسرة التي باتت تعاني من آوالم باألآلميراعي قائدها أدنى حدود السالمة المرورية ، ويتسببون 

 وبدأوافقد أحد أفرادها أو المعاناة من إجراء اإلعاقة التي لحقت به ، وكذلك فقدت األسرة والمجتمع فردًا منتجًا 
الحاالت من أشغال للمستشفيات ومراكز الطبابة وإرهاق لمؤسسات تزايد هذه  هوما يسبببدفع فاتورة عالجه ، 

 (1مات المميزة في المجال الصحي ".)الدولة وعدم تمكنها من توفير الخد

أن تأثيرها يزداد  كوال ش"والحوادث المرورية إحدى النتائج المترتبة على عمليات التنمية التي تشهدها الدول، 
ما يترتب عليه من  المرورية،في إجراءات السالمة  الستثمارهامن الموارد  في الدول التي تسمح بتوجيه جزء

 (2)“. تنفيذ إجراءات السالمة  وعدمالمروري في الوعي  انخفاض

 نما بيونظرًا ألن مشكلة الحوادث المرورية تسبب تكاليف ضخمة يتكبدها المجتمع من خسائر في األرواح 
 والخاصة،كذلك التلفيات في الممتلكات العامة  القومي،في الناتج  وفيات وإصابات وينعكس ذلك على الفاقد

الخسائر الناتجة لعدم دقة اإلحصاءات ولكن المؤشرات تؤكد خطوات هذه  هألثر هذورغم صعوبة القياس 
 المشكلة.النتائج وتفاقمها بتفاقم 

 

 

 (PDF)نسخة 7, ص فسهالمرجع ن  ،االثار االجتماعية للحوادث المرورية  ،عايد علي الحميدان -1

 (PDF)نسخة 8ص  ،مرجع سابق  ،االثار االقتصادية لحوادث المرور ،راضي عبد المعطي السيد -2
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 :األثار االقتصاديةثانيا: 

وإنما كما يتميز به  بسيطة،"إن مشكلة الحوادث المرورية لم تعد مشكلة بسيطة يدخل في زيادة حجمها عوامل 
ما جعلها ظاهرة  اليومية،األليات في الحياة  استخدامعة اإلنتاج من المركبات وكثرة العصر الحديث من سر 

 (1)“. الدول النامية  اقتصادياتخطيرة تحتاج للدراسة والبحث من ناحية مدى تأثيرها في 

مشكلة ل االقتصاديةمنها خطوة مهمة نحو تحديد األثار  االقتصادي"إن تقدير تكلفة الحوادث المرورية والفاقد 
كما أنها مطلب ضروري في ترتيب أولويات  المحلي،ومدى تأثير ذلك على الناتج  بلد،حوادث المرور في أي 

وفي  االقتصادي،وقياس جدواها  التحسينات،لهذه  ةالمقترحوقياس فعالية الحلول  المرورية،تحسينات السالمة 
 :التاليللحوادث المرورية نذكر  االقتصاديةشرح أخر للتكاليف 

 ووفيات، واصابات،حوادث المرور وما ينتج عنها من تلفيات  المرور: تشكللحوادث  االقتصاديةالتكاليف 
وتكمن خطورة الحوادث المرورية  العربية،واحدة من أهم معوقات عملية التنمية في الدول النامية خاصة الدول 

 .ةواالجتماعية والنفسي االقتصاديةفيما تتركه على الفرد والمجتمع من أثار عدة منها 

 أضرار،تكاليف ما تلحق بالعنصر البشري من  نوعين،لحوادث المرور تكون على  االقتصاديةالتكاليف 
 والخاصة.وتكاليف ما تلحق بالممتلكات العامة 

الحوادث المرورية في ممتلكات األفراد  ببسبهي الخسائر المادية  المرورية:للحوادث  االقتصاديةفالتكاليف 
وما يتعرض له األشخاص  العامة،أو األضرار التي تلحق بالممتلكات والمنشأة  وإصالحها(مركبات  )إتالف

 (2)“. وما تنفقه الدولة على مصاريف عالج المصابين  العجز،أو  اةللوفمن أضرار قد تصل 

 

 (PDF)نسخة 7ص  نفسه،مرجع  المرور،االثار االقتصادية لحوادث  السيد،راضي عبد المعطي -1

 الخدمات، وتسيير داقتصامذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  الجزائر،محاولة تقييم التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية في  بوجالل،فضيل -2
 (PDF)نسخة 22، 21ص  ،2010/2011،باتنة  لخضر،جامعة الحاج  واالمداد،تخصص النقل 
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 الصحيــــــــــة:األثار  ثالثـــــا:

اإلصابات إلى خسائر محسوسة تتمثل في  راألثا تلكيمكن تحويل  المشكلة،ي عنصر مهم قياس حجم "ه
 (1)“. خسائر مادية تعبر عنها بوحدة النقد  ،ةالجسدي

علت العديد من األفراد يعانون من إعاقات قد تكون إما جسمية تخص الحواس جكما أن "حوادث المرور 
 التالي:الخمسة او جسمية وتكون على الشكل 

 مقلقة.لما يترك من أثار  العازبات،ويكون أخطر وأكثر إزعاجا إذا مس البنات  البدني،أي التشويه  تشويــــــه:ــ 

خاصة ما إذا فقد الفرد عضوًا من أعضاء جسمه وتعرض لشلل كلي او جزئي  الحيـــاة:ــ الحرمان من متعة 
 ومجتمعه.اته نحو أفراد أسرته حيث يحرم من أداء واجب غيره،مما يجعله عالة على 

من المصابين تعرضوا  %65وتكمن كذلك خطورة هذه الظاهرة في أنها تخلف إصابات متعددة فحوالي 
 الدموية.وكذا الدورة  والعصبيلجروح خارجية وباطنية في الجهاز التنفسي 

علق بشخص واحد فقط بل وهو ال يت المصاب،قد يمتد على مدى حياة  بليغ:كما لحوادث المرور تأثير نفسي 
قد ينج عنه فقدان الروح الودية والسليمة  أثارها،مما يستعصي نزع  بالضحية،يتعدى ذلك إلى كل من له صلة 

 (2)". وح العدائية ألفراد المجتمعلدى المواطنين تنامي الر 

 

 

 (PDF)نسخة 21ص  نفسه،رجع م الجزائر،محاولة تقييم التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية في  بوجالل،فضيل -1

 ،مستغانم  ،التجارية  والعلومكلية الحقوق  باديس،جامعة عبد الحميد ابن  ماجستير،مذكرة  الجزائر،دراسة قياسية لحوادث المرور في  درقاوي،عائشة -2
 (PDF)نسخة 28ص  ، 2010/2011
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 المبحــــــــــث الخامـــــــــــــس

 ائــــــــر حوادث المرور في الجز 

العامة نتيجة زيادة  الطريقعلى  واالنتقالإن التطور الكبير الذي تشهده الجزائر في مجال النقل وزيادة الحركة 
السيارات كوسيلة أساسية للمواصالت واكبة زيادة كبيرة في  مالتنقالت واستخدا ةواالستثمارات وكثر المشروعات 

المترتبة عنها خاصة في السنوات العشر األخيرة ، وهو األمر  عدد الحوادث المرورية وفي النتائج السلبية
وعلى إعداد الحمالت  ياالتصال االجتماعالذي دق ناقوس الخطر وفرض على الجهات القائمة على 

المرورية بهذه المشكلة ، وتكثيف الحمالت اإلعالمية التوعوية المتعلقة بالحوادث  االهتمامضروري الزيادة في 
هذا الوضع المتفاقم للمشكلة السلطات المعنية إلى إصدار قوانين  اضطرمن ناحية أخرى  من ناحية ، اهذ

 رادعة في محاولة للحد من هذه الظاهرة .

التي تصدرها الجهات المختصة يجد أرقاما هائلة و مخيفة من الحوادث المرورية  تالمتأمل لإلحصائياان 
ف مستمر، عالوة على ما تخلفه هذه الحوادث من إصابات و حالة استنزا كأنهاالمميتة التي تزهق األرواح و 

االضرار المادية التي تنعكس على اعاقات تحدث خلال اسريا و اجتماعيا و نفسيا كبيرا ،ناهيك عن تضخم 
سار التنمية ، ولقد باتت هذه الخسائر تفوق غيرها من مسلبا على  رالفاقد في الناج القومي ،و بالتالي تؤث

سنويا بمختلف أنواع  يتأثرون اتجة عن مختلف أنواع الجرائم ، حيث تجاوزت عدد الذين يقتلون او الخسائر الن
، و تعاني الدول العربية كغيرها من الدول من هذه المشكلة لكبيرة منها الجزائر الصرعات و النزاعات األمنية 

 ءات السالمة .و هو راجع لعدت أسباب منها انخفاض في الوعي المروري و عدم تنفيذ إجرا

بلغ عدد حوادث  دلق“الجزائر. المختصة حول إحصاء حوادث المرور في  تاالجهوفي بيان صادر عن 
 73535تدخالت و 111811حادث في حين بلغ عدد التدخالت  60790 ،2019المرور في الجزائر لسنة 

 احترامة أسباب منها عدم وفيات يوميا وهذا راجع لعد 5قتيال بمعدل  1771كما بلغ عدد القتلى  جريحًا،
 (1)”. ...أثناء السياقة حزام األمن  استعمالوعدم  النقال،الهاتف  السرعة استعمالقانون المرور واإلفراط في 

 

(1) WWW. Protection civile. Dz   ,11.06.2020, 22 :24 
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أخرون  8023ب شخصا حتفهم وأصي878"لقي  ،2020وفي إحصاء أخر لألرشفة األولى من السنة الجارية 
المناطق الحضرية والريفية عبر التراب  مستوى حادث مرور سجل على  5994بجروح متفاوتة الخطورة في 

في  نالوطنية لألمالمندوبية حسب ما أفادت به  الجارية،الوطني خالل األربعة األشهر األولى من السنة 
 (1)“. الطريق 

 الجزائر.ي تعاني منها من أكبر المشاكل الت ولهذا تبقى حوادث المرور   
 

 

 

 

 الخالصة
مشاكل العصر الحديث نظًرا لما ينجر عنها من مآسي أثار على  أبرزتعد مشكلة الحوادث المرورية من   

أغلفة مالية ضخمة للحد من هذه  صالدول تخصهذا ما جعل  سواء،الفرد والمجتمع على حد  مستوى 
ن أجل رصدها ومتبعتها والوصول إلى أسبابها م المشكلة،وتخصص هيئات مختصة في هذه  الظاهرة،
 لتقليل من هذه الشكلة والحد منها إلى أقل نسبة ممكنة. على حلولوالبحث 

 

 

 

 

 

 

 (1) WWW.radioalgerie. Dz, 11.06.2020, 22 :29



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :ثانيالفصل ال

دور التوعية في الملصق االعالني للحد 

 من الحوادث المرور ية

 المبحث االول: التعريف بالتوعية واهميتها واهدافها

 المبحث الثاني: تاريخ تطور الملصق االعالني وتعريفه

 المبحث الثالث: مميزات الملصق االعالني وسلبياته

 المبحث الرابع: انواع الملصق االعالني واهدافه

المبحث الخامس: االساليب االقناعية التي تستعملها        

                  الملصقات االعالنية 



 الفصل الثاني: 

21 
 

 

 تمهـــــــــــــــــــــــيد

 

تعتمد على رؤية  واالتصالووسيلة فعالة في مجال اإلعالم تعتبر الملصقات أحد اهم فنون اإلعالم ن     
على الجمع بين هذه  الجرافيكين ذلك من خالل قدرات المصمم  العبارةوقراءة  وااللوانالصورة واألشكال 

 ككبير وذل ي جماهير وذلك إليصال رسالة معينة للمتلقي لقيت الملصقات توافد  ت،لفومالعناصر بشكل جميل 
وعليه أصبح للملصقات  واضحة،األلوان التي تلفت النظر ووضع عبارة  واستعمالها أشكالها أنواع الختالف

 .دور هام في جذب المتلقي والتأثير عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: 

22 
 

 المبحث األول

 التعريف بالتوعية وأهميتها وأهدافها

بالخطر ومن حيث وال تفرض بقانون بل يتحرك المجتمع عندما يستشعر  واجتماعي"التوعية هي واجب ديني 
الفرد نفسه على ضرورة أن يحمي  السماوية،عليه االديان  ما حثتأنها واجب ديني يلتزم بها المجتمع بحكم 

التوعية بالنصيحة التي تهدف إلى النهي  هذه وتقاليده وتبدأوأسرته ومجتمعه من أي معتدي على قيمه 
والفرد يدافع  ،عانتمائهم للمجتمالمجتمع بحكم على أفراد  اجتماعيوهي واجب  للخطر،ما يعرضهم  واجتناب

 الوقاية.فالتوعية إذا هي بداية ألول طرق  يسعدها،ويسعده ما  إليها،وبيئته ما يسيء  أسرته،عن 

بهدف تقديم أحدث الوسائل وأنجح  المرورية،العديد من األجهزة في مختلف العالم في التوعية  اهتمتوقد     
 (1“. )فضل وأنجح المستويات لوقاية أفراده من حوادث المركبات للوصول إلى أ ،االبتكارات

 :االتيوأهدافها على النحو  ،التوعية أهميتهاوفيما يلي نتناول تعريف       

 التوعيــــــــــــة:تعريـــــــــــــــــــف  اوال:

ن الوعي يعني حالة من فعلماء النفس يرون أ الباحثين، اتجاهات باختالف" تتعدد مفاهيم التوعية وتختلف 
والفهم التلقائي لمجموعة من  االنتباهتعكس درجة من درجات  العقلية،تتمثل في مجموعة من أنشطة  اليقظة

 به.األفكار أو تعينه على اإلدراك بإخالف درجاته للقضايا التي تحيط 

والوعي  مباشًرا،إدراكا  أفعالهو ويعرف بعض علماء النفس الوعي بأنه شعور الفرد وإدراكه لذاته وأحواله        
التي تتفاوت من حيث الوضوح والتعقيد أي أن الوعي  والدرجاتأساس كل معرفة وله مجموعة من المراتب 

 .اواالستجابة لهالخارجي  وللعالميعني مجموعة عمليات إدراك الفرد لذاته 

، جامعة نايف العربية للعلوم  رماجستيفي رفع مستوى الوعي المروري ، رسالة (ــ عبد هللا حامد عبد هللا الخلف ، دور افالم التوعية المرورية 1)  
 ( PDF)  نسخة    59، ص 2005االمنية ، الرياض ،
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ويرى البعض  معينةعضًوا في جماعة  باعتبارهفيعرفون الوعي بأنه إدراك الفرد لذاته  ،االجتماعأما علماء    
وبإجمالية  وجد،بأن الوعي هو الحصيلة المستمرة لعمليات االدراك الشامل التي يقوم بها اإلنسان اينما  خراآل

وتتضمن أربعة عناصر هي  موجوًدا،وهي عملية مستمرة مادام اإلنسان  الكون،المتعاقبة منذ ظهور في هذا 
 (1“. )اإلدراك والفهم والتقويم والسلوك 

الواسع بكل ما يتعلق  واإللمامالحسية والمعنوية والمعرفة  اليقظةبأنه  الشامل:فهوم "ويقصد بالوعي المروري بم
بالمرور من مركبة وطريق وإشارات وأنظمة وقوانين وغيرها مما ينعكس إيجابيا على الشخص وحسن قيادته 

 (2“. )ومراعاته لألنظمة المرورية المختلفة 

المواطنين الثقافة المرورية وربطها بأهداف  اكتسابلمرورية هي ومن وجهة نظر الباحث أن التوعية ا         
نظرية وعملية عن التعليمات المرورية التي تضمن السالمة على الطريق سواء للمشاة أو السائقين أن 

 المركبات

 التوعية:أهمية  ثانيا:

معاتنا ، بحيث تكون نظرتهم "تكمن أهمية الوعي المروري في تعذيب المفاهيم التي إعتاد عليها األفراد في مجت
الذاتي لها لما لمخلفتها من  االنصياعليس على أساس الخوف من العقاب ، وإنما  ابهللتقيد بأنظمة المرور وأد

مخاطر على حياتهم أوال ، وألنها تجافي السلوك القويم و األخالق الفاضلة ثانًيا ، وهي ذات عالقة بمطامحنا 
متعاونين مؤمنين بأهمية تعليمات المرور و األسس التي يقوم عليها الوعي للمستقبل ألن يكون المواطنين 

الجمهور  ما بينالمروري والتي تساعد على نشر أنظمة وتعليمات المرور ، حتى يصبح العمل شكل تكاملي 
 (3المستهدف و األجهزة المعنية لتحقيق الهدف المنشود وهو السالمة المرورية لكل مستخدم الطريق ".)

 (  PDF )  نسخة   299(ــ فتيحة بن عباس ، دور االعالم في التوعية والوقاية من حوادث المرور  في الجزائر ، مرجع سابق ، ص 1)

، ص  2007، الرياض ،  1والبحوث ، ط تالدارسا(ــ اديب محمد خضور ، حمالت التوعية المرورية ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، مركز 2)
 (  PDFنسخة )     10

 ( PDF) نسخة    61،  60(ــ عبد هللا حامد عبد هللا الخلف ، دور افالم التوعية المرورية في رفع مستوى الوعي المروري  ، مرجع سابق ، ص 3)
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"وتحقيق السالمة المرورية بين المسلمين في مجتمعهم الكبير ليست مسؤولية رجال المرور وحدهم فحسب بل 
وال بد أن يتعاون أفراد المجتمع الحضاري  مشكوًرا، وظيفتهرجل المرور فيها  يؤدي جماعيةهي مسؤولية 

في هذا الصدد بكفاءة من يقود عجلة  الالزمة، واليكتفيجميًعا بعد أن أخذوا حظهم من التوعية المرورية 
 (1“. )القيادة فحسب بل البد من توفر المارين أو السائقين 

سية من وظائف المجتمع الواعي المتحضر والذي تقوم عدة جهات بخدمته وفي "السالمة المرورية وظيفة أسا
المرور بعمل اللوحات وحمل الشعارات  الطالب وأسابيعمقدمتها المؤسسات التعليمية من خالل مشاركة 

 (2“. )في الندوات والمحاضرات والمهرجانات الخاص بذلك  واالشتراك

 

 

 

 

 

 ( PDF) نسخة    61  لوعي المروري  ، مرجع سابق ، صخلف ، دور افالم التوعية المرورية في رفع مستوى ا(ــ عبد هللا حامد عبد هللا ال1)

 ( PDF)  نسخة   14(ــ  اديب محمد خضور ، حمالت التوعية المرورية العربية ، مرجع سابق ، ص 2) 
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 المــــــــــــرورية:أهداف التوعية  ثـــالثـــًا:

 :االتيالرئيسية للتوعية المرورية في  تتلخص األهداف

 (1“. )ــ "تحقيق التوعية المرورية بين مختلف قائدي المركبات 

وما لذلك األهمية من دور في الحفاظ على حياة  المرورية،األنظمة وإتباع التعليمات  استخدامــ "توضيح أهمية 
 (2". )األمة من أخطاء السيارات

بإشارات المرور تجنبا لوقوع الحوادث المرورية التي تقع يوميا ويذهب بسببها  ــ " تعويد الناس على التقييد
 (3“. )العديد من الشباب والكبار 

قبل أن  رجل مرور" تقوية العالقة القائمة بين المواطنين ورجال المرور ومحاولة أن يشعر المواطن بأنه _
 ( 4“. )يكون مواطًنا

 (5“. )تلف المواطنين ــ " تحقيق التوعية المرورية بين مخ

 

 

 

 

 

 

 

 العربية، جامعة نايف  رماجستيالعام في التوعية المرورية ، رسالة  باألمن(ــ احمد سعد عبد هللا السمراني ، دور االدارة العامة للعالقات واالعالم 1)
 ( PDF)نسخة   35، ص  2011للعلوم االمنية ، الرياض ، 

 (   PDF)  نسمة   17ص (ــ اديب محمد خضور ، مرجع سابق ، 2)

 (  PDF)نسخة    62(ــ عبد هللا حامد عبد هللا الخلف ، مرجع سابق ، ص 3)

 (  PDF) نسخة    62، ص نفسه (ــ المرجع 4)

 ( PDF)نسخة  62، ص نفسه (ــ المرجع 5)



 الفصل الثاني: 

26 
 

 الثانـــــــــــــي:المبحث 

 الملصقات اإلعالنية وتعريفه:تاريخ تطور 

 اإلعالنية:ات ــ تاريخ تطور الملصق

"إن الملصقات اإلعالنية والالفتات بالشوارع أو على المحالت  والمتاجر أو العيادات وأعمدة اإلضاءة هي من 
سنة قبل الميالد ، وقدماء المصريون هم أول من  3000إلى  استخدامهاوسائل اإلعالن ، إذ يرجع 

هذا وال حجم والشكل وإعادة الطبع ....ا من حيث ال، وتتميز هذه الوسيلة بإمكانية تحكم المعلن فيه استخدموها
يوجد شكل محدد أو مثالي لمثل هذه الالفتات أو اإلعالنات ، وعموما يوجد حتى األن ما يزيد عن 

شكل لمثل هذه اإلعالنات ويتوقف تخطيط اللوحة على مضمون اإلعالن أو المعلومات والصور  270.000
 .  posterفتات شكل المطلوب عرضها ، وقد تأخذ هذه الال

واإلعالنات التي بدأ في الظهور  المطبوعاتبتطور هذا الفن هي تلك  ارتباطافمن األشياء األكثر        
 الطباعة.فن  اختراععلى الحوائط العامة مع 

ويرتبط ظهور عهد الملصق الحديث بلحظة معينة في الحضارة األوربية وهي لحظة تحول الحادث في       
ذلك الوقت بدأت الثورة  عشر، ففيورة والكلمة والذي ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع دور الص

 البيع.دور الملصق هو العمل على اإلقناع وترويج  وأصبح استهالكي اقتصاديالصناعية في خلق جو 

دة اإلنتاج المكثف تلك األثناء بدأ التطور في أجهزة الطباعة إلى أخرى أكثر تعقيًدا مما سهل إمكانية إعا وفي
هنري  شاريت،وكانت اإلنتعاشة األولى للملصق الروائي الذي قدمه في فرنسا جميع الفنانين بداية من جوليه 

 .اوالنمسا وألماني" في إنجلترا Art nouveauالملصق الرمزي التابع ألسلوب "  انتشركما  لوتريك،دي تولوس 

الذي طرأ على فكرة  والتوسيعثورة الصناعية وتقديم المواصالت وقد تطور الملصق بعد ذلك إذ أن بدأ ال      
 باألساس،أدى إلى ظهور لغة القرن التي تطورت بفعل التطور التقني  ،19اإلنتاج المتعدد الحاصل في القرن 

فالملصق ما كان له أن يصل إلى مراحل متطورة لوال التطور التقني وإنتاجات جول شار التي نفذت 
 الذي نعرفه على الملصق بداية للتاريخ الفني للشكل  حقيقتهاالتي تمثل في  ،1848اف بالليتوغر 
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وخاصة من خالل ملصق فالنتينا، حيث ساعد الليتوغراف على طباعة الملصقات الملونة بسهولة وبكلفة 
وبخلفيات وقد كان جول شار يرسم تصميماته بشكل مباشر على حجر الطباعة وهي ذات ألوان متألقة  قليلة،

 مزينة.

ومن أبرز المدارس الحديثة التي طورت نظام يتقن الملصق برمته ما يعرف بالملصق البولندي الذي         
يعتبر ظاهرة فريدة ، حيث تطور بشكل عام من الشكل المرئي األول البسيط الذي كانت مادته األساسية 

يليان  ي ملون في وارسو بمطابع ماكسيمصدر أول ملصق بولند 1892األحرف والكلمات ، إذ في عام 
فايانس  ، وموضوعه  بحار صغير على ظهر زورق خشبي متواضع بلون بيده لسفينة تجارية بولندية على 
سطح نهر فيستوال وتظهر على الضفة األخرى المدينة القديمة ، وقد نفذت أغلب تصاميم هذه الفترة بأساليب 

شكل خروًجا عن األنماط السائدة ومحاولة  1889مسرحية الداخل عام فنية بسيطة و لكن الملصق الذي نفذ ل
 بحث عن أسلوب فني جديد ومتميز .

وبعد الحرب العالمية األولى بدأت تظهر المميزات األساسية للملصق الذي كان في البداية يعمل على         
 (1)“.  وبالتالي يؤدي وظيفة اإلعالم واإلقناع وتسويقية،تحقيق أهداف تجارية 

 :ثانيـــــا: تعريف الملصــــــق

 موزر"عند قول كلمة ملصق يتبادر في الذهن تلك اللوحة الفنية بمقاييس معينة ذات رسومات وصور بألوان و

 النظر.توضع أمام الجمهور في أماكن تساهم في لفت  وعبارات،

 مركزة، ةمؤثرات بصرييجمع  سريعة،لناس من نظرة ا إن الملصق مطبوع يصمم من أجل أن يفهمها

ولكن يكون كذلك ينبغي أن يحتفظ  واالنتباهالنظر  اجتذابذات تأثير مباشر ومقدرة على  ولكنهامختصرة 

 منه.والتعبير عن الفكرة بتكوين بسيط ومكثف في كل جزء  والتميز،الملصق بالوضوح 

ة هادفة موضحة بالكتابة للناس يعرض فكرة أو رسالة إعالني ةتوضيحيالملصق عبارة عن صورة        

 عليها.

جامعة العربي بن  (ــ  أسماء عناب ، فيروز الوافي ، األساليب اإلقناعية في الملصقات اإلعالنية  ، رسالة مستر ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،1)
 (   PDF)نسخة    53،  52ـ ص  2016،  2015مهيدي ، أم البواقي ، 
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والتي  المحددة،مجموعة من الرموز واألشكال واإلشارات وعبارات ذات داللة  والملصقات "عبارة عن
وتكون على شكل لوحات  والمنافسة،تستخدمها العديد من المنظمات لتمييز منتجاتها عن المنتجات المشابهة 

أو معدنية وتغلق على قوائم خاصة بذلك أو  ةإطار خشبيمصورة على صحائف كبيرة من الورق تلصق داخل 
، وتعتمد في مشاهدها على ضوء الصناعي الذي يتخلل بعضها المعارض ....على جوانب الطرق أو 

 للمشاهد البديلة ".

تلصق على قطع خشبية  واأللوانعبارة عن الفتة مدعمة بالصور والرسومات واإلشارات والرموز  الملصق هو
الرياضة أو  مثل: دورمعات المختلفة أو زجاجية مخصصة لنشر اإلشعارات توضع في أماكن التج ةأو كرتوني

هدفها الرئيسي  معا،محالت التسويق الكبرى أو جدران الشوارع أو وسط الميادين الرئيسية التي تربط الشوارع 
تتجه إلى جمهور غير متجانس يشمل كل  اتصاليةفكرة معينة بشكل جذاب والفت كما أنها وسيلة  اتصال

 (1“. )الجنسين وبكافة األعمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السمعية تصميم ملصق ، رسالة مستر ، كلية االدب العربي و الفنون ، جامعة عبد الحميد بن  باإلعاقةدور الملصق في التحسيس  ،(ـــ  عائشة مهني1)
 (  PDF)  نسخة   21،  20، ص   2019،  2018باديس ، مستغانم ، 

 

 



 الفصل الثاني: 

29 
 

 المبحث الثالـــــــــــــــــــــث

 ني وسلبياته مميزات الملصق اإلعال 

لنشر  هاماستخداالمتاحة في مجال اإلعالن والتي يمكن  تاالستخداماتعتبر الملصقات اإلعالنية من أبرز    
معنية، أو خدمات  منتجاتبغرض إعالمهم عن  مستهدف،الكثير من الرسائل اإلعالنية الموجهة لجمهور 

 منها:زات التي تحصلها للملصقات اإلعالنية للعديد من الممي االستخدامهذا  ويرجع

 منها:الملصقات اإلعالنية إلى العديد من المميزات التي تحصلها  استخدام"يرجع 

فيمكن تفصيل مجموعة من الملصقات التي تغطي السوق ككل أو تغطي أسواق محددة أو حتى  المرونة:أــ 
 محلي.أحياًنا أجزاء محددة من سوق 

وقد يكون  أخر،دون الملصقات بينما هم يتحركون من مكان إلى فاألفراد يشاه متحرك:ب ــ وجود جمهور 
الفرد في طريقه إلى شراء سلعة أو خدمة وتساعده هذه اإلعالنات في تقرير نوع العالمة أو الخدمة التي 

 عليها.يرغب في الحصول 

 ستخداماإن فرصة تعرض الفرد لنفس اإلعالن لعدة مرات تزداد مع  لإلعالنات:ج ــ التعرض المتكرر 
 اإلعالنية.الالفتات 

الالفتات اإلعالنية التي تحصل اإلعالن  الحاالت تكون في معظم  المنافسين:د ــ الغياب النسبي إلعالنات 
 استبعادلشركة معنية معزولة في منطقة وبهذا يمكن عزلها عن الوسائل اإلعالنية الخاصة بالمنافسين ويعني 

 االنتباهولكن يالحظ أن مصادر أخذ  الشركة،بعيًدا عن إعالن  دانتباه األفراأحد المصادر التي يمكن أن تأخذ 
 الوسيلة.هذه  استخدامبعيًدا عن اإلعالن تزداد مع 

بقدرتها على التعبير  تتميزإذ  إقناعية، اتصالكونها قناة  ،ياالتصال الجمعه ــ تعد الملصقات إحدى قنوات 
 دالالتها.األلفاظ التي قد يساء فهم  استخداماتجة عن مثال فيه بذلك الكثير من العيوب الن المركز،

فضال عن إمكانية فهمها  قليلة،يدرك محتواها في ثوان  لقراءتها، إذأنها ال تحتاج إلى جهد أو وقت  وكما
 وإدراكها بسهولة.
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ز ــ يشكل الملصق من لوحات مصورة على صحائف كبيرة من الورق تلصق داخل إطارات وتعلق على 
 المدن،وعند التقاطعات الرئيسية لشوارع  والمتاحف،أو على جوانب الطرق ومداخل لمدن والمعارض  الجدران
 لياًل.الذي يتخلل بعضها  االصطناعيوعلى الضوء  نهاًرا،في مشاهدتها على ضوء الشمس  االعتمادويكون 

 االنتباهفعالة ومركزة تجذب بطريقة بسيطة و  والكتابة،ح ــ وعادة ما يتضمن الملصق فكرة يعبر عنها بالرسم 
 معين.أو أداء عمل  االنفعالوتدفع المشاهد إلى  االهتماموتثير 

عندما يكون الهدف إنتاج أعداد كبيرة منها مثل الملصقات  الملصقات،ط ــ تستخدم الطباعة في إعداد 
وعوامل  لألمطارومة وتستخدم في إعدادها المواد والخامات األكثر مقا ،االعالميةو  ةوالتوجيهياإلرشادية 

 المختلفة.التعرية 

المتاحة في مجال االعالن بغرض إعالمهم عن  االستخداماتتعتبر الملصقات االعالمية من أبرز        
 معنية.منتجات أو خدمات 

 سلبياتــــــــــــه  ثانًيا:

ويمكن ايجادها  سلبيات،و من رغم المميزات العديدة التي تتوفر عليها الملصقات االعالنية رغم انها ال تخل   
 يلي:فيما 

حيث أن اإلعالن في هذه الحالة يتعرض  اإلعالم:أ ــ وجود قيود على الجانب االبتكاري والحالق في ميدان 
كلمات محدودة أو رسم تعبير  استخدامله االفراد أثناء تحركاتهم وهذا ما يعني أن تحرير اإلعالن يقتضي 

ولذا فإن ما يمكن إنجازه من خالل هذه الوسيلة هو  عبوره،ه أو قراءته اثناء واحد حتى يمكن للفرد مشاهدت
ولذلك فإنه إذا كانت الرسالة االعالنية  بها،التذكير أو تكرار عالمة المنتج حتى يظل المستهلك على معرفة 

 لإلعالن.الفعالة تتطلب رسالة اعالنية مطولة فإن هذه الوسيلة ال تصبح وسيلة فعالة 

حيث أن المستهلك أثناء عبوره من امام الملصقات اإلعالنية يتعرض لعديد  للمشاهدين:ي صالمزاج الشخب ــ 
كما أن البيئة المحيطة به مثل حركة المرور أو  االعالن،بعيًدا عن  انتباههأن تأخذ  التي يمكنمن العوامل 

 األفراد.على الخ قد يقلل من تأثير اإلعالن رارة أو عدم نقاء الهواء ...درجة الح
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حيث أن وجود هذه الملصقات يشوه  اإلعالنية:ناحية الملصقات  المجتمعالسلبي بواسطة أفراد  االتجاهج ــ 
المدينة بشكل يريح النظر وقد وصل الحد في بعض  ضرورة ظهوروقد يتنافى مع  للمدينة،من المنظر العام 

 المدن.ألماكن داخل الدول إلى درجة وجود قانون يضع ظهور الملصقات في بعض ا

نالحظ انه رغم كفاءة الملصقات االعالنية كأقدم وسيلة إعالنية اال انها تحتوي على  قما سبمن خالل 
أو  االبتكاري منها ما يتعلق بالجانب  االخرى،مجموعة سلبيات أو عيوب كغيرها من الوسائل اإلعالنية 

 (1)“. له الرسالة االعالنية  التصميم في مجال اإلعالن واخرى تتعلق بالجمهور الموجه

 

 

 

 

 

 (  PDF) نسخة      55،  54،  53(ـــ أسماء عناب ، فيروز الوافي ، االساليب اإلقناعية في الملصقات االعالنية ، مرجع سابق ، ص 1)
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 المبحث الرابع

 أنواع الملصق اإلعالني وأهدافه

 اإلعالني:ــ انواع الملصق 

تتوفر  ألنهاية من االعالنات التقليدية لكنها معتمدة من بعض المؤسسات لحد الساعة " إن الملصقات االعالن
 إلى:على انواع عدة فهي من حيث الشكل تنقسم 

ظلت الملصقات الورقية ــ لفترات طويلة ــ من الوسائل اإلعالنية الفعالة التي يلجأ  الورقية:ــ الملصقات  1
لهذا تعتبر الملصقات من أقدم وسائل  بديلة،لم يكن هناك وسائل أخرى إليها كثير من المعلنين خاصة عندما 

 االعالن.

وتنفذ على نوع معين من الورق  ألوان،والملصقات عادة ما تكون مكتوبة باليد أو مرسومة يلون واحد أو بعدة 
عجينة مكونة الرفيع نسبيا الذي يسهل لصقه على الحوائط أو على ألواح الخشب بواسطة الصمغ والرجينة أو 

 والملح.من الدقيق والشب 

ولقد كانت أغلبية اإلعالنات تتم بهذه الوسيلة لبساطتها وسهولة عملها طالما وجد الشخص الذي يستطيع    
أي الذي يستطيع إخراج  عنها،أن يعبر تعبيًرا صادقا عن السلعة أو الخدمة أو الفرصة المراد اإلعالن 

الواسع لسنوات طويلة ــ في كثير من الدول ــ  انتشارهاهذه الوسيلة على  وظلت ال مالئم،االعالن في شكل 
المعلنين وتثبت لهم مدى فاعليتها في أداء  اهتمامحتى ظهرت الوسائل االخرى التي استطاعت أن تجذب 

 الناس.الدعوى االعالنية وتوزيعها على اعداد كبيرة من 

ذه تحتل الكثير من الحوائط وااللواح الخشبية الثابتة التي وال زالت الملصقات الورقية حتى أيامنا ه     
تمتلكها الوكاالت االعالنية وتضعها في كثير من الشوارع الرئيسية بالمدن ، وهذه االعالنات الورقية الملصقة 
لم تتطور كثيًرا عن الشكل التقليدي الذي كانت تتم به منذ سنوات بعيدة عرفت كوسائل االعالن ، ومن ضمن 

روط اعدادها أو إخراجها أن لها نوع معين من االلوان الثابتة نسبًيا ، التي ال تتأثر كثيًرا بضوء الشمس ش
والظروف الجوية واالمطار الن االعالن الورقي إذا استخدم في إعداده نوع من االخبار الخفية او االلوان التي 

 للمياه أو االمطار .تذوب في المياه فسرعان ما يختفي هذا االعالن من اول تعرض 
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فلن  الشمس،كذلك إذا كانت األلوان المستخدمة من النوع الذي يضيع منه اللون بمجرد التعرض لضوء     
 فيه.يتحمل أكثر من يوم واحد في المكان الذي نضعه 

ولقد ظهرت في السنوات االخيرة أنواع جديدة من االعالنات المصنوعة من  البالستيك:ــ ملصقات  2
صغير أو متوسط الحجم وعادة ما يلصق على زجاج السيارات أو  وما هستيك وهي عدة أشكال منها البال

او في محطات المترو أو سكة الحديد أو مرافق  المقاهي،على زجاج الفترينات بالمحالت التجارية او 
يلصق على  وكذلك يوجد االعالن البالستيك الذي ذلك،األتوبيس أو على الجدران غير الخشنة او غير 

 المعدنية.االلواح 

تلصق بعد طبعها أو رسمها على لوحات خشبية معدة لذلك  يوالت الحجم:ــ الملصقات الورقية كبيرة  3
 مرة.وتتميز بسهولة تغييرها كل 

داخلها الرسالة االتصالية وهي ذات عمر زمني  عوتوض والزجاج:ــ لوحات مصنوعة من المعادن والخشب  4
 االجل.تحمل رسالة مستمرة طويلة  ةتذكاريفيد أكثر بوضعها قناة وت ما،طويل نوعا 

 المختلفة.ــ الالفتات التي تكتب على القماش وتوضع في الشوارع او على اعتاب المنظمات في المناسبات  5

 منها:ومن حيث الوظيفة االساسية لهذه الملصقات تنقسم إلى انواع عديدة  

األالت أو اإللزام بتعليمات  الستخدامة العمال وتذكريهم باألساليب الصحيحة لزيادة خبر  تعليمية:ــ ملصقات  6
 الصناعي.األمن 

 الخدمة.لزيادة المبيعات وخلق تعاطف وجداني لدى المستهلك نحو السلعة أو  تجارية:ــ ملصقات  7

عادات والتقاليد وتهدف إلى إرساء قواعد السلوك االجتماعي كالسعي إلى تغيير ال :اجتماعيةــ ملصقات  8
أو األحاديث التليفونية أو  الثرثرة،السيئة التي تعوق اإلنتاج وتناقش قضايا مثل تضييع وقت العمل في 

 الخاصة.الزيادات 

أو التي  منها،وطرق الوقاية  انتشارهاالتي تقدم معلومات عن األمراض ووسائل  يوه صحية:ــ ملصقات  9
 للعاملين.تتناول الصحة النفسية 
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 والمطاعم،ويتم فيه التركيز على االماكن والمرافق السياحية والتي تتضمن الفنادق  سياحية:ــ ملصقات  10
لذلك يكون الخطاب االعالني موجه  الضيافة،وحسن  تقدم،ووسائل النقل السياحية إضافة إلى الخدمات التي 

أو توجيههم الى االماكن  ة،معنيبنية جذبهم الماكن  والمصطافون،وهم السائحون  ،فقطالى هذه الفئة 
 للمال.او االكثر توفيًرا  راحة،والوسائل االكثر 

وتزودهم بمعلومات عن معدات جديدة او  االطباء،وهي تخاطب اصحاب المهن مثل  مهنية:ــ ملصقات  11
 جديدة.ادوية 

 العامة،والسالمة قوانين السير  احتراموالتي ترفع مستوى الوعي على  السير:ــ ملصقات مواجهة حوادث  12
 األمان.استخدام حزام  السرعة،وتجنب  المرور(،إشارات السير )اشارات  الحتراممثل الدعوة 

وتنمية الشعور بأهمية  التلوث،ويتطلب ذلك توعية الجمهور على اخطار  البيئة:ــ ملصقات الحفاظ على  13
 ذلك.ين التي تعالج واحترام القوان تلوث،الحفاظ على المياه واليابسة والهواء دون 

فقد تحتوي الملصقات على كتابة فقط او صورة  المضمون:وتنقسم الملصقات ايضا من حيث       
وقد تجمع بين الكتابة والصور والرسوم وقد تحتوي  ،ةأو كاريكاتوريفوتوغرافية او رسوم طبيعية او تخطيطية 

 مركبة.على رسوم متسلسلة أو مقسمة او 

 يلي: كماها وهناك ايضا من يصنف 

 المطبوعة:أ ــ االشكال 

الملصقات بسبب تطور مواد االفرخ التي  استخدامإلى  االتجاهاالخيرة في زيادة  التكنولوجيةأثرت التطورات   
مما  ليال،خارجية  باإلضاءةوجودة الطباعة وامكانية تزويدها  االلوان،وتطور استخدام  االعالنات،تطبع عليها 

لمساحتها الكبيرة حيث يمكن عرض السلع الكبيرة مثل السيارات  االنتباها على جذب ادى الى زيادة قدرته
كما أن المستهلك يمكن ان يشاهد اإلعالن عدة مرات  تأثيرها،وبزوايا مجسمة مما يزيد من  الطبيعي،بحجمها 

 اضافية.دون أن يتحمل المعلن أي تكاليف 

 الى نوعين  تنقسم المرسومة:ب ــ االشكال 
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 اللوحة:لرسم على ــ ا

وقد يتسم رسم هذا اإلعالن على عدة أجزاء  لذلك،حيث يقوم الفنانون برسم االعالن مباشرة على لوحة معدة   
من مساحة  أكبرثم تجمع في لوحة واحدة بالموقع اإلعالني وعادة ما تكون المساحة اإلعالنية المرسومة 

إضفاء  الستمرارحات يعاد رسمها كل عدة شهور ومن أجل الحفاظ على جودة رسومات اللو  البوسترات،
 عليها.الحيوية 

 الحوائط(:) الجدرانــ الرسم على 

وبطبيعة الحال تختلف  للمباني،وهو رسم اإلعالن مباشرة على الحوائط الخالية الجانبية أو الخلفية    
توجد بها عوائق  وأالبعيدة إمكانية الرؤية من مسافات  اتتوفر لهمساحتها المالئمة والتي يجب مراعاة أن 

 وأال يكون بهذه المساحات ما يعوق تنفيذ االعالن من نوافذ وغيرها. للرؤية،

 المضيئة:ج ــ األشكال 

ظهرت االشكال المضيئة وتطورت نتيجة للتقدم التكنولوجي كأكثر أشكال إعالنات الطرق تأثيًرا وإبهاًرا    
 في الميادين والطرق المهمة بشكل ذاتي خالًفا لألشكال األخرى حيث يتم إعدادها لتضاء ليالً  تكلفة،اكثرها 

لعرض  بأكملهاوقد تستخدم مباني  ومصادر إضاءة عليها ... السابقة التي يتم إضاءتها بتوجيه كشافات
 ة وتتطور األشكال اإلعالنية المضيئة بتوالي التطور السريع في تكنولوجيا اإلضاء االعالنية،الرسالة 

ن الملصقات اإلعالنية من اإلعالنات التقليدية لكنها معتمدة من بعض المؤسسات لحد الساعة إ       
 (1)“. لتوفرها على أنواع عدة مذكورة سابقا 

 

 

 (    PDF) نسخة 61،  60،  59،  58،  57ص  ، سابق مرجعالملصقات، االساليب االقناعية في  الوافي،فيروز  ، عناب أسماء( ــــ 1)
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 عالني:اإلأهداف الملصق 

 نجد:ومن اهم هذه االهداف  االهداف،اإلعالنية العديد من  للملصقات“

جديد للسلعة الى  استخدامالجديدة للسلعة وذلك عن طريق توعية المستهلك الى إضافة  االستخداماتــ إظهار 
 لها.االستخدام االصلي التقليدي 

 يتها.وأهمواسمها التجاري  بالسلعة،ــ رفع مستوى معرفة المستهلك 

 القطع.وحثه على شراء المزيد من  األسواق،تذكير المستهلك بوجود السلعة في  استمرارــ 

 المعلومات.ــ الوعي بالسلعة خاصة عند تقديم السلع الجديدة ويكون هذا المستهلك في حاجة إلى مزيد من 

أو االستمرار بالشراء  الشراء،ر تعتبر الغاية النهائية له وهي جعل المستهلك يتخذ قرا الشراء،قرار  اتخاذــ 
 بكميات أكبر.

االعالن التأثير وتحقيق الهدف االساسي لإلعالن وهو كما تقدم تغيير ميول واتجاهات وسلوك  يستطيعــ حتى 
المستهلكين المحتملين البد من توفير مجموعة من المعلومات والبيانات التي يجهلها المستهلك حول السلعة 

 الجديدة.

فهو يحاول إظهار تمايزها عن  ،ةخصائص السلعذكر عندما يركز المعلن على  السلعة،خصائص  ــ إدراك
 الخدمات.وهناك خصائص غير ملموسة مثل خصائص  جديدة،بخاصة إذا كانت سلعة  السلع،منافساتها من 

ين المتعاملين وإنما يقويها في أع المستهلكين،الشركة ال يفيد في جذب  اسمإن تقوية  الشركة،ــ تقوية اسم 
والرأي  المحلي،والمجتمع  الحاكمة،والسلطة  والمساهمين،والمصاريف ,  ،الموزعينو الموردين مثل  معها،
 العام.

 المنافسة.ــ تغيير القناعات تجاه العالمة التجارية 

 لهم، يحصل هذا التشجيع حينها يوجه المعلن رسالة إعالنية الشركة،ــ تحفيز الموزعين على توزيع منتجات 
 " لمنتجاتنا في مناطق كذا ...موزعين  بنطل” لقوله:تنص مباشرة على حاجته لموزعين 
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 ــ دعم رجال البيع

 (1)“. وسلوك المستهلكين المرتقبين  اتجاهاتــ تغيير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (    PDFنسخة  ) 57،  56ص  سابق، مرجعالملصقات، االساليب االقناعية في  الوافي،فيروز  عناب، أسماء( ــــ 1)
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 المبحث الخامس

 االعالنية:ــ األساليب اإلقناعية التي تتبعها الملصقات 

 لها: الستجابةا لالتأثيرية وعوامأساليب اإلعالن  

أن  Frye" تختلف الرؤية في االساليب التي يستخدمها اإلعالن في تحقيق هدف التأثير وقد رأى فراي      
 أولية:أو  ،انتقائيةأو عاطفية أو  أساليب التأثير لما أن تكون منطقية

هي مناشدة للعقل وموجهة إلى الفكرة وتستند إلى التحليل في اإلقناع وهي ذات مدى طويل  المنطقية:ــ أ 
 للتأثير.

أكثر من التأثير  االنفعاالتعند اإلنسان وهي ترمي للتأثير في  االنفعاليوهي مناشدة للجانب  العاطفية:ــ  ب
   في العقل والفكر

 .ةاختيارات عديدهي مناشدة تستحث الفرد او الجماعة على انتقاء صنف معين من  :االنتقائيةــ ج 

 محدد.هي مناشدة تستحث الفرد على شراء نوع واحد  االولية:ــ  د

 :ناستخدام األلوا

 ذلك:امثلة  يؤدي استخدام االلوان في االعالنات الى تحقيق العديد من االهداف التسويقية واالعالنية ومن   

 االعالنات:تؤدي الى زيادة جذب االنتباه الى  ألوانــ أ 

ككل او لجزء  لإلعالنهي جذب االنتباه الى االعالن سواء كان ذلك بالنسبة  لأللوانإن الوظيفة الرئيسية    
تركيز مما يؤدي الى امكانية ال االعالني،معين من االعالن كاالسم أو العنوان أو صورة السلعة او النص 

 وتأكيده.على هذا العنصر 

 االعالن:ــ تؤدي االلوان الى اضفاء الواقعية على  ب
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تحتاج بعض السلع المعلن عنها الى استخدام االلوان في االعالن حتى يمكن ان تظهر بشكلها الحقيقي     
 السلع:أمام القراء، ومن أمثلة هذه 

 السيارات ... الغذائية،المنتجات 

 المستهدفين:ان الى تأثير عاطفي على المستهلكين ــ تؤدي األلو  ج

يؤدي استخدام االلوان في االعالن الى إحداث تأثير عاطفي عمين لدى القراء وتوحي هذه االستجابات الى    
ويالحظ أن قيام مثل هذه التأثيرات والخبرات السابقة المشابهة لها بما يؤدي إلى تدعيم الفكرة  االعالن،تأثير 

 القارئ.ة لدى اإلعالني

 معينة:ــ ترميز االلوان إلى أفكار  د

بالقراء على أساس الرمز أو اإليحاءات وذلك أن  االتصالوهو ما يعرف عنه بعض الخبراء بوظيفة   
فاللون يعرف عن فكرة أو مجموعة من األفكار معتمًدا على  أفكار،التأثيرات األساسية لأللوان هو ما تثيره من 

 السابقة لألفراد تجارب والخبرات 

 الذاكرة:ــ تأثير اللون على  ه

 الذاكرة  ىالتأثير علاأللوان باألفكار اإلعالنية إلى حدوث نوع من  ارتباطيؤدي 

 االعالنية:االلوان إلى خلق الجو المناسب لتقبل الفكرة  ـتؤديوـ

 االعالنية.قبل الفكرة حيث تظهر السلع واالفراد بشكلها الطبيعي وهذا ما يزيد من فاعلية التأثير لت

 :االستشهاديةالصورة 

 عنها،شخصية معروفة ومحبوبة وتأثير ذلك على زيادة قيمة السلعة المعلن  باستخداموهي القيام     
ومن ثم تصوير الشخصية وهي إما تمسك بالسلعة أو  المستهلكين،واستغالل الحاجة إلى التقليد لدى 

 الهدف.حقيق هذا وذلك لت االستخدامأو بعد  استخدامها
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 :راستخدام الصو 

الجو النفسي لقبول  وتهيئبسلعة وإظهار مزايا  االهتماميؤدي إلى التذكر وأكثر كفاءة من الكالم وإثارة   
 القارئ لسلعة وتأكيد شخصيتها.

 اإلعالنية:الرسالة 

 اهتمامهه وأثير القارئ الذي لفت نظر  اهتمامإن الغرض من الرسالة اإلعالنية هو المحافظة على       
فنجد ان الرسالة تتكون من مقدمة  االعالن،على تفاصيل  االطالعوجعله أكثر رغبة في  العنوان،بواسطة 

مختصرة وثم يأتي مضمون أو صلب الرسالة االعالنية والتي تحتوي على المعلومات التفصيلية الكافية والتي 
 تحقق الرغبة من خالل االقناع والتأثير 

 (1)“. أو المشاهد لإلعالن  للقارئ النفسية والعقلية  على الجوانب

 

 

 

 (    PDFنسخة    ) 66،  65،  64ص  سابق، الملصقات، مرجعاالساليب االقناعية في  الوافي،فيروز  ناب،ع أسماء( ــــ 1)
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 الخالصة

 

 

تتكون من مجموعة  ووسيلة فعالة في مجال االعالم واالتصال، وهي االعالن،تعتبر الملصقات أحد أهم فنون 
على الجمع بين  الجرافيكيوالذي يفصل المصمم  والعبارات،من العناصر تتمثل في االشكال وااللوان والرموز 

وهذا لتشكيل رسالة  وجميل،عمل متكامل  إلنجازوقف قوانين وخطوات يعتمد عليها المصمم  العناصر،هذه 
كن مختلفة خاصة تلك التي يتواجد فيها عدد كبير ويتم وضعها في اما معين،معنية تعمل على تحقيق هدف 

 المتلقين.عدد ممكن من  أكبرمن الجماهير وهذا بغرض ايصال الرسالة االعالنية الى 
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 :المبحث االول

 لبرنامج: وتعريفالجانب التطبيقي 

 

 :الجانب التطبيقي

جزة التطبيقية المتعلقة بموضوع دراستنا المعنونة " حملة في هذا الجانب سنحاول تحليل لبعض االعمال المن
 والمنجزة بواسطة برنامج: "،توعوية للسالمة المرورية في الملصق االعالني

Adobe Photoshop. 

 

 : adobe Photoshopتعريف برنامج

 وتصميم ،عالية الجودة والرسوماتالصور  وتحريرخاص بعملية معالجة  ،من شركة ادوبي برنامج تصميمهو 
الدعوة, او التصميم الرقمي  بطاقة ،الشخصيطاقة التعريف باالعالنات سواء اكان التصميم الطباعي مثل: 

كذلك يدخل الفوتوشوب في اي تصميم يوجد فيه  ،الفيديو وتحريروواجهة موقع,  ،مثل: الصور الفوتوغرافية
 الصور لتجميلها. وتلوين ،واللصق اي القص ؛الصورمن اقوى البرامج في معالجة  صور ألنه
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 ملصق توعوي حول السرعة: :المبحث الثاني
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 االول:تحليل الملصق التوعوي 

المستطيل  ويعد ،حيث جاء الملصق على شكل مستطيل ،يتحدث الملصق التوعوي االول عن خطورة السرعة
اللون االسود يرمز للحزن  جاء اللون االسود في الخليفة الن ثحي ،المتلقييشتت نظر  والشكل محبب للعين 

 محتوى الملصق. ألبارزاستعملته  وقد ،فللموت والخو  زواألسى ويرم

مسرعة  وهيملتقطة لها  وهياحتوى الملصق على عالمات بصرية تشكيلية بدءا من الصورة للسيارة  وقد
 .ايضا للسرعة ويرمزبعداد سرعة للسيارة  اوكما استعنن ،على السرعة وتدل

كل ما  وانتحمل معنى في طياتها على خطر السرعة  والتيتسارع على البقاء في الحياة" جملة " تأتي وكما
 اسرعت سوف تقل فرصتك في البقاء على قيد الحياة.

الن اللون االحمر يدل  ،األحمراتى شعار اليد بالون  وقد ،يرمز الي التوقف والذياستعنت بشعار اليد  وكما
 سرعة.خطورة ال إلبرازوهذا  ،على الخطر  
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 :والخوذة: ملصق توعوي حول استعمال الحزام الثالثالمبحث 
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 تحليل الملصق التوعوي الثاني:

 ألنهوقد الملصق على شكل مستطيل  والخوذة،حول استعمال الحزام االمان يتحدث الملصق التوعوي الثاني 
تتخللها  وكما والحمايةر عن السالم حيث اتت الخلفية بالون الفضي تعب ،يشتت النظر والشكل محبب للعين 

 رموز مرورية.

ترمز  والتيالملصق  أسفلوقد احتوى الملصق على عالمات بصرية تشكيلية بدءا من صورة حزام االمان في 
صورة الخوذة في اعلى الملصق يرمز الى  واستعمال ،السيارات ألصحابعلى ضرورة استعمال الحزام 

 وان ،لحادث مرور بين سيارتين ترمز للحوادث وصورةلدراجات النارية, ضرورة استعمالها من طرف سائقي ا
 يحمهم من خطورة هذه الحوادث. والخوذةاستعمال الحزام 

اتت  وقدالملصق  أسفلوكما احتوى الملصق على جملة "الحملة التوعوية للوقاية من حوادث المرور" في 
بداءا اتت مدرجة بالونين مختلفين  وقدصف الملصق " اخي السائق ال تهملها" في منتوجملة ،األسودبالون 

يرمز للحماية  والبرتقاليالن اللون االحمر يرمز للخطر  البرتقالي،الى اللون  وصوالاللون االحمر  من
 .والخوذةلجذب المتلقي على ضرورة استعمال الحزام  وهذا والمناعة،

ح ويتمثل في التوعية على ضرورة استعمال احزام ويتضح لنا من خالل قراءتنا لهذا الملصق ان المعنى واض
 االمان والخوذة من طرف السائقين.
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 : ملصق توعوي على حوادث المرور:المبحث الرابع
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 تحليل الملصق التوعوي الثالث:

شكل  ألنهحيث جاء الملصق على شكل مستطيل  ،يتحدث الملصق التوعوي الثالث خطرة حوادث المرور
" stopعلى كتابة باللون االسود " وتحتوي حيث اتت الخلفية باللون االحمر  ،يشتت النظر والمحبب للعين 

 هذا اللون للفت االنتباه على خطورة الحوادث. واستعمل ،اللون االحمر على الخطر ويدل ،توقف وتعني

 وتدلري احتوى الملصق على عالمات بصرية تشكيلية بدءا استعمال صورة السيارة متعرضة لحادث مرو  وقد
لون  واتى ،خطر وتعني" dangerشريط اصفر مكتوب بداخله كلمة " واستعمال ،على الحوادث المرورية

 الشريط باألصفر للفت االنتباه حول خطورة الحوادث.

توقف حوادث المرور في  وتعني" stop! aux accidents de la routeجملة " علىاحتوي الملصق  وقد
" بالون مختلف عن الكلمات االخرى باللون االسود وكما اتت بحجم مختلف !stopاتت كلمة " وقد ،الطرقات

 عنهم للفت االنتباه لهذه الكلمة.
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 الخالصة:

اذ اننا لم نجد مجاال واحدا ال يستخدم  المجاالت،في جميع  وفعاالان الملصقات االعالنية تلعب دورا مهما 
يعتبر وسيلة اتصال فعالة بين الهدف  ألنه التوعية، ومنهان اجله يحقق الهدف الذي وضع م ولمفيه الملصق 

.والمتلقيالذي وضع من اجله 
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فنحن قد جمعنا لكم  البحث،والنجاح في كتابة هذا  لنا التوفيق الحمد هلل سبحانه وتعالى الذي قدر    
البحث واالطالع وتجميع المعلومات من مصادرها من  مجموعة من المعلومات الشاملة بعد مشوار طويل جًدا

 القيمة.

فقد قدمنا لكم هذا البحث بعد تفكير وتعقل في موضوع البحث وهو حملة توعوية للسالمة المرورية في     
هادف يهتم به الجميع مطمعون لمعرفة تفاصله والتعمق فيها ، الن حوادث  عوهو موضو الملصق االعالني ،

التي تعاني منها جميع مجتمعات العالم على اختالف مستوياتها ، لما تسبب  لكبر المشاكاالمرور تعتبر من 
هذه الحوادث من اضرار اقتصادية واجتماعية مما جعلها تدق ناقوس الخطر ،ومن االسباب الرئيسية لحدوث 

يادة او تناول المخدرات امه قوانين السير او التهور اثناء القر هذه الظاهرة راجع للعامل البشري نتيجة لعدم احت
وغيرها ، مما جعل المجتمعات التي تعاني منها الى تسطير استراتيجيات وبرامج قصد التصدي لهذه الظاهرة 

المتهورين، قوانين صارمة بحق السائقين  التوعية، ووضعوالتأثير فيها بكل الوسائل الالزمة من خالل 
 ..الطرقات التي تعاني من مشاكل . واصالح

وللملصق ادوار ووظائف عديدة  المتحدرة،وسائل االعالم  وأحدفنون االعالن  أحدما يعتبر الملصقات ك    
يجمع بين مختلف العناصر  المجتمع، فهوتسهم بشكل كبير وفعال في معالجة بعض المظاهر التي تصيب 

انين الجمال من اجل الفنية لتصميم الملصق بشكل يحمل قيما جمالية وابداعية تشمل كافة مبادئ واسس وقو 
 الرسالة.التأثير على المشاهدين وايصال 

وهي  السابقة،تعد محاولة بسيطة تضاف الى جهود الباحثين واالجتهادات  ةالمتواضعان هذه الدراسة        
محاولة ارجو ان يكون قد اسهمت ولو بجزء يسر في تسليط الضوء على هذه الظاهرة والتي تحتاج ــبال شك ــ 

وهللا من رواء القصد والهادي الى سواء  بالموضوع،وبحث اوسع يلم بجميع الجوانب المرتبطة  أكبرهد الى ج
 السبيل.
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