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تصُُّ اإلػالْ احلذَج يف ضىء ٔظشَخ احلتُّخ اٌمُُّخ.
سؤَخ ِٓ داخً لغُ اٌرتثُخ اٌفُٕخ جببِؼخ ادلٍه عؼىد 

د. ِؼزت ثٓ ػخّبْ اٌضهشأٍ
 غبػذادل اٌرتثُخ اٌفُٕخأعتبر 

ربِؼخ ادلٍه عؼىد.وٍُخ اٌرتثُخ  
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يمية رؤية من داخل قسم الًتبية الفنية جبامعة ادللك سعودتصميم اإلعالن احلديث يف ضوء نظرية احلتمية الق
د. معجب بن عثمان الزىراين

ادللخص:
يهدؼ ىذا البحث إُف استعراض نظرية اٟتتمية القيمية يف ٣تاؿ االتصاؿ، كمعرفة مدل إمكانية تطبيقها يف تصميم اإلعبلف اٟتديث،         

التصاؿ كاإلعبلـ. كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ مت استخداـ اٞتانب التحليلي من ا١تنهج الوصفي، كمن حيث نشأت ىذه النظرية يف األصل يف ٣تاؿ ا
ألْتاث النتائج اليت خلص إليها ىذا البحث أف التصميم يعد الواجهة اٟتقيقية لئلعبلف اليت ٘تتلك القوة كٖتدث التأثَت على ا١تتلقُت، كْتسب ا

ديثة تقدـ رسائل سلبية تؤثر على سلوؾ اإلنساف، كأف ا٢تدؼ األساس من تصميم اإلعبلانت ىو السابقة فإف أغلب التصميمات اإلعبلنية اٟت
وُف ٖتقيق غاايت ا١تعلنُت دكف مراعاة لقيم اجملتمع كأخبلقو. كمن تلك النقطة جاءت نظرية اٟتتمية القيمية بوصفها أحد أىم اٟتلوؿ اليت تت

ا١تأزؽ ا٠تلقي، حيث إف تلك النظرية تربز القيم العليا ابعتبارىا أساسنا تبٌت عليو عمليو  اٞتانب التنظَتم لتصميم اإلعبلف للخركج بو من
نبوية، االتصاؿ بكاملها. كقد بيًنيت تلك النظرية فلسفتها على أربعة مصادر ىي: ا١تصادر الدينية اإلسبلمية ا١تمثلة يف القرآف كالتعليمات ال

النظرايت الفكرية الغربية ا١تعاصرة، كنظرايت االتصاؿ كاإلعبلـ اٟتديثة. كٔتا أف ىذه النظرية يف ٣تاؿ كا١تصادر الفكرية العربية كاإلسبلمية، ك 
قد االتصاؿ فهذا يعٍت إمكانية تطبيقها يف ٣تاؿ تصميم اإلعبلف الذم يعد أحد ٣تاالت االتصاؿ اٟتديثة ا١تؤثرة على األفراد كاجملتمعات. ك 

بية الفنية يف اٞتامعات من ا١تراكز العلمية اليت ٯتكنها تبٍت تلك النظرية، كإنتاج أعماؿ يف ٣تاؿ التصميم تكوف كليات التصميم كالفنوف كالًت 
اليت  اإلعبلين كفق تلك النظرية، على اعتبار أف اٞتامعات ىي اٟتاضنة األكُف للنظرايت العلمية، كعلى اعتبار أهنا من أىم األكعية ا١تؤسسية

 لها كتبثها على مستول اجملتمع اٞتامعي الصغَت كعلى مستول اجملتمع الوطٍت الكبَت.تتبٌت القيم العليا كتفع

التصميم، التصميم اإلعبلين، اٟتتمية، القيمية، نظرية اٟتتمية القيمية، االتصاؿ، اإلعبلف.كلمات مفتاحية: 
Design of Modern advertising in the light of the theory of Determinism Value Theory: A Vision 

from within the Department of Art Education, King Saud University  

Abstract

This research aims to review Value Determinism Theory in the field of communication and knowledge of 

the extent of their applicability in the modern advertising design where this theory originated in the field 

of communication and information. To reach that goal the researcher used the analytical side of the 

descriptive approach. The results shows that visual design is the real face advertising, which owns power 

to influence the recipients. According to previous researches, most recent advertising designs provide 

negative messages which affect human behavior, and that the main objective of advertising design is to 

achieve the goals of advertisers without taking into account the values of society and ethics. From that 

point, value determinism theory value came here as one of the important solutions, which holds the 

theoretical aspect of advertising design out of the moral dilemma where the theory that stands out the 

highest values as a basis for the whole process of communication. For its philosophy, the theory adapts 

four sources: Islamic religious sources which are represented in the holy Quran and the Prophet's 

instructions, Arab/ Islamic intellectual, Western contemporary intellectual theories and theories of 

modern communication and media. Since this theory is in the field of communication, it means the 

possibility to apply it in the field of advertising design, which is a modern and influential area of 

communication on individuals and communities. Design art and art education colleges in universities can 

adopt value determinism theory to produce works in the field of advertising design according to that 

theory, on the grounds that the universities are the first incubators of scientific theories and considering 

them as one of the most important institutional key players who embrace the highest values to broadcast 

and activate them on the level of university community and at the level of the great national community. 

Keywords:  Design, advertising design, the inevitable, value, value determinism theory, communication, 

advertising 
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ادلقدمة:
لقد أصبح التداخل بُت العلـو من ٝتات العصر اٟتديث خصوصنا يف ٣تاالت العلـو اإلنسانية اليت ٯتكن كصف  

٣تاالهتا ابلتكاملية؛ حيث إف اجملاالت فيها ال ٯتكنها أف تنشأ كتتطور ٔتنعزؿ عن بقية اجملاالت اليت قد أييت البعض منها 
الت األخرل، كالبعض األخر قد يكوف أتثَته غَت مباشر على اعتبار أف كل ٣تاؿ قد يكوف على شكل مؤثر مباشر يف اجملا

علمنا مستقبلن لو أىدافو كضوابطو ا٠تاصة.
إف ٣تاالت علمية مهمو ك٤تركة ٟتياتنا ا١تعاصرة كاالتصاؿ كالتصميم اإلعبلين كالًتبية تتداخل كتتقاطع بشكلو ٯتكن     

كمتواصلو حيث أف كبلن من ىذه العلـو كإف كاف لو استقبلليتو الظاىرية إال أنو يف النهاية ٯتثل مبلحظة تزايده بشكل متتاؿو 
جزء من منظومة متكاملة ٖتتوم على ٣تموعو من العلـو اليت يصعب الفصل بينها يف كثَت من اٞتوانب، حىت كإف أخذ  

 ٟتياة الناس يف العصر اٟتديث.كبلن منها مسماه ا٠تاص إال أهنا يف النهاية ٘تثل ا١تؤثر كارؾ 
كمن ا١تؤكد أف نظرايت االتصاؿ الفعَّالة تعد أحد الركائز ا١تهمة اليت يبٌت عليها تصميم اإلعبلف اٟتديث من حيث     

التوجيو كمن حيث كفاءة التأثَت، كيف ا١تقابل فإف تلك التأثَتات من خبلؿ التصور ا١تنطقي سيكوف ٢تا حضورىا الذم 
اؿ الًتبوم كالًتكييب لشخصية األفراد كاٞتماعات داخل اجملتمع الواحد؛ لذلك كاف لزامنا االىتماـ كااللتفات يصل إُف اجمل

 إُف ىذه الساحة اليت يشًتؾ فيها كما سبق ذكره أكثر من علمو ك٣تاؿ.
علـو االتصاؿ اٟتديثة اليت  كيف ظل النقص اٟتاد يف األطر التنظَتية ذات ا١ترجعية العربية كاإلسبلمية اليت تستند عليها   

ٯتثل اإلعبلف جزءنا ابرزان منها أتيت نظرية اٟتتمية القيمية للمفكر اٞتزائرم عبد الرٛتن عزم بوصفها إحدل النوافذ اليت
تظهر منها بوارؽ أمل يف إنشاء منهجية رصينة تستند على إرث حضارم يػيغىلًٌب جانب القيم كاألخبلؽ على ما سواىا 

 عاؿ يف صناعة االتصاؿ الذم أصبح ارؾ األبرز لتوجيو اجملتمعات كاألفراد يف العصر اٟتديث.لئلسهاـ الف
إف مبادئ ا١تادية كالواقعية كالنفعية ىي األساس الذم تنطلق منها أغلب النظرايت اليت ٖتكم االتصاؿ كاإلعبلـ يف      

 تتخذ من ا١تادية األساس كارؾ الفعلي الذم تنطلق ىذا العصر، كال شك أف اإلعبلف يعد من أبرز أكجو االتصاؿ اليت
من خبلؿ نتائجو  -منو كالذم تعود إليو يف الوقت ذاتو. إف الطغياف ا١تادم الذم يهيمن على نظرايت االتصاؿ أصبح 

ويو تليق يعطي إشارات بوجوب االلتفات إُف جوانب القيم العليا كإعطائها أكل -ا١تلموسة على مستول األفراد كاٞتماعات
نظرية االستخداـ كاإلشباع، كنظرية التأثَت ا١تباشر،  -على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر -هبا. إف تلك النظرايت اليت تشمل: 

كنظرية التأثَت الًتاكمي، كنظرية الرصاصة اإلعبلمية، كنظرية اٟتتمية التكنولوجية، ىي يف األساس نظرايت كيًلدت لتليب
اؼ معينة يغلب عليها الطابع ا١تادم الصرؼ الذم قد يكوف من أحد أىدافو تذكيب ٚتيع احتياجات ٤تددة كٖتقيق أىد

 اٟتضارات كقولبتها يف إطارو ٤تدد، قد ٗتتلف بعض أكجهو كلكنو يبقى ذك إتاهو كاحدو ٮتدـ اٟتضارة اليت أنشأتو كرعتو. 
ٞتيو كساعد على بركزىا كا١تراىنة عليها ىو تبنيها كلعلَّ ما أدم إُف انتشار النظرايت الغربية يف اجملاالت السوسيو      

كدعمها كنشرىا من جانب العمل ا١تؤسسي، كا١تراىنة عليها من خبلؿ العمل اٞتماعي ا١تنظم كاًتؼ ابلرغم من أهنا 
نشأت من قبل أفراد. كلقد أعطى ىذا النوع من العمل اٞتماعي ا١تتخصص الفرصة لنشر تلك النظرايت كتطبيقها يف 

جملاالت اليت نشأت من أجلها، كٔتا ٮتدـ الغرض ا١تؤسسي الكبَت الذم أكجدىا يف األصل من أجل أىداؼو ٤تددة سلفنا.ا
كىذا ما انساقت إليو اجملتمعات ا١تعاصرة أبغلب أطيافها نظرنا للتحكم الواضح ١تالكي ا١تاؿ كاإلعبلـ يف اجملتمعات، كيبدك

كاف لو نصيب يف فرض ا٢تيمنة كتوجيو األفراد كاجملتمعات ٨تو االستهبلؾ -قنا كما سيظهر الح-أف التصميم اإلعبلين 
 الشامل ك٨تو قولبة التوجهات ا١تنفصلة عن الًتاث كا٢توية كالقيم.

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. مع   الضهشا                                        إلاعال  ا  ذ ث ف  ضىء نظشية ا  حمية ال يمية. سؤية من داخل قع  التربية ال نية بجامعة امللو ظعىدثصمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              166

كيف مقابل ذلك ٧تد أف اٟتضارة العربية كاإلسبلمية لديها إرث ثقايف غٍت يف جوانب القيم كاألخبلؽ قد تسهم         
 نظرايت االتصاؿ كاإلعبلف اٟتديث، حيث إف إسهاـ تلك اٟتضارة يف علم االتصاؿ كاإلعبلف اٟتديث بشكلو ملموسو يف
 ٤تدكد بشكلو كبَت.

لقد نشأت نظرية اٟتتمية القيمية لتسهم بطريقةو أك أبخرل يف ىذا اٞتانب، كلكن نشأة النظرية ٔتفردىا لن ٭تقق أم        
ا جاء ىذا ٧تاحات مأمولة إذا َف تساندىا أْتاث  كدراسات هتتم بنقدىا كٖتليلها كْتث إمكانيات تطبيقها. كمن ىنا ٖتديدن

البحث إسهامنا بسيطنا يف دعم الدراسات ا١توجهة ١تعرفة أبعاد ىذه النظرية، كأيضنا ١تعرفة مدل إمكانية استخداـ ىذه 
ر إليو، كجعلو يرتكز على جوانب كمبادئ النظرية كتطبيقها يف جانب تصميم اإلعبلف الذم ٭تتاج ابلفعل إُف إعادة النظ

قيمية ٨تن ْتاجتها يف ىذا العصر الذم أصبحت ا١تادية كا١تتاجرة بكل شيءو فيو  تقريبنا ىي السمة الواضحة للحياة
العصرية.

 مشكلة البحث
ظرايت االتصاؿ يتم ضمن تدريس الباحث ١تقررات التصميم اإلعبلين ١ترحليت البكالوريوس كا١تاجستَت عرض ن        

ا١تختلفة كمناقشتها، تلك النظرايت اليت ٯتكن االنطبلؽ منها كالبناء عليها إلنتاج إعبلانت حديثة. كمن ا١تبلحظ كبشكلو 
جلي قلة ا١تراجع العربية اليت هتتم هبذا اٞتانب، فضبلن عن ركاكة عديدو من تلك ا١تراجع عند تناك٢تا النظرم لؤلسس الفكرية

ض أف تيبٌت عليها اإلعبلانت، كقد يكوف ذلك انٕتنا عن ضعف مستول الدراسات كاألْتاث العربية اليت هتتم اليت من ا١تفًت 
 هبذا اٞتانب كقلتها، فضبلن عن احتمالية ضعف مستول الًتٚتة لبعض ا١تراجع. 

عربية تتناكؿ نظرايت َف كما أف الكتب اليت تتحدث عن األبعاد الفكرية اليت يستند إليها تصميم اإلعبلانت ال          
تنشأ يف األصل يف اجملتمعات العربية، كابلتاِف فاحتمالية أف ال تكوف مناسبة لتلك اجملتمعات كاردة، من تلك النقطة بدأ 
البحث عن نظرايت عربية أك إسبلمية ٯتكن الرجوع إليها بوصفها أطرنا فكرية ٯتكن اعتمادىا لبناء تصميم إعبلين حديث

وصية اجملتمعات العربية كاإلسبلمية. كلقد برزت تلك ا١تشكلة بشكلو أكضح من خبلؿ تدريس طبلب يتناسب مع خص
الدراسات العليا لتلك النظرايت، حيث ٘تتد ا١تناقشات لنقد النظرايت اليت يبٌت عليها اإلعبلف كٖتليلها كمعرفة إمكانيات  

عربية ابلرغم من كجود دراسات تتناكؿ التعاليم اإلسبلمية كلو منها، كَف يكن من ضمن تلك النظرايت نظرايت إسبلمية أك 
حوؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ٯتكن أف تستخدـ يف ٣تاالت اإلعبلف، كلكن مع ذلك ال توجد نظرايت تبٌت على منهجية علمية 

يكوف أساسها إسبلمينا أك عربينا.
ات اجملتمع الذم نعيش فيو، كقد مت العثور كمن ىنا بدأ االىتماـ كالبحث عن نظرايت ذات خلفية تنطلق من ذ 

مبدئينا على نظرية اٟتتمية القيمية يف ٣تاؿ االتصاؿ كاإلعبلـ اليت سوؼ يتم تناك٢تا يف ىذا البحث؛ ١تعرفة مدل إمكانية 
ش يف نقلها كاستخدامها يف ٣تاؿ تصميم اإلعبلانت على اعتبار أهنا النظرية اليت نشأت من مفكرو ٭تمل ا٢تم ذاتو كيعي

اجملتمع ذاتو ك٭تمل ا٢توية ذاهتا.
أىداف البحث:

يهدؼ ىذا البحث إُف:  
 ٖتليل نظرية اٟتتمية القيمية يف ٣تاؿ االتصاؿ.  - 

معرفة مدل إمكانية تطبيقها يف تصميم اإلعبلف اٟتديث؛ حيث إف ىذه النظرية نشأت يف األصل يف ٣تاؿ  -
االتصاؿ كاإلعبلـ.
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تساؤالت البحث
ٖتديد تساؤالت البحث يف التاِف:ٯتكن 
ما نظرية اٟتتمية القيمية يف ٣تاؿ االتصاؿ؟-
إُف أم مدل ٯتكن تطبيق نظرية اٟتتمية القيمية يف تصميم اإلعبلف اٟتديث؟-

 منهجية البحث:
 يف ىذا البحث ألنو ا١تنهج ا١تبلئم يف مثل ىذه Descriptive Approachمت استخداـ ا١تنهج الوصفي          

األْتاث، حيث إنو يتعامل مع نظرية معينة يف ٣تاؿ اإلنسانيات؛ هبدؼ دراستها كمعرفة تفاصيلها من خبلؿ: كصفها كما 
ىي، كٖتليلها ابلشكل الذم يؤدم إُف ٖتقيق أىداؼ البحث.

ابلتقييم كالوقوؼ على كيعد ا١تنهج الوصفي من أكثر ا١تناىج البحثية مبلءمة للدراسات اإلنسانية ألنو عادةن يعٌت          
(، كيف ىذه اٟتالة سوؼ يتم ٚتع ا١تعلومات عن ُٗٗٗاٟتالة كٖتليلها للخركج ابستنتاجات مناسبة كصحيحة )عدس، 

نظرية اٟتتمية القيمية ككصفها كتقرير حالتها بشكلو يؤدم إُف فهمها كاستيعاب الظركؼ اليت أدت إُف نشوئها يف األصل، 
كاليت ٢تا دكر يف تطورىا. كل ذلك يساعد يف اإلجابة عن إمكانية تطبيق تلك النظرية يف ٣تاالت كا١تؤثرات اليت ٖتيط هبا 

فرعية مثل تصميم اإلعبلف أ٪توذجيا أك مثاالن لعديد اجملاالت اليت ٯتكن ٢تذه النظرية أف تسهم فيها.
فرضية البحث

 من خبلؿ الرؤية الشاملة كا١تبدئية ٯتكن اقًتاح الفرضية التالية:
"ابلرغم من أف نظرية اٟتتمية القيمية ىي يف األصل يف ٣تاؿ اإلعبلـ، إال أنو ٯتكن تطبيق تلك النظرية يف ٣تاؿ تصميم 

اإلعبلف اٟتديث".
 اخللفية النظرية للحتمية القيمية

إلعبلـ ( من النظرايت اٟتديثة يف االتصاؿ كاValue Determinism Theory)تعد نظرية اٟتتمية القيمية          
كقد أكجدىا ا١تفكر العري عبد الرٛتن عزم؛ كحىت ٯتكن فهم تلك النظرية يلـز فهم ا٠تلفية الثقافية كالعلمية ١تؤلفها ألف 

 ذلك سيساعد ابلتأكيد على استيعاب ا١تنطلقات اليت أثرت على كجود ىذه النظرية.
رؽ اٞتزائر، كتتميز ىذه ا١تنطقة ٔتػحافػظػة أىلػهػا حيث ـ( يف قرية بٍت كرثيبلف شُْٓٗكلد عبد الرٛتن عزم عاـ )         

(. تلك النشأة اافظة اليت نشأىا َُُِييربَّػى األطػفػاؿ عػلى ا١تبػادئ اإلسػبلميػة كعػلى حفػظ القػرآف الكريػم )لونيس، 
قل بعد ذلك إُف البليدة عبد الرٛتن عزم أثرَّت يف شخصيتو كيف إنتاجو العلمي كما سيتضح الحقنا يف ىذا البحث. انت

ليكمل دراستو الثانوية مث اٞتامعية الحقنا، كقد حصل على ليسانس يف الصحافة من جامعة اٞتزائر عاـ 
ـ(، كما عمل ٤تررنا يف جريدة الشعب اليومية، انتقل بعد ذلك إُف الوالايت ا١تتحدة األمريكية اليت حصل منها ُٕٕٗ)

( من جامعة نورث ُٖٓٗ( مث على شهادة الدكتوراه يف اإلعبلـ عاـ )َُٖٗستَت يف الصحافة عاـ )على شهادة ا١تاج
تكسس. كيف أخر ثبلث سنوات من مرحلة الدكتوراه عمل مدرسنا يف اٞتامعة  ذاهتا اليت كاف يدرس فيها لتضيف إُف 

اٞتزائر ليعمل أستاذنا لئلعبلـ كاالتصاؿ ١تدة (. مث عاد بعد ذلك إُف جامعة َُِّخرباتو ا١تعرفية الشيء الكثَت )أكصيف،
( عامنا، انتقل بعدىا إُف اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزاي ليعمل أستاذنا بقسم االتصاؿ ١تدة ثبلث سنوات. بعد ذلك ُُ)

تصاؿ اٞتماىَتم عمل يف جامعة ا١تلك سعود ابلرايض أستاذنا لبلتصاؿ بقسم اإلعبلـ ١تدة أربع سنوات مث أستاذنا بقسم اال
( انتقل إُف جامعة الشارقة ليعمل أستاذنا بكلية االتصاؿ يف تلك ََِّٔتامعة اإلمارات ١تدة أربع سنوات. يف عاـ )
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(. إف ىذه ا٠تربات العلمية كالعملية بكل مراحلها أثٌرت اٞتانب الفكرم لعبد الرٛتن عزم إال أف َُِّاٞتامعة )بوعلي،
 تشكيل نظرية اٟتتمية القيمية ىي مرحلة الدراسة كا١تقارنة ا١تتأنية لنظرايت االتصاؿ اليت ا١ترحلة األىم اليت أسهمت يف

امتدت من فًتة بقائو للدراسة يف جامعة نورث تكسس كاستمرت إُف الفًتة اليت عاد فيها إُف جامعة اٞتزائر أستاذنا 
الغربية اليت درسها ك٤تاكلة فهمها فهمنا عميقنا شامبلنلبلتصاؿ كاإلعبلـ اليت كاف من نتائجها إعادة التفكَت يف النظرايت 

بغرض التحليل كالنقد ا١تبٍت على منهجية علمية متأنية.
 نشأة نظرية احلتمية القيمية:

إف دراسة عبدالرٛتن عزم لنظرايت االتصاؿ الغربية كفحصها بشكلو دقيقو يف مرحلة دراستو يف أمريكا بوصفها         
 American Pragmatismكالواقعية العملية األمريكية   Flow of Communicationاؿنظرية تدفق االتص

كاالستخداـ كاإلشباع كغَتىا من النظرايت جعلتو ٮترج ابستنتاج مفاده أف تلك النظرايت قد تساعد على تفسَت بعض 
نصيحة أستاذه فاف دايك  جزيئات االتصاؿ كلكنها ال تتضمن األبعاد الفكرية كالفلسفية لبلتصاؿ؛ لذلك كمن خبلؿ

Vandyck  قاـ كما يذكر بدراسة األبعاد الفكرية كالنظرية كالفلسفية كاالجتماعية يف التعامل مع االتصاؿ بوصفها ظاىرة
(.ََِّعزم، متعددة األبعاد كدراستها من الداخل الستيعاهبا بشكل أعمق كأدؽ )

تعليم يف الغرب أعطى لعبدالرٛتن عزم فًتة مقارنو علمية بُت نظرايت إف العودة إُف أرض الوطن بعد مرحلة التعلم كال      
االتصاؿ قادتو يف النهاية إُف العودة إُف البحث يف الًتاث العري كاإلسبلمي ليقينو أنو َف ٬تد كل ما يبحث عنو يف 

ا١تؤقتة إُف اٞتزائر جعلتٍت  ( عن ىذه ا١ترحلة "إف عوديتََِّالنظرايت الغربية اليت درسها يف ذلك اجملاؿ، يقوؿ عزم )
أستقل تدر٬تينا عن البنية النظرية االجتماعية الغربية كلكن أدكاهتا ظلت حاضرة يف مقاربيت ٢تذا ايط ا١تستجد رغمنا عٍت،
كلقد مكنتٍت تلك األدكات من أف أنظر إُف الذات كالثقافة من زاكية خارجية، ككأنٍت اكتشفت ىذه الذات من جديد 

 حافزنا أساسينا يف النبش يف الًتاث".   فكاف ذلك
( دراسةن كْتثان ككذلك َٓإفَّ الدراسات اليت قاـ هبا عبد الرٛتن عزم يف ٣تاالت االتصاؿ كاإلعبلـ اليت ٕتاكزت )         

ا١تتعلقة  ا١تنهجية النقدية كالعقلية ا١تقارنة اليت كاف يسَت ضمنها جعلتو يعيد النظر مرات عديدة يف النظرايت العلمية
ٔتوضوع االتصاؿ اليت تلقاىا خبلؿ مسَتتو العلمية كالتعليمية، كَف تكن نظرية اٟتتمية القيمية كليدة اللحظة بل جاءت 
متوجة لرحلة طويلة من البحث كالدراسة العميقة اٞتادة يف اإلرث اإلسبلمي كيف النظرايت اٟتديثة يف ٣تاؿ االتصاؿ 

األكِف ذك ا١تبلمح الواضحة لنظريتو قد ظهر بدايةن يف كتابو الذم كاف ٭تمل عنواف "الفكر  كا١تقارنة بينهما. ككاف التبلور
( يف اٞتزائر )٫تاش، ُٖٓٗاالجتماعي ا١تعاصر كالظاىرة اإلعبلمية االتصالية، بعض األبعاد اٟتضارية" الذم صدر عاـ )

َُِْ .)
ت بشكلو منفردو كمنعزؿو عن بقية ا١تؤثرات اليت مر هبا يف مراحلو إف أفكار عزم اليت أسس من خبل٢تا نظريتو َف أت          

اٟتياتية كيف ٤تطاتو العلمية كالفكرية، كلكنها يف النهاية جاءت بشكلو تكاملي كتفاعلي كل مؤثر فيها كاف لو دكره يف دفع
ة الذم يعتمد على التكامل تلك النظرية للبزكغ منذ منتصف الثمانينيات كعلى ذلك فإف نظريتو قامت على مبدأ الكلي

(.َُِّبُت األجزاء )أضواء، 
لقد كاف الظهور األكِف لنظرية اٟتتمية القيمية مع ظهور الكتاب الذم ٘تت اإلشارة إليو سابقنا حوؿ الظاىرة         

بحث الذم أجراه اإلعبلمية االتصالية الذم كاف االنتماء اٟتضارم للكتاب كاضحنا ك٤تركنا حوؿ تكوف النظرية، إال أف ال

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. مع   الضهشا                                        إلاعال  ا  ذ ث ف  ضىء نظشية ا  حمية ال يمية. سؤية من داخل قع  التربية ال نية بجامعة امللو ظعىدثصمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              169

عزم كالذم قارف كعارض فيو نظرية اٟتتمية التكنلوجية ١تارشاؿ ماكلوىاف برزت فيو مبلمح نظريتو اٞتديدة حوؿ االتصاؿ 
(.َُُِبشكلو جليو كٛتل تفصيبلتو أكثر )لونيس، 

ا إُف الظهور فإف ا١تؤكد أف تلك كابلرغم من أف نظرية اٟتتمية القيمية مرت بعديدو من ا١تراحل كالتطورات اليت قادهت         
النظرية يف ٣تاؿ االتصاؿ ىي كليدة جهدو كْتثو امتدَّ لسنوات عديدة، تضافرت فيو جهود البحث العلمي ا١تمنهج مع 
سعة التفكَت الذم قاد عزم إُف إظهار ىذه النظرية، مع كجود ٤تطة مهمة يف ىذا اٞتانب كىي مرحلة التقاء ىذه النظرية 

خصصُت كا١تهتمُت ٔتجاالت االتصاؿ اإلعبلمي الذين كاف ٢تم دكره بشكلو أك ةخر يف إاثرة النقاشات كإيرادمع بعض ا١تت
بعض ا١تبلحظات لتطوير تلك النظرية.

 زلتوى نظرية احلتمية القيمية:
بناءن عليها قامت ىذهمن األجدل عند تناكؿ ٤تتول نظرية اٟتتمية القيمية كمفاىيمها االلتفات إُف ا١ترتكزات اليت 

النظرية؛ ألف ذلك من شأنو أف يقارب بُت كاقع تلك النظرية كبُت أصو٢تا اليت تعمل بوصفها إطارنا مرجعينا ٯتكن من خبللو 
التحليل كالتدقيق بشكلو من ا١تؤٌمل لنتائجو أف تكوف أقرب إُف الواقع.

ا تعتمد على ٣تموعة من ا١تصادر اليت بينيت عليها ٪تطها القائم إف األنساؽ الفكرية اليت تسَت ىذه النظرية كفقه 
حالينا كاليت تعود إُف ا١تكوانت التالية:

 ا١تصادر الدينية اإلسبلمية.-ُ
 ا١تصادر الًتاثية كالفكرية العربية كاإلسبلمية.-ِ
 النظرايت الفكرية الفلسفية كاالجتماعية الغربية ا١تعاصرة.-ّ
(.َُِّا١تتعلقة ابالتصاؿ كاإلعبلـ اٟتديث )بوعلي،  Epistemology نظرايت ا١تعرفة-ْ
 ا١تصادر الدينية اإلسبلمية:-ُ

فيما يتعلق اب١تصادر الدينية اإلسبلمية ٧تد أف ىناؾ مبلمح راسخة لتواجدىا يف البناء ا٢تيكلي كالظاىرم لتلك        
كموضع أف ىناؾ اعتمادنا كبَتنا على ما جاء يف القرآف الكرًنالنظرية، حيث أكد مؤسس ىذه النظرية يف أكثر من مناسبة 

كسنة الرسوؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من تعاليم كقيم ٘تت االستفادة منها لتأسيس نظرية معرفية تعتمد يف األساس على القيم كا١تبادئ 
رت منذ فجر اإلسبلـ كقد اتضح ( أف نشأة االتصاؿ القيمي قد ظهَُِٓا٠تلقية. كيف ىذا السياؽ يذكر د.موىوي )

﴾.  ًديدناذلك بشكلو جلي من خبلؿ القرآف الكرًن حيث يقوؿ هللا تعاُف﴿ ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اّللَّى كىقيوليوا قػىٍوالن سى 
إنشاء ٪تط تواصلي كقد تكوف ىذه اآلية كبشكلو مباشرو كصريح من أكائل اركات يف الثقافة اإلسبلمية اليت تدعو إُف 

مبٍت على القيم العليا لربطها بُت العقيدة )تقول هللا( كبُت القيم كاالخبلؽ يف اٟتياة اليومية كمنها مسألة التواصل )قولوا 
 قوالن سديدنا(.
النَّاسي ًإانَّ ايى أىيػُّهىاكما أف آية أخرل تسَت يف السياؽ ذاتو كتؤكد على مبدأ قيمي يف التواصل يقوؿ هللا تعاُف﴿  

لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىٰى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوابن كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا  إف ربطنا هبذا ا١تستول ﴾.ۚ  ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اّللًَّ أىتٍػقىاكيٍم  ۚ  خى
سس نظرية اٟتتمية القيمية، إضافة إُف ما العاِف يف القرآف الكرًن بُت ا١تعتقد كالتواصل كالتعامل اليومي قد انتبو إليو مؤ 

ٖتفل بو السنو النبوية من مواقف كأحداث عن النيب كاف فيها الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ا١تثاؿ األفضل يف عمليات التواصل كاالتصاؿ 
ٟتضور األبرز يف اليت كاف يغلب عليها اٞتانب القيمي كا٠تلقي حىت عند التواصل مع خصومة، كظلت ا١تبادئ كالقيم ٘تثل ا
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مواقفو، كل ذلك جعل من القرآف الكرًن كالسنة النبوية ا١تطهرة أحد أىم ا١تصادر اليت اعتمد عليها مؤسس النظرية لتكوف 
منطلقنا قيمينا يؤدم الدكر البارز يف تكوف تلك النظرية كاستمراريتها. 

 ا١تصادر الًتاثية كالفكرية العربية كاإلسبلمية.-ِ
كوف الثاين من مكوانت نشأة نظرية اٟتتمية القيمية ىي ا١تصادر الًتاثية كالفكرية العربية كاإلسبلمية، كٯتكن ا١ت        

تقسيم ىذا ا١تكوف إُف قسمُت متمايزين حرٮتينا ابلرغم من التقائهما فكراين يف عديدو من اٞتوانب حيث إف ىذا ا١تكوف أك
 خر حديثنا على اعتبار التقسيم من حيث النشأة الزمنية لكل منهما.ىذه ا١تصادر قد أتخذ إطارنا تراثينا كاأل

اٞتانب الًتاثي ٯتكن ٘تثيلو ٔتؤلفات كأفكار كلو من ابن القيم اٞتوزية، كاإلماـ الغزاِف اللَّذين أثرَّا فكراين يف آراء
فكر ا١تسلم ابن خلدكف الذم مثَّل ا٠تلفية مؤسس النظرية إال أف التأثَت األكرب على مؤسس النظرية جاء من العاَف كا١ت

(، أمَّا اٞتانب الثاين الذم ٯتثل ا١تصادر الفكرية العربية كاإلسبلمية فهو اٞتانب َُِّاالجتماعية الرصينة للنظرية )زكاقو، 
رية اليت مت اٟتديث ضمن ىذا السياؽ الذم أثَّر على نشأة النظرية من خبلؿ مؤسسها، كٯتكن اإلشارة إُف التأثَتات الفك

أتسيس نظرية اٟتتمية القيمية عليها كلو بشكلو جزئي مثل أفكار: اٟتسُت الورتبلين عاَف الدين اٞتزائرم، كبديع الزماف 
النورسي العاَف الكردم الذم يعد من علماء اإلصبلح االجتماعي كالديٍت اٟتديث، إال أف التأثَت األىم كاألبرز الذم أثَّر 

 تكوين ىذه النظرية ىو ا١تفكر مالك بن نيب العاَف اٞتزائرم الذم يعد امتدادنا ١تدرسة ابن خلدكف على عبدالرٛتن عزم يف
(. إف أتثَتات فكر مالك بن نيب حوؿ اإلشكاليات اٟتضارية كحوؿ أساليب النهضة كاإلصبلح َُِٓالفكرية )موىوي، 

حجم ا١تؤثرات اليت بينيت عليها ىذه النظرية ا١تعاصرة، ا١تتعلقة ابٟتضارة اإلسبلمية قد أخذت مساحات ليست ابلقليلة من 
على اعتبار األ٫تية الواضحة ألفكار مالك بن نيب اإلصبلحية كا١تعرفية يف الًتاث اإلسبلمي.

 النظرايت الفكرية الفلسفية كاالجتماعية الغربية ا١تعاصرة:-ّ
قيمية كا١ترتبطة ابلنظرايت الفكرية الفلسفية كاالجتماعية أمَّا ا١تكوف الثالث من مكوانت نشأة نظرية اٟتتمية ال      

الغربية ا١تعاصرة، فقد كاف لو حضور من حيث األدكات كمن حيث ا١تنهجية العلمية اليت استفاد منها كثَتنا مؤسس النظرية
استفادت النظرية اٟتتمية القيمية على اعتبار أف تلك النظرايت الفكرية الغربية قامت كفق تسلسل منهجي علمي، كقد 

( من األدكات ا١تنهجية اليت كلَّدهتا النظرايت الفكرية كاالجتماعية كاالتصالية الغربية َُِٓالقيمية كما يذكر عزم )
 اٟتديثة.  
إفَّ نظرايت كالبنيوية كالظاىراتية كالتفاعبلت الرمزية كاف ٢تا كبَت األثر يف نشوء النظرية القيمية ال ابعتبارىا          

ألساس الفكرم الذم قامت عليو، كلكن ابعتبارىا ٘تلك أدكات ْتثية متطورة أمكن تطويعها كتوظيفها يف نظرية قد تكوف ا
٥تتلفة بشكلو جذرمو عن تلك النظرايت الغربية اٟتديثة. كٯتكن مبلحظة أف العلـو ا١تعاصرة بدأت تتداخل بشكلو جلي، 

وف يف الغالب نتيجة تداخل كتبلقح عددو من النظرايت اليت تولد نظرية كابلتاِف فإف نشوء نظرية علمية أك معرفية يك
جديدة، كىذا ما حصل مع نظرية اٟتتمية القيمية اليت أتثرت ابلتأكيد بعددو من النظرايت الفكرية كالفلسفية الغربية اٟتديثة 

اليت تتبعها تلك النظرايت الغربية، كإذا حىت كإف كاف ذلك التأثر من ابب تطويع األدكات كاالستفادة من ا١تنهجية ا١تقننة 
ما عدان إُف األفكار الفلسفية األساسية لنظرايت البنيوية كالظاىراتية كالتفاعبلت الرمزية ٧تد أهنا قد ال تتوافق مع النظرية 

تطويعهاالقيمية فكرنا كمنطلقاتو كلكنها قد تتفق معها من حيث البناء العلمي كمن حيث األدكات ا١تعرفية اليت مت 
كاستخدامها كفق نسقو ٦تنهج.
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 ا١تتعلقة ابالتصاؿ كاإلعبلـ اٟتديث.  Epistemologyنظرايت ا١تعرفة -ْ
إف نظرية اٟتتمية القيمية بوصفها نظرية اتصاؿ معاصرة َف يكن ٢تا أف تولد يف الفراغ كال منو كلكنها نتيجة سلسلو       

اصل كاإلعبلـ، كلكن ىذه النظرية رٔتا اٗتذت ٢تا مسارنا خاصنا نتيجة حاجة متصلة من النظرايت يف علم االتصاؿ كالتو 
كاضحة ٢تا، أك قد تكوف نتيجة ردة فعل لنمطو سائد من نظرايت االتصاؿ اليت كصلت ٟتدكد نبهت إُف ضركرة االلتفات 

إُف جوانب أغفلتها تلك النظرايت السابقة.
ايت االتصاؿ اٟتديثة قد يساعد على فهم الفقرة السابقة بشكلو أكثر كضوحناإف استعراضنا سريعنا كموجزنا لنظر 

كقد يرتب الصورة اجملزأة كيعطي فهمنا أعمق يف ىذا اٞتانب.
إف نظرايت االتصاؿ كالتواصل اٟتديثة ٯتكن أخذىا ابعتبارىا أمثلة ْتكم تواجدىا القوم يف الساحة كْتكم  

 انتشارىا كشهرهتا كمنها: 
اليت تعد من أكائل نظرايت االتصاؿ اليت ظهرت يف بداايت  Mass Society Theoryنظرية اجملتمع اٞتماىَتم -

القرف العشرين حيث كاف االىتماـ ابٟترية الشخصية مطلبنا ملحنا كانتقل فيو اجملتمع من ٣تتمعو بسيطو إُف ٣تتمع أكثر
ـ(. كبدأت تلك النظرية ََِكريس العزلة الفردية )مكاكم، ت تعقيدان كازداد فيو التفكك االجتماعي؛ ٦تا أسهم يف

 يف ٥تاطبة اجملتمع على ىذا األساس على اعتبار أف األشخاص ىم ٚتاىَت متعددة داخل اجملتمع الواحد.
كىي نظرية تعكس كتكرس يف الوقت ذاتو مبدأ ا١تادية حيث  American Pragmatismنظرية الواقعية األمريكية -

رية تتخذ من عملية االتصاؿ كسيلة انفذة التأثَت لغرض دعم نفوذ رجاؿ األعماؿ كىيمنتهم على اجملتمع إف ىذه النظ
(.ََِٗكنشر ثقافة الواقع دكف االلتفات إُف اإلرث الثقايف كالتارٮتي للمجتمع )مكاكم، 

ركس اليت تدعو إُف كىي نظرية أيديولوجية قامت على أفكار كارلس ما Communist Theoryالنظرية االشًتاكية -
تسيَت الناس من خبلؿ التحكم أبفكارىم، كتلك النظرية تؤكد على أف ا٢تدؼ األساسي من االتصاؿ كاإلعبلـ ىو 

(.Suresh, 2003إنتاج ٚتاىَت من العاملُت كتطويع ا١تعلومات اليت يتم بثها إليهم ٢تذا الغرض )

 Hypodermicضان بنظرية اٟتقنة ٖتت اٞتلد كتسمى أي Magic Bullet Theoryنظرية الرصاصة السحرية -

Needle  كىذه النظرية تعد الرسائل ا١توجهة إُف اٞتماىَت عرب كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ كالرصاصة يف قوهتا أك ،
كاٟتقنة الوريدية يف أتثَتىا ا١تباشر. كترم ىذه النظرية أف دكر ا١تتلقُت سليب حيث إهنم يتلقوف الرسائل امَّلة 

(.ََِٔار كيتقبلوهنا بفعل النفوذ كالقدرة اليت ٖتملها كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ )ا٢تييت، ابألفك
( لتعزيز َُٕٗأطلقت ىذه النظرية عاـ ) Uses and Gratification Theoryنظرية االستخدامات كاإلشباع -

و من كسائل اإلعبلـ إشباع اٟتاجات لدل الناس كذلك من خبلؿ إححة الفرصة للجمهور ابستخداـ ما يرغبوف ب
كما أف ىذه النظرية تؤكد على أف اٞتمهور البد أف يشارؾ يف عملية االتصاؿ   (،Suresh, 2003)كاالتصاؿ 

يف  Utilitarianismبدرجة كبَتة ألنو ىو ا١تستهدؼ من عملية االتصاؿ ذاهتا، كترتكز ىذه النظرية على النفعية 
 ات الذاتية.تعاملها مع ا١تتلقُت ٔتا يسهل إشباع الرغب

( على أ٫تية ُْٕٗتركز ىذه النظرية اليت مت اكتشافها عاـ ) Spiral of Silence Theoryنظرية دكامة الصمت -
(، كمن خبلؿ تلك النظرية فإف َُُِتكوين الرأم العاـ ألم ٣تتمع من خبلؿ كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ )٧تم، 

تستطيع إقناع الرأم العاـ هبا؛ كذلك ببث كل ما يدعم تلك كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ إذا تبنت فكرة معينة فإهنا 
األفكار لفًتة زمنية ٤تددة حىت يتم االقتناع هبا كتبنيها من قبل الناس، كتكوف النتيجة أف األفراد يتحركوف يف االٕتاه 
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اعرىم ابٕتاهو ٤تدد، الذم ترٝتو ٢تم كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ، كابلتاِف فإهنم ينساقوف ةرائهم كأفكارىم بل كحىت مش
 كمن ذلك جاء مسماىا الذم يدؿ على الغرض كا٢تيمنة.

كتستخدـ ىذه النظرية اإلمكانيات ا٢تائلة لوسائل االتصاؿ كاإلعبلـ  Agenda Settingنظرية ترتيب األكلوايت -
 ,Sureshللتأثَت على ا١تتلقُت كذلك بتكوين الرأم العاـ للمجتمعات من خبلؿ كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ )

(، إف ىذه النظرية ال تستخدـ كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ لنقل حدثو معُت بل ىي تستخدـ األحداث لغرض 2003
أجندهتا كفق أكلوايت ٤تددة كذلك ابلتأثَت الذىٍت على ا١تتلقُت من خبلؿ اختيار الكلمات ا١تناسبة كترتيبها كفقنا 

 لؤلجندة اددة.
، تركز ىذه النظرية على نقطةو معينة أك موضوع ٤تدد داخل Frame Analysis Theoryنظرية ٖتليل اإلطار -

حدث أكرب كتقدمو بصيغة يظهر من خبل٢تا أنو ىو األىم يف ىذا اٟتدث. إف الدالالت الكربل لؤلحداث بناءن على
األىم لدل ا١تتلقُت  ىذه النظرية يتم ٕتاىلها كذلك ابلًتكيز على اٟتدث الذم مت أتطَته كتقدٯتو بلغة تعطي لو اٟتضور

(Ahlem, 2014 إف نظرية ٖتليل اإلطار تعتمد على الدراسات القبلية لظركؼ أتثَت الرسالة على ا١تتلقُت كمن .)
بعد ذلك تبٌت تقدًن رسائلها ا١تستقبلية كفق نظاـ "كضع األطر حوؿ مواضيع معينة كقضااي معينة" من خبلؿ أحداث 

 أكرب.
تعد ىذه النظرية من النظرايت اٟتديثة  Technological Determinism Theoryنظرية اٟتتمية التكنولوجية -

اليت تربز سيطرة التكنولوجيا على حياة الناس، كبذلك ذىبت ىذه النظرية إُف إ٫تاؿ رسالة االتصاؿ كاإلعبلـ 
ية التكنولوجية أف كمضموهنا، كالًتكيز على كسائل االتصاؿ اليت ٗتضع للتكنولوجيا اٟتديثة، كما ترل نظرية اٟتتم

طبيعة كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ اٟتديثة ا١تدعومة ابلتكنولوجيا بصفةو خاصة تسهم يف تشكيل اجملتمعات ا١تعاصرة 
(.َُِْأكثر ٦تا يشكلها ا١تضموف كاتول )فؤاد، 

قيمية، كقد تكوف الفائدة إف ٚتيع تلك النظرايت يف ٣تاؿ االتصاؿ كاإلعبلـ قد أفادت يف تكوين نظرية اٟتتمية ال        
األكرب يف ا١تنهجية العلمية اليت تسَت كفقها تلك النظرايت، كيف األدكات ا١تعرفية اليت تستخدمها، كقد تكوف يف نقد بعض 
تلك النظرايت بشكلو علمي كأتسيس ما يناقضها، كقد اتضح ذلك بشكلو كاضح من خبلؿ األىداؼ اليت تتبناىا نظرية 

اٟتتمية القيمية.
 مفهوم نظرية احلتمية القيمية:

تعد نظرية اٟتتمية القيمية يف االتصاؿ من النظرايت ا١تعاصرة، كماتزاؿ ىذه النظرية يف مرحلة التطوير كالتعديل، لكن        
مفهومها العاـ مر يف طور التأسيس بعديدو من ا١تراحل، ليس فقط من حيث الرؤية كاألىداؼ العامة، بل من حيث آليات 

بيق، كمن حيث األىداؼ الفرعية، كقد يكوف من اجملدم عند تعريف النظرية االلتفات يف األصل إُف عنواهنا الذم التط
 يتكوف من: اٟتتمية، كالقيمية، كاالتصاؿ.

٧تد أنو يعٍت يف ىذا اجملاؿ ابلتحديد: اعتبار ا١تتغَت ا١تستقل ىو  Determinismعند أخذ اٞتزء األكؿ "اٟتتمية"       
ا )بوعلي،ا (. كيف ىذه النظريةَُِّور األساس الذم يفسر أك يساعد يف فهم أم ظاىرة على أف يكوف متغَتنا كاحدن

تعد القيمة ىي ا١تتغَت أما الظاىرة العامة فهي االتصاؿ، كمن ىذا ا١تنطلق ٯتكن فهم أف أم عنصر يف ٣تاؿ االتصاؿ البد 
تاِف ٯتكن اٟتكم على تلك العناصر من خبلؿ مدل انسجامها مع ذلك أف يدكر حوؿ اور األساس كىو القيمية، كابل

 اور الرئيس كمدل ارتباطها بو.
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" كا١تفهـو Valueأما اٞتزء الثاين ا١تكوف لعنواف النظػرية فإننا ٧تد كلمة " القيمية " كىي كلمة مشتقة من القيمة "       
(. إال أف َُِّلسمو ا١تتعلق بسلوؾ اإلنساف كبركحو كعقلو )بوعلي،العاـ للقيمية يف ىذه النظرية يدؿ على االرتقاء كا

النظرة األكثر عمقنا ١تفهـو القيمية األعلى لدل عبد الرٛتن عزم تكوف مرتبطة ابلدين اإلسبلمي حيث قوؿ هللا تعاُف 
يني اٍلقىيًٌمي  (. كإذا ما طبقنا ا١تنهجيةَُِّبينة( )بوعلي،،الّ(() ( كقولو تعاُف ))ًفيهىا كيتيبه قىيًٌمىةه َْ(( )يوسف، ))ذىًلكى الدًٌ

اليت يسَت مؤسس النظرية كفقها يف ىذا اٞتانب لوجدان يف مفهـو القيمية أف الدين ٯتثل اور األساس يف الظاىرة القيمية؛ 
 ىذه اٟتالة. كابلتاِف فإف القيم تكوف يف أفضل حالتها عند اقًتاهبا كانسجامها مع اور األساس الذم ٯتثلو الدين يف

كىي عملية شاملة تعٍت التفاعل  Communicationمث أييت اٞتزء الثالث ا١تكوف لعنواف النظرية كىو "االتصاؿ"       
كالتواصل الذم يتم بُت مؤثر كمتأثر إليصاؿ رسالة من خبلؿ كسيلة معنية، كقد تنوعت كتعددت كسائل االتصاؿ يف ىذا 

اٟتديثة، إف كسائل االتصاؿ يف العصر اٟتديث كالصحف كاجملبلت كاإلنًتنت كشبكات العصر لتشمل الوسائل التقليدية ك 
التواصل االجتماعي كٚتيع كسائل االتصاؿ ا١تتاحة صارت ٘تثل األساس يف تكوين ثقافة اجملتمعات ا١تعاصرة كتوجهاهتا 

(.َُِّ)بوعلي،
أثَت يف تشكيل سلوكيات الناس كتوجهاهتم كحىت كيف عصران اٟتاضر أصبحت كسائل االتصاؿ أداةن مهمةن للت        

تكوين عقلياهتم كمعارفهم اليت يف النهاية ٗتدـ أىدافنا معينة مبنية سلفنا؛ كلذلك أصبحت كسائل االتصاؿ أحد اركات 
اؿ يف اليت تعمل كتؤثر كتكوف كتشكل ماىية اجملتمعات؛ ك٢تذا كاف االلتفات ٢تا كاضحنا يف ىذه النظرية حيث إف االتص

حد ذاتو يشتمل أدكات ككسائل متنوعة، ك٬تب أف ٮتدـ القيم، كأف يسهم يف تشكيل ٣تتمعات ٖتمل قيمنا عالية كما
 هتدؼ إليو ىذه النظرية.

من خبلؿ ما سبق ٯتكن النظر إُف مفهـو اٟتتمية القيمية يف االتصاؿ أهنا "االرتكاز الواعي على القيم كجعلها         
ي الذم تتم من خبللو عملية االتصاؿ ابستخداـ أم كسيلة اتصاؿ تقليدية أك حديثة، ْتيث يكوف ما ينشر ارؾ اإل٬تا

كيبث ضمن إطار القيم اإل٬تابية، كابلتاِف فإف ا١تخرجات ا١تفًتضة ستكوف إ٬تابية اب١تفهـو القيمي؛ ٦تا يشكل ٣تتمعاتو 
تتسم ٔتزيدو من التماسك كالسوية.

ميم اإلعالناالتصال البصري وتص
مثَّل االتصاؿ البصرم كما زاؿ جزءنا مهمنا من مراحل التطور اٟتضارم لئلنساف، كقد بدأ االتصاؿ البصرم منذ ما
ا من العبلمات كالرموز اليت كاف ٟتضورىا معنا تواصلينا  قبل التاريخ حُت رسم اإلنساف األكؿ على جدراف الكهوؼ عديدن

البصرم َف يكن بديبلن لبلتصاؿ اللفظي كلكنو كاف مساندنا كداعمنا لو يف اجملاالت اليت ٗتصّّويف ذلك الزمن. إف االتصاؿ 
كاليت كاف اإلنساف األكؿ يف حاجةو ٢تا الرتباطها بشكلو مباشرو ْتياتو اليومية حُت كانت عملية التواصل كاالتصاؿ سهلة 

 ا من الصعوابت كخصوصنا إذا كاف االتصاؿ ٞتهات بعيدة.كبسيطة يف ٤تيط بيئتو الضيقة القريبة، كلكنَّها ٖتمل عديدن 
إفَّ االتصاؿ البصرم يعد كسيلة فاعلة يف عملية نقل األفكار كا١تعلومات ابلطرؽ اليت ٯتكن إدراكها بصراين          

ة االتصاؿ كالتفاعل معها، كيتم االتصاؿ البصرم من خبلؿ األشكاؿ حيث يعتمد عليها يف عملية التواصل. كتشمل عملي
البصرم عدة ٣تاالت منها: الطباعة، كالرسم، كالتصميم اٞترافيكي، كالرسـو التوضيحية، كالتلوين، كتصميم اإلعبلانت، 
كقد مت اكتشاؼ مدل قوة االتصاؿ البصرم كأتثَته يف عمليات اإلخبار كالتثقيف كاإلقناع من خبلؿ التطور ا١تعريف كخربة 

 اإلنساف.
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ُت علـو االتصاؿ كتصميم اإلعبلانت تزداد بتزايد اٟتاجة الواقعية ٢تذين اجملالُت ا١تهمُت يف ىذا العصر إف العبلقة ب 
بشكلو خاص حيث أصبحت الصورة كالشكل معنا ٯتثبلف كسيلة فاعلة يف إيصاؿ الرسائل للمتلقي ا١تستهدؼ كجذبو،

َتة منها كاالسًتاتيجية، كذلك ابستخداـ التزاكج الذم كتكوين رغباتو، كٖتفيزه، ككذلك تكوين التوجهات اإلنسانية القص
يتم بُت علـو االتصاؿ كالتصميم، مشتملة أْتاث التسويق كاإلبداع كحل ا١تشكبلت كالتقنيات اٟتديثة ا١ترتبطة ابالتصاؿ.

 تصميم اإلعالن احلديث
ٟتقيقي لئلعبلف ك٫تا: شكل اإلعبلف إف التطرؽ لتصميم اإلعبلف اٟتديث يتضمن جانبُت مهمُت يعداف ا١تكوف ا        
Form  الذم يعد ا١تكوف األساسي للهيئة الشكلية لتصميم اإلعبلفPhysical Features ، ك٤تتول اإلعبلف

Contentككبل اٞتانبُت يساند كله منهما األخر إليصاؿ رسالة اإلعبلف اليت تعد ا٢تدؼ األساسي من كجود اإلعبلف ،
 تصميم اإلعبلف يعداف ا١تفتاح اٟتقيقي لنجاح رسالة اإلعبلف كإيصاؿ ا٢تدؼ الذم مت تصميم ذاتو، إف الشكل كاتول يف

اإلعبلف كفقنا لو؛ لذلك جاء اىتماـ ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ اإلعبلانت ٔتوضوع التصميم كاعتباره البوابة اليت يتم الدخوؿ 
 منها إُف عاَف اإلعبلف.

ميم اإلعبلف اٟتديث إبظهار ذلك اإلعبلف بصورة ٖتدث أكرب األثر كأسرعو؛ لقد اىتم ا١تتخصصوف يف صناعة تص        
كلذلك كاف ىناؾ التفات كاضح من صنَّاع اإلعبلف إُف كل الوسائل ا١تعينة على ذلك إبتداءن من النظرايت ا١تعرفية كالعلمية

اإلعبلف كإبرازه كاالستفادة من ٚتيع األْتاث  ا١تتعلقة ابإلنساف، كصوالن إُف التكنولوجيا اٟتديثة اليت يتم من خبل٢تا إظهار
 العلمية كالنظرايت يف تلك السياقات.

إف تصميم اإلعبلف اٟتديث كمن خبلؿ الدراسات كاألْتاث كا١تقارانت يسَت يف بنائو كتشكيلو كإخراجو ضمن       
ي: اٟتاجة النفعية، كاٟتاجة الرمزية، لدل اإلنساف اليت بدكرىا تتألف من ثبلثة مقوماتو أساسية ى Needأكلوايت اٟتاجة 

كاٟتاجة اٞتمالية، كاٟتاجة النفعية ىي ا١تتعلقة ببقاء اإلنساف كاستمراريتو كالطعاـ كالشراب كالتكاثر كاٟتماية كاألمن، 
 كاٟتاجات الرمزية ىي ا١تتعلقة ابإلحساس اب٢توية كالذات ضمن عبلقة الذات بكياهنا ا١تفرد أك ضمن عبلقتها ابيط

(.ََُِكاجملتمع كالطبيعة، أمنا اٟتاجات اٞتمالية فهي حاجة اإلنساف لئلحساس ابالستمتاع كاللنذة )عبدهللا، 
إف تصميم إعبلف حوؿ منتجو غذائي معُت كفق ذلك ا١تسار يراعي مقومات اٟتاجات اإلنسانية الثبلثة كيربزىا من         

اطب يف الغالب اٟتاجة النفعية من خبلؿ ٥تاطبة غريزة البقاء كربطها خبلؿ ذلك اإلعبلف؛ كلذلك فإف اإلعبلف للمنتج ٮت
بذلك ا١تنتج ك٥تاطبة اٟتاجة الرمزية من خبلؿ إبراز الذات اليت تتناكؿ ذلك ا١تنتج ك٘تييزىا عن غَتىا كجعلها ٤تور االىتماـ 

نو كطريقة إخراج اإلعبلف ذاتو ابلشكل كالًتكيز، أمَّا ٥تاطبة اٟتاجة اٞتمالية فسوؼ تنعكس من خبلؿ شكل ا١تنتج كألوا
الذم يشبع اإلحساس ابلنشوة كا١تتعة لدل ا١تتلقي.

لقد أصبح تصميم اإلعبلف اٟتديث يقع ضمن إطار يدخل يف تركيبة عديدو من اجملاالت العلمية األساسية مثل:  
، كنظرايت علم النفس، كعلم اٞتماؿ. إف علـو االتصاؿ كنظرايتو، كالنظرايت التسويقية، كنظرايت التصميم البصرم

اإلتكاء على تلك اجملاالت العلمية جعل من اإلعبلانت أساليب فعَّالة جدان ٨تو جعل ا١تتلقي يقبل على ا١تنتج الذم يتم 
بناء اإلعبلف عنو أك حىت األفكار اليت يتم الًتكيج ٢تا. كإذا ما مت أخذ نظرايت التصميم البصرم على أهنا عامله مهمه يف

اإلعبلف بوصفها كياانن متكامبلن ٯتكن التأكيد على أف التصميم البصرم كاٞترافيكي منو على كجو ا٠تصوص يستمد ٧تاحو 
من توافر أسس التصميم كمراعاتو اليت تتمثل يف: االنسجاـ، كالتوزاف، كالتباين، كا٢تيمنة، كالوحدة كاإليقاع. ككذلك 

النقطة، كا٠تط، كالشكل، كاللوف، كالقيمة، كا١تلمس، كما أف التصميم الناجح ىو توظيف عناصر التصميم ا١تتمثلة يف: 
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الذم يقود عُت ا١تشاىد ك٭تدد لو األكلوايت يف التنقل بُت العناصر كاألشكاؿ ا١تكونة لتصميم اإلعبلف ْتسب أ٫تيتها 
بلف يقدـ بصورة إبداعية هتدؼ إُف توفَت كْتسب دكرىا ا١ترسـو سلفنا يف التصميم اإلعبلين، كما أف التصميم يف ٣تاؿ اإلع

معلومات عامة ٗتتصر التفاصيل الدقيقة كاددة. أيضنا التصميم اٟتديث البد أف ينتج بطريقة يتم استخداـ األشكاؿ فيها 
إلعطاء معٌت للمحتول، ككل ذلك هبدؼ إيصاؿ مفاىيم معينة إُف ا١تتلقُت لغرض خدمة أىداؼ ا١تعلن. كىذه العناصر 

ىا سوؼ تتم تغطيتها بشكلو أكرب يف ا١تواضيع التالية حىت ٯتكن فهم قدرات التصميم اإلعبلين اٟتديث كإمكانياتو.كغَت 
 العناصر األساسية يف تصميم اإلعالن

عند تصميم اإلعبلف كفق ا١تنهجية اليت هتدؼ إُف إحداث التأثَت يف االٕتاه ا١ترغوب فإف ىناؾ ٣تموعة من األمور       
  Advertising layoutراعيها مصممو اإلعبلانت إلحداث ذلك التأثَت، كأتيت عملية ترتيب مكوانت اإلعبلف اليت ي

كا١تتحكم األساسي يف عملية إظهار اإلعبلف ابلصورة ا١تدركسة كا١تؤثرة، كيف ىذا اٞتانب ٯتكن اإلشارة إُف أف عناصر 
ا يلي:تصميم اإلعبلف البصرم تتألف من عددو من ا١تكوانت منها م

األشكال: -
تؤدم األشكاؿ دكرنا ٤توراين يف إبراز اإلعبلف حيث إهنا تعد من العناصر ا١تركزية يف عملية التفاعل البصرم مع          
، كيهتم ا١تصمموف كثَتنا ابلعناصر الشكلية داخل اإلعبلف الرتباط تلك األشكاؿ بعمليةVisualizationاإلعبلف 

  هتدؼ إُف ٖتفيز ا١تتلقي كحثو ٨تو ا٢تدؼ من ذلك اإلعبلف.إيصاؿ رسالة اإلعبلف اليت
كأتيت أ٫تية األشكاؿ من كوهنا ملهمة للمتلقي حيث إف األشكاؿ ٖتمل يف الغالب إ٭تاءات مؤثرة يكوف ٢تا ما          

ىد، كتصميم اإلعبلف يقارهبا أك ٯتاثلها يف تصورات ا١تتلقُت ا١تبنية يف األصل على ٕتارب سابقة ٥تزنة يف ذاكرة ا١تشا
اٟتديث يستفيد من ٚتيع العلـو اإلنسانية كالطبيعية يف جعل اإلعبلف أكثر أتثَتان؛ لذلك جاء االىتماـ ابألشكاؿ كالرموز 
حىت أضحى ٣ترد عرض رمز لعبلمة ٕتارية معينة يغٍت عن عرض إعبلين كامل. كذلك َف أيت مصادفةن بل جاء كفق آليات 

ا١تتلقي على مدل زمٍت معُت حىت أصبح الشكل يف مرحلة معينة رمزان ٯتكن أف يبوح ابلكثَت كٮتتصر كبر٣تة معينة لذىنية 
 الكثَت أيضنا، ككما تقوؿ جورجيا أككيف أبنو ٯتكن التعبَت ابألشكاؿ كاأللواف بطريقة ال ٯتكن للكلمات الوصوؿ إليها.

ا أدكار مهمة تؤديها داخل اإلطار اإلعبلين منها قدرهتا كما أف األشكاؿ يف تصميم اإلعبلف اٟتديث ٢تا أيضن           
ا٢تائلة على اختزاؿ ا١تعاين كاألفكار على صيغة أشكاؿ كرموز، كٯتكنها أيضنا إيصاؿ األحاسيس كا١تشاعر كنقلها إُف 

درة على إ٬تاد ا١تتلقي، كما ٯتكن تنظيم األفكار داخل التصميم من خبلؿ العبلقات كالفواصل بُت بعضها، كما أف ٢تا الق
اإلحساس ابٟتركة كالعمق كا١تلمس داخل اإلعبلف، كأيضنا من أدكارىا ا١تهمة نقل عُت ا١تتلقي من عنصرو إُف أخر داخل 

(.Brodley, 2010)اإلعبلف الواحد 

 الصور:
عبلف، كما أف ٢تا أتيت أ٫تية الصور يف تصميم اإلعبلف من كوهنا تسهم بشكلو سريعو كفعاؿ يف التعبَت عن فكرة اإل       

(.َُِِدكرنا يف جذب االنتباه كإاثرة االىتماـ كٕتعل اإلعبلف أقرب إُف كاقع ا١تتلقي )أبو دبسة كغيث، 
إف التعبَت ابلكلمات يكوف غالبنا أسهل من استخداـ الصور عند تصميم اإلعبلف حيث إف التعبَت األمثل ابلصور         

أك ا١تخرجُت، كلكن فاعلية تلك الصور كمدل التأثَت ا٢تائل اليت ٗتتزلو ٬تعل الصور  ليس ابلعملية اليسَتة على ا١تصممُت
٣تاؿ اىتماـ كساحة ٖتدو ٯتكن ا١تراىنة عليها يف عاَف تصميم اإلعبلف، كيعود ذلك إُف القدرة التأثَتية ا٢تائلة اليت ٖتملها 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



د. مع   الضهشا                                        إلاعال  ا  ذ ث ف  ضىء نظشية ا  حمية ال يمية. سؤية من داخل قع  التربية ال نية بجامعة امللو ظعىدثصمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              176

صور ابٟتياة الشخصية للمتلقي حىت ٯتكنو اإلحساس أف الصور، كيزداد التأثَت كلما استطاع ا١تصمم اإلعبلين ربط تلك ال
ذلك اإلعبلف يعرب عن جزءو من مشاعرة أك يشاركو جزءنا من خرباتو كتفاصيل حياتو.

األلوان:
يعتمد تصميم اإلعبلانت على علم األلواف بشكلو كبَت، حيث إف األلواف يف عاَف التصميم علمه قائمه بذاتو ٖتكمو

سات مستقلة تتناكلو بدءنا من ماىيتو إُف أتثَتاتو كإ٭تاءاتو، لقد استفاد مصممو اإلعبلانت كا١تخرجوفنظرايت كأْتاث كدرا
من علم األلواف، كمت توظيفو ابلشكل الذم ٭تدث التأثَت األكرب لدل ا١تتلقي. كلقد بينت الدراسات كاألْتاث أف أتثَت 

غرب نظرنا ١تا لتعدد األلواف من أتثَتات حيث إف لكل لوف أتثَتاإلعبلانت يزيد عندما تكوف ملونة كىذا شيء ليس اب١تست
٤تدد، كابلتاِف فإف استخداـ األلواف يزيد من ذلك التأثَت إف مت كضعها بطريقة علمية ٥تطط ٢تا، إف الدكر ا١تركزم لؤللواف 

كاف ٮتدـ ىدؼ اإلعبلف، كلكن   يف تصميم اإلعبلف ليس ٚتالينا ابلدرجة األكُف كما ىو يف أعماؿ الفنوف اٞتميلة إال إف
الدكر ا١تركزم لؤللواف يكمن يف مدل إحداثو للتأثَت على ا١تتلقي إلقناعو برسالة اإلعبلف كمن مث دفعو ٨تو تلك الرسالة 

مستفيدنا من القدرات ا٢تائلة اليت ٖتملها األلواف يف ٣تاؿ اإل٭تاء كالتأثَت ا١تباشر.
 :النص اإلعالين

رسالة اإلعبلف، كال شك أف  -ابإلضافة إُف األشكاؿ كالصور -ٯتثل كيقدـ  Copywritingين النص اإلعبل        
النص اإلعبلين يهدؼ يف ا١تقاـ األكؿ إُف ٥تاطبة ا١تتلقي بشكلو مباشر لئلسهاـ مع بقية العناصر اإلعبلنية يف عملية 

٤تًتفُت مهمتهم إبداع النصوص اإلعبلنية اإلقناع هبدؼ اإلعبلف. كيف الغالب فإف مؤسسات اإلعبلف توظف أشخاصنا 
لعلمهم ما للكلمة من أتثَت، كيعمل أكلئك ا١تتخصصوف ضمن طاقم تصميم اإلعبلف للخركج بصيغة ٖتقق أىداؼ 
اإلعبلف، كتؤثر بشكلو إ٬تاي يف ا١تتلقي، كتدفعو ٨تو ما مت التخطيط لو عند بناء اإلعبلف. كأاين كاف نوع النص اإلعبلين

سَتاين أـ حواراين أـ كصفينا أـ برىانينا أـ إرشاداين أـ إبداعينا أـ أمريا فإهنا قد ٗتتلف يف األسلوب، كلكنَّها تتفق يفسواءن تف
(.َُُِا٢تدؼ كىو إقناع ا١تتلقي كحثو على اٗتاذ القرار ا١تخطط لو يف اإلعبلف )غيث، 

 واقع التصميم اإلعالين احلديث يف عامل اليوم:
صميم اإلعبلف اٟتديث يف ٣تملو ضمن دائرة ٖتفيز عمليات الًتكيج كالتسويق اليت ىي يف األساس مطلب يقع ت         

ا١تعلنُت أاين كاف مصدرىم كىوايهتم، كالًتكيج كالتسويق قد يكوف لسلعو أك خدماتو أك أفكارو أك أيديولوجيا. كتكمن أ٫تية
باؿ كالتحرؾ ٨تو تلك الرسالة ضمن فًتة زمنية قصَتة ىي فًتة التصميم اإلعبلين أهنا تعمل على حث ا١تتلقي على اإلق

 اتصاؿ ا١تتلقي ابإلعبلف.
حوؿ رسالة تصميم اإلعبلانت" ٬تب أف ٖترؾ ا١تستهلكُت كٕتذب  (ْٕ، صَُِِيقوؿ حدة كفهمية )         

ف، كال تًتؾ ا١تستهلك حىت يقتنع انتباىهم، مث ٗتلق الرغبة لديهم القتناء السلعة أك ا٠تدمة أك التجاكب مع فكرة اإلعبل
 ابلفكرة، بل ٖتركو ابٕتاه االقتناء كاالستخداـ".

كالتصميم الفاعل كفق نظرايت تصميم اإلعبلف اٟتديث ىو التصميم ا١تقنع ا١تؤثر الذم يستهدؼ ك٬تذب ا١تتلقي         
تلقي عادةن ال يذىب لئلعبلف إبرادتو بعكس ا١تعٍت كيقنعو ابلتجاكب مع أىدافو، كىنا البد من إدراؾ أمر مهم كىو أف ا١ت

الذىاب ١تتحف أك معرض فٍت يذىب إليو الزائر كيقضي الوقت ١تشاىدة لوحة معينة لبلستمتاع برؤية األشكاؿ ا٠تارجية 
 ا١تكونة لذلك العمل ك٤تاكلة فهم اتول كإدراؾ معانيو كالربط بُت عناصره كل ذلك يتم يف أجواء من التفاعل العاطفي
كالذىٍت اليت ٭تس هبا متذكؽ األعماؿ الفنية على اعتبار أف الفن يف األصل ىو نوع من ا١تشاركة الوجدانية لؤلحاسيس 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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كا١تشاعر، لكن يف الناحية ا١تقابلة فإف اإلعبلف عادةن ىو الذم يستهدؼ الشخص ا١تعٍت ابلوسائل ا١تتاحة دكف رغبة ذلك 
الة معينة يف مدة زمنية ٤تددة قد تكوف ثوافو معدكدة كما يف اإلعبلانت التلفزيونية ا١تتلقي كدكف إذنو يف الغالب إليصاؿ رس

كاإلعبلانت ا١تتحركة يف الطرؽ كغَتىا، كمن ىنا جاءت أ٫تية العمل ا١تنظم الذم تشًتؾ فيو عدة علـو ٞتذب انتباه متلقي 
 اإلعبلف كمن مث دفعو إُف ىدؼ ذلك اإلعبلف.

ميم اإلعبلين جعل عددنا من العلـو تشًتؾ يف التخطيط لو كلبنائو كإخراجو، كيعود ذلك يف إف االىتماـ ابلتص        
ا١تقاـ األكؿ ١تبلمستو ا١تباشرة لرأس ا١تاؿ الذم يطمح إليو رجاؿ األعماؿ كالتجار، كأيضنا ١تا كجده من ٧تاحات متتالية 

تمع كصوالن إُف األيدكلوجيا كا١تعتقد، إف التصميم جعلت من تصميم اإلعبلف ٣تاالن يدخل يف عاَف ا١تاؿ كالسياسة كاجمل
اإلعبلين اٟتديث َف يعد ذلك العلم البسيط الذم يعتمد على قدرة ا١تصمم كمهاراتو الفنية يف إخراج عمل إعبلين ٚتيل، 

اسب لقد دخلت علـو حديثة يف تشكيل التصميم اإلعبلين اٟتديث مثل علم النفس كالتسويق كالفن كعلم اٞتماؿ كاٟت
 اآلِف فيما ٮتص برامج التصميم اٞترافيكي كغَتىا.

إف ذلك التداخل كالتعاضد بُت ٣تاالت علمية متعددة يف عاَف التصميم اإلعبلين يكشف عن األ٫تية الواضحة         
؛ لذلك جاء اإلسهاـ من أكثر من علم ابتداءن من تكوين ا١تفاىي م األكلية كصوالناليت ٭تتلها تصميم اإلعبلف يف عاَف اليـو

إُف إحداث التأثَت ا١ترسـو كمتابعة تفعيل ذلك التأثَت على ا١تتلقي لتحقيق أىداؼ ا١تعلن.
 التصميم اإلعالين الناجح يف التأثري:

كالواقع  Form and Contentيتألف تصميم اإلعبلف من جانبُت مهمُت كما مر سابقنا ٫تا الشكل كا١تضموف          
يعد البوابة اٟتقيقية للدخوؿ إُف عاَف اإلعبلف، كابلتاِف إدراؾ اتول الذم ٭تملو ذلك اإلعبلف، أف شكل اإلعبلف 

كيتكوف شكل اإلعبلف من ا٢تيئة الظاىرة اليت تكونو ٔتا ٖتتويو من: أشكاؿ، كألواف، كعناصر اٟتركة، كالقراءة كنقطة 
الًتكيز.
كلها ٚتيعنا كبصورةو متكاملة تعد ا١تسئوؿ األكؿ كاألىم عن لفت أنظار  كما أف العناصر الشكلية لتصميم اإلعبلف 

ـ(. إف االنتباه ا١تيكانيكي ََِٔ)العاَف كاٟتنفاكم، Mechanical Attentionا١تتلقُت أك ما يسمى االنتباه ا١تيكانيكي 
إُف متابعة ٖتولو البصرم داخل  ينشأ يف األصل من عناصر اإلعبلف ا١ترئية ا١تكونة لئلعبلف، كىذا بدكره يقود ا١تتلقي

اإلعبلف مركرنا ابلعناصر ا١تكونة لو كمتوقفنا عند نقطةو معينة، أك عنصرو ٤تددو سلفنا يكوف بشكلو مقصود حامبلن مغزل
 داخل إطار العمل الواحد الذم يقود ٔتساندة بقية العناصر البصرية إُف اتول الذم يتم التعامل معو بشكلو متكامل.

( إعبلف يوميان َََّكحسب األْتاث ا١تتخصصة فإف الشخص يف اٟتياة ا١تعاصرة قد يتعرض ١تعدؿ )         
(Mindi, 2013) ا ك٤تمومنا ٞتذب ا١تشاىد كفرض نوع من . كابلتاِف فإف التنافس بُت شركات اإلعبلانت يعد شديدن

تصميم اإلعبلف ٯتثل ا١تنعطف األىم لتحقيق تلك السيطرة علية لتحقيق أىداؼ اإلعبلف؛ كللخركج ابلنتيجة ا١تطلوبة فإف 
النتائج على اعتبار أف التصميم اإلعبلين ٯتثل نقطة جذب ا١تتلقي كشده لئلعبلف؛ إف ا٢تدؼ األبرز من تصميم اإلعبلف 

كلبلوغ ذلك ا٢تدؼ ٬تب  (؛Sami, 2014)ىو التأثَت على أكرب عددو ٦تكن من ا١تتلقُت ا١تستهدفُت كجذب عمبلء جدد 
مث التصديق  Interestمث االىتماـ  ١Attentionتركر عرب اٟتلقات ا١ترحلية لئلعبلف كا١تتمثلة يف لفت االنتباه ا

Credibility  مث الرغبةDesire  اليت تؤدم إُف اٗتاذ ا٠تطوات ٨تو رسالة اإلعبلفAction (Huff, 2002.)

ُف اٗتاذ ا٠تطوات ا١ترغوبة حسب ا١تتخصصُت كصناع كللحصوؿ على التأثَت ا١تنشود على ا١تتلقُت كدفعهم إ        
التصميم اإلعبلين فإف ىناؾ بعض ا١تبادئ اليت يسَت تصميم اإلعبلف كفقها إلحداث التأثَت األعمق كاألسرع كمنها:
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 أف ٭تتوم التصميم رسالة كاضحة ك٥تتصرة.-
لتجارية.مراعاة تناسب األلواف كالصور كاألشكاؿ مع رسالة اإلعبلف كمع العبلمة ا-
(.Mindi, 2013أف يكوف تصميم اإلعبلف ٤تفزنا للمتلقُت الٗتاذ اإلجراء الذم يهدؼ إليو اإلعبلف )-

 أف يكوف التصميم بسيطنا كيستخدـ لغة كاضحة.-
أف يراعي التصميم عملية انتقاؿ العُت من عنصرو إُف أخر داخل اإلعبلف مع إمكانية إعطاء أفضلية لعنصرو معُت -

(.Rich, 2015)ٞتذب البصرم فيو أعلى ٠تدمة غرض معُت لئلعبلف يكوف مستول ا

استخداـ عناكين ملفتة.-
 تقدًن ا١تعلن عنو على أنو فرصة ال ٯتكن تفويتها أك رفضها.-
(.Mentis, 2014)إبراز فوائد الشيء ا١تعلن عنو كتضخيمها -

 الًتكيز على بناء صورة ذىنية إ٬تابية قابلة لبلستمرارية للمعلن عنو.-
(.Sami, 2014وتقنعو )جعل تلك الصورة اإل٬تابية تتابع ا١تتلقي ا١تستهدؼ كٖتفزه -

أف ٭تمل التصميم اإلعبلين مبدأ التوازف كالوحدة كاإلنسجاـ ضمن العناصر ا١تكونة للتصميم.-
 تصميم اإلعبلف بطريقة توحي ابإلطمئناف كتبعد ا١تتلقي عن أم ٥تاكؼ.-
ار ألف الناس عادةن يقبلوف على قراءة ا١تواد ا١تنشورة بصيغة إخبارية أكثر بسبع تقدًن النص اإلعبلين بصيغة اإلخب-

 .(Mentis, 2014)مرات من الصيغ التقليدية 
 استخداـ أكرب طاقة للصور كاألشكاؿ للتأثَت كإظهار اٟتركة كالديناميكية كعدـ اٞتمود يف تصميم اإلعبلف.-
 ,Huff)لقي ا١تستهدؼ كأحاسيسو كعواطفو إلحداث أثر أكرب تصميم اإلعبلف بطريقة ٗتاطب فيها مشاعر ا١تت-

2002.)

أف يكوف التصميم مثَتنا لبلنتباه كمثَتنا للفضوؿ كحب االستطبلع كالتجريب.-
أختيار ألواف مناسبة يف التصميم تريح العُت كتشدىا يف ذات الوقت لتقدًن اإلعبلف يف قالب ٚتيل يؤثر على -

 ا١تتلقي.
بني الواقع ادلادي وادلبدأ القيميالتصميم اإلعالين 

أصبح اإلنساف يف اٟتياة ا١تعاصرة ٤تاطنا ابإلعبلانت من كل مكاف كيف ككل زماف تقريبنا من خبلؿ شاشات  
التلفزيوف كالسينما كالصحف كاجملبلت كالكتيبات كا١تلصقات حىت إف الشوارع كالساحات مليئة إبعبلانت الطرؽ 

يف ا١تدل البصرم للمشاىد يف العمارات كاألعمدة كحىت يف األرضيات كاألرصفة، فضبلن عن كاإلعبلانت ا١تعلقة 
اإلعبلانت اإللكًتكنية اليت تظهر للشخص ٔتجرد دخولو إُف اإلنًتنت، أك فتحة لربيده اإللكًتكين، أك حىت من خبلؿ 

١تنشورات اإلعبلنية اليت ٬تدىا الشخص رسائل ا٢تواتف ا١تتنقلة اليت ال تراعي أم خصوصية لئلنساف، فضبلن عن كم ا
 ملقاةن عند ابب منزلة أك حىت على زجاج سيارتو.

كيف ظل االنتشار ا٢تائل لئلعبلانت ك٤تاصرهتا لئلنساف أييت التصميم اإلعبلين العبنا مهمنا يف فرض اإلعبلف
سواء يف اجملاالت التنظَتية أـ الفكرية أـ كجذب ا١تتلقُت إليو. كمن ىنا جاء التطور ا٢تائل يف ٣تاؿ تصميم اإلعبلف 

 الشكلية كإخراجو ابلصورة النهائية للمتلقي.
إف العودة إُف أىداؼ تصميم اإلعبلف كمبادئو كإُف أىداؼ اإلعبلف ذاتو كإُف حريخ االتصاؿ البصرم كل        

ة، حيث انتقل االتصاؿ البصرم ذلك يعطينا صورة كاضحة للتحوؿ ا١تادم الذم أصبح يؤطر تلك اجملاالت ا١تتعدد
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من ٣ترد ٤تاكلة للتواصل كاإلخبار إُف عمليات أصبحت أكثر تعقيدنا كأتثَتنا، كال ٯتكن ٕتاىل األدكار ا١تهمة اليت تقـو
هبا اإلعبلانت يف التأثَت الفكرم كالثقايف كا٠تلقي معتمدة بشكلو مباشر على اإلمكانيات التأثَتية ا٢تائلة كالكامنة يف 

التصميم الذم َف يعد ذلك اجملاؿ البسيط الذم يقدـ شكبلن كاقعينا أك ٣تردنا، بل أصبح التصميم اإلعبلين ٣تاالن  قوة
 ثراين تتداخل فيو العلـو كالفنوف إلحداث األثر األمشل كاألعمق.

رائز، ككذلك لقد أصبح كاقع التصميم اإلعبلين اليـو يتمحور حوؿ إرضاء احتياجات اٞتمهور ك٥تاطبة الغ       
(، كمن ىنا أصبح للتصميم اإلعبلين دكر ٥َُِِتاطبة العواطف كا١تشاعر كرسم توقعات ذلك اٞتمهور )ابودبسو، 

مهم يف فرض الواقعية ا١تادية اليت تليب رغبات ا١تعلنُت متجاىلةن ا١تبادئ ا٠تلقية كقيم اجملتمع اافظ اليت نشأ عليها، 
مهمة كىي أف بعض ا١تعلنُت أنفسهم قد ال يعوف خطورة إعبلانهتم على قيم اجملتمع كىنا البد من اإلشارة إُف نقطة 

ألف ىدؼ ا١تعلن ىو الًتكيج لبضاعتو أاين كانت استهبلكية أـ مادية أـ خدمية، كلكن ا١تعامل اٟتقيقية اليت تعد 
إلعبلمية اليت تسَت كفق مناىج ا١تسئوؿ األكؿ عن التأثَت يف أخبلؽ اجملتمع كقيمو ىي ككاالت اإلعبلف كا١تؤسسات ا

كنظرايت علمية مقصودة، ٖتاكؿ من خبل٢تا استغبلؿ احتياجات اإلنساف كعواطفو كمشاعره كالتسلل من خبل٢تا 
 لتفعيل ىدؼ اإلعبلف.

يعود التطور الكبَت الذم حدث يف ٣تاؿ التصميم اإلعبلين كمدل أتثَته يف األفراد كاجملتمعات إُف التفات        
١تتخصصُت اكلة تقنُت اإلعبلانت كٛتاية اجملتمعات من األاثر السلبية اليت قد ٖتملها اإلعبلانت كاليت تبث بعض ا

كتنشر لكل شرائح اجملتمع، كقد يكوف األطفاؿ ىم الضحية األبرز كاألكثر أتثرنا بتلك اإلعبلانت خصوصان أف
شد انتباه ا١تتلقي، كإحداث نوع من التفاعل معو تصميمها كإخراجها يكوف بشكلو مدركس كمؤثر كجذابو كمبهر ل

 كمن مث إيصاؿ الرسائل إليو.
يف إحدل الدراسات ا١تسحية اليت تناكلت أتثَت اإلعبلانت على العاَف العري خرجت تلك الدراسة بنتيجة تؤكد        

تقدـ إُف العاَف العري تؤثر %( من ا١تتلقُت العرب الذين مشلتهم الدراسة يركف أف اإلعبلانت اليت ٓ,ٖٔعلى أف )
%( منهم أف اإلعبلانت تؤثر بشكلو إ٬تاي على أخبلؽٗ,ِسلبينا على أخبلؽ اٞتمهور العري، يف حُت رأل )

(.ََِٗ%( اٟتياد يف تلك الدراسة )نيازم، ٔ,َُا١تتلقُت فيما التـز ) 
عبلنية اليت تقدـ إُف األفراد كاجملتمعات إف مثل ىذه الدراسة تؤكد على مدل الوعي ٓتطورة الرسائل اإل         

خصوصان، كأف اإلعبلف يظهر للمتلقي كا١تشاىد دكف إذفو منو من خبلؿ الفقرات اإلعبلنية بُت الربامج التلفزيونية
كمن خبلؿ ا١تساحات اإلعبلنية يف الصحف كاجملبلت، كمن خبلؿ النوافذ اإلعبلنية اليت تظهر يف مواقع اإلنًتنت 

 تفرؽ بُت الطفل كالراشد. كاليت ال
كيف دراسة علمية مشلت اإلعبلانت اليت تبث على بعض كسائل اإلعبلـ السعودية كا١تصرية أكضحت النتائج        

%( من اإلعبلانت ابألخبلؽ َُ%( من اإلعبلانت تضمنت ٕتاكزات خلقية يف حُت التـز حواِف )َٗأف حواِف )
(.َُُِا٢تادفة )الصيفي، 

مثل ىذه الدراسات تؤكد على االٕتاه السليب الذم تسَت فيو اإلعبلانت اٟتديثة، متجاىلةن قيم اجملتمعات  إف         
كأخبلقها كحىت مواثيق شرؼ ا١تهن؛ ألف تصميم اإلعبلانت ٢تا أخبلؽ من ا١تفًتض أف تسَت كفقها إال أف كثَتنا من

عندما يرتبط األمر ابلكسب ا١تادم ألنو كبناءن على العاملُت يف ٣تاؿ تصميم اإلعبلانت يتجاىلوف تلك ا١تواثيق
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الدراسات كبناءن على خرباهتم ا١تيدانية كجدكا أنو كلما المس تصميم اإلعبلف الغرائز كالعواطف كاف أتثَته أكرب،
 .كابلتاِف فإف ا١تعلنُت يتجهوف إُف تلك ا١تؤسسات كالوكاالت اليت تستطيع تركيج منتجاهتم بفعالية أكرب كأسرع

كيف أحد األْتاث اليت جرت حوؿ أىم التجاكزات اليت مت رصدىا يف اإلعبلانت خرجت نتائج البحث يف أف        
تلك التجاكزات ٘تثلت يف: التأثَت السليب على الطفل، كتضليل ا١تستهلكُت، كاإلساءة إُف اآلداب العامة، كاإلسهاـ 

جات بعض الناس للظهور بوصفهم شهودنا يف اإلعبلانت، يف تدين الذكؽ، كالتشجيع على ا١تادية، كاستغبلؿ حا
(.َُِّكسوء استخداـ اللغة، كالتعدم على خصوصية األشخاص كاألماكن )راشدم، 

كما أف تلك التجاكزات تزداد يومنا بعد األخر يف ظل عدـ االلتزاـ ٔتواثيق الشرؼ ا١تهنية، كيف ظل قدرة    
صميمو على االلتفاؼ على القوانُت كالتشريعات اليت ٖتددىا ا١تؤسسات ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ صناعة اإلعبلف كت

الرٝتية ذات الصلة، كيف ظل االنفتاح العا١تي ا٢تائل عرب كسائل التواصل ٤تاكلة فرض ا٢تيمنة الثقافية كالفكرية من قبل 
أصبحت هتدد اجملتمعات يف  بعض الدكؿ القادرة ماداين كتكنلوجينا، كيف ظل توفر كسهولة كسائل التواصل أيضنا اليت

ثقافاهتا كمعتقداهتا كقيمها من خبلؿ الوسائل التكنولوجية اٟتديثة اليت قد هتدد الطفل حىت كإف كاف ٬تلس بُت كالدية 
من خبلؿ أجهزة األلعاب كاألجهزة الكفية كاألجهزة ا١تتنقلة اليت أصبح كثَته من األطفاؿ ٯتتلكوهنا، كيعربكف من 

 كيعرب العاَف إليهم دكف أف يشعر بذلك أحده من الوالدين أك ا١تربُت يف ظل اخًتاؽ ا٠تصوصية اليت خبل٢تا إُف العاَف
 أصبحت من أحد أىم ا١تظاىر السلبية لوسائل التواصل اٟتديثة.

عإف تفعيل مبادئ القيم كاألخبلؽ كالتأكيد عليها قد يكوف من أفضل اٟتلوؿ أتثَتنا كفاعلية ألف مسائل ا١تن
كحجب اإلعبلانت َف تعد ابلسهولة اليت كانت عليها ابلرغم من  استمرار أ٫تيتها ألف اإلعبلانت ٗترج حىت عندما 
يتصفح الشخص بريده اإللكًتكين، كذلك ألف بعض ككاالت اإلعبلف ككسائل اإلعبلـ ٕتد الطريقة مرة بعد أخرل 

دكر بث القيم كاألخبلؽ يف كلو من: ا١ترسلُت، كصناع  لئللتفاؼ على اٟتجب كالوصوؿ إُف ا١تتلقُت؛ كمن ىنا أييت
اإلعبلانت كمصمميها، كأيضنا ا١تستقبلُت ألف القيم اإل٬تابية الذاتية كاٞتماعية قد ٘تثل أمبلن كحبلن يف ىذا اٞتانب. 

 تطبيق مبدأ القيمية يف تصميم اإلعالانت يف قسم الًتبية الفنية
ة ا١تلك سعود القسمى الرائدى يف اٞتامعات السعودية من حيث حريخ النشأة كمنيعد قسم الًتبية الفنية ّتامع

حيث التأثَت، كيتم فيو تدريس عدة مقررات يف تصميم اإلعبلانت ١تراحل البكالوريوس كا١تاجستَت كالدكتوراه منها: 
صقات إعبلنية، كمقرر تطبيقات التصميم يف مرحلة البكالوريوس، كيهدؼ ىذا ا١تقرر ضمن أجندتو إُف إنتاج مل

التصميم كاإلعبلف يف مرحلة ا١تاجستَت، كيهتم بشكلو أعمق بدراسة النظرايت اليت ٗتص تصميم اإلعبلانت كإنتاج 
تصاميم إعبلنية متعددة، أمَّا يف مرحلة الدكتوراه فيدرس ا١ترشحوف لتلك الدرجة مقرر األسس النظرية للدعاية 

 مكثف على األبعاد الفكرية كالنظرية لئلعبلانت مشتملة تصميم اإلعبلانت.  كاإلعبلف كيتم فيها الًتكيز بشكلو 
كٚتيع تلك ا١تقررات يتم فيها تدريس نظرايت غربية يف ٣تاالت االتصاؿ كالنظرايت اليت سبق اإلشارة إليها         

 Productا١تنتج ، كنظرية Production Conceptأك نظرايت يف تصميم اإلعبلف كالتسويق كنظرية اإلنتاج 

Concept كنظرية البيع ،Selling Concept  كنظرية التسويق ،Marketing Concept ، كنظرية التسويق
كنظرية التصميم ، Deconstruction Theoryكنظرية التفكيك ، Social Marketing Conceptاجملتمعي 
كنظرية التصميم سهل التناكؿ ، General Design Theoryكنظرية التصميم العاـ ،  Graph Theoryالقرافيكي

Design Within Reach كنظرية اٞتماؿ يف التصميم ،Theory of Beauty. 
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كٚتيع تلك النظرايت ىي نظرايت غربية يف األصل كا٢تدؼ األساسي منها ىو الًتكيج كاالستهبلؾ ألقصى  
طغياف اٞتانب ا١تادم عليها كإ٫تاؿ اٞتوانب حدو ٦تكن. كعند مراجعة تلك النظرايت ٯتكن كبشكل مباشر مبلحظة 

كىو  -القيمية كاٞتوانب الركحية اليت تعد من أىم مقومات التماسك اإلنساين كاستمراريتو ألف الغياب ا١تطلق للقيم 
يهدد كجود اإلنساف على ا١تدل ا١تتوسط كالبعيد. إف الطغياف ا١تادم   -ما تسَت البشرية ابٕتاىو يف ىذا العصر

نية قد يتولد عنهما أجياؿ قادمة ال ترل أحقية البقاء لغَتىا؛ ٦تا قد ٮتلق أزمات حقيقية يف كجود قول تدمَتية كاألان
 شاملة لدل معظم األطراؼ.

كمن ذلك ا١تنطلق كمن منطلق اإلٯتاف العميق أف لدينا يف الفكر كاٟتضارة اإلسبلمية ما قد يكوف بديبلن أك          
تلك ا١تعضبلت، بدأ الباحث يف توجيو الطبلب الذين يدرسهم إُف االلتفات إُف اٞتوانب القيمية قد ٯتثل حبلن ١تثل 

كا٠تلقية عند تصميم اإلعبلانت، كااللتزاـ التاـ اب١تبادئ اليت أقرىا الدين اإلسبلمي كالنظاـ كاجملتمع كاآلداب العامة، 
 معُت سواء داخل اٞتامعة أـ خارجها. ككذلك االلتزاـ ابلصدؽ كاألمانة عند تصميم أم إعبلف ١تنتجو 

ا١ترحلة الثانية جاءت بوصفها مرحلة حبعة كمكملة للمرحلة األكُف حيث مت إنتاج أعماؿ يف ٣تاؿ التصميم         
اإلعبلين ٠تدمة قيم معينة، كأخبلؽ ٤تددة قد تفيد شر٭تة معينة من اجملتمع، كقد يستفيد اجملتمع أبطيافو منها. كلقد 

مل ٛتبلت متنوعة ٗتدـ قيمنا عليا منها: ٛتلة رسالة إُف األيتاـ، كٛتلة ضد اإلرىاب، كٛتلة الرب ابلوالدين، كٛتلةمت ع
للتواصل مع صديق قدًن، كأخرل حوؿ الطفولة كالرباءة، كتصميم شعار ٞتمعية خَتية تكوف إىداءن من الطبلب لتلك

اٞتمعيات.
رب فردية كمازالت يف بداايهتا األكُف إال أهنا قد تشكل تيارنا إ٬تابينا يف ىذا إف تلك التجارب كإف كانت ٕتا 

اجملاؿ، كخصوصان إذا ما مت دعمها بنظرايت فكرية تستند إليها للعمل كفق منهجية علمية كاضحة،  ككذلك إذا ما مت 
كلية الًتبية اليت تعد القيم فيها   تبنيها من قبل ا١تؤسسة التعليمية، كخصوصنا أف قسم الًتبية الفنية ىو أحد أقساـ

، كأيضنا التوجو النهائي كا٢تدؼ األساسي الذم يسَت كفقو تعليم  الركيزة أك األساس الذم تبٌت عليو ا١تعارؼ كالعلـو
 الطبلب كٗتر٬تهم.

ا قد تكوف إف تبٍت نظرية مثل نظرية اٟتتمية القيمية كتوظيفها يف ٣تاؿ تصميم اإلعبلف كعمل تزاكج بينهم        
مهمة ٖتتاج إُف كثَتو من اٞتهد كالوقت حىت يتم تفعيلها ابلطريقة ا١تنهجية الصحيحة، كقد ٖتتاج إُف تضافر جهود 
عديدو من ا١تتخصصُت يف ٣تاالت االتصاؿ، كيف ٣تاؿ التصميم البصرم؛ حىت ٯتكن ا٠تركج بنتائج إ٬تابية؛ لذلك قاـ 

مبادئ نظرية اٟتتمية القيمية كبُت التصميم اإلعبلين من خبلؿ تدريس  الباحث اب٠تطوة األكُف كىي التقريب بُت
 مقررات التصميم كاإلعبلف يف ا١تراحل الدراسية اٞتامعية كما بعدىا.

كأيمل الباحث أف أتيت أْتاث الحقة يف ىذا السياؽ لتكملة ا١تسَتة، كأف يؤسس التصميم اإلعبلين اٟتديث كفق         
كتبٍت نظرية اٟتتمية القيمية ابعتبارىا أحد النظرايت اٟتديث يف ٣تاؿ االتصاؿ كقد يكوف أحد أىم  مبادئ منهجية قيمية،

اٟتلوؿ يف الفًتة اٟتالية إلعادة ما يقدـ يف عاَف اإلعبلف إُف الركح ا٠تلقية كا١تبادئ القيمية خصوصان كأف تصميم تلك 
أتثَتنا، ك١تا ٢تا من دكرو ٤تورم يف عملية تكوين ا١تفاىيم ا١تعرفيةاإلعبلانت كتقدٯتها أصبحت بصورة أكثر جاذبية كقبوالن ك

 كالثقافية كا٠تلقية لدل شرائح اجملتمع يف ظل ٤تاصرهتا الفعلية لئلنساف يف كل زماف كمكاف يف ىذا العصر.
مثل تلك كقد يكوف للمتخصصُت كا١تنظرين يف ٣تاالت تصميم اإلعبلف كالتسويق الدكر األكرب يف تبٍت         

النظرايت كتفعيلها من خبلؿ اإلعبلانت اليت يتم إنتاجها، كلكن تظل كليات التصميم كالفنوف كحىت أقساـ الًتبية 
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الفنية ٢تا دكر ابرز يف ىذا اٞتانب، كخصوصنا أف أغلب ا١تتخصصُت يف ٣تاالت اإلعبلانت ىم من متخرجي ىذه 
 ة اإلعبلف كتصميمو يف اجملتمع.األقساـ كسيكوف ٢تم دكرنا كاضحنا يف مستقبل صناع

 .ملخص النتائج والتوصيات
من خبلؿ ما سبق ٯتكن القوؿ أف اإلعبلانت أصبحت تؤدم دكرنا ابرزنا يف تشكيل ىوية اجملتمعات  

كثقافتها، كتكمن قوة أتثَت تلك اإلعبلانت يف طريقة تصميمها كإخراجها، حيث إف تصميم اإلعبلف يعد الطاقة 
كيف تكوين  كة لئلعبلف. كيف ذلك السياؽ يربز بشكلو كاضح أ٫تية تصميم اإلعبلانت كأتثَتىا يف اٟتياة ا١تعاصرة،ار 

كسلوكيات اجملتمعات، كمن خبلؿ األْتاث كالدراسات يتضح أف الدكر السليب الذم تؤديو تلك توجهات الناس ك 
، كما أف تلك األدكار السلبية ا١تؤثرة على أخبلؽ الناس اإلعبلانت يف أخبلؽ الناس كيف حياهتم يفوؽ الدكر اإل٬تاي

تزداد توسعنا كانتشارنا. كابلرغم من ذلك اإلدراؾ كالوعي إال أف ٕتنب تلك اإلعبلانت َف يعد ٦تكننا حيث إف تلك 
اإلعبلانت اخًتقت كل ا٠تصوصيات، كأصبحت تظهر للناس يف كل زماف كمكاف، كال يستثٌت من ذلك طفل أك 

كف مراعاة لعمر أك دين أك ثقافة. يف ظل ذلك اإلشكاؿ كيف ظل عدـ كجود نظرية انبعة من العاَف العري راشد د
كاإلسبلمي يف ذلك اجملاؿ على اعتبار أنو جزء مهم استهبلكنا كإنتاجنا لئلعبلف أيضنا  تظهر نظرية اٟتتمية القيمية يف 

دل ا١تتوسط كالبعيد يف إنشاء تيار خلقي يف ٣تاؿ تصميم ٣تاؿ االتصاؿ بوصفها أحد اٟتلوؿ اليت قد تسهم على ا١ت
اإلعبلانت، يضع القيم العليا أحد أىم منطلقاتو يف تصميم أم إعبلف كإظهاره إُف اجملتمع. كال بد من اإلٯتاف أف 
ر القيم حُت تسود فإف اٞتميع سيكسب على مستول األفراد كعلى مستول اجملتمعات بدالن من حالة اٞتشع اليت ٯت

هبا العاَف اليـو كاليت ال تراعي القيم كاألخبلؽ مقابل أف ٭تقق ا١تعلن كالوسيلة اإلعبلنية كصناع اإلعبلف ا١تكاسب 
.  األكرب على حساب اجملتمع كامبلن

كالتغَت ا١تأموؿ ٨تو تصميم إعبلين يراعي قيم اجملتمع كأخبلقو من ا١تفًتض أف تشًتؾ فيو عدة جهات قد يكوف       
ا اٞتامعات كا١تراكز العلمية ا١تتخصصة على اعتبار أهنا ا١تصنع اٟتقيقي للنظرايت الفكرية كالعلمية كاألْتاث من أ٫ته
 ا١تؤثرة.

كمن ذلك ٮترج ىذا البحث ابلتوصيات التالية: 
إجراء مزيدو من الدراسات كاألْتاث حوؿ نظرية اٟتتمية القيمية على اعتبار أهنا الزالت يف مرحلة التطوير.-
 فعيل نظرية اٟتتمية القيمية يف ٣تاالت االتصاؿ البصرم بشكلو عاـ.ت-
 تبٍت نظرية اٟتتمية القيمية  بوصفها إحدل النظرايت ا١تؤثرة يف تصميم اإلعبلانت.-
على كليات كأقساـ التصميم كالًتبية الفنية القياـ بدكرو فعاؿو يف إبراز نظرية اٟتتمية القيمية كذلك من خبلؿ -

 ١تقررات الدراسية ذات الصلة.توظيفها يف ا
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