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ملخص البحث:
اشتملت الدراسة التحليلية على عرض ملصقات من تصميم الباحث وموجهة للفعاليات الفنية داخل الصين ،وتم تناولها من
خالل أربعة محاور رئيسية على النحو التالي:
 -1األول :تصميم الملصق وفق انطباعات المدن الصينية ،وشملت مدن :ليشو ،جونجو ،زينشن ،ماكو.
 -2الثاني :تصميم الملصق بين قضايا البيئة العالمية ،والجغرافيا في الصين ،وشملت :قضية مكافحة التصحر والجفاف،
يوم البيئة العالمي ،نهر يانغتسي ،المحيط اإليكولوجي.
 -3الثالث :تصميم الملصق والعالقات الدبلوماسية الصينية الخارجية ،وشملت :احتفاليات مرور  49عام على اقامة العالقات
الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وإيطاليا بمدينة "سوتشو" الصينية.
 -4الرابع :تصميم الملصق وقضايا الصحة في الصين والعالم ،وشملت مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-
 ،)19واليوم العالمي لألمراض النادرة.
حاول البحث اإلجابة على عدة تساؤالت كما يلي:
 .1ما هو تأثير البيئة الصينية على تصميم الملصق المقدم في معارض واحداث فنية داخل الصين؟
 .2هل يمكن وضع صورة عامة لتصميم الملصق المعاصر بالصين اآلن من حيث موضوعاته من خالل سرد بعض أوجه
النشاطات ذات الصلة داخل المجتمع الصيني؟
 .3هل يمكن لمصمم اإلعالن المصري اختراق المجتمع الفني واألكاديمي الصيني من خالل تصميم ملصقات والمشاركة
بها في هذه الفعاليات الفنية الموجودة داخل الصين؟
 .4ماهي الحلول التصميمة التطبيقية التي قام بها الباحث للمشاركة بها في هذه الفعاليات المختلفة داخل الصين؟ وهل
نجحت هذه الحلول التصميمية في العرض داخل الصين؟
 .5هل أثرت جائحة الكورونا تأثيرً ا سلبيا ً على عملية اإلبداع لدى مصممي الملصق في الصين؟
قام الباحث بتصميم وترجمة استبانة للبحث إلى اللغتين اإلنجليزية والصينية ،ثم وجهها الباحث إلكترونيا إلى مصممي
الملصق األكاديميين ،والمهنين ،وطالب كليات الفن والتصميم داخل الصين ،من خالل اإلرسال عبر مجموعات "الوي
تشات" المخصصة لهذه الفئات.
وتم االختبار على عينة استطالعية عددها  60مستجيب ،ثم تم تطبيقها على مجتمع العينة  164شخص لـ  12سؤال غطت
محاور البحث األربع بحيث ان ال يقل عدد األسئلة في المحور الواحد عن ثالثة أسئلة.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث :أن تصميم الملصق يمکنه المشارکة في حل قضايا البيئة في الصين والعالم ،وان
األوبئة واألمراض مثل جائحة الكورونا لم تؤثر تأثير سلبي على ابداع مصممي الملصق في الصين.
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Abstract:
The analytical study included a display of posters designed by the researcher and directed to
artistic events in China, and it was addressed through four main axes as follows:
1- The first: Poster Design according to the impressions of Chinese cities: Liuzhou,
Zhengzhou, Xinchang & Macao.
2- The second: Poster Design between global environmental issues and geography in China
included: Combating Desertification and Drought Issue, World Environment Day, Yangtze
River, Ecological Ocean.
3- The third: Poster Design and China's foreign diplomatic relations: Included: Celebrations of
the 49th anniversary of setting diplomatic relations between the People's Republic of China and
Italy in the Chinese city of "Suzhou."
4- The fourth: Poster Design and health issues in China and the world included: Combating
the novel coronavirus (COVID-19) pandemic, The World Rare Disease Day.
The research attempted to answer several questions as follows:
1- What is the impact of the Chinese environment on the design of the poster presented at
exhibitions and art events in China?
2- Is it possible to put a general overview on designing the contemporary poster in China now
in terms of its topics by listing some aspects of relevant activities within Chinese society?
3- Can the Egyptian advertising designer penetrate the Chinese artistic and academic
community by designing posters and participating in these creative events inside China?
4- What are the applied design solutions that the researcher has undertaken to participate in
these various events inside China? Were these design solutions successful in display in China?
5- Has the coronavirus pandemic negatively affected the creative process of poster designers
in China?
The researcher designed and translated a questionnaire into English and Chinese moreover sent
it electronically to the academic poster designers, professionals, and students of art and design
colleges in China, by sending it through the "WeChat" groups designated for these categories.
The researcher test on a survey sample of 60 respondents. Then applied it to the sample
population of 164 people for 12 questions that covered the four research axes. The number of
questions in one axis should not be less than three questions.
And one of the most important findings of the research: that the poster design can solve
environmental issues in China and the world, and epidemics and diseases such as the corona
pandemic have not negatively affected the creativity of poster designers in China.

Keywords:
Poster, Poster Design, Design Concept, China.
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مقدمة البحث:
عرف قاموس اإلعالن " "NTC’s Dictionary of Advertisingمصطلح " "Posterأو "الملصق" على انه" :اعالن
ورقي مطبوع يتم لصقه ،أو إدخاله في إطار دائم في مكان عام" ،)Jack G. Wiechmann, 93, p. 146( .والملصق
اإلعالني يعد من أقدم وسائل التواصل الجماهيري ،فهو مجاني للجميع ،يستطيع ان يخاطب األفراد والجماعات في الفضاء
العمومي( .اإلدريسي ،شهيدة ،2015 ،ص  )139فلقد شاع استخدام الملصقات في العالم ففي القرن التاسع عشر باوربا
اشتهر الفنان الفرنسي جول شيريه ،وأيضا الفنان الفرنسي تولوز لوتريك وملصقاته حول المسارح وغيرها (السيد ،مديحة
محمد علي ،2013 ،ص  ،)83في عشرينيات القرن الماضي بالصين كانت الملصقات لإلعالن عن الصادرات الغربية
للسيطرة على السوق الصيني ،مثل منتجات :السجائر ،واألدوية ومستحضرات التجميل ،وفي فترة صعود الحزب الشيوعي
زادت الملصقات بكثرة إلعالن التمرد على النفوذ الغربي وكأحد أنواع الدعاية للحزب الشيوعي الصيني ،وبعد وفاة ماو
فتحت الصين نفسها مرة أخرى أمام العالم الخارجي ،فولدت "نهضة ملصقات" ،)Cassidy George, 2020(.ويقوم
الباحث في هذا البحث بعرض بعض الملصقات التي قام بتصميمها في الفترة من  2018وحتى  2021وشارك بها ونشرت
في بعض األحداث الفنية داخل جمهورية الصين الشعبية ،وقد اختار الباحث جمهورية الصين الشعبية لما لها من ارث
ً
اكتظاظا
حضاري إنساني وابداعي كبير ،وعلى مستوى انتشار واسع على مر العصور .حيث تعد الصين الدولة األكثر
بالسكان في العالم – عدد سكانها أكثر من  ٪18من سكان العالم ( – )World Population Review, 2021وفي
الوقت الحالي تنظم دولة الصين والمجتمع الصيني المدني الثقافي واألكاديمي الكثير من المعارض ،والمسابقات الفنية الدولية
في مجال تصميم الملصقات نظرً ا الختالف وثراء البيئة الصينية وتنوعها الكبير وهذا االختالف يؤثر بالفعل على عملية
ابداع تصميم الملصق وخلق "تنوع" " "Diversityهائل من التصميمات ،لذا يتبارى المصممين من انحاء العالم للمشاركة
في مثل هذه المعارض والمسابقات للحصول على اكبر قدر ممكن من "االعترافات" " "Recognitionsالدولية المهنية،
ويعرض الباحث موضوع بحثه هذا من خالل  4محاور تغطي كثير من الموضوعات التي يقام عليها تصميم الملصقات
بالصين حاليا بهدف رصد هذه النشاطات اإلبداعية ،وفهم طبيعتها الستخالص نتائج يمكن تطبيقها داخل جمهورية مصر
العربية.
مشكلة البحث:
هناك اختالف في البيئة الصينية عن المصرية في اشكال متعددة ترتبط بعدة نواحي باختالف طبيعة المدن الصينية المختلفة،
البيئة والجغرافيا بالصين واختالفها ،طرق االحتفال بالعالقات الدبلوماسية مع الدول االخرى داخل المجتمع المدني الصيني،
المجال الصحي وجائحة كورونا وأثرها على النشاط اإلبداعي لمصممي الملصق بالصين ،وأثر ذلك على تصميم الملصق -
حيث حاول البحث اإلجابة على عدة تساؤالت كما يلي:
 .1ما هو تأثير البيئة الصينية على تصميم الملصق المقدم في معارض واحداث فنية داخل الصين؟
 .2هل يمكن وضع صورة عامة لتصميم الملصق المعاصر بالصين اآلن من حيث موضوعاته من خالل سرد بعض أوجه
النشاطات اإلبداعية ذات الصلة داخل المجتمع الصيني؟
 .3هل يمكن لمصمم اإلعالن المصري اختراق المجتمع الفني واألكاديمي الصيني من خالل تصميم ملصقات والمشاركة
بها في هذه الفعاليات الفنية الموجودة داخل الصين؟
 .4ماهي الحلول التصميمة التطبيقية التي قام بها الباحث للمشاركة بها في هذه الفعاليات المختلفة داخل الصين؟ وهل
نجحت هذه الحلول التصميمية في العرض داخل الصين؟
 .5هل أثرت جائحة الكورونا تأثيرً ا سلبيا ً على عملية اإلبداع لدى مصممي الملصق في الصين؟
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أهداف البحث:
هذا البحث هو دراسة تحليلية تهدف إلى:
 .1الوصول إلى صورة عامة من خالل حصر بعض أوجه النشاطات ذات الصلة بتصميم الملصق داخل المجتمع الصيني،
بهدف التعلم منها ونقلها للمجتمع المصري وخاصة مع مجتمع الطالب والمجتمع األكاديمي المصري کمدخل إلثراء اإلعالن
المعاصر.
 .2التأكيد على اختال ف البيئة ،والرموز البصرية في تصميم الملصقات كتطبيق داخل المدن الصينية المختلفة.
 .3تحليل ما قام به الباحث من تصميمات لملصقات فنية تم المشاركة بها في احداث فنية بجمهورية الصين.
أهمية البحث:
 .1ترجع أهمية البحث إلى الوصول إلى نتائج تفسيرية ملموسة خاصة بتصميم الملصق وموضوعاته المختلفة داخل
المجتمع الصيني يمكن قياسها احصائيًا من خالل تحليل بيانات مجتمع الدراسة.
 .2ترجع أهمية البحث إلى فهم المزيد من الموروث الثقافي والحضاري وتأثيره على عملية تصميم الملصق وموضوعاته
المقبولة لدى المجتمع الصيني حاليًا.
 .3القاء الضوء على أهمية مشاركة مصمم الملصق المصري خارجيًا وعدم االكتفاء باالحتكاك المحلي فقط ،وذلك يحدث
ثراء في عملية التصميم في حد ذاته إضافة الى انه يجعل المصمم المصري منفتح على العالم الخارجي وثقافاته المتعددة،
وقبول اآلخر.
فروض البحث:
 -1يفترض الباحث عدم وجود عالقة بين تصميم الملصق في الصين وانطباعات المصممين عن المدن الصينية المختلفة.
 -2يفترض الباحث ان تصميم الملصق يمكنه المشاركة في حل قضايا البيئة في الصين والعالم.
 -3يفترض الباحث ان العالقات الدبلوماسية ليس لها عالقة على قضية االستلهام في تصميم الملصق في الصين.
 -4يفترض الباحث ان األوبئة واألمراض مثل جائحة الكورونا اثرت تأثير سلبي على ابداع مصممي الملصق في الصين.
منهج البحث:
تم اتباع المنهج الوصفي متبو ًعا بدراسة تحليلية ،حيث قام الباحث بعرض نماذج من تصميماته التي شارك بها في احداث
فنية داخل الصين قدمت منذ عام  2018وحتى اآلن  ،2021ثم قام بدراسة انطباعات المجتمع الصيني عن هذه المشاركات
بناء على استبانة تم ارسالها وتحليلها احصائيًا للوصول إلى نتائج بحثية.
-

اإلطار النظري :يتضمن المحاور البحثية ،ثم المناقشة والصياغة التحليلية

-

اإلطار العملي :يتضمن جميع تصميمات الملصق التي شارك بها الباحث في األحداث الفنية داخل الصين والمعروضة

بهذا البحث.
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محاور البحث:
تناول الباحث بحثه هذا من خالل اربعة محاور رئيسية كما يتضح في الشكل اإليضاحي رقم ( )01كما يلي:
محاور البحث

المحور األول
تصميم الملصق وفق
انطباعات المدن الصينية

المحور الثاني
تصميم الملصق بين
قضايا البيئة العالمية
والجغرافيا في الصين

المحور الثالث
تصميم الملصق
والعالقات الدبلوماسية
الخارجية للصين

المحور الرابع
تصميم الملصق وقضايا
الصحة في الصين
والعالم

الشكل اإليضاحي رقم ( )01يوضح محاور البحث الرئيسية

أوالً :المحور األول :تصميم الملصق وفق انطباعات المدن الصينية:
تضمن هذا المحور عدة مشاركات للباحث اعتمدت على االنطباعات عن المدن الصينية من وجهة نظر الباحث :مثل مدينة
ليشو ،ومدينة جونجو ،وبلدة زينشن ،ومنطقة ماكاو اإلدارية الخاصة ويوضحها الشكل اإليضاحي رقم ()02

المحور األول :تصميم الملصق وفق
انطباعات المدن الصينية

انطباعات ليوشو
Liuzhou

لقاء في جونجو
Zhengzhou

البلدة القديمة التاريخية
زينشن Xinchang

منطقة ماكاو اإلدارية
الخاصة Macao

الشكل اإليضاحي رقم ( )02يوضح مكونات المحور األول

-

انطباعات ليوشو " :"Liuzhouشارك الباحث في معرض دعوي صمم به ملص ًقا للمشاركة به عام  2018عن

"انطباعات ليوشو" شكل ( ،)03و"ليوشو" أو " "柳州市بالصينية ،حيث تقع مدينة "ليوشو" على ضفاف نهر "ليو"
المتعرج ،)Wikipedia-1, 2021( .وتعد مدينة "ليوشو" ثاني أكبر مدينة بمقاطعة "قوانغشى" ( Encyclopaedia
 ،)Britannica, 2021جنوب الصين ،وهذه المقاطعة ذات جمال طبيعي ،وجبال خضراء تكتنف نهر "ليو" الذي يشقها.
(( ،)Wikipedia 2, 2021مفهوم التصميم) :قام الباحث برسم تكوين فني كما هو موضح بالشكل ( )03يتكون من
شخصين يرتدون العمامة الصينية ،والمالبس الصينية وخلفهما مجموعة بيوت صينية رسمها الباحث بطريقة زخرفية،
وتتميز هذه البيوت الصينية بطريقة تركيبية على مرتفعات متعددة الدرج (المستويات) ،مع االستخدام المبتكر لوحدات
زخرفية م بتكرة من تصميم الباحث للتعبير عن الجو الصيني وتم تلوينه على برامج الحاسب اآللي ،وطبع هذا الملصق
بكتالوج "مؤسسة اإلعالن "بليوشو" بالصين ،ويتضح من الشكل ( )04أصل االسكتش التنفيذي الخاص بتصميم ملصق
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للباحث عن انطباعات "ليوشو" عام  ،2018وقام الباحث بكتابة الكتابة على الحاسب اآللي باللغة الصينية والمتواجدة في
دعوى المعرض الرسمية.

شكل ( )03تصميم ملصق للباحث عن انطباعات ليوشو عام
2018

-

شكل ( )04أصل االسكتش التنفيذي الخاص بتصميم ملصق للباحث
عن انطباعات ليوشو عام 2018

لقاء في جونجو " :"Zhengzhouمدينة "جونجو" باللغة الصينية " "郑州市هي عاصمة مقاطعة هونان شرق

وسط الصين )PRC Central Government Official Website, 2021( .إنها واحدة من أهم أماكن والدة
الحضارة الصينية ،مسقط رأس الجد األول للعلوم اإلنسانية الصينية ،وواحدة من "العواصم الثمانية القديمة للصين".
( .)Xinhua News - Archived, 2017حيث قام الباحث بتصميم ملصق عام  2019شكل ( )05للمشاركة به في
"المعرض الدولي الدعوي للملصق  -لقاء في جونجو" في األحداث الفنية المصاحبة لملتقى قمة التصميم بجامعة " Sias
 "Collegeبمدينة "جونجو" الصينية مايو  .)ZGDA, 2019( 2019كما عرض هذا الملصق في أكثر من مكان بالصين
ففي نوفمبر عام  2019تم عرضه بمقر مجموعة جريدة هونان اليومية بمقاطعة "هونان" الصينية( ،مفهوم التصميم) :حيث
قام الباحث بتصميم ورسم شخصية مستوحاة من شخصية في الميثولوجيا الصينية أو علم األساطير الصينية وهي شخصية
"اإلمبراطور األصفر" وتعد هذه الشخصية رمز ملك اسطوري يعد أحد الملوك الثالثة ،واألباطرة الخمسة في شمال الصين
القديم( - )Wikipedia 3, 2021 – About: Fowler, Jeanine D., 2005, PP: 200-201.( .مستوحى من
لوحة جدارية من ساللة هان  -لي أونغ بن ،الخطوط العريضة للتاريخ الصيني ،شنغهاي Wikimedia ( .)1914
 ،)Commons, 2008وأختار الباحث هذه الشخصية نظرً ا ألنه يقال عن جونجو انها مسقط رأس "اإلمبراطور األصفر".
( )Trip, 2021حيث قام الباحث برسم وتصميم الملصق من خالل اسكتش تنفيذي كما هو موضح بالشكل ( )06رسم به
الباحث الشخصية من وجهة نظره وبأسلوبه الشخصي ولكنه في ذات الوقت ال يبتعد كثيرً ا عن شكل المالمح الصينية والشكل
األقرب إليصال المفهوم بطريقة خاصة للباحث بأسلوب "الرسم اإليضاحي" للتعبير عن شخصية "االمبراطور األصفر"،
كما صمم الباحث في الخلفية ورسم بي ًتا صينيا في المقدمة وكرر الشخصية في الخلفية وكتب بعبارة صينية ما يعني "لقاء
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في جونجو" ،وهذا العمل تم اصدار شهادة اقتناء له من "مكتبة جونجو" بمقاطعة "هونان" تحت ترقيم ايداع:
" "YJZZ0012019عام .2019

شكل ( )05تصميم ملصق للباحث للعرض بالمعرض الدولي "لقاء
في جونجو" مايو ( .2019تم نشره أيضا ضمن األعمال المختارة
للعرض على موقع شبكة اإلنترنت المشار إليه بالمصدر ZGDA,
))2019

-

شكل ( )06أصل االسكتش التنفيذي الخاص بتصميم ملصق للباحث
بالمعرض الدولي "لقاء في جونجو" في األحداث الفنية المصاحبة
لملتقى قمة التصميم بمدينة "جونجو" الصينية في مايو .2019

البلدة القديمة التاريخية "زينشن" " :"Xinchangتكتب بالصينية ")Rodney, 2016( "上海新场古镇

تبعد البلدة القديمة "زينشن" حوالي  36كيلومترً ا من وسط مدينة شنغهاي ،تم إنشاؤها في عهد أسرة سونغ الجنوبية (-1127
 .)1279وتعني اسم البلدة حرفيا ً "المكان الجديد" وحافظت البلدة على أسلوب حياتها وتقاليدها األصلية ،فهي اآلن عرض
حي لكيفية معيشة الناس القدامى .)Pudong Shanghai, 2017( .فازت البلدة بشرف "مدينة الصين التاريخية والثقافية"
و "مدينة الثقافة والفنو ن الشعبية الصينية" و"مدينة الصحة الوطنية" ،حيث تحتوي البلدة على قنوات نهرية ضيقة ،وجسور
قوسية حجرية منحوتة بشكل رائع ،ومساكن مبنية على المياه ،وسقوف حجرية على قواعد عالية ،وجسور مائية على شكل
سرج بناها الناس على طول النهر .)ChinaWiki, 2021( .ولقد صمم الباحث عام  2020ملصق شكل ( )07للمشاركة
به في "المعرض الدعوي الدولي للحياة الجيدة في البلدة القديمة التاريخية زينشن" تنظيم حكومة البلدة ،وحكومة البلدة
بشنغهاي ،واللجنة المنظمة ألنشطة أسبوع التصميم بشنغهاي ،واللجنة المنظمة ألسبوع التصميم بشنغهاي ،وغيرها ،وعرض
بالبلدة القديمة "زينشن" في الفترة من  15-6نوفمبر ( ،(Word Magic Camp 字魔营, 2020( .2020مفهوم
التصميم) :قام الباحث بتصميم ورسم تكوين فني كما هو موضح بالشكل ( )07يتكون من عدة بيوت صينية ومياه ،قام الباحث
برسم االسكتش التنفيذي الخاص بالملصق شكل ( )08ثم تم تلوينه على برامج الحاسب اآللي وراعى الباحث إيصال االحساس
بالجسور القوسية والمباني المتواجدة على حواف النهر واالحساس بالجو العام بالبلدة القديمة.
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شكل ( )07تصميم ملصق للباحث للمشاركة به في "المعرض
الدعوي الدولي للحياة الجيدة في البلدة القديمة التاريخية
زينشن" تم نشره أيضا ضمن األعمال المختارة للعرض على
موقع شبكة اإلنترنت المشار إليه بالمصدرWord Magic ( :

ابريل 2022

شكل ( )08االسكتش التنفيذي لتصميم ملصق للباحث للمشاركة
به في "المعرض الدعوي الدولي للحياة الجيدة في البلدة القديمة
التاريخية زينشن".

.)Camp 字魔营, 2020

-

منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة " "Macaoأو " :"Macauوتكتب بالصينية " "澳門هي مدينة ،ومنطقة إدارية

خاصة لجمهورية الصين الشعبية في غرب دلتا نهر اللؤلؤ على بحر الصين الجنوبي ،)Wikipedia 4, 2021,( .ظلت
مستعمرة تحت الحكم البرتغالي ألكثر من أربعة قرون حتى عام  ،)BBC Chinese, 1999( .1999مكاو تمثل دمج
للحضارة الغربية والحضارة الصينية من حيث التأثيرات الجماليّة والثقافيّة والهندسيّة والتكنولوجيّة بين الشرق والغرب،
وهي ميناء تجاري دولي مزدهر ،وأدرجت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام UNESCO World ( .2005
 - )Heritage Centre, 2021حيث قام الباحث عام  2021بتصميم ملصق شكل ( )09للمشاركة به بالنسخة الثانية
من معرض "نبضات قلب ماكاو" والذي عرض في مايو  2021بجناح "تشون تشو تونج" بمنتزه "لو ليم آيوك" بماكاو
بجمهورية الصين الشعبية( .مفهوم التصميم) :قام الباحث بتصميم الملصق وألنها ميناء فقد قام الباحث بإدخال المياه في
تصميمه كأحد مكونات التصميم الذي يجمع بين طبيعة ماكاو ورسم اشكال العمارة الصينية التقليدية ذات الطابع الحضاري
الصيني ،وماكاو شبه جزيرة بها العديد من التالل شديدة االنحدار تمثل كتلة األرض الطبيعية األصليةCountry-data, ( .
 )2000وهذا ما قام الباحث به من تصور في الملصق حيث قام برسم البيوت السكنية الصينية على مرتفعات تالليه شديدة
االنحدار .كما قام الباحث بكتابة أسم " "Macaoبكتابة يدوية ،وتم طباعة ملصق الباحث هذا على شكل "الديك البرتغالي"
" ،"Portuguese Roosterوالمصمم من قبل الجهة المنظمة للمعرض – شكل ( )10ألنه من الرموز الثقافية البرتغالية
بماكاو ،وعرض هذا الملصق بالمعرض بتنظيم هيئة الترويج للصناعات الثقافية الصينية " "CCIPAودعم مكتب السياحة
الحكومي بماكاو.
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شكل ( )09تصميم ملصق من تصميم الباحث تحت عنوان "ثقافة
ماكاو" صممه الباحث عام  – 2021عرض بمكاو بالصين مايو
 2021للمشاركة به بالنسخة الثانية من معرض "نبضات قلب
ماكاو" والذي عرض في مايو  2021بجناح "تشون تشو تونج"
بمنتزه "لو ليم آيوك" بماكاو بجمهورية الصين الشعبية.

ابريل 2022

شكل ( )10منتج ثقافي صيني تم طباعة الملصق الخاص بالباحث
والمتواجد في شكل ( )09للعرض بالمعرض المشار اليه ساب ًقا،
قامت الجهة المنظمة بطبع ملصق الباحث على شكل "الديك
البرتغالي" ،الصورة مستخرجة من صور الحدث الرسمي الخاصة
بمنظم الحدث والموجودة في المصدر (.)Dropbox, 2021

وفي ذات السياق قام الباحث بتصميم ملصق للمشاركة في االحتفالية
بمرور عشر سنوات على انشاء "مؤسسة ماكاو لتصميم الملصق"
" "MPDAحيث شارك الباحث في هذه االحتفالية بتصميم ملصق عن
االحتفالية نظمته المؤسسة ،وعرض "بمتحف ماكاو  -ممر قلعة جبل
ماكاو" بالصين عرض في الفترة من  4وحتى  12نوفمبر ،2019
وطبع بكتالوج الحدث الفني .شكل (( .)11مفهوم التصميم) :قام الباحث
بتصميم بيت صيني للداللة على مقر مؤسسة ماكاو لتصميم الملصق،
وقام الباحث بكتابة "عيد ميالد سعيد" باللغة اإلنجليزية وتم كتابتها
باللغة الصينية اي ً
ضا " "生日快乐وذلك باالستعانة بترجمة جوجل،
وتم كتابة جملة "االحتفالية بعيد الميالد العاشر لمؤسسة ماكاو لتصميم
الملصق في معرضها الدعوي لتصميم الملصق ،حيث قام الباحث
باستغالل  10كلمات باللغة اإلنجليزية وهم عنوان المعرض الرسمي

شكل ( )11تصميم ملصق للباحث عام  2019عرض
بمتحف ماكاو بالصين في الفترة من  4وحتى 12
نوفمبر 2019

وشكل بهم  10شموع للتعبير عن االحتفالية في ثوبها العاشر .وتم
تصميم الملصق ووضع سحب وطيور في السماء وبحر لعمل مشهد رسوم ايضاحية متكامل وبطريقة شبه كارتونية.
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ثان ًيا :المحور الثاني :تصميم الملصق بين قضايا البيئة العالمية والجغرافيا في الصين:
تضمن هذا المحور عدة مشاركات للباحث اعتمدت على تناول الباحث لعدة قضايا تهتم بالبيئة والجغرافيا بالصين مثل :قضية
مكافحة التصحر والجفاف ،يوم البيئة العالمي ،نهر يانغتسي ،المحيط اإليكولوجي ،ويوضحها الشكل اإليضاحي رقم ()12
المحور الثاني :تصميم الملصق بين
قضايا البيئة العالمية والجغرافيا في
الصين

قضية مكافحة التصحر
والجفاف

يوم البيئة العالمي

نهر يانغتسي

المحيط اإليكولوجي

الشكل اإليضاحي رقم ( )12يوضح مكونات المحور الثاني

شكل ( )13تصميم ملصق للباحث صمم عام  2018عن اليوم العالمي
لمكافحة التصحر ،والجفاف عرض بمعرض "بمركز بن وارتون –
الصين" سبتمبر ( .2018تم نشره أيضا ضمن األعمال المختارة على
موقع شبكة اإلنترنت المشار إليه بالمصدر ( Eye Art
.)International Youth Art Exhibition, 2018

-

شكل ( )14تصميم ملصق للباحث صمم عام  2019عن يوم البيئة
العالمي  2019عرض في صالة " "Zebra Art Spaceبحديقة
"شيجياتشوانغ بوشن" الدولية للثقافة والصناعة اإلبداعية بالصين من
 23وحتى  25نوفمبر .2019

قضية مكافحة التصحر والجفاف :يحتفل العالم يوم  17يونية باليوم العالمي لمكافحة التصحر ،فالتصحر ناتج عن

األنشطة البشرية وهو تدهور األراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة وناتج أيضا عن التغيرات
المناخية وتزداد انبعاثات غازات االحتباس الحراري ويقل التنوع البيولوجي لذلك دعت اتفاقية األمم المتحدة إلى التعامل مع
األرض كرأسمال طبيعي غالي ومحدود الستعادة النظام اإليكولوجيUnited Nation, 2021, p. ( .
 )desertification-dayوفي هذا السياق قام الباحث بالمشاركة بتصميم ملصق عرض في  18سبتمبر  2018بمعرض
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دولي بجمهورية الصين الشعبية لملصقات صممت عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف برعاية معرض الشباب
الدولي"" "Eye Artبمركز بن وارتون – الصين" ،بوسط حي األعمال المركزي ببكين بالصينArt China 艺术中( .
( .) 国, 2018مفهوم التصميم) :قام الباحث بتصميم الملصق للتعبير عن خطر التصحر والجفاف على البيئة والمتمثل في
استخدام األلوان الصفراء وعندما استخدمت مجموعة األلوان الحمراء واستخدمت للتعبير عن احتراق الحياة ووضعت في
منتصف الملصق فراشة وتداخلت األشجار بألوان حمراء للتعبير عن الخطر على بيئتنا الحالية ونظامنا الطبيعي البيئي
ضا ً
واستخدم الباحث أي ً
خطا دائريًا للتعبير عن أننا نتحرك في هذا المؤشر الخطير .شكل ()13
-

يوم البيئة العالمي :يحتفل العالم يوم  5يونية باليوم العالمي للبيئة حيث تقول األمم المتحدة :كل ثالث ثوان ،يفقد العالم ما

يساوي ملعب كرة قدم من الغابات ،وتم تدمير نصف األراضي الرطبة القرن الماضي ،وازداد انبعاث غازات االحتباس الحراري
وهيئت الظروف النتشار مسببات األمراض مثل الكورونا لذا ،أطلقت األمم المتحدة شعار "إعادة التصور .إعادة اإلنشاء.
االستعادة" وهي مهمة عالمية الستعادة النظام البيئي بإصالح مليارات الهكتارات من األراضي .وإعادة النباتات والحيوانات من
حافة االنقراض ،ليتمكن البشر من الحصول على الغذاء والمياه النظيفة وسبل العيش ( United Nation, 2021, p.
 ،)environment-dayوفي هذا السياق فقد صمم الباحث ملصق شكل ( )14عام  2019عن يوم البيئة العالمي 2019
عرض في صالة " "Zebra Art Spaceبحديقة "شيجياتشوانغ بوشن" " "Shijiazhuang Boshenالدولية للثقافة،
والصناعة اإلبداعية بالصين من  23وحتى  25نوفمبر ( .2019مفهوم التصميم) :قام الباحث بتصميم الملصق من اتجاه
فكري محدد وخاص بالمحافظة على الحيوانات من االنقراض وذلك بهدف الحفاظ على التوازن الطبيعي للبيئة وكذلك
للكائنات الحية بها كأحد مطالب األمم المتحدة ومن هذا المنطلق الفكري جاء تعبير الباحث حيث قام بالبحث عن حيوان تم
انقراضه ويفضل ان يكون في الصين كي يتوافق مع المجتمع المرسل إليه الرسالة اإلعالنية ومن خالل البحث تم اختيار
حيوان تم انقراضه بالصين وهو حيوان " "Giant Tapirمنذ أكثر من  4000عام ( -عام  2000قبل الميالد تقريبًا)
( - )Wikipedia 5, 2021وتم كتابة رسالة أعالنية توعوية باللغة الصينية "احموا الحيوانات التي تواجه خطر االنقراض
– ال تكررها مرة آخري" وتم كتابة يوم البيئة باللغة اإلنجليزية وتم وضع شكل للحيوان قام الباحث برسمه على هيئة أنثي
ورجل في وضع يسوده الدفء األسري وهو رمز داللي استدعاه الباحث من خالل التعبير باستخراج شكل القلب من
الحيوانين المتقاربين للداللة على المحافظة على المخلوقات البيئة بعدم االنقراض كهدف بيولوجي دولي نحتاج إليه اآلن.
-

نهر يانغتسي :هو ثالث أطول نهر في العالم .يمتد لمسافة  3900ميل من هضبة التبت إلى مصب بحر الصين الشرقي

بالقرب من شنغهاي ،ويحتوي حوضه على أغنى تنوع بيولوجي في العالم  -من الجبال الشاهقة ،والغابات الكثيفة ،إلى
األراضي الرطبة الخصبة ،والممرات المائية الناتجة عن الفيضانات الموسميةWorld Wildlife Fund. WWF, ( .
 ) 2021وأصبحت الرحالت النهرية لعدة أيام ،خاصة عبر منطقة الخوانق الثالثة الجميلة ذات المناظر الخالبة شائعة مع
نمو صناعة السياحة في الصين ،)Wikipedia 6, 2021( .وفي هذا السياق قام الباحث في المشاركة بتصميم ملصق عن
نهر يانغتسي عام  2020تم المشاركة به في  15ديسمبر  2020بمعرض للملصق تحت عنوان "نهر يانغتسي  -المستقبل"
والذي عقد في مدينة "نانتونج" " "Nantongبجمهورية الصين الشعبية وتم طباعته في كتالوج الحدث شكل (.)15
(( )Nantong Wusan Art Museum 南通五三美术馆, 2020مفهوم التصميم) :حيث قام الباحث برسم
مركب تبحر في النهر بداية من وضع األسكتش التنفيذي شكل ( )16كما قام الباحث بكتابة اسم النهر باللغة الصينية "长
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 "江كتابة يدوية وتضمينها في الملصق واخرج ثالثة ألوان مختلفة كمثلثات لونية مختلفة (احمر ،أخضر ،أزرق) للتعبير
عن التنوع البيئي المختلف في رحلة ليلية عبر النهر.

شكل ( )15في  15ديسمبر  2020تمت مشاركة الباحث بهذا
الملصق بمعرض دولي للملصقات تحت عنوان "نهر يانغتسي -
المستقبل" بمدينة "نانتونج" ،الصين.

-

شكل ( )16أصل بدايات االسكتش التنفيذي الخاص بالباحث والذي
استخدمه في تصميمه للملصق الخاص بالشكل (.)15

المحيط اإليكولوجي :صمم الباحث عام  2019ملصق شكل ( )17للمشاركة به في معرض دولي عن المحيط

اإليكولوجي والهدف منه حماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة للمحيطات( ،مفهوم التصميم) لقد استخدم الباحث في
تصميمه هذا إحدى الصور التي قام بالتقاطها للبحر بمدينة اإلسكندرية في مصر إلعطاء انطباع عن مياه المحيط جرافيكيا
لتكوين تأثير التقاء األمواج.
واستخدم الباحث سمكة رمزية في عدة تركيبات واحجام مختلفة وكتب باللغة الصينية جملة " 生态 海洋 主题 海报
 "邀请 展وهو عنوان المعرض وتعني باللغة العربية "معرض ملصق دعوي عن المحيط اإليكولوجي" ،كما كتب الباحث
باللغة العربية جملة "المحيط اإليكولوجي" خط حر باليد – شكل (.)18
وتم ادراجها في تركيبات األسماك المختلفة والتي صممت في الملصق ،كما كتب الباحث جملة ""Ecological Ocean
باللغة اإلنجليزية ،ولون كلمة " "Ecologicalباللون البرتقالي المائل لالحمرار ،وبنفس هذه الدرجة اللونية البرتقالية
ً
شكال
الحمراء استخدمها لنفس الكلمة باللغة الصينية " ،"生态والتي تعني " "Ecologicalللربط بين اللغتين المختلفتين
ً
ولغة.
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شكل ( )18كتب الباحث باللغة العربية جملة "المحيط اإليكولوجي"
خط حر باليد لتدرج بالشكل ( )17للمشاركة به في "المعرض الدعوي
للمحيط اإليكولوجي" بجمهورية الصين الشعبية عام .2019

ثالثا :المحور الثالث :تصميم الملصق والعالقات الدبلوماسية الخارجية للصين.
تضمن هذا المحور مشاركة للباحث تمثل موضوع المحور ،وشملت :مشاركة الباحث في معرض بمناسبة احتفاليات المجتمع
الصيني بمرور  49عام على اقامة العالقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وإيطاليا بمدينة "سوتشو" الصينية،
ومثلت في الشكل اإليضاحي رقم (.)19

المحور الثالث :تصميم الملصق والعالقات
الدبلوماسيه الصينية الخارجية

احتفالية مرور  49عام على
اقامة العالقات الدبلوماسية بين
الصين وايطاليا في سوتشو
الشكل اإليضاحي رقم ( )19يوضح مكون المحور الثالث.

اقامت "جمعية سوتشو لمصممي الجرافيك" " "Suzhou Association of Graphic Designersبالصين هي
وآخرون معر ً
ضا مفتوحً ا في الهواء الطلق تحت عنوان "البرجين المائلين" بمدينة "سوتشو" الصينية بجوار برجها المائل
ضمن احتفاليات المجتمع الصيني بإقامة عالقات دبلوماسية مع إيطاليا في عامها  49وذلك عام  – 2019وكان تيمة المعرض
هو وجه التشابه بين الحضارة الغربية المتمثلة في إيطاليا ببرجها الشهير المائل "بيزا" " ،"Pisaوبين الحضارة الشرقية
في الصين وببرجها المائل والذي يدعى برج "هيوكيو" " "Huqiuبمدينة "سوتشو" بمقاطعة "جيانغسو" " "Jiangsuشرق
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الصين بتل يدعى " ." Tiger Hillيلقب ببرج الصين المائل ،شيد في عهد "أسرة سونغ الشمالية" " Northern Song
 ،)961-959( "Dynastyوهو برج مكون من سبعة طوابق ،يبلغ ارتفاعه  158قدمًا ( 48مترً ا) وعلى مدى األربعمائة
عام الماضية انحرف  3.59درجة إلى الشمال الغربي( .)Travel China Guide, 2021( .مفهوم التصميم) :صمم
الباحث ملص ًقا للمشاركة به في هذا الحدث شكل ( )20واعطى الباحث عنوا ًنا للملصق "أصابع النصر" حيث صمم الباحث
ملصقه هذا على شكل الحرف " " Vاختصار لكلمة "النصر" باللغة اإلنجليزية ،فهو انتصار الثقافة ،والحضارة ،والفن على
"الجهل" في الشرق والغرب ،ألن الصين وبرج "هيوكيو" " "Huqiuيمثل "الشرق" وإيطاليا ،وبرج "بيزا" يمثل "الغرب"،
وهاذين البرجين يشكالن تكوي ًنا لشكل "النصر" على شكل " ،"Vرسم الباحث يدويًا على الورق والكارتون "الفوم" على
قطعتين مختلفتين واحدة لبرج "بيزا المائل" على الورق األبيض ،والثانية لبرج "هيوكيو المائل" على الورق المقوى األبيض
"الفوم" وقام بالعديد من الخدوش بالسكين "الكاتر" على ورق "الفوم" ثم قام بمسحها ضوئيًا إلحداث تأثيرات لونية مختلفة
عن الرسم العادي على الورق المسطح ،مثلما يتضح ذلك في الصورتين بالشكل ( )21الذي يوضح هذه التقنية المستخدمة -
وبدأت عملية التصميم المعتمدة على برامج الحاسب اآللي ،في وضع الكتابات واحجامها المتعددة والعالقات اللونية المختلفة،
واحرز هذا الملصق على شهادة من الجهة المنظمة  -شهادة جائزة االمتياز ""The Excellence Award Certificate
عام .2019

شكل ( )20ملصق للباحث صمم عام 2019
للمشاركة في معرض " Two Leaning
."Towers

شكل ( )21يوضح االسكتشات التنفيذية التي تم استخدماها الباحث في تصميم
الملصق – شكل ( )20للمشاركة به في معرض "البرجين المائلين" " Two
 "Leaning Towersبمدينة "سوتشو" الصينية ،وذلك عام .2019

رابعا :المحور الرابع :تصميم الملصق وقضايا الصحة في الصين والعالم.
ً
تض من هذا المحور عدة مشاركات للباحث اعتمدت على تناول الباحث لموضوعين من هذا المحور وهما :مكافحة جائحة
فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-واليوم العالمي لألمراض النادرة ،ويوضحها الشكل اإليضاحي رقم (.)22
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المحور الرابع :تصميم الملصق وقضايا الصحة
في الصين والعالم

مكافحة جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19 -

اليوم العالمي لألمراض النادرة

الشكل اإليضاحي رقم ( )22يوضح مكون المحور الرابع.
-

مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد :)19-في الثالث من يناير عام  2020أخبر المسؤولون الصينيون

منظمة الصحة العالمية عن حاالت اللتهاب رئوي فيروسي غير معروف السبب بمدينة ووهان الصينية ،وفي التاسع من
نفس الشهر اخبرت منظمة الصحة العالمية بأن السلطات الصينية اكتشفت أن انتشار الفيروس ناتج عن فيروس "كورونا
مستجد" .وأعلنت المنظمة في الحادي عشر من فبراير ان المرض بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-بعد ذلك
بشهر ،وفي الحادي عشر من مارس في نفس العام  2020ذكرت المنظمة ان (كوفيد )19-يمكن وصفه جائحةWorld ( .
 ،)Health Organization, 2020ومنذ ذلك التاريخ اصبح العالم يكافح هذا المرض ،ليس فقط في المجال الطبي ولكن
في شتي المجاالت بما فيهم الثقافة واإلبداع وذلك للتوعية والتنوير بمخاطر وطرق العدوى واسند إلى مصممي اإلعالن
والملصق في الصين والعالم بأثره مهمة للبشرية ال تقل أهمية عن العالج فالتوعية يمكنها وقف انتشار الفيروس وفي هذا
السياق قام الباحث بتصميم ملصقين للعرض في الصين عن فيروس الكورونا المستجد للعرض في سلسلة معارض
" ،"Onlineو" – "Offlineاألول صمم لحملة بالصين وانتشرت إلى العالم عبر اإلنترنت لسلسلة معارض دعوية دولية
لتصميم الملصقات لفيروس الكورونا المستجد تحت عنوان "اإلتحاد قوة" " "Unity is Strengthالمعرض بإخراج "هيئة
اإلعالن بالصين" " ،"China Advertising Associationوتنظيم "مؤسسة ليوشن لإلعالن" " Liaoning
 ،"Advertising Associationومنصتها "صالون فنغتيان" " "Fengtian Designer Salon FDSلتبادل صناعة
التصميم لكبار مصممي مدينة ليوشن ،وبدعم الكثير من المؤسسات واألكاديميات داخل الصين ،تم نشر الملصقات على
العديد من المنصات والمواقع الرقمية على شبكة اإلنترنت داخل وخارج الصين منها على سبيل المثال :ما نشر في:
( ،)Fengtian Designer Salon FDS, 2020وفي ( ،)Good research room, 2020وآخرون( ،مفهوم
التصميم) :أعتمد الباحث على الرسم اإليضاحي شكل ( )23الخاص بالباحث حيث رسم به شكل الفيروس التاجي كرأس
شخص مغلق عليه في قفص يبدو كأنه معزول عن العالم إليصال رسالة مفادها حماية العالم من انتشار جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد ) 19-تتم من خالل العزل وبالفعل هذا ما يتوافق مع النداء العالمي ابقى في المنزل ،وتم ادخال
التصميم على برامج الحاسب اآللي للتلوين واستكمال التصميم – والكتابة مكتوبة بخط يدوي من تصميم الباحث ،وتم تجميع
المترادفات بلون واحد كأحد أساليب التوحيد من خالل اللون مثل :شكل الفيروس والموجود في رأس الشخصية المرسومة
في الملصق واسم الفيروس والمكتوب اسفل الرسم اإليضاحي ( )2019 nCoVتم توحيد لونهما باللون األزرق للربط
بينهما في التصميم شكل (.)24
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شكل ( )23اسكتش تنفيذي لملصق الباحث النهائي والمتواجد في شكل
رسم عام  - 2020شكل ( ،)24والموجه للحملة الدولية في الصين
"اإلتحاد قوة" لمكافحة فيروس الكورونا المستجد.

-
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شكل ( )24ملصق الباحث النهائي ،صمم عام  2020للمشاركة في
معرض "اإلتحاد قوة" (تم نشره ضمن األعمال المختارة للعرض على
مواقع شبكة اإلنترنت مثل ما نشر فيFengtian Designer ( :
،)Good research room, 2020( ،)Salon FDS, 2020
وآخرون.

وجاءت المشاركة الثانية للباحث عن مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في حملة اعالنية دولية

لتصميم الملصقات لمكافحة الفيروس تحت عنوان" :التنفس – التعايش :المعرض الدولي للتصميم الجرافيكي لمكافحة الوباء
العالمي" وهذا المعرض برعاية :تحالف المصممين الشباب الجدد ،تحالف مدينة "خفي" " "Hefeiللتصميم الجرافيكي ،قسم
التصميم الفني ،كلية آنهوي " "Anhuiالمهنية والتقنية للصحافة والنشر ،والعديد من المنظمات والمؤسسات واألكاديميات
الفنية بالصين ( ،)New Young Designers Alliance, 2020حيث شارك الباحث بملصق تحت عنوان "تنفس
شبح كوفيد – "19-شكل (( ،)25مفهوم التصميم) :قام الباحث بتصميم ملصق راس يشبه رأس الخفاش وله رئتان ملتهبتان
باللون األحمر ،وهو يتنفس لينشر المرض وفي األسفل جملة "تنفس كوفيد ،"19-الملصق توعوي ،وفي الوجه يوجد مثلث
به لون ازرق شفاف ما يشبه لون األشعة التي تشف وجه هذا الخفاش المشوه للداللة على فداحة هذا المرض وتأثيره فهو
شبح كوفيد 19-كما يري الباحث في تصميمه.
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شكل ( )25تصميم الباحث عام  2020لملصق للمشاركة به في
الحملة الدولية في الصين "التنفس – التعايش :المعرض الدولي
للتصميم الجرافيكي لمكافحة الوباء العالمي" ( -تم نشره أيضا ضمن
األعمال المختارة للعرض على موقع شبكة اإلنترنت المشار إليه
بالمصدر ()New Young Designers Alliance, 2020

-

ابريل 2022

شكل ( )26ملصق من تصميم الباحث عام  2020للمشاركة بمعرض
عن يوم األمراض النادرة بالصين (تم نشره أيضا ضمن األعمال
المختارة للعرض على موقع شبكة اإلنترنت المشار إليه بالمصدر
()Shejijingsai, 2020

األمراض النادرة :يحتفل العالم بيوم األمراض النادرة يوم  28فبرايرحيث يوجد أكثر من  7000مرض نادر معروف

في العالم ،حوالي  %80منهم امراض وراثية ،وفي الوقت الحالي يوجد عالج ألقل من  ٪10من هذه األمراض ،وهناك
أكثر من  20مليون مريض بأمراض نادرة في الصين ،فقد أطلقت "المنظمة الصينية لالضطرابات النادرة" )(CORD
شعار باللغة اإلنجليزية "بسببك ،الحب ليس نادراً" لنشر الوعي باألمراض النادرة من خالل التصميم المرئي ،ولدعم ومساعدة
المرضى ،لذا قامت العديد من الهيئات والجامعات الكبرى في الصين بدعم معرض دعوي دولي عن األمراض النادرة حيث
شارك الباحث بملصق عرض على شاشة "بمتحف الصين للمالحة البحرية" بشنغهاي ،والمعرض برعاية جامعة
" ،"Zhejiang University City Collegeوالمنظمة الصينية لالضطرابات النادرة" وآخرون ( Shejijingsai,
ً
رمزا للحب ،وله جذور مثل جذور
( ،)2020مفهوم التصميم) :حيث قام الباحث بتصميم الملصق شكل ( )26بوضع قلب
الش جر للداللة على ان األمراض وراثية وانتصف القلب بخط أفقي مثل التقاء األرض باألفق والسماء فالجزء األسفل من
القلب يشير إلى العوامل الوراثية والجزء األعلى يشير إلى الحياة النابضة حيث تم معالجة المرضي ونشر الحيوية في قلب
وجسد المريض ليتفجر منه الجمال حيث عبر عنه الباحث باللون األحمر الفاتح للداللة على الحيوية وانتهى في السماء باللون
األخضر واألزرق واطالق فراشات الجمال في العنان للشعور بجمال الحياة ،وكتب الباحث رسالة باإلنجليزية تشمل شعار
الحملة "بسببك ،الحب ليس نادراً" وتحتها جملة آخري ايضاحية باللغة اإلنجليزية بما يعني "دعنا نفعل كل ما بوسعنا إلعطاء
األمل لمرضى األمراض النادرة في جميع انحاء العالم".
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المناقشة والصياغة التحليلية:
قام الباحث بتصميم وترجمة االستبانة إلى اللغتين اإلنجليزية والصينية ،ثم وجهها الباحث إلكترونيا إلى مصممي الملصق
األكاديميين ،والمهنين ،وطالب الكليات الفنية في الصين ،من خالل اإلرسال عبر مجموعات "الوي تشات" المخصصة لهذه
الفئات حيث تلقت االستبانة استجابة من عدد ( 164ن =  )164شخص لـ  12سؤال غطت محاور البحث األربع بحيث ان
ال يقل عدد األسئلة في المحور الواحد عن ثالثة أسئلة ،كما يلي تفصيليًا في الجدول التالي رقم (:)01
جدول  – 01نموذج االستبانة
رقم السؤال
المحور
 -1المحور األول :تصميم

طب ًقا للمحور المطلق
-1أ

1

الملصق وفق انطباعات
المدن الصينية.

-1ب

2

-1ت

3

-2أ

4

 -2المحور الثاني :تصميم
الملصق بين قضايا البيئة

-2ب

5

العالمية ،والجغرافيا في
الصين.

األسئلة
ان انطباعات مصمم الملصق عن المدن الصينية المختلفة يبدو
هو انطباع واحد.
عندما يكون انطباع المكان داخل الصين له عمق تاريخي ثقافي
ازداد تصميم الملصق ناجحً ا داخل المجتمع الثقافي الصيني.
يمكن استغالل الرموز الشعبية المرتبطة بالمدن الصينية كأحد
منابع اإللهام لدى مصمم الملصق.
يمكن تصميم الملصق ان يشارك في حل قضايا البيئة في
الصين وأيضا في حل قضايا البيئة العالمية.
األنهار في الصين تعد رمز من رموز اإللهام اإلبداعي لدى
مصمم الملصق.
يمكن استخدام اشكال الحيوانات المنقرضة كمصدر لإلبداع

-2ت

6

-3أ

7

-3ب

8

الفني لمصمم الملصق ،وذلك عند التصدي لقضايا البيئة
العالمية.
ان احتفال المجتمع الصيني بسنوية العالقات الدبلوماسية مع
الدول االخرى يعد منبع خصب لإلبداع لمصمم الملصق.
أفضل طريقه إبداعية لمصمم الملصق في الصين عند تصميمه

 -3المحور الثالث:
تصميم الملصق والعالقات

لملصق يعبر عن االحتفال بسنوية العالقات الدبلوماسية بين
الصين والدول الخارجية ،هي محاولة ربط األماكن األثرية
والسياحية في الصين والمتشابهة مع مثيالتها في الدول األخرى

الدبلوماسية الصينية

في التصميم الجرافيكي للملصق كمصدر ابداع.

الخارجية.

عند تصميم ملصقات تحتفل بالعالقات الدبلوماسية السنوية بين
-3ت

9

الصين ودول أخرى ،فإن ربط المعالم األثرية والسياحية الهامة
في الصين بمناطق جذب مماثلة في بلدان أخرى يمكن أن يكون
أداة إبداعية ناجحة لمصممي اإلعالنات.
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 -4المحور الرابع:
تصميم الملصق وقضايا
الصحة في الصين
والعالم.

-4أ

10

-4ب

11

-4ت

12

ابريل 2022

يمكن أن تكون األوبئة واألمراض في العالم مصدر إلهام
لمصممي الملصق  -اثناء فترات التوعية المجتمعية.
لم يؤثر فيروس كورونا المستجد على قافلة اإلبداع التنويري
التي يقودها مصممي الملصق في الصين.
ً
حافزا إلطالق نهر خصب من
يعد فيروس كورونا الجديد
اإلبداع بين مصممي الملصقات في الصين.

تمممممممم حسممممممماب صمممممممدق االسمممممممتبانة علمممممممى عينمممممممة اسمممممممتطالعية عمممممممددها  ،60وثبمممممممات االسمممممممتبانة ،والتحقمممممممق ممممممممن
االتسممممماق المممممداخلي لالسمممممتبانة ،كمممممما تمممممم اسمممممتخدام مقيممممماس ليكمممممرت الخماسمممممي ،حيمممممث أعطيمممممت درجمممممات (-2-1
 ) 5-4-3لالسممممممتجابات (غيممممممر موافممممممق تماممممممما ،غيممممممر موافممممممق ،محايممممممد ،موافممممممق ،موافممممممق تماممممممما) ،وتممممممم اسممممممتخدام
األسممممماليب اإلحصمممممائية التمممممي تتناسمممممب ممممممع طبيعمممممة الدراسمممممة للتحقمممممق ممممممن فروضمممممها باسمممممتخدام برنمممممامج الحمممممزم
اإلحصائية  SPSS Ver.22حيث جاءت النتائج كما يلي:
جدول  – 02التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لآلراء
عينة الدراسة حول المحور األول ( -ن = )164
التكرار
رقم
البند

النسبة

-1أ

االستجابات
غير

غير

موافق

موافق

محايد

موافق

موافق

الوزن

االنحراف الترتيب

تماما ً

النسبي

المعياري

درجة
الممارسة

تماما ً

-1ب
-1ت

ك

32

87

26

15

4

%

19.5

53.0

15.9

9.1

2.4

ك

0

7

32

96

29

%

0.0

4.3

19.5

58.5

17.7

ك

0

0

2

90

72

%

0.0

0.0

1.2

54.9

43.9

المحور ككل

2.22

0.947

3

صغيرة

3.90

0.732

2

كبيرة

4.43

0.520

1

3.51

1.308

كبيرة
ج ًدا
كبيرة

يتضح من الجدول رقم ( )02أن المحور األول من خالل االستبانة جاء بشكل عام بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة (مصممي الملصق األكاديميين ،والمهنين ،وطالب الكليات الفنية في الصين) ،بلغ الوزن النسبي للمحور ككل
( ،)3.51وهو مستوى كبير ،اشتمل على ( )3عبارات ،تراوحت األوزان النسبية من ( )2.22إلى ( ،)4.43حيث حصلت
العبارة (" )3يمكن استغالل الرموز الشعبية المرتبطة بالمدن الصينية كأحد منابع اإللهام لدى مصمم الملصق" على الترتيب
رقم ( ،)1ووزنها النسبي ( ،)4.43وهو مستوى كبير جدا ،وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ً
جدا ويلقى قبول داخل
المجتمع األكاديمي والفني الصيني ،يليها العبارة (" )2عندما يكون انطباع المكان داخل الصين له عمق تاريخي ثقافي ازداد
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تصميم الملصق نجاحً ا داخل المجتمع الثقافي الصيني " على الترتيب رقم ( ،)2ووزنها النسبي ( ،)3.90وهو مستوى كبير،
يليها العبارة ( " )1أن انطباعات مصمم الملصق عن المدن الصينية المختلفة يبدو هو انطباع واحد " على الترتيب رقم (،)3
ووزنها النسبي ( ،)2.22وهو مستوى صغير ،وهذا يعني رفض الفرض األول من فروض البحث ،وقبول الفرض البديل
أي (يوجد عالقة بين تصميم الملصق في الصين وانطباعات المصممين عن المدن الصينية المختلفة) .وهو ما يتضح من
خالل الشكل (.)27

شكل ( )27رسم بياني لمتوسطات عبارات المحور األول

جدول  – 3التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لآلراء
عينة الدراسة حول المحور الثاني ( -ن = )164
التكرار
رقم
البند

النسبة

-2أ

االستجابات
غير

غير

موافق

موافق

محايد

موافق

موافق

الوزن

االنحراف الترتيب

تماما ً

النسبي

المعياري

درجة
الممارسة

تماما ً

-2ب
-2ت

ك

3

9

44

73

35

%

1.8

5.5

26.8

44.5

21.3

ك

0

19

90

45

10

%

0.0

11.6

54.9

27.4

6.1

ك

0

2

32

96

34

%

0.0

1.2

19.5

58.5

20.7

المحور ككل

3.78

0.907

2

كبيرة

3.28

0.748

3

متوسطة

3.99

0.674

1

كبيرة

3.68

1.701

كبيرة

يتضح من الجدول رقم ( )03أن المحور الثاني من خالل االستبانة جاء بشكل عام بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة (مصممي الملصق األكاديميين ،والمهنين ،وطالب الكليات الفنية في الصين) ،بلغ الوزن النسبي للمحور ككل
( ،)3.68وهو مستوى كبير ،اشتمل على ( )3عبارات ،تراوحت األوزان النسبية من ( )3.28إلى ( ،)3.99حيث حصلت
العبارة (" )3يمكن استخدام أشكال الحيوانات المنقرضة كمصدر لإلبداع الفني لمصمم الملصق ،وذلك عند التصدي لقضايا
البيئة العالمية" على الترتيب رقم ( ،)1ووزنها النسبي ( ،)3.99وهو مستوى كبير ،وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ً
جدا
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ويلقى قبول داخل المجتمع األكاديمي والفني الصيني ،يليها العبارة (" )1يمكن تصميم الملصق ان يشارك في حل قضايا
البيئة في الصين وأيضا في حل قضايا البيئة العالمية" على الترتيب رقم ( ،)2ووزنها النسبي ( ،)3.78وهو مستوى كبير،
يليها العبارة (" )2األنهار في الصين تعد رمز من رموز اإللهام اإلبداعي لدى مصمم الملصق" على الترتيب رقم (،)3
ووزنها النسبي ( ،)3.28وهو مستوى متوسط ،وهذا يعني قبول الفرض الثاني من فروض البحث ،أي (أن تصميم الملصق
يمكنه المشاركة في حل قضايا البيئة في الصين والعالم) .وهو ما يتضح من خالل الشكل (.)28

شكل ( )28رسم بياني لمتوسطات عبارات المحور الثاني

جدول  – 04التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لآلراء
عينة الدراسة حول المحور الثالث ( -ن = )164
التكرار
رقم
البند

النسبة

-3أ

االستجابات
غير

غير

موافق

موافق

محايد

موافق

موافق

الوزن

االنحراف الترتيب

تماما ً

النسبي

المعياري

درجة
الممارسة

تماما ً

-3ب
-3ت

ك

0

7

65

68

24

%

0.0

4.3

39.6

41.5

14.6

ك

1

13

65

66

19

%

0.6

7.9

39.6

40.2

11.6

ك

0

6

56

80

22

%

0.0

3.7

34.1

48.8

13.4

المحور ككل

3.66

0.778

2

كبيرة

3.54

0.824

3

كبيرة

3.72

0.739

1

كبيرة

3.64

1.980

كبيرة

يتضح من الجدول رقم ( )04أن المحور الثالث من خالل االستبانة جاء بشكل عام بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة (مصممي الملصق األكاديميين ،والمهنين ،وطالب الكليات الفنية في الصين) ،بلغ الوزن النسبي للمحور ككل
( ،)3.64وهو مستوى كبير ،اشتمل على ( )3عبارات ،تراوحت األوزان النسبية من ( )3.54إلى ( ،)3.72حيث حصلت
العبارة (" ) 3عند تصميم ملصقات تحتفل بالعالقات الدبلوماسية السنوية بين الصين ودول أخرى ،فإن ربط المعالم األثرية
والسياحية الهامة في الصين بمناطق جذب مماثلة في بلدان أخرى يمكن أن يكون أداة إبداعية ناجحة لمصممي اإلعالنات"
539

ابريل 2022

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية – عدد خاص ()4
" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة (تراث – تكنولوجيا – تصميم) "

على الترتيب رقم ( ،)1ووزنها النسبي ( ،)3.72وهو مستوى كبير ،وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ويلقى قبول داخل
المجتمع األكاديمي والفني الصيني ،يليها العبارة (" )1أن احتفال المجتمع الصيني بسنوية العالقات الدبلوماسية مع الدول
األخرى يعد منبع خصب لإلبداع لمصمم الملصق" على الترتيب رقم ( ،)2ووزنها النسبي ( ،)3.66وهو مستوى كبير،
يليها العبارة (" )2أفضل طريقه إبداعية لمصمم الملصق في الصين عند تصميمه لملصق يعبر عن االحتفال بسنوية العالقات
الدبلوماسية بين الصين والدول الخارجية ،هي محاولة ربط األماكن األثرية والسياحية في الصين والمتشابهة مع مثيالتها
في الدول األخرى في التصميم الجرافيكي للملصق كمصدر إبداع" على الترتيب رقم ( ،)3ووزنها النسبي ( ،)3.54وهو
مستوى كبير .وهذا يعني رفض الفرض الثالث من فروض البحث ،وقبول الفرض البديل أي (ان العالقات الدبلوماسية لها
عالقة على قضية االستلهام في تصميم الملصق في الصين) .وهو ما يتضح من خالل الشكل (.)29
جدول  – 05التكرارات والنسب المئوية والمتوسط واالنحراف المعياري لآلراء
عينة الدراسة حول المحور الرابع ( -ن = )164
التكرار
رقم
البند

النسبة

-4أ

االستجابات
غير

غير

موافق

موافق

محايد

موافق

موافق

الوزن

االنحراف الترتيب

تماما ً

النسبي

المعياري

درجة
الممارسة

تماما ً

-4ب
-4ت

ك

1

9

27

98

29

%

0.6

5.5

16.5

59.8

17.7

ك

4

6

46

74

34

%

2.4

3.7

28.0

45.1

20.7

ك

5

28

56

58

17

%

3.0

17.1

34.1

35.4

10.4

المحور ككل

3.88

0.779

1

كبيرة

3.78

0.900

2

كبيرة

3.33

0.979

3

كبيرة

3.66

2.008

كبيرة

شكل ( )29رسم بياني لمتوسطات عبارات المحور الثالث

ويتضح من الجدول رقم ( )05أن المحور الرابع من خالل االستبانة جاء بشكل عام بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة (مصممي الملصق األكاديميين ،والمهنين ،وطالب الكليات الفنية في الصين) ،بلغ الوزن النسبي للمحور ككل
( ،)3.66وهو مستوى كبير ،اشتمل على ( )3عبارات ،تراوحت األوزان النسبية من ( )3.33إلى ( ،)3.88حيث حصلت
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العبارة (" )1يمكن أن تكون األوبئة واألمراض في العالم مصدر إلهام لمصممي الملصق – أثناء فترات التوعية المجتمعية"
على الترتيب رقم ( ،)1ووزنها النسبي ( ،)3.88وهو مستوى كبير ،وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ويلقى قبول داخل
المجتمع األكاديمي والفني الصيني ،يليها العبارة (" )2لم يؤثر فيروس كورونا المستجد على قافلة اإلبداع التنويري التي
يقودها مصممي الملصق في الصين" على الترتيب رقم ( ،)2ووزنها النسبي ( ،)3.78وهو مستوى كبير ،يليها العبارة ()3
ً
حافزا إلطالق نهر خصب من اإلبداع بين مصممي الملصقات في الصين" على الترتيب رقم
" يعد فيروس كورونا الجديد
( ،)3ووزنها النسبي ( ،) 3.33وهو مستوى كبير .وهذا يعني رفض الفرض الرابع من فروض البحث ،وقبول الفرض
البديل أي (ان األوبئة واألمراض مثل جائحة الكورونا لم تؤثر تأثير سلبي على ابداع مصممي الملصق في الصين) .وهو
ما يتضح من خالل الشكل (.)30

شكل ( )30رسم بياني لمتوسطات عبارات المحور الرابع

والشكل ( )31يفسر نتائج الرسم البياني لمتوسطات عبارات المحاور األربعة:
 .1حيث حصلت عبارات المحور الثاني الخاصة "بقضايا البيئة العالمية ،والجغرافيا في الصين" على أعلى متوسط عبارات
في المحاور األربعة (المستوى األول).
 .2يليه عبارات المحور الرابع الخاصة "بقضايا الصحة في الصين والعالم" على المستوى األقل (المستوى الثاني).
 .3يليه عبارات المحور الثالث الخاصة "بالعالقات الدبلوماسية الصينية الخارجية" على المستوى األقل (المستوى الثالث).
 -5يليه عبارات المحور األول الخاصة "بانطباعات المدن الصينية" (وهو المستوى الرابع واألخير في هذه الدراسة).

شكل ( )31رسم بياني لمتوسطات عبارات المحاور األربعة
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النتائج:
من خالل الدراسة السابقة تبين أن:
 .1أثرت البيئة الصينية على تصميم الملصق وموضوعاته المتعددة بما يعتمد على الموروث الثقافي والحضاري واألبعاد
الخاصة بجغرافيا الصين والتنوع البيولوجي بها ،وغيرها من محددات ،منها :تعدد واختالف انطباعات مصمم الملصق عن
المدن الصينية المختلفة أدى ذلك الى تعدد الرؤى التصميمية وتنوعها وبذلك فقد تم رفض الفرض األول من فروض البحث،
وقبول الفرض البديل أي ان تصميم الملصق يعتمد على انطباعات المدن الصينية المختلفة ألنها تعد من أحد مصادر اإلبداع
لديه.
" .2يمكن استغالل الرموز الشعبية المرتبطة بالمدن الصينية كأحد منابع اإللهام لدى مصمم الملصق" حيث جاءت بشكل
جدا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ً
عام بمستوى كبير ً
جدا ويلقى قبول داخل المجتمع
األكاديمي والفني الصيني.
 .3قبول الفرض الثاني من فروض البحث ،أي (أن تصميم الملصق يمكنه المشاركة في حل قضايا البيئة في الصين
والعالم).
 " .4يمكن استخدام أشكال الحيوانات المنقرضة كمصدر لإلبداع الفني لمصمم الملصق ،وذلك عند التصدي لقضايا البيئة
العالمية" حيث جاءت بشكل عام بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ويلقى
قبول داخل المجتمع األكاديمي والفني الصيني.
 .5رفض الفرض الثالث من فروض البحث ،وقبول الفرض البديل أي (ان العالقات الدبلوماسية لها عالقة على قضية
االستلهام في تصميم الملصق في الصين).
" .6عند تصميم ملصقات تحتفل بالعالقات الدبلوماسية السنوية بين الصين ودول أخرى ،فإن ربط المعالم األثرية والسياحية
الهامة في الصين بمناطق جذب مماثلة في بلدان أخرى يمكن أن يكون أداة إبداعية ناجحة لمصممي اإلعالنات" حيث جاءت
بشكل عام بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ويلقى قبول داخل المجتمع
األكاديمي والفني الصيني.
 .7رفض الفرض الرابع من فروض البحث ،وقبول الفرض البديل أي (ان األوبئة واألمراض مثل جائحة الكورونا لم تؤثر
تأثير سلبي على ابداع مصممي الملصق في الصين) .حيث انه "يمكن أن تكون األوبئة واألمراض في العالم مصدر إلهام
لمصممي الملصق  -أثناء فترات التوعية المجتمعية" حيث جاءت بشكل عام بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ويلقى قبول داخل المجتمع األكاديمي والفني الصيني ،وأكد على ذلك استجابات العينة
بأنه " لم يؤثر فيروس كورونا المستجد على قافلة اإلبداع التنويري التي يقودها مصممي الملصق في الصين" ،وكذلك "يعد
ً
حافزا إلطالق نهر خصب من اإلبداع بين مصممي الملصقات في الصين" حيث جاءت بشكل عام
فيروس كورونا الجديد
بمستوى كبير من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة وهذا يدل على أن هذا االتجاه كبير ويلقى قبول داخل المجتمع األكاديمي
والفني الصيني.
 .8من خالل قبول مشاركة الباحث في الصين والتي تم عرضها بالبحث استطاع مصمم اإلعالن المصري اختراق المجتمع
الفني واألكاديمي الصيني من خالل تصميم ملصقات والمشاركة بها في هذه الفعاليات الفنية الموجودة داخل الصين ،وقام
بعرض حلوله التصميمية والتي عرضت ونشرت بالفعل داخل المجتمع الصيني.
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 .9أمكن وضع تصور عام لموضوعات تصميم الملصق الحالية في الصين إلى أربع مجموعات والتي اشتملت على محاور
البحث الرئيسية وهذا ال ينفى وجود محاور آخرى تستلزم المزيد من اإلبحاث في هذا اإلتجاه ،وذلك بهدف سرد بعض أوجه
النشاطات ذات الصلة بتصميم الملص داخل المجتمع الصيني فيما يطلق عليه "بنهضة الملصقات" في الصين؟

التوصيات:
 -1يجب تشجيع الطالب في اقسام اإلعالن بكليات الفنون التطبيقية بجمهورية مصر العربية على ربط انطباعات المدن
المختلفة المصرية ،واستغالل الرموز الشعبية المرتبطة بالمدن المختلفة المصرية كأحد منابع اإللهام لدى مصمم الملصق،
واخراجها في عدة ملصقات يمكن من خاللها الترويج للبلد والسياحة وما الى ذلك.
 -2يجب زيادة الحمالت اإلعالنية باستخدام ملصقات توعوية من وزراه البيئة المصرية واسنادها للمتخصصين ألنها يمكن
ان تشارك في حل كثير من قضايا البيئة مثل الجفاف والتصحر ،والتلوث بجميع اشكاله وغيرها من القضايا البيئية.
 -3يمكن استخدام أشكال الحيوانات المنقرضة كمصدر لإلبداع الفني لمصمم الملصق المصري ،وذلك عند التصدي لقضايا
البيئة العالمية.
 -4ان العالقات الدبلوماسية لها عالقة على قضية االستلهام في تصميم الملصق في الصين لذا يجب على طالب قسم
اإلعالن في كليات الفنون التطبيقية في مصر ان يستلهموا افكارً ا تصميمية من خالل االحتفاليات بإقامة عالقات دبلوماسية
بين مصر والدول الخارجية وذلك بهدف استثارة اإلبداع لدى الطالب والمصممين المصريين من جهة ،ومن جهة آخرى
القاء الضوء على أهمية ذلك على المستوى الثقافي والدبلوماسي.
 -5محاولة ربط المعالم األثرية والسياحية الهامة في مصر بمناطق جذب مماثلة في بلدان أخرى حيث يمكن أن يكون ذلك
أداة إبداعية تصميمية ناجحة لمصممي اإلعالنات وطالب اقسام اإلعالن بكليات الفنون التطبيقية المصريين وذلك في
احتفاليات العالقات الدبلوماسية بين مصر والعالم الخارجي.
 -6ان األوبئة واألمراض مثل جائحة الكورونا لم تؤثر تأثير سلبي على ابداع مصممي الملصق في الصين ،فيجب على
مصممي اإلعالن وطالب اإلعالن المصريين ان يتصدوا لألمراض بتصميم ملصقاتهم التوعوية عن كافة األوبئة واألمراض
وان تسند وزارة الصحة إليهم تكلي ًفا بتصميم تلك الملصقات سواء طالب أقسام اإلعالن من كليات الفنون التطبيقية تحت
اشراف اساتذتهم وكذلك وخريجيه.
اقتراحات للبحث المستقبلي :اجراء المزيد من األبحاث في هذا االتجاه ،والتي توضح الرؤية لتصميم الملصق في دول شرق
آسيا ،وليس في الصين فقط ،لكشف المزيد من العالقات التي يمكن استثمارها في اإلبداع التصميمي للملصق ويمكن االستفادة
منها في جمهورية مصر العربية وذلك بهدف ربط األبحاث بالواقع الفعلي بجمهورية مصر العربية.
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