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  :Abstractملخص البحث 

ز یمكن إن اإلبداع مزیج من القدرات واالستعدادت والخصائص الشخصیة للفرد التي إذا ما ُوجدت في مناخ ُمحف 
رد أو  رات الف بة لخب دة بالنس یلة ومفی ات أص ى نتاج ؤدي إل ة لت ات العقلی ى بالعملی ره وترق ع عناص ل م أن تتفاع

فتتزاید الحاجة لخلق مناخ إبداعى یساعد على تكوین القدرات اإلبداعیة وتنمیتھا و ، المؤسسة أو المجتمع أو العالم
ب ، لمجتمع المصرىیساعد على خلق تقبل عام للتعبیر اإلبداعى فى ا فكل لحظة من لحظات الحیاة لإلنسان مطال

ً وأن یتقبل إبداع األخرین ویشجعھ ویحفزه بدون انتقاد غیر بناء.   فیھا أن یكون مبدعا
ر ى مص مم اإلعالن ف ا مص رض لھ ى یتع داعى الت اخ اإلب ات المن وع معوق كل ون ، وبسبب مشكلة عدم معرفة ش

د ، تلك العوامل والمواقف المعوقة للمناخ اإلبداعى لمصمم اإلعالنیحاول البحث إلقاء الضوء على بعض  ى ق الت
وعندما یتجنب مصمم اإلعالن تلك ، تكسر طموحھ فى االستمرار والتطلع إلى إبداعات أوسع فى تصمیم اإلعالن

ھ وتزداد ثق، المعوقات  یتوفر المناخ اإلبداعى المناسب للعملیة اإلعالنیة فتنمو روح اإلبداع لدیھ تھ بنفسھ وبقدرات
دى  وب ل اع المطل رك االنطب ة ویت جیج المنافس تحم ض تطیع أن یق الة ویس ز باألص داعى یتمی الن إب ذ إع ى تنفی ف

األول ھو المصمم بمختلف خصالھ ، وتعتمد معوقات المناخ اإلبداعى على محوریین رئیسیین الجمھور المستھدف.
  لنفسیة وسماتھ الشخصیة ....وغیرھا.المعرفیة والوجدانیة ودوافعھ الخاصة واتجھاتھ ا

ورھا ة بمختلف ص ة الحیاتی روف الموقفی ة و الظ ة المحیط و البیئ انى فھ ا المحور الث ع ، أم رة والمجتم ل األس مث
  والمؤسسات الثقافیة والتربویة واالقتصادیة واإلعالمیة  وغیرھا بكافة مستویاتھا وأنوعھا المختلفة .

ةویتم عرض بعض النماذج اإلعالن  د من ، یة المحلیة والعالمیة التى یتوفر بھا بعض العناصر اإلبداعی ى نؤك حت
  خاللھا على أھمیة اإلبداع وكیفیة استخدامھ فى اإلعالن بطرق مختلفة تناسب الھدف الرئیسى من اإلعالن .

دع ق بشخصیة المب ة تتعل داع فردی ة اإلب د تكون عملی ھ ق رتبط ، وأفادت نتائج البحث إلى أن ا ت ً لكنھ ا ً وثیق ا ارتباط
ا ، فإذا لم یحتضنھا بجمیع فئاتھ ومؤسساتھ وأنظمتھ، بمجتمعھا ئ لھ ین، ویھی ة الالزمت ة والعنای ا الرعای وفر لھ وی

ى  عى إل المناخ المناسب واألجواء الصحیة الضروریة لنمائھا، ضعفت واضمحلت وانتھت. فمسؤولیة أي أمة تس
  ال أن تنتظرھم حتى یبحثوا ھم عنھا.، عین من أبنائھاالرقي والتقدم الحضاریین، أن تبحث عن المبد
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  :Introductionمقدمة 
یعتبر اإلبداع من أكثر القدرات اإلنسانیة حاجة الى ضرورة توافر 

والتى تشجع وتحفز القدرات ، لمناخ الذى تتم فیھلعناصر إیجابیة 
اإلبداعیة على الظھور، ذلك المناخ الذى یقصد بھ كل الظروف 

ورھا، فى أى مجال من مجاالت النشاط الحیاتیة بمختلف ص
والتى یمكن أن تیسر اإلبداع أو تعوقھ أو تكبل الطاقات ، اإلنسانى

ً إدراكاتھ الخاصة لھذه البیئةأوالتى تشكل ، اإلبداعیة لألفراد ، یضا
ھذه البیئة بجمیع عناصرھا تمثل الحاضنة للظاھرة  وتعتبر

  اإلبداعیة وبدونھا تنعدم الفرصة لإلبداع.
عتبر اإلبداع من أشھر المصطلحات المستخدمة فى مجال وی

ً ما یطلق علیھا إبداعیة واألشخاص ، اإلعالن حیث اإلعالنات غالبا
وھناك ، الذین یقومون بإعداد اإلعالنات یعرفون بأنھم مبدعون

الكثیر من االھتمام یتركز على مفھوم اإلبداع وربما یكون السبب 
یرون أن ذلك التحدى الذى یواجھھ فى ذلك ھو أن الكثیر من الناس 

القائمون بإعداد الرسالة اإلعالنیة ھو تحدى إبداعى، وأن مھمتھم 
ھى تحویل كل المعلومات الخاصة بصفات المنتج ومنافعھ وخطط 
التسویق وبحوث المستھلك وأھداف االتصال إلى سیاق إبداعى 

  یقوم بإحیاء الرسالة اإلعالنیة.
اعى للعملیة اإلعالنیة بما یتضمنھ من وحین یتوافر المناخ اإلبد

إطار عام داعم لعملیة اإلبداع ومؤمن بھ كقیمة أساسیة لتطور 
وتحدیث المجتمع، وفریق إعالنى یتمتع بمھارات خاصة ورغبة 
دائمة فى التجدید الوظیفى لتطویر المجال اإلعالنى، وعمالء 

من  مدركین ومقدرین لقیمة اإلبداع ویتوافر لدیھم جرأة نابعة
االقتناع بضرورة ترك مساحة كافیة من الحریة لفریق اإلعالن 
ألداء دوره وإطالق إبداعاتھ، وجمھور مقدر لمحاوالت تقدیم أفكار 
جدیدة لھ، ومتغیرات تسویقیة فعالة تساعد على إثراء ونجاح العمل 
اإلبداعى ...حین تتوافر ھذه العوامل وغیرھا من العناصر الممھدة 

ن أن نتحدث عن بدأ رحلة اإلعالن نحو اإلبداع بما فیمك، لإلبداع
تتضمنھ من خطوات تبدوا متتالیة وإن كانت متداخلة فى الواقع 
الفعلى كأجزاء من عملیة متكاملة یمكن أن توفر االختالف والتمیز 
ً لدقة المدخالت اإلبداعیة وبراعة  بین حملة إعالنیة وأخرى وفقا

اسات وجود عقبات وعوائق كثیرة وأظھرت العدید من الدر التنفیذ .
وتتسم ھذه ، ومتنوعة تقف فى طریق ظھور المناخ اإلبداعى

المعوقات والمشكالت اإلبداعیة بسمات معینة تمیزھا عن غیرھا 
من الممارسات األخرى ،وعادة ما یتمتع المصمم المبدع بسمات 

، معینة تساعده فى تحدید وتشخیص وحسن معالجة المعوقات
مت المعالجة وفق المنھج والممارسات العلمیة وخاصة إذا ت

  للمجھودات اإلبداعیة .
   : Statement of the problemمشكلة البحث 
  :اإلجابة عن التساؤل األتى  تدور حول مشكلة البحث

ما ھى معوقات المناخ اإلبداعى فى مصر التى تؤثر بالسلب  -
  ع ؟على مصمم اإلعالن إلخراج نماذج إعالنیة تتمیز باإلبدا

  :Objectivesھدف البحث 
معوقات المناخ اإلبداعى لمصمم اإلعالن فى  وتعریفدراسة  -
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  مصر ومدى تأثیرھا علیھ.
  :  Methodologyمنھج البحث

 لبناء المعلومات جمع علي القائم الوصفي المنھج البحث یتبع
بغرض  التحلیلیة، من النماذج بعدد ودعمة للبحث النظري االطار

قات المناخ اإلبداعى فى مصر على مصمم معرفة تأثیر معو
 اإلعالن .

  المناخ اإلبداعى :
یقصد بالمناخ اإلبداعي البیئة التي یقع فیھا اإلبداع باعتباره ظاھرة 
اجتماعیة وذات محتوًى حضاري وثقافي، وبھذا المعنى یمكن 
النظر لإلبداع كشكل من أشكال القیادیة التي یمارس فیھا المبدع 

 ً ً شخصیا ً على اآلخرین، وإن تقبل مجتمع ما تأثیرا  واضحا
واعترافھ بقیمة وأھمـیة عمل ما شرط أساسي لتفرید ھذا العمل 

 ).3ص، 13وإبرازه في سجل الحضارة اإلنسانیة (
إن الظاھرة اإلبداعیة لیست مجرد عملیة إبداعیة كما إنھا لیست 
ً أسا لیب مجرد فرد مبدع أو ناتج إبداعى بل إنھا كل ذلك وھى إیضا
ثقافیة وإعالمیة وعالقات إجتماعیة وممارسات سیاسیة ونظم 
إداریة بحیث أنھ عندما یتوفر مناخ (نفسى، ثقافى، اجتماعى، 

فسوف تنمو روح ، سیاسى، اقتصادى) یساعد ویشجع اإلبداع
اإلبداع فى جمیع المجاالت الفكریة وسوف تتحق ظاھرة إبداعیة 

  .) 275ص، 2على درجة معینة من التفوق(
عالقة المناخ بباقى مكونات  عن یعبر )1شكل ( الرسم التوضیحىو

  .اإلبداع 

  معوقات المناخ اإلبداعى:
نحن بحاجة لمعرفة ما ھى العقبات واألسباب التى تمنع وتعوق 
المناخ اإلبداعى ،حتى نستطیع تحدیدھا ودراستھا للتغلب علیھا 

لى یوضح والشكل التا، وتوفیر مناخ مناسب للعملیة اإلبداعیة
األشكال المختلفة لمعوقات المناخ اإلبداعى التى من الممكن أن 

  یواجھا المصمم فى حیاتھ.

  
 ) مكونات اإلبداع 1شكل رقم (

  
 معوقات اإلبداع )2شكل رقم (

  وتنقسم معوقات المناخ اإلبداعى لمصمم اإلعالن إلى :  
  :الُمناخ اإلبداعى الداخلیة أوالً: معوقات 

  یة:ذات معوقات  .أ
یعتبر ھذا العائق من أكثر عوائق المناخ اإلبداعي صعوبة ،فإنھ 
یعنى أن یقوم المصمم من تلقاء نفسھ بوعى أو بدون وعى بفرض 

ً منا یذھب ، قیود لم تفرض علیھ لدى تعاملھ مع المشكالت وكثیرا
إلى اختیار نمط معین للنظر إلى األشیاء ثم یرتبط بھذا النمط فترة 

ى عنھ ،كذلك قد یسعى البعض إلى افتراض أن طویلة و ال یتخل
ً للمشكالت یجب البحث عنھ   ). 319ص، 5( ھناك حال

 ویتمثل فى(الخوف من   ھو الحاجز رقم واحد لإلبداع : الخوف
الفشل، الخوف من السخریة، الخوف من اتخاذ القرار، الخوف 

الخوف من ، من الوقوع في الخطأ، الخوف من المخاطرة
 من القیادة العلیا، الخوف من المجھول)  التغییر، الخوف

 17( عدم معرفة قیمة الوقتو، عدم الشعور باألمان والحریة ،
p1( . 

 حسیة :  معوقات  .ب
أو ، وھي العقبات التي تمنع المصمم من إدراك واضح للمشكلة

وإن الخبرة المحدودة ، عدم معرفة المعلومات الالزمة لحل المشكلة
ً عدم ، لة إال من زاویة واحدةللمصمم تجعلھ ال یرى المشك وأیضا

أستخدامھ لحواسھ الخمسة فى حل المشكالت بطریقة سلیمة، 

وأثبتت بعض االختبارات الجرافیكیة التالیة أنھ عندما یقع المصمم 
ومن الممكن أن ینخدع فى ، فى ھذه العقبات ال ینظر لألشیاء بدقة

  ). p24، 19تحدید بعض األشكال (
 : ناخ اإلبداعى الخارجیة المُ ثانیاً: معوقات 

فیقصد بھ مختلف المتغیرات والمعوقات الموجودة فى البیئة 
المحیطة، مما یمكن أن یؤثر في قدرة الفرد على األداء اإلبداعي، 

ویتمثل فى ، أو على كفاءتھ في حل المشكالت بطریقة إبداعیة
  :  )2ص، 6(النقاط التالیة 

 : معوقات المناخ اإلبداعى األسرى . 1
المعوقات الناتجة عن الظروف األسریة السیئة المختلفة وعدم  إن

تشجیع وتقدیر األھل للمبدعین واتباع األسرة لطرق تربویة 
كعدم احترام رأى الطفل المبدع والعادات والتقالید التى ، خاطئة

تكره التجدید والعقوبات والتأنیب وتركیز األھل على ضرورة 
یجعل الطالب یركز على المواد  الحصول على الدرجات العالیة مما

فالطفل الذى ینشأ فى ). 98ص، 15الدراسیة على حساب اإلبداع (
ھذا ، أسرة تتخذ العقاب البدنى ومن القھر والتسلط أسالیب للتنشئة

ً للثقة فى نفسھ ً یتھیب المبادرة والمبادأة، الطفل ینشأ فاقدا ، خائفا
ً علی ً إلى داخل ذاتھ منطویا ً منسحبا غیر ، تنقصھ المرونة، ھامتواكال

ً فى استجابتھ ومن ثم ، قادر على تقبل اآلخر والتسامح معھ متطرفا
 تنعدم فیھ قدرات اإلبداع وإمكانات اإلبتكار وتخمد فیھ استعداتھما



A Study on Creative Climate Barriers in Egypt and their Impact on Advertising Designer  Tamer Abdtelatif et al 
 

International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1253-1260 1353 
 

   ).163،ص 3(
  معوقات المناخ اإلبداعى التربوى : . 2

 یعتبر المناخ التربوى البیئة الثانیة التى یواصل اإلنسان فیھا نموه
لذلك فنحن فى ، ویتم إعداده خالل مراحل تعلیمیة للحیاة المستقبلیة

أمس الحاجة إلى ثورة فى النظام التعلیمى إلعداد جیل قادر على 
مواجھة تحدیات المستقبل ویملك استقاللیة الفكر و الرأى ویتسلح 

  بالفكر اإلبداعى والمعرفة الصحیحة التى تنمى روح اإلبداع.
من بلدان العالم الثالث قائم فى كثیر من األحیان فالتعلیم فى كثیر 

على حشو األدمغة باآلف الكلمات والمعلومات والقوانین 
وال ، والتعریفات لتطیر وتتبخر فور االنتھاء من أداء االمتحان

یبقى إال الجھل والفراغ والعجز ،وھنا یقع الظلم البین على الطالب 
ً مضادات ، رالذى وھبھ هللا نعمة اإلبداع واالبتكا ألنھ یتجرع یومیا

ولم نحسن استغالل مواھبھ، وال ، لإلبداع داخل مناخھ التربوى
   .)69ص، 7(وظفنا إمكاناتھ بالصورة التى ترضیھ وترضینا

وتنقسم معوقات المناخ التربوى إلى معوقات المناخ اإلبداعى فى 
بالمعلم وبالمناھج ، والمدرسة (باإلدارة المدرسیة، الحضانة

  .)139ص، 14بالبحث العلمى( و، وبالجامعة، اسیة)الدر

     
  ) 3شكل رقم (

وقد قامت شركة شیبسى بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى 
)wfp) تحت شعار (الغذاء من 3) بعمل حملة إعالنیة شكل رقم   (

شھور، لمساعدة األطفال  6لمدة  2013أجل التعلیم) فى مصر سنة 
األسرة من المواد  احتیاجات، وتوفیر على البقاء في المدارس

الغذائیة وغیرھا من المتطلبات، حیث یعتبر سوء األحوال المادیة 
لألسرة معوق أساسى للمناخ التعلیمى ،وكانت الفكرة ھي تحویل 
شكل عبوة شیبسي المعروفة إلى حقیبة مدرسیة توضع على الظھر 

.  
 :معوقات المناخ اإلبداعى االجتماعى  . 3

ن نعالج معوقات اإلبداع بصورة وافیة فال یكفي أن إذا أردنا أ
بل التوسع إلى المدرسة و الحى و ، نتوقف عند حدود األسرة فقط
و یتفاعل مع عناصرھا البشریة و ، المدینة التى ینشأ فیھا الفرد

فالبد من تناول الموضوع ضمن اإلطار ، المادیة و المعنویة
النامیة تحتاج إلى جھود  فإن مجتمعات الدول. األوسع وھو المجتمع

خالقة لمواجھة مشكالتھا المتعددة في جمیع المجاالت االجتماعیة 
واالقتصادیة والسیاسیة، وھذا ال یأتى إال من خالل التعرف على 

 .)178ص، 11(المعوقات اإلبداعیة االجتماعیة و غیرھا و إزالتھا

ً فى أى مجتمع تس ود فإن المناخ اإلبداعى یصعب أن یجد لھ حظا
والموانع واتجاھات ، فیھ االتجاھات التسلطیة وكثرة الضوابط

ووجود ، والسماح بنسبة ضئیلة من الخصائص الفردیة، االمتثال
  ).102ص، 15نظام دیمقراطى محدد أو إنعدام وجوده(

) بمصر سنة White Angel Foundationقامت مؤسسة (
 فیوضح، بعمل حملة للتوعیة بمخاطر عمالة األطفال 2010

) إن من معوقات المناخ االجتماعى عمل 4اإلعالن شكل رقم (
األطفال فى سن صغیر، الذى یكون لھ نتائج سلبیة على الطفل 

وقامت ھذه المؤسسة بعمل دراسة على المجتمع ، والمجتمع كلھ
ملیون طفل في مصر یعملون فى سن  2.7المصرى فوجدت أن 

بل ھم ، طفولتھم الطفولة ولیس لدیھم الحق باالستمتاع بمرحلة
  یكبرون قبل أوانھم كماھو موضح فى اإلعالن.

  النفسي: اإلبداعيالمناخ  معوقات . 4
ً بالغ األھمیة فإن الجوانب النفسیة ، تلعب المعوقات النفسیة دورا

ونجد أن ھناك ، للمصم إما أن تساعده أو تعوقھ على اإلبداع
اف معوقات عاطفیة (انفعالیة) والتى تتعارض مع حریة استكش

ومعالجة األفكار مثل عدم القدرة على تحمل الغموض وعدم القدرة 
واإلضطھاد  على التمییز بین الحقیقة والخیال والشعور بالعزلة

والتشاؤم والیأس وعدم ، الغضب المفرط، والقلق، والكراھیةو
 . )p55,18( الرغبة نحو تغییر الوضع الراھن

  معوقات المناخ اإلبداعي السیاسي : . 5
لمعوقات السیاسیة في النظام السیاسى و ما یعملھ من تربیة تتمثل ا

على اإلمتثال للمعاییر السائدة فى جمیع المدخالت وھذه المعاییر 
ً للتفكیر  تحد من احتماالت التخیل والتوقع وبالتالى تضع حدودا
اإلبداعى، وإن وضع تلك الحدود یؤثر على مقدار اإلنتاج الفكرى 

لحریة ومدى مقدار توافرھا من أولى المبتكر حیث إن إتاحھ ا
مدعمات العملیة اإلبداعیة، حیث تفتقر بعض المجتمعات إلى 
الخیال السیاسي وتختفى الرغبة في الحلم بالتطور، و سببھ ھو 

وعدم السماح  اإلستسالم الكامل لھموم و متطلبات الحاضر الیومیة،
   ).163ص، 7بحریة التفكیر والتعبیر عن الرأى واإلبداع (

 معوقات المناخ اإلبداعى االقتصادى : . 6
إن احتیاجات المصمم المبدع وما یرغب فیھ من أجھزة وتقنیات 
حدیثة تسھم فى إعاقة المناخ المناسب لإلبداع، فإن ذلك یرتبط 
بالجوانب االقتصادیة والتى إذا لم تتوفر بالمقدار المناسب تؤدى 

إن المعوقات ف، إلى إعاقة المناخ اإلبداعى والفكر اإلبداعى
فقد ، االقتصادیة ترتبط بالنواحى المادیة الالزمة للعملیة اإلبداعیة

یحتاج المصمم المبدع إلى مقدار من األموال لتنفیذ أفكاره و كذلك 
فیحتاج المبدع عند إبداعھ ، مناخ مناسب یتفق مع ما یرید إبتكاره

 ألي شئ جدید إلى بعض األدوات و كذلك المعدات التى یستخدمھا
، في إعداد ما أبدعھ وھذا بصفة عامة یرتبط بالجوانب االقتصادیة

حیث قد یستثمر الفرد ، ولعل الجوانب االقتصادیة تؤثر بشكل كبیر
المبدع قدرتھ اإلبداعیة في محاولة سد النقص المادي أو 

  ). 216ص، 9وھذا یفقد المجتمع الكثیر (، االقتصادي الخاص

      
  )4شكل رقم (

عیة مصطفى حسنى بالتعاون مع مؤسسة (عمار األرض) قام الدا
)، لمساعدة كل بیت فقیر فى 2012بعمل مشروع نھر الخیر عام (

لكى یعیشوا حیاة ، لتخفیف معاناة تلك األطفال و، توصیل المیاه لھ

فیوضح اإلعالن تأثیر المعوقات االقتصادیة حیث ینشغل ، كریمة
  اإلبداع . علىلتالى یفقد قدرتھ الفرد بتوفیر احتیاجاتھ الیومیة، وبا
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  )5شكل رقم (

  معوقات المناخ اإلبداعي الثقافي : . 7
ً إما في إعاقة المناخ  تلعب العوامل الثقافیة السائدة في المجتمع دورا

وتشكل الحواجز الثقافیة نتیجة لتأثیر المجتمع ، اإلبداعي أو لتنمیھ
، تقدات معینةوترغمھ على االلتزام بقواعد ومع، على المصمم

المناخ  افتقادمما ینتج ، وتسمى ھذه الحواجز الثقافیة بالمحرمات
 ) .p55، 18الثقافى للتفرد واإلبداع( 

والحقیقة أن نقص التدریب والتمییز العرقي والطبقي والطائفي 
والدیني وعدم المساواة والتفریق بین اإلناث والذكور وانتشار 

وعدم تجاوز الفجوة بین ، الجریمة كثقافة سائدة في المجتمع
األجیال وانتشار األمیة والجھل واإلیمان بالسحر والشعوذة 
والتمییز بین الناس على أساس اللون كسیادة الجنس األبیض على 
األسود... الخ كلھا عوامل مسؤولة عن قتل المناخ الثقافي اإلبداعي 

  ).126ص، 8في مھده (
  ھیري:     معوقات المناخ اإلعالمى واالتصال الجما . 8

ً محرفة ومنحازة حول  نجد أن وسائل اإلعالم العربى تنشر صورا
و تقدم ، وتحجب من النشر معلومات ھامة، الظروف المحیطة بنا

وتلھى اإلنسان عن واقعھ وعن ، ثقافة المتعة التى تزیف الوعى
ً بتوجیة األنظار نحو مجموعة ، قضایاه المصیریة وال تھتم كثیرا
األمر الذى ترتب علیھ تضاؤل فرص ظھور ، یةالتحدیات المجتمع

فما یتم تقدیمھ فى وسائل اإلعالم ، اإلنجازات اإلبداعیة المتباینة
المختلفة سواء مرئیة أو مقروءة ال تساعد على توفیر المناخ 

  . )182ص، 11 (المناسب لإلبداع 
ة إلى ذلك إن ما یقدم للفرد عبر أجھزة اإلعالم و القنوات باإلضاف

الثقافیة التي تخاطب الفرد تركز على الفرد العادي ،على أساس أن 
الفرد المبدع لیس بحاجة إلى رعایة و إن لدیھ من المواھب التي 

، تنمو بذاتھا وبالكیفیة التي تمكنھ من التفوق و اإلبداع دون صعوبة
  ):216ص، 9تى(ومثال على ذلك اآل

ویالحظ أن معظم ، تركیز األضواء على اإلبداع الفنى واألدبى -
الكرة  عبىالبرامج تستضیف أھل الفن وأھل الطرب وال

 .ویھمل اإلبداع الفكري والعلمى، ورجال األعمال
تجعل من اإلعالنات  التركیز على سیاسة إعالنیة غیر واعیة -

ى المغریات المقدمة إلى المواطنین دعوة إلى اإلسراف ف
الخاصة بالسلع االستھالكیة الترفیھیة التى تفسد عقول أوالدنا 
ً فى صراع نفسى وحب التنافس فى االقتناء  وتجعلھم دائما

   ).236ص، 7المادى (
أجھزة اإلعالم فى أغلب األمم تطرح قضیة معینة وتحلھا فى  -

وھذه الطریقة ال تجعل الجمھور یجتھد ، نفس الرسالة اإلعالمیة
ً لھذه القضیة (فى   ).143ص، 14التفكیر حتى یضع حلوال

 
  )5شكل رقم (

بعمل إعالن تدعم فیھ النادى  2013قامت شركة جھینة بمصر عام 
، وتذكر أنھا وقفت بجانبھ فى جمیع إنجازاتھ وبطوالتھ، األھلى

یوضح ھذا اإلعالن فكرة التركیز اإلعالمى على اإلبداعات و
  . ألخرى من اإلبداعالریاضیة وإھمال المجاالت ا

 : (Physical climate)معوقات المناخ الفیزیقي،  . 9
ویُقصد بھ مختلف عناصر البیئة الفیزیقیة أو المادیة المحیطة 
بالفرد، وكل ما تیّسره أو تُعوقھ من ُسبُل، ومن تقنیات، ومن 
مساحات مكانیة مواتیة ألنشطة الفرد المختلفة، وما تتیحھ من تأكید 

  صیاتھ بصورة ما.أو حمایة لخصو
ویوضح الجدول التالى عناصر بیئة العمل المادیة التي تؤدى 
لإلبداع ،والتى إذا لم تتوفر لمصمم فسوف یعمل فى مناخ معوق 
لقدراتھ اإلبداعیة، فیرتبط المزاج اإلیجابي لإلبداع في بیئة العمل 

وعند انخفاض مستوى تصمیم بیئة العمل ، بھذه العناصر التالیة
  ).p721, 20( ینخفض بالتالى نسبة األداء اإلبداعي لھ، المادیة

  

  )عناصر بیئة العمل المادیة1جدول رقم (

  وصفھ  العنصر  
  األثاث والمفروشات  1

Furniture  
ً ،زادت  مثل الكراسي والطاوالت والدوالیب التي یتم وضعھا في مكان العمل، فإذا كان قطع األثاث والمفروشات قلیال

 مكان العمل، مما یعطى مساحة للعین للراحة .نسبة الفراغ فى 
  النباتات والزھور فى األماكن المغلقة  2

Indoor plants/flowers  
مثل النباتات والزھورالطبیعیة التى یتم وضعھا في مكان العمل، والتى تخفف من الضغط النفسى والعصبى المتواجد 

 ب اإلنسان وسمعھ وبصره .لدى المصمم ،حیث انھا لھا تأثیر إیجابى فى راحھ أعصا
  األلوان الھادئة  3

Calming colors  
مثل األلوان التي توفر االسترخاء والھدوء وتعطى االحساس باألمان مثل األخضر، األزرق، و األزرق المائل 

  للبنفسجي، فتلك األلون تساعد على ظھور األداء اإلبداعى .
  األلوان الملھمة  4

Inspiring colors  
ان التي تساعد على تحفیز الخبرات وتثیر البھجة فى جو العمل وھم األصفر،البرتقالي، الوردي، األحمر، مثل األلو

  واألحمر المائل للبنفسجي .
 الخصوصیة  6

Privacy 
ھى إمكانیة العمل فى جو منعزل عن رأي اآلخرون، حتى ال یشعر المصمم أنھ مراقب فیستطیع أن یعمل بحریة 

  وإبداع .
  طبیعة من النافذةمنظر ال  7

Window view to nature  
یفضل حصول المصمم على رؤیة بصریة للطبیعة مثل (األشجار و النباتات) من داخل مكتبھ، أى من بیئة العمل إلى 

 البیئة الطبیعیة الخارجیة، مما یعطى لھ فرصة للتخیل واإلبتكار .
8  

  
  وجود أى منظر أخر من النافذة

Any window view  
على رؤیة بصریة من بیئة العمل ألي بیئة أخرى خارجیة، فیستطیع المصمم أن یغیر مجال بصره برؤیة  الحصول

 أشیاء مختلفة فى مكان أخر، فالمكان المغلق المخنوق ال یساعد على اإلبداع .
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 كمیة الضوء  9
Quantity of light 

ریبة من ضوء الشمس ،فال یفضل استخدام ضوء یجب أن تكون كمیة الضوء الموجودة في بیئة العمل مناسبة، وتكون ق
  ملون .

  المناخ المادي في األماكن المغلقة  10
Indoor (physical) climate 

  یجب أن تكون درجة الحرارة و والرطوبة مناسبة سواء فى الشتاء أو فى الصیف، مع إمكانیة تجدید الھواء باستمرار .

  الصوت (صوت إیجابي)  11
Sound (positive sound)  

یفضل أن یتسم جو العمل بالھدوء وعدم وجود ضوضاء،مع إمكانیة إستخدام موسیقى ھادئة التى تساعد على التفكیر 
  اإلبداعى.

  الرائحة (الرائحة إیجابیة)  12
Smell (positive smell)  

ء نقى من الطبیعة البد من وجود ھواء نقي فى مكان العمل و عدم وجود رائحة كریھة، مع مراعاة إمكانیة وجود ھوا
ً بالراحة والسعادة أثناء العمل .   في بیئة العمل، لیشعر المصمم دائما

   

  معوقات المناخ اإلبداعى بالعمل : . 10
الحظ الباحثین فى مجال اإلبداع أن المبدعین قد عانوا من بعض 

، فمناخ العمل فى أماكن ، المعوقات والمشاكل فى مجال عملھم
 ً ً إلى الھجرة الداخلیة بالتقوقع داخل كثیرة یدفع علماءنا دفعا  قویا

. منازلھم أو الھجرة الخارجیة والذھاب إلى العمل خارج البالد
وھناك العدید من الدراسات التى تؤكد أن المرءوسین فى العالم 
العربى یتعرضون لكثیر من القمع والتھمیش واإلقصاء وقتل 

سلبیة و البیئات ویعیشون تحت تأثیر الدوائر ال، اإلبداع والطموح
ً مسلوبى  الخانقة والنوافذ المغلقة التى تجعل أولئك المرءوسین أناسا
 اإلرادة فاقدى عنصر اإلبداع والمغامرة وعدیمى الثقة بالنفس.
وتتمثل معوقات المناخ اإلبداعى فى معوقات خاصة (بالرئیس 

 ).99ص، 7المباشر، بالزمالء، بالنظام) (
  الدراسة التحلیلیة:

الدراسة التحلیلیة على عرض بعض النماذج اإلعالنیة تعتمد 
، المختلفة التى یتوفر بھا بعض العناصر اإلبداعیةالمحلیة والعالمیة 

مع توضیح مدى إمكانیة تنفیذ وتطبیق أفكار اإلعالنات األجنبیة فى 
اإلبداع وكیفیة استخدامھ فى اإلعالن  نؤكد على أھمیةمصر، حتى 

وإن مصمم ، الرئیسى من اإلعالن بطرق مختلف تناسب الھدف
اإلعالن البد أن یتوفر لھ مناخ إبداعى مناسب لكى یستطیع انتاج 

  اعالنات إبداعیة تجذب الجمھور المستھدف.
  وفیما یلى بعض من العناصر اإلبداعیة فى اإلعالن :

 : ضرورة اعتماد اإلبداع فى مجال اإلعالن على  الخصوصیة
الفكرة اإلعالنیة المبدعة (خصوصیة الحالة اإلعالنیة) ف

بل قد ، والناجحة مع جمھور معین قد ال تنجح مع جمھور آخر

 ً ال تنجح مع نفس الجمھور فى فترة زمنیة أخرى تحمل تغیرا
) ً ً فى المتغیرات التى أوجدت النجاح سابقا ، 1جذریا

 ). 19،20ص
 : وتعنى األثر التجارى الذى یملك التأثیر القوى من  الصدمة

ویعنى أنھ لم ، فكار غیر المألوفة على الفئة المستھدفةخالل اال
  ).202ص، 12یتم التفكیر فیھ من قبل (

 فال یقال لھ ، : إذا لم یتوفر فى عمل ما صفة اإلدھاش اإلدھاش
ً عن عمل، بأنھ عمل مبدع ، وھذه الصفة ھى التى تمیز عمال

   ).187ص، 6ومدى إبداعیة كل منھما (
 : متلك اإلعالن عناصر تكون نادرة وھى تعنى أن ی األصالة

ً ، ومدھشة ومختلفة ً ومنتشرا وتعنى ، واالبتعاد عن ما ھو شائعا
و ال یقصد بذلك أن تكون الفكرة منقطعة عما ، التفرد بالفكرة

بطریقة جیدة  أو عرضھا، قبلھا ولكن صاحبھا زاد فیھا شیئا
   ).29ص، 5(
 ن ال وأ، أن تكون األفكار متنوعة فى جوھرھا:  المرونة

یتصلب حول نوعیة واحدة من الحلول أو یقف على طریقة 
فھو یغیر بإستمرار فى المعنى أو ، إلیجاد الحلول واحدة

 التفسیر أو االستعمال أو الفھم أو استراتیجیة العمل أو یغیر فى
ً للھدف أى أن المرونة  ً جدیدا اتجاه التفكیر الذى قد یعنى تفسیرا

  ).59، ص11تتعلق بالكیف ولیس بالكم (
وفیما یلى بعض النماذج من اإلعالنات التى تمیزت باإلبداع 

 التصمیمى فى اإلعالن :

  النموذج اإلعالنى األول :

    
  ) 6شكل رقم (

  موضوع اإلعالن وبیاناتھ
  

-https://www.behance.net/gallery/23618279/Misr-El )، المصدر2015(مصر)، سنھ النشر ( البلد
kheir-SMS-Print-and-Online-Campaign   

  فكرة اإلعالن اإلبداعي 
  

تعتمد الفكرة  فى دعوة المتلقى للتبرع للمحتاجین والفقراء لمساعدتھم عن طریق ارسال رسالة بواسطة الھاتف 
ً من كتابتھ تم التعبیر عنھ  المحمول من أى مكان، وتم تم توظیف القیمة الشكلیة فى تلخیص الھدف من اإلعالن، وبدال

  مالبس، بطانیة، سقف) . إستخدام األشكال وتوظیفھا العطاء المعنى المطلوب (الرسالة ب
  النموذج اإلعالنى الثانى :

   
  ) 7شكل رقم (

https://www.behance.net/gallery/23618279/Misr-El-
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موضوع اإلعالن 
  وبیاناتھ

  http://www.michaelnagy.at/work/caritas- heat-adshel : )، المصدر2014، سنھ النشر () (استرالیا  البلد

فكرة اإلعالن 
  اإلبداعي 

  

تتمثل فكرة اإلعالن فى زیادة مستوى الوعى باألعمال الخیریة والرعایة االجتماعیة للفقراء واألشخاص الذین بال مآوى، 
باستبدال لمبات الفلوریسنت المستخدمة فى إضاءة محطات األتوبیس بلمبات أخرى تعطى حرارة لتساعد على التدفئة، 

  ال إذا تبرع أحد االشخاص بیورو ووضعھ فى المكان المخصص لھ .ولكنھا ال تعمل إ
إمكانیة تنفیذ اإلعالن 

  فى مصر
ً بالبرد معظم العام مثل المدن الساحلیة حتى یمكن  یمكن تنفیذ ھذا اإلعالن فى مصر، ولكن فى أماكن معینة تتسم مثال

  االستفادة من فكرة اإلعالن والھدف منھ.
  الث :النموذج اإلعالنى الث  

  
  ) 8شكل رقم (

موضوع اإلعالن 
  وبیاناتھ

-https://www.pinterest.com/pin/278238083201976063/19 )، المصدر2013، سنھ النشر ()فرنسا( البلد
4-2015  

االحتماء تحتھ من تتلخص الفكرة فى وضع اإلعالن بشكل خدمى یستطیع المواطنین األستفادة منھ، كالجلوس علیھ ،أو   فكرة اإلعالن اإلبداعي 
ً من حملھا .   المطر، أو یساعدك فى سحب الحقیبة بدال

إمكانیة تنفیذ اإلعالن 
  فى مصر

  یمكن تنفیذ فكرة ھذا اإلعالن فى مصر، ولكن فى أماكن معینة، مثل مطار القاھرة أو فى محطات المترو والقطارات .

  النموذج اإلعالنى الرابع :

     
موضوع اإلعالن 

  وبیاناتھ
-http://www.adeevee.com/2009/10/sima-food-industries )، المصدر2009(مصر)، سنھ النشر ( البلد

lika-gum-living-room-camp-swamp-outdoor/  
  فكرة اإلعالن اإلبداعي 

  
من اإلثارة تعتمد فكرة اإلعالن على تقدیم المنتج بطریقة جدیدة ومختلفة، تجعل المتلقى یشعر بإنھ قد دخل عالم مختلف 

لزیادة تأكید المعنى، حیث تظھر  )out of this worldوالغموض بمجرد تناولھ (لبان سیما)، مع وجود الجملة اإلعالنیة (
الشخصیات الموجودة فى اإلعالن وكأن لھا رأسان، الرأس األولى ھى بالفعل رأس إنسان ،أما الثانیة فھى الفقاعة أو 

  سیما.البلونة الناتجة عن تناول لبان 
 النموذج اإلعالنى الخامس :

  
  ) 9شكل رقم (

http://www.michaelnagy.at/work/caritas-
https://www.pinterest.com/pin/278238083201976063/19-
http://www.adeevee.com/2009/10/sima-food-industries-
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موضوع اإلعالن 
  وبیاناتھ

  

  )، المصدر2009(سویسرا)، سنھ النشر ( البلد
http://osocio.org/message/amnesty-international-goes-high-tech-with-it-happens-when-
nobody-is-watchin/ /  

  فكرة اإلعالن اإلبداعي 
  

عفو الدولیة بعمل إعالن لتحقیق الوعي لمشكلة العنف المنزلي، ویستخدم كامیرا صغیرة تتبع حركة قامت منظمة ال
العین، فعند عدم النظر لإلعالن نجد إن الرجل یضرب زوجتھ، وعند النظر لھ مرة أخرى نجده ال یضرب زوجتھ، 

الن على رسالة خفیة تم تنفیذھا مع وجود جملة (ھذا یحدث عندما ال یكون ھناك أحد یشاھد) ،ویحتوى ھذا اإلع
  بأسلوب تفاعلى ومبدع.

إمكانیة تنفیذ اإلعالن 
  فى مصر

یمكن تنفیذ فكرة ھذا اإلعالن فى مصر بمحطات المترو والقطارات واألتوبیس، أو فى بعض األماكن المغلقة أماكن 
  التسوق والھایبر ماركت .

  

  : Results نتائج البحث
لیلیة للبحث أمكن تحدید وتعریف والتح من الدراسة النظریة . 1

معظم الظروف واألسباب المعوقة للمناخ اإلبداعى الخاص 
والتأكید على أھمیة المناخ اإلبداعى الجید ، بمصمم اإلعالن

فھو یشجع على ، الذى یساعد على تنمیة المعارف اإلنسانیة
االتصال الثقافي والبحث واالكتشاف و یشِجع المصمم على 

كما إنھ ینمي روح ، برات اآلخرین وقدراتھماالستفادة من خ
 العمل الجماعیة.

أمكن التأكید على أھمیة الُمناخ الداخلى على الُمناخ الخارجى  . 2
ً من  في إعاقة المناخ اإلبداعى للمصمم، باعتبار أنھ ینبع أساسا
داخل الفرد، وأن مظاھر االختالل في البیئة المحیطة بھ، یمكن 

لمتفتح، وباالتجاھات اإلیجابیة لدیھ، أن یتغلب علیھا بالعقل ا
  وبعناصر القوة في شخصیتھ.    

بمعنى آخر، أنھ إذا كانت عوامل الُمناخ الخارجي غیر مواتیة، أو  
معّوقة لإلبداع ؛ وعوامل الُمناخ الداخلي إیجابیة ومساندة ؛ فإن 
 ،ً التغلب على صور اإلعاقة الخارجیة سیكون أمرا میسورا

ً والعكس غیر صحیح ؛ حیث لن تجدي العوامل الخارجیة نفعا
  . إذا كانت البیئة الداخلیة خامدة، أو مقاومة، أو معّوقة

لكنھا ، قد تكون عملیة اإلبداع فردیة تتعلق بشخصیة المبدع . 3
ً بمجتمعھا ً وثیقا فإذا لم یحتضنھا بجمیع فئاتھ ، ترتبط ارتباطا

زمتین، ویوفر لھا الرعایة والعنایة الال، ومؤسساتھ وأنظمتھ
ویھیئ لھا المناخ المناسب واألجواء الصحیة الضروریة 
لنمائھا، ضعفت واضمحلت وانتھت. فمسؤولیة أي أمة تسعى 
إلى الرقي والتقدم الحضاریین، أن تبحث عن المبدعین من 

 ال أن تنتظرھم حتى یبحثوا ھم عنھا.، أبنائھا
إذا خضع المصمم المبدع لشروط صاحب المال أو السلطة أو  . 4

فإنھ سیحطم إبداعھ ، أو لواقع اجتماعى متعسف، لمؤسسةا
ً من شروط اإلبداع وھو ، بیدیھ ً أو شرطا ألنھ سیفقد عامال

فیحتاج  المصمم المبدع إلى حیز من ، الحریة و االستقاللیة
الحریة كي یطلق المخزون فى عقلھ و قلبھ فالحریة و اإلبداع 

طالق حریة فال یكون ھناك إبداع دون إ، شیئان متالزمان
 المبدع دون خوف من أي شئ أو أن ترتعش یداه.

عدم استقرار الوضع السیاسى فى المجتمع المصرى لفترات  . 5
أدى إلى وضع قیود على ، عدیدة وفق مراحل تاریخیة متعددة

 التفكیر وإلى الحد من مجاالت التعبیر والتجدید واإلبداع .
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