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 البحث : ملخص

تهدف حمالت التوعٌة اإلعالنٌة لرفع مستوي الوعً الفكري للمجتمع و تعدٌل إتجاهاته وسلوكٌاته، وٌعتبر  تصمٌم هذه  

الحمالت هو نتاج إبداعً للمصمم ٌعبر عن تفاعله مع والعه الفكري والثمافً، ودائما ما ٌكون هدفه هو توعٌة الجمهور 

 نواع  الوعً المجتمعً من خالل الفكر اإلبداعً.المستهدف بالوالع، لتحمٌك أرلى أ

لإلعتماد على فكره اإلبداعً كركٌزة فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة، فهوٌساعد على اإلعالنً لذلن ٌحتاج المصمم 

 االرتماء بالفكر التصمٌمً للوصول الً نتاج ٌتمٌز بالتفرد واألصالة، وٌكون ممبوال من المجتمع فً الولت نفسه.

ٌعبر الفكر اإلبداعً للمصمم عن رؤٌته  للوالع، وٌزٌد من لدرته علً استنباط صٌاغات تساهم فً التوعٌة بمضاٌا 

المجتمع، لذلن فهو ٌعتبر حال مثالٌا لتحمٌك رؤٌة موضوعٌة تساعد على تحدٌد خطوات التنمٌة االجتماعٌة بإعتبارها 

 محورا رئٌسٌا فً التنمٌة المستدامة

ستدامة ذلن التوجه الذي ظهر بهدف بناء مستمبل شامل للحٌاة  من خالل تحمٌك التوافك بٌن ثالث محاور التنمٌة الم 

أساسٌة هً: التنمٌه االلتصادٌه واالجتماعٌه والبٌئٌة، فالتنمٌة المستدامة هً أسلوب ونمط تنموي ٌمتاز بالعمالنٌة و تحكمه 

 ً الحاضر والمستمبل.أطر انسانٌه وأخاللٌة، ٌسعً لخلك مجتمع متوازن ف

فالمجتمع هو المحرن األساسً لعملٌة التنمٌة المستدامة، فهً تهدف إلعداد مجتمع علً درجه عالٌة من الوعً بالحموق 

والواجبات الالزمة لتحمٌك العدالة االجتماعٌة والمضاء علً المشكالت التً تمف عائما امام تحمٌك رفاهٌة االفراد، وتهٌئة 

 المادمة.الحٌاة لألجٌال 

إن لحمالت التوعٌة اإلعالنٌة بما تحمله من فكر ابداعً دور هام واساسً فً مراحل التنمٌة المختلفة، خاصة فً 

المجتمعات التً تسعى لتحمٌك التنمٌة المستدامة ، حٌث تطلع الجمهور المستهدف على االهداف والمشكالت والمضاٌا 

تهم وتعدٌل اتجاهاتهم، لذلن، فهً تمثل عامال فعاال لتحمٌك التنمٌة االجتماعٌة االجتماعٌة الهامة فً محاولة لتغٌٌر سلوكٌا

 كمحور رئٌسً فً التنمٌة المستدامة.

 الكلمات المفتاحٌة: 

 الفكر االبداعً(. –التنمٌة المستدامة  –)حمالت التوعٌة 

Abstract: 

The goal of the awareness advertising campaigns is to increase the intellectual perception of 

the society and to alter its orientations and behaviors. The design of such campaigns is the 

creative production of the designer who expresses their interaction with the intellectual and 

cultural reality; their intention is always to improve the targeted audience’s awareness of 

reality, through the designer’s creative conception. 
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Therefore; the advertising designer needs to depend on their creative conception as the basis 

to design awareness advertising campaigns; as it helps to promote the design process in order 

to obtain an individualized and authentic output, which is socially accepted at the same time. 

The creative conception represents the designer’s perception of reality, it enhances their 

ability to devise formulations that contribute in the awareness of society issues, thus; it is an 

ideal solution to achieve an objective perception that facilitate the determination of the steps 

required to achieve social development; as a main concept of sustainable development. 

Sustainable development is the tendency that was developed to build a comprehensive future 

through the harmonization between economical, social and environmental development. 

Sustainable development is a rationalistic method and pattern which is governed by human 

and ethical frameworks, it aims to obtain a balanced society; both in the present time and in 

the future.    

Society is the main motivation for the process of sustainable development; as it aims to 

prepare a society that is highly aware of the rights and duties required to achieve social 

justice, eliminate the obstacles that prevent attaining the well-being of the individuals; and 

arrange for the future generations to have a good life as well. 

Awareness advertising campaigns with its creative conception play an important and basic 

role in the different stages of development; especially in the society that seeks to achieve 

sustainable development; as it informs the targeted audience about the main social objectives, 

problems and issues; in an attempt to alter their behaviors and orientations; it is an effective 

factor for achieving the social development as a main aspect of sustainable development. 

Keywords : 

(awareness advertising campaigns – sustainable development – creative conception) 

 

 ممدمة:

التوعٌة اإلعالنٌة دورا هاما فً المجتمع ولها فعالٌة فً عملٌات التنمٌة وذلن من خالل مخاطبتها للجمهور إن لحمالت 

ولدرتها علً توعٌتهم بأبعاد المضاٌا والمشكالت المجتمعٌة المختلفة وحثهم إلً تمبل األفكار والممارسات السلٌمة الخاصة 

عالنٌة علً وعً المصمم وإدراكة للوالع ومتغٌرات المجتمع  مما ٌلزم بالمضاٌا والمشكالت . وتموم حمالت التوعٌة اإل

المصمم بغاٌات ٌملٌها علٌه الزمان والمكان ودائما ما تكون غاٌتة أن ٌحمل للجمهور المستهدف معالم الوعً بالوالع 

الم متسارع  ٌحمل إٌماعا متجاوزا بذلن أرلً أنواع الوعً التً تتمثل فً الفكر اإلبداعً. ومما الشن فٌه أننا نعٌش ع

متغٌرا وسرٌعا مما ٌحتم علً المصمم اإلعالنً التفاعل مع الوالع باإلستجابة المالئمة له  باإلتجاه لفسفة الفكر اإلبداعً 

فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة . إن اإلبداع هو سمة المجتمعات المتحضرة وله دور فعال وحاسم فً تملٌص الفجوة 

وتجاوز المشكالت والمضاٌا حٌث الرلً بالفكر التصمٌمً وصواال للتمٌز والتفرد. فاإلبداع الفكري للمصمم هو بٌن األمم 

ذلن الجسر بٌن رؤٌته وتأمالته ولدرته علً التخٌل وإبتكار أفكار جدٌدة وغٌر مألوفة تساهم فً إستبصار الجمهور 

ه للفكر اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة هو الحل المستهدف بمضاٌا ومشكالت المجنمع . وبذلن ٌعتبر اإلتجا

 األمثل لخلك مسارا إٌجابٌا وإحراز تمدما فً التنمٌة المجتمعٌة التً تمثل محورا أساسٌا من محاور التنمٌة المستدامة .

 مشكلة البحث :

تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة مما ٌثر تتمثل مشكلة البحث فً وجود لصور فً دراسة وتناول تأثٌر الفكر اإلبداعً فً 

 سلبا على تحمٌك أهدافها، لذلن ٌسعً البحث لإلجابة علً التساؤالت اآلتٌة:
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إلً أي مدي ٌؤثر الفكر اإلبداعً فً تصمٌم حمالت توعٌة إعالنٌة  لادرة علً تغٌٌر إتجاهات وسوكٌات الجمهور  -

 المستهدف ؟

 اإلعالنٌة فً تحمٌك التنمٌة المجتمعٌة المستدامة؟كٌف ٌمكن اإلستفادة من حمالت التوعٌة  -

 أهداف البحث : 

ٌهدف البحث إلىإلماء الضوء علً تأثٌر الفكر اإلبداعً كركٌزة فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة لتحمٌك التنمٌة 

 .المجتمعٌة المستدامة

 أهمٌة البحث:

اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة كداعم لتحمٌك التنمٌة ٌعد البحث محاولة لإلستفادة من تأثٌر فعالٌة الفكر 

 المجتمعٌة بإعتبارها محور رئٌسً من محاور التنمٌة المستدامة .

 ض البحث:وفر

ٌفترض البحث أنا الفكر اإلبداعً له فاعلٌة فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة، ومن ثم تحمٌك التنمٌة المجتمعٌة 

 المستدامة.  

 البحث الوصفً التجرٌبً  لمناسبته لتحمٌك أهداف البحث . منهجهج البحث :من

 :حدود البحث

 الفكر اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة لتحمٌك التنمٌة المجتمعٌة_ حدود موضوعٌة : تأثٌر 

 ولف اإلساءة ضد األطفال بتوفٌر سبل الحٌاة الكرٌمة (  –المساواة اإلجتماعٌة للمرأة  –) المضاء علً الفمر 

_ حدود مكانٌة : تمتصر على  تصمٌم حمالت توعٌة إعالنٌة مصرٌة لتوجٌة وتوعٌة الجمهور المصري ألهمٌة تحمٌك 

 أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة .

 ( .0202حتً مارس 0202فً الفترة من ) ٌناٌرترة إعداد البحث بداٌة _ حدود زمانٌة : ف

 محاور البحث :

تشكٌل الوعً المجتمعً وحمالت  -)الفكر اإلبداعً كإتجاه تصمٌمً فً حمالت التوعٌة اإلعالنٌة :اإلطار النظرى :أوالا 

 دور حمالت التوعٌة فى التنمٌة المستدامة ( –التوعٌة اإلعالنٌة

ا : اإلطار التجرٌبً :  ٌشمل على تصمٌم نماذج حمالت توعٌة إعالنٌة مصرٌة لتوجٌة وتوعٌة الجمهور المصري ثانٌا

 ، ممترحة من لبل الباحثة . 0202ألهمٌة تحمٌك أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة 

 : مصطلحات البحث

 : ًهو عملٌة ذهنٌة متفتحة ومتشعبة تؤدي إلً تولٌد الكثٌر من األفكار والرؤي الجدٌدة  لحل  مشكلة  الفكر االبداع

واجدة . ولد تؤدي إلً الدمج والتألٌف بٌن األفكار التً كانت فً السابك غٌر مترابطة وٌمثل نتاج الفكر اإلبداعً أو 

 . ]9/ص21[ثمرتة اإلبداع

 : لمنظمة والمخطط لها والمدفوعة المٌمة للمساعدة فً تروٌج سلعة أو خدمة مجموعة من الجهود احمالت التوعٌة

 . ]22/ص20[خالل فترة زمنٌة محددة

 : هً كافة األنماط التنموٌة التً تتسم باإلستمرار فهً تنهض باألرض ومواردها وبالموارد البشرٌة  التنمٌة المستدامة

المادمة فً التمتع بالموارد الطبٌعٌة أى )توفٌر إحتٌاجات الجٌل الحالً  كما أنها تأخذ باإلعتبار البعد الزمنً وحك األجٌال

 .]12/ص0[دون اإلضرار بإحتٌاجات أجٌال المستمبل(
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 أوال : اإلطار النظري :

 الفكر اإلبداعً كإتجاه تصمٌمً فً حمالت التوعٌة اإلعالنٌة : .1

وكفاءة ذهنٌة عالٌة للوصول لألفكار الجدٌدة الغٌر مألوفة ٌعد الفكر اإلبداعً من أرلً أنواع التفكٌر حٌث ٌتطلب لدرات 

من خالل العملٌات العملٌة المختلفة مثل التخٌل والتصور ، وٌمصد هنا أن أن التفكٌر ٌصبح إبداعا فً حٌن إنطوي علً 

 .]89-81/ص22[نتائج إبداعٌة ولذلن ٌحتاج إلً فكرة مبدعة ومصمم ذو تفكٌر خاللله خصائصه

داعً هو أنسب أنواع التفكٌر الالزمة لعملٌة تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة التً تعتبر مصدرا أساسٌا لتزوٌد فالفكر اإلب

الجمهور المستهدف بالعلومات والمعارف واإلتجاهات التً ٌستطٌع من خاللها التفاعل والتعامل مع البٌئة بكل لضاٌاها 

محور فعال للتطوٌر بما ٌتناسب وإتجاة التنمٌة المجتمعٌة المستدامة بشكل أفضل فاإلبداع فً تصمٌم حمالت التوعٌة هو 

 .]08/ص2[حٌث ٌسهم فً تمدم المجتمعات وتغذٌة األفراد باألفكار اإلٌجابٌة وصوال باإلتجاه الفكري إلً النطاق اإلبداعً

 الفكر اإلبداعً : 1-1

األفكار حول موضوع محدد حٌث تتصف هذه األفكار هذا اإلسلوب الذي ٌستخدمه المصمم فً إنتاج أكبر عدد منن 

باإلختالف وعدم التكرار ، وهكذا ٌمكننا تعرٌف الفكر اإلبداعً بأنه : نشاط عملً هادف ومركب . ٌتم توجٌة من خالل 

غكٌر ألنة رغبة لوة للتوصل لنواتج أصٌلة لم تكن معروفة سابما، وٌتمٌز الفكر اإلبداعً بأنه المستوي األعلً المعمد من الت

 .]22/ص21[ٌنطوي علً مجموعة متداخلة من العناصر المعرفٌة واإلنفعالٌة واألخاللٌة التً تشكل حالة ذهنٌة فرٌدة

 عناصر الفكر اإلبداعً فً التصمٌم : 1-2

عملٌة اإلبداع : تتطلب من المصمم تحدٌد المشكلة محل التصمٌم وفرض فروض فكرٌة وتجرٌبها من أجل الوصول  -

 األمثل، للتصمٌم

 الناتج اإلبداعً: حٌث ٌموم المصمم بإعادة ترتٌب خبراته إلنتاج أفكار تصمٌمة جدٌدة تتمٌز باإلبتكار وغٌر مألوفة.  -

المصمم المبدع: هو ذلن الشخص المبتكر الذي ٌتمٌز بالطاللة والمرونة واألصالة فً األفكار ٌستطٌع أن ٌستخدم  -

ع والتأمل وٌتالعب باألفكار وال ٌخشً التجربة والمخاطرة فً أفكارة وأفعالة خبراتة للوصول لكل جدٌد . محب لإلستطال

 كما ٌتمٌز بالحساسٌة للتفاصٌل والجمالٌات فً األفكار.

 .]29-21/ص0[البٌئة اإلبداعٌة: وهً البٌئة التً تحٌط بالمصمم وتهًٌء له المناخ المناسب  للعملٌة اإلبداعٌة -

 صمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة :خصائص الفكر اإلبداعً فً ت 1-3

طاللة المصمم : وهً لدرة المصمم علً أنتاج وإستدعاء أكبر عدد من األفكار الجدٌدة والتحلٌالت السرٌعة تجاه  -2

 مشكلة محل حملة التوعٌة اإلعالنٌة وهنان نوعٌن :

 المفٌدة. الطاللة اللفظٌة : وهً المدرة علً صٌاغة أكبر لدر من الكلمات ذات المعنً والجمل - أ

 الطاللة الفكرٌة : وهً إنتاح أكبر كم من األفكار المالمة لموضوع الحملة فً فترة زمنٌة محددة،  - ب

طاللة التداعً: وهً المدرة علً إنتاج عدد من األكار التً تتمٌز بخصائص ممٌزة مثل مترادفات أو متضادات أو  - ت

 .]01/ص23[صفات منتج معٌن 

مرونة المصمم : وهً من أهم الخواص اإلبداعٌة حٌث المدرة علً التغبٌر السرٌع فً إتجاه وطرٌمة التفكٌر والنظر  -0

بمنظور جدٌد فً طبٌعة  إرتباط العاللات بٌن العناصرأو إعادة بناء العناصر وفما لرؤٌة تصمٌمٌة جدٌدة وغٌر نمطٌة 

فً المدرة علً إنتاج كم كبٌر ومنتوع من األفكار ذات عاللة ترابطٌة تتوافك مع الحلول اإلفتراضٌة . فالمرونة تتمثل 
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بموضوع حملة التوعٌة اإلعالنٌة. وهنا نستطٌع أن نري لدرة المصمم علً الخروج من إطار الحٌز الفكر النمطً 

 .]2000/ص1[والتكٌف مع المتغٌرات المستمرة

م لبول أي افكار تصمٌمٌة تملٌدٌة  بمعنً أنه كلما للت األصالة فً التصمٌم : وتعنً إنتاج تصمٌم غٌر مألوف وعد -0

درجة إنتشار الفكرة التصمٌمٌة زادت درجة أصالتها وال ٌعنً ذلن إهمال األفكار المألوفة ألنها ممكن أن تكون مصدرا أو 

 .]20/ص20[أساسا للتوصل إلً أفكار تصمٌمٌة متمدمة

العملٌة للمصمم وما ٌملكه من خرات ومعارف ومهارات من  التحسس بالمشكالت التصمٌمٌة: تعنً توظٌف المدرات -1

أجل بلورة المشكلة محل حملة التوعٌة اإلعالنٌة والوصول إلً حلول جدٌدة ومبدعة  من خالل خلك األفكار المناسبة 

 والتعبٌر عنها بإستخدام داللة رمزٌة من أجل تحمٌك الرسالة المرجوة فً   فترات زمنٌة وجٌزة ،

التحلٌل :حٌث ٌتمٌز المصمم المبدع بالبصٌرة النافذه ، والمدرة علً تحلٌل العناصر وفهم العاللات بٌن  المدرة علً -2

 العناصر فهو ٌستطٌع أن ٌري ماال ٌراه األخرون. 

وٌعتمد علً  التخٌل : وهو المنفذ لعالمنا الداخلً بدون لٌود العالم الخارجً ، وهونشاط ذهنً ٌموم بة المصمم المبدع  -3

 .]09/ص23[دري علً التحلٌل والتركٌز والوعً الحسً الت

 مراحل عملٌة اإلبداع فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة:  2-1

اإلعداد الذاتً : وهً فترة ٌموم فٌها المصمم بالبحث عن فكرة محددة لحل المشكلة محل الحملة فً ذهنه إلنتاج أفكار  -

 والبحث والنر بشكل جدٌد للمشكلة من كافة جوانبها.تحل المشكلة ، ٌتم ذلن من خالل اإلطلع 

إختزان األفكار: وهذه المرحلة تكون فٌها الرؤي واألفكار مخزونة فً الالوعً الداخلً لدي المصمم ثم ٌبدأ بالتداعً  -

 حتً تترابط ببعض وتكون شكال واضحا  ومحدا بصورة جدٌدة ومختلفة.

اإلبداع حٌث تتضح الفكرة فً عمل المصمم وتتدفك الصور الهنٌة وضوح األفكار : وهً أعلً مرحلة إثارة فً  -

 بسهولة.

ظهور األفكار: حٌث ظهور األفكار وترتٌبها وإتخاذها شكل متكامل وتتضج مدي مهارة المصمم فً كٌفٌة اإلمسان  -

 .]223/ص2[باألفكار والتعبٌر عنها بشكل جدٌد وغٌر مألوف

 اإلعالنٌة:تشكٌل الوعً المجتمعً وحمالت التوعٌة  .2

ٌتم من خالل حمالت التوعٌة بوسائلها المختلفة حٌث أصبحت الٌوم وسٌلة لتحمٌك أهداف وغاٌات معٌنة من خالل التأثٌر 

علً سلوكٌات األفراد وتغٌرها بما ٌحمك هذه األهداف من خالل نشر التوعٌة وكٌفٌة تخطً المشكالت وحلها والتخلً عن 

 أسباب نشأتها.

عنً إٌجاد الوعً وإكسابه ألفراد المجمع لدفعهم للإللتناع بفكرة معٌنة أو إتخاذ منهج سلوكً معٌن بمصد : تمفهوم التوعٌة

 الوصول للهدف المرجو من التوعٌة.

 .]01/ص28[: عبارة عن فعل عملً إنعكاسً ٌمكن الفرد من إدراكه لذاته وللمجتمع من حولهمفهوم الوعً

إلعالنات التً تستهدف التنمٌة اإللتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌئٌة من جانب هٌئة : هً اتعرٌف حمالت التوعٌة اإلعالنٌة

 .]10/ص9[تهدف إلً رفع مستوي الوعً بٌن أفراد المجتمع من أل تحمٌك الرفاهٌة وال تهدف للربح المادي

 أهداف حمالت التوعٌة اإلعالنٌة : 2-1

من أجل خلك الرغبة فً التغٌٌر لألفضل وتحفٌز المتلمً تمدٌم لضٌة أو مشكلة مجتمعٌة جدٌدة أو سلوكٌات سلبٌة  -

 علٌتبنً إتجاهات وسلوكٌات هادفة.
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 خلك اإلدران والوعً من خالل تزوٌد الجمهور المستهدف بالمعلومات الخاص بالفكرة أو المضٌة  محل الحملة -

الفهم تجاه لضاٌا مجتمعٌة التأثٌر فً إتجاهات المتلمً وذلن من خالل اإللناع بإحداث تعدٌالت تدرٌجٌة فً مو -

 .]00/ص1[وإلتصادٌة وبٌئٌة نتاج إتباعهم السلون اإلٌجابً

الوصول إلً المطاعات الجماهٌرٌة العرٌضة وتوجٌة المٌم والرغبات والحاجات التً تحفظ األفرادوتساهم فً رفع  -

 إلعالنٌة المطلوبة.الوعً واإلدران لدٌهم من حالل اإلنتشار لوسائل اإلتصال المرئً وتحمٌك التغطٌة ا

بناء صورة ذهنٌة إٌجابٌة وناجحة عن الجهات المسؤلة عن حمالت التوعٌة اإلعالنٌة وذلن من خالل ما تمدمه من  -

 معلومات وأفكار إباعٌة تسهم فً خلك إتجاهات وإنطباعات إٌجابٌة عن المضاٌا والمشاكل محل حملة التوعٌة اإلعالنٌة.

تمدٌم بٌانات ومعلومات دلٌمة وصحٌحة مما ٌؤدي إلً إحداث تغٌر فٌالسلوكٌات تحسٌن مستوي المعٌشة عن طرٌك  -

 .30]،01/ص22[السلبٌة بما ٌساعد علً رلً أفراد المجتمع وتحٌك الرفاهٌة ومن ثم تحمٌك التنمٌة المجتمعٌة المستدامة

 دور حمالت التوعٌة فى التنمٌة المستدامة : .3

عملٌة تغٌر حضاري تستهدف اإلرتماء بالمجتمع إلتصادٌا وتكنولوجٌا وثمافٌا وإجتماعٌا وتوظٌف موارد  مفهوم التنمٌة:

المجتمع المادٌة والبشرٌة والطبٌعٌة من أجل صالح اإلنسانٌة وٌري علماء اإلجتماع أن جوهر التنمٌة هو عدالة التوزٌع 

 .]20/ص8[فمروتحمٌك العدالة اإلجتماعٌة ومحو األمٌة والمضاء علً ال

: هً التنمٌة التً تلبً إحتٌاحات الحاضر دون المساس بمدرة األجٌال المادمة علً تلبٌة  تعرٌف التنمٌة المستدامة

إحتٌاجاتها وهً تنمٌة حمٌمٌة ومستمرة ومتواصلة هدفها وغاٌتها األولً اإلنسان وتؤكد علً التوازن بٌن البٌئة بأبعادها 

 .]12/ص0[سٌاسٌةاإللتصادٌة واإلجتماعٌة وال

 أهمٌة التنمٌة المستدامة: 3-1

تعتبر التنمٌة المستدامة حلمة وصل بٌن بٌن جٌلٌن تضمن إستمرارٌة الحٌاة اإلنسانٌة علً األرض كما تضمن العٌش 

الكرٌم والتوزٌع العادل للموارد للجٌل المادم تتكون من ثالث أبعاد إلتصادٌة وإجتماعٌة وبٌئٌة وتكمن أهمٌتها فً كونها 

والدول النامٌة حٌث تملٌص التبعٌة اإللتصادٌة للدول الخارجٌة وحماٌة البٌئة وسٌلة لتملٌل الفجوة بٌن الدول المتمدمة 

وإلامة العدالة اإلجتماعٌة وتحسٌن نوعٌة حٌاة أفراد المجتمع مثل الحد من الفمر واإلهتمام بالتعلٌم والصحة وتوفٌر فرص 

حسٌن مستوي المعٌشة والوصول لرفاهٌة عمل مناسبة ورفع مستوي الدخل المومً فالتنمٌة المجتمعٌة المستدامة تعنً ت

األفراد وحماٌة المستوي الثمافً وواإلستثمار فً العنصر البشري. وذلن من خالل رؤٌة استراتٌجٌة مدروسة وواضحة 

 .]92/ص0[األهداف لتمكنه من ترن إرث للجٌل المادم 

 مؤشرات التنمٌة المجتمعٌة المستدامة:     3-2

عملٌة لٌست حالة ولذلن فهً مستمرة ومتصاعدة تعبر عن تجدد إحتٌاجات أفراد المجمع إن التنمٌة المجتمعٌة  -

 وتزاٌدها.

 التنمٌة عملٌة مجتمعٌة حٌث ٌجب علً كل المطاعات والفئات المساهمة فٌها فال ٌجوز اإلعتماد عٌفئة أو مورد واحد -

ات إستراتٌجٌة طوٌلة المدي وخطط وبرامج التنمٌة المجتمعٌة لٌست عشوائٌة وكنها عملٌة واعٌة محددة األهداف ذ -

 مرحلٌة.

التنمٌة المجتمعٌة عملٌة موجهة هدفها أفراد المجتمع وتلتزم بتحمٌك أهدافها بموجب أسلوب حضاري ٌحافظ علً  -

 طالات األفرادو تحمك تزاٌد منتظم من خالل فترات زمنٌة طوٌلة
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 .]3/ص3[حٌث ال تموم علً تمنٌات لدٌمة وتملٌدٌةالتنمٌة االمجمعٌة عملٌة تعتمد علً اإلبداع واإلبتكار  -

 أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة:  3-3

وسنذكر هنا األهداف التً تخص  0202وضعت منظمة األمم المتحدة  سبعة عشر هدفا لخطة التنمٌة المستدامة لعام 

 التنمٌة المجتمعٌة المستدامة :

 المضاء علً الفمر بكل أشكالة  -

 المضاء التام علً الجوع وتأمٌن الغذاء  -

 توفٌر التعلٌم الجٌد للجمٌع -

 ضمان حٌاة صحٌة جٌدة -

 .]20/ص22[المساوة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة من المٌادة كتحمٌ -

 إتجاهات التنمٌة المجتمعٌة المستدامة :  3-4

 هنان ثالث إتجاهات للتنمٌة المجتمعٌة وهً :

 التنمٌة المجتمعٌة مجموعة من الخدمات التً تمدم فٌمجاالت كثٌرة كلصحة والتعلٌم. اإلتجاه األول: ٌموم علً أن -

 اإلتجاة الثانً: ٌعتبر أن التنمٌة مرادف لمصطلح الرعاٌة اإلجتماعٌة . -

اإلتجاة الثالث : ٌري أن التنمٌة المجتمعٌة هً عملٌات تغٌر للكٌان اإلجتماعً ووظائفه بهدف إشباع الحاجات  -

 ن تعلٌم وصحة وظٌفة مناسبة ومأوي ألفراد المجتمع بمعنً أوضح أنها تغٌر لكل األساسٌة م

األوضاع التملٌدٌة من أجل إلامة بناء إجتماعً جدٌد ٌنبثك منه لٌم وعاللات جدٌدة ومستحدثة تشبع حاجات 

 .]92/ص0[اإلنسان

 اإلبداع فً حمالت التوعٌة اإلعالنٌة كموة إتصالٌة لتحمٌك التنمٌة المجتمعٌة المستدامة: 3-5

تؤدي حمالت التوعٌة اإلعالنٌة دورا هاما وبارزا فً نمل األفكار والخبرات وتوجٌة اإلتجاهات نحو أهداف محددة حٌث 

لوكٌات واإلتجاهات اإلٌجابٌة نحو المشكلة محل تعمل علً تغٌٌر الوعً بفكرة أو خدمة أومعتمد كما تعمل علً دعم  الس

الحملة . وبما أن اإلعالن التوعوي نشاط إتصالً وإجتماعً ٌهدف إلً تروٌج األفكار والمٌم وٌعتمد علً اإللناع  فإتجاه  

ٌتجه إلً المصمم لإلبداع هو السبٌل للوصول إلً جذب إنتباه وإثارة إهتمام أفراد المجتمع المستهدف حٌث ٌجب علٌه أن 

مخبوءات العمل الباطن لً المتلمً وإستثمار عاللات جدٌدة للخروج  بتصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة من الشكل النمطً 

 إلً شكل جدٌد لد ٌصل إلً الالمعمول .

لحدود  حٌث ٌمدهم المصمم الجمهورالمستهدف باألفكار التً ٌتطلع إلٌها بهدف التطور والتمدم  بعٌدا عن التملٌد وصوال

عالم اإلبداع بما ٌدفع المتلمً إلستخدام العملٌات العملٌة من التخٌل و التصور والنشاط الذهنً الالزم لترجمة العاللات 

 البصرٌة والتراكٌب التصمٌمٌة الجدٌدة. 

كافة أسالٌب  ولما كان ٌتمٌز اإلعالن بأنة وسٌلة إتصال إلناعٌة موجة للجمهور تهدف للتأثٌر وتعدٌل السلون معتمدا علً

اإلستماالت اإللناعٌة وذلن من خالل تحوٌل عملٌة اإلدران عند المتلمً إلً التعرف بأهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة 

وإلناعهم بأهمٌتها . والتأكٌد علً أن العنصر البشري هو هدف عملٌة التنمٌة ووسٌلتها فً الولت ذاته ولذلن لبد لحمالت 

 التأكٌد علً رفع كفاءة العنصر البشري بما ٌكفل تعٌم مساندته فً عملٌة التنمٌة المستدامة.الوعٌة اإلعالنٌة من 
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وال نستطٌع أن ننكر أهمٌة المجتمع فهو األساس الذي بنً علٌه كل شئ لذلن فإن تحلٌل المصمم المبدع للبنٌة المجتمعٌة 

ٌث ٌستطٌع الربط بٌن أفكاره وعناصره وبٌن عوامل ٌاعده فً إختٌار العناصر التصمٌمٌة لحمالت التوعٌة اإلعالنٌة ح

تغٌر المجتمع وأفرده وسلوكٌاته وذلن من أجل توجٌة سلون وإتجاهات األفراد نحو األهداف التنموٌة المجتمعٌة . ومن هنا 

إٌجابٌة تستطٌع حمالت التوعٌة اإلعالنٌة أن تؤدي دورها فً دعم الوعً  لدي المتلمً بأفكار ولٌم وإتجاهات سلوكٌة 

 تساعد علً دفع عجلة التنمٌة المجتمعٌة المستدامة .

وهكذا ٌؤثر الفكر اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة علً إحداث تمدم حضاري بالمجتمع ٌهدف إلً خدمة 

 الرفاهٌة . اإلنسان ورفع المستوي الثمافً والفكري والروحً والصحً وكٌفٌة إستخدام الطالات البشرٌة من أجل تحمٌك 

ا : الدراسة التجرٌبٌة :   ثانٌا

لامت الباحثة بعمل ثالثة نماذج تطبٌمٌة لحمالت توعٌة إعالنٌة تناولت فٌها بعض المضاٌا المجتمعٌة التً تدخل ضمن 

 وإعتمدت الباحثة علً فلسفة الفكر اإلبداعً فً التصمٌم 0202خطة التنمٌة المستدامة لمصر 

 دعم التنمٌة المجتمعٌة المستدامة . والتأكٌد علً تأثٌره فً 

 -0202فرد ( فً الفترة من ) ٌناٌر 652ولد تم إعداد إستبٌان إلستطالع آراء عٌنة عشوائٌة من فئة الشباب ) 

 ( .0202مارس

 ( حملة التوعٌة اإلعالنٌة 1نموذج : ): )االساءة لألطفال( 

لامت الباحثة بعمل تصمٌم لحملة توعٌة إعالنٌة ضد اإلساءة لألطفال ولٌس الممصود هنا الضرب والتحرش وما إلً ذلن 

فاإلساءة األكبر ألي طفل هو أن ٌعٌش لسوة الحٌاة وٌتحمل أعباء ومسؤلٌات أكبر من مرحلتة العمرٌة فً الولت الذي 

ة كرٌمةة والمضاء علً الفمر والجوع واالهامام بالصحة والتعلٌم  فعدم تستهدف فٌه أهداف التنمٌة المستدامة توفٌر حٌا

وجود منزل إساءة وعدم توفً تعلٌم لطفل إساءة تخلك جٌل لادم جال وعدم توفٌر رعاٌة صحٌة تخلك أطفال تعانً من 

ل وبذلن فهنان إساءة أمراض مزمنة ولد ٌتجه بعض األباء لحل مشكالتهم  بعمل أبنائهم  مما ٌخلك مشكلة عمالة األطفا

أكبر وهً خلك جٌل لادم بال تعلٌم وصحة وطعام ومأوي . ولد لامت الباحثة بعمل حملة إعالنٌة تعتمد علً فلسفة اإلبداع 

حٌث إستخدام الخٌال وذلن عن طرق تمٌم محتوي بصري إبداعً لائم علً الالمنطمٌة وكسر ما هو متولع واإلعتماد علً 

جة عن اإلطار المألوف وأٌضا محاطبة المستوي الوجدانً للمتلمً كأداة لإلتصال الالشعوري لٌم تصمٌمٌة جدٌدة خار

(   (Toy Storyوتحمٌك ألص تفاعل وتأثٌر. وجاءت الفكرة اإلعالننٌة مستخدمة شخصٌات كرتونٌة من سلسلة أفالم 

ن مالزمة لألطفال طوال المت ٌمضً التى ٌرتبط بها األطفال وتم إختٌار فكرة الدمً ألنها تكو Ted)وشخصٌة الدب  

معها األطفال أسعد أولاتهم وحٌنما ٌصل األمر بأن الدمً تتحرن للدفاع عن األطفال فذلن ٌعنً أن هنان نالوص خطر 

وتأكٌد علً مدي الخوف علً األطفال مما ٌتعرضوا إلٌه من إساءة وٌعمل علً تحفٌز المناشط العاطفٌة لدي الملمً لهذه 

ء العبارة اإلعالنٌة )لو أنت مولفتش اإلساءة لألطفال مٌن هٌولفها ؟( فً محاولة للتعبٌر عن واجب ومسؤلٌة المضٌة. وجا

األباء لحماٌة األبناء وتوفٌر أبسط حموق كل طفل فً أن ٌعٌش حٌاة كرٌمة . وإستخدمت الباحثة العبارة اإلعالنٌة ) من 

سط الحموق األدمٌة واإلنسانٌة لخلك جٌل جدٌد واعً ومتعلم ٌتمتع تعلٌم ( وهذه هً أب -صحة –أكل  –حمهم علٌنا بٌت 

بصحة جسدٌة ونفسٌة سوٌة . وجاء إستخدام اللون األحمر لبعض الكلمات للتأكٌد علً خطورة عدم توافر هذه األساسٌات 

 الحٌاتٌة  وإلثارة اإلهتمام وجذب اإلنتباه.
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 ( 1نموذج رلم ) 
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 ( حملة التوعٌة اإلعالنٌة 2نموذج : ) ( : ) تحمٌك المساواة المجتمعٌة للمرأة 

لامت الباحثة بتصمٌم حملة توعٌة إعالنٌة لدعم اإلتجاة للمساواة اإلجتماعٌة للمرأه فً مصر معتمدة علً فلسفة الفكر 

.  0202ا مبادرة مصر للتنمٌة المستدامة اإلبداعً فً محاولة لبناء فكر واعً لدي المجتمع تجاه هذه المضٌة التً تتبناه

وجاءت الحملة للتعبٌر عن دور المرأة فً المجتمع منذ الصغر فهً تدرس وتساعد فً اعمال المنزل ثم تبح شابة فتعمل 

وتشارن بدور فعال فً المجتمع علً كافة الألصعدة، ثم تصبح إمرأة ناضجة تموم بدورها كزوجة وأم وإمرأة عاملة 

 –طبٌبة  –عد فً أعباء الحٌاة وتحمك نجاحات عملٌة وتصل إلً أرلً مناصب المٌادٌة فتصبح )مهندسة تساهم وتسا

ومبرجة ومحاسبة ( وخالفة من الوظائف المحورٌة فً مجتمعنا. وحٌنما تصل للشٌخوخة ترفض أن  –مدرسة  –ضابط 

اء واألحفاد هذه هً المرأة  التً والد وأن تأخذ تكون عبئ علً أبنائها فتظل تعمل وتتحمل كافة مسؤلٌاتها ومسؤلٌة األبن

حمها فً المجتمع وٌعترف بكونها عنصرا فعاال وإٌجابٌا فً تنمٌة المجتمع ال ٌمل عن دور الرجل . ولد إعتمدت الباحثة 

 علً تمدٌم محتوي بصري إبداعً للتأثٌر علً المستوي الوجدانً للجمهور كأداة إتصال الشعورٌة. 

لٌم تصمٌمٌة جدٌدة خارجة عن اإلطار المألوف فً اإلعالن المصري وتوظٌف الفكر اإلبداعً لكسر  واإلعتماد علً

حاجز الرفض المعرفً المجتمعً فٌما ٌتعلك بحموق المرأة. فجاءت الحملة معبرة المرأة من الصغر حتً الشٌخوخة 

ملة اإلعالنٌة من الفاتح للغامك للداللة علً مرورا بمرحلة الشباب ثم مرحلة النضخ وأستخدم التدرج اللونً كخلفٌة للح

زٌادة األعباء والمسؤلٌات . وإستخدمت الباحثة  أسلوب الشمولٌة من خالل الخطوط البٌضاء علً الوجة وذلن للتأكٌد علً 

ا أنها أنها تعبر عم المرأة فً أي زمان ومكان ولٌس فً مجتمع معٌن أو زمن محدد. وجاءت العبارة اإلعالنٌة تؤكد أن بم

تستطٌع أن تموم بنفس المهام فالبد وأن ٌكون ٌكون لها نفس الحموق . وتم التأكٌد بإستخدام  اللون األحمر فً كلمة إنسانة 

 بعبارة ) ألنً إنسانة أستحك الحٌاة (  حٌث ٌعمل علً جذب اإلنتباه وإثارة اإلهتمام لحموق المرأة المجتمعٌة فً المساواة.
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 (  2)نموذج رلم 

 

 ( ( : حملة التوعٌة اإلعالنٌة )3نموذج: ) المضاء علً الفمر 

وذلن ألهمٌة  0202لامت الباحثة بتصمٌم حملة توعٌة إعالنٌة عن مشكلة الفمر وهً أول أهداف خطة التنمٌة المستدامة 

خطة التنمٌة المستدامة . ولد هذا الهدف فالمضاء علً الفمر ٌعنً المدرة علً تجاوز مشاكل كبٌرة وكثٌرة . وأساسٌة فً 

إستحدمت الباحثة فلسفة الفكر اإلبداعً فخرجت الفكرة اإلعالنٌة للحملة  معتمدة علً الخٌال واسلوب الداللة الرمزٌة 

فالنمود ٌستخدمه اإلنسان لتوفٌر المنزل والطعام ومالبس وتعلٌم ورعاٌة صحٌة وخالفه من أساسٌات الحٌاة  إذن هً 

إلً الحٌاة الكرٌمة ومن هنا إعتمدت الباحثة علً التجسٌد فً المعالجة البصرٌة حٌث جسدت من النمود  السبٌل  للوصول

أساسٌات الحٌاة من منزل وملبس ومأكل وتعلٌم  فً محاولة للخروج عن اإلطار المألوف فً التصمٌم. وذلن لتسلٌط الضو 

ا وخلك تفاعل عاطفً ووجدانً لدي افراد المجتمع تجاة علً هذه المضٌة الهامة ورفع الوعً المعرفً لدي الجمهور به

المضٌة . وجذب اإلنتباه المتلمً وإهتمامه وتحفٌزه علً التفاعل مع الحملة حً فهم الرموز وما تحملة من معانً للتأكٌد 

تصاد عالمٌا أن علً أن اللمضا علً الفمر بكل أشكالة هو أحد أهم التحدٌات التً تواجه البشرٌة.  ولد توصل خبراء اإلل

السبٌل لحل ممشكلة الفمر عالمٌا هو التنمٌة اإللتصادٌة بزٌادة اإلنتاج ، ورفع المستوي التمنً العلمً والمعرفً فهو مفتاح 

 الرخا والرفاهٌة .
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(3نموذج رلم )  

 

 ( استمارة استبٌان للفئة المستهدفة من الشباب1ملحك )

 سنة( .  32سنة إلً 21( فرد ، المرحلة العمرٌة من )  165)عدد العٌنة العشوائٌة : 

  حدود اإلستبٌان : خاصة بحمالت التوعٌة اإلعالنٌة بأهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة.

 وفٌما ٌلى نموذج إلستمارة اإلستبٌان :

 

 

 

 إستمارة إستبٌان

 اإلعالنٌة لتحمٌك التنمٌة المستدامةالفكر اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة لبحث تحت عنوان : 

 اإلسم)إختٌارى( : ..................................................

 الوظٌفة:................................................................

السن : 

..................................... 

 .........النوع:............................

ٌهدف هذا اإلستبٌان إلى معرفة مدي تأثٌر اإلنجاه إلستخدام الفكر اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة      

اإلعالنٌة  لدعم وتحمٌك أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة فً مصر وما تحدثه من تغٌر إٌجابً فً سلوكٌات 

 هذا اإلستبٌان بشكل سرى بغرض البحث العلمً.وإتجاهات ثمافة الجمهور المتلمً، مع العلم أنه سٌتم معاملة 

 ( فى داخل المربع .لذا أرجو من سٌادتكم ملئ هذه اإلستمارة بمنتهى الموضوعٌة بوضع عالمة )
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موافك إلى  موافك العبارة  

 حد ما 

غٌر 

 موافك

إستطاعت الفكرة اإلعالنٌة التعبٌرعن الهدف المرجو من  .2

 حملة التوعٌة بشكل متمٌز.

   

نجحت المعالجة البصرٌة لعناصر التصمٌم فً جذب إنتباه  .0

 المتلمً  ومن ثم تحمٌك الهدف المرجو .

   

نجح المصمم فً الوصول إلً فكر إبداعً جدٌد ومعبر  .0

 عن هدف الحملة اإلعالنٌة  .

   

إستطاع اإلتجاه للفكر اإلبداعً فً تصمٌم حملة التوعٌة  .1

إٌجابً فً إتجاهات وسلوكٌات الجمهور أن ٌؤثر بشكل 

 المتلمً.

   

ساهمت حملة التوعٌة فً تعرٌف الجمهور بهدف من  .2

 . 0202أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة 

   

نجح المصمم اإلعالنً فً الربط بٌن  الفكرة اإلبداعٌة و  -3

 هدف حملة التوعٌة بشكل جدٌد . 

   

اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة  اإلتجاه للفكر  -8

اإلعالنٌة  ٌعتبر إتجاها جدٌدا ٌضفً علٌها طابع جمالٌا 

وفلسفٌا وتعبٌرٌا ووظٌفٌا ٌخرج بها بعٌداعن النمطٌة 

 التملٌدٌة.

   

إستطاع التصمٌم الممترح أن ٌحمل رسالة إعالنٌة هادفة  -1

وتحمٌك من أجل تحمٌك أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستامة 

 نوعا من األصالة والتمٌز .

   

إذكر من وجهة نظرن مع توضٌح السبب هل تؤٌد اإلتجاه للفكر الإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة لتحمٌك 

أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة......................................................................... 

............................................................................................................................ 

 ولسٌادتكم جزٌل الشكر والعرفان

 

 
 التحمك من صدق وثبات أدوات البحث :
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 : نتائج صدق االتساق الداخلً لعباراتاالستبانة 

االتساق الداخلً لعبارات الستبانة عن طرٌك معامل االرتباط بٌن درجات كل فمرة والدرجات ولد تحممت الباحثة من 

 :(2الكلٌة لالستبٌان، وجاءت النتائج كما هً مبٌنة فً الجدول )

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائٌة

إستطاعت الفكرة اإلعالنٌة التعبٌرعن الهدف المرجو  .2

 التوعٌة بشكل متمٌز.من حملة 
 دال 2.22 2.10

نجحت المعالجة البصرٌة لعناصر التصمٌم فً جذب  .0

 إنتباه المتلمً  ومن ثم تحمٌك الهدف المرجو .
 دال 2.22 2.18

نجح المصمم فً الوصول إلً فكر إبداعً جدٌد  .0

 ومعبر عن هدف الحملة اإلعالنٌة  .
 دال 2.22 2.81

تصمٌم حملة التوعٌة  ٌمكن إلتجاه الفكر اإلبداعً فً .1

أن ٌؤثر بشكل إٌجابً فً إتجاهات وسلوكٌات الجمهور 

 المتلمً.

 دال 2.22 2.31

ساهمت حملة التوعٌة فً تعرٌف الجمهور بهدف من  .2

 . 0202أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستدامة 
 دال 2.22 2.12

نجح المصمم اإلعالنً فً الربط بٌن  الفكرة  .3

 اإلبداعٌة و هدف حملة التوعٌة بشكل جدٌد . 
 دال 2.22 2.82

اإلتجاه للفكر اإلبداعً فً تصمٌم حمالت التوعٌة  .8

اإلعالنٌة  ٌعتبر إتجاها جدٌدا ٌضفً علٌها طابع جمالٌا 

وفلسفٌا وتعبٌرٌا ووظٌفٌا ٌخرج بها بعٌداعن النمطٌة 

 .التملٌدٌة

 دال 2.22 2.11

إستطاع التصمٌم الممترح أن ٌحمل رسالة إعالنٌة  .1

هادفة من أجل تحمٌك أهداف التنمٌة المجتمعٌة المستامة 

 وتحمٌك نوعا من األصالة والتمٌز .

 دال 2.22 2.80

 (:ٌوضح معامالتاالرتباط بٌن درجات العبارة والدرجات الكلٌة لإلستبانة1جدول رلم )

 

 – 2.31معامالت االرتباط بٌن درجات كل عبارة والدرجات الكلٌة لالستبانة حٌث تراوحت ما بٌن ) (2ٌبٌن الجدول )

 ( وبذلن تعتبر عبارات االستبانة صادله لما وضعت لمٌاسه.2.22( وجمٌعها دالة إحصائٌاً عند مستوى معنوٌة )2.11

 :  نتائج ثبات االستبانة 

 (.0خالل طرٌمة معامل ألفا كرونباخ وجاءت النتائج كما هً مبٌنة فً الجدول )ولد تحممت الباحثة من ثبات االستبانة من 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث

 2.92 1 استبانة حملة التوعٌة اإلعالمٌة

 (: ٌوضح نتائج اختبار ألفا كرو نباخ لالستبانة2جدول )
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(، وهى نسبة ثبات مرتفعة، مما ٌطمئن الباحثة لنتائج تطبٌك 2.92)( معامل الثبات لالستبانة حٌث بلغ 0ٌبٌن الجدول )

 االستبانة.

 " باالساءة لألطفال"حملة التوعٌة اإلعالنٌة: 

 العبارة

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الحسابى

الوزن 

 النسبى

)%( 

درجة 

 الموافمة
 2كا

 مستوى

 موافك الداللة

موافك 

إلى حد 

 ما

غٌر 

 موافك

إستطاعت الفكرة  .2

اإلعالنٌة التعبٌرعن الهدف 

المرجو من حملة التوعٌة 

 بشكل متمٌز.

 2.222 20.10 موافك 90.80% 0.81 129 - 03 209

نجحت المعالجة البصرٌة  .0

لعناصر التصمٌم فً جذب 

إنتباه المتلمً  ومن ثم تحمٌك 

 الهدف المرجو.

 2.220 21.82 موافك 90.90% 0.89 132 - 02 202

المصمم فً الوصول نجح  .0

إلً فكر إبداعً جدٌد ومعبر 

 عن هدف الحملة اإلعالنٌة.

 2.222 02.32 موافك 19.92% 0.82 112 - 22 222

ٌمكن إلتجاه الفكر  .1

اإلبداعً فً تصمٌم حملة 

التوعٌة أن ٌؤثر بشكل إٌجابً 

فً إتجاهات وسلوكٌات 

 الجمهور المتلمً.

 موافك 93.88% 0.92 189 - 23 219
228.0

2 
2.222 

ساهمت حملة التوعٌة فً  .2

تعرٌف الجمهور بهدف من 

أهداف التنمٌة المجتمعٌة 

 . 0202المستدامة 

 موافك 98.81% 0.90 111 - 22 221
200.9

0 
2.222 

نجح المصمم اإلعالنً فً  .3

الربط بٌن  الفكرة اإلبداعٌة و 

هدف حملة التوعٌة بشكل 

 جدٌد .

 2.222 02.90 موافك 92.22% 0.80 122 - 11 202

اإلتجاه للفكر اإلبداعً فً  .8

تصمٌم حمالت التوعٌة 
 2.222 32.80 موافك 90.21% 0.12 130 - 00 200
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اإلعالنٌة  ٌعتبر إتجاها جدٌدا 

ٌضفً علٌها طابع جمالٌا 

وفلسفٌا وتعبٌرٌا ووظٌفٌا 

ٌخرج بها بعٌداعن النمطٌة 

 التملٌدٌة.

إستطاع التصمٌم الممترح  .1

أن ٌحمل رسالة إعالنٌة 

هادفة من أجل تحمٌك أهداف 

التنمٌة المجتمعٌة المستامة 

وتحمٌك نوعا من األصالة 

 والتمٌز .

 2.222 81.38 موافك 91.22% 0.11 131 - 08 201

  موافك %63.66 1..2 حملة التوعٌة باإلساءة لألطفال

( التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة ونتائج اختبار كا3جدول )
2

الستجابات أفرادعٌنة البحث حول عبارات حملة التوعٌة  

 باالساءة لألطفال.

 

" لعبارات حملة التوعٌة باإلساءة لألطفال جاءت دالة احصائٌاً، مما ٌدل على 0( أن جمٌع لٌم "كا0ٌتبٌن من الجدول )

 "موافك "وجود فروق بٌن آراء أفراد عٌنة البحث نحو كل عبارة، وولعت استجابات أفراد عٌنة الدراسة فً مستوى 

 %(.63.66وبلغ معدل نجاح حملة التوعٌة باإلساءة لألطفال )لجمٌع العبارات، 

 بٌانٌة التالٌة توضح ذلن: واألشكال ال

  

 

 

 

 

 (2مخطط رلم ) (1مخطط رلم )

 (3مخطط رلم )

 

 

 

 

 

 

مخط

 (4ط رلم )

129 

78.18% 

36 

21.82% 

إسخطاعج انفكزة اإلعالويت انخعبيزعه انهذف 

 انمزجى مه دمهت انخىعيت بشكم مخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

130 

78.79% 

35 

21.21% 

وجذج انمعانجت انبصزيت نعىاصز انخصميم في 

جذب إوخباي انمخهقي  ومه ثم حذقيق انهذف 

 انمزجى

 مىافق إنى دذ ما مىافق

115 

69.70% 

50 

30.30% 

وجخ انمصمم في انىصىل إني فكز إبذاعي جذيذ 

 ومعبز عه هذف انذمهت اإلعالويت

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

149 

90.30% 

16 

9.70% 

يمكه إلحجاي انفكز اإلبذاعي في حصميم دمهت 

انخىعيت أن يؤثز بشكم إيجابي في إحجاهاث 

 وسهىكياث انجمهىر انمخهقي

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق
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 (22مخطط رلم ) (5مخطط رلم )

 

 (.مخطط رلم ) (7مخطط رلم )

  

 

 " تحمٌك المساواة المجتمعٌة للمرأة" :حملة التوعٌة اإلعالنٌة 

 العبارة

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الحسابى

الوزن 

 النسبى

)%( 

درجة 

 الموافمة
 2كا

 مستوى

 موافك الداللة

موافك 

إلى 

 حد ما

غٌر 

 موافك

إستطاعت الفكرة اإلعالنٌة  .2

التعبٌرعن الهدف المرجو من 

 حملة التوعٌة بشكل متمٌز.

 2.222 02.32 موافك 19.92% 0.82 112 - 22 222

نجحت المعالجة البصرٌة  .0

التصمٌم فً جذب لعناصر 

إنتباه المتلمً  ومن ثم تحمٌك 

 الهدف المرجو.

 2.222 21.22 موافك 11.01% 0.32 108 - 21 228

نجح المصمم فً الوصول  .0

إلً فكر إبداعً جدٌد ومعبر 

 عن هدف الحملة اإلعالنٌة.

 2.222 12.18 موافك 90.20% 0.83 123 - 09 203

ٌمكن إلتجاه الفكر  .1

اإلبداعً فً تصمٌم حملة 
 2.222 00.22 موافك 19.19% 0.31 110 - 20 220

133 

80.61% 

32 

19.39% 

اإلحجاي نهفكز اإلبذاعي في حصميم دمالث انخىعيت اإلعالويت  

يعخبز إحجاها جذيذا يضفي عهيها طابع جمانيا وفهسفيا 

 وحعبيزيا ووظيفيا يخزج بها بعيذاعه انىمطيت انخقهيذيت

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

154 

93.33% 

11 

6.67% 

ساهمج دمهت انخىعيت في حعزيف انجمهىر بهذف 

 2030مه أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخذامت 

 مىافق إنى دذ ما مىافق

121 

73.33% 

44 

26.67% 

وجخ انمصمم اإلعالوي في انزبظ بيه  انفكزة 

 اإلبذاعيت وهذف دمهت انخىعيت بشكم جذيذ

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

138 

83.64% 

27 

16.36% 

إسخطاع انخصميم انمقخزح أن يذمم رسانت إعالويت هادفت 

مه أجم حذقيق أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخامت 

 وحذقيق وىعا مه األصانت وانخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق
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التوعٌة أن ٌؤثر بشكل إٌجابً 

فً إتجاهات وسلوكٌات 

 الجمهور المتلمً.

ساهمت حملة التوعٌة فً  .2

تعرٌف الجمهور بهدف من 

أهداف التنمٌة المجتمعٌة 

 .0202المستدامة 

 2.222 12.22 موافك 91.92% 0.12 182 - 02 212

نجح المصمم اإلعالنً فً  .3

الربط بٌن  الفكرة اإلبداعٌة و 

هدف حملة التوعٌة بشكل 

 جدٌد.

 موافك 93.98% 0.92 112 - 22 222
222.1

2 
2.222 

اإلتجاه للفكر اإلبداعً فً  .8

تصمٌم حمالت التوعٌة 

اإلعالنٌة  ٌعتبر إتجاها جدٌدا 

ٌضفً علٌها طابع جمالٌا 

وفلسفٌا وتعبٌرٌا ووظٌفٌا 

ٌخرج بها بعٌداعن النمطٌة 

 التملٌدٌة.

 2.222 01.22 موافك 19.82% 0.39 111 - 22 221

إستطاع التصمٌم الممترح  .1

أن ٌحمل رسالة إعالنٌة 

هادفة من أجل تحمٌك أهداف 

التنمٌة المجتمعٌة المستامة 

وتحمٌك نوعا من األصالة 

 والتمٌز.

 2.222 12.18 موافك 90.20% 0.83 123 - 09 203

  موافك %61.66 2.75 حملة التوعٌة بمساواة المرأة

(: التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة ونتائج اختبار كا4جدول )
2

الستجابات أفراد عٌنة البحث حول عبارات حملة التوعٌة  

 بمساواة المرأة.

 

" لعبارات حملة التوعٌة بمساواة المرأة جاءت دالة احصائٌاً، مما ٌدل على وجود 0( أن جمٌع لٌم "كا4ٌتبٌن من الجدول )

لجمٌع  "موافك "فروق بٌن آراء أفراد عٌنة البحث نحو كل عبارة، وولعت استجابات أفراد عٌنة الدراسة فً مستوى 

 %(.61.76وبلغ معدل نجاح حملة التوعٌة بمساواة المرأة )العبارات
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 نٌة التالٌة توضح ذلن :واألشكال البٌا

  

 (11مخطط رلم ) (6مخطط رلم )

 

 (11مخطط رلم )

 

 

 

 

 

 

مخط

ط 

رلم 

(12) 

 

 

 (14مخطط رلم ) (13مخطط رلم )

 (16مخطط رلم ) (15مخطط رلم )

 

 

 

 

 

 

126 

76.36% 

39 

23.64% 

وجخ انمصمم في انىصىل إني فكز إبذاعي جذيذ 

 ومعبز عه هذف انذمهت اإلعالويت

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

149 

90.30% 

16 

9.70% 

يمكه إلحجاي انفكز اإلبذاعي في حصميم دمهت 

انخىعيت أن يؤثز بشكم إيجابي في إحجاهاث 

 وسهىكياث انجمهىر انمخهقي

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

138 

83.64% 

27 

16.36% 

إسخطاع انخصميم انمقخزح أن يذمم رسانت إعالويت هادفت 

مه أجم حذقيق أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخامت 

 وحذقيق وىعا مه األصانت وانخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

115 

69.70% 

50 

30.30% 

إسخطاعج انفكزة اإلعالويت انخعبيزعه انهذف 

 انمزجى مه دمهت انخىعيت بشكم مخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

107 

64.85% 

58 

35.15% 

وجذج انمعانجت انبصزيت نعىاصز انخصميم في 

جذب إوخباي انمخهقي  ومه ثم حذقيق انهذف 

 انمزجى

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

113 

68.48% 

52 

31.52% 

يمكه إلحجاي انفكز اإلبذاعي في حصميم دمهت 

انخىعيت أن يؤثز بشكم إيجابي في إحجاهاث 

 وسهىكياث انجمهىر انمخهقي

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

140 

84.85% 

25 

15.15% 

ساهمج دمهت انخىعيت في حعزيف انجمهىر بهذف 

 2030مه أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخذامت 

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

150 

90.91% 

15 

9.09% 

وجخ انمصمم اإلعالوي في انزبظ بيه  انفكزة 

 اإلبذاعيت وهذف دمهت انخىعيت بشكم جذيذ

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

114 

69.09% 

51 

30.91% 

اإلحجاي نهفكز اإلبذاعي في حصميم دمالث انخىعيت 

اإلعالويت  يعخبز إحجاها جذيذا يضفي عهيها طابع جمانيا 

وفهسفيا وحعبيزيا ووظيفيا يخزج بها بعيذاعه انىمطيت 

 انخقهيذيت

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

127 

76.97% 

38 

23.03% 

إسخطاع انخصميم انمقخزح أن يذمم رسانت إعالويت هادفت 

مه أجم حذقيق أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخامت 

 وحذقيق وىعا مه األصانت وانخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق
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 المضاء علً الفمر ( :)حملة التوعٌة اإلعالنٌة 

 العبارة

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الحسابى

الوزن 

 النسبى

)%( 

درجة 

 الموافمة
 2كا

 مستوى

 موافك الداللة

موافك 

إلى 

 حد ما

غٌر 

 موافك

إستطاعت الفكرة اإلعالنٌة  .2

التعبٌرعن الهدف المرجو من 

 حملة التوعٌة بشكل متمٌز.

 2.222 11.22 موافك 90.00% 0.88 128 - 01 208

نجحت المعالجة البصرٌة  .0

فً جذب إنتباه لعناصر التصمٌم 

المتلمً  ومن ثم تحمٌك الهدف 

 المرجو.

 2.220 9.00 موافك 18.08% 0.30 100 - 30 220

نجح المصمم فً الوصول  .0

إلً فكر إبداعً جدٌد ومعبر 

 عن هدف الحملة اإلعالنٌة.

 2.220 9.00 موافك 18.08% 0.30 100 - 30 220

ٌمكن إلتجاه الفكر اإلبداعً  .1

أن  فً تصمٌم حملة التوعٌة

ٌؤثر بشكل إٌجابً فً إتجاهات 

 وسلوكٌات الجمهور المتلمً.

 2.020 2.20 موافك 11.32% 0.21 129 - 83 19

ساهمت حملة التوعٌة فً  .2

تعرٌف الجمهور بهدف من 

أهداف التنمٌة المجتمعٌة 

 . 0202المستدامة 

 2.020 2.20 موافك 11.32% 0.21 129 - 83 19

نجح المصمم اإلعالنً فً  .3

بٌن  الفكرة اإلبداعٌة و الربط 

 هدف حملة التوعٌة بشكل جدٌد.

 2.222 01.22 موافك 19.82% 0.39 111 - 22 221

اإلتجاه للفكر اإلبداعً فً  .8

تصمٌم حمالت التوعٌة 

اإلعالنٌة  ٌعتبر إتجاها جدٌدا 

ٌضفً علٌها طابع جمالٌا 

وفلسفٌا وتعبٌرٌا ووظٌفٌا ٌخرج 

 بها بعٌداعن النمطٌة التملٌدٌة.

 موافك 98.08% 0.90 110 - 20 220
228.2

2 
2.222 
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إستطاع التصمٌم الممترح أن  .1

ٌحمل رسالة إعالنٌة هادفة من 

أجل تحمٌك أهداف التنمٌة 

المجتمعٌة المستامة وتحمٌك 

 نوعا من األصالة والتمٌز.

 2.220 9.00 موافك 18.08% 0.30 100 - 30 220

 موافك %1.... 2.66 حملة التوعٌة بالفمر
 

(: التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة ونتائج اختبار كا5جدول )
2

الستجابات أفراد عٌنة البحث حول عبارات حملة التوعٌة  

 بالفمر.

 

" لعبارات حملة التوعٌة بالفمر جاءت دالة احصائٌاً، مما ٌدل على وجود فروق 0( أن معظم لٌم "كا5ٌتبٌن من الجدول )

لجمٌع العبارات  "موافك "بٌن آراء أفراد عٌنة البحث نحو كل عبارة، وولعت استجابات أفراد عٌنة الدراسة فً مستوى 

 %(.1....وبلغ معدل نجاح حملة التوعٌة بالفمر )

 واألشكال البٌانٌة التالٌة توضح ذلن:  

  

 (.1مخطط رلم ) (17مخطط رلم )

 
 (16مخطط رلم )

 

 

 

 

 

 

مخط

ط 

رلم 

(21) 

 

 

 (22مخطط رلم ) (21مخطط رلم )

126 

76.36% 

39 

23.64% 

وجخ انمصمم في انىصىل إني فكز إبذاعي جذيذ 

 ومعبز عه هذف انذمهت اإلعالويت

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

149 

90.30% 

16 

9.70% 

يمكه إلحجاي انفكز اإلبذاعي في حصميم دمهت 

انخىعيت أن يؤثز بشكم إيجابي في إحجاهاث 

 وسهىكياث انجمهىر انمخهقي

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

115 

69.70% 

50 

30.30% 

إسخطاعج انفكزة اإلعالويت انخعبيزعه انهذف 

 انمزجى مه دمهت انخىعيت بشكم مخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

107 

64.85% 

58 

35.15% 

وجذج انمعانجت انبصزيت نعىاصز انخصميم في 

جذب إوخباي انمخهقي  ومه ثم حذقيق انهذف 

 انمزجى

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

113 

68.48% 

52 

31.52% 

يمكه إلحجاي انفكز اإلبذاعي في حصميم دمهت 

انخىعيت أن يؤثز بشكم إيجابي في إحجاهاث 

 وسهىكياث انجمهىر انمخهقي

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

140 

84.85% 

25 

15.15% 

ساهمج دمهت انخىعيت في حعزيف انجمهىر بهذف 

 2030مه أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخذامت 

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

150 

90.91% 

15 

9.09% 

وجخ انمصمم اإلعالوي في انزبظ بيه  انفكزة 

 اإلبذاعيت وهذف دمهت انخىعيت بشكم جذيذ

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق



  0202ماٌو                        العدد السابع والعشرون  -المجلد السادس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانٌة 

138 

 (24مخطط رلم ) (23مخطط رلم )

 

 : الممارنة بٌن معدالت النجاح لحمالت التوعٌة 

ً للممٌاس الثالثى المتدرج، والجراء هذا الممارنة استخدمت  الباحثة التكرارات الكلٌة لكل حملة من الحمالت الثالث وفما

 (:6وجاءت النتائج كما هى مبٌنة فى الجدول )

الستجابات أفراد عٌنة البحث  2(: التكرارات الكلٌة والمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة ونتائج اختبار كا6جدول )

 ث.حول حمالت التوعٌة الثال

 حمالت التوعٌة

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 الحسابى

الوزن 

 النسبى

)%( 

درجة 

 الموافمة
 2كا

 مستوى

 موافك الداللة

موافك 

إلى حد 

 ما

غٌر 

 موافك

 موافك %90.33 0.12 0829 - 022 2239 حملة التوعٌة باإلساءة لألطفال

 موافك %92.39 0.82 0302 - 009 992 حملة التوعٌة بمساواة المرأة 2.222 80.80

 موافك %11.12 0.33 0228 - 110 188 حملة التوعٌة بالفمر

 

( 80.80" )0( وجود فروق دالة احصائٌاً بٌن معدالت النجاح لحمالت التوعٌة، حٌث بلغت لٌمة "كا6ٌتبٌن من الجدول )

للحمالت الثالث، وجاءت حملة  "موافك"(، وولعت استجابات أفراد عٌنة الدراسة فً مستوى 2.222ومستوى الداللة )

%(، وفى المرتبة الثانٌة جاءت حملة التوعٌة بمساواة 90.33التوعٌة باإلساءة لألطفال فى المرتبة األولى بمعدل نجاح )

 %(.11.12حملة التوعٌة بالفمر فى المرتبة الثالثة بمعدل نجاح )%(، وجاءت 92.39المرأة بمعدل نجاح )

 والشكل البٌانى التالى ٌوضح ذلن:

 
 (: ٌوضح معدالت النجاح لحمالت التوعٌة الثالث.25مخطط رلم )

138 

83.64% 

27 

16.36% 

إسخطاع انخصميم انمقخزح أن يذمم رسانت إعالويت هادفت 

مه أجم حذقيق أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخامت 

 وحذقيق وىعا مه األصانت وانخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

114 

69.09% 

51 

30.91% 

اإلحجاي نهفكز اإلبذاعي في حصميم دمالث انخىعيت اإلعالويت  

يعخبز إحجاها جذيذا يضفي عهيها طابع جمانيا وفهسفيا 

 وحعبيزيا ووظيفيا يخزج بها بعيذاعه انىمطيت انخقهيذيت

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق

127 

76.97% 

38 

23.03% 

إسخطاع انخصميم انمقخزح أن يذمم رسانت إعالويت هادفت 

مه أجم حذقيق أهذاف انخىميت انمجخمعيت انمسخامت 

 وحذقيق وىعا مه األصانت وانخميز

 غيز مىافق مىافق إنى دذ ما مىافق
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 : النتائج 

رٌة بشكل إٌجابً تساهم األفكار اإلعالنٌة المبتكرة فً توعٌة الجمهور بأهداف التنمٌة المستدامة وتغٌر إتجاهاتهم الفك -2

 بما ٌساعد  علً تحمٌك األهداف التنموٌة .

الفكر اإلبداعً ٌساهم فً الوصول إلفكار مبتكرة تساعد فً رفع جودة المحتوي البصري لحمالت التوعٌة اإلعالنٌة   -0

 لجذب إنتباة المتلمً والتأثٌر علٌة وبناء صورة بصرٌة إٌجابٌة نحو الحدث .

تصمٌم حمالت التوعٌة اإلعالنٌة ٌساعد علً بناء أفكار إعالنٌة تتمٌز باإلنفراد والبعد عن  اإلتجاه للفكر اإلبداعً فً -0

 التملٌد تحترم ذكاء المتلمً وخبراتة البصرٌة والمعرفٌة إلدران مضمون االعالن وتحمٌك الهدف المرجو من الحملة  .

 : التوصٌات 

المستدامة وكٌفٌة صٌاغتها تصمٌمٌا بشكل مبتكر من خالل ترتٌب ضرورة إهتمام المصمم بدراسة أبعاد أهداف التنمٌة  .2

 المحتوي البصري بما ٌحمك لدر من اإلبداع واإلختالف.

 إعداد إستراتٌجٌات مدروسة لحمالت التوعٌة اإلعالنٌة للتعرٌف بأهداف التنمٌة المستدامة وكٌفٌة تحمٌمها. .0

بمفهوم النمٌة المستدامة وأهدافها وذلن من خالل األبعاد ٌجب إتجاه المصمم اإلعالنً لزٌادة الوعً اللمجتمعً  .0

التصمٌمٌة  المبتكرة التً تعتمد علً الفكر اإلبداعً بما ٌتٌح فتح أفاق المتلمً الثمافٌة والفكرٌة  وٌتالءم مع المتغٌرات 

 المجتمعٌة.

 : المراجع 

ً بٌن النظرٌة  والتطبٌك". مجلة العمارة إبراهٌم، مها محمود." تعزٌز الفكر اإلبداعً لدي طلبة التصمٌم الداخل 2

 .223ص (:  0229)21، عدد 1والفنون، مجلد

-   Ibrahim، miha mahmud: "taziz alfkir al'ibdaey lda talabt altasmim aldakhily byn alnazaria 

w altatabik". majalat aleamara wal funun , almjlad 4 , al adad 18 (2019): sa. 516. 

أبو نصر، مدحت ، دمحم، ٌاسمٌن مدحت . البٌئة المستدامة )مفهومها وأبعادها ومؤشراتها . الماهرة : المجموعة العربٌة  0

 .0228للتدرٌب والنشر ، 

-   Abu nasr , madhat - mohamad , yasimin  madhat. albiya almostdama (mfhomha wa abadha 

wa moashiratiha). alkahra: almajmoaa alarabia liltadrib wa alnashr , 2017. 

 .0228ألبرت ، أمانً .اإلبداع فً اإلعالن . الماهرة : عالم الكتب،  0

- Albirt amani. al'ibdae  fe al'ealan. alkahra: alam alkotob , 2017. 

 .0229اللبنانٌة ، الحدٌدي،منً، اللبان، شرٌف. فنون اإلتصال واإلعالم المتخصص . الماهرة : الدار المصرٌة  1

- Alhadidy , mona , allban , sherif. fnon aletisal wa l'aelam almtkhss. alkahira: aldar almasry 

allbnany , 2009. 

الحرابً، داوود ، الفلفلً، هناء." مستوي مهارات التفكٌر اإلبداعً لدي الطلبة والمعلمٌن فً األلسام العلمٌة من كلٌة  2

 .08( : ص0222)0، العدد  0لوم التطبٌمٌة ". صنعاء:مجلة التربٌة فً الع

- Alharby , dawod , alfalfily , hana' , " msatawa  maharat altafkir al'ibdaey lda altlaba wa 

almoalimin fe al'aksam aleilmia men  koliat altarbia fe alolum altatbikia". sanaa': almjala 2 , 

aladad 3 (2011): sa 37. 

الحسن، عبد الرحمن دمحم. "التنمٌة المجتمعٌة المستدامة ومتطلبات تحمٌمها  بحث ممدم لملتمً إستراتٌجٌة الحكومة فً  3

 .3، ص0222المضاء علً البطالة وتحمٌك التنمٌة المستدامة". السودان: جامعة المسٌلة ، 

- Alhasan, abd alrhman mohamed. "altanmia almogtamiea almostadama 

     Wa motatalabat  tahkikiha bhas mokadm limultaqa 'istratigiat  alhokuma fe alkada'       ala 

albtala watahkik altanmia almstdama". alsodan: gamieat almsila , 2011, sa 6 . 



  0202ماٌو                        العدد السابع والعشرون  -المجلد السادس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانٌة 

140 

كلٌة الفنون التطٌمٌة ، ماجستٌر،  حسنً، بٌشوي بدري.تطبٌك مفهوم الإلستدامة فً تصمٌم اإلعالن. جامعة حلوان ، 8

0222 . 

-  hosny, bishoy badari. tatbik mafhom al'istdam fi tasmim al'ealan . gamieat helwan , koliyat 

alfonun altatikia , magster, 2015 

، 10تماعٌة، المجلد خصاوتة،إٌاد فؤاد."عملٌة التفكٌر اإلبداعً فً التصمٌم". األردن: مجلة العلوم اإلنسانٌة واإلج 1

 .2000( : ص 0222)2ملحك 

- khisawatat,'eyad foad."amaliat altfkir al'ibdaey fe altasmim". al'ardun: maglat       alolum 

al'insania  wa l'igtimaeia, almgalad 42, molhak 1(2015) : sa 1222 

نات التوعٌة المطبوعة وتأثٌرها علً المتلمً، رسالة رضوان، مً محمود. إستراتٌجٌة تحمٌك الهوٌة البصرٌة إلعال 9

 . 0220، كلٌة الفنون التطبٌمٌة ، جامعة حلوان، .دكتوراة  

- radwan mai mahmud. 'istratigiat tahkik alhuia albasaria l'ealanat altaweia almatbuea wa 

tathiriha alaa almotalaki , 'resalet dkturah , koliyat alfonun altatbikiat , gamieat helwan , 2013. 

 .0220رفٌك، ولٌد. مهارات التفكٌر اإلبداعً وحل المشكالت. عمان: دارأسامة للنشر والتوزٌع،  22

-  Rafik walid. maharat altafkir al'ibdaey wa hal almushklat. aman: '  dar osama lilnashr wa 

tawzie 2013. 

علً.اإلعالن المدخل والنظرٌة. اإلسكندرٌة: دار المعرفة الجامعٌة للنشر، كلٌة  األداب، جامعة شٌبه، شدوان  22

 .0222اإلسكندرٌة، 

- Shayba , shidwan ali. al'aelan madkhal wa lnazaria. al'askandaria: dar almaerifa algameia 

llnashr , koliyat aladab , gamieat al'askandaria , 2011. 

 . 0228الطبطً، دمحم حمد: تنمٌة لدرات التفكٌر اإلبداعً .عمان : دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، 20

- Altabti , muhamed hamd: tanmiat kudrat altafkir al'ibdaey. aman: dar almasira llnashr wal 

tawzie wal tibaea , 2007. 

عالمٌة بمضاٌا المجتمع للشباب. الماهرة: المكتب العربً للمعارف ، ، إٌمان فتحً. حمالت الوعٌة اإلعبد المحسن 20

0222 . 

- Abd almohsin , 'eman fatahi. hmalat taweia 'ielamiah  da kadaya  almogtmaa  llshabab.  

alkahir: maktab  alaraby almaerif, 2015. 

 .0222واإلبداعً . الماهرة : دار الكتب المصرٌة ، عبد المختار، دمحم خضر، فرٌد، إنجً صالح . التفكٌر النمطً  21

- Abd almkhtar , mohamed khadr , farid , 'injy salah. altfkir alnamaty  wa l'ibdaey.   alkahra: 

dar alkotob almisria  , 2011. 

، كلٌة الفنون دمحم، مروة حسن.إستراتٌجٌة جدٌد إلستثمار حمالت التوعٌة لتحمٌك التنمٌة المستدامة، رسالة دكتوراة  22

 .0229 التطبٌمٌة ، جامعة حلوان ،

- Mohamed marwa hasan. 'istratigiat gadida  leistismar hmalat altaweia litahkik altanmiat 

almostadama , 'resalet dkturah, koliyat alfunon altatbikia , gamieat helwan , 2019. 

مكناس، سارة . دور اإلبداع فً تحمٌك التنمٌة اإلدارٌة. الجزائر: رسالة ماجستٌر، كلٌة العلوم اإلجتماعٌة اإلنسانٌة ،  23

 . 0228جامعة العربً بن مهدي .

-  Miknas , sara. dor al'ibdaa fe tahkik altanmiat al'idaria. aljzaer: resalat magstir ,  koliyat 

alolum alaejtimaeia al'insania, gamieat alaraby  bin mahdi. 2017. 

ٌوسفً، سهام ، العربً، شهٌنار. "اإلعالن التوعوي فً التلٌفزٌون الجزائري "، الجزائر: جامعة عبد الحمٌد بن  28

 .01(: ص 0220بادٌس ، لسم العلوم اإلنسانٌة )

- Yusfy , siham , alaraby , shahinar. "al'ielan  altwawy fi altilfizyun aljazaery" , aljazaer: 

gamieat abd alhamid bin badis , kism alolum al'insania (2012): sa. 28. 


