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 الملخص 

ٌهدف البحث إلى تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى مصممً اإلعالن, وذلك من خالل محاولة تعزٌز استخدام         

المصمم الستراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة لتنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدٌه, حٌث تسهم الخرائط الذهنٌة فً تولٌد أفكاراً جدٌدًة 

, وتم اتباع المنهج الوصفً فً الدراسة, وتوصلت لتصمٌمٌة بشكل فعال وناجحتكسب المصمم القدرة على حل المشكالت ا

الدراسة إلى عدة نتائج وهً : ضرورة االهتمام ببناء شخصٌة مصمم اإلعالن المفكرة القادرة على اإلبداع وتنمٌة مهارات 

فكٌر اإلبداعً لدى مصممً اإلعالن, التفكٌر اإلبداعً لدٌه, وأهمٌة استخدام استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة الت

منها مهارة تنمٌة معرفته, ومهارة اإلبداع الفنً المهارات  من مجموعةوقدرة الخرائط الذهنٌة على إكساب مصمم اإلعالن 

ٌق والتصمٌمً لدٌه, كما تلعب الخرائط الذهنٌة دوراً هاماً فً تولٌد أفكار إعالنٌة كثٌرة ومتعددة مما ٌزٌد من إمكانٌة تحق

أهداف اإلعالن المرجوة . وفً ضوء نتائج البحث توصً الدراسة بضرورة االهتمام بتنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى 

مصممً اإلعالن باستخدام طرق وأسالٌب تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً, منها استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة, واالهتمام 

غٌر مألوفة تعتمد على استراتٌجٌات تفكٌر عمٌقة منظمة وفعالة, واستخدام بضرورة تولٌد أفكاراً إعالنٌة حدٌثة و

استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة للحصول على أفكار تصمٌمٌة جدٌدة أصٌلة وغٌر مألوفة, وتشجٌع وتعزٌز المعرفة واالبتكار 

طرق لتنمٌة التفكٌر اإلبداعً ودعم اإلنتاج اإلبداعً األصٌل, وضرورة أن تحتوي مقررات كلٌات التصمٌم على أسالٌب و

 لدى مصمم المستقبل .

 االستراتٌجٌة, الخرائط الذهنٌة, التفكٌر اإلبداعً . الكلمات المفتاحٌة :

 

Abstract 

      The research aims to develop creative thinking skills of advertising designers by trying to 

enhance their abilities using the strategy of Mind Maps to develop the creative thinking . 

Mind maps contribute to generate new ideas that give the designer the ability to solve design 

problems effectively and successfully. The descriptive approach was followed in the study, 

which reached several results : the need to pay attention to build the creative personality that's 

capable of creativity and develop the skills of creative thinking of the designers, the 

importance of using the strategy of Mind Maps in the development of creative thinking of the 

advertising designers. Mind Maps designed to give the designers a set of skills including 

knowledge development skill, and creativity skills, as mind maps play an important role in the 

generation of many different advertising ideas which increase the possibility of achieving 

desired objectives of advertising . In the light of the research results, the study recommends 

that attention should be given to developing creative thinking skills of advertising designers 
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using methods and of developing creative thinking skills, including the strategy of mind 

maps, and the need to generate new and unfamiliar advertising ideas based on deep, structured 

and effective thinking strategies . Using  Mind Maps strategy also aims to get new, original 

and unfamiliar design ideas, and  encouragement and promotion of knowledge and 

innovation, support for original creative production, and the need for design courses to 

include methods and means to develop creative thinking  of the future designer. 

Key words : Strategy, Mind mapping, Creative thinking . 

 مشكلة البحث :

إلى ضرورة تنمٌة مهارات  الحاجة ولد ما هذا, فً عالم تصمٌم اإلعالن متسارعة راتٌتغ الحالً العصر ٌشهد      

المعرفً الهائل,  والتدفق الواسع التقنً بالتطور ٌتسم الذي العصر هذا مع تتناسبالتفكٌر اإلبداعً لدي مصممً اإلعالن ل

وتعد استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة من أفضل السبل لتنمٌة  وذلك من خالل اعتماد المصمم على استراتٌجٌات تفكٌر فعالة،

ت التفكٌر اإلبداعً, حٌث تعد الخرٌطة الذهنٌة طرٌقة تسهل تنظٌم األفكار لدى المصمم أو فرٌق التصمٌم من خالل مهارا

عملٌة التمثٌل المرئً للمعلومات, مما ٌساعد العقل على الفهم والتخٌل والوصول لمعارف جدٌدة ٌتم ترجمتها فً أفكار 

  : التالٌة تساؤالتال فً البحث مشكلة تلخٌص ٌمكنتصمٌمٌة جدٌدة, و

 كٌف ٌمكن تنمٌة التفكٌر اإلبداعً فً تصمٌم اإلعالن باستخدام الخرائط الذهنٌة ؟ -

 ما هو األثر الذي ٌحدثه استخدام الخرائط الذهنٌة فً نجاح تصمٌم اإلعالن ؟ -

 أهمٌة البحث :

 من وذلك اإلبداعً لدى مصممً اإلعالن،بأهمٌة تطوٌر وتنمٌة مهارات وقدرات التفكٌر  ٌوم بعد ٌوماً  االهتمام ٌزداد     

استراتٌجٌات تفكٌر متنوعة وجدٌدة تثري خٌال المصمم, مما ٌكسبه القدرة على حل المشكالت التصمٌمٌة  استخدام خالل

بشكل فعال وناجح, ومن االستراتٌجٌات التً تساعد على تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى المصمم استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة  

تً تساهم بشكل كبٌر فً تولٌد عدداً كبٌراً من األفكار األصٌلة وغٌر المألوفة, وبناًء على ما سبق ٌمكن توضٌح أهمٌة ال

 البحث فً النقاط التالٌة :

أهمٌة تنمٌة التفكٌر اإلبداعً كاتجاه عالمً لدى األمم والشعوب, وخاصة تنمٌته لدى مصممً اإلعالن إلى أقصى  -1

 خالل استخدام أسالٌب وتقنٌات تصمٌم حدٌثة ومبتكرة فً عالم اإلعالن . درجة ممكنة, وهذا من

أهمٌة الخرائط الذهنٌة كونها تسهم فً تنمٌة اإلبداع لدى مصممً اإلعالن, وتولٌد وتدفق العدٌد من األفكار بشكل  -2

 هائل .

لذهنٌة فً تصمٌم اإلعالن ٌتوقع أن ٌستفٌد مصممو اإلعالن من نتائج هذا البحث فً تطبٌق استراتٌجة الخرائط ا -3

 باعتبارها إحدى استراتٌجٌات التفكٌر الفعالة .

 

 : البحث  أهداف

  : علً التأكٌد محاولة إلً البحث ٌهدف

 أهمٌة تنمٌة استراتٌجٌات التفكٌر اإلبداعً فً تصمٌم اإلعالن . -

  . اإلعالن تنمٌة عملٌة تصمٌم فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً -

 توظٌف استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة كأداة لتولٌد العدٌد من األفكار اإلعالنٌة الجدٌدة األصٌلة غٌر المألوفة . -
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 : البحث  فروض

 : أن  البحث ٌفترض

 اتباع استراتٌجٌات تفكٌر لتنمٌة التفكٌر اإلبداعً فً تصمٌم اإلعالن ٌزٌد من تحقٌق أهداف اإلعالن المرجوة . -

 الخرائط الذهنٌة بشكل فعال فً تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى مصممً اإلعالن .تسهم استراتٌجٌة  -

 نجاح عملٌة تصمٌم اإلعالن. من ٌزٌد تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى مصممً اإلعالن باستخدام الخرائط الذهنٌة -

 لجدٌدة وغٌر المألوفة .تسهم استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً تولٌد العدٌد من األفكار اإلعالنٌة ا -

 منهج البحث :  

أثر استخدام استراتٌجٌة الذي ٌعتمد علً جمع البٌانات والمعلومات للوقوف علً ٌتبع البحث المنهج الوصفً       

 الخرائط الذهنٌة على تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً فً تصمٌم اإلعالن .

 مقدمة :

ٌتمٌز العصر الحالً بتغٌرات سرٌعة وتطورات مذهلة فً مختلف فروع المعرفة, والشك أن هذه التغٌرات      

 أهم أحد التفكٌر ٌعتبروالتطورات تتطلب العناٌة واالهتمام ببناء الشخصٌة المفكرة القادرة على التمٌز واإلبداع, حٌث 

 . بالحٌاة الصواب الطرٌق إلى ٌقودنا الذي وهو لً،العق النشاط مستوٌات وأعلى اإلنسانً، السلوك أشكال

 الحلول إٌجاد فً خاصة والفاعلٌة الكفاءة عالٌة ذهنٌة تراقد وٌتطلب التفكٌر, أنماط أرقى من اإلبداعً التفكٌر وٌعد      

 هو عملٌة اإلبداعً والتفكٌر والتخٌل، التصور أهمها عقلٌة عملٌات العادٌة وغٌر المألوفة باستعمال غٌر الجدٌدة واألفكار

 أبنٌة فً والمعلومات والخبرات المواد ورؤٌة الحقائق تجمٌع إلى وٌهدف اإلنسان حٌاة طوال ٌحدث ذهنً ونشاط

 1جدٌدة . كٌب وتصامٌمراوت

فهو ٌزود المجتمع باألفكار  التفكٌر اإلبداعً مهم للتغٌر والتطوٌر إذ أنه ٌسهم فً دفع عجلة التقدم باألمم والرقً بها،ف     

, فاإلبداع هو القدرة على خلق البدٌع, التً ٌفتقر إلٌها دائماً, والتً ٌتطلع إلٌها بهدف نقله من التقلٌدٌة إلى حدود اإلبداع

 2 والعمل المبدع ال ٌصدر من إال من شخص خالق مبدع, له خصائصه وتفكٌره .

 من المبدعٌن سمات أهم من وٌعدر وأنسبها لعملٌة التصمٌم اإلعالنً, أشكال التفكٌ هو أحد اإلبداعً والتفكٌر    

 إٌجاد إلى االبداعً, فهو ٌحتاج التفكٌر سلوك ٌستخدم أن من البد اإلبداع صفة ٌحمل الذي م اإلعالنفمصم المصممٌن،

مبدع, كما أنه وسٌلة فعالة إلنتاج كم هائل من األفكار المبتكرة والحلول لمشاكل وقضاٌا عالقة  ومصمم مبدعة فكره

بتصمٌم اإلعالن . 
3

 

 مع والتعامل التفاعل خاللها من التً ٌستطٌعون االستراتٌجٌات من بمجموعة األفراد لتزوٌد مصدراً  التفكٌر وٌعد     

بشكل أفضل, إلٌها ٌنتمون التً البٌئة
4
وٌسعى المهتمون باإلعالن والتسوٌق إلى استخدام استراتٌجٌات تفكٌر تهدف إلى  

                                           
1
 . 79-78, ص 2013اٌطجؼخ األٌٚٝ, داس أعبِخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ, ػّبْ,١ٌٚذ سف١ك اٌؼ١بصشح : ِٙبساد اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚحً اٌّشىالد,  

2
ِغازٜٛ ِٙابساد اٌزفى١اش اإلثاذاػٟ ٌاذٜ اٌطٍجاخ اٌّؼٍّا١ٓ فاٟ األلغابَ اٌؼ١ٍّاخ فاٟ و١ٍاخ اٌزشث١اخ ٚاٌؼٍاَٛ  اٌؼ١١ٍاٝ : رغش٠اذ, اٌفٍفٍاٟ اٌحذاثٟ, ٕ٘اب  داٚد 

 . 37, ص  2011اٌضبٟٔ,  , اٌّغٍذ3اٌزطج١م١خ, اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌزط٠ٛش اٌزفٛق, اٌؼذد
3
 . 1217, ص  2015,  1, ٍِحك 42, اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ, اٌّغٍذدساعبد فإاد ئ٠بد خصبٚٔخ : ػ١ٍّخ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ فٟ اٌزص١ُّ, 

4
 . 37, ص ِشعغ عبثك اٌؼ١١ٍٝ : رغش٠ذ, اٌفٍفٍٟ اٌحذاثٟ, ٕ٘ب  داٚد 
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تنمٌة التفكٌر اإلبداعً, والمساهمة فً إٌجاد حلول لمشكالت تصمٌم اإلعالن, وهناك العدٌد استراتٌجٌات التفكٌر التً 

 جٌة الخرائط الذهنٌة أو خرائط العقل .تستخدم فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً عند تصمٌم الحمالت اإلعالنٌة, ومنها استراتٌ

ط عبر أفكارنا عن فٌها نعبِّر مبتكر وأسلوب حدٌثة وسٌلة الذهنٌة وتعد الخرٌطة  الكتابة باستخدام برسمه نقوم مخطَّ

 المختلفة المعانً ونربط بالصور، الكلمات معانً فنربط فقط، الكلمات على االقتصار بدالً من واأللوان والرموز والصور

 عمل عملها طرٌقة فً تشبه ألنها ذهنٌة وهً العام، التوضٌح فً الخرٌطة تشبه ألنها فهً خرٌطة ببعض, بعضها

 5.الذهن

  ًمفهوم التفكٌر اإلبداعCreative Thinking : 

 أفكار وتشكٌل المعلومات فً والتغٌرات بالمشاكل اإلحساس عملٌة " بأنه  Torranceتورانس عرفه -

 6نتائج " . إلى الوصول ٌتم حتى وتعدٌلها الفرضٌات هذه اختٌار ثم وفرضٌات،

كما عرف على أنه " قدرة الفرد على إنتاج األفكار, إنتاجاً ٌتمٌز بأكبر قدر من الطالقة والمرونة واألصالة  -

 7والتداعٌات البعٌدة وذلك كاستجابة لمشكلة ما أو موقف مثٌر" .

 تصمٌم اإلعالن :  فً اإلبداعً التفكٌر مهارات 

الكشف عن مهارات التفكٌر اإلبداعً عند مصمم اإلعالن على قدر كبٌر من األهمٌة, حٌث أن امتالك مصمم إن       

اإلعالن لهذه المهارات له مردود إٌجابً على أدائه فً تصمٌمات إعالناته, حٌث ٌصبح واعٌاً باستراتٌجٌات التفكٌر 

 تصمٌم الحمالت اإلعالنٌة, وتتمثل مهارات التفكٌر اإلبداعً فٌما ٌلً :اإلبداعً وكٌفٌة تطبٌقها فً 

 

 بلورة فً اإلمكانٌة من كبٌراً  اً قدر بها والمعرفة التصمٌم فً للمشكالت لحساسٌةلالتصمٌمٌة :  للمشكالت الحساسٌة -1

 مع ٌتناسب الذي الجمال من ممكن قدر أكبر تحقٌق هً المشكالت هذه رأس على ولعًل   لها، واالستعداد المشكالت هذه

 فٌه ٌرى المبدع المصمم بٌنما العامة، المواقف فً حلول إٌجاد تستدعً مشكالت ٌرون ال عام بشكل الناس الوظٌفة، إن

 عملٌة فً المستقبلراق استش على المبدع المصمم مقدرة إلى ٌعود ذلك وسبب وتغٌٌرها، تقوٌمها ٌجب عدٌدة إشكاالت

 بٌن القائمة العالقات لطبٌعة ومعرفته الواسعة وقدرته المستقبلٌة، الحاجات مع ٌتفق ٌجعله بما التصمٌم تكوٌن اعادة

 من وذلك لها المالئمة الحلول إٌجاد المصمم على ٌنبغً للمشكالت الحساسٌة إلى وباإلضافة, به المحٌطة والبٌئة التصمٌم

 إٌصال أجل من رمزٌة داللة ذات وأشكال بصور عنها والتعبٌر ٌمتلكها, التً بالوسائل المناسبة األفكار خلق خالل

 ال إشكاالت لرؤٌته النافذة البصٌرة المبدع المصمم إلى بالنسبة تعنً للمشكالت الحساسٌة فان اذاً  المطلوبة، الرسالة

 . (1بسهولة, شكل رقم ) تشخٌصها وأ رؤٌتها االخرون ٌستطٌع

                                           
5
 . 14, ص 1436اٌز١ٕ٘خ, ػّبدح رط٠ٛش اٌّٙبساد, عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد, ثذٚس عؼٛد اٌؼجذ اٌّحغٓ : اٌخشائظ  


: ٘ٛ ػبٌُ أِش٠ىٟ ِٚحًٍ ٔفغٟ ػبٌّٟ, ٚ٘ٛ ِٓ أوضش اٌؼٍّب  ا٘زّبِبً ثبإلثذاع ح١ش رؼزّذ دساعبرٗ ٚأثحبصٗ وٍٙب ػٍٝ  Torrance رٛسأظ  

ٕشش اٌؼذ٠ذ ِٓ اوزشبف ِب١٘خ اإلثذاع, ٚرؼذ ٘زٖ االخزجبساد ِٓ أوضش اخزجبساد اٌؼبٌُ أزشبساً ٚاعزخذاِبً, ٌٚٗ ئعٙبِبد ػذ٠ذح فٟ ٘زا اٌصذد, ٚلبَ ث

 ٚاٌىزت . األثحبس 
6
 )اٌؼٍَٛ  ٌألثحبس إٌغبػ عبِؼخ ص٘ش٠خ ػجذ اٌحك, ٕ٘ب  اٌفٍفٍٟ : أصش ث١ئخ األسوبْ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٌذٜ أطفبي اٌشٚضخ, ِغٍخ  

 .34, ص2014(, 1) ٨٢ اٌّغٍذ ) االٔغب١ٔخ
7
, 2015األٌٚٝ, داس اٌىزبة اٌغبِؼٝ, ٌجٕبْ, ٚاإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزحذح, آِبي عّؼخ ػجذ اٌفزبػ : ِٙبساد اٌزفى١ش سؤ٠خ رشث٠ٛخ ِؼبصشح , اٌطجؼخ  

 . 132ص 
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 على القدرة هً أي واحد، وقت فً األفكار من ممكن عدد أكبر إنتاج على المصمم قدرة وتعنًالمصمم :  طالقة -2

 المصمم ٌجعل مما إعالنٌة, مشكلة أو قضٌة تجاه المالئمة والتحلٌالت واإلٌحاءات األفكار من ممكن قدر أكبر استحضار

 . تواجهه  التً للمشكلة مناسب حل إلٌجاد عالٌة قدرة على

 التفكٌر مسار وتوجٌه التقلٌدٌة، كاألفكار ولٌست متنوعة أفكار إٌجاد على المصمم قدرة وهًالمصمم :  مرونة -3

 الذي الذهنً الجمود بعكس المرونة وتأتً العناصر, تربط التً العالقات طبٌعة فً النظر التصمٌم, وإعادة موضوع فً

 ( .2للتغٌٌر, شكل رقم ) قابلة وغٌر سلفاً  ومحددة ثابتة أفكار تبنً فً ٌتمثل

  هما : أساسٌن جانبٌن وللمرونة      

 طرٌقة وتغٌٌر العقلً التكٌف فً المصمم قدرة على : وتعتمد األولٌة عناصرها إلى للعالقات التحلٌلٌة القدرة -

  .الدافع  هً المشكلة أن اعتبار إلٌه فً ضوء  الوصول ٌرٌد الذي الحل وبناء تفكٌره

 إنتاج على القدرة فً وتتمثل ضٌة :رااالفت الحلول مع تناسبت جدٌدة رؤٌة وفق العناصر بناء اعادة على القدرة -

 الفكرٌة القوالب من التحرر على المصمم قدرة تبرز وهنا المشكلة، أو بالموضوع العالقة ذات األفكار من ومتنوع كبٌر كم

 . المستمرة تاالمتغٌر مع والتكٌف الجامدة،

 

 التوصل سبق التً المألوفة األفكار إهمال عدم مع جدٌدة أفكار إٌجاد على القدرة وتعنً:   التصمٌم فً األصالة -4

 للتجدٌد الشدٌدة تقدماً, وتحفزها الرغبة أكثر أفكار إلى للوصول له لهامإو   إٌحاء مصدر أو أساساً  تكون ربما ألنها إلٌها؛

ٌة تعنً, فهً االعتٌادٌة الحلول قبول وعدم  الخبرة إطار فً محددة ولكنها مطلقة صفة لٌست واألصالة والتفرد, الجد 

 ( .3شكل رقم ) 8للفرد, الذاتٌة

وتتضمن هذه القدرة اإلبداعٌة تقدٌم تفصٌالت متعددة جدٌدة ألشٌاء محدودة, وتوسٌع فكرة : إدراك التفاصٌل  -5

 ملخصة أو تفصٌل موضوع غامض .

وهو منفذنا إلى عالمنا الداخلً بدون قٌود العالم الخارجً, وهو عبارة عن نشاط ذهنً ٌمكن أن ٌقوم به : التخٌل  -6

اإلنسان وخاصة اإلنسان المبدع, ومن األفضل أن ٌهٌئ اإلنسان لتعلم مهارة التخٌل من خالل التدرٌب على االسترخاء, 

 ( .4قم )شكل ر 9التركٌز, الوعً الحسً, التخٌل المنفصل, التعبٌر, 

وتضمن قدرة استمرار الفرد على التفكٌر فً المشكلة لفترة زمنٌة طوٌلة ومواصلته : المحافظة على االتجاه  -7

وٌتضمن كذلك تحدٌد الهدف ومواصلة العمل والنشاط  حتى ٌتحقق الهدف, دون حتى ٌتم الوصول إلى حلول جدٌدة, 

أشكال لمواصلة اتجاه التفكٌر وهناك  م والمثابرة لتحقٌق الهدف,اعتبار للمعٌقات التً قد تعترض المصمم, وتحلٌه بالعز

 10: (, تتمثل فٌما ٌل5ًاإلبداعً, شكل رقم )

أى المحافظة على استمرار التتابع الزمنً والتارٌخً فً وصف الحدث،  المواصلة الزمنٌة التارٌخٌة : 

 .ملتزما ً بخط سٌر متتابع متدرج للفترة الزمنٌة التً ٌحدث وفقها الحدث 

قدرة الفرد على تركٌز ذهنه ضمن نفس السٌاق منذ بداٌة المشكلة وحتى الوصول وهً  المواصلة الذهنٌة : 

 .إلى حل 

                                           
8
 1221,  1220فإاد ئ٠بد خصبٚٔخ : ِشعغ عبثك, ص  
9
 . 135آِبي عّؼخ ػجذ اٌفزبػ : ِشعغ عبثك, ص  

10
https://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1188  -  (20/2/2018 – 11:12 AM). 

https://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1188
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 .القدرة على متابعة سٌر المشكلة ذهنٌا ً وتوضٌح العالقة بٌن عناصرها  المواصلة الخٌالٌة : 

 .المحافظة على المنطق فً خطوات السٌر والمراحل  المواصلة المنطقٌة : 

 

(1شكل رقم )
 11

: إعالن لـ نٌفٌا    Nivea  

ٌنم عن قدرة مصمم هذا اإلعالن على الحساسٌة للمشكالت, حٌث جاء بفكرة إعالنٌة جدٌدة من نوعها ومالئمة للمنتج المعلن عنه, حٌث جاء 
م بنصف األرٌكة بها نتوءات وتجاعٌد, والنصف اآلخر ملساء وكأنها نتٌجة الستخدام المنتج, فهو ٌرٌد أن ٌظهر الفرق قبل وبعد استخدام كرٌ

., فهو ٌعرض المشكلة وٌأتً بحلها من خالل تصمٌمه نٌفٌا  
 

 

( 2شكل رقم )
12
: إعالن   Outdoor لـ ماكدونالز    MCDONALDS  

ٌوضح لنا المرونة التً ٌتمتع بها المصمم, من خالل إٌجاد فكرة جدٌدة مبتكرة وغٌر تقلٌدٌة, تعتمد على استخدام اإلضاءة لتكون اللوجو 
 الخاص بماكدونالز

                                           
11
 http://theinspirationroom.com/daily/2008/nivea-cellulite-couch/  - (24-2-2018 – 1:00 PM). 

12
 http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/28-deliciously-creative-ads-mcdonalds/ - (24-

2-2018 – 1:42 PM). 

http://www.nivea.com/
http://www.nivea.com/
http://theinspirationroom.com/daily/2008/nivea-cellulite-couch/
http://theinspirationroom.com/daily/2008/nivea-cellulite-couch/
http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/28-deliciously-creative-ads-mcdonalds/
http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/28-deliciously-creative-ads-mcdonalds/
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( 3شكل رقم )
13
: إعالن لـ كٌت كات   KitKat  

والفكرة جدٌدة وأصٌلة وتدل على مهارة المصمم, وقدرته على توظٌف عناصره بشكل جٌد ومبتكر ٌتماشً مع نوع المنتج من خالل توظٌف 
 Have a break have a kitkatفكرة المقعد نفسه الذي ٌلجأ إلٌه المارة للراحة مع شعار كٌت كات 

 

 
(4رقم )شكل 

14
: إعالن لمرسٌدس بنز    Mercedes-Benz طراز   SLK 

ن أن ٌظهر اإلعالن قدرة المصمم على التخٌل اإلبداعً, من خالل تصوٌره للسٌارة وهً تطٌر وتشبٌهه لها بغامرة القفز بالمظالت, وٌرٌد اإلعال
وأن ٌشترىٌخبر الجمهور أن ٌأخذ فرصته فً المغامرة   SLK الجدٌدة 

 

 
(5)شكل رقم 

15
 لكوكاكوال Outdoor: إعالن  

                                           
13 http://webneel.com/advertising-ideas  - (24-2-2018 – 2:18 PM). 
14 https://www.pinterest.com   -   (14/3/2018 – 11:52 PM).    

15 http://www.coca-colajourney.com.au/stories/local-idea-goes-global-share-a-coke  - (29/11/2017 – 7:15 PM). 

http://webneel.com/advertising-ideas
http://webneel.com/advertising-ideas
https://www.pinterest.com/pin/498773727457918289/
https://www.pinterest.com/pin/498773727457918289/
http://www.coca-colajourney.com.au/stories/local-idea-goes-global-share-a-coke
http://www.coca-colajourney.com.au/stories/local-idea-goes-global-share-a-coke
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حملة تسوٌقٌة إعالنٌة عالمٌة لكوكا كوال تم طرحها أوالً فً استرالٌا, وبعد نجاحها الكبٌر سرعان , وهً Share a cokeاإلعالن من حملة 
 ومنطقٌاً وذهنٌاً . ما انتقلت إلى دول كثٌرة فً أنحاء العالم، وتظهر قدرة المصمم على المحافظة على االتجاه ومواصلته زمنٌاً 

 : استراتٌجٌات التفكٌر اإلبداعً فً تصمٌم اإلعالن 

Henry Mintzberg منتزنبرج هنرى ٌعرف       
   االستراتٌجٌةStrategy  أو االتجاه أو على أنها " الخطة 

 16" . ما هدف لتحقٌق الموضوع العمل منهج

على أنها هً " الخطة أو المنهج الذي وعلٌه فإنه ٌمكن وضع تعرٌف إجرائً الستراتٌجٌة التفكٌر فً اإلعالن :        

ٌتبعه مصمم اإلعالن للوصول لحل المشكلة التصمٌمٌة, وترجمتها فً صورة أفكار إعالنٌة ملموسة تحقق أهداف اإلعالن 

 المرجوة " 

لتسخٌر قوى العقل إلدارة تصمٌم الحمالت اإلعالنٌة بشكل أفضل وٌمكن استخدام استراتٌجٌات التفكٌر اإلبداعً        

فالتفكٌر اإلبداعً غٌر تتمٌز بالجدة واألصالة,  التوصل إلى حلول مثلى لمشكالت التصمٌم, من خالل وأكثر فاعلٌة

 نافس فٌه العقول واألعمال من أجل النجاح والتمٌز .المألوف أصبح مهماً فً ظل عالم سرٌع متغٌر، تت

وٌسعى المهتمون باإلعالن والتسوٌق إلى استخدام استراتٌجٌات تفكٌر جدٌدة وعدٌدة تهدف إلى تنمٌة التفكٌر        

فً تنمٌة  اإلبداعً, والمساهمة فً إٌجاد حلول لمشكالت تصمٌم اإلعالن, وهناك العدٌد استراتٌجٌات التفكٌر التً تستخدم

, ومنها تمثل سبٌل للوصول إلى كٌان اتصالً إبداعً إعالنً ناجح وفعالالتفكٌر اإلبداعً عند تصمٌم الحمالت اإلعالنٌة 

 .  Mind Mappingاستراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة أو خرائط العقل 

 :  استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة 

التفكٌر اإلبداعً  تنمٌة تقنٌات أدوات التفكٌر البصري اإلبداعً, وتقنٌة من أهم تعد استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة من      

، فهً تقنٌة جرافٌكٌة تعمل على تحفز على تولٌد األفكار, وحل المشكالت التً ٌمكن استخدامها فً تصمٌم اإلعالن, فهً

ت للتصمٌم، حتى الوصول إلى تداعى األفكار، وتحاكى العقل البشرى فى كونها أداة لمضاعفة األفكار، ووضع تصورا

 مع تتوافق حٌث ,لإلنسان التفکٌري النهج نفس لها أنها إلى الذهنٌة الخرٌطة الحل األمثل لمشكلة التصمٌم, وترجع قوة

الحٌاة, فهً تعد أداة رائعة لتنظٌم التفكٌر, حٌث تساعد على  فً الطبٌعٌة النوامٌس مع وتتوافق البشر وأسلوب تکوٌن

 17العقل, وترسم صورة مرئٌة ألفكار مصمم اإلعالن . استخدام طاقات

عبارة  وهً,  Graphic Organizersالتصوٌرٌة التخطٌطٌة ماتظالمن العقلٌة من الذهنٌة أو ئطخراال وتنحدر      

 بشكل المعرفة لبناء أدوات فهً, مرئٌة أشكال فً المعلومات من مجموعة العقل بها ٌرتب التً للكٌفٌة مرئً عن تمثٌل

                                           

ِٚٓ  اٌؼٍَٛ اإلداس٠خوزبثبً فٟ  15ثحضبً ٌٚذ٠ٗ  150: ٘ٛ وبرت ٚأوبد٠ّٟ سائذ ٌٗ ِٓ األثحبس ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ   Henry Mintzberg ِٕزضٔجشط ٕ٘شٜ 

ػٍُ ٠ً أشٙش دساعبرٗ ِب وزت حٛي أّٔبط ا١ٌٙبوً اإلداس٠خ, ٠ٚشزٙش ثٕمذٖ اٌّغزّش ٌٍغبِؼبد اٌزٟ رذسط ئداسح األػّبي ِٚحبٚالرٙب اٌحض١ضخ ٌزحٛ

ٟ فٟ اٌّمبَ األٚي, ٠ٚشزٙش أ٠ضبُ ثأٔٗ دائُ االٔزمبد ٌششوبد ِحض ثذالً ِٓ ِؼبٍِخ اإلداسح ػٍٝ أٔٙب فٓ ٚػٍُ اعزّبػ ػٍُ سلّٟئٌٝ  اإلداسح

 رىش٠ّبً ٌٗ ػٍٝ أػّبٌٗ األوبد١ّ٠خ. ششوخ ِبوٕضٞاالعزشبساد اإلداس٠خ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ فٛصٖ ػذح ِشاد ثغٛائض ِمذِٗ ِٓ 

16
عىبن ِشاد : اٌزذل١ك االعزشار١غٟ ٚدٚسٖ فٟ اإلداسح االعزشار١غ١خ ٌٍّإعغبد )دساعخ ١ِذا١ٔخ ٌجؼض اٌّإعغبد االلزصبد٠خ ثٛال٠خ عط١ف(,  

 . 380, ص 2015, 15اٌؼذد ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزصبد٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش, 
17
ٌطفً ٚفب  ع١ٍّبْ ػٛعبْ : رص١ُّ ٚدساعخ فبػ١ٍخ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ثبعزخذاَ اٌخشائظ اٌز١ٕ٘خ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد األدا  اٌّؼشفٟ فٟ ِغبق رشث١خ ا 

 . 550 – 549, ص 2013, 6 , اٌؼذد2فٟ اإلعالَ ٌذٜ طبٌجبد و١ٍخ األ١ِشح ػب١ٌخ اٌغبِؼ١خ, اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛخ اٌذ١ٌٚخ اٌّزخصصخ, اٌّغٍذ 

 مع وربطها األفكار هذه وتصنٌف السابقة, المعرفٌة, وبمعرفته ببنٌته المرتبطة أفكاره تصوٌر على المصمم تساعد مرئً

 18.بعضها

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
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  مفهوم الخرٌطة الذهنٌةMind Mapping : 

 Tony بوزان  تونً طرٌق عن ألول مرة Mind Mappingأو   "الذهنٌة الخرٌطة" مصطلح  ظهر      

Buzan    19والخرائط الذهنٌة . ,الذهن خرائط العقل، طئخرا أسمائها ومن, م1971عام 

 طاقة استخدام على تساعد بمفاتٌح تزودنا قوٌة جرافٌكٌة رسومٌة تقنٌة " بأنها Tony Bozan بوزان تونً عرفها     

 الحرٌة ٌعطً قوي وأسلوب مرة, كل فً إٌقاع، ألوان، منطق، عدد، صورة، العقل بكلمة، مهارت أغلب بتسخٌر العقل

.  " طاقات العقل استخدام فً المطلقة
20

 

هً استراتٌجٌة لتنمٌة التفكٌر اإلبداعً فً تعرٌف إجرائً الستراتٌجٌة الخرٌطة الذهنٌة فً تصمٌم اإلعالن :       

معلومات فً شكل تصمٌم اإلعالن تعتمد على تحفٌز قوى العقل والتفكٌر لدى المصمم, وتتم عن طرٌق ترتٌب وتنظٌم ال

هرمً باستخدام الصور واأللوان والكلمات واألعداد لتولٌد أفكار إبداعٌة جدٌدة غٌر مألوفة تسهم فً حل المشكالت 

التصمٌمٌة, من خالل ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الالحقة والوصول لمعرفة جدٌدة ٌتم ترجمتها فً الفكرة اإلعالنٌة 

 الجدٌدة .

 

 لخرٌطة الذهنٌة ٌمكن توضٌح بعض المالمح والسمات األساسٌة للخرٌطة الذهنٌة :ومن خالل تعرٌف ا

وصالت المباشرة الطبٌعة البصرٌة للخرٌطة الذهنٌة، حٌث تعتمد على استخدام الرموز, والصور, والعالقات, وال -

, وجداول البٌانات والرسوم البٌانٌةبٌن الموضوعات، والمرفقات، والوسائط المتعددة، واالرتباطات التشعبٌة لمواقع الوٌب 

 أسرع بكثٌر من المعلومات التً تقدمها النصوص الخطٌة .بشكل  تتم معالجة المعلومات البصرٌة من قبل العقل البشريو

 تكون العالقات والروابط  بٌن أجزاء الخرٌطة مرئٌة وواضحة . -

 ت تكون على ورقة واحدة ., ألن معظم المعلوماالقدرة على عرض كامل الخرٌطة فً وقت واحد -

 21 البنٌة الهرمٌة للخرٌطة . -

 

   عناصر ومكونات الخرٌطة الذهنٌةElements of mind map : 

 (, وتتمثل فٌما ٌلً :6تتكون الخرٌطة الذهنٌة من عدة مكونات أساسٌة شكل رقم )

                                           
18
 http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/hind%20taha.pdf  - (24-2-2018 – 12:00 PM). 


اٌىض١ش ِٓ اٌّإٌفبد اٌزٟ رصذسد لٛائُ اٌىزت األوضش , ٌٚٗ خشائظ اٌؼمً، ٘ٛ ٚاضغ اٌزاوشح: اٌّؼشٚف ثأعزبر Tony Bozan 1942رٟٛٔ ثٛصاْ  

ثطٌٛخ اٌؼبٌُ ِج١ؼبً ِضً وزبة اٌؼمً أٚالً ٚاعزخذَ ػمٍه، ٔششد اػّبٌٗ فٟ اوضش ِٓ ِئخ ٚصالص١ٓ دٌٚخ ثضالص١ٓ ٌغخ ِخزٍفخ, ٚ٘ٛ أ٠ضبً ِإعظ ِغبثمبد 

 .األحذاس اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ اٌؼب١ٌّخاٌزٟ أصجحذ ا٢ْ حذصبً ٠حظٝ ثّىبٔخ وج١شح فٟ عذٚي  ٌٍزاوشح
19
 . 548ٚفب  ع١ٍّبْ ػٛعبْ : ِشعغ عبثك, ص  

20
 Candra Pantura Panlaysia : The effectiveness of mind mapping technique in teaching learning writing on 

recount text  (An Experimental Study in the Tenth Grade Students of MAN 2 SurakartaIn 2015/2016 Academic 

Year), p.4.  

21
 Jose M Guerrero & Pilar Ramos : Mind mapping for reading and understanding scientific literature, 

International Journal of Current Advanced Research Vol 4, Issue 11, November 2015, p.486. 

http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/hind%20taha.pdf
http://mohe.gov.sy/Masters/Message/PH/hind%20taha.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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مركز الخرٌطة ) فً منتصف  ٌتم وضع الفكرة الرئٌسٌة فً الخرٌطة الذهنٌة فً:  Central ideaالفكرة الرئٌسٌة  -1

 الصفحة (, وٌمكن أن تأخذ الفكرة الرئٌسٌة شكلٌن هما :

قد تكون النقطة المركزٌة فً الخرٌطة الذهنٌة صورة مركزٌة، تأخذ   :Central Image الصورة المركزٌة  -

وضعاً أفقٌاً فً منتصف الصفحة، وهذا ٌحفز خٌال المصمم, وٌساعد العقل على الحفاظ على التركٌز, والتركٌز على 

 22 المهمة والمشكلة التصمٌمٌة المراد حلها .

 ن الفكرة الرئٌسٌة بكلمات محتصرة موجزةٌعبر ع:  Short Textual Expressionتعبٌر نصً قصٌر  -

 23. بشكل بسٌط وبدقة عالٌة

وباقً ٌتم استخدام فروع منحنٌة بسمك مختلف لتوصٌل األفكار بٌن الصورة المركزٌة :  Branchesالفروع  -2

 . سمك الفروع وفقاً ألهمٌة التسلسل الهرمً لألفكاروٌختلف  العناصر وربطها بها,

تستخدم الكلمات المفتاحٌة فً التعبٌر عن المحتوٌات :  Edges) )Key wordsالكلمات المفتاحٌة المحددة   -3

، تكتب فوق الروابط فً كل فرع فً الخرٌطة كلمة رئٌسٌة واحدةالهامة المكونة للخرٌطة الذهنٌة, حٌث ٌتم استخدام 

إلى جوهرها, كما ٌمكن أن ٌعزز وصالت أكثر  األفكاراستخدام كلمة واحدة قد ٌختصر حٌث أن  جملة، ولٌس عبارة أو

ٌدفع استخدام الكلمات الرئٌسٌة المصمم أو المفكر فً التفكٌر فً نوع العالقة التً تربط بٌن تلك الكلمات, و 24توسعٌة, 

.تكوٌن األفكارمما ٌساعد فً التكامل المنهجً والسرٌع للمعرفة, وبالتالً ٌساعد فً وبالتالً ٌحاول إٌجاد صلة بٌنها, 
 25 

خرائط مثٌرة للعقل،  استخدام األلوان فً فروع الخرٌطة المختلفة مهم جداً فً خلق:  Coloursاأللوان  -4

 وزٌادة قوة تصوره , ما ٌكون حافز قوى للمصمم إلستدعاء أفكارهوتعزٌز الفهم، وتحسٌن االستدعاء وزٌادة فترة االهتمام،

. 

التركٌز  من الصور فً جمٌع أنحاء الخرٌطة الذهنٌة إلضافة المزٌدٌجب أن تستخدم :  Imagesالصورة  -5

 26.الجانب األٌمن واألٌسر من الدماغ فً هذه العملٌة أن استخدام الصور ٌحفز على حد سواء , كماوجعلها أكثر جاذبٌة

 

                                           
22
 Gerald Grech, Marketing mind maps in higher education, ‘Education and learning in XXI century’ 

International conference,  National Open Institute, St Petersburg, Russia. Symposia Melitensia Number 12, 2016, 

p.111-112. 

23
 Petr Kedaj, Josef Pavlíček, Petr Hanzlík :Effective Mind Maps in E-learning, Acta Informatica Pragensia 3(3), 

2014, p.241. 

24
 Gerald Grech : Op. Cit., p.111-112. 

25
 Petr Kedaj, Josef Pavlíček, Petr Hanzlík : Op. Cit., p.241. 

26
 Gerald Grech : Op. Cit., p.111-112. 
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(6شكل رقم )

27 :
 شكل ٌوضح عناصر ومكونات الخرٌطة الذهنٌة  

 الذهنٌة : بناء الخرٌطة خطوات 

الذهنٌة  الخرٌطة بتصمٌم البدء عند الفرد ٌحتاج, وتعد الخرٌطة الذهنٌة إحدى أبسط وأقوى أدوات التفكٌر اإلبداعً       

وٌشٌر بوزان إلى مجموعة من  صحٌحة، ذهنٌة خرٌطة إلى للوصول المتسلسلة الخطوات وفقاً لمجموعة من السٌر إلى

 28وهً :لتصمٌم الخرٌطة الذهنٌة, الخطوات 

سٌمنح العقل , مما المركز ) منتصف الصفحة ( ٌتم البدء فً رسم الخرٌطة الذهنٌة من البدء من المركز : -1

 .شكل طبٌعً ب الحرٌة للتفكٌر بجمٌع اإلتجاهات, والتعبٌر عن هذه األفكار

) منتصف فً مركز الخرٌطة  تعبر عن الفكرة الرئٌسٌةٌتم استخدام صورة استحدام الصورة المركزٌة :  -2

العنوان الرئٌسً والفكرة  , وذلك ألن الصور تزٌد من عملٌة التخٌل, وتعمل على بقاء االحتفاظ بالتركٌز علىالصفحة (

 الرئٌسٌة .

وتضٌف حٌوٌة أكثر  , فهً مثٌرة لالهتمام ومحفزة للعقل البشري,الذهنٌة الخرٌطة رسم فً  :االلوان استخدام -3

 ٌدة .للخرٌطة الذهنٌة, وتجلب طاقة إبداعٌة جد

العقل ٌمكنه ربط ثالث أو أربع نقاط فً وقت واحد، ف الصورة الرئٌسٌة ببعض تفاصٌل الفرع : وربط توصٌل -4

 وهذا ٌسهل عملٌة التذكر والفهم .

ألن فً تفرٌع الفكرة الرئٌسٌة إلى أفكار فرعٌة واألفكار الفرعٌة ألخرى, وذلك  استخدام الخطوط المنحنٌة : -5

 بعض الملل للعقل .الخطوط المستقٌمة تسبب 

حٌث ٌشجع استخدام كل كلمة واحدة مفردة العقل لتطوٌره  فً كل فرع :استخدام الكلمات المفتاحٌة الرئٌسٌة  -6

 . لٌكون فكر جدٌد

ٌفضل استخدام الصور فً كل فرع بشكل كبٌر كلما أمكن, وذلك ألن الصورة ٌمكن أن تعبر  استخدام الصور : -7

 عن ألف  كلمة .

                                           
27
 http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/  -  (23-2-2018 – 1:45 PM). 

28
 Candra Pantura Panlaysia : Op. Cit., p.4-5.  

http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/
http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/
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  ط الذهنٌة فً تصمٌم اإلعالن :أهمٌة الخرائ 

 المهارات, منها ما ٌلً : من مجموعة واكتساب تحقٌق على راً قاد اإلعالن مصمم الذهنٌة تجعل الخرٌطة

اإلبداع, وتولٌد وتدفق العدٌد من  لممارسة فرصة الذهنٌة الخرٌطة بناء ٌعتبر  :اإلبداع التصمٌمً والفنً تنمٌة -1

 ن خالل :م اإلبداعً التفكٌر تنمٌة األفكار بشكل هائل, وٌتم

 وتوزٌعها. وتصنٌفها المعلومات لتنظٌم منظومة تعد والتً للخرٌطة ابتكار الشكل العام -

 .اللفظٌة  للمعلومات ورموز رسومات ابتكار -          

حٌث حٌث ٌجد المشاركون فً العملٌة التصمٌمٌة متعة بالغة فً بناء الخرٌطة الذهنٌة, المتعة والتغٌٌر :  -2

ٌستمتعون بالرسم والتلوٌن, وٌجدون فً هذا النشاط تغٌٌراً عن الروتٌن االعتٌادي, ومما ال شك فٌه أن بالمتعة ٌنفتح الذهن 

 مما ٌساعد على معالجة المعلومات .

ألن التعامل مع الصور أسهل من التعامل مع المادة المكتوبة سواء فً عملٌات االحتفاظ باالتجاه واالنتباه :  -3

عالجة الذهنٌة, أو تخزٌن المعلومات, أو االستدعاء, فالصور أكثر بقاًء وتختزن لفترات أطول فً الذاكرة, وٌتم الم

ة العقل ألطول فً المعلومات تخزٌن فً تساعداستدعائها بشكل أسهل المادة المكتوبة, فهً   بٌن جمعت ألنها ممكنة، ُمدَّ

 .رسمها فً المستخدمة الفروع طرٌق عن ببعض بعضها المختلفة المعانً وربطت والكلمات، الصور

حٌث ٌتم الوصول إلى أعلى درجات التركٌز عند بناء الخرٌطة الذهنٌة, وذلك من خالل تحوٌل  قوة التركٌز : -4

 المادة اللفظٌة إلى رسوم ورموز وصور, مما ٌجعل المصمم ٌتفاعل ذهنٌاً بصورة كبٌرة مع عناصر مشكلة التصمٌم .

تشٌر الدراسات إلى أن الجانب األٌمن للدماغ هو المسئول عن اإلبداع والخٌال والصور, الدماغ : ربط جانبً  -5

بٌنما ٌقوم الجانب األٌسر للدماغ بالتعامل مع اللغة بألفاظها وكلماتها, وٌتعامل مع المنطق واألرقام, وتجمع الخرٌطة 

ن الطرق التً تساعد على تحسٌن كفاءة الربط بٌن جانبً الذهنٌة بٌن اللغة واألرقام وبٌن الصور واإلبداع لذا تعد م

 الدماغ, وبالتالً وضع الدماغ فً قمة عطائه, واستخدام طاقة المخ بالكامل, وزٌادة قدرات الفرد الكلٌة .

: حٌث تعد الخرٌطة الذهنٌة منظم تخطٌطً تنتظم فٌها المعلومات واألفكار تنظٌم وترتٌب األفكار والمعلومات  -6

ة والفرعٌة فً الموضوع, بصورة بصرٌة تتٌح للمصمم التفاعل مع عناصر المشكلة, وعناصر التصمٌم, كما تتٌح الرئٌسٌ

 .  حذفها أو المعلومات إضافة على القدرة

إن محاولة المصمم التعبٌر عن المفاهٌم, والمعلومات بالصور والرموز,  االستٌعاب وتنمٌة الفهم والمعرفة : -7

 فالخرٌطة الذهنٌة تكسب المصمم مهارةشكل تفرعات, وتصنٌفها ٌستلزم قدراً عالٌاً من الفهم,  وتنظٌم المعلومات على

نكما بٌنها,  فٌما والروابط وفهم العالقات جدٌدة معلومات واكتشاف تنمٌة الفهم والمعرفة  الجدٌدة المعرفة ربط من تمكِّ

 29  . وبشمولٌة واحدة دفعة علٌها اإلطالع من تمكننا بطرٌقة السابقة، بالمعارف

حٌث تعمل الخرائط الذهنٌة على تذكر أٌن ٌقع الشًء؟ كما تثٌر وتحفز على  توظٌف فن اإلستذكار المكانً : -8

 تذكر باقً البنود األخرى حول هذا الشًء .

                                           
29
اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ ِحبفظخ دِشك, ِغٍخ عبِؼخ رشش٠ٓ ِٕٝ وش١ه, سشب ٔؼ١ُ ر٠بة : دسعخ رطج١ك اعزشار١غ١خ اٌخشائظ اٌز١ٕ٘خ ٌذٜ ِذسعٟ  

 . 264, ص 2017,  5, اٌؼذد  39عٍغٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ, اٌّغٍذ  –ٌٍجحٛس ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ 

 سرٌعة فهً تمكن المصمم المفكر من أن ٌسجل العدٌد من المعلومات فً بأنها الذهنٌة الخرائط تتمٌز السرعة : -9

 30 المعلومات, والسرعة فً اتخاذ ومراجعة المالحظات  . استرجاع فً نفس الوقت, وتكسبه السرعة
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 النتائج :

 تم التوصل من خالل البحث إلى مجموعة من النتائج, وهً كالتالً :

 اإلبداعً لدٌه .ضرورة االهتمام ببناء شخصٌة مصمم اإلعالن المفكرة القادرة على اإلبداع وتنمٌة مهارات التفكٌر  -1

 أهمٌة استخدام استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى مصممً اإلعالن . -2

منها المهارات  من مجموعة اكتساب و تحقٌق على راً قادمن أهم ممٌزات الخرائط الذهنٌة أنها تجعل مصمم اإلعالن  -3

 مهارة تنمٌة معارفه, ومهارة اإلبداع التصمٌمً لدٌه .

 تلعب الخرائط الذهنٌة دوراً هاماً فً تولٌد أفكار تصمٌم إعالنٌة كثٌرة ومتعددة . -4

 ابتكار أفكار إعالنٌة فعالة باستخدام استراتٌجٌات التفكٌر ٌزٌد من إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلعالن المرجوة . -5

 

 التوصٌات :

 التالٌة : فً ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث, ٌمكن تقدٌم المقترحات والتوصٌات

ضرورة االهتمام بتنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى مصممً اإلعالن, باستخدام طرق وأسالٌب تنمٌة مهارات  -1

 التفكٌر اإلبداعً, ومنها استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة .

 وفعالة . االهتمام بضرورة تولٌد أفكار إعالنٌة حدٌثة وغٌر مألوفة تعتمد على استراتٌجٌات تفكٌر عمٌقة منظمة -2

استخدام استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة للحصول على أفكار تصمٌمٌة جدٌدة أصٌلة وغٌر مألوفة, وتشجٌع وتعزٌز  -3

 المعرفة واالبتكارو دعم اإلنتاج اإلبداعً األصٌل .

 ضرورة أن تحتوي مقررات كلٌات التصمٌم على أسالٌب وطرق لتنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى مصمم المستقبل . -4
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