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مــع التطــور التكنولوجــى ىف جمــال احلاســب اآليل، أصبــح ال غــى عــن إدخــال احلاســب 
اآليل والتقنيــات اجلرافيكيــة احلديثــة ىف كافــة أشــكال األعمــال اإلعالنيــة املرئيــة، ممــا جعــل 
أشــكال إعــالانت التوعيــة ختتلــف كثــرًا عــن العقــود الســابقة، فلقــد تضاعفــت قــدرات الشــكل 
فيمــا يعــرف بثقافــة الصــورة يف تيســر وصــول املعلومــة إبســتخدام الرســوم املتحركــة والــي تظهــر 
أبكثــر مــن شــكل حســب اهلــدف املرجــو منهــا، كمــا ســهل للقائمــن علــى صناعــة إعــالانت 
التوعيــة يف عمــل الكثــر مــن األفــكار واألشــكال املتعــددة الــي تعطــي أبعــاًدا أكثــر إهبــارًا وجــذًب 

للمتلقــي وتســهيل توضيــح املعلومــات.
ــاع  ــة علــى أهنــا جهــد منظــم يهــدف إىل إقن ــة اإلعالمي      تُعــرف محــالت التوعي
جمموعــة مســتهدفة بقبــول أو تعديــل أو اإلبتعــاد عــن بعــض األفــكار أو الســلوكيات 
أو اإلجتاهــات ويقــوم هبــذا اجلهــد مجاعــة مــن اجلماعــات املوجــودة يف اجملتمــع أو 

اجلهــة الــي ترغــب يف إحــداث التغيــر.)1(
أو  دولــة،  إمــا  تكــون  قــد  جهــات  اإلعــالانت  مــن  النوعيــة  هــذه  وميــول      
مؤسســات  أو  االجتماعيــة كاجلمعيــات  املؤسســات  أو  االقتصاديــة  املؤسســات 
اجملتمــع املــدين، وحتــاول هــذه اجلهــات أاي كانــت طبيعتهــا مــن خالهلــا التأكيــد علــى 
مســئولية األفــراد جتــاه اجملتمــع يف ظــل املتغــرات االجتماعيــة واإلقتصاديــة املختلفــة 
وواجــب املؤسســات جتــاه اجملتمــع والتزامهــا مبســئولياهتا االجتماعيــة جتــاه تنميتــه وال 
ســيما يف جمــاالت التعليــم والصحــة والرايضــة والبنيــة التحتيــة والتأكيــد علــى دور 

اعــالانت التوعيــة يف خدمــة اجملتمــع والنهــوض بــه.)2(

دور التقنيات الجرافيكية الحديثة في تطوير اعالنات 
التوعية المعروضة في القنوات العربية واألجنبية

ية الدولية  اكد�ي
أ
ل يون، �ب ذاعة والتليفز مدرس بقمس الإ

عالم للهندسة وعلوم الإ

د. جورج لطيف زكي سيدمه

المقدمة:
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وهذه الدراســة تســتعرض طرق اســتخدام تقنيات اجلرافيك املختلفة يف عرض وتصميم 
اعــاانت التوعيــة املرئيــة املتحركــة ســواء كانــت معروضــة علــى القنــوات التليفزيونيــة املختلفــة 
أو منتشــرة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يف شــكل فيديــو، كمــا تســتعرض الدراســة 
أســاليب تطويــر اإلعــاانت إبســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة احلديثــة الــي تســاعد علــى 

وصــول احملتــوى التوعــوي للمتلقــي بســهولة.

مشكلة الدراسة: 
ىف إطــار الــراث النظــري للبحــوث املتعلقــة ابلتقنيــات اجلرافيكيــة احلديثــة املســتخدمة 
ىف تطويــر احملتــوي اإلعامــي املرئــي، ومــا مت اإلطــاع عليــه مــن دراســات وحبــوث ســابقة 
ترتبــط مبوضــوع الدراســة ميكــن حتديــد مشــكلة الدراســة احلاليــة يف مــدى إســهام التقنيــات 
اجلرافيكيــة احلديثــة يف تطويــر محــات التوعيــة املذاعــة عــر القنــوات التليفزيونيــة املصريــة 
والعربيــة واألجنبيــة واملســتخدمة أيًضــا يف منصــات التواصــل االجتماعــي كطــرق جديــدة 
جلــذب اجلمهــور مــن خمتلــف األعمــار والفئــات ملتابعــة تلــك احلمــات وتوصيــل الرســالة 
مــن خــال الصــورة اجلرافيكيــة ســواء كانــت بســيطة التحريــك أو معقــدة أو متداخلــة مــع 
تصويــر حــي إلمتــام رســالة حمــددة، فضــًا عــن إعطــاء مؤشــرات عــن كثافــة اســتخدام هــذه 
التقينــات يف محــات التوعيــة املختلفــة وكيفيــة توظيفهــا إىل جانــب املفــردات اللفظيــة 

لتوصيــل الرســالة التوعويــة الســليمة. 

أمهية الدراسة: 
اســتخدامات التقنيــات اجلرافيكيــة احلديثــة وأشــكاهلا يف إعــداد محــات التوعيــة تُعــد . 1

مــن املوضوعــات اهلامــة الــى تســتحق الدراســة. 
اكتشــاف متطلبــات حتســن أداء إنتــاج التقنيــات اجلرافيكيــة يف اعــاانت التوعيــة . 2

لتصــل للمتلقــي بشــكل أكثــر جاذبيــة تدفعــه لتقبــل املعلومــات اخلاصــة ابلوعــي.
نــدرة األحبــاث املتعلقــة يف هــذا اجملــال مــن حيــث ارتبــاط الصــورة املعاجلــة ابلرســالة مــن . 3

جهــة الراســل. 

أهداف الدراسة: 
هتدف الدراسة بشكل رئيسي إىل فحص أنواع التقنيات اجلرافيكية احلديثة املستخدمة 
يف اعــاانت التوعيــة مــن أجــل حتقيــق وعــي أكثــر وفهــم للرســالة نتيجــة لتطــور التكنولوجيــا 

الرقميــة، وينبثــق مــن هــذا اهلــدف الرئيســي جمموعــة مــن األهــداف الفرعيــة كمــا يلي: 
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1. قياس مدى استخدام تلك التقنيات اجلرافيكية يف اعاانت التوعية املختلفة. 
2. العوامل الي تؤثر على استخدام تلك التقنيات اجلرافيكية يف اعاانت التوعية.

3. الوصــول إىل اإلســتخدام األمثــل للتقنيــات اجلرافيكيــة يف اعــاانت التوعيــة لتصــل 
إىل اجلمهــور بشــكل أكثــر فاعليــة ابســتخدام عنصــر الصــورة أكثــر مــن الرســائل الصوتيــة 

املوجهــة.

الدراسات السابقة:
مــن خــال اإلطــاع علــى الدراســات الســابقة اخلاصــة ابســتخدام عناصــر التصميــم 

اجلرافيكــي وتكويــن الصــورة اإلعانيــة فقــد كانــت كمــا يلــي: 
دراســة ســحر حممــد موســى إبراهيــم »برانمــج لتصميــم امللصــق اإلعــالين لطــالب 
قســم الرتبيــة الفنيــة يف ضــوء نظــرايت االتصــال« )2019()1( تناولــت اســتخدام 
احلاســب اآليل بكافــة التقنيــات التكنولوجيــة احلديثــة يف إثــراء التصميــم والعمــل علــى 
فتــح آفــاق جديــدة يف تقــدمي عــروض إعانيــة مبتكــرة مــن حيــث الشــكل واملضمــون، 
وأن يكــون هنــاك وعــي بتوظيــف العناصــر والرمــوز البصريــة املختلفــة واملناســبة للرســالة 

اإلعانيــة.
االســتغالل  مــن  احلــد  اإلعالميــة يف  الرتبيــة  اجلبــايل » دور  رنــدا محــدي  دراســة 
الســليب للرســائل الالشــعورية يف اإلعــالن التلفزيــوين للتأثــر علــى ســلوك املســتهلك« 
)2018()2(  أكــدت علــي أن أكثــر العوامــل املؤثــرة يف فعاليــة اإلعــاانت التليفزيونيــة 

وكونــه األكثــر جــذاًب وإاثرة ملشــاعرهم وأفكارهــم هــو التصميــم وشــكل اإلعــان.  
»االســتماالت واألســاليب اإلعالنيــة املســتخدمة يف  أمحــد حممــد جنيــب  دراســة 
اإلعــالانت املقدمــة يف قنــوات األطفــال الفضائيــة وعالقتهــا حبــذب انتبــاه املوهوبــن 
لإلعالن« )2017()3( أكدت على أن التصميم اجلرافيكي والرســوم املتحركة يعدا من 

أكثــر األســاليب اإلعانيــة املؤثــرة يف اجلمهــور.
دراســة ران حمســن عبــد العزيــز »اســتخدام التقنيــات الثالثيــة األبعــاد لتنفيــذ أفــالم 
املســتقبل يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين« 
)2017()4(  أوصــت أبنــه البــد مــن إكتســاب مصمــم املؤثــرات البصريــة اجلرافيكيــة صفــة 
التمتــع ابملرونــة والقابليــة ىف إكتســاب ثقافــات خمتلفــة وتطويــر إمكانياتــه وتعلــم التقنيــات 

احلديثــة دون أن يفقــد هويتــه الفنيــة.
دراســة يســرا حســي أبــو النصــر » التوظيــف النوعــي للــون يف تصميــم اإلعــالانت 
التوعويــة لتحقيــق أهــداف األواتر اإلقناعيــة لــدى املتلقــي« )2016()5( تناولــت 
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امكانية إحداث اتثري ســيكولوجي وفســيولوجي على املتلقي عن طريق اســتخدام الصور 
والرســوم الــى تتضمــن خماطبــة أحــد األواتر اإلقناعيــة اإلعانيــة أو أكثــر حــى تزيــد مــن 
فعاليــة أتثــري الرســالة اإلعانيــة الــى تعتمــد ىف املقــام األول علــى خماطبــة العقــل أو العاطفــة 
أو كليهمــا، والتوظيــف النوعــي للــون يؤثــر بشــكل كبــري علــى انتبــاه املتلقــي حنــو قــراءة 
العناصــر التصميميــة عــن طريــق الرؤيــة الــا معقولــة اللــوان األشــياء والــي جتســد األشــياء 
عكــس صورهتــا الواقعيــة ممــا يســاعد مصمــم اإلعــان ىف تــرك صــورة ذهنيــة بصريــة لــدى 
املتلقــى جتعــل التصميــم اإلعــاين يــدوم طويــًا ىف ذاكرتــه، واإلعــاانت التوعويــة تكــون 
أكثــر أتثــريًا علــى املتلقــي عندمــا تعتمــد علــى الطــرق غــري املباشــرة ىف توجيــه املتلقــي حيــث 

أن الرســالة املباشــرة مــن املمكــن أن تســبب نفــورًا لــدى املتلقــي.
دراســة نيفــن حممــد حســن »التأثــر البصــري يف إعــالن الواقــع االفرتاضــي وأثــره 
علــى املتلقــي« )2015()6( توصلــت إىل أن توظيــف اخليــال يف صناعــة اإلهبــار يســهم 
يف اإلرتقــاء بفــن اإلعــان وخلــق صــورة بصريــة جديــدة غــري مألوفــة، وأن اإلعــان يعكــس 
ــا مــن خــال حكاايتــه املخــزون الثقــايف للمجتمــع والــراث اجملتمعــي وجانــب كبــري  درامًي

مــن عــادات وتقاليــد وســلوكيات املشــاهد.
دراســة  دينــا جمــدي عبــد امللــك » دراســة تقنيــات اإلســقاط الضوئــي يف تصميــم 
اإلعــالن« )2014()7( تناولــت حكــم األشــخاص علــى اإلعــاانت والتقنيــات واملعــاين 
مــن خــال إطارهــم املعــريف حيــث يتأثــرون يف قبــول أو رفــض التقنيــة واإلعــان مبعيــار 
االتفــاق أو االختــاف مــع املعايــري الثقافيــة الــي حتكمهــم، لــذا فــإن معرفــة اإلطــار الثقــايف 
للجمهــور املســتهدف حيــدد طريقــة صياغــة الرســالة البصريــة لإلعــان بواســطة التقنيــات 
واملســاحة  والضــوء  والصــوت  واحلركــة  اجلرافيكيــة  املعاجلــات  اســتخدام  وأن  املختلفــة، 
املعروضــة لإلعــان يســاهم يف توصيــل املعــي وتوضيحــه للجمهــور املســتهدف ابإلضافــة 
للتجســيم يف العــرض فهــو يســاهم يف أتكيــد الصــورة الذهنيــة والرســالة البصريــة وثباهتــا 

وســرعة وســهولة تذكرهــا.
 Visual effects in commercials  «  Vostrikov Kirill دراســة 
)2013( « )8( تناولت كيفية عمل املؤثرات البصرية لتحسن فعالية اإلعاانت التجارية 
حيــث تعــزز املؤثــرات البصريــة مجاليــات الصــورة وتزيــد مــن الدقــة واإلهبــار لتســهل عمليــة 
اإلقنــاع للمتلقــي وتعزيــز اإلدراك الاواعــي إلســتقبال الرســائل اإلعانيــة والتفاعــل معهــا، 
وقــد توصلــت الدراســة إىل أن املؤثــرات البصريــة تســاعد بشــكل رئيســي يف إظهــار بيئــات 
ولقطــات يصعــب تصويرهــا ابلطريقــة التقليديــة للتصويــر احلــي، كمــا ميكــن للمؤثــرات 
البصريــة حتســن الصــورة املصــورة وإضفــاء بعــض اللمســات اجلماليــة عليهــا لتســاهم يف 
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توصيــل الرســالة املطلوبــة للمتلقــي، كمــا تســتخدم يف وضــع الرســائل املشــفرة املخفيــة 
داخــل اللقطــة اإلعانيــة والــي ختــزن يف العقــل الاواعــي ويتــم اســتدراكها فيمــا بعــد، لذلــك 
فلقــد أصبحــت املؤثــرات البصريــة أداة هامــة يف صناعــة اإلعــان لتشــجع املتلقــي علــي 

تقبــل الرســائل اإلعانيــة بوضــوح وبطريقــة أكثــر ساســة.
دراســة أميــن رأفــت إمساعيــل »العوامــل املؤثــرة يف تصميــم ودمــج الرســوم ثالثيــة 
األبعــاد يف الصــورة الرقميــة اإلعالنيــة املتحركــة«. )2010( )9( يف هــذه الدراســة مت 
فحــص العوامــل املؤثــرة الازمــة لدمــج اجلرافيــك ثاثــي األبعــاد ابلصــورة الرقميــة اإلعانيــة 
املتحركــة لتصميــم وإنتــاج اجلرافيــك ثاثــي األبعــاد املدمــج ابلصــورة الرقميــة للتوظيــف 
ىف جمــال اإلعــان، وتوصلــت الدراســة إىل أن دراســة ســلوك املســتهلك يســهل عمليــة 
املعاجلــة لفكــرة اإلعــان  احلمــات اإلعانيــة املوجهــة، وأن الصــورة عاليــة اجلــودة والرســوم 
ثاثيــة األبعــاد يلعبــا دورًا هاًمــا ىف خلــق  االهتمــام وجــذب املشــاهد لإلعــان املصــور، لــذا 
يعــد ضــروراي دراســة التطــورات التكنولوجيــة ىف صناعــة الصــورة بواســطة رســوم الكمبيوتــر 
 cgi and digital رقمــي  حمتــوى  إنشــاء  ىف  ودورهــا  األبعــاد  ثاثيــة   اجلرافيكيــة 

.content creation
دراســة نيفــن حممــد أمحــد الرفاعــى »املــزج بــن الرســوم املتحركــة و التصويــر احلــى 

ىف األفــالم اإلعالنيــة الدراميــة« )2005( )10( 
اإلعانيــة  األفــام  احلــي ىف  والتصويــر  املتحركــة  الرســوم  بــن  املــزج  أســاليب  تناولــت 
الرســوم  بــن  املــزج  أن  إىل  وتوصلــت  املتلقــي،  علــى  وأتثريهــا  الدراميــة كتقنيــة حديثــة 
املتحركــة والتصويــر احلــى ينتــج عنــه كيــان جديــد يربــط بــن اجلوانــب الشــكلية أو الطرازيــة 
والوظيفيــة لــكل منهمــا، كمــا أن التكنولوجيــا مــا هــى إال آداة ميكــن إســتخدامها إلنتــاج 
العمــل لكــن التكنيــك ال حيــل حمــل األفــكار، واألســلوب ال حيــل حمــل احملتــوى، كمــا أن 
املــزج بــن صورتــن أحدمهــا حقيقيــة واألخــرى كرتونيــة ينتــج عنــه صدمــة ســيكولوجية ىف 

ذهــن املتفــرج تزيــد مــن جاذبيــة الصــورة وســهولة تقبلهــا وتلقيهــا.
دراســـة وليـــد أمحـــد حممـــد حممـــود » دور األســـاليب الفنيـــة لإلنتـــاج التليفزيـــوىن ىف 
ــة مصـــر العربيـــة« )2003( )11(  ــة واإلعالنيـــة ىف مجهوريـ تصميـــم الصـــورة التليفزيونيـ
تناولـــت األســـاليب الفنيـــة لإلنتـــاج التليفزيـــوىن ودورهـــا اإلبداعـــي ىف تصميـــم الصـــورة 
التليفزيونيـــة واإلعانيـــة ىف مجهوريـــة مصـــر العربيـــة، وأبـــرزت دور املؤثـــرات الرقميـــة ىف 
عمليـــة املونتـــاج لتصميـــم اإلعـــان التليفزيـــوين، كذلـــك أوضحـــت الدراســـة أمهيـــة تنـــاول 
اإلعـــان مـــن الناحيـــة الفنيـــة والتكنولوجيـــة والناحيـــة الفنيـــة مـــن حيـــث اخلـــدع واملؤثـــرات 
وحـــركات الكامـــريا واإلضـــاءة وخصائصهـــا وأهدافهـــا وكذلـــك أحجـــام اللقطـــات والـــزوااي، 
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أمـــا النواحـــي التكنولوجيـــة واخلاصـــة ابلتكنولوجيـــا الرقميـــة مل تتطـــرق هلـــا الدراســـة بشـــكل 
يتائـــم مـــع مســـتحداثت العصـــر.

دراســة أمحد على مصيلحي موســى » حتريك الشــخصية ثالثية األبعاد يف اإلعالن 
التلفزيــوين املصــري« )2002( )12( توصلــت إىل أنــه ميكــن دمــج الشــخصية ثاثيــة 
األبعــاد مــع شــخصيات الرســوم املتحركــة وشــخصيات احلركــة احليــة، وأاتحــت برامــج 
الرســوم املتحركــة ثاثيــة األبعــاد حتريــك شــخصية مقنعــة ومؤثــرة ينفعــل هبــا املشــاهد، 
كمــا أاتح إعــداد وتصميــم الشــخصية ثاثيــة األبعــاد يف احلاســب التحكــم يف حركتهــا 
بواســطة أي شــخص مــن خــال الوســائط املتعــددة وألعــاب الكمبيوتــر والــذي يعتــر بدايــة 

لإلعــان التفاعلــي. 

التعليق على الدراسات السابقة:
1- الشكل واإلهبار البصري جزء أساسي وهام يف جناح اإلعان التليفزيوين.

2- إضافــة املؤثــرات البصريــة علــي التصويــر احلــي حيســن مــن تقبــل اجلمهــور لفكــرة 
اإلعــان وجيعلــه أكثــر تفاعــل واهتمــام مبتابعــة تفاصيــل اإلعــان.

3- املؤثــرات البصريــة واســتخدام تقنيــات اجلرافيــك احلديثــة يف اإلعــان التليفزيــوين 
مُيّكــن صانــع اإلعــان مــن وضــع رســائل خفيــة ختاطــب العقــل الباطــن وتســاعده علــى 

التذكــر لتلــك العناصــر حــى بعــد وقــت طويــل مــن عــرض اإلعــان.

الصورة اجلرافيكية وقدرهتا على التأثر: 
تتمتــع الصــورة أبمهيــة كبــرية يف النشــر واإلنتــاج اإلعامــي، فتعتــر الصــورة أجنــح وســيلة 
إعاميــة يف توصيــل املعلومــة أو اخلــر وإمــداد املشــاهد ابلتفاصيــل الدقيقــة ممــا جعــل 
الصــورة تتســم بعنصــر املصداقيــة والوضــوح فريتفــع قدرهتــا علــى اإلقنــاع والتأثــري يف املتلقــي، 
وممــا ســبق يقــود إىل أن الصــورة تعــد عنصــرًا أساســًيا يف بعــض األحيــان حيــث تلخــص 
نصــوص أو حــوارات أو كلمــات يف صــورة واحــدة معــرة ويف بعــض األحيــان تكــون 
مكمــًا للنــص، لكــن بشــكل عــام متتــاز الصــورة بقدرهتــا علــى نقــل التفاصيــل، فقــد 
أكــد الكاتــب الروســي »إيفــان تورغنيــف« أبن الصــورة تضفــي املصداقيــة علــى احملتــوى 
اإلعامــي، فمــا تقولــه الصــورة ال ميكــن أن توضحــه ألــف كلمــة، ويف زمــن اإلنرنــت زاد 
أتثــري الصــورة بشــكل هائــل لتداعيــات الســرعة واإلجيــاز، وقــد ترافــق مــع تطــور اإلنرنــت 
تطــور تكنولوجيــا احلاســبات الــي مكنــت مــن إمــداد القائمــن علــى االتصــال أبدوات 

وبرامــج كمبيوتــر تتســاعد يف تقــدمي صــور معــرة عــن املــراد توصيلــه. )13(
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 وإن هنــاك عديــد مــن تقنيــات املعاجلــة اإلعاميــة للصــورة ســواء اثبتــة أو متحركــة الــي 
 Adobe Photoshop هلــا أتثــريات مرغوبــة أو غــري مرغوبــة علــى الصــورة منهــا برامــج
واخلــدع  املــزج  وبرامــج   Autodesk Maya مثــل  األبعــاد  ثاثيــة  اجملســمات  وبرامــج 
الرقميــة مثــل برامــج  Adobe After Effects وغــريه، وكافــة هــذه الرامــج تســتخدم يف إنتــاج 
صــور متتاليــة إلخــراج منتــج إعامــي ســواء أفــام رســوم متحركــة أو إعــاانت أو برامــج 
تليفزيونيــة، وهنــا جمــال الدراســة االعتمــاد علــى الصــورة اجلرافيكيــة وأســاليب حتريكهــا يؤثــر 
بشــكل إجيــايب يف جــودة املضمــون البصــري لإلعــان، ممــا يضفــي مزيــج مــن عنصــري 
الواقعيــة وجــذب االنتبــاه ملتلقــي اإلعــان، وعنصــر الصــورة اجلرافيكيــة املتحركــة ميتــاز أبن 
لــه قــدرة يف حتقيــق البعــد الدرامــي وجتســيد األفــكار وإقنــاع املشــاهد إبمكانيــة وجــود أصــل 
ملــا يــراه يف الواقــع، ابإلضافــة لقــدرة الصــور املتحركــة علــى جــذب االنتبــاه وإاثرة االهتمــام، 
وابلرغــم مــن كــون الصــور املتحركــة هــي أســاس العمــل يف اإلعــان التلفزيــوين، إال أنــه قــد 
تســتخدم الصــور الفوتوغرافيــة أو الصــور اجلرافيكيــة الثابتــة إمــا للتوثيــق أو كشــكل مــن 
شــاهد 

ُ
أشــكال التعبــري البصــري للتأكيــد علــى درامــا اإلعــان، أو كعامــل مســاعد حلفــظ امل

ألشــكال معينة متحركة على الشاشــة، أو لتحســن جودة املشــاهد الي متنحها كامريات 
وعدســات التصويــر يف إنتــاج مشــاهد إعانيــة أو لتوظيــف لقطــات ومشــاهد ال ميكــن 
إنتجهــا تلفزيونيًــا، فالصــورة تعتــر مفــردة أساســية مــن مفــردات التعبــري املرئــي وعنصــرًا أوليًــا 
مكــواًن للصــورة املتحركــة، )14( كمــا أاتح اســتخدام الكامــريات الرقميــة عاليــة احلــدة القــدرة 
علــى عمــل معاجلــات إضافيــة للصــورة دون التأثــري علــى جــودة الصــورة، حيــث أاتح 
تصويــر وإنتــاج صــورة عاليــة احلــدة القــدرة علــى عمــل الدمــج والركيــب جبــودة عاليــة وهــو 

مــا تتطلبــه العمليــة اإلنتاجيــة لإلعــان مــن إضافــة عناصــر جرافيكيــة للصــورة.)15(
  ويف هــذا الشــأن، تؤكــد الدراســات علــى أن تداخــل الصــور والفيديــو والرســوم تعــد 
أكــر العناصــر اإلعانيــة جــذاًب النتبــاه املتلقــي لإلعــان، فهــي تلعــب دورًا مهًمــا يف التأثــري 
علــي املتلقــي وتشــكيل وعيــه فريتبــط تفكــريه هبــم حمــاواًل فهــم مــا يــدور حولــه مــن لغــة 
بصريــة، كمــا تعمــل الصــور والفيديــو والرســوم علــى إاثرة االهتمــام ببقيــة مضمــون الرســالة 
اإلعانيــة والــذي يتمثــل يف اســم املعلــن أو املنتــج  أو اخلدمــة أو العامــة التجاريــة، كمــا 
أن االعــان الــذي حيتــوي علــي صــور معاجلــة بفــن وابتــكار تكــون أكثــر إدراًكا والتصاقًــا 
ابلذهــن، وأن اســتخدام املــزج بــن احلقيقــة واألجســام الرقميــة و يزيــد مــن ثــراء اإلعــان 

وابلتــايل يزيــد مــن إاثرة اهتمــام املتلقــي وجيــذب انتباهــه لإلعــان.)16(
  يــزداد أتثــري الصــورة بســبب تكوينهــا التقــي وباغتهــا التكنولوجيــة، وإشــباعها ابأللــوان 
األصــوات واملؤثــرات، حبيــث تســتفز أحاســيس املشــاهد البصريــة والســمعية وتســتحوذ 
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الزاهيــة جذابــة  التحريــك، فالصــورة املتحركــة ببهائهــا وألواهنــا  عليــه، ابإلضافــة لعنصــر 
ومغريــة، توحــي ابالســرخاء، ومتنــح متعــة التلقــي، وابلتــايل يرتفــع أتثريهــا بســبب ســرعتها 
اخلاطفــة، وتعاقبهــا الشــديد، فــا جيــد الذهــن وقتــاً للتفكــري والتمعــن والتأمــل، ومــن أجــل 

ذلــك أصبحــت الصــورة احليــة أكثــر الوســائل اإلعاميــة إقناعــاً، وقــدرًة علــى التأثــري.
وابلتــايل أصبــح للصــورة املتحركــة والرقميــة دور أساســي ىف جنــاح اإلعــان التوعــوي 
أو فشــله بــن فئــات اجلمهــور، فيمكــن بنــاء فكــرة تصميميــة واإلعانيــة قويــة ومميــزة مــن 
خــال إدخــال بعــض األســاليب اجلرافيكيــة احلديثــة علــى الصــورة الرقميــة، والــي تعــد يف 
وقتنــا احلــايل وســيلة إعاميــة تربويــة هامــة ميكــن االعتمــاد عليهــا لبنــاء شــخصية جديــدة 

لفئــات اجلمهــور املصــري وخاصــة الشــباب. )17( 

تساؤالت الدراسة: 
مــا عاقــة اســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة احلديثــة بطريقــة العــرض واألهــداف مــن . 1

التوعيــة؟  اعــاانت 
ما أشكال استخدام التقنيات اجلرافيكية احلديثة يف اعاانت التوعية التليفزيونية؟. 2
اجلرافيــك . 3 اجلماليــة ابســتخدام  الصــورة  تكويــن  التوعويــة  اعــاانت  وظفــت  كيــف 

اإلعانيــة؟  الرســالة  مــن  الغــرض  لتحقيــق 

اإلجراءات املنهجية للدراسة: 
1- نوع الدراسة: 

تعتــر الدراســة مــن نــوع الدراســات الوصفيــة الــى هتتــم بوصــف ظاهــرة مــن الظواهــر 
والوصــول إىل أســباب هــذه الظاهــرة والعوامــل الــي تتحكــم فيهــا، كمــا تســتهدف تصنيــف 
البيــاانت واحلقائــق وتســجيلها وحتليلهــا واســتخاص النتائــج والــدالالت منهــا تــؤدى إىل 
إمكانيــة إصــدار تعميمــات بشــأن املوقــف الــذى يقــوم الباحــث بدراســته، وبنــاء أســاس 
للحقائــق الــى ميكــن أن تبــى عليهــا فــروض إيضاحيــة أو تفســريية للموقــف أو الظاهــرة.

2- منهج الدراسة: 
يعتــر أســلوب املســح مــن املناهــج الرئيســية املســتخدمة يف إعــداد البحــوث الوصفيــة، 
وتتــم الدراســات املســحية مــن خــال مجــع البيــاانت واملعلومــات عــن الظاهــرة املبحوثــة 
كمــا هــي يف الواقــع، مــن أجــل التعــرف علــى طبيعــة وواقــع هــذه الظاهــرة ومعرفــة جوانــب 
القــوة والضعــف فيهــا، مــن أجــل التوصــل إىل تصــور قــد يقــود إىل إحــداث تغيــري جزئــي 
البيــاانت  علــى مجــع  قاصــرة  ليســت  املســحية  والدراســات  الظاهــرة،  علــى  جــذري  أو 
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واملعلومــات عــن الظاهــرة موضــع البحــث، بــل يتعــدى ذلــك إىل التوصــل إىل مبــادىء 
وقوانــن عامــة يف املعرفــة. 

العربيــة  االجتماعيــة  التوعيــة  اعــاانت  لبعــض  حمتــوى  حتليــل  علــى  البحــث  ويعتمــد 
واألجنبيــة وقــد مت اختيــار ســت اعــاانت توعيــة اجتماعيــة هبــدف حتديــد دور التقنيــات 
اجلرافيكيــة ىف تطويــر شــكل ومعاجلــة هــذه احلمــات اإلعانيــة التوعويــة مــع مراعــاة أن 

تكــون كل اإلعــاانت املختــارة منتجــة يف توقيتــات متقاربــة.
3- جمتمع وعينة الدراسة التحليلية: 

متثــل جمتمــع الدراســة التحليلــي بعــض اعــاانت التوعويــة االجتماعيــة العربيــة واألجنبيــة 
والــي اعتمــدت ابألســاس اســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة يف تصميمهــا بشــكل مباشــر، 
فقــد مت اختيــار عينــة عمديــة مــن اعــاانت التوعيــة االجتماعيــة  املصريــة والعربيــة واألجنبيــة 
الــي تســتهدف مجيعهــا اجلمهــور العــام ســواء املصــري والعــريب واألجنــي وبلــغ عددهــم 
)26( إعــان توعــوي اجتماعــي خمتلفــي األفــكار واألهــداف، ومتثلــت هــذه اإلعــاانت 

فيمــا يلــي:

أواًل: اإلعالانت التوعوية االجتماعية املصرية
محلــة أهــل مصــر للتوعيــة ضــد خماطــر احلــروق، وهــي برعايــة مؤسســة أهــل مصــر، . 1

وتشرك معها يف رعايتها املؤسسة املصرية لاتصاالت »WE«، وكان عدد اإلعاانت 
اخلاضعــة للتحليــل ســتة إعــاانت، وذلــك علــى النحــو التــايل:

• اإلعــان األول: متعلــق بلتوعيــة مــن خماطــر احلــروق داخــل املنــزل بشــكل عــام، 	
ــاء احلريــق،  ــة اخلــروج اآلمــن مــن املنــزل أثن حيــث تضمــن اإلعــالن إرشــادات لكيفي
وطــرق الوقايــة مــن آثــر أدخنــة النــار، وكذلــك كيفيــة طلــب وســائل املســاعدة للخــروج 

مــن املنــزل يف حالــة عــدم القــدرة علــى ذلــك. 
• اإلعــان الثــاين: التوعيــة مــن خماطــر احلريــق داخــل املطبــخ، حيــث توضيــح أســباب 	

احلريــق، وطــرق الوقايــة مــن التعــرض الحــرتاق اجللــد. 
• اإلعــان الثالــث: التوعيــة مــن خماطــر احلريــق داخــل احلمــام، حيث توضيح أســباب 	

احلريــق، وطــرق الوقايــة مــن التعــرض للحريق. 
• اإلعــان الرابــع: التوعيــة مــن خماطــر احلريــق داخــل الســيارة، حيــث توضيــح أســباب 	

احلريــق، وطــرق الوقايــة مــن التعــرض للحريق. 
• اإلعــان اخلامــس: التوعيــة مــن خماطــر احلريــق داخــل غرفــة املعيشــة، حيــث توضيح 	

أســباب احلريــق، وطــرق الوقايــة مــن التعــرض للحريق. 
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• اإلعان السادس: اإلسعافات األولية املتبعة عند اندالع احلرائق بشكل عام. 	
محلــة التوعيــة ضــد اإلدمــان واملخــدرات، وهــي برعايــة صنــدوق مكافحــة وعــاج . 2

اإلدمــان والتعاطــي، وكان عــدد اإلعــاانت اخلاضعــة للتحليــل إعــان واحــد فقــط الــذي 
مت فيــه توظيــف التقنيــات اجلرافيكيــة، أمــا ابقــي إعــاانت احلملــة والــي عددهــا ســبع 
إعــاانت فقــد اعتمــدت علــى التصويــر احلــي لشــخصيات حقيقيــة متثيليــة وشــخصيات 
عامة »حممد صاح« وكذلك الفنان »حممد رمضان« دون اســتخدام تقنيات اجلرافيك 
يف توضيــح الفكــرة، وذلــك ألن االعتمــاد علــى توظيــف التقنيــات اجلرافيكيــة أكثــر تكلفــة 

مــن التصويــر احلــي. 

اثنيا: اإلعالانت التوعوية االجتماعية العربية
اإلعــاانت . 1 عــدد  وكان  املغربيــة،  تنميــة  مؤسســة  برعايــة  هــي  والــي  تنميــة:  محلــة 

املــرأة ومت تقدميهــا ابســتخدام  للتحليــل حــوايل 16 إعــااًن، مرتبطــة بقضــااي  اخلاضعــة 
التقنيــات اجلرافيكيــة، حيــث تعــددت حقــوق املــرأة الــي مت تغطيتهــا مــن قبــل املؤسســة، 
متثلــت يف حــق املــرأة يف التعليــم، وحقهــا يف املشــاركة السياســية، وحــق املــرأة يف محايتهــا 
مــن التحــرش، وحريتهــا يف االختيــار، وحقهــا يف املشــاركة اجملتمعيــة، واملســاواة مــع الرجــل، 

ونبــذ زواج القاصــرات، والنيابــة الشــرعية، واملســؤولية القانونيــة للمــرأة.
2 . Boubayn محلــة توعويــة الســتخدام األجهــزة االلكرتونيــة: والــي هــي برعايــة

Bank الكويــي، وكان عــدد اإلعــاانت اخلاضعــة للتحليــل واحــد فقــط، حيــث اهتمــت 
احلملــة ابلركيــز علــى عــادات اجللــوس غــري الســلمية عنــد اســتخدام األجهــزة التكنولوجيــة، 
واعتمــدت علــى فــن البنتومــامي دون اســتخدام التعليــق الصــويت، وهــو مــا يســاعد علــى 
التقنيــات اجلرافيكيــة البســيطة  جــذب االنتبــاه للحركــة املطلــوب تغريهــا مــع اســتخدام 
ألجل توضيح معلومة أساســية يف تغري العادات دون حتقيق إهبار بصري يشــتت االنتباه 

والركيــز. 

اثلثًا: اإلعالانت التوعوية االجتماعية األجنبية
محلــة Act now. Save later: وهــي برعايــة منظمــة األمــم املتحــدة، وعــدد . 1

اإلعــاانت اخلاضعــة للتحليــل إعــان واحــد، حيــث مت اســتخدام تقنيــة ثنائيــة األبعــاد 
وذلــك نظــرًا لصعوبــة تنفيــذ املواقــف التمثيليــة بشــكل حــي وتكلفتهــا العاليــة، وكذلــك 

لكــي تصلــح للجمهــور العــام لتغــري ســلوك اجلمهــور مــن األطفــال حــى كبــار الســن.
2 .The nonprof-والــي هــي برعايــة :Protect yourself  rules  محلــة
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عــدد  it Barbra Sinatra children’s center foundation، وكان 
اإلعــاانت اخلاضعــة للتحليــل إعانــن أحدمهــا عــن التنمــر املباشــر ضــد األطفــال يف 

املــدارس، واآلخــر عــن التنمــر االلكــروين ضــد األطفــال يف املــدارس. 

4- أدوات مجع البياانت:
   مت تصميــم اســتمارة حتليــل مضمــون للحمــالت التوعيــة االجتماعيــة كأداة جلمــع 
الكيفــى حلمــات  التحليــل  البحــث  ســيتضمن  التحليليــة، كمــا  الدراســة  البيــاانت ىف 
التوعيــة االجتماعيــة، ويعتــر اإلعــان املعتمــد علــى التقنيــات اجلرافيكيــة وحــدة التحليــل 

األساســية للدراســة. 
5- اختبار الصدق والثبات: 

مت اختبــار صاحيــة اســتمارة حتليــل املضمــون يف مجــع البيــاانت إبجــراء اختبــاري الثبــات 
والصــدق هلــا)18(، وذلــك علــى النحــو التــايل: 

أ- اختبــار الصــدق )Validity(: يعــي صــدق املقيــاس املســتخدم ودقتــه يف قيــاس 
املتغــري النظــري أو املفهــوم املــراد قياســه، وللتحقــق مــن صــدق املقيــاس املســتخدم يف 
البحــث قــام الباحــث بعــرض أداة مجــع البيــاانت )اســتمارة حتليــل املضمــون( علــى جمموعــة 

مــن املتخصصــن واخلــراء يف مناهــج البحــث واإلعــام واجلرافيــك واإلحصــاء. 
ب- اختبــار الثبــات )Reliability(: يقصــد بــه الوصــول إىل اتفــاق متــوازن يف 
النتائــج بــن الباحثــن يف حالــة اســتخدامهم لنفــس األســس واألســاليب علــى نفــس املــادة 
اإلعاميــة، أي حماولــة الباحــث ختفيــض نســب التبايــن ألقــل حــد ممكــن مــن خــال 
الســيطرة علــى العوامــل الــي تــؤدي لظهــوره يف كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث، حيــث مت 
إجــراء اختبــار الثبــات مــع ابحثــن لعينــة موحــدة مــن املضمــون الــذي مت حتليلــه للوصول إىل 
متوســط الثبــات بــن الباحثــن ابلدراســة التحليليــة، ســعًيا للتأكــد مــن وجــود درجــة عاليــة 
مــن االتســاق بــن الباحثــن القائمــن ابلتحليــل، وهــو مــا يعــي ضــرورة توصــل كل ابحــث 
إىل نفــس النتائــج بتطبيــق نفــس فئــات التحليــل ووحداتــه علــى نفــس املضمــون، وقــد 
اختــار الباحــث مرمزيــن خــاف الباحــث، وتدريبهــم علــى وحــدات وفئــات االســتمارة، 
وقامــوا بتحليــل نســبة %5 مــن عينــة الدراســة الكليــة، مث مت حســاب الثبــات بــن املرمزيــن 
عــن طريــق معادلــة هولســي Holsti لتحديــد الثبــات، وجــاءت قيمــة معامــل الثبــات 
)%89( وهــي مرتفعــة ممــا يــدل علــى ارتفــاع نســب الثبــات بــن الباحثــن وابلتــايل وضــوح 

الفئــات. 
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املعاجلة اإلحصائية للدراسة: 
لتحليــل  وذلــك   ،)SPSS( اإلحصائــي  التحليــل  برامــج  ابالســتعانة  الباحــث  قــام 
الدراســة احلاليــة يف  التحليليــة، ويتمثــل مســتوى الداللــة املعتمــدة يف  الدراســة  بيــاانت 
قبــول النتائــج عنــد درجــة ثقــة %95 فأكثــر، أي عنــد مســتوى معنويــة 0.05 فأقــل، ومت 

االعتمــاد علــى التكــرارات البســيطة واملزدوجــة والنســب املئويــة. 

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
1- التقنيات اجلرافيكية احلديثة: هي أشكال اجلرافيك املختلفة الي يتم استخدامها 
إلنتــاج اإلعــان وهــي تشــمل الرســوم املتحركــة ثنائيــة األبعــاد مثــل الشــخصيات الكارتونيــة 
و اإلنفوجرافيــك والكتابــة املتحركــة والصــور املتحركــة، وأيضــا اجملســمات املبنيــة واملتحركــة 
ثاثيــة األبعــاد وأيضــاً املؤثــرات البصريــة واملــزج بــن التصويــر احلــي وعناصــر جمســمة أو 

ثنائيــة األبعــاد متداخلــة مــع اللقطــات املصــورة.
2- إعــالانت التوعيــة: هــي اإلعــاانت الــي تدخــل ضمــن محلــة توعيــة متكاملــة 
للجمهــور عــن تفــادي خطــر مــا أو حتســن أســلوب حيــاة أو تنميــة اجملتمــع ويتــم اســتخدام 
أســلوب التصويــر فيهــا أو تصمــم ابلكامــل ابســتخدام تقنيــات اجلرافيــك ويتــم عرضهــا 
يف القنــوات التليفزيونيــة أو مــن خــال صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي واليوتيــوب 

.Youtube

نتائج الدراسة التحليلية:
عــرض  بطريقــة  احلديثــة  اجلرافيكيــة  التقنيــات  اســتخدام  عالقــة  األول:  احملــور 

الدراســة: حمــل  التوعيــة  اعــالانت  وأهــداف 

- مدة إعاانت محات التوعية االجتماعية: 

شكل رقم )1( مدة إعالانت محالت التوعية االجتماعية
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محــات  إعــاانت  مــن   88% نســبة  أن  الســابق  الشــكل  بيــاانت  مــن  يتضــح     
التوعيــة االجتماعيــة كانــت مدهتــا تــراوح مــا بــن دقيقــة لدقيقتــن، تــاه يف املرتبــة الثانيــة 
مــن  تبلــغ مدهتــا ألكثــر  الــي  التوعيــة االجتماعيــة  إعــاانت محــات  مــن  نســبة 8% 
ثــاث دقائــق، وأخــريًا يف املرتبــة الثالثــة جــاء نســبة %4 مــن إعــاانت محــات التوعيــة 

االجتماعيــة الــي مدهتــا أقــل مــن دقيقــة. 

 - أهداف إعالانت محالت التوعية االجتماعية: 
جدول رقم )1( أهداف إعالانت

 محالت التوعية االجتماعية
النسبة التكراراألهداف

2429.3تشجيع على سلوك إجيايب
2226.8توعية

1923.2تغري منط تفكري
89.8حتذير
78.5تثقيف

22.4تغيري سلوك

82100اإلمجايل

   
يتضح من بياانت اجلدول السابق تنوع أهداف إعاانت محات التوعية االجتماعية، 
وإن تصدرهــا هــدف »تشــجيع علــى ســلوك إجيــايب« بنســبة %29.3 مــن بــن أهــداف 
اإلمجــايل  مــن   26.8% بنســبة  »التوعيــة«  هــدف  الثانيــة  املرتبــة  تــاه يف  احلمــات، 
الســابق، مث يف املرتبــة الثالثــة جــاء هــدف »تغيــري منــط تفكــري« بنســبة %23.2، مث يف 
املرتبــة الرابعــة جــاء هــدف »حتذيــر« بنســبة %9.8، ويف املرتبــة اخلامســة جــاء هــدف 
السادســة جــاء هــدف  املرتبــة  مــن إمجــايل األهــداف، ويف  بنســبة 8.5%  »تثقيــف« 

»تغيــري ســلوك« بنســبة %2.4 مــن اإلمجــايل الســابق. 
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- طريقة تدعيم فكرة إعالانت محالت التوعية االجتماعية: 
جدول رقم )2( طريقة تدعيم فكرة إعالانت 

محالت التوعية االجتماعية
النسبة التكرارطريقة التدعيم 

2555.6مواقف متثيلية مشاهبة للواقع 
1737.8بياانت وإحصاءات

24.4مواقف درامية
12.2إرشادات لطريقة التعامل يف مواقف مشاهبة 

45100اإلمجايل

   
يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق تنــوع طــرق تدعيــم فكــرة إعــاانت محــات التوعيــة 
االجتماعيــة، وإن تصدرهــا طريقــة »مواقــف متثيليــة مشــاهبة للواقــع« بنســبة 55.6% 
مــن بــن طــرق التدعيــم والــي بــرزت بشــكل أساســي يف محلــة تنميــة اخلاصــة حبقــوق املــرأة 
وكذلــك محلــة أهــل مصــر للتوعيــة ضــد خماطــر احلــروق والذيــن اعتمــدوا بشــكل أساســي 

علــي اســتخدام الرســوم املتحركــة ثنائيــة األبعــاد طــوال مــدة اإلعــان.
مــن   37.8% بنســبة  وإحصــاءات«  »بيــاانت  اســتخدام  الثانيــة  املرتبــة  يف  وجــاء 
ــاًل  اإلمجــايل الســابق يف تعزيــز والرهنــة لطبيعــة الفكــرة موضــوع احلملــة، فعلــى ســبيل مث
محلــة التوعيــة ضــد اإلدمــان واملخــدرات، تضمنــت إعاانهتــا اإلشــارة إىل أنــه يف حالــة 
االتصــال ابخلــط الســاخن لإلبــاغ عــن مدمــن بصنــدوق مكافحــة اإلدمــان والتعاطــي 
رقمــه 16023 ابســتخدام الtext animation واللوجوهــات الــي تظهــر بشــكل 
متحــرك علــى الفيديــو وظهــور نســب مئويــة بشــكل جمســم عــن دور احلملــة يف ختفيــض 
نســبة التعاطــي بــن ســائقي أتوبيســات املــدارس مــن %12 إىل %3.5، كمــا أعلنــت 
محلــة Act now. Save later عــن هاشــتاج لتفعيــل انتشــار الفكــرة جمتمعيــا 
متثــل يف »actnow#«، إىل جانــب تضمــن إعــان احلملــة معلومــات وإحصــاءات 
مثــل  الطبيعيــة  التغــريات  نتيجــة  الــي كانــت  اخلســائر  عــن حجــم   infographics
الــزالزل اجلبليــة واهنيــارات اجلليــد وغــريه، ونتائــج تغــري منــط التفكــري يف التعامــل مــع هــذه 
اخلســائر ابألرقــام، كذلــك تضمنــت محلــة أهــل مصــر ضــد خماطــر احلــروق اإلعــان عــن 
أرقــام النجــدة مثــل االتصــال برقــم 180 لألســعاف، وكذلــك أرقــام خاصــة ابلتــرع مثــل  
التنويــه عــن أرقــام حســاابت بنكيــة للتــرع ألجــل مستشــفي أهــل مصــر لعــاج احلــوادث 
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واحلــروق ابجملــان »يف كل بنــوك مصــر علــى رقــم حســاب 9899- أو اتصــل علــى رقــم 
16863 ليصــل املنــدوب للمنــزل- خدمــة فــوري- ابعــت رســالة علــى 9899 »ميجــا 
خــري«، أو للتــرع خــارج مصــر علــى رقــم  604035. وهــي أيضــا معلومــات وبيــاانت 

.infographics تظهــر يف شــكل
الــي كانــت  الثالثــة جــاء طريقــة »مواقــف دراميــة« بنســبة %4.4، وهــي  يف املرتبــة 
ابرزة يف محلــة التوعيــة اخلاصــة ابســتخدام األجهــزة االلكرونيــة بتقــدمي إرشــادات للتعامــل 
الســليم مــع اجلهــاز االلكــروين مبــا حيافــظ علــى صحــة جســد اإلنســان وذلــك مــن خــال 
عــن  عبــارة  والــي كانــت  اإلدمــان  التوعيــة ضــد  pantomime وكذلــك محلــة  فــن 

مشــهد درامــي صامــت ومؤثــر حركــي يصحبــه مؤثــرات صوتيــة.
  وأخــريًا ويف املرتبــة الرابعــة جــاء طريقــة »إرشــادات لطريقــة التعامــل يف مواقــف مشــاهبة« 
 Protect yourself  rules بنسبة %2.2 من اإلمجايل السابق، والي ارتبطت حبملة

اخلاصــة ابلتنمــر املباشــر أو االلكــروين ضــد األطفــال.

- طبيعة اجلمهور املستهدف من إعالانت محالت التوعية االجتماعية: 

شكل رقم )2( طبيعة اجلمهور املستهدف من إعالانت
 محالت التوعية االجتماعية

   يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن نســبة %64 مــن إعــاانت محــات التوعيــة 
االجتماعيــة كانــت تســتهدف مــرأة ويرجــع ذلــك ألن مؤسســة تنميــة املغربيــة أعــدت 16 
إعــان خبصــوص حقــوق املــرأة، تــاه يف املرتبــة الثانيــة نســبة %28 مــن إعــاانت محــات 
التوعيــة االجتماعيــة  تســتهدف مجهــور عــام، وأخــريًا يف املرتبــة الثالثــة جــاء نســبة 8% 
مــن إعــاانت محــات التوعيــة االجتماعيــة تســتهدف أطفــال وكانــت القضيــة املعــد حوهلــا 

إعــاانت احلملــة هــي التنمــر املباشــر أو االلكــروين ضدهــم.
نســتخلص مــن ذلــك احملــور أن التقنيــات اجلرافيكيــة ســامهت بشــكل كبــر يف ختليــق 
»مواقــف متثيليــة مشــاهبة للواقــع« تســاهم يف توصيــل اهلــدف ذات النســبة األكــر 



279

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

مــن أهــداف احلمــالت وهــو »التشــجيع علــي ســلوك إجيــايب« يف مــدة زمنيــة قصــرة 
تــرتاوح مــن دقيقــة لدقيقتــن فقــط، ســهلت للقائــم علــي اإلتصــال توصيــل املعلومــة 

املطلوبــة بــدون إطالــة يف الوقــت.

احملــور الثــاين: أشــكال اســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة احلديثــة يف محــالت التوعيــة 
االجتماعيــة:

التقنيات املستخدمة يف تنفيذ إعالانت احلملة:	 
جدول رقم )3( التقنيات املستخدمة يف تنفيذ كادر

 محالت التوعية االجتماعية 
النسبة التكرارالتقنيات

2580.6الرسوم املتحركة ثنائية األبعاد
39.7اجملسمات ثاثية األبعاد

26.5تقنية املزج 
13.2فصل الكروما 

31100اإلمجايل

   
يتضح من بياانت اجلدول الســابق تنوع التقنيات املســتخدمة يف تنفيذ كادر إعاانت 
محات التوعية االجتماعية، وإن تصدرها تقنية »الرســوم املتحركة ثنائية األبعاد« بنســبة 
%80.6 مــن بــن التقنيــات املســتخدمة، تــاه يف املرتبــة الثانيــة تقنيــة »اجملســمات ثاثيــة 
األبعــاد« بنســبة %9.7 مــن اإلمجــايل الســابق، مث يف املرتبــة الثالثــة جــاء تقنيــة »املــزج« 
بنســبة  الكرومــا«  تقنيــة »فصــل  الرابعــة واألخــرية جــاءت  املرتبــة  %6.5، ويف  بنســبة 

%3.2 مــن اإلمجــايل الســابق. 
 وقــد أشــارت دراســة )ســارة حممــد عبــد الناصــر، 2012()19( أن األشــكال املدجمــة 
الامنطقيــة هــي أشــكال تتكــون مــن عاقــات الدمــج والتهجــن بــن أجــزاء لعناصــر 
عــن  وذلــك  المنطقيــة  بعاقــات  ببعضهــا  ترتبــط  خمتلفة)إنســان-حيوان-نبات-مجاد( 
طريــق الدمــج بــن أجــزاء متوافقــة أو متناقضــة بطريقــة غــري عاديــة لتقــدمي صــورة جديــدة 
عــن طريــق تداخــل الواقعــي والاواقعــي(، فاألشــكال املدجمــة تقــدم العديــد والفريــد مــن 
املعــاين والــدالالت الغريبــة والامنطقيــة لتحقيــق مــا حيملــه خيــال الفنــان مــن رؤي وأحــام، 
ويعتــر أســلوب الدمــج بــن األشــكال مــن األســاليب الفنيــة الــي ميكــن ملصممــي اإلعــان 
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االســتفادة منهــا الســتلهام العديــد مــن األفــكار اإلعانيــة الــي جتــذب انتبــاه املتلقــي وتثــري 
اهتمامــه ملوضــوع اإلعــان، وقــد بــرز هــذا الدمــج بشــكل كبــري يف إعــان محلــة منظمــة 

األمــم املتحــدة وكذلــك محلــة التوعيــة ضــد اإلدمــان واملخــدرات.

أما عن الرامج اجلرافيكية املستخدمة:

شكل رقم )3( الرامج اجلرافيكية  املفرتض استخدامها يف إعالانت
 محالت التوعية االجتماعية

   
املفــرض اســتخدامها  الرامــج اجلرافيكيــة  تنــوع  الســابق  الشــكل  بيــاانت  يتضــح مــن 
 After« برانمــج  تصدرهــا  وإن  االجتماعيــة،  التوعيــة  محــات  إعــاانت  تنفيــذ  يف 
effect« بنســبة %35 مــن بــن التقنيــات املســتخدمة، تــاه يف املرتبــة الثانيــة برانمــج 
»Illustrator« بنســبة %33.8 مــن اإلمجــايل الســابق، مث يف املرتبــة الثالثــة جــاء 
 »Maya« بنســبة %26، ويف املرتبــة الرابعــة جــاء برانمــج »Photoshop« برانمــج

بنســبة  %3.9مــن اإلمجــايل الســابق، أمــا عــن مــررات االســتخدام، فجــاء مــا يلــي:
برانجمــى 	  مــن  اســتخدمت كل  والــي  واملخــدرات،  اإلدمــان  ضــد  التوعيــة  محلــة 

»Maya، وAfter effect«، وكانــت معتمــدة بشــكل اساســي علــى تقنيــة فصــل 
الكروما، حيث مت استخدام فصل الكروما يف تصميم احلادث، وجتسيد بشاعة احلادث 
مــن طــريان األطفــال املصوريــن علــي الكرومــا مــن مقاعدهــم وتكســري الزجــاج، كذلــك 
اســتخدام التقنيــة ثاثيــة األبعــاد مــن خــال برانمــج Maya لتصميــم اجملســمات املتطايــرة 
حــول األطفــال مــن شــنط وأقــام وجهــاز حممــول وزجــاج ليعطــي مصداقيــة أكثــر وثــراء 
بصــري للمشــهد حــي يوضــح بشــاعة احلــادث املــروع وأنــه بســبب إدمــان الســائق، فضــًا 
عــن اســتخدام التصويــر البطــيء إلحــداث أثــر التعايــش واإلندمــاج مــع احلــادث وأيًضــا 
إبــراز مشــاعر األمل واخلــوف علــى وجــوه األطفــال بشــكل خــاص وابقــي الشــخصيات يف 

احلــادث عامــة. 
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محلــة توعويــة الســتخدام األجهــزة االلكرتونيــة، والــي اســتخدمت كل مــن برانجمــي 	 
»PhotoShop، وAfter effect، و Illustrator«، وكانت معتمدة بشكل 
منفــرد علــى فــن pantomime مــع االعتمــاد علــى تقنيــة املــزج، واجلديــر ابلذكــر أن 
االعتمــاد علــى هــذا الفــن الــذي يقــوم علــى أداء حركــي دون اســتخدام التعليــق الصــويت، 
وحتريكهــا  البســيطة  الرســوم  تصميــم  يف   Photoshop, Illustrator اســتخدام  ومت 
ابســتخدام  After effects وتركيبها داخل املشــهد  لتســاعد على جذب االنتباه أثناء 
عمــل حركــة البانتومــامي، أي أنــه يســاعد علــى توضيــح التفاصيــل الدقيقــة الــي تتضمنهــا 
املعلومــة دون تشــيت الذهــن مبؤثــرات بصريــة كثــرية حتقــق اإلهبــار البصــري ولكــن تعيــق 

وصــول الرســالة األساســية.
 	Pho-« والي اســتخدمت كل من برانجمي ، Act now. Save later محلة 

toShop«، و»After effect، وIllustrator« ،وكانــت معتمــدة بشــكل منفــرد علــى 
تقنية الرسوم املتحركة ثنائية األبعاد، وذلك لعرض أكثر من فكرة بصورة مبسطة يصعب 
تنفيذهــا يف احلقيقــة، كفكــرة التعامــل مــع الــزالزل، واالهنيــارات اجلبليــة، واجلفــاف، إىل 
جانــب عــرض كــم معلومــايت تفصيلــي يف انفوجــراف مبســط، ويف هــذا الشــأن أوضحــت 
دراســة )مينــا إســحاق عجيــب، 2014()20( أن صناعــة الشــاهد االفراضيــة قدميــة جــًدا 
لكنهــا تطــورت حــى وصلــت ملــا وصلــت لــه اليــوم وهــو رؤيــة املشــاهد االفراضيــة تبــدو 
واقعيــة وذلــك عــن طريــق الرامــج اجلرافيكيــة الــي متكــن مــن صناعــة منــاذج ثاثيــة األبعــاد 

والتحكــم يف طريقــة إظهارهــا حــى تتناســب مــع الصــورة الرقميــة. 
 	Pho-« والي استخدمت كل من برانجمي ،Protect yourself rules  محلة

toShop« و»Maya«، و»After effect، وIllustrator« ، وكانــت معتمــدة علــى 
تقنيــة الرســوم املتحركــة ثنائيــة األبعــاد ألجــل متثيــل مواقــف دراميــة مشــاهبة للواقــع يتعايــش 
ألــوان صرحيــة  نظــرًا إلســتخدام  والتذكــر  اإلدراك  مســتوى  مــن  يزيــد  ممــا  الطفــل  معهــا 
تتماشــى مــع ســيكولوجية الطفــل يف التذكــر وفهــم املشــهد وبــدون التعــدي علــى مشــاعر 
الطفل املشــاهد، وذلك ألن احلملة متعلقة بفكرة تعرض الطفل للتنمر ســواء املباشــر أو 
االلكــروين، وكذلــك اســتخدام اجملســمات ثاثيــة األبعــاد لنفــس األطفــال أثنــاء تعليقهــم 
علــي املوقــف التمثيلــي كان هاًمــا لكــي خيلــق فاصــل بــن املشــهد التمثيلــي مــن جهــة 
يدعــم  األبعــاد  الثاثــي  اجملســم  أن  أخــرى، حيــث  مــن جهــة  املباشــرة  التوعيــة  ورســالة 
اإلحســاس ابلتقــارب والعمــق فيســهل علــى املتلقــي اســتقبال الرســالة املباشــرة بســهولة 

محلــة أهــل مصــر للتوعيــة ضــد خماطــر احلــروق، والــي اســتخدمت كل مــن برانجمــي 	 
After effect، وIllustrator، وكانت معتمدة على تقنية الرسوم املتحركة ثنائية 
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 vector األبعــاد، ألنــه عبــارة عــن رســومات كارتونيــة ثنائيــة األبعــاد مت رمسهــا بنظــام
style ويتــم اســتخدام برانمــج الـــ after effect لتحريــك تلــك الرســوم ولكــن يؤخــذ 
 Template Character علــي تصميــم هــذه احلملــة أنــه اســتعان برســوم جاهــزة
Set in After effects مســتخدمة يف العديــد مــن اإلعــاانت مــن نفــس النــوع فلــم 

تتميــز احلملــة هبويــة مميــزة جتعلهــا ســريعة التذكــر. 
 	 ،After effectمحلــة تنميــة ، والــي اســتخدمت كل مــن برانمــج »الفوتوشــوب و

و  Illustrator« ،وكانــت معتمــدة علــى تقنيــة الرســوم املتحركــة ثنائيــة األبعــاد، حيــث 
مت اســتخدام الرســوم املتحركــة ثنائيــة األبعــاد البســيطة يف تنفيذهــا ليوجــه رســالة للكبــار، 
ويف هــذا النــوع مــن محــات التوعيــة اســتخدام الرســوم املتحركــة ثنائيــة األبعــاد مل يكــن 
موفًقــا بشــكل كبــري ألن اجلمهــور املســتهدف مــن فئــة عمريــة فــوق ســن 21 وكذلــك مل 
تكــن الرســوم مميــزة مــن جهــة التصميــم أو التحريــك ابلقــدر الــكايف جلــذب اإلنتبــاه بــل 
مت اســتخدام التقنيــة ألهنــا أقــل يف التكلفــة ولتوضيــح املعــى ابملواقــف واســتخدام عنصــر 

الصــوت بشــكل أفضــل مــن الصــورة.
نســتخلص مــن هــذا احملــور أن اســتخدام التقنيــات الثنائيــة األبعــاد كان ســائًدا 	 

بشــكل أكــر مــن غــره مــن التقنيــات، ولكــن هــذا ليــس أفضــل الطــرق لتحقيــق 
تواصــل انجــح ألن التصميمــات يف كثــر مــن األحيــان تكــون بســتخدام اشــكال 
متكــررة وغــر مميــزة فتقلــل مــن اســتقبال املتلقــي للرســالة كمــا أهنــا قــد ال تكــون 
ــر هبــا أو يتذكرهــا مــن جهــة الصــورة اجلماليــة ولكــن  مناســبة لعمــر املتلقــي فــال يتأث

ســيكون عنصــر الصــوت هــو األقــوى يف التأثــر. 

اجلماليــة  الصــورة  لتكويــن  التوعويــة  اعــالانت  توظيــف  الثالــث: كيفيــة  احملــور 
اإلعالنيــة:   الرســالة  مــن  الغــرض  لتحقيــق  اجلرافيــك  بســتخدام 

عناصر الصورة املكونة لكادر إعالانت احلمالت التوعية االجتماعية:	 

شكل رقم )4( عناصر الصورة املكونة لكادر محالت التوعية االجتماعية
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  يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن كادر إعــاانت محــات التوعيــة االجتماعيــة 
حمــل الدراســة تضمــن صــورًا متحركــة ثنائيــة األبعــاد 2D بنســبة %78.8 مــن إمجــايل 
عناصــر الصــورة املكونــة للحمــات، تــاه يف املرتبــة الثانيــة عنصــر اجملســمات املتحركــة 
ثاثيــة األبعــاد 3D بنســبة %12.1، مث عنصــر التصويــر احلــي بنســبة %6.1 مــن 
اإلمجــايل الســابق، وأخــريًا عنصــر اســتخدام مؤثــرات بصريــة بنســبة %3 مــن اإلمجــايل 
السابق، ويف هذا الشأن أشارت دراسة Vostrikov Kirill )2013( )21( أن 
اســتخدام املؤثــرات البصريــة تعــزز مــن مجاليــات الصــورة وتزيــد مــن الدقــة واإلهبــار لتســهل 
عمليــة اإلقنــاع للمتلقــي وتعزيــز اإلدراك الاواعــي إلســتقبال الرســائل اإلعانيــة والتفاعــل 

معهــا.

التوعيــة 	  احلمــالت  إعــالانت  الصــورة يف  لعناصــر  املصاحبــة  الصــوت  عناصــر 
االجتماعيــة:

شكل رقم )5( عناصر الصوت املصاحبة لعناصر الصورة يف إعالانت 
محالت التوعية االجتماعية 

  يتضح من بياانت الشكل السابق أن عنصر »املؤثرات الصوتية« كان أكثر العناصر 
توظيًفــا يف  إعــاانت محــات التوعيــة االجتماعيــة حمــل الدراســة بنســبة %43.8 مــن 
إمجــايل عناصــر الصــوت املصاحبــة لعناصــر الصــورة، تــاه يف املرتبــة الثانيــة عنصــر »احلــوار 
الدرامي« بنسبة %31.6، مث عنصر املوسيقى التصويرية بنسبة %19.3 من اإلمجايل 

الســابق، وأخــريًا عنصــر اســتخدام تعليــق صــويت بنســبة %5.3 مــن اإلمجــايل الســابق. 
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كيفية إبراز النصوص املكتوبة يف إعالانت احلمالت التوعية االجتماعية:	 

شكل رقم )6( كيفية إبراز النصوص املكتوبة يف إعالانت
 محالت التوعية االجتماعية 

 يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن طريقــة »كتابــة يف شــكل انفوجــراف« كانــت 
أكثــر الطــرق توظيًفــا يف  إعــاانت محــات التوعيــة االجتماعيــة حمــل الدراســة بنســبة 
%50 مــن إمجــايل طــرق الكتابــة للنصــوص،  تــاه يف املرتبــة الثانيــة طريقــة »الكتابــة 
متضمنــة داخــل تصميــم« بنســبة %48، وأخــريًا جــاء إعــان واحــد فقــط مل يتضمــن 
أي كتابــة وذلــك بنســبة %2 مــن اإلمجــايل الســابق، وهــو إعــان التوعيــة ضــد التعاطــي 
واملخدرات والذي ارتكز على فكرة الصورة املؤملة واملؤثرة يف املشــاعر النفســية للمشــاهد 

لتنفــريه مــن تعاطــي املخــدرات. 
 ويف هــذا الشــأن أشــارت دراســة )ســلمى حممــد، 2014()22( أنــه علــى املصمــم معرفــة 
أنــواع الكتابــة العربيــة والاتينيــة وكيفيــة توظيفهــا يف اإلعــان كا علــى حســب نوعيــة 
املنتج/اخلدمــة املعلــن عنــه ونوعيــه اجلمهــور املوجــه لــه اإلعــان، كمــا أن اختيــار نــوع معــن 
مــن الكتــاابت ســواء العربيــة او الاتينيــة حبجــم مناســب يتائــم مــع املســاحة وموضــوع 
التصميم ونوعية االعان. وكذلك تناســب اشــكال احلروف املســتخدم مع ابقي عناصر 
مــا  مــن خــال  اإلدراك  لتحقيــق  للكتابــة  التعبرييــة  الناحيــة  اإلعــان، كمــا أن مراعــاة 
املتلقــي وكذلــك توظيــف األبنــاط  لــدي  مــن أحاســيس ومشــاعر  الكتابــة  تثــرية نوعيــة 
نــص  أو  عنــوان  بــكل  اخلاصــة  األمهيــة  لتحقيــق  األمثــل  التوظيــف  للكتــاابت  املختلفــة 
إعــاين حــي ال تفقــد الرســالة اإلعانيــة تسلســلها املوضوعــي وارتباطهــا بســيكولوجية 

اجلمهــور املســتهدف.
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طريقة تقدمي املعلومة األساسية يف إعالانت احلمالت التوعية االجتماعية:	 

شكل رقم )7( طريقة تقدمي املعلومة األساسية يف إعالانت
 محالت التوعية االجتماعية 

  يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن طريقــة »الصــوت مصاحــب للنــص مــع صــورة 
متحركــة« كانــت أكثــر الطــرق توظيًفــا يف إعــاانت محــات التوعيــة االجتماعيــة حمــل 
الدراســة بنســبة %88.9 مــن إمجــايل طــرق تقــدمي املعلومــة األساســية، تــاه يف املرتبــة 
الثانيــة كل مــن طريقــة »اســتخدام الصــوت مــع صــورة اثبتــة« وطريقــة »صــورة متحركــة 
بــدون تعليــق« وطريقــة »اســتخدام صــور متحركــة ونصــوص بــدون تعليــق« وذلــك بنســبة 

%3.7 لــكل طريقــة ومــن اإلمجــايل الســابق. 
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أماكن تنفيذ إعالانت احلمالت التوعية االجتماعية:	 

شكل رقم )8( أماكن تنفيذ إعالانت محالت التوعية االجتماعية 

  يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق أن »تعــدد األماكــن« كان أكثــر عنصــر ظهــورًا يف 
إعــاانت محــات التوعيــة االجتماعيــة حمــل الدراســة بنســبة %60.6 مــن إمجــايل أماكــن 
األحــداث، ويرجــع ذلــك ألن محلــة تنميــة اخلاصــة حبقــوق املــرأة تضمنــت أماكــن خمتلفــة 
لألحــداث مرتبطــة بطبيعــة احلقــوق الــي يتــم مناقشــتها فقــد كان هنــاك إبــراز حملكمــة، 
ومنــزل ومدرســة وشــارع وغــريه يف إعــاانت احلملــة، تــاه يف املرتبــة الثانيــة »املنــزل« بنســبة 
%18 مــن اإلمجــايل الســابق، ويرجــع ذلــك حلملــة التوعيــة مــن الوقايــة مــن خماطــر احلريــق 
وكيفيــة التعامــل مــع هــذا املوقــف يف األماكــن املختلفــة ابملنــزل مــا بــن املطبــخ وغرفــة 

املعيشــة، والصالــة، واحلمــام.
  وجــاء يف املرتبــة الثالثــة بــروز املدرســة كمــكان لتنفيــذ احلملــة بنســبة %7.1 واخلاصــة 
إبعــاانت التوعيــة مــن خماطــر التنمــر ضــد األطفــال إىل جانــب بــروز »خلفيــات عامــة« 
بــذات النســبة الســابقة ويف ذات املرتبــة، ويف املرتبــة الرابعــة واألخــرية جــاء كل مــن الســيارة 
وكذلــك األتوبيــس والشــارع مًعــا بنســبة %3.6 لــكل منهمــا، حيــث جــاءت الســيارة يف 
إعــاانت التوعيــة مــن خماطــر احلريــق ابلســيارة، أمــا الثــاين فجــاء مــع إعــان التوعيــة ضــد 
التعاطــي للمخــدرات واإلدمــان، وإبــراز أثــر التعاطــي لســائق أتوبيــس املدرســة علــى مــوت 

اجلميــع ومتــزق األجســاد نتيجــة احلــادث. 

مناقشة وحتليل أهم النتائج:
مــن خــال متابعــة عينــة البحــث واإلطــاع علــى إعــاانت التوعيــة املختلفــة ُيســتنتج 
أنــه هنــاك إجتــاه حنــو انتشــار اســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة احلديثــة يف إنتــاج محــات 
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التوعيــة االجتماعيــة مــن قبــل املؤسســات الراعيــة هلــذه احلمــات ممــا يــدل علــى زايدة 
ادراك القائمــن علــي انتــاج تلــك اإلعــاانت املصريــة والعربيــة واألجنبيــة أبمهيــة اســتخدام 
هــذه التقنيــات لتوضيــح الرســالة اإلعانيــة املوجهــة إىل جانــب حتقيــق اإلهبــار البصــري، 
كمــا جنــد أيًضــا اعتمــاد اإلعــاانت املصريــة والعربيــة يف معظــم عينــة الدراســة علــى التعليــق 
الصــويت املصاحــب لــه نــص مكتــوب علــى الشاشــة فيكــرر الصــوت مــا تظهــره الكتــاابت 
ومــا تظهــره الصــورة الفنيــة املصممــة، بينمــا كان لإلعــاانت األجنبيــة عينــة الدراســة القــدرة 
علــى اســتخدام عنصــر الصــورة اجلرافيكيــة أكثــر مــن اســتخدام عنصــر الصــوت أو الكتابــة 
وهــذا يتناســب مــع كــون اإلعــان مرئــي لتصــل الرســالة مــن خــال الصــورة الصامتــة 
وهــو مــا يتفــق مــع دراســة )أمحــد حممــد جنيــب، ٢٠١٧( خبصــوص أمهيــة الصــورة الغنيــة 
ابملؤثــرات والرســوم املتحركــة بــدون احلاجــة لوســائط أخــرى يكــون هلــا دور أكــر يف زايدة 
التأثــري علــى اجلمهــور، وبذلــك كان هنــاك تكامــل بــن عنصــر الصــورة والصــوت والكتابــة 
يف اإلعــاانت األجنبيــة أكثــر مــن املصريــة والعربيــة الــي مالــت إىل تكــرار الرســالة أبكثــر 

مــن عنصــر يف نفــس الوقــت واســتخدام األســلوب املباشــر يف طــرح موضــوع اإلعــان.
كمــا أنــه يف اإلعــاانت املصريــة والعربيــة يوجــد تشــابه يف أنــواع التقنيــات اجلرافيكيــة 
املســتخدمة مثــل تقنيــة »الرســوم املتحركــة ثنائيــة األبعــاد« يف عــدد مــن اإلعــاانت داخــل 
احلملــة الواحــدة، بينمــا يف اإلعــاانت األجنبيــة كان االهتمــام ابســتخدام شــخصيات 
ثاثيــة األبعــاد والتنويــع يف اســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة املرئيــة بشــكل جيــد وخمتلــف 
بــن اإلعــان واآلخــر داخــل نفــس احلملــة وأري أن ذلــك التنــوع يعطــي لإلعــان الواحــد 
متيــز وســهولة يف التذكــر عــن اســتخدام نفــس األشــكال واألمنــاط يف إعــاانت متعــددة.

كمــا قامــت اإلعــاانت املصريــة والعربيــة ابســتخدام شــخصيات كرتونيــة ثنائيــة األبعــاد 
مأخــوذة مــن املكتبــات الرقميــة للرســوم املتحركــة وهــي قوالــب جاهــزة يتــم شــرائها مــن مواقــع 
الفنــون اإللكرونيــة هبــا شــخصيات وخلفيــات اثبتــة ومتحركــة معــدة مســبًقا لاســتخدام 
  “Cartoon Charactersوتســمي اجلرافيــك  علــي مصممــي  العمــل  لتســهيل 
أو  املصــري  ارتبــاط ابملشــاهد  للشــخصيات أي  يكــن  ”Templates، وابلتــايل مل 
العــريب، فهــي ال أتخــذ شــكلها مــن الطابــع املصــري أو العــريب كمــا أن اخللفيــات ال يظهــر 
عليهــا شــكل البيــت العــريب وابلتــايل كان دورهــا فقــط آداة توضيــح للرســالة اإلعانيــة 
الــي  الشــخصيات  أشــكال  توظيــف  األجنبيــة  اإلعــاانت  اســتطاعت  بينمــا  املباشــرة، 
تتناســب مــع طبيعــة اإلعــان، وقــد صممــت خصيًصــا لإلعــان ممــا جعــل هنــاك تكامــل 
بصــري عــام للشــخصيات الرئيســية وتناســق حلركاهتــم مــع اخللفيــات املتحركــة ومــع حميــط 
الشــخصيات وهــذا يتناســب مــع دراســة )نيفــن حممــد حســن، ٢٠١٥( والــي توصلــت 
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إىل أن توظيــف اخليــال يف صناعــة اإلعــان يعكــس دراميًــا مــن خــال حكاايتــه املخــزون 
الثقايف للمجتمع والراث اجملتمعي وجانب كبري من عادات وتقاليد وسلوكيات املشاهد 
وابلتــايل فــإن اســتخدام شــخصيات غــري مناســبة مــع طبيعــة أو شــكل اجملتمــع املقــدم لــه 
اإلعــان لــن يكــون مقنًعــا ابلدرجــة الكافيــة كمــا لــو كانــت الشــخصيات مميــزة ومتقاربــة 

مــن أشــكال أفــراد اجملتمــع وألواهنــم وخصائصهــم اإلجتماعيــة.
أيًضــا مل يكــن هنــاك تنــوع يف اســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة املختلفــة عنــد تصميــم 
اإلعــاانت املصريــة والعربيــة، فلقــد كان أكثــر التقنيــات املســتخدمة هــي تقنيــات التصميــم 
املتحــرك ثنائــي األبعــاد، بينمــا تنوعــت اإلعــاانت األجنبيــة بــن التقنيــة ثنائيــة األبعــاد 
والتقنيــة ثاثيــة األبعــاد والتصويــر احلــي املمتــزج ابملؤثــرات البصريــة واجملســمات الــي تعطــي 
اخلاصــة  اإلنتــاج  لتكلفــة  النســي  اإلخنفــاض  ذلــك  مــن  وُيســتنتج  ابلواقعيــة،  إحســاس 
ابعــاانت اإلنفوجــراف والتحريــك ثنائــي األبعــاد عــن اإلنتــاج اإلعــاين الــذي يســتخدم 
تقنيــات التصويــر احلــي، ويســتنتج أيًضــا أن منتجــي إعــاانت محــات التوعيــة املصريــة 
والعربيــة يهتمــون ابلكــم وكثافــة انتشــار اإلعــاانت اخلاصــة ابحلملــة وعــرض أكــر كــم مــن 
املعلومــات اخلاصــة ابحلملــة أبقــل تكلفــة ممكنــة بغــض النظــر عــن جــودة الشــكل واإلطــار 

الــذي يظهــر بــه اإلعــان.
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مقرتحات الدراسة: 
املقرتحات العملية:

تنــوع اســتخدام التقنيــات اجلرافيكيــة املختلفــة يف محــات التوعيــة وعــدم اإلســتعانة . 1
بتقنيــة واحــدة متكــررة يف أكثــر مــن اعــان داخــل احلملــة الواحــدة وخباصــة تقنيــة الرســوم 
املتحركة ثنائية األبعاد حيث أهنا ليســت األفضل يف كثري من األحوال ولكنها تســتخدم 
غالبًــا يف احلمــات منخفضــة امليزانيــة Low Budget دون االهتمــام ابحتياجــات 
املتلقــي حيــث يعترهــا الكثــري مــن منتجــي اإلعــاانت تقنيــة ســريعة االســتيعاب مــن فئــات 

خمتلفــة مــن اجلمهــور.
اســتخدام شــخصيات جرافيكيــة هلــا شــكل مميــز خــاص ابحلملــة وعــدم اإلعتمــاد علــى . 2

After Effects Characters Tem- مــن علــي اإلنرنــت  الرســوم اجلاهــزة 
plates ألهنــا قــد ال تكــون معــرة ابلشــكل الــكايف عــن اجملتمــع أو البيئــة الــي متثلهــا كمــا 
أهنــا مســتخدمة يف أعمــال فنيــة أخــرى كثــرية وابلتــايل ال تنطبــع يف ذهــن املشــاهد ابلقــدر 

املطلــوب.

املقرتحات البحثية:
اهتمــام اجلهــات البحثيــة إبجــراء دراســات عــن كيفيــة اســتقبال اجلمهــور للتقنيــات . 1

اجلرافيكيــة املســتخدمة يف إعــاانت اخلدمــة العامــة وإعــاانت التوعيــة يف إطــار محــات 
التســويق االجتماعــي بوســائل اإلعــام املصريــة والعربيــة ومشــاركة العديــد مــن القطاعــات 

واملصــادر اإلعانيــة فيهــا.
عمــل دراســات بينيــة إعاميــة وفنيــة تقنيــة جتمــع بــن حتليــل جانــب الوعــي لــدى . 2

املشــاهد وعاقتهــا ابلتقنيــات املســتخدمة يف تنفيــذ األعمــال الفنيــة املختلفــة الــي يتعــرض 
هلــا املشــاهد.
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