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 األردندرجة فاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في 
 عبدالرحمن عمر محمود العيسوي : إعداد

 عبد القادر د. وائل عبدالصبور: إشراف
 الملخص

ية جة فاعليتها في الحمالت اإلعالنية التجار ر تناولت هذه الرسالة موضوع اإلعالنات المتحركة ود
، والدور الفاعل والمهم الذي تلعبه هذه اإلعالنات بشتى أنواعها وتقنياتها في إنجاح األردنفي 

ي جذب فالحمالت االعالنية بشكل عام والحمالت االعالنية التجارية بشكل خاص، حيث انها تساهم 
 هذه ةوقدر منتج،  أوسواًء اكان مقدما لخدمة لنشاط التجاري المعلن لانظار العمالء المحتملين 

 البقاء في اذهان الجمهور المتلقي.على اإلعالنات 

دور اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية  القاء الضوء على إلىتهدف هذه الرسالة و 
اج تحديد معوقات إنت، ثم األردناإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية في  ودراسة دورالعالمية، 

 .األردناقتراح حلول لتطوير اإلعالنات المتحركة في  إلى اضافةً ، اإلعالن المتحرك

 درجة فاعلية اإلعالن المتحركة في الحمالت حول استبانة بتصميم الباحث قام السياق ذلك وفي
 أن تحليلها نتائج أظهرت استجابة، 235 على وحصل ،والمحل يةاإلعالنية التجارية العالمية 

اإلعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية العالمية مرتفعة في  فاعلية درجة أن يرون  المستجيبين
 إلىة متوسط األردنحين ان درجة فاعلية اإلعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية التجارية في 

تحركة مكون من إعالنات م تصميمي مقترح بتصميم الباحث قام النتائج، هذه ضوء وعلى. منخفضة
 .متنوعةتم تنفيذها بتقنيات 

العاملين في مجال اإلعالنات  المصممين دعم بضرورة توصياتها، الدراسة قدمت وأخيرا 
المتحركة، وتشجيع باقي المصممين على تعلم تقنيات اإلعالنات المحركة لما فيها من فائدة لهم 

 وللحمالت االعالنية التي يعملون عليها.

ل موضوع تقنيات وفنيات اإلعالنات المتحركة. وإجراء المزيد من األبحاث والدراسات التي تتناو 
 ة.ية خاصاألردنواالرتقاء بمستوى تعليم تقنيات اإلعالنات المتحركة في الجامعات العربة و 

إعالنات متحركة، رسوم متحركة، تقنية إيقاف الحركة، موشن جرافيكس،  الكلمات المفتاحية:
 .إعالنات تحريك الصلصال، النص المتحرك
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Abstract 

This study investigates the topic of The Degree of Effectiveness of Motion 

Advertising in the Commercial Advertising Campaigns in Jordan, and the active and 

important role that these animated advertisements play in all their types and techniques 

in the success of advertising campaigns in general and commercial advertising campaigns 

in particular, as they contribute to attracting the attention of potential customers to the 

commercial activity announced, whether it is In advance for a service or product, and the 

ability of these ads to remain in the minds of the recipient audience. 

This study aims to shed light on the role of the animated ads in the global Commercial 

advertising campaigns, and the role of the animated ads in commercial advertising 

campaigns in Jordan, then to identify obstacles to mobile advertising production, in 

addition to proposing solutions to develop the animated ads in Jordan. 

In that context, the researcher designed a questionnaire about the degree of 

effectiveness of animated advertising in global and local commercial advertising 

campaigns. the researcher obtained 235 responses, the results of which showed that the 

respondents believed that the degree of effectiveness of animated ads in global advertising 

campaigns is high, while the degree of effectiveness of animated ads in Commercial 

advertising campaigns in Jordan is medium to low. In light of these results, the researcher 

designed a design proposal consisting of animated ads that were implemented with 

various techniques. 

Finally, the study presented its recommendations, on the necessity of supporting 

designers who are working in the field of animated ads, and encouraging the rest of the 

designers to learn the techniques of animated ads because of the benefit it contains for 

them and for the advertising campaigns they work on. 

And conducting more researches and studies on the subject of animated ads 

techniques and techniques. And upgrading the education of animated ads teaching 

techniques in Arab and Jordanian universities in particular. 

Keywords: Animation, Motion Graphics, Clay Animation, Stop Motion, TVC, 2D 

Animation, 3D Animation, Cartoon. 
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 :األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

 المقدمة

احتدام  لىإدت سياسات االنفتاح االقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة بين العديد من بلدان العالم أ

السواق امقابل الطلب في . ومع زيادة المعروض بين الشركات المقدمة للخدمات والمنتجات المنافسة

ج ي مجال ترويأصبحت الحمالت اإلعالنية التجارية من أهم األنشطة المقدمة ف والعالمية،المحلية 

في الحمالت الترويجية  دوات المستخدمةالتجاري من أهم األ الخدمات والمنتجات. ويعد اإلعالن

 إلىالخدمة  وأمن مقدم المنتج والرسائل لنقل األفكار البصري مهم من وسائل االتصال باعتباره جزء 

لمنتج شجيع على اقتناء االت أو، الخدمة مميزاتابراز  أو المعلومات،الجمهور المتلقي بهدف توضيح 

 .علن عنهالم

 كبيرًا يتوازى معه تطوراً  هذا،التجاري في يومنا  ان التطور السريع الذي يشهده مجال الترويج

في تصميم الحمالت اإلعالنية. والمتابع لتطور الحمالت اإلعالنية من الحمالت االعالنية المطبوعة 

مالت الح إلىلحمالت االعالنية االلكترونية، وصوال الملصقات، ثم االمعتمدة بشكل كبير على 

صورة ال المتلقي وتثير مشاعره عن طريقالجمهور ، التي تخاطب كل حواس ةاالعالنية المتحرك

والمؤثرات البصرية والسمعية، يالحظ التنوع الكبير والتقنيات المتطورة في انتاج تلك  المتحركة

 االعالنات وزيادة قدرتها على التأثير في صناعة القرار الشرائي للمستهلك.

أن استخدام اإلعالن المتحرك من  في مجال الترويج واالعالنأكدت العديد من الدراسات وقد 

ت مع رغباالمرجح أن يعزز نية المشاهد للشراء عندما تتزامن الرسالة المقدمة مع أهداف اإلعالن 

 لدى العمالء. الخدمة أومما يخلق انطباًعا ايجابيًا عن المنتج  ،العميل
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اه لى جذب انتبالمتحركة ع تجاريةوعند تحقق هذه الظروف من المرجح أن تعمل اإلعالنات ال

 لىإالمنتج  أومن مقدم الخدمة  اإلقناعيةالجمهور، وزيادة قدرته على التذكر، وتعزيز الرسالة 

 .المستهلك

سوم بين الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد، والر  على المستوى التقنيوتتنوع اإلعالنات المتحركة 

التحريك تقنيات ، والعديد من Motion Graphics المتحركة ثالثية االبعاد، وتحريك الصلصال، وال

 التي سيتناولها هذا البحث. المستحدثة

 الدراسة مشكلة

 لىإأكثر تلك الصعوبات يرجع  العديد من الصعوبات، ولعل األردنتواجه صناعة االعالن في 

لعزوف هذا امن تقنيات االعالن المتحرك المتعددة. وقد يعزى اغلب الحمالت االعالنية عدم استفادة 

 تما قورن ذاإاالعالن المتحرك نسبيًا انتاج ارتفاع كلفة  إلىعن استخدام تقنيات اإلعالنات المتحركة 

تصميمات التعلم تقنيات  إلىقد يعزى لجوء معظم المصممين و االعالن الثابت. كما انتاج بتكلفة 

عالن صعوبة تعلم تقنيات وبرمجيات اال إلى عن تعلم تقنيات اإلعالنات المتحركة واإلبتعادالثابتة 

عى . ومن خالل هذه الدراسة يسةالمتحرك نسبيًا بالمقارنة مع تقنيات وبرمجيات االعالنات الثابت

كلفة المتحركة تجمع بين سهولة التنفيذ وانخفاض ت لإلعالناتاقتراحات تصميمية  تقديم إلىالباحث 

 االنتاج.

 الدراسة أهداف

 . العالميةدور اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية  القاء الضوء على -1

 . األردندور اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية في  الكشف عن -2

 تحديد معوقات إنتاج اإلعالن المتحرك. -3
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 . األردناقتراح حلول لتطوير اإلعالنات المتحركة في  -4

  الدراسة أهمية

ودورها  ،توظيف اإلعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية في بحثأهمية هذه الدراسة  تمثلت

 وزيادة فرصتها في جذب انظار الجمهور اإلعالنية،الحمالت  وكفاءةنجاح ورفع فاعلية في  متعاظمال

 عالميا. و  والمنتجات محلياقدمي الخدمات مو  الشركات،في ظل التنافس الشديد بين وذلك  المستهدف،

المتحركة  اإلعالناتاالستفادة من تقنيات  إمكانيةتسليط الضوء على  اهميةومن هنا يرى الباحث 

 المتعددة، وادراجها كمكون رئيس في الحمالت االعالنية التجارية.

 وقد تفيد هذه الدراسة الجهات التالية: 

 .يةاألردنطلبة التصميم الجرافيكي بالجامعات  .1

 .األردنبومصممي االعالنات التجارية  االعالنية،الوكاالت  .2

 .الشركات المعلنة .3

 كاديمية والعامة.المكتبات األ .4

  الدراسة أسئلة

 العالمية؟االعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية  درجة فاعلية ما .1

 ؟األردنفي فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية  ما درجة .2

 صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي: وبناًء على أسئلة الدراسة تمت
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  الدراسة فرضيات

فاعلية االعالنات  في درجة (α ≤0.05) اللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد أثر ذو د .1

 المتحركة في الحمالت االعالنية العالمية.

فاعلية االعالنات  درجةفي  (α ≤0.05) اللة إحصائية عند مستوى الداللةيوجد أثر ذو د .2

 .األردنفي المتحركة في الحمالت االعالنية 

 الدراسة حدود

 .األردناستخدام اإلعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية عالميًا وفي : الحدود الموضوعية

 .األردن-عمان :المكانية الحدود

 م. 2221-2222الفصل األول للعام الجامعي  :الزمانية الحدود

 الدراسة محددات

 .األردنضعف انتشار اإلعالن المتحرك بين المصممين ووكاالت اإلعالن في  -1

  األردنقلة عدد اعالنات الجرافيك المتحرك واعالنات الرسوم المتحركة ب -2

 الدراسة مصطلحات

  Motion Advertisingاإلعالن المتحرك -

لقطات رقمية تخلق الوهم بالحركة  أومجسمات  أو وأشكالمن رسوم  مكونة اعالنات: هي اا اصطالحي

 وعادة ما يتم دمجها مع الصوت الستخدامها في مشاريع الوسائط المتعددة. ،

(2212Christina Golovach, ) 

 حوبةمص عادةً  وتكون ، نص متحرك أو، شكل أو ،هو وسيلة اتصال مرئي تتكون من صور ياا:ئجراإ
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استثاره  قخدمة عن طري أوالترويج لسلعة  بهدفا رقميا على الشاشات بصوت يتم تسجيلها وعرضه

 الجمهور المتلقي. عاطفة

  -Stop Motion ية ايقاف الحركةنتق -

هي احدى تقنيات التحريك التي يتم فيها تحريك المجسمات والعناصر حركات صغيرة ثم  :إصالحياا 

عرض  ذاتيا عندما يتمالتقاط كل حركة على حدًا، بحيث تظهر األجسام والعناصر على انها تتحرك 

  الصور التي تم التقاطها بشكل متسلسل.

)animation/-motion-stop-is-https://www.studiobinder.com/blog/what (.  

ه عن طريق اعادة تصوير عنصر ثابت وااليهام بتحركتقنية مستخدمة في الرسوم المتحركة  إجرائياا:

  نتيجة لعرض الصور المتتالية بسرعة كبيرة.

 Clay Animation  -تحريك الصلصال -

ك التي تعتمد على التقاط عدد كبير من الصور لمجسم مصنوع يهي إحدى تقنيات التحر  :اصطالحياا 

رك ل صورة ويظهر المجسم على انه يتحكيتم تحريك المجسم حركة بسيطة في حيث  ،من الصلصال

 .(Selby, 2013)عندما يتم عرض الصور في تسلسل سريع 

تعتمد  ، البالستيسين طين من صنع شخصياتفيها ك التي يتم يالتحر تفينة من تقنيات هو  :إجرائياا 

كل  حركات بسيطة متتاليو يتم التقاط يةلشخصيات الصلصالا المجسمات او على تحريكالتقنية 

 تحرك.تعلى أنها  رلتظهالتي تم التقاطها  لصورلعرض سريع ثم يتم صوةرة منها على حدًا 

 3D Animation-الرسوم المتحركة ثالثية البعاد -

إنها عملية إنشاء صور متحركة ثالثية األبعاد في بيئة رقمية. حيث يتم إجراء معالجة  :اصطالحياا 

لسالت رقمي ثالثي األبعاد لتصدير تستصميم دقيقة للمجسمات األشكال ثالثية األبعاد داخل برنامج 

 .)2016e, iNurtur(الحركة ب يكسبهم عند العرض االيهاممما ، او فيديو (sequenceالصور )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 خاصة،قمية ج ر هي عملية انتاج فيديوهات متحركة ذات ابعاد ثالثية يتم إنتاجها على برام إجرائياا:

 ما غالباً رقميًا، و ثم يتم تحريكه  ، ومنوأضاءته الخاص،ملمسه و  شكله،حيث يتم إعطاء كل مجسم 

 الواقعية.للصورة  أقربيكون 
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 :الثاني الفصل
 السابقة والدراسات النظري  األدب

 

 أول: األدب النظري 

 .المبحث األول: تاريخ اإلعالنات المتحركة

 .االعالنات المتحركة العالمية وانواعهالمبحث الثاني: ا

 .األردنالمبحث الثالث: واقع اإلعالنات المتحركة في 

 الدراسات السابقة: ثانيا
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 النظري  األدب أول:

 المتحركة عالناتاإل تاريخ األول: المبحث

ي فتحقيق الشعور بالحركة في الرسومات الجدارية و  إلىالبشر  ىسعاالنساني منذ بداية التاريخ 

ة الحيوانات ومطارد الصيد،الخاصة بعمليات ة القصص لرواياألول االنسان  ىسع قد. و ون البدائيةالفن

بإسبانيا،   Altmera)ألتاميرا( في كهوف  الموجودةو  رسوم التي توحي بالحركةمن خالل استخدام ال

 .(1الشكل )كما يتضح من فرنسا ب Lasco Caveفي كهوف )السكو( و 

 جدران كهف )لسكو( الموجود في فرنسا أحد(: صورة حصان تم رسمها على 2شكل )ال

زخرفة الجداريات المصرية بالحركة كانت واضحة في  لإليحاءأيضا محاوالت أخرى  وتوجد

والذي يمثل أحد االواني  (،2الرسوم على األواني اليونانية كما هو موضح في الشكل )وفي  ،القديمة

 لعدو.ا اليونانيين اثناء مسابقة لرياضة نالرياضييوعليها رسوم لمجموعة من  اليونانية،الفخارية 

(2213, (Justin Cone. 
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 األواني الفخارية من العصر اليوناني  ى(: صورة ألحد0شكل )ال

لهذا الفن محل  ةبداية الفعلياللرسوم المتحركة، فإن تأريخ ا يف قاطع لماهيةلعدم وجود تعر  ونظًرا

 مايكل بيتانكورتالسنيمائي المؤرخ  وقد كتبن. اآل إلىبين المتخصصين  نزاع

 (Michael Betancourt)االصول التاريخية في هذا المجال، حيث كان يناقش  متوسعة أول دراسة

الثامن عشر على  وقد صنف العروض المبكرة لخيال الظل في بدايات القرن  ،الرسوم المتحركة لفن

 .Justin Cone) ,2213) انها البدايات الحقيقية لفن الرسوم المتحركة الذي نعرفه اليوم

رية لية عمل العين البشآالرسوم المتحركة يعتمد بشكل أساسي على فهم عمل  ان فهم نظرية

ة لجزء من على االحتفاظ بالصور  الدماغ البشري قدرة  لخص فيتت النظريةالرؤية(. هذه  نظرية ثبات)

يق بوجود الحركة عن طر  الدماغيتم خداع  بهذه الطريقةو . عن شبكية العين بعد أن تختفي الثانية

ية العين تسمح لتي تستمر خاللها كل صورة على شبكمتتالية، والفترة الزمنية اتتابع سريع لصور ثابتة 
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 .jon krasner, 2008))الحركة  إدراكيتكون لدينا  بذلكو  بسالسة،صور الكل  باندماج

-الدواربالقرص  وتم تسميته ،األلعاب البصريةظهر ابتكار في تاريخ  ،1833في عام و 

Stroboscopic Disc،  يقوم المقوى  الورق  من قرص . ويتكون من(3في الشكل )هو موضح كما 

 مراحل تعرض الرسوم من سلسلةومرسوم عليه  ،القرص مركز حول شعاعي بشكل عمودًيا بالدوران

عدسة  رعب والنظر القرص بتدوير لمشاهدا يقومو . جسم معين أو مرسومة،لحركة شخصية  متتابعة

 .متحركة صورة وكأنها تبدو التيو  القرص،رسوم على للحركة ا سريع تتابع ليشاهد زجاجية،

(https://www.stephenherbert.co.uk/phenakPartOne.htm). 

 Stroboscopic Discابتكار القرص الدوار صورة من  :(3الشكل )                 

 

كما  Thaumatrope discs and caseوهو  عشر،وهناك ابتكار آخر اشتهر في القرن التاسع 

ون يتك. و في األلعاب البصريةاالرهاصات االولى أحد أبسط حيث يعد  (،4الشكل )هو موضح في 

تقابلين. من الخيط على طرفية الم ربطه بقطعتينتم ، يمن قرص ورقي صغيرهذا االبتكار البسيط 

https://www.stephenherbert.co.uk/phenakPartOne.htm
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ين يتم تدوير القرص بسرعة تظهر الصورت مختلفة، وعندماجانب من القرص يحتوي على صورة  وكل

 واقعيةكان االحساس بالحركة أكثر  أسرع، القرص دوران قد تم دمجهما مًعا. وكلما كانو 

 ((jon krasner, 2008. 

 
 

  Thaumatrope discs and case ابتكار(: 4شكل )ال

المسرح  اديق)صن تسمىكرت في القرن التاسع عشر أجهزة وبناًء على نظرية )ثبات الرؤية( ابت  

على مجموعة متنوعة من التأثيرات  جهزة تحتوي أ وهي ،Illusionistic theatre boxesالتخيلية( 

 عمق. لخلق وهم بال خلفية ثابتة المرسومة علىالبصرية التي تسمح بتحريك بعض العناصر 

 (الفانوس السحري ما يعرف )بهو ، و جهزةهذه األوهناك شكل آخر من 

Magic lantern slide & projectors ( 5شكل.)  هذا الجهاز في القرن التاسع  اختباروقد بدء

رافية، فوتوغصور  أو عليها رسوم يدويةعشر، حيث تضمنت طريقة عمله إسقاط شرائح زجاجية 

 القيةاالنز داخل جهاز العرض، ومع الحركة  المرسومةشرائح العلى اجزاء ميكانيكية تسمح بحركة 
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 للشرائح المرسومة داخل الفانوس يتكون لدى المشاهد وهم الحركة.السريعة 

 

 عشر تاسعالذي اشتهر في القرن ال Magic lantern (للفانوس السحري )(: صورة 5شكل )ال

 

من اول األشخاص الذين بدأو بعمل تجارب للتحريك وتسجيل الحركة العالم البريطاني )إدوارد 

ي عرف إدوارد اليوم بعمله الرائد كمصور لحركة الحيوانات في  Eadweard Muybridge مويبريدج(

الذي استخدم فيه كاميرات متعددة اللتقاط حركة الحيوانات باستخدام تقنية  1838و 1833عامي 

، وهو   Zoopraxiscope)الزوبراكسكوب(، واستخدم أيًضا «إيقاف الحركة»تصوير ستوب موشن 

تسبق شريط الفلم المثقب المرن، وي ستخدم في التصوير جهاز لعرض الصور المتحركة التي 

السينمائي. في الثمانينات من القرن التاسع عشر دخل إدوارد في فترة مثمرة جًدا في جامعة بنسيلفانيا 

، (6الشكل ) كما في صورة متحركة للحيوانات والبشر 122,222في فيالدلفيا، إذ أنتج أكثر من 

  العين البشرية على أنه حركة مستقلة والتقط ما ال يمكن أن تميزه

(Muybridge-https://www.britannica.com/biography/Eadweard) 
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 في تسجيل الحركة إدوارد مويبريدجالعالم  لقطة ألحد اعمال(: 6شكل )ال

الشكل ا في كم الرسوم المتحركة هو فيلم )جيرتي الديناصورة(ولعل من أقدم ما تم توثيقه في مجال 

 الكاريكاتير رسام عمل ومن 1214 عام إنتاج من قصير متحركة رسوم فيلمهو عبارة عن  (7)

 يحتوي  متحركة رسوم فيلم أول وي عد. Winsor Zenic McCay( ماكاي وينسر) المتحركة والرسوم

 . ديناصور على
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 جيرتي الديناصورةلقطة من فيلم (: 7شكل )ال

 

 من كجزء التفاعلية الحية الجماهير أمام يقدم األمركفيلم بادئ في العمل هذا ماكاي استخدم

 مرؤوس. هاسيد من مأمورةً  الحيل بعمل يقوم والطفولي المرح جيرتي. فودفيل المسرحي االستعراض

 عراضيةاالست ماكي أنشطة بتقليص قام الحق وقت في هيرست راندولف ويليام يدعى والذي ماكاي

. المسرحي هعرض عند القصير للفيلم مصورة تمهيدية فلمية سلسة بإضافة ماكاي فقام المسرحية،

 ،(1221 عام حوالي" )جولة في جيرتي" جيرتي، سلسلة من المتمم الجزء إكمال عن ماكاي تخلى

 (www.onlinefilmbank.com) .له اللقطات من تقريباً  دقيقة إنتاج بعد

تقنية ب تم انتاجهقصير  إعالنهو  الحركةتسجيل  إعالناتولعل من أقدم ما تم توثيقه في مجال 

يرجح ، و Matches Appealوتمت تسميته بـ )طلب أعواد الثقاب( ، Stop Motion )إيقاف الحركة(

وات الق إلى الثقابلمشاهدين للتبرع بأعواد واالعالن كان يدعو ا. 1822عام ان تاريخ انتاجه يعود لل

( لقطة من 8ويمثل الشكل ) الثقاب في ذلك الوقت.، حيث كان هناك شح في انتاج أعواد العسكرية

نص االعالن. وقد تم انتاج االعالن  أحد اعواد الثقاب على هيئة رجل يكتب اإلعالن، والذي يصور

، فنياً ضعف االعالن  . وعلى الرغم منMelbourne Copper)كوبر ميلبورن( المنتج بواسطة 

 إلعالناتنظراً لكونه من أوائل التجارب المعروضة  ية كبيرةاكتسب شعب وفًقا لمعايير اليوم، لكنه وتقنياً 

 .Tania Vincent, 2013)الرسوم المتحركة )
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 Matches Appealلقطة من إعالن  (:8شكل )ال

 أثار هذا الوسيط االعالني الجديد حماس المعلنين ،1223عام  جهاز التلفاز فيمع اختراع و 

الذي اكتسب  لفازلتاستعداًدا للترويج لمنتجاتها عبر جهاز االشركات أكثر حيث أصبحت  كبير،بشكل 

  العالم.على مستوى  شعبية واسعة

، اعالن فترةفي هذه ال من األمثلة على إعالنات تم تنفيذها بتقنية الرسوم المتحركة التقليديةو 

( 2)لصالح شركة متخصصة في انتاج حبوب اإلفطار، تم انتاج هذا اإلعالن كما يظهر في الشكل 

أعوام، حيث استخدم  1واستغرق انتاجه مدة وصلت إلى  1222عام  ةبتقنية الرسوم المتحركة التقليدي

قد أخرج و المنتج في هذا اإلعالن ثالث شخصيات ألقزام وهم يقومون بأداء اغنية حول عبوة المنتج. 

 .Vernon Grantالمخرج هذا االعالن 
(animation/1444922-use-best-ads-years-https://www.campaignlive.com/article/100) 
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 2909عام  Vernon Grant(: لقطة من اعالن المخرج 9الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=sEPtj-AG31I 

 

 (12الشكل ) ةالتقليديإلعالن تجاري متحرك تم انتاجه بتقنية الرسوم المتحركة وننتقل الى مثال أخر 

 المتخصصة في صناعة حبوب اإلفطار  Maypoهذا اإلعالن الذي تم انتاجه لصالح شركة، وقد تم 

كانت هذه الشركة تعاني من مشكلة عدم انتشار منتجها بشكل جيد في األسواق بسبب وقد ، ايضا

 Johnمريكي . حتى قرر أصحاب الشركة التواصل مع المخرج األبه عدم معرفة المستهلكين 

Hubley  ، .ةالى زيادالبسيط  وأدى هذا االعالنوالذي اقترح عليهم فكرة هذا اإلعالن المتحرك 

 وتمحور ،مبيعات الشركة بشكل ملحوظ بسبب فكرته الفكاهية التي المست مشاعر المشاهدين 

يد الشدحول حديث بين اب وابنه عن افطار حبوب االفطار ، حيث أبدى االبن اعجابه اإلعالن 

 (Campaign Staff, 2017). بالمنتج 
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 Maypo(: لقطة من اعالن شركة 22شكل )ال

https://www.youtube.com/watch?v=RZygpm7p6TE&feature=youtu.be 

 

، حيث قام ةعالنية جديدإ شكال أبظهور   Stop Motion(وقف الحركة)تقنية  توظيف سمح 

شخصيات متحركة، مما أكسب تلك المنتجات  هيئة كون علىتل اتالمنتج شكل بتحوير المصممون 

من اعالن  ( مقطعا11يمثل شكل )و . (Tania Vincent, 2013) اشخصية خاصة بهالمختلفة 

كان حيث  1212الذي تم انتاجه عام  ،المتخصصة في صناعة األدوية Nyquilمتحرك لشركة 

  السعال.الترويج الحد المنتجات الدوائية المتخصصة في عالج  إلىاإلعالن يهدف 

حدث مع وتت وترقص، تتحرك، شخصياتتم تصوير حبوب الدواء على انها  االعالن،في ذلك و 

نات في أوساط االعالصدًا واسع المدى  وأحدث كبيرًا، اً القى هذا اإلعالن رواجوقد  بعضها البعض.

 (Tania Vincent, 2013) التجارية.
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 Nyquil التابع لشركةمتحرك العالن لقطة من اإل(: 22شكل )ال

 

ن م ولعل أحد أبسط تقنيات اإلعالن المتحرك هي تقنية النص المتحرك، وقد ظهرت تلك التقنية

عندما بدأت األفالم الروائية في استخدام عناوين افتتاحية متحركة بداًل من  الستينيات، فياإلعالن 

  .ثابتالنص استخدام ال

الشهير  ي مخرج االفالم االنجليز  إلىفي فكرة استخدام النص المتحرك في االفالم ي نسب الفضل و 

الروائي في فيلمه  يستخدم تقنية النص المتحركمخرج  كأول ،Alfred Hitchcock( ألفريد هيتشكوك)

North By Northwest. ( صورة من المقطع االفتتاحي 12ويمثل الشكل )للفيلم 

(Joonhwan Lee, 2006). 
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 North By Northwestفيلم (: لقطة من 20شكل )ال

 ثمانيات القرن العشرين والى مطلع القرن الواحد والعشريننهايات  ولقد شهدت الفترة الممتدة منذ

 لتصوير،افي معدات وقد ساهم التطور التكنولوجي  المتحركة،صناعة اإلعالنات  ًا كبيرًا فيتطور 

انتشرت  حيثأنواعها،  على اختالفاالعالنات المتحركة صناعة في انتشار وفي برمجيات الحاسوب 

 ة.البسيط وقليل التكلفومنها  والمكلف،المتحركة منها المعقد  اإلعالنات إلنتاجتقنيات عديدة 

 Motion  Graphics جرافيك المتحركوال، ولقد اتاح التنوع الكبير في تقنيات الرسوم المتحركة 

  المستهدف.فرصة تقديم منتج اعالني مختلف وشيق وجاذب للجمهور 

المعاصرة  ة العالميةاالعالنات المتحرك النماذج منوفي المبحث التالي سيستعرض الباحث بعض 

 مع شرح الهم تقنيات التحريك . 
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 وانواعها العالمية المتحركة العالنات الثاني: المبحث

 حولنا، في كل مكانوالجرافيك المتحرك  المتحركة،الرسوم تطبيقات النظر فإننا نرى  أمعنا إذا

 أوارية اإلخب حتى مقاطع الفيديو أواألفالم  أوالتلفزيونية، الموسيقى، اإلعالنات  في سواء كان

 الترفيهية.

أفرع كثيرة  لىإ قساماأل ههذثم يتفرع كل من  ثالثة أقسام رئيسية إلىالمتحركة  االعالناتتنقسم و 

  البحث.في هذا  لهاأخرى سنتطرق 

 2D Animation Ads ثنائية األبعاد اعالنات الرسوم المتحركةالقسم األول: 

  Classic Animation Ads الكالسيكيةإعالنات الرسوم المتحركة  -

  2D Animation Adsإعالنات الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد  -

 Motion Typographyإعالنات النص المتحرك  -

  Degital Computer Graphics إعالنات )الكمبيوتر جرافيكس الرقمية( -

  Whiteboard Animationالمتحركة على الخلفية البيضاء  الرسوم -

 Stop Motion Adsإعالنات إيقاف الحركة القسم الثاني: 

 Clay Animation تحريك الصلصالإعالنات  -

  3D Animation Adsإعالنات الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد القسم الثالث: 
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 2D Animation Ads ثنائية األبعاد اعالنات الرسوم المتحركةالقسم األول:  2.2.1

 عملية تمر  وعادًة ما  التقنيات،مفهوم واسع والعديد من على عالنات الرسوم المتحركة تشتمل ا 

 او قد تختلف قليال من تقنية ألخرى  الرسوم المتحركة بثالث مراحل رئيسي ة انتاج اعالنات أواعة صن

مرحلة ما قبل اإلنتاج، مرحلة اإلنتاج، ومرحلة ما بعد أولها : تتكرر نفس المراحل في اكثر من تقنية

لمراد الها مجموعة من الخطوات التي قد تختلف حسب الغرض من هذه المراحل اإلنتاج. وكل مرحلة 

تشتمل  والتي اإلنتاج،مرحلة ما قبل صناعة اعالنات الرسوم المتحركة ب تبدأ االعالن.من  تحقيقه

 لىإاالعالنية التي يجب ان ينقلها، باإلضافة  والرسالةعلى تحديد الهدف االساسي من االعالن 

باإلضافة الى  انتاجهلرسوم المتحركة المراد إلعالن ا، والتخطيط واالستلهام العصف الذهني   عمليات

تحديد ، ثم باإلضافة الى انتاج الرسوم التخطيطية  Story Boardمرحلة رسم الشخصيات وال 

 العالن.ا تنفيذل المناسبة التقنيات ثم تحديد. العالنالجمهور المستهدف من اوخصائص نوعي ة 

حريك المرحلة الت يعد ،فيها بدء تحريك الشخصياتيتم في هذه المرحلة  اإلنتاج،مرحلة يلي ذلك 

 .األخيرة من مرحلة اإلنتاج

وات أصتسجيل األصوات ومنها تسجيل ما بعد اإلنتاج في هذه المرحلة يتم يليها مرحلة  

ارقة ، تعد االصوات من أهم العناصر الفالشخصيات، وأصوات الخلفية، والمؤثرات الصوتي ة المتنو عة

 ًا. والمشاهد مع واألصوات كل الرسوم مجمرحلة د، ثم تأتي في مستوى اعالنات الرسوم المتحركة

م جها نبدأ االن في سرد اهاحل انتابعد ان تحثنا بشكل عام عن إعالنات الرسوم المتحركة ومر 

 تقنيات تنفيذ إعالنات الرسوم المتحركة وذكر مراحل تنفيذها وما يميز كل منها عن االخر.

 Classic Animation Ads الكالسيكيةإعالنات الرسوم المتحركة  

يميز  ".Cels" تسمى شفافة بالستيكية اوراق على يدوًيا األبعاد ثنائية متحركة رسوم إنشاء هو
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، In Betweenو)البينيات( Key Framesهذا النوع من الرسوم المتحركة استخدام )مفاتيح الحركة( 

ية األولية الرسوم التخطيط في هذه التقنية من الرسوم المتحركة يقوم الرسامون بعد االنتهاء من رسم

 فوق " Celsال" هذه وضع يتم ثم،  Celsعة من البالستيك تسمى بنقلها الى الوحاح شفافة مصنو 

ث المنشأ، و من حي أحد أقدم أشكال الرسوم المتحركة تعد هذه التقنية.بالتسلسل وتصويرها الخلفية

عملية انتاج  تتكون . استهالكا للوقت في انتاجه، وأعالها تكلفة تقنيات الرسوم المتحركة  أكثرمن 

وقد تكون احد هذه المراحل مشتركة مع بعض التقنيات  من عدة مراحل الكالسيكيةالرسوم المتحركة 

 (/animation-https://conceptartempire.com/cel) :ليها فيما يليإاتطرق  األخرى،

 

 مرحلة ما قبل اإلنتاج:  -

 فريقلا يقوم, المرحلة هذه خالل. الرسوم المتحركة صنع من األولى المرحلة هي اإلنتاج قبل مرحلة

, Story Board )القصصي اللوح( ووضع, الشخصيات وتصميم, الفيلم نص وكتابة القصة بتطوير

 للعملية حضيرت مرحلة إنها. الصوتي التعليق وتسجيل, الخلفيات وتحضير, األلوان مجموعات واختيار

 هذه المراحل. بعضوهنا اتكل بالتفصيل عن  .صحيحة بصورة تتم أن يجب لذا, الرئيسية

   رسم وانتاج لوحة القصةمرحلة Storyboard  : 

يتم فيها كتابة النص التي ستتكلم ( 13مجموعة من الرسومات اليدوية كما في الشكل ) وتتكون من

 إلطاراالحركة المرسومة التي ستقوم بها الشخصية في بالتزامن مع  اإلطاربه الشخصية في هذا 

 . تصور التتابع الحداث االعالن وأهم االجزاء الرئيسية بة ذاته. تساعد هذه المرحلة المنتجين في

( https://www.renderforest.com)     

https://conceptartempire.com/cel-animation/
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 للوحة عمل من أحد الرسوم المتحركة صورة :(13شكل )ال                  

 تصميم المشهد Layout 

. يحدد دتصميم المشهتبدأ عملية  بعد االنتهاء من التصميمات والموافقة عليها من قبل المخرج

بعد  صيات.للشخإلى الوضعيات الرئيسية باالضافة التصميم زوايا الكاميرا وإضاءة المشهد،  وفنان

 كل العناصر معا لنحصل على منتج أكثر وضوحًا.تم أخيًرا دمج ي ذلك

  الخلفيات  تصميممرحلةBackgrounds 

وم المتحركة. الرس فيهالخلفيات على رسم الخلفيات والمكان التي ستتحرك  مصمموعادةً ما يعمل 

ركة بعض الرسوم المتحو ليكي، لوان الغواش أو الطالء األكريأيتم رسم معظم الخلفيات باستخدام 

 استخدمت خلفيات ذات ألوان مائية .

 اإلنتاج:  مرحلة -

 مت التي المواد كل جمع خالل من الرسوم المتحركة وتركيب تحريك عملية يه اإلنتاجمرحلة 

 وأنشطة ةالفردي المشاهد وصنع الخلفيات تلوين ذلك يشمل. النهائية المشاهد وإنتاج مًعا إنشاءها

( البينين نبي ما) تحريك(, التتبع) األنيميشن تنظيف, الخام الرسم المتحركة صناعة, الشخصيات

In Between  ,صانعوا يقوم, سبق ما لتجميع .واإلخراج التركيب, الشخصيات والخلفيات تلوين 
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 صناعة تعليمات جميع تشمل التي Moodle Sheets (العرض صحيفة) بعمل الرسوم المتحركة

     (https://www.renderforest.com ) .مشهد كل

  مرحلة التحريكAnimation 

ها ثقوب الورق الشفاف بمن  عديدةعملية برسم سلسلة من الرسوم المتحركة على أوراق هذه التبدأ 

ى ثم يتم وضع كل الورق على طاولة مضاءة ليتسن،ليتم تثبيتها من جهة واحدةقضبان على  تثبت

تحت بعضها البعض والتأكد من ان الرسوم مرسومة بالشكل الصحيح  للمنتجين رؤية أكثر من رسمة

 أي أخطاء بالرسم أو الحركة. دوانه ال توج

 

  تخطيط اإلعالنمرحلة Animatic stage 

 Storyهي المرحلة التي يتم فيها تحرير ودمج تسلسالت الصور التي نتجت من عملية رسم ال 

Board   حيث تدمج الصور باإلضافة الى المقطع الصوتي الذي سيكون مصاحبا لها بشكل مبدئي

ليحصل المنتجون على تصور واضل عن ما سيبدو عليه المنتج النهائي واكتشاف أي أخطاء من 

 (/definition-animatic-an-is-https://www.studiobinder.com/blog/what)الممكن ان تحدث. 

  والكاميرا  التحبير والتلوينمرحلةTraditional ink-and-paint and camera 

دادهم يتم إع التسلسلية لألشكال والشخصيات،بعد االنتهاء من عمليات التنظيف والحركة 

. هنا ink-and-paint( التحبير و التلوينتعرف باسم )كانت وهي عملية  الفوتوغرافي،للتصوير 

 . بالحبروواضحة على حدود الشخصيات المرسومة يتم رسم خطوط عريضة 

ثم يتم وضع الخلفيات التي تم رسمها وتصميمها تحتها لكن بشكل ضبابي حيث ان الرسمة 

 النهائية للشخصيات لم تكتمل بعد. 

https://www.studiobinder.com/blog/what-is-an-animatic-definition/
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ية تصوير التسلسل الكامل لكل شخصية من الشخصيات وهي عمل لية التصويربعد هذا تبدأ عم

بما في ذلك الخلفيات الملونة والمرسومة عن طريق كاميرا مخصصة لهذه العملية. ليتم بعد ذلك دمج 

كل الصور التي تم التقاطها مع الخلفيات وتركيب المقطع الصوتي عليها، وبذلك نكون قد حصلنا 

ن الرسوم المتحركة التي تم العمل عليه في كل الخطوات السابقة. تقريبا على الصورة النهائية من اعال
(https://www.baianat.com/books/animation-revolution/traditional-animation) 

 

 اإلنتاج: ما بعد  مرحلة -

 يتم, حلةالمر  هذه أثناء. المتحركة للرسوم النهائيةو الدمج  التعديل عملية هي اإلنتاج بعد مرحلة

 تزيد لتيا التسجيالت أو اإلضافية الصوتية المؤثرات خالل منالرسوم المتحركة  وتحسين تعديل

 يتم, النهائية النسخةمونتاج وتركيب وتعديل  من االنتهاء بمجرد. المتحركة للرسوم العاطفي التأثير

     (https://www.renderforest.com )  .مختلفة بتنسيقات إصدارها

الح شركة اعالن لص ،الكالسيكيةمن األمثلة على إعالنات تم تنفيذها بتقنية الرسوم المتحركة 

Madrinas ( بتقنية 14الشكل ) ، تم انتاج هذا اإلعالن ،مشروبات الطاقةمتخصصة في انتاج ال

كل مجرد مرسومة يدويا بشصورًا حيث استخدم المنتج في هذا اإلعالن ، الكالسيكيةالرسوم المتحركة 

رب ذلك من يشتحلى بها حول القدرات الخارقة التي يمكن ان يدارت فكرة اإلعالن . و لعدة شخصيات

 المشروب .
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 Madrinas لصالح شركة(: لقطة من اعالن 42شكل )ال

https://drive.google.com/file/d/1VROsGJ60Kcmp5eOJH6YehWExizrIg7mX/view 

إلعالن هذا ا الكالسيكيةمثال اخر إلعالن تجاري متحرك تم انتاجه بتقنية الرسوم المتحركة 

التي تمد الجسم  ةالمواد الغذائيالمتخصصة في   Skandha Ghee الذي تم انتاجه لصالح شركة

اث ، دارت احدبالطاقة عن طريق بعض الفيتامينات وغيرها من العناصر المفيدة لجسم اإلنسان

مجموعة من األشخاص يتنافسون في لعبة شد الحل، حيث حول  (،15اإلعالن الموضح في الشكل )

اما الطرف الثاني فقد تكون من مجموعة ، من اشخاص كبار وأقوياء  ةكانت المجموعة األولى مكون

حيث أظهر اإلعالن فوز األطفال بسبب تناولهم  ،األطفال وهنا جاءت الفكرة الغريبة في اإلعالنمن 

تم رسم الشخصيات في هذا اإلعالن بطريقة مبسطة وتجريدية و للمنتج الذي تقدمه الشركة المذكورة. 

خفيض ت يتمكنجوء الى هذا النوع من الرسومات حتي ويرجع هذا غالبا الى اضطرار المخرج الى الل

 .  الشركة المعلنة التكلفة على 

https://drive.google.com/file/d/1VROsGJ60Kcmp5eOJH6YehWExizrIg7mX/view
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   Skandha Ghee(: لقطة من اعالن شركة 25شكل )ال

https://drive.google.com/file/d/1Qom2QAZJm-u_W_wyf8Fir0GNmK4uWKmM/view  

 

 2D Animationإعالنات الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد 

ذات ابعاد ثنائية، تمر عملية انتاج هذا النوع من اإلعالنات بعدد رسوم متحركة انتاج عملية  هي

الخلفيات تصميم و ،  Story Boardثم رسم وكتابة الـالشخصيات ورسم إنشاء من المراحل ابتداءاً من 

 ية في المشهد.واالفقعلى المحاور الرأسية في الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد  العناصر. تتحرك ...الخ

 إلنتاج،ا: مرحلة ما قبل مراحلثالثة  إلىالرسوم المتحركة ثنائية األبعاد مراحل انتاج تنقسم 



28 

 وكما سبق ذكره سابقا. (11وما بعد اإلنتاج كما يظهر في الشكل ) واإلنتاج،

 ( صورة مختصرة توضح مراحل انتاج الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد11شكل )ال

 للحديث عن بعض اهم مراحل اإلعالنات المتحركة ثنائية األبعاد .اتطرق 

 Scriptالنص كتابة  -

الرسوم  اعالنفي الذي سيدور القصة واتجاهات التصوير والحوار  كتابةيتم في هذه المرحلة 
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التي ستقوم بها االشكال  المرئية حركات واالنفعاالتعلى توجيه ال يركز النص أكثر .المتحركة

 في اإلعالن. والشخصيات

  Story Board لوحة القصة -

عالن في ا  التي ستحدثلمسار اإلجراءات واألحداث  مرسوم مبدئي لوحة العمل عبارة عن تصور

 عم ا سيكون عليه المنتج النهائي.قوًيا  يعطينا رسم لوحة العمل تصوراالرسوم المتحركة. 

  Dialogue recording تسجيل الحوار

 الذي ستتحدث به الممثلين الصوتيين يقرؤون سطوًرا من النصجعل هو تسجيل الحوار 

 إذا تم الحاجة اليها. ، باإلضافة إلى تسجيل مؤثرات صوتية إضافيةالشخصيات في اإلعالن

  Character designing تصميم الشخصية

لكل عنصر من عناصر الرسوم model sheets النمذجة( أوراق )تتضمن هذه العملية إنتاج 

 ة، بما في ذلك الشخصيات والدعائم والخلفيات وأي نوع من التأثيرات المرئية اإلضافية.المتحرك

لعام االرسوم المتحركة، للحفاظ على الشكل تحريك خالل عملية  اساسيتعمل هذه األوراق كمرجع 

 ألحد Model Sheet( ورقة نموذج)( مثال على 13لكل شخصية. الشكل )ثابت ومظهر 

 الشخصيات في أحد اإلعالنات.
 ) animation-revolution/traditional-https://www.baianat.com/books/animation( 

https://www.baianat.com/books/animation-revolution/traditional-animation
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 model sheets ( صورة توضح األوراق النموذجية 13شكل )ال

 

   Background Layoutات المبدئيالخلفي تصميم -

مشهد قبل ل كالخلفيات المختلفة لمعالم تحدد مبدئية  تخطيطيةرسومات  هي اتتصميم الخلفي

 .النهائية رسمها باأللوان

التي تم ، و  Story boards )لقصةلوحة ا(في  من الرسوماتالخلفيات غالبا يتم اشتقاق تصميمات 

  .عملية ما قبل اإلنتاجمراحل سابقة من الفي  رسمها
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 لتلوين. ا بعدو  قبل( لقطة ألحد خلفيات اعالنات الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد 18يوضح الشكل )

 .وبعد التلوينلقطة ألحد خلفيات اعالنات الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد بقل  :(18شكل )ال

 

كما يظهر  Time2Match ومن األمثلة على هذا النوع من اإلعالنات، اعالن لصالح شركة 

 تساعد و ،المحترفين غير الرياضيين لالعبين رائعة خدمة حيث تقدم هذه الشركة، ( 12في الشكل )

 إدارة حريةب المستخدمون  يتمتعبحيث . الهواة  لالعبين المسابقات نظيمت على المنظمين الخدمة هذه

 رسوم ديوفي في ةالجديد ه الخدمةهذ شرح تم. األخرى  والميزات والترتيب واإلحصاءات اللعبة جداول

 .ثنائي األبعاد متحركة
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 2D Animationبتقنية ال  Time2Mach(: لقطة من اعالن شركة 29شكل )ال

https://youtu.be/KTQLulPUowE 

كما في ، واالعالن  Little Fundمثال آخر ايضا بنفس التقنية لصالح شركة واذا انتقلنا الى 

 أنه كما. مألطفاله المستقبلية للهدايا األموال توفير على اآلباء تساعد منصة عن عبارة( 22الشكل )

 واألصدقاء لعائلةل المنصةهذه  تتيح. الميزانية في والتحكم المستقبلية لألهداف االدخار على يساعدهم

 .األطفال وأحالم أهداف تحقيق في أيًضا المساهمة

 رلتنفيذ هذا اإلعالن مع استخدام عناص األبعاد ةثنائي المتحركة الرسومتقنية  المنتج استخدم

 للعالمة ومناسب تميزم اعالن متحرك إلنشاء Little Fund شركة مناالصلية  التجارية العالمة

لموضوع  بة جداسمناالمستخدمة  الصوتية التأثيراتو . بسيط وشيق  الفيديو أسلوب. للشركة التجارية

 وواضح . جيد بشكل مكتوب النصو . االعالن

 

https://youtu.be/KTQLulPUowE
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  2D Animationبتقنية ال  LittleFund(: لقطة من اعالن شركة 22الشكل ) 
https://vimeo.com/280607508 

 

 Motion typography Adsالنص المتحرك  إعالنات

تستخدم نًصا التي  Motion Graphicsات ال إعالنات النص المتحرك هي تقنية من تقني

أو توصيل معلومات أو  لجذب االنتباهمتنوعة   Fontsيتم كتابته رقميا بأشكل و)خطوط(متحرًكا 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_typography) .الشرح عن موضوع ما

حيث  ،الرقمي اغلب منصات العرضفي  المتحركة رائج ومنتشردو أن هذا النوع من اإلعالنات يب

هاتف يقات الوتطب، ومقاطع الفيديو الموسيقية االلكترونية ، التجارية  الحمالت االعالنيةتستخدمه 

 االنترنت . ومواقع ،  الذكي

عالن إلانظار المتابعين و إيصال فكرة ايمتاز هذا النوع من اإلعالنات بقدرته القوية على جذب 

وع البدء بتنفيذ هذا الن دكانت لمنتج ما أو خدمة بكل سهولة، ومن األمور الواجب مراعاتها عنسوآء 

القراءة ومريحة بصريا، وأيضا البد من االنتباه ان هذه  ةمن اإلعالنات هو استخدام خطوط سهل
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 طار يظهر للمتلقيإكلمات في كل  5إلى  3قصى ظهار بالحد األإالتقنية تعمد في أساسها على 

 . نيفقد المشاهد تركيزه وانجذابه لإلعال واعطاء الوقت الكافي لقراءة هذه الكلمات للمتلقي كي ال

 تعليق صوتي اضافةهذا النوع من اإلعالنات هو وتزيد من فاعلية من األمور التي تعزز و 

المشاهد  ، حتى ال يشعراإلعالن بصوت واضح وملفت  لتي تظهر فيعالن  يقوم بقراءة الكلمات الإل

  بالملل.

 (https://designshack.net/articles/typography/kinetic-typography-an-introductory-guide/) 

 اإلعالناتبعض األمثلة من هذه 

 الي تاريخ الشركة، ، حيث يشير االعالن Coca-Cola اعالن لشركة( 21الشكل ) ويمثل

 خلفية االعالنفي  استخدم وقد.  Coca-Cola )مشروب الـ ،) المشهور لمنتجها ونشأتها والترويج

ال مجردة وأشككلمات تتابع ل االعالن على واقتصر المميز للهوية البصرية للشركة.اللون األحمر 

 يوموسيق ،التي تظهر لماتتسجيل صوتي يقوم بقراءة الكإلى  باإلضافة، بسرعة  وتختفيتظهر 

 في الخلفية.متناسقة مع طبيعة اإلعالن 
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 بتقنية النص المتحرك Coca-Cola(: لقطة من اعالن لصالح شركة 21شكل )ال
https://www.youtube.com/watch?v=rQMg5lE8Ebw 

 

لشركة ، وهو اعالن ( 22الشكل )واذا انتقلنا الى نموذج أخر من اعالنات النص المتحرك 

، حيث قامت الشركة بإنتاج هذا اإلعالن ضمن حمل تسويقية Nikeالمعروفة  المالبس الرياضية

 . ويالحظناالنسا صحة اإليجابي على أثرهو  اليومي تابعة لها للتحدث عن أهمية الروتين الرياضي

 استخدمت الخلفية السوداء والنص باللون األبيض وقد ،  التزام االعالن بالهوية البصرية للشركة

ات ذ، باإلضافة إلى تعليق صوتي وموسيقى قرائتهمن التباين ليسهل  عالية درجة النص الكساب

 بصوت منخفض في الخلفية.إيقاع سريع 

 بتقنية النص المتحرك Nike(: لقطة من اعالن لصالح شركة 22شكل )ال
https://www.youtube.com/watch?v=vVmbi7rLzGY 
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 Degital Computer Graphics Ads الرقمي الجرافيك المتحركإعالنات  

تحريك رقمية تتكون عناصرها  تقنية هي ،Computer Graphic اعالنات الجرافيك المتحرك

 .أو بعض هذه العناصر ، والصوت،  والشعارات،  Typographyو)التايبوغرافي( ،  الصورمن 

أو  اتمعلوم ، بهدف تقديممتخصصة تصميم حيث يتم تحريك هذ العناصر رقميًا على برامج 

  الترويج لمنتجات إلى المشاهد.

(https://www.baianat.com/books/animation-revolution/motiongraphics) 

لة انتاجها بسبب سهو  العالم أنحاء جميع في واسع نطاق على الجرافيك المتحرك تنتشر اعالنات

 وصلتين ، وفي مطلع القرن الواحد والعشر  وانخفاض كلفة انتاجها بشكل كبير وسهولة تعلم تقنياتها.

 نياالعال محتوى في ال مع تزايد كبير، الي درجة عالية من التطور Computer Graphics اعالنات

 خالل العقدين الماضيين . Computer Graphicsالذي تم انتاجه من إعالنات الـ 

 . والسينما ، والتلفزيون ،  تاإلنترنصفحات  تتنوع منصات عرض اعالنات الجرافيك المتحرك بين و

Motion Graphics . من المتوقع ان يشهد القرن الواحد والعشرين التكنولوجيا نموتسارع  معو 

  .Motion Graphicsالـ  انتشار أوسع العالنات

االخرى،  اإلعالنات وسائطعن  امن الخصائص التي تميزه عددب وتتميز اعالنات الجرافيك المتحرك

 الخصائص :ومن تلك 

 Timing, Spacing, and Rhythm واإليقاع والتباعد التوقيت-2

 يمكننا ثحي .في االعالن الوقت مع عاملالت بها يمكننا التي الطرق  حول تتمحور هذه الخاصية

 يرتغيأيضا  يمكننا لتصبح ابطأ أو أسرع، ألي من العناصر Frame Rate (اإلطارات معدل) تغيير

 نالدي كان ذاإ المثال، سبيل على .الصوت إيقاع بما يتناسق مع بها العناصرتتحرك  التي الطريقة

هذا النوع  معتتماشى حركها هذه العناصر يجب ان تكون تت التي الحركات فإن وثابت، قوي  إيقاع
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 من اإليقاع إلعطاء مزاج عام متناسق لإلعالن.

  Mass & Weight والوزن  الكتلة-0

أو  الصور تحريك عندلذلك  .ووزنه كتلته على المادي الجسم حركة تعتمد الحقيقي العالم في

 وكيف رالصو  وحجم ثقل مدى في التفكير المهم مناالشكال أو غيرها من العناصر المتحركة فإنه 

 ةالفيزيائي بمعادالته الحقيقي العالم لتفسير ا مخلوقةأعينن ألن هذا. تحركها طريقة على ذلك يؤثر

 .المجردة واالشكال الصور وليس ،الواقعية

  Anticipation التوقع-3

وهو ما يعني بناء توقع مستقبلي في مخيلة المشاهد عن نتاج المشهد الحالي في االعالن ، 

 وذلك يعزز ارتباط المشاهد باالعالن واثارة أهتمامه . 

  Arc Movements الحركة في األقواس-4

ية الجسم بعوامل خارج تؤثر، وذلك نظرًا ل مستقيمة خطوط في تحدث ال الطبيعة في الحركة

 ريكيفضل تح طبيعية، أكثر حركة عناصر الجرافيك المتحرك لجعلمثل الرياح أو الجاذبية. و 

 .العناصر في مسارات من أقواس ، وال نجعلها تتحرك بخط مستقيم تماماً 

  Squash & Stretch السحق والتمدد-5

 تؤثر لهواءا أو الجاذبية مثل تواجهها الخارجية التي القوى  فإن الواقع في االجسام تتحرك عندما

لى ع التغيير هذا حدوث زادوليونة  مرونة أكثرهذه االجسام  كانت وكلما. الخارجي شكلها على

 Computer graphicsــ ال يمنح االشكال والعناصر االخرى  علىهذه الميزة  تطبيق إن .شكلها

 توصيلها    .      عالناال يحاول التي الرسالة لمشاهدل وينقل الحياة من مزيًدا

(Adam Crawford, 2020). 

 يعد ،Computer Graphics Degital( الرقمية من األمثلة على إعالنات )الكمبيوتر جرافيكس
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  االعالن

 على رائًعا مثااًل ،  Oneوهي شركة  العالم في تعليمية شركة أكبر أعدته الذي( ، و 23في الشكل )

فية  استخدام كي عرض حول الفيديو طعمقفكرة  تدورو  في االعالنات . االستفادة من الجرافيك كيفية

 االعالن هذافي جعل  Computer Graphicsمنصات أو برامج الشركة . وقد اسهم استخدام الـــ 

ة ، ، ونوعية الحركان استخدام مجموعة لونية متناسقة  .للمشاهد وممتع،  المتابعة وسهل،  مباشر

والنقالت الداخلة في تصميم االعالن ال تصيب المتلقي بالملل. باإلضافة إلى تداخل النص مع 

 االشكال الذي تم تحريكه بشكل متناسب جيد ومدروس ليعطينا هذه النتيجة النهائية.

  One(: لقطة من اعالن شركة 23الشكل )
https://player.vimeo.com/video/127821570 

 
 
 

حيث  ،Deufolشركة ( ، وهو اعالن جرافيك متحرك ل24الشكل )مثال اخر واذا انتقلنا الى 

 قوي  صوتي تعليق وتم استخدام .بالالعالن عن خدماتها في مجال الشحن البحري  قامت الشركة

https://player.vimeo.com/video/127821570
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 الوقت وفي وسالسة بطريقة شيقة للمتابع. برشاقة تم عرض رسالة االعالنو  موضوعال حول للحديث

 رائًعا مثاالً  يديوالف هذا يعد. المشاهدين إلمتاع بصرًياوجذبا  اهتماًما المتحركة العناصر نفسه اضافت

ة االعالن رسال توصيل في  Computer Graphicsالجرافيك المتحرك  توظيف أهمية مدى على

. 

  Deufol(: لقطة من اعالن شركة 04الشكل )
https://vimeo.com/138548635 

 

 :Whiteboard Animationإعالنات الرسوميات المتحركة على الخلفية البيضاء 

هي احد تقنيار الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد الرقمية، ففيها يتم رسم صور على خلفية او شاشة 

بيضاء بتسلسل قصصي جاذب للعين، ثم يتم دمج الصور التي تم رسمها تباعا بمصاحبة تسجيل 

الرسوم المتحركة على الخلفية البيضاء، اإلعالن ومن أمثلة اعالنات صوتي او مقطع موسيقي 

 لىاالعالن عسيناريو  حيث ركزالمياه،  تنقية منتجات يروج الحد ، والذي(25موضح في الشكل )ال

ه التي تسببها المياه الغير نظيفة، والدور السلبي الذي قد تتسبب به هذه الميا صحيةلمشاكل الاعرض 

ة وصحتها لالستخدام. والرسوم المستخدمة في االعالن بسيطسالمتها  والتأكد من قيتهاما لم يتم تن إذا
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 .Out Line Drawingللغاية ويغلب عليها استخدام الخط الخارجي 

(https://www.whiteboardanimation.com/blog/what-is-whiteboard-animation) 

 

 Culligan(: لقطة من إعالن تجاري لصالح شركة 05شكل )ال
https://www.youtube.com/watch?v=xBktPcwgBXs 

 

، وقد تم انتاج االعالن  WhiteBoard Animationتم استخدام تقنية الـــ  (21) الشكلاإلعالن و 

 فاءإض إلى الشركة تسعى و.التأمين خدماتل القنوات متعدد شركة ، وهي Etiqapediaلصالح شركة 

عالن هذا اإل في اعالناتها ، ومثال ذلك ذلك الطابع تعزيز خالل من خدماتها على اإلنساني الطابع

 من سفرال تأمين يقدمها التي الميزات عن هذا االعالن يتحدثالبسيط الذي أدى دوره بشكل مميز. 

 تميز اإلعالن بسهولة ايصاله للفكرة على الرغم من بساطة تنفيذه. ولقد  .الشركة 



41 

 
 Etiqapedia(: لقطة من إعالن تجاري لصالح شركة 02شكل )ال

https://www.youtube.com/watch?v=9qTLNQu7aq0 

 

 

 Stop Motion Adsإعالنات إيقاف الحركة القسم الثاني:  0.0.2.2

يتم  بتقنية اإلطارات الثابتة، وهي تقنية عرف أيضاً ت،  Stop Motion(إيقاف الحركة)إعالنات 

وكأنها ض عند العر لتظهر  ثم تصويرهاامام كاميرا رة متتالية كات صغير ح المجسماتتحريك فيها 

افة تغيير مع إض ذلك عن طريق تصوير الجسم المراد تحريكه صوًرا متعاقبةتتحرك ذاتًيا، يحدث 

 . عن الصورة التي سبقتها بسيط في كل صورة

ك في هذه التقنية وذل الصلصال دمى أو،يتم استخدام الدمى ذات المفاصل المتحركة ما عادًة و 

نات مجسمات جاهزة لتنفيذ اعالال أواستخدام الدمى  يشترط الو . لسهولة تحريكها وتغيير أوضاعها

 األجهزة الكهربائية أوبل يمكن أيضًا استخدام شخصيات بشرية ، Stop Motion)ايقاف الحركة( 

 .غيرها أوالمنزلية 

 Stop Motion: ة خطوات انتاج اعالن بتقنية إيقاف الحرك

https://www.youtube.com/watch?v=9qTLNQu7aq0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 كتابة وتحضير المحتوى الخاص باإلعالن 

  تجهيز األجسام التي ستظهر في اإلعالن 

  (المكان الذي ستتحرك فيه االجسام)طار التصوير، إترتيب 

 تثبيت الكاميرا 

  التأكد من مناسبة اإلضاءة 

  البدء بتحريك األجسام والتصوير 

  (كان هنالك تعليق صويت مصاحب لإلعالن إذا)تسجيل الصوت 

 إن لزم األمر( اضافة الموسيقى( 

 

، حيث تم ( 23الشكل )ومن أمثلة اعالنات ايقاف الحركة العالمية ، اعالن ألحد منتجات البتزا 

اإلعالن هي اظهار هذا  فيكانت الفكرة و ،  من شكل ومجسم من مكونات المنتجكثر أاستخدام 

 إلىوال وصثم  ، مرحلة الخبز  إلىثم ، عملية انتاج البيتزا للعمالء ابتداء من تحضير المكونات 

رسوم من أكثر انواع اعالنات الهذا النوع من اإلعالنات  ويعدالعميل. المنتج النهائي ، وتوصيله الى 

  تحركة جذبًا للمشاهدين ومن أقلها تكلفة في االنتاج .الم
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 ( اعالن بيتزا بتقنية ايقاف الحركة23شكل )

 

هو اعالن شركة )هوندا(  Stop Motion ــــتم عملها بتقنية ال إلعالناتعالمي  رمثال آخ

Honda   ن الكبيرة مت بالمجموعة ال. قامت الشركة بإنتاج هذا اإلعالن لالحتفا(28ة شكل )الشهير

 .السنوات  شراتمنتجاتها التي استطاعت انتاجها خالل ع

 اإلعالنات.يعتبر هذا اإلعالن من أقوى األمثلة العالمية على هذا النوع من 

 ــــتم إنشاء اإلعالن من آالف الرسوم التوضيحية الورقية التي تم تجميعها ثم تصويرها بتقنية ال

Stop Motion تم الرسوم كلها على طاولة كبيرة توضح تاريخ الشركة، ثم يتم قلب الصفحات .

 كثرأوتبديلها يدوًيا في آالف اللقطات المنفصلة المتتالية. يذكر ان تكلفة انتاج هذا اإلعالن بلغت 

من الصور التوضيحية التي تم رسمها ومراحل  الهائلمن خمسة ماليين دوالر أمريكي بسبب العدد 

 .(Dante D'Orazio, 2015) العمللجة الطويلة التي استغرقها انتاج هذا المعا

https://www.theverge.com/users/dantedorazio
https://www.theverge.com/users/dantedorazio
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 Hondaشركة (: لقطة من إعالن تجاري 08شكل )ال

(https://youtu.be/fLCEd8xk1BE) 

 

 Clay Animation تحريك الصلصالإعالنات 

Clay Animation  حد االرسوم المتحركة التي ظهرت في وقت مبكر ك تقنياتهي واحدة من

 ال تزال شائعة حتى يومنا هذا.، و   Stop Motion )وقف الحركة(إعالنات  الفروع من

تحريكها و جتها معاليتم البالستيسين، ثم  أوباستخدام الطين حيث يتم تكوين ونحت الشخصيات 

شاهد يرى المبتسلسل سريع لاإلطارات تلك يتم عرض  بعد ذلكو ، Frame By Frameبإطارإطار 

 شبه طبيعية .حركة مستمرة 

 وهي:تتكون عملية انتاج رسوم متحركة بتقنية تحريك الصلصال من عدة مراحل 

 مرحلة ما قبل اإلنتاج:

   Script Writing  كتابة السيناريو -

التخطيط لقصة الرسوم المتحركة، واألحداث الرئيسية المختلفة التي ستحدث داخل وهي عملية 

 .اإلعالن

https://youtu.be/fLCEd8xk1BE
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 Music & Voice Recordingالموسيقى والتسجيل الصوتي   -

يضيف مقطع الموسيقي الصحيح والتسجيالت الصوتية قيمة كبيرة للرسوم المتحركة. ال تحتاج 

  ائج.هو اختيار الصوت المناسب لتحقيق أفضل النت المهمألن  التعقيد المفرط إلىالحوار  أوالموسيقى 

 Gather Materialsجمع المواد  -

ي المواد الالزمة لإلنتاج، والتوتجهيز يتطلب العمل على الرسوم المتحركة الصلصالية إعداد 

 تشمل:

 الصلصال  أوطين 

 .التي يمكن استخدامها في الرسوم المتحرك بالصلصال والصلصاليوجد العديد من أنواع الطين 

 Kiln-fired hardening claysالطين المقوى بالفرن 

 فرن ذو حرارة شديدة ليتصلب بعد تشكيله. إلىإدخاله  إلىيتطلب هذا النوع من الصلصال 

 The non-hardening claysالطين غير المتصلب 

هذه أكثر شيوًعا في الرسوم المتحركة الصلصالية نظًرا لقدرته على تكوين شخصيات ناعمة 

ذا النوع هالزيت بطبيعته، مما يمنع نسبة عالية من هذا النوع من الصلصال على  يحتوي ومتحركة. 

 تعرضه للهواء والرطوبة لفترات طويلة من الزمن. أوالصلصال من التصلب حتى عند تسخينه من 

 ة في السوق.متوفرة بألوان مختلف وغالًبا ما يلعب به األطفال، وهالذي  (البالستيلينا)طين ومن انواعه 

 Air-Dried Clayالطين المجفف بالهواء 

 ساعات من التعرض للهواء. أوع دقائق هناك أيًضا أنواع من الطين تجف بسرعة بعد بض

 .WEDهواء. ومثال على ذلك طين ويجفف بالتعرض للالماء مخلوط بهذا الطين ال

)animation-motion-revolution/stop-https://www.baianat.com/books/animation( 

https://www.baianat.com/books/animation-revolution/stop-motion-animation
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تمر عملية انتاج الرسوم المتحركة بعدة مراحل مهمة قبل وصولها لمرحة اإلنتاج النهائية أولى 

 هذه المراحل هي مرحلة،

  Sketch the design البدئي رسم التصميم -

ضل عن رة أفالشخصية من زوايا مختلفة، ويعطي فك أوالرسم على تصور التمثال هذا يساعد 

إعالنات الرسوم  أحدحد الشخصيات في اللرسم  ( مثاأل22يوضح الشكل ) بعض التفاصيل والقطع.

 األولية قبل نحتها باستخدام طين الصلصال .

 الصلصاليةبتقنية الرسوم المتحركة إعالنات الرسوم المتحركة  أحد( رسمة لحد الشخصيات في 09شكل )ال

 

 Armature Buildingصناعة الهيكل األساسي للشخصية  -

 الهيكل العظمي الذي يربط أوإنه الهيكل الداعم حيث الهيكل هو جزء أساسي من كل منحوتة 

. عادة ما يكون الهيكل مصنوًعا من أجزاء الشخصية من التكسر بسهولة الصلصال مًعا ويمنع 

 التمثال وتوافر المواد.  مواد داعمة أخرى، اعتماًدا على حجم أو(، 32األسالك كما في الشكل )
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 الشخصيات الصلصالية أحديوضح الشكل نموذج لهيكل : (32شكل )ال

 

 Adding the Fillingفة الحشوة الداخلية اأض -

وخفيفة الوزن. حيث إنها تعمل على ملء الثمن عادة ما يكون الحشو مصنوًعا من مادة رخيصة 

 ولن تكون ظاهرة للمشاهد.األجزاء الرئيسية من جسم النحت الداخلية 

 Forming the Sculptureتشكيل النحت  

ونحت األجزاء الكبيرة من المجسم ليبدأ المجسم بأخذ شكله العام، ثم  بتشكيلوتبدأ هذه المرحلة 

 النحت.يتم نحت األجزاء األصغر تباعًا. يتم استخدام العديد من األدوات للمساعدة على 
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 Texturing the Sculptureإضافة الخامات للنحت  -

 ا يكون النسيجعادًة مو  ،التمثال إلىمن الضروري تحديد الخامات المناسبة التي ستضاف 

 لىإالمستخدم عبارة عن مزيج من مواد مختلفة، بما في ذلك الخشب والشعر والنسيج والفراء وما 

 .ذلك

 مرحلة اإلنتاج: 

 Shootingاللقطات وأخذ بدء التصوير  -

با التصوير عن غال يتم. واالضاءة خلفيةضبط الو تثبيت العناصر في مكانها يبدأ التصوير بعد 

عن بعد ل يعمالحامل ثالثي القوائم في مكان مستقر، مع مؤقت تأخير  الكاميرا علىطريق تثبيت 

 لبضع ثوان لتجنب االهتزاز عند التقاط الصورة. يأخر التقاط الصورة 

 Lightingاختيار وضبط اإلضاءة  -

رغم وعلى ال في تصوير معظم أنواع الرسوم المتحركة، عنصر أساسيبة هي اإلضاءة المناس

لكن ال يمكن االعتماد عليه خالل لمشهد، ا إلضاءةمصدًرا رائًعا يعد  الطبيعي نهارضوء ال من

 ؤدي مما يالشمس  اضاءة تحجبقد أخرى أن السحب وأي أجسام حيث الفترات المختلفة من اليوم. 

لضوء االصطناعي يمكن أن يكون أفضل لتصوير الرسوم المتحركة وا ظالل غير متوقعة. إلى

  .للصورةوثابتة أنه يوفر إضاءة متسقة حيث الصلصالية 

 

 Post Productionمرحلة ما بعد اإلنتاج 

على  الحتوائهفي مرحلة ما بعد اإلنتاج  Adobe Photoshop يتم استخدام برنامج الـغالبًا ما 
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 الصلصالية التي تمالرسوم المتحركة  التي يمكن أن تعزز صور مجموعة واسعة من التأثيرات

. يمكن ةمتخصص الصور مًعا في تسلسل مرتب باستخدام برامج الكمبيوتر دمج. ثم يتم التقاطها

  الرسوم المتحركة في هذه المرحلة. إلىأيًضا إضافة الموسيقى والمؤثرات الصوتية 

)animation-motion-revolution/stop-https://www.baianat.com/books/animation( 

 

 تم تنفيذها بتقنية اإلعالنات المتحركة الصلصالية  عالمية إعالنات 

. فكرة اإلعالن  Doritos من األمثلة البارزة في هذا النوع من اإلعالنات، اعالن لصالح شركة

باستخدام الصلصال ثم إضافة بعض تم تشكيلهما قطعتين من المنتج  تمحورت حول حوار بين

( 31لشكل )يوضح ا والتأثيرات لتصح هذه المجسمات على شكل شخصيات تستطيع الكالم والحركة.

لقطة من اإلعالن. امتاز هذا اإلعالن بقربه من الجمهور بسبب اللغة البسيطة التي تحدثت بها 

 ثرات البصرية التي عززت فكرة اإلعالن.ؤ الم إلىالشخصيات فيه، باإلضافة 

 Clay Animationبتقنية ال  Doritos(: لقطة من اعالن شركة 32شكل )ال

https://www.baianat.com/books/animation-revolution/stop-motion-animation
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https://www.youtube.com/watch?v=uV11hB_Ky3Q 
(. 32المتخصصة بصناعة البسكويت كما في الشكل ) Mundo Piraخر لصالح شركة آمثال 

 الشخصياتعن طريق استخدام بعض   Clay Animationبتقنية التم انتاج هذا اإلعالن التجاري 

. يتميز هذا اإلعالن المنتج الحقيقي كجزء من اإلعالن المصنوعة من الصلصال واستخدام مجسم

 للجمهور، وخلق الرغبة في الحصول على المنتج من خالل اإلعالن.ايصال الفكرة االعالنية بسهولة 

 Clay Animationبتقنية ال  Mundo Pira(: لقطة من اعالن شركة 30شكل )ال

https://vimeo.com/169298698 
 
 

 3D Animationإعالنات الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد القسم الثالث:  0.0.2.0

 تطبيقتم حيث ي. بحتة في بيئة رقمية متحركة ثالثية األبعاداشكال ومجسمات عملية إنشاء  هي

ثالثي  برنامجالثالثية األبعاد داخل  لمجسماتا أودقيقة للشخصيات المعالجة العديد من عمليات ال

دير تصمرحلة  إلىثم تمر هذه المجسمات والشخصيات بمجموعة من المراحل حتى نصل  ،األبعاد

https://vimeo.com/169298698
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مما  ذه التسلسالت من الصور بشكل متتاليبرنامج اخر يقوم بدمج ه إلىالنهائية صور التسلسالت 

 رئيسية وهي النمذجة يمر بمجموعة خطواتثالثة بثالثي األبعاد أي مجسم وهم الحركة.  ايمنحه

(Modelling والتحريك )(Animating)  ،النهائي اإلخراج  ، والعرض(Rendering) . 

عاد، سواء الرسوم المتحركة ثنائية األبتختلف الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد اختالًفا كبيًرا عن 

الثية األبعاد الرسوم المتحركة ثتتميز النتيجة النهائية أيًضا.  أوالمستخدمة إلنشائها  تقنيةمن حيث ال

اءة ، االض إلىباإلضافة ،  األبعاد الثالثة )االرتفاع والعرض والعمق( من تحاكي الواقع كونهاب

 .للواقع أقربوغيرها من العوامل التي تجعلها ، والمالمس ، الظالل و 

 وتستخدم العديد من البرامج في تصميم وتحريك االعالنات ثالثية االبعاد منها على سبيل المثال :
- 3D Max  ،Maya ،ZBrush ،Cinema 4D ، Houdini ،Lightwave ، MODO  

(https://www.baianat.com/books/animation-revolution/traditional-animation) 

من مشروع آلخر. في اعالنات الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد اإلنتاج  يختلف عدد خطواتو 

 وفيما يلي أكثر مراحل االنتاج شيوعًا .

 مرحلة ما قبل اإلنتاج:

 .Story Board( قصة)لوحة الرسم  -

 .Modelling (النمذجة) -

 .Texturing (تركيب الخامات) -

 .Rigging )التشبيك( -

   Music & Sound Effects.)الموسيقى والمؤثرات الصوتية( -

 مرحلة اإلنتاج:

 .Animation (الحركة) -
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  Camera Setting.  (إعداد الكاميرا) -

 .Lighting (ضاءة)اإل -

 مرحلة ما بعد اإلنتاج

 .Rendering (ستخراج)اال -

  VFX.(البصريةالمؤثرات ) -

  Editing & Exporting.(النهائي خراجالتحرير واإل) -

 

  Modellingالنمذجة 

هي عملية انشاء وتشكيل ونحت المجسم الثالثي األبعاد، تبدأ عملية نمذجة أي مجسم عادتا من 

المكعب ثم يتم التعديل عليه بتطبيق عمليات اإلضافة والحذف حتى نصل  أومجسم بسيط مثل الكرة 

 . للعناصر والشخصياتالشكل النهائي  إلى

 Texturingمرحلة تركيب الخامات  -

التي  ألبعادا والمجسمات ثالثية والخامات للنماذجوالمالمس المالبس  تركيب يتمهذه المرحلة  في

 (Texturing( يوضح لقطة من عملية تركيب الخامات )33الشكل ) .تم نمذجتها سابقا
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 (Texturingلقطة من عملية تركيب الخامات ) :(33شكل )ال

 

                    Rigging and Skinningثالثي البعاد  المجسمشبك الوتار والعظام مع  التشبيك( مرحلة) -

يوانية على نفس منوال الهياكل البشرية والحواالوتار هياكل الشخصيات  ربط في هذه المرحلة يتم

 .(34. كما في الشكل )لتكون الحركة منطقية وواقعية، و ها بالشكل الصحيح كيتحر وذلك ليتم 
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 مع الهيكل ثالثي البعاد والعظاملقطة من عملية مرحلة شبك الوتار  :(34شكل )ال

 

 

 Animatingمرحلة التحريك  -

تختلف طرق تحريك المجسمات في البيئة ثالثية االبعاد على حسب المشروع الذي يتم العمل 

 Fame Byنوع البرنامج المستخدم، حيث ان هنالك مجسمات يتم تحريكها )إطار بإطار(  أوعليه 

Frame ومنها ما يمكن تحريكه حركة جاهزة عن طريق جعل المجسم يتتبع مسار معين ،Tracking 

 .مسبقاً  يتم رسمه

 Lightingمرحلة اإلضاءة  -

كما هي في الحياة الواقعية. اإلضاءة هي  جداثالثي األبعاد ضرورية العالم التعتبر اإلضاءة في 
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حد البرامج أ( توزيع االضاءة داخل 35يوضح الشكل )و المشهد بالحياة.  اي ينبض فيهتال رحلةالم

 .ثالثية االبعاد

 

 
 لقطة توضح توزيع اإلضاءة على مجسم داخل أحد البرامج ثالثية االبعاد :(35شكل )ال

 

 Camera Angles and Techniquesمرحلة ضبط زوايا الكاميرا وتقنياتها  -

يمكن تحديد  في زوايا المشهد ، حيثكبيرا فرًقا  توالتقنيات الجيدة للكاميراالتصوير ت حدث زوايا 

مسار وسرعة حركة الكاميرا االفتراضية في برامج التصميم ثالثي االبعاد بما يتناسب وطبيعة المشهد 

  .واالحداث 

 Renderingمرحلة الستخراج  -

وم المتحركة ثالثية سانتاج إعالنات الر عادًة ما يكون عرض الصورة هو الخطوة األخيرة في 

االعدادات التي يجب االنتباه لها في ك العديد من لهناو وربما يكون الجزء األكثر أهمية.  ،األبعاد
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من هذه ، االستخراج النهائي لنحصل على مخرجات واقعية وبدون أخطاء أوعملية التصدير 

موضع الكاميرا، وخيارات اإلضاءة التي قد تؤثر على حالة االعدادات التي يجب االنتباه لها أوال 

 الغازات. أوالخاصة مثل السوائل  الخامات، والتعامل مع  لظالل، واالنعكاسات والشفافيةا

 Compositing & VFXوالمؤثرات البصرية  التركيبمرحلة  -

برامج ال ى، يتم تصديره الالبرامج ثالثية االبعاد  استخراج االعالن ثالثي االبعاد من بعد مرحلة 

 مثلخاصة  مؤثراتالتركيب تلك المرحلة تضمن وتإلضافة التأثيرات البصرية وتعديلها.  الخاصة

 .نهائية يمكن اضافتها على االعالن من مؤثرات ال ذلك إلىوما ....( ، ، السوائل ، تبخر)االنفجارات 

 Musicمرحلة الموسيقى  -

صورة وتركيبها مع ال تهاصوتية ومزامن مقاطعيقوم مؤلف الموسيقى بإنشاء في هذه المرحلة 

 االحداث والمشاهد . المتحركة مع مراعاة

 Editing and final outputمرحلة التحرير واإلخراج النهائي  -

المجسمات  دمجيتم ، حيث ثالثي االبعاد  تعد هذه المرحلة النهائية في انتاج اإلعالن

ن حركة المشاهد بي حالة تزامن لضمانوالموسيقى وتحريرها ، والخلفيات ، ثالثية االبعاد والشخصيات 

 العميل. لىإالمناسبة لمعايير البث وتسليمه مع مراعاة االعدادات يتم تصديره ثم أخيرا ، والصوت 

(https://www.baianat.com/books/animation-revolution/traditional-animation) 

 ثالثية األبعاد. الرسوم المتحركة العالمية عالناتنماذج من ا

 الصغيرة الشركاتذكي يساعد  تطبيقهو ، و  Toggl ةكلشر ( لقطة من اعالن 31يوضح الشكل )

الفكرة من انتاج هذا اإلعالن في . طلوبموقت الالمهام في ال إلنجاز الوقتتنظيم على والوكاالت 

 المتحركة ومالرستقنية  باستخدامو  .خدماتهم استخدام خاللها من يمكن التي المختلفة الطرق  توضيح
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ريد بى العبر تطبيقهم مثل الرد عل توقيتها يمكن التي المهاممن  تم تحويل كل مهمة األبعاد، ثالثية

 ةشخصيإلى  ،أو غيرها من المهام، أو بعض العمليات الحسابية ، أو كتابة محتوى ، االلكتروني 

كل   Togglشركة  عرضتن الذكي من خالل هذا اإلعالو ثالثية االبعاد ممتعة تتحرك وتتحدث. 

 .وممتع للمتلقي خدماتها بأسلوب شيق

 

 Toggl(: لقطة من اعالن شركة 32شكل )ال
https://www.youtube.com/watch?v=Ipv6Om6Bke4 

 

، وهو أعالن (33كما هو موضح في الشكل )واذا انتقلنا الى مثال أخر لالعالنات ثالثية االبعاد 

اإلعالنات الناجحة التي تم تنفيذها  منيعد هذا اإلعالن ، حيث Mc Donaldsسلسلة مطاعم ل

دارت مجريات اإلعالن عن منتج جديد طرحته  .وقد Nicolas lesaffreبواسطة المخرج اإلعالني 

لها  النكهات تلكيظهر اإلعالن ان كل نكهة من  ووهو منتج مثلجات بنكهات مختلفة. ، الشركة 

ن من المتوقع ان تكو و تذوقها.  سيدخله الجمهور بمجردالذي ، و  بها شخصية وعالم خيالي خاص
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 األلوان المستخدمة والشخصياتطبيعة بسبب  الفئة المستهدفة من هذا اإلعالن هي فئة األطفال

 .في االعالن الطفولية المستخدمة

 
 Mc Donalds(: لقطة من اعالن شركة 33شكل )ال

https://webneel.com/video/creative-animation-mc-donalds-tvcommerical 

 

  Whiteboard Animationالمتحركة على الخلفية البيضاء  الرسوم

 واشكال أوظهر للمشاهد صور الي ت لرسوم المتحركةأنماط ااحدى هي  Whiteboard ــتقنية ال

ليتم دمجها  ومالرسثم يتم تصويرها بتسلسل  سبورة بيضاء أوثابتة يتم رسمها على الشاشة رموز 

خصصة تحريك مت تطبيقاتعن ذلك باستخدام  االستعاضةيمكن  أوالحقا على برامج رقمية معينة، 

عادًة ما تكون هذه الرسوم و . التصوير إلىبإنتاج هذا النوع من اإلعالنات رقميا ودون الحاجة 

 رائي،اتخاذ القرار الش إلىالجمهور  يمة المنتج وتوجهعن اهالتوضيحية مصحوبة بسرد قصصي 

م الرسوم يمكن أن يكون استخدابالبساطة. بالمباشرة و وغالبًا ما يتميز هذا النمط من الرسوم المتحركة 

نها طريقة جدًا خاصة عند التقيد بميزانية انتاج محدودة، كو  ناجح المتحركة على الخلفية البيضاء
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 لتنفيذ اعالن متحرك.  بسيطةو  قليلة التكلفة

أولى مقاطع إعالنات الرسوم المتحركة على الخلفية البيضاء تحدثت بعض الدراسات ان 

Whiteboard  ن شرت علىYouTube  ألغراض  البداية غالباً وكانت تستخدم في  ،2222في عام

 .(Magain Matthew, 2013) تجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uxmastery.com/author/matthew-magain/
https://uxmastery.com/author/matthew-magain/
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 األردن في المتحركة اإلعالنات واقع :الثالث لمبحثا

مع مطلع القرن الواحد والعشرين ، اقبلت العديد من الوكاالت االعالنية في األردن على أستخدام 

يث اثبتت حاالعالنات المتحركة كاحد الوسائط االعالنية المعاصرة ، وكبديل عن االعالنات الثابتة . 

 العديد من الدراسات على فاعلية االعالنات المتحركة بالمقارنة مع االعالنات الثابتة .

وفي هذا المبحث سيقوم الباحث بعرض وتحليل مجموعة من نماذج االعالنات المتحركة في 

 .ثلباحمن وجهة نظر ا القوة والضعف فيها نواحيوبيان التقنيات التي نفذت بها وابراز األردن ، 

( لقطة من اعالن تجاري تم تنفيذه ضمن حملة ترويجية كاملة لصالح شركة 38الشكل )ويمثل 

 المعلبة. الغذائية هي شركة متخصصة في انتاج بعض المنتجات ، و )مزيت( 

عبوة  استخدام صور من، حيث تم  Stop Motionــــتم تنفيذ هذا اإلعالن بواسطة تقنية الوقد 

ة اإلعالن قص . وتتلخصوجاذبة للمشاهدشيقة المشهد بطريقة  ، وتحريكوفتحها ، أحد المنتجات 

منتجاتهم بأكثر من طريقة، تم أيضا في هذا اإلعالن دمج بعض المؤثرات  استهالكتوضيح كيفية  في

 ة.لوان العالمة التجارية الخاصة بالشركأالبصرية ثنائية االبعاد لتعزز الشعور بالحركة وتعزيز 

 لقطة من اعالن تجاري لصالح شركة )مزيت( (:38الشكل )
https://www.youtube.com/channel/UCijrQmBJP16we5_UI276Qxg?pbjreload=102 

https://www.youtube.com/channel/UCijrQmBJP16we5_UI276Qxg?pbjreload=102
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وهو لقطة من ، ( 32الشكل ) واذا انتقلنا الى نموذج أخر من االعالنات المتحركة في االردن ،

تخصصة هي شركة م، و اعالن تجاري تم تنفيذه ضمن حملة لصالح شركة )اإلغاثة العربية للتأمين( 

 White Boardتم تنفيذ هذا اإلعالن بواسطة تقنية ال وقد  المختلفة.في تقديم خدمات التأمين 

Animation،  المواطنين الذي تعرض حدألاليومي لروتين اسرد  حولقصة اإلعالن  تمحورت حيث 

 لو لم يكن مشترك بخدمات التأمين.من اضرار  سيواجههوما كان ، لحادث 

 وهو لقطة من اعالن تجاري تم تنفيذه لصالح شركة اإلغاثة العربية للتأمين(: 39الشكل )
aE&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=jD1pHWZZ 

 ـــفي نهاية اإلعالن تم االنتقال من تقنية المن السلبيات الواجب ذكرها في هذا اإلعالن هي 

White Board Animation صال بانفالمشاهد  تشعر مفاجئة النص المتحرك بطريقة الى تقنية

 جزئي االعالن .

تم قد و  )الرواد للتدريب(،شركة من اعالن تجاري تم تنفيذه لصالح  ( مشهد42) ويمثل الشكل

والفائدة سرد لقصة أحد األشخاص  ومحتوى  اإلعالن هو. 2D Animationتنفيذ هذا اإلعالن بتقنية 

https://www.youtube.com/watch?v=jD1pHWZZ-aE&feature=youtu.be
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 ستعود عليه لو اشترك في دوراتهم التدريبية.  التي

 

 
 لقطة من اعالن تجاري تم تنفيذه لصالح الرواد للتدريب(: 42الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=pMRRuL83P9A 

ستشعر ي حيث، بطء حركة االجسام واالشكال  في وفي رأي الباحث تتمثل سلبية هذا اإلعالن

تخدمة المس اتساق االلوان عدم أيضا هي  ت، ومن السلبياالمشاهده الملل قبل االنتهاء منالمشاهد 

 . العالمة التجارية الخاصة بالشركة  ألوانمع 

ضمن  األردنتم تنفيذه في  Pepsiاعالن لصالح شركة مشهد من ( 41يظهر في الشكل )و 

موعة تقديم الشركة لهاتف ذكي كهدية لمج يركز علىمحتوى اإلعالن  و حملة ترويجية تابعة للشركة .

حيث تم تصميم ،  3D Animationتم تنفيذ هذا اإلعالن بتقنية الـ وقد  المستهلكين .معينة من 

د . ويع للهاتف الذكي الظاهر في اإلعالنمجسم آخر ، و مجسم ثالثي االبعاد لعبوة المشروب 

، لكن من سلبيات هذا النوع من اإلعالنات هي التكلفة الباهظة إلنتاجها و تقنياً  فنياً  ًا قوي االعالن 

والوقت الذي يتطلبه انتاج مثل هذه اإلعالنات، حيث يمكن إيصال نفس الفكرة بتقنيات إعالنات 
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متحركة أخرى وبتكلفة اقل بكثير، ووقت عمل اقل أيضا. حيث ان عملية انتاج اإلعالنات من هذا 

 . االنتاجالنوع تمر بسلسلة طويلة من خطوات 

 Pepsiاعالن لصالح شركة لقطة من  (:42الشكل )
https://vimeo.com/192461149 

، والذي يمثل  (42الشكل ) الى نموذج أخر من االعالنات المتحركة في االردن ، وأذا انتقلنا

حد ا ، يالحظ تركيز االعالن على شرح طريقة عملاألردنالمطاعم المحلية في  حدأل ترويجي اعالن

حيث تم تصوير كل خطوات ،   Stop Motionــــهذا اإلعالن بتقنية ال وقد تم تنفيذ. ة جديدال اطباقهم

ودمجها معا ليظهر تسلسل االعالن النهائي .وعلى الرغم من جودة االعالن بشكل ، عمل الوجبة 

انت حادة ك ة في التصويرفي هذا اإلعالن ان اإلضاءة المستعمل عام ، اال انه من السلبيات التقنية

لمستعمل ا مصدر االضاءةفوق ،   Soft Boxبسبب عدم تركيب  جداً ، وتنتج هذه المشكلة في العادة

 في التصوير.

https://vimeo.com/192461149
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 Say Cheeseلقطة من اعالن لصالح مطعم  (:40الشكل )
https://www.instagram.com/p/CFsK7emIfpm/ 

 

 

كما و في الحمالت اإلعالنية التجارية،  غير الناجحة النماذج من  (43الشكل )االعالن يعد و 

اإلعالن  ان إلىباإلضافة ، الصور المستخدمة في اإلعالن لم تكن صوراً ذات جودة عالية  فانيظهر 

الن فمن اساسيات اإلع رة، فاالعالن ال يحتوي على رسالة واضحة للمشاهد .لم يحتوي على أي فك

المنتج  ر مميزاتذك أو، الشراء مثال  إلىمر ما، مثل التوجيه الرسالة توجه المشاهد ان يحتوي على 

 الخدمة. أوومميزاته التنافسية التي قد تخلق لدى المشاهد رغبة في تملك هذه السلعة 

ليق تع أوعدم احتواء المقطع على أي نص يشرح ما الذي يريده منتج اإلعالن  إلىباإلضافة 

 لىإصوتي على األقل. هذا النوع من اإلعالنات المتحركة يجب تجنبه وقد يعزى هذا الضعف فيه 

 ضعف معرفة منتجه بأساسيات اإلعالنات المتحركة. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CFsK7emIfpm/
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 لقطة من اعالن لصالح محل بيع أحذية (:43لشكل )ا
 https://www.youtube.com/watch?v=bwK2axXFb1Y 

 

تم تنفيذه لصالح هيئة اإلستثمار األردنية ( فهو اعالن 44اما بانسبة لإلعالن الظاهر في الشكل )

حيث تكون سيناريوم اإلعالن من سرد قصصي لدوافع وايجابيات تحفز المستثمرين الدوليين على 

حيث تم رسم جميع  الرقمي الجرافيك المتحرك اإلعالن بتقنيةاإلستثمار في األردن، تم تنفيذ هذا 

ثم تم تحريكهم أيضا رقميا عبر برنامج   Adobe Illustratorعناصر اإلعالن رقميا على برنامج ال 

. تم تسجيل تسجيل صوتي مرافق لإلعالن يتحدث باللغة اإلنجليزية   Adobe After Effectsال 

، من اإليجابيات التي تذكر لهذا عالن هم المستثمرون األجانبحيث ان الفئة المستهدفة من اإل

اإلعالن هي التناسق في األلوان المستخدمة باإلضافة الى النقالت السلسة بين مشاهد اإلعالن، 

باإلضافة الى الحركة التي تم تحريك العناصر بها تميزت بالسالسة المنطقية القرب من الحركة 

 الواقعية لألجسام.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwK2axXFb1Y
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 لقطة من اعالن لصالح هيئة اإلستثمار األردنية (:44الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=2zztAzJAXgs 

 
 

 حركالجرافيك المت( فهو اعالن تجاري تم تنفيذه بتقنية 45بالنسبة لإلعالن الظاهر في الشكل ) اما

لصالح مستشفى الحسين للسرطان، يتصف هذا اإلعالن ببساطة تنفيذه كون ان اغلب  الرقمي

الرسومات والعناصر المستخدمة في اإلعالن هي عبارة عن رسوم جاهزة وغير مرسوم بشكل 

تلجأ   Dobe After Effectsمخصص لهذا اإلعالن ثم تم تحريكها بشكل بسسيط على برنامج 

الى استخدام هذا النوع من اإلعالنات بسبب انخفاض المزانية المرصودة  الشركات المعلنة عادةً 

تكون سيناريو اإلعالن من شرح لحملة يقدمها المستشفى وهي عبارة عن تذاكر  لتنفيذ هذه الحملة.

يقوم الناس بشراءها للدخول في سحب على جوائز مقدمة من المستشفى، حيث يقوم المشاركون 

 ن أولها هو دعم المرضى والدخول في السحب. بشراء التذاكر بيهدفي

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zztAzJAXgs
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 لقطة من اعالن لصالح مستشفى الحسين للسرطان (:45الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=AtjEjIFIKuI 
 

للتدريب لصالح مؤسسة درب   White Board Animationتقنية ال هنا اعالن آخر تم تنفيذه 

والتوظيف، حيث تكون اإلعالن من مجموعة من العناصر التي تم رسمها رقميا على برامج متخصصة 

، تحدث سيناريو اإلعالن عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة Adobe Illustratorمنها برنامج الـ 

مما يحسب لهذه و للطالب حديثي التخرج. تتميز هذه التقنية بإنخفاض كلفة انتاجها وسهولة تنفيذها، 

 ن عنه.لخدمة او المنتج المعلاوية على جذب انظار المشاهدين وزيادة اهتمامهم بقالتقنية هو قدرتها ال

 تم ارفاق مقطع تسجيل صوتي مع اإلعالن ليزيد من قدرة اإلعالن االقناعية.  

 

 

 



18 

 
 مؤسسة دربلقطة من اعالن لصالح  (:42الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=XDzzb85Kcmw 
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 السابقة الدراسات ثانيا:

 ( بعنوان:--) Schlittler ،Joao Pauloدراسة 
Motion Graphics and Animation and cartoon difference. 

 لسينماا صناعة قبل من المطبعية المتحركة الرسوم أو المتحركة الرسوم استخدام تم الخالصة:

 هذه اعتمدت بينما لها، والترويج التلفزيونية والبرامج األفالم تقديم أجل من الزمن من لعقود والتلفزيون 

 والتطوير البحثب أيًضا معروفة وهي أدواتها، ترسانة في التقليدية المتحركة الرسوم تقنيات الصناعة

 للرسوم المًياع المقبول التعريف يزال ال. الكمبيوتر رسومات في وخاصة الجديدة، التقنيات الرائدين

 خيوتاري تقني منظور من المشكلة هذه معالجة الورقة هذه تحاول - مفتوًحا موضوًعا المتحركة

 .وتعليمي

 ( بعنوان:--) هبه، مصطفى ./د .مدراسة 
 والهوية الحداثة بين المتحركة الرسوم إعالنات

  الملخص:
 الغير قافاتوث لمعارف عبداً  يظل الفنان فإن المتحركة الرسوم نالاع فن في الهوية تصنع لم أن

 نم سحابات حوله تسبح زالت وما أدوات من امتلك مهما والصادق الجديد إلى الفنان يصل ولن

 يحققان متحركةال الرسوم بتقنية نالعإلا مجال في بالحداثة الهوية ودمج هويته، عن الغريبة التراكمات

 يتم لم إن ولكن عيالنف الجانب فيتحقق التفاعل وبالتالي للمتلقي والجذب جمالية كقيمة اإلبهار جانبي

 والقيم، الثقافة مةقي وتتراجع لالستهالك قابل يصبح شيء فكل للهوية تهديد الحداثة فتصبح الدمج

 بالمجال اريخنات على للحفاظ عليه الضوء القاء علينا اوجب والحداثة الهوية بين الدمج لألهمية ونظرا

 .الحديثة التكنولوجيا استخدام مع هويتنا على الحفاظ إمكانية والحث
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 لتكنولوجياا بمواكبة اإلعالنات شركات أصحاب اهتمام في البحث مشكلة تتلخص: البحث مشكلة

 لرسوما إعالنات عن خاص بشكل واالبتعاد الحية الحركة ذات االعالنات إنتاج إلى واالتجاه الحديثة

 الهوية تقدتف والتي الغربي الطابع ذات متحركة رسوم اإلعالنات ودبالج عمل إلى واتجهوا المتحركة،

 امع منذ المجال هذا في الرائع تاريخنا من الرغم على المتحركة الرسوم إعالن وتواري  المصرية

 النتشار تهدف هويتنا تفتقد أعماال نشاهد وأصبحنا السبعينات منتصف من يقرب ما إلى 1212

 .إال ليس السلعة

 في العوائقو  المتحركة، الرسوم بإعالنات المصرية الهوية افتقاد إلى األنظار لفت: البحث هميةأ 

 .والالحقة السابقة السنوات مدى على اإلنتاج عملية

 في تخداماالس لسهولة المتحركة الرسوم إعالنات إنتاج في التكنولوجيا استخدام أهمية ابراز - 

 المتحركة ومالرس إعالنات في المصرية الهوية اكتساب اهمية مدى توضيح البحث: هدف الحالي. وقتنا

 .المشاهد جذب لزيادة

 ( بعنوان:--) محمد، / ساطور د. م أ.دراسة 
 مؤثرة متحركة إعالنات لبتكار اإلعالنية الجوريال استراتيجية استخدام

 الملخص: 
 خالل من رةمؤث متحركة إعالنات البتكار اإلعالنية الجوريال استراتيجية استخدام البحث يتناول

 استراتيجية فوتعري الجوريال، مصطلح لظهور التاريخية الخلفية في تتمثل والتي النقاط من العديد

 الوسائط وريال:الج استراتيجية ووسائل جوريال، اإلعالنية لالستراتيجية األساسية والمبادئ الجوريال،

 تصميم لىإ باإلضافة الفيروسي. والتسويق الجديدة، اإلعالم ووسائل التسويقية، والكمائن المحيطة،

 واالستماالت العقلية االستماالت واستخدام لكوتلر، AIDA نموذج على يعتمد والذي اإلعالنية الرسالة

 المفاجأة، تأثير"  الجوريال لتسويق اإليجابي والتأثير الرسالة تصميم في" واإلبداع المصداقية"  العاطفية
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 اإلعجاب، عدمو  المضايقة،"  السلبي التأثير وكذلك "، المنخفضة التكلفة وتأثير االنتشار، وتأثير

 الصورةو  التجارية، العالمة موقف وتتضمن: الجوريال، إعالن تجاه المستهلك وسلوك ".واالرتباك

 التسويقي، جالمزي في الجوريال استراتيجية تناول يتم كما الشراء. ونوايا التجارية، للعالمة الذهنية

 ،% 12 الجوريال وتوزيع ،% 12 الجوريال وتسعير ،% 32 الجوريال ترويج مكون: كل ونسب

 اصخ وهو الجوريال، استراتيجية على يعتمد متحرك إعالن تقديم تم كما .% 12 الجوريال ومنتج

 ".التالي الباب مجرد هي أوروبا"  عنوان تحت ،SNCF الفرنسية الحديدية للسكك الوطنية بالجمعية

 لصغيرةا األعمال لمؤسسات األمثل الحل هي االستراتيجية هذه أن إلى الدراسة نتائج توصلت وقد

 المطلوب، يرالتأث وإحداث االنتشار، لتحقيق اإلبداعية، اإلعالنية الفكرة على تركز فهي والمتوسطة،

 االنتشار، وتأثير ، للجمهور المفاجأة تأثير في تتمثل إيجابية تأثيرات تحقق أنها كما منخفضة، بتكلفة

 الخاصة خفضةالمن اإلعالنية بالميزانيات االلتزام على قادرة المعلنة الشركات تجعل أنها إلى باإلضافة

 التسويقي لمزيجا في الترويج مكون  على االستراتيجية هذه وتركز ، مميزة متحركة إعالنات وإنتاج بهم،

 بتدريس االهتمام اإلعالن مجال في المتخصصة الكليات على يجب بانه الدراسة توصي كما

 اإلعالن ركاتش على يجب أنه كما ، وممتازة ذكية استراتيجية لكونها اإلعالنية الجوريال استراتيجية

 إلنتاج السبيل األنه أكبر، بشكل المتحركة اإلعالنات إنتاج في اإلعالنية الجوريال استراتيجية استخدام

 عالتشب إلى الجمهور توصل والتي الحالية، المتحركة اإلعالنات عن تختلف إبداعية إعالنات

 .اإلعالني
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 ( بعنوان:0222) باسل، قعداندراسة / 
 المنتج جودة ادراكات على اللكتروني اإلعالن أثر

 الملخص: 
معرفة اثر اإلعالن االلكتروني على ادراكات جودة المنتج, وذلك للوصول  إلىهدفت الدراسة 

فهم افضل لكيفية إدراك العمالء لجودة السلع المعلن عنها عن طريق االنترنت, األمر الذي يفيد  إلى

متخذ قرار اإلعالن بتحديد نوع اإلعالن االلكتروني المناسب وخصائصه ووقته المالئم والمواقع التي 

ن يظهر عليها اإلعالن وذلك بهدف زيادة الجودة المدركة عن السلع الظاهرة في اإلعالن يجب أ

االلكتروني, وقد اعتمدت الدراسة على أربع فرضيات رئيسية تمثلت في مدى تأثير العوامل السابقة 

قد تكون مجتمع الدراسة من بعض مستخدمي االنترنت داخل دولة  ،على الجودة المدركة لهذه السلع

فلسطين, واهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: هناك تأثير معنوي لنوع اإلعالن االلكتروني 

وان هناك تأثير معنوي لخصائص اإلعالن ، على الجودة المدركة للسلع الظاهرة في هذا اإلعالن

لمحتوى  معنوي وكما أن هناك تأثير  االلكتروني على الجودة المدركة للسلع الظاهرة في هذا اإلعالن,

ة هناك تأثير معنوي لمد، اإلعالن االلكتروني على الجودة المدركة للسلع الظاهرة في هذا اإلعالن

هناك تأثير معنوي لطبيعة ، عرض اإلعالن على الجودة المدركة للسع الظاهرة في هذا اإلعالن

ن في إلعالن, يوجد تبايالمواقع التي يظهر عليها اإلعالن على الجودة المدركة للسلع الظاهرة في ا

ي, مدة عرض اإلعالن االلكترون إلىادراكات الجودة للمنتجات الظاهرة في اإلعالن االلكتروني تعزى 

التركيز على استخدام الصور المتحركة  كما وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي كان أهمها:

دام للخدمات التي يقدمها المصرف, واستخفي اإلعالن االلكتروني فهذا يزيد من نسبة الجودة المدركة 

العبارات الترويجية السهلة والواضحة فهي تزيد من الجودة المدركة للسلع الظاهرة في اإلعالن 

االلكتروني, كما يجب أن يقوم منتجو اإلعالنات بإبراز افضل ما في السلع من خصائص, لزيادة 
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االلكتروني تبرز أجمل ما في السلعة من  الجودة المدركة لهذه السلع, ووجود صور في اإلعالن

الن  ,خصائص, لزيادة الجودة المدركة لهذه السلع, وأخيرا أن تكون مدة اإلعالن االلكتروني قصيرة

 .تقليل الجودة المدركة لهذه السلع إلىالملل مما يؤدي  إلىاإلعالنات الطويلة تؤدي 

 ( بعنوان:0224) سفيان، تقيةدراسة / 
 المستهلك سلوك على وتأثيره التلفزيوني اإلعالن

 الملخص: 
إن التطور االقتصادي والتوسع اإلنتاجي بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي من أهم العوامل التي 

أثرت على زيادة كميات وأنواع السلع والخدمات التي تعرض في األسواق وفي أي وقت من األوقات 

حلة ر مما خلق التعدد في حاجات المستهلكين، وهو ما جعل أغلب المؤسسات االقتصادية تنتقل من م

مرحلة االهتمام بالمستهلك والتعرف على حاجاته ورغباته .وبما أن  إلىاالهتمام باإلنتاج ومشاكله 

 لىإإشباع حاجات ورغبات المستهلكين، فإنها تحتاج  إلىالمؤسسات االقتصادية تدف باألساس 

هؤالء المستهلكين وذلك باالعتماد على رسائل تؤثر  إلى انتاجاتهإيصال كل األمور اإليجابية عن 

في سلوكاته وقراراته الشرائية بحيث تثير انتباهه ثم تجلب اهتمامه وتخلق قناعته ورغبته في الحصول 

ومن المهم أن تتالءم وسيلة االتصال مع ظروف  .الخدمة أوعليها وإتمام عملية الشراء لتلك السلعة 

ستهلكين، لذا يمكن القول أن اإلعالن يعتبر أحد أساليب االتصال والقوى الواقع البيئي الحالي للم

الدافعة واألدوات التسويقية التي يتجه لها المنتجون بغرض التأثير في السلوك االستهالكي لألفراد، 

، وكيفية إشباعها، ومن ثم حثهم على اقتنائها بأسلوب إقناعي متهاجاهتاللتعرف على  مساعدتهم

أن فعالية الرسالة من فعالية الوسيلة وأن نجاحها من نجاح  إلىوسيلة هي الرسالة "إشارة فال" .معين

الوسيلة التي تمر من خاللها، لذلك فالتلفزيون يحتل مكانة هامة بين وسائل االتصال الجماهيرية، و 

زايا العديدة لما إلىإضافة -المعيشية  مستوياتهمهم تقافاثعلى اختالف أعمارهم و  –قربه من الجماهير 
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لرسائل ل التي يتمتع با على غرار وسائل االتصال األخرى، أهله ليكون من بين الوسائل الممررة

االعتماد على اإلعالنات التلفزيونية من أجل تحقيق أهدافها والمتمثلة أساسا في  وبالتالي. اإلعالنية

رفع رأس  يةإمكانيضمن لها  التأثير على السلوك الشرائي للمستهلكين من أجل تحقيق الربح الذي

للصمود أمام المؤسسات األخرى، وهو ما يحقق لها عائدا على رأس  مالها، وبالتالي توسيع نشاطها

حيث تتداخل اإلعالنات التلفزيونية التجارية خالل البرنامج المفضل لشريحة  .المال المستثمر

رار الخدمة التي تضمنتها الرسالة اإلعالنية التلفزيونية وبأسلوب التكرار واالستم أوالمستهلكين للسلعة 

لذلك اإلعالن يتأثر المستهلك المشاهد وتتولد عنده الرغبة في تجربة المنتج بإتمام عملية التبادل 

 أن هناك طرفان وأمران رئيسان وحيويان للمنظمات االقتصادية السلعية إلىلذلك نخلص  .الشرائي

والخدمية هما طبيعة سلوك المستهلك النهائي والعوامل المؤثرة في قرار الشراء سواء كانت شخصية 

اجتماعية، ووسيلة التأثير األكثر فاعلية على هذا السلوك، وكما أسلفنا فوسيلة اإلعالن التلفزيوني  أو

ل إحداث ائية من خالعلى وقرارات المستهلك الشر  أوسلوكً   علىهي المناسبة في التأثير المطلوب 

التغيرات اإليجابية نحو المنتج على العوامل الشخصية مباشرة العوامل االجتماعية التي تؤثر على 

 .للمستهلكينالشخصية  قرارات الشراء

 ( بعنوان:0223) حسام، مةيطعدراسة / 
 المستهلك سلوك على اإلعالن أثر

 الملخص 

 ــلوكس علـى -وأهمهـا الترويجي المزيج عناصـر كأحـد - اإلعـالن أثـر معرفـة إلى الدراسـة هـدفت

 اإلعـالم وســائل دور ومــا األردن، فــي والمســوقة المنتجــة الســلع علــى بالتطبيق ــياألردن المســتهلك

 راســـاتالد أطـراف نيبـ منظمـة ارتبـاط عالقـة وجـود أهمية موضـحاً  اإلعالنـي، الترويج فـي المختلفـة

 ـتهلكوالمس اإلعـــالن ووكـــاالت ومكاتــــب الغذائية للســــلع والمســــوقة المنتجـــة الشــــركات -الثالثـــة:
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 مــؤهالً  كــون ي حتـى واالجتماعية واإلدارية ـةيالفن الجوانـب مكتمـل إلعــالن للوصـول مكـني بمــا وذلـك,

 درأيو  األطراف ــعيلجم المرجــوة الفائــدة حقــقي بمــا ة،يالشــرائ وقراراتــه المســتهلك ســلوك علــى ريللتــأث

 .عنها المخاطر

 :اآلتي الوجه على جاءت ثيح للمقدمة إضافة أبواب أربعة دراسته في الباحث تناول وقد

 الفرضيات، البحـــث، أهـــداف البحـــث، أهمية البحـــث، مشـــكلة :البحث خطة وتناولت المقدمة

 .السابقة الدراسات البحث، خطة البحث، حدود البحث، ةيمنهجاإلجرائية،  التعريفات

 وصـل نأ إلى المفهـوم هـذا تطـور ـفيوك اإلعـالن ـةيوماه جيوالتـرو  قيالتسـو  تنـاول األول الباب

 كــذلكو  لإلعــالن التسويقية ــةيلألهم إضــافة االجتمــاعي، البعــد ذو الشــامل ثيالحــد المفهــوم إلى

 إلحـداث ـةيالعلم واألسـس ـةيالفن الجوانـب ـليتحل تـم وقـد الغـذائي، المنـتج ـاةيح مراحـل عبـر تـهيأهم

 طيالتخطـ نيبـ ـاً يليتحل الـربط تـم مـايف المناسـبة ةياإلعالن لةيالوس ـاريباخت المرغـوب السـلوكي األثـر

 .ياألردن للمستهلك الشرائي القرار اتخاذ عملية على وتأثيرها المستهلك وسلوك اإلعالنية للحملة

 لغذائيةا الصـناعات وأثـر ياألردن االقتصاد واقع عن مختصرة دراسة على أشتمل الثاني الباب

 كافــةل شــامل اســتعراض تــم وقــد خــاص بشــكل والتجـارة الصــناعة قطــاعي علــى وتأثيرها ــه،يف

 والتقنيات والتحديات الخصــائص ــثيح مــن األردنية الغذائية للصــناعات المشــكلة القطاعــات

 .اللحوم عتصني قطـاع حالـة ودراسـة واألشـكال اإلحصائيات عبـر واقتصاداتها إنتاجهـا فـي المسـتخدمة

 بإقامـــة لعربــيا الغــذائي للتصنيع الشــامل البعــد إظهــار تســتوجب كثيرة أســباباً  الدراســة أملــت وقــد

 للتطوراتية المتنام االحتياجات لبـــيي اقتصـــادي بـــأفق ـــاً يتقن ومتطـــورة ومتكاملـــة مترابطـــة صــناعات

 االقتصادية اكلياله في قائداً  القطاع هذا صبحي ثيبح ةيوالحضار  ةياسيوالس واالقتصادية االجتماعية

 .الخارجية المنافسة على وقادراً  العربية
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 واختبــار الدراســة أطــراف علــى الموزعــة اناتياالســتب انــاتيب ـليتحل علــى أشــتمل الثالــث البــاب

 واختبــار (SPSS) منظــا منهــا الدراســة لهــذه المالئمــة ةياإلحصـائ الطــرق  باســتخدام اتيللفرضــ

 .رهايوغ (Correlations) وقوته االرتباط لمعامل ةيالمعنو 

 :أهمها اتيوتوص نتائج لعدة الخاتمة في الدراسة توصلت وقد

 ن تكـو  أن مكـني الزيادة ألن ـةيغذائ شـركة أي عـاتيمب زيادة فـي األوحـد المـؤثر سيل اإلعـالن .1

 أو ـةالمقدم الخـدمات أو السـلعة جـودة وتحسين ـعيالب جهـود مثـل لـه إضـافة أخرى  عوامل بسبب

 ياسق وصـعوبة الدراسـة محـل الظاهرة على المؤثرة العوامل عزل وصعوبة المنافسة السلع تقادم

 .المتغيرات هذه تفاعل أثر

 إلعــالنل متخصصــة إدارات ــةيالغذائ للســلع والمســوقة المنتجــة ةاألردني الشــركات فــي وجــدي ال .2

 .باإلعالن خاصة بحوث بعمل تهتم وال انياألح معظم في جيوالترو 

 وسـائل نيب من أهمية واألكثر المفضلة الوسيلة هو التلفاز أن على الثالث الدراسة أطراف اتفق .3

 اتيـتو بالمس اسـاً يق بهـا العاملـة ـةياألردن الكفـاءات فـي الضـعف أظهـر مـايف األردن فـي اإلعـالن

 الشـركات لـكت قـدرات فـي تراجعـاً  تظهـر أخـرى  وأسـباب الكـافي بيالتدر  لبرامج الفتقارهم ةيالعالم

 .ةيالدول المنافسة على

 ريللتـأث حاولــةم المتطـورة اتــهيبتقن اإلعـالن فـي ـرون ي نياألردني نيالمسـتهلك مــن األكبــر النسـبة .4

 النـياإلع النشـاط نيبـ ةياإلحصـائ الداللة ذات ةيالطرد العالقة خالل من ذلك أتضح وقد هميعل

 .للمستهلك الشرائي والقرار

 .المستهلك سلوك بدراسة االهتمام لزيادة أدت والخارجية الداخلية البيئة متغيرات إن .5

 .التسويقية الخطة بموازنة واالهتمام التسويقي المزيج ريلتطو  أدت السوق  تجزئة إن .1
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 .الخصوص وجه على واإلعالن التسويق وعيوب لمزايا عامة نتائج هناك إن .3

 .يردناأل المستهلك سلوك في المتغيرات تواكب التسويقية األنشطة لتطور مراحل هناك إن .8

 .الدراسة فروض اختبارات تحقق .2

 المصالح ـوازن ت علـي والقـائم المقتـرح العالئقـي النمـوذج إلى باإلضـافة شـملت فقـد التوصيات أمـا 

 القرار دعـم ونظـم (MIS) اإلدارية المعلومات بنظم مدعماً  العالقة ذات األطراف نيب والمخاطر

(DSS) ألردنيةالغذائية ا الصـناعات وتسويق بإنتاج للنهوض العامة التوصيات من مجموعة ،لخ... إ 

 هاأهداف علـى والمسـتندة الدراسـة خصوصية مـن المسـتمدة الخاصة التوصياتو  اإلعالن، وصناعة

 دراسات بـإجراء ـرايأخ الدراسـة أوصـت كما المقترح، النموذج احتواها والتي تحليلها ونتائج وفرضياتها

 .مستقبال دراستها إلى المهتمين لتوجيه هايإل التعرض تمي لم إضافية

 ( بعنوان:2018) يسرا، باللدراسة / 
 (سودان) شركة على اإلعالنية الحمالت في المتعددة الوسائط توظيف فاعلية

  الملخص:
 لوظيفةاا في هتيالشامل بمحتوى الوسائط المتعددة والكشف عن أهم للتعريفهدفت الدراسة 

ًضًا بما يأو . ة صناعة اإلعالن وأشكاله ووسائل عرضهيفيوبك اإلعالنية،عبر الحمالت  التسويقية

أخرى  احيةنومن سوداني. لشركة  التسويقيةفي اإلعالنات  المتعددةالوسائط  طريقفعله عن  يمكن

الحمالت  ميموتصفي بناء  الحديثة ونظرياتها االتصاللعلوم  والوظيفيالوقوف على الدور والمنهجي 

ى عدة والقائم عل المختلفة. اإلعالميةمن خالل الوسائط المتعددة في األجهزة  التسويقية اإلعالنية

 وفاعليةأثر  قياسو سوداني  لشركة التسويقيةفي اإلعالنات  المتعددةالوسائط  باستخدامتتعلق  متغيرات

 جديدةدراسة ب السودانيةلشركة سوداني لرفد المكتبة  التسويقيةالوسائط المتعددة لإلعالنات  استخدام

الباحثة المنهج الوصفي  استخدمت .اإلعالنيةالوسائط المتعددة في الحمالت  توظيففي مجاالت 



38 

لبحث وكانت عينة ا المقابلة( االستبيان، )المالحظة،على  اشتملتالمعلومات  وأدوات جمع التحليلي

الوسائط المتعددة وهي حمالت  طريقالتي نفذتها شركة سوداني عن  اإلعالنيةفي إطار الحمالت 

ثم ع رضت على مجموعة من خبراء الوسائط  (.قروشي عنك،، خلي "سوداني "أصل الحضارة )أنا

في  صينوالمخت العاملينا وأساتذة اإلعالم من يديم لوالسوشا التلفزيونيالمتعددة في مجاالت العمل 

ى أربعة وتشتمل الدراسة عل الخرطوم. بواليةالمختلفة  السودانيةمجال الوسائط المتعددة في الجامعات 

شمل اإلطار النظري للبحث، والفصل الثاني بعنوان الوسائط المتعددة، أما يفصول، الفصل األول 

والنتائج  والخاتمة التطبيقيةحتوي الدراسة يالفصل الرابع شتمل على اإلعالن، يالفصل الثالث 

المنهجي  التأطيرمثل ي. 1: عدة نتائج منها إلىوخلصت الدراسة والمالحق. والمراجع  والتوصيات

 اإلعالنيةالت الحم وتصميمومهمًا في بناء  أساسيادورًا  الحديثة ونظرياتهالعلوم االتصال  والوظيفي

على  وتأثيرها فاعليتهاد من يز يالمختلفة و  اإلعالميةمن خالل الوسائط المتعددة في االجهزة  التسويقية

على البعد  اإلعالنيةشركة سوداني في صناعة الحمالت  اعتماد. 2. مستوياته جميعالمتلقى في 

الوسائط  عبر واالنتشار المتعددةالوسائط  توظيفمن خالل التطور التقني في  والوظيفيالجمالي 

 تسويقيالومردودها  اإلعالنيةوأثر الحمالت  فاعليةالمختلفة ساهم في ارتفاع  اإلعالمية اإلعالنية

 .للمتلقيشكل العرض الفني  وتجديدر يوتغ
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 ( بعنوان:2018) عمر، الرشداندراسة / 
 األردن في التجارية اإلعالنية تالللحم الفني التصميم معايير

 الملخص: 
تغير نية التجارية بصفته المعالإلا للحمالتإيجاد معايير للتصميم الفني  إلىيهدف البحث 

ق مثل أسس التصميم الفني وعناصره ليسهم في التأثير وتحقيألا األسلوباستخدام  خاللساسي من ألا

التجارية، وتعزيز مشاركة المستهلك في  نيةعالإلاثر المطلوب إحداثه في رفع مستوى الحملة ألا

قد لجأ التجارية ثقافيا فو ، نية فنياعالإلاالعملية التجارية، مما يساهم في تحديث وتطوير الحملة 

اسس  لىإالباحث لعينات قصدية واخضعت للوصف والتحليل والنقد الفني، وقد تم التوصل واقتصاديا 

التجارية باستخدام عناصر التصميم وأسسه وقواعده  نيةعالإلات الت الكامنة في الحمالمعالجة المشك

التطبيقي  نتائج مفيدة في الجانب إلىفي توزيع عناصر التصميم خاص، وقد اسفرت الدراسة  بشكل ما

 أولرمزية او بداع النات التجارية وخلو بعضها من االعإلتتمثل في ضعف نوعا واسسه في بعض ا

فتة الو  لتكون جاذبة األردنيةالتجارية  نيةعالإلا الحمالتتصميم  في نيةعالإلاالحداثة في الفكرة 

 .نتباه المستهلكال
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 :ثالثال الفصل
  )واإلجراءات الطريقة) الدراسة منهجية

يتضم ن هذا الفصل وصًفا لمجتمع الدراسة، وعينتها، وطريقة اختيارها، واالدوات المستخدمة، 

وصدقها وثباتها، ومتغيرات الدراسة وإجراءاتها والطرق اإلحصائي ة التي ستستخدم في تحليل البيانات 

 واستخراج النتائج. 

 الدراسة منهج

التجريبي، شبه والمنهج ، Descriptive Analyticalاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

خالل جمع المعلومات اعتمادا على نتائج البيانات وتحليل الفرضيات ومن ثم االجابة على اسئلة  من

 النظري والدراسات اإلطارعلى حيث تم وصف جوانب الظاهرة من خالل االعتماد  الدراسة،وفروض 

قبل  استها مندر الفصل الثاني لتحديد الجوانب التي تمت تناولت موضوع البحث في  السابقة التي

ن الباحث من وضع مجموعة م مما مكن دراسة، إلىالباحثين السابقين والجوانب التي ال تزال بحاجة 

 ول درجةحاستنتاجات  إلىالظاهرة المدروسة في محاولة إليجاد إجابة لها. والتوصل  الفرضيات حول

صحيحها، وبعد تفريغ البيانات وت األردن،الحمالت اإلعالنية التجارية في فاعلية اإلعالن المتحرك في 

، ((SPSS Statistical Package for Social Studiesومن ثم تحليلها باستخدام حزمة 

 . AMOSوبرنامج

 الدراسة مجتمع

 االعالنات المتحركة المعاصرة في االردن .مجموعة من من تكون مجتمع البحث 
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 الدراسة أفراد

من خالل االستجابات التي حصل عليها  فردا،( 235تم اختيار افراد الدراسة بالطريقة المتيسرة )

، إذ اختيرت بوصفها https://forms.gle/1ujzgMtkpDiS9uAX7الباحث من خالل الرابط 

مجتمًعا متيسًرا للباحث، وألسباب عملية منها صعوبة توفر أفراد الدراسة وجاهيا في ظل جائحة 

الدراسة، تبين أن  عدد االستجابات التي اكتملت  أداة ا، وبعد فرز االستجابات على فقرات كورون

( استجابة، ولم يستبعد الباحث أي منها الكتمالها جميعها، وبالتالي أصبح عدد أفراد الدراسة 235)

  .( يبين توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها1(، والجدول )235)

 أفراد الدراسة حسب متغيرات الدراسة(: توزيع 2جدول )ال
 المتغير  التكرارات %النسبة المئوية 

 الجنس 
 ذكر 120 51.1
 انثى 115 48.9

 035الكلي         
 العمر

سنة 22أقل من  28 11.9  
سنة 32أقل من  - 22من  120 51.1  
سنة 42أقل من  - 32من  50 21.3  
 سنة فأكثر 40 37 15.7
سنة 22 أقل من 28 11.9  

 الكلي 035
 المؤهل العلمي

 ثانوية عامة فما دون  8 3.4
 دبلوم متوسط 16 6.8
 بكالوريوس 146 62.1
 ماجستير 31 13.2
 دكتوراه  34 14.5

 الكلي 035
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  المعلومات جمع مصادر

وتتمثل بمصادر ثانوية كما في  الدراسة،هداف أ اعتمد الباحث على نوعين من المصادر لتحقيق 
الدراسات  التي تناولت المتخصصةاالطر النظرية والرسائل الجامعية واالبحاث المنشورة في الدوريات 

كما اعتمد الباحث على مصادر اولية مباشرة متمثلة بالبيانات التي تم ، للدراسة الحالية المشابهة
الت اإلطار النظري والتساؤ  الدارسة، منهذه  بموضوع الخاصةالدراسة  أداة الحصول عليها اثناء اعداد 

 والفرضيات التي استندت عليها الدارسة.
  الدارسة أداة

نة ما تضمن التوزيع الجيد لعي لقياسه،بحيث تقيس ما وضعت  الدراسة أداة  بتطويرقام الباحث 
  هما:ين جزئين رئيس الدراسة منمقياس  خارجيا، وتكون الدراسة وبالتالي القدرة على توفير صدقا 

المعلومات الديمغرافية حول المستجيبين )كالجنس، والعمر، والمؤهل(. والجزء الثاني تكون  -

 من محورين رئيسيين هما 

: وهو متغير مستقل تكون من العالمية اإلعالنيةفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت  -

 ( فقرات 12)

( 12) تكون من تابع: وهو متغير األردن اإلعالنيةفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت  -

 فقرات 

 الدراسة أداة صدق دللت

 للتحقق من صدق أدوات الدراسة في هذه الدراسة تم استخراج مؤشرات الصدق اآلتية:

 أولا: الصدق الظاهري 

للتحقق من مؤشرات الصدق الظاهري ألدوات الدراسة تم عرضها بصورتها األولية على لجنة 

مين المتخصصين في  إبداء  نهمموتم الطلب  األردنية،في الجامعات  التصميم الجرافيكيمن المحك 
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من حيث مدى مناسبة الفقرات، ومدى سالمة الصياغة اللغوية، ومدى  أداة الدراسةالرأي حول 

وضوحها من حيث المعنى، وأية مالحظات وتعديالت يرونها مناسبة، وتم األخذ بمالحظات وتعديالت 

مين بما يسهم في تحقيق أهداف الدراسة.   لجنة المحك 

 البناء ثانيا: صدق 

تم حساب دالالت صدق البناء للمقياس من خالل حساب ارتباط الدرجة على الفقرة بالدرجة 

( مستجيب تم اختيارهم 32، وذلك لدرجات أفراد العينة االستطالعية المكونة من )األداة الكلية على 

 .(2من مجتمع الدراسة وخارج عينتها وكانت معامالت االرتباط كما في الجدول )

جة در بالدرجة الكلية والرتباط بالمحور على  األداة(: قيم معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات 0الجدول )
 األردنفاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في 

رقم 
 الفقرة

معامل الرتباط 
 بالمحور

معامل الرتباط 
 بالدرجة الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
الرتباط 

 ربالمحو 

معامل 
الرتباط 

 بالدرجة الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
الرتباط 
 بالمحور

معامل الرتباط 
 بالدرجة الكلية

1 .653** .770** 8 .566** .191** 15 .853** .832** 
2 .455** .758** 2 .642** .493** 11 .798** .778** 
3 .555** .551* 12 .523** .594** 13 .871** .779** 
4 .610** .665** 11 .776** .822** 18 .774** .871** 
5 .533** .587* 12 .841** .698** 12 .809** .788** 
1 .442** .601** 13 .791** .765** 22 .908** .907** 
3 .645** .501** 14 .815** .713**    

 2.44تراوحت )مع محاورها  األداة ( أن قيم معامالت االرتباط بين فقرات 2يالحظ من الجدول )

( وهي جميعًا 2.22 إلى 2.42( كما تراوحت معامل االرتباط بين الفقرات بالدرجة الكلية )2.22 إلى

 األداة ( وتعتبر مؤشرات جيدة للحكم على صدق α≤ 2.21قيم دالة إحصائيًا عند مستوى )
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(2215 (Kline, وبالدرجة، كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين المحاور ببعضها 

  .(3الكلية على المقياس كما بالجدول )

 منها بالدرجة الكلية وفقاا للعينة الستطالعية األداة وكل: قيم معامالت الرتباط بين محاور (3)الجدول 

 المجال
فاعلية العالنات المتحركة في 

 الحمالت اإلعالنية العالمة
فاعلية العالنات المتحركة 

األردنفي الحمالت اإلعالنية   
 الدرجة الكلية

فاعلية االعالنات 
المتحركة في الحمالت 

 اإلعالنية العالمة
------------------ .251** .621** 

فاعلية االعالنات 
المتحركة في الحمالت 

 األردناإلعالنية 
.231** ---------------- .906** 

 (.  α  =2.25(.                                * ذات دللة إحصائية عند مستوى )α  =2.22** ذات دللة إحصائية عند مستوى )

 الكلية دالةأن جميع قيم معامل االرتباط بين المحاور مع الدرجة  (3)يتضح من الجدول 

( بينما كانت معامالت االرتباط بين المحاور دالة احصائيا، 2.22 – 2.12) إحصائيا، وتراوحت بين

 وفق محورها. األداة ا لتقارب طبيعة الفقرات واالهداف التي تسعى لقياسها نظر 

 الدراسة أداة ثبات

باستخدام معادله كرونباخ الفا  ولألداة ككل،تم حساب دالله االتساق الداخلي لكل محور 

(Cronbach Alpha)    المقياس:يبين النتائج لثبات  (4)والجدول رقم 

 

 ككل ولكل محور من محاوره األداةمعامل ثبات  :(4)جدول ال

 Cronbach Alpha ت معامل الثبا مستوى المتغير
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فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت 
 اإلعالنية العالمة

2.851 

فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت 
 األردناإلعالنية 

2.833 

 2.222 ككل األداة 

 ككل األداة حيث بلغ على  جميعها،( ارتفاع معامل الثبات للمحاور 4يالحظ من الجدول رقم )

 المستخرجة(، وتعتبر قيم مؤشر الثبات 2.222) Cronbach Alphaباستخدام معادله كرونباخ الفا 

 مرتفعة، مما يدل على تمتع المقياس بمؤشرات ثبات مرتفعةبهذه الطريقة قيم 

(e.g. Hair et al., 2006 .) 

 الدراسة أداةتصحيح 

( 5سلم إجابة مكون من خمس فئات )اوافق بشدة ) إلىاستنادًا  األداة صححت اإلجابات على 

(   وقام الباحث بتحديد درجة 1ال اوافق بشدة ) (،2(، ال اوافق )3محايد ) (،4اوافق ) درجات،

 ألداة االنقطة التي إذا ما وصل إليها المفحوص فإنه يجتاز  إلىاالنطباق، حيث تشير درجة االنطباق 

 .حدود درجة االنطباق (5)الذي استجاب له، ويبين الجدول 

 األداةدرجة النطباق لكل مستوى من مستويات الستجابة على  (:5)جدول ال

 درجة النطباق المتوسط الحسابي المستوى 
 موافق بشدة ( 4.22 -5)   االول
 اوافق ( 3.42  -  4.12) الثاني
 اوافق بدرجة متوسطة ( 2.12  -  3.32) الثالث
 ال اوافق ( 1.82  -  2.52) الرابع

 ال ينطبق بشدة ( 1  -  1.32) الخامس
 ألردناولتصنيف مستوى درجة فاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في 

 ثالثة مستويات )عالي، متوسط، منخفض(، فقد تم اعتماد المعادلة: إلىبداللتها الكلية 
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1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=

الحد األدنى للمقياس − الحد األعلى للمقياس
3

 

 .(1ل )جدو الوبناًء على ذلك، فإن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو الذي يوضحه 

درجة فاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية (: مستوى درجات احتساب مستوى 2الجدول )
 األردنالتجارية في 

األردنمستوى منخفض لفاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في   1 – 2.33 
األردناإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في  متوسط لفاعليةمستوى   2.34 – 3.13 

5 – 3.18 ألردنالفاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في مستوى مرتفع   
الفراد حول ا المعيارية الستجاباتقام الباحث بالحصول على المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

يل وفيما يلي لنتائج التحل األردنلفاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في 

 .الدراسة لمتغيراتالوصفي 

 توزيع أفارد عينة الدارسة حسب الجنس 

 الجنسمتغير : توزيع افراد الدراسة حسب (7)جدول ال
 

  الجنس
فاعلية العالنات المتحركة في 

 الحمالت اإلعالنية العالمة
فاعلية العالنات المتحركة في 

 األردنالحمالت اإلعالنية 

 ذكر
 2.8583 4.0450 الوسط الحسابي

 120 120 العدد
 0.61297 0.39934 النحراف المعياري 

 انثى
 2.8939 4.1843 الوسط الحسابي

 115 115 العدد
 0.82709 0.37219 النحراف المعياري 

 الكلي
 2.8757 4.1132 الوسط الحسابي

 235 235 العدد
 0.72434 0.39174 النحراف المعياري 
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أعلى من  األداة ككل ولجميع المحاورعلى  الحسابية ان المتوسطات (3)يالحظ من جدول 

لمحور فاعلية االعالنات متوسط مما يؤكد إجماع المشاركين حول هذه المحاور. وبلغ اعلى  (،2.11)

األدنى ( في حين بلغ المتوسط )انثى( لفئة المتغير 4.18المتحركة في الحمالت اإلعالنية العالمة )

 )ذكر(.( لفئة المتغير 2.85) األردنلمحور فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية 

 يوضح توزيع افراد الدراسة حسب متغير الجنس. (43)والشكل 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 توزيع افراد الدراسة حسب متغير الجنس (:47الشكل )
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 د عينة الدارسة حسب العمر اتوزيع أفر 

 العمرحسب متغير : توزيع افراد الدراسة (8)جدول ال

  العمر
فاعلية العالنات المتحركة في 

 الحمالت اإلعالنية العالمة
فاعلية العالنات المتحركة 

 األردنفي الحمالت اإلعالنية 

 00أقل من 
 سنة

 3.3071 4.2536 الوسط الحسابي
 28 28 العدد

 0.89481 0.40413 النحراف المعياري 
 - 00من 

 32أقل من 
 سنة

 2.7217 4.0950 الوسط الحسابي
 120 120 العدد

 0.63075 0.36180 النحراف المعياري 
 - 32من 

 42أقل من 
 سنة

 2.8700 4.0640 الوسط الحسابي
 50 50 العدد

 0.63318 0.38479 النحراف المعياري 

سنة  40
 فأكثر

 3.0568 4.1324 الوسط الحسابي
 37 37 العدد

 0.83151 0.46967 النحراف المعياري 

Total 
 2.8757 4.1132 الوسط الحسابي

 235 235 العدد
 0.72434 0.39174 النحراف المعياري 

على المقياس ككل لجميع المحاور أعلى من  ان المتوسطات الحسابية (8)يالحظ من جدول 

لمحور فاعلية االعالنات متوسط مما يؤكد إجماع المشاركين حول هذه المحاور. وبلغ اعلى  (،2.11)

سنة( في حين أن المتوسط  22( لفئة )أقل من 4.25المتحركة في الحمالت اإلعالنية العالمة )

)من  ( لفئة المتغير2.32) األردناألدنى لمحور فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية 

 يوضح توزيع افراد الدراسة حسب متغير العمر. (48)والشكل  سنة(. 32من  أقل- 22
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 العمرتوزيع افراد الدراسة حسب متغير  (:48الشكل )
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   المؤهلد عينة الدارسة حسب اتوزيع أفر 

 المؤهلمتغير : توزيع افراد الدراسة حسب (9)جدول ال

  المؤهل
المتحركة فاعلية العالنات 

في الحمالت اإلعالنية 
 العالمة

فاعلية العالنات المتحركة 
في الحمالت اإلعالنية 

 األردن

ثانوية عامة 
 فما دون 

 3.4250 4.2875 الوسط الحسابي
 8 8 العدد

 1.27363 0.27484 النحراف المعياري 

 دبلوم متوسط
 2.9250 3.9688 الوسط الحسابي

 16 16 العدد
 0.83626 0.34004 المعياري النحراف 

 بكالوريوس
 2.8541 4.1404 الوسط الحسابي

 146 146 العدد
 0.70203 0.36833 النحراف المعياري 

 ماجستير
 2.8806 3.9355 الوسط الحسابي

 31 31 العدد
 0.54125 0.41114 االنحراف المعياري 

 دكتوراه
 2.8118 4.1853 الوسط الحسابي

 34 34 العدد
 0.73886 0.46262 االنحراف المعياري 

Total 
 2.8757 4.1132 الوسط الحسابي

 235 235 العدد
 0.72434 0.39174 النحراف المعياري 

 

لجميع المحاور أعلى من  األداة ككلعلى  ان المتوسطات الحسابية (2)يالحظ من جدول 

لمحور فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت متوسط وبلغ اعلى  المحاور.ولجميع  (،2.11)

األدنى لمحور ( لفئة المتغير )ثانوية عامة فما دون( في حين أن المتوسط 4.28اإلعالنية العالمة )
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 بكالوريوس(.( لفئة المتغير )2.85) األردنفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية 

 .راسة حسب متغير المؤهل العلمييوضح توزيع افراد الد (42)والشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المؤهلتوزيع افراد الدراسة حسب متغير  (:49الشكل )
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 النحدار تحليل بواسطة الفرضيات لختبار البيانات صالحية اختبارات

 الية:التاالنحدار البسيط تم استخدام االختبارات  باستخدام تحليللفحص فرضيات الدراسة 

 Test of Normalityاختبار التوزيع الطبيعي 

للتأكد من ان البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا تم الحصول إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، 

 نتائج االختبار لجميع المحاور. (12)ويوضح الجدول 

 للبيانات التوزيع الطبيعياختبار  (:22جدول )ال

فاعلية العالنات المتحركة في 
 الحمالت اإلعالنية العالمة

فاعلية العالنات المتحركة في 
 األردنالحمالت اإلعالنية 

 الفقرات

 الوسط الحسابي 2.8757 4.1132
 االنحراف المعياري  0.72434 0.39174
0.247 0.878 Skewness 
-0.444 1.049 Kurtosis 

 

( وتراوحت قيم 2.83، 2.24تراوحت ) Skewness( ان قيم 10يتضح من الجدول )

Kortusis (-0.444)( ،1.24وهي ضمن المدى المسموح به لكال االختبارين ) 

(2 and±  (± 2    إلىمما يدل (  أن البيانات تتوزع توزيعا طبيعياHair et al., 2009.) 

الحالة الطبيعية لتوزيع النتائج عن  Kolmogorov-Smirnovي قي  م اختبار  ذلك، إلىاإلضافة 

طريق اختبار الفرضية القائلة بأن توزيع البيانات أمر طبيعي. في حالة حدوث نتيجة غير ذات داللة 

الة وهذا بدوره يوضح الح الفرضية،فقد فشلت في رفض  (،2.25)أي نتيجة ذات قيمة كبيرة تزيد عن 

تجاوزت القيم المهمة )أي القيم اإلحصائية(  الدراسة، (. في هذهPallant, 2005الطبيعية للمتغيرات )

-Kolmogorovاجتياز افتراض الحالة الطبيعية. وقد أظهر اختبار  إلىمما يشير  ،2.25للمتغيرات 

Smirnov  (.11)بالجدول  مقبولة كمانتائج 
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 اختبار التوزيع الطبيعي (:22)جدول ال

 Kolmogorov-Smirnov (a) Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

فاعلية العالنات المتحركة في 
 الحمالت اإلعالنية العالمة

.221 235 .098 .768 235 .143 

فاعلية العالنات المتحركة في 
 األردنالحمالت اإلعالنية 

.121 235 .321 .779 235 .148 

Linearity الخطية         

تفترض نمذجة المعادلة الهيكلية االرتباطات  (،2221 ،وآخرون  )شعر (2225وفقا لباالنت )

الخطية بين المؤشرات وبين متغيرات البناء وجود عالقة على خط مستقيم مع درجة )أي بين المتغير 

م تظهر بدورها ل ،اإلحصائيالبرنامج  البواقي باستخدامالتابع والمتغيرات المستقلة(. من خالل فحص 

 :التالية باألشكال. وبالتالي، لم يكن هناك دليل على تحدي افتراض الخطي كما أي دعم لعدم الخطية
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Multicollinearity   متغيرات الدراسةاختبار استقاللية    

للكشف عن استقاللية متغيرات الدراسة وعدم تداخلها قام الباحث بالحصول على قيم معامل 

اشار ( كما Toleranceوقيمة ) Variance Inflation Factor (VIF) التضخم للتباين

(Kline,1998 حيث اشار ان تكون قيم )Tolerance بينما يفضل ان تكون قيم  2.2كبر من أ

VIF ( 12اقل من )(12)( كما بالجدول 3من ) وأكبر. 

  (Multicollinearity اختبار استقاللية متغيرات الدارسة ) :(20)جدول ال   

VIF Tolerance  المتغير 
ةيفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية العالم 4.056 246.  
 يةاألردنفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية  4.132 242.

لم تتجاوز  Tolerance ( وقيم3من ) أكبر (VIFقيم )ان  (12)شارت النتائج في الجدول أ

 لبعض.ااستقالبية المتغيرات المستقلة والتابعة عن بعضها  إلىيشير  قيم مماالحدود المسموحة وكانت 

 :(Unidimensionality)أحادية البعد

تم التحق ق  وقد داة تم استخدام التحليل العاملي االستكشافي للكشف عن خاصية أحادية البعد لأل

(، من خالل إجراء التحليل العاملي االستكشافي SPSSمن هذا االفتراض باستخدام برنامج )
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(Exploratory Factor Analysis من الدرجة األولى على العينة ككل، باستخدام تحليل ،)

( الستجابات األفراد على فقرات Principal Component Analysisالمكونات األساسية )

(، Varimax Rotationر المتعامد )االختبار، وتم  إجراء عملية التدوير باستخدام طريقة التدوي

( عوامل، وتم  حساب قيم 3للعوامل التي كانت قيم الجذر الكامن لها أكبر من واحد، وبلغ عددها )

(، لكل عامل Explained Variance(، ونسبة التباين المفسر )Eigen Valuesالجذور الكامنة )

 ( يبين ذلك:13من العوامل، والجدول )

 لجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر والتكرار المتجمع للعوامل البالغ عددها(: قيم ا23الجدول )
 ( عامالا 03)

 ،عاملينالتباين المفسر؛ إذ يالحظ أن  الفقرات تجم عت على  ( إلى مقدار13يشير الجدول )

(. ويجب أن يكون الجذر الكامن أكبر من Eigenvalues)والمعيار المستخدم هو الجذر الكامن 

، حيث يالحظ أن  العوامل التي جذورها Kaiser Criterionر الواحد الصحيح حسب محك كايز 

، وقد بلغت نسبة % 53.822كوًنا فسرت السمة بنسبة ( م2الكامنة فوق الواحد الصحيح بلغت )

(، 14.485( بينما بلغت نسبة التباين المفسر للعامل الثاني )43.324التباين  المفسر للعامل األول )

( تتحقق أحادية البعد الستجابات األفراد، إذا كانت نسبة Hatti, 1985ووفًقا لما أشار إليه هاتي )

(، وان نسبة التباين المفسر 2الجذر الكامن للعامل الثاني أكبر من ) إلىالجذر الكامن للعامل األول 

. ألداة اأن االستجابات المولدة تعكس عامال تقيسه فقرات  إلىفاكثر، مم ا يشير  %22للعامل االول 

 لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار. Scree Plotالتمثيل البياني ( يوضح 52والشكل )

 التكرار المتجمع نسبة التباين الجذر الكامن المكونات
1 3.466 43.324 43.324 
2 1.159 14.485 57.809 
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  داة: التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لأل(52)ل الشك

( استقرار قيمة الجذر الكامن بعد العامل األول تقريبا، وهذا يدل  على 52يالحظ من الشكل )

 العوامل، مم ا يدعم افتراض أحادية البعد. وجود عامل سائد على بقية

   Assessment of the Data Normality تقييم طبيعة البيانات 

للحكم على صالحية البيانات وحجم  إلى( وهي تشير KMO and Bartlett'sتم  إجراء اختبار )

( وهي أكبر من الحد األدنى 2.25العينة إلجراء التحليل العاملي االستكشافي، حيث بلغت قيمته )

( مما يدل  على أن  حجم العينة كاٍف إلجراء التحليل العاملي. كما أشارت نتائج 2.3المرغوب، وهو )

( مما يدل  على وجود ارتباطات بين α≤ 2.25مستوى داللة أقل  من ) إلى( Bartlettاختبار )

 ذلك:( يبين 14والجدول ) األداة،المجاالت في 

 KMO and Bartlett's (Kaiser-Mayer-Olkin) : نتائج اختبار(24جدول )ال
 KMO 0.84 اختبار

 Bartlettاختبار 
Approx. Chi-Square ع كاي تربي  513.026 

رجات الحريةد  df 28 
 Sig. 0.000   مستوى الداللة
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 ( 15وقام الباحث بإيجاد مصفوفة العوامل بعد التدوير كما في الجدول )

 التدوير المتعامد األداة بعدالبناء العاملي لفقرات  :(25جدول )ال

 رقم الفقرة
فاعلية العالنات المتحركة في الحمالت 

 اإلعالنية العالمة
فاعلية العالنات المتحركة في 

 األردنالحمالت اإلعالنية 
1 .628  
2 .604  
3 .579  
4 .577  
5 .584  
6 .726  
7 .616  
8 .618  
9 .625  
10 .733  
11  .745 
12  .554 
13  .734 
14  .811 
15  .560 
16  .818 
19  .776 
20  .638 

 ( عامالن.2مصفوفة العوامل بعد التدوير تتضمن )يت ضح من الجدول السابق أن  

( للحصول على مدى مطابقة النموذج المستخدم AMOSكما قام الباحث باستخدام برنامج )

 .للنموذج المفترض
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 مؤشرات المطابقة للنموذج :(22جدول )ال

 المصدر القيمة حدود الثقة المؤشر
Df) 28 1.5من  أكبر (  درجات الحرية Hair et al., (2006) 

Chi-Square (χ2)   مربع
 كاي

________________ 212.65 Hair et al., (2006) 

p-value)) ≤ 0.05 0.000 Hair et al., (2006) 
NORMEDCHISQ (χ2 

/df) 
نسبة مربع كاي / درجات 

 الحرية

 7.59 (2.22)ال يتعدى 
Bagozzi and Yi 

(1988) 

CFI) مؤشر حسن )
 المطابقة المقارن 

( في 1.22 إلى 2.2)
الدراسات اإلنسانية يمكن 

 تجاهلها
0.91 

Bagozzi and Yi 
(1988) Byrne (1998) 

( TLI) مؤشر توكر لويس 
( في 1.22 إلى 2.2)

الدراسات اإلنسانية يمكن 
 تجاهلها

0.92 
Bagozzi and Yi 

(1988) 

RMSEA) 
جذر متوسط مربعات الخطأ 

 التقريبي
 2.23 (2.223 إلى 2.233)

Schumacker and 
Lomax (2010) 

(RMR) جذر متوسط
 مربعات البواقي

 Bagozzi and Yi 2.332 (2.5)أقل من 
(1988) 

SRMR) جذر متوسط)
 مربعات البواقي المعيارية

 (2.1)أقل من 
 

0.043 
 

Hair et al., (2006) 

NFI (2.2 1.22 إلى) 2.21 Hair et al., (2006) 
AGFI (2.2-1.22) 2.21 Hair et al., (2006) 

 Goodness-of-Fit Indicesقيم مؤشرات التطابق 

. بينما بلغ (212.15)قد بلغ  (χ2أن  مربع كاي ) إلى( 31تشير نتائج نموذج في الجدول )

( مم ا يحقق 2.25وهي أقل  من ) 2.222( P، وبلغ مستوى الداللة )Df=28قيمة درجات الحرية 
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وبلغ مؤشر المطابقة  2.2وهو أقل  من  3.52=  (χ2 /df)حسن المطابقة، وبلغ مربع كاي المعياري 

حيث اقتربت من الواحد الصحيح، وبلغ مؤشر  جيدة،قيمة  إلى( مم ا يشير CFI =2.21المقارن )

   .2.22وهو أقل  من  (RMSEA  =2.232)، وبلغ مؤشر رمسي TLI =2.22 لويس-توكر

 اإلجراءات

الدراسة )االستبانة( والتحقق من صدقها وثباتها، تم توزيعها  أداة بعد أن تم االنتهاء من صياغة  -

على مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية عبر الرابط 

(https://docs.google.com/forms/d/1tRzaseVTQyMtnoNlZf0qS6a3HAtdF-

ek_r8mBVrIxmY/editال البيانات الصالحة للتحليل اإلحصائي، بعدها تم إدخ 

ة اإللكترونية الحاسب إلىبعد االنتهاء من عملية جمع بيانات المتغيرات المطلوبة للدراسة، تم إدخالها  -

للحصول على النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة، إذ تم تطبيق بعض األساليب اإلحصائية 

، بهدف معالجة البيانات SPSS ( )(AMOSعلوم االجتماعية )المتوافرة في الحزم اإلحصائية لل

 إحصائيًا حيث تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية، وهي كاآلتي:

 األساليب اإلحصائية الوصفية: 

 (.Arithmetic Meanالمتوسط الحسابي ) -

 (.Standard Deviationاالنحراف المعياري ) -

 (.Cronbach's Alpha Coefficientمعامل كرونباخ ألفا ) -
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 األساليب اإلحصائية التحليلية:

 (.-KMO) Meyer -Olkin Kaiserاختبار مالئمة طريقة سحب العينة :  -

 (.VIF- Variance Inflation Factorsاختبار عوامل تضخم التباين ) -

 .Linear Regression )تحليل االنحدار الخطي )) -

 البيانات تم استخدام برنامج اموس لمتطابقة جودة
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 تجربة الباحث

في هذا الفصل وبعد ان استعرضت طرق وتقنيات اإلعالنات المتحركة، وبعد ان قمت بدراسة 

تي اعرض في هذا الفصل تجرب األردنواقع اإلعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية التجارية في 

اثبت انه من الممكن الحصول على اعالن متحرك  إلىالشخصية كباحث، أهدف في هذه التجربة 

  .خدمة بطريقة سلسة وسهلة أوجذاب ويقوم بإيصال الفكرة الي منتج 

تاج ن انأي األردنومن األمور التي أهدف اليها أيضا في هذه التجربة هي ان اثبت للمصمم 

لعمل عليها تي يمكن االصعب فهنالك الكثير من التقنيات ال أواعالن متحرك ليس باألمر التعجيزي 

 للخروج بإعالن متحرك قوي بأقل التكاليف واإلمكانات الممكنة. 

 التجربة األولى: 

( في هذا اإلعالن التجاري الذي قمت به كان الهدف من انتاجه هو توضح 51) كما في الشكل

استخدام  لىإآلية عمل احدى المنصات الجديدة التي أطلقتها الشركة وتشجيع عمالء الشركة الحاليين 

عبارة عن حوار بين شخصيتين األول يعرض على االخر الخدمة  وهذه المنصة. حيث كان السيناري

الجديدة اآلخر يسأله عن مميزاتها وكيفية استخدامها وبهذه الطريقة تم ذكر جميع الخدمات التي 

 تقدمها المنصة اعالن بسيط في تقنياته وطريقة انتاجه.

ولكي يكون انتاج هذا  Degital Compute Graphicsت تقنية الـ في هذا اإلعالن استخدم

ردة قمت باستخدام اشكال مج ، في مرحلة رسم وتصميم الشخصياتاإلعالن أكثر سرعة واقل تكلفة

، Icons )الرموز الجاهزة(عبارة عن مستطيالت ودوائر واشكال مجردة أخرى باإلضافة العديد من 

 صرت على استخدام شخصيتين فقط لتسهيلهذا اإلعالن اقتما عن الشخصيات المستخدمة في أ

ومن األمور التي سه لت عملية اإلنتاج هي ان الشخصيات التي قمت بتصميمها ، تحريكهمعملية 
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عبارة عن مجموعة من االشكال الهندسية المبسطة التي قمت بتصميمها رقميا على برنامج مختص 

 Adobeج المستخدمة في هذا اإلعالن هما برنامجين فقطبهذا ألمر. ومن الجدير بالذكر ان البرام

Aftereffects  وAdobe Illustratorأيام عمل  3عن  د. استغرق انتاج هذا اإلعالن مدة ال تزي

تكونت عملية انتاج هذا اإلعالن من ثالثة مراحل رئيسية أولها مرحة ساعة عمل متواصل.  20بواقع 

ة بكتابة سيناريو اإلعالن النص الذي ستحدث به كل من ما قبل األنتاج، قمت في هذه المرحل

ضمن  ووضعهاالشخصيات الظاهرة في اإلعالن، باإلضافة الى رسم رسومات مبدئية للشخصيات 

Story Board  من االعداد  وبعد اإلنتهاءتم استخدامها وتطويرها الحقًا. يالخلفيات التي سثم تصميم

بدء النهائية للشخصيات والخلفيات والموافقة عليها من قبل العميل، تم الالنهائي للسيناريو والرسومات 

هنا أكون قد  الى بتلوين والتصميم النهائي للشخصيات باإلضافة الى استالم التسجيل الصوتي.

يتم  ناهحصلت على شخصيات جاهزة للتحريك خلفيات جاهزة ليتم تركيبها. هنا نبدأ بمرحلة اإلنتاج 

 ذا األمر، باإلضافة الى تحريك الخلفيةباستخدام برنامج رقمي متخصص به تحريك الشخصيات

والعناصر األخرى المستخدمة في اإلعالن. وفي النهاية أكون قد دخلت مرحلة ما بعد اإلنتاج حيث 

 النهائية.  Renderingاضفاة المؤثرات البصرية والصوتية باإلضافة الى عملية ال  يتم 

 25222حقق هذا اإلعالن اكثر من  التي حققها هذا اإلعالن فقد كانت كما يلي:اما بالنسبة للنتائج 

زيارة جديدة للمنصة المذكورة فقط عن طريق ترويجه على احد منصات التواصل االجتماعي وأكثر 

 والهدف من خطةالمستخدم فعلي للمنصة تم جذبه للمنصة، ومن الجدير بالذكر ان  5222من 

ل دورة تدريبية لهم عن كيفية استخدام المنصة مللمنصة ثم عجدد ذب عمالء كانت ج انتاج اإلعالن

منها، لكن تفاجأ الفريق القائم على المنصة ان العالء الجدد استطاعوا ان يتعاملوا مع  ةواالستفاد

أي دورة تدريبية فقط من المعلومات التي تم شرحها لهم في  إلىالمنصة بكل سهولة ودون الحاجة 
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هذه النتائج تثبت كيف ان اإلعالن المتحرك البسيط ذو التكلفة البسيطة والتقنيات البدائية اإلعالن. 

  رائعة.نتائج  أحرزقد 

 

 
 (: لقطة من اعالن لصالح مجموعة نيروخ للصناعات الدوائية52الشكل )

https://www.youtube.com/watch?v=nCDwdzHw_tM 

 

 

 

 

 التجربة الثانية: 

 Motion Typography( استخدمت في تقنية ال 52الذي يظهر في الشكل )في هذا اإلعالن 

حيث كان الهدف من انتاج هذا اإلعالن تهنئة عمالء الشركة بحلول فصل الشتاء لخلق نوع من 

 الوالء من العمالء الحاليين للشركة.
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جها هي من التقنيات التي يمكن انتا  Motion Typographyمن الجدير بالذكر ان تقنية ال

باستخدام برنامج واحد في كثير من األحيان وبتكاليف معدومة تقريبا، حيث يكفي فقط ان تصيغ 

النص الذي تريد تحريكه باإلضافة إلى اختيار توقيت ظهور كل نص من النصوص الراد اظهارها، 

. اً باإلضافة إلى اختيار مقطع موسيقي مناسب لطبيعة الهدف من هذا اإلعالن وهذا كل شيء تقريب

حيث تمت صياغة النص أوال  ،فقط  Adobe aftereffectsتم انتاج هذا المقطع باستخدام برنامج 

ثم تحريك النص عن طريق البرنامج ومن ثم اختيار الخلفيات الجاهزة، ودمجهم معا لنحصل أخيرا 

 على هذه النتيجة النهائية.

ولى هذه المراحل هي مرحلة تصميم مر هذا اإلعالن بعدة مراحل قبل الوصول للمرحة النهائية، أ

الذي سيتم استخدامه في هذا اإلعالن، ثم تليها مرحلة اإلنتاج وهي  Fontالخلفيات واختيار نوع ال 

بالتزامن مع الخلفيات وأخيرا تأتي مرحلة ما بعد اإلنتاج التي يتتم فيها   Fontعبارة عن تحريك ال 

 .  Renderingإضافة المؤثرات البصرية والصوتيات ثم مرحلة ال 

هو من البرامج التي يتم تسميتها  Adobe Aftereffectsلــ من الجدير بالذكر هنا ان برنامج ا

ة وقد تكفي لحاجات شركة انتاج متكاملة إذا ما أردنا بالسهل الممتنع، حيث ان قدرات البرنامج خارق

االستفادة من كل مزاياه وقدراته، ومن ناحية أخرى فيمك للمستخدم الذي ينوي دخول هذا العالم بالبدء 

 بتعلم األساسيات البسيطة فقط والتي قد تكفيه إلنتاج إعالنات متحركة ذات جودة مقبولة جدا. 

عميل محتمل على مواقع التواصل  122,222ول ألكثر من حقق هذا إلعالن المتحرك وص

 االجتماعي. 
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 (: لقطة من اعالن نص متحرك50) شكلال

https://www.youtube.com/watch?v=Rg40MmdFHek 

 : الثالثةالتجربة 

كونها من  ( تم استخدام تقنية الجرافيك المتحرك،53في هذا اإلعالن الذي يظهر في الشكل )

مدة  وتمكن المنتج من انتاج اإلعالن بأقصرتعتبر مناسبة للحمالت محدودة الميزانية التقنيات التي 

حيث تم استخدام اإلعالن ضمن حملة إعالنية تجارية على ماواقع التواصل االجتماعي  .ممكنة

تقدم العديد من الخدمات االعالنية ناشئة إعالنات  وهي وكالة  B9ma Designلصالح شركة 

للشرات واألفراد. كان سيناريو اإلعالن عبارة عن عرض لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل 

سريع ومتتالي وتبع هذا العرض للخدمات تعليق صوتي بنفس لهجة البلد التي سيتم استعمال اإلعالن 

الجمهور، باإلضافة الى استخدام مقطع موسيقي ذو إيقاع سريع فيها لكي يكون قريبا اكثر الى 

 ليضيف بعض الحماسة اإلعالن.

عن طريق عرض صورة رمزية تعبر عن الخدمة  اإلعالنكانت طريقة عرض الخدمات في 

باإلضافة الى التقيد بألوان العالمة التجارية للشركة لنحقق هدف خفي من اإلعالن وهو ترويج العالمة 

https://www.youtube.com/watch?v=Rg40MmdFHek
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 Adobe. ومن الجدير بالذكر ان هذا اإلعالن تم تنفيذه على برنامج Brand Awarnessالتجارية 

Illustrator   وبرنامجAdobe After Effects  .للتحريك وتركيب المؤثرات الصوتية 

 

 B9ma Designشركة (: لقطة من اعالن 53الشكل )
https://www.instagram.com/p/CIyeKw5hxNc/ 
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 :الرابع الفصل
 الدراسة نتائج

ل إليها عن هدف الدراسة وهو درجة فاعلية  يتضم ن هذا الفصل عرًضا للنتائج التي تم  التوص 

 مالنتائج ت". وللحصول على هذه  األردناإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في 

تم  الدارسة،على  ولإلجابة(. SPSS25استخدام اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام )

استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم استخدام تحليل 

 على فرضيات الدراسة. لإلجابة Regression Analysis simpleالبسيط  االنحدار

 الدراسة أسئلة اختبار

النتائج المتعل قة بالسؤال األول الذي ينص  على: " ما درجة فاعلية استخدام اإلعالنات المتحركة 
 في الحمالت اإلعالنية العالمية؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

الحمالت اإلعالنية العالمية "، وتم  ترتيب هذه الفقرات " فاعلية استخدام اإلعالنات المتحركة في 

 ( يوضح ذلك. 13تنازلًيا بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، والجدول )

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة فاعلية اإلعالن المتحرك في 27جدول )ال
 مرتبة تنازلياا األردنالحمالت اإلعالنية التجارية في 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

 مرتفع %214 2.55253 4.5345 تتميز االعالنات المتحركة العالمية بالحداثة 1 1

تتميز االعالنات المتحركة العالمية بقدرتها  3 2
 على جذب االنتباه

 مرتفع %908 2.58124 4.5424

3 2 
توفر االعالنات المتحركة العالمية بديال أكثر 

 فاعلية عن االعالنات الثابتة
 مرتفع %897 2.12812 4.4851
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

4 4 
 داعباإلبتتميز االعالنات المتحركة العالمية 

 التصميمي
 مرتفع %894 2.12113 4.4323

الفئات العمرية للشباب أكثر تفاعاًل مع  5 5
العالميةاالعالنات المتحركة   

 مرتفع %890 2.53212 4.4511

1 8 
االعالنات المتحركة العالمية أكثر قابلية 

 للبقاء في الذاكرة من االعالنات الثابتة
 مرتفع %883 2.13311 4.4132

3 12 
تلعب الفكرة االعالنية الدور األهم في نجاح 

 االعالنات المتحركة العالمية
 مرتفع %876 2.11111 4.3832

8 3 
تتميز االعالنات المتحركة العالمية بقدرتها 

على اثارة الحواس المختلفة للجمهور 
 المستهدف

 مرتفع %863 2.13214 4.3121

تلعب التقنية الدور األهم في نجاح  2 2
 االعالنات المتحركة العالمية

 متوسط %564 1.42322 2.8213

12 1 
الفئات العمرية لألطفال أكثر تفاعاًل مع 

 االعالنات المتحركة العالمية
 متوسط %533 1.12188 2.1181

 مرتفع %822 0.73248 4.1132 الكلي

( كحد 4.53) (، أن المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس تراوحت بين13يالحظ من الجدول )

( 2.66(، و)%214" تتميز االعالنات المتحركة العالمية بالحداثة" وبنسبة مئوية ) (1)أعلى للفقرة 

( الفئات العمرية لألطفال أكثر تفاعاًل مع االعالنات المتحركة العالمية " وبنسبة 1كحد أدنى للفقرة )

متوسطة ( حيث كانت 1-2مستوى مرتفع باستثناء الفقرات ) إلى( وأشارت جميع الفقرات %53مئوية )

 (.%82)مئوية ( وبدرجة مرتفعة وبنسبة 4.11ككل ) األداة بلغ المتوسط الحسابي على  كما
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الذي ينص  على: " ما هو الدور الذي يلعبه استخدام اإلعالنات  نيالنتائج المتعل قة بالسؤال الثا
 ؟األردنالمتحركة في الحمالت اإلعالنية في 

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

لًيا "، وتم  ترتيب هذه الفقرات تناز  األردن" استخدام اإلعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية في 

 ( يوضح ذلك. 18بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، والجدول )

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة الفاعلية لجميع فقرات محور 28جدول )ال
 مرتبة تنازلياا األردناستخدام اإلعالنات المتحركة في الحمالت اإلعالنية في 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

1 5 
الفئات العمرية للشباب أكثر تفاعاًل مع االعالنات 

 في األردنالمتحركة 
 مرتفع 335% 73793. 3.8766

2 12 
تلعب الفكرة االعالنية الدور األهم في نجاح 

 مرتفع 756% 89139. 3.7830 في األردن االعالنات المتحركة

3 8 
ي أكثر قابلية للبقاء ف األردنيةاالعالنات المتحركة 

 الذاكرة من االعالنات الثابتة
 مرتفع %734 95580. 3.6723

4 2 
بديال أكثر  األردنيةتوفر االعالنات المتحركة 

 فاعلية عن االعالنات الثابتة
 متوسط %719 99699. 3.5957

5 1 
الفئات العمرية لألطفال أكثر تفاعاًل مع االعالنات 

 متوسط 482% 1.10740 2.4128 في األردنالمتحركة 

1 2 
تلعب التقنية الدور األهم في نجاح االعالنات 

 في األردنالمتحركة 
 متوسط %48 1.21669 2.4000

3 3 
ى بقدرتها عل األردنيةتتميز االعالنات المتحركة 

 اثارة الحواس المختلفة للجمهور المستهدف
 متوسط %474 1.09932 2.3702

8 3 
ى بقدرتها عل األردنيةتتميز االعالنات المتحركة 

 متوسط 470% 1.06956 2.3532 جذب االنتباه

2 4 
 باإلبداع األردنيةتتميز االعالنات المتحركة 

 التصميمي
 منخفض %435 1.05103 2.1787

 منخفض 422% 1.08977 2.1149 بالحداثة األردنيةتتميز االعالنات المتحركة  1 12
 متوسط %532 1.10740 2.4128 الكلي
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( كحد 3.83(، أن المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس تراوحت بين)18يالحظ من الجدول )

" الفئات العمرية للشباب أكثر تفاعاًل مع االعالنات المتحركة العالمية" وبنسبة مئوية  (5)أعلى للفقرة 

" تتميز االعالنات المتحركة العالمية بالحداثة " وبنسبة  (1)( كحد أدنى للفقرة 2.11و) (،33%)

-1-3-2)بينما اشارت الفقرات  مرتفع،مستوى  إلى( 12-8-5) وأشارت الفقرات( %42مئوية )

. كما بلغ المتوسط منخفضمستوى  إلى( 1-4مستوى متوسط واخيرا اشارت الفقرات ) إلى( 3-2

 (.%53)سطة وبنسبة مئوية ( وبدرجة متو 2.41ككل ) األداة الحسابي على 

  الدراسة فرضيات اختبار

 المتحركة في الحمالت العالنية العالمية  لإلعالنات: يوجد فاعلية H01الفرضية الرئيسية الولى 

 ختبار فاعليةالالختبار الفرضية الرئيسية األولى تم استخدام تحليل اختبار االنحدار البسيط، 

  .( يبين ذلك12الجدول )المتحركة في الحمالت االعالنية العالمية.  لإلعالنات

 التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج لختبار الفرضيةنتائج تحليل اختبار  (29) الجدول:

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 000. 146.402 18.261 1 18.261 االنحدار
   125. 233 29.062 الخطأ
    234 47.323 الكلي

 (>α0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 

صالحية النموذج الختبار الفرضية االولى، وأن  إلى( 12تشير النتائج اإلحصائية في الجدول )

 ( المحسوبةFبلغت قيمة )(، حيث ≥2.25αهناك أثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (. 2.222( وبمستوى داللة )141.422)
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 المتحركة في الحمالت لإلعالنات لختبار فاعليةالبسيط نتائج تحليل النحدار : (02جدول )ال
 العالنية العالمية

وجود تأثير دال احصائيا عند مستوى  (22)الجدول  البسيط فييتضح من نتائج تحليل االنحدار 

( Tالمتحركة في الحمالت االعالنية العالمية حيث بلغت قيم ) لإلعالنات( لفاعلية  0.05داللة )

تم رفض الفرضية  هوعلي(  0.05) ( وهي ذات داللة احصائية عند12.122المحسوبة لها على )

النية المتحركة في الحمالت االع لإلعالناتالصفرية وقبول البديلة والتي تنص على وجود فاعلية 

 .العالمية

: ضعف انتشار وفاعلية العالنات المتحركة في الحمالت العالنية H02الفرضية الرئيسية الثانية 
 .األردنالتجارية في 

الختبار الفرضية الرئيسية الثانية تم استخدام تحليل اختبار االنحدار البسيط، الختبار أثر انتشار 

  .( يبين ذلك21الجدول ) .األردنوفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية التجارية في 

 النموذج لختبار الفرضيةالتباين لالنحدار للتأكد من صالحية ( نتائج تحليل اختبار 02جدول: )ال

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 000. 1064.160 38.823 1 38.823 النحدار
   036. 233 8.500 الخطأ
    234 47.323 الكلي

 (>α0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 

R 
 الرتباط

R² 
 معامل التحديد

Adjusted 
R² 

F 
 المحسوبة

 sigمستوى الدللة 

.621 .386 .383 242.420 *2.22 
معامل  

 B النحدار
الخطأ 

 المعياري 
Beta  قيمةT  

 المحسوبة
مستوى 
 الدللة 

المتحركة في  لإلعالناتفاعلية 
 الحمالت العالنية العالمية

.713 .059 .621 12.100 .000 
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صالحية النموذج الختبار الفرضية الثانية، وأن  إلى( 21اإلحصائية في الجدول )تشير النتائج 

 ( المحسوبةF(، حيث بلغت قيمة )≥2.25αهناك أثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (. 2.222( وبمستوى داللة )1214.112)

وفاعلية العالنات المتحركة في الحمالت  البسيط لختبار انتشارنتائج تحليل النحدار  (:00جدول )ال
 األردنالعالنية التجارية في 

وجود تأثير دال احصائيا عند مستوى  (22)الجدول  البسيط فييتضح من نتائج تحليل االنحدار 

 ألردناانتشار وفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية التجارية في (  0.05) داللة

ه وعلي(  0.05) (  وهي ذات داللة احصائية عند32.121( المحسوبة لها )Tحيث بلغت قيم )

تم رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة والتي تنص على  وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 

في درجة انتشار وفاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية التجارية (  0.05) الداللة

 األردنفي 

  

R 
 الرتباط

R² 
 معامل التحديد

Adjusted 
R² 

F 
 المحسوبة

 sigمستوى الدللة 

.906 .820 .820 388.343 *2.22 

 
معامل 

 B النحدار
 Beta الخطأ المعياري 

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

انتشار وفاعلية العالنات 
المتحركة في الحمالت 

 األردنالعالنية التجارية في 
.562 .017 .906 32.621 .000 
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 :الخامس الفصل 
 والتوصيات النتائج مناقشة

 ألسئلة ئياإلحصا التحليل خالل من إليها التوصل تم التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

 .النتائج هذه ضوء في التوصيات إلى إضافة وفرضياتها، الدراسة

 النتائج مناقشة

العالنات المتحركة في الحمالت  درجة فاعلية ما األول: الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة
 العالمية؟العالنية 

درجة فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية ل األول بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 نسبة كانت يثح بسيطة، وبفروقات الفقرات غلبأل )مرتفعة( كانت المستجيبين تقديرات أنالعالمية 

، ونسبة " تتميز االعالنات المتحركة العالمية بالحداثة" هي  المرتفع مستوى  في إيجابية األكثر الفقرة

العالنات ا" الفئات العمرية لألطفال أكثر تفاعاًل مع إيجابية في المستوى المتوسط هي  الفقرة األقل

اإلعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية التجارية  أن علىهذه النتائج  تدل ." المتحركة العالمية

 رفع فاعلية الحمالت االعالنية التجارية دورها في الجمهور عند ةعالي رضا درجةالعالمية تتميز ب

عالة ية فاالعالنية التجارية العالماإلعالنات المتحركة في الحمالت  أن يرون  أنهم حيث ،العالمية

ن ثاني أدي الغرض من تصميمها بكفاءة عالية. ومن خالل تحليل نتائج االستبيان يتبين لدينا وتؤ 

كثر فقرة نسبة إيجابية من المستوى المرتفع هي " تتميز اإلعالنات المتحركة العالمية بقدرتها على أ

ى وذو قدرة اعلشر قوي على ان اإلعالن المتحرك ذو فاعلية اعلى ؤ جذب االنتباه" وهذا يعطينا م

 من اإلعالن الثابت.المشاهد  جذب انتباهعلى 
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الستبيان المجيبين على ا أكثرومن وجهة نظر الباحث وبعد تفقد نتائج االستبيان فقد ظهر ان 

هذا و ية، ة وليست التقنيرون ان الفكرة االعالنية هي التي تلعب الدور األهم في اإلعالنات المتحرك

 قبال على تعلم تقنيات اإلعالن المتحرك البسيطة والتي ستحدثلإليين األردنمشجع للمصممين  مؤشر

علم وليس بالضرورة ان يقوموا بت فارقا واضحا في نتائج حمالتهم االعالنية التي يعملون عليها.

 التقنيات المعقدة التي قد تكبدهم الكثير من الوقت وجهد والمال لتعلمها.

فاعلية العالنات المتحركة في الحمالت  ما درجة :الثاني الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة
 ؟األردنفي العالنية 

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني لدرجة فاعلية االعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية 

قرات، حيث ألغلب الفو )منخفضة( )متوسطة( تتراوح بين أن تقديرات المستجيبين كانت  األردنفي 

ر تفاعاًل مع ثالفئات العمرية للشباب أككانت نسبة الفقرة األكثر إيجابية في مستوى المرتفع هي " 

هي "  نخفضنسبة الفقرة األقل إيجابية في المستوى المكانت "، و األردنفي االعالنات المتحركة 

ي اإلعالنات المتحركة ف أن علىهذه النتائج  تدل، " ية بالحداثةاألردنتتميز االعالنات المتحركة 

ع فاعلية في رف دورهاأداء  في الجمهور عند منخفضة رضا درجةية تتميز باألردنالحمالت االعالنية 

يمكن استخالص بعض النتائج من االستبيان وهي  أنه حيث ،يةاألردنالحمالت االعالنية التجارية 

اكثر قابلية  يةاألردنانا المجيبين على االستبيان يرون ان اإلعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية 

يان فقد ظهر ان أكثر المجيبين على االستبأيضا  للبقاء في ذاكرة المشاهد من اإلعالن الثابت. وهنا

  .يرون ان الفكرة االعالنية هي التي تلعب الدور األهم في اإلعالنات المتحركة وليست التقنية

هذه النتائج يرى الباحث ان اإلعالنات المتحركة في الحمالت االعالنية التجارية  إلىبعد النظر 

من  ليما توفر القل إذامن المستوى الحالي بكثير  أفضلمستوى  إلىية من الممكن ان تصل األردن
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الدعم من بعض الجهات المعنية بتدريب المصممين المحليين على تقنيات اإلعالنات المتحركة مما 

 رفع كفاءة وفاعلية الحمالت االعالنية التجارية ككل.  إلىسيأدي 

 مشكلة عن طريق تعليم طالب التصميمحل لهذه ال إلىكما يرى الباحث انه من الممكن الوصول 

القديمة  ، والتخلي عن التقنيات والبرمجياتالجرافيكي األساليب الحديثة في انتاج اإلعالنات المتحركة

من الصعب تعلمها والتعامل معها في الظل التطور السريع الذي تشهده تقنيات اإلعالنات  أصبحالتي 

 المتحركة عالميًا.

  التوصيات

 لنتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:وفقا 

ة معني، وتبنيهم من قبل الوكاالت االعالنية الاألردنالمتحركة في  اإلعالناتدعم مصمم  .1

 في هذا المجال.

ية عن طريق األردنالمتحرك في الحمالت االعالنية التجارية  اإلعالنالعمل على ابراز  .2

إلعالنية الموجودة في الطرقات الشاشات ا ائل االعالنية سواًء فياستخدامه في كل الوس

 .غيرها من المنصات أو االجتماعيعلى منصات التواصل  أو

 الحديثة التي اإجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول اإلعالنات المتحركة وتقنياته .3

 يمكن االستفادة منها محليا بشكل فعال.

ية ردناألامعات والمعاهد التعليمية رفع مستوى تعليم تقنيات اإلعالنات المتحركة في الج .4

 وتقديم الدعم لمطلوب لهذه الجهات من قبل المؤسسات المعنية.
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 (2ملحق )
 اإلستبانة بصورتها األولية

 األفاضل، المحكمون  السادة

 وبعد، طيبة تحية

  بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقوم

 درجة فاعلية اإلعالن المتحرك في الحمالت اإلعالنية التجارية في األردن

 اختيار تم وقد األوسط، الشرق  جامعة من الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك  

 يخص فيما كمنظر  بوجهات األخذ بأهمية الباحث من إيماناً  االستبيان، هذا بتحكيم للتفضل سيادتكم

 كرمكمت لكم شاكراً  الدراسة، أغراض غير في تستخدم لن المعلومات أن العلم مع الدراسة، موضوع

 إنجاز في هاملإلس التقدير وبالغ تناناالم خالص مع االستبيان، في المتضمنة األسئلة على باإلجابة

 .العلمي البحث هذا

 الرحمن عمر محمود العيسوي  عبدالباحث: 

 

 عامة: معلومات ■

 ……...…………………………………………………………… االسم)اختياري(:

 ………………………………………………………… )اختياري(: األكاديمية الرتبة

 ….………………………….………………….………….………….…الجامعة: 
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 فاعلية العالنات المتحركة في الحمالت العالنية العالمية األول: المحور

 

 

 

 

 

 

التعديل 
 المقترح

انتماء الفقرة  وضوح الفقرة
 للمجال

 الصياغة اللغوية
 # الفقرة

غير 
غير  مناسبة مناسبة

غير  مناسبة مناسبة
 مناسبة مناسبة

 1 تتميز االعالنات المتحركة العالمية بالحداثة       

       
توفر االعالنات المتحركة العالمية بديال أكثر 

 فاعلية عن االعالنات الثابتة
2 

تتميز االعالنات المتحركة العالمية بقدرتها        
 جذب االنتباهعلى 

3 

       
 باإلبداعتتميز االعالنات المتحركة العالمية 

 التصميمي
4 

       
أكثر تفاعاًل مع  الفئات العمرية للشباب

 االعالنات المتحركة العالمية
5 

       
أكثر تفاعاًل مع  الفئات العمرية لألطفال

 االعالنات المتحركة العالمية
6 

       
ا بقدرتهتتميز االعالنات المتحركة العالمية 

على اثارة الحواس المختلفة للجمهور 
 المستهدف

7 

       
قاء أكثر قابلية للباالعالنات المتحركة العالمية 

 في الذاكرة من االعالنات الثابتة
8 

       
تلعب الفكرة االعالنية الدور األهم في نجاح 

 2 االعالنات المتحركة العالمية

       
تلعب التقنية الدور األهم في نجاح االعالنات 

 المتحركة العالمية
12 
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 الردنفاعلية العالنات المتحركة في الحمالت العالنية  الثاني:المحور 

 

  

التعديل 
 المقترح

انتماء الفقرة  وضوح الفقرة
 للمجال

 الصياغة اللغوية
 # الفقرة

غير 
 مناسبة مناسبة

غير 
 مناسبة مناسبة

غير 
 مناسبة مناسبة

 1 تتميز االعالنات المتحركة االردنية بالحداثة         

       
توفر االعالنات المتحركة االردنية بديال أكثر 

 فاعلية عن االعالنات الثابتة 
2 

       
تتميز االعالنات المتحركة االردنية بقدرتها 

 جذب االنتباهعلى 
3 

.       
 عباإلبدا تتميز االعالنات المتحركة االردنية 

 التصميمي
4 

       
أكثر تفاعاًل مع  الفئات العمرية للشباب

 االعالنات المتحركة االردنية  
5 

أكثر تفاعاًل مع  الفئات العمرية لألطفال       
 االعالنات المتحركة االردنية

6 

       
ها بقدرتتتميز االعالنات المتحركة االردنية 

على اثارة الحواس المختلفة للجمهور 
 المستهدف

7 

       
قاء أكثر قابلية للب االردنيةاالعالنات المتحركة 

 في الذاكرة من االعالنات الثابتة 
8 

تلعب الفكرة االعالنية الدور األهم في نجاح        
 االردنيةاالعالنات المتحركة 

2 

تلعب التقنية الدور األهم في نجاح االعالنات        
 المتحركة االردنية

12 
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 (0ملحق )
 بأسماء السادة المحكمينقائمة 

 

  

 الرقم اسم المحكم الدرجة العلمية الجامعة
 1 أحمد حسين وصيف .د أ. استاذ دكتور مصر -جامعة المنيا 

 2 ماجد كمال د.  أستاذ مشارك جامعة الزرقاء
 3 د. باسم العبيدي أستاذ مساعد الخوارزميكلية 

 4 د. حسين العمري  أستاذ مساعد جامعة الشرق األوسط
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 (3ملحق )
 لنهائيةا اإلستبانة بصورتها

 وبعد، طيبة تحية

 

  بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقوم

 ت اإلعالنية التجارية في األردندرجة فاعلية اإلعالن المتحرك في الحمال

 اختيار تم وقد األوسط، الشرق  جامعة من الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك  

 يخص فيما كمنظر  بوجهات األخذ بأهمية الباحث من إيماناً  االستبيان، هذا بتحكيم للتفضل سيادتكم

 كرمكمت لكم شاكراً  الدراسة، أغراض غير في تستخدم لن المعلومات أن العلم مع الدراسة، موضوع

 إنجاز في هاملإلس التقدير وبالغ االمتنان خالص مع االستبيان، في المتضمنة األسئلة على باإلجابة

 .العلمي البحث هذا
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 معلومات خاصة بالمجيبأولا: 

 ( في المربع المناسب:  ) يرجى وضع إشارة 

 

 ( الجنس:2

   أنثى                      ذكر                      

 

 ( العمر:0

      سنة 32أقل من  – 22من        سنة         22أقل من 

                  سنة فأكثر  42 سنة   42أقل من  – 32من 

 

 ( المؤهل العلمي:3

  بكالوريوس                                 دبلوم متوسط      فما دون  ثانوية عامة

                     دكتوراه                ماجـستـيـر  
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 فاعلية العالنات المتحركة في الحمالت العالنية العالمية :المحور األول

 

  

ل اوافق 
 بشدة

 م الفقرة اوافق بشدة اوافق محايد ل اوافق

     
تتميز االعالنات المتحركة العالمية 

 بالحداثة
1 

     
توفر االعالنات المتحركة العالمية 
بديال أكثر فاعلية عن االعالنات 

 الثابتة
2 

تتميز االعالنات المتحركة العالمية      
 جذب االنتباهبقدرتها على 

3 

     
تتميز االعالنات المتحركة العالمية 

 باإلبداع التصميمي
4 

     
فاعاًل أكثر ت الفئات العمرية للشباب

 مع االعالنات المتحركة العالمية
5 

     
أكثر  الفئات العمرية لألطفال

تفاعاًل مع االعالنات المتحركة 
 العالمية

1 

     
تتميز االعالنات المتحركة العالمية 

ة اثارة الحواس المختلفبقدرتها على 
 للجمهور المستهدف

3 

     
االعالنات المتحركة العالمية أكثر 

قابلية للبقاء في الذاكرة من 
 االعالنات الثابتة

8 

     
تلعب الفكرة االعالنية الدور األهم 

في نجاح االعالنات المتحركة 
 العالمية

2 

     
تلعب التقنية الدور األهم في نجاح 

 المتحركة العالميةاالعالنات 
12 
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 الردنفاعلية العالنات المتحركة في الحمالت العالنية  الثاني:المحور 

 

  

ل اوافق 
 بشدة

اوافق  اوافق محايد ل اوافق
 بشدة

 م الفقرة

     
تتميز االعالنات المتحركة االردنية 

 بالحداثة
1 

     
توفر االعالنات المتحركة االردنية 

عن االعالنات  بديال أكثر فاعلية
 الثابتة

2 

تتميز االعالنات المتحركة االردنية      
 جذب االنتباهبقدرتها على 

3 

     
تتميز االعالنات المتحركة االردنية 

 باإلبداع التصميمي
4 

     
 مع أكثر تفاعالً  الفئات العمرية للشباب

 االعالنات المتحركة االردنية
5 

     
 أكثر تفاعالً  الفئات العمرية لألطفال

 مع االعالنات المتحركة االردنية
1 

     
تتميز االعالنات المتحركة االردنية 
بقدرتها على اثارة الحواس المختلفة 

 للجمهور المستهدف
3 

     
أكثر  االردنيةاالعالنات المتحركة 

قابلية للبقاء في الذاكرة من االعالنات 
 الثابتة

8 

     
تلعب الفكرة االعالنية الدور األهم في 

 االردنيةنجاح االعالنات المتحركة 
2 

     
تلعب التقنية الدور األهم في نجاح 

 االردنيةاالعالنات المتحركة 
12 
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 (4ملحق )
 نتيجة فحص الستالل

 

 

 

 


