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 الملخص

 وسائل ريقط عن نشره يتم الذي المتحرك الجرافيكي التصميم فاعلي  بيان في الدراس  هذه تتلخص
 وسيل  المتحرك لتصميما فيديو مقاطع تعتبر حيث اعالني ، حمالت شكل على اإلجتماعي التواصل
 في الفيديو مقاطع تساعدو  ،النصي والمحتو  والفيديو الصوت استخدام من فائدة توجد اذ ممتازة تسويق
 التواصل سائلو  بدأت ربماول تها،وقيم التجاري  بالعالم  الوعي وتعزيز التجاري  العالم  تسويق تحسين

 لضأف وأصبحت واضح  التجاري  القيم  أصبحت ما سرعان ولكن االجتماعي ، للمشارك  االجتماعي
 عدد دوزا شائعا   أصبح االجتماعي التواصل وسائل استخدام ألن نظر ا ،أيضا   للمسوق جديد صديق

 .البلدان بعض سكان عدد من أكثر االجتماعي التواصل وسائل مستخدمي

 وسائل على ركالمتح الجرافيكي للتصميم الجرافيكي المصمم توظي  درج  في الدراس  مشكل  وتتلخص
 .األردن داخل المستهد  الجمهور على للتأثير واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل

 درج  على التعر  و المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج  عن الكش  الى الدراس  هدفت اذ
 في ستهد الم الجمهور على تأثيره ومد  المتحرك الجرافيكي التصميم توظي  من المتلقي استفادة

 .األردن داخل االجتماعي التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت

 المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج  هي ما أوال : وهما اثنين سؤالين عن لإلجاب  الدراس  وتسهم
 لمتلقيا استفادة درج  هي ما ثانيا : األردن داخل االجتماعي التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت في
 داخل ماعياالجت التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت في المتحرك يالجرافيك التصميم توظي  من

 األردن.
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 وسائل عبر المتحرك الجرافيكي التصميم فاعلي  ي :وضوعالم الحدود أوال : هي الدراس  حدود وان كما
 الثا :ث ،األردن -عمان المكاني : الحدود ثانيا : األردن، داخل اإلعالني  الحمالت في االجتماعي التواصل
 .0202 -9102 :ني االزم الحدود

 عن لبياناتا استخراج ل رض التحليلي الوصفي المنهج الدراس ، هذه في منهجين الباحث  اتبعت وقد
 النتائج خراجواست االنترنت طريق عن ونشرها الدراس  محتويات الى باالستناد عملها تم استبان  طريق

 حمل  تصميمب القيام خالل من التجرب  اجراء ل رض لتجريبيا شبه والمنهج بعد، فيما منها اإلحصائي 
 وسائل طريق نع نشرها سيتم التي المتحرك الجرافيكي التصميم فيديوهات من اثنين تتضمن إعالني 
 في  التجرب استعراض تم و بتصميمها الباحث  قامت إعالني  حمل  شكل على االجتماعي التواصل
 الدراس .

 البرامج تطور ظل في  متحرك  إعالنات إنتاج أوال : أهمها: النتائج من العديد الى الدراس  توصلت وقد
 ،للمونتاج  اآلخر  البرامج وبعض بريمير أدوبي و إفيكت أفتر مثل المتحرك اإلعالن مجال في المختص 

 ثانيا : ،الثمن باهظ كيالكالسي المتحرك باإلعالن مقارن  نسبيا   المتحرك اإلعالن تكالي  من قللت
 إلعالنا تطوير عملي  تسريع في األكبر األثر له كان الصحي والحجر كورونا جائح  مع بالمزامن 
 لتواصلا شبك  عبر السريع االنتشار خالل من ،جديد كل واظهار المتلقي لد  الملل لكسر المتحرك

 المتلقي لد  األثر لها كان اإلعالنات بعض ثالثا : ،االجتماعي التباعد في تسهم أفكارب ،االجتماعي
 تظهرل و للمشارك  به خاص  ورسومات صور أو فيديو مقاطع بإرسال اإلعالن في مشاركته خالل من
 لتبدو معقدة ق بطري الفكرة طرح عند الزائدة الثق  و المصممين بعض تعمق رابعا : ،المقبل  اإلعالنات في

 في ممالمص قدرات انخفاضو  ،فهمه وعدم اإلعالن استيعاب عدم إلى يؤدي مما للمتلقي، أكثر ملفته
 المتلقي. لد  الملل وخلق العمل فهم عدم على يعمل مدروس بشكل العمل بناء

 نية.اإلعال  الحمالت ،اإلجتماعي التواصل وسائل المتحرك، الجرافيكي التصميم المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

This This study summarizes to show the effectiveness of animated  graphic design that is 

published through social media in  advertising campaigns, the animated of  videos design  

are an excellent marketing tool there is benefit from using audio ,video, and textual content. 

Videos help to improve brand marketing and enhance awareness in the brand marketing and 

value, social media may have started social sharing, but as soon the commercial value 

became clear and became a best way for the marketer, because the use of social media 

became popular and the number of social media users increased more than the population 

of some countries. Problem of study is summarized in the degree to which the graphic 

designer uses animated graphic design on social media in the field of advertising to influence 

the target audience inside Jordan. The study aimed to reveal the degree of application of 

mobile graphic design and determine the degree which the recipient benefits from the use 

of mobile graphic design and the extent of its impact on the target audience in advertising 

campaigns on social media inside Jordan. The study contributes to answer two questions, 

first: What is the degree of application of animated graphic design in advertising campaigns 

to social media inside Jordan Second: What is the degree of the recipient's benefit from 

employing animated graphic design in advertising campaigns on social media inside Jordan. 

Also, the study limits are first: the objective boundaries: the effectiveness of graphic design 

through social media in advertising campaigns inside Jordan, second: spatial boundaries: 

Amman-Jordan, and thirdly: temporal boundaries: 2019-2020. The researcher followed two 

approaches in this study, the descriptive analytical approach for the purpose of extracting 

data by means of a questionnaire that was done based on the contents of the study and 

published via the Internet and extracting statistical results from it later, and the semi-

experimental approach for the purpose of conducting the experiment through designing an 

advertising campaign that includes two videos Animated graphic design that will be 
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published through social media in the form of an advertising campaign designed by the 

researcher and the experiment was reviewed in the study. 

The study reached many results, the most important of which are: First: Producing animated 

such as After Effect and Adobe Premiere and some other programs for montage. 

They reduced the costs of mobile advertising relatively compared to the expensive classic 

advertising. Second : the Corona and the quarantine it had the greatest effect in accelerating 

the development of the animated advertising to break the boredom of the recipient and show 

all new, Through a rapid spread across the social network, with ideas that contribute to social 

separation , Third: Some advertisements have had an impact on the recipient by participating 

in the advertisement by sending videos or pictures and drawings of his own for the 

participation and to appear in the upcoming advertisements, Fourth: depend  some designers 

and increased confidence when presenting the idea in a complex way to appear more 

attractive to the recipient, which leads to the lack of understanding of the advertisement and 

its lack of understanding, and the reduced capabilities of the designer to construct the work 

in a thoughtful way that works on not understanding the work and creating boredom for the 

recipient. 

Keywords: motion graphic design, social media, advertising campaigns. 
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 لواأل  الفصل
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 مقدمة: -أ

 والفيديو صوتال استخدام من فائدة توجد حيث ممتازة تسويق وسيل  المتحرك لتصميما فيديو مقاطع تعد
 للحصولً   معا المحتو  من رائع جزء في معبئ  الجرافيكي والتصميم البياني  والرسوم النصي والمحتو 

 تعددةم فاهيموم ألفكار أفضل فهم في التوضيحي  الفيديو مقاطع تساعد أن يمكنو   ،رائع  نتائج على
 وقيم  لتجاري ا بالعالم  الوعي وتعزيز التجاري  العالم  تسويق تحسين في الفيديو مقاطع تساعدو  كما

 التجاري . العالم 

 لجمهورا استجاب  أن إذ الجرافيكي، التصميم من النوع لهذا تتطرق اآلن اإلعالني  الحمالت أكبر ان
 لد  غب ر  يثير قد مما صوت، أو تتحرك بصورة اإلعالن محتو  يرتبط عندما أكبر تكون المستهد 

 يكون ال قد لربما أو له، شديده بحاجه يكن لم ولو حتى يراه الذي اإلعالن لهذا بحاجته المتلقي نفس
يصال كبير بشكل التأثير على قادرا   كان اإلعالن ولكن إطالقا ، له بحاجه  ب .المطلو  الرسال  وا 

 لفترة لعمالءا انتباه على حافظي كي للجمهور أفضل مشارك  على المتحرك الجرافيكي التصميم ساعديو 
 الخيار الترويجي الجرافيكي التصميم عدي اذ التجاري ، األعمال أو التجاري  العالم  نشر أجل من طويل 

 األنسب.

 نمو قتحقي ميت حيث ،والسوق األعمال على هائل تأثير هل االجتماعي التواصل وسائل عبر التسويق ان
 استراتجيات تطوير في تساعد االجتماعي التواصل وسائل ان وكما عالي، بمعدل واألداء األعمال
 LinkedIn و Twitter و Facebook مثل االجتماعي التواصل وسائل منصات ُتظهر اذ ،األعمال

 نفسه. تقالو  في التجاري  العالم  صورة بناء مع العمالء انتباه لجذب للشركات فرص  ذلك، إلى وما
 التجاري  لعالماتل تعري  ملفات إلنشاء استراتجيات باستخدام للشركات االجتماعي  الشبكات هذه تسمح
 جتماعياال التواصل وسائل عبر التسويق خالل من ذلك إلى وما والمسابقات المعجبين صفحات مثل

 لتجاري ا القيم  أصبحت ما سرعان ولكن ،االجتماعي  للمشارك  االجتماعي لالتواص وسائل بدأت ربما
ا. للمسوق جديد صديق أفضل وأصبحت واضح   تماعياالج التواصل وسائل استخدام ألن نظر ا أيض 
 ، البلدان بعض سكان عدد من أكثر االجتماعي التواصل وسائل مستخدمي عدد وزاد شائع ا أصبح
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 يف اإلعالمي شهدالم في التحول هذا ألخذ جدي بشكل لعبهم خط  ت يير إلى المسوقون اضطر
 االعتبار.

 على إلعالني ا الحمالت نتائج تشهده الذي المتحرك الجرافيكي التصميم أثر لتوضح الدراس  هذه جاءت

 بعض ناع وص تفضيل وأسباب التصميم في الحرك  إلى التطرق مع موجودة، فعلي  وأرقام نتائج شكل

 عالنباإل المستخدم وعي مد  لىع اإلجتماعي التواصل وسائل وانتشار نمو اثر إيضاح مع الحركات،

 .بمشاهدته يقوم يذال

 

 الدراسة: مشكلة  -ب

 وسائل لىع المتحرك الجرافيكي لتصميمل الجرافيكي المصمم توظي  درج  في الدراسة شكلةم تكمن

 جذبهو  األردن، داخل المستهد  الجمهور على للتأثير اإلعالنو  الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل

 المعروض . السلع  أو المقدم  الخدم  عن اإلعالن إلى

 

 الدراسة: أهداف -ت

 :إلى دراس ال هد ت

  لسائو  على اإلعالني  الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج  عن الكش 

 األردن. داخل االجتماعي التواصل

  على أثيرهت ومد  المتحرك الجرافيكي التصميم توظي  من المتلقي استفادة درج  على التعر 

 .األردن داخل االجتماعي التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت في المستهد  الجمهور

 



4 

 

 

 الدراسة: أهمية -ث

ثراء إلى السعي خالل من الدراس  هذه اهمي  تأتي  وسائل ومستخدمي والمصممين الباحثين لد  المعرف  ا 

 - الدراس : هذه نتائج من التالي  الجهات تستفيد أن الباحث  وتأمل االجتماعي، التواصل

 باألردن. اإلعالم هيئ  .9

 .اإللكترونيو  الرقمي التسويق وكاالت .0

 باألردن. اإلعالنو  الدعاي  وكاالت .3

 األردني. السوق في الناشئ  التجاري  الشركات .4

 وفرضياتها: الدراسة أسئلة -ج

 التاليين: الرئيسيين السؤالين عن اإلجاب  لأو تح الدراس  هذه إن

 لتواصلا وسائل على اإلعالني  الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج  هي ما 

 ؟األردن داخل االجتماعي

 إلعالني ا الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم توظي  من المتلقي استفادة درج  هي ما 

 ؟األردن داخل االجتماعي التواصل وسائل على

 

 - التالي: النحو على تكون الدراسة فرضية فإن وعليه

 مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد (0.05 ≤ a) الجرافيكي التصميم تطبيق درج  في 

 لمت ير تعز  األردن داخل االجتماعي التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت في المتحرك

 الخبرة. سنوات
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 مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد (0.05 ≤ a) توظي  من المتلقي استفادة درج  في 

 داخل االجتماعي التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم

 الديموغرافي. والتوزيع والعمر الجنس لمت ير تعز  األردن

 

 الدراسة: حدود -ح

 يف االجتماعي التواصل وسائل عبر المتحرك الجرافيكي التصميم فاعلي  :ي وضوعالم الحدود

 األردن داخل اإلعالني  الحمالت

 األردن. -عمان :المكاني  الحدود

 .0202 -9102 :ي ناالزم الحدود

 

 الدراسة: محددات -خ

  األردن. داخل االجتماعي التواصل وسائل مستخدمي وأعمار وخبرات ثقافات اختال 
 في الحديث  اتاالتجاه وت ير الرقمي ، التقنيات المعلومات، لتكنولوجيا والمتالحق السريع التطور 

 .االجتماعي التواصل وسائل تصميم
  األردن. في المتحرك التصميم مجال في العاملين المصممين وخبرات ثقافات اختال 
  العالم. في كورونا جائح 
 المستبينيين(. الدراس  عين  مع المباشر التواصل على القدرة عدم( 
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 :الدراسة مصطلحات -د

 :Design Graphic Motion المتحرك الجرافيكي التصميم -1

 في رافيكيالج التصميم مبادئ يستخدم حيث ،الجرافيك التصميم من فرعي تخصص هو -:اصطالحياا 

 الرسوم اتتقني استخدام خالل من مؤقتا ( متطور آخر مرئي وسيط أي أو) الفيديو أو األفالم إنتاج سياق

 (cimlif sefqiihcet، 2020),Flavin الفيلمي  التقنيات أو Animation المتحرك 

 ستخداملال الصوت مع دمجها يتم الحرك ، وهم تخلق رقمي  لقطات أو المتحرك  الرسوم هي -:إجرائياا 

 وماتالرس عرض يتم ما عادةو  التجاري ، وغير التجاري  االعالنات او المتعددة الوسائط مشاريع في

ا عرضها يمكن ولكن اإللكتروني ، الوسائط تقني  عبر المتحرك   دويا .ي تعمل اتتقني عبر أيض 

  :Media Social (االجتماعي )اإلعالم االجتماعي التواصل وسائل

 جي وتكنولو  أيديولوجي  أسس على تبني التي نترنتاإل تطبيقات من مجموع  هي -:اصطالحياا 

 .)Melville & Hogan, المستخدمون ينشئه الذي المحتو  وتبادل نشاءإب تسمح والتي ،الويب من

)2015 

 الرئيسي  كرةالف مع خدمتهم، أو التجاري  بعالمتهم وعي لخلق الجماهير مع التفاعل عملي  هي -:إجرائياا 

 يمكن ماك خالله، من التفاعل والعمالء للجمهور يمكن االتجاه ثنائي اتصال نظام أنشاء في المتمثل 

 ,Quesenberry) (2016 والخدمات للمنتجات والتسويق لإلعالن االجتماعي التواصل وسائل استخدام

  

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
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  :Advertising اإلعالن .0

 بشكل رسائل طريق عن الخدم ، أو المنتج مستخدمي مع للتواصل وسيل  هو اإلعالن -: اا ياصطالح

 الذين األشخاص على التأثير أو إعالم إلى وتهد  يرسلها من ثمنها يدفع عام أو خاص

 .)William, (1984 يتلقونها

عالمو  ،المحتملين والعمالء للعمالء الصحيح  الرسال  توصيل عملي  هي - :إجرائياا   لكينالمسته ا 

قناع الشرك  تقدمها التي الخدمات أو المنتجاتب  لضاألف هي منتجاتها أو الشرك  خدمات أنب هموا 

 وأ منتجاتال هذه إلى حاج  وجودب العميل لد  شعور خلق إلى باإلضاف  الشرك ، صورة تعزيزل

 االحتفاظو  التجاري  األعمال إلى العمالء جتذابال المبيعات لمندوبي  الفردي الرسائل زوتعزي ت،خدماال

  .,Belch) (2004 الحاليين بالعمالء

  :Platforms Networking Social االجتماعية الشبكات وسائل  .3

 عم والتفاعل عام تعري  مل  شاءأن للمستخدمين تتيح ترنتناأل على مواقع هي - :اصطالحياا 

 .,Eugenie) (2009 الموقع على اآلخرين المستخدمين

 شط أن أو اهتمامات يشاركونهم أشخاص مع اجتماعي  اتعالق أو اجتماعي  شبكات بناء هي - :إجرائياا 

 تبادل جلأ من االتصال جهات من شبك  شاءأن ليتسه على تعمل حقيقي  واقعي  روابط أو خلفيات أو

 وتحافظ ،شخصي ال التفاعالت زأو لتتج للتفاعل مساح  ريوفوت ترنت،ناأل عبر المحتو  من مختلف  واعأن

 وتطويرها. الجديدة االجتماعي  العالقات على
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

o المتحرك الجرافيكي التصميم 
 المتحرك. الجرافيكي التصميم مفهوم .9
 الزمن. عبر وتطوره المتحرك الجرافيكي التصميم ظهور تاريخ .0
 .المتحرك الجرافيكي التصميم أنواع .3

 .المتحرك الجرافيكي التصميم في الحرك  انتقال أشكال .4
 

 

o االجتماعي التواصل وسائل 
 االجتماعي. التواصل وسائل مفهوم .5
 االجتماعي. التواصل وسائل نشأة تاريخ .6
 اإلعالن. في االجتماعي التواصل وسائل أهم .7

 
 

o اإلعالني  الحمالت 
 اإلعالني . الحمالت تعري  .8
  اإلعالني . للحمالت طيالنخط .1
 اإلعالني . الحمالت أنواع .92
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 النظري األدب : الا أو 

 المتحرك الجرافيكي التصميم
 

 

 ي المتحركالجرافيك تصميمالمفهوم  .1

تعد الحكايات التي تسبببرد من خالل الصبببور ، اذ العنصبببر األسببباسبببي في رواي  القصبببص تعتبر الرسبببوم

يالت غالبا  ما تزينها تخ وفاعلي  إليصبببببال رسبببببال  رغم أن معاني تلك الحكاياتأكثر الوسبببببائل شبببببمولي  

 ، وأصبحنا نشاهد الرسوم المتحرك  ألنها مريح  وسهل  التذكر وغريزي .أخر   

 Kyleلقد تم تطوير هذا الشبببببببببكل الجديد من التصبببببببببميم من قبل أسببببببببباتذة الفن، من أمثال  كايل كوبر 

Cooper   و  جبارسببببببببببببببون يوGarson Yu   و  دان ببابباالردوDan Pappalardo  من ترويكا( و(

 .Hillman Curtis هيلمان كورتيس  

عن غير قصببببد في القصبببب ، فهو يكسببببر  أوالمتحرك  في إشببببراكنا بقصببببد  تتمثل وظيف  مصببببمم الرسببببوم

نا التباع المتحرك  بتهيئت ه البديهي ، ويقوم مصببمم الرسببومالحاجز بين القصبب  والمشبباهد من خالل قدرت

االعالنات التجاري  او ال ير تجاري  التي الم ز  المراد من القص  عن طريق عرضها سواء من خالل 

 .يتم نشرها عن طريق االنترنت

يسببمح التصببميم الجرافيكي المتحرك للمصببمم بالتحكم بكلمات القصبب  إليصبببالها لمجموعات محددة من 

وقببد دعبببا هبببذا إلى وجود نوع جببديبببد من ، كببب  ومن ثقببافبببات مختلفبب النبباس تجمعهم اهتمبببامبببات مشببببببببببببببتر 

رافيكي جالمتحرك  والتصبببببميم ال تقليدي  والعمل في دمج الرسبببببوم المصبببببممين يمكنهم ابتكار أعمال غير

 والتكنولوجيا الجديدة.
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على توفير تحكم أكثر في المعلومببات بين يببدي المسببببببببببببببتخببدم )تحويببل المشببببببببببببببباهببد إلى يعمببل اإلنترنببت 

نشبببببباء فئ  جديدة مشببببببارك( ، وهذا من شببببببأنه أن ي ير طريق  عمل التصببببببميم الجرافيكي والحرك  معا ، وا 

لتصبببببببميم المعلومات )اسبببببببتنادا  على الفئات القديم (، ويسببببببباعد الفنانون في إحياء تاريخ التصبببببببميم في 

 المستقبل بجعله فنا  بحد ذاته.

لوجيا و الجرافيكي واألفالم والفيديو وتكنلتصببببببببميم المتحرك  بشبببببببكل عام، تم دمج ا الرسبببببببومفي سبببببببياق و 

  المتحرك  بأن تحظى بصببببور مرئي  متحدوي  وتصبببباميم ملفت التصببببوير الفوتوغرافي معا ، وتهتم الرسببببوم

  .للنظر

ع على المتحرك  السينمائي  تشج   للقراءة السريع ، فإن الرسومالمتحرك  مخصص وفي حين أن الرسبوم

  هو أنه عندما سينمائيالوما يجعل الرسوم المتحرك   ببطء فيما بعد، قصب  تنكش  أحداثهاالتفكير في 

ننظر إلى صبورة في السبينما، ال يكون لدينا أي إلهاءات أخر  ويقودنا صانع األفالم عن طيب خاطر 

 إلى عالم خيالي.  

ه العالم الذي يريد صببببببببانع  تسبببببببباعد الرسببببببببوم نظر  الفيلم أن يلفتالمتحرك  في جذب الجمهور إلى توجُّ

مع  يالمتحرك  هو إجراء تواصبببببببببل عاطف أهم تأثير يمكن أن يكون للرسبببببببببوملذلك فإن  ،المشببببببببباهد إليه

ويتم هذا التواصبببببببل من خالل الدمج االسبببببببتراتيجي للصبببببببورة مع الصبببببببوت  ويعتبر عنصبببببببر  الجمهور،

من الموسبيقى والمؤثرات الصوتي   %59 يسبتلزم لخلق إحسباس عاطفي كامل،الصبوت ضبروري حيث 

 من الصورة. % 41باإلضاف  إلى 

متحرك  كانت تقني  الرسبببم بدائي  مقارن   ون حياتهم المهني  كمصبببممي رسببومعندما بدأ معظم المصببمم

كن عتهم عمل تأثيرات يمسبببببببببببتطامع أشبببببببببببكال وعناصبببببببببببر ثنائي  األبعاد، كان بإ باليوم، فقد تعاملوا فقط

سبببببتخدام طابع  بصبببببري  وحامل حرك  فقط، بينما اليوم كل شبببببيء رقمي، إذ التقت التأثيرات إنشببببباؤها بإ

 البصري  والتصميم مع بعضهما. 
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 لك ال يزال األمر يتعلقفقبد مكنتنا األدوات الرقمي  من تصببببببببببببببميم أي شببببببببببببببيء يمكننا تخيله، لكن مع ذ

  التي لسببلي يعرض للجمهور القصببالمتحرك  يقوم المصببممون بإنشبباء فيلم تسببان في الرسببوم  بمخيلتنا،

 (.(Cooper, 2006ا على وشك أن تنكش  أحداثه

 

قليل  هي التخصببببصببببات التي لديها القدرة على جذب انتباهنا وخيالنا وجذب المصببببممين والمشبببباهدين 

ات في هذا المجال تلتقي التخصبببصببب بنفس فعالي  تخصبببص تصبببميم الرسبببوم المتحرك ،على حد سبببواء 

 ناتإعالالمتنوع  إلنتاج مجموع  متنوع  من التطبيقات، وأفضببببل وصبببب  لهذا المجال الذي يتضببببمن 

والتصببببببببببببببوير بببالفيببديو  والرسببببببببببببببوم المتحركبب  entertainmentوالترفيببه  Part advertisingالتجزئبب  

تصببببببميم  والفنون والحر ، هو أنه والتصببببببوير السببببببينمائي والتحرير والتعبئ  والت لي  ورواي  القصببببببص

 العصر ببساط .

يتميز التصببميم الجرافيكي المتحرك عن غيره في جوهرهح حيث أن الصببور والنصببوص تنتقل من واحدة 

 wipeوالمسبببببح  dissolveإلى األخر   ووراء أبسبببببط وسبببببائل االنتقال من لقط  إلى أخر  مثل المزج 

 وأتكمن خف  اليد األكثر دق  التي تسبحب المشباهد بسالس  من جزء في الشاش  إلى آخر  cutوالقطع 

 من تجرب  بصري  إلى أخر .

المتحرك  األكثر بدائي  صببر  مئات اآلال  من الدوالرات  الرسببوم تطلوب إنتاج قبل مدة ليسببت ببعيدة،

على الشركات أن تنمو بشكل  ذوي المهارات المتخصص  لل اي ، حيث كان لمصممينعلى المعدات وا

كبير لتصبل إلى مرحل  تحقق فيها عائدا  بسبيطا  السبتثماراتها، والحصول على مرافق اإلنتاج هذه باهظ 

 تم تأجيرها في الساع  الواحدة.  إذالل اي  بالنسب  للمصممين حتى 

يعببد إنتببباج الفيبببديو الرقمي في هبببذه األيبببام أمرا  مكتبيبببا ، فقبببد اختفبببت المتببباجر العمالقببب  التي كبببانبببت في 

الثمانينيات والتسعينيات واختفت ميزانيات اإلنتاج الباهظ  التي كانت تدعمها في يوم من األيام، فقد تم 
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 ، كما البريد اإللكتروني والهاتاسبببتبدال السبببفر التجاري وزيارات العمالء باألعمال التجاري  عن طريق 

تم اسببببتبدال القصببببص المصببببورة والمصببببمم  يدويا  بالمنشببببورات على شبببببك  اإلنترنت، واسببببتبدلت مرافق 

اإلنتباج الفخم  التي تحتوي على غر  التذكارات بمكاتب علوي  صبببببببببببببب يرة، وقد حلت أجهزة الكمبيوتر 

ضببببببببخم  المملوءة بصببببببببناديق سببببببببوداء باهظ  المكتبي  التي تشبببببببب ل برامج العمالء محل غر  التبريد ال

 الثمن.

وبال شبببببببك،  جال أصببببببب ر وأسبببببببرع وأفضبببببببل وأقل ثمنا  بشبببببببكل عام أصببببببببحت اآلن معظم جوانب هذا الم

و  Adobe Corporationو Apple Computerالشبركات المسبؤول  عن هذا التحول الجوهري هي 

Sony حيث قامت هذه الشبببركات الثالث معا  بتوفير بيئ  تكون فرص الجميع فيها متكافئ  وأد  ذلك ،

إلى خفض سببببببببببببببعر الجودة االحترافيب  في إنتباج الفيديو الرقمي، فلم يعد النجاح متاحا  لمن لديهم أموال  

ير مسببببوق غكثيرة فحسببب، فاليوم تتحكم المواهب بذلك ويسبببتمتع العديد من المصببممين اآلن بمسبببتو  

 ني وفي غر  خاص  بهم.أو بشكل تع أومن االستقاللي  اإلبداعي  سواء كانوا يعملون بمفردهم 

وفي حين أن التطورات األخيرة في أنظم  سببببببببطح المكتب قد أزالت العديد من العوائق التي تحول دون 

تنببا، ائمببا  حرفحببدد داإلنتباج، فببإن هببذه األدوات الجببديببدة هي ببسبببببببببببببباطبب  امتببداد للتببدفق التكنولوجي الببذي 

و فإننا نعمل بشكل يومي باستخدام التكنولوجيا والفن بحثا  عن ما ه وبصفتنا مصممين في وسط تقني،

 مرغوب فيه.

في السبببببنوات األخيرة، أصببببببح من الممكن دراسببببب  التصبببببميم الجرافيكي المتحرك في العديد من الكليات 

وأصببحت هذه الحرفي  معتر  بها كمجال قيمم ومهم للتصميم  عات الفني  في جميع أنحاء العالم،والجام

 .(Houf, 2003) قصيرة في غضون فترة
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 تاريخ ظهور التصميم الجرافيكي المتحرك وتطوره عبر الزمن: .0

مين الكلمات، وقد أد  تضببأكثر فائدة لتجنب اسببتخدام الكثير من  ج المصببممون يوما  بعد يوم رسببوميدم

 ذات الم ز  وتقليل الكلمات إلى وجود قاسم مشترك بين المشاهدين وفهم أفضل وأكثر عالمي . الرسوم

اسبببببببببببتخدم المصبببببببببببريون الل   الهيروغليفي  قبل خمس آال  عام، وكلم   هيروغليفي   تعني مجموع  من 

ناني  تعني في اليو  hieroالرموز التي تصبببببب  حدثا ، وعادة ما يكون حياة شببببببخص ما، ففي الواقع كلم  

عالم  رمزي    ومع بعضببببهما  أوتعني  شببببخصببببي   glyph وضببببع الشببببيء في وضببببعي  الحرك  ، وكلم  

في  hieroglyphicsيشبببببكالن  الرسبببببوميات المتحرك    فالرسبببببوميات المتحرك  اليوم تعد الهيروغليفيات 

 القرن الحادي والعشرين.

ذاو  رين وأنماط الفنون المصببببببببببببببري  واليوناني  أخبذنبا نظرة سببببببببببببببريع  على أنماط الفن في بالد ما بين النه ا 

والروماني  والبيزنطي ، وفنون القرون الوسبببطى والفن القوطي وفنون عصبببر النهضببب  والباروك والروكوكو 

واألنماط الكالسيكي  الجديدة والواقعي  واالنطباعي ، فإنه يمكن أن تجذب الصور المرسوم  على الجدران 

 بير حيث يمكنهم تكوين انطباعاتهم الخاص  عنها في مخيالتهم.والخشب والقماش المشاهدين بشكل ك

اخر القرن التاسع عشر، ال بد أنه بدا للمشاهدين أن الفن قد وصل إلى نهايته، ولكن أو بحلول منتص  و 

 Joseph Nichephoreقام العالم الفرنسببببببببببي 1222كما نعلم، فإن الفن كان ال يزال يتطور، ففي عام 

Niepce  بوضببببببع حجرة تصببببببوير مظلم  على نافذته ووجهها نحو الخارج وتركها هناك على أمل التقاط

 Niépceصببببببببورة على صببببببببفيح  بيوتر م طاة بالبيتومين، وبعد ثماني سبببببببباعات من إعداد الكاميرا، قام 

 ل صورة مسجل . أو بالتحقق من نتائج الكاميرا وعثر على 

لم والدة ع اآلليبات الفني ، وحقق نتائج أفضببببببببببببببل أدت إلىل العمبل على المزيبد من أو وفي وقبت الحق حب

 نشببببببببببي  ليوناردو دا ف هذه لم تكن جهازا  جديدا ، فقد اسببببببببببتخدم وحجرة التصببببببببببويرالتصببببببببببوير الفوتوغرافي 
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Leonardo da Vinci  يرمير   جان فكاميرا تشببببهها ذات ثقب، كما اسبببتطاع الفنان الفلمنكي الباروكي

Jan Vermeer هذه الكاميرا مع عدس  زجاجي .  استخدام Mckayyo, 2013).) 

، 1222عام  Niépceفي العمل بعد وفاة  Louis-Jacques-Mande Daguerreواسبببببببببتمر شبببببببببريك 

والتي تعني وضببببببع لوح  نحاسببببببي  م طاة باليود  daguerreotypeمما أد  إلى تعميم اسببببببتخدام طريق  

دقيق  فقط. وأد   23الفضببببببببي المعالج بالزئبق على الكاميرا، فأنتجت كاميرته صببببببببورة بعد توجيهها لمدة 

لى فنان يرغب في تجربتها، ولم يحتاجوا حتى إ أوهذا إلى إمكاني  استخدام هذه التقني  من قبل أي عالم 

 م، فكان عليهم فقط أن يحافظوا على الكاميرا ثابت  أثناء توجيهها.أن يتقنوا الرس

ل مرة بمجرد أن بدأ عرض األفالم الطويل  في دور السببينما، حيث و تم اسببتخدام الرسببوميات المتحرك  أل

رين، حيث ائل القرن العشأو ين لتقديم ورواي  األفالم، وبدأ هذا بشبكل أساسي في أو تم اسبتخدامها في العن

  The Great Train Robberyتم اسبتخدامها في األفالم كامل  الطول مثل فيلم  سرق  القطار الكبيرة  

وقببد حببدد هببذا معببايير عرض  ،1232عببام  Alice in Wonderlandوفيلم  أليس في بالد العجببائببب  

 األفالم وغيور طريقتها حتى يومنا هذا.

تم تصميمها بشكل بدائي، حيث تم صنع البطاقات يدويا  ثم تم تصويرها، واكتش  ين قد أو ويبدو أن العن

 ين التي تحتوي على نص العنوان .أو أنه  كان يتم عرض شارة البداي  في األفالم على بطاقات العن

وبحلول عشبببببببببرينيات القرن العشببببببببببرين، تطورت األمور بسبببببببببرع ح فتم إنشبببببببببباء فئ  جديدة ل فالم مع قيام 

 اآلن بإنشاء أفالم كامل  من الرسوميات المتحرك . الصناع  

تم إنشببببببببببببببباء فئبب  أفالم جببديببدة، تم من خاللهببا منح األفالم قيمبب  فنيبب  أكبر وطريقبب  جببديببدة تمببامببا  لروايبب  

القصبببببص باسبببببتخدام أشبببببكال وأجسبببببام غير مألوف  إلنشببببباء فكرة مجردة للفيلم  وتمت المطالب  باسبببببتخدام 

 مكن أن تجعل الموسيقى أكثر إثارة على الشاش .الرسوميات المتحرك   كونها ي

https://matthewmotiongraphics.wordpress.com/2013/10/27/7/
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 Norman McLarenو نورمان ماكالرين   Hans Richterوطوور الفنانون األلمانيون  هانز ريختر  

األمور بالفعل من خالل تجرب  تقنيات وأساليب جديدة طووروا  Oskar Fischingerسكار فيشنجر  أو و 

إلى مسببببتو  جديد كليا ، وتم رسببببم التصبببباميم يدويا  إلنتاج صببببور  من خاللها تأثير الرسببببوميات المتحرك 

 متحرك .

بحلول الخمسبينيات من القرن العشبرين، أحدثت الرسوميات المتحرك  تأثيرا  كبيرا  على الصور المتحرك ، 

 ومع التقدم التكنولوجي، تم إصدار تقنيات جديدة إلنشاء الرسوميات المتحرك ، وتم تطوير شارات البداي 

 في األفالم إلى مستو  جديد كليا .

أصببببببببحت الرسبببببببوميات المتحرك  مطوورة إلى شبببببببكل من أشبببببببكال الفن، فقام بعض المصبببببببممون مثل رائد 

بعمل شببببارات بداي  األفالم بمنظور جديد تماما ، وأصبببببح  Saul Bassالتصببببميم الجرافيكي  سببببول باس  

المتحرك ح حيث جعلها أكثر إثارة اعتمادا  على ل من أحدث ت ييرا  جذريا  في الرسبببوميات أو  سبببول باس  

 (.(Mckayyo, 2013 مخيلته

يات ين الرسببببببومأو وخالل هذه السببببببنوات بدا أن شببببببارة كل فيلم يجب أن تتميز عن غيرها، فأصبببببببحت عن

 رائجا  في التصميم.المتحرك  شيئا  

، وباإلضبببباف  إلى 1233ين األفالم ضببببروري  السببببتخدامها في تحديد فكرة الفيلم منذ عام أو وأصبببببحت عن

ذلك، بدا أنها تثير نوعا  من العاطف  لد  المشبباهدين وتدل على نوع الفيلمح على سبببيل المثال، اسببتخدام 

في حين أنه يتم اسببببتخدام نص أنيق مميز  الحرو  السببببوداء الكبيرة يدل على األسببببى في أفالم الرعب،

 في األفالم الرومانسي .

 نوع الفيلم يشببببببببببه الممثلين بالنسبببببببببب  لي  فإنه يمتلك خصبببببببببائص  -:Kyle Cooperيقول  كايل كوبر  

ل تصبببببببميمها حتى أنتج أو خاصببببببب  به، وعندما كنت أصببببببب ر سبببببببنا ، كنت أختار كلم  من القاموس ثم أح

 تصميم يمثل معنى الكلم  .

https://matthewmotiongraphics.wordpress.com/2013/10/27/7/
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كان اسبتخدام الرسوميات المتحرك  في شارات األفالم شيء إلزامي، وأصبحت  -: Friz Frelengيقول 

 شارات األفالم هي الشيء الرئيسي الذي يستخدم فيه الرسوميات المتحرك .

 إن شبببارة الفيلم تشببببه اإلطار المحيط بلوح ح يجب أن يعزز ويعلق على ما  -: Walter Murchيقول 

وينبمه المشببببباهد ويحذره من التأثيرات العاطفي  وأفكار القصببببب  واألسبببببلوب البصبببببري الذي  هو في الداخل،

 سيتم رؤيته في العمل نفسه .

بشببكل كبير في الخمسببينيات والسببتينيات من القرن  rostrum cameraوتم اسببتخدام كاميرا ذات منصبب  

رة الكاميرا ألسببببفلح لتكون مقابل الصببببو العشببببرين إلعطاء حرك  فعوال  للرسببببوميات، حيث تم وضببببع اتجاه 

 ين أعلى الفيلم للتنقل فيما بينها. أو المتحرك ، ثم تم وضع العن

 .  ين نحو الكاميراأو ولتقريب الرؤي  أكثر، أبقي الفيلم ثابتا ، بينما تتحرك الطبق  ذات العن

و إلين   Saul Bass واسبببتمر إجراء اختبار على تقنيات الرسبببوميات المتحرك  الجديدة، فقام  سبببول باس

 Capeالفتبب  مكتوب عليهببا  بتكبيرCape Fear في افتتبباح فيلم خليج الخو   Elaine Bassببباس  

Fear  على جهازXerox وباسببببتخدام صببببندوق نفايات للقطط، وضبببببعت  إلين  الحبر في الماء لجعله ،

 Jonباسببببببببتخدام مجف  شببببببببعرأكثر انعكاسببببببببا ، وغمرت الالفت  في الماء ثم قامت بعمل موج  في الماء 

Krasner 
المتحرك  أكثر تقدما  من أي وقت مضببببببببىح حيث يتم اآلن  بحت الرسببببببببومع عصببببببببر الكمبيوتر، أصببببببببوم

حرك  بسبببببرع  المت وحتى يومنا هذا، تطورت الرسبببببوم اسبببببتخدامها في البرامج التلفزيوني ، منذ التسبببببعينيات

وعبر أجهزة الكمبيوتر، ومع التقبببدم التكنولوجي، أصبببببببببببببببحنبببا قبببادرين على تخطي العوائق بببباسببببببببببببببتخبببدام 

في ذلببك الوقببت كببان  ، المتحركبب في تبباريخ الرسببببببببببببببوم 9115عببام الرسببببببببببببببوميببات المتحركبب  أين مببا كببان 

، فقد التجارييتطور بسبرع  ليصببح أداة أسباسبي  لتصبميم معظم أقسام الفن  Apple Macintoshجهاز
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ذلك الجهاز طريق  تصببببميم المشبببباريع، حيث اسببببتبدلت األشببببياء الملموسبببب  التي تسببببتخدم في عملي   غير

 اللصق ببدائل على الجهاز مما يعطي المزيد من الدق  والشمول لفتح آفاق جديدة لنهج التصميم. 

لقد كانت مسبببببببببأل  وقت فقط قبل أن يبدأ هذا النوع من التكنولوجيا في ت يير طبيع  التصبببببببببميم بإضببببببببباف  

وأجهزة  Macكببانببت هبذه التكنولوجيببا موجودة وأصبببببببببببببببحببت أجهزة  1222إمكبانيبب  الحركبب  فيببه، ففي عببام 

زال تق  ت الكمبيوتر الشبببخصبببي  أكثر قوة وسبببرع ، في حين أن الكثير من المجاالت األكاديمي  كانت ال

موق  المتفرج في تكنولوجيا التصبميم، فتم تصببميم البرمجيات الموجه  للرسبومات لتحظى بنفس السببرع  

ولتحقيق االقتصبببببببببببببباد في اإلنتبباج، ومكونببت بعض هببذه التطبيقببات التي تم تطويرهببا لتحرير أفالم   فيببديو 

 مله.والرسومات المتحرك  أي مصمم خبير في الكمبيوتر أن يطبق الحرك  في ع

، حيببث تم Directorبرنببامج  Macromediaوفي نفس الوقببت أنتجببت شببببببببببببببركبب  البرمجيببات الجببديببدة 

تصبببببببميمه حول اسبببببببتخدام الحركات في الطبقات والخاليا مما يسبببببببمح بمزج األنواع مع الرسبببببببومات التي 

 .  Photoshopو  Adobe Illustratorطورها المستخدم والتي يمكن استيرادها من برامج خارجي  مثل 

للمصببممين بإعادة تصببور األنواع  PhotoShopو  llustratorائل التسببعينيات، سببمح برنامجي أو ومنذ 

 التي يمكن استخدامها، وبالتالي إعادة تعري  مظهره الجرافيكي. 

 1222عام  Berners-Leeوبحلول منتصببب  التسبببعينات، تم نشبببر شببببك  الويب العالمي  التي اخترعها 

، وحققت نموا  هائال  مع تقديم معايير Compuserveو  Prodigyمن قبل المتصببببببببببببفحات البدائي  مثل 

  Americaو 1222عام  Microsoft Internet Explorerاالتصبببببباالت التي تم تسببببببويقها بواسببببببط  

، ولكن أسسه تعود إلى 1227في عام  Netscape Communicator، وقد ظهر متصبفح 1221عام 

 .1222عام 

تم اكتشبببا  شبببيء آخر أكثر أهمي ، والذي يمكن القول أنه أسببباس التصبببميم المتحرك  9115وفي عام  

حيث كان يحظى باهتمام العالم، ولكن بعيدا  عن كون التصبببميم المتحرك جزءا  من تكنولوجيا الكمبيوتر، 
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ثالث  عموال  ث عثرفقد تم اسبببتخدام أقل ما يمكن تصبببوره من التكنولوجيا البدائي  في هذا االكتشبببا ، حي

الفرنسببببببببببي على  Ardecheفي عمق كه  في منحدر في وادي  Jean-Marie Chauvetحفر بقيادة 

مئبات من اللوحبات والنقوش المحفورة في الجبدران الصببببببببببببببخريب ، ويعتقبد أن هبذه اللوحبات هي أقدم ما تم 

بالكامل في  After Effects Abode، تم اسبببتخدام برنامج 1222وبحلول عام  العثور عليه حتى اآلن

 Adobe عي ، كما كان يتم اسبببببتخدام برامج التصبببببميم ثالثي  األبعاد مثلذاصبببببنع رسبببببوميات الحرك  اإل

Dimensions و Pixar's Typestry و Specular Logo Motion .على نطاق واسع 

Mckayyo, 2013).) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://matthewmotiongraphics.wordpress.com/2013/10/27/7/
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 أنواع التصميم الجرافيكي المتحرك .3

 
 وأكثر همأ على للحصول بالسعي الباحث  قامت المتحرك، الجرافيكي التصميم أنواع تعدد من بالرغم

 وشرحها ذكرها موسيت الجرافيكي، التصميم عالم في وظهورا   انتشارا   المتحرك الجرافيكي التصميم أنواع

 يلي: كما حقها بإيفائها يساعد بما وافيا   شرحا  

  :Explainer Video التوضيحي الفيديو .9

 أمور، دةع في استخدامه يمكن حيث المتحرك  للرسوميات شيوعا   األكثر األنواع أحد النوع هذا يعتبر

 لتقسيم اتالحرك تستخدم ثم المعقدة، المواق  أو العمليات مع تتعامل التوضيحي  الفيديو مقاطع فإنو 

 لعملا عرض الطريق  هذه في يمكن حيث كامل ، الصورة لعرض بها التحكم يمكن أجزاء إلى العملي 

 التجاري . والعالم  األشخاص بين عاطفي تواصل إنشاء على لتعمل  قص  رواي  شكل على

 البحث نم بدال   ما منتج عن فيديو مشاهدة نيفضلو  فهم العصر، هذا في عام بشكل كسالى، الناس إن

 قص  طريق عن المنتج أو المبيعات يعرض أن للفيديو يمكن حيث الويب، موقع على معلوماته عن

  المنتج. أرباح خاللها من تزيد وجذاب  عاطفي 

 

 :Product Marketing المنتجات تسويق .0

 طرق نم متنوع  مجموع  أيضا   يظهر لكنه التوضيحي، الفيديو قسم تحت النوع هذا يندرج أن يمكن

 لىع النوع هذا يركز بينما المفهوم، على التوضيحي الفيديو يركز حيث المتحرك ، الرسوميات استخدام

  المنتج.
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 أيضا ، لمنتجا استخدام كيفي  توضح أن يمكن ولكن فقط، المنتج عن قص  لسرد ليس رائع  طريق  وهذه

 سومياتالر  دور يأتي وهنا التوضيح، من مزيد إلى وتحتاج معقدة نستخدمها التي المنتجات فبعض

 إلكتروني . أو ملموس  كانت سواء التوضيح في كبير بشكل تساعد أن يمكن حيث المتحرك 

 

  :Animations UI المستخدم واجه  حركات .3

 قنياتت استخدام تم ولقد رائع ، مهارة تعد العمل في لي و األ النماذج على حرك  إضاف  على القدرة إن

 ما شيء ينزلق أن يجب كي  أو قائم ، تحريك كيفي  فهم على اآلخرين لمساعدة المتحرك  الرسوميات

 الخارج. أو الداخل إلى

 بشكل تحركم رسومي فيديو مقطع إنشاء يمكن حيث المنتج، تسويق فئ  مع الفئ  هذه تتداخل أن يمكن

 .غيره من شهرة أقل المتحرك  للرسوميات االستخدام وهذا المنتج، مستخدم واجه  باستخدام كامل

 

 :Icons األيقونات .4

 يمكن فإنه ،CSS و  SVG رسوميات وجود مع واآلن الموقع، واجه  لتحسين رائع  الطريق  هذه إن

 الموقع. يبطئ ال لكي ص ير مل  بحجم المذهل  المتحرك  التأثيرات بعض إنشاء

 

 :Logos الشعارات .5

 البهج  جلبت المتحرك  فالرسوميات ،البقي  على تتميز أن على التجاري  العالم  النوع هذا يساعد أن يمكن

 التجاري . للعالم  اإليجابي  سيعكس وهذا المنتج، شعار إلى
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 :Films Short القصيرة األفالم .6

 بسيط ، ميمتص وعناصر أشكاال   تحتوي عندما القصيرة األفالم في المتحرك  الرسوميات استخدام يفضل

  تفصيال . أكثر عناصر على عادة   القصيرة األفالم تحتوي عندما الحركات تستخدم بينما

 

 

 :TV and Movies on Titles والتلفاز( األفالم )في ينأو العن .7

 ينأو عن شاءبإن باس   سول المشهور المصمم قام فقد المتحرك ، الرسوميات بداي  كانت هذه أن المعتقد من

 المتحرك . الرسوميات باستخدام المشهورة األفالم من للعديد

 

 :Presentations التقديمي  العروض .8

 نأ ويمكن ،التقديمي العرض في والصور النص إلى حرك  بإضاف  Keynote مثل البرامج بعض تسمح

 النوع هذا برويعت جاذبي ، أكثر التقديمي العرض جعل في المتحرك  المفاهيم أو البياني  الرسوم تساعد

 شهرة. األنواع أقل من أيضا  

 

 :Infographics البياني  الرسوم .1

 لنوعا هذا يساعد أن يمكن كما المهم ، المعلومات لتحديد وعناصرها البياني  الرسوم تحريك يمكنك

 مياتوالرسو  الحركات إنشاء يكون وغالبا   ال ،أو  قراءتها يجب التي المعلومات متابع  على األشخاص

 فيديو إلى انيالبي لرسما تحويل أيضا   ويمكن جاذبي . يعطيها أمرا   التفاعلي  البياني  للرسوم المتحرك 

 توضيحي.
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 :Graphics Broadcasting الحي البث رسوميات .92

 هذه وتستخدم ،الرياضي  األحداث أو األخبار محط  في المعروض  الرسوميات النوع هذا يتضمن

 الخط رؤي  ويمكنك NFL لعب  تشاهد عندما ذلك على األمثل  ومن أيضا ، المباشرة للعروض الرسوميات

 أسماء على حرك  إضاف  عند اإلخباري  األحداث في أو حقيقي وكأنه الملعب أرض على الموجود األصفر

 يتحدثون. الذين األشخاص

 :GIFS الرسومات نسق .99

 ويمكن كذلك. تكون أن يمكن ولكن متحرك ، رسوميات عن عبارة GIF رسوميات تكون أن يجب ال

 يساعد أن نيمك حيث اآلن، بشعبي  تحظى التي االجتماعي  الشبكات ذلك في بما منصات بعدة استخدامها

 .,Ashby) 2016 ( الصحيح بالشكل استخدامه تم إذا خاص  غيره عن منشورك يتميز بأن النوع هذا

 

 في التصميم الجرافيكي المتحرك لمشهدأشكال انتقال ا .4

Brand  التجاري  العالمات وترويج التوضيحي  الفيديو مقاطع في المتحرك  الرسوميات تستخدم

Promoting األفالم ينأو وعن Titles Movie المستخدم خبرة ومجالي UX  المستخدم وواجه UI 

  الوسائط. من وغيرها

 والرسوم صالنصو  استخدام إلى باإلضاف  والحرك  الجرافيكي التصميم بين المتحرك  الرسوميات وتجمع

 لالهتمام. ومثيرة مختصرة بطريق  نسبيا معقدة فكرة لوص  الصوتي  والوسائط البياني 

 وبشكل طالق ب القصص لسرد تستخدم كونها المتحرك  الرسوميات في مهم بدور الحرك  انتقال عملي  تقوم

 أنها إلى وباإلضاف   فورا ، منها الرئيسي  الفكرة وفهم المعلومات قيتل على الجمهور تساعد حيث بسيط،
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 الجمهور همف يتأثر أن يمكن العملي  هذه وجود دون ومن القص ، سرد لتحسين الَمشاهد بين الربط تعزز

  سيء. بشكل وتجربتهم للقص 

 أشكال أربع  عن مفصول شرح يلي وفيما المتحرك ، الرسوميات في الحرك  انتقال لعملي  كثيرة أشكال هنالك

 الحرك : انتقال لعملي 

 Transition Shape األشكال بواسط  الحرك  انتقال .9

 أجل من ارجللخ أو بالكامل الشاش  لتم  للداخل والعضوي  الهندسي  األشكال تكبير الشكل هذا في يتم

 إلى الستارة سحبتُ  المشهد ينتهي فعندما المسرح  ستارة بمثاب  األشكال تكون حيث التالي، للمشهد االنتقال

 استخدامه يمكن حيث االستخدامات متعدد النوع هذا ويعتبر خلفها، التالي المشهد إلى االنتقال ليتم األسفل

 سيناريو. أي في

 

   Xia Runyu  المصمم األشكال، بواسط  الحرك  انتقال على مثال (9) شكل

Link 

 

 

http://www.runyuxia.com/
https://miro.medium.com/max/1400/1*mqyCVPkTNiAi3oJzAHH88Q.gif
https://miro.medium.com/max/1400/1*mqyCVPkTNiAi3oJzAHH88Q.gif
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 Transition Shape Geometry الهندسي  األشكال بواسط  االنتقال (أ

 من آلال ا إنشاء ويمكن والمضلوع، والمعين والمستطيل الناقص القطع الهندسي  األشكال هذه تتضمن

 وغيرها. والتدوير التحجيم عمليات دمج طريق عن الشكل هذا في التركيبات

 

 

  

   Koonwat Panop  المصمم األشكال، بواسط  الحرك  انتقال على مثال (0) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/1400/1*sFqtTr_O8FFMxjabAHjkwA.gif
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 Transition Shape Organic  العضوي  األشكال بواسط  االنتقال (ب

 يضي  أن ويمكن لل اي  فعاال   واالنفجارات والدخان السوائل مثل العضوي  األشكال بواسط  االنتقال يعتبر

 المرئي . للصور كبيرة ميزة

 

   Xia Runyu  المصمم العضوي ، األشكال بواسط  االنتقال على مثال (3) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.runyuxia.com/
https://miro.medium.com/max/1400/1*I5Vhebdk2YjmlwQmzoV9oA.gif
https://miro.medium.com/max/1400/1*I5Vhebdk2YjmlwQmzoV9oA.gif
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 Transition Mask القناع بواسط  الحرك  انتقال .0

 التالي. لمشهدا إلى لالنتقال كقناع معيون شكل استخدام يتم حيث السابق  للشكل مشابها   الشكل هذا يعد

 القناع. تطبيق مالاكت قبل التالي المشهد إلى االنتقال خالله من يتم ألنه وفعاال   مختصرا   النوع هذا ويعتبر

 

 
   Koonwat Panop  المصمم القناع، بواسط  الحرك  انتقال على مثال (4) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/1400/1*ogiQK3TrYCndimJI7ax0qQ.gif


27 

 

 

 Transition Movement Camera الكاميرا  حرك بواسط  االنتقال .3

 -تتضمن: طرق بخمس  الكاميرا تحريك طريق عن الشكل هذا في الحرك  تتم

 بواسط  تقالاالنو  للخارج المشهد تص ير بواسط  االنتقالو  للداخل المشهد تكبير بواسط  الحرك  انتقال

 بوساط  قالاالنتو  العمودي والمحور البانورامي  الحرك  بواسط  االنتقالو  االتجاهات بكاف  الكاميرا تحريك

 محصورا   يكون ال حيث نسبيا ، حرا   المتحرك  الرسوميات في راالكامي تحريك ويكون للكاميرا. الكامل التحريك

 الشكل هذا يف ويمكن األبعاد. ثنائي  المتحرك  الرسوميات في الحرك  أشكال نناقش كوننا التصوير ي أو بز 

 كحرك  تبدو هالجعل فقط المتحرك  الرسوميات تصاميم تحريك يمكننا بل الكاميرا، تحريك يتم ال أن أيضا  

 يمكننا حيث واقعال في الكاميرا بتحريك مقارن    فاعلي  أكثر الشكل هذا في الكاميرا حرك  وتعتبر يرا،الكام

 .الشكل هذا أنواع من نوع كل واستخدامات خصائص يلي وفيما األبعاد، ثنائي بتدوير تحريكها
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 Transition In Dolly للداخل المشهد تكبير بواسط  االنتقال (أ

 عنه. مختل  آخر مشهد داخل موجود مشهد لتكبير الشكل هذا يستخدم

 

 

   Morinaga Rafael المصمم، للداخل، المشهد تكبير بواسط  الحرك  انتقال على مثال (5) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/1400/1*QsIKj2Py3sOJNvLK7v1keQ.gif
https://miro.medium.com/max/1400/1*QsIKj2Py3sOJNvLK7v1keQ.gif
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 Out Dolly  للخارج المشهد تص ير بواسط  االنتقال (ب

 يكون قدو  الرئيسي، المشهد عرض يتم لكي للخارج المشهد من ثانوي جزء لتص ير الشكل هذا يستخدم

طار المشهد في البداي  إطار بين اختال  هنالك  يؤدي مام الشكل، هذا في األحيان بعض في النهاي  وا 

 كامال . مشهدال عرض عدم عند الجمهور فضول زيادة إلى

 

 

  Sin Oliver المصمم للخارج، المشهد تص ير بواسط  الحرك  انتقال على مثال (6) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/800/1*OOnxjeHKb85kcIelmRw-QQ.gif
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 /Transition Pedestal Truck االتجاهات بكاف  الكاميرا تحريك بواسط  االنتقال ج(

 )ل على رأسيا   أو trucking النوع هذا ويسمى لليسار( أو لليمين ) أفقيا   الكاميرا تحريك الشكل هذا يتضمن

 حرك ال انتقال عملي  إتمام وهو نفسه، لل رض النوعان ويستخدم  pedestal النوع هذا ويسمى ل سفل( أو

  رأسي . أو أفقي  كانت سواء

 الفاصل لي طي عنصر أو جسم استخدام يتم حيث المجسودة المشاهد في لالنتقال أفقيا   الكاميرا تحريك ويتم

 بنجاح. االنتقال حرك  تكوين ليتم المشهدين بين

 

 

   Xia Runyu المصمم ،االتجاهات بكاف  الكاميرا تحريك بواسط  الحرك  انتقال على مثال (7) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.runyuxia.com/
https://miro.medium.com/max/800/1*OOnxjeHKb85kcIelmRw-QQ.gif
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 Transition Tilt & Pan  العمودي والمحور البانورامي  الحرك  بواسط  االنتقال د(

 لو األ النوع مزج طريق عن المشهد من واسع  منطق  ومسح الرؤي  أفق لتوسيع الشكل هذا استخدام يتم

 ألبعاد ا ثالثي  طبقات تدوير مع العضوي ( أو الهندسي  األشكال بواسط  الحرك  )انتقال األشكال من

 .4D Cinema مثل االنتقال من النوع هذا إلنشاء األبعاد ثالثي  برامج استخدام ويمكن

 

   Lazeski Mark المصمم ،العمودي والمحور البانورامي  الحرك  بواسط  الحرك  انتقال على مثال (8) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/1400/1*XUf3ni4i-VNEAaGhykJo9w.gif
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 Movement Camera Comperhensive  للكاميرا الكامل التحريك بوساط  االنتقال  ه(

 واألماكن. اللقطات مختل  لعرض استخدامه يتم حيث ومتنوع النطاق واسع الشكل هذا يعتبر

 

 

  Morinaga Rafael المصمم ،للكاميرا الكامل التحريك بواسط  الحرك  انتقال على مثال (1) شكل

Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miro.medium.com/max/1400/1*O21glf6lzHyVRsVzjLA-jA.gif
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 Transition Transforming التحول بواسط  االنتقال  (و

 جذاب  رئي الم الصور يجعل أن الشكل لهذ ويمكن ،التقليدي  الحرك  انتقال أشكال من الشكل هذا يعتبر

 هذا في ويتم م.التصمي في وحكمته لمخيلته المصمم استعراض من جزءا   يعتبر حيث ،الفعو  بشكل ومدهش 

 على النتقالا في مبدأه وينص ،يليه الذي المشهد في آخر عنصر إلى مشهد في عنصر من االنتقال النوع

 .المعنى أو الشكل أو اللون كان سواء العنصرين بين الشبه وجه استخدام

 

 

   IV  المصمم التحول، بواسط  الحرك  انتقال على مثال (92) شكل

Link 

 

 بشكل لمنفذةا الَمشاهد يربط حيث المتحرك ، الرسوميات في األهم العنصر االنتقال يعتبر النهاي ، وفي

  ,Xia). (2018لالهتمام مثير بشكل للمشاهدين عرضها ليتم سلس

 

 

https://miro.medium.com/max/1400/1*Q8LczR7adZ_A31TG80OsZg.gif
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 االجتماعي التواصل وسائل

 

 مفهوم وسائل التواصل االجتماعي .5

 لمعلوماتا ومشارك  إلنشاء الكمبيوتر باستخدام مطوورة تقنيات عن االجتماعي التواصل وسائل تعبمر

 التواصل ائلوس فإن التعري ، ينص وكما افتراضي . وشبكات مجتمعات عبر األخر  والتعابير واألفكار

 تحديثات أو  ويكبيديا إدخاالت كانت سواء واألفكار، المعلومات وتبادل إنشاء حول تدور االجتماعي

 توزيع برنامج في المشاهير ارتداه ما أو المذاق رائع  حلو  أو المفضل القدم كرة قيفر  حول فيسبوك

 بشكل النموب بدأ اإلنترنت، عبر بهم الخاص والمهني الشخصي المحتو  األشخاص أنشأ أن وبعد الجوائز.

 هذا اتمشاهد زيادة معو  ،واألهمي  الكمي  ناحي  من المؤسسات أو الشركات تنتجه الذي بالمحتو  يقارن

 واألهمي . الكمي  حيث من االجتماعي التواصل وسائل ازدادت الوقت، بمرور محتو ال

 عدد يزداد حيث محددة، بأمور مختص ال المطبوعات مرتب  في الشخصي  المدونات معظم وأصبحت

 اراألخب ت طي  فإن ،االجتماعي التواصل وسائل منصات من األخبار على يحصلون الذين األشخاص

 مما الجتماعي ا التواصل وسائل إلى والتلفزيون ع ذاواإل التقليدي  الطباع  من الزمن بمرور انتقلت هاونشر 

قين فرص يقلل  إلعالما وسائط إلى الوصول في  العام  العالقات ومتخصصي اإلعالن ووكاالت المسوم

 واصلالت وسائل على األخبار مشاهدة إلى كبير بشكل يتجهون العالم حول فالمشاهدين التقليدي ،

 االجتماعي.

 عليها مدنعت أصبحنا فقد األخبار، مشاهدة في االجتماعي التواصل وسائل على اعتمادنا إلى وباإلضاف 

 كل من هأن 0297 عام في Center Research Pew علنأ حيث المعلومات، إلى الوصول في أيضا  

 للمعلومات أساسي كمصدر االجتماعي التواصل مواقع يستخدمون %94 نسب  هنالك أشخاص 92
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 لجمع األشخاص يتصفحه الذي WikiLeaks وموقع Wikipedia موقع ذلك على األمثل  ومن واألخبار.

  المعلومات.

 لوجياالتكنو  ازدهار أن مالحظ  المهم من ولكن بالتواصل، أكثر تميه مجتمعا   أصبحنا اآلن أننا ويبدو

 دائما   تماعي االج التفاعالت كانت فقد ،االجتماعي التفاعل في رغبتنا زيادة في السبب هو يسل الجديدة

 عم للتواصل اجتماعي  شبكات إلى بحاج  البشر يكن لم حيث ،الحاضر أم الماضي في سواء موجودة

  التكنولوجيا. وجود دون المجتمع في االجتماعي للتواصل طرق ا  دائم وجدنا قد أننا إذ بعضهم،

 يمكن شبكاتو  مجتمعات أنشأت التي وبرامجها تطبيقاتها هو مختلف  االجتماعي التواصل وسائل يجعل ما

 بعض ارتأش وقد نريده، الذي الوقت وفي الواقع، على وكأنها االجتماعي  العالقات ترابط  تحقيق فيها

 تعاط  طلبيت ألنه االجتماعي التواصل وسائل خالل من االفتراضي التواصل فضلن قد أننا ىإل األبحاث

 .أقل إدراكي ومجهود أقل

 عند تىح أو اإلنترنت ختراعا عند اإلنترنت عبر االجتماعي  التعليقات في الكبير االزدهار يحدث لم

 .Web 2.0 إلصدار واإلمكانيات الميزات تطور مع ازدهر بل ،العالمي  الويب شبك  من لو األ اإلصدار

 صمم كما  ،قميالر  بالكتيبات أشبه كانت لكنها بها الخاص  ويبال صفحات والمؤسسات الشركات أنشأت إذ

 لتصميما نفس على ستبقى أنها خططوا التي بأعمالهم الخاص  الويب مواقع اإلعالن وشركات المسوقون

 الواحد رنلقا من لىو األ القليل  السنوات في ت يير حدث ولكن عليها، بالنشر وقاموا قادم  سنوات لعدة

 توم  المصدر مفتوح  البرمجيات مؤيمد قبل من الجذري التحول هذا تم وقد شيء، كل رغيو  والعشرون

 العالمي  الويب لشبك  شامل جديد برنامج صدارإل كتلميح 0224 عام في O'Reilly Tim ريللي أو 

  .0.2 إصدار إلى 9.2إصدار من وتحويلها

 على تقني   تعديل إجراء يتم لم بأنه Lee-Berners Tim لي  بيرنرز  تيم الويب شبك  مخترع صروحو 

 المباشر التواصل من مكنت التي JavaScript و Ajax مثل الويب متصفح تقنيات تطوير تم بل الشبك ،
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 عمواق إلى والفيديو بالصوت المتعددة الوسائط محتو  أضا  الذي Flash إلى باإلضاف  ،االتجاه ثنائي

  .الويب

 الويكي ومواقع والمدونات االجتماعي  الشبكات مواقع مثل األشكال من العديد 0.2 اإلصدار  يتخذ

 والمراجعات. والتقييمات االجتماعي  والمفضل  والفيديو الصور مشارك  مواقعو  والمنتديات

 Facebook و Periscope مثل مواقع على المباشر الفيديو بث تشملل 0.2 الويب شبك  تطوير وتم

 .Snapchat في األبعاد ثالثي  العدسات تطوير إلى باإلضاف  ،Instagram و

 بك ش يستخدمون األرضي  الكرة سكان نص  أصبح العالم، حول الويب شبكات في التطور هذا وبعد

 اماألرق هذه أن األرجح وعلى االجتماعي، التواصل مواقع يستخدمون األشخاص هؤالء من %37و الويب،

  المستقبل. في النمو في ستستمر

 Today Psychologyاليوم النفس علم مجل  في مقالته في Margalit Liraz مارجاليت   ليراز ويشير

 صبحتأ االجتماعي التواصل وسائل فإن لذلك لوجه ، وجها   التواصل من أسهل الرقمي واصل الت أن إلى

 التواصل لمواقع األشخاص استخدام ازداد الماضي ، أعوام السبع خالل أنه حيث االنتشار، واسع 

 المقبل . الخمس األعوام في النسب  هذه تتضاع  أن المتوقع ومن %032 بنسب  االجتماعي

 الهوات  اوتكنولوجي المختلف  الويب تقنيات على تعتمد االجتماعي التواصل مواقع أصبحت وبالتالي

 هذه أثرت قدو  ومناقشتها. المحتويات كاف  ومشارك  لكتاب  تفاعلي  منصات إلنشاء أساسي بشكل المحمول 

  .والمنظمات والمجتمعات األفراد بها يتواصل التي الطريق  على ملحوظ بشكل الت ييرات

2016) (Quesenberry, 
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 تاريخ ظهور مواقع التواصل االجتماعي وتطورها عبر الزمن .6

 تسهيلل تقنيات تطوير تم حيث االجتماعي، التواصل لمواقع ظهور لأو  حول اآلراء من الكثير هنالك

 9710 امع كان لها ظهور لأو  أن على األغلبي  ُيجمع ولكن البشري ، تاريخ طوال األفراد بين التواصل

  البعيدة. المسافات عبر الرسائل واستالم لنقل التيلي را  استخدام تم حيث

 تبونيز  و فيرديناند Durkheim Emile دوركهايم   إيميل األلمانيين االجتماع عالمي ويعتبر

Tonnies Ferdinand مت قرنال نفس وفي عشر، التاسع القرن اخرأو  في التواصل شبكات رواد هم 

 االجتماعي. للتفاعل كوسائل والهات  الراديو استخدام

 أشكال نم اليوم عليه هي ما إلى لتصل السنين عبر االجتماعي التواصل وسائل تطور من الرغم وعلى

 الهات  من تشارباالن وبدأت بحديث ، ليست االجتماعي التواصل مواقع أن إال الرقمي ، الوسائل فيها ُتستخدم

 phreaking phone مصطلح انتشر العشرين، القرن من الخمسينيات ففي اإلنترنت، ك شب من وليس

 في مصنوع  إلكتروني  أجهزة استخدام تم حيث محتال ، بطرق الهات  شبكات تجريب بدء إلى يشير والذي

  مجاني . مكالمات إلجراء الهات  شبك  إلى القانوني غير الوصول لتسهيل المنزل

 وسيل  األصل في يعتبر كان والذي ،اإللكتروني البريد انتشار العالم شهد العشرين، القرن من الستينات وفي

 لكن ازين،الجه كال في اإلنترنت شبك  عبر اتصال وجود مع آخر إلى كمبيوتر جهاز من الرسائل لتبادل

 يومنا في رونياإللكت البريد خدمات وتعمل .9119 عام في إال الناس لعام  متاح  اإلنترنت شبك  تكن لم

 وقت. أي في إليها بالوصول لمستقبليها يسمح مما الرسائل وتخزين استقبال على هذا

 MUD مطن انتشر حيث العشرين، القرن من السبعينات خالل االجتماعي التواصل مواقع تطوير تم كذلك

 وتقمص راضياالفت اللعب  عالم مع التفاعل لالعبين يتيح بأنه ويتميز جماعي  فيديو لعب  يمثل والذي

  والدردش . األدوار
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 تحميلو  رفع خدم  لمستخدميه النظام هذا ويتيح الفترة، نفس في BBS البيانات لوح  نظام اختراع تم كما

 الهات  عبر وصله يتم modem مودم طريق عن اآلخرين مع الرسائل وتبادل األخبار وقراءة البرامج

 ختراعا وبعد رسومات. أو ألوان على يحتوي النظام هذا نيك ولم حدة، على شخص كل باستخدامه ويسمح

BBS، المستخدمين شبك  إصدار تم Usenet  لنظام المشابه BBS، الشبك  هذه تستخدم كانت حيث 

 حيث مركزي، وغير عمومي موزع أنها هو BBS  نظام عن مختلف  يجعلها وما واألخبار، المقاالت لنشر

 GEnieو WELL من كالا  طرح تم ذلك وبعد األخبار. موجز عبر متعددة لخوادم الرسائل إرسال فيها يتم

 العشرين. القرن من الثمانينات في IRCو Listervو

 greesDe Six مثل االجتماعي  الشبكات مواقع غالبي  إنشاء تم العشرين، القرن من التسعينات وفي

 بعضهم مع يتواصلون المواقع هذه مستخدمو وكان ،MoveOnو Avenue Asianو BlackPlanetو

  اإلنترنت. شبك  طريق عن البعض

 Epinions موقع فكان الفترة، نفس في Epinionsو Blogger مثل التدوين خدمات مواقع إنشاء تم كما

 وتقييمها. المنتجات لمشاهدة ُيستخدم

 مثل المواقع من الكثير بدأت حيث ،0222 عام في كبير بدعم االجتماعي التواصل مواقع وحظيت

LunarStorm وCyworld وRyze وWikipedia ،األفراد تفاعل زيادة على ساعد مما بالظهور 

 شبكات يف الصداقات وتكوين واألفالم والتعليم الموسيقى في مشترك  اهتمامات لديهم الذين والمنظمات

  االجتماعي. التواصل

 إطالق 0223 عام في وتالها Friendsterو blog skyو fotolog من كالا  إطالق تم ،0229 عام وفي

MySpace وLinkedIn وLastFM وTribe.net، مثل المشهورة المواقع بعض إنشاء تم كما 

Facebook وDogster وMixi مثل الكبيرة المواقع وبعض 0224 عام في Yahoo وYouTube 

 .0225 في BlankSpaceو Cywordو
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 .Snapchatو Instagram مثل الحديث  االجتماعي التواصل مواقع من العديد إطالق النهاي  في وتالها

2011) Watson, Seymour, ,Kouame ,Prakasan (Edosomwan, 

 

 ائل التواصل االجتماعي في اإلعالنأهم وس .7

1. Facebook 

 ،0224 عام الويب شبك  في إصداره تم االجتماعي. التواصل مواقع أشهر من Facebook  موقع يعتبر

ضاف  شخصي مل  إنشاء من مستخدميه الموقع هذا ويمكمن  لرسائلا وتبادل معهم والتواصل األصدقاء وا 

  ل صدقاء. مباشر بث فتح لمستخدميه يتيح كما والفيديو، والصور

 ليهاع ينشر حيث به الخاص الشخصي للمل  واحدة دم،مستخ لكل صفحتان Facebook موقع في ويوجد

 أو صدقاؤهأ ينشره ما خاللها من يعرض أن يستطيع رئيسي  وصفح  النصوص، وحتى والفيديو الصور

 بها. يشترك التي الصفحات

 كاف  من األشخاص جميع يستخدمه واآلن الجامعات، طالب قبل من Facebook استخدام تم البداي ، في

 األعمار.

2. LinkedIn 

 بوظائفهم خاص  شخصيه ملفات بإنشاء لمستخدميه 0223 عام في إصداره تم الذي الموقع هذا يتيح

  أخر . مهن من أو المهن  نفس من زمالئهم مع للتواصل المهني  ومسيرتهم

 شهادة يمتلكون منهم %56 أن حيث عالي ، تعليمي  مؤهالت ذوو LinkedIn موقع مستخدمو ويعتبر

 جامعي .
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2. Twitter 

 ارك ومش قصيرة رسائل بإرسال لمستخدميه الموقع هذا ويسمح ،0226 عام في Twitter موقع إصدار تم

 الويب موقع على لصفحات روابط أو صور  أو نكت أو معلومات أو أخبار أو أفكار تتضمن ت ريدات

  حر . 082 الت ريدات هذه زأو تتج ال أن شريط 

 مستخدمي  غالبي أن إال األخر ، المواقع بعض مثل قصيرة فترة خالل رائجا   يصبح لم أنه من الرغم وعلى

 كبير. تأثير أصحاب الموقع هذا

2. YouTube 

 اءسو  الفيديو مقاطع ومشارك  وعرض بتحميل لمستخدميه 0225 عام إصداره تم الذي الموقع هذا يسمح

 الفيديو. طعمقا لنشر موقع أفضل الموقع هذا ويعتبر اإلعالم. لمؤسسات تابع  أو نفسه للمستخدم كانت

 العمري  الفئ  من  YouTube مستخدمي غالبي  فإن األخر ، االجتماعي التواصل منصات بعض ومثل

 عام(. 98-01)

2. Instagram 

 منصات من يدالعد على ونشرها الجودة عالي  الفيديو ومقاطع الصور بالتقاط لمستخدميه الموقع هذا يتيح

 عن هائل بشكل ازدهر أنه إال 0292 عام Instagram موقع إصدار تم أنه ومع االجتماعي. التواصل

 عام Facebook شرك  قبل من عليه االستحواذ وتم المحمول ، الهوات  على به الخاص التطبيق طريق

0293. 
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2. Snapchat 

 من حذفها ميت ثم قصير لوقت الفيديو ومقاطع المصورة الرسائل لمشارك  الموقع هذا األشخاص يستخدم

 إصداره تم حيث االجتماعي، التواصل منصات أحدث من الموقع هذا ويعتبر للمستخدم. الشخصي المل 

  قصير. وقت في كبيرة شعبي  على حظى لكنه ،0299 عام

(Quesenberry, 2016) 
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 اإلعالنية الحمالت

 

 اإلعالنيةتعريف الحمالت  .8

 
 وتكومن واحدا   موضوعا   أو فكرة تحمل التي اإلعالني  الرسائل من سلسل  هي اإلعالني  الحمل 

  متكامال . تسويقيا   اتصاال  

 ومعتقداتهم ارهمأفك تجميع فيها األشخاص من لمجموع  يمكن التي المنص  المتكامل التسويقي االتصال ُيعد

 منض متنوع  إعالمي  قنوات اإلعالني  الحمالت وتستخدم كبيرة، إعالمي  بيانات قاعدة ضمن ومفاهيمهم

 محددا   جمهورا   وتستهد  محدد زمني إطار

 األساسي  تركيزال نقط  وهي الترويجي ، النشاطات في سُتستقبل التي األساسي  الرسال  هو الحمل  موضوع

 التي ألخر ا التسويقي  واالتصاالت الفردي  عالناتاإل سلسل  وراء الدافع تحدد ألنها اإلعالني ، للحمل 

  سُتستخدم.

 سببب مؤقتا   معظمها يكون لكن محددة زمني  لفترة االستخدام بهد  الحمالت موضوعات تُنتج ما عادة

 .التسويقي المزيج أو المنافس  أو السوق حال  بسبب أو الفعالي  عدم مثل عوامل

 عادة دا األه هذه وتتضمن األهدا ، من مجموع  أو معين هد  لتحقيق التسويقي  الحمالت تنفيذ يتم

 تُقاسو  المبيعات. أو التحويالت معدل وزيادة ،التجاري  بالعالم  الدراي  زيادة أو تجاري ، عالم  تأسيس

 مل الح مخطط على جبي فعال . مقاييس طريق عن األهدا  هذه تحقيق في الفشل أو النجاح نسب 

 لتسويقي ا االتصاالت هي النقاط هذه فعاليتها. لضمان االعتبار بعين رئيسي  نقاط خمس أخذ اإلعالني 

 . ,Belch) (2004 التواصل ونقاط تصاالت،اال عملي  ومخطط والتمركز، ،اإلعالمي  والقنوات المتكامل ،

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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 التخطيط للحمالت اإلعالنية.  .9

 : التالى النحو على اإلعالني  للحمل   الخط نموذج وضع يتم

 عنه المعلن المنتج طبيع  تحديد .9

براز تحديد هو ذلك من والهد   أن كما ،الناإلع عليها يركز التى والقوة التميز ونقاط المنتج خصائص وا 

 اإلعالنيب  ب الحمل إلبيهم توجه الذين المستهلكين أو العمالء فئ  تحديد فى يساعد المنتج طبيع  تحديد

 عنه معلنال المنتج طبيع  مع تتناسب التى عالناتاإل نشر وسائل أو وسيل  تحديد فى أيضا   ويساعد

 اإلعالن إليهم الموجه المستهلكين أو العمالء فئ  تحديد  .0

 تصميم تالىوبال للشراء دوافعهم على التعر  يعنى اإلعالن إليهم الموجه العمالء أو المستهلكين تحديد

 لجمهبورا مبع تبتالءم التبى النبشر وسائل أو وسيل  وأيضا   عليهم للتبأثير المناسب  اإلعالني  الرسال 

  .المستهد 

  اإلعالني  الحمل  أهدا  تحديد  .3

 قا  وف المنتج وخصائص لطبيع  طبقا   وذلبك أخبر  إلى جمل  من اإلعالني  الحمل  من الهد  يختل 

 الحملب  دا أه فإن وعموما   ، االستهالكي  وعاداتهم والشرائي  السلوكي  وأنمباطهم العمبالء أو للمستهلكين

  ومنها متعددة اإلعالني 

 مخططو  مشترياتهم لزيادة المستهلكين علبى التبأثير خبالل مبن وذلك : المنتج على الطلب خلق -١ ٣

 تعود التى مزاياال بتوضبيح اهتمبام هناك يكون ولهذا لديهم الشراء دوافع االعتبار فبى يأخذ اإلعالني  الحمل 

 يادتهز  أو الطلب خلق ويمكن السلع . استعمال أو الخدم  علبى الحصول من المستهلكين أو العمالء على

 لكيسته لمن جوائز ومنح مسابقات إجبراء مثل المنتج، استعمال مرات عدد زيادة خالل من جالمنت علبى
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 حدةو  محل السلع  من جديدة وحدة إحالل خالل من أيضا   السلع  على الطلب خلبق ويمكبن أكثر، السلع 

 المنزلبى ألثباثا أو والمطبابخ انىو األ تنظي  فى للمالبس البصناعي  المنظفبات بعبض استخدام مثل مستهلك 

 وماتخص منح أو أكبر بأحجام عبوات بيبع خبالل من االستهالك زيادة يمكن أيضا   المنازل. أرضيات أو

 البقال . أصنا  فى يحدث كما سلعي  ضمن السلع  بيع أو أكبر وحدات يشتر  لمن

 تالحظن موسمي  ع السل كانت لو حتى مستمرة بصف  السلع  عن اإلعالن خالل من المبيعات زيادة يمكن

 البشتاء فترة ىف حتى السلع  هذه بشراء المستهلك إقناع لأو تح ال ازي  للمياه المنتج  المنظمات بعض أن

 لذلك. المناسب  عالناتاإل من العديد ذلك فى مستخدم 

 ترةف كل جديدة فئات جذب إلى اإلعالني  الحمل  تهد  حيث : جدد مستهلكين أو عمالء اجتذاب -٢ ٣

 ذاباجت أو الحالق  أمواس أو المالبس معين  أنواع الستخدام معين  سن فى الشباب اجتذاب مثل ي زمن

  .فعليين مستهلكين إلبى تحويلهم ويتم واألدوي  ال ذائي  السلع لبعض جدد مستهلكين

 ذلك مزايا نمو  ، معين  زمني  فترة خالل المبيعات لزيادة تمهيد  إجراء بمثاب  اإلعالني  الحمل  تعد وبذلك

  .السوق مبن تزايبد بنبصيب الفوز

 المقدم  الخدمات أو السلع من واحدة مجموع  بين الربط -٣ ٣

 تقدمه ام أو سلع من تنتجه وما المنظم  شبهرة يبست ل أن اإلعالنيب  الحمل  لمخطط يمكن الحال  هذه فى

 ،  الخدمي أو السلعي  المجموعب  نفبس من خدمات أو سلع  ترويج فى طويل  زمني  فتبرة منبذ خدمات من

 ال ازيب  يباهالم مبن أخر  أصنا  تقديم فى المنتج هذا شهرة الكوكاكوال شرك  است لت المثال سبيل على

 أخر  أصنا  بيع فى أصنافها بعض شهرة اسبت لت التبى الشركات بعض أيضا   نالحظ ، مختلف  وبأحجام

 تقدم صبحتأ ن المنزلي  الكهربائيب  األدوات مجبال فى منتجين أو منتج تقدم نتكا حيث إيبديال شبرك  مثل

 للسيارات المنتج  الشركات أيضا   . التجاري  عالقتها يحمل المكتبى واألثباث المنزلبى األثباث من العديد

 منتجات تقبدم أو ل صب ذات أخر  منتجات تقدم التجميل مواد ، المنزلى األثان ، األدويب  ، اآلليب  الحاسبات



45 

 

 

 الخدمات مجال ىف معها، المتعاملين ثق  واكتبسبت حققتها التى شهرتها مست ل  تشكيلتها تنوع أو جديدة

 لمنظمب ل يمكن خدمات من ذلك وغير التعليمي  الخدمات القانوني ، الخبدمات الطبيب ، الخبدمات المصرفي ،

 حجم وزيادة م المنظ شهرة بين الربط مزايا ومن ، شهرتها مست ل  أكبر تشكيلي  أو إضافي  خدمات تقدم أن

 الخدمات وأ السلع من تشكيلي  أو مجموع  عن واإلعالن والبيعي  اإلنتاجي  الطاقات است الل هو المبيعات

 توزع يثح اإلعالن تكالي  تخفبيض الوقبت نفبس وفى سلع  أو خدم  لكل السوقى المركز يقو  المقدم 

  .أكبر مبيعات حجم وعلى المتقدم  الخبدمات أو البسلع نمب أكبر عدد على

 معين  خدم  أو سلع  نحو المفاهيم تصحيح -٤ ٣

 يمالمفاه تلك مواجه  ينب بى ولهبذا ، مبا خدم  أو سلع  عن الخاطئ  المفاهيم بعض هنباك كانت ربما

 أو السلع  نحو الخاطئ  هيمالمفا تلك وراء األسباب يحلل أن اإلعالني  الحمل  مخطط وعلى ، الخاطئ 

 علمى لوببأس األسباب تلك يعالج وأن العمبالء أو المبستهلكين من كبير عدد بين ذلك انتشرت إذا الخدمب 

 بعض وه العبدد هذا فى األمثل  ومن ، الخاطئ  المعتقدات وتصويت علمي  بأسبانيد الحقائق ذكر خالل من

 خدماتال وبعض التأمين شركات تقدمها التى التأمين ماتوخد المصرفى الجهاز يقدمها التى الخدمات

  .األسرة تخطيط مجبال فى الصحي 

 التنافسي  الظرو  مواجه  -٥ ٣

 أكثر ماتهاخد أو سبلع مبستمرة وببصورة تقدم التى التكنولوجي  والتطورات األسبواق فبى المنافبس  ظرو 

 لوببأس ذلك بمواجه  اإلعالني  الحمل  مخطط يهتم أن إلبى يدعوا ذلك كل ، تكلف  وأقل وجودة تطورا  

 إشباع لىع وقدرة ومزايا خبصائص من الخدم  أو السلع  به تنفرد ما توضيح يمكنه ولهذا صحيح، علمى

 ردودو  المنافبسين تحركبات دراس  يهعل يجب اإلعالني  الحمل  مخطط . العمالء أو المستهلكين حاجات

 .التسويقي  ومجهوداتهم اإلعالنيب  وسياسباتهم البسوق مبن نبصيبهم ودراس  أفعالهم
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 الصنع نهائي  غير سلع  عن اإلعالن -٦ ٣

 لشراءا قرار علبى والتبأثير المستهلك حاجات إشباع فى السلع  مكونات أحد أثر اإلعالن يوضح حيث

 أو المبصر  القطن من مصنوع  بأنها والقول المالبس بعبض عبن اإلعبالن ذلك مثال ، إيجابي  بصورة

  .حافظ  مواد بها وليس طبيعي  بأنها المحفوظ  األغذي  أنواع بعبض

 شخصال مخاطب  على اإلعالني  الحمل  تركبز حيبث : البشراء قرار فى يؤثر الذ  الشخص مخاطب  -٧ ٣

 سواء اتالمنتج من كثيبر شراء قرارات متخذة بصفتها المرأة مخاطب  مثل ، الشراء قبرار فبى يبؤثر الذ 

 ،  ذائيب ال وادالم شراء قرارات متخذة فهى ، عام بشكل األسرة مبستو  علبى أو نفسها المرأة مستو  على

 من ذلك روغي ، الديكور أعمال ، المنزلي  الكهربي  واألجهزة المنزلى واألثاث الزوج ومالبس أطفال مالبس

 جلعال الالزم  األدوي  يحدد الذ  الطبيب مثل الشراء قرار على يؤثر من هناك آخر جانب من . قرارات

 خالفهو  اآلالت أو المعدات لصيان  الالزم  زيوتال أو ال يار قطبع يحدد الذ  الصيان  ومهندس المريض

 تقوي  على يعمل أن اإلعالني  الحمل  لمخطبط يمكبن : الخدم  أو للسلع  المنتج  بالمنظم  التعري  -٨ ٣

 لتلك كونتت مبا إذا الخدمب  أو السلع  تنتج التى بالمنظم  تعريفه طريق عن المستهلك لد  السلع  مركز

 جاتهبامنت على السمع  تلك وانعكاس ، معها المتعاملين لبد  جيبدة ذهبيب  صورة أو طيب  سمع  المنظم 

 وفى العام  قاتالعال تدعيم وسائل من الحال  هذه فى الحمل  وتعد حسنا   قبوال   المستهلك بنقلها وبالتبالى

 وياتومست العمبل ىفب وأسبلوبها المنظمب  عن حقيق  وبيانات معلومات حينئبذ الحملب  تبشمل الحالب  هذه

 . االقتصاد  النشاط فبى المساهم  فى ودورها نشاطها وتطور بها األداء

 األهدا  ،  تكنيكي وأخر  إستراتيجي  أهدا  إلبى تقبسيمها يمكبن حيث اإلعالن، ألهدا  آخر تقسيم هناك

 الءو  وضبمان السوق من المنظم  نصيب وزيادة على المحافظ  إلى وتسعى المد  طويل  اإلستراتيجي 

 األهدا  تلك فهى التكنيكي  األهدا  . المنظمب  تقبدمها التبى الخدمات أو للسلع العميل أو المستهلك
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 المستهلكين من دالمزي جذب بهد  القصير المد  فى الربح تقليل ذلك أمثل  ومن ، المد  قصيرة التفصيلي 

  .العمالء أو

 اإلعالني  السياسات وضع  .4

 أو وسيل  اختيار قرار اتخاذه عند عالناتاإل نبشر وسبائل بحبوث بنتبائج اإلعالني  الحمل  مخطط يسترشد

 وبالنسب  نب معي حباالت فى غيرها من أفضل يجعلها قد معين  خصائص وسيل  لكل أن وذلك ، النشر وسائل

 يل بالوس عرضال أو النشر أسعار هى الوسائل عن األساسي  البيانات أهم ومن معين  خدمات أو لسلع

 توفير تتطلب اإلعالني  الوسيل  اختيار خط  إعداد أن . اإلعالني  الوسيل  يخاطببه البذ  الجمهبور ونوع

 السوق نطاق دوتحدي ، فيهم الرسال  توصبيل المطلبوب المبستهلكين أو العمالء فئات بتحديد خاص  بيانات

 لالختيار مختلف  معايير هناك . تكراره ومعدل عالناإل استمرار فترة تحبدي وأخيرا   اإلعالن ي طيه الذ 

 فبى الكميب  يربالمعباي يتعلق فيما . نوعي  ومعايير كمي  معايير وهى المختلف ، عالناتاإل نشر وسائل بين

 المجالت أو دالجرائ مجال فى المعيار هبذا يبشير حيبث ، التوزيع معيار نجد فإننا اإلعالني  الوسيل  اختيار

 في الج را المناطق وأيضا   مجل  أو جريدة كل توزيع أرقام عن إحصاءات وهنباك المباعب  النسخ دعد إلى

 وفى . ىالعالم المستو  على أو الدول  مستو  على أو اإلقليمى المستو  على كانت سواء ت طيها التى

 وهو  المجل أو للجريدة المجتمعين القراء عدد معرفب  على يركز اإلعالني  الحمل  المخطط فإن العدد هذا

 ذلك كان سبواء المباع  النسخ عدد فى مضروبا   المجل  أو الجريدة نسخ  يقرءون الذين األفراد عدد متوسط

 الختيار الكمي  المعايير ضمن ومن . الجريدة أو المجلب  لدوريب  طبقبا   وذلك شهريا   أو أسبوعيا   أو يوميا  

 إلبيهم يصل نالذي العمالء أو المستهلكين تحديد فى التعبير هذا مويستخد الجمهور هو اإلعالني  الوسيل 

 أو تمعىمس إلى يشير الجمهور فتعببر ، والتيفزيبون الراديو منها معين  وسيل  خالل من معين إرسال

 حليلت هبى الكمي  الناحي  من الوسيل  اختيار فى الكمى الثالث المعيار . التليفزيون فى معين  فتاة مشاهد 

 الراديو ىف يذاع ما أو المجل  أو الجريدة فبى تنبشر التبى المادة بذلك ويقصد اإلعالني  الوسيل  محتويات
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 نوعي  دحديبت اإلعالنيب  الحمل  مخطط يستطيع المحتويات تلك دراس  خالل ومبن التليفزيون فى يشاهده أو

 ثالث  لىإ تنقسم فهى اإلعالني  الوسيل  اختيار فى الكيفي  المعايير . المستمعين أو المشاهدين أو القرار

 الكيفى للمعيار بالنسب  . للقياس قابلب  كيفيب  ومعايير محددة كيفي  ومعايير عام  كيفي  معايير ، أنواع

 لد  احترام من هب تتمتع وما اإلعالني  الوسيل  مستو  فى تتمثل فإنهبا العامب  الكيفي  المعايير وهو لو األ

 تقدمه فيها لتتمث فإنها المحددة الكيفي  المعايير وهو الثانى المعيار . المشاهدين أو المستمعين أو القراء

 اهدالمبش أو عالمبستم أو للقارئ التليفزيوني  القناة أو ع ذااإل أو البصحيف  مساعدة مثل مساعدات من الوسيل 

 القابل  ي الكيف المعيار وهو الثالث المعيار معلومات أوأخبار  من عموما   للجمهور يقدم فيما األمان  أيبضا   ،

 المشاهد ينفقبه ذ ال الوقت مثل اإلعالني  بالوسيل  المتعلق  األشياء بعض تحديد فبى تتمثل فإنها للقياس

  .الصح  قبراءة أو عب ذااإل سبماع أو التليفزيبون برامج مشاهدة فى

 اإلعالني  للحمل  التقديري  الميزانيات أو المالي  المخصصات تحديد .5

 هذا فى رالنظ وجهات وتختل  اإلعالنى االنفباق بحجبم يتعلبق فيما المشكالت من العديد نثار ما كثيرا  

 اإلنفاق هبذا ب بأهمي يعتقد والبعض ، العكس ير  من وهنام اإلعالنى اإلنفاق تقليص ير  من فهناك ، العدد

 وتحديد رتوفي من فالن إعالني  حمل  هناك كانبت طالما فإنه المختلف  النظر وجهات عن النظر وبصر  ،

 لإلعالن يب المال المخصبصات لتقبدير العلمي  الطرق بعض وهناك ، لتنفيذها الالزمب  المالي  المخصصات

 منها.

 المخصصات تحديد فى انتشارا   الطرق أكثر هى : المبيعات من نسب  أساس على اإلعالنى اإلنفاق -١ ٥

 المثال بيلس على قبادم عبام عن اإلعالنى اإلنفاق تقدير يتم الطريق  هذه وفى ، اإلعالني  للحمالت المالي 

 رتباطا هناك يكون حيث مزاياها لها الطريق  وهذه الماضبى، العام مبيعات من معين  نسب  أساس على ،

 الطريق  ذهه عيوب ومبن . والببساط  بالبسهول  تتميز أنها كما ، اإلعالنى اإلنفاق وحجم مبيعباتال حجم بين

 فقد إلعالني ا المجهودات زادت كلما أنه هو الصحيح هبو العكس بينما للمبيعات نتيج  اإلعالن نعتبر أننا
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 النفقات تنخفض المبيعبات خفباضان فعنبدما ، بالمرون  تتميز ال الطريق  هذه أن كما ، المبيعبات تزايد

  .اإلعالني 

 اإلنفاق تحديد يتم الطريق  هذه فى : المتوقع  المبيعات من نسب  أساس على اإلعالنى اإلنفاق -٢ ٥

 وربما ، قادمب  منيب ز  فترة فى المتوقع  المبيعات أو المستقبلي  المبيعات من معين  نسب  على بناء اإلعالنى

 اإلعالن ينب ما العالق  وضع مراعاة يتم حيبث إليها اإلشارة السابق  الطريق  من ضلأف الطريق  هذه كانت

 فى يح الصح العلمي  األسس مراعاة يتم المستقبلي  المبيعات تقدير وعند . الصحيح شكلها فى والمبيعات

 زمني  فترة فى اتبالمبيع الخاص  البيانات مراجع  ذلك ومن المستقبلي  بالمبيعات الخاص  التقديرات إعداد

 البسابق  لزمني ا الفترة فى المبيعات حجم على وتأثيراتها االقتصادي  الظرو  االعتبار فى األخذ مع سابق 

  .مستقبال   أو

 أو رسم فرض يتم الطريق  هذه فى : المباع  الوحدات أساس على اإلعالنى اإلنفاق حجم تقدير -٣ ٥

 سيارة كبل نع جنيه أل  السيارة منتج يخصص كأن تباع التى السلع وحدات من وحدة كل على معين مبلغ

 باالسترشاد ابيعه المتوقع الوحدات جمل  أسباس علبى إجمالى مبلغ تقدير يتم الحال  هذه وفى ، بيعها يتم

  السابق  بالمبيعات

 على اإلعالنى اإلنفاق حجم تقدير يتم : المنافسون ينفقه ما أساس على اإلنفاق حجم تقدير طريق  -٤ ٥

 نافسينبالم المحيطب  الظبرو  االعتببار فبى األخذ مع اإلعالني  حمالتهم على المنافبسون ينفقبه ما هد 

 أن لطريق ا هذه عيوب ومن  اإلعالني  الحمل  لبهأو تتن البذ  بالمنتج المحيط  الظرو  وأيضا   ، ومنتجاتهم

  إليها الحاج  تدعو ال قد كبيرة مببالغ فبقين قد المعلن
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 جبهابمو  علمى أساس على المخصصات لتقدير الطرق أقرب الطريق  هذه تعتبر : الهد  طريق  -٥ ٥

  : أهمها اعتبارات عدة اإلعالني  الحمل  مخطط يأخذ

  إذا المعلن على تعود التى الفائدة ومقدار تحقبق أن اإلعالنيب  الحملب  على ينب ى الذ  الرئيسى الهد 

  الهد  تحقق

 اإلعالني  والوسائل عالناتاإل على لإلنفاق تكفى التى المبالغ.  

  اختيارها تم التى عالناتاإل نشر وسائل فعالي.  

 ني اإلعال الرسال  ينقل ما عالناتاإل نبشر وسائل بين من يختار أن اإلعالني  الحمل  مخطط مهام من 

 طبقبا   اتعالناإل نشر لأو لجد الرئيسي  الخطوط وضع وعليه المناسب والمكان الوقت وفى بالتكلف 

 يرد بما لحمل ا تنفيذ شبئون على القائمون يلتزم بحيث نهائيا   إعدادا   لأو الجد يعد أو اإلعالني  للوسبائل 

  : التالي  البيانات على لأو الجد تلك وتحتو  تفصيالت من لو أالجد تلك فى

 عالناتاإل نشر وسائل أسماء  

 تفصيليا   عالناتاإل نشر مواعيد 

  إعالن لكل اإلعالنى الحيز مقدار  

 النشر وحدات أسعار.  

  (0292 الهادي، عبد)
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 أنواع الحمالت اإلعالنية. .12

  : للحمالت فئات خمس هناك

 الوطني  الحمالت: 

 عالني إ حمالت نشاءإل تكفي كبيرة ميزاني  تمتلك التي الكبر  الشركات قبل من الوطني  الحمالت تنفيذ يتم

 .كان ينماأ الجمهور انتباه جذب في وتتمثل البالد، نحاءأ جميع في رؤيتها يتم مذهل 

 

 المحلي  الحمالت:  

 خاص، سعرب وتتميز المحلي ، باالحداث ترتبط ما وغالبا معين ، منطق  في المحلي  الشركات تستخدمها

 المحلي  ض الريا لعاباأل في تشترك كانت إذا محلي  حمالت تستخدم ان الوطني  التجاري  للعالمات ويمكن

 منطق  ىعل للتركيز السعي وأ معين  منطق  في بطيئ  المبيعات حرك  كانت إذا أو االحداث من غيرها أو

 .مثال القاهرة أو الرياض أو دبي مثل الهميتها  معين 

 الخدمات حمالت : 

 يجب ذال للعمالء، الخدم  يبيع الشرك  في شخص وكل ملموس، غير شيئا تبيع نأ الخدم  حمل  وظيف 

 موظ  لك قبل من ممارسته ويتم مفهوم والترويجي  االعالني  الجهود في مايقال الخدم  حمالت تضمن ان

 شرك ال بممثل مكالم  جراءإب قيام  من للمستهلك اكثر شي واليوجد المستهد  الجمهور اتصال على

 منه ويطلب عنه، يتحدث عما فكرة اي لدي  ليس العمالء خدم  ممثل نأ ويجد الحمل  إعالنات بخصوص

 .مساعدته من يتمكن الأ ذلك من سوأواأل السؤال أو عن للبحث االنتظار

 حمالت نجاح تمديع بسطأ بعبارة أو الفم من الشفهي  االيجابيه بالكلمات الحمل  تعزيز هو الناجح عالنفاإل

 .مقدمها على كبير بشكل تتركز التي تقديم جودة على الخدمات
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 الشركات حمالت :  

 وهناك الكوكب. أو المجتمع مساعدة اجل من المنظم  أو الشرك  به تقوم شيء كل عن حمالت هي

 في ناكاتدي عصارإ ضربها التي المناطق زودت عندما )تايد( شرك  رعتها التي مثل مجتمعي  مشاريع

 .مصر في الطعام في لبنك للتبرع حمل  قادت عندما ٢٠٠٥ عام امريكا

 التجزئ  حمالت :  

 وظيف  تكمنو  المنتج . صورة  تعزيز على أو  السعر  وتر على ماإ المبني البيع الى التجزئ  حمالت تهد 

 العمالء عجابإ على الحصول وليس بسرعه وبيعها المنتجات في سعاراأل أساس على القائم  التجزئ  حمل 

 .بدعهاأ أو المنتجات جودأو  حدثبأ

 وتركيزا   داعا  بإ كثرأ التجزئ  إعالنات من النوع هذا مايكون وعادة ، المنتج صورة لتعزيز يستخدم ما وغالبا  

 حساساال على تعتمد  حاجات  منها كثرأ ما نوعا    رغبات  هي  الفئ هذه في الحاجات معظم نأل عاطفيا ،

  ( 0292 الهادي، عبد ) . والساعات كالمجوهرات لو األ المقام في بها
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 السابقة الدراسات

 من عددل ستعراضا يلي وفيما البحث، بموضوع سابق  عالق  ذات لدراسات عرض الجزء هذا يتضمن

 الدراسات: تلك

 العربية الدراسات :الأو 

 بعنوان: (،0223) أحمد هنو، دراس  .1

 " المتحركة الرسوم أفالم في التحضيرية الرسوم و اإلبداعية المرحلة "

 أفالمو  عام  بصف  السينيمائي  األفالم في اإلبداعي  المرحل  أهمي  استعراض : إلى الدراسة هدفت

 ني،الف العمل نمط على خاللها من يتحكم حيوي لدور تبؤها ومد  خاص  بصف  المتحرك  الرسوم

 إيقاعه. وسرع  العمل، توزيع اإلنتاج، حجم

 -بعنوان: (،0229) محمود عطيه، دراس  .0

 " متحركة رسوم إلى الحركة تحويل تقنية "

 تحويل قني ت ) وهي المتحرك  الرسوم أفالم في المستخدم  التقنيات من تقني  بدراس  البحث اهتم 

 متحرك ( رسوم إلى الحي الحدث أو الحي  الحركات

 ني .الف الناحي  من التحريك في المستخدم  التقني  األجزاء بعض في البحث هذا يشترك و 
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 - بعنوان: (،0213) محمود صالح، دراس  .3

 ةالعالم نحو المستهلكين اتجاهات على االجتماعية الشبكات مواقع في اإلعالني المحتوى أثر "

 " السعودية االتصاالت شركة حالة التجارية:

 إلى: الدراسة هدفت

  كاتالشب مواقع في السعودي  االتصاالت شرك  عالناتإل اإلعالني المحتو  أثر على التعر 

 التجاري . عالمتها نحو المواقع هذه زائري من المستهلكين اتجاهات على االجتماعي 

 السعودي  تاالتصاال شرك  إعالنات لمحتو  المستهلكين تقييمات في فروق هناك كأنت إذا ما تحديد 

 نسج عوامل باختال  التجاري  عالمتها نحو اتجاهاتهم وكذلك االجتماعي  الشبكات مواقع على

 المواقع. هذه زائري من المستهلكين وجنسي  وتعليم وعمر

 للشرك ، ي التسويق االستراتيجيات إعداد في المساهم  تستهد  التي التوصيات من مجموع  تقديم 

 ابي يجإ اتجاهات تكوين في يساهم بما االجتماعي ، الشبكات مواقع في الترويجي نشائها وخاص 

 تعزيز يف المساهم  ثم ومن للشرك ، التجاري  العالم  عن المواقع هذه زائري من المستهلكين لد 

 التنافسي . قدرتها

 التالية: النتائج إلى الدراسة خلصت

  ماعي االجت الشبكات مواقع في السعودي  االتصاالت شرك  إعالنات محتو  بين العالق  معنوي 

 وجبم تأثير وجود بمعنى التجاري ح عالمتها نحو الموقع هذا زائري من المستهلكين واتجاهات
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 الزائرين هؤالء رتأث في بالت ير تفسيره يمكن التجاري ، العالم  نحو االتجاهات على اإلعالن لمحتو 

 .عالناتاإل بمحتويات

 الجتماعي ا الشبكات مواقع زائري المستهلكين من اثنواإل الذكور بين إحصائيا   دال  فروق جودو  عدم 

 كذلك و لمواقعا هذه في السعودي  االتصاالت شرك  عالناتإل اإلعالني للمحتو  تقييماتهم في سواء

 سواء – الدراس  مجتمع مفردات نأل ذلك يرجع وقد للشرك ، التجاري  العالم  نحو اتجاهاتهم في

نو  ذكورا   واانك  الحصول يف أساسي بشكل االجتماعي  والشبكات ترنتناأل شبك  يستخدمون – اثا  ا 

 بيعيا  ط يكون لذا، غيرهم، مع االجتماعي التواصل أو الترفيه أو األخبار متابع  أو المعلوم  على

 لشرك .ل التجاري  العالم  نحو اتجاهاتهم في وكذلك ،اإلعالني للمحتو  تقييماتهم في تقاربهم

  قييماتهمت في االجتماعي  الشبكات مواقع لزائري المختلف  العمر مستويات بين فروق وجود عدم 

 لد  نياإلعال المحتو  تقييمات اختال  عدم ويرجع السعودي ، االتصاالت شرك  إعالنات لمحتو 

  إعالني تبمحتويا ختلف الم العمري  الفئات استهدا  لتأو ح الشرك  أن إلى المختلف  العمر فئات

    .عالناتاإل عن العمري  الفئات لكل متقاربا   طباعاان يعطي مما األعمار، مختل  تناسب
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 - :بعنوان (،0219) ريهام الجندي، دراس  .4

 " االجتماعي التواصل مواقع على اإلعالن في المتحرك جرافيكنفو اإل  فن توظيف"

 إلى: الدراس  هدفت

 في جودتهاو  السلع مميزات على للتعر  اإلعالن مجال في حديث  تقني  المتحرك اإلنفوجرافيك فن أن

 التواصل. صفحات على زمن اقل

 :التالي  النتائج إلى الدراس  توصلت

 يستخدم ذيوال العصري المستهلك إلى للوصول ممتازة  إعالني وسيل  المتحرك جرافيكنفو اإل نإعل 

 الرقمي . الوسائط

 رك ،المتح الرسوم فمنها: متحرك  عديدة بأشكال جرافيكنفو اإل فن في اإلعالن وظي ت يمكن 

 شيق . بصري  اتانلبي المصورة والقصص

 المنتجات عن اإلعالن مستو  على سواء كبير اقتصادي مردود وله ممتازة سريع  أداة جرافيكنفو اإل 

 .اإلعالن صناع  على تعود التي االقتصادي  العائدات أو والخدمات
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 األجنبية الدراسات ثانياا:

6. Ryan, Mott (2009) study titled: 

 

"Music in motion : the synthesis of album design and motion 

graphics for downloadable music" 

 

 إلى: الدراسة هدفت

 إنتاج شركات نأل المتحرك  والرسوميات الصوتي  التسجيالت ألبومات أغلف  تصميم بين مزيج إنشاء 

 تجرب  للمستمع يوف رون وال لصالحهم الحالي  التكنولوجيا يست لون ال الصوتي  التسجيالت ألبومات

 مرئي  ملحقات إنشاء  إلى المتحرك  الصور مع الموسيقى لدمج السابق  التجارب أدت فقد متكامل  

 للمستمعين. ملهم  غير

 المستمع  على العاطفي والتأثير السرد طريق  لتعزيز الصوتي  والوسائط المتحرك  الصور دمج 

 كرةبف ل ص وذات لالهتمام المثيرة و والمتناسق  المترابط  الصور من سلسل  إنتاج إلى باإلضاف 

 العملي . هذه في ستستخدم التي المتحرك  الصور لمجموع  ليأو  نموذج لصنع الصوتي  الوسائط

 إلى: الدراسة توصلت

 لرسومياتا وتطبيق الموسيقيين مع أجريت التي والمقابالت الدراسات من العديد إلى بالرجوع أن ه 

 ألشخاصا غالبي  أن حيث دراس  ال أهدا  غالبي  تحقيق تم أن ه ات ضح الدراس   هذه في المتحرك 

 سيقي .المو  تجربتهم من حس نت قد المتحرك  الرسوميات أن   على اتفقوا الدراس  شملتهم الذين

 على أن الواضح من وكان باالزدياد  األلبومات من المستمعين توقعات استمرت أنه ات ضح 

 األلبومات. في الحديث  لوجياالتكنو  توظي  طريق عن التوقعات هذه بتلبي  االستمرار الموسيقيين

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AMott%2C+Ryan.&qt=hot_author
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7. Wail, Al Hamid (2009) study titled: 

 

"Moarabesque: the essence of Arabia: a motion graphics piece that 

promotes the diverse Saudi Arabian arts and culture" 

 

 إلى: الدراسة هدفت

 متعددة فع ال   كأداة استخدامها ليتم خصيصا   مصمم  متحرك  عربي  لرسوميات فيديو مقاطع إنشاء 

 طريق نع والدين المعماري  والهندس  الفن خالل من المتنوع  السعودي  الثقاف  لترويج الوسائط

 اإلسالمي. والنمط العربي  الزخرف  تطبيق

 خاص    اإلسالمي و  الثقافي  المسلمين لقيم بالنسب  لل اي  المهم  المرئي  األيقونات من مجموع  تقديم 

 هذه ظهرستُ  حيث المتحرك   الرسوميات فيها مستخدم فيديو مقاطع طريق عن العربي الوطن في

رة إسالمي  ثقاف  بأن ها العربي  الثقاف  مزايا األيقونات  غني  وهي بي العر  الصحراء من نشأت متحض 

 والتراث. بالفن

 إلى: الدراسة توصلت

 أسطوري  ي بصر  سمعي  برحل  الجمهور يشرك المتحرك  الرسوميات دمج عن الناتج الفيديو مقطع أن 

 على ضهعر  تم حيث  مختلف  زمني  فترات خالل السعودي  الثقاف  من المخفي الجانب الكتشا 

يجابي ح قوي  تفاعالتهم وكانت الكلي   من وأعضاء وزمالئه الباحث أصدقاء من مجموع   عب رف وا 

 المرئي  اصيلالتف وكمي  العمل ذاله الجمالي  للقيم وتقديرهم الفيديو بمقطع إعجابهم عن أغلبيتهم

 العربي . والثقاف  العربي الفن جمالي  تعكس التي فيه المطبق 

 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AAl+Hamid%2C+Wail.&qt=hot_author
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8. Schlittler, João (2014) study, titled: 

 

 " Motion Graphics and Animation " 

 

 إلى: الدراسة هدفت

  عادة المتحرك  الرسوميات مجال بمفهوم التعري  بين مزيج  أنه على لأو المتد المفهوم في النظر وا 

 تطبيق نهاأ على المتحرك  الرسوميات إلى النظر طريق عن المتحرك   والصور الجرافيكي التصميم

 اإلطاري و  التقني  الناحي  من المجالين مفاهيم في النظر إعادة وكذلك الصور  تحريك لمجال تجاري

 والتاريخي .

 إلى: الدراسة توصلت

 نف المتحرك   الرسوميات أن على ينص والذي المتحرك  الرسوميات لمجال جديد مفهوم إطالق 

 تواصل .ال وأفكار المعلومات نقل بهد  الصور تحريك ومجال الجرافيكي التصميم بين ما يمزج

 السمعي حتو الم ونشر إنتاج في أساسي  وسائل لتكون جديدة منصات إصدار حديثا   تم أنه وتوضيح

 إعادة تم نهأ وكذلك   اإللكتروني واأللعاب الرقمي  واألفالم االجتماعي التواصل مواقع مثل صريالب

 دورا يلعبان ك والحر  المتحرك  الرسوميات وأن والتكنولوجيا  والتصميم الفن بين ما العالق  في النظر

 فقط ليسو  تروالكمبيو  اإلنسان لتفاعل كوسيل  أهميتهم تفسير خالل من الخصوص هذا في مهما

 للتواصل. كوسيل 
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9. Koushik Dutta, Dr. Mrinal Kanti Das (2014) study titled: 

"Importance of Social Graphics In Today's Digital Market" 

 إلى: الدراسة هدفت

 وسائل برع االنترنت على عرضها طريق عن آفاقها لتحديد المنتجات بعض على الضوء تسليط 

 لتواصلا مواقع على األشخاص إدمان تحويل كيفي  في البحثو  المختلف   اإللكتروني التسويق

 طريق عن  للدراس المطلوب  المعلومات جمع وتم  التجاري  للشركات استراتيجي  ميزة إلى االجتماعي

  Forms Googleجوجل نماذج خالل من تم االنترنت على واستقصاء شخصي  ومقابالت استبانات

 على ونشرها Facebook ورسائل اإللكتروني البريد طريق عن األشخاص على توزيعها تم التي

 تمجاال في باألبحاث مهتمون أشخاص فيها يوجد التي Groups Facebook من متنوع  مجموع 

  متنوع .

 الدراسة: نتائج

 عن فكرة لديهم (01-98) العمري  الفئ  من األشخاص غالبي  أن الدراس  هذه خالل من اتضح 

 جمع وسائل خالل من تبين حيث ،Google و Facebook عبر تعرض التي عالناتاإل

 تترك Facebook عبر عالناتاإل أن قالوا األشخاص من %16 أن الدراس  هذه في المعلومات

 Google عبر عالناتاإل أن قالوا األشخاص من %85 و للمنتجات  شرائهم على إيجابيا تأثيرا

 هذه واسط ب المنتجات إعالن على التركيز فإن لذلك للمنتجات  شرائهم على إيجابيا تأثيرا تترك

 الخاص  همناتإعال بتصميم للمسوقين يتيحون المواقع هذه أصحاب ألن فاعلي  أكثر سيكون المواقع

 الخدمات. أو المنتجات هذه في اهتمام لديهم الذين ل شخاص وعرضها
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة
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 الدراسة منهج 1:-3

 وعينتها الدراسة مجتمع 2:-3

 البيانات جمع مصادر 3:-3

 الدراسة أداة تصميم مراحل 4:-3

 البيانات تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية األساليب 5:-3
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   الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 على وهي ،تطبيقها في المتبع  واإلجراءات الدراس  في المعتمدة الطريق  الثالث الفصل لو اتن

 اآلتي: النحو

 الدراسة: منهج 3-1

 جاباتإ وص  ل رض الوصفي المنهج استخدام تم إذ ،التحليلي الوصفي المنهج الدراس  تاستخدم

 الحمالت في االجتماعي التواصل وسائل عبر المتحرك الجرافيكي التصميم فاعلي  حول المبحوثين

 لجرافيكيا التصميم فاعلي  درج  قياس ل رض التحليلي المنهج استخدام تم كما ،األردن داخل اإلعالني 

 .األردن داخل اإلعالني  الحمالت في االجتماعي التواصل وسائل عبر المتحرك

     

 وعينتها: الدراسة مجتمع 2:-3

 التواصل وسائل باستخدام والمهتمين األردن – عمان العاصم  مواطني من الدراس  مجتمع يتكون

 أفراد يديتزو  الباحث  قامت فقد وعليه الدراس ، مجتمع من عشوائي  كانت فقد العين  أما ،االجتماعي

 فرادأل الممنوح  المحددة المدة من االنتهاء وبعد ، eggooG sgod على الموجود االستبان  برابط العين 

 عاداستب تم ستباناتاال تدقيق وبعد مستجيب، (305)  المستجيبين عدد أن للباحث  تبين لإلجاب ،  العين

 فيها لواردةا األسئل  بعض على اإلجاب  عدم بسبب اإلحصائي للتحليل صالحيتها لعدم  استبان (09)

 كما استبان ، (243) تبل  اإلحصائي للتحليل الصالح  االستبانات عدد نإف وعليه ،المطلوب  بالطريق 

   : اآلتي (3-9) رقم الجدول في موضح هو
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 اإلحصائي للتحليل والصالح  المحصل  االستبانات عدد (:1-3) الجدول

 االستبيانات عدد
 المحصلة

 االستبيانات عدد
 للتحليل الصالحة

 ةالصالح االستبيانات نسبة
  للتحليل

305 324 %93.5 

  
 حسب هاأفراد توزيع تم ،استبانات (324) البال   النهائي  الدراس  عين  تحديد من نتهاءاال وبعد

   اآلتي: النحو وعلى ،والوظيفي  الشخصي  خصائصهم

  : الجنس متغير حسب المبحوثين توزيع - 1

 من هم الدراس  عين  أغلبي  أن (،2-3) بالجدول الواردة الجنس بمت ير الخاص  المعطيات توضح

 )  اإلناث عدد بلغ حين في ،(%59.9) مئوي  وبنسب  ذكر ا ( 980 ) عددهم بلغ إذ الذكور فئ 

   .(%40.1 ) مئوي  وبنسب  أنثى ( 122

  الجنس مت ير حسب فراداأل توزيع (:2-3) الجدول

 % المئوية النسبة  التكرار  الفئات الشخصية الخاصية

   الجنس

 51.1 980  الذكور

 42.9 900  اإلناث

 100% 324  المجموع
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 :العمر متغير حسب مبحوثينال توزيع  -0

 أغلب أن بالدراس ، للمشمولين بالعمر والمتعلق  التالي، (3-3) رقم الجدول معطيات من تبين

 وهي (،%52.6)  مئوي  وبنسب  فرد ا (962) بلغ إذ سن ، 32 من أقل – 00 من فئ  من هم فراداأل

 في ب نس أدنى كانت حين في ،الدراس  عين  فرادأل العمر لفئات األخر  المئوي  النسب من أعلى

 .(%6.6)  مئوي  وبنسب  فرد ا (02)  عددهم بلغ إذ فأكثر، سن  42 فئ  هي العمر فئات

   العمر مت ير حسب األفراد توزيع (:3-3) الجدول

 % المئوية النسبة  التكرار           الفئات الشخصية الخاصية

  العمر

 

 98.9 55  سن  00 من أقل

 50.6 962  سن  32 من أقل  - 00

 00.7 61  سن  42 من أقل  - 32

 6.6 02 فأكثر سن  42

 100% 324 المجموع

 

 :   العلمي المؤهل متغير حسب مبحوثينال توزيع -3

 الدراس ،ب لمشمولينوا العلمي المؤهل بمت ير والمتعلق  التالي، (4-3) رقم الجدول معطيات توضح

 وبنسب  فرد ا  (941) عددهم بلغ إذ البكالوريوس درج  حمل  من هم الدراس  عين  أفراد أغلب نإ

 دنىأ كانت حين في ،العلمي المؤهل لفئات األخر  المئوي  النسب من أعلى وهي ، (%49) مئوي 

 وبنسب  أفراد (8) عددهم بلغ إذ الدكتوراة،  شهادة حمل  من هم العلمي المؤهل لفئات مئوي  نسب 

 .(%2.6)  مئوي 



66 

 

 

   العلمي المؤهل مت ير حسب األفراد توزيع (:4-3) الجدول

 % المئوية النسبة  التكرار      الفئات الشخصية الخاصية

 

 

   العلمي المؤهل

 

 07 80 دون فما عام  ثانوي 

 7.1 04 متوسط دبلوم

 41 941 بكالوريوس

 93.5 49  ماجستير

 0.6 8 دكتوراة

 %100 324 المجموع

 

 البيانات: جمع مصادر 3:-3

 جرافيكيال التصميم فاعلي  درج  وقياس وص  إلى تهد  والتي الدراس  هذه إجراء أغراض لتحقيق

 تعتمدا قد دراس ال فإن ،األردن داخل اإلعالني  الحمالت في االجتماعي التواصل وسائل عبر المتحرك

 : كاآلتي وهي البيانات، جمع ل رض مصادر عدة

 

 : ليةو األ  المصادر -أ

بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراس  )االستبان (  هذا النوع من المصادر تمثليو   

لالزم  ا الدراس ، وأن هذه االستبان  تعتبر أداة لجمع البيانات رأو حا إلى موفق   التي تم تصميمها

اإلطار  ما ورد في بناء علىحيث ت طي كاف  مت يرات أنموذج الدراس  المقترح وذلك الجراء الدراس  
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داة الدراس  أ بموضوع الدراس ، وسو  يتم تسليط الضوء على عالق النظري والدراسات السابق  ذات ال

 في الفقرة )ج( الالحق .ا ووضوح   يال  بشكل أكثر تفص

  :الثانوية المصادر -ب

 الجامعات مكتبات في المتوفرة المصادر خالل من عليها الحصول تم التي المعلومات وهي

 األبحاثو  والتقارير )الكتب ذلك مثال السابق  للدراسات األدبي  المراجع خالل من وكذلك األردني 

 لىع االعتماد وكذلك (،ةالدكتورا وأطروحات الماجستير، ورسائل ، ورياتوالد والنشرات اإلداري 

 المعلومات ديدالتح وجه على منها الدراس ، بموضوع المتعلق  االنترنت شبك  على المنشورة المعلومات

 .إلعالني ا الحمالت في االجتماعي التواصل وسائل عبر الجرافيكي التصميم مجال في تبحث التي

 االستبانة: -ج

 التواصل سائلو  عبر المتحرك الجرافيكي التصميم فاعلي  درج  قياس ل رض الدراس  أداة تصميم تم

 شكل م لتهاأو تن التي رأو المح كاف  ت طي بحيث ،األردن داخل اإلعالني  الحمالت في االجتماعي

 للحصول الي،الت المبحث في الدراس  أداة تصميم مراحل توضيح سيتم إذ ،وأهدافها وأسئلتها الدراس 

 النهائي . بصي تها اإلستبان  على

 الدراسة: أداة تصميم مراحل : 3-4

 تبان ()االس الدراس  أداة تصميم تم ،وأهدافها وأسئلتها الدراس  مشكل  تحديد من االنتهاء بعد

 شملت وقد ،المقترح الدراس  أنموذج في ة الوارد المت يرات على الضوء يسلط بما فقراتها وصياغ 

 : اآلتي  األجزاء على النهائي بشكلها األداة

   ياالجتماع التواصل وسائل باستخدام المهتمين لألفراد والوظيفية الشخصية الخصائص -أ

 . (العلمي المؤهل ،العمر الجنس،بب) للمبحوثين والوظيفية الشخصية الخصائص تتمثلو 
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  المستقلة: المتغيرات -ب

  .الجرافيكي المتحركالتصميم  في المستقل تمثل المت ير

 المتغير التابع: -ج

 . مجال الدعاي  واإلعالن داخل األردن في التابع ويتمثل المت ير

( فقرة كما هو 32ها النهائي  تتكون من )ورتفقد أصبحت أداة الدراس  بص ،تقدمعلى ما  اوتأسيسا 

نب ي ي إذ، االجتماعي المهتمين باستخدام وسائل التواصل والموجه  إلى ،1)موضح في )الملحق رقم 

 :  القيام بما يأتي  الباحثب

 االستبيان: مقياس اختيار -1

 يعتبر لكونه الدراس ، إجراء ل رض التدريج خماسي (Scale Likert) ليكرت مقياس اعتماد تم

 وتوازن هفهم لسهول  ،الدراس  عين  أفراد استجابات وتحليل لوص  ااستخدام   المقاييس أكثر من

 كل حول وموافقتهم استجابتهم مد  عن لالختبار الخاضع  الدراس  عين  أفراد يشير حيث درجاته،

 اآلتي: النحو وعلى المذكور، المقياس وفق الدراس  مت يرات فقرات من فقرة

 بشدة اعارض اعارض محايد موافق بشدة موافق

 درج  (1) درجتان (2) درجات (3) درجات (4) درجات (5)

 

تصميم فاعلي  ال درج  قياسو  باعتماد مقياس لتحديد درج  الموافق  على تحليل  الباحث توقام

قسم ، مفي الحمالت اإلعالني  داخل األردن الجرافيكي المتحرك عبر وسائل التواصل االجتماعي

إلى ثالث  مستويات، حيث تم احتساب درج  القطع من خالل حاصل الفرق بين أعلى قيم  للمقياس 
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محسوب  على النحو اآلتي ن درج  القطع أا على ثالث  مستويات، أي ( مقسوم  1قيم  فيه ) أقل( و 5)

 اآلتي: لدرج  االتفاق ك وبذلك تصبح المستويات الثالث  ، {1.33=  3   1-5)})

 مرتفع اتفاق مستوى متوسط اتفاق مستوى ضعيف اتفاق توىمس
1 – 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5 

 

  األداة: صدق -2 

 مجموع  على عرضها تم الدراس ، ألداة (Validity Face) الظاهري الصدق من التحقق ل رض

 االجتماعي التواصل وسائلو  الجرافيكي التصميم في والمعرف  الخبرة ذوي من والمحكمين الخبراء من

 ،براتهمخ من االستفادة بهد  التطبيقي واإلحصاء العلمي البحث ومنهجي  ،اإلعالني  الحمالت و

 هو كما ينمحكم (5) المحكمين عدد بلغ وقد ،القياس في وموضوعي  دق  أكثر األداة يجعل بما

 قراتالف انتماء من لتحققا هو الدراس  أداة تحكيم من الرئيس الهد  وأن ،2) رقم )الملحق في موضح

 بعين ألخذا تم وقد ،الل وي  الناحي  من الفقرات صالحي  ومد  المقترح الدراس  أنموذج مت يرات إلى

 وحذ  ان االستب في الواردة الفقرات بعض صياغ  تعديل تم إذ المحكمين، مالحظات جميع االعتبار

ضاف  منها، اآلخر البعض  صورتهاب االستبان  تكونت بحيث الدراس ، رأو مح لبعض أخر  فقرات وا 

   (.1 رقم )الملحق في موضح هو كما فقرة (32) من النهائي 

 

 األداة: ثبات -3

 ألفا( بب)كرونباخ المتمثل الثبات معامل استخدام تم الدراس ، أداة ثبات من للتحقق

(Alpha Cronbach's،) قياس لأج من الدراس  لمت يرات الثبات معامالت لحساب وذلك  
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 والجدول  ،(%93.6) الكلي  ل داة الثبات نسب  بل ت حيث االستبان (، لفقرات الداخلي )االتساق

   ذلك: يوضح (5-3) رقم

 االستبان ( لفقرات الداخلي )االتساق الدراس  أداة ثبات اختبار نتائج (:5-3) الجدول

  األف كرونباخ الفقرات عدد   الرئيسي  المت يرات

 %88.9 95 إلعالني ا الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج 

 %89.9 95  المتحرك الجرافيكي التصميم توظي  من المتلقي استفادة

 %93.6 32 ككل المقياس

 

 : المنفذة اإلجراءات  - 4

 وضع مت وثباتها، صدقها من والتحقق )االستبان ( الدراس  أداة صياغ  من االنتهاء تم أن بعد

 وضيحت بالدراس  لمشمولينل االستبان  وضع عملي  سبق وقد ،docs Google  موقع على االستبان 

 ستعامل يهاعل الحصول سيتم التي المعلومات أن على التأكيد وتم إمالئها، عملي  قبل الدراس  أهدا 

 ببعد docs leGoog من البيانات استرداد تم دبوق فبقبط، العلمي البحث ل ايات وهي  تام بسري 

 حصائياإل للتحليل الصالح  البيانات إدخال تم بعدها االستبان ، لملء المحدد الوقت من االنتهاء

 عن اإلجاب ب المتعلق  النتائج على والحصول اإحصائي   معالجتها ل رض اإللكتروني  الحاسب  إلى

  .الدراس  أسئل 

 البيانات: تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية األساليب 3-5

 االلكتروني   الحاسب إلى إدخالها تم ،دراس لل المطلوب  المت يرات بيانات جمع عملي  من االنتهاء بعد

 اإلحصائي  باألسالي بعض تطبيق تم إذ ،الدراس  أسئل  عن باإلجاب  المتعلق  النتائج على للحصول
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 حيث اإحصائي   البيانات معالج  بهد  ، (SPSS) االجتماعي  للعلوم اإلحصائي  الحزم في المتوافرة

 كاألتي: وهي اإلحصائي ، األساليب بعض استخدام تم

  الوصفية: اإلحصائية األساليب -1

 (.Percentages) المئوي  والنسب (Tables Replication) التكراري  لأو الجد -أ

 .(Mean Arithmetic) الحسابي المتوسط -ب

 .(Deviation Standard) المعياري االنحرا  -ج

 .(Coefficient Alpha Cronbach's) ألفا كرونباخ معامل -د

 التحليلية: اإلحصائية األساليب -2

 (.Test Smirnov-Kolmogorov Sample-One) سميرنو  -كولموكرو  اختبار -أ

 (.Test-T Sample -One ) واحدة لعين  (T) اختبار -ب

 (.KMO) : Olkin- Meyer -Kaiser العين  سحب طريق  مالئم  اختبار -ج

 .(VIF- Factors Inflation Variance) التباين تضخم عوامل اختبار -د

 .)Regression Linear Multiple) المتعدد الخطي االنحدار تحليل -ه

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل

  للبيانات اإلحصائي التحليل

 

 

   مقدمة :4-1

      الدراسة أسئلة على اإلجابة نتائج :4-2

    الدراسة ببيانات اصةخال اتختبار اال نتائج :4-3
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 مقدمة  1 – 4

بعض  تخداماسمن خالل الناتج  لبيانات لرض نتائج التحليل اإلحصائي ع الفصل الرابعل أو تن

اعتماد معيار تم (، و  (SPSSاألساليب اإلحصائي  المتوفرة في الحزم اإلحصائي  للعلوم االجتماعي 

تائج رض نقد تم عو  ،( درجات لقياس وتقييم إجابات أفراد عين  الدراس 5( من أصل )3االختبار البالغ )

 كاآلتي :  هذه الدراس 

  الدراسة أسئلة على اإلجابة نتائج :4-2

  ل:واأل  السؤال

 لدعايةا مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درجة هي ما

 األردن؟ داخل واإلعالن

 عين  لتقديرات المعياري  واالنحرافات الحسابي  المتوسطات حساب تم ،التساؤل هذا على لإلجاب 

 ج در  لفقرات المعياري  واالنحرافات الحسابي  المتوسطات (1-4) الجدولاآلتي: النحو وعلى الدراس ،

 االجتماعي التواصل  وسائل على اإلعالني  مالتالح في المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق

(304=N) 

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 األهمية

 النسبية

 مستوى

 التقييم

9 
 على األردن داخل اإلعالني  الحمالت معظم تعتمد

 التهاحم في الثابت الجرافيكي التصميم توظي 
 مرتفعة 01 80086. 4.1480
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0 

 ضرورة واإلعالن الدعاي  ومؤسسات شركات تعي

  يف المتحرك الجرافيكي التصميم استخدام وأهمي 

 اإلعالني  حمالتها

 مرتفعة 7 80209. 4.1908

3 

 لبرمجياتا في  السريع  التكنولوجي  الطفرات تؤثر

 يالجرافيك التصميم أساليب على أساسي بشكل

  المتحرك

 مرتفعة 4 84529. 4.2467

4 

 رتطو  في المتحرك  الجرافيكي  الرسوم ساهمت

 التواصل وسائل في والترويج اإلعالن مفهوم

  االجتماعي

 مرتفعة 0 71163. 4.5428

5 

 يف المتحرك الجرافيكي التصميم استخدام يساهم

 التواصل وسائل على  اإلعالني  الحمالت

  الجمهور جذب في األردن داخل االجتماعي

 مرتفعة 2 61556. 4.4375

6 
 شكلب المتحرك الجرافيكي التصميم استخدام يتم

    األردن داخل اإلعالني  الحمالت في محدود
 مرتفعة 01 85452. 3.8750

7 

 ناتعالاإل تصميم في والرسومات المعلومات تتسم

 داخل االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك 

  بالوضوح األردن

 مرتفعة 01 75734. 4.0263

8 

 التصميم في Typographyال توظي  يتم

 إلعطاء -جيدة بصورة- المتحرك الجرافيكي

  وتذكرها المعلومات تلقي فرص  المشاهد

 مرتفعة 12 79919. 4.0395



75 

 

 

9 

 الجرافيكي التصميم في Photo الصورة توظي  يتم

 عا  تب االجتماعي التواصل وسائل على  المتحرك

  اإلعالني  الحمل  في المحددة لالستمال 

4.1151 .74677 11  

10 

 استخدام في الجرافيكي المصمم كفاءة تؤثر

 لتحكما في قدرته على الحديث  الجرافيك برمجيات

  المتحرك  الصورة في

 مرتفعة 3 79951. 4.3158

11 

 وشفرة Symbols Art الفني  الرموز استخدام يتم

 المتحرك  عالناتاإل في Code Color األلوان

  واضح بشكل

 مرتفعة 14 76854. 3.9901

12 

 وسائل روتطو  الرقمي  التكنولوجيا من االستفادة يتم

 الحمالت تكلف  خفض في االجتماعي التواصل

 الجرافيكي التصميم  تستخدم التي اإلعالني 

 المتحرك

 مرتفعة 6 71511. 4.2368

13 

 يف المستخدم المتحرك الجرافيكي التصميم يقدم

 التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت

 بطريق  المعلومات للمتلقي باألردن االجتماعي

 وسهل  واضح 

 مرتفعة 5 64482. 4.2434

14 

 أهم من  Eye Contact بالعين التواصل مبدأ يعد

 ركالمتح اإلعالن تصميم في المستخدم  المعايير

  األردن في االجتماعي التواصل وسائل  على

 مرتفعة 9 81596. 4.1546

15 
 يف المستخدم المتحرك الجرافيكي التصميم يعمل

 التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت
 مرتفعة 8 77170. 4.1678
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 لمجتمعا فئات بين التقريب على باألردن االجتماعي

  لجميعا بين المشترك  الل   هي الرمزف المختلف ،

  مرتفعة - 1.749 4.186 العام المتوسط -

 

 بلغ  المحور هذا لفقرات العام الحسابي المتوسط أن (،1-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 ضمن جاء المحور لهذا العام الحسابي المتوسط أن وتبين (،7492.) قدره معياري بانحرا  ((4.186

 يعني هذاو  (،مرتفع ) كانت الدراس  عين  تقديرات  أن إلى النتيج  هذه وتدل المرتفع، ومستو  حدود

 الجرافيكي مالتصمي تطبيق درج  أن يعني وهذا ،( مرتفع  ) كانت المحور هذا فقرات تقييم مستو  بأن

 من مرتفع  كانت  األردن داخل واإلعالن دعاي ال مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك

 الدراس . عين  نظر وجه 

 ساهمت) ومفادها: (4) رقم الفقرة بأن النتائج بينت فقد المحور، هذا فقرات بوص  يتعلق مافي أما

 قد (،جتماعياال التواصل وسائل في والترويج اإلعالن مفهوم تطور في المتحرك  الجرافيكي  الرسوم

 (4.542) لغب حسابي بمتوسط الدراس  عين  تقييم لوياتأو  سلم في (لىو األ ) المرتب  على حصلت

 التصميم استخدام يتم) ومفادها: (6) رقم الفقرة جاءت حين في (،7117.) معياري وانحرا 

 ( شرع الخامسة ) بالمرتب  (األردن داخل اإلعالني  الحمالت في محدود بشكل المتحرك الجرافيكي

 ،(8547.) معياري انحرا بو   (3.875) بلغ حسابي بمتوسط ،الدراس  عين  نظر وجه  من واألخيرة

 تالمتوسطا جميع أن النتائج وبينت السابق، الجدول في المحور هذا فقرات أمام مؤشر هو كما

 تقييمهم مستو ل الدراس  عين  تقديرات إن يعني وهذا مرتفع ، جاءت المحور هذا لفقرات الحسابي 

 على متحركال الجرافيكي التصميم تطبيق درج  أن يعني وهذا (، مرتفع  ) كانت المحور هذا فقرات
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 نظر وجه  من مرتفع  كانت األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل

 الدراس . عين 

 

  :   الثاني السؤال

 في ياالجتماع التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة درجة هي ما

 ؟األردن داخل واإلعالن الدعاية مجال

 عين  اتلتقدير  المعياري  واالنحرافات الحسابي  المتوسطات حساب تم ،التساؤل هذا على لإلجاب 

 اآلتي: النحو وعلى الدراس ،

 طبيقت من ستفادةاال درج  لفقرات المعياري  واالنحرافات الحسابي  المتوسطات (2-4) الجدول

 االجتماعي التواصل وسائل على اإلعالني  الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم

(304=N) 

 المتوسط الفقـــرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 األهمية

 النسبية

 مستوى

 التقييم

1 

 خدامباست المتحرك الجرافيكي التصميم ربط

 لد  عاطفي  حال  يخلق الصوت و الصورة

 التصميم تلقي ودرج  المشاهد

 مرتفعة 2 66403. 4.4112

0 
 في دالجي المتحرك الجرافيكي التصميم يسهم

 له المشاهد استجاب  درج 
 مرتفعة 0 71419. 4.4309
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3 

 التصميم في الحديث  االتجاهات استخدام

 ذبج في دورا هاما   يلعب المتحرك الجرافيكي

 االجتماعي التواصل وسائل على المتلقي

 باألردن

 مرتفعة 1 63446. 4.3849

4 

  ركالمتح الجرافيكي التصميم استخدام يؤثر

 رةفك تلقي في المتلقي استجاب  درج  على

 اإلعالن

 مرتفعة 9 77876. 4.1743

5 

 مللتصمي  المتلقي الجمهور فئ  دراس  تعد

 احنج في جوهريا   عامال   المتحرك الجرافيكي

 اإلعالني  الحمل 

 مرتفعة 4 77602. 4.3651

6 

 وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم يسهم

 لعالم ا ترسيخ في باألردن االجتماعي التواصل

 المتلقي عند  التجاري 

 مرتفعة 6 83042. 4.2368

7 

 جيدةال المتحرك  عالناتاإل إلى المتلقي ينجذب

 االجتماعي التواصل وسائل على المنفذة

  باألردن

 مرتفعة 7 79712. 4.2105

8 

 جرافيكي  إعالنات عن دائما   المتلقي يبحث

   هافي المعروض  المادة  من لالستفادة متحرك 

 أسرعب باألردن االجتماعي التواصل وسائل على

 طريق  ضحأو و  وقت

 مرتفعة 11 83104. 4.0757

9 
 المادة مفه  في الصعوبات بعض المتلقي يواجه

  يكيالجراف التصميم  يحتويها التي اإلعالني 
 متوسطة 14 1.11221 3.5625
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 وسائل على المنفذة عالناتاإل في  المتحرك

   باألردن االجتماعي التواصل

10 

 اتعالناإل في المتحرك الجرافيكي التصميم

 االجتماعي التواصل وسائل على المنفذة

 في المستهلك)المتلقي( لد  الثق  يعزز  باألردن

 المعروض المنتج

 مرتفعة 12 82364. 4.0691

11 

 اإلعالن في التصميمي  الفكرة إظهار في التنوع

 االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك

 فيستجيب المتلقي، انتباه يشد باألردن

  لمضمونها

 مرتفعة 10 77926. 4.1283

12 

 المعروض  المادة مضمون مع العرض تطابق

 عززي  االجتماعي التواصل وسائل إعالنات في

  بالمنتج المتلقي ثق 

 مرتفعة 5 64316. 4.3520

13 

 في  المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق عدم

  قنيالت التطور مع  االجتماعي التواصل وسائل

 قيتل في الملل يبعث المتعددة الوسائط في

 يجعله و الحاضر الوقت في اإلعالني  المادة

   تقليديا  

 مرتفعة 13 96094. 3.9737

14 

 في المتحرك الجرافيكي التصميم يحقق

 التواصل وسائل على المنفذة عالناتاإل

 اهبمحتو  والمتابع  المتع  باألردن االجتماعي

 والتعريفي التشويقي

 مرتفعة 8 76549. 4.1941
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15 

  اإلعالني المادة في والمضمون الفكرة تطابق

 سائلو  على المتحرك الجرافيكي التصميم في

 ا  انطباع المتلقي يعطي االجتماعي التواصل

  المتابع  في والرغب  بالثق 

 مرتفعة 6 77278. 4.2368

 مرتفعة - 1.878 4.187 العام المتوسط -

 

 بلغ  المحور  هذا لفقرات العام الحسابي المتوسط أن (،2-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 ضمن جاء المحور لهذا العام الحسابي المتوسط أن وتبين (،8782.) قدره معياري بانحرا  ((4.187

 يعني وهذا (،مرتفع ) كانت  الدراس  عين  تقديرات  أن إلى النتيج  هذه وتدل المرتفع، ومستو  حدود

  يعني وهذا ،( مرتفع  ) كانت المحور ذاه فقرات تقييم مستو  بأن

 مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة درج  أن

 الدراس . عين  نظر وجه  من مرتفع  كانت األردن داخل واإلعالن الدعاي 

 يسهم) ومفادها: ( 0 ) رقم الفقرة بأن النتائج بينت فقد المحور، هذا فقرات بوص  يتعلق مافي أما

 (لىو األ ) ب المرت على حصلت قد (، له المشاهد استجاب  درج  في الجيد المتحرك الجرافيكي التصميم

 في (،7147.) معياري وانحرا  (4.430) بلغ حسابي بمتوسط الدراس  عين  تقييم لوياتأو  سلم في

 لتيا اإلعالني  المادة فهم  في الصعوبات بعض المتلقي يواجه ) ومفادها: (9) رقم الفقرة جاءت حين

 (باألردن ماعياالجت التواصل وسائل على المنفذة عالناتاإل في المتحرك الجرافيكي التصميم  يحتويها

  (3.562) بلغ حسابي بمتوسط ،الدراس  عين  نظر وجه  من واألخيرة ( عشر الرابعة ) بالمرتب 

 ائجالنت وبينت السابق، الجدول في المحور هذا فقرات أمام مؤشر هو كما ،(1.112) معياري انحرا بو 

  الدراس  ين ع تقديرات نا يعني وهذا مرتفع ، جاءت المحور هذا لفقرات الحسابي  المتوسطات غالبي  أن
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 التصميم يقتطب من االستفادة درج  أن يعني وهذا ،(مرتفع ) كانت المحور هذا فقرات تقييمهم مستو ل

 كانت األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي

 الدراس . عين  نظر وجه  من مرتفع 

    الدراسة. ببيانات اصةخال اتختبار اال نتائج : 4-3

 يعيالطب التوزيع بخاصي  والمتمثل  البيانات خصائص بعض من بالتحقق الباحث  قامت

(Distribution Normal،)  البيانات تجانس وخاصي (Homogeneity) تجانسها، عدم من 

 من (Adequacy Sampling) الدراس  مت يرات بيانات وكفاي  المعاين  أسلوب مالئم  وخاصي 

 عدم من المستقل  المت يرات بين (ticollinearityMul) الخطي التعدد ظاهرة ووجود عدمها،

 وكاآلتي: وجودها،

 (Distribution Normal) الطبيعي: التوزيع خاصية اختبار -أ

 الواحدة للعين  نو  سمير -كولموكرو  اختبار نتائج إلى (،3-4) رقم الجدول يشير

(Test Smirnov-Kolmogorov) الطبيعي التوزيع خاصي  من للتحقق ( Normal

Distribution،) زيعللتو  تخضع الدراس  مت يرات بيانات أن من التحقق خالله من يتم والذي 

 عدمه: من الطبيعي

 (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنو  -كولموكرو  اختبار نتائج :(3-4) الجدول
 الطبيعي التوزيع خاصي  من للتحقق

 الدراسة متغيرات

 سميرنوف -كولموكروف

(-Kolmogorov

Smirnov) 

 عدد

 المشاهدات

(N) 

 الداللة

 اإلحصائية

(Sig.) 
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 الجرافيكي التصميم تطبيق درج 

  المتحرك
1.381 114 .120 

 يمالتصم توظي  من المتلقي استفادة

  المتحرك الجرافيكي

1.872 114 .142 

 

 للتوزيع تخضع المت يرات جميع بيانات بأن السابق، (3-4) الجدول في الواردة النتائج من يتبين

 الختبار (.Sig) اإلحصائية الداللة قيم ذلك يدعم ما أن (،Distribution Normal) الطبيعي

 المعنوي  مستو  من أكبر وجميعها (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنو  -كولموكرو 

(0.05 = α.)  

 

 Homogeneity البيانات: تجانس خاصية اختبار -ب

 تجانس خاصي  من للتحقق الواحدة للعين  ( t ) اختبار نتائج إلى (4-4) رقم الجدول يشير

(Homogeneity) تجانسها: عدم من الدراس  مت يرات بيانات 

 الدراسة بيانات تجانس من للتحقق الواحدة للعينة (t) اختبار نتائج :(4-6) الجدول

 الدراسة متغيرات
 (t) قيمة

 المحسوبة

 درجات

 (.df) الحرية

 معنوية

 (t) قيمة

 0.000 111 002.211  المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج 

 0.000 111 024.316  لمتحركا الجرافيكي التصميم توظي  من االستفادة

 



83 

 

 

 بالتجانس تتصف الدراس  مت يرات بيانات أن (،6-6) الجدول في المبين  النتائج من يتضح

 قيم جميع إن وكذلك الدراس ، لمت يرات المحسوب  (t) االختبار معيار قيم ذلك يؤكد ما إن ،العالي

 (.α = 0.05) المعنوي  مستو  من أقل هي (Sig.) اإلحصائي  الدالل 

 

 Adequacy Sampling المعاينة: أسلوب مالئمة خاصية اختبار -ج

  يراتمت بيانات وكفاي  المعاين  أسلوب مالئم  خاصي  اختبار نتائج (،5-4) رقم الجدول يوضح

 يلالتحل ألغراض كافي  البيانات أن من بالتحقق المتعلق  ،(Adequacy Sampling) الدراس 

 وكاآلتي: ال رض، لهذا KMO - Olkin-Meyer -(Kaiser) مقياس استخدام تم وقد اإلحصائي،

 (KMO) اختبار نتائج (:5-4) الجدول

 ألعاملي التحليل نتائج اإلحصائية المؤشرات

 1.174 (KMO) مقياس

 0.000 (.Sig) اإلحصائي  الدالل 

 

 بيانات وكفاي  المعتمد المعاينة أسلوب مالئمة تحقق إلى (،5-4) الجدول في المبين  النتائج تشير

 اراالختب مقياس قيم  ذلك يؤيد ما إن اإلحصائي، التحليل ألغراض لمختارةا الدراس  مت يرات

(KMO)   مت يرات بيانات من (50%) من أكبر أي (0.5) النص  من أكبر وهي (.5740) البال 

ن ،الدراس  أنموذج α  ) المعنوي  مستو  من أقل لها المحسوب  (.Sig) اإلحصائي  الدالل  قيم  وا 

0.05 = ). 
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 اترضيف اختبار إجراء باإلمكان أصبح الذكر، اآلنف  البيانات خصائص من التحقق تم نأ وبعد

 : وكاآلتي الدراس ،

 فرضيات الدراسة نتائج اختبار  :  1-3-4

 لى والفرضية األ

 المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درجة في (a ≥0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد

 والعمر الجنس لمتغير تعزى األردن داخل واإلعالن الدعاية مجال في االجتماعي التواصل وسائل على

 العلمي. والمؤهل

 الجنس متغير

 Multiple) ، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددلىو األ فرضية الوالختبار صح  

Linear Regression Analysisعلى النحو األتي :  (، كما هو موضح 

 ( اآلتي: 4-6) رقم الجدولب و موضح ه، كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 لمتحركا الجرافيكي التصميم تطبيق لدرج  ،المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:6-4) الجدول
  الجنس لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على

 مجال يف المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق
  الجنس لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي 

 معامالت
 (( االنحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 7.846 .223 35.193 .000 (0) الثابت الحد

 مجال يف المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق
 الجنس لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي 

.335 .150 2.231 .026 

 0261. = (F) معنوية 4.978 = المحسوبة (F) قيمة

 }   2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

  يأتي: ما (،6-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح
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 والبال   المحسوب  (F) قيم  ذلك دعمي ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحي  ثبوت أكدت -أ

 المعنوي  مستو  من أقل هي (260.0) البال   (Sig). اإلحصائي  الدالل  قيم  إن وكذلك ،(4.178)

(0.05 = (،  البديل  الفرضي  قبول تم عليهو (1H)، مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد أنه أي 

(0.05≤ a) مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج ل 

 .الجنس لمت ير تعز  األردن داخل واإلعالن الدعاي 

تطبيق التصميم  درج لمتغير  (  )ثبوت الدالل  اإلحصائي  لمعامالت االنحدار  بينت -ب

( أقل Sigقيم الدالل  اإلحصائي  ).أن المحسوب  لها، و  (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي، الجرافيكي المتحرك

أي  ،(1Hالفرضي  البديل  ) قبول تم  وفي ضوء النتائج السابق ، ) 0.05 =من مستو  المعنوي  )

تطبيق التصميم الجرافيكي المتحرك  درج ل( a ≤0.05يوجد أثر ذو دالل  إحصائي  عند مستو  ) أنه

 .في مجال الدعاي  واإلعالن داخل األردن تعز  لمت ير الجنس على وسائل التواصل االجتماعي

   العمر متغير

 Multiple) تحليل االنحدار الخطي المتعدد، تم استخدام لىو األ فرضية الوالختبار صح  

Linear Regression Analysisعلى النحو األتي :  (، كما هو موضح 

 ( اآلتي: 4-7) رقم في الجدول و موضح ه، كما  تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق لدرج  ، المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:7-4) الجدول

 العمر لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على

 مجال يف المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق
   العمر لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي 

 معامالت
 (( االنحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 8.664 .204 41.413 .000 (0) الثابت الحد



86 

 

 

 مجال يف المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق
  العمر لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي 

.061 .132 0.711 .081 

 0851. = (F) معنوية 2.332 = المحسوبة (F) قيمة

 }   2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

 

  يأتي: ما (،7-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 المحسوب  (F) قيم  ذلك دعمي ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحي  ثبوت عدم أكدت -أ

 مستو  من كبرأ هي (850.0) البال   (Sig). اإلحصائي  الدالل  قيم  إن وكذلك ،(0.110) والبال  

 أنه أي ،(0H) العدمي  الفرضي  وقبول (1H) البديل  الفرضي  رفض تم عليهو  ، ) = 0.05) المعنوي 

 المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج ل (a ≥0.05) مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد ال

       العمر. لمت ير تعز  األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على

 التصميم تطبيق درج  لمتغير (  ) االنحدار لمعامالت اإلحصائي  الدالل  ثبوت عدم بينت -ب

 كبرأ (Sig). اإلحصائي  الدالل  قيم أنو  لها، المحسوب  ( t ) قيم ذلك دعمي ما إن ،المتحرك الجرافيكي

 ( 1H )  ببلبديبببال  بيبرضبفبال رفــض مببت السابق  النتائج ضوء وفي (،  = 0.05 ) المعنوي  مستو  من

 a ≥0.05 ) مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر وجدبببي ال أنه أي ،( 0H ) البعبدمببيب   بيبرضبفبال ولـــبـــوق

 واإلعالن دعاي ال مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج ل (

 العمر. لمت ير تعز  األردن داخل
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     العلمي المؤهل

 Multiple) ، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددلىو األ فرضية الوالختبار صح  

Linear Regression Analysis على النحو األتي :  موضح(، كما هو 

 ( اآلتي: 4-8) رقم في الجدول و موضح ه، كما  تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق لدرج  ، المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:8-4) الجدول

  العلمي المؤهل لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على

 مجال يف المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق
  ميالعل المؤهل لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي 

 معامالت
 (( االنحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 8.822 .186 47.503 .000 (0) الثابت الحد

 مجال يف المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق
  ميالعل المؤهل لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي 

.197 .066 2.966 .003 

 003. = (F) معنوية 8.797 = المحسوبة (F) قيمة

 }   2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

 

  يأتي: ما (،8-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 والبال   المحسوب  (F) قيم  ذلك دعمي ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحي  ثبوت أكدت -أ

 مستو  من أقل هيو  ( 030.0 ) البال   ( Sig ). اإلحصائي  الدالل  قيم  وكذلك ،(8.717)

 دالل  ذو أثر يوجد أنه أي ،( 1H ) البديل  الفرضي  قبول تم عليهو  ،(  = 0.05  ) المعنوي 

 وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج ل ( a ≥0.05  ) مستو  عند إحصائي 

 العلمي. المؤهل لمت ير تعز  األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل
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 الجرافيكي التصميم تطبيق درج  لمتغير (  ) االنحدار لمعامالت اإلحصائي  الدالل  ثبوت بينت -ب

 من أقل وهي  (Sig). اإلحصائي  الدالل  وقيم لها، المحسوب  (t) قيم ذلك دعمي ما إن ،المتحرك

 أنه أي ،(1H) البديل  الفرضي  قبول  تم السابق  النتائج ضوء وفي ،) = 0.05) المعنوي  مستو 

 المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درج ل (a ≥0.05) مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد

 لالمؤه لمت ير تعز  األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على

   العلمي.

 

 

  الفرضية الثانية 

 التصميم تطبيق من االستفادة درجة في (a ≥0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد

 تعزى األردن داخل واإلعالن الدعاية مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي

 . العلمي والمؤهل العمر الجنس لمتغير
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 الجنس متغير

 Multiple) ، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددثانيةالفرضية الوالختبار صح  

Linear Regression Analysisعلى النحو األتي :  (، كما هو موضح 

 ( اآلتي: 4-9) رقم في الجدول و موضح ه، كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 مالتصمي تطبيق من االستفادة درج ل ، المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:9-4) الجدول
  الجنس لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي

 الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة
 تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في المتحرك
 الجنس لمت ير

 معامالت
 (( االنحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 8.035 .207 38.885 .000 (0) الثابت الحد

 الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة
 تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في المتحرك
 الجنس لمت ير

.437 .139 3.142 .002 

 002. = (F) معنوية 3.871 = المحسوبة (F) قيمة

 }   2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

  يأتي: ما (،9-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 والبال   المحسوب  (F) قيم  ذلك دعمي ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحي  ثبوت أكدت -أ

 مستو  من أقل هيو  ( 020.0 ) البال   ( Sig. ) اإلحصائي  الدالل  قيم  وكذلك ،( 1.872 )

 إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد أنه أي ،(1H) البديل  الفرضي  قبول تم عليهو  ،  = 0.05) المعنوي 

 لتواصلا وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة درج ل (a ≥0.05) مستو  عند

 .الجنس لمت ير تعز  األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي



90 

 

 

االستفادة من تطبيق التصميم  لمتغير ()ثبوت الدالل  اإلحصائي  لمعامالت االنحدار  بينت  -ت

 وهي (Sigقيم الدالل  اإلحصائي  ). المحسوب  لها، و (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي،  الجرافيكي المتحرك

 . = 0.05)أقل من مستو  المعنوي  )

يوجد أثر ذو دالل  إحصائي  عند ، أي أنه (1Hالفرضي  البديل  ) قبول تم  وفي ضوء النتائج السابق  

االستفادة من تطبيق التصميم الجرافيكي المتحرك على وسائل التواصل درج  ل( a ≤0.05مستو  )

 .في مجال الدعاي  واإلعالن داخل األردن تعز  لمت ير الجنس االجتماعي

  العمر متغير

 Multiple) ، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددثانيةالفرضية الوالختبار صح  

Linear Regression Analysisعلى النحو األتي:  (، كما هو موضح 

 ( اآلتي: 4-10) رقم في الجدول و موضح ه، كما  تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 ميمالتص تطبيق من االستفادة درج ل ، المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:10- 4) الجدول
  العمر لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي

 الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة
 تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في المتحرك
  العمر لمت ير

 معامالت
 (( االنحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 3.074 .199 45.497 .000 (0) الثابت الحد

 الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة
 تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في المتحرك
  العمر لمت ير

.195 .086 2.273 .024 

 0241. = (F) معنوية 5.168 = المحسوبة (F) قيمة

 }   2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {
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  يأتي: ما (،10-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 والبال   المحسوب  (F) قيم  ذلك دعمي ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحي  ثبوت أكدت -أ

 المعنوي  مستو  من أقل هيو  (240.0) البال   (Sig). اإلحصائي  الدالل  قيم  وكذلك ، (1.068)

(0.05 = (،  البديل  الفرضي  قبول تم عليهو (1H)، مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد أنه أي 

(0.05≤ a) الجتماعيا التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة درج ل 

 العمر. لمت ير تعز  األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في

االستفادة من تطبيق التصميم  لمتغير ()ثبوت الدالل  اإلحصائي  لمعامالت االنحدار  بينت -ب

 وهي (Sigقيم الدالل  اإلحصائي  ). المحسوب  لها، و (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي،  الجرافيكي المتحرك

 . = 0.05)أقل من مستو  المعنوي  )

يوجد أثر ذو دالل  إحصائي  ، أي أنه (1Hالفرضي  البديل  ) قبول تم  وفي ضوء النتائج السابق 

االستفادة من تطبيق التصميم الجرافيكي المتحرك على وسائل درج  ل( a ≤0.05عند مستو  )

 العمر.في مجال الدعاي  واإلعالن داخل األردن تعز  لمت ير  التواصل االجتماعي

 

  العلمي المؤهل متغير

 Multiple) ، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعددثانيةالفرضية الوالختبار صح  

Linear Regression Analysisعلى النحو األتي :  (، كما هو موضح 

 ( اآلتي: 4-11) رقم في الجدول و موضح ه، كما المتعددتم استخدام تحليل االنحدار الخطي 
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 ميمالتص تطبيق من االستفادة درج ل ، المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:11- 4) الجدول
 المؤهل لمت ير تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي
  العلمي

 الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة
 تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في المتحرك
  العلمي المؤهل لمت ير

 معامالت
 (( االنحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 8.691 .176 49.382 .000 (0) الثابت الحد

 الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة
 تعز  واإلعالن الدعاي  مجال في المتحرك
  العلمي المؤهل لمت ير

.017 .063 .263 .793 

 7931. = (F) معنوية 0691. = المحسوبة (F) قيمة

 }   2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

  يأتي: ما (،11-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 المحسوب  (F) قيم  ذلك دعمي ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحي  ثبوت عدم أكدت -أ

 مستو  من كبرأ هيو  (7931.) البال   (Sig). اإلحصائي  الدالل  قيم  وكذلك ، (0691.) والبال  

 أنه أي ،(0H) العدمي  الفرضي  وقبول (1H) البديل  الفرضي  رفض تم عليهو  ،) = 0.05) المعنوي 

 كيالجرافي التصميم تطبيق من االستفادة درج ل (a ≥0.05) مستو  عند إحصائي  دالل  ذو أثر يوجد ال

 المؤهل لمت ير تعز  األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك

 العلمي.

االستفادة من تطبيق  لمتغير ()ثبوت الدالل  اإلحصائي  لمعامالت االنحدار عدم  بينت -ب

قيم الدالل  اإلحصائي   المحسوب  لها، و (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي،  التصميم الجرافيكي المتحرك

.(Sig) من مستو  المعنوي  ) كبرأ وهي( = 0.05. 



93 

 

 

، أي انه (0H)الفرضي  العدمي   وقبول (1Hالفرضي  البديل  ) رفض تم  وفي ضوء النتائج السابق 

االستفادة من تطبيق التصميم درج  ل( a ≤0.05يوجد أثر ذو دالل  إحصائي  عند مستو  )ال 

في مجال الدعاي  واإلعالن داخل األردن تعز   الجرافيكي المتحرك على وسائل التواصل االجتماعي

 المؤهل العلمي. لمت ير 
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ميم الجرافيكي المتحرك في الحمالت اإلعالنية على وســـــــــائل صـــــــــالعملية للباحث في توظيف التالتجربة 

 داخل األردن التواصل االجتماعي

 المقاالت كذل في بما األجزاء من العديد اإلجتماعي التواصل وسائل عبر نشره يتم الذي المحتو  يتكو ن

 أكثر االهتمام في بدأت لناسا أن ينكر من هناك ليس ولكن ،والمزيد اإللكتروني  والكتب البياني  والرسوم

 بطريق  المعلومات يمتسل يتم أن الناس ويفضل الفيديو، وسائط منصات مع يتوافق أنه إذ ،بالفيديو فأكثر

 يفضلون همأن المستهلكين من ٪42 قال ، Beyond Levels 0294 لمسح فق او )و  الصوت، و الفيديو

 .(المعلومات نفس قراءة من بدال   ي التجار  الم للع فيديو مقطع مشاهدة

 الصوت مع مجهد يتم األحيان من الكثير وفي المتحرك  الرسوم أفرع احد المتحرك الجرافيكي التصميم يعد

 األبعاد الثي ث عروض أو األبعاد ثنائي  متحرك  رسوم تكون قدف المتعددة، الوسائط مشاريع في إلستخدامه

 ولكن ،االفتراضي الواقع أو درج  362 أوي بز  الفيديو مثل اتتقني أو مؤثرات منتتض قدو  ،GIF صور أو

 فيديو. مقاطع شكل على تكون العظمى ال البي  في

 سوماتر  نشر يمكن ،كبرأ بشكل الفيديو تدعم واإلعالمي  جتماعي اال المنصات أصبحت أن وبعد ناآل

 اإلعالني ، الحمل  حياة دورة إطال  على يساعد مما ،عديدة مجاالت وفي األماكن من العديد في متحرك 

 .محددة لمجموعات مخصص محتو  نشاءإل فيديو مقطع بتقسيم تقوم إذ

 و تجددال دائم  مواضيعلل باإلضاف  إلكتروني كتاب أو تقديمي عرض إلى متحرك  رسومات إضاف  يمكن

 .التوضيحي  الفيديو مقاطع أو الظهور

  -الباحث : تجرب 

 هذا في نواتس ثاللث لمدة بالعمل قامت انها اذ المتحرك الجرافيكي التصميم مجال في خبرة الباحث  تمتلك

 ي الترويج الفيديوهات من مناسب  كمي  على تحتو  منهم كل كانت متنوع  شركات عدة في المجال
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 متقا الخبرة من ينسن عدة وبعد عنها، المعلن السلع  أو والخدم  جمهورها حسب حمل  كل واإلعالني 

 لدى العمل خالل ومن Story شرك  في المتحرك و الثابت الجرافيكي التصميم مجال في بالعمل الباحث 

 ومن اإلعالني  تالحمال من والعديد والمتحرك  الثابته الجرافيكي  التصاميم من العديد تنفيذ تم الشرك  هذه

 تحمل ثابته تصاميم 6 تتضمن التي اإلعالني  الحمل  ههذ إنشاء تم لقدو  هذه، اإلعالني  الحمل  ضمنهم

   شرك عن للترويج متحرك جرافيكي تصميم ذو فيديو 0 و الشرك  بهوي  المرتبط  واأللوان الشرك  هوي 

Story براز  صلالتوا وسائل عبر اإلعالني  والحمالت الترويج مثل بها تقوم التي الخدمات بعض وا 

 االجتماعي.

 توقفت COVID 19 كورونا فايروس بسبب ان اال الكامل النهائي بالشكل اإلعالني  الحمل  تصميم تم لقد

 صمم م كانت انها برغم اإلجتماعي التواصل مواقع على نشرها يتم ولم األردن عموم في كامل  األنشط 

 اإلجتماعي. التواصل مواقع على عرضها يتم إعالني  كحمل 

 جرافيك تصميم على ويتحت التي بالفيديوهات يتعلق فيما العملي  تجاربال في تنفيذه تم ما استعراض سيتم

  تي .الصو  المؤثرات إلى باإلضاف  النصوص تحريك طريق عن الرسال  من الجزء هذا خالل من متحرك

 المرتبط  أللوانا استخدام تم حيث الشرك  وأهدا  البصري  الهوي  مع ليتناسب الفيديو هذا تصميم تم لقد

 التجاري . بالعالم 

 من العديد تجتذب التي عمان، – األردن في واالعالن الدعاي  شركات من واحدة هي ( Story ) شرك 

 ثابت  تصاميم ينب تترأوح واإلعالنات يقدمونها، التي للخدمات الترويج أو لسلعهم الترويج يتم الذين العمالء

 الشرك ( يف والمتحرك الثابت الجرافيكي التصميم سمق عن )المسؤول  الباحث  الحظت فقد متحرك ، وأخر 

 لسواء.ا حد على والمستهلك العميل من ورغب  كبير بقبول يحظى المتحرك الجرافيكي الفيديو أن

 ومؤثرات حرك  على يحتوي Graphic Motion متحرك  رسومات تصميم تنفيذ التجرب  هذه في سيتم

 الفيديوهات يف سيوضح إذ الشرك ، هذه مع العمل بدء و عاقدالت على وتشجيعه المستخدم لتحفيز صوتيه،
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 ادي اإلرش القواعد استخدام تم كما واإلعالن، الدعاي  مجال في الشرك  تقدمها التي الخدمات الترويجي 

 الخاص  ألساسي ا الصوتي  والمؤثرات الخط ونوع باأللوان يتعلق فيما التجاري  العالم  في المتبع  واألسس

  .بالشرك

 من عدد رأكب لجذب الشرك  مصلح  في ليصب التجاري اإلعالني الفيديو محتو  على التأكيد يتم كما

 جتماعي،اال التواصل وسائل عبر خدماتهم أو منتجاتهم عن اإلعالن و بالتسويق الراغبين المستخدمين

 رغب  من ديزي أن  المستخدم واأللوان المتحرك الجرافيكي التصميم خالل من يستطيع الفيديو فمحتو 

 فضال   ائم،د بشكل تميزه نوعها من فريدة هوي  يحمل تصميمي عمل فهو المنفذ، اإلعالن بمشاهدة العميل

 م العال لد  معتمدة موسيقى ستكون الموسيقى وهذه ،Music Background موسيقي  خلفي  استخدام عن

 من فكل التجاري ،  بالعالم وثيقا   ارتباطا   وترتبط ت ييره، أو به العبث يمكن ال ثابت شيء أنها إذ التجاري 

 جبي التي األمور أهم أحد وهذا التجاري ، العالم  بهذه خاص اإلعالن هذا بأن سيعر  بسماعها يقوم

 لربطه اإلضاف ب يسمعه ما مع الهوي  ربط من المستخدم ليتمكن الفيديو بصناع  القيام عند عليها التركيز

 .المضمون مع
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في الثابته التصاميم (99) شكل

 

 تصاميم 1 نم مكون وهي اإلعالني ، الحمل  تتضمنها التي الثابته الجرافيكي  التصاميم استعراض يتم

 البصري  الهوي  لون على بإحتوائها التصاميم هذه ووتص  للشرك ، الترويج في الفكرة ذات تحمل صابته

 الجرافيكي  اميمللتص مكم ل جزء التصاميم هذه وتعتبر الملصقات، كل في الشعار لوجود باإلضاف  للشرك 

 اإلعالني . الحمل  ذات في المتحرك 
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في األول للفيديو ( 9 ) مشهد (90) شكل
Link 

 (9) رقم فيديو

 9 تشويقي فيديو التجرب : اسم

 ثاني  20 العرض: مدة

  teffec after dobeA illustrator, Adobe المستخدم : والتثنيات البرامج

 إلنشاء التصميم برامج باستخدام تنفيذه تم وقد ،بالشرك  الخاص  االعالني  الحمل  في لو األ الفيديو هو هذا

 بين التنقل يف والسرع  التشويق عنصر يتضمن الفيديو هذا في حديث أسلوب اتباع تم ونصوص، كلمات

 الحرك  بين التوافق من بنوع يشعر المشاهد تجعل التي المستخدم  الموسيقى مع بالتوافق وأخر  كلم  كل

 لمرةا هي تكون أن األشخاص لبعض ويمكن الشيء بعض حديث أسلوب هو األسلوب هذا نإ اللحن، مع

 لقراءته للفيديو رةم من أكثر بالرجوع هذا األسلوب يرغمك إذ الطريق ، بهذه فيديو فيها يشاهدون التي لىو األ

 دةأو بمع فضوللا سيصيبه متفرج أي بأن للشرك  سيضمن بالتأكيد وهذا الحرك ، في الزائدة السرع  بسبب

 المشاهد. رةذاك في بثها المراد المعلومات ترسيخ على سيعمل الذي الفيديو تش يل إعادة خالل من القراءة

https://drive.google.com/open?id=1PdF98mp8A83bd2csfOVtOi5hcFWRNKLS
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 ماهيه ذكر دون وهويتها، الشرك  لمعرف  المستخدمين شويقلت إعالني كفيديو الفيديو هذا استخدام تم

 ترحيبي. فيديو يكون ما أكثر وهو مباشر، بشكل  تقدمها التي الخدمات

 

 اإلعالني  الحمل  تجرب  في األول للفيديو ( 5 - 4 - 3 – 0 ) مشهد (93) شكل

 المستخدم  الحرك  وعون السريع ، والحرك  اإليقاع مع بالتناغم مختلفه ل ات بخمس التحي  بإلقاء الفيديو يبدأ

 يليه الذي النص ذلك بعد ليظهر ،تام بشكل سريعا   واختفائه لو األ النص ظهور في تتمثل الفيديو هذا في

 رسال  هي يديوالف بداي  لتكون مختلف  ل ات بخمس للمشاهد التحي  إلقاء يتم أن إلى أيضا ، سريع بشكل

 لمجموعي ا استخدام تم بأنه الذكر ويجدر عديدة، ومناطق بالد إلى الوصول يمكنها الشرك  بأن للمتلقي

 للشرك . البصري  بالهوي  خاص ال اللوني 
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في األول للفيديو (6 - 7) مشهد (94) شكل

 

 في واءس العميل قص  ستروي التي هي الشرك  بأن -تشويقي  بصوة- رسال  فيحمل المشهد، هذا أما

 ثم الجمل  من جزء أول بظهور تبدأ 6 رقم المشهد في فالحرك  مقدم ، خدم  أو استهالكي  سلع  صورة

 بواسط  حرك ال انتقال بإستخدام القص  رواي  من كجزء Story الشرك  اسم لظهور اليسار نحو تبتعد

 هذا محتو  يف والذكاء بالحرفي  تتسم بطريقه توظيفه تم الشرك  اسم أن مالحظ  يمكننا وهنا القناع

     الفيديو.
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في األول للفيديو (99 - 92 - 1 – 8) مشهد (95) شكل

 

 واإلعالن دعاي ال حمالت عمل في الشرك  تعتمدها التي الوسائل بعض المشاهد هذه في الفيديو يستعرض

 أو لعالس عن للترويج الشرك  تستخدمها التي االجتماعي التواصل منصات أشهر وهي بها، الخاص 

 المشهد تص ير بواسط  االنتقال طريق عن الحرك  تتم المشاهد هذه في العميل، يقدمها التي الخدمات

 مكني بحجم يصبح حتى حجمه ويص ر الشاش ، إطار خارج من جدا كبير بشكل يكون والنص للداخل

 العرض، شاش  في المركز نقط  إلى النص حجم تص ير طريق عن العدم إلى يختفي ذلك وبعد قراءته،

  .األخر  المنصات لجميع ذكرها تم التي الحرك  نفس تكرار يتم وبالتتابع
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في األول للفيديو (95 - 94 - 93 – 90) مشهد (96) شكل

 

 إلنشاء قتالو  حان بأنه إخباره خالل من الشرك  مع بالتعامل للبدء العميل تحفيز يتم المشاهد هذه في

عادة الخاص  عملك قص   كبير عدد دبع سيظهر الذي الشرك  بشعار منهي  الخاص ، بطريقتنا صياغتها وا 

 لأو  إظهار طريق عن المشاهد هذه في الحرك  تتم حيث المعلن، أو الشرك  لمعرف  التشويقي ، المشاهد من

 تظهر ثم اليمين، اقصى الى اليسار اقصى من تحريكه خالل من القناع بواسط  الحرك  انتقال مشهد

 الفيديو هذا نهاي  فيو  الطريق ، بنفس تليها لتيا المشاهد وتظهر بعدها، وتختفي سريع بشكل األخيرة الكلم 

 شعار اداخله من ويظهر لتنفجر األلوان من مجموع  يظهر حيث العضوي  األشكال بواسط  االنتقال يتم

   العرض. شاش  يم  بحجم النهاي  في لتظهر سريع بشكل وتكبر جدا ، ص ير بشكل الشرك 
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في ثانيال للفيديو (9) مشهد (97) شكل

Link 

 (0) رقم فيديو

 عريفيت فيديو التجرب : اسم

 ثاني  95 العرض: مدة

  effect after Adobe illustrator, Adobe :المستخدم  والتثنيات البرامج

 إلنشاء يمالتصم برامج باستخدام تنفيذه تم وقد ،بالشرك  الخاص  االعالني  الحمل  في الثاني الفيديو هو هذا

 سويقالت صعيد على خدمات من الشرك  تقدمه عما معلومات على الفيديو هذا يحتوي ونصوص، كلمات

 عرضت ،خاللها من عملها بإكمال تقوم التي االجتماعي التواصل وسائل في المنصات وعلى اإللكتروني

 بالتسلسل ويتبعه ه،ب الفيديو يبدأ حيث الشرك ، شعار ألوان استخدام تم إذ للعين، مريح بسيط بشكل البيانات

 والتعر  لدخولل لتشويقه وسريع  للمشاهد خاطف  كلمحه قصير، بفيديو تقدمها التي الخدمات ثم المنصات

 الشرك . على

 

https://drive.google.com/open?id=15mKLl0Zf67Yky2rmOdB61i5wJ4xMt1r2
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في ثانيال للفيديو (0) مشهد (98) شكل

حاطته الشرك  شعار استخدام تم الفيديو، فيها يبدأ التي المشاهد هذه في  التي المتعددة دسي الهن باألشكال وا 

 إذ ،الهندسي  األشكال بواسط  االنتقال الحرك  هذه وتسمى العدم، الى كذلك وانتهت العدم من ظهرت

 من آلال ا إنشاء ويمكن والمضلوع، والمعين والمستطيل الناقص القطع الهندسي  األشكال هذه تتضمن

 وغيرها. والتدوير التحجيم عمليات دمج طريق عن الشكل هذا في التركيبات
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في ثانيال للفيديو (3) مشهد (91) شكل

 يثح خاللها، من خدماتها بعرض الشرك  تقوم التي جتماعي اال المنصات أبرز عرض دور هنا أتيي

 المنصات ههذ شعارات تماما   هدبع ليظهر ذلك على يدل الذي الرئيسي العنوان الفيديو بداي  في يظهر

 من ءجز  كل يظهر ذإ ،القناع ستخدامبا االنتقال سلوبأ استخدام تم وقد منها، كل ظهور مع بالتزامن

 للعودة اللهاخ العناصر تثبيت يتمل ،بسيط  زمني  فترة بعد ليعود ما صندوق نم يخرج وكأنه العناصر

 العناصر. بها ظهرت التي الطريق  بنفس العناصر ختفاءال مجددا  
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في الثاني للفيديو (4-5) مشهد (02) شكل

 

 اإللكتروني قيالتسو  لىإ الشركات هوي  تصميم من الشرك  تقدمها التي الخدمات عرض يتم المشاهد هذه في

 وكأنها مهاتقدي يتم التي الخدم  اسم ظهارإ في القناع ستخداماب االنتقال سلوبأ اتباع تم وقد الرقمي،و 

 ،مربع ُيشكل عمتقط هندسي خط ذلك بعد يتبعها ،بسيط  زمني  لمدة تثبيتها يتم حتى صنروق من خارج 

 الخط ويلت  م ،الكل حول لتفافهاب يحائيا  إ صوتا   يصدرو  السرع  في متفأوت بشكل الكلم  حول يستدير

 ظهرت التي  الطريق بنفس الكلم  ختفائهاب فتعود ،يختفيو  العدم إلى يصل نأ لىإ الكلم  حول المتقطع

 بها.
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 اإلعالني  الحمل  تجرب  في الثاني للفيديو (6) مشهد (09) شكل

 

 والء عن برتع تحفيزيه بجمل  المشاهد خبارإ خالله من يتم ذإ ،الفيديو هذا في األخير المشهد هو وهذا

  .قصتنا هو نجاحك نأ بإخباره ،معه ستتعامل الذي للزبون الشرك 

 باسم المشاهد تذكير من كنوع تامي الخ الجمل  في Story الشرك  اسم استخدام تم أنه  مالحظ ويمكن

 .الشرك  سمبا العمالء بأنشط  الخاص النشاط طرب مع الشرك ،

 طارإ نع خارج بشكل الجمل  تظهر ذإ ،الحرك  انتقال في للداخل الكاميرا تكبير أسلوب تباعا تم لقد

 باتجاه تختفيل الجمل  تعود ثم ،الشاش  على مقروء طبيعي شكل إلى لتصل بالتدريج حجمها يقلو  ،الشاش 

 الصفح . بؤرة
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 العلمي  ئلالرسا إثراء مد  من تنبع النظري األدب اهمي  أن الباحثه تر  ككل النظري األدب في تقدم ومما

ثراء الصحيح و السليم بالمحتو   التصميم اهيممف توضيح في منها اإلستفادة ويجب الباحث  لد  العلم وا 

 تطبيقاتها، رزوأب اإلجتماعي التواصل ووسالئل فيه، الحرك  وأساليب وأنواع  وتاريخ  المتحرك الجرافيكي

 يكون ان بحث ألي يمكن ال انه اذ وأنواعها، لها التخطيط وأساليب اإلعالني  الحمالت في األمر وكذلك

 تجاربال يعجم فهم لضرورة النظري، األدب في المذكورة البيانات و بالمعلومات األهتمام دون متكامال  

 من سواء هتخصصات بجميع المجتمع فئات لجميع شمولي بشكل الرسال  هذه من المراد الرئيسي والهد 

 والتأكد توضيحال فيجب المجتمع أفراد لجميع شامل  الرسال  هذه ألن غيره أو الجرافيكي التصميم تخصص

 بسيط.و  واضح بشكل المعلومات ستصله الرسال  هذه بقرائ  سيقوم من كل بأن

 اإلنتاج وشركات المصممين ساطأو  في Graphic Motion  المتحرك الجرافيكي التصميم مصطلح انتشر

 حتى األعمال ومجتمع المصممين مجتمع وفي واإلعالن  التسويق مجال في المتخصص  والشركات الفني

 .الترويجو  ناإلعال في رئيسي  أداة أصبح

 لتسويق األقو  الترويجي  الوسيل  الحالي وقتنا في  المتحرك الجرافيكي التصميم عتبريُ  اذ

قناع منتجاتكو  خدماتك  الفيديو يعتبرون تقريبا ، المستخدمين من ٪12 أن حيث منتجك بشراء الزبائن وا 

 وخدماتك منتجاتك عرض هيلتس الوسيل  هذه ان كما الشراء قرار اتخاذ عملي  في مفيد بالمنتج الخاص

 المشاهدين. أذهان في ورسوخها أكثر الفكرة يحتوض في تساهم انها اذ ومتابعيك لجمهورك

 المتحرك  ميمالتصا مشاهدة نجو كثيرا يميل األردني المشاهد أن للباحث  اتضح الدراس  نتائج في جاء وكما

 التصميم إستخدامب ؤخرا  م تقوم األردني  الشركات من الكثير أن تبين وكما الثابي ، التصاميم من أكبر بشكل

 األرني. المشاهد من ورغب  إقبال من القت لما وترويجي  إعالني  كوسيل  المتحرك الجرافيكي

 

https://motionway.tv/portfolio_category/motion-graphic/?lang=en
https://motionway.tv/portfolio_category/motion-graphic/?lang=en
https://motionway.tv/portfolio_category/content-management/
https://motionway.tv/portfolio_category/content-management/
https://motionway.tv/portfolio_category/content-management/
https://motionway.tv/portfolio_category/content-management/
https://motionway.tv/portfolio_category/motion-graphics/
https://motionway.tv/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-2/
https://motionway.tv/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-2/
https://motionway.tv/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-2/
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 مناقشة النتائج والتوصيات

 النتائج مناقشة :5-1

   مقدمة

 ألسببببئل  اإلحصببببائي التحليل خالل من اليها التوصببببل تم التي النتائج مناقشبببب  الفصببببل هذا يتناول

 الدراس . هذه نتائج ضوء في التوصيات إلى إضاف  وفرضياتها الدراس 

 

  الدراسة أسئلة نتائج مناقشة 1:-5-1

 األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة أوالا:

 لدعايةا مجال في االجتماعي التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درجة هي ما

 ؟ األردن داخل اإلعالنو 

 لمتحركا الجرافيكي التصبببببببببميم تطبيق درج  هي ما عن األول بالسببببببببؤال المتعلق  النتائج أظهرت

 من تقديرات أن إلى األردن داخل اإلعالنو  الدعاي  مجال في االجتماعي التواصببببببببل وسببببببببائل على

 ياالجتماع التواصبببببل وسبببببائل على األردن داخل اإلعالنو  الدعاي  مجال في المهتمين نظر وجه 

 .( مرتفع  ) كانت  الدراس  عين 

 لتواصلا وسائل على األردن داخل اإلعالنو  الدعاي  مجال في المهتمين تقييم أولويات سلم في و

 اإلعالن وممفه تطور في المتحرك  الجرافيكي  الرسوم ساهمت) الفقرة جاءت الدراس  عين  ياالجتماع

ا اهتمام ا األكثر (،االجتماعي التواصل وسائل في والترويج  التالي : العوامل إلى ذلك يعز  وقد وارتفاع 

 المصمم بلق من والتطوير االستجابه وسرع  وعربيا   عالمي ا الناجح  لإلعالنات السريع االنتشار  -

 .التطور لهذا األردني الجرافيكي
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  .واإلعالن الدعاي  مجال في الجديدة األفكار طرح في السباق -

 مع ىتتماش محلي  وهوي  بقالب للمستهلك تقديمها و العالمي  اإلعالنات بعض من أفكار أخذ -

 األردني. المجتمع

 فترأ مثل تحركالم اإلعالن مجال في المختص  البرامج تطور ظل في  متحرك  إعالنات إنتاج -

 المتحرك اإلعالن تكالي  من قللت ،للمونتاج اآلخر  البرامج وبعض بريمير أدوبي و إفيكت

 .الثمن باهظ الكالسيكي المتحرك باإلعالن مقارن  نسبيا  

 .الثابت عن عوضا   المتحرك اإلعالن مجال في للعمل المصممين من العديد اهاتج -

 عالناإل تطوير عملي  تسريع في األكبر األثر له انك الصحي والحجر كورونا جائح  مزامن   -

 بك ش عبر السريع االنتشار خالل من ،جديد كل واظهار المتلقي لد  الملل لكسر المتحرك

 .االجتماعي التباعد في تسهم أفكارب ،االجتماعي التواصل

 باعدالت جانب تظهر جديده أفكار خلق في المحليه والشركات الموسسات من العديد تنافس -

 متحرك  أشكال إلى الشعار ت يير طريق عن وذلك المستهلك لجلب التعقيم وطرق االجتماعي

 التي )األردن( ماكدونالدز مطاعم سلسل  في الحال هو كما الدعاي  مضمون حسب متباعدة

 من ديدالع نشر في االجتماعي التواصل مواقع على اإلعالنات أفكار طرح في الجميع أبهرت

 المؤسسات من والعديد أردنيين، مصممين قبل ومن خالق  أفكار ذات المتحرك  تاإلعالنا

 النهج. نفس على سارت التي اآلخر 

 إلعالناتل المتلقي ترغيب في هام ا دور ا لعب األردني المجتمع سايكولوجي  في المصممين معرف  -

 .وتداولها
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 قالبب المتحرك لإلعالن مرافق  عالمي  موسيقى لوحات واستخدام خراجاإل في التصميم إتقان  -

 .المجتمع في الشائع  الرموز بعض واستخدام أردني وشعبي وطني

 عبر إلعالن،ا ترويج فكرة دعم اإلعالن في وتوظيفها اللون نظري  في للمصمم األكاديمي  الدراي   -

 .جانب من المعلومات مشارك  باب من األردن في االجتماعي التواصل شبك 

 للظواهر ي الجماع والنظرة المشارك  و الدعاب  سبيل على اإلعالن يحتويها التي الرموز بعض نشر -

 .مجتمعيا ومواكبتها المستجدة

 .الناتاإلع من اآلخر  األنواع مع بالمقارن  المنخفض  الكلف  وكذلك اإلعالن، إظهبار في السرع  -

 اإلعالني  مالتالح في محدود بشكل المتحرك الجرافيكي التصميم استخدام يتم ) الفقرة إلى وبالنظر 

 لداخ واإلعالن الدعاي  مجال في المهتمين نظر وجه  من اهتمام بأقل جاءت والتي ( األردن داخل

 المستخدمين أن إلى ذلكل التفسير ويعز  الدراس  عين  االجتماعي التواصل وسائل على األردن

  في االجماع لهم كان واألعمار الفئات جميع من االجتماعي التواصل لشبك 

 رك المتح اإلعالنات مع الجميع لتفاعل نظر ا األردن في المتحرك االعالن استخدام محدودي  عدم -

  اصالخ والجامعات الخاص  المدارس صعيد على بقوة االجتماعي التواصل شبك  ت زو والتي

 متناهي  غير ل بسلس للشبك  المستخدمين تزود والتي ربحي  وال ير الربحي  والمؤسسات والشركات

 المعرف . نشر أو التسويق باب من الناجح  المتحرك  اإلعالنات من
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 الثاني الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة ثانياا:

 في ياالجتماع التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق من االستفادة درجة هي ما

 ؟ األردن داخل واإلعالن الدعاية مجال

 
 اإلعالنو  الدعاي  مجال في المهتمين تقديرات أن إلى الثاني بالسبببببببببببببؤال المتعلق  النتائج أظهرت

 أن على يدل مما (، مرتفع  ) كانت الدراسببب  عين  ياالجتماع التواصبببل وسبببائل على األردن داخل

 في االجتماعي التواصببببببل وسببببببائل على المتحرك الجرافيكي التصبببببببميم تطبيق من االسببببببتفادة درج 

 .عالي  درج  هي األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال

 التصميم قتطبي من االستفادة درج  أن المستهدف  الجماهير نظر في إيجابي  األكثر السؤال فقرة وكان

 كانت األردن داخل واإلعالن الدعاي  مجال في جتماعياال التواصل وسائل على المتحرك الجرافيكي

 التالي : للعوامل ذلك ويعز  ،الدراس  عين  نظر وجه  من مرتفع 

 .التصميم برامج تطورو  المتحرك الجرافيكي التصميم في الحديث  االتجاهات  -

 حترافي ا بطرق باإلعالن الخاص  والمشاهد الصور من العديد تحريك بإمكانه المتمكن المصمم أصبح -

 وخلق الن،لإلع المستهدف  الفئ  أنظار لفت على يعمل الصوت بمرافق  المستو  رفيع ومونتاج

 باإلعالن. الخاص  المؤسس  أو بالمنتج وثقته والمتابع  التشويق روح

 أو يديوف مقاطع بإرسال اإلعالن في مشاركته خالل من المتلقي لد  األثر لها كان اإلعالنات بعض -

 .المقبل  اإلعالنات في لتظهر و للمشارك  به خاص  رسوماتو  صور
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 الصوتي  ملفاتال من العديد وتعديل واستقطاب تصدير و استيعاب على عمل الجرافيكي  البرامج تطور  -

عادة قياسي بوقت وتجميعها توضيحي  ورسومات وصور والفيديوهات  .دللمشاه إعالنها وا 

 منها. واالستفادة الحديث اإلعالن عالم في دةالسيا الجرافيكي التصميم لبرامج كان -

  ويهايحت التي اإلعالني  المادة فهم  في الصعوبات بعض المتلقي يواجه  ) مفادها التي الفقرة وبتتبع

 فقد ( نباألرد االجتماعي التواصل وسائل على المنفذة اإلعالنات في المتحرك الجرافيكي التصميم

 نظر جه و  من مرتفع  إيجابي  إستجابات أنها أي مرتفع  كونها مع نمايمك أقل لها االستجابات جاءت

 ،الدراس  عين  ياالجتماع التواصل وسائل على األردن داخل اإلعالنو  الدعاي  مجال في المهتمين

 التالي : العوامل الى ذلك يعز و 

 مما للمتلقي، رأكث ملفته لتبدو معقدة بطريق  الفكرة طرح عند الزائدة الثق  و المصممين بعض تعمق -

 فهمه. وعدم اإلعالن استيعاب عدم إلى يؤدي

 جانبلل األحيان بعض في الدراي  وعدم مدروس  أفكار خلق في ينالمصمم بعض كفاءة عدم  -

 .المستهدف  المجتمع لفئات السايكولوجي

 .باإلعالن ئ الف هذه فهم لعدم يؤدي مما أصال   المستهدف  للفئ  األحيان بعض في اإلعالن اتجاه عدم  -

 د ل الملل وخلق العمل فهم عدم على يعمل مدروس بشكل العمل بناء في المصمم قدرات انخفاض -

 المتلقي.
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 التوصيات :5-2

  ومتطورة متخصبببصببب  دورات عقد طريق عن وذلك المتحرك  عالناتاإل مصبببممي مهارات تطوير -9

 المتخصص . والمعاهد الجامعات في

 تصميمال برامج تعلم مستو  رفع على للعمل المتحرك اإلعالن بمصممي خاصب  منتديات إنشباء  -0

 خاص . الجرافيكي التصميم وطلب  عام  الطلب  بين المتحرك باإلعالن الخاص 

 .المتحرك  اتعالناإل تصميم برامج حقل في التطور لمواكب  الحديث ، ياالتكنولوج تقنيات استخدام -3

 .األردن في المتحرك اإلعالن في الجرافيكي التصميم معايير توفر درج  في دراس  إجراء -4

 أثر ىعل عر للت المتحرك  عالناتاإل على المماثل  الدراسببببببات من مزيد ا بإجراء الباحث  وصببببببيت -5

 .المتحرك  عالناتاإل مصممي اءأد مستو  في المعلنين رضا
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 المالحق

 9 رقم ملحق

 ليو األ  بشكلها االستبانة

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 المحترم/ة         ................................... /ةالفاضل

 

 : وبعد طيبة تحية

ن و أأن تمنحوني جزءا  من وقتكم، وأشببكر لكم حسببن التع االسببتبان ، آمال   ديكم الكريم  هذهأضببع بين أي

 ابتداء ، وكلي ثق  بدق  اإلجاب  وموضوعيتها حول جميع الفقرات الواردة فيها.

إن ال رض من تصميم هذه االستبان  هو وضع أداة لقياس مت يرات الدراس  والتي هي جزء من 

صميم ، كلي  العمارة والتسطو الجرافيكي من جامع  الشرق األ متطلبات نيل درج  الماجستير التصميم

 االجتماعي التواصل وسائل عبر المتحرك الجرافيكي التصميم فاعلية ) وهبببي بعنوان

 .(األردن داخل اإلعالنية الحمالت في

ملكم عيرجى التفضبببببببببل بملء فقرات االسبببببببببتبان  نظرا  لما تتمتعون به من خبرة ومعرف  دقيق  في ميدان 

اباتكم ا بأنه سيتم التعامل مع إجعلم   الوظيفي، مما يساعد في نجاح هذه الدراس  ويثري جانبها العملي،

 .ومعلوماتكم بسري  تام  ل ايات البحث العلمي

 

 االحترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق 
  الباحث              

 المجذوب محمد خير محمد نسرين
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 : قسمين من االستبانة هذه تتكون

 الشخصية البيانات ل:واأل القسم

 بالمجيب خاص  معلومات الا:أو 
  المناسب: المربع في ( ) إشارة وضع يرجى

 
 الجنس: (1

                        أنثى                       ذكر
 
 العمر: (0

      سن  32 من أقل – 00 من               سن  00 من أقل
                  فأكثر سن   42   سن  42 من أقل – 32 من

 
 العلمي: المؤهل (3

                  بكالوريوس                 متوسط دبلوم      دون فما عام  ثانوي 
                     دكتوراة                 ماجبستبيبر
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  .الجدول أعلى في المكتوبة رأوالمح من محور بكل المرتبطة العبارات من مجموعة  :الثاني القسم

 : نظرك وجهة عن تعبر التي الدرجة أمام  (✔ ) إشارة وضع ثم  ،جيًدا قراءتها الرجاء

 
 داخل األردن درجة تطبيق التصميم الجرافيكي المتحرك في الحمالت اإلعالنية على وسائل التواصل االجتماعي

 مـــوافـــق موافق العبارات الرقم
 افـــــقأو ال افقأو ال محايد بشدة

 بشدة

9 
 األردن داخبببببببل اإلعالنيببببببب  الحمالت معظم
 الجرافيكي التصببببببببببببببميم توظي  على تعتمببببد
   حمالتها في الثابت

     

0 
 تعي واإلعالن الدعاي  ومؤسببببسببببات شببببركات
 كيالجرافي التصببميم اسببتخدام وأهمي  ضببرورة
  اإلعالني  حمالتها  في المتحرك

     

3 
 يف  السببببببببببببببريعببب  التكنولوجيببب  الطفرات أثرت

 أسببببببباليب على أسببببببباسبببببببي بشبببببببكل البرمجيات
  المتحرك الجرافيكي التصميم

     

4 
 يف المتحرك الجرافيكي التصبببببببميم اسبببببببتخدام
 في إيجببببابي تببببأثير لببببه اإلعالنيبببب  الحمالت

  الجمهور جذب

     

5 
 حركالمت الجرافيكي التصببببببببميم اسببببببببتخدام يتم

 داخل اإلعالني  الحمالت في محدود بشبببببكل
    األردن

     

6 
 تصببببببببميم في والرسببببببببومات المعلومات تتسبببببببم

 التواصبببببل وسبببببائل على المتحرك  عالناتاإل
 بالوضوح األردن داخل االجتماعي

     

7 
 التصببببببببببببببميم في Typographyال توظي 

  فرصبببببب المشبببببباهد يعطي المتحرك الجرافيكي
 وقت بأقل المعلومات تلقي

     

8 

 عنها المعلن المادة صبببببببور من عدد توظي 
 حركالمت الجرافيكي للتصببببببببببميم داعم  لتكون
 أسبببرع بشبببكل المعلوم  إيصبببال على يسببباعد
  وأشمل
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1 
 تخداماسببب في الجرافيكي المصبببمم كفاءة تؤثر

 في قببدرتببه على الحببديثبب  الجرافيببك برمجيببات
 المتحرك  الصورة في التحكم

     

92 
 Symbols art الفني  الرموز اسببببببتخدام يتم

 عالناتاإل في Code Color األلوان وشفرة
 واضح بشكل المتحرك 

     

99 

 واصببببلالت وسببببائل وتطور الرقمي  التكنولوجيا
 المسببببببببافات، تقليل في سبببببببباهمت اإلجتماعي

 في المعلومببببببات نقببببببل في التكلفبببببب  وخفض
  اإلعالني  الحمالت

     

90 

 كل يف تأثير المتحرك  الجرافيكي  للرسبببببببببببببوم
 العوامبببببل من وأصبببببببببببببببحبببببت الحيببببباة منببببباحي
 جوالتروي اإلعالن مفهوم تطور في الحاسبببم 

 االجتماعي التواصل وسائل في

     

93 

 يف المسبببببتخدم المتحرك الجرافيكي التصببببميم
 التواصببببببببل وسببببببببائل على اإلعالني  الحمالت

 وماتالمعل  للمتلقي يقدم باألردن االجتماعي
 وسهل  واضح  بطريق 

     

94 

  Eye Contact بالعين التواصببببل مبدأ يعد
 تصببببببببببميم في المسببببببببببتخدم  المعايير أهم من

 التواصبببببببببل وسبببببببببائل  على المتحرك اإلعالن
  األردن في االجتماعي

     

95 

 ستخدمالم المتحرك الجرافيكي التصميم يعمل
 لالتواص وسائل على اإلعالني  الحمالت في

 ئبباتف بين التقريببب على ببباألردن االجتمبباعي
 الل ببببببب  هي فبببببببالرمز البمبختلفببببببب ، البمبجبتبمبع
  الجميع بين المشترك 
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 درجة استفادة المتلقي من توظيف التصميم الجرافيكي المتحرك في الحمالت اإلعالنية على
 األردن داخل  االجتماعي التواصل وسائل

 مـــوافـــق موافق العبارات الرقم
 افــــــقأو ال افقأو ال محايد بشدة

 بشدة

16 
 تخدامباسببب المتحرك الجرافيكي التصبببميم ربط

  لد عاطفي  حال  يخلق الصببوت و الصببورة
      التصميم تلقي ودرج  المشاهد

 في جيدال المتحرك الجرافيكي التصميم يسهم 17
      له المشاهد استجاب  درج 

18 

 مالتصببببببببمي في الحديث  االتجاهات اسببببببببتخدام
 جذب في دورا هاما   يلعب المتحرك الجرافيكي
 االجتماعي التواصببببببببل وسبببببببائل على المتلقي
      باألردن

19 
  متحركال الجرافيكي التصببببميم اسببببتخدام يؤثر
 كرةف تلقي في المتلقي اسبببببببببببتجاب  درج  على

      اإلعالن

20 
 للتصببببببببببببببميم  المتلقي الجمهور فئب  دراسبببببببببببببب 
 ىعل اإلطالع خالل من المتحرك الجرافيكي

      نجاحها ومد  وأهميتها السابق  عالناتاإل

21 
 لىع المتحرك الجرافيكي التصببببببببببميم يسببببببببببهم
 في باألردن االجتماعي التواصببببببببببل وسببببببببببائل
      المتلقي عند  التجاري  العالم  ترسيخ

02 
 المتحركبببب  عالنبببباتاإل إلى المتلقي ينجببببذب
 التواصبببببببببببببببل وسبببببببببببببببائببل على المنفببذة الجيببدة

       باألردن االجتماعي

23 

 ي جرافيك إعالنبات عن دائمبا   المتلقي يبحبث
 المعروضبببببببب  المادة  من لالسببببببببتفادة متحرك 

 االجتماعي التواصببببببببببل وسببببببببببائل على   فيها
      طريق  ضحأو و  وقت بأسرع باألردن

24 

 همف  في الصبببببببببببعوبات بعض المتلقي يواجه
 التصببببببببببببببميم  يحتويهببا التي اإلعالنيبب  المببادة

 نفببذةالم عالنبباتاإل في  المتحرك  الجرافيكي
   باألردن االجتماعي التواصل وسائل على
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05 

 الناتعاإل في المتحرك الجرافيكي التصببببميم
 االجتماعي التواصبببببببببل وسبببببببببائل على المنفذة
 قي(المستهلك)المتل لد  الثق  يعزز  باألردن

 المعروض المنتج في

     

06 

 يف التصببببببببببببببميميبببب  الفكرة إظهببببار في التنوع
 التواصبببببببببببل وسبببببببببببائل على المتحرك اإلعالن

 المتلقي، انتبببباه يشبببببببببببببببد بببباألردن االجتمببباعي
   لمضمونها فيستجيب

     

07 
 المبببببببادة مضببببببببببببببمون مبع البعبرض تبطببببببباببق

 التواصببببببل وسببببببائل إعالنات في المعروضببببب 
  بالمنتج المتلقي ثق  يعزز  االجتماعي

     

08 

  ركالمتح الجرافيكي التصببببببببببببببميم تطبيق عببدم
 ورالتط مع  االجتماعي التواصل وسائل في

 لمللا يبعث المتعددة الوسببببببببببببببائط في  التقني
 الوقبببببببت في اإلعالنيببببببب  المبببببببادة تبلبقبي فبي

   تقليديا   يجعله و الحاضر

     

01 

 يف المتحرك الجرافيكي التصببببببببببببببميم يبحقق
 التواصببببببببببل وسببببببببببائل على المنفذة عالناتاإل

 تواهبمح والمتابع  المتع  باألردن االجتماعي
 والتعريفي التشويقي

     

32 

 المبببببببادة في والمضببببببببببببببمون البفبكرة تبطببببببباببق
 حركالمت الجرافيكي التصبببببببببميم في اإلعالني 

 يعطي االجتماعي التواصببببببببببل وسببببببببببائل على
  لمتابع ا في والرغب  بالثق  انطباعا   المتلقي
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  2  رقم ملحق

 

 النهائية صيغتها في االستبانة
 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 المحترم/ة         ................................... /ةالفاضل

 

 :وبعد طيبة تحية

ثمين ال من وقتكم جزءا  المتواضع  ح هذا المجهودمن هذه االستبان ، آمال  حضراتكم  ديأضع بين أي

 كم.نأو تع لكم حسن وأقدر ،الفقرات الواردة فيها علىاإلجاب   والدق  في  موضوعيالحياد وال منكم وراجيا  

من  ا  جزءتعد هي و  ،الدراس  مد  اإلجاب  على أسئل قياس صميم هذه االستبان  هو إن ال رض من ت

لشرق جامع  ا -كلي  العمارة والتصميم بالتصميم الجرافيكي في متطلبات نيل درج  الماجستير 

 -والرسال  بعنوان:، سطو األ

فاعلية التصميم الجرافيكي المتحرك عبر وسائل التواصل االجتماعي في الحمالت اإلعالنية داخل 
 األردن

 
مكم علالتفضل بملء فقرات االستبان  لما تتمتعون به من خبرة ومعرف  دقيق  في ميدان  إنني آمل منكم

بأنه سيتم  يساعد في نجاح هذه الدراس  ويثري جانبها العملي، علما   وهو ماعملكم الوظيفي، و  ال زير
 التعامل مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسري  تام  ل ايات البحث العلمي.

 االحترام والتقدير وافروتفضلوا بقبول 
 

  الباحث              
 المجذوب محمد خير محمد نسرين
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 : االستبانة رأومح

 الشخصية البيانات -:لوالمحور األ 

  المناسب: المربع في ( ) إشارة وضع يرجى
 
 الجنس: (1

                        أنثى                       ذكر
 
 العمر: (0

      سن  32 من أقل – 00 من               سن  00 من أقل
                  فأكثر سن   42   سن  42 من أقل – 32 من

 
 العلمي: المؤهل (3

                  بكالوريوس                 متوسط دبلوم      دون فما عام  ثانوي 
                     دكتوراة                 ماجبستبيبر
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 وسائل على اإلعالنية الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم تطبيق درجة :الثاني المحور
 األردن داخل االجتماعي التواصل

 

  درجة تطبيق التصميم الجرافيكي المتحرك في الحمالت اإلعالنية على وسائل التواصل االجتماعي داخل األردن

 الفقرات الرقم
 افقأو

 بشدة
 أعارض محايد افقأو

 أعارض

 بشدة

1 

ربط التصميم الجرافيكي المتحرك باستخدام الصورة و 

حالة عاطفية لدى المشاهد ودرجة تلقي  الصوت يخلق

 التصميم

     

2 
تعي شركات ومؤسسات الدعاية واإلعالن ضرورة وأهمية 

 استخدام التصميم الجرافيكي المتحرك في  حمالتها اإلعالنية
     

3 
تؤثر الطفرات التكنولوجية السريعة  في البرمجيات بشكل 

 المتحركأساسي على أساليب التصميم الجرافيكي 
     

4 
ساهمت الرسوم الجرافيكية المتحركة في تطور مفهوم 

 اإلعالن والترويج في وسائل التواصل االجتماعي
     

5 

يساهم استخدام التصميم الجرافيكي المتحرك في الحمالت 

اإلعالنية  على وسائل التواصل االجتماعي داخل األردن 

 في جذب الجمهور

     

6 
التصميم الجرافيكي المتحرك بشكل محدود في يتم استخدام 

   الحمالت اإلعالنية داخل األردن
     

7 

 عالناتتتسم المعلومات والرسومات في تصميم اإل

المتحركة على وسائل التواصل االجتماعي داخل األردن 

 بالوضوح

     

8 

في التصميم الجرافيكي  Typographyيتم توظيف ال

إلعطاء المشاهد فرصة تلقي  -بصورة جيدة-المتحرك 

 المعلومات وتذكرها

     

9 

في التصميم الجرافيكي  Photoيتم توظيف الصورة 

المتحرك  على وسائل التواصل االجتماعي تبعاً لالستمالة 

 المحددة في الحملة اإلعالنية

     

11 

في استخدام برمجيات تؤثر كفاءة المصمم الجرافيكي 

الجرافيك الحديثة على قدرته في التحكم في الصورة 

 المتحركة

     

11 
 األلوان وشبببببببفرة Symbols Art الفني  الرموز اسبببببببتخدام يتم

Code Color واضح بشكل المتحرك  عالناتاإل في  
     

12 

 لتواصببلا وسببائل وتطور الرقمي  التكنولوجيا من االسببتفادة يتم
 التي اإلعالنيببببببب  الحمالت تكلفببببببب  خفض في االجتمببببببباعي

 المتحرك الجرافيكي التصميم تستخدم
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13 

 مالتالح في المسبببببببببتخدم المتحرك الجرافيكي التصبببببببببميم يقدم
 لقيللمت باألردن االجتماعي التواصببببل وسببببائل على اإلعالني 
 وسهل  واضح  بطريق  المعلومات

     

14 

 المعايير أهم من Eye Contact بالعين التواصبببببل مبدأ يعد
 وسببببببببببائل  على المتحرك اإلعالن تصببببببببببميم في المسببببببببببتخدم 

 األردن في االجتماعي التواصل
     

15 

 مالتالح في المسببببببتخدم المتحرك الجرافيكي التصببببببميم يعمل
 على باألردن االجتماعي التواصببببببببببل وسبببببببببائل على اإلعالني 
 لل ببببب ا هي فبببببالرمز المختلفببببب ، المجتمع فئبببببات بين التقريببببب
 الجميع بين المشترك 
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 لىع اإلعالنية الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم توظيف من المتلقي استفادة درجة :الثاني المحور
 األردن داخل االجتماعي التواصل وسائل

 اإلعالنية الحمالت في المتحرك الجرافيكي التصميم توظيف من المتلقي استفادة درجة  السياحي

 األردن داخل االجتماعي التواصل وسائل على

 الفقرات الرقم
 افقأو

 بشدة
 أعارض محايد افقأو

 أعارض

 بشدة

1 

ربط التصميم الجرافيكي المتحرك باستخدام الصورة و 

المشاهد ودرجة تلقي الصوت يخلق حالة عاطفية لدى 

 التصميم

     

2 
تعي شركات ومؤسسات الدعاية واإلعالن ضرورة وأهمية 

 استخدام التصميم الجرافيكي المتحرك في  حمالتها اإلعالنية
     

3 
تؤثر الطفرات التكنولوجية السريعة  في البرمجيات بشكل 

 أساسي على أساليب التصميم الجرافيكي المتحرك
     

4 
الرسوم الجرافيكية المتحركة في تطور مفهوم ساهمت 

 اإلعالن والترويج في وسائل التواصل االجتماعي
     

5 

يساهم استخدام التصميم الجرافيكي المتحرك في الحمالت 

اإلعالنية  على وسائل التواصل االجتماعي داخل األردن 

 في جذب الجمهور

     

6 
في  بشكل محدوديتم استخدام التصميم الجرافيكي المتحرك 

   الحمالت اإلعالنية داخل األردن
     

7 

 عالناتتتسم المعلومات والرسومات في تصميم اإل

المتحركة على وسائل التواصل االجتماعي داخل األردن 

 بالوضوح

     

8 

في التصميم الجرافيكي  Typographyيتم توظيف ال

إلعطاء المشاهد فرصة تلقي  -بصورة جيدة-المتحرك 

 المعلومات وتذكرها

     

9 

في التصميم الجرافيكي  Photoيتم توظيف الصورة 

المتحرك  على وسائل التواصل االجتماعي تبعاً لالستمالة 

 المحددة في الحملة اإلعالنية

     

11 

في استخدام برمجيات تؤثر كفاءة المصمم الجرافيكي 

الجرافيك الحديثة على قدرته في التحكم في الصورة 

 المتحركة

     

11 
 األلوان وشبببببببفرة Symbols Art الفني  الرموز اسبببببببتخدام يتم

Code Color واضح بشكل المتحرك  عالناتاإل في  
     

12 

 لتواصببلا وسببائل وتطور الرقمي  التكنولوجيا من االسببتفادة يتم
 التي اإلعالنيببببببب  الحمالت تكلفببببببب  خفض في االجتمببببببباعي

 المتحرك الجرافيكي التصميم تستخدم
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13 

 مالتالح في المسبببببببببتخدم المتحرك الجرافيكي التصبببببببببميم يقدم
 لقيللمت باألردن االجتماعي التواصببببل وسببببائل على اإلعالني 
 وسهل  واضح  بطريق  المعلومات

     

14 

 المعايير أهم من Eye Contact بالعين التواصبببببل مبدأ يعد
 وسببببببببببائل  على المتحرك اإلعالن تصببببببببببميم في المسببببببببببتخدم 

 األردن في االجتماعي التواصل
     

15 

 مالتالح في المسببببببتخدم المتحرك الجرافيكي التصببببببميم يعمل
 على باألردن االجتماعي التواصببببببببببل وسبببببببببائل على اإلعالني 
 لل ببببب ا هي فبببببالرمز المختلفببببب ، المجتمع فئبببببات بين التقريببببب
 الجميع بين المشترك 
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  3 رقم ملحق

 

 

  مينالمحك   األساتذة بأسماء قائمة

 

 األستاذ التخصص الجامعة

 الرب أبو أحمد خليل محمد أ.د  التربوي  العلوم طالل بن الحسين جامع 

 الصادق عبد خيري محمد د. الجرافيكي التصميم البترا جامع 
 البسيوني صالح نهى د. الجرافيكي التصميم البترا جامع 
 الشري  منصور محمد منصور د. يالجرافيك التصميم   المتحرك  الرسوم البترا جامع 

 التقني  الخوارزمي كلي 
 الجامعي 

 العبيدي علي عباس باسم د. الجرافيكي والتصميم الرقمي  الفنون

 الرحيم عبد منصور محمد د. يكيالجراف التصميم   المطبوع التصميم االردني  الزيتون  جامع 
 

 

 

 

 


