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خالل وسائل اإلعالم وتقنياتها المختلفة تطور إعالنات التحريك  
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 ية الفنون الجميمة _ جامعة المنصورةلمدرس مساعد بقسم الجرافيك _ ك                             محمد ربيع محمد حسانين

 اجامعة المني –ة لية الفنون الجميلك –كة أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحر      عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن الجندي
 

 -:   بالعربي  ملخص البحث
  األنشطة  أكثرمن    اإلعالنمما يجعل   وكل األوقات  األماكنفي كل    هللفرد يتجول مع  ممصاحب شبه مستدي  اإلعالنصبح  أ           

  اصبح صريحه و   أشاره  أو   تنويهقات والظروف بدون استئذان واحيانا كثيره بدون  و في كل األ  و  كان   أينما  عقبهوتتالتي تحاصر الفرد  
واصل االجتماعي وفي الطريق من خالل الملصقات وال يتوقف  وسائل التو عبر التلفاز    أويزاحم الجميع في كل مكان داخل منازلهم  

بالمعلومات    اإلعالن المتلقي  اتجاهات وسلوكياته ليصل في    التأثير  إلىيسعى    وإنماعند مد  المطلوب    إلى  النهايةعلى   أو الهدف 
 المحدد. 

حتى وقتنا   الطباعةمنذ مرحله ما قبل ظهور    اإلعالنويرسل ظهور وتطور    المختلفةوتعريفاته    اإلعالنوتناول البحث مفهوم       
والتليفزيون    اإلذاعة  واإلعالنالمطبوع    واإلعالنوتصنيفها    المختلفة  وأنواع اإلعالنات  اإلعالنتطور    إلى  أدتالحالي والعوامل التي  

  1935في مصر منذ عام    حريكالت  إعالن   ونشاه وتطورك  التحري  إعالنوالمركبات ثم    وإعالنات الطرق السينمائي    واإلعالنوخصائصه  
 إعالنات ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد    التحريك  إعالناتفي    المختلفةفي مصر و التقنيات    اإلعالناتفرانكل واهم فنانين    اإلخوان على يد  

Stop Motion  وتطورها جرافيك إعالنات الموشنو . 
Abstract:- 
     Advertising has become a near-constant companion for an individual to walk around with at all 
places and times, making advertising one of the most trapped and tracked activities, wherever and 
in all times and circumstances, without permission, sometimes too many, without explicit indication 
or reference. It has become crowded everywhere in their homes, through television, through social 
media and on the way through posters The declaration does not stop when the recipient is provided 
with information, but seeks to influence its trends and behavior and eventually reach the desired or 
specified target. 
     The research examined the concept of advertising and its various definitions. It sends the 
appearance and development of advertising from its pre-printing phase to the present time and the 
factors that have led to the evolution and classification of advertising, the various types of 
advertising, the print advertising, the radio and television advertising, its characteristics, the film 
advertising, road and vehicle advertising, the announcement and creation of animation in Egypt, 
and the development of advertising for animation in Egypt Since 1935 by the Frankel brothers, 
Egypt's major advertising artists and various techniques in 2D, 3D, Stop Motion, and Mohsen 
Graphic advertising have developed. 
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 - أوال: مقدمة: ❖
على أشكال تطورت بمرور   اإلعالنمن الفنون المستحدثة وإنما هي قديمة قدم التاريخ، فقد بدأ    اإلعالناتليست صناعة            

كما نعرفه اآلن، حيث يعتبر اإلشهار نشاطا قديما قدم المجتمعات اإلنسانية ، يمتد تاريخيا إلى   اإلعالن القرون حتى أصبح فن  
  ، مع طبيعة العصر  يتالءملمصالح والمنفعة المشتركة بالشكل واألسلوب الذي قامة العالقات التبادلية وتحقيق اإلبدايتها كأحد السبل 

 األنشطة ماكن و كل األوقات مما يجعل اإلعالن من اكثر  في كل األ  هللفرد يتجول مع  مصبح اإلعالن مصاحب شبه مستديأكما  
 اصبح صريحه و  إشارةأو    تنويهنا كثيره بدون  في كل األوقات والظروف بدون استئذان واحيا  و  كان  أينما  وتتعقبهالتي تحاصر الفرد  

وسائل التواصل االجتماعي وفي الطريق من خالل الملصقات وال يتوقف و يزاحم الجميع في كل مكان داخل منازلهم أو عبر التلفاز 
لهدف المطلوب أو ا  إلى  النهايةعلى اتجاهات وسلوكياته ليصل في    التأثير  إلىيسعى    وإنمااإلعالن عند مد المتلقي بالمعلومات  

 . المحدد 
الفنون التي   أقدماإلعالن من  حيث يعد    على مدى التاريخ  والعلمية  والسياسية  االقتصاديةاإلعالن كثيرا بالتطورات    تأثروقد       

على وجه الخصوص لتسهم في   والمطبوعة   والمرئية  المسموعةسائل  الو   بكافةواستغلها للترويج لمنتجاتها وتسويقها    اإلنسانعرفها  
 المنتجين. تجاه  االنتباهوتجذب  المستهدفة الشريحة أراءتغيير 
تطور إعالن التحريك بشكل كبير منذ ظهوره في بداية األمر   والذيولإلعالن أشكال عديدة ومنها إعالن التحريك موضع البحث       

الفنان مهيب، المد  اإلعالنية  الشخصيةكانت    وإذا  على يد  التلفزيوني    إلىخل  هي  األولى لسرد حداثه وتحقيق   والوسيلةاإلعالن 
مع المشاهد وتقديم    اإليجابيوجاذبيه وتشويق قادره على التفاعل    ديناميكيةالتفاعل مع المشاهد فان شخصيه الكرتون لما تتسم به من  

 بنجاح.  اإلعالنيةالرسائل   أفكار
 - البحث: مشكلة 

ُيعّد اإلعالن ظاهرة عظيمة األهمية في الحضارة الحديثة والسيما ما يتصل منها بالصناعة والتجارة والسياسة والثقافة والفنون       
في اإلعالن إثارًة الهتمام الناس بأمور ال تكون موضع انتباههم في اللحظة التي تسبق رؤيتهم اإلعالن أو سماعه، و والخدمات.  
لتحقيق المشاركة  المختلفة  ومدى تنوع أساليبه وتقنياته    أهمية دراسة ظهوره وتطورهلى  إدى  أمتسارع مما    وفني  تقنيبشكل  والذي تطور  

 الوجدانية. 
 -البحث: أهمية 
 اإلنترنت. عالنية المختلفة من قنوات فضائية ومواقع التواصل وصفحات المجاالت اإل في التحريكعالن إ دور 

  .دراسة تطور شكل اإلعالن وتقنياته المختلفة 
 .تصنيفات اإلعالن المختلفة وتأثيرها على المستهلكلى إالتطرق 
 - البحث: أهداف 

 التحريك. عالنات توسيع قاعدة الجمهور المستهدف إل في التقنيات الحديثةدور   -1
 اإلعالنية.مدى التطور المتالحق لشكل الرسوم المتحركة  -2
 التحريك. تقنيات إعالنات  فيلى مجاالت بحثية جديدة إالتطرق  -3

 -البحث:  منهجية
 دراسته:سوف يتبع الباحث من    •

 اإلعالم.وسائل  فيعالنات التحريك إ بداية تطور  فيالتاريخي: المنهج  -1
 التحريك.عالن إ نماذج من  فيساليب والتقنيات دراسة األ في التحليلي:المنهج  -2
 -: الزمانيةالحدود  ❖
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 .األنوحتى  1970من  أتبد ❖
 - : المكانيةالحدود  ❖

 .ومصر األمريكيةوربية والواليات المتحدة الدول األ ❖
 اإلعالن: مفهوم  

 معلومات على يعتمد حيث للمستهلك مباشره غير تشجيع عمليه  بمثابة يعتبر اإلدراكي دوره حيث من  اإلعالن بان  القول ستطيعن     
 . 1الخدمة   أو السلعة هذه نحو المستهلك تفكير لتوجيه تقديمها تم التي  الخدمة أو تصميمها تم التي السلع  بمنافع خاصه
الجوانب واختلفت في        المعنى والمفهوم بحيث تشابهت في بعض  التي صيغت حول اإلعالن من حيث  التعريفات  وقد تعددت 

 . بعضها وسوف يقوم الباحث بعرض مجموعة من التعريفات لإلعالن كما عرفها المختصين
  االتصال   وسائل  استخدامب  ،المتميز  التأثيري   قناعياإل  الاالتص  لتصميم  االبتكارية  األساليب  يستخدم  ،منظم  إداري   نشاط  هو  اإلعالن      

 إنجازاتها  من  نسقت  بحيث   المعلنة  المنشاة  عن  طيبه  ذهنيه  ة صور   وبناء  ،عنها  المعلن  السلعة  على  الطلب  زيادة  بهدف  وذلك  الجماهيرية،
 2واالقتصادية االجتماعية الرفاهية وزيادة المستهلكين لحاجات اإلشباع تحقيق في وجهودها
 امتياز ب  وإقناعه   ة،صناعي  أو   ةتجاري  بمنشأة  الجمهور  لتعريف  المستخدمة  الوسائل   مجموعه   :لإلعالن  الفرنسية   المعارف   دائرة  تعريف

 . 3ليهاإ حاجته  عن ما بطريقه  ليهاإ االحتياجو  ،منتجاتها
 والمؤسسات  األعمال  منشأه  تتبعها  ،الثمن   مدفوع  شخصي  غير  اتصال  ةعملي  هو  اإلعالن   )AMA(  األمريكية  التسويق  جمعيه  تعريف

 . 4وإقناعهم   الصناعيين المشترين أو المستهلكين من لمجموعه  واألفكار والخدمات السلع  تقديم بقصد  ،الربح  إلى تهدف التي
 بمعنى   اإلعالن  أو  التجاري   اإلعالن  ( VerdierDe Plas et  الفرنسيين)  تعريف  لديها  التوقف  ضرورة  نرى   التي  التعريفات  من     
 وزيادة  العمالء  الكتساب  مؤسسات  أو  مجموعه  أو  مؤسسه  لصالح  المستخدمة  الجماعي  األثر  ذات  الفنية  ومجموعه الوسائط  الكلمة
 . 5بهم  االحتفاظ أو  عددهم

   بانه  اإلعالن  الثاني حيث عرف  ( Gaw Waiter) تعريف مع كبير حد إلى  تفقامBorden and Marshall)   ) تعريف ويأتي     
 عليهم   والتأثير  اختارهم  بغرض  الجمهور  من  مختلفة  مجموعات  إلى  الرسائل  بعض  توجد  بواسطتها  التي  األنشطة  ةمجموع  من  تكون ي

 6ة  المختلف المنشئات أو ةالتجاري العالمات أو األفراد أو القضايا بعض تجاه انطباعاتهم لتغيير   أو ،والخدمات  السلع لشراء
 التسويق   جمعيه )  وضعته  ما   هو  لإلعالن   حديثا  وضعت  التي  التعريفات  همأ   من   يعد  والذي  عالنلإل  الحديثة  التعريفات  هم أ   من      

  الرسائل   أذاعه  أو  نشر  إلى  تؤدي  التي  نشطةاأل  نواحي   مختلف  هو  اإلعالن  American Marketing Association)األمريكية  
 أشخاص   أو  األفكار   يتقبل  ترغيبه  اجل  من  أو  خدمات   أو  سلع  شراء  على  حسه  بغرض  الجمهور  على  المسموعة  أو  المرئية  اإلعالنية

 7عنها معلم منشئات أو
 جماهيرية   تصالا  وسيله  اإلعالن  أن  وهو  واحد  مضمون   في  صبت  أنها   إال  اإلعالن  للتعريف  الصيغ  هذه  تنوع  من  الرغم  وعلى      

 : هي محددا عناصر لها متكاملة
  بأفكاره األخرين في التأثير يريد الذي المنتج يمثل الذي وهو المعلن: •
 توصيلها المراد اإلعالنية الرسالة وهي  اإلعالن: مضمون  •

 
 . 15، ص1997 ، مكتبة األنجلو المصرية ،  وأخالقياته اإلعالن أسسه وقواعده وفنونه ، خليل صابات  - 1
دراسة ميدانية للنشاط اإلتصالى بالجمعيات الثقافية والعلمية في مصر، رسالة دكتورة  ،  دور االتصال المباشر في تنمية الوعى االجتماعي،  فؤاد عبد المنعم  -  2

   م.2009جامعة القاهرة،  كلية اإلعالم،  ، غير منشورة  
 . 30م، ص2002الطبعة الثانية يناير  ،الدار المصرية اللبنانية، اإلعالن ، الحديديمنى  -3
 . 105م ص 2014، ار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع دمصطلحات اإلعالم،   بدوي، معجم أحمد زكي -4
 . 36، ص1997 ،)مرجع سابق( ،  خليل صابات  -5
 . 50ص، )مرجع سابق( ،  اإلعالن ، منى الحديدي -6
 (جمعية التسويق األمريكية  American Marketing Association )  التسويق واألكاديميين    نأخصائيي  بلمن ق  1937عام    أسستت  هنيةهي جمعية م

عضوًا يعملون ويتشاركون المعرفة في   30,000وموثوقية في العالم، ويفوق عدد أعضائها    احتراماالمتخّصصين في التسويق. فهي واحدة من أكثر الجمعيات  
جلة السياسة العامة  مجاالت التسويق المختلفة في جميع أنحاء العالم من خالل نشر العديد من الكتّيبات والمجالت مثل: مجلة التسويق ومجلة بحوث التسويق وم

   مجلة أخبار التسويق. والتسويق ومجلة التسويق الدولي، و 
 .263م، ص2008 األولى الطبعة، والتوزيع للنشر الفجر  دار ،االبتكاري  التسويق ، الحميد   عبد اسعد  طلعت  -7
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 1نينالمعل تقدمها التي الرسالة تصلها التي ماعةالج  أو الشخصهو  المتلقي: •
 ظهور وتطور اإلعالن:

 هقواعد   له  وعلم   فن  لىإ  بسيط  إنساني  كنشاط  لىو األ  ةنسانياإل  المجتمعات  ةبداي  منذ  اإلعالن   بها  مر  التي  التطور  مراحل  ضوء  وفي     
 ما يلي: إلى تطوره مراحل تقسيم يمكن ،الحديث العصر  في وهومحترف ومؤسساته ونظرياته ووسائله وأسسه

 الطباعة.  ظهور قبل ما مرحله -1
   الحديثة. الطباعة بعد ما مرحله -2
  على   وانعكست  باإلعالن  ارتبطت  التي  الحديثة  المخترعات  من  العديد   وظهور  والفنون   والعلوم  االتصال  وسائل   في  التقدم  مرحله -3

 .  المختلفة همجاالت
 الطباعة ظهور قبل ما مرحله •

 راقأو   بعض  على   وجدت  اكتشافها  تم   التي  اإلعالنات  ائلأو   فمن  التجاري   اإلعالن   شكالأ  بعض  ةالقديم  الحضارات  عرفت  فقد"      
  كماله إ  حيث  من  خالصا   تجاريا  اعالنإ   يعتبر  اإلعالن   هذا   العبيد  أحد  بيع  عن   القدماء  مصر  تجار   حدأ  فيها  ن يعل  التي  مصر  في   البردي

 .2"التجاري   اإلعالن  لخواص
  قبل   عام  األف  ثالثة  إلى  تاريخها  يعود  ةالمصري  ةطيب  مدينه  بقايا  في   اكتشفت  البردي  من   ةعقر   توجد  البريطاني  المتاحف  وفي "     

 مكتوب  عالنإ   قدم أ  اإلعالن  هذا   ويعتبر  ، رجاعهإ  يطلب  مملوك  لعبد  فقده  عن  فيها  يعلن   رضاأل  مالك  حد أ  من  عليها  مكتوب  الميالد
 .3(1)شكل  "والغائبين المفقودين عن واإلعالن  الخدمات عالنإب حاليا تشبه يمكن ما وهو  التاريخ في

 نشرات   على   تحتوي   والتي  ، الميالد  قبل  سنه   1800  حوالي   إلى  تاريخها  يرجع  التي  اللوحات  بعض  العراق  في   ثاراأل  علماء  وجد  كما      
  عن   اليوم  ةالصادر   رشاديةاإل  لنشراتا  كبير  حد   إلى  تشبه  النشرات  هذه  فة األ  من   وعالجها  وريها  محاصيله  رذب  كيفية  إلى  المزارع  ترشد
 4ة الزراع وزاره

 ( 1شكل رقم )
يوضح بقايا أقدم بردية إلعالن في التاريخ يرجع تاريخه إلى ثالثة األف عام قبل  

 التاريخ ومحفوظة بالمتحف البريطاني
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_advertising) 

       
 
 

 لالستماع  الناس  انتباه  للفت  البوق   يستخدمون   ةالقديم  ودهالع  في  المنادون   كان  قدف  نساناإل  ستخدمهاا  ةعالنيإ   وسيله  لأو   اداة المن  وتعتبر
 ائففل  على  باليد  اإلعالنات  ةكتاب  طريقه  هاتعقبأ   حتى  ةعالنيإ   ةوسيلك  ة المنادا   واستمرت  ،لفائفال  على  المكتوبة  الحكومية  امرو األ  إلى
يظهر   وبذلك   أخر  إلى  مكان  من   تنقل  وكانت  الجمهور من  ممكن  عدد  كبرأ  يراهاكي    ةالحكومي  المباني  على   ذلك   بعد  تعلقل الجلد  من

 5الجمهور  على  تأثير اإلعالن من زاد الذي المكتوب اإلعالن
 الحادي  القرن   بين  ما  الفترة  في (    المناداة )    أي  ةالشفوي  ةالطريق  ستخداماب  اإلعالن  ظهور  اتبداي  كانت  القديمة   الصين   في  ماأ      
 وحـــــــــــل  دــــوج    دـــفق  ةعياالطب  واللوحات  الكتابية  لوحاتال  الـشكأ  من  شكل  اإلعالن   خذ أ  ذلك  بعد  ثم  ،الميالد  قبل  عشر  السابع  والقرن   عشر

 
جامعة    كلية الفنون التطبيقية،  التقنية الحديثة وأثرها على تطور تصميم اإلعالن المطبوع في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة،،  عصام رمزي المالح  -1

 م.1998حلوان، 
جامعة   كلية الفنون الجميلة،  ،دور الفن التفاعلي في تصميم اإلعالن بالمجالت المطبوعة، رسالة ماجستير غير منشورة  ،  سارة مصطفى خليل إسماعيل   -  2

 م .2018المنيا، 
3- 11https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising ( /11/2020) 

4 -https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising  (11/11/2020 ) 
5 -http://elan.gov.sy/2017/site/arabic/index.php?node=556&cat=596&     (11/11/2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_advertising
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising
http://elan.gov.sy/2017/site/arabic/index.php?node=556&cat=596
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  على  وي ـــــــتحت  الشكل  ةمربع  ورق   على  النــــــــــــــــــــاإلع  ة لطباع  (Song dynastyسونغ    سالله )لىإ   تاريخه  عـــــــيرج  النحاس  من  يطباع
 Jinan Lius Fine Needleليو  جنان  ةلعائل  لإلبر  )لمتجر  عالنإ   عن  مضمون   وكان  رنبأ  شكل  على(    Logoلوجو  )شعار

Shop    )ستخداملال  جاهزة  لتكون   ة،جيد  ةنوعي  ذات  اإلبر جعلل  الجودة  عالية الصلب  قضبان  نشتري   نحن  فحواها  عبارات  به  وكانت  
 1العالم  في  ةالمطبوع اإلعالنات  قدم أ  من اإلعالن هذا ويعتبر قاتو األ من وقت أي في  المنزل في

 الحديثة: الطباعة بعد ما مرحله
 مستفيدة  دواتواأل  والشكل  والتحرير  الصيغة  سلوبأ  حيث  من  والتجديد  والتنويع  التطوير  في  الوقت  مضي  مع  اإلعالنات  خذتأو       

   2ةالطباع اختراع جاء  حتى واالتصالية واالجتماعية واالقتصادية ةالسياسي ونظمها نفسها اإلنسانية المجتمعات تطور من
الكبير   ثراألوكان لها    م 1440  عام   في (  Johannes Gutenberg    جوتنبرج  )جوهانس  لمانياأل  يد   وقد ظهرت الطباعة على     
ة اإلعالن، فظهرت أول  خاص   االتصالية  ةنشطلأل  جديده  ة لمرحل  ةوبداي  تحول  ونقطه  ة عام  بصفه  ةنسانياإل  الحياه  مظاهر  كل   على

 .3التي حققت االنتشار الواسع، فكانت إعالنات المجالت والصحف  أشكال اإلعالن الحديث
 الكتاب  ذلك  على  ومثال  باليد  ةالموزع  واإلعالنات ةالمطبوع   الملصقاتك  ، الموسع  اإلعالن   شكال أ  ظهور أول   لىإ   اخترعه   ديأ وقد     

 دعائي  عالنإ  لأو  إنجلترا، في مره لو أل الطباعة دخلأ الذي(   CaxtonWilliam) وليم كاكستون  خرجأ  م،1472عام  وفي المقدس
  إعالن  لأو  صدر  م1622 فيه بالضبط اـوبعده المكتبات في كتاب رحـط عن يعلن الكنائس بوابأ على تثبيته تم ملصق وهو إنجلترا في
 يس و لان أـــــــ) وه  راعـــــــــــــــــاخت  عند  نأ  رــــــــــــ ويذك.  4إنجلترا  يـف  ةمنتظم  ة مطبوع  صحيفه  ل أو   وهي(    Contention Our The  (جريدة  في

أ  Lithography  رافغالليثو )   حجر  على  ةــــــالطباع  ةريقــــــط  م1796  امـــــــــــــع(   Alois Senefelderسينفلدر   ة طباع   لىإ   دت( 
  ة بطباع  قام  من  لأو   باريس  في(  Rouchon  شون و ر وتعتبر شركة )  قليله  نتاجإ  وبتكاليف  ويسر  بسهوله  الملصقات  في  ةالملون  الرسومات
 حيث  الحديث  للملصق  الروحي  ( األب  Jules Cheret  تيشير   جول)    ويعد  م،1845  عام  الليثوجراف  بطريقه  ةاإلعالني  الملصقات

 خامات  واستخدامه  الرئيسية،  لوانلأل  بتوظيفها  اإلعالنات  عمل  في  هسلوبأ  تميز  وقد  الفنية،  مسيرته  خالل  ملصقألف    من  كثرأ  صمم
  بالثورة  التشكيلية  الفنون   تأثر  عشر  التاسع  القرن   اخر أو   وفي  ،بالباستيل  هشبيه

(   Out door  ةالخارجي  اإلعالنات  )  ظهرت  م1835  عام  بريطانيا  وفي5ة الصناعي
  John Orlando Parryباى  ندو الأور   جون )    الفنان  يد   على  Billboards  باستخدام  

   الفرنسية )    ة الصحيف  كانت  م 1836 عام  يونيو  شهر  ( ففى 2( الحد حفالته ) شكل

 
 سالله  سونغ ( Song dynast كانت أسرة سونغ أسرة حاكمة في الصين ما بين 960 و1279، نجحت في أن  تصمد في مرحلة الخمس أسر، والممالك  )  
 العشر، فتلتها اسرة يوان. وكانت هذه أول حكومة في تاريخ العالم إلصدار األوراق النقدية أو النقود الورقية، وأول حكو مة الصينية إلنشاء قوة بحرية دائمة .
 - سارة مصطفى خليل اسماعيل )مرجع سابق (   1

 سابق()مرجع  ،  اإلعالن ، منى الحديدي -2
 جوهانس جوتنبرج( Johannes Gutenberg) بتطوير   1447 في سنة قام   ،م1468  وتوفى في  ألمانيا  ماينتس في مدينة  م1398 ولد في  ألماني مخترع

وقد ابتدع الحروف المصقولة    الورق ثم يضغط عليه فتكون المطبوعة. مطورًا بذلك علم الطباعة قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها  
الصفحات فوقها  توضع  واحدة  كتله  جميعًا  منها  فتتكون  وشدها  ربطها  يمكن  والتي  بعض،  عن  بعضها  ويعتبروالمنفصل  في   ،  الرواد  األوروبيين  أول  بأنه 

 .بالحروف المتحركة الطباعة  فن
 بتصرف . )مرجع سابق ( سارة مصطفى خليل إسماعيل   -3
    وليم كاكستون (William Caxton   )  ملية  ، بدأ حياته العإنجلترا  في العالم وهو أول من أدخل الطباعة إلى الطباعة  أحد رواد  1491توفي     1422 ولد في

أثناء تجواله رأى مطبعة في كولونيا األلمانية أذهلته، فتعلم كاكستون   ي. وفلسفرباتاجرًا في الحرير، ثم راح يصنع الحرير بنفسه ويكسب مااًل وفيرًا أتاح له القيام  
 .بلندن م لينشئ له مطبعة في وستمنستز1476. وفّكر في الفائدة التي يمكن أن تجنيها منها بالده، ثم عاد إلى بالده عام بألمانيا  كولون  صناعة الطباعة في

 م  2011جامعة المنيا،  كلية الفنون الجميلة، ، دور التصميم الجرافيكى فى تطوير اإلعالن السياحى، رسالة ماجستير غير منشورة ، بهاء الدين محمد هانى  -4
  وهان(   ألويس زنفلدر SenefelderJohann Alois   )  لينشر أعماله، فقد احتاج بدياًل أرخص وأكثر ليثوگرافيا  ، ألماني اخترع1834 توفى 1771 ولد .

 المتحركة.ثورة في صناعة الطباعة منذ حروف الطباعة  كفاءة في الطباعة بالمقارنة بطباعة أطقم الحروف البارزة أو األلواح المحفورة. وقد كان اختراعه أكبر 
   ( الليثوغرافيا   طباعة Lithography  )    الزيت والماء. تكون الطباعة من حجر )الحجر الجيري    امتزاجيه هي طريقة للطباعة تعتمد في األصل على عدم

  الليثوغرافي( أو لوح معدني بسطح أملس. 
كلية    ، القيم الفنية و التشكيلية للملصق فى الدول األفريقية النامية فى أواخر القرن العشرين، رسالة ماجستير غير منشورة ،  أحمد محمد سيد مصطفى  -5

 م .2010جامعة المنيا،  الفنون الجميلة،
  ( باى ندو ال اور  جونJohn Orlando Parry )  وهو ممثل وفنان إنجليزي، وعازف بيانو ومغنى.  1879وتوفى 1810ولد في 
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 لزياده  بها  اإلعالنات  سعر  بتخفيض  والسماح  ،صفحاتها  في  المدفوعة  اإلعالنات  تشمل  صحيفه  لأو   هي (  PresseLa     بريسي  ال
  1الربح  وزياده بها اإلعالنات عدد

 
 للفنان جون أورالند باى  Out doorشكل يوضح احد اإلعالنات   ( 2)شكل رقم 

 
 : الحديثة المخترعات من  العديد وظهور والفنون  والعلوم االتصال  وسائل في التقدم مرحله •

 م،1922  سنه  منذ  األمريكية  ةالمتحد  الواليات  في  ة المسموع  ةذاعاإل  فاستخدمت  نعاللإل  جديدتين  وسيلتين  العشرون   القرن   شهد  وقد     
 البالد   في   غراض األ  هذه  تلك الوسائل في  استخدام  ودرج  1947  عام  نفسه   للغرض  التليفزيون   واستخدام  التجارية  اإلعالنات  ةذاعإل
 ن دور التليفزيو   جاء  وعندماعشرين،  ال  القرن   من  الثاني  النصف   في   ة متنوع  غراض أل  اإلعالن  اعتماد  نطاق  واتسع  ةسيوياأل  ثم  ةروبيو األ

  عام   إال  خصار م  التلفزيوني  اإلعالن  يكن  فلم  فرنسا  في  ماأ  السلع  بيع  عمليه  تسهيل  و  لمنتجاتها  المؤسسات  ترويج  جلأ  من  ذلك  كان
 مع  يتالءم  ال  لجعله   فرادلأل  االستهالكي  النمط  على  عالنلإل  السلبي   التأثير  لىإ  تنتظر  كانت  نهاأل  الغربية  روباأو   دول   وكذلك   م،1968

 2ة التليفزيوني  القنوات  تمويل  مصادر  همأ   حدأ  اإلعالن  صبحأو   عالنلإل  النشر  وسائل  همأ   من  التلفزيون   صبحأ  وبعدها  الحقيقية،  االحتياجات
وخاصة    ة الخاص  العلوم  مجاالت  جميع   ةالرقمي  التكنولوجيا  اجتاحت  الكمبيوتر  وظهور  دبع  فيما  االقتصادية  الحياة  ازدهار  ومع     
  فتح  خالله  فمن  تماما  جديد  عصردء  ب  تعني  بل  ةالرقمي  بالطرق   اإلعالن  ونشر  طبع  فقط  تعني  ال  والتي  ةالرقمي  اإلعالنات  مجال

 . اإلعالن لوسائل المختلفة النماذج شكالأ وتنوعت تعددت فقد  ة،الرقمي والتكنولوجيا  نترنتاإل ةشبك بوابأ
 العوامل التي أدت إلى تطور اإلعالن:

 ارتفاع الطاقة اإلنتاجية وزيادة معدالت التصنيع، األمر الذي يتطلب تنشيط السوق الستيعاب هذه زيادة.  -1
 حاجه المنتج لالتصال جميع المستهلكين.   -2
 استمرار التطور التكنولوجي والصناعي بشكل متزايد وهو يتطلب وضع سياسة تسويقيه وإعالنية وتوجيه.  -3
 ين والعالميين. تنوع جمهور المستهلكين المحلي -4
 3اتساع دائرة االتصال العالمي وانتشار وسائل اإلعالن على مختلف المستويات.  -5

 أنواع اإلعالن: 
هناك تقسيمات كثيره لإلعالن في عصرنا الحالي منها ما يصنف وفقا للمجال االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي أو العلمي       

يصنف طبقا الوسيلة المستخدم فيها وهكذا ومن هذا المنطلق   و التجاري أو غيره تجاري، أوأو الفني، ومنها ما يصنف وفقا لما ه
 نعرض أهم هذه التصنيفات والتقسيمات لإلعالن على النحو التالي:

 التصنيف األول: تصنيف اإلعالن وفقا للمجال: 
 واختصت ذلك النوع من اإلعالن بمجالت التجارة واالقتصاد والصناعة   المجال االقتصادي: .1
ويتصل هذا اإلعالن بنواح الحياة وأنشطتها االجتماعية واإلنسانية مثل حماية البيئة واألمومة ورعاية   المجال االجتماعي واإلنساني: .2

 الطفل  
 اء جدد لكل طائفه دينيه أو تأثير مبادئ تلك الطائفة يكون له دور هذا النوع في التأثير على الناس كأعض المجال الديني: .3
 ويستخدم في الدعاية للدول التجارية والحمالت االنتخابية السياسية  المجال السياسي: .4

 
 ال( بريسي  La Presse  تأسست الجريدة عام )من قبل إميل دي جيراردين وهى أول صحيفة نقدية في فرنسا . 1836 

 )مرجع سابق (سارة مصطفى خليل إسماعيل   -1

 بتصرف )مرجع سابق(بهاء الدين محمد هاني  -2

 )مرجع سابق(سارة مصطفى خليل إسماعيل   -3
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العلمي والفني: .5 والندوات    المجال  المؤتمرات  في  ذلك بوضوح  المختلفة ونرى  أشكالها  العلوم والفنون في  تقديم  يعمل على 
 .1ية والمحاضرات العلم

   التصنيف الثاني تصنيف اإلعالن وفقا لما هو التجاري أو غير التجاري:
وهو الذي يقوم بتجسيم الحاجة عن طريق استخدام العبارات المنمقة والمصاغة بشكل الئق ويتناول   اإلعالن غير التجاري: .1

ا )التبرع بالدم، التطوع في الجيش.... الخ(  هذا اإلعالن كافة اإلعالنات اإلنسانية واالجتماعية التي تحث على القيام بعمل م
 وقد يطلق عليه في بعض األحيان إعالن إرشادي. 

ذلك اإلعالن الذي تقوم به الجهات المنتجة أو البائعة من خالل مجموعة الوسائل القنيه ذات األثر الجماع    اإلعالن التجاري: .2
 .2فة للسلع االستهالكية من أجل اكتساب المستهلك من خالل تقديم بعض المعلومات المعر 

 التصنيف الثالث حسب الوسيلة اإلعالنية المستخدمة: 
 مثل الصحف، المجالت، الملصقات، البريد، الكتيبات، المطبقات.   وسائل اإلعالن مقروءة: -1
 مثل اإلذاعة، الهاتف، المحاضرات، الخطابات والندوات.   وسائل اإلعالن مسموعة: -2
اإلعالن   -3 الجوالة    المرئية: وسائل  الهواتف  المسرح،  التلفزيون،  مثل  العرض  ونوافذ  ودور  الكاريكاتير،  النحت،  الرسم،  مثل 

 . 3واألنترنت 
 : أوال اإلعالنات المطبوعة في الصحافة

ق سواء  تتضمن هذه الوسيلة أضخم الميزانيات في إعالن الصحف مثير ويقدم السلع التي تباع اليوم أو غدا في جميع األسوا      
كانت محليها أو قومية كما يعمل على تسويق السلعة وسرعان ما يستجيب القراءة المستهدفين لذلك، ويفضل المعلن هذه الوسيلة ألن 

 اإلعالن الناجح هو المستمر.  
 اإلذاعي:  اإلعالن ثانيا

  تساعده  معلنلل  ة لاوفع  ةجذاب  عالنيهإ   ةوسيل  منه  جعلت  بخصائص  العشرين  القرن   من  العشرينيات  في  بدايته  منذ  راديوال  يتمتع       
  والحقول   ةالمنزلي  البيوت  من  العديد  إلى الوصول على  قادر  الراديو  صوت  نإ  ،واسع  جماهيري   نطاق وعلى  بسرعه  هدافهأ   تحقيق  على

  4وذوقه  الجمهور حكم على  يتوقفان أو فشله  الراديو ونجاح فيهار ت  اإلعالمية سائلالو  كثرأ من نهأ كما  السيارات  الشواطئ والمصانع
 التلفزيوني: اإلعالنثالثا  

  واإلعالن  والمجالت  الصحف   في  اإلعالن   فوائد  بين  يضاأ  ويجمع  ة والحرك  ةوالصور   الصوت  بين  يجمع  التلفزيوني  اإلعالن   نإ      
  بين التلفزيوني اإلعالن جز م ومن خالل استعمالها، ةطريق بينيو  سلعته ةصور  قدمي أن المعلن يستطيع يالتلفزيون اإلعالنف ،السينمائي
 .5فضل أ بطريقه االنتباه  لفت في  التحكم على  قادرا  يصبح ةوالحرك ةوالصور  الصوت

 :التلفزيوني اإلعالن خصائص
 يتمتع اإلعالن التلفزيوني ببعض الخصائص التي جعلت منه وسيله إعالنية مؤثره ومن أهم خصائصه.   

 أكثر الوسائل اإلعالنية مشاهده وإقبال من الجماهير على اختالف فئاتهم. -1
 ميزة المزج بين عنصري الصوت والصورة جعلت منه وسيلة جذب االنتباه المتلقي. -2
 الكاميرا أعطي فرصه للسماح للمخرجين بتماثل الواقع. التنوع بين اللقطات وحركات  -3

 
دراسة العالقة بين البعد الجمالي والتأويل الداللي في فاعلية تصميم الملصق اإلعالني المعاصر، رسالة ماجستير غير  أحمد محمد محمود أحمد شحاتة،    -1

 م.2011، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، منشورة
، كلية الفنون الصياغة اإلبداعية لتصميم اإلعالن التجاري، رسالة ماجستير غير منشورةتأثير دراسة العوامل االقتصادية على  فردوس محمود عبد هللا،    -2

 م.2007التطبيقية، جامعة حلوان، 
 م2005 ،الدار المصرية اللبنانية، فنونه ..أسسه . اإلعالن ، منى سعيد الحديدي و سلوى أمام على  -3
 )مرجع سابق(، أحمد محمد محمود أحمد شحاتة  -4
 )مرجع سابق(،  صاباتخليل   -5
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تكرار اإلعالن في التلفزيون وهي أهم ميزه ألنها تساعد على عرض اإلعالن على أكبر عدد من المشاهدين وتذكيرهم بمضمون  -4
 اإلعالن. 

   :السينمائي اإلعالن رابعا
  عام   لتدمير  اإلخوان   يد  على   الفرنسية  السينما  ظهرت  لقد   اإلعالن   في   استخدمت  التي   وسائل االتصال   قدمأ  من  السينما  تعدي     

الكاميرات  صحابأو   والشركات  التجار  انتباه  جذب  على   وعملت  م1895   عن   لإلعالن  السينمائي  العرض  وآالت  المقاهي وشركات 
  .1واقتنائها  استخدامها  على الجمهورحث و  بها تعريفلل وخدماتهم منتجاتهم
 : الطرق  إعالناتخامسا 

  المعلن   يقوم  حيث  الطرق   في  يمر  الذي  للجمهور  الوصول  هدفهاو   يادينوالم  الطريق  في  المستهلك  راهاي  التي  اإلعالنات  تلك  وهي      
 .2بإضاءتها  تسمح بطريقه  العرض لهذا خصيصا قامت خاصه تركيبات على ةمعين مواقع في ةاإلعالني الرسائل عرضب

   الموصالت: وسائلو  المركبات سادسا إعالنات
 القطارات   في   يضاأ  ذلك  ونجد  داخلها  أو  لمركبات النقل  الخارجية  الجوانب  على  اإلعالنات  يبتركوفيها يتم اإلعالن عن طريق       

  كان   سواء  منتظرا  كون ي  المستهلك  كون   في   عليها  وتتفوق   بل  الطرق   إعالنات  خصائص  بنفس  الوسيلة  هذه  تتمتعو   المترو  وعربات
 3)للمواصالت أو القطارات(

 اإللكتروني واإلنترنت:  اإلعالن
وهو كل إعالن يتم بثه عبر الشبكات اإللكترونية وفي مقدمتها اإلنترنت، والهواتف النقالة اللتان تحتالن مركز متقدما في عالم       

 .4اإلعالن 
ويعد اإلعالن في اإلنترنت من أحدث وسائل النشر السائدة في الوقت الحاضر حيث تصل إلى ماليين الناس وفي وقت واحد بأقل   

 التكلفة من التلفاز والراديو وهذا ما يجعل اإلقبال عليه كبيرو يميزه عن غير
 إعالنات التحريك: 

 المتحرك: نشأة وتطور اإلعالن
 شخص  من  يتكون   المسرح  على  مباشر  بث  عن  عبارة  األساس  في  اإلعالنات  كانت  الماضي،   القرن   من  الثالثينيات  أوائل   في      

  دألقد بالسينما، و   دور  في  القصيرة  التمثيليات  أو  المصورة  للقصص  الغالب  في  محجوزة  المتحركة  الرسوم  كانت.  منتج  بشراء  يخبرك
صبح ناطقا منذ حوالي أثم    ةالسينمائي  األفالم نه في ذلك شان  أدور السينما صامتا ش  إلى  ةيعرف طريق  ةبالرسوم المتحرك  اإلعالنيالفيلم  

 وهو   بتنفيذه  (Copper-Arthur Melbourne  كوبر-ملبورن   ويعد أقدم إعالن رسوم متحركة هو ما قام )آرثر         .5م 1930
م، 1899  عام  حوالي  إلى   تاريخه  يعود   ولكن  بالضبط  تنفيذه  تاريخ  يعرف  أحد  ال  (Stop Motionتم تحريكه بتقنية )  قصير  إعالن

  يوضح   الثقاب  من أعود  وكان عبارة عن رجل   ( Matches an Appealنداء    )مباريات  القوات وسمى  إلى   وكان إلرسال التبرعات
 6الشركة.  اسم

 
 )مرجع سابق(، أحمد محمد محمود أحمد شحاتة  -1
 )مرجع سابق(منى سعيد الحديدي وسلوى إمام على   -2
 )مرجع سابق(، أحمد محمد محمود أحمد شحاتة  -3
المملكة العربية السعودية، المجلد   مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة،   ، استخدام شبكة اإلنترنيت في اإلعالن،  ناديا حبيب أيوب، صفاء سيد محمود  -4

 .2001الرابع، 
 )مرجع سابق(، خليل صابات  -5
  آرثر(   كوبر-ملبورن  Copper-Arthur Melbourne )   اشتهر بعمله الرائد في مجال الرسوم المتحركة بإيقاف    ا ر كمب  ا سينمائي  ا ومخرج  امصوًرا بريطاني

 .ا أو جزئي ا كلي امتحرك افيلم  36منها ما يقدر بـ  ، 1915و 1896الحركة. أنتج أكثر من ثالثمائة فيلم بين 
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  فأصبح   ،حديثه  أفكار وتقنيات  على استنباطمريكا وبريطانيا وكندا وغيرها  أشجع تبادل الخبرات والفنانين بين    فلقدخر  أوعلى جانب        
عالنات في فتره  ولقد كانت اإل بأرباح.الوقت كانت تغطي قيمه تكلفتها بل تعود  ذلكنها في أل ة،على حيوي المحافظة  ئذمن المهم عند

 . 1فالم ديزني أنتاج إل  ويلتمالمن مصادر الدخل الذي تقوم ب ما
التحريك  المهمة  الجوانب  أحد   كان         للمعلنين  (   Stop Motionوقد أتاحه تقنية )  مختلفة  طرق   بعدة  إجراؤها  يمكن  أنه  ألفالم 

( الذى   Nyquil  إعالن لشركة )  في  حدث  كما  العرض    في  يرقص  حتى   أو  يتحدث  أو  نجما يمشي  ليكون   الخاص بهم  نتجمال  استخدام
( والذى كان عبارة عن مجموعة من كبسوالت الدواء تتحرك أمام علية الدواء وتتحدث عن المنتج )    Stop Motionتم تنفيذه بتقنية )

  2(  3شكل 
 لم يلف إخراجه خالل  ومن ١٩٨٥عام   ففي  بالصلصال  المتحركة الرسوم لفن نةيمع  زةيوم سمة  وجود على  ساعد  الذى هو نتون يف عديو 
 California Raisins )"   )ا  يفورني كال بي زب "حملة إعالنات   مثل ةيونيفز يالتل اإلعالنات  بعض ضاً يوأ " نيتوا مارك مغامرات "

)   3ة الناجح ةيالحملة اإلعالن هذه بسبب  راً يكث اسمه انتشر الذى  ، اإلعالن  هذاب معروفة أصبحت  "نتون يف  "إنتاج وشركة  هورةالمش
 .(  4شكل 

 ( 3شكل رقم )
كان    ( Stop Motionمنفذ بتقنية )  ( Nyquil ) عالن لشركة إ 

عبارة عن مجموعة من كبسوالت الدواء تتحرك أمام علية الدواء  
  وتتحدث عن المنتج

(http://www.skwigly.co.uk/advertising-in-
animation/) 

 
 (  4شكل رقم )

 Clay Stopبتقنية  California Raisinsيوضح إعالن 
Motion  إنتاجWill Vinton 1986 

-(http://www.cartoonbrew.com/wp 
content/uploads/2015/03/californiaraisins.jpg) 

 
  أن  بعد تنفيذه، تم والذي   )Plympton’s Billباليمبتون  ) لبيل  ( Nik Naksناكس  )نيك إعالن إنشاء تم  1991  عام  في      
 المتحركة  الرسوم  تأثير  بدأ  كمبيوتر لألطفال،  ظهور ألعاب  إلى   أدى  شائعا  إعالنا  كان هذا   المتحركة ،  برسومه  وأعجبت  الشركة  رأت
 .4ذاتها  حد في وسيلة أنها على اآلن المتحركة  الرسوم إلى ينظر أصبح بالفعل، يتغير اإلعالنات على
  التي   االستوديوهات  من  للعديد  األساسية  اللبنات  أيضا  قدم  بل  فحسب،  المتحركة  الرسوم   مهن  من  العديد  بدء  إلى  اإلعالن  يؤد  لم      
  مثل)  باإلعالنات، بدأت الشركات الكبيرة  ستكملت عملهاا  التي   األخرى   االستوديوهات من  العديد   وهناك Pixar  وأبرزها  اليوم،  نعرفها

 
كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان،   ،إعالن الرسوم المتحركة في التليفزيون وسبل تطويره، رسالة ماجستير غير منشورة،  راوية رياض محمد السنباطي   -1

 م . 1995
2- https://www.skwigly.co.uk/advertising-in-animation/                   (7/12/2019) 

 التجارية باستخدام تقنية  اإلعالنات تم من خاللها إنتاج 1986 كان مفهوم جديد إلعالناتClay StopMotion نتوني ف  "إنتاج أستوديو"  
، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا،  االستفادة من إمكانيات برامج الحاسب اآللي في تنفيذ أفالم الصلصال، رسالة ماجستير غير منشورة  محمد ربيع محمد،   -3

 م. 2017
  (باليمبتون  بيلPlympton’sBill (  هو رسام ومصمم جرافيك ورسام رسوم متحركة وصانع أفالم أمريكي اشتهر برسوم الرسوم المتحركة   1946أبريل  ولد

 . Your Faceبعنوان  1987القصيرة المرشحة لجوائز األوسكار عام  
4-http://www.skwigly.co.uk/advertising-in-animation/          (7/12/2019) 

   ) Studio The Mill(    أستوديو  هوVFX   ينتج.  الهند   في   واحد  ومكتب   المتحدة  الواليات   في   مكاتب   ثالثة  مع  إنجلترا،   لندن،  في   مقرهThe Mill  مؤثرات  
 الموسيقية  والصناعات واأللعاب  لإلعالن الرقمية  والمشاريع والتصميم الصور وتحريك  بصرية 
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The Millو  Framestore  وNegative Double   في ينظر  إنشاء  (   في  قفزات  أنها  على   اإلعالنات  هذه  إلى   إعالنات، 
 اليوم. حتى لمشاهدتها لإلعجاب ومثيرة التكنولوجيا

للتعامل مع فكرة. يسمح للشركات بإنشاء البيئة التي تريد تصوير   لالهتمام أصبح التنشيط في اإلعالن طريقة مدروسة ومثيرة        
داخل  لقد تسلل وضع المنتج إلى    األفالم نفسها وسيلة لبيع المنتجات.وأصبحت  حتى لو كانت تلك البيئات خيالية تماًما.    منتجاتها،

التي يعرفها الناس ويستخدمونها الذى كان مليئا بالمنتجات  (Over The Hedge)  التحريكفيلم الرسوم المتحركة، مثال على ذلك فيلم  
 (. 5) شكل 1وغيرها الكثير   Pringles برينجلزبطاطس و   THXاليوم مثل نظام الصوت  

 
 ( 5شكل رقم )  

 كنوع من أنواع  أفالم التحريكيوضح وضع المنتج داخل 

 (https://dreamworks.fandom.com/wiki/Over_the_Hedge/Gallery?fileاإلعالن
=Overthehedge-disneyscreencaps.com-378.jp 

 في مصر:   المتحرك وتطور اإلعالننشأة 
 فرانكل: اإلخوانأوال: 
نتاج العديد إمن    التقنيةمكانياتهم  إ  وديةفرانكل الذين تمكنوا رغم محد  اإلخوان على يد    م 1935مصر منذ عام    في   أفالم التحريك  بدأ      

ظهر فرنكل و   اإلخوانتحريك كان على يد    عالنإ   نواة أولفندي ويعتبر  أ  سم مشمشإب  ةمصري  ةعمال وترسيخ شخصيه كرتونيمن األ
دقيقه وهو فيلم وطني يظهر فيه مشمش   15فيلم مشمش افندي في الدفاع الوطني وكانت مدته    وكان عن طريق  م1940في عام  

 (،6أعدائه )شكلالنصر النهائي للجيش المصري على    يساهم فيالوطني ومشمش    تطوير الجيش لبرنامج    االتجاه  وهو يشجعفندي  أ
  ن القط  دةالفالحين بدو   ةتوعي  ة هدفعلمي    متحركةرسوم    فيلم  وكلفت عائله فرانكل لتنفيذ  ةالمصري  ةالزراع  ةوقد شجع نجاح هذا الفيلم وزار 

 . 2دقائق  4وكان مدته  م1942فرض عليك عام  ده  الدودةوكان تحت عنوان جمع 

 
  Framestore )  )  في  مقرها البصرية   والمؤثرات   المتحركة  للرسوم  بريطانية شركة هي  Chancery Lane   ثم)  استحوذت  ،1986  عام  في تأسست. لندن  في  

  الغامرة والمشاريع  التجارية   واإلعالنات   والتلفزيونية  الروائية األفالم  في   تعمل وهي.  1997  عام  في (  CFC )Computer Film Company  شركة (  مع   اندمجت 
 .  الترفيهية الجذب  ومناطق الرقمية والالفتات االفتراضي الواقع  تجارب   ذلك في  بما
  ) DNEG  باسم  اسابق  المعروفة  Double Negative  )يو د االست  وتحويل   بالكمبيوتر  المتحركة  والرسوم  المتحركة  للصور المرئية  للتأثيرات  بريطانية   شركة هي  

 إنسبشن ،  هولمز شيرلوك  ، رايزز  نايت  The Dark مثل  أفالم في  أعمالها   عن فيتزروفيا  في  DNEG لـ  الرئيسي  المقر  يقع ، لندن  في   1998 عام  تأسست  التي 
 . 2049 رانر   وبليد دونكيرك ، النجوم  بين ، 

  تقنية  الصوت(  THX  تقنية تستخدم في األلعاب وتقوم  هذه التقنية  بخاق  عمقا واقعيا للصوت من خالل محاكاة موقع الصوت ضمن الفضاء المحيط بك  :)
 بزاوية 360 درجة لتزيد من انتباهك لألصوات المحيطة بك داخل عالم  اللعبة.
 
1 -https://dreamworks.fandom.com/wiki/Over_the_Hedge           (19/12/2019) 
 - فيلم مشمش أفندي، إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية، 2013 2

https://dreamworks.fandom.com/wiki/Over_the_Hedge/Gallery?file
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( 6شكل رقم )  
يظهر يوضح لقطة من فيلم مشمش أفندى لالخوان فرانكل والتى 

 تطويرالجيش الوطنييدعوا لو هو فندي أفيه مشمش 

)https://dreamworks.fandom.com/wiki/Over_the_Hedge 
/Gallery?file=Overthehedge-disneyscreencaps.com-378.jpg 

 منها: عالنات نذكر عدة إ لفرنك اإلخوانكما قدم 
وكان إعالن    م :1939مفيش مخ    عالنإ،  دقيقتين ونصف  وكان لصابون صن اليت مدة اإلعالن  م :1938سر السعادة    عالنإ

توعوي التباع قواعد المرور وعدم استخدام الكلكسات بشكل مفرط، مدة اإلعالن دقيقة ونصف وكان لصالح النادي الملكي للسيارات، 
 ممنظف في ،  دقيقتانم 1947على النيل  ةفونينسي م،1938 أومومسحوق  ،اربع دقائق م 1938الشيخ الشريب  ومن أعمالهم أيضا)  1
ذات   نيةعالفالم اإلبفضل هذه األ(    7م  ) شكل1949منظف فيـم) عليك نور ياعثمان (    ،ثالث دقائق  م 1948  (اكرينالتالميذ الم)

 .2مشمش افندي  الكرتونية المصرية الشخصيةاشتهرت عائله فرانكل واشتهرت  الهادفةالمضامين 
 

 
 (  7شكل رقم )

يوضح لقطات من إعالن )برافو ياعثمان 
( لمسحوق غسيل ) فيم ( من تنفيذ 

 م  1949فرانكل إنتاج   اإلخوان
مروة يحي عبد الحكيم إسماعيل، دراسة  )

تحليله ألعمال الفنان عبد العليم زكى في الرسوم المتحركة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، 
 م( 2013

 
  خالل   مصر   في   المتحركة  الرسوم  حققت  قد م بدأ اإلعالن التليفزيوني يعرف طريقة بشكل ملحوظ، و 1961بداية من شهر أبريل       
  بشكل  متحركة  رسوم  إعالنات  لتقديم  المجال  هذا  في  موهوبين  فنانين خبرات  الكتساب  مبشره  ةبداي  فكانت  ملحوظ  بشكل  ةفر ط  ةالفتر   هذه

 اإلعالنات   مجال  في  بالعمل  قاموا  الذين(    مهيب  وحسام   على)    نيخو األ  سهمأر   على  كان  الفنانين  ؤالءوه   ةالمصري  ةالهوي  ةمكتسب  جذاب
 الوكاالت  مع  بالتعاون   التليفزيون   خالل  من   إرشادية،و   ةدعائي  إعالنات  نتاجإب  واوقام  مابه  خاص  استديو  فقد أسسا  ةالمتحرك  بالرسوم

 
 2013، إنتاج قناة الجزيرة الوثائقيةفيلم مشمش أفندي،  -1
، كلية الفنون الجميلة،  ، رسالة ماجستير غير منشورةدراسة تحليله ألعمال الفنان عبد العليم زكى في الرسوم المتحركة  ، مروة يحي عبد الحكيم إسماعيل  -2

 م3201جامعة المنيا، 
 ورحل في م  1935 مارس  محافظة السويس فيولد   ، للرسوم المتحركة المصرية والعربية  الروحيهو الرائد واألب   :   على مهيبخوان على وحسام مهيب ( )األ

،  م  1957عام    بامتياز، ثم التحق بكلية التربية الفنية ليتخرج منها أيضا  امتيازم بتقدير    1955خرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام  ت،  م  2010  سبتمبر
  الفيلية ، بعمل تجاربه  م1996م، وتوفى  1930  1930الذى ولد حسام مهيب بمعاونة أخيه الفنان  قام الفنان على مهيب   ، م 1959الجميلة  ين معيدًا بكلية الفنون ع

لألخوان   عبد القادر حاتم . بالرسوم المتحركة على نفقته الخاصة، وكان نجاح هذه التجارب سببا في اختيار كل من المهندس صالح عامر ووزير إعالم ذلك الوقت د
بالقاهرة ع  كيمهيب   التليفزيون  إدارة الرسوم المتحركة بتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة عند نشأة مبنى  الفنان على مهيب  م،  1961ام  يؤسسا ويرأسا  قام 

   م،  2001عام   الجمعية المصرية للرسوم المتحركة سبتأسي 

https://dreamworks.fandom.com/wiki/Over_the_Hedge
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
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  وكاله و) ( عالن لإل خباراأل  ةوكالو)  (  عالنلإل  اليوسف روز  ت مثل )االــــــوكة عد  عم ةالبداي في مهيب ستوديو تعامل وقد ةاإلعالني
 .1، وغيرها ( عالنلإل هراماأل

- الهناءم  أ  -العازل الطبي-انظر حولك  -وحيد)  مثل  ةسر مجموعه تنظيم األمهيب العديد من اإلعالنات منها    اإلخوانكما نفذ       
ثير الفنان  أعالنات توتجد في هذه اإلم    1971  حالم الميالمينأ  هلي المصري للبنك األ  االستثمارول درس لشهادات  ( ، أعيله فرحان

لول دمالليعطي  (  بوب    )عالن المبيد الحشري السائلإ عطاء المعنى في  وظف على مهيب الصوت إل  اعلي مهيب لشخصيات ديزني كم 
خرى عالنات األوهناك الكثير من اإلبوب    صوت  فتعطى  ةمنها السائل داخل البخاخ  كبيسل  ةوذلك عندما تميل زجاج  ةعالنياإل  ةوالرسال 
ونسلتـو( إعالن لشــركة التامين وإعالن سـافو وإعـالن حليب مستر وإعالن شاي بنتليز كن )  عالإ و إعالن أجــدع صرصار ) ديكســان  مثل  

 (  8.) شكل2م وغيرها الكثير   1986م )إعالن ماما وجبنة نستو1969 إعالن الفراعنة سيجال عام  
 

 ( 8شكل رقم )
لقطات من إعالن )أول  
 درس( لشهادات االستثمار

من   هلي المصري للبنك األ
 مهيب اإلخوانتنفيذ 

(https://www.youtube.com/watch?v=08yA72q8N3o) 
  عبد   ،نصار  ماهر   ،حسني  دالور  ،حسيب  محمد  ،جبران  رضا  ،سكندرإ  صحىن  الفنانين  من   كل  آنذاك  أستوديو مهيب  إلى   انضم   وقد    

 انتقلت  ة المجموع   هذه  تلبث  لم   ثم  تحت  وناس  فوق   ناس  المعروف  لمهمفي  بإنتاج  واوقام  خليفه  رمضان  ،عجالن  زكريا  ،زكي  العليم
 .     3مصر  ستوديو إلى بأغلبيتها

الذى قدم الكثير من أفالم التوعية    ومن بين هؤالء الفنانين قاموا بتنفيذ مجموعة من اإلعالنات منهم الفنان الدكتور عبد العليم زكى  
 سبيل  على  منها  من اإلعـالنات  العديدلوزارة الصحة المصرية منها )قصة حياة البلهارسيا والسرطان و الذباب ( وقـام بإخـراج وتنفيذ  

 (  9) شكل4الصمدي  حلويات عالن) سوبر نيون( إ  عالن، إ فيليبس كهربائية منتجات عالنإ  ( اوي ـدنيص)   معك خذني عالنإ  لاـالمث
 (  9شكل رقم )

لقطات من إعالن خدني  
معاك )صيدناوى( من تنفيذ 

 عبد العليم زكى  
مروة يحي عبد الحكيم )

إسماعيل، دراسة تحليله  
ألعمال الفنان عبد العليم  

 م( 2013في الرسوم المتحركة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا، زكى 

 
   https://www.youtube.com/watch?v=KG0fTTZl9dEمها مهيب أبنت الفنان حسام مهيب    و حسن خليل لقاء تلفزيوني مع المخرج  -1
 بتصرف  )مرجع سابق(  ،مروة يحي عبد الحكيم إسماعيل -2

 )مرجع سابق(راوية رياض محمد السنباطي   -3

  على  الحصول  ذلك  تلي  1962  عام  الديكور  قسم  بالقاهرة  ةالجميل  الفنون   ةكلي  من   تخرج  م1939  عام  القاهرة  مواليد  من  : زكي  العليم  عبد  الدكتور  الفنان 
  ةالمتحرك   الرسوم   قسم  رئيس  وعملت  1986  عام  ة متحرك  رسوم   تخصص  الفنون   ةفلسف   في  دكتوراه   ثم  م1981  عام  ةالمتحرك  الرسوم  تخصص  الفنون   في   الماجستير

 ة الجميل الفنون   بكلية ة الثاني السنة   في طالب  هو  1960 عام ة الكرتوني عمالاأل ول أ زكي العليم  عبد الفنان وقدم  الفنون  ة بأكاديمي للسينما  العالي بالمعهد
 بتصرف  )مرجع سابق(   ، مروة يحي عبد الحكيم إسماعيل  -4

https://www.youtube.com/watch?v=KG0fTTZl9dE
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 عام  ةعالنياإل  أفالمه  بدا  حسيب  محمد  الفنان  الفترة  هذه  في  ةالمتحرك  الرسوم  عالناتإ   بتنفيذ  قاموا  الذين   يضاأ  الفنانين  ومن     
 ة المصري  ة الشخصي  عن  يبحث  نهأ  حسيبأسلوب    ويمتاز  قسمة(  شفايف  حمر) أ  وإعالن  دقيقتين  ومدته  (  بسبس  عم )   فيلمب  م1963

  والذين (   الرقص  المبخرة،  ،التحطيب)   مثل  إعالناته  في  يوظفها  و  الشعبية  اداتالع  يتناول  فنراه   معدل  بسيط  خط   خالل  من   أعماله  في
 ة مد  تتراوح  وكانت  شاعاتاإل  سماع  وعدم  االستهالك من  الحد  عن  فالمأ  ومنها  م،1973  عام  ةالمتحرك  الرسومب  توعية  فالمأ  بعمل  قام
 ثالجات   عالنإ   البريد  عالنإ   سيكو  عالن إ   عالناإل  مجال   في  حسيب  محمد   الفنان  عمالأ   ومن أهم  .ثانيه  60  إلى  ثانيه  30  بين  فيلم   كل

 1سيجال  عالن إ و  سيكوال عالنإ و   كليوباترا سجائر عالناتإ و  ايديال
 المختلفة في إعالن التحريك وتطورها: التقنيات 

  :األبعاد ثنائيه اإلعالنات تقنيه
 إطارا  وتصويرها  خاص  ورق   على  الصور  آالف  رسم  حرفيا  الفنان  على  يتعين  حيث  يدويا  المرسومة  األصلية  المتحركة  الرسوم  هي     

 التي   التقنية  ديزني، تلك  ذلك  في  بما  ،  الصناعة  في  السائد  المعيار  هي  التقليدية  المتحركة  الرسوم  كانت  ،  الرقمية  الثورة  قبل  اآلخر،  تلو
 التي   السليلويد  الواح   باستخدام  بدأت  صلب  وسيط  تنفيذها  في   يستخدم  كان   والتي  المتحركة  اإلعالنات  ظهور  منذ  اإلعالنات  بها  بدأت
 لتنظيم  إعالن )أم الهنا (   مثل  الكاميرا  اسفل  تصويرها  ويتم  البالستيك  األلوان  في  الخلف  من  تلوينها  يتم  ثم  عليها  بالرسم   الفنان  يقوم  كان

الثمانينات   فتره  في  تأشهر اإلعالنا  من  كان   الذي  سعد   أحمد  للفنان  ريري   الشهير  واإلعالن  ،مهيب  اإلخوان  تنفيذ  من   1984  عام  األسرة
وكان إعالن عن منتج لتغذية األطفال حديثي الوالدة وغيرها الكثير من اإلعالن التي انتشرت في هذه الفترة مثل ) البان  (    10)شكل

 كيتو(  -عبد الرحيم عمر –لومبو  –السحري 
 
 

 (  10شكل رقم )
 لقطات من إعالن ريرى للفنان أحمد سعد

https://www.youtube.com/watch?) 
v=XAZG3HEGpd4&t=92s) 

 
 ومع  الكاميرا  من  بدال  التصوير  في  الكمبيوتر  استخدام   بدأ  التكنولوجي  التطور  ومع  ليصبح الشفاف   المستخدم  الوسيط  تطور   وتم    

 بالكامل  تنفذ  المتحركة  الرسوم  وأصبحت  تماما  يختفي  الوسيط  المتحركة، بدأ  في تنفيذ الرسوم  متخصصة   برامج  وظهور  التطور  استمرار
 المتحركة  الرسوم   حلت  ( وقد  Anime studio – Adobe Animate - ToonBoomللتحريك مثل )  برامج  باستخدام  بالكمبيوتر

 (11)شكلوالعشرين.  الواحد القرن   بداية مع التقليدية المتحركة الرسوم محل البرامج باستخدام المنفذة
 

 ( 11شكل رقم )
 لقطات من إعالن لنجو بعد االنتهاء من التنفيذ 

(https://www.youtube.com/watch?v=PWWc6tw-rbc) 
 
 
 

 
   إلى  يتجه   ة األخير   ة اآلون  في   ه نأ   إال   ةالمتحرك  الرسوم   جال م  في   يعمل   وهو   ومنذ تخرجه   الجرافيك   قسم  بالقاهرة   ة الجميل  الفنون   كليه  من تخرج    :حسيب  محمد 
 المصري  التليفزيون   في  مهيب علي الفنان مع  الفنية  هحيات  ة بداي في  عمل وعقد الحية  فالماأل  خراجإ
 بتصرف  )مرجع سابق(   ، عبد الحكيم إسماعيل مروة يحي  -1

https://www.youtube.com/watch
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 األبعاد:  ثالثية اإلعالنات
 تصميم  في  الفترة  هذه  في  اشتهرت  والتي  دريم  قناه  فواصل  تنفيذ  في  التقنية  هذه  باستخدام  قاموا   من  أوائل  من  راشد  طارق   الفنان  يعد     

الفاصل لقناة دريم والتي حققت نجاح كبير في هذه الفترة رغم تصميم  في تنفيذ استخدامهم تم و ( 12) شكل  روشه( و  شخصية )روش
 م ثالثية اإلبعاد. الشخصيات البسيط واإلمكانيات المحدودة في هذه الفترة والتي تعتبر بدايات استخدام تقنية الرسو 

 
 ( 12شكل رقم )

شخصية روش وروشة التي تم استخدامهم في فواصل قناة دريم من تنفيذ 
  الفنان طارق راشد

(https://www.youtube.com/watch?v=TNDP68HHeGo) 
  

     
 

 MBC)  لقناة  رمضان  فواصل  و  إعالنات  في  استخدمت تقنية الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد بكفاءة عالية وشكل احترافي كبير        
وعن الشخصيات التي تم استخدامها في هذه الفواصل واإلعالنات يقول الفنان إسالم أبو شادي مصمم   اطلق عليها ) الفنانيس(  الذي  (

  الوارث  عبد  أحمد  الفنان  الشخصية مع  بتصميم  قام  الشخصي على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك والتيالشخصيات عبر حسابة  
 االختيار عليها  يقع  التي  الشخصيات  وكانت  شخصية  89  تصميم  شخصيات وقد تم  7التي ظهرت في اإلعالنات    الشخصيات  أن عدد

 ( 13)شكل بها.  الخاصة التعبيرات بعمل الوارث عبد احمد الفنان يقوم
                                             

 ( 13شكل رقم )
شخصيات الفنانيس في الشكل 

 النهائي بعد األلوان 
 

(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10209204051153254&type=3 ) 
   :Stop Motion توقف الحركة إعالنات تقنيه

توقف    تقنيه مع    Stop Motion  الحركةإعالنات  تنفيذها  في  كثيرة  أشكال  لها  تقنية  والعناصر    اختالفهي  الخامات 
 بعناصر يج  ومجموعة  الصلصال  من  نماذج  لديك  الرسم   من  بدالً   أنه  التقليدي باستثناء  بالشكل  الرسوم المتحركة  المستخدمة فهي تشبه

 هذه استخدمت وقد  الصلصال   أو الحقيقية رأو العناص العرائس  باستخدام التحريكمتحركة، فيمكن  رسوم إلنتاج بعناية معالجتها عليك
( فيلًما في الثالثينات غّير Willis O'Brien  وقدم الفنان )ويليس أوبرين  األعمال  بعض  في  بصرية  مؤثرات  عمل   في   قديما  التقنية

والذى قام فيه بصناعة نماذج مصغرة للوحوش وكان على رأسهم القرد   1933عام    ngKing Koمفهوم السينما تماما، وهو فيلم  
بوصة فقط، وكان يتم تحريكه  18قدًما كان في األصل دمية ارتفاعها  50( والذى ظهر على الشاشة بارتفاع Kongالعمالق )كونج 

نفسه صنع نموذًجا كبير الحجم لرأس وكتفي وصدر نسخ لكن في الوقت    6، وقد صنع منها   Stop Motionالحركة  توقفقنية  بت
 .1(  41) شكلقدما لتصوير اللقطات المقربة  18كونج بارتفاع 

 
فيلمKing Kong:   راي و بروس كابوت و روبرت أرمسترونغ وإخراج ماريان كالدويل كوبر و إرنست بومونت سكودسك.    فأيبطولة    1933تم إصداره في

 .2005 والثانية سنة 1976 أعيد إنتاجه مرتين: األولى سنة 
 مرجع سابق()  محمد ربيع محمد -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
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 ( 14شكل رقم )
 18يوضح نموذجا كبير الحجم لرأس وكتفي وصدر كونج بارتفاع 

 اللقطات المقربة قدما لتصوير 
(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/8a/c 
c/58/8acc583e5188dd0b40f5ade5de59dd0e.jpg) 

 
 (:  (Motion Graphicجرافيك   تقنية إعالنات الموشن

( Graphic Design  الرسوم )  وتصميم  ( Animation الحيوية )  المتحركة  الرسوم  من  كـل  تجمع  لتقنية  جديد  مصطلح  هو     
  عنة   تعبر ما لسرد صوت إضافة جانب إلى المتحركة والرسوم النصوص استخدام طريق عن للمشاهد المعلومات وتبسيط تقديم بهدف

 الوسائط  من  وغيرها  وفعاله، وتستخدم في جميع وسائل التواصل االجتماعية  سهلة  بطريقة  للمشاهدين  األفكار  لنقل  والرسوم  النصوص
 إصدار  تم  التاسع عشر  القرن   أوائل  في  أنه  لوحظ  حيث  جرافيك  الموشن  ظهور  لبداية  رسمي  مؤسس  أو  معين  وقت  يوجد  .ال(15) شكل
 رسومات  تطورت  وكلما  الكمبيوتر  بتطور رسومات   تاريخه  يرتبط  حيث  جرافيك  كموشن  تصنيفها  يمكن  التي  التقديمية  العروض  بعض

 .1استخدامه  مجاالت وتوسعت معها جرافيك الموشن معها تطور الكمبيوتر
 

( 15شكل رقم )  
 استخدام الرسومات والكتابات المتحركة في إعالن الموشن جرافيك 

(https://www.youtube.com/watch?v=tOyycVsdVPQ&list=PLxe78bIBB8nVmgq_rEKyAv7-lV8FbkMHM  /)  
 

 نتائج البحث  
 األماكن. في كل  هللفرد يتجول مع مصبح اإلعالن مصاحب شبه مستديأ -1
 . على مدى التاريخ والعلمية والسياسية االقتصاديةاإلعالن كثيرا بالتطورات  تأثر -2
 اإلعالن المتحرك منذ ظهوره حتى وصوله للشكل الحالي أثر بشكل كبير على سوق اإلعالن.تطور شكل  -3

 البحث  توصيات 
 وهي: يوصي الباحث بعدة نقاط استطاع أن يتوصل إليها من خالل استعراضه البحث 

 انتباه المتلقي. وذلك ألهمية دورة في جذب  يوصى الباحث باالهتمام بالتقنيات الحديثة في تنفيذ اإلعالن المتحرك -1
 لما لها من دور مهم في تبسيط المعلومات وسهولة توصيلها للمتلقي. فيكاالموشن جر  بإعالناتاالهتمام يوصى الباحث بضرورة  -2
باهتمام المؤسسات التعليمة الفنية إلدراج مادة تصميم اإلعالنات ضمن المحتوى التعليمي الخاص بها ألهمية الدور يوصى الباحث   -3

 مصاحب شبه مستديم لألفراد. يلعبه اإلعالن في الوقت الحالي باعتباره  الذي
 

   العربية المراجع
الدول األفريقية النامية في أواخر القرن العشرين، رسالة  القيم الفنية والتشكيلية للملصق في  أحمد محمد سيد مصطفى،   -1
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1- https://www.lifewire.com/what-are-motion-graphics-4056786          (25/11/2020) 
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