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 الملخص

لوكٌاته من خالل تلعب الرسوم المتحركة  دورا هاما ومؤثرا فً توجهات الرأي العام واتجاهاته وصٌاغة مواقفه وس

األفالم واألعمال التً تعرض علً الشاشات والمنصات المختلفة والتً توفر للمشاهد معلومات ومواقف مباشرة وغٌر 

مباشرة تدفعه الً تكوٌن موقف معٌن او تبنً فكرة معٌنة ما ٌؤكد قدرة الرسوم المتحركة بكافة صورها واشكالها على 

ارسات الفردٌة والمجتمعٌة عن طرٌق أحداث ورمزٌة الصورة التً تعرض وتكوٌن احداث تغٌٌرات فً المفاهٌم والمم

الرأي ونشر المعلومات والقضاٌا والتوجهات المختلفة وهذا ٌتطلب ضرورة مراعاة ظروف كل مجتمع وبٌئته الثقافٌة 

االخر وعدم جواز والقٌمٌة والفكرٌة بشكل ٌضمن احترام هوٌة هذا المجتمع وخصوصٌته دون ان ٌعنً ذلك تجاهل 

التعرف على ثقافته وحضارته اذ ال بد من التواصل والتفاعل معه واالستفادة مما لدٌه من علوم ومعارف وللرسوم 

المتحركة دور كبٌر فً جذب ، وشد االنتباه والقدرة على اإلمتاع  حتى أصحبت الرسوم المتحركة تحتل مركزا متقدما  

العقل، كما أن اهمٌة الرسوم المتحركة تكمن فً كونها فن ثقافً واعتبارها لغة ثقافٌة فً األسالٌب الفكرٌة المؤثرة على 

بٌن الشعوب تعتمد علً كل المفردات من حٌث الصورة والصوت والكلمات فهً لغة جامعة تخاطب العقل والقلب والثقافة 

توجٌه المشاهد وبناء رأي مجتمعً تجاه  وتؤثر فٌهم ولذلك تناول البحث عددا من أفالم الرسوم المتحركة التً أثرت فً

قضاٌا مختلفة وأثرت علً نظرته من خالل هذا الفن البدٌع وركز البحث علً ضرورة الرسوم المتحركة كلغة تعبٌرٌة 

التوعٌة وحماٌة النشئ والمجتمع من ثقافة االّخر المشوهة التً تصدر لنا  مما ٌتطلب ضرورة مؤثرة فً سلوك االّخر

 طرٌق االفالم المستوردة والمدبلجة من االّخر. ولغٌرنا عن 
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