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 ملخص البحث:

تعد المسلسالت التلٌفزٌونٌة أحد أهم محفزات المتابعة والمشاهدة فى القنوات التلٌفزٌونٌة، بما تحققه كوسٌلة إعالمٌة غنٌة 

المسلسالت التلٌفزٌونٌة بالجوانب السٌكولوجٌة ومجال للتروٌج التسوٌقى للقناة معرفٌاً وثقافٌاً وترفٌهٌاً. ونظراً إلرتباط 

للمشاهد المحتمل، وأهمٌة إرتباط مقدمة ) تتر( المسلسل التلٌفزٌونى بالجوانب المعرفٌة والضمنٌة للمسلسل، فإن تناول 

مقدمة المسلسل بشكل إبتكارى خالق ٌعد من أهم عوامل الجذب للمشاهدة وتعزٌز مٌول وإتجاهات وتحفٌز المشاهدٌن 

المحتملٌن للمتابعة التلٌفزٌونٌة. وبالتالى فإن إعادة هٌكلة مقدمة المسلسالت التلٌفزٌونٌة بإستخدام المعالجات الجرافٌكٌة 

للرسوم المتحركة ٌعزز من اللغة البصرٌة للمقدمة التلٌفزٌونٌة. كذلك فإن إتباع األسس الفنٌة والبصرٌة لتلك المعالجات 

فها جرافٌكٌاً بشكل مبدع فى المقدمة ٌؤثر إٌجاباً وبشكل فعال على إستمالة المشاهدٌن لشخصٌات أبطال المسلسل وتوظٌ

المحتملٌن للمسلسالت. لذا تكمن مشكلة البحث فى إفتقار مقدمات ) تترات( المسلسالت للمحفزات البصرٌة الخالقة 

تقر للجاذبٌة، لذا ٌهدف البحث إلى للمشاهدة التلٌفزٌونٌة وإعتمادها على عرض بعض المشاهد من للمسلسالت بشكل ٌف

إستخدام المعالجات الجرافٌكٌة لتوظٌف شخصٌات الرسوم المتحركة فى مقدمات المسلسالت التلٌفزٌونٌة، ومن َثم تتضح 

أهمٌة البحث فى توظٌف المعالجات الجرافٌكٌة للرسوم المتحركة لبعض مقدمات المسلسالت بشكل مؤثر لتالئم كافة 

رافٌة واإلجتماعٌة والنفسٌة والثقافٌة لتالئم المشاهدٌن المحتملٌن، مما ٌعزز التطور اإلبداعى فى تقدٌم النواحى الدٌموغ

مقدمات المسلسالت، وبالتالى تقدٌم المضمون الفكرى والمعرفى والترفٌهى للمسلسالت بشكل ٌتصف بالحداثة والفكاهة فى 

البحث المنهج الوصفى التحلٌلى لمجموعة من مقدمات المسلسالت، ظل التزاحم الدرامى للمسلسالت التلٌفزٌونٌة، وٌتبع 

وكذلك المنهج التجرٌبى لعرض مجموعة نماذج معالجة جرافٌكٌة بالرسوم المتحركة لمقدمات بعض المسلسالت، وتعد أهم 

ٌثرى من نسبة النتائج التى ٌصل لها البحث أن تصمٌم الشخصٌات بالرسوم المتحركة لمقدمات المسلسالت التلٌفزٌونٌة 

 المشاهدة لتلك المسلسالت وٌضٌف علٌها جاذبٌة خاصة .

اللغااة  -التطااور اإلبااداعى –الدٌموغرافٌااة –التتاار –الرسااوم المتحركااة  –المعالجااات الجرافٌكٌااة الكلمااات المفتاحيااة : 

 البصرٌة .

Abstract  

Television series are considered one of the most important follow-up and watching 

inducements in television channels, with what they achieve as a rich mass media tool and an 

opportunity for Integrated Marketing and Promoting the channel cognitively, culturally and 

entertainingly, and because television series are linked to the psychological aspects of the 

potential viewer and the importance of linking the television series intro with the cognitive 

and implicit aspects of the series, therefore the creative and innovative handling of the 

television series intro is one of the most important attracting factors to watch and enhancing 

the inclinations and trends and motivating potential viewers to follow the TV. Accordingly, 

the re-structuring of the series Intros using cartoon graphics processing enhances the visual 
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language of television into. Similarly, following the artistic and visual baselines for the 

processed characters of the series and their placement graphically in a creative way in the 

intros positively and effectively affects to entice potential viewers of the series. So the 

research problem lies in the series' intros lack of creative visual inducements to TV viewing 

and its reliance on broadcasting some scenes from the series unattractively. Thus, the research 

aims to use graphic processing to place graphic characters Animated in TV series intros, 

therefore the importance of research is best represented in the placement of graphical 

processing for some series intros in an influential form to suit all the demographic, social, 

psychological and cultural aspects of the potential audience, thereby promoting creative 

development In presenting the series intros, and thus presenting the intellectual, cognitive and 

recreational content of the series in a modern and humorous manner in the context of 

competing dramatization of the TV series, the research follows the analytical descriptive 

approach of some series intros, as well as the experimental approach to display a set of 

models Animated graphically processed to some series intros, and the most important results 

of the research is that the design of TV animated characters for TV intros richen the television 

viewing of those serials and add special attraction. 

Keywords: Graphic processing - Animation - Teter - Demographic - Creative development - 

Visual language. 

 المقدمة :

رتبط بأحداثها، حٌث ٌعتبر المسلسل التلٌفزٌونى سلسلة من الحلقات الدرامٌة ٌتابع الكثٌر مننا المسلسالت التلٌفزٌونٌة وٌ

المتتابعة على هٌئة حلقات، تحتوى كل حلقة على جزء من األحداث تكتمل فى الحلقات التالٌة، وبذلك فإن المسلسالت 

 –وتتعدد أنواع المسلسالت من ) كومٌدٌة وسٌلة إعالمٌة غنٌة ومجال للتروٌج التسوٌقى للقناة معرفٌاً وثقافٌاً وترفٌهٌاً، 

إجتماعٌة ( وما تقدمه من مضمون فكرى ومعرفى وترفٌهى، وترتبط المسلسالت التلٌفزٌونٌة  –تارٌخٌة  –درامٌة 

بالجوانب السٌكولوجٌة للمشاهد المحتمل وخاصًة بالتتر) مقدمة المسلسل (، والذى ٌعد من أهم عوامل الجذب للمشاهدة مما 

 ول وإتجاهات المشاهدٌن المحتملٌن للمتابعة التلٌفزٌونٌة.ٌعزز مٌ

ولفن الرسوم المتحركة دور ممٌز ومختلف بما ٌتمتع به من تفرد، مما ٌعزز من اللغة البصرٌة للمقدمة التلٌفزٌونٌة 

جوانب المعرفٌة بإستخدام المعالجات الجرافٌكٌة لشخصٌات المسلسل الرئٌسٌة، وخاصًة إذا ماإرتبطت الرسوم المتحركة بال

والضمنٌة للمسلسل، ومن هنا إهتمت الدراسة بالوقوف على أهمٌة تقدٌم تترات المسلسالت التلٌفزٌونٌة بإستخدام 

المعالجات الجرافٌكٌة لشخوص المسلسالت مما ٌضفى علٌها تمٌزاً خاصاً وٌثرى من نسبة المشاهدة المحتملة للمسلسالت 

  التلٌفزٌونٌة.

 مشكلة البحث :

 خص مشكلة البحث فى اإلجابة على السؤال التالى8تتل

  نظراً كٌفٌة إستخدام المعالجات الجرافٌكٌة بإستخدام الرسوم المتحركة لشخصٌات وأبطال المسلسالت التلٌفزٌونٌة

 ؟ إلفتقار مقدمات ) تترات( المسلسالت للمحفزات البصرٌة الخالقة للمشاهدة التلٌفزٌونٌة

 هدف البحث :

بشكل تهدف الدراسة إلى تطبٌق المعالجات الجرافٌكٌة بإستخدام الرسوم المتحركة ألبطال المسلسالت التلٌفزٌونٌة، 

إبتكارى بما ٌعد من أهم عوامل الجذب للمشاهدة وتعزٌز مٌول وإتجاهات وتحفٌز المشاهدٌن المحتملٌن للمتابعة 

 التلٌفزٌونٌة.
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 فروض البحث:

ٌعزز التطور المعالجات الجرافٌكٌة بإستخدام الرسوم المتحركة ألبطال المسلسالت التلٌفزٌونٌة سٌفترض البحث أن تطبٌق 

اإلبداعى فى تقدٌم مقدمات المسلسالت، وبالتالى تقدٌم المضمون الفكرى والمعرفى والترفٌهى للمسلسالت بشكل ٌتصف 

 .بالحداثة والفكاهة فى ظل التزاحم الدرامى للمسلسالت التلٌفزٌونٌة

 حدود البحث :

 الحدود الموضوعية:

وتتمثل فى عرض معالجات جرافٌكٌة بإستخدام الرسوم المتحركة لشخصٌات بعض المسلسالت التلٌفزٌونٌة فى التترات 

 الخاصة بتلك المسلسالت .

 منهجية البحث :

بى لعرض مجموعة نماذج ٌتبع البحث المنهج الوصفى التحلٌلى لمجموعة من مقدمات المسلسالت، وكذلك المنهج التجرٌ

 معالجة جرافٌكٌاً بالرسوم المتحركة لمقدمات بعض المسلسالت .

 :البحث أدوات

 .البحث مجال فً المتخصصة والكتب واألجنبٌة العربٌة المراجع -

 .المنشورة وغٌر المنشورة العلمٌة األبحاث -

 )اإلنترنت( العالمٌه  المعلومات شبكة على اإللٌكترونٌة المواقع بعض -

 مصطلحات البحث:

 المعالجات الجرافيكية :

هى نهج إبداعً ٌقوم به مصمم أو مجموعة من المصممٌن من أجل إٌصال رسالة معٌنة )أو مجموعة رسائل( للجمهور 

 (1)المستهدف، وتستخدم فٌه أسالٌب متنوعة من الرموز والصور أو الكلمات لخلق تمثٌل مرئً لألفكار والرسائل. 

 : الرسوم المتحركة 

هاااى عااارض سااارٌع متتاااابع مااان الصاااور الثنائٌاااة أو الثالثٌاااة البعاااد إلٌجااااد إٌحااااء بالحركاااة، ٌساااتخدم لتنفٌاااذها بااارامج 

 كمبٌوتر مخصصة.

 التتر : 

 مقدمة أو خاتمة البرنامج أو المسلسل أو الفٌلم اإلذاعى أو التلٌفزٌونى والمصحوب بموسٌقى تصوٌرٌة أو غنائٌة .

 الديموغرافية : 

عن دراسة لمجموعة من خصائص السكان، كالكثافة السكانٌة والتوزٌع والنمو والحجم، باإلضافة إلى هً عبارة 

الخصائص النوعٌة كالعوامل االجتماعٌة، وهً علم إحصائى اجتماعى ٌعتمد على دراسة مجموعة من اإلحصاءات حول 

 األفراد.

 التطور اإلبداعى : 

 نوعه، مع القدرة على إبتكار الجدٌد بحٌث ٌؤدي إلى نتائج إبداعٌة . هو قدرة اإلنسان على إبداع ما هو فرٌد من

 

                                           
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85 -1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
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 اللغة البصرية : 

حٌث أنها إتصال ٌتم بإستخدام حاسة النظر وٌتم من خالله استدعاء لالفكار  تعتمد على قٌاس مدى الفهم لدى المتفرجٌن،

 حٌث ٌهدف إلى إقناع المشاهدٌن المحتملٌن بالرسالة المقدمة . والمعلومات فً اشكال

 (Story Board: )لوحة القصة 

وتعرف بأنها إطار مصور لتقدٌم الفٌلم عن طرٌق إسكتشات تمثل مواقفه، وتصاحب السٌنارٌو اللفظى من أجل المساعدة 

 (2).فى تصور األفكار التى تتضمنها 

 اإلطار النظرى للبحث :

 المتحركة :الرسوم 

تكمن قوة الرسوم المتحركة فى إعتمادها على حاستى البصر و السمع، مع إمتالكها إلمكانٌات الحركة واللون والصوت، 

 (3)مما ٌجعل الموضوع المقدم أكثر متعة وتشوٌق، كما أنها تضفى جماالً وفاعلٌة عندما تضاف هذه الحركة للرسوم .

متتابع من الصور الثنائٌة أو الثالثٌة البعد إلٌجاد إٌحاء بالحركة، ٌستخدم  والرسوم المتحركة عبارة عن عرض سرٌع

لتنفٌذها برامج كمبٌوتر مخصصة، وقد بدأت الرسوم المتحركة بإستخدام صور تعرض بشكل متوالى لخلق وهم الحركة، 

 وصوالً إلستخدام التقنٌات الحدٌثة وبرامج الكمبٌوتر المتخصصة فى وقتنا الحالى .

بداٌات القرن التاسع عشر بدأ ظهور أول أفالم الرسوم المتحركة مثل ) نٌمو الصغٌر، الدٌناصور غٌرتى ( وظهرت ومع 

م وبدأ بذلك عصر جدٌد 3791هذد األفالم بجودة عالٌة وإنسٌاب فى الحركة، حتى تم إنشاء شركة والت دٌزنى فى العام 

سوم متحركة صامتة وتمثلت فى فٌلم )ألٌس فً بالد العجائب(، ثم فى إنشاء أفالم الرسوم المتحركة، وكانت عبارة عن ر

 (4)بتقدٌم فٌلم مٌكً ماوس . 3796قامت بعد ذلك فً عام 

مااااع الوقاااات صااااناعة  الماضااااٌة، وتطااااورت 57وإسااااتمرت صااااناعة الرسااااومات المتحركااااة علااااى ماااادى الساااانوات الاااا  

إساااتخدام بااارامج الكمبٌاااوتر المتخصصاااة، أفاااالم الرساااوم المتحركاااة، حٌاااث أصااابحت تاااتم مااان خاااالل رسااامها مباشااارة ب

 والتى من خاللها ٌتم إعدادها بشكل مبهر .

وظهرت الرسوم ثالثٌة األبعاد والتى تمثل مجموعة من الصور المرسومة بواسطة الكمبٌوتر، حٌث ٌتم إنشاء مشهد الفٌلم 

بإستخدام نظام ثالثى األبعاد، وٌقوم فٌه المصمم برسم عدة رسومات سرٌعة للشخصٌات فى زواٌا مختلفة والتى ٌطلق 

لشخصٌات وتجمٌعها معاً على أن تخلو من التجاعٌد فى بعض ثم ٌتم بناء ا ،(Character Model Sheet)علٌها 

 ( 5)المساحات كالمفاصل على سبٌل المثال، حٌث أن التحرٌك قد ٌعمل على تشوٌه التصمٌم قلٌالً. 

   (Character Model Sheet 2d & 3d)وٌضح فى األشكال التالٌة 

                                           
2- Kodak Publications No.P.18: Basic Production Techniques for Motions Pictures, USA.1991,P58 

3
يكت  بثينت يحًذ سعيذ قرباٌ ، فاعهيت إستخذاو انرسوو انًتحركت في تنًيت بعض انًفاهيى انعهًيت وانقيى اإلجتًاعيت ألطفال انروضت في يذينت - 

 ينقول بتصرف 4،5و، ص 2102انًكريت، دراست بحثيت، كهيت انتربيت، جايعت أو انقرى، 

4- https://ar.wikipedia.org/wiki/animation 
5 - 

 يجهت انحيت، بحث ينشور، األفالو في انًتحركت انرسوو شخصياث تصًيى عهي انبصريت نهًؤثراث انتكنونوجي صابر، انتطور يحًذ وجيه  ينار

 64،  62و، ص 2108، أكتوبر5 ، انعذد8انتصًيى انذونيت، انًجهذ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/animation
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 (Character Model Sheet 2d)( 1شكل )

 
 (Character Model Sheet 2d)( 2شكل )

 
 (Character Model Sheet 2d)( 3شكل )

 
 (Character Model Sheet 2d)( 4شكل )

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-sPDfyNzZAhVEzKQKHTYABVcQjRwIBg&url=https://s-c.deviantart.com/art/Trent-model-sheet-199617321&psig=AOvVaw2OzvhBFY_ZmOsqzBACi1tV&ust=1520593041505427
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj25uKgytzZAhWPsKQKHWgSD_IQjRwIBg&url=http://autodeskmaya.wikia.com/wiki/Model_Sheets_(Gallery)&psig=AOvVaw1yPgzizOvGlU6EYB9twN_j&ust=1520593394281913
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip3OO1ytzZAhXDhqQKHaNbDn8QjRwIBg&url=http://kevinbolkart.livejournal.com/2060.html&psig=AOvVaw1yPgzizOvGlU6EYB9twN_j&ust=1520593394281913
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5nvqoydzZAhUQqaQKHcGvCZcQjRwIBg&url=https://ashion.deviantart.com/art/End-of-All-Model-Sheet-rough-98433402&psig=AOvVaw3Ux7HCzhFE6A45--rcgBKq&ust=1520593211867749
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 (Character Model Sheet 2d)( 5شكل )

 
 (Character Model Sheet 2d)( 6شكل )

 
 (Character Model Sheet 2d)( 7شكل )

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb-4zLydzZAhXC-qQKHRfOBl4QjRwIBg&url=https://www.jamiesale-cartoonist.com/portfolio/hire-character-designer/&psig=AOvVaw3Ux7HCzhFE6A45--rcgBKq&ust=1520593211867749
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9sOGPytzZAhWRC-wKHShuCdoQjRwIBg&url=http://www.remindblog.com/2010/02/11/definition-modelsheet-character-turnaround/&psig=AOvVaw1yPgzizOvGlU6EYB9twN_j&ust=1520593394281913
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwg-LmzNzZAhVL3aQKHT8yAWoQjRwIBg&url=http://www.fanpop.com/clubs/disney-princess/images/34615576/title/jasmine-model-sheet-fanart&psig=AOvVaw1yPgzizOvGlU6EYB9twN_j&ust=1520593394281913
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 (Character Model Sheet 3d)( 8شكل )

 
 (Character Model Sheet 3d)( 9شكل )

 
 (Character Model Sheet 3d)( 10شكل )

 
 (Character Model Sheet 3d)( 11شكل )

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwtNOIydzZAhUBKewKHfITAcsQjRwIBg&url=http://www.oxpal.com/female-hero-model-sheet.html&psig=AOvVaw2OzvhBFY_ZmOsqzBACi1tV&ust=1520593041505427
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRjICpwNzZAhVL2qQKHU9iBdYQjRwIBg&url=http://marvelheroes.wikia.com/wiki/File:Thor_Avengers_Movie_Model.jpg&psig=AOvVaw1c1eH2mcm3AJEzOxXKGXAI&ust=1520590627454613
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib5vj-x9zZAhUE26QKHdpSBVMQjRwIBg&url=https://forums.3dtotal.com/showthread.php?t=133488&psig=AOvVaw1c1eH2mcm3AJEzOxXKGXAI&ust=1520590627454613
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiP7JeZyNzZAhWOzqQKHY23BtsQjRwIBg&url=http://www.zbrushcentral.com/printthread.php?t=76019&pp=40&psig=AOvVaw1c1eH2mcm3AJEzOxXKGXAI&ust=1520590627454613
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 (Story Board: )لوحة القصة 

وهى عبارة عن رسوم متسلسلة لمشاهد ومحتوى اإلعالن، تتم قبل البدء فى تنفٌذ األعالن أو التتر...إلخ، وبذلك تعتبر 

المبدئى والتخطٌط الدقٌق الذى ٌسبق التنفٌذ، سواء تم هذا التنفٌذ من خالل مشاهد حٌة مصورة أو بالرسوم األساس 

المتحركة، حٌث تعبر لوحة القصة عن السٌنارٌو فهى تجسد القصة عن طرٌق الحركة والتى ٌصعب التعبٌر عنها بشكل 

مع إتاحة تطوٌرها وتحسٌنها، ولذلك تعتبر لوحة القصة لفظى، والتى ٌستطٌع من خاللها مصمم اإلعالن بتجسٌد الفكرة 

 الخطة المبدئٌة والسابقة للتصوٌر أو المعالجة الجرافٌكٌة.

وهناك نوعان من لوحة القصة، أحدهما ٌهدف لتقدٌم الفكرة إلى العمٌل وإقناعه بطرافتها وتأثٌرها وتسمى لوحة التقدٌم 

Presentation Board ٌر عن القصة بمفردات اإلخراج السٌنمائى أو التلٌفزٌونى وتسمى واآلخر ٌهدف إلى التعب

 Production Board .(6)لوحة اإلنتاج 

وٌتلخص إهتمام المصمم للوحة القصة بترجمة قصة اإلعالن أو التتر إلى لغة مرئٌة مصورة متحركة، فى بناء إٌقاعى 

ة فتقوم بكسر البناء الدرامى، وتقدم لوحة القصة لغة ومنطقى بحٌث ال تكون مدة اللقطة طوٌلة فتوحى بالملل، وال قصٌر

 إتصالٌة وصفاً وتعبٌراً من خالل اللقطات المتعاقبة من خالل وصف اللقطة الدرامٌة.

 المسلسالت التليفزيونية :

والمحال ٌعد التلٌفزٌون أحد أهم وسائل اإلعالم وأكثر الوسائل اإلتصالٌة المباشرة، نظراً لوجوده داخل كل البٌوت 

التجارٌة والنوادى....إلخ، مما ٌجعله سالح ذو حدٌن إما إٌجابى بنشر القٌم والسلوكٌات أو سلبى بنشر المفاهٌم الخاطئة، 

 وهنا ٌقع العاتق على أجهزة الدولة والرقابة على المصنفات الفنٌة فى مراقبة ماٌتم عرضه وتالفى الضار منه .

ن خالل الصوت والصورة، وٌتمٌز بجذب اإلنتباه والتركٌز من خالل متابعة البرامج وٌلعب التلٌفزٌون دور إعالمى مهم م

والمسلسالت، والتى تتنوع من دراما إلجتماعى لكومٌدى إلخبارى...إلخ، تبعاً ألذواق ورغبات الجمهور المحتمل كباراً 

ح معظم األوقات، وبما أنه من أهم الوسائل وصغاراً، وٌتمٌز التلٌفزٌون عن السٌنما بطول المتابعة نظراً لوجوده بشكل متا

 السمعٌة والبصرٌة فمتابعته عادًة ماتستمر لعدة ساعات، كمصدر للمعلومات والتروٌح والتسلٌة والتعلٌم أٌضاً .

وتعد المسلسالت والبرامج المسلسلة من أهم ماٌتابعه المشاهدٌن، لمتابعة األحداث الجدٌدة مما ٌخلق نوع من أنواع 

مقدمة أو ط بالمسلسل وتشوق لتكملة األحداث التالٌة، ومن أهم ما ٌمٌز المسلسل التلٌفزٌونى التتر الخاص به، وهو اإلرتبا

خاتمة البرنامج أو المسلسل أو الفٌلم اإلذاعى أو التلٌفزٌونى والمصحوب بموسٌقى تصوٌرٌة أو غنائٌة، تجعل المشاهد 

 سباب الرئٌسٌة لمتابعة المسلسل .ٌرتبط بها وٌرددها معظم الوقت، وتكون من األ

 شخصيات التتر :

من أحداث ، فمن خالل شخصٌات التتر ولوحة أو البرنامج تمثل الشخصٌات فى التتر مدخل رئٌسى لما ٌمثله المسلسل 

ٌتعرف المشاهد على عرض ألحداث المسلسل بشكل مشوق، وٌصاحب ذلك الموسٌقى   (Story Board)القصة 

 . ائٌةالتصوٌرٌة أو الغن

وفى اللحظة التى نشاهد فٌها الممثلٌن على الشاشة نقٌم إفتراضات معٌنة على أساس مالمح وجوههم ومالبسهم وتكوٌنهم  

 ( 7)الجسمانى والطرٌقة التى ٌتحركون بها .

                                           
6

، انعذد انثاني، أبريم 05يحًذ شريف صبرى، إستخذاو نوحت انقصت في تصًيى اإلعالٌ انذرايي انتهيفزيوني، يجهت عهوو وفنوٌ، انًجهذ  - 

 87و، ص 2112
7

،  انعذد انثاني، 02نًجهذ يحًذ شريف صبرى، يتطهباث تصًيى شخصيت يقنعت ويؤثرة نإلعالٌ انتهيفزيوني، يجهت عهوو وفنوٌ، ا - 

 90و، ص2111أبريم
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و ٌقوم المصمم بنقل معلومات للمشاهد المحتمل من خالل الشخصٌة، وتتمثل تلك المعلومات فى الكلمات والموسٌقى سواء 

كانت تصوٌرٌة أو غنائٌة، باإلضافة للحركة والمالبس ....إلخ، ولذلك ٌقوم المصمم بالتركٌز على إبراز ماٌمٌز الشخصٌة 

الممثلة فى لقطات من المشاهد الحٌة أو لقطات من الرسوم المتحركة عندما ٌقوم بوضع الشخصٌة فى لوحة القصة و

 المتتابعة. 

ومن خالل الرسوم المتحركة ٌتم نقل المعلومات والمفاهٌم بصورة مشوقة ومتسلسلة تعتمد على الشكل القصصى الذى 

ستخدامها فى تترات المسلسالت، ٌتناسب مع المسلسالت التلٌفزٌونٌة، والتى تعتمد على التسلسل القصصى وذلك إذا ماتم إ

، والتى تتسابق القنوات فى عرضها فى ظل التزاحم محفزات المتابعة والمشاهدة فى القنوات التلٌفزٌونٌةوالتى تعد من أهم 

الدرامى، وبإعادة هٌكلة تترات المسلسالت بإستخدام المعالجات الجرافٌكٌة من خالل الرسوم المتحركة لشخصٌات 

 .بدع فى التتر، فإن ذلك ٌؤثر بشكل فعال وإٌجابى على إستمالة المشاهدٌن المحتملٌن للمسلسالتبشكل م المسلسل

وفٌما ٌلى معالجات جرافٌكٌة بإستخدام الرسوم المتحركة لشخصٌات بعض المسلسالت التلٌفزٌونٌة، لمادة " تصمٌم 

م ، 9736-9735جامعة بنها للعام الدراسى  –نشر اإلعالن بالرسوم المتحركة " للفرقة الثالثة قسم اإلعالن والطباعة وال

 تحت إشراف الباحثة.

 التطبيق األول : مسلسل الالال الند

 

 
    سمير غانم فى دور )سليم(                                    هنا الزاهد فى دور )جاسمين(
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 محمد سالم فى دور )باسم(                                            حمدى الميرغنى فى دور )عربى(                               

     

 محمد ثروت فى دور )فرج(                                         دنيا سمير غانم فى دور )عتاب(                                

     
 دور )هانم(شيماء سيف فى 
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 (Story Board)ال ال الند 

 

هنا مشاهد من أحداث   (Story Board)م، وتمثل لوحة القصة9735وهو مسلسل كومٌدى تم عرضه فى رمضان 

المسلسل وتواجد األبطال فى الجزٌرة وتحطم الطائرة، كما ركزت المشاهد على عرض لكل شخصٌة بخلفٌة تعبر عن 

 مشهد . 31وحة القصة فى شخصٌته فى المسلسل، وتتمثل ل

وقد تمٌزت الشخصٌات هنا بالتركٌز على سمات الشخصٌة التى تمثلها فى المسلسل، أحٌانا بالمبالغة فى األحجام أو الطول 

أو القصر، مع التأكٌد على المالمح الممٌزة لكل شخصٌة، فظهرت شٌماء سٌف )هانم( قصٌرة وممتلئة، وحمدى المٌرغنى 

س كبٌر مع التأكٌد على ظهور السن المخلوع بما ٌشابه الشخصٌة الحقٌقٌة، أما محمد ثروت فى )عربى( ظهر بحجم رأ

دور )فرج( تم إظهاره بعدة شخصٌات حٌث أنه كان ٌعانى من إنفصام فى الشخصٌة فى المسلسل، أما محمد سالم )باسم( 

ى متصابى فى مالبس غالٌة الثمن، وتظهر إعتمد على المبالغة فى الطول، وسمٌر غانم )سلٌم( فتظهر شخصٌته كرجل ثر

هنا الزاهد )جاسمٌن( فى مالبس ملكات الجمال كما تمثله شخصٌتها، أما بطلة المسلسل إٌمى سمٌر غانم )عتاب( فتظهر 

 فى شكلٌن أحدهما مضٌفة الطٌران واألخرى بعد فقدانها للذاكرة بسبب تحطم الطائرة بمالبس مهلهلة .
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 مسلسل نيللى وشريهانالتطبيق الثانى : 

 

        

 دنيا سمير غانم فى دور )نيللى(     

                               

 محمد سالم فى دور )هانى الدبدوب(                                                                 مصطفى خاطر فى دور )سيف(                                
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 إيمى سمير غانم فى دور )شريهان(

 

 
 (Story Board) نيللى وشريهان 
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هنا أجزاء من مشاهد  (Story Board)م، وتمثل لوحة القصة 9734وهو مسلسل كومٌدى تم عرضه فى رمضان 

مشاهد، حٌث تظهر الشخصٌات األربعة بالتركٌز على  6المسلسل فى رحلة بحث األبطال عن الكنز من خالل 

مواصفاتها، فتظهر بطلتى العمل دنٌا سمٌر غانم )نٌللى( بشخصٌة تهتم بالمظاهر الشكلٌة والمالبس الغالٌة، أما إٌمى سمٌر 

موج ومالبسها البسٌطة بما تمثله كفتاه من بٌئة بسٌطة، وٌظهر مصطفى خاطر )سٌف( غانم )شرٌهان( تبدو بشعرها المت

 بشكله كشاب خجول إنطوائى، وأخٌراً محمد سالم )هانى الدبدوب( بمالبسه الكاجوال البسٌطة وتلقائٌته .

 التطبيق الثالث : برنامج رامز قرش البحر

 

 
 رامز جالل

 
 القرش
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 (Story Board) برنامج رامز قرش البحر

م وتم تصوٌره فى الغردقة، وٌدور 9732وهو برنامج مقالب كومٌدى تدور أحداثه فى ثالثٌن حلقة، عرض فى رمضان 

حول مقالب ٌقوم بها رامز جالل لضٌوفه بظهور سمكة القرش وغرق القارب الموجود به الضٌف، وٌتسبب بحالة من 

 لسمكة لٌنتهى المقلب .الرعب للضٌف وٌخرج رامز فى النهاٌة من داخل ا

مشاهد التتر الخاص بالبرنامج بشكل طرٌف ومطاردة  37هنا من خالل (Story Board) وتظهر فى لوحة القصة 

 بٌن رامز والقرش بطلى البرنامج .
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 النتائج :

المشاهدة لتلك إبتكار معالجات جرافٌكٌة لشخصٌات المسلسالت التلٌفزٌونٌة بإستخدام الرسوم المتحركة ٌثرى من نسبة  -3

 المسلسالت وٌضٌف علٌها جاذبٌة خاصة .

إرتباط مقدمة ) تتر( المسلسل التلٌفزٌونى بالجوانب المعرفٌة والضمنٌة للمسلسل ٌعزز المٌول واإلتجاهات وٌحفز  -9

 المشاهدٌن المحتملٌن للمتابعة التلٌفزٌونٌة .

ة فى التترات إلى إستمالة المشاهدٌن المحتملٌن ٌؤدى إستخدام الرسوم المتحركة لشخصٌات المسلسالت التلٌفزٌونٌ -1

 لللمسلسالت التلٌفزٌونٌة .

إعادة هٌكلة تترات المسلسالت التلٌفزٌونٌة بإستخدام المعالجات الجرافٌكٌة للرسوم المتحركة ٌعزز من اللغة البصرٌة  -2

 للمقدمة )التتر( التلٌفزٌونٌة .

م المتحركة لشخصٌات المسلسل التلٌفزٌونى ٌعد من أهم عوامل تناول تتر المسلسل بشكل إبتكارى بإستخدام الرسو -3

 الجذب للمشاهدة والمتابعة .

تعتبر معالجة شخصٌات المسلسالت التلٌفزٌونٌة جرافٌكٌاً بالرسوم المتحركة من أكثر األشٌاء فاعلٌة فى تعزٌز التطور  -4

 اإلبداعى فى تترات تلك المسلسالت .

 التوصيات :

ٌجب على مصممى تترات المسلسالت اإلهتمام بالتوظٌف الجرافٌكى للرسوم المتحركة فى تترات المسلسالت، بما   -3

 ٌعزز من اللغة البصرٌة للتترات التلٌفزٌونٌة الخاصة بالمسلسالت .

والتى تعتمد على عرض بعض المشاهد من  ضرورة الخروج عن اإلطار التقلٌدى فى عرض تترات المسلسالت -9

 لسالت، واإلعتماد بشكل أكبر على الرسوم المتحركة لما تتمٌز به من عوامل الجذب واإلبهار .المس

تفعٌل دور الرسوم المتحركة فى تترات المسلسالت التلٌفزٌونٌة لما تضفٌه من الحداثة والفكاهة فى ظل التزاحم  -1

 الدرامى للمسلسالت التلٌفزٌونٌة .

 بالرسوم المتحركة فى كلٌات الفنون المختلفة لتنمٌة مهارات الخرٌجٌن . اإلستفادة من برامج الكمبٌوتر الخاصة -2

 المراجع العربية :

فاعلٌة إستخدام الرسوم المتحركة فى تنمٌة بعض المفاهٌم العلمٌة والقٌم اإلجتماعٌة ألطفال 8 بثٌنة محمد سعٌد ،قربان -3

 م .9739كلٌة التربٌة، جامعة أم القرى،  الروضة فى مدٌنة مكة المكرمة، دراسة بحثٌة،

،  39مجلة علوم وفنون، المجلد  متطلبات تصمٌم شخصٌة مقنعة ومؤثرة لإلعالن التلٌفزٌونى،8 محمد شرٌف ،صبرى -9

 م .9777العدد الثانى، أبرٌل

، 32وفنون، المجلد مجلة علوم  إستخدام لوحة القصة فى تصمٌم اإلعالن الدرامى التلٌفزٌونى،8 محمد شرٌف ،صبرى -1

 م .9779العدد الثانى، أبرٌل 

 فً المتحركة الرسوم شخصٌات تصمٌم علً البصرٌة للمؤثرات التكنولوجً التطورمحمد8  وجٌه  منار ،صابر -2

 م .9735، أكتوبر2 ، العدد5التصمٌم الدولٌة، المجلد  مجلة بحث منشور، الحٌة، األفالم

  المراجع األجنبية :
1- Kodak Publications No: Basic Production Techniques for Motions Picture, USA P.18,1991 

 المواقع اإللكترونية :

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85 -1 

2- https://ar.wikipedia.org/wiki/animation 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/animation

