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 ملخص البحث بالعربية:
تظل الهوية العربية واإلسالمية فى مقدمة ما تسعى مجتمعاتنا بصفة عامة ، وابحاثنا العلمية بصفة خاصة ،الى تحصينه ، 

ودعم مقوماته ومرتكزاته ، وترسيخ االنتماء اليه ، وحمايته من التشويه ، ووقايته من الضعف ، مع األخذ بكل متطلبات 

 معات .االصالح ، واجراءات التطوير لهذه المجت

ان ثقافتنا العربية واحدة من أغنى الثقافات فى العالم ، ويتجلى غناها فى تكامل عناصرها المتضمنة لما يلى : المعتقدات 

التى اتركزت على العقيدة االسالمية ، والقيم التى تنظم الحياة االجتماعية ،والعناصر المعرفية التى تنظم بها الهوية 

 تكز على اللغة وابجدياتها ....،،والعناصر الرمزية التى تر

ومع عصر المعرفة والمعلوماتية ، واستحداث أفرع وتصنيفات جديدة للعلوم والفنون والمعارف اإلنسانية والطبيعية  

،وظهور مجموعة من القيم واالبجديات العالمية مقابل القيم المحلية وتنامى انتشار أفالم الرسوم المتحركة العالمية مقابل 

الرسوم المتحركة العربية ،وظهور انماط للتواصل بين بنى االنسان ، وظهور أنماط حياتية جديدة فى الليل والنهار افالم 

 ... فرضت على هويتنا العربية متغيرات وتحديات ألقت بثقلها على مجتمعاتنا العربية .....

حد اركانه الرئيسة اآلن وهو افالم الرسوم وتقوم الدراسة الحالية على استغالل االعالم المعاصر المتطور من خالل ا

 المتحركة ، للحفاظ على الهوية المرئية العربية ، و دعم الهوية الثقافية العربية من خالل تثبيتها وتعميقها .

  وتعد الرسوم المتحركة من ،دراسة مسحية عن الشخصيات المؤثرة فى الرسوم المتحركة فىى العالم العربىحيث يتم  

المعبرة عن الثقافات الشعبية واألدبية للدول ، باإلضافة إلى كونها وسيلة اتصال بصرية جماعية  روافد االعالم الجديد

تالقى قدرا كبيرا من االهتمام واالستمتاع من كافة األطفال والكبار لما تقدمه لهم من أحداث متنوعة من خالل موضوعات 

 رة ومحركة للخيال .ومغامرات مشوقة بالغة التعبير واإلثا

وال شككف فككخن شخصككيات الرسككوم المتحركككة سككواء الكرتونيككة أو الواقعيككة مككا هككى إال تجسككيد لشخصككيات فككى الحيككاة تحمككل 

 انطباعاتها وتصرفاتها ومالبسها ، بل وتجسد ما بداخل البشر من أحزان وأفراح وما بها من متناقضات وإيجابيات .

المتحركة جزءا من التعبير الدرامى فى قصة الرسوم المتحركة وهى بطبيعة الحال ويعتبر تصميم شخصيات افالم الرسوم 

 البد وأن تخضع للثقافة العامة لألحداث وزمنها .

 ثم يعرض الباحث النتائج والتوصيات والمراجع .
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