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 ملخص البحث :

تحتاج المؤسسات أحيانا الى طرق جديده للدعايه لها ، بکيانها أو بالعاملين بها ، وعند التعرض ألفراد العاملين  يکون من 

 الممل ان يتم استعراض افراد المؤسسه بصورهم وبمواقع عملهم فى المکان .

ونظرا لما يتميز به فن الرسوم المتحرکه من روح مرحه وخفيفه ونظرا لقرب الشخصيات الکارتون من قلوب المشاهدين 

بألوانها وخطوطها المبسطه المختصره المعبره بدقه عن الشخصيه بروح مختلفه ، فإن عمل رسم کارتونى لجميع العاملين 

يقدم کل العاملين فى قالب مرح ويعرف المتلقي فى مده بسيطه فکره سريعه بالمؤسسه وتقديمه فى فيلم قصير لدقائق معدوده 

 ومباشره ومبسطه عن العاملين وبدون ملل .

 أهمية البحث:

التعريف بالمؤسسات هو نوع من أنواع الدعايه لها ، وهو أمر مهم تحتاج اليه معظم المؤسسات وتلجأ لطرق متعدده لتعريف  

الناس بها ،   واستخدام أفرادها العاملين بها کأبطال لعمل فنى من خالل فيلم هو نوع من انواع الدعايه لها فى قالب جديد ،  

ى شخصيات کارتونيه من عالم الخيال   يقدمهم فى اطار مبهج وجذاب وخفيف على القلب و تحويل األفراد الحقيقيين ال

والروح ، ومن هنا جاءت اهمية هذا البحث فى استحداث طريقه مختلف تروج بها المؤسسات لنفسها عن طريق تحويل 

 ى موقعه والقطاع الذى يعمل به .افرادها العاملين بها الى شخصيات کارتونيه يقدمون انفسهم بصورتهم الکارتونيه کال ف

 مشکلة البحث :

اعتادت المؤسسات عمل الدعايه والترويج لنفسها عن طريق عمل أفالم وثائقيه قصيره او اعالنات مباشره او منشورات 

 تقدم من خاللهم نفسها للمحيط الخارجي ، وتتلخص مشکلة البحث فى :

عن طريق تحويل العاملين بها من صورتهم الواقعيه الى شخصيات هل من الممکن  ان تقدم المؤسسات دعايه لنفسها 

 کارتونيه  مع عرض کل شخصيه کارتونيه للموقع الذى تعمل به ؟

وبمعنى آخر : هل من الممکن االستفاده من عناصر الجاذبيه والبهجه التى تمنحها شخصيات الکارتون فى الترويج والدعايه 

 حقيقيه للعاملين بها الى شخوص کارتونيه ؟للمؤسسات عن طريق تحويل الشخوص ال

 أهداف البحث :

 جذاب .يهدف البحث الى تقديم دعايه مختلفه للمؤسسات فى شکل فنى 
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 فروض البحث :

 للمؤسسات.ابتکار شکل جذاب ومختلف للدعايه  -1

يسهم فى الدعايه للمؤسسه  تحويل مجاميع من العاملين فى مؤسسة ما من الشخصيات الحقيقيه الى شخصيات کارتونيه  -2

 والتعريف بها وبقطاعاتها وبأفرادها بشکل فنى  جديد ومختلف .

 استخدام الشخصيات الکارتونيه تسهم فى التعريف بالمؤسسه بطريقة تحمل قدر من البهجه ، وبعيد عن الملل . -3

 منهج البحث : 

 تستخدم الباحثه منهج وصفي تحليلي تجريبي

  الكلمات المفتاحيه :

  الشخصيات الكارتونيه -المؤسسات الرسميه  -الدعايه 

Abstract: 

Institutions sometimes need new ways to advertise for them, with their entity or with their 

employees, and when exposed to personnel of employees it is boring that the institution's 

members are reviewed with their photos and work locations in the place. 

In view of the characteristic of animation art in terms of fun and light spirit and in view of the 

proximity of the cartoon characters to the hearts of the viewers with their colors and simplified 

short lines expressing accurately the character in a different spirit, the work of a cartoon for all 

employees of the institution and presented in a short film for a few minutes presents all workers 

in a fun template and knows the recipient In a short period of time, a quick, direct and simple 

idea for employees without boredom. 

Research Importance: 

 The definition of institutions is a kind of publicity for them, which is an important thing that 

most institutions need and resort to multiple ways to introduce people to them, and the use of 

their personnel working in them as heroes for technical work through a movie that is a type of 

publicity for them in a new template, and convert the real individuals into cartoon characters 

From the world of imagination, he presents them in a joyful, attractive and light frame on the 

heart and soul, hence the importance of this research in developing a different way in which 

institutions promote themselves by transforming their personnel working in them into cartoon 

characters who present themselves in their cartoon image, both in its location and the sector in 

which it operates. 

Research problem  :  

The institutions are used to advertising and promoting themselves by making short 

documentaries, direct advertisements or publications through which they present themselves to 

the external environment. The research problem is summarized in: 

Is it possible for institutions to advertise for themselves by converting their workers from their 

real image into cartoon characters, with each cartoon character displaying the site you work on? 

In other words, is it possible to take advantage of the elements of charisma and joy granted by 

cartoon characters in the promotion and propaganda of institutions by converting the real 

persons of their employees into cartoon characters? 
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Research Aims  :  

The research aims to provide various advertisements for institutions in an attractive technical 

form. 

Keywords:  

Publicity - official institutions - cartoon characters 

 

 تمهيد● 

دور وسائل الدعايه واإلعالن فى تقديم المؤسسات والشركات للجمهور ،والتى كلما تمت بإتقان   أصبح  اليخفى على أحد

وبشكل إحترافى ،كلما أتت ثمارها بشكل أفضل، والمؤسسات الرسميه هى الكيانات الحكوميه الرسميه الى تقدم خدمات 

ت التى تقدمها وأماكن وجودها ومواعيدها وأقسام للمواطنين، والتى أصبحت تحتاج إلى تقديم نفسها للجمهوروتوضيح الخدما

العمل بها ..إلخ، بشكل عصرى مختلف خاصة مع النهضه فى وسائل التكنولوجيا واإلتصاالت وظهور آليات جديده 

 كالفيسبوك ،واليوتيوب وويتر والعديد من مواقع ومنصات التواصل اإلجتماعى، لتعريف الجمهور بها .

توعيه بالمؤسسه قاصرا فى العصر الحالى على الشركات والمؤسسات الخاصه وإنما اتسع ليشمل حيث لم يعد التوجيه وال

المؤسسال الحكوميه والخيريه وغيرها،إذ أن الدعايه أصبحت وسيله من وسائل الترويج القويه لكسب ثقة وإهتمام الجمهور 

 .وكذلك تعريف وتقديم نفسها وخدماتها إليه بشكل يؤثر في نفسه ويجتذبه

والدعايه المناسبه للمؤسسات هى التى تعتمد على إحتياجات الجمهور واألحداث المعاصره له، وتتواكب مع التقاليد واآلداب 

العامه للشعوب،وتقوم بتوجيه اإلنتباه ألمور هامه تخص المواطن فى القطاع الصحى او التعليمي أو الخدمى وخالفه ،ومع 

 لحكوميه بعضها البعض،أصبحت جهود الدعايه مطلوبه بصوره متزايده.تزايد  التنافس بين بعض القطاعات ا

 أهمية البحث:

التعريف بالمؤسسات هو نوع من أنواع الدعايه لها ، وهو أمر مهم تحتاج اليه معظم المؤسسات وتلجأ لطرق متعدده لتعريف  

الناس بها ،   واستخدام أفرادها العاملين بها كأبطال لعمل فنى من خالل فيلم هو نوع من انواع الدعايه لها فى قالب جديد ،  

ى شخصيات كارتونيه من عالم الخيال   يقدمهم فى اطار مبهج وجذاب وخفيف على القلب و تحويل األفراد الحقيقيين ال

والروح ، ومن هنا جاءت اهمية هذا البحث فى استحداث طريقه مختلف تروج بها المؤسسات لنفسها عن طريق تحويل 

 ى موقعه والقطاع الذى يعمل به .افرادها العاملين بها الى شخصيات كارتونيه يقدمون انفسهم بصورتهم الكارتونيه كال ف

 مشكلة البحث :

اعتادت المؤسسات عمل الدعايه والترويج لنفسها عن طريق عمل أفالم وثائقيه قصيره او اعالنات مباشره او منشورات 

 تقدم من خاللهم نفسها للمحيط الخارجي ، وتتلخص مشكلة البحث فى :

عن طريق تحويل العاملين بها من صورتهم الواقعيه الى شخصيات هل من الممكن  ان تقدم المؤسسات دعايه لنفسها 

 كارتونيه  مع عرض كل شخصيه كارتونيه للموقع الذى تعمل به ؟

وبمعنى آخر : هل من الممكن االستفاده من عناصر الجاذبيه والبهجه التى تمنحها شخصيات الكارتون فى الترويج والدعايه 

 حقيقيه للعاملين بها الى شخوص كارتونيه ؟للمؤسسات عن طريق تحويل الشخوص ال

 أهداف البحث :

 يهدف البحث الى تقديم دعايه مختلفه للمؤسسات فى شكل فنى جذاب  .
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 فروض البحث :

 ابتكار شكل جذاب ومختلف للدعايه للمؤسسات . -1

تحويل مجاميع من العاملين فى مؤسسة ما من الشخصيات الحقيقيه الى شخصيات كارتونيه يسهم فى الدعايه للمؤسسه   -2

 والتعريف بها وبقطاعاتها وبأفرادها بشكل فنى  جديد ومختلف .

 الملل . استخدام الشخصيات الكارتونيه تسهم فى التعريف بالمؤسسه بطريقة تحمل قدر من البهجه ، وبعيد عن -3

 منهج البحث : 

 تستخدم الباحثه منهج وصفي تحليلي تجريبي.

 أهمية الدعايه للمؤسسات الرسميه:● 

 تقديم المؤسسه وتعريف الجمهور بها عن قرب بصوره مشوقه وجذابه وأنيقه . -

 التعريف بالقطاعات واألفرع واألقسام المختلفه داخل المؤسسه. -

يتيح تنافس القطاعات وتقديم كل قطاع دعايه عن نفسه اإلطالع على القطاعات المنافسه،ألخذ األفكار ومعرفة نقاط  -

 الضعف لمحاولة للتفوق عليها.

 توجيه إنتباه العمالء إلنجازات هذا القطاع او ذاك ومدى تفوقه.-

ت أرقام هواتف أو موقع إلكترونى أو بريد إلكترونى تتيح الدعايه للمؤسسات الرسميه وضع سبل التواصل معها سواء كان -

 وغيرها من طرق التواصل.

 توفير معلومات كافيه عن خدمات المؤسسه ومنتجاتها. -

 تمييز المؤسسه بين غيرها من المؤسسات المنافسه. -

 توضيح مدى تطور المؤسسه . -

 إظهار مدى مطابقاتها لمعايير الجوده العالميه. -

 كل جيد وجديد ومختلف يجذب قطاعات مختلفه من العمالء حتى من غير المهتمين بالمؤسسه من قبل.التقديم بش - 

 وسيله إلقناع الجمهور بالخدمه أو المنتج. -

إستخدام الكارتون فى الدعايه يخلق حاله مزاجيه مختلفه عن السائد مما يجعل وصول المعلومه أسرع ويرتبط بالذهن  -

 أكثر.

 فه للدعايه للمؤسسات الرسميه:األشكال المختل●

الوسيله التى تقدم المؤسسه نفسها للجمهور هى األداه التى تحمل الرساله اإلعالنيه ،تقدم المؤسسات نفسها للجمهور 

 بطرق وصيغ مختلفه وأشهرها: 

 الدعايه على المواقع األكثر شهره واألكثر زياره  -

 يوتيوب( -تويتر -فيسبوك  -اإلجتماعى )إنستجرام الدعايه المدفوعه على مواقع التواصل   -

 followersالدعايه عبر تكوين قاعدة متابعين  -

 التليفزيون والراديو-

 (SMSالرسائل النصيه القصيره )-

 النشرات والمطبوعات-

 المعارض والمؤتمرات والندوات-
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 لوحات العرض-

 الصحف والمجالت-

 الرسائل البريديه-

 أهداف الدعايه للمؤسسات الرسميه :● 

 كل مؤسسه لديها أهداف مختلفه تسعى لتحقيقها ، وذلك للمساعده على تحقيق أكبر درجه للنجاح،وتمثل فى :

 الترويج للمنتج أو الخدمه بهدف التأثير فى موقف وأراء وتوجهات الجمهور. -

 تحقيق أقصى األرباح ،توفير خدمات ذات جوده عاليه لعمالءها. -

 إطالع العمالء على منتجاتها وتطوير وزيادة الوعى بها. -

 تحفيز العمالء على التعامل معها. -

 الوصول بشكل أسرع للفئات المستهدفه -

 عمل دعايه مقارنه بتسويق نفسها أمام المنافسين بدف إقناع العمالء بأفضليتها. -

 تذكير العمالء بها. -

 أن تشكل عنصر جاذبيه لدى الجمهور. -

 فعال وإتصال عاطفى مع الجمهور. تأسيس تواصل -

 خلق صوره ذهنيه طيبه عن المؤسسه ومنتجاتها أو خدماتها. -

 إثارة إنتباه الجمهور تجاه خدمات أو منتجات المؤسسه. -

 خلق درجه عاليه من اإلهتمام والتفضيل . -

 إرشاد الجمهور إلى مكان المنتج أو الخدمه ،وطرق الوصول إليها . -

مجال الرسوم المتحركه فى التعريف بأفراد العمل المؤسسي من خالل تحويلهم أهمية اإلستفادة  من ● 

 من شخصيات حقيقيه إلى شخصيات كارتونيه:

للشخصيه الكارتونيه طابع مرح وجذاب، لذلك فكثيرا مايتم إستخدامه فى مجال اإلعالن لما له من إمكانيات فى توصيل 

مصاحبا للمنتج ليقدمه، بحيث يصبح جزء اليتجزأ من العالمه التجاريه والمثال الفكره بشكل أكثر جاذبيه وطرافه، فيأتى 

األشهر لذلك هى شخصية فيدو ديدو المصاحبه إلعالن سفن أب، ويعتمد نجاح الدعايه بإستخدام الشخصيات الكارتونيه على 

لتجاريه،نظرا لما تتمتع به شخصيات تصميم ناجح يتم توظيف بذكاء، مما يسهم فى بناء الوعى وتحسين اإلدراك بالعالمه ا

الكارتون من قدره على إيصال الرساله ببساطه وتخفيف الموضوعات الصعبه ،وللشخصيه الكارتونيه مميزات وفوائد 

 عديده،من أهمها :

ل لها جاذبيه خاصه وقدره فريده على إيصال الرساله اإلعالنيه مهما كانت صعبه وثقيله بصوره خفيفه مقربه للقلب تجع -1

 المعقد بسيطا.

 الشخصيه الكارتونيه تعمل كمحفز عاطفى قوى لما تستدعيه من روح الطفوله وذكرياتها. -2

 تجذب اإلنتباه ولها قدره على التأثير اإليجابى. -3

 تسهم فى التعريف وسهولة التذكير بالمؤسسه بشكل مختلف. -4

لمنتج أكثر إنسانيه حيث تعد كوسيط بين الكيان بالرغم من إنتماءها لعالم الخيال إال أنها تجعل المؤسسه والجماد وا -5

 اإلعتباري للمؤسسه وبين الجمهور.
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 من الممكن تطويعها وتشكيلها لتناسب أى شخصيه وتقدمها بعدة تصميمات او صور . -6

 أكثر فاعليه ومتعه من الصوره النمطيه لإلعالن المقروء أو اإلعالن بأفراد واقعيين. -7

 من أثره.تناسب أى نشاط تسويقي وتعزز  -8

 الشخصيات الكارتونيه ممتعه ومرحه لذلك يرتبط بها الناس عاطفيا أكثر وأسرع. -9

 من الممتع والمسلي مشاركة فيديوهات الرسوم المتحركه،لذا فهى األكثر تداوال لطرافتها. -10

 لها طاقه ديناميكيه تشكل أحد عوامل الجذب القويه ولفت اإلنتباه.  -11

نات الحيه كما أن تكلفتها فى طريقها لإلنخفاض بصور أكبر مع زيادة التطور فى هى األقل تكلفه من تصوير اإلعال -12

 مجال برامج الرسوم المتحركه.

 

 :الشروط الواجب مراعاتها عند تصميم إعالن رسوم متحركه للمؤسسات الرسميه بإستخدام شخصيات العاملين بها 

لشخصيه كارتونيه فيجب أن تظهر بوضوح لتعبر عن بإعتبار أن الشخصيه هى فى األصل لشخصيه حقيقيه تم تحويلها 

 وظيفتها ودورها ومكانها ،وذلك ليسهل التعرف عليها، والظهور بوضوح يتحقق عبر عدة نقاط أهمها :

تصميم الشخصيه وفق األبعاد البنائيه الجسمانيه والشكليه الصحيحه والتى توافق هيئتها الحقيقيه مع مراعاة النسب  -1

 الصحيحه.التشريحيه 

تبسيط خطوط الشخصيه لتحويلها لشخصيه كارتون وفق النسب الكارتونيه التى توافق هويتها الشكليه والجسمانيه لبناء  -2

 الجسم.

 مراعاة لمظهر الهيئه الشكليه بحيث تتناسب المالبس واألزياء للشخصيه الكارتونيه مع الواقع .  -3

وهى النقطه األقوى واألبرز فى الكادر وتقع أعلى المركز   Optical centerوضع الشخصيه فى المركز البصري  -4

 الهندسي .

التوازن: أن يكون الكادر متوازن وأال يكون هناك إخالل بهذا التوازن  يحدث شوشره أو خلل يشتت إنتباه العين عن  -5

 الشخصيه .

تواجدت أكثر من شخصيه فى مسرح  إتجاه الحركه: أن تتحرك الشخصيه فى نقاط سلسه ويسهل للعين تتبعها ،وإذا -6

 األحداث فيجب أن تتم الحركه بينهم بشكل مرتب اليحدث خلال أوتشويشا فى المتابعه عند المشاهد.

األلوان: استخدام ألوان مريحه تستهوى العين وتجذب اإلنتباه،ومراعاة أن تقوم الخلفيه بتجسيم الشخصيه وتؤكدها  -7

كون بأن ال تتنافر ألوان الشخصيه مع ألوان الخلفيه، وأن اليتم إختيار ألوان صاخبه وتبروزها وتزيد من وضوحها ، وذلك ي

فى الخلفيه ،فتتطغي وتشوش على ألوان الشخصيه ،وأن ال يتم إختيار نفس األلوان فتمتزج األلوان معا بحيث يصعب التمييز 

 بين الشخصيه والخلفيه،وأن تتفق األلوان مع تحقيق الهدف منها.

 تقديم الشخصيه وحدها على مسرح الكادر فيكون وصولها سهال ومباشرا وواضحا.يستحسن  -8

رسم الشخصيه فى المحيط الالئق بها فمثال عند رسم شخصيات لمصانع تصنيع معلبات المربي ممكن أن يكون محاطا  -9

 بفواكه حول الشخصيه.

 توضيح اسم ودور الشخصيه بشكل مكتوب أو مقروء أو كليهما معا. -10

 وان المؤسسه وكافة البيانات المتعلقه بها.توضيح عن -11

تجميع كل الدراسه الميدانيه لتوثيق البيانات قبل البدء فى العمل وتشمل الدراسه الميدانيه : أخذ موافقة الشخصيات التى  -12

سيتم رسمها،كتابة أسماء الشخصيات بصوره صحيحه ،صور شخصيه واضحه تتيح رسمهم ، معرفة القسم الذى يعملون به 
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الدور الوظيفي الذى يقومون به فى المؤسسه ،تصنيف كل مجموعه من العاملين تحت بند القسم الذى ينتمون إليه، التعرفه و

 على الهيئه البنائيه للشخصيه. 

 تقسيم وتوزيع المهام على الرسامين .  -13

 مراجعة الصوره النهائيه قبل وبعد المونتاج.  -14

 أن يكون هناك توافق بين شريط الصوت والصوره المعروضه.  -15

  : مخاطر يجب اإلنتباه لها قبل البدء فى العمل 

 يجب أن يكون هناك ترابط وتسلسل وتدرج فى الفكره. -1

 يجب أن تكون الرساله واضحه اللبس فيها وال غموض. -2

 وضوح الشخصيات بما يكفى للتعرف عليها. -3

د الفكاهه والطرافه إلى بند السخريه واإلستهانه واإلستهزاء فيحدث خلط يتسبب أن تأخذ أال نستدرج وننتقل من تحت بن -4

 الدعايه شكال سلبيا.

 البعد عن إيحاءات غير أخالقيه تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع. -5

 

 : تقسيم الشخصيات فى اإلعالن عن المؤسسات الرسميه بصيغه كارتونيه لشخصيات حقيقيه للعاملين بها 

اإلستعانه بشخصيه كارتونيه لشخصيه حقيقيه لتقديم المؤسسه هو شكل جذاب من أشكال الدعايه واإلعالن،وأداه إتصاليه 

فعاله مع الجمهور وخاصة إذا تم تصميمها وصياغتها بشكل مقنع وأنيق ، ويتم تقسيم عناصر المؤسسه إلى القاده، الفنيين ، 

سيم كل قطاع لما يندرج تحته من عاملين بالتدريج من األقدم لألحدث، ثم يتم تجميع اإلداريين، القطاعات المختلفه، ويتم تق

 كل قطاع على حده وبإستخدام الماده التى تم تجميعها يبدأ توزيع المهام على فريق العمل.

 :)تجربه عمليه للباحثه لتنفيذ شخصيات العاملين فى المؤسسه التى تعمل بها )الكليه 

تصميمين لشخصيتين بطريقتين مختلفتين فى أسلوب التنفيذ، وقامت بشرحهما للطالب كنموذج ،ومالحظة قامت الباحثه بعمل 

، وكانت الشخصيتين األولى للسيد  (Adobe Animateالفرق بينهما فى المنتج النهائي للتصميم ،وذلك بإستخدام برنامج )

لثانيه لألستاذ مساعد دكتور/ ناجى أبوشامه االستاذ المساعد األستاذ الدكتور/عميد الكليه د/عبدالمؤمن شمس القرنفيلى ، وا

 المتفرغ بقسم النحت.

 خطوات العمل فى التجربه األولى : -
 جمع ماده البحث وهى صور للسيد األستاذ الدكتورعميد الكليه د/شمس. -1

 البرنامج مباشرة.تم الرسم المباشر على البرنامج بدون اإلستعانه بإسكتشات للشخصيه وإنما بطريقة الشف على  -2

 تم القيام بتعديالت على الشخصيه للتناسب مع شكل النسب الكارتونيه. -3

 (.1تم  رسم خلفيه تتناسب مع الشخصيه وهى الشمس ، أنظر شكل)  -4

 

 

 

 

 

 رسم كارتونى لشخصية ا.د/ شمس القرنفلى عميد الكليه بطريقة الرسم المباشر -(1شكل )
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 الثانيه :خطوات العمل فى التجربه  -

 جمع ماده عباره عن : صور للشخصيه، صور أدوات النحت . -1

 رسم اسكتش للشخصيه مع المبالغه فى النسب إلعطاءها نسب كارتونيه. -2

 إدخال االسكتش الى البرنامج. -3

 تلوين الشخصيه على البرنامج . -4

البشره والشعر وكذلك لخلفية الشخصيه للوقوف على أيهم األكثر تأثيرا وتأكيدا  تم عمل عدة تجارب لونيه للشخصيه :لون -5

 (.2للشخصيه،أنظر شكل)

   

 صوره لشخصية د/ناجى أبوشامه اسكتش كارتونى للشخصيه أدوات النحت

   

 (1محاوله لونيه رقم) (2محاوله لونيه رقم) (3محاوله لونيه رقم)

 شخصية ا.م.د/ ناجى أبوشامه الكارتونيهمراحل تصميم  -(2شكل)

 

جامعة بنها عن طريق تحويل كل  –التجربه العمليه لعمل فيلم من تنفيذ الطالب تحت إشرافى ،عن كلية فنون تطبيقيه 

 شخصيات الكليه لشخصيات كارتونيه :

 : مرحلة التخطيط إلعداد فيلم عن الكليه كنموذج تطبيقي 

مرحلة التخطيط للعمل هى أهم مرحله تؤسس للمراحل القادمه بعدها، والتعب وبذل الجهد فيها يتبعه راحه فى المراحل 

الالحقه عليه، وبالطبع البد من التخطيط لكل المراحل منذ البدايه ،بدء من الفكره وصوال إلى المرحلة النهائيه ، وأول سؤال 

 حد أم عدة أهداف ؟ ثم لمن يوجه الفيلم رسالته ؟ ثم أين سيعرض ؟يجب سؤاله : مالهدف ؟ وهل هو هدف وا

بداية تم تحديد الهدف وهو : القيام بالتعريف بالكليه والعاملين بها وقطاعاتها اإلداريه ،وأقسامها المختلفه ،وعرض متدرج 

 للعاملين فى كل قطاع منها.

ل فى الكليه وتوصيل رساله له بأنه على نفس القدر من الهدف الثانى كان هدف إنسانى بحت،وهو الوصول لكل فرد يعم

األهميه التى يحملها الجميع، وأن الجميع متساوون فى هذا المكان ويعملون فى دائره متكامله كلها تكمل بعضها بعضا ،ومن 

 هنا جاء اسم الفيلم : "كلنا بنكمل بعض".

جهه مشرفه تعطى إنطباعا محمودا عنها لدى الجمهور، تقدم الهدف الثالث وهو بناء صوره ذهنيه جيده عن الكليه،تمثل وا

 معلومات مرتبه ومنسقه بشكل أنيق وتقدم معلومات مبسطه عن أقسام الكليه والعاملين بها لمن يهمه األمر.

 الهدف الرابع: أن يشكل اإلعالن عامل جذب للتعرف على أحد مخرجات التعلم فى قسم إعالن فى تخصص الرسوم المتحركه.
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أما لمن يوجه الفيلم فكانت رسالة الفيلم تخاطب الطالب الموجودين فى الكليه ليتعرفوا على اساتذتهم وعلى موظفى الكليه ، 

وموجه إلى العاملين ليشعروا بروح التآخى وأنهم محل تقدير ومحبه من طالب الكليه، وموجه إلى األساتذه للتأكيد على 

ليات الفنيه المناظره للتعرف على كلية الفنون التطبيقيه بجامعة بنها والتعريف بها أواصر الزماله ،وأخيرا موجه الى الك

والدعايه لها وتوضيح مدى تميز مستوى طالبها فنيا فى مجال الرسوم المتحركه،وكذلك للكليات فى  نفس الجامعه للدعايه 

 والتعريف بكلية الفنون التطبيقيه وأقسامها وقطاعاتها لنفسس السبب.

را أين سيعرض ، فإجابته أنه سيعرض فى الشاشات الداخليه فى الكليه ، على مواقع التواصل اإلجتماعى ، على موقع وأخي

 الكليه الرسمي ، فى المؤتمرات والندوات والمعارض التى تشارك بها الكليه.

 ومرت عملية التخطيط بمراحل مهمه هى :

ها : وتم فى هذه المرحله طرح الفكره على الطالب، والمناقشه فى إختيار الفكره والموضوع ورصد قضيته والمناقشه في -1

طرق تقسيم قطاعات الكليه وأيها أنسب، وتوضيح أهداف الفيلم ،وأسلوب التنفيذ ، والبد من أن تكون الفكره مبدعه وخالقه 

 قابله للتنفيذ بدون معوقات. 

البحث وجمع مادة الموضوع: وتم فى هذه المرحله الحصول على قائمه من الكليه تحتوى أسماء الجهاز اإلدارى بالكامل  -2

، ثم مخاطبة رؤساء األقسام والحصول على أسماء جميع أعضاء التدريس فى القسم والهيئه المعاونه، ثم الحصول على 

 أسماء أفراد أمن الكليه.

القطاعات واألقسام،بحيث أن كل مجموعه مكلفه بقطاع أو قسم معين ،ثم التوجه لهؤالء األفراد  ثم تم تقسيم الطالب على

والحصول على موافقتهم ثم تصويرهم او أخذ صور شخصيه منهم لوضع تصميمات الشخصيات وفقا لها، كذلك تم مراعاة 

لواقع وبدقه، أما فى الرجال فقد تم توحيد الزى الزى فى النساء أن يلتزم الزي النسائي بالزى الذى ترتديه كل شخصيه فى ا

للجميع تصديقا على فكرة المساواه التى يهدف إليها الفيلم، وضع صور لخلفيات الفيلم بحيث تعبر كل خلفيه عن مضمون 

 اللقطه.

 كتابة السيناريو: وتم في هذه المرحله كتابة كل ماسوف يعرض على الشاشه. -3

 ه الذى سوف يتم التنفيذ به.إختيار برنامج الرسوم المتحرك -4

تقسيم العمل والمهام فى الفيلم على عدد الطالب بحيث يرسم كل طالب شخصيتين من شخصيات الكليه ، ويقوم ثالثة  -5

طالب بدور المونتاج واإلخراج النهائي للفيلم والتتر ، وتقوم طالبه بتجميع جميع الشخصيات فى الفيلم فى بوستر مجمع 

طى للكليه فى خلفية البوستر،  ويقوم طالب بتصميم الدعوات والبوسترات الدعائيه لعرض الفيلم واحد ووضع شكل تخطي

 بالكليه .

الشخصيات األكثر تأثيرا فى الكليه ،وكذلك الشخصيات التى القى الطالب صعوبه فى تنفيذها وجاءت صياغتها الكارتونيه  -6

طرحها مره أخرى على الطالب لعمل تصورات أخرى لنفس بشكل غير مالئم أو أقل من المستوى المطلوب، تم إعادة 

 الشخصيه بحيث يتم تنفيذ الشخصيه األكثر نجاحا فى تصميمها فى الفيلم.

 

 : إيجاد رابط يربط المجاميع بقطاعاتهم المختلفه معا 

 9طول مدة الفيلم والتى بلغت  شخصيه ،وكذلك 160نظرا لكثرة عدد الشخصيات الى تم تقديمها فى الفيلم والتى بلغت 

ثوانى ، فقد كان من الالزم إيجاد عناصر تعمل كرابط مناسب يربط هذه الشخصيات جميعا معا بحيث يستمر  7دقائق و

 إسترسال الجمهور فى المتابعه بدون أن يمل أو يتشتت من بداية العرض حتى نهايته ،وتم تحديد عناصر فى :
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لك فى العنصر الرجالى من الفيلم عن طريق جعل البدله هى الزى الموحد للجميع مهما الربط بالزى والمالبس: وتم ذ -1

إختلف تصميمها،وذلك بدء من السيد الدكتور عميد الكليه ،الى الساده أعضاء هيئة التدريس ،إلى الساده أعضاء الهيئه 

لكليه،إلى موظفى األمن فى الكليه، وقد تعذر المعاونه،إلى الساده العاملين فى القطاع اإلدارى بمختلف روافده،إلى عمال ا

 تنفيذ ذلك فى العنصر النسائى نظرا لإلختالف والتفاوت فى طريقة وأسلوب األزياء بينهن.

الربط بخلفيات المكان )الديكور والمناظر المصاحبه فى الخلفيه(: تم وضع خلفية عباره عن مسرح وهى خلفيات جاهزه  -2

تم دخول الشخصيات له بالتابع ، وتم تنويع أشكال المسرح عند تقديم كل قطاع أو قسم وذلك على أحد مواقع اإلنترنت ، وي

حتى يحدث ترقب للقادم مع كل عرض لمجموعة شخصيات تنتمى لقسم معين بهدف منع الملل وجذب اإلنتباه واإلبقاء على 

 متابعة الجمهور مع التنويع الذى يضمن جو الفنتازيا والصخب المرح.

بالكتابه: حيث أن الصوره والعنوان يكمالن بعضهم بعضا واليمكن فصل وظيفتهما ، فقد تم كتابة األسماء كلها الربط  -3

بفونت كتابه موحد،وتم إختياره  بحيث يميل للشكل الكارتوني بحيث يتناسب مع الجو العامه المميز للفيلم وتم إختيار اللون 

 متميزا عند تقديم الشخصيات.األبيض لكتابة أسماء الشخصيات،ليبدو واضحا و

الربط بالخلفيه الموسيقيه )شريط الصوت(: تم تقديم أغنيتين بالتبادل وهما أغنيتى"خيوط من نور" للفنان "حسين  -4

الجسمي"،أغنية" فاكرأيام لمتنا" للفنان "عمرو دياب" وكانتا هما الخلفيه الموسيقيه للفيلم ،وقد كان الهدف من توحيد الخلفيه 

الموسيقيه أن يستمر إسترسال وإستمرارية المتابعه بدون اإلحساس بالملل أو فقد الرابط بين الشخصيات المقدمه مع تنوع 

 األقسام والقطاعات المقدمه.

 الربط بالحركة: )حركة الشخصيه واألسماء( : الحركه فى الفيلم تمثلت فى عدة عناصر :  -5

: وتم تنويعها بحيث يكون الدخول والخروج بشكل فانتازى مبهج حركة دخول وخروج الشخصيات لمسرح األحداث  -

وينوع من كل شخصيه لألخرى، وتم تنفيذ الحركه بشكل يتوافق مع اإليقاع الموسيقي ومع الروح المرحه المصاحبه لألجواء 

 الكارتونيه. .

زيا الكوميديه المرحه فى الفيلم دخول وخروج أسماء الشخصيات: تم تنفيذه بشكل يالئم حركة كل شخصيه وأجواء الفنتا  -

 بحيث يبدو اإلسم وكأنه يتراقص فى دخوله وخروجه .

أسماء األقسام العلميه والقطاعات اإلداريه المختلفه فى الكليه : وتمت بطريقة الظهور واإلختفاء المنتظم الكالسيكى فى  -

ذ أن كل ظهور لعنوان يعنى تدرج مجموعه جديده معظم األقسام، بما يتناسب مع تقديم عنوان وإسم مجموعه جديده مختلفه إ

من العاملين بعده ،وكذلك لإليحاء بالشكل الرسمي للقسم والقطاع اإلداريه، والتنويع فى الفنتازيا عند عرض اإلسم فى هذه 

 النقطه كان عن طريقة تأثيرات ببرنامج األفترإيفيكت فى الخلفيه.

تم ظهور اسم الفرقه الدراسيه والعام الدراسي لها ، ،واستاذة الماده ومساعدينها، تتابع األسماء فى التتر : بشكل كالسيكى،  -

ثم أسماء الطالب المسئولين عن المونتاج واإلخراج والتحريك والتتر، ثم تتابع ظهور أسماء الطالب منفذى رسوم الشخصيات 

ه للتتر وذلك بهدف اإلبقاء على متابعة الكارتونيه من الطالب من أعلى ألسفل، مع عرض لمجموعه من الشخصيات مصاحب

 الجمهور حتى آخر اسم طالب فى التتر .
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 "نماذج من تصميمات شخصيات فيلم "كلنا بنكمل بعض 

 ( :13( حتى شكل )3فيما يلى نستعرض نماذج من الشخصيات فى الفيلم ،  من شكل )

     

   
  

 

   

 

 (3شكل ) –والنشر أساتذة قسم اإلعالن والطباعه 
 

   

   

 (4شكل ) –أساتذة قسم التصميم الصناعى 

       

 (5شكل ) –أساتذة قسم حلى ومعادن 
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 (6شكل ) –أساتذة قسم طباعة منسوجات 

 

   
 

  
 

 (7شكل ) –أساتذة قسم الغزل والنسيج 
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 (8شكل ) -أساتذة قسم المالبس والموضه 

 

 
   

    

 (9شكل ) -أساتذة قسم النحت والتشكبل المعمارى

 

    

    

    

 (10شكل ) -أستذة قسم تصميم داخلى وأثاث 
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 (11شكل ) –الكليه موظفى 

 

     

 (12شكل ) –عمال الكليه 

 

     

 (13شكل ) –موظفى أمن الكليه 

 

ويوجد بعض الشخصيات تم عمل عدة محاوالت لها وإختيار األنسب منها ،وذلك ألهمية موقعها فى الفيلم ،ومنها شخصية 

م.م/أمنيه عز الدين ،بإعتبارها مساعدة فى تدريس الماده السيد عميد الكليه،شخصيتى بإعتباري أستاذة الماده ، شخصية 

وستتجه األنظار إلي هذه الشخصيات ألهمية موقعها أو لدورها ، كما أنه يوجد شخصيات تم إعادة طرحها للرسم مره أخرى 

لطالب المسئول نتيجة الفشل فى صياغتها بشكل مناسب أو غير متساوى مع مستوى الباقيين فى المره األولى لتصميمها من ا

عنها،فتم طرحها بين الطالب لعمل تصميمات أخرى لها وإختيار أنسبها وأنجحها للعرض فى الفيلم ،أنظر شكل 

 (.17(، ثم تم تجميع كل شخصيات الفيلم فى لوحه واحده أنظر شكل)16(،)15(،)14)

     

 (14شكل ) -شمس القرنفيلى تصميمات متعدده لشخصية عميد الكليه د.عبدالمؤمن
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 (15شكل ) –تصميمات متعدده لشخصيتى فى الفيلم 

 

     

     

 

   

 

 (16شكل ) –نماذج لبعض المحاوالت من شخصيات تم إعادة تصميمها عدة مرات إلختيار أفضلها 
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 (17شكل ) –صوره مجمعه للشخصيات التى تم تصميمها 
 

     

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

(6) (7) 8) (9) (10) 

     

(11) (12) (13) (14) (15) 

 (18شكل ) –لقطات  من المشاهد فى الفيلم 

عمل تحليل وإستبيان علمی على شريحه مختلفه من الشخصيات التى تم تنفيذ شخصياتها تم عمل إستبيان فى الكليه بهدف 

 الكارتونيه فى هذا اإلعالن ،وذلك حتی يتم التعرف علی نجاح الفکرة من عدمه .

 موظفى -عمال -الموظفين اإلداريين  -أعضاء الهيئه المعاونه–الفئات المشاركه فى اإلستبيان : )أعضاء هيئة التدريس 

 األمن(

 فرد . 100وكان إجمالى عدد المشاركين فى اإلستبيان  هو 

 عدد المشاركين وبيان وظائفهم :

 (30أعضاء هيئة التدريس : )

 (30أعضاء هيئه التدريس المعاونه : )

 (31الموظفين اإلداريين بالكليه  : )

 (5العمال : )

 (4موظفى األمن : )
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 وجاءت نتيجة اإلستبيان كالتالى :

 يان اإلستب

 ال نعم السؤال م

 - 100 هل شاهدت اإلعالن الدعائى للكليه ؟ 1

 5 95 هل تعتبر شخصيتك الكارتونيه فى اإلعالن تمثلك بشكل صحيح؟ 2

 98 2 هل تفضل الدعايه للكليه بصورة شخصيتك الواقعيه أكثر ؟ 3

4 
من وجهة نظرك هل شكل اإلعالن الكارتونى بإستخدام 

 ُيعد شكال مناسبا كدعايه للكليه ؟شخصيتك الكارتونيه 
98 2 

5 
من وجهة نظرك هل اإلعالن الكارتونى بإستخدام شخصيتك 

 الكارتونيه ُيعد شكال جذابا للدعايه للكليه؟
100 - 

6 
هل يوجد تأثير إيجابي للدعايه للكليه بإستخدام شخصيتك 

 الكارتونيه ؟
98 2 

7 

المصنوعه هل عمل إعالن عن الكليه تشارك به بشخصيتك 

بشكل كارتوني يمثل بالنسبه لك عامل دعم نفسي إيجابي يشعرك 

بالسعاده والتشارك الوجداني مع طالب الكليه وباقى أفرادها مما 

 عزز إحساسك بالفخر لإلنتماء للمؤسسه ؟

100 - 

 

فرد من المشاركين به قد شاهدوا اإلعالن موضوع البحث ،أى  100هذا الجزء من اإلستبيان هو أن : عدد  وكانت  نتيجة

 % شاهدوا اإلعالن .100بنسبة 

 % إعتبروها التمثلهم بالشكل الصحيح.5%إعتبروا الشخصيه الكارتونيه تمثلهم بشكل صحيح ،فى مقابل 95

% 98% يفضلون الشكل الواقعى لشخصياتهم، 2لشخصيتهم،فى مقابل  % اليفضل الدعايه بالشكل الواقعى الحقيقي98

 يرون الدعايه للمؤسسه بإستخدام شخصياتهم الكارتونيه عمال مناسبا، فى مقابل % اليرونه عمال مناسبا .

 % يرونه إستخدام الشخصيات الكارتونيه لهم عمال جذابا 100

 % يرون أنه غير جذاب.2كارتونيه لها تأثير إيجابي، فى مقابل % يرون أن الدعايه للكليه بإستخدام شخصياتهم ال98

عمل إعالن عن الكليه بشخصيته المصنوعه بشكل كارتوني يمثل بالنسبه له عامل دعم نفسي % أن 100بينما يري نسبة 

 ء للمؤسسه .حساس بالفخر لإلنتماإيجابي يشعره بالسعاده والتشارك الوجداني مع طالب الكليه  ، مما يعزز لديهم اإل

 غير راضي راضى السؤال م

 5 95 ماهو نسبة رضاءك عن اإلعالن ؟ 1
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 % غير راضون.5% راضون ،فى مقابل 95كانت نسبة رضا المشاركين عن اإلعالن هى 

 غير موافق موافق السؤال م

 0 100 من وجهة نظرك هل قدم اإلعالن معلومه مفيده عن الكليه؟ 1

2 
للكليه عن طريق تقديمك كشخصيه  هل تعتبر الدعايه

 كارتونيه ناجحا ؟
98 2 

 

 % .100جاءت نسبة الموافقون على أن اإلعالن قدم معلومه مفيده هى 

% اليوافقون على 2% ، فى مقابل 98وجاءت نسبة الموافقون على أن تقديم شخصياتهم الكارتونيه يعتبر عمال ناجحا هو 

 كونه عمال ناجحا.

 

 : النتائج 

الممكن عمل دعايه للمؤسسات الرسميه والتعريف بها بشكل جديد ومبتكر وجذاب، بإستخدام الشخصيات الكارتونيه من  -1

 للعاملين بها.

 تحويل الشخصيات الواقعيه إلى شخصيات كارتونيه وإستخدامها فى الدعايه واإلعالن له تأثير فعال. -2

 ؤسسات بتكلفه منخفضه.إستخدام البرامج الحديثه سهل كثيرا فى تقديم دعايه للم -3

روح المرح التى يضفيها جو الكارتون تسهم فى التعريف بالمؤسسات الرسميه وماتحتويه من قطاعات وأقسام بشكل  -4

فانتازى يعلق فى األذهان ويبتعد عن الشكل الرسمي الذى قد يقدم المؤسسه بصوره رتيبه تمنع الجمهور من اإلسترسال فى 

 المتابعه وتبعث على الملل. 

 : التوصيات 

 توصي الباحثه ب:

 اإلستفاده من مجال الرسوم المتحركه فى الدعايه للمؤسسات الرسميه. -1

وعمل فيلم كارتونى من خالل شخصياتهم  تحويل الشخصيات الواقعيه لشخصيات كارتونيه للعاملين فى المؤسسات ، -2

الكارتونيه للدعايه للمؤسسه التى ينتمون إليها ، لما فى ذلك من خلق روح من الود والتآخى بين أفراد المؤسسه، والتعريف 

 والدعايه لها بشكل جذاب فى نفس الوقت. 

 : المراجع 
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