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 :ملخص البحث

المتحركة أحد األسالٌب التكنولوجٌة التً تلعب دورا هاماً فً حٌاة االفراد "جمهور المتلقً"  لما لها من تعد الرسوم 

استخدامات واسعة وأسالٌب وتقنٌات متعددة، وتستخدم فً أي طرٌقة تقتضً تقدٌم خدمات أو نشر فكرة علمٌة حٌث أنها 

 ري االخرى أن تظهرها .تستطٌع أن تظهر أشٌاء ال تستطٌع وسابل االتصال الجماهٌ

وحٌث ان التوعٌة واالرشاد ٌهدف الى نشر ورفع مستوى الوعً البٌبً لدى افراد المجتمع "الجمهور المتلقً " وتثقٌفهم 

بؤهمٌة حماٌة البٌبة واالسباب التً تدعو الى االهتمام بها فً خالل برامج تعد لمخاطبة شرابح وفبات مختلفة من المجتمع 

 الرسالة المرجو تحقٌقها .لضمان اٌصال 

لرفع  المتحركة على برامج التوعٌة واالرشاد البٌبً باعتبارها اداة هامة  لذا ٌتناول البحث فاعلٌة استخدام الرسوم  

 الوعً البٌبً وذات تؤثٌر ملحوظ على التوجٌه السلوكً للفرد والمجتمع بشكل اٌجابً وفعال.

 اإلرشاد البٌبى( –التوعٌة  –)الرسوم المتحركة  :الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

Animation is one of the technological methods that plays an important role in the lives of 

individuals, "the audience of the recipient" because of its wide uses, methods and techniques, 

and used in any way requires the provision of services or dissemination of a scientific idea as 

it can show things that other mass media cannot Show them. 

As awareness and guidance is aimed at spreading and raising environmental awareness among 

the members of the "receiving public" and educating them about the importance of protecting 

the environment and the reasons that call for attention in programs that address the segments 

and different categories of society to ensure delivery of the message to be achieved. 

- The study deals with the effectiveness of the use of animation on awareness programs and 

environmental guidance as an important tool to raise environmental awareness and have a 

significant impact on the behavioral guidance of the individual and society in a positive and 

effective. 

Keywords: (Animation - Awareness - Environmental Guidance) 

 مقدمة :

اإلعالم والتوعٌة البٌبٌة هما أهم نقاط االرتكاز النطالق أي فكر أو قضٌة، وألن القضاٌا والمشكالت البٌبٌة تصدرت 

قعة لهذه المشكالت، وقد اتفقت غالبٌة أجندة االهتمامات الدولٌة اإلقلٌمٌة والقومٌة للحد من النتابج واآلثار السلبٌة المتو

المإتمرات على ضرورة توعٌة الشعوب بها، لذا ألقت مسبولٌة التوعٌة والتبصٌر بالقضاٌا البٌبٌة علـى كاهل اإلعالم 
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فً شؤن حماٌة البٌبة بضرورة التثقٌف البٌبً ٤٩٩٤لسنة  ٤وٌقضً القانون رقم  .باعتباره أداة االتصال الجماهٌري

امج التثقٌف البٌبً للمواطنٌن، وإعداد التقارٌر الدورٌة عن المإشرات الربٌسٌة للوضع البٌبً ونشرها بصفة وإعداد بر

 19 .دورٌة، واالشتراك مع وزارة التربٌة والتعلٌم فً إعداد برامج تدرٌبٌة لحماٌة البٌبة فً نطـاق برامج الدراسة المختلفة

سانً، وتفاعل األفراد مع بٌبتهم، لذا فإن اإلعالم واالتصال البٌبـً بكافة الصور وألن المشكالت البٌبٌة ترتبط بالسلوك االن

واألشكال ٌعد من المهام الربٌسٌة له، وبناء علٌه تتوقف قدرتـه على تحقٌق أهدافه فً مجال تحسٌن نوعٌة البٌبة فً مصر 

اهات اٌجابٌة تإدي إلى تغٌٌر السلوكٌات البٌبٌة و تنمٌة الوعً البٌبً وتغٌٌر القٌم واالتجاهات السلبٌة إلـى قـٌـم واتج

السلبٌة إلى سلوكٌات بٌبٌة اٌجابٌة خاصة فٌما ٌتـعـلـق بسلوكٌات اإلدارة السلٌمة للمخلفات الصلبة وترشٌد استهالك 

 15.الموارد، وحماٌة الثروات الطبٌعٌة التً حبانا بها اهللا دون غٌرنا

  مشكلة البحث:

قصور دراسة العالقة بٌن الرسوم المتحركة والوعى واإلرشاد البٌبى لدى المتلقً لذا ٌسعى البحث تكمن مشكله البحث فى 

 لإلجابة على التساإل اآلتى :

كٌف ٌمكن إلستخدام الرسوم المتحركة أن ٌكون لها دور فعال فىى رفىع الىوعً واإلرشىاد البٌبىى وأثرهىا االٌجىابً علىى _ 

 الجمهور المتلقى ؟        

 أهداف البحث: 

إلقىاء الضىوء حىىول فاعلٌىة إسىتخدام الرسىىوم المتحركىة علىى بىىرامج التوعٌىة واإلرشىاد البٌبىىى ، وأثرهىا اإلٌجىابى علىىى  .1

 الجمهور المتلقى .

 .   ٌهدف البحث على تفعٌل دور الرسوم المتحركة فى برامج الوعى واإلرشاد البٌبى .2

  ٌقى لمناسبتهما لتحقٌق أهداف البحث .ٌتبع البحث المنهج التحلٌلى والتطب منهج البحث:

 : البحث حدود

الحدود الموضوعٌة :  إقتصرت على اإلستعانه بثالث حمالت توعٌة إعالنٌة بٌبٌة تم تصىمٌمهم مىن الباحىث تنىاقا قضىاٌا 

 البٌبة ومشكالت المجتمع .

 م حتى تارٌخ اإلنتهاء من البحث .2018الحدود الزمنٌة : من عام 

 جمٌع فبات المجتمع . الفبة العمرٌة :

 إجراءات البحث:

عمىىل تصىىمٌمات للتوعٌىىة البٌبٌىىة ودورهىىا فىىى التعبٌىىر عىىن القضىىاٌا البٌبٌىىة المختلفىىة  ،  ومىىدى إمكانٌىىة توظٌىىف تصىىمٌمات 

 الرسوم متحركة لرفع الوعً واالرشاد البٌبً ونجاحها كوسٌلة إعالنٌة إقناعٌة فى تحقٌق أهدافها المطلوبة .

 مصطلحات البحث:

هً الوسط الذي ٌعٌا فٌه الكابن الحً )ونعنً هنا اإلنسان( أي كل ما ٌحٌط بالكابن الحً )اإلنسان( وٌإثر فٌه  البٌئة:

 وٌتؤثر به سلًبا أو إٌجاًبا، أي أن البٌبة مفهوم واسع جًدا، وتشمل المكونات التالٌة:

الماء )مٌاه البحار، األنهار، والبرك والمستنقعات، مٌاه الشرب، ومٌاه الصرف  البٌئة المادٌة الطبٌعٌة أو الفٌزٌائٌة مثل:

الصحً والهواء والطعام واألرض والفضالت والمخلفات والطقس )الحرارة والبرودة الرٌاح والسحب واألمطار(، 

 والظواهر والكوارث البٌبٌة )مثل الرعد والبرق(.
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 لنباتات والحٌوانات والكابنات الدقٌقة.أي الكابنات الحٌة من ا البٌئة الحٌوٌة:

 16هً البٌبة النفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وتشمل العالقات بٌن أفراد المجتمع. البٌئة المعنوٌة:

 هً البٌبة التً تتوافق عناصرها بطرٌقة متوازنة بحٌث ٌستطٌع اإلنسان العٌا فٌها.  البٌئة الصحٌة:

البٌبً هو الوسٌلة األكثر فاعلٌة فً ترشٌد استخدام الموارد، وهو ما وضع المجتمع المصري الوعً  :الوعً البٌئً

 بمختلف طوابفه وطبقاته أمام مسبولٌاته فً التعامل مع قضاٌا البٌبة، حتى ٌمكن أن نحقق لهذا المجتمع التنمٌة المستدامة.

 هناك أربعة محددات ومدخالت رئٌسٌة لنشر الوعً البٌئً وهً:

 وهو وضع القضاٌا البٌبٌة فً إطار الثقافة االجتماعٌة السابدة.  ُبعد االجتماعً:ال

 وٌعنً اإلعالم عن كافة األنشطة المتعلقة بقضاٌا البٌبة ووضعها ضمن أولوٌات االهتمام. اإلعالم البٌئً:

م واالتجاهات المإثرة فً السلوكٌات الب التربٌة البٌئٌة: ٌَ ٌبٌة بما ٌحقق اكتساب سلوكٌات بٌبٌة وهً إحداث التغٌٌر فً الِق

 إٌجابٌة.

وهً تحفٌز الجمهور العام والمنظمات والمإسسات المعنٌة بقضاٌا البٌبة على المشاركة بفاعلٌة  المشاركة المجتمعٌة:

 وتؤكٌد مبدأ المسبولٌة المشتركة تجاه قضاٌا البٌبة.

هو الجهة أو الشخص الذي توجه له الرسالة وٌستقبلها من خالل أحد أو كل حواسه المختلفة ) السمع والبصر  :المتلقً

 والشم والذوق واللمس ( وٌقوم بتفسٌر رموزها وٌحاول إدراك معانٌها .

وغٌرها من هو أحد األنشطة اإلعالمٌة التً ال غنى عنها لألنشطة االقتصادٌة من صناعة وتجارة وخدمات  :االعالن

األنشطة االقتصادٌة وكذلك بالنسبة للمإسسات والمنظمات الخٌرٌة والغٌر ربحٌة والتً بدون اإلعالن عن مجهوداتها فلن 

 تحصل على الدعم المجتمعً والتموٌل المادي الالزم الستمرارها فً عملها وأدابها لرسالتها.

نصل إلٌه، فمع التطور الكبٌر الذي احدثته تكنولوجٌا الحاسب االلً  فن ٌتطور تطوراً ذاتٌاً بالتطور التقنً الذي  واالعالن

فً عالمنا الٌوم، انعكس ذلك بدوره على عالم الدعاٌة واالعالن فؤصبح تصمٌم االعالنات وإخراجها به من التطور 

 والجاذبٌه الشًء الكثٌر.

رٌخ، فقد بدأ االعالن على أشكال تطورت بمرور ولٌست صناعة االعالنات من الفنون المستحدثة وإنما هً قدٌمة قدم التا

 4القرون حتى أصبح فن االعالن كما نعرفه اآلن.

أو المنشآت المعروفة للجمهور التً ال  و ٌتعلق بالسلع الجدٌدة أو الخدمات أو األفكار :اإلعالن اإلرشادي أو اإلخباري

لحاجاتهم بطرٌقة إقتصادٌة ، أو ال ٌعرفون كٌف أو متى أو كٌفٌة إشباعها  ٌعرف الناس حقابق كافٌة عنها أو ال ٌعرفون

 .ٌحصلون علٌها من أٌن

التً تٌسر له الحصول على الشًء المعلن عنه  و تتلخص وظٌفة هذا النوع من اإلعالن فً إخبار الجمهور بالمعلومات

 8باع حاجته.باإلضافة إلى إرشاد الجمهور إلى كٌفٌة إش بؤقل جهد و فً أقصر وقت و بؤقل النفقات

  : اإلطار النظرى  :أوالا 

 Environmental Awarenessالوعً البٌئً 

 :مفهوم الوعً البٌئً

الىىوعً البٌبىىً هىىو أن ٌىىدرك الفىىرد البٌبىىة ومكوناتهىىا والمشىىكالت المرتبطىىة بهىىا، وهىىذا اإلدراك ٌقىىوم علىىً المعرفىىة وعلىىً 

 17اإلحساس والشعور الداخلً.

الفرد علً استرجاع معلومات عن البٌبة ومشكالتها، بقدر أن الفرد قد أستثٌر أنتباهىه لموقىف ولٌس المقصود بالوعً قدرة 

 أو ظاهرة مرتبطة بالبٌبة وأحس بها.
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 موقع الوعً البٌئً ضمن منظومة األهداف التربوٌة )المعرفٌة / الوجدانٌة / المهارٌة(

انىب الوجدانٌىة وهىو أول درجىات الجوانىب الوجدانٌىة وبداٌىة الوعً البٌبً هو الحلقة الرابطة بٌن الجوانب المعرفٌىة والجو

 التحرك نحو السلوك، فالسلوك اإلنسانً هو محصلة لجوانب معرفٌة / وجدانٌة/ مهارٌة.

 :أهداف الوعً البٌئً

 -:عدة أهداف للوعً البٌئً تتمثل فًهناك 

 . إدراك )شعور( الفرد بالبٌبة ومكوناتها وعالقتها 

 صٌانة البٌبة وحماٌة مواردها. إقناع الفرد بؤهمٌة 

 . تنمٌة دوافع األفراد ومشاعرهم لالهتمام بقضاٌا البٌبة 

 .حفز األفراد على المشاركة الفعالة فً حل مشكالت البٌبة وتحسٌنها وتطوٌرها 

 :مراحل تكوٌن الوعً البٌئً

 تحكم وتمر بالمراحل التالٌة : ال ٌمكن للوعً كجانب وجدانً أن ٌنمى بشكل تلقابً ولكنة عملٌة تحتاج إلى ضبط و

 المرحلة التمهٌدٌة ) المعرفٌة ( :  -1

فً هذه المرحلة نقدم خبرات معرفٌة بٌبٌة جدٌدة لألفراد لٌست متوافرة لدٌهم حول الموضوع المراد التوعٌة به ، ولتحقٌق 

 .ذلك فالبد أن نحدد تحدٌدا دقٌقا ما ٌتوافر لدى األفراد من معارف حول موضوع التوعٌة 

وٌمكن أن ٌتم ذلك من خالل التعامل المباشر مع األفراد مىن خىالل المناقشىات واالسىتبٌانات والمقىابالت وغٌرهىا ثىم رصىد 

 استجابات األفراد وتحلٌلها وتحدٌد الصورة الواقعٌة والحقٌقٌة لألفراد فٌما ٌمتلكون من معارف.

 المرحلة التكوٌنٌة : -2

 والتهٌبة الفكرٌة والنفسٌة لألفراد إلقناعهم وذلك عن طرٌق تحدٌد االهتمامات والحاجات .ٌتم فً هذه المرحلة إثارة الدافع 

وتحدٌد الحاجات واالهتمامات هً نقطة البداٌة فً مرحلة التكوٌن وفى هذه المرحلة ٌستخدم التوجٌه واإلرشىاد والمشىاركة 

 18والحماس واألمثلة والخبرات الذاتٌة واآلراء الجماعٌة.

 التطبٌق : مرحلة -3

فً هذه المرحلة ٌجب أن تتاح المواقف المناسبة )كما وكٌفا( لألفىراد لٌطبقىوا مىا سىبق وان تعلمىوه ، أن مىا وعىى بىه الفىرد 

 ٌجب أن ٌجد فرصة للتطبٌق والتحقق منه .

 -مرحلة التثبٌت : -4 

ا ، وفىىى هىذه  المرحلىىة ٌجىب تخطىىٌط هىذه المرحلىة خاصىىة بعملٌىة اإلثىىراء لمىا سىبق وتعلمىىه األفىراد والتؤكٌىىد علىً  تؤثٌرهى

مواقف عدٌدة ومناسبة من شانها أن تعزز ما سبق تعلمه وتكون هذه الخبرات متصلة بالخبرات السابقة التً مر بها األفراد 

فً مرحلة التكوٌن والتطبٌق ممىا ٌىإدى بىاألفراد إلىى التبنىً والىتحمس وهىو مىاٌمكن أن ٌمثىل قاعىدة انطىالق نحىو السىلوك 

 6.لمطلوب البٌبً ا

 االسالٌب المختلفة للتوعٌة واالرشاد البٌئً :

 :لدي األفراد أهمها هناك أسالٌب متعددة ٌمكن من خاللها تحقٌق التوعٌة واالرشاد البٌئً

 :فً التعلٌم النظامً (1

  مجالت ... الخ(. –المحاكاة وتمثٌل األدوار  –إعداد أنشطة بٌبٌة ٌمارسها الطالب مثل )االلعاب 

 البٌبة بالمناهج الدراسٌة. ربط قضاٌا 
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 .إبراز مدلول المفاهٌم البٌبٌة فً المناهج الدراسٌة 

 .تصمٌم برامج بٌبٌة قصٌرة 

 .)تنظٌم الرحالت ودراسة الحالة والزٌارات المٌدانٌة ودور االستقصاء ... الخ 

 فً التعلٌم غٌر النظامً )الجمهور العام( : (2

  المحلٌة.تنظٌم حمالت التوعٌة فً المجتمعات 

 .بث رسابل وبرامج بٌبٌة من خالل وسابل اإلعالم 

 .تنظٌم ورا عمل، وندوات ومإتمرات ثقافٌة 

  مراكىز الىوعً  –النىوادي  –دور العبىادة  –تنفٌذ برامج بٌبٌة للتوعٌة مىن خىالل المإسسىات المختلفىة )مراكىز الشىباب

 المكتبات .... الخ(. –ارح المس –هٌبة االستعالمات  –قصور الثقافة  –بالمحمٌات الطبٌعٌة 

 .الزٌارات المنزلٌة 

  الملصقات )بوسترات( والنشرات والكتٌبات والسٌدٌهاتCD. 

 .مواقع اإلنترنت 

 .المسابقات 

 .المعسكرات 

 .المناظرات 

 .مسرح العرابس 

 .شاشات العرض السٌنمابً / األفالم 

 .الخطب 

 ختلفة من المجتمع.وفٌما ٌلً عرض بعض الوسابل التً ٌمكن استخدامها مع فبات م

 أوالا : نماذج لبعض وسائل التوعٌة واالرشاد البٌئً الخاصة بالشباب

 الملصق )البوستر( : -1

هىىو لوحىىة تحىىوي رسىىالة تجىىاه قضىىٌة معٌنىىة، ٌسىىتخدم لعمىىل إعىىالن أو لتوصىىٌل رسىىالة )معلومىىات معٌنىىة( بصىىور مسىىتمرة 

ال ٌحمل أكثىر مىن رسىالة  –حجمه ٌتناسب مع المكان  –ولخدمة عدد كبٌر من الشباب. وشروط الملصق أن ٌكون مفهوماً 

 بسٌط. -مبتكر وجدٌد  –ٌحوي رسالة سهلة  –رموزه مفهومة  –ألوانه ظاهرة وثابتة  –
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 2012االردن  –وزارة البٌئة  –الحملة الوطنٌة للنظافة العامة 

 

 مجلة الحائط : -2

 –أشىىخاص متعلمىىٌن فىىً أمىىاكن التجمعىىات )المدرسىىة تسىىتخدم لتوصىىٌل مجموعىىة مىىن المعلومىىات متعىىددة ومتنوعىىة إلىىً 

 مراكز الشباب( علً أن ٌتم تغٌٌر المعلومات بها باستمرار وتنفذ بواسطة االفراد انفسهم. –الجمعٌات األهلٌة 

ومجلة الحابط تنقل الفرد من متلقً إلً مشارك بىالفكر والمجهىود، وتنمىً مواهىب الكتابىة والرسىم وتعلىم الفىرد المعلومىات 

المعرفىة المختلفىة،  والعادات والسلوكٌات السىلٌمة وتشىجع مجلىة الحىابط الفىرد البحىث عىن المعلومىات بالمكتبىات ومصىادر

 –قصىىة قصىىٌرة  –كارٌكىىاتٌر  –تحقٌىق  –مقىىال  –حىىدٌث  –وتتكىون المجلىىة مىىن ابىواب شىىؤنها شىىؤن المجلىىة العامىة )خبىىر 

 هل تعلم .... الخ(. –معلومة تهمك 

 جلة :وٌفضل أن ٌكون للم

  عنواناً ثابتاً جذاباً. 

 موضوعات تتغٌر كل شهر بشكل منتظم، علً أن تكون موضوعات المجلة فً مستوى ٌناسب الجمٌع لقراءته. 

 
 2010مصر  – 2010اعالن مجلة عن ٌوم البٌئة العالمً 

 المناظرات : -3

المنىاظرة هىىً شىىكل مىن اشىىكال النشىىاط الجمىاعً االتصىىالً تقىىوم بىه مجمىىوعتٌن مىىن األفىراد بعىىرض موضىىوعات خالفٌىىة 

ومشكالت متصلة بها علً الشباب أو غٌرهم مىن أفىراد المجتمىع المحلىً تإٌىد إحىدي المجمىوعتٌن القضىٌة موضىع البحىث 
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نظره وفً النهاٌة ٌقوم المشرف علً المنىاظرة  وتعارضها المجموعة األخري وٌتاح لكل عضو بضع دقابق لعرض وجهة

بتلخٌص المناقشات والوصول إلً ضرورة العمل البٌبىً السىلٌم كحىل محتمىل أو مالبىم للمشىكلة وتسىاعد المنىاظرات علىً 

 11تنمٌة الوعً والعدٌد من المهارات والقدرة علً اتخاذ مواقف مختلفة وتنمٌة االتجاهات المناسبة.

 

 :المسابقات -4

قة سواء كانت علمٌة أو بٌبٌة أو ثقافٌة هً أحىد العناصىر الربٌسىة، فمىن خاللهىا ٌتحقىق تنمٌىة شىاملة لشخصىٌة الفىرد المساب

)المشارك(، سواء من الناحٌة المعرفٌة أو الوجدانٌة أو السلوكٌة ، كمىا أنهىا تتىٌح للفىرد ممارسىة بعىض المهىارات وظٌفٌىاً، 

اكتساباً متكامالً ٌٌسر له التفاعل مع كافة المواقف، كما أنها تتٌح للفرد التعىرف وهو بذلك ٌكتسب الخبرة بجوانبها المتنوعة 

على ذاته ومٌوله وتنمٌة مواهبه وتشبع حاجاته ، حٌث ٌعٌا فً جىو ٌتبىادل فٌىه الخبىرات مىع اآلخىرٌن، فهىً تشىجع علىً 

 المنافسة الشرٌفة واإلبتكار واإلبداع.

 

 :بالتالً بقة تقوم الجهة إجرائٌاا وإلجراء المسا

 اإلعالن عن المسابقة للمشاركٌن )لألفراد( باستخدام وسابل إعالن متاحة للجمٌع. 

 ٌتقدم األفراد باالشتراك فً المسابقة )لمن ٌرغب(. 

 تقبل الجهة من تقدم للمسابقة وفق الشروط المحددة. 

 ٌتم إعداد االسبلة الخاصة بالمسابقة أو ما ٌتم التسابق علٌه. 

 ن المشاركٌن )المتقدمٌن(.تجري المسابقة بٌ 

 تقوم لجنة التحكٌم باستعراض ما تقدم به المشاركون. 

 ٌعلن الفابز فً المسابقة. 

 
 2012 –مصر   -مجلة عالء الدٌن  –بوستر مسابقة التنوع البٌولوجً 

 

 المعسكرات : -5

للمعٌشىة فىً الخىالء فىً منشىؤت المعسكر هو نشاط ٌمارس بصورة جماعٌة حٌث ٌخرج األفراد من الشىباب أو الجماعىات 

تقٌمها المإسسات المختلفة بؤماكن مناسبة حٌث ٌكتسب الشباب خبرات تروٌحٌة وتربوٌة وإندماجاً مىع الجماعىة وهىً تتىٌح 

 للفرد إكتساب المهارات واالخالقٌات وكثٌر من أمور الثقافة والوعً البٌبً والسلوك وتحمل المسإولٌة.

 :مكونات اساسً كر علً ثالثوٌجب أن ٌشتمل برنامج المعس 

 مناقشة موضوعات بٌبٌة من خالل أحد المتخصصٌن. األول:



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

71 

 إعادة استخدام المخلفات(. –تنفٌذ أعمال خاصة بالبٌبة )التشجٌر  :الثانً

 جمع عٌنات وغٌرها(. –أبحاث وتقارٌر  –تنفٌذ أنشطة بٌبٌة )إعداد مجلة بٌبٌة  :الثالث

 المعسكر محدودة.وٌجب أن تكون مدة إقامة  

 
 2012مصر  –مدٌنة مرسى علم  –معسكر بٌئً 

 

 نماذج لبعض وسائل التوعٌة الخاصة باألطفال : -ثانٌاا :

 : مسرح العرائس -1

 10هو أحد الوسابل التً تجذب الطفل وتؤخذه إلً عالم ساحر ٌحٌا معه وٌنطلق بخالٌه لٌعٌا لحظات داخل هذا العالم.

 ومسرح العرائس :

 على إدراك االطفال أن لهم دورا فى تغٌٌر واقعهم.ٌساعد  

 جذاب لألطفال وتثٌر انتباههم ، وتجعلهم ٌتواصلون مع العرض دون ملل من خالل شكل العروسة. 

ٌساعد على توصٌل القٌم والمبادئ السلوكٌة االٌجابٌة لألطفال وتقىدٌم الرسىابل لتغٌٌىر السىلوكٌات السىلبٌة بطرٌقىة غٌىر  

  مباشرة.

 على تثبٌت المعلومات لألطفال وتنمٌة خٌالهم.ٌساعد  

 ٌنمى القدرات االبداعٌة والمواهب لألطفال. 

  ٌساعد على اكتساب مهارات التواصل والحدٌث واالنصات لألخرٌن. 

  االقناع والتسلٌة. 

 اشباع الحاجة إلى المغامرة. 

 

 وٌجب فً اختٌار مسرحٌة العرائس أن تكون : 

  مناسبة لسن وعقلٌة الطفل. 

 هادفة وتحمل فكرة معٌنة. 

 بها عنصر جذب وتشوٌق وإقناع. 

 وقصٌرة حتى ٌسهل على االطفال متابعتها.  طرٌفة ومبسطة 

 مثٌرة لعقل وفكر الطفل لٌتفاعل معها. 
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 2012مسرح عرائس للتوعٌة البٌئٌة بالمدارس فً مصر  –شخصٌة كرتونٌة )بذرة( 

 

 وقصور الثقافة ... الخ(فصول التوعٌة البٌئٌة : )من خالل المكتبات  -2

طفىىالً( ولهىىم أٌىىام ومواعٌىىد محىىددة كىىل أسىىبوع، وٌقىىوم باإلشىىراف علٌىىه  25إلىىً  15وهىىً عبىىارة عىىن فصىىل ٌتكىىون مىىن )

ومتابعته منسق أو اثنان. وٌتم تناول موضوع التوعٌة بؤكثر من طرٌقة إمىا بالرسىم أو كتابىة قصىة عنىه أو تمثٌىل أو بعىض 

ومات. وقد ٌكىون فٌهىا شىكل مىن أشىكال التنىافس فىً شىكل مسىابقات وألعىاب وٌمكىن عمىل األلعاب التً توصل بعض المعل

زٌارات مٌدانٌة لشرح الموضوعات البٌبٌة علً الطبٌعة وٌساعد ذلك االطفىال علىً اتخىاذ قىرارات لتعىدٌل السىلوك السىلبً 

 1والتؤثٌر علً االخرٌن من حولهم فً االسر واالصدقاء.

 ل التوعٌة للرجال نماذج لبعض وسائ -ثالثاا :

 :الكتٌبات والنشرات -1

الكتٌبات والنشرات هً إحدي وسابل االتصال الجمعً قوامها الكلمة المكتوبىة وكالهمىا ٌقىدمان مىادة علمٌىة منشىورة تسىهم 

فٌجىب  فً المعرفة والتوعٌة ونشر الثقافة فً البٌبة كما أنها توفر التسلٌة لألفراد المتعلمٌن فً كل مكىان وبالنسىبة للكتٌبىات

أن تكون صغٌرة الحجم تتناول فً الغالب موضوعاً واحداً وبشكل مفصل وتتمٌز بإنخفاض تكلفتها وإمكانٌىة إنتاجهىا بشىكل 

سرٌع أما بالنسبة للنشرات فتتكون من صفحة واحدة أو عدة صفحات مطوٌة مما ٌسىهل حملهىا ومراجعىة مىا جىاء فٌهىا مىن 

 أو غٌر دوري.موضوعات بسهولة وٌسر وقد تطبع بشكل دوري 
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 2014  -مصر  –كتٌب توعٌة  –االعالم والتوعٌة البٌئٌة 

 

 الخطب الدٌنٌة )خطب الجمعة والمواعظ فً الكنٌسة( : -2

 حٌث ٌتم شرح الرسابل البٌبٌة من خالل رجل الدٌن فتكون المعلومة من مصدر موثوق به.

علىىً أال تكىىون الرسىىالة طوٌلىىة مملىىة أو قصىىٌرة جىىداً، فقىىط تركىىز علىىً الموضىىوع وتسىىتوفٌه حقىىه وأن تكىىون ذات أسىىلوب 

مناسب للمستمعٌن مع استخدام الجمل القصٌرة واالستشهاد باآلٌات واألحادٌث وأقوال الحكماء للتدلٌل والتؤكٌد علً المعنً 

 المطلوب. 

 ة الخاصة بالسٌدات نماذج لبعض وسائل التوعٌ -رابعاا :

 الزٌارات المنزلٌة : -1

 وهً أن ٌقوم المسبول عن إعطاء الرسالة للسٌدة فً مكان وجودها فً المنزل.

ومن خاللها ٌتم البناء علً ما لدي السٌدة من معارف والتركٌز علً السلوكٌات الخاطبىة الخاصىة بهىا كىذلك التعىرف علىً 

 مع سهولة متابعة تغٌٌر السلوك وضمان حدوث التغٌٌر. ردود أفعال السٌدة والتعامل مع هذه الردود

 فصول محو األمٌة : -2

هىىً فصىىول منتشىىرة فىىً أنحىىاء متعىىددة مىىن الجمهورٌىىة ٌرتادهىىا رجىىال ونسىىاء غٌىىر متعلمىىٌن وذلىىك لمحىىو االمٌىىة االبجدٌىىة 

 م بالعلم واالخالق.)القراءة والكتابة( وتسهم هذه الفصول فً إعداد مواطنٌن قادرٌن علً مواجهة التحدٌات بتسلٌحه

 14ومن خالل تدرٌس موضوعات القراءة والكتابة ٌتم التوعٌة بقضاٌا البٌبة من خالل الموضوعات المطروحة.
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 خامساا : نماذج لبعض وسائل التوعٌة بشكل عام لمختلف الفئات 

 الندوات : -1

معلومىات أو ٌعرضىون وجهىات  وتتضمن جىانبٌن : ٌتمثىل األول فىً مجموعىة مىن المتخصصىٌن فىً مجىال البٌبىة ٌقىدمون

النظر المختلفة حول موضوع بٌبً او مشكلة بٌبٌة، فً حٌن ٌتمثل الجانب اآلخر فىً مجموعىة مىن المسىتمعٌن )الجمهىور( 

وتقوم هذه الطرٌقة علً أسىاس المناقشىة المضىبوطة، بمعنىً أن ٌكىون هنىاك موضىوع أو مشىكلة بٌبٌىة هىً محىور النىدوة، 

راء الىواردة بشىؤنها علىً أن ٌتبىع ذلىك إتاحىة الفىرص للمسىتمعٌن )المتلقىٌن( للمشىاركة فىً فٌعرض المختصون مختلىف اآل

مناقشة مضبوطة، وتتمٌز الندوات بقدرتها علً التؤثٌر وخاصة إذا كان الموضوع ٌهم الجمهور ولىٌس لدٌىه معلومىات عنىه 

 الستفسار من خاللها عن أي شا غامض.وبالتالً فالندوة تساعد علً تنمٌة الوعً بقضاٌا البٌبة وٌمكن المشاركٌن ا

 

 الفٌلم التسجٌلً )شاشات العرض السٌنمائً( : -2

الفٌلم التسجٌلً له إرتباطا موضوعً مباشر بالواقع وهو من أكثر الوسابل عمقاً ونفاذاً فً الجمهور بما ٌملك من قوة تؤثٌر 

ون اللجوء الً السرد القصصً فالسٌنما هً المحاكاة مباشر فهو ٌعد من الفنون الجمعٌة ألنه ٌقدم ثقافة الصور المتحركة د

 الحقٌقٌة للحٌاة اكثر من أي فن آخر.

والفىٌلم التسىىجٌلً هىىو شىكل ممٌىىز مىىن اإلنتىىاج السىٌنمابً ٌعتمىىد كلٌىىة علىىً الواقىع سىىواء فىىً مادتىىه أو فىً تنفٌىىذه وهىىو ٌهىىتم 

فٌىىة وحفىىظ التىىراث وٌتسىىم بالمباشىىرة والوضىىوح بالدرجىىة األولىىً بتحقٌىىق أهىىداف خاصىىة تىىرتبط بىىالنواحً التعلٌمٌىىة والتثقٌ

 وٌخاطب العقل والوجدان.

وٌقدم الفٌلم التسجٌلً اإلحاطة الشاملة عن القضاٌا والمشكالت الملحىة بموضىوعٌة وحٌادٌىة دون تحرٌىف فٌسىهم بىذلك فىً 

لفٌلم التسجٌلً ٌمكن أن تعالج تنوٌر الرأي العام وتنمٌة اإلحساس بالجمال وتكوٌن سلوكٌات إٌجابٌة وتؤسٌساً علً ذلك فإن ا

 بكفاءة الظواهر البٌبٌة وتحللها وتفسرها دون اللجوء للتلقٌن الموجه.

 
 2013 –مصر  -وزارة البٌئة  –فٌلم تسجٌلً عن محمٌة وادي الجمال 

 

 المعارض والمتاحف : -3

والمنىاظر المجسىمة كىذلك الصىور المعارض والمتاحف وسابل تعتمد فً توصىٌل األفكىار علىً اسىتخدام العٌنىات والنمىاذج 

والرسىىومات والملصىىقات وغٌرهىىا لمعالجىىة قضىىاٌا البٌبىىة وذلىىك بترتٌىىب هىىذه األشىىٌاء ترتٌبىىاً مقصىىوداً بشىىكل ٌجىىذب االنتبىىاه 

وتعتمد المعارض علً عرض انتاج ونشاطات أفراد أو مإسسات أما المتاحف فتقوم علىً عىرض نمىاذج أو أشىٌاء حقٌقٌىة 

 لمٌة لحقبة معٌنة من الزمن أو لحقب متعاقبة.قد تكون تارٌخٌة أو ع

وتوفر المعارض والمتاحف خبرات حسٌة غنٌة تثٌر أهتمام األفراد وتزٌد من خبىراتهم وتنمىً مهىاراتهم فلهىا دور التثقٌفىً 

 7والتروٌحً والتوجٌهً فً حماٌة البٌبة.
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 الرحالت : -4

 لتحقٌق أهداف تعلٌمٌة وتثقٌفٌة وقد تكون ترفٌهٌة.الرحلة هً نشاط ٌقوم به أفراد أو جماعات لزٌارة مكان محدد 

وتعد الرحالت من أولوٌات استراتٌجٌات الوعً البٌبً لكونها وسٌلة للمالحظة الدقٌقة ولمعاٌشة البٌبة علً حقٌقتها فتساعد 

سىٌلة فعالىة علً تنمٌة مهارات االستكشاف والمالحظىة وتشىخٌص الحالىة واتخىاذ قىرارات تىرتبط بالتحلٌىل والتقٌىٌم وهىً و

 إلستمالة األفراد للمشاركة فً األعمال الجماعٌة الهادفة لحماٌة البٌبة.

 –الغابىىات  –الحىىدابق  –الحٌىىاة البرٌىىة  –والىىرحالت البٌبٌىىة تشىىمل زٌىىارات مٌدانٌىىة لمنىىاطق مختلفىىة )محمٌىىات طبٌعٌىىة 

 5الشواطا .... الخ(.

 

 الرسوم المتحركة : -5

بؤنواعها المختلفة من كارتون وصلصال وعرابس من أكثر البرامج جذباً للمتلقً، تعد أفالم وبرامج الرسوم المتحركة 

حٌث تتمٌز برامج الكارتون بإمكانٌة تمثٌلها للواقع المجرد الذى قد ٌصعب إدراكه بالحواس تمثٌالً حٌاً ملموساً كما تتمٌز 

كما تعمل الرسوم المتحركة على إضافة الفكاهة إلى  الرسوم المتحركة بسعة الخٌال الذى ال تقٌده القوانٌن الطبٌعٌة المؤلوفة

 20الحقٌقة الجامدة وتبسٌط األحداث واألشٌاء.

ُ  من الخٌال الممتع الذى ٌعٌشه المشاهد ، كما تقدم له شخصٌات  كما تتمٌز الرسوم المتحركة بؤنها تقدم عالماً سحرٌاً

ٌته وتثقٌفه وتوسٌع آفاقه الفكرٌة والعلمٌة وبلورة شخصٌته محببة لدٌه اعتاد علٌها، تإدى أدواراً مهمة وضرورٌة فى توع

 2 .االجتماعٌة والوجدانٌة

ونظراً لألهمٌة القصوى ألفالم ومسلسالت الرسوم المتحركة فى حٌاتنا ومع تنامى اإلنتاج المصرى فى الرسوم المتحركة  

فى السنوات األخٌرة بقٌام التلٌفزٌون المصرى بإنتاج العدٌد من البرامج التربوٌة والترفٌهٌة التى تخاطب فكر ووجدان 

ستوردة من الرسوم المتحركة وبما تمثله من خطورة على النشؤ حٌث تشٌر الشباب وذلك لمواجهة طوفان األفالم الم

 الدراسات إلى اآلثار االٌجابٌة و السلبٌة ألفالم الرسوم المتحركة المعدة لرفع الوعً البٌبً كالتالً :

 
 2012 -وزارة البٌئة المصرٌة  –كرتون بذرة لالطفال 

 إٌجابٌات الرسوم المتحركة على المتلقً  

 س هذه األفالم اهتمامات جدٌدة لها تؤثٌر على سلوك المتلقً وتكوٌن عاداته وقٌمه وتكسبه الخبرات والمعارف .تغر 

  تحتوي الرسوم المتحركة على الحكاٌات التً ٌمكن أن تساعد المتلقً على تفهم طبٌعة العالقات االجتماعٌة وإكسابه

 .ث وآداب المرور والتعاون مع اآلخرٌنالمهارات والخبرات مثل النظافة الشخصٌة وآداب الحدٌ

 تساعد على غرس التفكٌر العلمً وتشجعه على االهتمام بالتكنولوجٌا التً أصبحت من سمات العصر. 

  تعلم المتلقً لغة عربٌة فصٌحة ال ٌجدها فً محٌطه األسري، ما ٌٌسر له تصحٌح النطق وتقوٌم اللسان وطرٌقة

 .الكالم
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  ما هو جدٌد، وغرٌزة   النفسٌة وحب االستطالع  لدى المتلقً ؛ فتجعله ٌسعى الستكشافتلبً بعض احتٌاجاته

 .المنافسة والمسابقة فتجعله ٌفكر فً النجاح وٌسعى إلٌه

 تنمً الخٌال وتغذي قدرات المتلقً وتعرفه بؤسالٌب مبتكرة متعددة فً التفكٌر والسلوك. 

ا من السلبٌات التً تضر بالمتلقً إذا ما أخذناها فً  ولكن كما توجد هذه اإلٌجابٌات، فإننا نقف أمام الكثٌر أٌضا

 الحسبان.

 
 2012 -وزارة البٌئة المصرٌة  –تنوٌهات كرتونٌة شخصٌة بذرة ) نظافة الطرق (  

 سلبٌات الرسوم المتحركة على المتلقً  

  صممت لغٌر مجتمعنا وبعقلٌة غٌر تكون أحٌاًنا هذه الرسوم المتحركة غرٌبة الصنع والهوٌة على عقولنا ، ألنها

عقلٌتنا وثقافاتنا، ما ٌجعلها تعلم المتلقً بعض عادات وأخالق تبعد كثًٌرا عن عاداتنا وأخالقٌاتنا وعقٌدتنا ال تتماشى مع 

 .طبٌعة مجتمعاتنا العربٌة

 عدوانٌة فً تعرض بعض هذه الرسوم المتحركة أفالًما تحث على العنف واإلجرام وتجعل المتلقً ٌمٌل إلى ال

 .تصرفاته

 تجعل هذه األفالم المتلقً ٌعتاد على التلقٌن ولٌس االكتشاف أو اإلبداع ألنه ال ٌشارك فٌها وال ٌكتسب مهارات. 

 .ٌقلل من درجة تفاعل المتلقٌٌن مع أفراد مجتمعهم حٌث إنهم ٌشاهدون هذه االفالم لفترات طوٌلة 

 عة هذه األفالم بصحة المتلقً وتإثر على نظره وتضعف بصره وتجهد ٌضر الجلوس لفترات طوٌلة أمام التلفاز لمتاب

 12شبكٌة العٌن.

 طرٌقة إنتاج فٌلم رسوم متحركة 

ال شك بؤن إنتاج الرسوم المتحركة ٌتطلب خبرة عمٌقة ودراٌة كبٌرة ببرامج تصمٌم خاصة، ٌعمل علٌها خبراء و شركات 

مستمرا وإتقانا عالٌا للعمل علٌها و وقتا طوٌال وجهدا كبٌرا وذلك إلنتاج متخصصة فً هذا المجال، و ٌتطلب كذلك تدرٌبا 

مشهد واحد فقط. لكن فً اآلونة األخٌرة ظهرت برامج وتطبٌقات عدٌدة توفر قوالب وأدوات جاهزة ٌمكن من خاللها 

متقدمة فً البرمجة، فال  الحاجة لخبرة إنتاج فٌلم رسوم متحركة جمٌل وجذاب وشٌق بؤقل جهد وبدون تكلفة عالٌة، ودون

 3.شك بؤن تعلم هذه المهارة الجدٌدة سٌفتح علٌك أبواباً من اإلبداع والتمٌز فً هذا المجال
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واست خدم هذا الفن   واتجه عدد كبٌر من الشركات العالمٌة والمحلٌة إلى برامج وأفالم الكرتون لتسوٌق منتجاتها وخدماتها،

لمجتمع وشرح بعض اإلجراءات باستخدام الرسوم المتحركة، مثل شرح طرٌقة إصدار من قبل الهٌبات الحكومٌة لتوعٌة ا

كما استخدمت هذه التطبٌقات من قبل الجمعٌات والمإسسات … الجواز وتجدٌده، وشرح خطوات إصدار سجل تجاري

 13 .الخٌرٌة وجمعٌات الحفاظ على البٌبة 

ركة فً جمٌع المجاالت حالٌاً هو سهولة وسرعة تعلمها، فهً ومن أسباب اإلقبال على تطبٌقات إنتاج الرسوم المتح 

التحتاج إلى وقت وجهد كبٌر فً عملٌة إنتاجها، مع قلة التكلفة، وعدم الحاجة لممثلٌن ومصورٌن ومواقع تصوٌر، 

 .وسهولة نشر األفالم المنتجة على وسابل التواصل االجتماعً

 Video، وبرنامجpowtoon ، وكذلك موقعGoanimate ومن أشهر مواقع إنتاج الرسوم المتحركة موقع

Scribe الخاص بإنتاج أفالم whiteboard هذه المواقع توفر العدٌد من القوالب والشخصٌات والصور واألصوات ،

بغٌرها، وهً سهلة وبسٌطة ٌمكن تعلمها بسرعة. وما ٌمٌز أٌضاً هذه المواقع هو التجدٌد والتطوٌر السرٌع والدابم مقارنة 

للقوالب واألدوات، وٌمكن تجربة هذه المواقع خالل فترة محددة بصالحٌات كاملة، كما أنها تقدم عروض خاصة للعاملٌن 

 9.فً مجال التعلٌم

 ثانٌاا : اإلطار التطبٌقى :

_ تىىم تصىىمٌم ثىىالث اعالنىىات رسىىوم متحركىىة مختلفىىة تنىىاقا قضىىاٌا ومشىىكالت بٌبٌىىة مختلفىىة معاصىىرة ، حٌىىث عبىىرت 

الفٌدٌوهات عن ابرز القضاٌا البٌبٌة من جوانب مختلفة مع مراعاة الفبة العمرٌة الموجه لهىا اعىالن الرسىوم المتحركىة كمىا 

 ذكرنا سابقا .

 (1-1"  . شكل رقم )Save your Environmentء  تحت شعار "االعالن االول ٌناقا قضٌة تلوث الهوا

-2االعالن الثانً ٌناقا قضٌة التلوث بالمخلفات الصلبة تحت شعار "اٌه راٌك تصحى الصىبح تالقىً كىده" . شىكل رقىم )

1) 

 (1-3االعالن الثالث ٌناقا قضٌة سلوكٌات األفراد الشارع المصرى تحت شعار "إتجاه" . شكل رقم )

  

http://www.goanimate.com/
http://www.powtoon.com/


 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

78 

 ن االولاالعال

 اعالن توعٌة عن تلوث الهواء

 اعالن توعٌة انٌمٌشن على شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعً  :نوع االعالن

 ث 7 :مدة االعالن

 اقناع المواطنٌن بخطر ادخنة المصانع على الحٌاة والطٌور  :هدف االعالن

 جمهور عام :الفئة المستهدفة

 التوعٌة والتوجٌه واالرشاد لمخاطر االنبعاثات الناتجة من المصانع. :فكرة االعالن

 االداة البصرٌة المتضمنة لجذب االنتباه :  صور مع حركة مع تعلٌق صوتً للتوعٌة.

 
 ( : منظر عام لصورة مصنع ٌتصاعد منه ادخنة ملوثة للبٌئة1-1مشهد رقم )

 
 االدخنة المتصاعدة من المصعد( : منظر لطائر جمٌل ٌطٌر اتجاه 2-1مشهد رقم )
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 ( : الطائر ٌقترب من المدخنة التً ٌتصاعد منها الدخان الملوث للهواء3-1مشهد )

 

 
 ( : الطائر ٌقع مٌت من أثر االدخنة الملوثة المتصاعدة من المصنع4-1مشهد )

 

 االعالن الثانً

 اعالن توعٌة عن التلوث بالمخلفات الصلبة

 اعالن توعٌة متحرك على شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعً  :نوع االعالن

 ث 8 :مدة االعالن

 اقناع المواطنٌن بخطر التلوث بالمخلفات الصلبة وما تسببه من امراض واوببة. :هدف االعالن

 جمهور عام :الفئة المستهدفة

 التوعٌة والتوجٌه واالرشاد لمخاطر المخلفات الصلبة . :فكرة االعالن
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 .صور مع حركة مع تعلٌق صوتً للتوعٌةاالداة البصرٌة المتضمنة لجذب االنتباه:  

 
 ( : منظر لصندوق قمامة ملئ بالمخلفات الصلبة ومتناثرة فً كل مكان1-2مشهد رقم )

 
 ( : منظر لصندوق قمامة نظٌف وال  أثر للمخلفات الصلبة 2-2مشهد رقم )

 

 
 بالعبارة االعالنٌة لحماٌة البٌئة( : مشهد اخٌر 3-2مشهد رقم )
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 االعالن الثالث

 اعالن توعٌة عن التلوث بالمخلفات البالستٌكٌة

 اعالن توعٌة متحرك على شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعً  :نوع االعالن

 ث 18 :مدة االعالن

 اقناع المواطنٌن بخطر التلوث بالمخلفات البالستٌكٌة وانها تذهب لجسم االنسان مرة اخرى. :هدف االعالن

 جمهور عام :الفئة المستهدفة

 التوعٌة والتوجٌه واالرشاد لمخاطر التلوث بالمخلفات البالستٌكٌة . :فكرة االعالن

  للتوعٌة. صور مع حركة مع تعلٌق صوتًاالداة البصرٌة المتضمنة لجذب االنتباه :  

 
 ( : منظر لخلفٌة زرقاء كانها موج البحر مع عبارة استفهامٌة1-3مشهد رقم )
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 ( : تأكٌد للسؤال االول مع مشهد قوارٌر البالستٌك2-3مشهد رقم )

 

 
 ( : مشهد البالستٌك وهو ٌترسب داخل االسماك 3-3مشهد رقم )
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 الطٌور البحرٌة التً تاكل االسماك( : مشهد البالستٌك وهوه ٌترسب داخل 4-3مشهد رقم )

 
  ( : سلحفاة بحرٌة داخلها عبوات بالستٌكٌة وعبارة اعالنٌة تعبر عن االعالن1-2مشهد رقم )
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 : النتائج 

نجاح الرسوم المتحركة كوسٌلة اعالنٌة توعوٌة فى تحقٌق أهىداف التوعٌىة واالرشىاد البٌبىً وإنتشىارها مجتمعٌىاً ٌعتبىر  .1

 إستخدامها فى مجال اعالنات التوعٌة البٌبٌة كوسٌلة فعالة .مإشراً إلمكانٌة 

توظٌف اعالنات الرسوم المتحركة للتوعٌة البٌبٌىة ٌعتبىر إتجاهىاً فكرٌىاً وتصىمٌمٌاً ٌخىرج بهىا مىن الحٌىز النمطىى لٌفىتح  .2

 آفاقاً جدٌدة فى مجال التوعٌة واالرشاد البٌبً .

اتها فى اعالنات التوعٌة البٌبٌة وبٌن الرسالة اإلعالنٌة وتغٌىر السىلوك هناك عالقة بٌن اإلستخدام لعناصر البٌبة ومإثر .3

 واإلتجاهات بٌن الجمهور المستهدف .

هناك إرتباطاً وثٌقاً بٌن نجاح الرسالة اإلعالنٌة العالنات الرسوم المتحركة لغرض رفع الوعً البٌبىً وكٌفٌىة توظٌفهىا  .4

 اإلستجابة المطلوبة . على الوسٌلة المناسبة  بما ٌحقق التفاعل وٌحدث

 : التوصٌات 

 ٌجب اإلستفادة من الرسوم المتحركة فً نشر الوعً البٌبً بٌن فبات المجتمع .  .1

إرسىاء ثقافىىة التغٌٌىر السىىلوكً واإلتجىاهً بىىٌن أفىراد المجتمىىع وتطبٌقهىا مىىن خىالل تقىىدٌم اعالنىات تعتمىىد علىى الرسىىوم  .2

تطىىور المجتمىىع سىىلوكٌا وإتجاهٌىىا بمىىا ٌحقىىق التنمٌىىة المسىىتدامة  المتحركىىة وتكىىون مدروسىىة ومخطىىط لهىىا جٌىىدا لتعمىىل علىىً

 للمجتمع.

 : المراجع 

 أوالا : المراجع باللغة العربٌة :

" تؤثٌر البرامج التلفزٌونٌة الموجهة لألطفال على التنشبة االسرٌة فً المجتمع الجزابىري." دكتىوراه ، بن عمر، سامٌة . .1

 . 204( : ص 2013(جامعة محمد بن خٌضر ، الجزابر ،  كلٌة العلوم االنسانسٌة واالجتماعٌة ،

1. Bin omar , samya. "de albaramij altilfizyuniat almuajahat lil'atfal ealaa tatwir aleayilat fi 

almujtamae aljazayiri." dukturah , kuliyat aleulum al'iinsansiat , jamieat muhamad bin khaydr 

, aljazayir ,) 2013): s 204. 

 .  2016. القاهرة : الدار المصرٌة اللبنانٌة ،  اإلعالم والمجتمعإمام على، سلوى.  -الحدٌدى ، منى  .2

2. Alhadidi, munaa - 'imam ealaa , salwaa. al'iielam walmujtamae. alqahrt: aldaar almisriat 

allubnaniat , 2016. 

أفالم رسوم متحرآة فً اإلعالم العربً اإلسالمً." االردن : المجلة االردنٌة  حسان ، محمد محمد غالب." منهجٌة إنتاج .3

 .2013،  2، عدد  6للفنون، مجلد 

3. Hassan, muhamad muhamad ghalb. "mnahjit 'iintaj 'aflam rusum muthrat fi al'iielam 

alearabii al'iislami." alardn: almajalat al'urduniyat lilfunun , mujalad 6 , eadad 2 , 2013. 

 . 2015،: جامعة قاصدي مرباح ورقــلة الجزابر ". واقع اإلعالن فً المإسسة الخدمٌة ."خبٌا ، عاطف .4

4. Khibysh , eatf. "waqe al'iielan fi almuasasat alkhdmy". aljzayr: jamieat qasidi mirbah 

waraqlat ,  2015. 

الرسىىوم المتحركىىة وبىىرامج العىىرابس فىىً التلفزٌىىون المصىىري فىىً إمىىداد الطفىىل سىىلٌمان ، جمىىال عبىىده محمىىد." دور  .5

 .2006بالمعلومات والقٌم." ماجستٌر، كلٌة االعالم ، جامعة الزقازٌق ، مصر،

5. Suleiman , jamal eabdah mhmd. "dwr alrusum almutaharikat walearayis fi altilfizyun 

almisrii fi 'iimdad altifl bialmaelumat walqim." majstyr , kuliyat al'iielam , jamieat alzaqaziq , 

misr , 2006. 
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التوعٌـــىـة البٌبٌــىـة ." القىاهرة : جامعىة عىٌن  دلٌــــل مهـــــــىـارات وأســــــىـالٌب ، عبد المسٌح ." سمعان عبد المسٌح .6
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