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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي علمية   التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  رسائل  -يُقبل  لمناقشة  المتقدمين  الماجستير   وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

 نشره.  ولم يسبق  أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 ه. من إرسال المالحظات ل  ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   وثالثون او ليصدر  ومتخصصين    حد  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
األوسط    وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

توياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق  األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مس
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 وهي الفئة األعلى. " Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  ا7(  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  الرقمية  العربية  لبيانات 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حال     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  الثانيوفي العدد      

" حول:  خاًصا  القرارعدًدا  وصناعة  العامة  ورؤى  يضم    " العالقات  المشاركين بحوًثا  لألساتذة  علمية 
والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس  

 للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
ــة،الثــاني والثالثــينالعــدد "بففــي البدايــة نجــد وعلــى صــعيد البحــوث الــواردة     أم ومــن جامعــة  " مــن المجل

ا القــرى، دراســة : إدارة االتصــال التســويقي بالمؤسســات الصــحية الســعوديةتحــت عنــوان: " مشــترًكا نجــد بحثــً
مــن  هللا،عبزز  عزز ج لزز   .د. .مأ"، وهــو مقــدم مــن: الطبيــة بمكــة المكرمــة عبــد هحالــة علــى مدينــة الملــك 

 .السعودية، من وعبير عب  اللطيف القرشي، مصر



  ،مصر، من  رشا عب  الحكيم عامرد.  :  ت م، قد  المعهد العالي لإلعالم بالسادس من أكتوبرومن      
 ". استخدام العالقات العامة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة"بحًثا بعنوان: 

مالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ومن          دراسة  ،  مصر، من  طفىوالء يحيي مص  د.:  ت ، قد 
التواصل االجتماعي  ا "  بعنوان:تحليلية   المؤسسات الحكومية على موقع  الستراتيجيات االتصالية لرسائل 

 ". تويتر
استراتيجيات  ، قد مت: بحًثا بعنوان: "مصرمن  ،  من جامعة حلوان  د. داليا مصطفى السواحأما      

مقارنة  تحليلية  دراسة  البيعية:  المناسبات  في  اإللكترونية  التجارة  مواقع  على  المستخدمة  التسعير 
 ".لموقعي سوق.كوم وجوميا. مصر

د. إيناس حسن عب    ،شيماء عب  العاطي سعي د.  :  تا، قد مجنوب الواديجامعة  من    مصرومن      
في تصميم اإلعالنات، ودورها في تحقيق الميزة   CGI  توظيف تقنية  "تحت عنوان:    تحليليةدراسة    الع ي 

 ".التنافسية للمؤسسات 
  بحًثا ،  مصر، من  محمود عب  اللطيفد. مي    قد مت ،  الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة  الوأخيًرا من  

 ".  استخدام المنصات اإللكترونية بالجامعات المصرية في إدارة الحوار مع جماهيرها" عنوان:تحت 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ه  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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ودورهفف  ففف  ت ييففز ع ميفف    ،تصففميا عالناتفف  ففف     CGIتوظيففت تيةيفف 

 درعس  ت ليلي : ع تة فسي   لمؤسس  

        
 شيماء عبد العاطي سعيد د.                                    د. إيناس حسن عبد العزيز         

        

                           enas.hassan@svu.edu.eg                                                        shimaa_abdelaty@hotmail.com  

 جنوب الوادي جامعة جامعة جنوب الوادي                                                                                                             

                                                                                                                                       

 
 

 ملخص:
  للمساعدة على   ،اإلعالنات في تصميم   CGI اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على كيفية توظيف تقنية       

األهداف  يحق ت المتلقيو   االتصاليةق  على  مما التأثير  لل  ؛  التنافسي  التميز  تحقيق  إلى  مؤسسات، يؤدي 
( عدد  تحليل  خالل  من  التحليلي  الوصفي  المنهج  علي  الدراسة  إعالنات  10واعتمدت  قامت  (  مصرية 

م(، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  2020م وحتي 2013الفترة من )  في CGI باستخدام تقنية
 نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور تحقيقفي  اإلعالنات  من النوعية هذههو تميز  :والتوصيات أهمها

إنتاج  ساعدت  ألنها    هم؛أفعال  ردود  ثارةإو  واقعية عالية    لقطات على  وصور  علي  ،الدقة    نقل   ساعدت 
، باإلضافة إلى أن الشركات  الرقمية ثالثية األبعاد   إلى عوالم من الصور  ،الجمهور من الواقع الملموس

المنافسة الشركات  من  غيرها  عن  التنافسي  التميز  تحقيق  في  نجحت  الدراسة  أنه  عينة  الدراسة  وترى   ،
التميز    تحقيق  من  تمكنها  ،جديدة  آليات   وإبداع  ابتكار  المؤسسات   على  لزاما    أصبح لها  وتحقق  أهدافها 

 بينها التصميم اإلبداعي لإلعالنات.  ومن التنافسي،
 

 الميزة التنافسية.  -تصميم اإلعالنات   – CGI : تقنيةالكلمات المفتاحية
 

 مقدمة:
  ئل ونقل الرسا  للتواصل مع الجمهور  ةقوة الصور   دائما    يستخدم المعلنون .  الصورة تساوي ألف كلمة             

إليهم   و التجاري   أعمالهم  مختلف  حولالمرغوبة  صو   غالبا  ة،  نصادف  اإلعالنات   في  وجذابةأنيقة    ا  ر ما 
ما   لشخص  يمكن  كيف  المثالاونتساءل  اللقطة  هذه  هذه ية؟  لتقاط  تكون  ال  األحيان،  معظم  في  لكن 

  ( CGI)حاسوب، يطلق عليها  ية األبعاد تم إنشاؤها بواسطة الصور ثالثبل هي  حقيقية،    الصور صورا  
الضروري    زدحامافمع    ،(1)  بالحاسوب   المولدةالصور  أو   من  أصبح  مصممي اإلعالن    علىاإلعالنات 

  توصيل ة في  يوقو   ،أكثر ومحددة في جمهورها  ة تكون مؤثرةي د ير تقليغ  ،جديدة  إعالنيةاللجوء إلى طرق  
ة الرسالة ينجاح فاعل  ىؤدي إليمما    ،طة بهيتأثر بالمشتتات المحي فتجعل المتلقي ال    ،ةي الرسالة اإلعالن

 . ة المقدمةياإلعالن 
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د  ية بشكل جد ياإلعالن  التصميمات داخل    ،ف التقنيات الحديثةيومن هنا ظهر دور اإلبداع في توظ      
متعارف   كان  عما  ال يعل  اومختلف  القدم،  في  جد يه  نوع  اإلعالنيجاد  من  الي  ،د  على  قدرة  ،  نافست متلك 

رة إلى  ي ة كبيسعي بفاعل يز، وهنا تكمن قوة هذا النوع من اإلعالن الذي  يق التفرد واالختالف والتمي تحقو 
المتلقييوترس  ،ةيل رسالته اإلعالن يتوص نفس  أثر في  وترك  فترة ممكنة  ألطول  المتلقي  ذاكرة   ، خها في 
 . ق الغرض المطلوب من اإلعالني لتحق

 

الصعيد        على  النطاق  واسع  باهتمام  األخيرة  السنوات  خالل  التنافسية  الميزة  موضوع  يحظى  كما 
العالمي، حتى أصبح هذا الموضوع في الوقت الراهن يحتل صدارة قائمة اهتمامات وأولويات مختلف دول 

العالم  ،العالم يشهدها  التي  المتسارعة  التطورات  متطلبات  مواكبة  بهدف  وذلك  منها؛  النامية    ، وخاصة 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  في  الهائلة  التطورات  في    ؛وخاصة  النجاح  على  القدرة  فأصبحت 

 .(2) واستمراريتها المؤسسات نافسة من أهم عناصر نمو الم
 

 الدراسات السابقة:
 

 الباحثتين بتقسيم الدراسات السابقة إلى محورين رئيسيين وهما:قامت 
 

 :وتأثيرات استخدامها CGIالمحور األول: الدراسات التي تناولت تقنية  
 

ا    بإجراء    لكثيرقام  الباحثين  الدراسات   العديد من  تقنية    ،من  استخدام  طبيعة  علي  ،    CGIللتعرف 
المجاالت    وأساليب  في  تأثرا     البداية وفي  ،  المختلفةتوظيفها  المجاالت  أكثر  أن  في  شك  هناك  فليس 

(  3)(2019)  بوليفار  سيلفا  فجاءت دراسة جيفالم والسينما،  هو مجال صناعة األ CGIباستخدام تقنية  

مجال صناعة    في،  الحاسوب ب  المولدة  الصور  باستخدام تقنيات  ،الرقمية  الواقعية  تحقيق  يةالتي تناولت كيف
تم وصف العملية  اللتقاط  متخصصة  وبرامج  معدات  من خالل  السينما في كولومبيا  في  الحركة، حيث 

 إعداد ب  القيام  ثم  ،للممثل  المطابق  الرقمي  النموذج  على   في الحصول  المرحلة األولي  ت تمثل  مراحل،  ثالث 
 ىالرقمية، وتوصلت الدراسة إل  المضاعفة  خالل  من   األداء  دبلجة  وأخيرا    ،المتحركة  الرسوم  لعملية  النموذج

استخدام  أ بتقليل  CGIتقنية  ن  تصوير  المخاطر  سمح  الرقمية إحيث    ،العمل  مشاهد   أثناء  النسخة  ن 
المحفوفة المشاهد  بأداء  سمحت  كل  كما  بالمخاطر،    للممثل  دراسة  واميزا"من    هدفت   "بوسباساري، 

إل  (4)(م2012) ع  ىأيضا   صناعة   في  CGI  تقنية  تطبيق  كيفية  لىالتعرف  ماليزيا  األفالم  مجال  ، في 
  باهظة   غير  تكلفتها، باإلضافة إلى أن  األفالمصناعة    تزايد استخدام هذه التقنية في  ىوتوصلت النتائج إل

  المولدة بالحاسوبمزايا وعيوب استخدام الصور    ( 5)(م2011هورنر )  كما تناولت دراسة ليندسي،  الثمن
 ى القصص إل  علي تغيير طريقة تقديمقدرة هذه التقنية    ىاألفالم الوثائقية، وتوصلت إلفي مجال صناعة  

ي األكثر رتابة، وبالرغم من ذلك، ففي  من األسلوب التقليد   إلي ما هو أبعد   نتقال الجمهور عن طريق اال 
ية ؛حيت إنها  بعض األحيان ال تكون هذه التقنية الحديثة أفضل أداة يمكن استخدامها في األفالم الوثائق
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يمكن أن تكون أكثر أو أقل فاعلية في توصيل المعلومات وذلك بناء  علي طريقة استخدامها ودمجها في 
في    CGIأساليب استخدام تقنية    ىبالتعرف عل  (6) (م2011برنارد )   وأيضًا اهتمت دراسة كايتلينالفيلم،  

هوليود لألطفال التغييرات   ،أفالم  الدراسة  ،  الرقمية  السينما  ظهور  مع  جاءت   التي  لتحديد  نتائج  وأسفرت 
 ،الفيلم  تجربة   وتبني  المتفرج  تدمج ذاتية  الخيالية   فالواقعية   ،والواقعية  الواقع  بين  وثيقة  عالقة  وجود   عن  

لهم  لهم  بالنسبة  واقعي ا  يبدو  ما  على  بحيث يكون    CGI  اعتبار  ، ويمكنالعاطفية  المشاركةب  مما يسمح 
  واقعية  أحداث   لتقديم  جديدة   إمكانيات   تنشئ  ا ألنه  الواقعية   من  جديد   شكلظهور    في   رئيسية  مساهمةأداة  ك
ا تحدث  لم  أبد 

إل       أيضا   بالتطرق  الباحثتان  تقنية    ىوقامت  استخدامات  تناولت  التي  المجاالت    CGIالدراسات  في 
 الحركة  لتقاط ا  تقنيات   استخدام   كيفية  لتتعرف علي  (7)(م2018)  فرانكتون   فجاءت دراسة أندرواألخرى،  

بالحاسوب  لتغطية    حركة  لتقاطا  نظام  تطوير  من خالل  الرياضي  لتحسين األداءCGI   والصور المولدة 
الجليد   حدث  علي  التقنية    ،التزحلق  هذه  استخدام  ان  النتائج  خالل    من  تميز ا  أكثر  األداء  جعل وأظهرت 

التقاط بين  بالحاسوب   تأثيرات   إلنشاء  الوسائط   وخادم  ،البصرية  الحركة  الجمع  المولدة  والتي    ،للصور 
في أكثر  ُتنسى  ال  تأثيرات إضافة    ساعدت  تفاعلي ا  األداء  أنيل،  وجعل  دراسة  تناولت  أوزديم    كما 

تقنية    (8)(م2017) تأثيرها علي أداء    في مجال الموسيقي   CGIاستخدام    ، وهو )VJ(من خالل تحديد 
جي الدي  يرافق  الحي  الفيديو  أداء  أشكال  من  الصور  ،  شكل  استخدام  أن  إلي  الدراسة  نتائج  وتوصلت 

صور إلنشاء  فيها  التحكم  يمكن  بيئة،  يوفر  بالحاسوب    أجل   من  ،الفعلي  الوقت   في  تقديمها  يتم  المولدة 
داميان،  المباشر  المرئي   األداء  في  استخدامها دراسة  جاءت  لتتعرف علي    (9)(م2016)  سكوفيلد  أيضًا 

العروض  القانون كوسيلة  ،الحاسوب   بواسطة  إنشاؤها  يتم  التي  التقديمية  تأثير استخدام    لتقديم   في مجال 
  المشاهد   قدرة  تحسين و   المعقدة  األدلة  كونها أداة فعالة جدا  لنقل  ىاألدلة في المحاكم، وتوصلت الدراسة إل

  العيب الرئيسي   فتمثل وعلي الجانب االخر،  الفهم  زيادة  وبالتالي  والزمانية   المكانية   بالبيانات  االحتفاظ  على
 يؤدي  أن   مما يمكن   ،معينة   فرضية   لدعم   محاكاة   قد يقوم أحد األطراف بإنشاء في حالة عدم مراعاة الدقة  

عبدالحميد  كما اهتمت دراسة وليد محمد  ،  بقصد أو بدون قصد  كان سواء ،الحقيقة  إظهار في تحيز إلى
قائمة بالمعايير التي    ت الدراسة وضعحيث  بتناول استخدام هذه التقنية في مجال التعليم،    (10)(م2014)

عند   مراعاتها  التعليميةإيجب  الصور  إل  نتاج  الدراسة  وتوصلت  بالحاسوب،  االهتمام    ىالمولدة  ضرورة 
جيلياناسوب في كافة المجاالت التعليمية،  باستخدام الصور المولدة بالح دراسة  ن يوأخر   روز  وحاولت 

تقنية  (11)(م2014) استخدام  األماكن  CGIs  تناول  لتصور  التصميم  مجال   المستقبلية،   الحضرية  في 
مشروع تصميم  الدراسة  و ،  حضري   تطوير  إعادة  واستهدفت  المنتجة  بأوصت  للصور  االهتمام  توجيه 

  شبكة   مساحة  عبر  تنتشر  كواجهات   مكانية استخدامهاإ  ىبالحاسوب نظرا  ألن المزايا التي توفرها تدعو إل 
روبن ،بالبرمجيات   مدعومة دراسة  )  ديلونا  وسعت  لدمج    جديدة  رؤية   تقديم  ىإل  (12)(م2004جونيور 

،  األمريكية  المصورة  القصص   في مجال  واستخدامها معا  ،  البعد"  وثالثية  "ثنائية  الصور المولدة بالحاسوب 
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  ة وثالثي  ةثنائي"  الصور المولدة بالحاسوب   ن الدمج بين استخدام كال  من عناصرأظهرت نتائج الدراسة  أو 
  في   متسقة  الشخصيات   تظل  أن  دائم ا  د البع  ثالثية  النماذج  استخدام  ضمنتأوجد العديد من الفوائد، ف  البعد"

إلى  المشاهدة  زوايا  جميع  من  المظهر باإلضافة  أسرع،  ،  االنتاج  عملية  الجعل  ثنائيةأما   د البع  نماذج 
 المتداخلة. الهندسة إخفاء طريق  عن وفعالية بساطة أكثر بشكل النماذج سمحت بإنشاءف

 

في مجال اإلعالن،   CGIتقنية  ذلك، هناك بعض الدراسات التي ركزت علي استخدام    ىباإلضافة إل    
فاعلية استخدام الصور  ىمد  ىالتي استهدفت التعرف عل (13)(م2019ومنها دراسة هبة أحمد عباس )

كأسلوب مستخدم  ، وما الذي أضافته للمجال  المرسومة بواسطة الحاسوب في مجال اإلعالن التليفزيوني
بحداثة البرامج الرقمية ثالثية األبعاد    ارتباط اإلعالنات أن    ىإلالدراسة  وتوصلت    ،بديل للتصوير التقليدي

إيرلعية والمتعة الرقمية،  الواق  ىعل  اساعد علي إنتاج شكال  جديدا  قائم   لدراسة  بالنسبة  سبورجين   أما 
االعتراضات اف  (14)(م2003) أهم  علي  الضوء  بتسليط  المنتجة    ،الشائعة  هتمت  الصور  الستخدام 

ن بتجنب استخدام الصور التي  ي تزام المعلنال ضرورة    ى وتوصلت الدراسة إلاإلعالن،    بالحاسوب في مجال
في   المغاالة  علي  غير  إتعتمد  الجمالية  المواصفات  للمنتج  الظهار  المستهلكلحقيقة  اتخاذ  ي حث  علي  ن 

 قرارات الشراء.
 

بالحاسوب       المنتجة  الصور  بين  التمييز  طرق  تناولت  التي  الدراسات  بعض  الباحثتان  وجدت  كما 
  للتمييز   على االنستجرام  بإجراء مقارنة( 15)(م2019)  كونل  أليجا  دراسة ضياءفقامت  والصور الحقيقية،  

وتوصلت   ،"ميكيال  ليل"  الحاسوب   بواسطة  اإنشاؤه  تم  الذي  ةوالمؤثر   " تشامبرلين  إيما"  المؤثرة البشرية  بين
  قلد كانت تو   بالبشر  ةشبيه  أداء  صنعت    الحاسوب   بواسطة  اإنشاؤه  تم  الذي   ةالمؤثر إلى أن  الدراسة  نتائج  

 مدى   أي  إلى  حول  مؤشرا    "، مما يعطيتشامبرلين  إيما"  المؤثرة البشرية األخرى   تعرضها  التي  الدعابة  روح
تكون   اإلنترنت   عبر   إنشاؤها  تم ي   شخصية  أو  كائن  يأل  يمكن  ركزتحقيقية    أو   أصلية   أن  دراسة    كما 

الرسومات التي و   PI  ية الصور الفوتوغراف  تحديد طرق للتفريق بين  ىعل  (16)(م 2018)  ماكنتوش  سوزان
على    تستخدموالتي    CNNاستخدام بنية شبكة    ى ، وتم االعتماد عل CGIتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر  ي

وأظهرت النتائج أن بنية    ،لتعرف على ميزات الصورة تلقائي ااب   تقومنطاق واسع في مجال معالجة الصور و 
، (٪98)  بمتوسط دقة بلغ  CGIو    PIمكنها أن تحل بفعالية مشكلة التصنيف بين  أالشبكة المستخدمة  

الفوتوغرافية  التمييز بين الصور  مكانية  إ  ىالتعرف علفاستهدفت   (17)(م2018هيكينين )  أما دراسة جوكا
  لمصورين المحترفين مجموعة من ا   ىعن طريق االعتماد عل  تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتري التي    والصور

على التمييز بشكل صحيح  وأظهرت الدراسة عدم مقدرة المشاركين    خبرة في برامج تحرير الصور،ال  ذات 
إنه  بين   حيث  منلم  النوعين،  أي  صحيح  هميتمكن  بشكل  الصور  جميع  تصنيف  و من  نسبة  تراوحت  ، 

 . ٪72.97٪ و  37.84النجاح بين 
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التقنية،        هذه  الستخدام  واألخالقي  القانوني  بالجانب  يتعلق  إيميوفيما  دراسة    لينونين   جاءت 
  الصور   إنشاء  فيها  يتم  التي   الحاالت   في  ،والنشر  الطبع  حقوق   لتحديد كيفية تطبيق قانون   (18)(م2020)

ا تتضمنوالتي  الحاسوب  بواسطة   الموجود الشخص  من إذن الحصول على دون  حقيقيين ألشخاص  تشابه 
الدراسة:  اإلنترنت،    عبر   مشاركتهاو   الصورة  في نتائج  هذه وتوصلت  مثل  الستخدام  القانون  تناول  أن 

 ، االستثناءات   بعض   في  الحق يمنح  في مجال تزييف الصور أو مقاطع الفيديو لم يكن واضحا ، و   التقنيات 
روبرت دراسة  ركزت  الجوانب   (19)م(2019)واهل    كما  استعراض  تكنولوجيا   األخالقية  على    الستخدام 

CGI،  على استخدامها    وركزت  مثل  االستخدامات  بعض  حت  إلزالةتناول  أو   بناء   إلعادة  ى الشيخوخة 
وجود   المتوفين  الممثلين إلى  الدراسة  وتوصلت    إلى   تحتاج  التي  األخالقيةاالعتراضات    من  عدد   رقميا ، 
وضعهم في    ن يتضمن أ يمكن    رقميا    المتوفين  الممثلين   بناء إعادة  ، فالتكنولوجيا  هذه  مع استخدام   معالجة
  بالحياة   شبيهة  صور ا  تنتج  أن  والتي يمكنها"  الشيخوخة  إزالة"ن تقنية  أليرضوا عنها، كما    يكونوا  لم  مواقف

 مزعجة وغير مرضية.  تكون   في بعض األحيان
 

الحديثة   التكنولوجيا  أثر  تناولت  التي  الدراسات  الثاني:  التنافسية  و التسويق  في  المحور  الميزة  تحقيق 
 للمنظمات.

 

وجدت الباحثتان دراسات كثيرة تناولت دور التسويق والترويج في تحقيق الميزة التتنافسية، لذا ركزت      
تحقيق الميزة التنافسية؛ وذلك و الباحثتان على الدراسات التي تناولت أثر التكنولوجيا الحديثة في التسويق  

 نظرا  الرتباطه بصورة قوية بموضوع الدراسة الحالية:  
 

 كزت على الدور االبتكاري والسلوكن خالل البحث في الدرسات السابقة تبين أن أغلب الدرسات ر مف     
التنافسي، التميز  تحقيق  على  التسويق  في  وردة  فجاءت  اإلبداعي  وأحمد  دراسة    دروم   حواطي 

 وجود   إلى المؤسسي، وتوصلت  التميز  متطلبات  على السلوك اإلبداعي أثر  شف عنكلل  (20)(م2020)
السلوك  معنوي   أثر على  المشكالت، حل على  القدرة(اإلبداعي   ألبعاد    )اإلبداع وتشجيع التغيير، القدرة 

المؤسسي،  متطلبات   على المتغير   على  )االتصاالت  وسعة  المجازفة، )روح ُبعدي يؤثر لم فيما التميز 
)  هدفت  كما  التابع،  نوريكين  يزة  القدرات التسويقية على الم إلى التعرف على تأثير   (21)(م2018دراسة 

التسويقي،  التنافسية تأثير  واألداء  لها  يكن  لم  التسويقية  القدرة  أن  الدراسة  األداء   وأظهرت  على  معنوي 
كما المنتجات    التسويقي،  ابتكار  يؤثر  وبالتالي  التنافسية،  الميزة  على  كبير  بشكل  التسويقية  القدرة  تؤثر 

التناتحقيق  بشكل كبير على   دراسة    ،فسيةالميزة  جاءت  )وأيضًا  بوقابة    والتي ترى (  22)(م2017وردية 
الحديثة على االبتكار و  المنظمات  إلزام  بينها  إضرورة  تمكنها من تحقيق أهدافها، من  آليات جديدة  بداع 

الحديث  االقتصاد  مفاهيم  أهم  بين  من  يعتبر  والذي  التكنولوجي،  لإلبداع  نظام  تحقيق    ؛وضع  أجل  من 
 التسويقي االبتكار دور على (23)(م2017) رايس دراسة عبدالرحمنكما أكدت  ،سي للمنظمةالتفوق التناف

  زيادة تنافسية  في التسويقي االبتكار دور على  المؤسسات، وتوصلت الدراسة إلى التأكيد  تنافسية  زيادة في
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 لكل األساسي الهدف تحقيق إلى مجملها في تؤدي التنافسية المزايا من مجموعة بناء طريق عن المؤسسة
 الزبائن(.  )إرضاء وهو أال المتنافسة اليوم، المؤسسات 

 

مفاهيم االبتكار الذي  أبعاد  على  (42)(م2017معراج ) بورنان وهواري  الزهراء دراسة فاطمةوركزت      
بيئة تتصف بالصراع من أجل  بات ضرورة ملحة يسعى إلى بلوغها العديد من المؤسسات، السيما في 

إلى   الدراسة  وتوصلت  والبقاء،  االبتكارالنمو  تحقيق  يمكن  خالل  ،أنه  الجديدة    من  اإلبداعية  األفكار 
أن المألوفة، كما  للتنافس وا  المنظمة موارد  كل ه ليسالخالقة وغير  المفكرة والتي قابلة  العقول   لتقليد إال 

سعتالمنظمة.    بناء ونمو ورقي  الذي يساهم في  ءلمال البشري الكفمصدؤها رأس ا   خديجة دراسة    كما 
(   التسويقي  األداء تحسين في التسويقي  االبتكار  يلعبه  الذي الدور توضيح إلى  (25)(م2016جعفور 
  وسائل  في االبتكار خالل من وذلك ،التميز  مصادر  أحد  إليه باعتباره الحاجة ومدى ،الخدمية للمؤسسة

  تجعل  مما السوق  في جديدة خدمات  يطرح كونه في  كبيرة أهمية لالبتكار الدراسة أن رى وت  لها، الترويج
كولمان    ى دراسة كيفين وتر  السوق، في جديدة خدمات  لطرح وتكون السباقة منافسيها  عن تتميز المؤسسة

العديد   أن، و أصبحت أساسا  لالستراتيجيات التنافسية الحديثة  أن التقنيات الناشئة المتعددة (26)(م2015)
الناشئة التقنيات  هذه  تغييرات   من  بيئة    ستخلق  في  حياة  ،األعمالجذرية  تغيير  إلى  معظم    باإلضافة 

الصامدعيبينما  ،  األفراد  محمود  دراسة    اسة تأثير االبتكار التسويقي على إلى در   (27)م(2010)   هدفت 
تن ميزة  المالي،خلق  القطاع  في  مستدامة  المزيج   نتائج الوأظهرت    افسية  بين  إيجابية  عالقة  هناك    أن 

المبتكر العمالء  التسويقي  ومشاركة  اإلدارة  التسو   وإدراك  تنافسية والمعلومات  ميزة  وخلق  المبتكرة    يقية 
 .مستدامة

 

رك      بعض  كما  التصميمزت  دور  على  لإلع  الدراسات  التنافسية المتميز  الميزة  تحقيق  في    النات 
ميس للمؤسسات مثل   قطب وآخر دراسة  محمد    ميزة  تحقيق كيفية والتي ركزت على  (28)(م2019)   نيون 
  ستراتيجية ا أن إلى الدراسة  وتوصلت   ،لإلعالنات   التصميمي التفكير تطبيق خالل منة،  تنافسية للمؤسس

  وتحقيق النتائج أفضل إعطاء على  وتساهم ،اإلعالنية  للمؤسسات  تنافسية ميزة تخلق التفكير التصميمي
محمود  .المرجوة األرباح سلوى  دراسة  هدفت  )  كما  عبيدات  محمد  وإسالم  إلى   (29)(م2015حسن 
عبر نظم تصميم الحمالت اإلعالنية  ،  العالمية  بنائية لتحقيق الميزة التنافسية  الوصول إلى صيغة   محاولة

المستدامة،    في التنمية  دعم  الدراسةوجد و إطار  مراعاة    أنه  ت  اإلعالنية  الحمالت  مصممي  على  ينبغي 
الم  قدرة ظلالجمهور  في  الرسائل  استيعاب  على  في    ستهدف  والمهارات، االختالفات  التعليم  مستوى 

البحث في  ص والحر  تنافسية عبر  المنظمة.    القدرات   على وجود ميزة  تملكها  التي  دراسة  وترى  والموارد 
)  رون  تتمثل في االستخدام    ميزة تنافسية تجارية  أن إحدى طرق الحصول على  (30)(م2007كورتوس 

على دراية بالمنتجات أو    على جعل الناس  ن الجيدان يعمالنألن التسويق واإلعال  ؛لإلعالن  االستراتيجي
أولريش وساريت    اقترحت دراسةو  المحتملين،   توظيفها لجلب العمالءالتي تقدمها الشركة، ويتم    الخدمات 
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مستدامة؟    :حول  تساؤال    (31)(م2007) تنافسية  ميزة  إلى  اإلعالن  يؤدي  أن  يمكن  الدراسة    اقترحت و هل 
اإلعالنية للمنافسة  ديناميكيا   سوق   ؛نموذجا   في  والتنافس  باإلعالن،  متكرر  بشكل  الشركات  تقوم  حيث 

الد  قرارات  واتخاذ  أن المنتجات،  النتائج  وأظهرت  والخروج،  التام    خول  الحظر  أو  صرامة  األكثر  التنظيم 
 .يكون له تأثيرات مانعة للمنافسة لإلعالن قد 

 

 اسات السابقة: التعليق على الدر 
 

العربيةللباحثتان  تبين   (1 الدراسات  تناولت    واألجنبية،  أن هناك نقصا  واضحا  في  الحديثة التقالتي  نيات 
 . لذا تبرز هنا أهمية الدراسة الحالية ؛ودورها في تحقيق الميزة التنافسية ،المستخدمة في اإلعالنات 

المجاالت  أ (2 أكثر  أن  األجنبية  الدراسات  األفالم  برزت  صناعة  مجال  هو  بالدراسة  التقنية  لهذه  تناوال  
 نظرا  ألنها األكثر استخداما  لها. ؛والسينما

  لدرجة   حقيقية للغاية  بواسطة الحاسوب   المنشأة  الصور  تكون   أثبتت الدراسات أنه في كثير من األحيان (3
 صعبا  للغاية. يكون  المجردة بالعين  أن تمييزها

في كافة مجاالت الحياة، وبالتالي سينتج عنه زيادة    CGIتقنية    السابقة عن استخدامكشفت الدراسات   (4
ن في األداء وخفض  ي خاصة مع التحس  -جديدة  تقنية  أي   مع  الحال   هو  كما-االستخدام في المستقبل  

  ،اسةويعكس تميز موضوعها لتناولها هذه التقنية الحديثة بالدر   ،التكلفة، مما يزيد من أهمية هذه الدراسة
 والتعرف على األثار الناتجة عن استخدامها.

أنه (5 إلى  الدراسات  التقنية  استخدام  يمكن  أشارت  سلبي  نفس  أو  إيجابي  بناء    بشكل    رؤية   على  وذلك 
استخدامها فيمكن  رائع  إنشاء  أجل  من  المستخدم،  يمكن   يفيد   شيء  كما  لنشر   المجتمع،  استخدامها 

 الصورة. في الموجود  لشخص با  التشهير إلى المحتوى  يهدف  عندما تقاميان لعمل أخبار كاذبة أو
أن (6 الدراسات  بعض  والبرامج  من  النوع  هذا  إلى  والسريع  السهل  الوصول  أوضحت    يستلزم   ،التقنيات 

 .إلى تشريع القوانين التي تحكم استخدامها الحاجة
الحالية، حيث ترى أن إحدى طرق هي األقرب لموضوع الدراسة    ( 2007دراسة رون كورتوس )كانت   (7

الحصول على ميزة تنافسية تجارية تتمثل في االستخدام االستراتيجي لإلعالن، ومع ذلك أغفلت الدراسة 
 دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي يمكن توظيفها في اإلعالنات. 

 

 :مشكلة الدراسة
لة  صميم المتميز أصبح ميزة تنافسية، لذا تكمن مشكالتصميم أداة لإلبداع وسالح للتميز التنافسي، فالت    

تقنية توظيف  كيفية  تصميم اإلعالنات )CGI   الدراسة في  بالحاسوب( في  المولدة  ها في  ودور   ،الصور 
 مؤسسات.تحقيق الميزة التنافسية لل
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 :أهمية الدراسة
توظيف التقنيات الحديثة  في مجال تصميم اإلعالن؛ إليجاد مداخل مبتكرة في  CGI االستفادة من تقنية   (1

 .في مجال تصميم اإلعالنات 
  على   وقدرتها  اإلعالنات   في  الحديثة   التقنيات   استخدام  تناولت   التي  الدراسات   بندرة  الدراسة   أهمية  تزداد  (2

 . التنافسية الميزة تحقيق
كار  ضرورة وجود دمج بين التقنيات المختلفة وبين تصميم اإلعالنات؛ للحصول على تأثيرات أقوى وابت (3

 المعاصر.  يمما يواكب التطور التكنولوجي والطاقة الذهنية للمتلق ،أساليب حديثة في تصميم اإلعالن
من اإلبهار    اوالتي تحقق نوع    ،توظف في تصميم اإلعالن  التي CGI تقنية  ما أضافته   ىإلقاء الضوء عل (4

  .للمتلقي
 

 :أهداف الدراسة
تساعد على توضيح المعاني    ، تصميم تكوينات مرئية مبتكرةفي  CGI   تقنية  يفوظالكشف عن كيفية ت (1

 .والرسائل التي يتضمنها اإلعالن
ساهم في  تو   ،تصاليةال حقق األهداف ات  والتي  ،ات المستخدمة في اإلعالن  CGI نوع تقنية  التعرف على (2

 . التأثير على المتلقي
 ات محل الدراسة.المستخدمة في اإلعالنعلى التقنية وتعليقاتهم    الجمهور التعرف على آراء (3
 لمؤسسات.في اإلعالن على تحقيق التميز التنافسي لCGI تقنية   تأثيرمدى  دراسة (4

 

 :منهج الدراسة
تقنية    استخدمت  التي  المصرية  لإلعالنات  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  في  CGI تعتمد 

 . تصميم إعالناتها
 

 :تساؤالت الدراسة
 ؟ اإلعالنية الفكرة ثراءإو  المألوف عن خروجللفي تصميم الفكرة اإلعالنية CGI  كيف وظفت تقنية (1
 ؟ ات محل الدراسةالمستخدمة في اإلعالن CGI ما نوع تقنية (2
 ات محل الدراسة؟في اإلعالن على التقنية المستخدمة ما تعليقات الجمهور (3
 ؟لمؤسسات تحقيق التميز التنافسي لفي اإلعالن على  CGI إلى أي مدى أثر توظيف تقنية  (4

 

 :عينة الدراسةمجتمع و
، وقد في تصميم إعالناتها CGI اإلعالنات المصرية التي استخدمت تقنيةتحدد مجتمع الدراسة في      

الشامل   الحصر  أسلوب  باستخدام  التحليلية  الدراسة  المصريةُطبقت  اإلعالنات  استخدمت    ،لكل  التي 
على     CGIتقنية اشتملت  والتي  إعالناتها،  تصميم  وقد    (10)في  التقنية،  تلك  استخدمت  إعالنات 
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م وحتى شهر  2013وذلك في رمضان    CGIفترة التحليل منذ ظهور أول إعالن يستخدم تقنية انحصرت 

 م.2021فبراير 
 

 :الدراسةأداة 
،  CGI  اإلعالنات المصرية التي استخدمت تقنيةاعتمدت الدراسة على أداة تحليل المضمون لعينة من    

)موضوع وهي  الدراسة  أهداف  تحقق  التي  الفئات  من  مجموعة  التحليل    الجملة   -اإلعالن    وتضمن 
اإلعالنية    تصميم  في  CGI  تقنية   توظيف  -اإلعالن    فكرة  -اإلعالنية    CGI  تقنية  نوع   -الفكرة 

الباحثتان    تعليقات   -المستخدمة   حللت  كما  تقنية  الجمهور(،  التنافسي   CGIدور  التميز  تحقيق  في 
 على تحليل اإلعالنات عينة الدراسة وتعليقات الجمهور واعتمادا  على الدراسات السابقة.  بناء   للمؤسسات 

 

 اإلطار النظري للدراسة:
 

 : CGI  مفهوم تقنيةأواًل: 
 

االختصار        المولدة  )  ىبمعن  Computer Generated ImageryىإلCGI  يشير  الصور 
إل(بالحاسوب  تقنية تشير  الحاسوب   ى نشاء محتو إفن    ى، وهي  باستخدام برامج  ثابت أو متحرك  ، مرئي 

التقنية هذه  الخاصة  وتستخدم  والمؤثرات  المشاهد  التليفزيونية    ،إلنشاء  والبرامج  األفالم  في  تستخدم  التي 
  االفتراضي الواقع  في بيئة  وأيضا     ،األخرى تخدامها في مختلف المجاالت  اس  ىباإلضافة إل وألعاب الفيديو،  

إل  ،(32) ثنائية  بعاالرسومات ثالثية األ  ىوبالرغم من أن المصطلح يشير  الرسومات  فإنها تضم أيضا   د، 
 .(33) ور الصومعالجة  بعاد األ

 

أو إجراء تغييرات عليها بواسطة    ،وبناء علي التعريف الذي ُقدم لها بأنها "الصور التي يتم إنشاؤها    
الحاسوب" تم(34)استخدام  وهما:النوع    ،  نوعيين  إلي    mages)Ireated C-(Computerاألول  تقسيمها 

نشاؤها بواسطة برامج رسومات إوتعني الصور التي يتم    أي الصور التي يتم بناؤها باستخدام الحاسوب،
البداية(Computer Graphics)الحاسوب   في  أصلية  صورا   هناك  تكن  لم  أنها  أي  الصورة    إنماو   ،، 

للغاية، واقعيا   يكون  الصور  هذه  وبعض  الحاسوب،  رسمها  التي  تلك  هي  هو    الناتجة  الثاني  والنوع 
(Rendered Images)      أي الصور التي يتم تحويلها، فهي غالبا  ما تكون الصور المشتقة من الصور

الفوتوغرافية الصور  تحويل  يمكنها  برامج كمبيوتر  ويوجد  صور   ،األساسية،  له ى  إل  ى أخر   أو أي  شيء 
ثالثية  ى صورة  المنشأة بالحاسوب، فيمكن تحويل الصورة إلالمظهر الخاص التي تتسم به الصور  نفس  

يتم   ويمكنإاألبعاد  الحاسوب،  بواسطة  تغيير   عن  الناتجة  بالصورة  التالعب   ذلك  بعد   نشاؤها    طريق 
 .(35)المثال سبيل الحجم علىو أ  البشرة لون  ذلك في بما ،للشخص  الجسدية السمات 
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 : CGI نشأة تقنية
والمسامير     كالعظام  األدوات  بعض  استخدم  تم  القديمة،  العصور  في    ،في  واللوحات  الصور  لرسم 

مضت   40.000منذ  الكهوف   التطور  سنة  ومع  وخبراتهم،  أفكارهم  عن  األفراد  لتعبير  كطريقة  وذلك   ،
االعتماد عليها إلنشاء الصور والرسوم، وأصبحت البيانات  التكنولوجي أصبح الحاسوب أداة رئيسية يتم  

مثلها مثل استخدام الفرشاة للرسام    ،والبرمجيات والصيغ الرياضية والترميز أدوات أساسية إلنشاء الصور
 (. 36) تماما  

استخدام        علي  االعتماد  بالحاسوب الصور  وبدأ  مرة    المنشأة  عام  ألول  تم  1950في  حيث  م 
الجيش   ألغراض  رسومات  إلنشاء  و استخدامها  مجال  والتصنيع  التطبيقيةفي  ما    ،(37)العلوم  سرعان  ثم 

صناعة في  استخدامها  المتحركة  انتشر  والرسوم  أول  األفالم  كان  فيلم   يستخدم  فيلم  حيث  التقنية    هذه 
Vertigo))  لم   األبعاد   ثنائية  حيل  في الفيلم باستخدام  دوارال  صنع   وتم  م1958عام    الذي تم إنتاجه في  

 للرسوم   قصير  فيلم  م ظهر1972  عام  التكنولوجيا، وفي  نفس  من استخدام  فيلم في ذلك الوقت   أي  يتمكن
والذي قدم رسومات الحاسوب ثالثية  (A Computer Animated Hand)   بعنوان  بالكمبيوتر المتحركة

 . (38)األبعاد للعالم
 

تقنية       استخدام  ذلك  بعد  توالي  العلمي  CGIثم  الخيال  أفالم  فيلم    ،في  في  استخدمها  كان  حتي 
(Jurassic Park)    من الممثلين    استخدم الفيلم مزيجا  م والذي جلب الشعبية إليها، حيث  1993في عام

، (39)ية ال تصدقبشكل وواقع  إلى جنب مع الممثلين  ا  ب جن  ،إلحياء الديناصورات   CGIوتقنيةالحقيقيين  
علي  استخدام  يقتصر  ولم التقنية  الحية  هذه  الحركة  استخدامها  ،فقط  أفالم  تم  الرسوم   بل  أفالم  في 

فيلم    المتحركة و 1995  (Toy Story)مثل  تأثيرات م،  إلى    CGIتقنية   أدت  الفيلم  هذا  المستخدمة في 
قبولها على أنها عالمة فارقة في صناعة يمكن  ، و إحياء األلعاب وجعل البشر في الفيلم يبدون حقيقيين

 .(40)األفالم من حيث جودة اإلنتاج
 

  التطورات   مع  المواكبة  في  CGIتقنية    استمرت   م2000عام    وبداية  التسعينيات   نهاية  وفي    
ومحاكاة للواقع بطريقة    في أن تصبح إنشاء  والمؤثرات الخاصةوالدقة    الرسوم  جودة  وسمحت   والتحسينات،

للتحكمأكثر   التكنولوجيا  قابلية  هذه  سمحت  كما  بطريقة  ،  وأكثر  حركة  أو  مكان  أو  شخصية  أي  بإبداع 
من    ،الحاسوب من األفالم في استخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة    بدأ عدد كبير، و واقعية أو خيالية

 . (41)  افيهأجل إنشاء مشاهد وشخصيات واقعية يمكن التحكم 
 

 : CGIآلية عمل 
  ذلك بعد حاسوب، بواسطة ال  سلسلة من الرسومات التي يتم إنشاؤها يقوم المصممون في البداية بعمل     

  يولي المبدعون اهتماما  و الرسومات تبدو حقيقية،    هذه  لجعل فإن الخطوة التالية هي إضفاء الحيوية عليها
المرحلة  لتفاصيلبا  خاصا   هذه  و   :مثل  ،في  الملمساإلضاءاللون  وطبيعة  التي  و  ،ة  هي  التفاصيل  هذه 
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حقيقية تبدو  الرسوم  الحيةو   ،تجعل  الحركة  أفالم  تصويره    في  تم  الذي  المشهد  في  الرسومات  دمج  يتم 
ممامسبقا   للغاية     مهمة  اإلضاءة  مع  بحيث    يجعل  الرسومات  على  الموجودة  اإلضاءة  تتوافق  أن  يجب 

 . (42)المشهد حتى يكون المنتج النهائي سلسا   فياإلضاءة 
 

األبعاد       ثالثي  التأثير  حيث   "تتبع   تسمى  عملية  خالل  من  واقعية  األكثر  ويتحقق    تنقسم   الشعاع"، 
  مع   ليتقاطع  يمتد   هناك  ومن  ،الصورة  في  نقطة   كل  إلى   العين  من  خط  عرض   ويتم،  نقاط  إلى  الصورة

 الخلفية،  في  محددا    لونا    يفترض   به  الخاص   البيكسل  فإن  ما  بكائن  يتصل  ال  الخط  كان  الكائن، وإذا  سطح
  نقطة  كل  لون   تحديد   يتم   ،المنكسر  الضوء  مصادر  ذلك  في   بما  المشهد   ضوء  مصدر  تقاطع   حدوث   وعند 

، (43)المشهد   مصادر  إضاءة   عند   المحدد   موقعه  في   يظهر   كما  ،للسطح  المحدد   اللون   حسب   الصورة   في
)  الكمبيوتر  برامج   استخدام   ويتم  ،  3D Max  ،Blender  ،Light Wave 3D  ،Mayaمثل 

Softimage Auto Desk(44)وغالبا  ما تستخدم في مجال صناعة األفالم  أعلى بجودة صور ( إلنشاء. 
 

 : CGI  تقنية استخدامات
 

ا لشرح CGI تعتبر  في مجال القانون: (1 ، أو حدث ما داخل ارتكاب جريمة يةكيف  وتخيل أداة رائعة جد 
من خالل   حدث ما،  ية حدوث كيف  تخيلقد يكون من الصعب على هيئة المحلفين  ، فقاعات المحكمة

إلى محاٍم أو حتى ذل  إلي  االستماع  المتحركة  ولكن بمساعدة  ،كشاهد وهو يشرح  أصبحت   الرسوم 
ا  (.45) تفاصيل كيفية حدوث ذلك أكثر وضوح 

الطب:   (2 مجال  لفي  العديدة  الطبية  االستخدامات  الجراحين  ي  ه CGI تقنيةأحد  لتدريب  استخدامها 
وذلك بإنشاء نموذج محاكاة للجراحة الفعلية، والتي تفيد أيضا  في التخطيط للجراحات الصعبة واتخاذ  

   االحتياطات التي ينبغي مراعاتها قبل إجراء الجراحة في الواقع.
الترفيه (3 مجال  ما    CGIتستخدم    حيث   :في  ودائم ا  الفيديو،  ألعاب  مجال  في  واسع  تحصل  بشكل 

 الواقع  إلى  أقرب   ، اخيالي    ا عالم    إلنشائها  وذلك  التقييمات،  أفضل  علىاأللعاب التي تعتمد هذه التقنية  

(46) . 
والسينما: (4 األفالم  صناعة  مجال  و  ه  CGI تقنيةليس هناك شك في أن أكثر المجاالت تأثرا  ب  في 

المتاحة لإلنتاج    مكانيات اإلمن  بكثير  أكبر  إمكانيات    هذه التقنية  حيث تمنح  ؛األفالم  مجال صناعة
ف للفيلم،  ل  تغني عن توظيفقد  الفعلي  الأشخاص إضافيين  بالحشود،  مشاهد عمل  أو جعل    الخاصة 

في حالة القيام بتصوير المشاهد الخطرة،   كما أنها أكثر أمانا   ،كما يرغب المخرج  تحركت الحيوانات  
  و أوإضافة المنحدر    ،تصويره في االستوديويمكن   CGI بمساعدةمثال ، ف  مشهد على جرفكتصوير  

 . (47) ذلكالخلفية بعد 
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المعمارية: (5 الهندسة  مجال    بيئة   CAD  باسم  ُيعرف  والذي  الحاسوب   بمساعدة  التصميم  يوفر  في 
والذي    AutoCADالمصممة مثل برنامج    البرامج  بفضل  كبيرة  بدرجة  ودقيق  تقني سريع رسم  إلنشاء

 . (48) واالنشاءات  المباني لتصميم نطاق واسع  علىيستخدم  

بشكل واسع في مجال التسويق واإلعالن، وهو ما    CGIتستخدم تقنية  في مجال التسويق واإلعالن: (6
 سنتعرض له بالتفصيل كما يلي:

 

 :في مجال التسويق واإلعالن CGIاستخدام تقنية  
 

ال     إنشاؤها بواسطة  يتم  التي  الكثير من    CGI  حاسوب أصبحت الصور  إليها  التي لجأ  األداة األمثل 
إلنتاج    ،والفنيين  ال حصر لها للمصممين   تقدم فرصا  أنها    ىباإلضافة إل  ،نتاجهاإ المعلنين نتيجة لسهولة  

 . (49) العمالء لتناسب احتياجات مكانية تعديلها إمع صور واقعية 
  له  أولي  تصنيع نموذج  قبل  حتى  ،لمنتجفيديو لإنتاج صور ومقاطع  في  بالمرونة   CGI وتسمح تقنية    

إدراج نفس الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة مكانية  إ  ىباإلضافة إل  ،(50)  فقط  CADومباستخدام رسوذلك  
بما في ذلك اإلعالنات المطبوعة والرقمية ومقاطع الفيديو    ،واستخدامها عبر الوسائل المختلفة  ،حاسوب ال

 .(51) التلفزيونية ومواقع الويب واإلعالنات 
 

 لتحقيق العديد من المزايا عند مقارنتها بالتصوير التقليدي كما يلي:  CGI تقنية يمكن استخدامو 
 

التاااأثيرات الخاصاااة ياااوفر اساااتخدام  حياااث  ؛عالنياااة فعالاااةإ عالياااة الجاااودة للقياااام بحماااالت  إنشااااء صاااور (1
يمكاان إعااادة نااه أ عااالوة علااى ،(52) للجمهااورتجربااة مشاااهدة ال ُتنسااى بالتكنولوجيااا والخاادع التصااويرية 

دون  لاااة اإلعالنياااةلتجدياااد الحم ،جاااراء تعاااديالت عليهااااإو  علاااى المااادى الطويااال هاااذه الصاااور اساااتخدام
 .(53)البدايةالحاجة إلى إعادة التصوير من 

تحويل اللقطاة غيار الكاملاة إلاى صاورة مثالياة عان طرياق ، فيمكن أكثر مرونةبأنها  CGI تمتاز تقنية (2
 المنااتج خلفيااة إلاى وأإضاافة أي موقاع  CGI يمكاان لمصاممي ، حياث عناصاربعااض الإزالاة و إضاافة 

تظهااار المروناااة الرقمياااة فاااي إمكانياااة  كماااا، (54) للجمهاااوربنقااارة واحااادة علاااى الفاااأرة لجعلهاااا تبااادو جذاباااة 
حجز عدة جلسات  ىوبألوان مختلفة وبجميع األشكال دون الحاجة إل ،عرض المنتج من جميع الزوايا

 .(55) تصوير
لغاي الحاجاة إلاى ت انهاإ حياث  األعماالمن تكاليف اإلعالن لمنظمات    CGIقلل: تتخفيض التكاليف (3

 .(56) والفيديوللتصوير الفوتوغرافي  باهظة الثمنتوظيف طواقم 
للعماالء  الساماحالواقاع االفتراضاي  فاي بيئاة CGIل وضاع صاوريمكن مان خاال:  يارات ال نهاية لهاخ (4

تتااايح جاااوالت المنتجاااات عبااار اإلنترنااات و ، (57) الحيااااةمناااتج عبااار تجرباااة غاااامرة تشااابه الباختباااار قياااادة 
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والتعاارف عليااه قباال رؤيتااه فااي  ،واستكشاااف المياازات المختلفااة ،للعمااالء المحتملااين التفاعاال مااع المنااتج
  .(58) الواقعيةالحياة 

 

 :في مجال اإلعالن  CGIاستخدام تقنية  على االعتراضات الشائعة
 

،  CGIاستخدام تقنية  ىتعتمد عل ،التجارية في الوقت الحاليعالنات نستطيع أن نالحظ أن معظم اإل    
شراء   على  األشخاص  تشجيع  هو  لإلعالن  العام  الهدف  نحوها،   ،منتجات الألن  جيد  اهتمام  وخلق 

إلنشاء     CGIوتتيح الصورالفرصة  على  محددة  مذهلةوعمل    تأثيرات    الصور تبدو  بحيث    ؛خلفيات 
ذلك،    يصعب و   للغاية  حقيقية  غير  اإل تصديق  يعطي  أن  فيمكن  حتى  عالن  ولذلك  أو  خاطئة  صورة 

الخدمة للم أو  المنتج  تقديم أو تصوير مزايا غير موجودة    ،ستهلكمعلومات خاطئة عن  وذلك في حالة 
الخدمة أو    واقعية   غير  توقعات   وخلق  الخداع   إلى  الصور  هذه  مثل   استخدام   يؤدي  وقد   ،(59)بالسلعة 

 .(60)للمستهلكين
 

  حول ميزة مادية للمنتج   أو مضلال    ا  ب دعاء  كاذ إدم  إذا قُ ذلك فإن اإلعالن يصبح مخادعا     علىوبناء     
صحيحة،   غير  بالمعلومات  فوبالتالي  تكون  المستهلكين  اإلعالن  يزود  أن  يتم يجب  وأال    الصحيحة 

ورة  أو تقديم ص   تالعب بالمستهلكين إلجراء عمليات شراء من خالل تزويدهم بمعلومات غير ذات صلةال
 .(61) غير واقعية للمنتج أو الخدمة

 

 مفهوم الميزة التنافسية:ثانيًا: 
 

 ،العالمي التجاري  الصراع وزيادة،  المنافسة حدة  ازدياد  مع اليوم عالم في المفهوم هذا أهمية تزداد      
  .(62) الكبير العالمي السوق  في جديدة أرضية واكتساب ا، نفسه تمييز المختلفة المؤسسات  على يحتممما 

 

حيث   العشرين، القرن  من الثمانينيات  فترة خالل من  والتوسع  باإلنتشار التنافسية الميزة  فكرة بدأت      
"مايكل بورتر"  عام    يعد  التنافسية  الميزة  مفهوم  بتأسيس  قام  من  بعد  1985أول    بشأن   كتاباته  ظهورم، 

الميزة التنافسية تنشأ أساسا  من القيمة التي تستطيع المؤسسة  التنافسة،  فهو يرى أن   والميزة االستراتيجية
أسع  عن  أقل  أسعار  شكل  تأخذ  أن  يمكن  بحيث  لزبائنها،  تخلقها  أو  أن  متساوية،  بمنافع  المنافسين  ار 

قام بتطوير اإلطار العملي  (63)بتقديم منافع منفردة تعوض بشكل سريع الزيادة السعرية المفروضة ، وقد 
بتعر  قام  التميز    ،يفهالذي  لكسب  باستغاللها  المنظمة  تقوم  أن  يمكن  فعالة  استراتيجيات  ثالثة  على  بناء 
 :(64)التنافسي وهي

 

 اإلبداع: كونها منتجا  فريدا  على العمالء.  (1
 الجودة: طرح منتجات وخدمات تتميز بالجودة والكفاءة العالية للعمالء. (2
 النفقات بشكل جيد. قيادة التكلفة: والتي تهدف إلى إدارة  (3
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 عن   فريدة  سمات   وامتالك  نشاء،إ  عن  المنظمة  سعي  عن  ُتعبر  بأنها  التنافسية  الميزة  تعرف  كما     
 .(65) عنهم التميز لتحقق الصناعة؛ ذات  في العاملة المنظمات  من غيرها

 

 الخارجية الفرص  استغالل في منافسيها من أعلى بقدرة  المنظمة فيه تتمتع مجال هي التنافسية الميزةف    
 أو  ،المادية مواردها استغالل  على المنظمة قدرة من التنافسية الميزة وتنبع التهديدات،  أثر من الحد  أو

 . (66) مؤهلة بشرية موارد  امتالك أو اإلداري، الفكر تميز أو والتطوير، االبتكار أو البشرية
 

  تلك  من  جديدة فاعلية أكثر طرق  اكتشاف خالل من   إبداع التنافسية عملية الميزة وهناك من يرى أن     
 إبداع  عملية  أحداث  أي  ميدانيا ؛ االكتشاف  ذلك تجسيد   على المؤسسة وقدرة المنافسين،  قبل من المعتمدة

 .(67) النطاق ةواسع
 

الميزة     تعني وتعرف  بأنها  بها متفردة ميزة إيجاد  التنافسية   أن أي المنافسين، على   المؤسسة تتفوق 
 .(68) اآلخرين المنافسين عن ومتميزة فريدة المؤسسة تجعل التنافسية الميزة

 

 والتي العالمة، أو المنتج  بها يتصف التي الصفات  أو الخصائص  مجموع هي التنافسية والميزة     
 . (69)  المباشرين منافسيها على التفوق  بعض  للمؤسسة تعطي

 

 أو ،منتجلل قيمة إضافة أو ابتكار عن عبارة :التنافسية الميزة أن يتضح  السابقة التعاريف خالل ومن     
 . السوق  في المنافسين على تتميز  الشركة تجعل ة،خدمال

 

 : التنافسية الميزة أهمية
 

 خالل من  ،السوق  في قوية مكانه الحتالل المنظمة توجه نحو ايجابيا   مؤشرا   التنافسية ُتعد الميزة     
 من السوق   تحديات  لمجابهة  الرئيس السالح تمثل كما منافسيها، من سوقية حصة أكبر على  حصولها

 مهما   معيارا   عد تُ   كما والمستقبلية، الحالية الزبائن احتياجات  تلبية على التنافسية مقدراتها  تطوير خالل
 .(70) غيرها من الناجحة المنظمات  لتحديد 

 

 :(71)وهناك من يرى أن أهمية الميزة التنافسية تكمن فيما يلي
 

والئهم (1 وتضمن  احتياجاتهم  تلبي  للعمالء  قيمة  في  ،  خلق  المؤسسة  وصورة  سمعة  تحسن  وتدعم 
 أذهانهم. 

العمالء (2 إلى  المقدمة  والخدمات  السلع  في  المنافسين  عن  االستراتيجي  التميز  إمكانية    ،تحقيق  مع 
 التميز في الموارد والكفاءات المنهجية في ظل بيئة شدة التنافسية.

 وكذا ربحية عالية للبقاء واالستثمار في السوق. ،تحقيق حصة سوقية للمؤسسة (3
 

في ظل التحديات   ،ويمثل امتالك وتطوير الميزة التنافسية هدفا  استراتيجيا  تسعى المؤسسات لتحقيقه     
شديدة للمناخ االقتصادي الجديد، إذ ينظر للميزة التنافسية على أنها قدرة المؤسسة على تحقيق  التنافسية ال

المنتج من  عليها  الحصول  يمكن  التي  القيمة  أو  المستهلك  العالية،  حاجات  الجودة  وبالتالي فهي    ،مثل 
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والتكنولوجية والبشرية  المالية  األصول  لمجموعة  للعمال  ،استثمار  قيمة  إنتاج  احتياجاته  بهدف  تلبي  ء 
 .(72) والتميز عن المنافسين

 

 أهداف الميزة التنافسية: 
 

 :(73) اآلتيةتسعى المؤسسات إلى خلق ميزة تنافسية لتحقيق األهداف 
 

 

"موتوروال"   (1 شركة  مثل  جديدة،  تسويقية  فرص  الهاتف    Motorolaخلق  بابتكار  قام  من  أول  تعد 
 المحمول. 

جديد   (2 تنافسي  مجال  العمالءدخول  من  جديدة  نوعية  مع  التعامل  أو  جديدة  سوق  نوعية    ،كدخول  أو 
 جديدة من المنتجات والخدمات.

بلوغها (3 المؤسسة  تريد  التي  لألهداف  جديدة  مستقبلية  رؤية  في    ،تكوين  ترغب  التي  الكبيرة  وللفرص 
 اقتناصها. 

 

 (:74) لألهداف السابقة وتتمثل في اآلتي باإلضافة إلى أهداف يمكن اعتبارها مكملة
 

 كثافة الغنى والسعي لتحقيقه. (1
 اإلتاحية شبة الكاملة والفورية. (2
 العرض المكافئ للطلب والمساوي له. (3
 التحول من االحتفاظ بالثروة إلى بناء الثروة.  (4
 خرين.آلاالنفتاح الواسع على ا (5
 التوغل في السوق العالمية.  (6
 لمي.تشجيع البحث واالكتشاف الع (7

 

 :التنافسية الميزة خصائص
 

فعال     بشكل  وإدارتها  المؤسسية  والكفايات  والقدرات  المصادر  على  التنافسية  الميزة  ولها    ،تعتمد 
 :(75) كاألتيخصائص مهمة وهي 

 

 المدى على وليس،  الطويل المدى على السبق المؤسسة تحقق أن بمعنى ومستدامة مستمرة تكون  أن (1
   .فقط القصير

 وهذه ،مختلفة زمنية فترات  في مقارنتها أو بالمنافسين  مقارنة بالنسبية  تتسم التنافسية الميزات  إن (2
 .التحقيق صعب  مطلق إطار في الميزات  فهم تجعل الصفة

 جهة من المؤسسة الداخلية وموارد وقدرات ،جهة  من الخارجية البيئة معطيات  وفق متجددة تكون  أن (3
 .أخرى 
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التغيرات  وفق ،ويسر بسهولة بأخرى  تنافسية ميزات  إحالل يمكن بمعنى مرنة تكون  أن (4  اعتبارات 
 جهة أخرى.  من المؤسسة وجدارات  وقدرات  موارد  تطور أو ،الخارجية  البيئة في الحاصلة

في   المؤسسة  تريد   التي،  والنتائج  األهداف  مع  التنافسية  الميزات   هذه  ستخداما  يتناسب   أن (5   تحقيقها 
 . والبعيد  القصير المديين

 

 :التنافسية الميزة أبعاد
 

 احتياجات   تغيرت   حيث   المنظمات،  فيها   تنشط  التي  البيئة  وتطور  بتغير  التنافسية  األبعاد   تغيرت   لقد      
 بدأت   وبعدها  للتميز،  رئيس  كبعد   التكلفة  عامل  تقليل   على  تعتمد   المنظمات   كانت   السابق  ففي  الزبائن،

  على   اعتمادا    عالية  بجودة  وخدمات   منتجات   بتقديم  المنظمات،  باقي  عن  تميزها  جديدة  طرق   عن   تبحث 
 :(76)  يف والمتمثلة التنافسي، التميز لتحقيق  التنافسية األسبقيات  البعض   يسميها كما أو جديدة، أبعاد 

 

  بيع   بهدف لتحقيقه،  عامة المنظمات   تسعى  الذي  األول   التنافسي  البعد   األقل  التكلفة  ُبعد   يعتبر   :التكلفة  -
 .السوق  على  بالسيطرة لها يسمح  مما األرباح وتعظيم منافسيها، مع مقارنة األسعار بأقل  منتجاتها

 والمعايير  للمواصفات   للمنتج  التصميم  خصائص   توافق  مدى  على  الجودة  مفهوم  يرتكز  :الجودة  -
  بالمنافسين   مقارنة  األقل  والسعر  ،العالية  الجودة  ذات   المنتجات   نحو  عادة  ينجذبون   فالزبائن  بها،  المعمول
 .(77) للمنظمة

  أصبحت   واالتصال،  اإلعالم   مجال   في  المتسارعة   التكنولوجية  والثورة  المتزايد   لالنفتاح  نظرا    :المرونة  -
  والتنويع،   التغيير  في  الزبائن  رغبات   ازدادت   حيث   األسواق،  في  بالغة  أهمية  ذا  تنافسيا    بعدا    المرونة

  رضاهم   مدى  مع  مزاوجة  ، العمالء  طلبات   في  للتغيرات   المنظمة  استجابة  مدى  أنها  على  تعرف  فالمرونة
 . التسليم عن

  عصر  في  بها  يهتمون   العمالء  أصبح  التي  األساسية  العوامل  من  الوقت   يعتبر  :التسليم  أو  الوقت  -
  زمن   تقليص :  هي  للعمالء  بالنسبة  الوقت   أهمية   تظهر  التي   النقاط   أهم  ولعل  المتسارعة،  والتغيرات   السرعة 

 .المنتجات  في الجديدة باإلبداعات  أساسا   المرتبطة التطوير وسرعة اإلنجاز، ومدة التسليم،
 

 السوق،  في  تطرح  منتجات   شكل  في  اإلبداعية  لألفكار  الفعلي  التجسيد   في  ويتمثل  :االبتكار  أو  اإلبداع -
 . (78) السوق  في للمنظمة التنافسي الموقع يدعم مما جديدة، إنتاج طرق  أو

 

 الدراسة التحليلية:
 

في تصميم إعالناتها،    CGIقامت الباحثتان بتحليل جميع اإلعالنات المصرية التي استخدمت تقنية     
 وتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم كالتالي: 
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 النموذج األول: 
 

              
 

موضوع  
 اإلعالن 

 * م2021إعالن تايجر 

الجملة  
 اإلعالنية 

 ( مع تايجر األهلي خرج عن السيطرة)

 فكرة 
 

 اإلعالن 

يبدأ اإلعالن بمشهد لمباراة كرة قدم للنادي األهلي مع أحد الفرق المرتدية الزي األزرق ويقوم بالتعليق علي  
المباراة محمد الكواليني، ويظهر في بداية اإلعالن عدد من الالعبين الحاليين للنادي األهلي مثل "وليد سليمان 

رة، ولكن يتمكن الفريق األزرق من تصويب الكرة  وعلي معلول ومحمد الشناوي" والذين يقومون بتمرير الك
ناحية حارس مرمي النادي األهلي، فيظهر الشناوي محاوالً صد الكرة ليتغير شكله فجأة ويتحول إلي الالعب  
)إكرامي الشحات( الحارس التاريخي للنادي األهلي وتظهر عالمات الذهول والفرحة علي الجمهور المتفرج،  

م 2006كل من الالعب الراحل )محمد عبدالوهاب( الذي توفي بأزمة قلبية في عام    ثم يستمر اللعب ويظهر
التدريب   إلي  واتجه  الستينات  أواخر  في  الكرة  اعتزل  الذي  إسماعيل(  )طه  والالعب  التمرينات،  أحد  أثناء 

وهم   والحاليين  القدامي  الالعبين  بين  اللعب  في  تجمع  لمشاهد  اإلعالن  ويعرض  المباريات،  يقومون  وتحليل 
لدي   غامرة  سعادة  عنه  ينتج  مما  هدف  تسجيل  من  اإلعالن  نهاية  في  يتمكنوا  حتي  لبعضهم  الكرة  بتمرير 

األهلي وبطوالته في   "تاريخ  بجملة  المشجع، ويختتم اإلعالن  السيطرة...  ظالجمهور  األهلي خرج عن  هره، 
 تايجر الراعي الرسمي للنادي األهلي". 

 تقنية  توظيف 
CGI 

 تصميم  في
 الفكرة 

 اإلعالنية 

  فظهر  بالحياة،   شبيهة  صور   إلنتاج  بالحاسوب   ومعالجتها  إنشاؤها   تم   رسومات  إلنتاج  CGI  تقنية  استخدام   تم
ً   مازال   كأنه "  الوهاب  عبد  محمد "  الالعب   ظهر  كما  حياته،   في   بها  يلعب   كان  التي  لعبه   طريقة   بنفس   ويلعب   حيا

  في   غاية   جرافيك  بأشكال   الشباب  عمر  في   ا وهم"  إسماعيل  طه "  والالعب "  الشحات   إكرامي "  الالعب   من   كل
 حركاتهم  بنفس  الالعبين  تحريك  وفي ،  للواقعية   محاكاتها  في  الرقمية  التكنولوجيا  هذه  قدرة   وظهرت   اإلبداع،

 . بها المعروفين

 تقنية  نوع 
CGI 

 المستخدمة

  باستخدام   بناؤها  يتم  التي  الصور  أي  Computer-Created Images  تقنية  استخدام  على  االعتماد  تم  
  لكل(  الجرافيك)  الحاسوب   رسومات   برامج  بواسطة   إنشاؤها   تم   بصور   اإلعالن  في   اإلستعانة   وتم   الحاسوب، 

 . اسماعيل( وطه  عبدالوهاب ومحمد  )إكرامي من

 تعليقات  
 

 الجمهور 

  الوحيد   اإلعالن  هذا  ويعتبر  ،طرحه  منذ  الجمهور  بين  هائلة  إيجابية  أفعال  ردود  على  اإلعالن  صلح     
  ظهور  أثار  وقد  اإلعالن،  تفرد  يعكس  مما  عرضه  من  جداً   قليلة  فترة  بعد  النسبة  هذه  على  يحصل  الذي  للشركة
  رؤيته،  عند  غامرة   بسعادة  الجميع  وشعر  كبير  بشكل  الجمهور  عاطفة   الوهاب(   عبد  )محمد   الراحل   الالعب
ً   دوبلير  بوجود  البعض  واعتقد  لم  من  وهناك  جرافيك،  أنه  وعلى  بالنفي  ذلك  علي  أخرون  رد  فيما  له  شبيها
  يوجه   البعض   جعل   مما  ، الملعب  في   عليها  المتعارف   طريقته   بنفس  يعدو   وهو   رؤيته  عند  وبكي   نفسه  يتمالك
 بهذه  اإلعالن  أخرجت   التي  تنفيذه  وتقنية  اإلعالن  فكرة   ولصاحب   به   الجمهور  لتذكير  للشركة   شكر   رسالة 

ً  نبهارهماو )إكرامي( الالعب  برؤية إعجابه الكثير أبدي  كما الصورة،   وهو  إسماعيل(  )طه  الالعب  برؤية أيضا
 باألبيض  اإلعالن  في  ظهوره   يفسر  ما  وهذا  الستينيات،  في  الكرة  لعب  أعتزل   ألنه  الصغير   السن  ههذ  في

  مثل  اآلخريين  الالعبين  بعض  ظهور   لعدم   نظراً   الشركة   إلي   اللوم   بتوجيه   البعض  قام   ذلك   ومع   واألسود، 
 اإليجابية   الجمهور  تعليقات  ومن  الذهبي،  الجيل   العبي  من  وبعض  البطل(   وثابت  تريكة  أبو  ومحمد  )شوبير
 وهنا   عليهم،  تأثيره  ولمدى  لإلعالن  المتفردة  بالفكرة  إلعجابهم  نظراً   المنتج  سيشترون  بأنهم  شارتهمإ  األخرى 

ً   أثرت  بطريقة   وتاريخه  األهلي  النادي  جماهيرية  وظفت  الشركة  أن  يظهر   ، الجمهور  علي  كبير  بشكل   عاطفيا
 .المنتج يفضل  الجمهور تجعل لكي ،بالمنتج األهلي للنادي  الذكريات هذه ربط  خالل  من
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 النموذج الثاني: 
 

        
 

 

موضوع  
 اإلعالن 

 * (م2021 دياب  وعمرو  بيبسي وأكتر سنة  20) إعالن

الجملة  
 اإلعالنية 

 ( يا أنا يا أل )أغنية 

 فكرة 
 

 اإلعالن  

ذهن  )الحنين إلى الماضي( من خالل استرجاع ل  استحضار حالة من النوستالجيا  تقوم فكرة اإلعالن على 
المشاهد لالمشاهد   دياب    قطات ألشهر  الفنان عمرو  كليبات  التي    القديمة،من  الشكل والطلة  بنفس  ليعود 

مشاهد المختلفة  ال  الذي ظهر في بعض   ،فيالدوبلير حسام مصط، وساعده في ذلك وجود  فاجأت الجمهور
 . عدد من الكليبات القديمة ل

بداية اإلعالن يظر مشهد لعمرو دياب      الجديدففي  يفتح علبة ويضع عطره  بداية  ه  إن ، حيث  وهو  في 
دياب    رواختار عم  ثم  ،باسمه، وشهد اإلعالن أول ظهور للعطر  أطلق عمرو دياب عطراً   م2020أكتوبر

على الرغم من أن جسده مرسوم عليه أكثر   ،بنه "عبد هللا" خالل اإلعالنإأن يظهر التاتو الذي يحمل اسم 
والشكل الذي  ظهر دياب بأكثر من "لوك" في اإلعالن ليعيد لألذهان أعماله الشهيرة والناجحة  و  .من تاتو
 بلوك مميز وبصمة خاصة.  وقتها ظهر به

في آخر لقطات اإلعالن يظهر دياب مع دوبليره من أمام الجراج الذي ظهر في فيلمه "آيس كريم في       
ً عام  29جليم" وهو نفس المكان الذي تم تصوير الفيلم فيه في المعادي قبل   ، وكانت مدة عرض اإلعالن  ا

 دقيقة.  1:27

 تقنية  توظيف 
CGI 

 تصميم  في
 الفكرة 

 اإلعالنية 

، وذلك من خالل  ليظهر عمرو دياب في شبابه وكأنه شخص حقيقي في الفيديو  CGIتم استخدام تقنية      
ليصبح أكثر شبهاً للفنان عمرو دياب في كليباته القديمة باستخدام برامج الحاسوب،    تعديل شكل الدوبلير

"ليلي نهاري" و"كمل كالمك"    عمرو دياب القديمة وهي  ألبومات   خالل عرض امشهدً   12وظهر ذلك في  
ي  و"تملي معاك" و"أنا عايش" و"نور العين" و"بالش نتكلم في الماضي" باإلضافة إلى فيلم "آيس كريم ف

 ."ليمج

 تقنية  نوع 
CGI 

 المستخدمة

تقنية استخدام  إل  Rendered Images  تم  تشير  األساسية  ى ألنها  الصور  من  المشتقة  تم  الصور  وقد   ،
 ليصبح أكثر شبهاً للفنان عمرو دياب في شبابه.  توظيف تلك التقنية من خالل التالعب في شكل الدوبلير

 تعليقات  
 

 الجمهور 

فكرة       مع  والترحيب  التفاعل  من  المستخدمة  اإلعالنبالرغم  الجديدة  استرجع    ،والتقنية  وأنه  خاصة 
  ، إال أن الفيديو قد أثار الجدل واالنتقادات من قبل الجمهور ؛السابقة الفنان عمرو دياب ذكريات أهم أعمال
لتعديل الصور وتركيب وجهه    تقنياتن بأن الفيديو ال يليق بتاريخ عمرو مع استخدم  وحيث اعتبر المتابع

 . ليظهر في مراحل مختلفة من عمره 
  الجرافيك في   ورأى بعض رواد مواقع التوصل أن الهضبة ظهر بشكل غير كل مالمحه، وأن أعمال     

  ، بل اإلعالن كانت زائدة عن الحد المطلوب، مما جعل مالمحه تبدو فجة ومختلفة عن المالمح المألوفة له
 . اعتبر البعض على سبيل السخرية أن شكل عمرو خالل الفيديو يدعو للخوف بسبب تغير مالمحه 

راضًي بعض      يكن  لم  واعت   االجمهور  اإلعالن  في  المستخدم  الجرافيك  جمال  عن  أنه قضى على  بروا 
له  .فكرة اإلعالن الشهير صورة  الساخر  السخرية من اإلعالن حيث نشر عمرو وهبه  الجمهور  وتوالى 

 د". بتطبيق سناب شات مع فلتر الذي يحول شكله لطفل مع التعليق"إعالن عمرو دياب الجدي 
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 النموذج الثالث:

        
 
    

موضوع  
 اإلعالن 

 *مMienta 2021ميانتا  شركة عالن إ

الجملة  
 اإلعالنية 

 ( لو كل أجهزتك ميانتا مش هتحسي بشغل البيت)

 فكرة  
 

 اإلعالن 

ميانتا    ماركة  الكهربائية  األجهزة  من  مجموعة  اإلعالن  من    تعمليعرض  مساعدة  أي  دون  تلقائياً 
شخصيات اإلعالن باستخدام بعض الخدع البصرية، فيبدأ اإلعالن بسيدة تقوم بتنظيف السجاد باستخدام  

المكنسة تعمل بمفردها وتقوم هي    ى نر لثم يرن جرس المنزل فتترك العمل وتذهب،    ،المكنسة الكهربائية
الذي   (Kitchen Machine)وبجانبها محضر الطعام أخر لسيدة داخل المطبخ  امشهدً  ىبالتنظيف، ثم نر

المالبس   وفرد  بكي  تقوم  التي  بالبخار  المكواة  تظهر  ثم  منها،  مساعدة  أي  دون  الطعام  بتحضير  يقوم 
كل تظهر  كما  إل  بمفردها،  مباشرة  والبطاطس  اللحم  منهما  يخرج  والتي  والمقالة  الشواية  الطبق،    ىمن 

أجه كل  "لو  بجملة  اإلعالن  عويختتم  للداللة  البيت"  بشغل  هتحسي  مش  ميانتا  الراحة    لى زتك  مدي 
 والرفاهية التي تسببها اقتناء أجهزة ميانتا. 

 توظيف تقنية 
CGI 

 تصميم  يف
 الفكرة 

 اإلعالنية 

تقنية   توظيف  اإلعالن  CGIتم  في  البصري  الخداع  جعل    ،لتحقيق  في  البصرية  المؤثرات  باستخدام 
بمفردها تعمل  الكهربائية  حقيقية  ى حت   ، األدوات  بأنها  للمشاهد  أحد،  ،  يظهر  من  مساعدة  دون  وتعمل 

لكي تسمح بوضع كل التصورات الخيالية    ،ومكنت هذه التقنية الرقمية من التعديل في المشاهد المصورة
 نهاية بشكل يبهر الجمهور. ولكي يظهر في ال  ،عالنواالبتكارية داخل اإل

 نوع تقنية 
CGI 

 المستخدمة

االعتماد   تقنية    علىتم  إل  Rendered Imagesاستخدام  تشير  الصور    ىألنها  من  المشتقة  الصور 
ببرامج الحاسوب  مع االستعانة    ،صور حقيقية لألجهزة الكهربائيةتم استخدام  األساسية، وفي هذا اإلعالن  

 عالن وكأنها تعمل بمفردها.لكي تظهر في اإل ،البصرية لتحريكهاواستخدام المؤثرات 

تعليقات  
 الجمهور 

الجمهور  أ األإبدي  من  الشديد  واستغرابهم  باإلعالن  وعجابه  تلقائي،  بشكل  تعمل  التي  نهالت  اجهزة 
و"ميانتا  خفى"،اإل   ة "ميانتا البسه طاقي   عالن فمنهم من علق قائالً فكرة اإل  ى التعليقات بشكل كوميدي عل

المنزل   الراحة من أعمال  بأنه سيشتري منتجات ميانتا حتي يضمن  بعفاريتها"، وهناك من علق مازحاً 
 الشاقة. 
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 النموذج الرابع:
 

       
 

 موضوع
 اإلعالن 

 *م2021إعالن حفاضات بوني  

 ة لالجم
 اإلعالنية 

 مهما عمل( )مع بوني مرتاح 

 فكرة 
 

 اإلعالن  

التوقيت    نفس  في  إعالنات  ثالث  بعمل  بوني  شركة  حيث    ، قامت  المضمون،  نفس  لها  كلها  كانت 
باستخدام حفاضات بوني، وقد قامت    ان عن راحتهمان مثل الكبار ويعبرااعتمدت على تقديم طفلين يتكلم

الفكرة   نفس  واستخدام  جهينة،  شركة  إعالن  بتقليد  بوني  يتكلمون  شركة  الرضع  األطفال  جعل  في 
 ثانية.  25ويعبرون مثل البالغين، وجاءت مدة كل إعالن 

تقنية   توظيف 
CGI 

 تصميم  في
 الفكرة 

 اإلعالنية 

األطفال الرضع يتكلمون ويعبرون ويضحكون مثل    في اإلعالن من خالل جعل   CGIتم توظيف تقنية    
م، إال أن شركة بوني استخدمتها لما  2016إعالنات جهينة  البالغين، بالرغم من استخدام تلك التقنية في  

 لها من جذب ولفت أنظار الجمهور. 

نوع تقنية  
CGI  

 المستخدمة

المقدمة(   )الصور  تقنية  استخدام  األطفال  Rendered Imagesتم  شكل  تعديل  خالل  من  وذلك   ،
 وجعلهم يتكلمون ويعبرون بوجههم وأيديهم مثل البالغين. ، باستخدام الحاسوب

تعليقات  
 الجمهور 

فقد استخدمتها شركة   ،ألنها لم تكن جديدة عليهم ،لم يعلق الجمهور على التقنية المستخدمة في اإلعالن   
  الصغار يعشقون مشاهدة اإلعالن وأنهم  ءهمجهينة من قبل، ولكن جاءت بعض التعليقات توضح أن أبنا

حول   الجمهور  تساؤالت  التعليقات  أغلب  جاءت  كما  جداً،  تواجدها  أ يحبونه  وأماكن  الحفاظات  سعار 
 والعروض الموجودة عليها.
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    النموذج الخامس:
    

                 
 

موضوع  
 اإلعالن 

 * مTornado 2020 شركة تورنيدوعالن إ

الجملة  
 اإلعالنية 

 ( تورنيدو بالعربيمن غير لف ودوران )

 فكرة  
 

 اإلعالن 

و   رجل  بدخول  اإلعالن  إلاميبدأ  ويقابلهم   ىرأة  األجهزة،  بعض  لشراء  كهربائية  أدوات  بيع  محل 
التي   األجهزة  مواصفات  عن  مستفسراً  المعهودة  بكوميديته  هنيدي"  "محمد  النجم  وهو  الفرع  مدير 
بذكر   السيدة  تقوم  ثم  التليفزيون،  جهاز  في  يريدها  التي  المواصفات  بذكر  الرجل  فيبدأ  يريدونها، 

تها المنزلية مثل الغسالة والثالجة والميكروويف والخالط والتكييف، المواصفات التي تريدها في أجهز
الكوميديا والفكاهة للفنان محمد هنيدي    ،وكل ذلك في إطار من  المشاهد  مع االستعانة بمجموعة من 

وهو يقوم بالغناء وبتوضيح مزايا المنتج من خالل الرقص والغناء، ويختتم اإلعالن بقوله: "من غير  
 لعربي تورنيدو". لف ودوران با

 توظيف تقنية 
CGI 

 تصميم  يف
 الفكرة 

 اإلعالنية 

نتاجها بواسطة الحاسوب  إتم    ،من خالل دمج صور افتراضية   CGIتقنية  تم االعتماد علي استخدام    
وتركيبها معاً في مشهد واحد إلخراج صورة إعالنية رائعة تهدف    ، مع صور واقعية أو لقطات حية

قناع المشاهد، ويظهر ذلك جلياً في مشهد ظهور الفنان محمد هنيدي وهو داخل الغسالة أو جالساً  إ  ىإل
داخل جهاز الميكروويف أو داخل الخالط الكهربائي، أو حتي عندما يغني وبجانبه الدب القطبي وهو  

 يرقص. 

 تقنية نوع 
CGI 

 المستخدمة

  داخل اإلعالن، حيث تم انشاء رسوم جرافيكية   Computer-Created Imagesتم استخدام تقنية    
لالعبي كرة قدم يقومون بالعراك امام التلفاز وبرمي أشياء دون أن يحدث له شيء، أما بقية المشاهد  

تقنية   استخدام  علي  فيها  االعتماد  فتم  اإلعالن  في  م  Rendered   Imagesفي  التالعب  خالل  ن 
 مع الدب.  هو عن طريق رقص أالصور وظهور الفنان محمد هنيدي داخل األجهزة الكهربائية 

   تعليقات
 

 الجمهور 

في  القي اإل  الفريدة  الفنان محمد هنيدي وبلمسته  دم  بخفة  وأشادوا  الجمهور  لدي  كبيراً  نجاحاً  عالن 
بأنه   البعض  ذكر  كما  واأللوان  إ اإلعالن،  الصور  لجودة  نتيجة  وألطفالهم  لهم  جداً  محبب  عالن 

إل باإلضافة  فيه  اإل  ىالمستخدمة  أخر  في  الدب  وغير  رقصة  ظريفة  لمسة  اعتبروها  والتي  عالن 
اإل فكرة  بأن  التعليقات  أشادت  كما  وطالب تقليدية،  الروعة  غاية  في  كانت  بمعرفة    عالن  البعض 

 . طلقوا عليهم الجنود المجهولة في اإلعالنأصاحب فكرة اإلعالن ومخرجه والذين 
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 النموذج السادس: 
 

               
 

موضوع  
 اإلعالن 

 * مOrange 2019 أورانج شركة إعالن 

الجملة  
 اإلعالنية 

 ( يشت العقل تخلي..   نت غير من القعدة)

 فكرة  
 

 اإلعالن 

تقدمها شركة اإلعالن    يتناول    التي  الجديدة  اإلنترنت  باقات  أحداث    عرض إلحدى  وتدور  أورانج، 
  ىاإلعالن داخل أحد محالت بيع الحيوانات األليفة، ويظهر الفنان "علي ربيع" يشاهد فيلم كارتون عل

نزعاج ويبدأ في  تظهر له رسالة أن الباقة تم استهالكها بالكامل ويتوقف الفيلم، فيشعر باإل  ىهاتفه حت 
حيوانات الموجودة في المحل مثل البومة والقطة  الدخول في حالة من الملل والتي بسببها يتخيل أن ال

قعدتي من غير نت خلت  "والكلب والقرد والسلحفاة تتحدث إليه وتنصحه بتغيير الباقة، فيغني قائالً:  
ورشيقة،   فكاهية  بحركات  الحيوانات  معه  وترقص  والغناء  بالرقص  يبدأ  ثم  ويشت"،  يسيح  عقلي 

  دون  به  يشعر   الذي  والفراغ   به  الخاصة   اإلنترنت  باقة  تهيتن   حينما  للعميل،  يحدث   ماويعكس اإلعالن  
   .ترفيه  أو تواصل 

 تقنية  توظيف 
CGI 

 تصميم  فى
 الفكرة 

 اإلعالنية 

استخدام  تم    الحيوانات  CGI   تقنية االعتماد علي  كبيرة من  في اإلعالن من خالل جعل مجموعة 
بالتحدث والرقص مع نجم اإلعالن علي ربيع،   تقوم  التقنية بشكل رائع من  األليفة  وتم توظيف هذه 

و الحيوانات  شفاه  تحريك  حت إ خالل  والحواجب  العيون  حركة  مثل  الوجه  تعبيرات  تظهر    ى ظهار 
اإل مثل  تماماً  تتحدث  وكأنها  إلالحيوانات  باإلضافة  ترقص    ى نسان،  الحيوانات وجعلها  تحريك جسم 

 بطريقة تتميز باإلبداع وبحركات ال تصدق. 

 تقنية  نوع 
CGI 

 المستخدمة

تقنية   استخدام  علي  االعتماد  إل   Rendered Imagesتم  تشير  الصور    ىألنها  من  المشتقة  الصور 
نشاء أو بناء صور باستخدام الحاسوب، ولكن تم استخدامه إلجراء  إ ، وفي هذا اإلعالن لم يتم األساسية

حقيقية ثم التالعب في تعبيرات وجوههم وفي  تم االستعانة بحيوانات  الصور األصلية، ف  ىتغييرات عل
 حركة الفم وحركات الجسم باستخدام هذه التقنية. 

 تعليقات  
 

 الجمهور 

ما جعله  م  الفريدة  هلتقنيت   نتيجةهائل من الجمهور    تفاعل  ى والقمشاهدات كبيرة  بعدد    حظي اإلعالن
في أقل    "فيسبوك"تخطى المليون مشاهدة على صفحة شركة أورنج على موقع التواصل االجتماعي  ي 

في    24من   رئيسيًا  سببًا  كان  والكوميدي  الساخر  ربيع  على  أسلوب  وبالطبع  عرضه،  من  ساعة 
عل  ىأثن   كما  النجاح، كانت   عالناإل  فكرة  ى الجمهور  اإل  رائعة،  من  أكثر   بأنها  من  وأن  مبدع  عالن 

والموسيقىة  ناحي  واأللوان    وذلك  عالناإل  مجال  في  كبير  تطور   حدث  نه أ  البعض   ىورأ   التصوير 
 . مصري  عالنإ فضلأ  بأنه علق من وهناك  فيه،  ناطقة حيوانات ظهور  بفكرة
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 النموذج السابع:
 

     
  

موضوع  
 اإلعالن 

 *م2017عالن طحينة البوادي إ

الجملة  
 اإلعالنية 

 ( مايتاكلش يتاكلاللي )

 فكرة  
 

 اإلعالن 

تدور فكرة اإلعالن حول مجموعة من القطط تشرح معاناتها في عدم توفر بواقي الطعام التي كانوا    
وذلك بسبب ظهور طحينة البوادي التي جعلت اإلنسان يأكل العظم والجلد نتيجة    ،يجدونها في السابق

القطط، ويختتم اإلعالن بمشهد لعلبة طحينة البوادي    للذة طعمها، وال يترك أي بواقي طعام لتتناولها
 ألنه كان السبب وراء ما حدث لهم.  ،تقوم القطة بركلها نظراً لغضبها من المنتج

 توظيف تقنية 
CGI 

 فى تصميم 
 الفكرة 

 اإلعالنية 

الموجودة في اإلعالن عل   القطط  التقنية من خالل جعل  تتحدث  شكالها  أختالف  ا  ىتم استخدام هذه 
طار  إ الجمهور في    ى ويقوم بتوصيل رسالة ما إل  ،الكاميرا  ى كل قط موجهاً وجهة إل  يظهر كالبشر، و

التقنية واضح جداً  الفكاهة، وتوظيف هذه  فم  إمن خالل    ،في اإلعالن  من  تغييرات في حركة  حداث 
 حركة األذن والرأس أيضاً لتدعيم عملية التعبير.  ىلإالقطط وكأنها تتحدث باإلضافة 

 نوع تقنية 
CGI 

 المستخدمة

تقنية   استخدام  علي  االعتماد  إل   Rendered Imagesتم  تشير  الصور    ىألنها  من  المشتقة  الصور 
ولكن مع التالعب باستخدام برامج الحاسوب في    قطط حقيقيةتم استخدام  ، وفي هذا اإلعالن  األساسية

 . عالن بتلك الصورة إلذن لتظهر في األحركة الفم وا

 تعليقات 
 

 الجمهور  

عالن، حيث اعتبروا أن فكرة جعل القطط تتحدث في  عجابه الشديد بفكرة اإلإعبر الجمهور عن     
جداً اإل مضحكة  إل  ،عالن  الناحية    ىباإلضافة  من  مكلف  غير  اإلعالن  في  بالقطط  االستعانة  أن 
البعض أن    ىعجابه باإلعالن، كما رأإنتاجية، وهناك من علق بأنه سوف يشتري الطحينة بسبب  اإل

الشارع قطط  حال  تدهور  عن  وهي  هامة  رسالة  يطرح  والرفق    ،اإلعالن  للتعاطف  والدعوة 
 بالحيوانات واالهتمام بها. 
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 النموذج الثامن:
 

            
 
 
 
 

 موضوع
 اإلعالن 

 *م2016عالن شركة جهينة إ 

 )إعالن الدوندو(   اإلعالنية  ة لالجم

 فكرة 
 

 اإلعالن 

تقوم فكرة اإلعالن على ثالثة أطفال رضع يتحدثون كالكبار مع بعضهم البعض بشكل مضحك       
لألطفال األلبان  منتجات  عن    ، لتسويق  فُطم  ألنه  أحدهم  بكي  حيث  الرضاعة،  بعد  ما  سن  في 

إعالنات   عدة  عرضت  جهينة  شركة  "الدوندو"،  ب  اإلعالن  أسماه  ما  وهو  أمه،  من  الرضاعة 
اإلعالن انتشر بشكل أكبر بسبب المصطلح الذي استخدمه اإلعالن، وفي نهاية    ولكن هذا ،لألطفال

اإلعالن يظهر صوت المعلن يقول "عايز تكبر يا بيبي حليب جهينة الحليب رقم واحد في مصر"،  
 وكانت مدة عرض اإلعالن نصف دقيقة. 

تقنية   توظيف 
CGI 

 تصميم  في
 الفكرة 

 اإلعالنية 

تقنية       الكبار  ة اإلعالن من خالل جعل أربعفي    CGIتم توظيف  يتكلمون مثل    ، أطفال رضع 
و تعبيرات  إلى  التقنية  جوههباإلضافة  أن  إال  اإلعالن  بساطة  من  فالبرغم  أيديهم،  وحركات  م 

م، والتي  2016المستخدمة جعلته ملفتاً ومميزاً بين جميع اإلعالنات التي أُذيعت في شهر رمضان  
 فال يتكلمون مثل الكبار. تدل على مدى اإلبداع في جعل أط

نوع تقنية  
CGI  

 المستخدمة

، وذلك من خالل تعديل شكل األطفال  Rendered Imagesتم استخدام تقنية )الصور المقدمة(     
باستخدام الحاسوب وجعلهم يتكلمون ويعبرون بوجههم وأيديهم مثل البالغين، مما يدل على براعة  

 .التقنية

 تعليقات 
 

 الجمهور 

التقنية  يرى       أهمها  جهينة،  إعالن  نجاح  وراء  عديدة  عوامل  هناك  أن  الجمهور  من  عدد 
أطفاالً  جعلت  والتي  ويعبرونرضع    المستخدمة  مرة    يتحدثون  أول  التقنية  وهذه  البالغين،  مثل 

واحدة غير   كلمة  االعتماد على  في  اإلعالن  ذكاء مصمم  إلى  بالإلضافة  اإلعالنات،  في  تستخدم 
اإلعالن  (الدوندو )متداولة   فيحقق  بالتأكيد  معناها  عن  سيتساءل  الجمهور  أن  موقنين  تشاراً  ان ، 

      واسعاً. 

بشكل    انتشر فإنه    به،   بسبب المعلومات المغلوطة ورغم بعض االنتقادات التي طالت اإلعالن        
حديث الموسم، باإلضافة إلى العديد من الكوميكس على مواقع التواصل    كبير، حيث بدت إفيهاته

االجتماعي التي تناولت الفكرة، كما حقق اإلعالن أعلى نسبة مشاهدة بين إعالنات رمضان رغم  
 قرار إيقافه من حماية المستهلك. 
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 النموذج التاسع:
 

          
 

      

  *استكماالً لحملتها )يال نكمل لمتنا(م، 2015إعالن بيبسي وشيبسي رمضان  اإلعالن  موضوع

 خيوط من نور تجمعنا()  اإلعالنية  ة لالجم

 فكرة 
 

 اإلعالن  

فترات سابقة     لرمضان في  الجميلة  الذكريات  استعادة  فكرة اإلعالن على  حيث كانت    ؛ تقوم 
وعلى جلسات رمضان الدافئة، في حين أن التكنولوجيا في العصر    ،العائلة تجتمع على اإلفطار

الشمل و لم  الدف، وهدف اإلعالن هو  قد قضت على هذا  اللمة. وجاء اإلعالن  ا الحالي  ستعادة 
مك عام  كطرح  منذ  باطالقها  الشركة  قامت  لحملة  فكرة  2013مل  تكرار  يتم  الثاني  وللعام  م، 

وكان  لمتنا"،  نكمل  "يال  على  تأكيد  في  الراحلين،  بالنجوم  واالستعانة  للماضي،  مدة  الحنين  ت 
ونصف دقيقتين  اإلعالن  نيللي، ،  عرض  النجمة  الجميل:  الزمن  نجوم  من  اإلعالن  في  وظهر 

الراحل فؤاد المهندس، والراحل عبد المنعم مدبولي، والراحل أحمد مظهر،  والنجم سمير غانم، و
في مقابل    والراحلة صباح، باإلضافة إلى "بوجي وطمطم" و"فطوطة" وثالثي أضواء المسرح،

الثالثي    5ظهور   وهم:  شباب  فهمي)فنانين  وأحمد  ماجد،  وهشام  إلى  ،  (شيكو،  هيثم  باإلضافة 
وهو من  ي، ومن نجومنا الالمعين ظهر الفنان حسين الجاسمي،  أحمد زكي، والفنان محمد هنيد

 قام بأداء أغنية اإلعالن. 
 

السينمائية    أفالمهم  أشهر  من  راحلين  لنجوم  بلقطات  اإلعالن  في  االستعانة  عدد    ،تم  وكان 
سبع بها  المستعان  )  ة األفالم  وهي  غرامية،أفالم  النفاق،  مطاردة  حبيبي،  أونكل  أرض   زيزو 

 يوم في السجن(.  30في مهمة رسمية،  4شادر السمك،  األيدي الناعمة،

تقنية   توظيف 
CGI 

 تصميم  فى
 الفكرة 

 اإلعالنية 

تقنية      توظيف  في  من خالل    CGIتم  ودمجها  راحلين  لنجوم  أفالم  من  المشاهد  بعض  قص 
مقاربة للحجم الواقعي لألشخاص المشاركين في اإلعالن؛ وذلك    ،مقاطع اإلعالن بنسب صحيحة

بأبطال   التذكير  إلى  باإلضافة  الحقيقية،  الرمضانية  بالروح  تحتفل  مترابطة  قصة  خلق  بهدف 
 السينما المصرية من العصر الذهبي. 

 

هيثم هو ترحيب الفنان الراحل أحمد ذكي بأبنه    CGIوكان أبرز المشاهد التي استعانت بتقنية     
الفنان سمير   باإلضافة إلى رقصة تجمعهم، والتي كانت من أكثر المشاهد جذباً، وأيضاً رقصة 

عبد  والفنان  المهندس  فؤاد  الراحل  للفنان  ومشهد  فطوطة،  فوازير  من  والمأخوذة  المنعم    غانم 
 مدبولي من الفيلم مطاردة غرامية. 

  CGIنوع تقنية 
 المستخدمة

تقنية    استخدام  تقنيات    Rendered Imagesتم  أنواع  أحد  تحويل  CGIوهي  تعني  والتي   ،
يتم إنشاؤها  لقطات لنجوم الراحلين من أفالمهم و تحويل تلك اللقطات إلى صورة ثالثية األبعاد 

لقطات  كأنها  لتصبح  اإلعالن  مشاهد  في  توظيفها  ثم  ومن  بها  والتالعب  الحاسوب،  بواسطة 
 . حقيقية واقعية

 تعليقات 
 

 الجمهور  

المشاهدات       اقترب عدد  فقد  المشاهدين منذ طرحه،  بين  واسعة  إيجابية  لقي اإلعالن أصداء 
لإلعالن على موقع اليوتيوب من المليون مشاهدة في أول يوم من عرضه، كما اعترف الجمهور  

المبذولة بعض    ، بالجهود  هناك  كانت  ولكن  اإلعالن،  تنفيذ  في  المستخدمة  التقنيات  وبراعة 
منهااالنتقادا اإلعالن  والصورة، من خالل حشد    ت على  الصوت  مستوي  "الحشو" على  فكرة 

القديمة المشاهد  من  ممكن  عدد  إلى    ،أكبر  إضافة  ال،  أو  الفكرة  تالئم  كونها  عن  النظر  بغض 
مع إغفال أن اإلعالن ربما كان يحتاج صوتاً مصرياً أصياًل،    ، االستعانة بالفنان حسين الجسمي

بشكل غير مبرر في وسط اإلعالن ودون    ،بضع البالد العربية مشاهد لمعالم وأيضاً إضافة عدة  
ش واضحة ألي  أو    يء،داللة  بنجوم  مرتبطة  ذكريات  عن  يتحدث  للنهاية  البداية  من  فاإلعالن 

 مشاهد ألفالم مصرية.  
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 النموذج العاشر:
 

        
 

 *م2013بيبسي وشيبسي رمضان إعالن  اإلعالن  موضوع

 )يال نكمل لمتنا(  اإلعالنية  ة لالجم

 فكرة 
 

 اإلعالن 

المصريين إلى زمن الفن الجميل، حيث كانت أول سنة تطلق    ةتقوم فكرة اإلعالن على إعاد   
وهدف رائع فيه صفاء الشهر    ،فيها شركتي بيبسي وشيبسي مبادرة "يال نكمل لمتنا" بفكر جديد

ولم شمل األسرة المصرية، وفيها حنين للماضي الجميل،    ، الكريم والعودة إلى العصر الجميل
دقايق ربط فيها لمة العيلة بذكريات رمضان زمان، والعالمات البارزة    3وكان اإلعالن مدته  

في دم سمير غانم  فؤاد، وخفة  وفوازير عمو  نيللي،  استعراضات  فطوطة وسمورة،    فيه مثل 
 .وروعة بوجى وطمطم في رمضان

تقنية   توظيف 
CGI 

 الفكرة  تصميم  فى
 اإلعالنية 

تقنية     استخدام  دوبلير   CGIتم  قام  حيث  الحياة،  إلى  المهندس  فؤاد  الفنان  إعادة  مشابه    في 
للنجم فؤاد المهندس بلبس ماسك لوجه الفنان مهندس، باإلضافة إلى معالجة للشخصية باستخدام  

والتي وظفت بطريقة مذهله، فظهر للجمهور كأن الفنان فؤاد المهندس مازال حياً،    CGIتقنية  
سمير   للنجم  المشابه  الدوبلير  خالل  من  فطوطة  دور  في  البصرية  المؤثرات  استخدمت  كما 

تقنية   باالعتماد على  تكون    CGIغانم،  األلي  بالحاسب  معالجة  واقعية  لقطات وصور  إلنتاج 
 المشاهد معرفة ما إذا كانت حقيقية أم ال.  عالية الدقة ويصعُب على

  CGIنوع تقنية 

 المستخدمة

المقدمة(      )الصور  تقنية  استخدام  تقنيات    Rendered Imagesتم  أنواع  أحد  ، CGIوهي 
وفطوطة(   المهندس  )فؤاد  اإلعالن  للشخصيات  مسبقاً  موجودة  وجود صور  خالل  من  وذلك 

التقنية تلك  باستخدام  األبعادت   ،وبعد معالجتها  ثالثية  إلى صور  الصور  تحويل  تحاكي    ، م  لكي 
 شخصية عمو فؤاد وفطوطة كما كانت في السابق تماماً. 

 تعليقات 
 

 الجمهور 

أول إعالن في حملة "يال نكمل لمتنا"،    اوأنه  ًً ةً للجمهور خاص كرة اإلعالن مبهرة  كانت ف   
حيث يرى الجمهور أن التقنية المستخدمة في ُمنتهى العبقرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى،  
األلوان   وتناغم  باإليجاز  تتصف  التي  الذكية،  اإلعالنات  تصنيف  تحت  بإمتياز  ليندرج 

مث   ،والصورة شخصيات  ظهور  أن  كما  المحددة،  المختصرة  ونيللي  والكلمات  فؤاد  عمو  ل 
من   اإلعالن  أن  يرى  من  فهناك  مذهلة،  بطريقة  الجمهور  جذب  وطمطم  وبوجي  وفطوطة 

نبيل وسامي الحملة هدفها  إلى أن هذه  باإلضافة  الرمضانية،  الذكريات  التي أعادت    ، األعمال 
إلى   الجميل  الفن  زمن  خالل  حملها  التي  الجميلة  ذكرياته  بكل  رمضان  روح  بث  إعادة  هو 

 ب المصري. الشع
 

 

 التنافسي للمؤسسات: تحقيق التميزفي  CGIدور تقنية  
 

التي        لإلعالنات  السابق  التحليل  خالل  تقنية ماستخد من  اتضح    CGI  ت  اإلعالنات  تصميم  في 
يعتمد على اإلبداع والتميز    الدعايةللباحثتين أن   التقليد، عالم  يفهم  واإلعالن عالم ال يعرف الجمود وال 

من   نندهش  يجعلنا  خاص  بإبداع  جديد  تصميم  يوم يظهر  وكل  وبصورة سريعة،  باستمرار  يتطور  الدائم 
فاإلعالن يتميز بأنه فن متجدد ومستمر، لذا تلجأ الشركات الكبرى إلى  ،  طريقة عرض المنتج أو الخدمة

الجمهور تجذب  مميزة  بأفكار  منتجاتهم  لتسويق  اإلعالنات  أفكار  تصميم  في  جهة   ،المختصصين    ومن 
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المنافسة لهم لتنافس الشركات  تتنافس بقوة على صنع  و   ،أخرى  العالم  ماليين الشركات في جميع أنحاء 
 .جذابة يمكنها الوصول إلى الجمهور المستهدف في أقل وقت وبأقل تكلفةأفكار إبداعية 

 

الفكرة  الا     تكون  أن  يجب  وال  الوصول،  صعب  البعض  يتخيله  كما  ليس  واإلبداع  بتكار 
ومبتكرة حتى معقدة مميزة  والفهم  ،تكون  اإلدراك  سهلة  تكون  أن  يجب  الذي    ،بل  الغرض  توصل  لكي 

الف،  ألجله صنعت  تلخيص  المبتكرة في جملة واحدة وهييمكن  الممتنع"ا كرة  حيث تحرص كل   ،"لسهل 
واختالفه    ،ينبهر بسهولة فكرة اإلعالن لذا تجعل الجمهور  ،وخاص بها  ،شركة على الظهور بشكل مميز

اإلعالنات التجارية المبتكرة هي التي نجحت في جذب الفئة المستهدفة، ، و عن طرق اإلعالنات األخرى 
كبيرة اإلعالن فطريقة بصورة  المتلقي  في  في    ،تؤثر  والرغبة  الخدمة  أو  المنتج  قبول  درجة  في  وتؤثر 

 .ها أو العكسئشرا
 

إعالناتها   يجب أن تبرز  ،ولكي تصبح الشركة هي األفضل  ، فالمنافسة بين اإلعالنات قوية وشرسة    
األفكار خالل  من  معها،  ويتفاعل  الجمهور  ليالحظها  اإلعالنات  هذا  والمبتكرة    بين  اإلبداعية  اإلعالنية 

تصويره   الجمهور يتفاعلون معه ويهتمون لمالحظته وأحيانا   يجعل ،لالهتمامإضافة شيء مضحك ومثير ك
"أورنج"ونشره مما يزيد من فاعلية اإلعالن،   شركة  إعالن  ربيع".     Orangeمثل  "علي  أو من  للفنان 

وسيلة   فالتعاون  شريك،  عن  البحث  تكلفةخالل  لتقسيم  وأفضل   اإلعالن ممتازة  جدد،  عمالء  وجلب 
بالشركة الخاص  المنتج  أو  الخدمة  تكمل  التي  هي  لذلك  وشيبسي. الشركات  بيبسي  إعالنات  مثل   ، 

من عمالئها  على  تسيطر  الكبرى  للمنتجات    ،المبتكرة اإلعالنات  خالل  فالشركات  المميز  والتصميم 
 والخدمات الخاصة بهم. 

 

أكده كل  يؤكد على تحقيق مفهوم الميزة التنافسية للشركات    وهذا كله      من "سميث وفالناغان"   والذي 
الميزة التنافسية هي المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة    كتابهم بأن في    )79)(2006)

تزيد عما يقدمه لهم المنافسون، ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسين    ،إنتاج قيم ومنافع للعمالء
الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز، حيث يحقق لهم المزيد من الم نافع والقيم  من وجهة نظر العمالء 

 التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرون. 
 

العالمي،       التجاري  المنافسة وزيادة الصراع  اليوم مع ازدياد حدة  المفهوم في عالم  وتزداد أهمية هذا 
المنافسين في السوق، وبدون هذه  تنافسية يجب أن تميزها وسط أقرانها من  العالم ميزة  فلكل شركة في 

مما يحتم على الشركات المختلفة   سوف تكون الشركة كنسخة مكررة مملة من الشركات األخرى،  الميزة
الوطنية   الشركات  يهم  شك  بال  وهذا  الكبير،  العالمي  السوق  في  جديدة  أرضية  واكتساب  نفسها  تمييز 

 المتطلعة إلثبات تواجدها في كل مكان. 
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 النتائج العامة للدراسة:
 

لقطات عالية الدقة وصور واقعية، ودون مواقع  في اإلعالنات على إنتاج    CGIساعد استخدام تقنية   (1
وتجسيد األبطال في عوالم افتراضية تستطيع نقل الجمهور من الواقع الملموس إلى    التصوير المكلفة،

 عوالم من الصور الرقمية ثالثية األبعاد.  
إعال  (2 أغلبها  أن  اإلعالنات  تحليل  من  استخدم  يتضح  إعالن  أول  وكان  حديثة،  هو    CGIتقنية  نات 

رمضان  إعالن   في  وشيبسي  في   م،2013بيبسي  التقنية  هذه  استخدام  حداثة  مدى  على  يدل  مما 
 اإلعالنات المصرية بالرغم من قدم استخدامها في األفالم األجنبية. 

هناك عدد   (3 أن  اإلعالنات  تحليل  من  تقنية    قليال    ايظهر  باستخدام  إعالناتها  تميزت في  الشركات  من 
CGI  أورنج، البوادي، تايجر، ، بوني،  عن غيرها من الشركات المنافسة وهم )بيبسي، شيبسي، جهينة

 ميانتا، تورنيدو(.
نجحت الشركات عينة الدراسة في تحقيق الميزة التنافسية من خالل توظيف تقنية مبتكرة وهي تقنية   (4

CGI  م، قامت بتكرار التجربة مرة أخرى  2013، فبعد ماوظفتها شركتي بيبسي وشيبسي في رمضان
تتميزان عن غيرهما من الشركات 2015في رمضان   م، نظرا  لنجاح األعالن والذي جعل الشركتين 

 المنافسة.
الطرق  (5 أكثر  فهي  اإلبداعية  اإلعالنات  بتصميم  تهتم  الشركات  جدد  فاعلية بدأت  عمالء  كسب  في 

 .التقليدية اإلعالنات  كثيرا  من وزيادة المبيعات، وفي كثير من األحيان تكون أرخص 
صورته   (6 في  نفسه  الُمنتج  من  أكثر  الُمنتج  عن  اإلعالن  طريقة  في  اإلبداع  يكون  أن  الُممكن  من 

ُمبهرة،   إبداعية  إعالنات  في  للمستهلك  ُمنتجاتها  لتقديم  الشركات  ُكبرى  تسعى  لذلك  الملموسة؛ 
 .بيبسي للمشروبات والمياه الغازية دائم ا ما يكون لها السبق في ذلكPepsi  وشركة

 وابتكار أفكار المألوف عن الخروج طريق عن اإلعالنية الفكرة إثراء في CGI تقنية استخدام ساعد  (7
وهو من المطلوب الفعال المؤثر  الدور تحقيق على تعمل متفردة جديدة إعالنية  إقناع اإلعالن 
 .المتلقي

  التالية  القيام بالخطوة إلى بالمشاهد  تدفع اإلعالنات   هذه أن الجمهور تعليقات  رصد  خالل من اتضح (8
 النفسي والمعرفي التأثير  في اإلعالنات  النوعية من  هذه نجاح مدي يعكس وهذا المنتج، شراء وهي
 .معها تفاعله وفي الجمهور على

 أفعال المشاهدين، ردود  وأثارة المشاهدات  من كبير عدد  بتحقيق اإلعالنات  من النوعية هذه امتازت  (9
 اإلعالنات  إلى أن هناك بعض  التعليقات  أشارت   ولذلك ومتميزة؛ مختلفة بأنها غيرها عن تميزت   كما

 .التقليدية باإلعالنات  ة  مقارن كبير بشكل للنسيان قابلة وغير الجمهور ذاكرة في ظلت  التي
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 توصيات الدراسة:
 

بينها التصميم    ومن  أهدافها،  تحقيق من  تمكنها  جديدة  آليات   وإبداع  ابتكار  المؤسسات   على لزاما    أصبح (1
 . اإلبداعي لإلعالنات 

 والمعزز  االفتراضي  الواقع منها   ،مثل هذه التقنيات الحديثة  ى إجراء المزيد من البحوث والدراسات عل (2
مع توافر   ،نتاج الصورة اإلعالنية بأقل اإلمكانيات الممكنةإ التي تساعد في  ؛ و ذلك غير وما والمختلط

 .ميزة سرعة وسهولة التنفيذ 
  اإلعالن جودة رفع في ،الحديثة للتقنيات  المتميزة  الجمالية الفنية  والخصائص  السمات  من االستفادة (3

 المنتج. عن  مبهرة بصرية صورة وبناء ،عليه  والتأثير ،المتلقي لجذب 
في  والتغي التجديد  على المؤسسات  تشجيع (4   ت يراتغ مال مع والتكيف التطورات  واكبةمل إعالناتها،ير 

 .والتميز لتفوق ا أجل من الخارجية، البيئة في صلتح  التي ستمرةمال
 ميزات  خلقت وأن ممكنة فترة   أطول التنافسية الميزة  استمرارية على حرص ت أنعلى المؤسسات   يجب  (5

     .التأثير فقدان على التي قاربت  الميزات  محل تحل أخرى 
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Abstract 

         This study focused on identifying how to employ CGI technology, 

which leads to achieve a competitive success for institutions. The study relied 

on the analytical descriptive approach by analyzing (10) Egyptian 

advertisements using CGI technology from (2013 to 2020). 
 

      The results of the study concluded that this type of advertisements achieved 

a high viewership rate of the audience and helped to know their reactions, and 

this is because it helped produce realistic images that transferred the audience 

from tangible reality to worlds of 3D digital images. 

In addition, the study sample companies succeeded in achieving a competitive 

advantage when compared with other competing companies.  
 

   The study shows that it has become imperative for organizations to innovate 

and create new methods that enable them to achieve their goals and achieve 

competitive excellence, including advertising design. 
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