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 الملخص:

ٌّة، تعانً البلدان   -مقدمه: اً وفً صورة إجمال ٌّ اً وتقن ٌّ تإّدي التقنٌات دوراً فً إٌصال المعرفة التً تخدم التنمٌة بشر

من أدوات  والتلفزٌونالعربٌة من مشكلة فً التعلٌم، والتنوٌر الثقافى والفكر التنموى للبشرٌه ومما الشك فٌه ان السٌنما 

الثقافة والمعرفة، من خالل الصوره المتحركه و ألٌات تصمٌمها وانتاجاها باالنماط المختلفه والتى تعد وسٌلتها ولؽتها 

 المإثره . 

التنموى والمٌدٌا  نظرا للتؤثٌر االٌجابى للصوره المتحركه كوسٌط إتصالى وكذلك وسٌله مإثره فى االعالم  -المشكله:

فى مقابل أفالم الحركة الحٌة الحدٌثه فاننا بحاجه لمزٌدا من الوقوؾ على أنماط إنتاجها المختلفه والمتعدده وبخاصه نمطى 

وذلك للتعرؾ على التطور الحادث لكال من البعد التصمٌمى والتكنولوجى لهذه  الصور المولدة حاسوبٌاو أفالم التحرٌك

ذلك لكى وتزٌد من فاعلٌتها وتؤثٌرها فى هذا المجال ه الشكل الحدٌث للصوره المتحركه من أنماط األنماط وما أل إلٌ

التنموى وأهدافه لمعظم أنماط الصوره  نستطٌع  تقدٌم قاعده واضحة المعالم للعاملٌن على تحقٌق إستراتٌجٌات اإلعالم

عملٌة اإلتصال وكذلك الن مسؤلة أنماط وجودها فى بعض األسالٌب التً تتبع فً التصوٌر وتإدي إلى نجاح المتحركه و

االعالم التنموى بطبٌعته المفروضه وفقا الهدافه واستراتٌجٌاته دائما مترجلة بٌن الوسٌلة والؽاٌة وبٌن الشكل والمضمون 

 واالهتمام بعالقة الصورة بالعرض والتمثٌل والمحاكاة والخبرة الحٌة.

وما القاء الضوء على التطور الحادث فى البعد التصمٌمى والتكنولوجى النماط تصمٌم وانتاج الصوره المتحركه  -:الهدف

للوقوؾ على مدى مساهمتها فى ترجمة وتفعٌل المعالجات البصرٌه الهداؾ االعالم أل إالٌه الشكل الحدٌث لهذه االنماط 

وكذلك الن مسؤلة أنماط وجودها فى اإلعالم التنموى  حركه فٌهوتفعٌل مزٌدا من االثراء لدور الصوره المتالتنموى 

بطبٌعته المفروضه وفقا ألهدافه وإستراتٌجٌاته دائما مترجلة بٌن الوسٌلة والؽاٌة وبٌن الشكل والمضمون واإلهتمام بعالقة 

 الصورة بالعرض والتمثٌل والمحاكاة والخبرة الحٌة.

 الوصفى التحلٌلى  -:المنهج

أفالم  - لبعد التصميمى و التكنولوجىا -  أفالم التحريك  - أنماط الصوره المتحركو  - اإلعالم التنموي :فتاحيهالكلمات الم

 .الحركة الحية

Abstract: 
Introduction: - Technology plays a role in the delivery of knowledge that serves human and 

technical development. In general, the Arab countries suffer from a problem in education, 

cultural enlightenment and the developmental thought of mankind. There is no doubt that 
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cinema and television are tools of culture and knowledge through animation, its design 

methods and its production by different patterns which are considered its way and its 

influential language. 

Problem: - Due to the positive effect of the animated image as a communication medium as 

well as an effective mean in the developmental media and modern media, we need more time 

to stand on its different  and multiple production patterns, especially live motion films against 

animation films and computer generated images to identify the evolution of both the design 

and technological dimensions for these patterns and  to what the modern form of animated 

image has reached of patterns that increase its effectiveness and impact in this area so that we 

can provide a clear basis for who works on achieving strategies of developmental media and  

its objectives for most of the patterns of the animated image and some methods that are 

followed in photography and lead to the success of the process of communication and also 

because the issue of its existence patterns in the developmental media ,with its supposed 

nature and in accordance with its goals and strategies, is always scrupled between the means 

and purpose, and between the form and content and the attention to the relationship between 

the image and the show, simulation and live experience. 

Objective: - To shed light on the evolution in the design and technological dimensions of the 

design and production patterns of animated images and what the modern form of these 

patterns has reached to, to determine their contribution to the translation and activation of 

optical manipulations for the purposes of developmental media and make more enrichment 

for the role of animated images in it. 

Methodology: - Descriptive analytical methodology. 

Keywords: Development media - animated picture patterns - animation films - design and 

technological dimension - live motion movies. 

  -:محاور البحث

 خصائص الصوره المتحركه فى اإلعالم التنمويأهمٌة و  -المحوراألول : 

  البعد التصمٌمى والتكنولوجى ألنماط تصمٌم وإنتاج الصوره المتحركه  -المحور الثانى :

 االعالم التنمويفى ذات الفاعلٌه أنماط الصوره المتحركه  -المحور الثالث :

 المتحركه فى اإلعالم التنمويخصائص الصوره أهمٌة و  -المحوراألول : 

هً الجهود اإلتصالٌة المخطط لها والمقصودة التً تهدؾ إلى خلق مواقؾ وإتجاهات إٌجابٌه وصدٌقه  اإلعالم التنموي

للتنمٌة وبذلك فإن اإلعالم التنموي ؼٌر معنً بصناعة التنمٌة ولكنه ٌهٌئ الظروؾ اإلجتماعٌة والثقافٌة والنفسٌة لألفراد 

بشكل فعال ووفق هذا التصور فإن اإلعالم التنموي ٌعمل على  والجماعات من أجل أن ٌستجٌبوا للخطط والبرامج التنموٌة

 توفٌر المعرفة والوعً حٌث ٌشكالن اإلتجاهات التً تنعكس فً سلوك اإلنسان.

هً عبارة عن خطه طوٌلة األمد ٌخرج منها خطط فرعٌه تستخدم المنهج العلمً فً سبٌل  وإستراتٌجٌه اإلعالم التنموي

ٌفٌة التً ٌتم فٌها تؽٌٌر أو تعدٌل إتجاهات الجمهور بشكل ٌنسجم مع أهداؾ وأولوٌات الوصول إلى رإٌة واضحة للك

 التنمٌة.

الة التً تهدؾ إلى االرتقاء بالمجتمع، كما تلعب دوراً بارزاً فً  وتعتبرالصوره المتحركه وسٌلة من الوسائل التعلٌمٌة الفعَّ

امها كوسٌلة للتوجٌه واإلرشاد والتنوٌر الثقافً، وإثارة الرؼبة فً تشكٌل قٌم المجتمع، وعاداته، وفنونه، عالوة على استخد

و تعطً الصوره  تحسٌن المستوى االجتماعً، والنمو والتقدم المادي لدى المشاهد، وتحفٌز القدرات الكامنة لدى المواطن
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و علٌه، األمر الذي ٌثٌر فٌه المتحركه المشاهد القدرة على التحرك من مكان إلى آخر عن طرٌق ما ٌشاهده ومقارنته بما ه

وقد أصبحت الصوره فً الوقت  الرؼبة فً تحسٌن مستواه، حٌث تقّرب الصوره من المشاهد طرق حٌاة أخرى مختلفة

  .الحاضر قوة تؤثٌرٌة ال ٌستهان بها، وقد صاحبت التقدم التقنً فً المجتمعات اإلنسانٌة

اإلعالمٌة ) أي الصورة المتحركه( هً أنها تقدم نفسها فً قالب  –التً تتمٌز بها هذه المادة الثقافٌة  الخاصٌة األولىو

المتلقى؛ وٌمتنع ذلك عن أن ٌكون ممكًنا إذا لم  –مشوق إن بناءها الجمالً األخاذ ٌستهدؾ بلوغ عتبة محددة: شد المشاهد 

 الجاذبٌة ، وإذا لم ٌصل به إلى عتبة التشوٌق وتحقٌق المتعةٌصل بناء الصورة بالمتلقً إلى ممارسة أقصى درجات 

ٌنجم عن فعل السحر هذا الذي تمارسه الصورة على المتلقً نتٌجتان: أولهما اإلنجذاب المستمر وؼٌر المتقطع لوجدان و

مادة فً إحتكار إنتباه المتلقً تجاه المادة اإلعالمٌة المعروضة؛ ولٌس هذا اإلنجذاب إ ال الثمرة الموضوعٌة لنجاح تلك ال

. أما النتٌجة الثانٌة فهً نجاح المادة اإلعالمٌة المعروضة فً شكّل ملكة التساإل،  .المتلقً وصرفه عن محٌطه المباشر

وفً وأد حاسة النقد لدى المتلقً ودفعه إلى إستقبال خطاب الصورة من دون مصفاة نقدٌة. والهدؾ فً المطاؾ األخٌر، 

ٌم والمواقؾ والمعلومات من طرٌق سالك نحو الوجدان من دون مجابهة أي إعتراض عقلً أو ممانعة تمرٌر جملة من الق

  .نفسٌة

التً تتمٌز بها الصورة المتحركه هً أنها تلؽً اللؽة وتصنع لنفسها لؽتها الخاصة، وهنا جزء من  والخاصٌة الثانٌة

ً الفٌلم، أو فً نشرات األخبار، أو فً برامج األطفال، مصاحبة لؽوٌة للصورة ف -فً الؽالب –خطورتها. صحٌح أن ثمة 

فً  –أو فً التحقٌقات المصورة، أو فً البرامج الؽنائٌة، أو فً المواد اإلشهارٌة...الخ، لكن قوة المعروض ال تكون 

لٌػ الخطاب فً المقول، وإنما فً المصور، بل فً وسع اإلنتاج البصري أن ٌستؽنً عن الكالم لٌإدي وظٌفة تب –العادة 

وبناء الوجدان فهً تملً علٌنا ما ٌجب فعله، وتجعلنا نشاهد ما ترٌد منا مشاهدته، فنتحرك ونلفظ بطرٌقة مماثلة. إنها 

تقودنا إلى نقطة فً منتصؾ الطرٌق ثم تتّخلى عنا كٌما نواصل السٌر إلى النهاٌة المقررة سلًفا. إنها ال ترٌد منا أن نكون 

ألن الصورة التً ٌفرضها نظام اإلنتاج الصناعً ذات طبٌعة ؼٌر حوارٌة وهذا ٌنبئ عن أن الصورة إبداعٌٌن فً التفكٌر 

 .باتت قوة إقناعٌة ناشطة، تعززت بدرجة أكبر بإرتباطها بالصوت لتشكل وجبة معلوماتٌة مكتملة العناصر

 -اإلعالم التنموي منها : فى للصور المتحركة تجعلها ذات فاعلٌه قوٌه هامه إضافه الى ذلك هناك خصائص 

حٌث تكون العالقة بٌن المسموع والمرئً فً لؽة الصور المتحركة هً عالقة متكاملة  ثنائٌة الصوت والصورة:ـ 1

 .فً نهاٌة المطاؾ االهداؾتحددها 

، فهً حركة الحركة فً الصورة التنموٌه لٌست فاقدة المعنى بل تؤخذ أهمٌتها من خالل المعنى المراد إبرازه الحركة:-2

 تستهدؾ الجانب المعرفً بالدرجة األساسٌه 

ولذلك فهً تعرؾ بـؤسلوب الكامٌرا فً معالجة   تؤخذ الصورة المتحركة إسما آخر هو اللقطة التتابعٌة ولغة السرد:-3

 الحركة وهً الجملة التً ٌستخدمها كاتب السٌنارٌو فً سرد القصة 

لحركة   ال ٌشٌر إلى التكوٌن الجمالً فقط وإنما ٌشترط أن ٌكون هو "التصمٌمالتكوٌن وتجسٌد المعنى فً الصوره  و -4

 العمل الفنً وهو عملٌة تجسٌد المعنى 

الزمن فً الصورة المتحركة ٌؤخذ ثالثة مستوٌات هً: ) زمن العرض وزمن الحدث وزمن  :الزمن وتوظٌفه المطلق -5

اإلدراك( والكثٌرون اكدوا على أن ٌحدد ذلك فً الصورة التنموٌه بشكل دقٌق، وقد ركزت بحوث الذاكرة على المستوى 

  :وقد جاء تناوله بؤسلوبٌن  األول من مستوٌات الزمن فً الصورة التنموٌه بؤنماطها المختلفة وهو زمن العرض 

األسلوب الذي ٌخص  اإلسلوب الذي ٌعتمد على زمن عرض الصورة، وهو زمن ٌتراوح بٌن ثانٌة إلى دقائق عدة و

مراحل خزن المعارؾ فً الذاكرة "أما المستوى الثانً من مستوٌات الزمن فً الصورة المتحركة)زمن الحدث( فهو زمن 
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تحركة، إذ ال تتساوى أطوال اللقطات وال تتساوى األطوال الزمنٌة التً تعرض بها على ٌرتبط بتكنٌك عرض اللقطة الم

ثانٌة"وهذا  12ـ 8الشاشة، ولذلك فؤن هذا الزمن ٌحسب بالثوانً، وأن المعدل التقرٌبً العام ألطوال اللقطات ٌتراوح بٌن 

فقها الحوار، فضال عن توقفها على اعتبارات المعدل ال ٌلؽً وجود لقطات تتراوح بٌن دقٌقة أو أكثر خاصة إذا ما را

أخرى مثل حجم اللقطة) قرٌبة، متوسطة، عامة( أو محتوى اللقطة ومتطلبات استٌعاب المتلقً لها. وٌفضل فً 

الصورةالتنموٌه اإلبطاء بدرجة مناسبة حتى ٌستوعب المشاهد ما تنقله مادة العرض كما أشارت دراسة )هوبان( " كما 

الزمن الكلً قصٌرا ومن خصائص الزمن فً الصورة التنموٌه المتحركة أنه ٌكسبها صفة الفورٌة، كذلك ٌفضل أن ٌكون 

ٌُّل   القدرة على فتح عالم جدٌد .....الخ ( -القدرة على تؽٌٌر قوانٌن الزمان والمكان  -ٌكسبها  )القدرة على التخ

  وانتاج الصوره المتحركه البعد التصمٌمى والتكنولوجى ألنماط تصمٌم  -المحور الثانى :

  البعد التصمٌمى  ألنماط تصمٌم وانتاج الصوره المتحركه  -:  1

نمطٌن )اتجاهٌن( مختلفٌن تماماً فً  أفالم التحرٌك ) الرسوم المتحركة  و الرسوم الحاسوبٌه( تمثل أفالم الحركة الحٌة  و

  :لفهم االستخدام السلٌم لكل من الطرٌقتٌنومن اإلختالفات الرئٌسٌة التً ٌجب دراستها الصوره المتحركه 

هناك إختالؾ جذري بٌن موضوعات التصوٌر فً كال منهما. حٌث تصور أفالم الحركة الحٌة ,  - الموضوع المصور -1

أشخاصاً , أو مناظر طبٌعٌة , أو كائنات حٌة تكون ؼالباً فً حالة حركة أثناء التصوٌر , وٌكون المخرج معنٌاً بتصوٌر 

الرسوم او  ت تصلح للتركٌب أثناء المونتاج . أما فً أفالم التحرٌك فتكون موضوعات التصوٌرفٌها أعماالً فنٌة مثل لقطا

 .العرائس أو ما شابه , وتكون ؼالباً ثابتة أثناء عملٌة التصوٌرالنماذج او

فً أفالم الحركة الحٌة ٌتم التصوٌر بتشؽٌل الكامٌرا لفترات طوٌلة لتسجٌل لقطات ربما تحتوي  - مبادىء التصوٌر -2

برامج التصمٌم الجرافٌكى او تحرٌك تعتمد فً تنفٌذها على آالفاً من الكادرات التً ٌتم تعرٌضها للضوء أما أفالم التحرٌك 

، ٌجري العرائس أو ما شابه او النماذج اوتها من  الرسومفتكون أشخاصها، وكل مرئٌاأو ما شابه  النماذج والعرائس

 .تحرٌكها على الشاشة، لذلك ٌطلق علٌها البعض أفالم التَّحرٌك

ٌمكن التصوٌر فً أفالم الحركة الحٌة فً أي موقع  على الطبٌعه )تصوٌر واقعى (، وتحرٌك  - أسالٌب اإلنتاج -3

حر , أو حتى فً الجو . وٌتم تصوٌر اللقطات ؼالباً من عدة زواٌا وبعدة الكامٌرا إلً أي مكان , علً األرض أو فً الب

أفالم االتحرٌك فتنعكس   أحجام , بإمكانٌات ال نهائٌة, للتنوٌع فً استخدام أنواع العدسات والمرشحات المختلفة . أما فً

ضوع المصور , وٌمكنها  أن األوضاع تماماً , حٌث ٌتم التصوٌر بكامٌرات افتراضٌه  فى معظمها وتوجه إلً المو

تتحرك اقتراباً أو ابتعاداً عنه  وٌتم اإلٌحاء بالحركات األفقٌة أو الرأسٌة عن طرٌق تحرٌك األرضٌة التً ٌقؾ علٌها 

 الموضوع المصور فً االتجاه المرؼوب 

عة أمام المتفرج لتلقً ما ٌراه تترك المرونة الهائلة التً تمٌز صناعة أفالم الحركة الحٌة مساحة واس -القٌم التفسٌرٌة  -4

علً الشاشة بطرق عدٌدة , كما ٌمكن من خالل المونتاج خلق معاٍن ودالالت جدٌدة لم تكن تتضمنها اللقطات المصورة . 

ًً جٌدة أمام الخٌال المنطلق واالرتجال   وكذلك تتٌح مرونة التقنٌات األخرى المستخدمة فً هذا النوع من األفالم , فرصاَ

  قً والتفسٌرفً التل

وعلً العكس تماماً تقدم أفالم التحرٌك قٌماً تفسٌرٌة محدودة لكل عنصر من عناصر اللقطة , تتقٌد بالعالقة االستاتٌكٌة 

التً ٌفرضها ثبات زاوٌة التصوٌر ونوع العدسة فً كل لقطة , حٌث ٌتم تصوٌر فٌلم التحرٌك بالترتٌب الذي سٌعرض به 

دٌو . لذا ٌتم التخطٌط بدقة بالؽة لكل حركة , كما ٌتم اختبار الحركة قبل تنفٌذها من خالل , وفً نفس الموقع أو االست

 . أجهزة التحكم المخصصة لذلك
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ٌعتبر المحتوي البصري إحدى نقاط االختالؾ الهامة بٌن أفالم الرسوم المتحركة, وأفالم  :  إنتقاء المحتوي البصري -5

بحدود الواقع الذي نعٌشه إلً حد كبٌر  الحركة الحٌة , فبٌنما ٌضطر مخرج النوع الثانً إلً االلتزام من الناحٌة البصرٌة

ة , وتبقً قدراته اإلبداعٌة حبٌسة هذه األشكال . نجد , وفً هذا النطاق ٌستطٌع انتقاء أو خلق ما ٌشاء من تكوٌنات بصرٌ

التحرٌك   ٌفتح أبواب الخٌال أمام صانعه ,وال ٌلتزم بؤٌة معاٌٌر واقعٌة فتصبح الخٌارت والحلول البصرٌة أمامه   أن فٌلم

  ال نهائٌة

,  بالفعل   قط ما هو موجود فً الواقعتلت  كامٌرا أفالم الحركة الحٌة تنتمى الى العٌن البشرٌة أى انها :  حرٌة الخٌال -6

أى ال ٌمكن أن تقوم بتصوٌر فكرة مثالً . لكن أفالم الرسوم المتحركة تعد امتداداً للخٌال البشري وٌمكن من خاللها محاكاة 

عن أٌة فكرة تطرأ علً خٌال صانع الفٌلم , فهو ٌمتلك الحرٌة الكاملة والمرونة الالزمة لتنفٌذ أي فكرة بصرؾ النظر 

, هً ذاتها   موضوعٌتها أو عالقتها بالواقع . ورؼم ما ٌبدو من تعارض , إال أن الحقٌقة أن أفالم الرسوم المتحركة 

 . نوافذنا المفتوحة علً عالم الخٌال الالنهائً

أخذت مرت الرسوم المتحركة بتطور كبٌٌر وتعدد أشكال ونوعٌات او طرق الرسم بالنسبه ألفالم الرسوم المتحركة:  -7

، فالرسوم المتحركة لها إطار ثابت ،فمن حٌث الشكلأشكاال مختلفة ، حتى تناسب ا ستخدامات الفٌلم ونوع المتفرج . 

 .، أو الرمزيذ أشكاال مختلفة مع تنوع أهدافها، مابٌن الرسم الواقعً، والكارٌكاتٌر، والزخرفً، والتخطٌطًولكن تؤخ

 ًصناعٌة، واألفالم الهادفة للربح، والاستخداماً فى األفالم التعلٌمٌة األسالٌب إن الواقعٌة هً أكثر   : الرسم الواقع .

وال ٌمنع استخدام األسلوب الواقعً فى أفالم التحرٌك ، أ ن ٌتم تصمٌم أشكال مختلفة, وتحرٌؾ األشكال الواقعٌة حٌن 

 . ٌكون هناك احتٌاج درامً لذلك

 ٌركز هذا األسلوب على الشكل األساسً للعناصر فى الطبٌعة ، وٌتجنب كل التفاصٌل التى    : الرسم الكارٌكاتٌري

لٌس لها عالقة بتلك العناصر ، وذلك للحصول على أشكال بسٌطة . و الكارٌكاتٌر من أكثر األسالٌب المؤلوفة لتكوٌن 

 أشكال هزلٌة ، وهو السبب فً انتشار فهم أفالم التحرٌك 

 ًٌعتبر هذا األسلوب الزخرفى  : الرسم الزخرف Decorative Form  معروفا خاصة فى أوروبا الشرقٌة  وٌتم

 . رسم األشكال بصور دائرٌة ولٌست مسطحة . وٌعطى ذلك إحساسا مبهجا للمتفرج أنه فعال قد سمع وشاهد حكاٌة

 ًالرسم التخطٌطً  : الرسم التخطٌط schematics  الرمزٌة وٌستخدم هذا هو رسم ؼٌر واقعً ، وٌقترب من اتجاه

األسلوب بؽزارة فى األفالم التعلٌمٌة والفٌدٌو ، وذلك للكشؾ عن الطبقات المختلفة المختبئة ، ووظائؾ األجزاء الداخلٌة 

 . للكائنات الحٌة

 للرسم الرمزي  : الرسم الرمزي symbols   ثقل خاص وأساس فى الثقافة الخاصة به وثقافة المتلقً ، من حٌث

 شكال معٌنة ٌكون لها معنى محدد لمجموعة من الناس استخدام أ

 ًٌعتبر أسلوب الرسم ؼٌر االنطباعً  : الرسم غٌراالنطباع Nonobjective  . عكس أسلوب الواقعٌة , أو الطبٌعٌة

لها  فهذا األسلوب ٌعتمد على األشكال واأللوان التً لٌس لها معنى ، بل تشكل فى حد ذاتها أشكاالً فنٌة ، دون أن ٌكون

عالقة باألشكال المتعارؾ علٌها ، والتى لها قٌم جمالٌة معروفة ، وتستهدؾ كل أنواع المتفرجٌن . وعادة ما ُترافق 

الموسٌقى , الرسم ؼٌر االنطباعً ، وٌكون لها تؤثٌر ال ٌضاهً فى أٌة وسٌلة اتصال أخرى . وبحلول التكنولوجٌا الرقمٌة 

  . ، تم فتح مجاال واسعا لتكوٌن أشكاال حركٌة ؼٌر موضوعٌة جدٌدة  ، وماٌتبعها من مإثرات رقمٌة خاصة

أفالم التحرٌك إمكانات هائلة ٌمكن توظٌفها ألؼراض  تمتلك -:إمكانات هائلة الفالم  )التحرٌك ( كوسٌلة اتصال -8

تعلٌمٌة وتنموٌه فً السٌنما والتلفزٌون , وذلك ألن طبٌعة هذه النوعٌة من األفالم تعطً الفرصة لصانع الفٌلم لتقدٌم أفكار 
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ها نادراً ما تتعرض بؤفالم تقدم حقائق العالم وتحاول شرحها , لكن  ومفاهٌم مجردة فً قالب ملموس .و تمتلًء المكتبات

لتفسٌرها . و هذا هو المجال الذي ٌمكن ألفالم الرسوم المتحركةأن تفٌد فٌه , وٌمكن من خاللها الكشؾ عن الحقائق التً 

فً نفس االتجاه ,  ال تظهر علً السطح كما أن هناك العدٌد من الوظائؾ األخرى التً ٌمكن أن تإدٌها الرسوم المتحركة

 : ق وإعادة تقدٌم الحقب الزمنٌة الماضٌة علً الشاشة وعدد آخر كبٌر من الوظائؾومنها تبسٌط الحقائ

 وذلك مثل التفاعالت الكٌمٌائٌة ، موجات الضوء , وموجات الصوت ، : الكشف عن القوى غٌر المرئٌة فى الطبٌعة

 . الؽازات ، و التؽٌرات المإثرة فً الطبٌعة مثل حركة القارات

 ٌمكن أن تصؾ أفالم التحرٌك العملٌات الحٌوٌة ، والتى ٌكون من الصعب تصوٌرها بؤٌة  : وصف العملٌات الحٌوٌة

طرٌقة أخرى  فكم العملٌات الحٌوٌة التى ٌمكن التعبٌر عنها فى شكل رسوم متحركة تشمل مئات اآلالؾ من عملٌات 

 . والفضاء ، والهندسة المٌكانٌكٌة كٌمٌائٌة ، وفٌزٌائٌة ، وإلكترونٌة ، وعلم المحٌطات وظواهرها ، وعلم األدوٌة ،

 من خالل الرسوم المتحركة ، نستطٌع تبسٌط كل شًء : األفكار ، والكائنات الحٌة ، والبناٌات   : تبسٌط العلوم

الهندسٌة المعقدة فى الواقع ، فكل هذه العملٌات المعقدة ٌمكن تبسٌطها وتقدٌمها فى بنائها األساسً من خالل القدرات 

 . متنوعة ؼٌر المحدودة لفٌلم الرسوم المتحركةالمرئٌة ال

 فالشخصٌات التى مثال فى إن ضعؾ اإلحساس بالواقع , ٌعتبر نتٌجة طبٌعٌة للرسوم المتحركة .  :  مفارقة الواقع

لعملٌات من . أما حٌن ٌتم عرض تلك ام عرضها على المتفرج فى صورة حٌة، قد ٌكون من ؼٌر المالئوضع مخاض

 . ، وفى نفس الوقت ال ٌعوق التعرؾ علٌهاعند المتفرج علً شكل أكثر عمومٌة، تتحول الصورة متحركةخالل الرسوم ال

 ٌمكن من خالل الرسوم المتحركة خلق تعمٌمات مرئٌة وإسقاطات, مؤخوذة من : القدرة على خلق تعمٌمات وإسقاطات

أمثلة محددة ، فكثٌر من االكتشافات العلمٌة التى تم اكتشافها على مر العقود ، ٌمكن أن ٌتم تقدٌمها إلستفادة البشرٌة بلؽة 

ة والقدرة على تنفٌذها ، هى ذات الفجوة فى إن الفجوة بٌن االكتشافات العلمٌوالشاشة ، والتى ٌمكن بسهولة أن ٌتم فهمها 

هً  ،دٌهم القدرة والسلطة على تنفٌذها، ووصل تلك الفجوةنقص االتصال بٌن من ٌقومون بتلك االكتشافات وبٌن من ل

 . ة على خلق التعمٌمات المرئٌة من خالل إسقاطات الرسوم المتحركةالقدر

 ًعادة بناء الماضً , كما لدٌها القدرة على تخٌل المستقبل ، وإعادة تستطٌع الرسوم المتحركة إ : إعادة بناء الماض

تكوٌن صور الحٌاة فى عصور الجٌولوجٌة والتى تعود إلى األصول األولى للحٌاة كما ٌدركها اإلنسان ، ٌمكن التعبٌر 

  لحاضربصرٌاً وتصوٌرها برسوم عصرٌة . وهكذا ٌمكن إعادة تكوٌن الماضً والمستقبل فى الوقت ا  عنها 

 من التقنٌات التعلٌمٌة الممٌزة والتى ُتطبق   ٌعتبر تجمٌع العناصر المرتبطة معا ، :التقدٌم المنطقً للعناصر المترابطة

من خالل الرسوم المتحركة ومع إضافة كل عنصر جدٌد ، ٌمكن أن نرى عالقته الوظٌفٌة باألجزاء األخرى ، وٌمكن 

سوم المتحركة . ولتلك الطرٌقة فوائد جمة لتطبٌقات العلوم الفسٌولوجٌة تصوٌر ذلك مرحلة , مرحلة عن طرٌق الر

وبالعكس ، ٌمكن حذؾ العناصر أٌضا للكشؾ عنها ومتابعة تؤثٌر ها ، والتنقٌب عن الطبقات ذات األدوار  والبٌولوجٌة

أو المحركات ، أو من حٌث  األساسٌة . ولتلك الطرٌقة فوائد متعددة فى الهندسة والعلوم ، من حٌث تبسٌط عناصر اآللة

 . متابعة تطور الكائنات الحٌة

 تستخدم تلك المفاتٌح البصرٌة فى اإلشارة إلى ما هو هام ، وتجنب ما هو ؼٌر هام ، فى أى  : تقدٌم مفاتٌح بصرٌة

فمثال تؽٌر اللون ٌمكن أن ٌوجه انتباه المتفرج إلى جزء معٌن هام فى الصورة ، . مرحلة من مراحل فٌلم الرسوم المتحركة

بصورة مستقلة ، لتشٌر إلى األجزاء الهامة من الصورة ، وتقوم   كما ٌمكن أن تعمل األسهم والدوائر , والنقاط, والخطوط

اصر بسرعته الطبٌعٌة ، بٌنما ٌمكن أن بالربط بٌنها وبٌن أجزاء أخرى فى نفس المشهد كما ٌمكن تقدٌم حركة أحد العن
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ًً ، وذلك للتعبٌر عن األفكار التى ٌرٌد المخرج   تكون العناصر األخرى فى سرعة أكبر أو أقل , أو حتى ساكنة تماماً

وهكذا نرى أن الرسوم المتحركة ال تعبر فقط عن كٌفٌة عمل . إٌصالها إلى المتفرج عن طرٌق توجٌه انتباهه لذلك العنصر

اصر ، ولكن عن ماهٌة هذه العناصر كذلك . كما أن مفاهٌم مجردة كالتحٌز ، واالحتمالٌة ، والحرٌة ، ٌمكن إعطائها العن

 . صٌؽة بصرٌة من خالل الرسوم المتحركة

 ٌستخدم التناظر البصري فى الرسوم المتحركة من أجل التعرٌؾ بعناصر ؼٌر مؤلوفة بوضعها    : يالتناظر البصر

، وٌستهدؾ ذلك المتفرجٌن صؽار السن لمساعدتهم على الفهم . فمثالً ٌمكن أن ٌتم شرح قوة الجاذبٌة عن فى شكل مؤلوؾ 

طرٌق استخدام المؽناطٌس المؤلوؾ للجمٌع . وٌمكن تصوٌر مرض ما وعالجه بجٌش من البكتٌرٌا ، وهزٌمته عن طرٌق 

ٌمكن شرح وظٌفة العٌن البشرٌة , بتشابهها مع عدسة دفاع كرات الدم البٌضاء للجسم البشرى ، بمساعدة الدواء .كذلك 

الكامٌرا . وعلى الرؼم من ذلك ففً بعض األحٌان ٌمكن أن ٌكون القٌاس والتشابه مربكاً إذا تم استخدامه بطرٌقة ؼٌر 

 صحٌحة . وقد تم استخدام التناظر البصري فى الرسوم المتحركة بنجاح كبٌر فى توضٌح األفكار المجردة لألطفال

 . المعوقٌن ذهنٌا ، فً حٌن فشلت كل الطرق األخرى

 من الممكن أن تجسد األشكال الكرتونٌة األفكار لتصٌر شخصٌات  وكثٌرا ما ٌفٌد ذلك فً تعلٌم  : تجسٌد األفكار

األطفال ، وذلك من خالل إعادة سرد األحداث التارٌخٌة مثال ً فى أشكال رمزٌة ، وإثارة اهتمام وحماسة المتفرج 

موضوع . ففٌلم الرسوم المتحركة ٌستطٌع التعبٌر عن جوهر األحداث الكبٌرة فى شكل شخصٌات كرتونٌة ، جٌوش ، لل

و من خالل الرسوم المتحركة ، تصبح كل الخطوط ، األشكال ، األلوان ، ودرجة اإلضاءة  مدن ، صناعات ، وحضارات

 . ن ٌتقٌد بالواقع، والحركة فى ٌد المخرج ، إلٌصال ما ٌرؼب من أفكار دون أ

 (  تعدد طرق اإلنتاج )طرق مختلفه  وتنوٌعات فى مٌدٌا  أفالم الرسوم المتحركة -9

 : فهناك عدد النهائى من الطرق والتنوٌعات التى ٌمكن أن ٌنفذ من خاللها فٌلم الرسوم المتحركة

 وٌعتبر تحرٌك األشٌاء  : تحرٌك األشٌاء animation of objects   التحرٌك السهلة وؼٌر المكلفة فى من طرق

نفس الوقت  وعادة ما ٌستخدم فى األفالم التعلٌمٌة ، وفى اإلعالنات التجارٌة التلٌفزٌونٌة . وتبدأ هذه الطرٌقة بؤن ٌقرر 

كادر لتحدٌد عدد  24المخرج أوالً المدة التى ٌستؽرقها الشًء فً حركته علً الشاشة , وٌتم ضرب هذا الوقت فى 

الالزمة إلتمام الحركة  وأخٌراً ، ٌتم تحرٌك الشًء مرة واحدة فً كل كادر ، حتى ٌتم تصوٌر الحركة كلها . الحركات 

وٌمتاز تحرٌك األشٌاء بإمكانٌة الكشؾ عن البناء الداخلً لألشٌاء  وحٌن ٌتم عرضها على الشاشة ، تظهر كحركة متصلة

ن ، حٌث ُتظهر المنتجات محتواها الداخلً للمتفرج إلؼرائه بالشراء . ، كما هو الحال فى اإلعالنات التجارٌة فى التلٌفزٌو

 و من أهم ممٌزات تحرٌك األشٌاء هو ما تحوٌه الصور ة من واقعٌة شدٌدة

 ٌعتبر تحرٌك العرائس  : تحرٌك العرائس puppet animation  هو أقرب أشكال الرسوم المتحركة ألسلوب

، تحمل أنواعاً وأحجا ماً مختلفة   فى دٌكور مضاء ، وٌتم تصوٌرها بواسطة كامٌراتوضع العرائس  تصوٌر الفٌلم الحً .

وٌعتبر فن تحرٌك العرائس   من العد سات ، مع كامٌرا محمولة تستطٌع هً نفسها الحركة إلً جانب حركة العدسات .

الصورة ، وتصور اللقطات بعد ضمن فنون الرسوم المتحرك ة ، ألن العرائس تكون دائما ً فى وضع ثابت لحظة التقاط 

كل حركة جدٌدة . وكلما كانت العرائس مصممة فى شكل كارٌكاتٌري ، كلما كانت باعثة على البهجة . ولو كانت أقرب 

للشكل الطبٌعً ، فإن ذلك ٌضعها فى مقارنة مستمرة مع الواقع ، وأحٌانا ما تصبح تلك المقارنة مروعة . فإن بٌئة 

        . عالم الخٌالالعرائس المناسبة هً 
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 ٌقع هذا النوع من الرسوم المتحركة  : الملصقات المتحركة collage animation  داخل تصنٌؾ األفالم التجرٌبٌة

. وعادة ما ٌؤخذ ثالث أشكال : الشكل األول, ملصقات ملونة متصلة األطراؾ ، وتضاء من أعلى طبقاً للطرٌقة التقلٌدٌة . 

ونة مثبتة على عصً ال تظهر فً الكادر . أما الشكل الثالث, فهو الملصقات السوداء , وتكون الشكل الثانً ,ملصقات مل

أطرافها متصلة ، و مضاءة من أسفل لخلق ظالل . وٌعتبر فن الملصقات السوداء محدود االنتشار ، وترجع أصوله إلً 

ولً من خالل األشكال التً قدمتها من ورق أسود ألمانٌا حٌث رفعته األلمانٌة لوتً راٌنٌجر إلً مرتبة الفنون للمرة األ

 . بطرٌقة توظؾ ا لظالل درامٌاً  اللون ذو ثقوب للتزٌٌن ، مع فواصل ناعمة ، ومصورة

 الفٌلموجراؾ  : فٌلموجراف filmograph  هً تقنٌة أخري للرسوم المتحركة ، وٌتم من خال لها استخدام الصور

تخدام المإثرات البصرٌة , وحركات الكامٌرا مثل الزووم , والبان . فلو أن المخرج الثابتة ، مع إعطاء إٌحاء بالحركة باس

استطاع اإلٌحاء ببقاء الصور الثابتة فى حالة حركة مستمرة ، سوؾ ٌتقبل المتفرج الفٌلم على أنه متحرك . فؤفالم الرسوم 

كة . وٌستخدم الفٌلموجراؾ فى األفالم المتحركة التارٌخٌة كانت تشتمل على الكثٌر من روح الحٌاة والوهم بالحر

التسجٌلٌة والتارٌخٌة ، وأٌضا ً كسلسلة من المشاهد فى األفالم الحٌة ، والتى ٌكون استخدام الرسوم المتحركة ضروري 

 . فٌها لتقدٌم الحدث المطلوب

 الضؽط البصري  : الضغط البصري visual squeeze ب فٌها ا هو نوع من أنواع الفٌلموجراؾ والتى تتعاق

لصور الثابتة بسرعة كبٌرة ، بحٌث ٌستوعب المتفرج الصورة بالكاد قبل أن ُتستبدل بصورة أخرى وقد تم تقدٌم كل تارٌخ 

الوالٌات المتحدة بهذه التقنٌة فى فٌلم مدته أربع دقائق ، واستطاع الفٌلم الذي احتوي مئات من الصور الثابتة أن ٌشمل 

 . امة فً تارٌخ البالد رؼم قصر زمنهأؼلب األحداث والشخصٌات اله

  تقنٌة تحرٌك النقط تستخدم   : تحرٌك النقط  Pixilation    , لتصوٌرصور ثابتة لشخصٌات حٌة فً أوضاع متتابعة

حٌث ٌتم تصوٌر الممثلٌن وهم ٌتحركون من نقطة ألخرى ، و فً كل تحرك تلتقط الكامٌرا كادرا جدٌدا وقد تم استخدام 

 . فى األفالم التجرٌبٌة ، وفى اإلعالنات التجارٌة التلٌفزٌونٌةهذه التقنٌة 

  هو نوع من أنواع تحرٌك األشٌاء  : التحرٌك باألشعة فوق البنفسجٌة Ultraviolet animation  وتكون تلك ،

اإلضاءة األشٌاء المتحركة مطلٌة بطالء عاكس وذات سطح مصقول ، وٌتم طالء كل ما عداها آخر باألسود . وتكون 

 . خلفٌة وٌتم تحرٌكها بواسطة مساعد ٌرتدى قفازات سوداء ، بحٌث تظهر فقط النماذج المتحركة فى الفٌلم

  ٌتم تلوٌن الرسوم المتحركة  : التلوٌن على الفٌلم painted animation  مباشرة على شرٌط الفٌلم وبالرؼم من أن

من جانب منفذها , فإن لها أثر ملموس فً دفع األفكار التجرٌبٌة هذ ه التقنٌة مجهدة للعٌن وتحتاج الكثٌر من الصبر 

 . وتشجٌعها

  تعتبر تقنٌة الرسم بالدبابٌس : الرسم بالدبابٌس pinhead shadow animation    شكال ممٌزا من أشكال

ل ، مع إضاءة وهو ٌتكون من رإوس دبابٌس مثبتة على لوح خشب ، ٌتم تحرٌكها إلى أعلى وإلى أسف  الرسوم المتحركة

 . متقاطعة قوٌة ، وٌتم تصوٌر هذه األشكال فوتوؼرافٌاً بعد كل تؽٌر فً وضعها , ثم عرض هذه الصور متعاقبة

  ٌعد استخدام ألوان الباستٌل فً الرسوم المتحركة  : التلوٌن بالباستٌل Pastel animation    بدٌالً عن الرسم

نٌة التً تعتمد علً تصوٌر كادر واحد ثم تعرٌضه أمام الكامٌرا , ثم تؽٌٌره بالطباشٌر والذي كانت تستخدم فٌه نفس التق

 وتعرٌضه مرة أخري وهكذا وٌنتج عن هذه التقنٌة فً النهاٌة شكالً ,أو رسماً ٌظهر فً الفراغ من تلقاء نفسه
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 ألنماط تصمٌم وإنتاج الصوره المتحركه البعد التكنولوجى  - 2

 رسم  الشكل الحدٌث ومستقبل الصوره المتحركه( –)التكنولوجٌات الرقمٌة  

،كما  الصوره المتحركهلقد أحدث اإلنتقال من تكنولوجٌا السٌلولوٌد إلى التكنولوجٌا الرقمٌة أثرا هائال على قطاع إنتاج 

مو أفالم الخٌال العلمً والفنتازٌا أتاحت التكنولوجٌات الرقمٌة فرصا عظٌمة إلدخال المإثرات الخاصة، مّما زاد من ن

اآلن األدوات التً تمّكنهم من رسم عالم الخٌال الذي  الصوره المتحركه فبفضل التكنولوجٌا الرقمٌة أصبح أمام صانعً 

من خالل مجال التصمٌم والتحرٌك ثالثً األبعاد والمإثرات والخدع الخاصة، أبدعت بعض و تستكشفه شخصٌاتهم

عالمٌة، فؤخرجت أعماال رائعة تثٌر اإلعجاب، وقد وصلت هذه التقنٌة الحدٌثة إلى القمة فً أفالم الخٌال شركات اإلنتاج ال

ٌُعتمد فً إنتاج هذه األفالم على المإثرات البصرٌة بشكل كبٌر، كما ٌستعملها المختصون كذلك فً األفالم التً  العلمً، إذ 

 ان كما .لكوارث الطبٌعٌة واألحداث العنٌفة واإلنفجارات وؼٌرهاتصور الحقٌقة، إلضفاء الواقعٌة علٌها، كتصوٌر ا

 لٌنفذوا المتحركهالصورة  مصمًٌ أمام فتح البابت الجرافٌك برامج تقدمو الرقمٌة بالتقنٌة األفالم إنتاج تكالٌؾ رخص

 الضخمة اإلنتاج مشكالت عن بعٌداً  بسهولة أفكارهم

التى تستخدم من قبل صناع األفالم كى ٌستطٌعوا خلق ما لٌس حقٌقٌاً وما هى التقنٌات و  المؤثرات والخدع : -أوال :

لٌس له وجود فعلى وإظهاره على إنه شىء حقٌقى وموجود. ومن أجل هذا هم ٌستخدمون كل طرٌقة وحٌله ممكنة ومتاحة 

 أمامهم .

  Special Effectsالمؤثرات الخاصة-1

 Live والمإثرات الحٌة Visual Effects والمإثرات البصرٌه Special Effects الفرق بٌن المإثرات الخاصة 

action Effects  المإثرات الخاصة أن مصطلح Special Effects  ٌشٌر إلى وٌؽطى السلسلة الكاملة لكل أنواع

المإثرات، بمعنى أخر هو مصطلح شامل جامع ٌندرج تحته كل أنواع التؤثٌرات التى تتم لخلق اإلٌهام على الشاشة  

ٌشٌر إلى أنواع المإثرات المختصة بالجانب البصرى فقط، تلك التى  Visual Effects مصطلح المإثرات البصرٌهو

تضاؾ بالكامل فى مرحلة ما بعد اإلنتاج أو التصوٌر الفعلى، فلٌس هناك أى مإثرات بصرٌة ٌتم تفعٌلها أثناء التصوٌر.. 

ثالثى األبعاد والرسوم المتحركة التقلٌدٌة، كل هذه التقنٌات ٌطلق  مثال على هذا كل أعمال الكمبٌوتر جرافٌك والتحرٌك

، وهى عادًة ما تستخدم من أجل إظهار األشٌاء التى ٌستحٌل أن ٌتم تصوٌرها Visual Effects علٌها مإثرات بصرٌة

 و خدع اإلنفجارات وأعمال الـأما أشٌاء مثل النماذج المصؽرة أ.(فعلٌاً أثناء إنتاج الفٌلم )كإنفجار مركبة فى الفضاء مثالً 

Stunts فهى كلها تندرج تحت المصطلح الثالث الذى ذكرناه وهو الـ Live action Effects  أو المإثرات الحٌة

أو المإثرات الخاصة  Special Effects عامًة  لذا فإن مصطلح Special Effects والتى بدورها هى جزء من الـ

و المصطلح األشمل واألدق وعامًة فإنه ٌعرؾ األن للمإثرات الخاصة ثالثة أقسام ، هFX والذى ٌعرؾ إختصاراً بالـ

  -رئٌسٌة كبرى ٌندرج تحت كًل منها عشرات من االقسام الفرعٌة، هذه األقسام الثالثة هى  :

  Live action Special Effects.أو مإثرات التصوٌر الحى   Mechanical Effectsالمإثرات الفٌزٌائٌة  - 

 -وهناك ثالثة انواع من المكٌاج السٌنمائى ٌتم تنفٌذه فى األفالم :  Makeup Effects -المكٌاج السٌنمائى  - 

أو مإثرات  Special makeup effectsوالنوع الثالث واألخٌر هو الـ Street makeup النوع األول ٌطلق علٌه

ون المكٌاج الذى ٌدخل ضمن فروع المإثرات الخاصة، المكٌاج الخاصة  وهذا النوع فى الحقٌقة هو الوحٌد من ضمن فن

أما الباقى فال..وفٌه ٌتم إستخدام أقنعة، وأجزاء مٌكانٌكٌة وأخرى بالستٌكٌة لمحاولة خلق وجود ؼٌر إنسانى.. أى تحوٌل 

 الممثل إلى وحش أو مسخ أو حٌوان أو حتى إلى مخلوق فضائى.
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تختص المإثرات البصرٌه  .VFX وعادًة ما ٌطلق علٌها إختصاراً لفظة Visual Effects -المإثرات البصرٌه  -

بجمٌع العملٌات التى تتم بعد التصوٌر الفعلى، سواًء فى ؼرؾ المونتاج أو فى ؼرؾ المإثرات الخاصة، والتى من شؤنها 

 .د التصوٌر الفعلىأن تضٌؾ إلى الشرٌط السٌنمائى صوراً ومشاهد لم تكن موجوده فٌه، وهى دائماً وأبداً تتم بع

وٌعتبر هذا النوع من المإثرات هو المرحلة التى ٌتم فٌها التزاوج بٌن الشرٌط المصور والصور المولده عن طرٌق 

أو الكمبٌوتر جرافٌك ومن أشهر األقسام الفرعٌة للمإثرات البصرٌة: خدع الكروما،  CGI الكمبٌوتر والتى تعرؾ بالـ

 .لتقاط الحركة، وأًٌضا الرسوم المتحركة بشقٌها ثنائى وثالثى األبعادالكمبٌوتر جرافٌك، الخلفٌات، إ

الكروما عبارة عن تصوٌر المشهد على خلفٌة ذات لون أخضر أو أزرق , ثم بعد ذلك ٌتم حذؾ هذه الخلفٌة   :الكروما-2

ة الكروما على توفٌر ببرامج الجرافٌك ودمج المشاهد والمإثرات المصممة على برامج الجرافٌك معها , وتساعد تقنٌ

الكثٌر من المال والوقت والجهد فمثال بدال من أن ٌضطر فرٌق العمل لبناء البٌئة المحٌطة أو مثال بناء دٌكورات المبانً 

التارٌخٌة والتً تؤخذ الكثٌر من الوقت والمجهود فٌمكن أن ٌتم تصوٌر المشهد بالكروما ثم تصمٌم البٌئة المحٌطة المطلوبة 

 .الجرافٌك ثم دمجها بسهولة مع المشهد على برامج

وهً مالبس خاصة ترتبط بمجموعة من االسالك ٌرتدٌها الممثلٌن وٌقوموا :    Motion Captureالقط الحركة -3

أي مفاتٌح حركة على برامج  Key frames بتؤدٌة المشاهد التمثٌلٌة فتلتقط هذه األجهزة الحركة وتقوم بتحوٌلها إلى

ك الجلد والعضالت والشعر بشكل مستقل عن حٌث ٌعالجرافٌك  ٌّة على معرفة كٌفٌة تحرُّ تمد إنتاج رسوم متحركة واقع

ٌّة والتوتر  أداء الشخصٌة و ٌتم تحقٌق هذه الحركات الثانوٌة من خالل المحاكاة المكثفة، التً تحِسب ُكاّلً من الكتلة والدٌنام

خصٌة وتساعد المحاكاة على خلق اإلشارات البصرٌة المعقدة التً والتفاعل لكل جزء من أجزاء الجسم عندما تتحرك الش

ٌعالجها الدماغ البشري عند النظر إلى صورة. كما أنها تضمن أن علم وظائؾ األعضاء للمخلوقات )سواًء حقٌقٌة، أم 

ى الجمع بٌن هذا المستوى الجدٌد من التفصٌل واألداء  خٌالٌة( ٌرتكز على أساس من الحقٌقة؛ ومن ثم ٌمكن تصدٌقه وأدَّ

 الملَتَقط عن طرٌق الحركة لممثلٌن موهوبٌن، إلى َجْعل شخصٌات الرسوم الحاسوبٌة المتحركة ممثلٌن رّواًدا

   :أشهر البرامج العالمٌة المستخدمة فً إنتاج الخدع بالصوره المتحركه-

أن البرنامج ما ” ٌجب أن تعرفها أال وهً تعددت البرامج المستخدمة فً هذا المجال واختلؾ محبوها , ولكن هناك قاعدة 

هو إال وسٌلة فً ٌد الفنان وأن جودة العمل تعتمد بالدرجة األولى على إبداعك أنت ثم ٌؤتً بعد ذلك األدوات التً 

 .“ تستخدمها , فالمبدع ٌستطٌع أن ٌخرج عمله إلى النور بؤقل األدوات الموجودة

 - Autodesk 3D studio Max- Autodesk Maya – Softimage ): ونستعرض هنا بعض هذه البرامج

Adobe Aftereffects – Houdini وهناك الكثٌر من هذه البرامج التً ال ٌتسع المجال لذكرها ولكن هذه أشهرها ). 

هو طرٌقة للتصوٌر تسجل وصفا مجسما لألجسام . وهذه الطرٌقة تقلد عمل العٌنٌن   : التصوٌر ثالثً األبعاد -ثانٌا:

فالعٌنان تكونان صورتٌن من زاوٌتٌن مختلفتٌن قلٌال للجسم المرئً بسبب فرق المسافة بٌن العٌنٌن ، وترسل العٌنان  .

الصورتٌن إلى المخ حٌث ٌتم دمج الصورتٌن فٌظهر الشًء أمامنا مجسما ، أي أننا نستطٌع تقدٌر عمق الشخص أو 

أما باستخدام عٌن واحدة فال ٌمكننا تحدٌد العمق أو بعد األشٌاء الشجرة فً الصورة ، وكذلك تقدٌر القرٌب والبعٌد . 

تستخدم كامٌرا ذات عدستٌن للتصوٌر الثالثً األبعاد ، وتتم عملٌة التصوٌر كالمعتاد ولكن فً كل لقطة تصور  المرئٌه و

 .رهصورتٌن ، واحدة من الٌمٌن نسبٌا واألخرى من الشمال نسبٌاً بالنسبة للشًء الذي نقوم بتصوٌ
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 :Computer Control Camera الكامٌرا بالكومبٌترالتحكم فى وظائف أنظمة  -ثالثا:

التً بذلت الكثٌر من المجهود  Arriflex, Panavision, Aaton هناك عدد من مصانع الكامٌرات مثل الكامٌرات

 Computer للتحكم بالكامٌرالتقدٌم وظائؾ كامٌرا معقدة جدا والتحكم فٌها عن بعد من خالل وحدة الكومبٌوتر 

Control Unit -CCU. بعض إمكانٌات و.وهو ما ٌتٌح  التحكم فً وظائؾ الكامٌرا فً أوقات محددة أثناء التصوٌر

 step متعدد السرعات Shutter التشؽٌل التً ٌمكن التحكم فٌها من خالل الكومبٌوتر المحمول هً برامج الؽالق

speedأو بسرعة إلى األمام بدقة الكادر. وتشؽٌل الكامٌرا بسرعة كادر واحد فً الدقٌقة ، وتحرٌك الفٌلم إلى الخلؾ ،

كادر فً الدقٌقة. وتشتمل البٌانات على قراءة أوضاع الكامٌرا، وتؽٌٌر  30إلى  3وسرعات للنٌجاتٌؾ تتراوح بٌن 

  .را بشكل أوتوماتٌكًوكتابة تقارٌر الكامٌ Logging List خصائصها مما ٌجعل من السهل عمل لوائح الحصر

 COMPUTERIZED MOTION CONTROL التحكم فً حركة الكامٌرا بالكومبٌوتر -

تحكم الكومبٌوتر فً حركة الكامٌرا، ٌعنً قدرة الكامٌرا على تكرار أداء نفس الحركات عدة مرات. فعندما ٌرٌد المخرج 

من أن كل عنصر ٌمكن تصوٌره بالضبط بنفس  عمل لقطة مركبة من عدة عناصر، من الضروري ابتكار طرٌقة ما للتؤكد

 و األنظمة الحدٌثة للتحكم فً الحركة تتكون من أجزاء عدٌدة. الطرٌقة التً تصور بها بقٌة العناصر

والقضبان التً تتحرك علٌها الكامٌرا وذراع تطوٌل  أداة للتحكم فً الحركة والتً من خاللها تتحرك الكامٌرا.  -1

 boomingو, dolling ، والمصاحبةtilt ، واألفقٌةpan ركات مثل: الحركة الرأسٌةالكامٌرا المسإول عن الح

       .trackingو,

 ، والزووم focus، وبإرتها tilt، ومٌلها rotationالتً تتحكم فً دوران الكامٌرا أدوات التحكم فً رأس الكامٌرا  -2

zoom.  

 

 الكامٌرا: أجزاء األنظمة الحدٌثة للتحكم فً حركة 1شكل 

 : Digital Compositing تركٌب الصور الرقمٌة -رابعا :

طرأ تؽٌر كبٌر على التصوٌر اعتمادا على التحكم فً حركة الكامٌرا واستعماالتها. وتضاءلت الحاجة إلٌها على ضوء 

 .Digital Composting إمكانٌة الدمج بٌن تتبع الحركة باالعتماد على الكومبٌوتر، وبٌن تركٌب الصور بشكل رقمً

، Optically فبٌنما كان الممثل ٌصور عادة عدة مرات لتولٌد أجزاء مختلفة من الفٌلم ثم ٌتم تركٌبها بعد ذلك ضوئٌا

جاءت التقنٌة الرقمٌة اآلن لتحل محل هذه الطرق التقلٌدٌة. وفً السنوات األخٌرة، وجد المخرجٌن العاملٌن فً مجال 
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قد أصبح بدٌال ناجحا  Digital Rotoscoping تبع الخلفٌات وتشكٌل الكادرات بشكل رقمًالمإثرات البصرٌة أن ت

 .للتصوٌر بالطرٌقة التقلٌدٌة للتحكم فً الحركة

 

 : المؤثر المركب من عدة طبقات2شكل 

( حالٌا هو DIٌعد الوسٌط الرقمى ) -: (Digital Intermediate)تكنولوجٌا الوسٌط الرقمى  -:خامسا

المستحدثات فى عالم الصوره المتحركه الرقمى والذى ٌقوم علٌه العدٌد من العملٌات بداٌة من التصوٌر مرورا اساس 

فهو النظام االنسب لعالم وسائل االعالم الرقمٌة الحدٌثة المكانٌته  بالمونتاج و العرض الى ؼٌر ذلك من العملٌات المختلفة

 -إلنتاج التؤثٌرات الخاصة ومعالجة الصور والتصحٌح والمونتاج  -( DIالعدٌد وتتكون محطات عمل الوسٌط الرقمى )

( وهى أجهزة حاسب آلى عالٌة الكفاءة فً Apple MACمن عدة أجهزة ٌكون أهمها هو جهاز الحاسب اآللى طراز )

وٌكون هو القطعة الحٌوٌة من المعدات المطلوبة لعملٌات ( High-end Computer Platform)معالجة الصور 

 Imageعالجة الصور وٌمكن إبداع التؤثٌرات الرقمٌة والتصحٌح اللونى فً مرحلة المعالجة الرقمٌة للصور )م

Manipulation )فكل التؤثٌرات الرقمٌة تتم فً مرحلة (Film-to-Digital ) وتنتج المعلومات الرقمٌة للصور عن

خزٌن بالحاسب اآللىالستدعائها وإجراء عملٌات ( ثم تحول إلى أنظمة التFilm Scanningطرٌق عملٌة مسح الفٌلم )

بهذه المهمة, وتعمل هذه البرامج بشكل منفرد أو  (Graphics Softwareالمعالجة لها , وتقوم برامج الجرافٌكس )

 بشكل متسلسل إلنتاج التؤثٌر المطلوب , ابتداء من إبداع تؤثٌرات بسٌطة ٌمكن إنتاجها بالطرق البصرٌة التقلٌدٌة بكفاءة

( ودمج صور متحركة مع صور حٌة , ثم Compostingمثل عملٌات االنتقال  إلى العملٌات المعقدة التركٌب الصور )

 تحفظ فً صورتها النهائٌة لحٌن إرجاعها إلى الفٌلم.

 فاعلٌه االعالم التنمويخصائص أنماط الصوره المتحركه والمستحدث منها إلثراء  -المحور الثالث :

تصور أفالم الحركة الحٌة , أشخاصاً , أو مناظر طبٌعٌة , أو كائنات حٌة تكون  -أفالم التمثٌل والحركه  الحٌه    : -1

ؼالباً فً حالة حركة أثناء التصوٌر , وٌكون المخرج معنٌاً بتصوٌر لقطات تصلح للتركٌب أثناء المونتاج و فٌها ٌتم 

سجٌل لقطات ربما تحتوي آالفاً من الكادرات التً ٌتم تعرٌضها للضوءوٌمكن التصوٌر بتشؽٌل الكامٌرا لفترات طوٌلة لت
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التصوٌر فً أفالم الحركة الحٌة فً أي موقع  على الطبٌعه )تصوٌر واقعى (، وتحرٌك الكامٌرا إلً أي مكان , علً 

حجام , بإمكانٌات ال نهائٌة, األرض أو فً البحر , أو حتى فً الجو . وٌتم تصوٌر اللقطات ؼالباً من عدة زواٌا وبعدة أ

 للتنوٌع فً استخدام أنواع العدسات والمرشحات المختلفة 

 خصائص  أفالم الحركه الحٌه كشكل إبداعً: -

كشكل للتعبٌر ٌماثل الوسائط الفنٌة األخرى، ألن الخواص األساسٌة لهذه الوسائط منسوجة فً صمٌم أفالم الحركه الحٌه 

وظؾ العناصر التكوٌنٌة للفنون البصرٌة كالخط، والشكل، والكتلة، والحجم، والتركٌب. وعلى قماشته الوثٌرة. فالفٌلم ٌ

ؼرار الرسم الزٌتً، والتصوٌر الفوتوؼرافً، ٌستؽل الفٌلم التفاعل الدقٌق بٌن الظل والنور، وعلى ؼرار النحت ٌتناول 

، ٌركز على الصور المتحركة، وهذه Pantomime ًالفٌلم ببراعة المكان بؤبعاده الثالثة، ولكنه شؤن التمثٌل اإلٌمائ

الصور المتحركة لها إٌقاع موزون، وتشبه اإلٌقاعات المركبة فً الفٌلم تلك الكائنة فً الموسٌقى والشعر. كما أن الفٌلم 

، شؤن الشعر على وجه الخصوص، ٌعّبر من خالل التصور الذهنً، واالستعارة المجازٌة، والرمز، وعلى ؼرار الدراما

ا ولفظٌاً، بصرٌاً من خالل الفعل واإلشارة، ولفظٌاً من خالل الحوار. وأخٌراً، على ؼرار القصة، ٌبسط  ًٌ فالفٌلم ٌعبر بصر

 .الفٌلم أو ٌضؽط الزمان والمكان، باالرتحال إلى األمام وإلى الوراء بحرٌة فً نطاق حدودهما الرحٌبة

موضوع، بل أٌضاً فً مدى معالجته لتلك المادة، إذ ٌمكن أن ٌراوح والفٌلم ؼٌر محدد، لٌس فحسب فً اختٌاره مادة ال

طابع فٌلٍم من األفالم ومعالجته لموضوعه، فٌما بٌن القصٌد الؽنائً والملحمً، وٌمكنه أن ٌركز على الحقائق السطحٌة 

ٌّة الخالصة، أو ٌؽوص فً أعماق النظر الفكري أو الفلسفً. كما ٌمكن ألي فٌلم أ ن ٌرنو إلى الماضً، أو واألمور الحس

ٌسبق آفاق المستقبل، وٌمكنه أن ٌجعل بضع ثوان تبدو كؤنها ساعات، أو ٌضؽط قرناً من الزمان فً دقائق، وأخٌراً، ٌمكن 

 للفٌلم أن ٌضرب على أوتار الشعور جمًٌعا من أرق العواطؾ، وأرهفها، وأجملها إلى أقساها ضراوة، وعنًفا، وتنفٌراً 

 االكتفاء دون اإلبداع من بهامش تسمح خالقة معالجة عبر للواقع رصدٌعتبر  الوثائقًالفٌلم التسجٌلى و  الفٌلم التسجٌلً -

 )العلمٌة والوقائع الحٌاتٌة المواضٌع أشكال كل ٌعالج حٌث للواقع الخالّقة المعالجة فهو للواقع المباشر بالعرض

 فٌه ٌعتمد وموضوعً حٌاديّ  بشكل ذلك وٌكون المستقبلٌة حتى او الماضٌة او الحالٌة سواء التارٌخٌة,الطبٌعٌة....(

 .المصدر موثوقة وأبحاث ووثائق مواد على صانعه

، تعرٌفاً شامالً للفٌلم التسجٌلً جاء فٌه: "كافة أسالٌب التسجٌل 1448وقدأصدر االتحاد الدولً للسٌنما التسجٌلٌة فً عام 

التصوٌر المباشر، أو بإعادة بنائه بصدق، وذلك لحفز المشاهد إلى عمل  على فٌلم ألي مظهر للحقٌقة، ٌعرض إما بوسائل

شئ، أو لتوسٌع مدارك المعرفة والفهم اإلنسانً أو لوضع حلول واقعٌة لمختلؾ المشاكل فً عالم االقتصاد، أو الثقافة، أو 

 العالقات اإلنسانٌة".

د جون جرٌرسون للفٌلم التسجٌلً ثالث خصائص، ال بد م  :ن توافرها لكً ٌصبح الفٌلم تسجٌلٌاً حقٌقٌاً وهًوقد حدَّ

اعتماد الفٌلم التسجٌلً على التنقل، والمالحظة، واالنتقاء من الحٌاة نفسها، فهو ال ٌعتمد على موضوعات مإلفة وممثلة  -أ

ر المشاهد الحٌّة، والوقائع الحقٌقٌة.  فً بٌئة مصطنعة كما ٌفعل الفٌلم الروائً، وإنما ٌصوِّ

اص الفٌلم التسجٌلً ومناظره ٌختارون من الواقع الحً، فال ٌعتمد على ممثلٌن محترفٌن، وال على مناظر أشخ -ب

 صناعٌة مفتعلة داخل األستدٌو.

مادة الفٌلم التسجٌلً تختار من الطبٌعة رأساً، دون ما تؤلٌؾ، وبذلك تكون موضوعاته أكثر دقة وواقعٌة من المادة  -ج

 المإلفة والممثلة.
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، وهو   Animationأدرك فن السٌنما أن التحرٌك   :    أفالم التحرٌك ) الرسوم المتحركة  و الرسوم الحاسوبٌه(  -2

جوهر سٌنما الرسوم المتحركة، هو الروح التً تنبعث فً الصور الجامدة الثابتة، فتبعث فٌها الحركة على الشاشة، سواء 

تلك التً تخلق هذا الواقع. وسواء كانت الشخصٌات لبشر حقٌقٌٌن أو رسوٍم فً السٌنما التً تعتمد على تسجٌل الواقع، أو 

على الورق. وعلى الرؼم من أن فن التحرٌك، بمعناه التقلٌدي، ٌعتمد على اللّوحات المرسومة، أو األشٌاء الجامدة التً 

ها هً اإلٌحاء بقدر هائل من ُصورت إطاًرا وراء إطار، فإن الؽاٌة الجمالٌة فً معظم أفالم التحرٌك، وال نقول كلّ 

الواقعٌة، حٌث نجد الشخوص التً تستمد جذورها من عالم الحٌوانات، أو حتى الجمادات مثل قطع الصلصال، أو علب 

الكبرٌت تحاكً البشر فً سماتهم، وسلوكهم، ومنطق حٌاتهم، لتؤخذ المشاهد لٌعٌش معها فً ذلك العالم الخٌالً الذي ٌضع 

  .أرض الواقعقدماً ثابتة على 

والرسوم المتحركة اسم ٌطلق على نوع من األفـالم تعتمد فً تنفٌذها على الرسوم، فتكون أشخاصها، وكل مرئٌاتها من 

رسـوم، ٌجري تحرٌكها على الشاشة، أي أنها تعتمد على تحرٌك الرسوم، لذلك ٌطلق علٌها البعض أفالم التَّحرٌك وهى 

مثل كل منها مرحلة من الحركة، وُتصور على فٌلم عادي، وٌكون الفرق بٌن أي صورة عبارة عن رسوم كارتونٌة ثابتة، ٌ

من الثانٌة من زمن الحركة الطبٌعً، وإذا عرضنا هذه الصور بعد  1/24والصورة التً تلٌها، هو حركة بسٌطة ال تتعدى 

لمتفرج إٌهام بالحركة، لظهور هذه صورة فً الثانٌة الواحدة، ٌحدث عند ا 24ذلك بالسرعة العادٌة آللة العرض، وهً 

 .الصور متصلة طبًقا لنظرٌة استمرار الرإٌة

تتمٌز الرسوم المتحركة بإمكانٌة تمثٌل الواقع المجرد، الذي قد ٌصعب إدراكه بالحواس تمثٌالً حٌاً ملموساً، كما تتمٌز و

  .بسعة الخٌال الذي ال تقٌده القوانٌن الطبٌعٌة المؤلوفة

م المتحركة أًٌضا، بالقدرة على التؽلب على بعض مشكالت إخراج التمثٌل الحً، فٌمكن أن ُتهد مدٌنة كما تتمٌز الرسو

ٌُعاد بناإها بالرسوم المتحركة، بٌنما ٌصعب تصوٌر ذلك بالحٌل السٌنمائٌة التً تؤخذ وقتاً وجهداً كبٌراً   .كاملة، ثم 

 ((Computer Generated Imagery CGIالصور المولده بالحاسوب ) أو الرسومات الحاسوبٌة

علم  و تمثل الرسومٌات الحاسوبٌة مجال واسع وحدٌث من الحواسٌب لتً تم إنشائها باستخدام واألفالم الصور هً

مرئً وبالرؼم من أن المصطلح ؼالبا ما ٌشٌر إلى الرسومات الحاسوب، والذي ٌدرس طرق تركٌب ومعالجة المحتوى ال

 ثالثٌة البعد، فإنها تضم أٌضا الرسومات ثنائٌة البعد ومعالجة الصور

الحاسوب، وؼالبا ما تكون مولدة من  مولدة عن طرٌق صورة رقمٌة هً الرسومات ثنائٌة البعد  : الرسومات ثنائٌة األبعاد

ت تحددها هذه النماذج.. وفً هذه البرامج ال تعتبر هذه الرسومات تمثٌال للعالم الحقٌقً فحسب، نماذج ثنائٌة األبعاد بتقنٌا

 الرسومات ثالثٌة األبعاد. بل تعتبر منتج مستقل ذو قٌمة إضافٌة، ألنها تعطً تحكما مباشرا للصورة أكثر من

ثنائٌة األبعاد( هً نوع من الرسومات  )على خالؾ الرسومات الرسومات ثالثٌة البعد  : الرسومات ثالثٌة األبعاد

للبٌانات الهندسٌة التً ٌتم تخزٌنها فً الحاسوب ألؼراض أداء  ثالثً األبعاد الحاسوبٌة التً تستخدم التمثٌل

 ثنائٌة األبعاد.  الصور وتصٌٌر الحسابات

وهً  الحاسوب باستخدام( هً فن تكوٌن الصور المجسمة Computer animation) والرسومات الحاسوبٌة المتحركة

رسومات ثالثٌة األبعاد، وبالرؼم  فرع من فروع الرسومات والرسوم المتحركة الحاسوبٌة وعادة ما ٌتم تصمٌمٌها بواسطة

ما زالت تعطً نتائج أسرع وإظهار جذاب حتً بالحواسب ذات القوى  ثنائٌة األبعاد من زٌادة العمل بها، إال أن التطبٌقات

أو للحاسوب نفسه والتقنٌة تعرؾ إٌضا  األفالم تخدم المنتج النهائً للرسومات الحاسوبٌة لوسائط مثلالمتوسطة. وقد ٌس

(  ولخلق خداع بصري، Computer Generated Imagery CGI)   باسم الرسومات المنتجة بواسطة الحاسوب 

كل صورة أو كادر ٌظهر علً شاشة الحاسوب، ٌتم استبدالها بسرعة بصورة أخرى تشابة الصورة السابقة تماما وٌوجد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
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بها تعدٌل بسٌط بإتجاه الحركة، مثل تحرٌك الشكل الموجود بالصورة قلٌال، كل صورة ٌزٌد بها معدل الحركة عن 

ٌُحدث تؤثٌر مع زٌادة عدد الكادرات وتعاقبها فً سرعة حتً ٌتم خداع العٌن الصورة التً تسبقها بمع دل بسٌط جدا ولكنة 

 وٌترجم العقل الصور المتعاقبة إلى حركة.

   النمط الدامج  بٌن تصوٌرالحركه الحٌه وأفالم التحرٌك )الصور والرسوم الحاسوبٌه ( :  – 3

الجرافٌكٌة  البرامج الرقمٌة و وقد أضافت التقنٌةالعالم ٌمر بثورة رقمٌة تجتاح أشكال الصور المرئٌة مما الشك فٌه ان 

 وجسدت والمجسمات، المتحركة بالرسوم الحٌة الصور دمج والمإثرات البصرٌة انماطا جدٌده للصوره المتحركه ٌتم فٌها

وبدأ  دة حاسوبٌا تتفوق علً مثٌلتها الملتقطة من الطبٌعةأصبحت الصور المرئٌة المولوالخٌال  من المشاهد عالم أمام

مجال الرسوم المتحركة ثالثً األبعاد باللحاق بمجال تصوٌر األحداث الحٌة بل قد ٌحل محله وعند الجمع بٌن الرسوم 

المعنى بوضوح المتحركة والتمثٌل الحً فً مشهد واحد، فإننا نجمع بٌن الواقعٌة وسعة الخٌال بؤسلوب ٌساعد على نقل 

 ٌجذب االنتباه

: هى تكنٌك ٌستخدم للمزج بٌن البٌئة الثالثٌة االبعاد   Match Moving Techniquesوعملٌة مطابقة الحركة   

والبٌئة الثنائٌة االبعاد المسجلة من خالل حركات الكامٌرا و هى من العملٌات التى أثرت بشكل كبٌر على الشكل النهائى 

 السنوات األخٌرة  للصوره المتحركه فى

جمٌع التركٌبات تعتمد على استبدال أجزاء مختارة من الصورة بمواد أخرى، وعادة ولكن لٌس دائما، تكون تلك األجزاء 

البدٌلة من صورة أخرى و فً الطرٌقة الرقمٌة للتركٌب،األوامر البرمجٌة تقوم بتعٌٌن جزء من الصورة محدد بدقة عالٌة 

ٌتم استبدال كل بكسل ضمن نطاق اللون المعٌن من قبل البرنامج مع بكسل من صورة أخرى، وتعمل على استبداله ثم 

 وهً تتماشى معها بشكل جٌد بحٌث تظهر كجزء أساسً من الصورة األصلٌة .

فً االستٌدٌوهات التلفزٌونٌة، توضع شاشات ذات لون أزرق أو أخضر خلؾ مذٌعً األخبار إلتاحة المجال لتركٌب 

ر من خلفهم، ٌحدث ذلك عادة قبل عرض الخبر على الشاشة كاملة. وفً حاالت أخرى، قد ٌكون المذٌع نفسه عناصر الخب

ٌّة.  جزًءا فً إطار خلفٌات مرّكبة والتً تم استبدالها بـ"مجموعة افتراضٌة" مصّممة بواسطة برمجٌات الرسوم الحاسوب

ٌهما معاً أن تتنّقل بحرٌة تاّمة فً الوقت الذي تتؽٌر فٌه أدوات وفً المنشآت المتطورة، بإمكان اآلالت، والكامٌرات، أو كل

ٌّة ا لتحافظ على العالقة الصحٌحة بٌن زواٌا الكامٌرا، واآلالت،  (CGI) الحاسوب التمثٌل ًٌ أو صور منشؤة بالحاسوب لحظ

 ."والخلفٌات "االفتراضٌة

ر تستخدم المجموعات االفتراضٌة أًٌضا فً معالجة الصور المتحركة و صناعة األفالم و اإلنتاج إعالمً، والتً ٌصوَّ

ا باللونٌن األزرق واألخضر، وبشكٍل عام، ُتجمع خلفٌات مركبة مع المجموعات االفتراضٌة  ًٌ بعضها فً محٌط مؽّطى كل

 من السٌارات، واألثاث، واألشٌاء المادٌة األخرى التً تعزز "الواقعٌة" فً –سواء كانت بؤحجام حقٌقٌة أو نماذج –

ا إنشاء أحجام ؼٌر محدودة من "المجموعات" وذلك ألن البرمجٌات تستطٌع إزالة التشوٌش  ًٌ الصورة المركبة و ٌمكن رقم

أو الحدود باللونٌن األزرق واألخضر وتوسٌعها حتى تمأل اإلطار الخارجً للحدود وبهذه الطرٌقة، ٌمكن للمحتوٌات 

هر بصورة أكثر احترافٌة وربما أن األهم من ذلك كله، هو إضافة المسّجلة فً مناطق ذات احترافٌة محدودة، أن تظ

 .لحقات وهى اإلضافات الرقمٌة للعناصر الحقٌقٌة فً المحٌطلما

 اإلعالم التنمويأنماط الصوره المتحركه فى  فاعلٌة -

مثٌلتها الملتقطة من أصبحت تتفوق علً أفالم التحرٌك ) الرسوم المتحركة  و الرسوم الحاسوبٌه( مما تقدم نجد ان 

والذى ال شك فٌه أن إنتاج الرسوم المتحركة  الطبٌعة كنمط ٌمكن تفعٌله وتفاعله مع أهداؾ واستراتٌجٌات االعالم التنموى

الحاسوبٌه ٌتطلب خبرة عمٌقة ودراٌة كبٌرة فً برامج تصمٌم خاصة ٌعمل علٌها خبراء فً هذا المجال كالشركات 
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تمر وإتقان عالً للعمل علٌها ، وكذلك تتطلب وقت طوٌل وجهد كبٌر إلنتاج مشهد واحد الضخمة ، وتتطلب تدرٌب مس

فقط ، ولكن فً اآلونة األخٌرة ظهرت برامج ومواقع عدٌدة توفر برمجٌات وقوالب جاهزة ٌمكن من خاللها إنتاج فٌلم 

عن طرٌق هذه المواقع والتطبٌقات  كرتونً جمٌل وجذاب وشٌق بؤقل جهد وبدون تكلفة عالٌة، وال أدعً أن إنتاج فٌلم

سٌنافس الشركات الكبرى وأفالم السٌنما ، ولكن أستطٌع القول بؤنه من خالل هذه البرامج ٌمكن إنتاج فٌلم جمٌل وبسٌط 

وجذاب ، وال شك بؤن تعلم هذه المهارة الجدٌدة سٌفتح أبواباً من اإلبداع والتمٌز فً هذا المجال ، فٌمكن استخدام هذه 

اقع فً تصمٌم فٌلم ألؼراض تعلٌمٌة وتربوٌة وتوعوٌة وهناك عدد كبٌر من الشركات العالمٌة والمحلٌة اتجهت إلى المو

هذا الفن ) فن الرسوم المتحركة والذي ٌطلق علٌه البعض اإلنفوجرافٌك المتحرك أو الموشن جرافٌك ( للتسوٌق لمنتجاتها 

وزارات الحكومٌة فى بعض البلدان لتوعٌة المجتمع وشرح إجراءات وخدماتها ، وكذلك اسُتخدم هذا الفن من قبل ال

طرٌقة إصدار الجواز وتجدٌده ،  خدماتها بشكل جذاب ومشوق باستخدام الرسوم المتحركة ، مثل شرح وزارة الداخلٌة

ت وشرح وزارة التجارة والصناعة خطوات إصدار سجل تجاري ، وؼٌرها , بل وهناك عدد من الجمعٌات والمإسسا

الخٌرٌة تستخدم هذا الفن فً شرح رسالتها وأهدافها وطرٌقة التبرع لها ، ومن أسباب اإلقبال الكبٌر على هذا النوع من 

هو سهولة وسرعة تعلمها ، وما تتمٌز به المواقع والتطبٌقات من توفٌر الوقت والجهد وقلة التكلفة  كما تم ذكره الفنون

تصوٌر كاألفالم الواقعٌة ، وال نؽفل عنصر التشوٌق واإلثارة والمإثر البصري  وعدم الحاجة لممثلٌن ومصورٌن ومواقع

الذي ٌجذب الكبٌر والصؽٌر فً هذا النوع من الفن ، وأضٌؾ عنصر مهم أٌضاً وهو المحاكاة ، فمن السهل بالرسوم 

كفرد أو معلم ال ٌمكننً المتحركة أن أعمل مشهد انفجار بركان أو سقوط شخص من عمارة ، لكن بإمكانٌاتً البسٌطة 

ُ هو سهولة نشر المقاطع واألفالم فً وسائل  تمثٌل ذلك على أرض الواقع ، ومن ممٌزات اإلقبال على هذا الفن أٌضا

 التواصل االجتماعً وسرعة تداولها ، فهذه األسباب جعلت العدٌد من الجهات تتجه لهذا الفن .

 -النتائج:

 الصور دمج الجرافٌكٌة والمإثرات البصرٌة أنماطا جدٌده للصوره المتحركه ٌتم فٌها البرامج الرقمٌة و أضافت التقنٌة -1

أصبحت الصور المرئٌة المولدة حاسوبٌا والخٌال  من عالم المشاهد أمام وجسدت والمجسمات، المتحركة بالرسوم الحٌة

 تتفوق علً مثٌلتها الملتقطة من الطبٌعة

مثٌلتها الملتقطة من الطبٌعة كنمط ٌمكن تفعٌله وتفاعله مع أهداؾ  الصورالمولدة حاسوبٌا أصبحت تتفوق علً -2

 وإستراتٌجٌات االعالم التنموى

المإثرات الخاصة التً ٌصنعها خبراء الحاسوب صارت ضرورة فنٌة ملحة لكل صانع لخلق مناخ زمانً ومكانً  -3

اإلنتاج بدٌال عن بناء دٌكورات ضخمة أو ولخلق محاكاة على شاشة الحاسوب، وهذا ما ٌوفر مبالػ طائلة على مستوى 

 مجامٌع كبٌرة ٌصعب على )صانع العمل الفنً وفرٌقه( السٌطرة علٌها

 -التوصٌات :

اإلعالم التنموى بطبٌعته المفروضه وفقا ألهدافه وإستراتٌجٌاته  نظرا ألن مسؤلة أنماط وجودالصوره المتحركه فى -1

الشكل والمضمون واالهتمام بعالقة الصورة بالعرض والتمثٌل والمحاكاة والخبرة دائما مترجلة بٌن الوسٌلة والؽاٌة وبٌن 

الحٌة فإن البحث ٌوصى بضرورة إستٌعاب هذه االنماط وابعادها التصمٌمٌه والتكنولوجٌه واالستعانه فى ذلك بالمصمم 

راتٌجٌاته من خالل أنماط التطبٌقى ) المتخصص ( فى ذلك المجال لتحقٌق اتصال تنموى فعال بتحقٌق اهدافه واست

 الصوره المتحركه المتعدده والمدرجه فى البحث .
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أفالم التحرٌك التى تمتلك إمكانات هائلة ٌمكن توظٌفها ألؼراض تعلٌمٌة وتنموٌه فً السٌنما على مزٌدا من اإلعتماد   -2

قدٌم أفكار ومفاهٌم مجردة فً قالب والتلفزٌون , وذلك ألن طبٌعة هذه النوعٌة من األفالم تعطً الفرصة لصانع الفٌلم لت

ومن أسباب اإلقبال الكبٌر على هذا النوع من الفنون هو سهولة وسرعة تعلمها ، وما تتمٌز به المواقع والتطبٌقات ملموس 

 من توفٌر الوقت والجهد وقلة التكلفة وعدم الحاجة لممثلٌن ومصورٌن ومواقع تصوٌر كاألفالم الواقعٌة

الصور الرقمٌه حٌث انها تذلل الصعاب على المتخصصٌن بالمجال بالشكل الذي ٌتم فٌها على مزٌدا من االعتماد  -3

تحسٌنها أو تؽٌٌرها متى ما أرادوا ذلك ، مما ٌوفر فرصا كبٌرة إلنتاج صورة مرئٌة فٌلمٌة على مستوى عال من الجودة 

 الفنٌة .
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