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 ملخص البحث:

لقد أحدثت التقنيات الحديثة الشاملة التقنيات السمعية والبصرية مع التطورات التي شهدداا القهرا العشهريا                   

وتدخل التكنولوجيا في تصميم المنظر المسرحي تطوراً في تصميم مناظر العروض االستعراضية حيث اسهتحدثت أسهالي  

وتيارات ومذاا  ونظريات في فا المسرح أثرت بشكل كبير في تطوير أسالي  العروض االستعراضية، فكاا مها ضهما 

التقنيات تقنية السواتر حيث كانت تسهتخدم فهي الكثيهر مها انحيهاا ل يحهان بهالمنظور و البعهد الثالهث، حيهث كانهت تسهتخدم 

لتكوا مكملة للمنظر المسرحي بعناصره ما أثاث و اكسسوارات المناظر المرسومة و بخاصة في الخلف و على الجوان  

و عمارة. و لقد تعدد استخدام الكمبيوتر في العديد ما المجاالت المختصة بفا المسرح فقد تدخل في التحكم في الخلفيات و 

ض االستعراضهية و اإلضانة،  أيضاً في انزيان و حركة خشبة المسرح، حيث ما أام التقنيات الحديثهة فهي منهاظر العهرو

خاصههة فههي االحتفههاالت والمدرجانههات وعههروض التههي انتشههرت أخيههراً تقنيههة الليههزر حيههث تعههددت اسههتخدامات  فههي المسههرح 

تقنية الدولوجرام  التي تعمل على خله  بيةهة انوبرا، كما يستخد في الفضانات الخارجية مما يعطي تأثيرات مختلفة، أيضاً 

يهة انبعهاد أأ أنه  يمكها خله  مسهرح افتراضهي بخلفيهة و ممثلهيا افتراضهييا بعيهداً عها افتراضية مها خه ل الصهورة ث ث

المصهمم المسهرحي يهر  الواقع، و ما ضما التقنيات الحديثة تقنية الشاشات واي ما التقنيات المشدورة و الدارجهة حيهث 

ما الممكا معايشهة المكهاا و الزمهاا أن  ما خ ل الشاشة يمكا تحقي  خلفية مسرحية تخدم العرض المسرحي الذأ ُيقدم ف

يعتمهد علهى خله  فدهو نظهام  ( VR)في العرض المسرحي ما خ ل الشاشة التي خلف ، و بالنسبة لقنية الواقع االفتراضهي 

بيةات ث ثية انبعاد باستخدام رسومات الحاس  اآللي و أجدزة خاصة بحيث تديه  للفهرد القهدرة علهى عستشهعاراا بحواسه  

التفاعل معدا و تغيير معطياتدا مما يعززعحساسه  باالنهدماف فهي تلهب البيةهة، و تتطهر  الدارسهة علهى الفهر  بهيا المختلفة و 

المسرح التفاعلي و المسرح العادأ حيث أا المؤدييا و الراقصيا في المسرح التفاعلي يتفاعلوا مع مكونهات المسهرح مها 

لراقصيا كما في المسهرح العهادأ، أيضهاً تطرقهت الدارسهة علهى أرضية و خلفية و ليست مجرد ديكور ثابت يتحرب حول  ا

تقنية االسقاط الضوةي التي انتشرت مؤخراُ بشكل واسع بالخارف ثم تناولت المسارح ذات الخشبة المتحركة، و أخيراً تختم 

يجها  علهى نجهاح البحث بهبعض النتهاةو و التوصهيات و التهي مها أاهم النتهاةو اهي أا التقنيهات الحديثهة أكهدت و أثهرت باال

العرض االستعراضي بل علت أكثر ما قيمت  و بالتالي أضافت عنصر االبدار و المتعة و التفاعل لهد  الجمدهور، كمها أا 

التقنيات الحديثة التي سب  و أا تهم اإلشهارة عليدها ال شهب اا بعضهاً مندها قهد دخلهت مصهر ولكها لهيل بالنطها  الواسهع كمها 

توصههي الدارسههة بامههداد يههة واحتيههاف المسههارح أا تكههوا مجدههزة بالمعههدات التكنولوجيههة، و ذلههب لتكلفتدهها العال بالخههارف و

المسارح االستعراضية في مصهر و خاصهة المسهارح الحكوميهة بالتقنيهات الحديثهة المختلفهة و المعهدات التكنولوجيهة، أيضهاُ 

 ح تفاعلي استعراضي حديث.االاتمام بثقافة التفاعل بيا الجمدور و العارضيا على المسرح كي يتم خل  مسر

 


