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أفالم فى مقابل لبعد التصميمى و التكنولوجى ألفالم الحركة الحية التطور التقنى فى ا

 فى االعالم التنموي نحو مزيدا من الفاعليه والشكل الحديث للصورهالتحريك 
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 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقيه  - أستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون
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 الملخص:

ٌّة، تعانً البلدان   -مقدمه: اً وفً صورة إجمال ٌّ اً وتقن ٌّ تؤّدي 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 ولغتها 

 المؤثره . 

التنموى والمٌدٌا  نظرا للتأثٌر االٌجابى للصوره المتحركه كوسٌط إتصالى وكذلك وسٌله مؤثره فى االعالم  -المشكله:

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

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

ذلك لكى وتزٌد من فاعلٌتها وتأثٌرها 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 مسألة أنماط وجودها فى بعض األسالٌب التً تتبع فً التصوٌر وتؤدي إلى نجاح المتحركه و

االعالم التنموى بطبٌعته المفروضه وفقا الهدافه واستراتٌجٌاته دائما مترجلة بٌن الوسٌلة والغاٌة 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

للوقوف على مدى مساهمتها فى ترجمة وتفعٌل المعالجات البصرٌه الهداف االعالم أل إالٌه الشكل الحدٌث لهذه االنماط 

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

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

 الصورة بالعرض والتمثٌل والمحاكاة والخبرة الحٌة.

 الوصفى التحلٌلى  -:المنهج
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