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 ملخص البحث

عندما نتحدث عن فن الصورة المتحركة أو كما يطلق علية )فن الفيديو( كإتجاه من األتجاهات الفنية المعاصرة ، فنجد أن 

التشكيلية ، فلقد تطورت هذه الظاهرة الفنية أو األتجاه المسمى فن الفيديو أصبح وسيلة تعبيرية وليدة التكنولوجيا والوسائل 

)بفن الصورة المتحركة( إنطالقا من التطور التقنى فى إدوات إنتاج وعرض الصورة ، ففن الصورة المتحركة من إكثر 

لتطورات الفنون قدرة على التطور والتجدد واألستفادة ليس فقط من الفنون األخرى التى سبقته ولكن إيضا من ا

التكنولوجية وثورة تكنولوجيا األتصال الحديثة والثورة الرقمية ، وهو ما جعل النقاد يضعون لتطور تقنيات إنتاج الصورة  

نهاية مفتوحة اليمكن وال يجب التكهن بها ، فقد إدت التطورات التقنية التى ظهرت فى مجال إنتاج الصورة المتحركة 

  120ص-9ة إدت الى إكتشاف هذا الفن من جديدالفنية الى تغييرات جذرية هائل

فنجد إن استخدام الكاميرا الرقمية يوفر إمكانيات ال حصر لها حيث يلعب كل جزء منها دوره في تحقيق صورة متحركة 

بالتطورات ذات جودة عالية تؤدي إلي تحقيق العديد من األبعاد الجمالية في الصورة المنتجة ، كما تلعب العدسات الحديثة 

التي أدخلت عليها دوًرا هام جًدا في تصميم الصورة متمثالً في التحكم في زاوية رؤية الموضوع ودرجة وضوحه وثبات 

الصورة والوانها وتباينها  والتحكم في عالقة الموضوع  بالموضوعات والعناصر المحيطة ، ذلك باالضافه الى حوامل 

دمه من تسهيل إلجراء حركات الكاميرا المختلفة ولم تكن التكنولوجيا الرقميه بعيده الكاميرات وأنواعها ومميزاتها وما تق

عن وسائل االضاءه حيث لحقت بتكنولوجيا االضاءه المستخدمه في انتاج الصورة تطورات على مستوى امكانيات 

تاحة والينتهى بنا التقدم االستخدام وسرعة االداء والتحكم الرقمى باإلضافة الى الكم الهائل من اإلكسسوارات الم

التكنولوجى عند الكاميرا واالضاءه فقط بل انه يقدم لنا في عملية المونتاج وإمكانيات المؤثرات الخاصة الرقمية وذلك الكم 

 الهائل من المؤثرات التي تعطيها ودورها الفني في عملية تصميم الصورة وتحقيق الغرض الفنى منها
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