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هووس والظهِىماوس و هواكه   ألاطتودًو الاًتراض ي وتؼبُِاته  اإلامٕىهة  هن ؤلاهتهار التلٌٍص

ون(  و اإلاإطظة  وائدٍ تسزم بالدززة ألاولى كلى اإلاإطظة ؤلاكالمُة )ؤلاذاكة، التلٌٍص ًو

تٖههههالٍُ وزمالُههههة  ههههن الصههههوز ، زا ههههة  ههههه  الاتصههههالُة )الظههههِىما( ٖٓههههل مههههً تسٌههههُع لل

ُههههّ َهههههرٍ  ٓههههرا زمالُههههة تؼب ُههههاا الهدًخههههة ومىيخِههههها كج هههها، و ػههههٖل مههههً  ػههههٖا٘ التٕىولوز

 التِىُة الهدًخة طواء ألاطتودًو الاًتراض ي  و الدًٖوز الاًتراض ي.

ة الكلماث املفتاحيت: ون   ؛الظِىما  ؛ألاطتودًو الاًتراض ي  ؛الخدكة البصٍس  .التلٌٍص
 

The virtual studio and its possible applications in television and 

film production and its types and benefits are mainly due to the 

media institution (radio, television) or the communication 

institution (cinema) as a whole of the cost reduction and aesthetic 

in the picture, especially as it is a form of modern technology and 

emanating from it, Modern whether virtual studio or virtual 

decoration.  
- Keywords: Visual Trick ; Virtual Studio ; Cinema ; TV. 
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 :مقذمت

ة مخِلة باإلاإجساا الصوزٍة التي تٌَو  وهُة وزا ة ؤلازباٍز اللسوض التلٌٍص

ً ألازباز كبر الؼا ػة وتتوير ألاللاب اإلاسئُة الهدًخة بل وتتولب كلح ا، تتراُص كىاٍو

ألالوان وتيتلد الٖاميرا مظسكة هدو ألاًّ، وتسى مرٌعن ألازباز واإلاساطلين اإلاُداهُين 

م ًتددجون ئلى بلظهم  والظُوي ًتداًلون ًُما بُج م دازل  ىادًّ متجاوز  َو

ة والسموش البُاهُة  ن ئػاز دُُّ ومدٕم ًدوم ًَو  تم اختواء الصوز ؤلازباٍز البلع، ٍو

وهُة اإلاوزص  بصوز  مظتِس  وجابتة وبلدَا تىدسيٓتٍ مرٌم، وتيت  هي الِصص التلٌٍص

ت مً مجلة ما  و بٖل بظاػة توُب كً البصس أن ا  مُص وكاد  ما تٖون  ،كً الؼاػة ٓو

م  الؼاػة مخِلة باإلاللوماا آلاهُة، وبِىما تتراًّ تللُِاا اإلارٌم خ٘و خادث مسوزي مَس

لُة  ن  طٌل الؼاػة وتٕؼٍ اللوخة لهصص البوز ة اإلاا الوساًُٗ مم مسؼؽ مً

د وطم  وهُة ُو َو ٔل ذلٗ ػلاز اإلادؼة التلٌٍص الجاهيُة كً آزس هتائج ٓس  الِدم، ًو

بؼٖل مدٕم  ن ئخدى شواًا الؼاػة، ئن وزود مخل َرا السهس ؤلالٕترووس وب را الِظس 

وق  ن ػْس توؼُ  اإلادتو  ى الٌِير ٌوسي ٔس ٌظتبد٘ التأجير بد٘ اإلادتوى، لًٕ دون الُو

 و اللِؼة الظلٌُة  و الصوز اإلاِؼلة باإلاإجساا ؤلالٕتروهُة، وبِدز ما تٖون اإلاإجساا 

مب س ، ئال  ن ا ال تظتؼُم اطتبدا٘ السطالة ألاطاطُة وخُذ تظتسدم بدٕمة وبصير ، 

ًان اللدًد مً اإلاإجساا تظتؼُم  ن تلصش ؤلاهتار بؼٖل ملهوؾ وتظٌس كلى السطالة 

لا ئطاًُا.  ُو

 إلاشكاليت: 

وهُة، ؤلاكالمُة اإلاإطظاا ًجس مىر          الؼول َو البصسي  ؤلاب از ؿل التلٌٍص

 ولم اإلاتٌسر، كِل وبا٘ تجرب التي الوطائل  َم مً ٌلد  ه  ئذ الًٌ َرا ألَل الؼاهل

م ٔان بل الهصة إلاِدم ألاداء كلى خٕسا ؤلاب از ًًٕ س مُو  دًٖوز  مً ًدتٍو  وما التصٍو

ة واإلاإجساا الخدق ًً ىئل باإلطاًة  زو ئطٌاء  ن طاَمت التي اللىا س  َم مً البصٍس

م اإلاىاطب التوؿٍُ  ن خُذ اإلاصوز  اإلااد  كلى ؤلاب از مً  دًٖوز  مً ًدتٍو  وما للمُو

وهُة للهصة ؤلاكالمس البىاء ٓبير بؼٖل ًسدم  .التلٌٍص
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ير كلى كملت التي التِىُاا مً اللدًد ؿهوز  مً وبالسهم ت تًو وزهد  ُو

م تٖلٌة زٌع كً ًىلٕع لم ذلٗ  ن ئال الصىاكة َرٍ  ن اللاملين س مُو   و التصٍو

س كلى كملت التِىُاا َرٍ  ن بملنى ٓبير، بؼٖل اإلاظتسدم ًُ  الدًٖوز  ُة تؼٍو   َل خًس

ير تظتؼم لم آلازس الجاهب كلى ولًٕ اإلاستلٌة، مساخل اللمل وتظُير الصىاكة َرٍ  التًو

 ألاخُان مً ٓخير  ن  مًٕ الٕمبُوتس كلى التِىُة ولًٕ باكتماد إلهتار،ل الٖلُة التٖلٌة  ن

م كلى الاطتوىاء م الهُُِِين واطتبدالها والدًٖوز  اإلاُو  بواطؼة  هتج تسُلن دًٖوز   و بمُو

ير ٌلني مما الٕمبُوتس رٍ .اإلاصوز  اإلااد  ئهتار ميزاهُة  ن مباػس  التًو  الجدًد  التِىُة َو

  set virtuelالاًتراض ي. بالدًٖوز  ًتراض ي  والا  باألطتودًو تظمى

ِة وب رٍ        اا لتِىُة  مًٕ الؼٍس ا خال تِدم  ن الاًتراطُة الاطتودًَو س زرٍز  ًًو

َ  هير بؼٖل ؤلاهتار تٖلٌة  ن   ه  خُذ ٖٓل لللمل ؤلاب از بمظتوى  الازتِاء مم مظبو

س مواُم تٖلٌة زٌع مً بالسهم  البصسي  الازتِاء تم  ه  الئ دًٖوز  مً تدتٍو  وما التصٍو

 .اإلاصوز  اإلااد   ىاكة كلى الِائمين زُا٘ طوى  ًددَا ال دززة ئلى ب ا

٘  َرا زال٘ مً ػسخها ًمًٕ ؤلاػٖالُة ًان تِدم مما واهؼالُا        :التظاؤ

وهيت إعالميت مؤسست إداسة ًمكن هل  أو الافتراض ألاستودًو جقىيت على باالعتماد جلفٍز

 اض ي؟الافتر  الذًكوس 

را ٘  َو  :ًسكُة تظاؤالا كد  ًؼسح التظاؤ

ون ؟ الهُِِس الدًٖوز  خُِِة ما  -  بالتلٌٍص

 الاًتراض ي؟ الدًٖوز   و الاًتراض ي ألاطتودًو خُِِة ما  -

 ي تٖالن ض تسٌس الاًتراض ي الدًٖوز   و الاًتراض ي ألاطتودًو ًظمً ٍُٓ -

 اإلادازل؟وشٍاد  ؤلاهتار

 أهميت البحث: -

٘  اللسبُة اإلإتبة  ن ؤلاكالمُة الدزاطاا  ن واضهة هدز  وزود -  ئداز  موطوق خو

ون  كامة بصٌة ؤلاكالمُة اإلاإطظاا  .زا ة بصٌة والتلٌٍص
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ة تٕىولوزُة ملؼُاا ؿل  ن والتؼبُّ اليؼأ  خدًخة دزاطة  ن الخوض  - ىُة ئداٍز  ًو

ون  مإطظة  ن ما لهد للتؼبُّ  الهة هتائج زاللها مً تدُِّ ومداولة  .ائسي الجص  التلٌٍص

  موالا وتتؼلب ضخمة، اطتخمازاا ٔون ا ؤلاكالمُة اإلاإطظاا باداز  الدولن الاَتمام -

  ن وؤلابداق السقن مم باإلاواشا  الصىاكة َات  تٖالٍُ لتسٌُع طبل كً والبدذ  ضخم

وهُة الصوز  ت وبأُل اللمل  ن بظسكة التلٌٍص  مً وذلٗ اإلاؼاَد زرب وشٍاد  طاوم ُو

ٖون  والدًٖوز  دًوألاطتو  تِىُة زال٘  اإلاإطظاا ػسي مً الاَتمام َرا الاًتراض ي ٍو

 .والخا ة اللامة ؤلاكالمُة

 امتالْ   بذ خُذ ؤلاكالمس، اإلاجا٘  ن زا ة الهدًخة بالتٕىولوزُا اإلاتزاًد الاَتمام -

 ًادزا٘ تسلٌها،  و ؤلاكالم وطائل تؼوز  زالل  مً ًِاض  طاطُا ملُازا التٕىولوزُا َرٍ

مىة  تِىُة اكتمادو  الُس

ون  البرامج بلع  ن الاًتراض ي والدًٖوز  ألاطتودًو  موآبة كلى داللة الجصائسي  بالتلٌٍص

 .ألازسى  الٌظائُة بالِىواا الها لة التؼوزاا

 واإلاجتمم ذات ا خد  ن اإلاإطظة  ن متويرات   َمُة مً البدذ  َمُة تٕمً ٓما  -

وهُة ؤلاكالمُة اإلاإطظة تظُيرل ئطتراتُجُة كً البدذ مً زال٘ وذلٗ والاُتصاد،  التلٌٍص

 كلُ  ًستٕص  طاس ي ٓلمود الدًٖوز  كلى ٌلتمد الري إلهتاز  ؤلاطتراتُجن التظُير زال٘ مً

ٌ  تسٌُع زال٘ مً  كمالها ؤلاكالمُة وئهجاح اإلاإطظة ئهتار  تِىُة باكتماد مصاٍز

 .اللاملة الُد تسٌُع كلى ٌلمل والري ي الاًتراض الدًٖوز 

 وتساث ًٕس بلوز  ئلى تظعى والتي الىاػئة ؤلاكالمُة للدزاطاا ئخاػة الدزاطة رٍَ تلتبر -

 الهدًخة التِىُاا ؿل  ن ؤلاكالمُة اإلاإطظاا إلداز  ئطتراتُجُة زطم كلى ٌظاكد ئكالمس

 .والدًٖوز الاًتراض ي ألاطتودًو ٓتِىُة

 أهذاف البحث: -

ون  مإطظة وئداز  امةك بصٌة ؤلاكالمُة اإلاإطظاا ئداز  كلى هـس  تِدًم -  بصٌة التلٌٍص

 .زدماتس ػابم ذاا اُتصادًة مإطظة ٔون ا زا ة
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وهُة اإلاإطظة مٌهوم كلى الظوء ئلِاء -  الثرو  مصادز  خد الُوم تلتبر التي التلٌٍص

ٌُُة السئِظُة ٍُ اُتصادًات ا وئبساش و َمُت ا، ئدازت ا ٓو ٌها تظير ٓو  ومدازلح ا مصاٍز

 .اُتصادًة ٓمإطظة

ون  تؼبُّ مدى كلى تلسيال -  تسؼُؽ مً الاُتصادًة ؤلاداز  ألطع الجصائسي  التلٌٍص

 .والتأَُل والتدٍزب اإلاواشهة ئكداد ئلى باإلطاًة وزُابة وتوزُ  وتىـُم

 ي الاًتراض الدًٖوز   و الاًتراض ي ألاطتودًو  ن واإلاتمخلة الهدًخة التِىُة كلى التلسي -

 الِىواا لدى البصسي  ؤلاب از وشٍاد  تٖالٍُال لتسٌُع السهسي  الهل تلتبر والتي

 .اللاإلاُة

س  ن كلح ا الاكتماد ًمًٕ التي التٕىولوزُة اإلاٖوهاا كلى التلسي  -  ؤلاكالمُة اإلاإطظة تؼٍو

و السئِس ي مىتجها زال٘ مً  والبرامج الهصص ئهتار  ن اإلاتمخلة الخدماا َو

 املىهج: -

ون الجصائسي(، الحالت دساست هجمى الدزاطة اإلاظتسدم  ن اإلاىهج ًسص ًُما    ) التلٌٍص

و ِة َو  ودُة بلمّ دزاطت ا مً ًتمًٕ واخد  بدالة اَتمام الباخذ تددد مىهجُة ػٍس

ٔاهت طواء زواهب ا بجمُم مشخصا واَتمام   م مإطظة  م  طس   م ًسدا اإلادزوطة الهالة  

٘   زل  وير. ومً مجتملا  م زماكة  م ازتماكُة َُئة  ػبّ دزاطتىا ي َدا ئلى الو و

ون  إلداز  التؼبُِس الواُم كلى التلسي بوُة اإلاىهج َرا  الجصائسي  مإطظة التلٌٍص

ِة ي الاًتراض الدًٖوز  تِىُة كلى اإلاُداوس واكتمادَا  .ئدازت ا  داء لتظهُل ٓؼٍس

 املجال الزماوي واملكاوي للذساست: -

د 2009  ٓتوبس بداًة  ن ٔاهت -  ً  جىاءَا اطتؼلىا متوا لة، بصٌة ػهسا دامت ُو  تدٍو

 الاطتلداد بد ها مباػس  وبلدٍ الازتصاص ذوي  مم اإلاِابالا وئُامة اإلاالخـاا مً اللدًد

ون  ئلى اللجوء متؼلبات ، مم وزمم الاطتيُان لبىاء ات  ئخدى  و الجصائسي  التلٌٍص  مدًٍس

 .الىاُص إلتمام

مبر مً الاطتيُان ئهجاش مً الاهت اء وكىد -  كُىة وتددًد ،0202اهٌسز ختى 2009 هًو

 وهن الدزاطة



مي   د/ ليلى فقيري د/ اسعيذاوي سال   
 

258 

 

ون  اإلاؼاَد الجمهوز   مدازض بين لتباًج ا البصسي، وهـسا الظمعن  ن ومتسصص للتلٌٍص

ون  البصسي  للظمعن زا ة ومإطظاا وزاملاا وملاَد ٔان والتلٌٍص  مً البد الجصائسي، 

ون  وزود بدٕم اللا مة الجصائس مظتوى  كلى توشَلها  ظبةو كلى واػتمال  واخد تلٌٍص

ة الظملُة اإلاإطظاا ملـم  ن ئلى باإلطاًة اللُىة  ًساد مً ٓبير   مل  تتلامل البصٍس

ا مً  ٓثر مصدخمة تٖون  الجصائس البالد كا مة  ن ئلى ألاولى، باإلطاًة بالدززة  مً هيَر

ة. الظملُة واإلاإطظاا الجماَير مً ألاهواق ب رٍ الوػً والًاا  البصٍس

ت واملؤثشاث1  :الخاصت . الخذع البصٍش

س مصسي اإلاإجس الخاص  ن الظِىما ابتٖاز ًصىم  و ًوطم  مام  ها مدًس تصٍو ٌلًس

ة واإلالملُة، لِسجل كلى الٌُلم  الٖاميرا،  و بدازلها  و  ن وطائل الؼبم ألازسى البصٍس

ّ َرٍ  ت الهالن الساًَ، ئال كً ػٍس وحن بواُم زدًد ال ًمًٕ وزودٍ  ن الُو ٍو

ٔان  ن اإلااض ي،  م الهاطس،  م اإلاظتِبل ، وهن تظتسدم اإلاإجساا  الابتٖازاا طواء  ن 

 :الخا ة للد   طباب

و الش يء الٌللن  و الهُِِس، وذلٗ كىدما  - لإلي ام بأن ما هساٍ َو الواُم، َو

س الش يء ٓما َو  ن الواُم ًلال  و الطتدالة ذلٗ لظيب  و آلزس.   وعجص كً تصٍو

 ٍة  و الٌىُة  و اإلاُٖاهُُٕة. بظيب ُلة  و هِص ؤلامٖاهُاا اليؼس  -

 ُلة اإلاوازد اإلاالُة.  -

ت  - ا  ن الواُم ًدتار ئلى ُو َس اطتدالة تىٌُر ذلٗ دازل ألاطتودًو، وزبما آلان تصٍو

ل زدا،  و الطتدالة وزود الش يء  ن الواُم   ال مخل ألاػباح...الخ  كرم شلبي، ) ػٍو
 (.963، ص8002

مٕههً تىٌُههر َههرٍ اإلاههإجساا والخههدق  ة باطههتسدام كههدد مههً ألاطههالُب وئن ٍو البصههٍس

ٔان تىٌُرَا  ن ٓخير مً ألاخُهان ًدتهار ئلهى زبير.تظهٌس الٕخيهر مهً اإلاهإجساا كلهى السطهالة 

لا ئطاًُا ومج ا تل، ) ُو  .(234ص   ،0222َسبت ٍش
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هههو مههها ًؼلهههّ كلُههه  مهههإجساا اإلاىـهههس، ومههها ًيهههتج كهههً ذلهههٗ مهههً زلهههّ  :اطهههتسدام الهههدًٖوز  -  َو

م بوزههود  هه يء لهه ِع موزههودا  ههن الهُِِههة، ومههً ذلههٗ مههخال وزههود دززههاا طههلم تههوحن الههَو

 ، وتوحن بؼبُلة اإلاٖان وزا ِت . "ال وزود ل   ن الواُم  "بأن ا تإدي ئلى ػابّ  كلى 

َهههو مهههها ٌلهههسي بمههههإجساا ؤلاطهههاء ، والتههههي ًمٕهههً بواطههههؼت ا ؤلاي ههههام  :اطهههتسدام ؤلاطههههاء  -ب و

ههة ُالعجههالا وتهساُص الىيههران وز  بمـهاَس بُيُههة  و ػبُلُهة مخههل طهوء الؼههمع، وتدهْس ُس

 طؼذ اإلااء.

مهههإجساا اإلاهههسآ  وذلههٗ للهصههه٘و كلهههى  ههوز مٕهههسز  ومتلهههدد  للشههه يء   اطههتسدام اإلاساًههها  -ر

 الواخد. 

ِة ملُىة  :مإجساا الٖاميرا -د  . "تسابؽ اإلاسئُاا "وهن تيتج كً اطتسدام الٖاميرا بؼٍس

ههههت والههههصمً، والتههههي :مههههإجساا شمىُههههة -ٌ تهههه ) طههههسكة، بهههههؽء،  وهههههن الخا هههههة بالُو م بدٓس تهههههَو

ت.                                                                                                                                              تجمُد( الُو

و ًدهدث مهً زهال٘ كهسض مىهاؿس  مامُهة  و زلٌُهة -و اللسض الخلٌس واللسض ألامامس  َو

م بالههدث هٌظه ، ٓهأن ًـههس اهخص  مهام تَو م بأن الهدث ًجسي  ن مٖان ملهين  و تهَو

هههوزْ   ,Wilkie BERNARD) مىـهههس لىاػدهههة وههههاب  و ٌظهههير  هههن  خهههد ػهههوازق مدًىهههة هٍُو

1980, pp 306-320..) 

ة واإلاههههههههإجساا  "الُٕمُائُههههههههة وآلالُههههههههة"اإلاههههههههإجساا الههههههههال ئلٕتروهُههههههههة  -ش  ومج هههههههها اإلاههههههههإجساا البصههههههههٍس

 اإلاُٖاهُُٕة. 

ت:ص. املؤثشاث الب1.1   ٍش

مي اإلاوطوكة  مام اللدطة.   وهن تؼتمل كلى ألازهص  الللمُة ما ُبل الُس

ههووس - ههو زظههم ًجلههل كمههل ئػهاز مِدمههة الٖههادز لتوؼُههة ًلههل بصههسي  :الهازهب التلٌٍص َو

ظهبان السههب وجِهوب اإلاٌهاتُذ كهً  هو ًتهألٍ مهً ئػهازاا الصهوز ُو  ن زلٌُة  الٖادز، َو

ّ مصادز الظوء ال  براُة ئلى خصمة طوئُة تؼب  الىجمة.ػٍس

 الاولٖاطاا  وتتدِّ بواطؼة اولٖاض مؼهد ما كلى اإلاسآ   و  ٌائذ ًظُة  و ماء.  -
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ههاد  ٓخاًههة اإلاصههابُذ  ههن لُلههة  ممؼههس ،  و تظههلُؽ  :مساه  الىجمههة - ٌظههتلمل َههرا اإلاههإجس لٍص

ههة موطههُُِة، ئن ٔههل  طههواء ألاطههتودًو التههي تلتِؼههها الٖههاميرا مههً  الظههوء كلههى موههً  و ًُس

بهة  ّ كلى اإلاالبع للممخل الري تىِل  ئلُىها كدطهة الٖهاميرا الٍِس ة واطلة  و ختى البًر شاٍو

ون بٖل وطوح.   تتد٘و ئلى  ػلة هجمُ  الؼٖل تـهس كلى ػاػة التلٌٍص

مُة بلُد  للمؼهد وهير واضهة لهد ما، وذلٗ  :مسا  الاهتؼاز - دوزَا ئكؼاء  وز  ُز

ههههههّ مساهههههه  ًوطههههههم ًههههههو  َ اللدطههههههة ِٓؼلههههههة مههههههً اللههههههدائً  و ُؼلههههههة مههههههً الِمههههههاغ كههههههً ػٍس

 الخٌٍُ  و زوزب هاًلون. 

ٖهههاميراا مههههً اللِؼهههة جههههم  :الابتلهههاد كهههً البههههإز  - هههتم َههههرا اإلاهههإجس كىههههدما ًِتهههرب مؼههههول ال ٍو

ظهتلمل َهرا اإلاهإجس ٓتِىُهة اهتِالُهة  و  ًيتلد كهً البهإز ، جهم ٌلهود ئلهى البهإز  مهس  جاهُهة َو

تهههههل، ) خهههههاد   و ازهههههتال٘  هههههن التهههههواشن الجظهههههدي للداللهههههة كلهههههى اطهههههؼساباا هٌظهههههُة َسبهههههت ٍش

 (.244-244ص ص ،0222

وهُهة وللهل  :اإلاإجساا اإلاُٖاهُُٕة -8 وتظتسدم بالدززة ألاولى  ن كهسض اإلاظلظهالا التلٌٍص

وهُههة اإلاراكههة  تدتههار لهههرٍ اإلاههإجساا، ولههم ًتٌههّ كلههى  )وهيههر مسئُههة ( ًظهها ؤلاهتازههاا التلٌٍص

ب لهد التِىُاا اإلاظتسدمة  ن ئهتا ر اإلاإجساا اإلاُٖاهُُٕة بصوز  كامة ًهي مدل التجٍس

ُههب والتؼههوُل ودززههة كالُههة مههً الاكتمههاد كلههى اإلاههإجس والظههالمة  الُههوم، اإلاهههم بظههاػة التٓر

 ، ههههاح، السكههههد، البههههَر  جىههههاء التؼههههوُل ومج هههها اإلاؼههههس، الجلُههههد اللهههههب والىيههههران    الههههدزان، الٍس

تز،  هوز زوزػالخلج، الاهٌجازاا )  (.342، ص 0220 ُد،زودي بٍس

لههد الههبلع مههً  َههم اإلاههإجساا و ًظههلها كلههى ؤلاػههالَ هـههسا لتلههدد  :اإلاههإجساا ؤلالٕتروهُههة َو

مجاالا اطتسدامها وطهولة تىٌُرَا، ًظال كً ًلالُت ا  ن اإلاجهالين الجمهالن والتلبيهري، 

 :ومً  َم َرٍ اإلاإجساا

مُهههة اإلاولهههد  بالهاطهههوب - 0 سئُهههة التهههي ًهههتم تولُهههدَا تولُهههدا تلهههٗ اإلاهههإجساا اإلا :اإلاهههإجساا الُس

 ػامال بواطؼة اإلاٖوهاا اإلاادًة للهاطوب وبسامج  الجاَص . 

مُهههههههة اإلالالجهههههههة بالهاطهههههههوب -0 مُهههههههة مسئُهههههههة التهههههههي ٌظهههههههتدد  ا  :اإلاهههههههإجساا الُس ههههههههن مهههههههإجساا ُز

س  الهاطههههوب بواطههههؼة الصههههوز اإلاتوازههههد ، وهههههن التظلظههههل اإلاسوههههس الههههري تولههههدٍ آلههههة التصههههٍو
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ِههة  و وؤلاػههاز اإلاسوههس، والصههوز  هها بؼٍس ههص تلههٗ الصههوز   و توُيَر ههّ تلٍص   والسطههم،  و كههً ػٍس

 بأزسى.
مُهههة -9 ة ٌظهههتدد  ا الهاطهههوب  و ملهههداا اإلاهههإجساا  :اإلاهههإجساا اإلاسئُهههة الُس مهههإجساا بصهههٍس

هووس، ٓمها  ن ها تسمهص ئلهى اإلالهداا التهي تيهتج اإلاهإجساا مُة اإلاخيتهة  هن اإلاهاشر التلٌٍص َسبهت ) الُس

تل،   (.232، ص 0222ٍش

 

 إلاحالل اللووي ( فتا  اللوويامل

  :َل ػاَدا ًوما  خد اإلامخلين كلى الؼاػة-

 بدون  ػساي ؟-

تداوز مم  -  ًِوم بدوزًٍ ألار وألازت التو م  و ألاب  و الابً ٍو

 هٌظ   ن مؼهد واخد؟ 

ـهس  طلٌ  الظُازاا  ن الؼازق الري  - كلى وػٗ الظِوغ مً ازتٌاق ػاَّ ٍو

 طِظِؽ ًُ ؟ 

ٔازتوهُة   ًجلع مم - تداوز ملها؟  )هير خُُِِة(اخصُة   ٍو

 ًصاًذ  خد السؤطاء  و الصكماء الساخلين؟  -

 مس  ازور بصدٍز ًصىم ب  ًجو  هسى مً زاللها ما وزاء اإلامخل؟  -   
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ئذا ٓىت ًوما ُد ػاَدا ئخدى َرٍ الخدق  و زدكة  زسى ب ا مصر هير واُعن  -

 للصوز  ًأكلم  ن ا الٕسوما.

  :؟هي الكشوما. ما 2.1

هن تِىُة مصر  وزتين للهص٘و كلى  وز  ن ائُة هير خُُِِة، هن زلُؽ بين 

الصوزتين اإلامصوزتين، الصوز  ألاولى تظمى الٌُدًو ألامامس والصوز  الخاهُة تظمى 

 الٌُدًو الخلٌس. 

س الٌُدًو ألامامس، خُذ ًٍِ اإلامخل  مام زلٌُة  :كيفيت عملها -أ    تبد  الخدكة بتصٍو

ُب َرا الٌُدًو ألامامس كلى  ملوهة بلون واخد متجاوع هالبا ألاشزَ  و ألازظس جم تٓس

بالٌُدًو الخلٌس،  )ألاشزَ  و ألازظس (الٌُدًو الخلٌس بدُذ ًتم اطتبدا٘ َرا اللون 

أه  ًتمش ى كلى ػاػئ البدس بِىما َو  ن الهُِِة  )الٌُدًو الخلٌس (ًُـهس اإلامخل ٓو

ام الخلٌُة اإلالوهة التي تم اطتبدالها، هسى َرٍ الخدكة الُومُة ًتمش ى  ن ألاطتودًو  م

ؼة هير موزود  تماما ومإزسا  ة خُذ ًـهس اإلارٌم ٌؼير ئلى زٍس  ن وؼساا ألازباز الجٍو

ة  وهُة زا ة الهواٍز   بدت تـهس  ن دًٖوزاا اللدًد مً الهصص البرامج التلٌٍص

 .(061، ص 0222ئًمان زلُل، )ذاا الؼابم ؤلازبازي 

لههههها٘،  :كيفيــــت جىفيـــــزها -ب  هههههن ألاكمههههها٘ اإلاسههههجلة ًٖهههههون دوز الهاطهههههباا آلالُههههة واضههههه  ًو

 ههههن اطههههتبدا٘ اللههههون  adobe premierخُههههذ تظههههتسدم بسمجُههههاا ملالجههههة الٌُههههدًو مخههههل 

  اإلاتجاوع  ن الٌُدًو ألامامس بالصوز  اإلاوزود   ن الٌُدًو الخلٌس.

ىاْ  طلوب آزس ػهير  ن تىٌُر زدكة الٕسوما ب - وهُة والتي َو اطتسدام الٖاميرا التلٌٍص

لأللوان الظوئُة  3independent sensorsتتميز باكتمادَا كلى جالجة مجظماا مظتِلة 

السئِظُة الخالجة ألاخمس وألازظس وألاشزَ، َرٍ الٖاميراا لها الِدز  كلى ئزسار الصوز  

ون ألاشزَ وجالخة للون  ن َُئة جالجة ئػازاا لوهُة مىٌصلة واخد  للون ألاخمس وجاهُة لل

ألازظس، وبالتالن تظتبد٘ ئػاز  اللون ألاشزَ بالٌُدًو اإلاساد بخ   ن الخلٌُة لُصل مدل 

  (.042، ص 0222 ئًمان زلُل،)الخلٌُة الصزُاء
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ًمًٕ اطتسدام  ي لون مً ألالوان الخالجة ألاخمس، ألاشزَ، وألازظس، ولًٕ اللون 

 :َو اللون ألاشزَ لظيبين ألآثر اطتسداما  ن مجا٘ الٌُدًو 

و اللون الوالب  ن  ٓثر  -0  ن اللون ألاشزَ َو اللون اإلاتمم للون اليؼس  آلادمُة، َو

اإلاؼاَد لرا ًٖون مً الؼبُعن واإلاىؼِس ازتُاز لون زلٌُة َو اللون اللٕس ي تماما 

لد لتجىب مؼأل ازتالغ   ألالوان،  ًاللون ألاشزَ َو اللون اللٕس ي للون ألا ٌس، و ب

-http://www.worlld) ألالوان كى  لرا ًهو اإلاتمم ل  للهص٘و كلى اللون ألابُع

gd.com.) 

 ههه   ههن بلههع ألاخُههان ًههىلٕع لههون زلٌُههة كلههى اإلامخههل اإلاوزههود  ههن الٖههاميرا ممهها ٌظههيب  -0

مسهههة لوهُههة مههً الخلٌُههة خهه٘و خههواي  ههوز  اإلامخههل، بالتجسبههة وزههدها  ن َههرٍ اإلاسهههة 

مًٕ ٓرلٗ ملالجت ا باإلطاء .اللوهُة اإلاستلٌة كً  ، ٍو  الخلٌُة الصزُاء ػٖلها مِب٘و

خُذ ًٌظل اللون ألازظس، ألن اللون ألاشزَ  telecineاللٕع تماما هجدٍ  ن  كما٘ -

ئًمان زلُل، ) َىا َو اللون ألآثر خظاطُة وب  اللدًد مً ؤلاػازاا هير اإلاسهوب ب ا

 (.040، ص 0222

مُهههة  :ألاســـتودًو اســـتخذام إلاد ـــال اللـــووي فـــي -ج بهههالسهم مهههً ٌظهههس اإلاهههإجساا اإلاسئُهههة الُس

ذاا التِىُههة اللالُههة بالوههة التلُِههد، ال تههصا٘ كملُههة ؤلادزهها٘ اللههووس ٓخيههر  الاطههتسدام  ههن 

اا مدؼاا ؤلاهتار، ولِد ذٓسها طابِا الاطتسداماا ألآثر ػُوكا  اللدًد مً  طتودًَو

ة مً زال٘ زازػ ة  و الصوز  اإلاهأزوذ  للٕسوما  ن وؼساا ألاخوا٘ الجٍو ة ألاخوا٘ الجٍو

مهههههً ألاُمهههههاز الصهههههىاكُة، وكهههههاد  تدهههههل الخازػهههههة  و الصهههههوز  التهههههي ًولهههههدَا الهاطهههههب مدهههههل 

اإلاظاخاا ٔلها كدا مدل اإلارٌم خُذ ًجلل َرا اإلاإجس اإلارٌم واٌُا  مام زازػهة ألاخهوا٘ 
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ههة  و  ههوز  ألاُمههاز الصههىاكُة، لٕههً جمههة مواُههٍ ًؼبههّ ًح هها ؤلادزهها٘ ال ٖههون الجٍو لههووس ٍو

وهُهههة ألن ألاطهههتودًو  هههو ٓهههدًٖوزاا إلاستلهههٍ البهههرامج التلٌٍص  ٓثهههر ًلالُهههة كلهههى خهههد طهههواء، َو

ًمىدٗ تدٕما زُدا لإلطاء  تظتؼُم  ن تجلل كملُة ؤلادزا٘ اللووس تبدو  ٓثهر واُلُهة 

 لو ٓىت مِدم خصة بأخد َات  الدًٖوزاا.

ِة لخلّ مجموكة مىوك - ة مً اإلاىاؿس الخلٌُة وتظتؼُم  ًظا اطتسدام َرٍ الؼٍس

ا كلى  زض  والبِئاا اإلاتللِة باإلاؼاَد ٓدًٖوزاا للبرامج ال تظتؼُم ئهجاَش

تل، الواُم)  (.222، ص 0222َسبت ٍش

الصوز   ن اللاد  الُِام باكدادٍ، بلد  ن ًدظس ألاهٌوهسا ن  خُذ ًؼلب مً مُٕظس

البرهامج  مام زلٌُة  الخلٌُاا واإلاىاؿس لدًٖوز البرهامج، خُذ ًصوز اإلارٌم  و مِدم

شزُاء مم ئطاء  شاَُة، تِوم كملُة الٕتروهُة ًتم ئكدادَا كلى زهاش مُٕظس الصوز  

باطتبدا٘ ٔل اللون ألاشزَ  ن الصوز  بصوز   زسى لدًٖوز  و ٓلىوان البرهامج كلى 

ون مصوبة باتجاٍ واخد )جابتة( وتٖون باتجاٍ ٔاميرا  طتودًو التلٌٍص  طيُل اإلاخا٘، وتٖون 

 و  "ػاػة شزُاء "اخص، خُذ ٔل   يء  ن الصوز  تساٍ الٖاميرا  شزَ  ن تولٍُ 

تم ئدزا٘  باألزظس  ن تولٍُ ػاػة خمساء، ًتم ئزساز   وئبدال  بصوز   زسى ٍو

الصوز  الخلٌُة التي ًمًٕ  ن تٖون كىوان البرهامج،  و  ي  وز   زسى  ن اإلإُظس 

ًُل ) ٌم ئطاًة ئلى كىوان البرهامج بادًا زلٌ خين ًتم دمج الصوزتين لتؼٕال لِؼة اإلار

ع،   (.0403، ص0221لَو

ون 2   :. الاستودًوهاث الافتراطيت في مجال السيىما والتلفٍز

  :. في مجال السيىما1.2

بٌظل َرٍ التِىُة ًمًٕ للمسسر  ن ًدـى  وال بسؤٍة مظبِة إلاؼاَد مً الٌُلم تجمم 

تراطُة مصىوكة  ن بسامج السطم جالجُة ألابلاد اإلامخلين الهُُِِين وزلٌُاا ومإجساا اً

ٔامل  ن  مآً اإلامخلين دازل  س، مما ٌلؼُ  تدٕم   ن مؼهد لهـس  جىاء كملُة التصٍو

س مً  س و زر الِساز الٌوزي طواء باالٓتٌاء بما  زر مً لِؼاا  و التصٍو م التصٍو مُو

الٖاميرا التي وجلها زدًد، جم بلد ذلٗ ًِوم الِائمون كلى اللمل باطتسدام مظازاا 

س اًتراطُة بجود   س الٌللن إلهتار الخلٌُاا ومواُم تصٍو الٖومبُوتس  جىاء كملُة التصٍو
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ُب َرٍ الخلٌُاا واإلاواُم كلى ما تم  كالُة  ن بسامج السطم جالجُة ألابلاد جم تٓس

ُب ٍس بالٖاميراا الهُُِِة إلهتار الصوز  الج ائُة للٌُلم باطتسدام بسامج تٓس  تصٍو

س ألاًالم بٖاميراا  اإلاؼاَد، وهـسا التجاٍ اللدًد مً اإلاسسزين اللسب خالُا ئلى تصٍو

اا التسُلُة ًمًٕ  ن تيتج  وز  بجود   مُة وهـسا ألن بسامج الاطتودًَو ًاه   HDُز

اا التي ًح ا الٌُلم  س والاطتودًَو ًمًٕ اطتسدام َرٍ البرامج  ن  ىم مواُم التصٍو

 (.44، ص 0224 كصام هصس طلُم،مباػس  )

ون 2.2    : . في مجال التلفٍز

  :اطتسداماا ألاطتودًو التسُلن " الاًتراض ي"طمً بِئة مً اإلاإجساا الخا ة  أوال

س تدههههت اإلاههههاء والو ههههالا  ٔههههل مٖوهههههاا اإلاؼهههههد الخا ههههة مخههههل الههههخلج  و تههههأجيراا التصههههٍو

وزهود  بىـهام اإلاتؼابٕة مم  زهص  ألاطهتودًو ًمٕهً التلهسي كلح ها مهً زهال٘ ؤلاطهاًاا اإلا

 التصمُم اإلاستبؼة بالوزٍو الخا ة بوخد  التدٕم.

مٕهههً ئػهههساْ كىصهههس  ههها  هههن ٔهههل الجواههههب، ٍو ـهههام الخهههاص بالتصهههمُم ٍُو لهههد َهههرا الى َو

ة  جالهههههذ  هههههن التصهههههمُم "الصهههههوز  الهُُِِهههههة والتصهههههمُم الخالحهههههس ألابلهههههاد واإلاهههههإجساا البصهههههٍس

  ُت ا.الخا ة" ٓما  ه  ًٌس بٖل اختُازاا ؤلاهتار مهما بلوت زصو 

وتلههد وازهههة الاطههتسدام الخا ههة بىـههام التصههمُم والههتدٕم الخالحههس ألابلههاد مسهههة بمهها 

ًُ  الٌٕاًة بدُذ ًمٕهً اللمهل ملهها بؼهٖل  وتومهاتٖس وبمها ًمٕىه  الاطهتجابة ألي ػهٖل 

س ئمٖاهُة ٓبير   ن تِلُل الٌتر  الصمىُة لإلهتار. س  ن التصمُم مما ًًو  مً  ػٖا٘ التؼٍو

ٍهههة لتههههأجيراا اإلاٖوههههاا الهُُِِههههة  هههن كالُت هههها مههههم وتلهههد ميههههز  الا  لة والِو طهههتجابة الظههههَس

اإلاٖوهاا التسُلُة " الاًتراطُة " خهد  َهم اإلاميهزاا الخا هة التهي ًِهدمها هـهام التصهمُم 

الخالحهههههس ألابلهههههاد، و هههههن التصهههههمُم الخالحهههههس ألابلهههههاد ًمٕهههههً تصهههههمُم دًٖهههههوز تسُلهههههن ُهههههائم كلهههههى 

س الٌوتهههههوهسا ن الهههههواُعن، بدُهههههذ  ًصهههههلب كلهههههى اإلاؼهههههاَد  ن ًِهههههسز مههههها ئذا ٔهههههان َهههههرا التصهههههٍو

 الدًٖوز اإلاِدم  ن البرهامج تسُلن مصمم  و  ه  دًٖوز خُِِس تماما ومبني  ن ألاطتودًو.

اا التسُلُهة "الاًتراطهُة" كلهى الههواء مباػهس  "  ثاهيـا "  On Air Virtual Studiosالاطهتودًَو

اا التسُلُههة " الاًتراطههُة"  ههن مجهها٘ البههذ اإلاباػههس كلههن الهههواء  للههل اطههتسدام الاطههتودًَو
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وهُة بأُل تٖلٌة. ئذ ًمًٕ لىـام التصمُم الخالحس  َو الهل السهسي إلوؼاء ُىواا تلٌٍص

ههههة ودًىامُُٕههههة  ألابلههههاد  ن ًِههههدم بظهههههولة تصههههمُماا تتظههههمً مظههههامين مللوماتُههههة متدٓس

ت مخههههل  طههههلاز اإلاىتجههههاا والبوز ههههة وؤلاخصههههائُاا اإلاستلٌههههة وهتههههائج الاهتسابههههاا والت صههههٍو

وهُهههههة التهههههي تظهههههتسدم َهههههرٍ التِىُهههههة مدؼهههههة  هههههاا. ومهههههً  ػههههههس الِىهههههواا التلٌٍص وهتهههههائج اإلاباٍز

ة. س  ؤلازباٍز  الجٍص

ٓما  ن ؤلامٖاهُاا الٕبير  التي ًمًٕ الاطتٌاد  ب ا طمً هـام تصمُم جالحس ألابلهاد 

ً تـهس  ن ئمٖاهُة اطتسدام ؤلاطهاًاا الخا هة بالسههب الدًىامُٕهة واإلاتويهر  والتهي ًمٕه

تصههمُمها مدمجههة مههم زههسائؽ مجظههمة للمظههؼداا ألازطههُة بدُههذ تٌُههد بؼههٖل ٓبيههر  ههن 

 وؼساا الؼِع واإلاىار.

وهُة َو  وألن  ٓثر ألاموز تٖلٌة مً الىاخُة اإلاادًة  ن مجا٘ ؤلاهتار للمدؼاا التلٌٍص

اا بلدد البرامج التي تِدمها  الدًٖوز، وهـسا لصلوبة  ن تِوم اإلادؼة بيىاء اطتودًَو

و  مس مٖلٍ للواًة، ًاه  مم تِىُة ألاطتودًو التسُلن " الاًتراض ي" ال ًتؼلب اإلاد ؼة َو

ِوم الٕمبُوتس  س زمُم البرامج ٍو ووس واخد ًتم ًُ  تصٍو ألامس طوى وزود  طتودًو تلٌٍص

كصام هصس طلُم، كلى الٌوز باطتبدا٘ َرا ألاطتودًو  خادى اللون باألطتودًو )

 (.44، ص 0224

ٍس  هههن زمُهههم دًٖهههوزاا البهههرامج التسُلهههن " الا  ًتراضههه ي" اإلاميهههز للبرههههامج الهههري ًهههتم تصهههٍو

التههي تِهههدمها الِىههها  تٖهههون مسصههههة كلهههى الٖومبُههوتس ممههها ًتهههُذ  ًاُههها واطهههلة وتوُيهههر الهههدًٖوز 

 دون تٖلٌة طوى تصمُم الدًٖوز الوساًُٖس كلى الٕمبُوتس وكلى الهواء مباػس . 

     :(On Air Graphique) . سسوم وأشكال مجسمت في البث املباشش3.2

اا التسُلُههة توؿٌُههها للمههل زطههوم كلههى  مههً الاطههتسداماا اإلاهمههة لتِىُههة الاطههتودًَو

وهُة مخل ٓتابة ػٍسؽ ألازباز) (كلى الؼاػة،  News Barالصوز  التي تبث ا اإلادؼة التلٌٍص

ُب ا كلى الصوز  التي تبث  ا  و وطم ػلاز اإلادؼة  و وطم  ي زطوماا  و هصوص ًساد تٓس

اإلادؼههة مخههل ألاَههداي  ههن مبههازا  لٕههس  الِههدم،  و زطههم جالحههس ألابلههاد لتوطههُذ خههادث مهههم 

م ًجأ  مخل طِوغ ػائس   و ما ئلى ذلٗ مً ألاػُاء التي تظتدعن الـسوي بث ا لهـُا  ُو

 دون تواًس ماد  مصوز  لها.
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ىهههههاْ اللدًهههههد مهههههً الهلههههه٘و التٕىولوزُهههههة إلوؼهههههاء ألاطهههههتودًو التسُلهههههن "الاًتراضههههه ي"،  َو

    :ولٕج ا  ن ملـمها تؼتمل كلى اإلاٖوهاا التالُة

ة  و  - ٖهههههاميرا ذاا اإلاجظهههههماا طهههههواء مج ههههها ذاا الُِاطهههههاا البصههههههٍس تظهههههتسدم ال

 اإلاىـوز الهُِِس للٖاميرا. إلااد ، بدُذ تدأس اإلاُٖاهُُٕة لخلّ البذ الخن

هههت الهُِِهههس بصهههوز  ًوزٍهههة والهههري ٌظهههتسدم ب - سهههامج للهههدمج الهههري ًِهههدم الُو

ووس.  مظازاا الٖاميرا ذاا اإلاجظماا وتولد  وز  مولٌة لألطتودًو التلٌٍص

ُههههدًو الصههههادز كههههً الٖههههاميرا مههههم  - ُههههدًو ٌظههههتؼُم الجمههههم بههههين الٌ زهههههاش مههههاشر للٌ

 ُة ٓمسسر ن اوس.الٌُدًو الصادز كً بسهامج التولٍُ الٌوزي لتِدًم  وز  ًُدًو ن ائ

وألاطهههتودًو التسُلن"الاًتراضههه ي" ًمٕىههه  بظههههولة  ن ًهههدمج مهههم  ي  طهههتودًو خهههالن، 

بمهههههها ًجللههههههه  ُهههههههادزا كلههههههى  ن ًِهههههههوم باهتهههههههار ًنههههههي مماجهههههههل لٌىهههههههون ئهتههههههار ألاطهههههههتودًو التسُلهههههههن 

ههههد  دى ذلههههٗ ئلههههى ؿهههههوز اللدًههههد مههههً البههههرامج وألاًههههالم اإلاتِدمههههة للواًههههة  ههههن  "الاًتراضهههه ي". ُو

 إلاإجساا الخا ة وبتٖلٌة مددود  للواًة.مجا٘ اطتسدام ا

  :املشكالث والتحذًاث التي واحهت ألاستودًو التخيلي"الافتراض ي". 4.2

وازهت َرٍ التٕىولوزُة  ن البداًة مؼٕالا وتددًاا كدًد  مج ا  ن اإلامخل            

ال ٌظتؼُم  ن ًسى اإلاؼهد الري ًمخل ، مما ًجلل مً الصلب كلُ   ن ًتٌاكل مم 

اللِؼاا  و الشخصُاا ألازسى التي طبّ تصمُمها  و تسجُلها، ٓما  ن اإلاسسر  ًظا ال 

ٌظتؼُم  ن ًسى الىتائج اإلاباػس   ن هٌع اللهـة وال بد مً جباا الٖاميرا لتأٓد مً  ن 

الصواًا متؼابِة مم اإلاؼاَد التي طبّ تصمُمها  و تسجُلها، ئال  ن الٕخير مً ٔل تلٗ 

ا  ن البرامج الهدًخة لألطتودًو التسُلن"الاًتراض ي" و  بذ ممٕىا اإلاؼأل ُد تم خله

التأٓد مً ٔل َرٍ ألاػُاء مً زال٘ ًظاء تسُلن مصود طمً البرامج  ن الٖومبُوتس 

 (.Max ROTTHALER , 1996, p41)الري ًِوم بلملُة التصمُم 

 :فوائذ ألاستودًو الافتراض ي. 5.2

ههههههت واإلاهههههها٘ والجهههههههد.  ير الُو ن ئهتههههههار الهصههههههص  ههههههن ألاطههههههتودًو الاًتراضهههههه ي ظههههههتدعت تههههههًو

وداا تِىُهة ٓبيهر  ليظههتؼُم التظها٘ؤ كهً ًوائهد َههرا الاطهتلما٘ ومىاًله  الهُُِِههة جههم
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هههووس َىههاْ  مهههس مٌهههسون مىههه  َههو تىهههاُص التدظهههيراا واإلاساخهههل  التههي ًدملهههها ؤلاهتهههار التلٌٍص

ؤلاهتازُهههاا الخا ههة باإلهتهههار  ههن ألاطهههتودًو الاًتراضهه ي بصهههٌة كامهههة كههً تلهههٗ التههي تسهههص 

وهُة الهالُة.   التلٌٍص

ىهههاا وختهههى ؤلآظظهههوازاا كامهههة  ٓثهههر ًهههأٓثر  - مظهههتِبال طتصهههبذ الهههدًٖوزاا، اإلاتًز

ههّ ؤلاكههالم آلالههن بمظههاكد  البههرامج اإلادكمههة بههالٕمبُوتس، ألن كبههاز  اًتراضهه ي لهههد  كههً ػٍس

آلان َىهههههههاْ اللدًهههههههد مهههههههً الهههههههرَىُاا لهههههههم تظهههههههتوكب ا بلهههههههد، وب ههههههها ال ًٖهههههههون َىهههههههاْ دًٖهههههههوزاا 

ههههة  ٓبهههههر ملم وطههههة ئال التههههي تؼهههههٖل دازههههل الٖومبُههههوتس ٌظهههههتؼُم الصههههىاق الهصهههه٘و كلهههههى خٍس

ا مههههً ُبههههل بظههههيب  لصههههال  التلبيههههر الٌنههههي، ًهىههههاْ دًٖههههوزاا لههههم ًٕههههً مههههً اإلامٕههههً ئوؼههههاَؤ

 التلُِد  و الحجم، هن آلان ممٕىة ؤلاوؼاء بالسطم. 

ت التي ٌظمذ ب ا َرا الاطتلما٘ الج - دًد  ن ومم َرٍ اإلاِتصداا  ن اإلاواد والُو

د ئلح ا مِتصداا  ن الىِل و مآً خٌف الدًٖوزاا واإلاصاٍزٍ ؤلآظظوازاا  البىاء تٍص

ههههرا ٔلهههه  ًسزههههم كلههههى التٖلٌههههة اللامههههة لإلهتههههار التههههي طههههتىسٌع دون ػههههٗ  ومظههههتودكات م َو

با. 42%  تٍِس

تسُل ًوما لِع بلُدا مً ًومىا َرا بأن اإلارٌلين طِتمٕىون مً تباد٘ الدًٖوزاا 

ّ مجا٘ ؤلاكالم آلالن بٌتذ امتداد تِىُة الؼاػة الصزُاء دون وؤلآظظوازاا  كً ػٍس

د ألاَمُة، تتمخل  ن مىـوزاا زدًد  لتؼُٕل الصوز   ن الظؼذ بمظاكد   تلمّ ليًز

 (.Max ROTTHALER , 1996, p50)بسمجُاا

 :فوائذ ألاستودًو الافتراض ي. 5.2

ههههههت واإلاهههههها٘ والجهههههههد.  ير الُو ألاطههههههتودًو الاًتراضهههههه ي ظههههههتدعن ئهتههههههار الهصههههههص  ههههههن ت تههههههًو

وداا تِىُهة ٓبيهر  ليظههتؼُم التظها٘ؤ كهً ًوائهد َههرا الاطهتلما٘ ومىاًله  الهُُِِههة جههم

هههووس َىههاْ  مهههس مٌهههسون مىههه  َههو تىهههاُص التدظهههيراا واإلاساخهههل  التههي ًدملهههها ؤلاهتهههار التلٌٍص

الخا ههة باإلهتهههار  ههن ألاطهههتودًو الاًتراضهه ي بصهههٌة كامهههة كههً تلهههٗ التههي تسهههص ؤلاهتازُهههاا 

 ٍوهُة الهالُة. التلٌص 
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ىهههاا وختههههى ؤلآظظهههوازاا كامهههة  ٓثههههر ًهههأٓثر كههههً  مظهههتِبال طتصهههبذ الههههدًٖوزاا، اإلاتًز

ههّ ؤلاكههالم آلالههن بمظههاكد  البههرامج اإلادكمههة بههالٕمبُوتس، ألن كبههاز  اًتراضهه ي لهههد آلان  ػٍس

َىاْ اللدًد مً الرَىُاا لهم تظهتوكب ا بلهد، وب ها ال ًٖهون َىهاْ دًٖهوزاا ملموطهة ئال 

هههة  ٓبههر لصههال  التلبيهههر  التههي تؼههٖل دازهههل الٖومبُههوتس ٌظههتؼُم الصهههىاق الهصهه٘و كلههى خٍس

ا مهً ُبهل بظهيب التلُِهد  و الحجهم،  الٌني، ًهىاْ دًٖوزاا لم ًًٕ مهً اإلامٕهً ئوؼهاَؤ

 هن آلان ممٕىة ؤلاوؼاء بالسطم. 

ُهههت التهههي ٌظهههمذ ب ههها َهههرا الاطهههتلما٘ الجدًهههد  هههن  ومهههم َهههرٍ اإلاِتصهههداا  هههن اإلاهههواد والو

د ئلح ا مِتصداا  ن الىِل و مآً خٌف الدًٖوزاا واإلاصاٍزٍ ؤلآظظوازاا البىاء تٍص

ههههرا ٔلهههه  ًسزههههم كلههههى التٖلٌههههة اللامههههة لإلهتههههار التههههي طههههتىسٌع دون ػههههٗ  ومظههههتودكات م َو

با. 42%  تٍِس

تسُل ًوما لِع بلُدا مً ًومىا َهرا بهأن اإلاهرٌلين طهِتمٕىون مهً تبهاد٘ الهدًٖوزاا 

ههّ مجهها٘ ؤلاكهه الم آلالههن بٌههتذ امتههداد تِىُههة الؼاػههة الصزُههاء دون وؤلآظظههوازاا كههً ػٍس

ههد ألاَمُههة، تتمخهل  ههن مىـههوزاا زدًهد  لتؼههُٕل الصههوز   هن الظههؼذ بمظههاكد   تلمهّ ليًز

ُهههاا وباإلاِازههههة مههههم تِىُههههاا ؤلاهتههههار التِلُدًههههة  (042ص  ،2008 ،كبههههاض مصههههؼٌى  ههههادَ)بسمج

ة والدلُل   ٌلؼس ألاطتودًو الاًتراض ي  ٓثر خٍس

بمهههها  هههن ذلههههٗ الـهههال٘ ًمٕهههً  ن تٖههههون مصهههؼىلة  ههههن الٕمبُهههوتس وتتويههههر ئطهههاء  الهههدًٖوز  -0

 خظب السهبة ًال خازة ئذن لٕثر  مصادز ؤلاطاءاا دازل ألاطتودًو.

ههرا  -0 ُههب  ههن الصههوز التههي ًصههىلها الٕمبُههوتس َو ئههه  مههً الظهههل توُيههر بيُههة ألالههوان والتٓر

 بظسكة.

 ًمًٕ للدًٖوزاا  ن تتوير بظهولة بظوؽ كلى شز ًِؽ. -3

اا الصوير .ًمًٕ  -2  تٕبير الاطتودًَو

اا اإلاوزههود ، تصههبذ  -4 ٌظههمذ باطههتلما٘ الههدًٖوزاا الاًتراطههُة باطههتوال٘ الاطههتودًَو

 بلد ذلٗ متلدد  الخدماا ومتىوكة التِىُاا الٕالطُُٕة والاًتراطُة. 
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ل بأن تِىُة الاًتراض ي ُئن زبر  بلع اإلارٌلين واإلاإطظاا ؤلاهتازُة تـهس كلى ألا

لم تظتلمل بلد بىٌع الظهولة لٖل  هواق ؤلاهتار، ومً زهة  زسى  توزد ًوائد زُد 

وهُة  توزد ًوائد زُد  الطتلمال   ن خصص واُلُة، مجالا مىتـمة،  للاب تلٌٍص

ة وخمالا اهتسابُة، ومً زهة  اطُة، موطُُِة  و ػبابُة، وئكالهاا ئػهاٍز خصص ٍز

ر تلُِدا هن  لبة الاهجاش  زسى َىاْ بسامج  ٓثر تؼوزا بدًٖوزاا وؤلآظظوازاا  ٓث

ت ُصير و مام زمهوز   ن ألاطتودًو الاًتراض ي ولِع  ٓثر ُو  ًجب الُِام ب را  ن ُو

 (.04)ٓبير

  دًوهاث الافتراطيت:و أهواع الاست. 6.2

ون خالُا  خدث ما و لت ئلُ  التِىُاا الهدًخة  ن كالم  تؼمل التؼبُِاا  ن التلٌٍص

اا تتظمً  ون والاطتودًَو " طتودًو الواُم الاًتراض ي و طتودًو السا د التلٌٍص

 .الاًتراض ي"

و  :أستودًو الواقع الافتراض ي و متٖامل بدًٖوزات  الاًتراطُة ومإجسات  الٌىُة َو َو

ٔاء  ت ا كلى ألابلاد وتتلامل ملها بر ة تداًف  جىاء خٓس مصود بٖاميرا ذُٓة متدٓس

ا الاًتراطُة، وما َو موزود ئلٕترووس ٓبير ًُتم التٌاكل بين الدًٖوزاا والخلٌُا

م.  خُِِة  ن ألاطتودًو مً مرٌلين وطُوي  ن مٖان آزس وهيَر

ِوم بس د  :أستودًو الشاصذ الافتراض ي اطُة ٍو اا واإلاىاطباا الٍس و ًستص باإلاباٍز َو

و مصود بٖاميراا ذُٓة  ًظا، ٌظتوكب  بلاد اإلاللب  اا ز دا الٕتروهُا ذُٓا، َو اإلاباٍز

و ألا٘و  ن الؼَس ألاوطؽ،و مآً الالكبين،  خُذ  ٓما  ه  متميز ٓخيرا كً هيٍر َو

ا مً ألازؼاء طواء  ًتمًٕ مً ز د خاالا التظلل وألازؼاء  مخل طسباا الجصاء وهيَر

تم ذلٗ  ن  ة البؼُئة، ٍو مً الالكبين  و الهٖام كلى الهواء مباػس  و جىاء ؤلاكاد  بالهٓس

ون دون الهازة ئلى ك اا التلٌٍص ظتؼُم مللّ اطتودًَو مل اإلاإجساا الخاززُة، َو

وني اإلاؼاَد مً الاهتـاز ئلى ما بلد اإلابازا    و كلى الهواء َو اإلابازا   ن ٌظتٌُد مج ا َو

ون الظلودي) آزس مماجل  الىـام ولهرا .CNN (01ومً بين الِىواا اإلاالٕة ل  التلٌٍص

د تم اطتسدام تٕىولوزُا ئكاد   اا بالسطوم ٌظتسدم  ن مواُم ؤلاهترهِت، ُو اإلاباٍز

اطُة  ن  اطُة، مخل الصٌداا الٍس ة  ن كدد مً اإلاواُم الٍس باللواا  BBCاإلاتدٓس
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اا ٓأض  وزوبا للام  اا ٓأض اللالم  ن  إلااهُا 0222اإلاستلٌة  ن مباٍز  0226، ومباٍز

مًٕ للىـام مً مؼاَد   باكاد  مؼاَد  اإلابازا  والاطتماق للتللُّ كلى اإلابازا ، ٍو

ة ؤلاكاد  مً ئكاد  تظد ًد ألاَداي، ٓما ًمًٕ ازتُاز الوطم اإلاٌظل للٖاميرا وزٍؤ

اا التٌاكلُة مؼول بسامج ًالغ ػْو  مىـوز ٔل الكب  و ًتؼلب تؼوُل ئكاد  اإلاباٍز

س َرٍ الىـم الطتسداماا متلدد   ن الٖومبُوتس  ٍ. وتلمل زهاا مستلٌة  ن تؼٍو ٍو

ون مً ئدزا٘ الت Princeton Electronic Billboordومج ا  ي ػوزا هـاما ٌظمذ إلاىتجن التلٌٍص

م الري توطم  أه  زصء مً طوز اإلاللب ًالىـام بامٖاه  تددًد اإلاُو ئكالهاا ًـهس ٓو

ًُ  الٖاميراا بلد ُساء  زازػة اإلاللب، واإلاٖان الري ًتم ًُ  ئدزا٘ اللِؼة ؤلاكالهُة 

 اإلاؼلوبة.

 

هووس وبالهراا ؤلازبهازي ٓما مً  َم متؼلباا  طتودًو الواُم الاًتراض  ي  ن اللمهل التلٌٍص

هههرا ًتؼلهههب وزهههود ًىهههان  مىههه   ن ًالمهههع الواُهههم، وال ًتجهههاوشٍ  هههن مههها ًتصهههل باإلاصهههداُُة َو

وهُههههة  اهٌههههوهسا ن ُههههادز كلههههى بىههههاء واُههههم اًتراضهههه ي  ُههههسب للهُِِههههة تدههههت ئػههههساي ئداز  تلٌٍص

راضههه ي، مههها تتدهههسى الصهههدَ  هههن كملهههها ختهههى ال تدهههدث كملُهههة ئي هههام مهههً  هههوز  الواُهههم الاًت

 ًٌظد زواهب اإلاوطوكُة  ن الخبر.

و  ون الواُم الاًتراض ي وئهتاز  َو س تلٌٍص ا لتؼٍو وتجسي خالُا  بداث  ن الُابان وهيَر

ة مدتملة،  ٌظمذ للمؼاَدًً بالىـس ئلى اإلاؼاَد اإلالسوطة بالؼٖل اإلاجظم مً  ي شاٍو

وهاا اللالُة الو  بلى وطوح الصوز  ًُ  مخل وطوخها  ن التلٌٍص طوح، ًاألػٖا٘ ٍو

 (.01والشخصُاا اإلاصممة بواطؼة الٕمبُوتس   بدت طمة  ن ؤلاكالم)
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 :و الافتراض ي والذًكوس الافتراض يًدو الفشق بين ألاست. 7.2

اا اإلاجهص  بهأزهص   ٓما ذٓسها طابِا،  ن ألاطتودًو الاًتراض ي َو هوق مً الاطتودًَو

هههههة  جىهههههاء اللمهههههل  هههههن زا ههههة مدكمهههههة بالخلٌُهههههة الصزُهههههاء والخظهههههساء، وتٖههههون الٖههههها ميرا متدٓس

زمُهههههههههم الاتجاَهههههههههاا، ٓمههههههههها  ن ػبُلهههههههههة َهههههههههرٍ ألازههههههههههص   ن ههههههههها باَـهههههههههة الهههههههههخمً وذلهههههههههٗ لتلهههههههههدد 

ؼهههاَد لىتهههائج ئمٖاهُات ههها َهههرا مههها ًيسههه ي ههههالء 
ك
اا، لٕهههً اإلا اطهههتلماالت ا كلهههى زمُهههم اإلاظهههتٍو

دًها موآب  التؼوزاا بأُل تٖلٌة ممٕىة و ٓثر ئبداكا وئب ازا مً زال ٘ جمً  زهصت ا، َو

ة ومجهههههاالا  ظههههها للهههههدًٖوزاا الهُُِِهههههة للبهههههرامج، وبلهههههع الخهههههدق البصهههههٍس اطهههههتسدام  تلٍو

ا.   زسى تم ذَٓس

 مها الهدًٖوز الاًتراضه ي ًهههو كملُهة ؤلادزها٘ اللهووس ًِههؽ كلهى تلهٗ الؼاػهة "الصزُههاء  

و ن ههههههها تظهههههههتلمل  هههههههن  طهههههههتودًو كهههههههادي باطهههههههاًة تلهههههههٗ الخلٌُهههههههة ولِهههههههد تؼهههههههوز   و الخظهههههههساء" 

س الٖههام مُهههة والٕمبُهههوتس اإلاتؼههوز والبرمجُهههاا كههً ذي ُبهههل، لٕهههً اطههتلمالها بتهههًو يراا الُس

ههٗ الٖههاميرا  ههن  الٌههَس الوخُههد َههو كههدم تدههْس الٖاميرا،خُههذ  ن اطههتلمال  ال ٌظههمذ بتدٍس

ألاطههههتودًو وال ًتويههههر موطههههم اللدطههههاا وال  ًظهههها اًمههههاالا كمودًههههة  و  ًُِههههة للٖههههاميرا، ألن 

ُهههب الصهههوز  ، ٌلتبهههر  طهههاض َهههرٍ التِىُهههة، زلٌُهههة َهههرا الظهههوؽ الهههري ًهههصن بخِلههه  كلهههى تٓس

ُها موخههد الٌُهدًو كلهى الظههؼذ ئذا   مامُهة مىلصلهة  ههن الٌهسان والصهوز الخلٌُههة ًؼبلهها ًُو

اطهههههتدزها ًُمههههها بلهههههد زهههههصء الصهههههوز  ًهههههان اإلاوزهههههة الهوائُهههههة طتظهههههُم والسطهههههوماا اإلاىـهههههوز  

ٌة التسجُل "زاػئة" وللتولب كلى َرٍ الىِائص بين التوخُد بين الخلٌ ُتين تصبذ مٍص

را ما ٌلتبر مً ألاموز الظهلة كىد  بدُة وطبؽ ٔل اإلالالم لوطلُة الٖاميرا اإلاسجلة، َو

 ذوي الاختراي  ن َرا اإلاجا٘.

الصزُههههاء  و  (ٓمهههها  ن التٖلٌههههة َىههههاْ تٖههههون ًِههههؽ  ههههن ُُمههههة ػههههساء ُمههههاغ الخلٌُههههة          

اا البههرامج، ًتصههبذ ٓأن هها  طههتودًو اً )الخظههساء ههرا واطههتلمالها  ههن اطههتودًَو تراضهه ي، َو

م ًُه  اللدًهد مهً الىهاض زا هة كىهد ئهجهاش دًٖهوزاا للبهرامج ًهالٌَس  َو الخلؽ الري ُو

ة بُج ما، زا ة  َو تِني بظُؽ وال ًمًٕ للامة الىاض  و ختى بلع اإلاتسصصين التٌُس

 ن َههههههرا الللههههههم زدًههههههد ولههههههرلٗ ًههههههدعى الههههههدًٖوز الاًتراضهههههه ي  ههههههن  هلههههههب ألاخُههههههان باألطههههههتودًو 

وهُههة خُههذ الههدًٖوزاا الاًتراضهه ي ًههاأل٘و ل يظههاػت  ٌظههتلمل  ٓثههر  ههن ئهتههار البههرامج التلٌٍص
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ههاا مههخال  ٔاإلاباٍز الجُههد  واإلاب ههس ، والخههاوس ٌظههتلمل  ٓثههر  ههن مجهها٘ الظههِىما ومجههاالا  زههسى 

ِههههههة  وذلههههههٗ إلهجههههههاش مهههههها ال ًمٕههههههً ئهجههههههاٍش  ههههههن الواُههههههم  و ختههههههى موزههههههود  ههههههن الواُههههههم ولٕههههههً بؼٍس

ت واإلاا٘ وبالتالن س  للُو ًىتُجة ألاطهتودًو الاًتراضه ي والهدًٖوز الاًتراضه ي  دًىامُُٕة مًو

وههههههاا تظهههههتلمل  ٓثهههههر التِىُهههههة  هههههرا مههههها زلهههههل التلٌٍص متؼهههههاب تين زههههههم ازهههههتالي التِىُهههههاا َو

الخاهُههههة، ألن التِىُههههة ألاولههههى ؿهههههسا مههههإزسا وماشالههههت ملـههههم الِىههههواا لههههم تِتىح هههها باطههههتدىاء 

وهُهههة الٕبيهههر  واإلاتؼهههوز  زهههدا مخهههل  ىههها  CNNالِىهههواا التلٌٍص اطهههُة ُو هههس  والِىههها  الٍس   الجٍص

اطُة وذلٗ لوالء  زهصت ا. ىا  دبس الٍس  الظلودًة ُو

 مههها الههههدًٖوز الاًتراضهههه ي ًهههههو متههههاح  ههههن زمُههههم الِىههههواا دون اطههههتدىاء. وكىههههد توشَههههم          

اطتماز  الاطتيُان لهرٍ الدزاطة كهً اإلابدهوجين وطهإالهم كهً  َهم الِىهواا اللاإلاُهة التهي 

ٔالتالن تظتلمل َرٍ التِىُة ً  ٖاهت ئزابات م 

 002مبدههههوث والههههرًً  زههههابوا كههههً َههههرا الظههههإا٘ َههههم  046وجين ؤلازمههههالن دههههكههههدد اإلاب       

مبدههههههوث  ي مهههههها  46، والههههههرًً لههههههم ًجُبههههههوا ٔههههههان كههههههددَم %61.01مبدههههههوث  ي مهههههها وظههههههيت  

م كهههههً الهههههدًٖوز كىهههههد مؼهههههاَد  البهههههرامج،  و  %30.01وظهههههيت   يهههههَز وكهههههدم ئزهههههابت م كهههههدم تٓس

تمهههام بهههالسهم مهههً  هههه  زمههههوز      متسصهههص، ٓمههها  ن  خُاهههها ًت هههسب اإلاؼهههاَد  وكهههدم الاَ

 اإلابدوجين مً ألاطئلة التي تظتدعن التسمين لإلزابة ًٌُظلون كدمها.

القىواث العامليت التي ٌشاهذها املبحوثين املستعملت (: ًوضح 11حذول سقم )

 لألستودًو الافتراض ي أو الذًكوس الافتراض ي حسب عذد ركشها:
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 التعليق:

  مههههههً زههههههال٘ الجههههههد٘و هالخههههههف ًئههههههة اإلابدههههههوجين وهههههههن مههههههً الجمهههههههوز الجصائههههههسي ًهههههههو

ُىهها  مج هها  32ًتههابلون الِىههواا اللسبُههة  ٓثههر مههً ألازىيُههة خُههذ، ذٓههس اإلابدههوجين 

 ،BBC، CNN، France3، France2، M6ُىههواا  زىيُههة   4ُىها  كسبُههة و 03

canal+، TF1  مهها َههو موضهه   ههن ههرٍ طههمة ػبُلُههة لؼههلب كسبهههس ٓو ، َو الجههد٘و

ًههههههو ًتهههههابم الِىههههها  التهههههي تجُهههههد اللوهههههة التهههههي ًهههههتٖلم ب ههههها، وذلهههههٗ لظههههههولة اطهههههتُلاب 

اإلاللومهههههة، ٓمههههها  ن لِظهههههت ٔهههههل الٌئهههههة تجُهههههد اللوهههههاا ألازىيُهههههة، وتهههههأتس  هههههن اإلاستبهههههة 

هههههههههة  0ُىهههههههههواا ًسوظهههههههههُة و 4الخاهُهههههههههة الِىهههههههههواا الٌسوظهههههههههُة خُهههههههههذ ًتهههههههههابلون  ئهجليًز

(BBC،CNNوذلهههههههههٗ  ن ا ) لؼهههههههههلب الجصائهههههههههسي متلهههههههههازي كلُههههههههه   هههههههههه  ًجُهههههههههد اللوهههههههههة

سُهههة ُدًمهههة  الٌسوظهههُة  ٓثهههر مهههً  ي لوهههة  زهههسى بلهههد اللسبُهههة، ولهههرلٗ زهههروز تاٍز

ٔاههههت ئخهههدى مسلٌاتههه ،  هههرٍ  لؼبُلهههة الاطهههتلماز الٌسوسههه ي الهههري اختهههل الجصائهههس َو

وزا ة زمهوز الؼما٘ وزا ة اللا مة باكتباٍز  ٓثر مً الجهة الجىوبُة مً 

التهي كمهس ب ها الاطهتلماز، ختهى  ن  هلهب طهٖان ا ًتٖلمهون الٌسوظهُة  ٓثهر ألامهآً 

  ن خُات م الُومُة، ومجتمم دزاطتىا مً زمهوز اللا مة.

  ٓمهههههها هالخههههههف مههههههً زههههههال٘ الجههههههد٘و  ن الِىههههههواا اإلاههههههرٔوز  زلههههههُؽ بههههههين اللمومُههههههة

ههة مج هها، َههرا  والخا ههة تملٕههها اللدًههد مههً الِىههواا اإلاتسصصههة وزا ههة ؤلازباٍز

ههة، وذلههٗ  ن ًههد٘ كلههى  ن الهه دًٖوز الاًتراضهه ي ٌظههتلمل  ٓثههر  ههن الِىههواا ؤلازباٍز

ههة ال تتؼلههب  ٓثههر مههً  ههرا  4ئلههى  0ملـههم البههرامج خواٍز  ًههساد دازههل ألاطههتودًو َو

مهههههها ٌظهههههههل كملُههههههة الههههههدًٖوز الاًتراضهههههه ي زا ههههههة ًُمهههههها ًتللههههههّ بمظههههههازاا الٖههههههاميرا 

ٌُُة توزح ها والتدٕم ًح ا وهن جابتة.   ٓو

  هههههس ههههها ًالخـىههههها  ن ُىههههها  الجٍص مهههههس  و ذلهههههٗ بمستلهههههٍ  46  كلهههههى ز طههههههم تلهههههدد ذَٓس

مهههس ، و  01بهههه  TF1، جهههم تهههأتس 01بهههه  MBCمهههس ، و  32ُىوات ههها تلح ههها ُىههها  اللسبُهههة  بهههه

canal+  مههههس   مهههها ُىهههها   01ذٓههههساBBC  ًههههرٓسا مستههههان وCNN 3  مههههساا، وبُِههههة

با هصهٌها ًههي ُىهواا كسبُهة وذٓهسا  الِىواا ٓما َو موزود  ن الجد٘و  و تٍِس

 س  واخد .ٔل م
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  هههههس  بهههههه ههههها ُىههههها  الجٍص مهههههس  َهههههرا مههههها ًجللىههههها وظهههههلؽ  46وبمههههها  ن  ٓثهههههر ُىههههها  تهههههم ذَٓس

هههههة اللسبُهههههة  هههههس   ٘و الِىهههههواا ؤلازباٍز الظهههههوء كلح ههههها ُلهههههُال، خُهههههذ تلهههههد ُىههههها  الجٍص

كبهر الِمهس الصهىاعن اللسبهس كسبظهاا  20/00/0116اإلاظتِلة تيذ مً ُؼهس ًهوم 

مهههههي بٌ ـهههههام الُس هههههس  بالى ظهههههل مههههها زههههههصا بههههه  مهههههً  خهههههدث وبوتلظهههههاا، وتيهههههذ الجٍص

ّ زؼهة زمظهُة وطهلها  ووس اللالمي، وهن تظير ًو تِىُاا ؤلاهتار والبذ التلٌٍص

مجلع ؤلاداز  مىر الاهؼالُة ألاولى لتوؼُة الٖلٌة الس طمالُة والتؼوُلُة ًِهد 

هههههس  للهههههام  مهههههً  ملُهههههون دًىهههههاز زصائهههههسي  0220.40مهههههخال  0111بلوهههههت هٌِهههههاا الجٍص

 ي ملهههد٘ لإلهٌهههاَ  هههن  دًىهههاز زصائهههسي ملُهههون  02200.44ئزمهههالن اإلايزاهُهههة البالوهههة 

  ملُون دًىاز زصائسي.  0220.40اللام 

 ههههل ههههّ ؤلاكالهههههاا وبُههههم  ًهههههي تلتمههههد كلههههى التمٍو الههههراتس لتظههههدًد هٌِات هههها كههههً ػٍس

اا بأخههههههدث  ا  ههههههن ئوؼههههههاء  ضههههههخم الاطههههههتودًَو بسامجههههههها اإلاتىوكههههههة والتههههههي تظههههههتخمَس

م هس  ألازهص  التٕىولوزُة اللاملة بالىـام الُس  0142ي وتبلى مظاخة مبنى الجٍص

ُهههة بلوهههت  ة مدل متهههر مسبهههم  هجهههصا تصهههامُم  وموا هههٌات  الٌىُهههة مهههً زهههال٘ ػهههٓس

ُهههة  ملُهههون دًىهههاز زصائهههسي،  0220.40ٔلٌهههة البىهههاء  واطهههتسدمت تجهيهههزاا ئلٕتروه

س وؤلاكههههههههههداد وبلوههههههههههت ٔلٌههههههههههة  مُههههههههههة بالٖامههههههههههل إلداز  وملالجههههههههههة ؤلاهتههههههههههار والتصههههههههههٍو ُز

ملُهههههههون دًىهههههههاز زصائهههههههسي  0220.444 رت ا الِىههههههها  بههههههههالتجهيهههههههزاا التِىُهههههههة التهههههههي اػهههههههت

(DZD). 

س زئِظُة التي تظتسدم  وتملٗ الِىا   طتودًو واخد للبذ و  الة للتدٍس

ة، ومم  ة و طتودًو ئطا ن  وير لتِدًم اإلاوازيز ؤلازباٍز ٓأطتودًو لليؼساا ؤلازباٍز

رامج وألازباز اهؼالَ البذ كلى مداز الظاكة دكت الهازة ئلى وزود  طتودًو زدًد للب

س  ووؼساا ألازباز، بلوت تٖلٌت  خُذ ال ًٌٕس  طتودًو واخد لبذ زمُم بسامج الجٍص

ػملت اإلاباوس والتجهيزاا وألازهص   دًىاز زصائسي ملُون  212.6202ئوؼاء اإلاؼسوق 

و  ٓبر مً 04x04الٌىُة وتبلى مظاخة  طتودًو ألازباز والبرامج الجدًد  " " متر َو

را ٌلؼس ئمٖاهُة  ًظل  ن ئهتار البرامج مظاخة ألاطتودًو  س  َو اإلاوزود  ن مبنى الجٍص

را ٔل  ؿاَس  ن  طلوب ا اإلانهي اإلادتري  ن زمم  ة َو ة والخِاًُة واليؼساا ؤلازباٍز الهواٍز

ة، ٓما  ة اإلاتىوكة، والتدلُالا الظُاطُة وؤلازباٍز وبذ ألازباز وئكداد البرامج الهواٍز
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ح ُة التي تجرب تيذ اليؼساا الاُتصادًة وا اطُة والوجائُِة والللمُة والتًر لبرامج الٍس

 مستلٍ ًئاا والؼسائذ مً الجمهوز.

  س   ن تِتني  خدث التِىُاا لتداًف كلى مٖاهت ا كىد ولرلٗ لم ًٌت الجٍص

مً  ملُون در 330زمهوزَا ًِد اػترا مإزسا  طتودًو اًتراض ي خوالن به

ٔاا اإلاتسصصة  ن َرا اإلاجا٘، و اإلاظتلمل  ن بسهامج " بال  ئخدى الؼس َو

 خدود"، ٔل ما هساٍ هير خُِِس ماكدا اإلارٌم والظٍُ والؼاولة ًِؽ. 

ُٕة  ة  مٍس ة مً تىٌُر ػٓس س  ؤلازباٍز ٓما  ن الؼٖل الجدًد لِىا  الجٍص

 ن  D4م بسهامج طِىماوتم اطتسدا http://www.giantocopus.com/v3اإلاوزود  كلى 

ة اإلاُاٍ  س  َو اطتسدام خٓس و الجٍص ِة جالجُة ألابلاد واإلاتمخل  ن لُو اهجاش  كمالها بؼٍس

ة  ن  س  والري مظموه   ن اإلاُاٍ طسوٍز ٓسلٌُاا مم كمل زوساًُٗ لٖلمة الجٍص

س  س ، جم السزوق ئلى ًٕس  الٕس  السطُة التي تظِؽ  ن اإلاُاٍ جم تسسر ٔلمة الجٍص  الجٍص

(02). 

  جوصياث الذساست

 لهم الهرًً اإلابدهوجين ئزابهة تؼهتب  والهري ؤلاهتهار،  هن الٌِهسي  اللمهود َهو الهدًٖوز   ن -

 الهصة ػٖل  ن الدًٖوز  ٌعجب م

 دوزَا زا ة بأزهص  ًتمتم  ه  ئال اًتراض ي  دًٖوز  كى  ًيتج الاًتراض ي ألاطتودًو -

صها ولرلٗ ؤلاهتار تٖالٍُ تسٌُع  ألاطتودًو مً زصء أله  تراض يالاً الدًٖوز  كلى ٓز

دمل الاًتراض ي  بدون  الاًتراض ي الدًٖوز   ن الٖاميرا  ن باطتدىاء ميزات  مً اللدًد ٍو

 ألازسى. كٕظها تتدْس ال زاص اًتراض ي  طتودًو

  ن الِدم مىر تظتسدم التِىُة َرٍ  ن زهم الاًتراض ي، للدًٖوز  الاُتصادًة ألاَمُة -

ة، اليؼساا  .اللاإلاُة الِىواا لز وتلتىِها الجٍو

 الهامل الخبر مصداُُة كلى ًإجس ال البرامج ئهتار  ن الاًتراض ي الدًٖوز  اطتلما٘ ئن -

 مظمون ا. توُير ال الهصة ػٖل بتوُير ي تم ًهو للصوز ،

س ًتؼلب - ون  الاًتراض ي ألاطتودًو تؼٍو  الؼسآة  و الدولة مً تدكُم الجصائسي  بالتلٌٍص

وهُة مدؼاا مم  ب . الخا ة ؤلامٖاهاا وزلب كلُ ، الِائمين وتأَُل تدٍزب ُةكاإلا تلٌٍص

http://www.giantocopus.com/v3
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 البرامج هن الهُِِس الدًٖوز  مً  ٓثر الاًتراض ي الدًٖوز  ًىاطب ا التي الهصص  ن -

ة ة، وزا ة الهواٍز  جالث مً  ٓثر تتؼلب ال ًهي ألااخاص كدد لِلة وذلٗ ؤلازباٍز

ة البرامج ٔاهت ئن ٌلُِ  ال ًهو الاًتراض ي ألاطتودًو خالة  ن  ما جابتة، ٔاميراا   و خواٍز

د  الٖاميرا ًتدٍسٗ مىوكاتُة  .تِىُا ًٍس

 الدًٖوز  مً ألآثر الاًتراض ي بالدًٖوز  خصصها ئهتار ؤلاكالمُة اإلاإطظة اكتماد ئمٖاهُة   

 الهُِِس

 البرامج. إلاؼاَد  اإلاٌظل الدًٖوز  أله 

  اجمت: -

ٔاهت َرٍ  َم التؼوزاا التي ؿهسا كلى  الخدق واإلاإجساا اإلاسئُة ما ُبل لِد 

مُة   0222الظتِىُاا وختى التظلُيُاا  ما بلد  ًِد تؼوزا وؿهسا  زهص  ُز

س كلى الجود   مُة وتٕىولوزُا التصٍو  (وتؼوزا تؼوزا ٓبيرا خُذ ؿهسا الٖاميراا الُس

HD (  ٓثر مالئمة لهرا الهدًذ، و ن ؿل التؼوزاا التٕىولوزُة الهالُة  ؿهسا 

كلمُة زدًد  ػوزا تِىُة ؤلادزا٘ اللووس لبىاء الدًٖوز والري ًدعى الدًٖوز تِىُاا 

م والدًٖوز الهُِِس واطتبدالهما بدًٖوز  و ٌلتمد كً الاطتوىاء كً اإلاُو الاًتراض ي َو

س الٕمبُوتس والٖاميرا  تسُلن  هتج بواطؼة الٕمبُوتس، ًهي موزود  مىر الِدم، لًٕ تًو

مُة والبرمجُاا طاكدا ك لى اهتؼاز َرٍ التِىُة وطهولة اطتلمالها وتداولها الُس

الُومس ًهي تتؼلب طوى  طتودًو واخد ًِؽ مؼلن باللون ألاشزَ  و ألازظس تم ًُ  

س ألااخاص  ن مدُؽ جالحس ألابلاد مؼلن بلون واخد ومظاء زُدا، ئذ تٖون دززة  تصٍو

س، بدُذ ًٖون الٖ م التصٍو ة  ن ٔل  ززاء مُو ادز ممتلئا باللون، وطوح اللون متظاٍو

تم ئدزا٘ الصوز الهُُِِة والصوز  ختى ٌظهل ًصل َرا اللون بلد ذلٗ، ٍو

الاًتراطُة كلى زهاش ًصل الخلٌُاا  خادًة اللون وئخال٘ الصوز الاًتراطُة مدلها مم 

س الهُُِِة والاًتراطُة  ؤلابِاء كلى ألااخاص اإلاصوزًٍ، وبما  ن مظازاا التصٍو

اا متؼابِة، ًان الىتُج ة تٖون  وزا لألاخاص الهُُِِين دازل الاطتودًَو

 .الاًتراطُة، وبلد ذلٗ ًمًٕ توُير الدًٖوز كلى الهواء مباػس  بدون  ي تٖلٌ 
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 قائمت املشاحع

 أوال: املشاحع العشبيت

ووي وفىون إلا شاجٓسم ػلبي،  .0 داز الؼسوَ لليؼس والتوشَم، ، إلاهتاج التلفٍز

 .0221الِاَس ، 

تل، .0 ووي َسبت ٍش ، تسزمة طلدون الجىابس، داز الٕتاب املشحع في إلاهتاج التلفٍز

 .0222الجامعن، اللين، 

تز،  .3 وويزودي بٍس  ، تسزمة  هوز زوزػُد،ألاساليب الفىيت في إلاهتاج التلفٍز

ة اللامة للٕتاب،  .0220الِاَس ،   الهُىة اإلاصٍس

ون، كدد ، مجلة الًٌ ؤلاذاعن، اتداد ؤلاذاكة و الكشوما ئًمان زلُل، .2 التلٌٍص

 .0222، الِاَس ، 043

ع،  .4 ووي في ألاستودًو، .ًُل لَو ص إلا شاج التلفٍز تسزمة كبد هللا الظالم، مٓس

،ً ب والتٍٖو س  للتدٍز  .0221الدوخة، الجٍص

، مجلة الًٌ ؤلاذاعن،اتداد ؤلاذاكة ألاستودًو التخيلي ،كصام هصس طلُم .6

ون، الِاَس   .0224، 014اللدد ،والتلٌٍص

، داز إلاعالم الجذًذ املفاهيم والوسائل والتطبيقاثؼٌى  ادَ، كباض مص .4

 .0221الؼسوَ لليؼس والتوشَم، الِاَس ، 

، اإلاظتِبل لليؼس إلاعالم الكووي وجكىولوحيا املستقبلمجد َاػم الهاػمي،  .1

 .0220والتوشَم، كمان، 

ػٍسٍ ػسقن، مظئ٘و كً زمُم تـاَساا والهصص  :مِابلة مم الظُد  .1

ون، ًوم  و هٌوهسا ن ون الجصائسي، مِس التلٌٍص كلى  01/02/0204بالتلٌٍص

 .12:30الظاكة 
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