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 يهخص انذساست ببنهغت انؼشبيت 
 "دور تكنولوجيا الذكاء االصطناعى في إخراج دراما الخيال العممى". :ػُىاٌ انذساست

يتمثل ىدف الدراسة الرئيسي في التعرف عمى "األساليب والتقنيات الحديثة 
دراما المستخدمة في دراما الخيال العممى المصرية واألجنبية"، وطبيعة العالقة بين 

الخيال العممى وتطور تكنولوجيا الذكاء االصطناعى في الحياة الواقعية، و أوجو 
خر  اج دراما الخيال العممى الفروق بين إخراج دراما الخيال العممى المصرية، وا 

، وتنمى ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، التي تعتمد عمى منيج المسح األجنبية
تمدت الباحثة عمى تحميل عينة عمدية من )أفالم الخيال واع بشقيو الوصفي والتحميمي،

 :تمثمت في،  9199حتى عام  9109في الفترة ما بين عام العممى( 
 فيمم موسى  -1
 AD Astraفيمم  - 2
   Alita Battle Angelفيلم -3

  The Mid Night Skyفيلم  - 4

 
 إلى مجموعة من النتائج جاء أىميا: ةوتوصمت الدراسة التحميمي

أظيرت أفالم عينة الدراسة الفارق التكنولوجي لمتقنيات الرقمية الحديثة المستخدمة  -
بين  ،"CGI" والجرافيك "VFX"في اإلنتاج الدرامى لتنفيذ المؤثرات البصرية 

 الدراما المصرية والدراما األجنبية
اتضح من عينة الدراسة أن الثورة الرقمية لم تحدث تغيرا في بنية المغة السينمائية،  -

فاعتمدت كل من الدراما المصرية والدراما األجنبية عمى نفس عناصر المغة 
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السينمائية كأحجام المقطات، وزوايا التصوير وأنواعيا، واستخدام المونتاج لمتعبير 
 عن الرؤية اإلخراجية.

ما الخيال العممى أفكار جديدة إلمكانيات تكنولوجيا الواقع االفتراضى تناولت درا -
والمعزز والمختمط، وتقنية اليولوجرام واستخدام الذكاء االصطناعى، فمن المحتمل 

 أن تقدم ثورة تكنولوجية جديدة وتغير شكل الحياة والمستقبل.
 .ولوجياتكن دراما، خيال عممي، إخراج، ذكاء اصطناعي،

 
 

، AI اصطناعيدراما، خيال عممى ، أساليب اإلخراج ، تكنولوجيا حديثة ، ذكاء 
 ات، روبوت Hologram، ىولوجرام AR، واقع معززVRواقع افتراضى

Robotics ، مؤثرات بصريةVFX  ،motion Capture  ، الكروماchroma. 
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 يقذيت 
الحياة وما عادت التكنولوجيا تختص بالمجاالت شممت الثورة الرقمية كل تفاصيل 

العممية والمينية فقط، بل تجاوزت ىذه المجاالت لتتطمق في فضاء الفنون بشكل عام 
بعد تطور استخدام تكنولوجيا الذكاء  وفى الفن الدرامى بشكل خاص ، السيما

وتيرة  يادمعالجة الصورة؛ مما أدى إلى ثورة في عالم الدراما وازد االصطناعى في 
عوام العشرة الماضية  انتشار دراما صناعة األعمال الدرامية، وقد لوحظ خالل األ

وانتشرت أفالم الخيال العممى و جذب انتباه الجميور نحوىا منذ المحظات األولى، 
كان يصعب عمى العقل إدراكيا؛ نتيجة لمتداخل بين فن الدراما الروبوتات التي 

اعى، فتطورت األساليب اإلخراجية وأصبحت بمثابة نقطة وتكنولوجيا الذكاء االصطن
عممية اإلخراج كالواقع االفتراضى تحول في الدراما وظيرت التقنيات الحديثة في 

تكنولوجيا التركيب الرقمى والمعزز والمختمط، و تكنولوجيا اليولوجرام، كما برزت 
رسومات الكمبيوتر  تخدامباسالدمج بين الواقع والخيال( القائمة عمى الخداع البصري )
(CGI( والجرافيك ، المؤثرات البصرية ،)VFX) واستخدام تقنية تتبع الحركة ،
(Motion Capture بتوظيفيا مع المؤثرات البصرية لخمق بيئة افتراضية تحاكى )

الواقع في درما الخيال العممى التي تعتمد عمى الخداع البصرى إلثراء العممية 
، فأضافت التقنيات الحديثة ية والتصورات الخيالية المشوقة والمثيرةاإلخراجية باالبتكار 

عمل الدرامى، وساعدت المخرج في زيادة مساحة الرؤية اإلبداعية ، الجمالية إلى ال
وتحقيق أعمى درجات الحرية والخيال لخمق مناظير وخمفيات مذىمة، وأصبح ينظر 
إلى دراما الخيال العممى عمى أنيا األداة الفعالة التي يمكن فيما بعد أن تجسد ارض 

تقبمية ، حيث تعد وسيمة من وسائل نقل الواقع نتيجة لما تقوم بو من تغيير لمنظرة المس
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التي ورؤية لتكنولوجيا الذكاء االصطناعى  أفكارو  خياالت التجارب العممية وتقديم
يمكن تحويميا إلى واقع ممموس، فالكثير من االبتكارات واالكتشافات الجديدة في عالم 

ا بصريا أفالم االختراعات والتقنيات التكنولوجية الحديثة بدأت بأفكار خيالية جسدتي
 الخيال العممى.

التكنولوجيا الحديثة في دراما الخيال العممى يمكننا  أىمية استخدامومن منطمق 
عن التحديات والرىانات لمثورة الرقمية في القرن الواحد والعشرين  الحديث إنالقول 

اجية في دراما الخيال األساليب اإلخر  بين عالقةالوىى ، يحيل إلى قضية جوىرية
تقبمية تعبر عممى وتجسيد الواقع بناء عمى أنماط فكرية جديدة عن رؤية متطورة ومسال

وعميو جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى " أساليب اإلخراج الحديثة ، التكنولوجيا الحديثة
بطريقة فعالة لخدمة  وكيفية توظيفيافي دراما الخيال العممى المصرية واألجنبية" 

تكون منافسا قويا لمدراما  ىالدراما المصرية، حتفي  أىداف العمل الدرامى خاصة
العالمية، باإلضافة إلى التعرف عمى أوجو القصور في األعمال التي تم إنتاجيا 
واتخاذ عينة الدراسة نموذجا ال يقتصر عمى الوصف الدقيق لمحتوى العينة بل يشمل 

 امى.الدر إدراك الوسائل واألساليب والتحميل الكامل النغماس العمل 

 يشكهت انذساست:

في إطار الثورة التكنولوجية لمذكاء االصطناعى؛ تشيد الدراما عمى مستوى 
العالم  تطورا ممحوظا في األساليب اإلخراجية بعدما ارتبطت بالتقنيات الحديثة بشكل 
كبير، كاستخدام التركيب الرقمى والمؤثرات البصرية والصوتية والجرافيك وتكنولوجيا 

أن ىناك  كاالفتراضى والمعزز والمختمط واليولوجرام؛ ونتيجة ليذا التطور ال شالواقع 
تغيرا قد طرأ عمى دراما الخيال العممى بشكل خاص، ولكن بعد االطالع عمى نتائج 
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الدراسات والبحوث السابقة؛ تبين افتقار الدراما المصرية لدراما الخيال العممى ، وعدم 
جية الحديثة في اإلخراج؛ فتتمثل مشكمة الدراسة في اعتمادىا عمى األسس التكنولو 
 التعرف عمى التساؤل األتى :

ما مدى إسيام تكنولوجيا الذكاء االصطناعى والتقنيات الحديثة وما صاحبيا  
من ابتكارات عمى مستوى البرمجيات واألجيزة الرقمية في تطوير شكل ومضمون 

اإلخراج الحديثة  لتعرف عمى أساليب؟؛ ولذلك تتصدى الدراسة االعمميدراما الخيال 
لمتحميل والمقارنة بينيما من خالل عينة  في دراما الخيال العممى المصرية واألجنبية

 الدراسة التحميمية.
 

 أهًيت انذساست:

 تمكن أىمية الدراسة في:
 أهًيت َظشيت:

 الكيفيتعد ىذه الدراسة من أولى الدراسات العربية التي تناولت التحميل  
ألساليب اإلخراج الحديثة في دراما الخيال العممى، معتمدة في نتائجيا عمى الربط بين 

السابقة، والتعرف عمى أوجو االتفاق واالختالف بينيا،  ةالدراسات والبحوث األكاديمي
وتحميميا والتعميق عمييا لموصول إلى النتائج العممية معتمدة في اإلطار النظري عمى 

 تكرات أو المستحدثات. نظرية انتشار المب
التي تناولت التحميل الكيفى لألساليب اإلخراجية  ندرة الدراسات العربية الحديثة

الحديثة في دراما الخيال العممى، حيث ركزت معظم الدراسات عمى التحميل الكمي، 
وتناولت دور وتأثير الدراما بشكل عام، معتمدة في عمى نظريات التأثير او 

 السيميائية.



 العممى الخيال دراما إخراج في االصطناعى الذكاء تكنولوجيا دور
 

 2222 أكتوبر                                    7               ن             خمسووال ثامنالعدد ال

بط ىذه الدراسة بين البحوث التقنية الخاصة باإلخراج الدرامى، وبحوث تر 
الذكاء االصطناعى وعموم الحاسب، باإلضافة إلى البحوث الخاصة اإلضاءة 

 والديكور.
تتمخص األىمية النظرية لمدراسة، في إلقاء الضوء والتعرف عمى أىم 

عربية واألجنبية التي تمت االتجاىات الحديثة لدراما الخيال العممى في الدراسات ال
 دراستيا، في ظل عصر الذكاء االصطناعى.

 

 
 :تأهًيت تطبيقي

تركز ىذه الدراسة عمى إبراز ضرورة تكامل جميع العناصر الفنية المكونة 
لإلخراج الدرامي المتمثمة في )أنواع المقطات، أنواع الزوايا، حركة الكاميرا، العدسات، 

اإلضاءة، المالبس، الصوت، اإلكسسوار، المؤثرات الصوتية تكوين الصورة، الديكور، 
 ....( لموصول إلى الحبكة واإلقناع الدرامى.،والبصرية والموسيقى، المونتاج

تبرز األىمية التطبيقية ليذه الدراسة بكونيا تتضمن التقنيات الحديثة إلنتاج المحتوى 
يؤدى إلى نتائج مبيرة وجيدة  المرئى، فاستخدام ىذه التقنيات بالشكل الدقيق والصحيح

نتاج بين ألية التنفيذ للتجسيد الفعل الدرامى، كما أنيا تجمع  ألعمال الدرامية، وا 
 .التميفزيونى اإلعالميالمحتوى 

تركز الدراسة عمى الجانب الفني المتمثل في أسموب إخراج دراما الخيال العممى  
ية والشخصيات االفتراضية بشكل خاص، والتعرف عمى طرق تنفيذ الخدع السينمائ

 وعناصر الجرافيك.
تنبع أىمية ىذه الدراسة من لفت أنظار صانعى األعمال الدرامية إلى ضرورة مواكبة 
التطورات التكنولوجية وتوظيف التقنيات الحديثة لمعناصر اإلخراجية في دراما الخيال 

 العممى المصرية واألجنبية.
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تتمخص األىمية التطبيقية لمدراسة في أن نتائجيا من الممكن أن تساىم في 
استفادة مخرجى األعمال السينمائية والتميفزيونية )أفالم، مسمسالت، برامج، نشرات، 
كرتون ....( بالتعرف عمى العوامل المؤثرة عمى جودة إنتاج المحتوى المرئى، وكيفية 

 بيار، باإلضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق اإل
 تطوير إنتاج دراما الخيال العممى، وخاصة الدراما المصرية والعربية.

 
 

 أهذاف انذساست:
يتمثل ىدف الدراسة الرئيسي في التعرف عمى "األساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة 

التالية وينبثق منو األىداف الفرعية في دراما الخيال العممى المصرية واألجنبية"، 
 والتعرف عمى:

  .ومصدر الخيال التكنولوجيالدراسة، عينة  طبيعة المادة المعروضة في -0
طبيعة العالقة بين دراما الخيال العممى وتطور تكنولوجيا الذكاء االصطناعى في  -9

 الحياة الواقعية.
خراج دراما الخيال  -3 أوجو الفروق بين إخراج دراما الخيال العممى المصرية، وا 

 األجنبية.العممى 
دور تقنيات الواقع االفتراضى والمعزز والمختمط، وتقنية اليولوجرام في دراما  -4

 الخيال العممى.
كيفية توظيف برامج الجرافيك والمؤثرات البصرية لمدمج بين العناصر االفتراضية  -5

 والواقعية
 البدائل التي يمكن استخداميا في تنفيذ المشاىد االفتراضية. -6
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 -تسبؤالث انذساست:

 ما ىي الصورة الرقمية؟ -
 الدرامي؟ما التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في اإلخراج  -
 كيف تم االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعى في إخراج عينة الدراسة؟ -
 كيف تم تنفيذ الروبوتات في األفالم عينة الدراسة؟ -
عينة  األفالمفي كيف تم تنفيذ تكنولوجيا الواقع االفتراضي والمعزز والمختمط  -

 ؟الدراسة
 كيف تم تنفيذ تقنية اليولوجرام في األفالم عينة الدراسة؟ -
 كيف تم تطبيق الخدع والمؤثرات البصرية في األفالم عينة الدراسة؟ -
كيف تم توظيف أحجام المقطات المختمفة وزوايا التصوير وعناصر الصوت  -

 والمونتاج داخل األفالم عينة الدراسة؟
 لرقمي وبرامج الجرافيك في عينة الدراسة؟ما دور التركيب ا -
 ما دور اإلضاءة في التكوين الجمالي لممشيد؟ -
 ما دور الديكور والمالبس واإلكسسوار والماكياج في المحاكاة الدرامية؟ -
 ما أنواع حوامل الكاميرا المستخدمة في التصوير؟ -
السيناريو وتحقيق ما مدى مالئمة توظيف وسائل اإلخراج في نجاح مضمون  -

 اإلقناع والحبكة الدرامية؟
 الحياةالذكاء االصطناعى في  وتطور تكنولوجيابين دراما الخيال العممى ما العالقة  -

 ؟الواقعية
 ما التحديات التي تواجو دراما الخيال العممى وخاصة الدراما المصرية؟ -
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 -َىع انذساست:
عند حدود  فال تقتعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية " الكيفية"، التي 

نما تذىب إلى أبعد من ذلك  وصف الظاىرة الخاصة بإخراج دراما الخيال العممى، وا 
والرؤى فتحمل وتفسر وتقارن وتقيم بقصد التعرف عمى األساليب اإلخراجية الحديثة 

المستخدمة، بيدف الوصول إلى االستنتاجات العممية التي تتيح صياغة  اإلخراجية
 النتائج، وتساعد في فيم الوضع الراىن ليتم تطويره مستقبال.

 
 -يُهح انذساست:

اعتمدت ىذه الدراسة عمى منيج " المسح" بشقيو الوصفي والتحميمي، لعينو 
عرف عمى األساليب اإلخراجية متلمن دراما الخيال العممى المصرية واألجنبية )أفالم( 

عمى المنيج" الدراسة العمل الدرامي، كما اعتمدت في الحديثة وكيفية توظيفيا 
مقارنة بين دراما الخيال العممى المصرية واألجنبية، والتعرف عمى أوجو لمالمقارن" 

حيث تعد ىذه المناىج  اإلخراجية المستخدمة،الشبو واالختالف في األدوات واألساليب 
ومقارنة  ن أنسب المناىج العممية مالئمة ليذه الدراسة؛ فتستيدف تحميل وتفسرم

 إخراج دراما الخيال العممى.

 
 -جمتًغ انذساست:

في عينة من دراما )أفالم( الخيال العممى  ةيتمثل مجتمع الدراسة التحميمي
 .9199حتى عام  9109المصرية واألجنبية في الفترة ما بين عام 
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 -انذساست:ػيُت 

اعتمدت ىذه الدراسة عمى تحميل عينة عمدية من )أفالم الخيال العممى( تمثمت 
 :في

 فيمم موسى.  -0
 .AD Astraفيمم   -9
 .  Alita Battle Angelفيمم   -3
 .The Mid Night Skyفيمم   -4

 
 -أسببة اختيبس انؼيُت انتحهيهت:

جاءت الدراسة االستطالعية سببا رئيسا في اختيار تمك األفالم خاصة 
األجنبية منيا نظرا لكثرة إنتاجيا مقارنة باألفالم المصرية، فتم اختيار األفالم التي 
تتوافر فييا الجزء الكبير من العناصر الخيالية االفتراضية، والحرص عمى أن تتضمن 

ساعد الباحثة في اختيار تمك األفالم خبرتيا ممى ، و األنواع المختمفة لدراما الخيال الع
ومتابعتيا لمتقنيات الحديثة في تنفيذ تمك األفالم ومعرفتيا  جالعممية في مجال اإلخرا

، لمتعرف 9199حتى عام  9109عام  ن، وتم اختيار الفترة ما بي بعناصر اإلخراج
 عة السينما.عمى التغيرات الجوىرية التي أحدثتيا جائحة كورونا في صنا

 
  



 بحوث الدراسات العميا             جامعة بنيا  -مجمة كمية اآلداب 
 

 2222 أكتوبر                                    12                ن            خمسووال ثامنالعدد ال

 -أدواث انذساست :

اعتمدت ىذه الدراسة عمى أداة استمارة تحميل المضمون، وذلك لموصول إلى 
نتائج تساعد الباحثة في اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، حيث تعد استمارة تحميل 

 ،ةلجمع البيانات والمعمومات في الدراسات التحميمي ةالمضمون إحدى األدوات األساسي
اعتمدت الدراسة عمى عدد من الوحدات والفئات الخاصة التي تسعي إلى تحقيق وقد 

 الدوافع واألىداف من خالل تحميل محتوى المادة.
 
 وحذاث انتحهيم: -أ

استخدمت الباحثة ىذه الوحدة لمتعرف نوعية األفكار المختمفة ألفالم  وحدة الموضوع: 

 الخيال العممى والفكرة الرئيسة التي تدور حوليا األحداث.
تبر المشيد أصغر وحدة من حيث يع، استخدمت الباحثة ىذه الوحدة وحدة المشيد:

 ينة الدراسة.لمتعرف عمى المكونات اإلخراجية المستخدمة في مشاىد األفالم ع الفيمم
، حيث أن المشيد يتكون من مجموعة استخدمت الباحثة ىذه الوحدة وحدة المقطة: 

مما يمكن الباحثة تحميل الفيمم  ،من المقطات، فوحدة المقطة أصغر من وحدة المشيد
 بشكل دقيق.

 
 فئبث انتحهيم : -ة

تعتبر فئات التحميل ىي المفيوم الجوىري في تحميل المضمون ويقصد بيا 
التصنيفات الفرعية والرئيسية لممادة التي يتم تحميميا، وىي أصغر عنصر في تحميل 

 المحتوى، ولكنيا أكثر العناصر أىمية، وتنقسم فئات الدراسة إلى:
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وتيدف التعرف عمى األنواع : أنواع قضايا الخيال العممى التي تعرضيا األفالم
 تطرحيا.المختمفة ألفالم الخيال العممى، والقضايا التي 

وتيدف التعرف عمى نوع التكنولوجيا المستخدمة في التصوير سواء  طريقة التصوير: 
إذا كانت تحاكى الحياة الواقعية أو الحياة االفتراضية المتمثمة في )الواقع االفتراضى، 

 المعزز، المختمط، اليمولوجرام(، وقدرتيا عمى جذب المشاىد.
ل لحركة الكاميرا المستخدمة داخل العمل وتيدف التحميل الشام حركة الكاميرا:

الدرامي، والتعرف حركة الكاميرا نفسيا، وأنواع الحوامل المستخدمة، وتحديد مدى 
 لمعمل الدرامى. امالءمتي

وتيدف التعرف عمى أنواع المؤثرات البصرية المستخدمة المتمثمة  المؤثرات المرئية:
ركيب الرقمي( والتعرف عمى كيفية في )المؤثرات الحية، الكروما، الجرافيك، الت

 تنفيذىا.
تيدف التعرف عمى كيفية تنفيذ المشاىد المتمثمة في  أماكن التصوير)الديكور(:

)المشاىد الواقعية، االستديو االفتراضى، الجرافيك(، كيف ساىم الديكور في خدمة 
 الحدث؟،

صيات تيدف التعرف عمى أنواع الشخصيات في العمل الدرامي )شخ الشخصيات:
 (Motion Captureحقيقية، روبوتات، افتراضية، 

تيدف التعرف عمى كان توظيفيم داخل العمل لمالبس، اإلكسسوار، الماكياج: ا
 الدرامى ومدى مناسبتيا لألحداث.  

تيدف التعرف عمى نوعيات الصوت  المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية:
 .المستخدمة، واألعراض الدرامية الستخداميا
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تيدف الوقوف خصائص وأنواع اإلضاءة واأللوان المستخدمة في  اإلضاءة واأللوان:
المقطة، ومدى قدرتيم عمى التعبير عن الزمن الذي يقصده المخرج، وذلك حتى ال 
يحدث أي نوع من االرتباك لدى المشاىد، وكيفية توظيفيم لمتعبير عن الدالالت 

 )الرمزية والدرامية( الجمالية.
 

 انُتبئح:

ساعدت التكنولوجيا عمى ظيور تقنيات حديثة في صناعة الدراما وخاصة في  -
" VFXدراما الخيال العممى، التي تعتمد بشكل كبير عمى المؤثرات البصرية "

" كشكل من أشكال التعبير الدرامى، بصورة أكثر فعالية؛ لذا CGIوالجرافيك "
خياليم، وليس لعرض إمكانياتيا، يعتمد عمييا صناع الدراما في تجسيد أفكاره و 

كما غيرت ىذه التقنيات من طريقة إنتاج الدراما فمم تعد الفن الذى يقدم صورة 
 الواقع مباشرة، بل أصبحت تقدم واقعا افتراضيا في العصر الرقمى.

عكست دراما الخيال العممى الطفرة التكنولوجية لمتطور الرقمى، ليس فقط في  -
ال األفكار والمضامين التي تحتوى عمييا مواضيع ىذه مجال التقنيات بل في مج

الدراما، ما يدل عمى أن التطور شمل الشكل "الخيال الرقمى" والمضمون " ثقافة 
بصرية جديدة اكثر تقدمًا، كما يعد مؤثرا إيجابيا وىام في الدراما، مما يعطى 

 المخرج فرصة كبيرة لتحقيق اإلبداع واإلبيار.
الضوء عمى تطور الروبوتات الذكية وتكنولوجيا الذكاء سمطت عينة الدراسة  -

اإلصطناعى، تمييدا لالتجاه المتوقع أن تمعب الروبوتات الحقيقة الدور الرئيسى 
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يبنى عميو مختمف األفكار  الذيفي الدراما، فتعد دراما الخيال العممى المرجع 
 من خالل غمر المشاىد في عالم خيالى مميء بالواقع الممموس.

يراىن صناع دراما الخيال العممى من خالل بناء المشاىد االفتراضية لمصورة  -
حساس المتفرج أن ما يشاىده غير واقعي؛ ليذا فإنيم  الرقمية، عمى عدم إدراك وا 
يسعون إلى محاكاة الواقع بأكبر قدر ممكن من اجل خمق اإلحساس بأن الواقع 

 موجود مما يتيح لممتفرج تصديق ما يراه.
أفالم عينة الدراسة الفارق التكنولوجي لمتقنيات الرقمية الحديثة أظيرت  -

" والجرافيك VFXالمستخدمة في اإلنتاج الدرامى لتنفيذ المؤثرات البصرية "
"CGI.بين الدراما المصرية والدراما األجنبية ،" 

اتضح من عينة الدراسة أن الثورة الرقمية لم تحدث تغيرا في بنية المغة  -
فاعتمدت كل من الدراما المصرية والدراما األجنبية عمى نفس السينمائية، 

عناصر المغة السينمائية كأحجام المقطات، وزوايا التصوير وأنواعيا، واستخدام 
 المونتاج لمتعبير عن الرؤية اإلخراجية.

تناولت دراما الخيال العممى أفكار جديدة إلمكانيات تكنولوجيا الواقع االفتراضى  -
وتقنية اليولوجرام واستخدام الذكاء االصطناعى، فمن  تمط،والمخوالمعزز 

 والمستقبل. الحياةالمحتمل أن تقدم ثورة تكنولوجية جديدة وتغير شكل 
" في الدراما األجنبية عينة  Motion Captureحقق توظيف تقنية "تتبع الحركة -

ية التي الدراسة، زيادة اإلبيار البصرى الذي يوحى بالواقعية لمشخصيات االفتراض
تم إنتاجيا رقميا، كما ساعدت عمى ظيور التفاصيل اإلبداعية وخاصة في 
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"، بينما افتقرت الدراما Alita Battle Angelالمقطات القريبة كما في فيمم "
 المصرية إلى استخداميا.

التصوير، لممصممين  ءساىم استخدام الحوامل المخصصة لتحريك الكاميرا أثنا -
ي الدراما األجنبية بكل سيولة، كما أن تنوع وتطور برامج تتبع حركة الكاميرا ف

تتبع الكاميرا ساىم في إثراء العممية االبتكارية لممشاىد المعقدة التي تتطمب تتبع 
 الكاميرا بشكل صحيح.

استطاعت تقنيات اإلضاءة الحديثة من حيث طبيعة اإلضاءة وفنيات توزيعيا،  -
الدالالت الدرامية في أفالم الخيال العممى بما واستخدام التصحيح المونى تحقيق 

 تحممو من أبعاد رمزية ونفسية وجمالية معا.
اتضح اتجاه مخرجى األعمال الدرامية األجنبية إلى الرمزية واالستعارات لمتعبير  -

 عن الشخصية اإلخراجية الفنية الفريدة مقارنة بالدراما المصرية وتسطيح الفكر.
نما المشاكل يتضح من عينة الدراسة  - أن ظروف التصوير تتشابو عند الجميع، وا 

الحقيقية تظير بسبب الفروق الفنية في التعامل مع التقنية واإلبداع الفكرى 
 ، والرؤية اإلخراجية في ابتكار مشاىد جديدة.التوظيفي

تميزت الدراما األجنبية في اختيار الديكور وأماكن التصوير المناسبة لألحداث  -
 اما المصرية.مقارنة بالدر 

افتقدت معظم أفالم عينة الدراسة الحبكة الدرامية وقوة الربط والسالسة في التنقل  -
 بين األحداث، ووجود صعوبة في فيم المعزي، مما أضر بالبناء الدرامي.
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تمكنت الموسيقى والمؤثرات الصوتية توصيل اإلحساس والمشاعر وتأكيد المعانى  -
را داخل المشيد، وكوسيمة لدعم األداء التمثيمى المختمفة بصورة أعمق وأكثر تأثي

 لممثمين.
عممت التقنيات الحديثة لمتركيب الرقمى عمى زيادة إمكانية فصل الشاشات  -

 الخضراء أو الزرقاء "الكروما" المستخدمة في التصوير.
ما األجنبية في دمج المؤثرات البصرية مع المشاىد الحية عمى ااعتمد تفوق الدر  -

 المحترف في عممية التركيب الرقمى. والفنيوجود المشرف 
تقدم تقنية اليمولوجرام والواقع اإلفتراضى والمعزز والمختمط فرصا ال حصر ليا  -

إلنتاج محتوي دراما الخيال العمى بشكل يحقق اإلبيار البصري وتقديمو بصورة 
 ثية األبعاد.ثال
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 :اخلبمتت

ت لمتعرف عمى أسباب عدم المزيد من البحوث والدراسا جراءإتوصى الدراسة ب
في التوصل إلى الحمول مصرية والمحاولة العممى الخيال الدراما ل نتاجاإل

التي  "Motion Captureتتبع الحركة " تقنيةوتركيز االىتمام عمى االبتكارية، 
ة التنفيذ، قد تساعد في تحسين إنتاج دراما الخيال العممى بأقل اإلمكانيات وسيول

التركيز عمى السيناريو والحبكة الدرامية وتقديم كل ما ىو جديد، باإلضافة إلى 
ر لمخيال واالبتكا األساسيتعد المرجع  فييتناول الموضوعات بشكل عميق، و 

 التطورات منستفادة االضرورة التطرق إلى و واإلبداع في المجال التكنولوجي، 
االىتمام و  ،الت التقنية المختمفة كعموم الحاسب األلى في المجا التكنولوجية

دراما الخيال العممى التي تعتمد  فى بالجودة في مجال المؤثرات البصرية وخاصة
وذلك بسبب تعرض المشاىد لكم كبير من الدراما األجنبية  ؛عمييا بشكل كبير

يؤثر سمبا عمى تقبمو ليذا  مما يجعمو قادرا عمى التمييز بين مستوى الجودة، مما
لممؤثرات البصرية لتوجيو القائمين عمى اإلنتاج  ين فنيناستقطاب مشرفالعمل، و 

ينافس الدراما  حترافيا بكيفية التركيب الرقمى لممؤثرات البصرية والجرافيك بشكل
إنتاج دراما الخيال العممى وتقديم أفكار ورؤي إبداعية جديدة ب واالىتمامالعالمية، 

من تقنيات الذكاء االصطناعى  واالستفادةمختمفة عن الدراما األجنبية، 
واليولوجرام والواقع االفتراضى والمعزز والمختمط في اإلخراج الدرامى، والتفكير 

 . لتقنيات في دور العرض السينمائيةىذه ا توظيفكيفية فى 
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Abstract 
 The title of Study: ”The role of artificial intelligence 

technology in directing science fiction drama” 

 

Abstract: 

The main objective of the study is to identify the "modern 

methods and     techniques used in Egyptian and foreign science 

fiction dramas and to identify: 
The nature of the relationship between science fiction drama and 

the development of artificial intelligence technology in real life, 

The differences between directing Egyptian science fiction drama 

and directing foreign science fiction drama. 
This study belongs to the descriptive studies, which depend on 

descriptive and analytical survey and  the researcher relied on the 

analysis of a deliberate sample of (sci-fi movies) from 2019 to 

2022, represented in: 

1- Musa.                            2 - AD Astra. 

3- Alita Battle Angel.        4 - The Mid Night Sky 
 

The study conclude to a number of results as following: 
- The films of the study sample showed the technological 

difference in modern digital techniques used in dramatic 

production to implement visual effects “VFX” and graphics 

“CGI”, between Egyptian drama and foreign drama.  

 

-   It became clear from the study sample that the digital 

revolution did not change the structure of the cinematic language, 

so both Egyptian drama and foreign drama relied on the same 

elements of the cinematic language such as the sizes of shots, 

shooting angles and types, and the use of montage to express the 

directorial vision. 

 



 بحوث الدراسات العميا             جامعة بنيا  -مجمة كمية اآلداب 
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 - The science fiction drama dealt with new ideas for the 

possibilities of virtual, augmented and mixed reality technology, 

hologram technology and the use of artificial intelligence, as it is 

likely to present a new technological revolution and change the 

shape of life and the future 
 
Key words: Drama- Science Fiction – Direction- Artificial 

Intelligence – Technology. 
 


