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محتوى المحاضرات: 
 

 . األستوديو التلفزيوين:المحاضرة األولى

 . زوايا التصوير التلفزيوين وأنواعها:المحاضرة الثانية
 . مراحل تنفيذ العملية اإلنتاجية واإلخراجية للربامج التلفزيونية: المحاضرة الثالثة
 . ادلونتاج والصحافة ادلرئية:المحاضرة الرابعة
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 األستوديو التلفزيوني: المحاضرة األولى
 
 

 .أنواع االستوديوهات التلفزيونية  -1
 . الفرق العاملة -2
 .تجهيزات األستوديو -3
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ت من حيث ادلساحة تبعا لطبيعة الربنامج فيها، األستوديوىا زبتلف :األستوديو التلفزيوني
األستوديوىات مساحة من حيث احلاجة إذل بناء ديكورات متعددة حسب  فأستوديو الدراما ىو أكرب

طبيعة ادلوقف الدرامي، ويليو يف ادلساحة أستوديو ادلنوعات والربامج اجلماىَتية مث يلي ذلك 
 .(1) الربامج ومنها األخباراستوديوىات

: نواع األستوديوىات التلفزيونية كاآليتأشنكن عرض  :أنواع األستوديوهات التلفزيونية -1
  .األستوديو العام-1
 .أصبح مؤخرا جزء من قاعة التحرير: أستوديو األخبار-2
 
 
 
 
 

  أستوديو األخبار1:                     صورة رقم

 .(2) يكون دائما رلهزا بكراسي اجلمهور:االستعراضات أستوديو-3

 
 .  أستوديو االستعراضات2:صورة رقم 

 زنتل األستوديو مكانة يف العمل الدرامي، ويعترب إحدى أدوات ادلخرج ادلهمة :أستوديو الدراما-4
ن يعرف عمل األستوديو وادلميزات ادلتوافرة فيو، حيث أن التصوير يف األستوديو مع أوعلى ادلخرج 

كثر من كامَتا واإلضاءة ادلناسبة للمشهد ادلزمع تصويره، كذلك التحكم اجليد يف مجيع أتوافر 

                                     
 .191ماجي احللواين حسُت، زلمد مهٍت، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
 .228سليم عبد النيب، مرجع سبق ذكره، ص(-2)
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األدوات ىي من األمور ادلرزنة للمخرج إذا عرف كيفية التعامل معها عند بناء الديكور، وبعد االتفاق 
مع مهندس الديكور حبيث يًتك فراغات لكامَتا تتحرك مع حركة ادلمثل من خالل سلطط األستوديو 

. (1)األرضي، حيث يتم بناء عليو وضع الديكورات حسب موضوع العمل الدرامي ادلزمع إخراجو مثال
 
 

 
 
 

 

   أستوديو الدراما3:        صورة رقم

: األستوديو الرقمي-5
 

 
  

 . األستوديو الرقمي4:               صورة رقم

إال أن إمكاناتو غَت زلدودة  ن ىذا األستوديو صغَت نسبياأبالرغم من : األستوديو االفتراضي-6
، إذ أن اعتماده على خاصية إحالل إكسسواراتوأىم ما فيو أنو ليس حباجة إذل أي ديكورات أو 

.  األزرق، األصفر، األمحر، األخضر:األلوان يف التصوير واأللوان ادلعتمدة ىي
يدىن األستوديو بالكامل بأحد ىذه األلوان ويقوم ادلذيع أو مقدم الربنامج أو ادلمثل أو ادلطرب -1

. بأداء ما رنب عليو يف ىذه الغرفة ادلدىونة بلون واحد
. تقوم األجهزة التقنية بإحالل صورة أخرى مصورة مسبقا مكان اللون ادلدىون بو األستوديو-2
يشًتط أن ال يكون الفنان مرتديا مالبس ربمل لون األستوديو فيظهر داخل األستوديو وكأنو يف -3

. ادلكان الذي سبثلو ىذه الصورة
. ع يف األفالم التلفزيونية واألغاين واإلعالنات التجاريةدتستخدم ىذه اخلاصية يف الكثَت من اخل-4
. لو ألبس الفنان مالبس بنفس لون األستوديو ألمكنو أداء دور الرجل اخلفي-5

                                     
 .73أشرف فاحل الزغيب، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
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. لو كانت الصورة ادلصورة مسبقا لنفسو مع حوار معد خصيصا سيظهر كأن الفنان يكلم توأمو-6
شنكن استخدام تصوير مسبق، إضافة رمسة متحركة وشخصيات وذنية، وعند إحالذلا يظهر الفنان -7

. (1)وكأنو يتعامل معها
 

 
  أستوديو افتراضي5:صورة رقم

يؤدي ىذا األستوديو إذل نتائج ذات نوعية عالية يف الصورة، وحُت بدأ : األستوديو فائق الجودة-7
النظام كانت تكاليفو باىظة ولكن عند ظهور التقنية الرقمية عموما وتطور الشاشات الرقمية ساىم 

. (2)يف اخنفاض الكلفة نسبيا
 : وتتكون من:ةالفرق العامل -2
. الفريق األساسي-
. فرق الدعم اإلنتاجي-
. (3)فرق الدعم التقٍت-
: تجهيزات األستوديو-  3
: التجهيزات التقنية-1
:  تجهيزات الصورة-1-1
 ىي أداة التصوير اليت تنقل الصورة من األستوديو إذل ادلشاىد :cameras الكاميرات-1-1-1

مباشرة عرب اإلرسال الفضائي أو األرضي مباشرة أو بعد حُت ألهنا ربفظ يف وسائل التسجيل 
. ادلتعددة، يتم ذلك عرب عدة أجهزة تلفزيونية أخرى تساىم يف االرتقاء بنوعية الصورة

  عدساهتاlenses. 

                                     
 .229سليم عبد النيب، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
 .229ادلرجع نفسو، ص(-2)
 .230ادلرجع نفسو، ص(-3)
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 وحدة التحكم بالكامَتاتcamera control unit . 
 حواملها pedeotals. 
 التيارة الرافعة crane vehrell. 
 الرافعةcrane . 
 الكامَتا احملمولة Hand-held camera (1). 
: وىناك عدة أنواع لإلضاءة: اإلضاءة-1-1-2
: أنواع اإلضاءة من حيث اتجاه سقوطها على موجودات الكادر-1
وىي اإلضاءة اليت توجو إذل موجودات الكادر من خالل الزوايا اليت تكون : اإلضاءة األمامية-1-1
. مام احليز ادلوجود يف الكادر وادلراد إضاءتوأ
وىي اإلضاءة اليت توجو إذل موجودات الكادر من خالل الزوايا اليت تكون : اإلضاءة الخلفية-1-2

. خلف احليز ادلوجود يف الكادر وادلراد إضاءتو
: أنواع اإلضاءة من حيث نوع األشعة المنعكسة من على موجودات الكادر-2
وىي اإلضاءة اليت تكون األشعة ادلنعكسة من على موجودات الكادر فيها : اإلضاءة الحادة-2-1

. حادة أي غَت منتشرة
وىي اإلضاءة اليت تكون األشعة ادلنعكسة من على موجودة الكادر فيها : اإلضاءة الناعمة-2-2

. مرزنة للعُت ومنتشرة وناعمة
:  أنواع اإلضاءة من حيث إنارتها لموجودات الكادر-3
وىي اإلضاءة اليت تقوم بإنارة ادلهم من موجودات الكادر، كالشخصيات : اإلضاءة الرئيسية-3-1

. اليت عادة ما تكون وسط الكادر
وىي اإلضاءة اليت تقوم بإنارة اجلزء ادلتبقي من موجودات الكادر وادلتمثلة : اإلضاءة الثانوية-3-2

. الكادر ومقدمتو خبلفية

                                     
 .231ادلرجع نفسو، ص(-1)
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 وىي اإلضاءة اليت تقوم بالدور ادلساعد يف اإلضاءة كتقوية شدة :اإلضاءة المساعدة-3-3 
االستضاءة على اجلزء ادلهم أو إضفاء لون ما على حدوده اخلارجية أو جزء أو أجزاء منو، وكذلك 

 : ىيإلضفاء اللون على جزء أو أجزاء من خلفية الكادر أو مقدمتو ولإلضاءة عدة وظائف
. فنيةوظيفة تقنية أو -1
. وظيفة مجالية-2
. (1)وظيفة درامية-3
ادليكسر وجهاز :  تنقسم أجهزة مزج الصورة إذل قسمُت:vision mixerمازج الصورة -1-1-3

التغيَت بُت مصدرين  ومراقبة آالت التصوير ومن مهمات مازج الصورة اختيار ادلصدر ادلرغوب بو
. (2)التزويد باخلدع اإللكًتونيةو
 شنكن تنفيذ ىذه ادلؤثرات واخلدع البصرية باستخدام visuel effects:مؤثرات الصورة -1-1-4

عدد من األساليب والطرائق ادلختلفة، وإن كان تنفيذ بعضها ينبغي أن يًتك إذل خبَت متخصص كما 
. (3)ىو احلال عند احلاجة إذل إجراء ادلؤثرات اخلاصة بالنَتان وادلتفجرات ومهارات خاصة

 Grafics character generationجهاز إنشاء الخطوط -1-1-5
 monitors.شاشات العرض -1-1-6
الصوت أحد العوامل األساسية ادلكملة للصورة، وللتعامل معو علينا فهم : تجهيزات الصوت-1-2

. طبيعة استخدامنا لو والبيئة ادلطلوب اإلزناء هبا من خالل الظروف اليت تستخدم هبا أجهزة الصوت
فالصوت شنكن أن يعطي إزناء حول قرب أو بعد مصدره فالصوت األعلى ىو للعنصر ادلؤدي 

مثال األقرب، والصوت ادلنخفض ىو للعنصر ادلؤدي األبعد، كما أن الصوت يكمل إزناء  (ادلمثل)
. (4)مشاعر ادلمثل أو ادلطرب أو الضيف ادلتكلم، ولذلك رنب اإلعداد لو بصورة جيدة وبتقنية عالية

:  الصوت من العناصر التاليةأجهزةوتتكون 

                                     
 .120-119فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره،  ص(-1)
 www.uqu1.com/forum/t3343.htnl consulte le23-08- 2016 àعن موقع : اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوين(-2)

22 :12. 
 .369كرم شليب، اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج، مرجع سبق ذكره،  ص(-3)
 .232سليم عبد النيب، مرجع سبق ذكره، ص(-4)

http://www.uqu1.com/forum/t3343.htnl%20consulte%20le23-08-%202016
http://www.uqu1.com/forum/t3343.htnl%20consulte%20le23-08-%202016
http://www.uqu1.com/forum/t3343.htnl%20consulte%20le23-08-%202016
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   Microphone stands  holders وحواملها  Microphones الميكروفونات -1-2-1
وىو عبارة عن جهاز تصل إليو كل معدات الصوت  : sound mixerمازج الصوت-1-2-2

يف األستوديو يقوم مهندس الصوت دبوازنتها وضبطها حسب ادلوقف ويعتمد على النظام ادلتبع يف 
و التقنية التناظرية، وشنكن أن يكون ذلذا اجلهاز أاألستوديو حبيث شنكن أن يعتمد التقنية الرقمية 

، ويف اجلهاز عدة Mono  أو بنظام ادلونوStereoوالسًتيو   Dolby إمكانية التسجيل والبث الدوليب
. وسائل منها لتنقية الصوت أو تغليظو أو تنعيمو حسب ادلطلوب

: تجهيزات داعمة-1-3
 تكييف اذلواء الصامت. 
 ل االتصال الداخليائوس. 
 وسائل اإلتصال اخلارجي. 
 عربة النقل اخلارجي. 
 شبكة ادلايكرويف. 
 الكابل. 
  الفضائيةالسواتل. 
 كامَتات التصوير احملمولة. 
 شاشة القراءة. 

: تجهيزات لوجيستية 1-4
. ديكور، إكسسوارات، ماكياج، مالبس وأزياء*
: تجهيزات إدارية 1-5

. وسائل النقل، التغذية، االستضافة
غرفة –غرفة ربكم الصوت – غرفة ربكم األستوديو : مثل قاعات وغرف أخرى،غرف أساسية-1

. غرفة التحكم اذلندسي–الفيديو 
. غرفة ادلونتاج الرقمي، غرفة ادلزج النهائي للعمل: غرف ما بعد ادلونتاج-2
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. غرف ادلاكياج، غرف االسًتاحة واالنتظار، غرفة تبديل ادلالبس، ادلطعم، ادلطبخ: غرف داعمة-3
. للديكور، للمالبس، لإلكسسوار: سلازن ومستودعات-4
. (1)غرف فنية داعمة، قطع غيار ىندسية، غرفة الصيانة الفنية-5

  :المونتاج-11
و التوليف كما سبق اإلشارة إليو ىو االصطالح الذي يطلق يف السينما والتلفزيون على أادلونتاج 

عملية فنية رنري فيها ترتيب اللقطات وادلشاىد وتتابعها بطريقة معينة، ومن مث يعرف البعض ىذه 
 .خرى ومن مشهد إذل آخرأالعملية بأهنا االنتقال من لقطة إذل 

وبالرغم من أن تعريف ادلونتاج على ىذا النحو، يعد تعريفا صحيحا إال أنو ال يعد دقيقا أو شامال أو 
جامعا مانعا كما يقال، وذلك ألن العملية ليست رلرد ترتيب أو تتابع للقطات ومشاىد بأي أسلوب 
وبأية طريقة، كما أهنا ليست رلرد انتقال على حنو من لقطة إذل لقطة ومن مشهد إذل مشهد، لكنها 

 أو اللغة ادلصورة اليت تعرب عن األسلوب الفٍت الذي اختاره ادلخرج ليعرض  أسلوب فٍت يعرض عمال
. (2)من خاللو وبواسطتو عمال فنيا على الشاشة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .238-233سليم عبد النيب، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
 .117اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج، مرجع سبق ذكره ، ص: كرم شليب(-2)
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 : وأنواعها زوايا التصوير التلفزيوني:المحاضرة الثانية
 

 .تعريف زاوية التصوير -1
 .أنواع زوايا التصوير -2
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ىي الزاوية ادلقابلة لعدسة الكامَتا، وتشمل ادلساحة اليت تدخل يف : زاوية التصويرتعريف -  1
ن ال يتعدى اخلط الوذني للتصوير الذي يقع أحدود الكادر من ادلوضوع ادلصور، ورنب على ادلخرج 

. (1)ما بُت الكامَتا واحليز ادلراد تصويره
 :زوايا التصويرنواع أ- 2

إن الزاوية اليت تصور هبا الكامَتا ادلوضوع أو ادلنظر يف غاية األذنية ليس فقط التنوع يف زوايا الكامَتا  
دنا يعطي كذلك نقاط رؤية متنوعة، وكذلك زاوية كامَتا معينة تنتج إيعطي للمشاىد مزايا عديدة، 
و حركتها واإلضاءة واأللوان والعدسات لو تأثَت درامي أو اخنفاضها أمنظورا متميزا، فارتفاع الكامَتا 

. وفيما يلي عرض ألنواع الزوايا وأىدافها ووظائفها.(2)كبَت، كما أهنا تؤدي وظائف متعددة
 وىي أكثر الزوايا ادلستخدمة برارليا وتكون :Normal angleالنظر بمستوى الزاوية العادية -1

 وىي وضع الكامَتا يف مستوى عُت ادلوضوع تقريبا (3)فيها رؤية ادلنظور كما يف الواقع وحبجمو الطبيعي
. كما ترى األشياء عادة يف الطبيعة

: الغرض واذلدف منها-
. تستخدم للتعبَت عن الواقع دون إضافة أي دالالت على الصورة-1
. تستخدم يف ادلقابالت وليس ذلا أي أثر درامي-2
ي أن ىذا يتوقف على ادلدى الذي تصور فيو أن يكون وضع الكامَتا مناسبا ومرزنا، أرنب -3

ن خنفض ارتفاع أفإذا كنا مثال نصور رلموعة من األطفال يلعبون ففي ىذه احلالة رنب . ادلوضوع
. (4)الكامَتا لنصور األطفال من الزاوية العادية

                                     
 www.ucmt-1d.com/Pm=blogblogdatoid: ، عن موقعCamera Angle (زوايا الكامَتا)زوايا التصوير (-1)

 =470 
Consulte le 21.08.2016 à 16 :15. 

 .ادلرجع نفسو(-2)
 .202مرجع سبق ذكره، ص: ماجي احللواين حسُت، زلمد مهٍت(-3)
 .، مرجع سبق ذكرهcamera Angle (زاويا الكامَتا)زاويا التصوير (-4)

http://www.ucmt-1d.com/Pm=blogblogdatoid
http://www.ucmt-1d.com/Pm=blogblogdatoid
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 وفيها يكون اذباه عدسة الكامَتا إذل األعلى، حيث تؤكد :Low Angleالزاوية المنخفضة -2
وهبذا الشكل . اللقطة للشيء ادلراد تصويره من األسفل وتكون الكامَتا موضوعة ربت مستوى النظر

 من اذليئة والوقار والقوة مسةعطائها إقد تعرب عن وجهة نظر ادلمثل وقد تعرب عن تضخيم الشخصية و
. (1)والعظمة

: الغرض واذلدف منها
. تعطي إحساسا للمشاىد بزيادة حجم ادلوضوع-1
. تعطي إحساسا بالعظمة وتظهر الشخص أكثر طوال وقوة-2
. تستخدم يف تصوير اإلعالنات التجارية لتكبَت األحجام-3
. (2)تستخدم يف الدعاية للمرشحُت ورجال السياسة-4
وفيها تكون عدسة الكامَتا فوق مستوى منسوب العُت، أي : High Angleالزاوية المرتفعة -3

. سفلأ  وتكون العدسة موجهة إذل أسفل ويتم التصوير فيها من أعلى إذل ،فوق مستوى اخلط األفقي
وىذه اللقطات ذات الزوايا احلرجة إذا ما صورت شخصا فهي سبيل إذل التقليل من قوتو وأذنيتو وشنكن 

 والوحدة االنعزاليةن ذبعل الشخص يبدو ضعيفا وقابال للسقوط واذلزشنة، كذلك شنكنها أن تدل على أ
ن زبلع على الشخصية أاوية أيضا زوالوحشة والضياع أمام األشياء األوسع واألكرب، وشنكن ذلذه ال

 النفسي واالهنزام والقلق، كذلك تفعل بالشخصية حيث تكون وسط واالنقباضشعورا بالوحدة 
. (3) واحتكارىاارلموعة كبَتة من الشخصيات أو قطع األثاث والديكور فنشعر بتقزشنو

: الغرض واذلدف منها
. ىذه الزوايا مفيدة عندما ترغب أن يرى ادلشاىد نظرة عامة على الديكور أو ادللعب-1

                                     
 :زوايا التصوير وأنواعها، عن موقع: كاظم مؤنس(-1)

www.alfnonaljamela.com/topic show.php?id=107 consult le 21.08.2016. 18:45.  
 

 .، مرجع سبق ذكرهcamera Angle (زوايا الكامَتا)زوايا التصوير (-2)
 .كاظم مؤنس، مرجع سبق ذكره(-3)

http://www.alfnonaljamela.com/topic%20show.php
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دف اإلحساس بالوحدة واهنيار القوة بوتصغَت احلجم وادلكانة حىت يبدو أقل من حجمو الطبيعي -2
. (1)وفقدان ادلنزلة والتحقَت والتقزمي والظهور يف موقف الضعيف

 وىي زاوية نادرة (2) ىي إمالة وضع الكامَتا يف الزاوية ادلطلوبة:canted angleالزاوية المائلة -4
ىر فيها ادلادة ادلصورة مائلة إذل ظاالستخدام إذ يظهر استخدامها يف مشاىد زلددة جدا، ألهنا لقطة ت

. (3)أحد اجلانبُت بسبب إمالة الكامَتا إذل أحد اجلانبُت فتعطي النتيجة ادلذكورة
:  منهاالغرض واذلدف-
.  السكارى والًتنح:تستخدم يف مواقف عدم االتزان مثل-1
. تتميز بالفاعلية واإلثارة وعدم االتزان-2
. (4)تعطي إحساسا بالًتقب وعدم الواقعية لدى ادلشاىد-3
 وتعد من أكثر الزوايا إرباكا وتوترا وىي من اللقطات :Eye bird angleزاوية عين الطائر -5

دي "العمودية النادرة إذ تسلط عدسة الكامَتا مباشرة من األعلى على ادلوضوع ادلراد تصويره ويعتربىا 
. الزاوية األكثر تشويشا بالنسبة لكافة الزوايا" جانيت

:  منهاالغرض واذلدف-
و وقوعها ربت أ ذات داللة فهي قد توحي حبصار الشخصية والضغوط عليها ألداءات توظف -1

 وشنكن أن نضيف إذل اجملموعة (5)سطوة القوة ادلضادة أو خضوعها وقهرىا حُت تظهر صغَتة وعاجزة
 .السابقة الزوايا الثابتة

                                     
 .، مرجع سبق ذكرهcamera Angle (زوايا الكامَتا)زوايا التصوير (-1)
 ادلرجع نفسو(-2)
 .كاظم مؤنس، مرجع سبق ذكره(-3)
 .، مرجع سبق ذكرهcamera Angle (زوايا الكامَتا)زوايا التصوير (-4)
 .كاظم مؤنس، مرجع سبق ذكره(-5)
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وتعود تسميتو إذل آلة التصوير حُت هتتز يف مجيع االذباىات فتصبح سبثال : الكادر المضطرب-6 
صابات ادلفاجئة إللوجهة نظر شخصية ما كأن تًتنح أو تدور من اإلعياء فتسقط كما تستخدم يف ا

. يف ادلشاىد احلربية حيث تبدو األشياء وكأهنا تدور حول الشخصية
وتوصف كل حركة للكامَتا ذاتية إذا كانت آلة التصوير تأخذ مكان عُت : الكاميرا الذاتية-7

نوعها وشكلها وعلى ىذا األساس فهي '' مارتن''إحدى شخصيات احلدث، هبذه الكلمات زندد 
 مسيت ذاتية، وإذا عربت عن وجهة  حبسب نوعها فإذا كانت تعبَتا ذاتياسبثل لوجهات نظر شخصية

. رج وىو زلايد ىنا نسميها موضوعيةتفنظر ادل
وتسمى ىكذا حُت تقوم آلة التصوير بإظهار الشيء ادلصور من اجلهة ادلقابلة : الزاوية المعكوسة-8

للجهة اليت صور منها اللقطة السابقة، وتستخدم ىذه الزاوية كثَتا يف مشاىد احلوار بُت اثنُت حيث 
تستخدم اللقطات ادلتقابلة بُت ادلتحاورين على التوارل واجلدير بالذكر أن ىذه اللقطات رنب أن 

. (1)تكون متماثلة من ناحية احلجم والتكوين
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                     
 .283عبد اخلالق زلمد علي، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
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 مراحل تنفيذ العملية اإلنتاجية واإلخراجية للبرامج :المحاضرة الثالثة
 :التلفزيونية

 
 التحضير واإلعداد -1
 .مرحلة ما قبل التصوير/ مرحلة ما قبل اإلنتاج -2
 التصوير/ مرحلة اإلنتاج -3
 .مرحلة المونتاج -4
 .مرحلة المزج -5
 .مرحلة البث الحي -6
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ال شنكن القول بأن ىناك وصفة شاملة أو طريقة مربرلة أو معلبة إلخراج عرض تليفزيوين، وذلك    
رلموعة من االعتبارات اليت تتعلق بنوع إذل ألن استخدام أسلوب أو طريقة ما، إدنا سنضع بالضرورة 

الربنامج وطبيعتو وتوفر إمكانات معينة أو عدم توافرىا، كما يتعلق بشخصية ادلخرج وخربتو وخلفيتو 
 وعلى ىذا األساس زبتلف أساليب اإلخراج اختالفا كبَتا ما بُت الربامج اليت زبضع ،ونظرتو اخلاصة

. (1)لتخطيط بالغ اإلحكام والدقة
ولذلك قبل الشروع يف تنفيذ أي برنامج يف التلفزيون ينبغي االلتزام خبطوات زلددة لعملية اإلنتاج 

: وىي
: وتكون كاآليت: التحضير واإلعداد-1
وينبغي أن تكون الفكرة أصلية ومشوقة وتقدم شيئا جديدا : تحديد الموضوع والفكرة-1-1

وخالقة ومبدعة وتدفع إذل التفكَت والتأمل، وربث ادلشاىد على سلوك ما وتفي بالغرض وتالئم 
كما زبضع الفكرة لتعديالت وتبديالت وترتيب عناصر أو زلاور وتنظيم تسلسل . الوسيلة اإلعالمية

: وعليو البد من العمل على. زلتوياتو وربديد أىدافها بدقة
. وضع تصورات الكيفية اليت يتم هبا ربقيق ىذه الفكرة، أي األساليب ادلمكنة لتنفيذىا-1
. (ادلشروع)وضع تصور لإلمكانات ادلادية والبشرية وادلواد ادلتوفرة إلجناز الفكرة -
. تصميم شامل وعام للعمل-
. اجتماع ادلنتج مع أبرز مفاصل العمل والطواقم ادلناقشة الفكرة-
. توزيع ادلهام حسب التخصص-
. (2)التحقق من االنسجام داخل الفريق-

و للمجموعة ادلستهدفة بإنتاج ىذه الفكرة، فهناك أومن أىم عناصر اختيار الفكرة مالءمتها للمجتمع 
أفكار مثال تصلح حملطات تلفزيون غربية ال تصلح حملطات التلفزيون يف الدول اإلسالمية بسبب اختالف 

                                     
 .329اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج، مرجع سبق ذكره، ص: كرم شليب(-1)  
 www.the-yemen.com/vb/t89617.html consulte le 23.08.2016:مراحل اإلنتاج التلفزيوين عن موقع(-2) 

à22 :44. 
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ورنب أن زندد القائمون باإلنتاج اجملموعة ادلستهدفة . قيم اجملتمعات وتقاليدىا وأساليب التفكَت فيها
ىو  ما؟  وىي خصائصو ما؟ و دبعٌت من ىو اجلمهور الذي ستقدم إليو الفكرة أو ىذا الربنامج،بإنتاجها
و أ ففكرة مكافحة ادلخدرات مثال شنكن طرحها جلمهور عام ؟ىي رغباتو واحتياجاتو ما؟ وحجمو

اخل، كما شنكن طرحها من خالل ندوة تلفزيونية أو .. .األطباءو أجلمهور متخصص مثل رجال الشرطة 
.  (1)اخل.. .دراميبرنامج صحي أو مسلسل أو فيلم 

: تتمثل العناصر اآلتية ادلكونة للعمل التلفزيوين يف: وضع تصور أولي لعناصر اإلنتاج-1-2
 العنوان. 
 الفكرة. 
 النص. 
 التنفيذ. 
 اجلمهور ادلستهدف. 
: مرحلة ما قبل التصوير/ مرحلة ما قبل اإلنتاج-2

: تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات التالية
. (علمي، ميداين، أرشيفي)البحث يف ادلوضوع -2-1
. ، زلور رلتمعي، زلور مهٍتيزلور أسر: البحث يف الشخصية-2-2
. ربضَت األسئلة: ادلقابالت ادلطلوبة-2-3
ماكن التصوير، ربديد زوايا التصوير، حركات أو خارجي، ربديد أداخلي : البحث ادليداين-2-4

. الكامَتا، االبتعاد عن العشوائية
.  أوقات التصوير،(و خارجيةأداخلية )أماكن التصوير : وضع اخلطة ادلبدئية للعمل-2-5
. البداية القوية واخلاسبة اليت تًتك األثر: وضع تصور حول البداية والنهاية للمنتج الفٍت- 2-6
. (2)سرد امتدادي تطويري- سرد دائري لوليب: السرد وكيف يكون-2-7

                                     
 .146-145مرجع سبق ذكره، ص: ماجي احللواين، زلمد مهٍت(-1)
 .مراحل اإلنتاج التلفزيوين، مرجع سبق ذكره(-2)
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سبام اخلطوات السابقة يتوجو فريق العمل التلفزيوين إذل أماكن إبعد : التصوير/ مرحلة اإلنتاج-3
التصوير ألخذ اللقطات التلفزيونية ادلطلوبة للربنامج، مع مراعاة أن الربنامج شنكن أن يتم تسجيل جزء 

. (1)منو أو كلو داخل األستوديو ويتوقف ذلك على ما قام بو ادلسؤول عنو
 بعد انتهاء عملية التصوير، نكون قد حصلنا على رلموعة لقطات ومشاىد تكون :مرحلة المونتاج-4

يف حاالت كثَتة غَت متسلسلة وفيها زيادات نتيجة لألخطاء اليت ترتكب من قبل شخصيات الربنامج أو 
 عملية ادلونتاج يف الربنامج و.ن تكون لقطات كاملة أو أجزاء من اللقطةأ، وىذه الزيادات إما الفنيُت

 وينقسم ادلونتاج إذل (2) ىي عملية ربط اللقطات وادلشاىد وفق التتابع ادلكتوب يف السيناريوالتلفزيوين
: مرحلتُت

. الذي يتم أثناء التصوير وىو :المونتاج الفوري-1
وىو خطوة ضرورية وهنائية إلنتاج الربنامج ومن خالذلا يتم تركيب الربنامج  :المونتاج اآلجل-2

. (3)بشكل فٍت يسمح بعرضو على الشاشة
 ادلزج اصطالحا يعٍت مزج الصوت مع الصورة بالتزامن ادلطلوب، ولكن مع تقدم :مرحلة المزج-5

أجهزة التصوير والتسجيل اليت منحت القدرة على إجراء عملية التصوير والتسجيل يف وقت واحد 
. دل يسجل من الصوت إذل الصورة صار االصطالح يعٍت إضافة ما

فبعد االنتهاء من عملية ادلونتاج، نكون قد امتلكنا ادلشاىد ادلتسلسلة ذات اللقطات ادلتتابعة احملدد 
حسب تتابعها وحسب  دل يسجل من الصوت زمنها، وىذا يعٍت أننا قادرون اآلن على إضافة ما

الفواصل ، التعليق :الزمن الذي ربدد لكل لقطة وعادة ما يكون الصوت غَت ادلسجل مع الصورة
. (4)دل يسجل من ادلؤثرات الصوتية ادلوسيقية، ما

رض الربنامج على الشاشة التلفزيونية يف وقت زلدد يتم اإلعالن عوفيها يتم : مرحلة البث الحي-6
. عنو مسبقا

 

                                     
 .148ماجي احللواين، زلمد مهٍت، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
 .123فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص(-2)
 .148ماجي احللواين حسُت، زلمد مهٍت، مرجع سبق ذكره، ص(-3)
 .130فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص(-4)
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 . المونتاج والصحافة المرئية:المحاضرة الرابعة
 

 .أنواع المونتاج -1
 وسائل المونتاج -2
 . اللقطات -3
 . عمليات المزج -4
 . المؤثرات الصوتية -5
 شارات البداية والنهاية -6
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: أنواع المونتاج-1
وىو ادلستخدم مند القدم، وىو عبارة عن ربط رلموعة أجهزة : المونتاج التلفزيوني الخطي1-1

وجهاز تسجيل واحد وجهاز مولد مؤثرات تلفزيونية للصورة جبهاز ربكم ويتم عمل ادلونتاج مباشرة 
من أجهزة العرض إذل التسجيل بعد مرورىا دبولد ادلؤثرات، وىذا النوع الزال مستمرا يف العمل بو حىت 

نشرات األخبار : اآلن وخاصة يف القنوات التلفزيونية حيث يتطلب العمل سرعة يف األداء مثل
 ومسي باخلطي ألن زمن (1)والتقارير وغَتىا، وىذا النوع يتميز بسرعة التنفيذ لكن مع صعوبة التحكم

مع مكان وجودىا على الشريط، فكلما  (Linear)الوصول إذل ادلادة ادلرئية يتناسب بصورة خطية 
. (2)كانت يف مكان أبعد على الشريط كلما استلزم ذلك وقت أطول للوصول إليها

ىو يعمل بواسطة احلاسب اآلرل، و ىو أحدث نظام مونتاج :المونتاج التلفزيوني الالخطي1-2
ويقوم ىذا اجلهاز بتحويل ادلادة من األشرطة إذل بيانات فيديو يف احلاسب اآلرل مع االحتفاظ بنقاوة 
الصورة والصوت وبعد ىذه العملية يتم عمل ادلونتاج على احلاسب اآلرل بواسطة برنامج متخصص 

 يف جزء آخر مع توفر مجيع معاجلتهااحًتايف حيث يتم ذبميع ادلواد الفيلمية يف جزء خاص وتتم 
ادلؤثرات وإمكانات التعبَت والتحكم يف الصوت والصورة كبَتة وذات مواصفات عالية، وبعد االنتهاء 

 أو نسخها على شريط DVDمن العمل ويتم تسجيل العمل النهائي إما على أقراص فيديو رقمية 
. (3)فيديو احًتايف

. تقسم وسائل ادلونتاج إذل نوعُت :وسائل المونتاج- 2

 وىي الوسائل اليت يتم هبا االنتقال من لقطة إذل لقطة أخرى أو من مشهد :وسائل االنتقال: أوال
. إذل آخر وىي مخسة أنواع

                                     
 www.Zakatinst.net, PdfAlmontay consulte:  ادلونتاج الرقمي التلفزيوين، عن موقع: شريف الدين زلمد احلسن(-1)

le 25.08.2016 à 23 :44 
 

 .162، ص 2003، مصر، 172أماين قنديل، ادلونتاج الالخطي، رللة الفن اإلذاعي، رللة فصلية، ارباد اإلذاعة والتلفزيون،العدد (-2)
 .مرجع سبق ذكره: ادلونتاج الرقمي التلفزيوين : شريف الدين زلمد احلسن(-3)
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 وىو ما يسمى بالقيد، ويف ىذا النوع من الوسائل يتم االنتقال من لقطة إذل لقطة :اإلظالم-1
اسودادىا التدررني أو ادلفاجئ، مث يتم كشف الظلمة يف ثوان أو أجزاء من  أي بواسطة إظالم اللقطة

الثانية حسب ما تقتضيو االنتقالية لنرى اللقطة اليت تليها، وعادة ما يستخدم ىذا النوع من االنتقال 
يف حالة االنتقال من مشهد إذل آخر أي أهنا تستخدم عند هناية اللقطة األخَتة من ادلشهد وذلك 

وىي باإلضافة إذل ذلك فإهنا فاصلة تبث االسًتخاء، . للتعبَت عن تغَت الزمان أو ادلكان أو كليهما
 ويف حالة استخدامها كوسيلة لالنتقال من لقطة إذل لقطة داخل .وسبنح فرصة للمشاىد يف التفكَت

عندما  ادلشهد، فهي رلرد فاصلة إما لبث االسًتخاء وأخذ فرصة للتفكَت أو لزيادة السر والتشويق
. (1)تستخدم يف اللقطات ادلمتلئة بادلشاعر واألحاسيس

 وىو االنتقال عرب ظهور بداية اللقطة الالحقة، مًتاكبة ":المزج"الظهور واالختفاء التدريجي -2
على هناية اللقطة السابقة، حىت زبتفي اللقطة السابقة وتظهر اللقطة الالحقة كليا بزمن ربدده 

حساس إلمقتضيات االنتقالية، ويستخدم ىذا النوع من االنتقال من مشهد إذل آخر مع منح ا
. (2)باالنسيابية

لالنتقال من لقطة إذل  (زخريف)يستخدم كشكل مجارل  (مرئي) ادلسح تأثَت بصري :المسح-3
- إن دل تكن مجيعها-أخرى وشنكن تنفيذه بعدة طرق، وإن كانت معظم أجهزة ادلونتاج اإللكًتوين 

وعندما يستخدم ىذا األسلوب يف األفالم القصَتة أو . مزودة دبعدات ووسائل إلكًتونية للمسح
ىو خلق الشعور أو اإلحساس بالكشف أو إزاحة  واإلعالنات التجارية فإنو يستخدم لغرض زلدد
وبذلك يتم الربط بُت أجزاء أو جوانب من ادلوضوع  .الستار عن شيء وإخفاء شيء آخر أو تغطيتو

. (3)ال تتصل ببعضها البعض
 على هناية اللقطة السابقة، وىو ال سنتلف عن   ىو أن تقلب بداية اللقطة الالحقة:اإلقالب-4

ال أن استخداماتو الدرامية وادلثال إوردبا ىناك من يعتربه ضمن نوع ادلسح، " ادلسح"النوع الثالث 

                                     
 .124-123فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
 .125-124ادلرجع نفسو، ص(-2)
 .138كرم شليب، اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج، مرجع سبق  ذكره،ص(-3)
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 اإلقالب كما تقلب صفحة كتاب للتعبَت عن تغَت ادلوضوع واالنتقال إذل موضوع آخر،  ىوالشائع ذلا
.  رنعلنا نفرده كنوع مستقلىو ما

ىو النوع األكثر شيوعا، إلذنال ادلخرج وادلونتَت للوظائف اجلمالية والدرامية للمونتاج : القطع-5
استسهاال لألمر، وىو االنتقال من لقطة إذل لقطة مباشرة وذلذا النوع من االنتقال قواعد البد من 
مراعاهتا لكي ال يكون االنتقال قافزة تربك ادلتلقي وىو ما اصطلح عليو بالقفزة وأىم ىذه القواعد 

: ىي
 االنتقال ثلعدم االنتقال من لقطة إذل لقطة أخرى، يكون الفارق بُت حجمي كل منهما كبَت، م-1

. من لقطة قريبة إذل لقطة بعيدة جدا
عدم االنتقال من لقطة إذل لقطة، يكون الفارق بُت سرعة حركتيهما كبَتا، مثل االنتقال من لقطة -2

. فيها حركة الكامَتا انتقالية خشنة إذل لقطة ساكنة
. عدم االنتقال من لقطة إذل لقطة، يكون اذباىي احلركة فيها متعاكس إال لضرورة درامية-3
عدم االنتقال من لقطة إذل لقطة يظهر فيها اذباه موجودات الكادر متعاكسة، يف حالة كون -4

، أي "Wrong direction"اللقطتُت لنفس موجودات الكادر وىو اخلطأ الذي يصطلح عليو ب 
. (1)االذباه اخلاطئ

. وسائل الربط: ثانيا
عادة ما تربط ادلعلومة أو ادلعلومات اليت ربويها اللقطات وادلشاىد ادلتتابعة ويتم ذلك وفق األنواع 

. التالية للربط
اللقطة عليو   وىو أن تكون اللقطة الالحقة ربوي شكال يشبو الشكل الذي كانت:الشكلي-1

السابقة، مثل االنتقال من قارب مأخوذ بزاوية ذبعلو يشبو صحنا إذل صحن موضوع على مائدة 
. الطعام

                                     
 .126-125فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره ص(-1)
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 وىو أن تكون اللقطة الالحقة، مبتدأه بنفس ادلوضوع الذي انتهت عليو اللقطة :الموضوعي-2
. السابقة، مثل انتهاء اللقطة السابقة بصورة أللسنة النار وابتداء اللقطة الالحقة بألسنة لنار أخرى

ن تكون اللقطة الالحقة مبتدئة بنفس الصوت الذي انتهت عليو اللقطة السابقة أ وىو :الصوتي-3
. اخل.. .معينةكأن تكون صرخة أو استمرار دلوسيقى 

 وىو أن تكون اللقطة الالحقة مبتدئة بنفس ادلوضوع أو شكلو ونفس الصوت الذي كنا :الثنائي-4
نراه ونسمعو يف اللقطة السابقة مثل لقطة لنافثة البخار من زلرك القطار، يعقبها لقطة إلبريق الشاي 

 .وىو ينفث البخار مع مساع صفَت كليهما
.  وىو ثالثة أشكال:اإلشعاري-5
 مثالو أن نرى لقطة لوجو شخص تعقبها لقطة لوجو ذئب استعارة على أن ىذا :الصوري-أ

. الشخص ذئبا يف سلوكو
ن نسمع صرخة يف لقطة لشخص تتبعها لقطة نسمع فيها زئَت األسد، استعارة أ ومثالو :الصوتي-ب

. على أن ىذا الشخص غضب غضبة األسد
 وىو أن نرى ونسمع يف لقطتُت متتابعتُت موضوعا أو شكال يتزامن معهما صوتان يراد :الثنائي-ج

لقطة لضربة موجعة إذل شخص نسمع فيها صوت االرتطام يعقبها لقطة : منهما االستعارة، مثل
. (1)دلدفع يطلق قذيفة

: اللقطات- 3
 اللقطة ىي رلموعة من الصور اليت تعرض بتتابع عرب زمن، ينحصر بُت الضغط :مفهوم اللقطة-1

على مفتاح آلة التصوير لتشغيلها والضغط عليو مرة أخرى إليقاف التصوير، ويرمز ذلا عند اإلشارة ذلا 
أو متحركة وذلك من . وىي إما تكون ثابتة كاللقطة اليت تصور بناية مثال" j"يف السيناريو باحلرف 

، (2)خالل تتابع الكادرات ادلتغَتة بانسيابية حبيث ذبعلنا نراىا متحركة

                                     
 .128-126ادلرجع نفسو، ص(-1)
 .107فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص(-2)
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: ىناك تصنيف أساسي ألحجام اللقطات ىي :أنواع اللقطات- 2

: (1)اللقطات وفقا للمنظر المراد تصويره-1
 ويطلق عليها البعض بأهنا اللقطة البنائية أو التأسيسية :Long shot اللقطة الطويلة-1

Establishing shot حبيث تكون لقطة عامة شاملة للموقع ادلراد تصويره، واستخدامها يرتبط دبدى 
احلاجة إذل إطالع ادلشاىد على ادلشهد بأكملو وبيان العالقة بُت ىذا ادلكان وأجزائو ادلختلفة من 

 وتعترب ىذه اللقطة بأهنا لقطة موضوعية إذل حد كبَت، أي من خالل رؤية مشاىد ،شخصيات وأشياء
أمامو ومع اإليهام بواقعية كل  زلايدة مهتم باحلدث يضع نفسو يف أنسب ادلواضع دلراقبة ما رنري

: وتتميز ىذه اللقطة باآليت. عناصر الصوت والصورة
. إبراز مساحة األشياء وموقع احلدث واجلو العام للمكان-1
. تستخدم يف تصوير ادلعارك والتظاىرات-2
و حجم اإلنسان يف أتعطي إحساس بالضياع أو القهر أو ادلستحيل، عند غزو اإلنسان للصحراء -3

. اخل.. .الغابة
 .تعرف بالعالقة بُت األشياء-4

 
  اللقطة الطويلة6:صورة رقم

 وىي (2) وىي لقطة وسيطة بُت اللقطات القريبة والبعيدة: Medium shotاللقطة المتوسطة-2
تركز أساسا على احلجم دون البيئة احمليطة وعلى ىذا يكون احلجم ىو زلور االىتمام ومركزه بالنسبة 

                                     
 educationeoun o.com/t106-topnc consulte le 26.08.2016 à:أحجام اللقطات وأنواعها عن موقع(-1)

18 :27 
 .مرجع سبق ذكره: أحجام اللقطات وأنواعها(-2)
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براز العالقات بُت األشخاص وإن كانت ال إللمشاىد، فتستخدم من خالل ذلك استخداما فعاال يف 
 .(1)(الكبَتة)ربقق الًتكيز النفسي الذي توفره اللقطات القريبة 

 
  اللقطة المتوسطة7:صورة رقم

وتستخدم ىذه اللقطة لتقريب ادلشاىد من الشيء ادلراد : close up shotاللقطة القريبة -3
تصويره والًتكيز عليو، واستبعاد األشياء األخرى احمليطة وجعلها خارج حدود الصورة وتعطي وضوح 

. (2)للشيء ادلراد تصويره
: وتتميز ىذه اللقطة باآليت

. الًتكيز على أشياء معينة-1
. لفت االنتباه ألشياء زلددة يف الكادر-2
. براز ردود األفعال اليت تعرب عنها ادلالمح واألعضاءإ-3
. ىنيةذتكشف عن روح الشخصية ومزاجها ومواقفها ال-4
. (3)توضح تفاصيل األشياء-5

 

                                     
 /www.makktaba.com : :أنواع اللقطات وأحجامها وزواياىا عن موقع(-1)

2012/01/boot-types-of-television-footage-sizes-cmefeshtml consulte le 22-08-2016 à 
11 :22. 

 .أحجام اللقطات وأنواعها، مرجع سبق ذكره(-2)
 .ادلرجع نفسو(-3)

http://www.makktaba.com/
http://www.makktaba.com/
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  اللقطة القريبة8:صورة رقم

. حجم اللقطة وفقا لحجم الشخص المراد تصويره-2
 وىي اللقطة اليت ربتوي أشياء :Extrême close up shot لقطة متناهية الكبر أو القرب-1

 .(1)صبعوأصغَتة من احليز ادلصور، كأن تصور العُت من شخص أو أنفو أو 

 
  لقطة متناهية الكبر9:   صورة رقم

وتعرف أيضا بأهنا لقطة الوجو وتظهر :Very close up shot لقطة كبيرة جدا أو قريبة جدا-2
 .مساحة الوجو من منتصف اجلبهة إذل ما فوق الذقن

 
  لقطة كبيرة جدا10: صورة رقم

وىي لقطة الوجو كامال حيث شنأل ارتفاع الوجو الشاشة  :Big close up shotلقطة كبيرة -3
 .تقريبا

                                     
 .110فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
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  لقطة كبيرة11:صورة رقم

وىي اليت تظهر فيها مساحة من اجلسم من أعلى الرأس مباشرة إذل :  Close up shotلقطة قريبة -4
 .ما فوق الصدر

 
 . لقطة قريبة12: صورة رقم

كرب مساحة من أعلى أ ويظهر منها :Medium close up shotلقطة متوسطة أو بعيدة -5
. Chest shotالرأس إذل أسفل الصدر وتسمى أحيانا بلقطة الصدر 

 

 
  لقطة متوسطة 13:صورة رقم

 .وتظهر فيها مساحة اجلسم من أعلى الرأس إذل الوسط: Medium shotلقطة متوسطة -6

 
  لقطة متوسطة14:صورة رقم



29 
 

 وتظهر مساحة من اجلسم تنتهي أسفل الركبتُت مباشرة، ويطلق عليها :Knee shotلقطة الركبة -7
American shotلكثرة ظهورىا يف األفالم األمريكية يف الثالثينيات . 

 
  لقطة الركبة15:صورة رقم

 وفيها يظهر اجلسم كامال، مع وجود مسافة :Medium long shotلقطة متوسطة طويلة -8
 .(مساحة أعلى الشاشة وأسفلها)قصَتة أعلى احليز أو أسفلو 

 
  لقطة متوسطة طويلة16:صورة رقم

 وفيها يظهر احليز كامال حبيث زنتل من الشاشة ثلث أو ثالثة أرباع :long shotلقطة طويلة -9
. ارتفاعها

 

 
 .  لقطة طويلة17:صورة رقم

 حبيث يظهر اجلسم صغَتا جدا زنيط بو الفراغ من :Exterme long shotلقطة طويلة جدا -10
 .(1)كل جانب على الشاشة

                                     
 .أحجام اللقطات وأنواعها، مرجع سبق ذكره(-1)
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  لقطة طويلة جدا18:صورة رقم

ورنري وصف اللقطة على ضوء عدد األشخاص يف كل : (1)حجم اللقطة وفقا لألشخاص فيها-3
. منها، وعلى ىذا األساس ىناك

 .(single)اللقطة الفردية -1

 
  اللقطة الفردية19:صورة رقم

 (.shot-2)اللقطة الثنائية -2

 
  اللقطة الثنائية20صورة رقم

(. shot-3)اللقطة الثالثية -3

 

                                     
 :   حركات الكامَتا، أنواع اللقطات، معلومات عن التصوير السينمائي، عن موقع: التصوير السينمائي(-1)

www.stoob.com/561614.html consulte le:22-09-2016 à 12:45.  
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  اللقطة الثالثية21:صورة رقم

 .(1) وىي اليت تضم أكثر من ثالثة أشخاص(Group shot)اللقطة اجلماعية -4

 
  اللقطة الجماعية22:صورة رقم

: عمليات المزج- 4
 إذل تعريف عملية ادلزج واليت ىي مزج الصوت مع الصورة بالتزامن ادلطلوب كما اإلشارةلقد سبق 

 وحسب الزمن الذي ربدد لكل لقطة وعادة ما هشنكن إضافة مادل يسجل من الصوت حسب تتابع
: يكون الصوت غَت ادلسجل مع الصورة ىو

 وىو ما يسمعو ادلتلقي، وعادة ما يكون مقروء دون أن يرى من يقرؤه ويسمى بادلعلق :التعليق-1
وىو إما أن يكون ادلقدم ذاتو أو غَته، والتعليق يؤجل إذل ما بعد ادلونتاج لغرض ضبطو وفق زمن 

ومعرفة زمن  اللقطة أو أزمان اللقطات اليت يلقي فيها، لذلك تؤجل عملية كتابتو إذل ما بعد ادلونتاج
. اللقطات أيضا، لكي ال يضطر إذل إجراء التعديالت ادلذكورة عليو

 ويراد إضافتها لضبطها مع أزمان الفواصل ،الفواصل الموسيقية وما لم يسجل من الموسيقى-2
. واللقطات

 ويرى بأن ىناك ضرورات إلضافتها وحسب أزمان اللقطات مالم يسجل من المؤثرات الصوتية،-3
ويتوذل مهندس الصوت عملية ادلزج بالتعاون مع ادلخرج وادلونتَت، وتتضمن ، (1)ادلضافة إليها

                                     
 .أنواع اللقطات وأحجامها وزواياىا، مرجع سبق ذكره(-1)
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مزج احلوار وادلوسيقى وادلؤثرات الصوتية وخلق اجلو : مسؤوليات مهندس الصوت القائم هبذه العملية
ادلناسب مثل إضافة صدى أو تكرار الكلمة لتوفَت إحساس جديد بادلشهد ويستخدم يف ىذه ادلرحلة 

عدد واسع التنوع من ادلعدات، وبشكل عام فإن عملية أخذ األصوات وتغيَتىا بطريقة ما تعرف 
 تسجيل كل عناصر مث وذلك ألنو قبل ىذه ادلرحلة Sweeteningباسم عملية ربسُت الصوت 

الصوت، فصوت ادلمثل يف غرفة مزدمحة سوف سنتلف سباما عن نفس الصوت يف سلزن فارغ، ورغم 
أن صوت ادلمثل شنكن تسجيلو بدون مؤثرات ادلكان، فإن مهندس الصوت مسؤول أيضا عن تسجيل 

ا يف ادلوقع من ضوضاء دلأي حوار إضايف، وىذا زندث عندما يكون تسجيل أحد أسطر احلوار سيئا 
وىي تتم عن .Additional dialogue replacementزائدة، وتسمى عملية إضافة حوار بديل  

 طريق إعادة عرض ادلشهد ادلطلوب بينما يقوم ادلمثل بإلقاء احلوار دبا يتناسب مع التوقيت وطريقة 
 .(2) الظاىرة يف الصورةظافاأللإخراج 

: المؤثرات الصوتية- 5
تعترب من العوامل ادلساعدة يف اإلنتاج التلفزيوين وذلا أثرىا البالغ يف التعبَت عن حاالت نفسية ويف 

ادلواقف واألحداث يف العمل التلفزيوين ادلنتج إذل جانب كوهنا تساعد يف إبراز صورة حية تغلب على 
 كما تعرف بأهنا (3)سليلة ادلشاىد إال أن ذلك مرىون باستخدام ىذه ادلؤثرات بذكاء وفهم وإحساس

صوت األشياء أو الطيور أو احليوانات أو الصوت الناتج عن حركة األشياء، وىذه ادلؤثرات قد تكون 
ة  اصطناعيطبيعية مثل أصوات الرياح وادلطر وأمواج البحر وضجيج الشوارع، كما قد تكون أصوات

ن كان البعض يضيف إو. اخل...دويا أو آليا مثل صوت إغالق الباب وصليل السوق يربدث 
إذل ادلؤثرات الصوتية باعتباره يؤدي تعبَتا دراميا يف احلاالت وادلواقف اليت يستخدم فيها " الصمت"

. (4)ذلذا الغرض

                                                                                                                 
 .130فاروق ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص(-1)
 .242-241سليم عبد النيب، مرجع سبق ذكره، ص(-2)

-www.makktaba.com/2012/01/book-ytpes-of-sound :ادلؤثرات الصوتية أنواعها واستخداماهتا عن موقع (-3)
effects-their 
Uses,html consulte le 28/08/2016 à 23 :34.  

 .207كرم شليب، اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج، مرجع سبق ذكره، ص(-4)

http://www.makktaba.com/2012/01/book-ytpes-of-sound-effects-their
http://www.makktaba.com/2012/01/book-ytpes-of-sound-effects-their
http://www.makktaba.com/2012/01/book-ytpes-of-sound-effects-their
http://www.makktaba.com/2012/01/book-ytpes-of-sound-effects-their
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: استخداماتها/ أ
: تستخدم ادلؤثرات التلفزيونية يف التلفزيون لتحقيق عدد من ادلهام على النحو التارل

. صوت اخلطوات وإطالق الرصاص: تصوير صوت األحداث مثل-أ
. اخل..أصوات الشارع أو زلطات القطارات أو الشواطئ : مثل، تصوير صوت ادلكان-ب
إلشارة إذل الوقت أو الزمان مثل دقات الساعة أو أصوات الليل اليت يعرب عنها عادة بنقيق ا-ج

الضفادع وأصوات بعض الكائنات احلية الليلية، وأصوات الشروق اليت يشار إليها بصياح الدية أو 
. اخل...زقزقة العصافَت 

شاعر ادلشاىد واىتماماتو إذل حلظة أو حدث معُت مثل صوت مطرقة القاضي، أو صوت متوجيو -د
.  (1)اخل...األنفاس ادلتالحقة قبل الشروع يف ارتكاب اجلرشنة 

 :االعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام المؤثرات الصوتية/ب
 وىذا االستخدام ،دلبالغة يف استخدامهاوعدم ضرورة االقتصاد يف استخدام ادلؤثرات الصوتية -1

. يكون لتحقيق ىدف معُت
. إن كثرة استخدام ادلؤثرات الصوتية قد يوىم ادلشاىد بعكس ما تريد إيصالو إذل تفكَته-2
عند تسجيل مؤثرات صوتية خارجية البد التأكد من وضوح ادلؤثر الصويت وتطابقو مع الصوت -3

. احلقيقي
إذا كان الربنامج يتضمن تعليقا فيجب أال يكون صوت ادلؤثر أعلى من صوت ادلعلق كما رنب -4

 .(2)أال ينخفض حبيث ال يكاد يسمع
 :شارات البداية والنهاية-5
 تعترب شارة البداية أو اجلنَتيك أو التًتات بداية أي عمل تلفزيوين سواء برنامج أو :شارة البداية-1

فيلم أو مسلسل أو رسوم متحركة وفيها يتم عرض عنوان العمل أو اسم الربنامج  وأمساء الشخصيات 

                                     
 .233ادلرجع نفسو، ص(-1)
 .ادلؤثرات الصوتية واستخداماهتا، مرجع سبق ذكره(-2)
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خصوصا يف - ادلشاركة يف الربنامج أو احملركة ألحداث الدراما مرفقة عادة بصور ىذه الشخصيات
ومقدمة موسيقية ،مع ذكر أمساء كل القائمُت على ىذا اإلنتاج من فنيُت ومصورين -  العمل الدرامي

 اخل ....ومنتجُت وسلرجُت
مساء أ يف بداية الفيلم امسو والسباقة يف استخدام شارة البداية من خالل عرضها كانت السينما وقد 

أبطالو وجنومو وفنييو مث الشركة ادلنتجة وزبتم ىذا العرض األورل باسم سلرج الفيلم الذي عادة ما يظهر 
 .يف شكل الفت

ويف بدايات الدراما التلفزيونية العربية، عموماً قلد ادلخرجون التلفزيونيون ىذه الطريقة، وأخذ ىذا 
يف ىذه ادلرحلة استخدمت اخلطوط العربية اجلذابة مع ادلؤثر ادلوسيقي و ا،ذل يومنا ىذإالتقليد يتطور 

الذي يرافق ظهور األمساء على الشاشة، مث تطورت الفكرة لتحتوي الشارة التلفزيونية على مشاىد 
. ذل ادلوسيقى واخلطوطإضافة إدرامية من العمل 

ويف رلال استخدام األغنية ادلرافقة للشارة، نالحظ أهنا تطورت من رلرد كلمات ذلا عالقة بالعمل 
. سلسالتبعض ادلليها يف شكل منفصل كما يف إ فنية متقدمة شنكن اإلنصات ةذل حالإالدرامي 

  على حنو رلسمالصورةمن خالل ربريك الت  اجلرافيك يف شارة ادلسلستقنية  باإلضافة إذل استخدام
 (1). الرسوم الكاريكاتَتية للتعبَت عن مفارقات أحداث ادلسلسلواستعمال

 
  شارة بداية23:صورة رقم

و األفالم أىي قائمة أمساء طاقم التمثيل وطاقم العمل دلسلسالت الصور ادلتحركة  :شارة النهاية-2
يف بداية العمل، بينما تظهر  شارة البداية حيث تظهر. خاصة أو الربامج التلفزيونية أو العاب الفيديو

                                     
 :عن موقع:  الشارة التلفزيونية وأصوذلا السينمائية(-1)

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat.html                                                   
             Consulte le : 29/03/2017 à 22 :13     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat.html
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وشنكن أن تشمل اجملموعة الكاملة للشارة طاقم التمثيل وطاقم العمل . العمل  شارة النهاية يف هناية
مقدمو اإلنتاج وشركات التوزيع، أعمال ادلوسيقى مرخصة أو مكتوبة للعمل، التنازالت القانونية من 

وتكتب شارة النهاية وتظهر عادًة حبروف بيضاء على خلفية . ادلختلفة مثل حقوق التأليف والنشر
 .(1 )سوداء صلبة، ال تتضمن أي تأثَتات صوتية أو حوار، فقط خلفية موسيقية أو شارة موسيقية

 

 
 .شارة نهاية24: صورة رقم

  
 
 

 

 

                                     
:  شارة هناية، عن موقع(- 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%87
%D8%A7%D9%8A%D8%A9 consute le : 29 /03/2017 à 12 : 33 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9

