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تغى هللا انشحًٍ انشحٛى

لال هللا ذعانٗ :

( َََٰٰٓٚأََُّٓٚا ٱنَُّاطُ ئََِّا َخهَ ۡم ََُٰ ُكى ِّيٍ َر َك ٖش َٔأَُثَ َٰٗ
ُٕتا َٔلَثَآَٰئِ َم نِرَ َعا َسفُ َٰٕٓ ْۚ ْا ئِ ٌَّ أَ ۡك َش َيكىُۡ
َٔ َخ َع ۡه ََُٰ ُكىۡ ُشع ٗ
ٱَّللِ أَ ۡذمَ َٰى ُكىْۡۚ ئِ ٌَّ َّ
ِعُ َذ َّ
ٱَّللَ َعهٌِ ٛى َخثِٛش )
سورح انحجراد اآليخ ()٣١

اإلْذاء

ئنٗ ٔانذ ّ
٘ ....
(أي ٙانعضٚضج) انر ٙسضعد يُٓا انحة ٔانشحًح ٔأحاطرُ ٙتانشعاٚح ٔنى
ذرٕلف دعٕاذٓا ن ٙف ٙانغٛة ٔانشٓادج تانحفظ ٔانرٕفٛك نكم خٛش ...
(أت ٙانغان ) ٙانز٘ كاتذ ٔخاْذ ف ٙدسٔب انحٛاج نٛشتّٚٔ ٙعهّى ٔٚشعٗ ٔٚراتع
ٕٔٚخّّ ٔٚششذ ٔٚشدّع عهٗ انًض ٙف ٙدسٔب انرأْٛم انعهً.. ٙ
ئنٗ ئخٕذٔ ٙأخٕاذ ٙانز ٍٚدعًَٕٔ ٙشدعَٕٔ ٙعاعذَٔ ٙف ٙيغٛشذٙ
انذساعٛح
ئنٗ صٔخر ٙانعضٚضج انر ٙذحًهد عةء اَشغان ٙتانذساعح ٔانثحث فشعد
أٔالد٘ ٔحًهرُ ٙعهٗ أكف انشاحح ..
ئنٗ أتُائ ( ٙأحًذ  ،سَٔك ٔسْف )
ئنٓٛى خًٛعا أْذ٘ ْزا اندٓذ انعهً. ٙ

شكش ٔعشفاٌ
(ربِّ أَ ۡو ِز ۡعن ًِٓ أَ ۡن أَ ۡش ُك َر ن ِۡع َم َت َك ٱلَّت ًِٓ أَ ۡن َع ۡم َ
ضاه ُ
صالِحا َت ۡر َ
ت َعلًََّ َو َعلَ ٰى ٰ َولِدَيَّ َوأَ ۡن أَ ۡع َم َل ٰ َ
َ
ٌِن) 1وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  (:ال ٌشكر هللا
ك ٱل ٰ َّ
صلِح َ
ك فًِ عِ َبا ِد َ
َوأَ ۡدخ ِۡلنًِ ِب َر ۡح َم ِت َ
من ال ٌشكر الناس ) 2فاللهم لك الحمد كما ٌنبؽً لجبلل وجهك وعظٌم سلطانك  ،أن وفقن
على إككمال هذا البحث  ،ثم الشكر بعد شكر هللا تعالى لجامعة الرباط الوطنً (إدارة وأساتذة
وموظفٌن ) وأخص اإلخوة فً الدراسات العلٌا بالجامعة لجهودهم المبذولة فً التوجٌه
والمتابعة.
وأتق ّدم بوافر الشكر وعظٌم االمتنان لمشرفً الدكتور عباس أبكر محمد أحمد الذي
أخذ بٌدي ووجّه وصوّ ب واستفدت من علمه وتجربته وأكرمنً بحسن تعامله فجزاه هللا خٌراً.
كما أتق ّدم بالشكر لكل من أسهم معً فً هذا البحث وساعد براي أو مرجع أو توجٌه
وأخص بالشكر الدكتور عبد هللا أحمد التهامً لوقفته وتشجٌعه ومساندته ولدوره فً تحلٌل
معلومات البحث كما أشكر اإلخوة فً شركة (أفرٌكان فوكس ) وعلى رأسهم األستاذ عثمان
البشٌر الكباشً ومخرج فٌلم (سلطان القبٌلة ) األستاذ  /محمود عبد هللا محمود لما وجدته
منهم من عون ومساعدة .
والشكر موصول للزمبلء فً الدفعة الثالثة فً برنامج ماجستٌر اإلعبلم وأخص بالشكر
األخ محمد موسى أحمد  ،ولكل من دعا لً بظهر الؽٌب ساببلً هللا تعالى أن ٌجزي الجمٌع
خٌراً وٌثقل به موازٌن حسناتهم إنه سمٌع مجٌب .

الباحث ،،،
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انًغرخهص
هذا البحث ٌتناول أسس ومعاٌٌر صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،بالتطبٌق على فٌلم (سلطان
القبٌلة)  ،وقد هدؾ إلى دراسة أسس ومعاٌٌر صناعة الفبلم الوثابقٌة ومساعدة المهتمٌن
والمنتجٌن لبلستفادة من األفبلم الوثابقٌة فً عكس القٌم والثقافات وتعزٌز اإلٌجابٌات وتسلٌط
الضوء على السلبٌات ومعالجتها  ،وقد ر ّكز الباحث على بٌان هذه األسس والمعاٌٌر بالتطبٌق
على مادة الفٌلم من حٌث الفكرة والمحتوى والسٌنارٌو والمعلومات  ،وعلى فنون التصوٌر من
حٌث حركة الكامٌرا وأنواع اللقطات وزواٌا التصوٌر وإضاءة الصورة  ،وعلى العملٌات الفنٌة
من حٌث المونتاج والمكساج والجرافٌك واإلخراج  ،وعلى استخدام المإثرات الصوتٌة من
حٌث التعلٌق والموسٌقى والمإثرات الصوتٌة والصمت  ،وقد تناول الباحث مسٌرة الفٌلم
الوثابقً فً السودان والعقبات والصعوبات التً تعترض مسٌرته ومقترحات للتطوٌر .
وقد اعتمد الباحث فً الدراسة على المنهج المسحً الوصفً كما استخدمت الدراسة
االستبانة كؤداة ربٌسٌة لبحث آراء الخبراء واألكادٌمٌٌن  ،وقد شملت الدراسة أربعة فصول
خرج الباحث منها بجملة من النتابج أهمها  :أن فكرة فٌلم سلطان القبٌلة حصلت على أعلى
تقدٌر من بٌن المكونات األخرى للفٌلم من متوسط إجابات المبحوثٌن إذ حصلت على نتٌجة
(ممتاز) وكان متوسط المكونات األخرى (جٌد جدا ).
وأوصت الدراسة بعدة توصٌات منها  :المزٌد من اهتمام الدولة وشركات االنتاج
باألفبلم الوثابقٌة وإنشاء موسسات خاصة تضم أصحاب الخبرات وإنشاء قنوات تلفزٌونة
متخصصة فً األفبلم الوثابقٌة و تشجٌع الدراسات البحثٌة المنهجٌة فً الفٌلم الوثابقً .
كما لفتت الدراسة االنتباه إلى أهمٌة اإلعتناء باألفبلم الوثابقٌة لما ٌمكن أن تقوم به من
أدوار فً التوثٌق والدعاٌة والتعلٌم والتدرٌب والتعرٌؾ بببلدنا ومنجزاتها وامكاناتها وثقافاتها
.

Abstract
This research deals with the principles and standards of
documentary filmmaking, the application on the film (Sultan algabeela),
the goal of the study of the principles and standards of the industry filam
documentaries and help interested producers to take advantage of
documentaries in the opposite values , cultures and enhance the positives
and highlight the negatives and processed , has focused researcher on the
statement of these principles and criteria application on the material the
film in terms of concept, content and scenario information, the
photography art in terms of the camera and the types of shots and
shooting angles and lighting's movement, and technical operations in
terms of editing and mixage, graphics, output, and the use of sound in
terms of commentary, music and sound effects and silence effects, has
dealt with the march of the documentary film researcher in Sudan and
the obstacles and difficulties encountered in his career and proposals for
development.
The researcher adopted in the study on the survey method
descriptive also used questionnaire study as a key tool to discuss the
views of experts and academics , the study included four chapters
researcher them out a set of results , including: that the idea of a film
Sultan tribe got the highest rating among the other components of the
film than the average answers the respondents got the result (excellent )
and the average of other components (very good ) .
The study recommended a number of recommendations ,
including: more attention to the state and production companies movies
documentaries and create a special institutions includes owners of
experiences and create TV specialized channels in documentaries and
encourage studies and research methodology in the documentary .
The study also drew attention to the importance of taking care of movies
to documentaries can play roles in the documentation and publicity ,
education and training and the definition of our country and its
achievements and capabilities and cultures.
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انًثحث االٔل  :ذعشٚف انفٛهى انٕثائمٙ
(انفصم – انًثحث )

انًٕضٕع

سلى انصفحح
ب
ج
د
ْـ
5
4
4
3
2
1
1
7
7
8
9
01
05
سلى انصفحح
01

انًثحث انثاَ : ٙخصائص انفٛهى
انٕثائمٙ
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وٌشمل  ( :المقدمة – أهمٌة البحث – أهداف البحث – مشكلة البحث – فرضٌات البحث –
مصطلحات الدراسة – مجتمع البحث وعٌنته وحدوده المكانٌة والزمانٌة – الدراسات
السابقة – هٌكل البحث )

يمذيح :
احتل الفٌلم الوثابقً مكانة مهمة فً عالم الٌوم بل أصبح ٌنافس الفٌلم الروابً فً كثٌر
من األحٌان  ،وساعد على انتشار الفٌلم الوثابقً واالهتمام به وحصوله على شعبٌة كبٌرة ؛ أنه
– أي الفٌلم الوثابقً – ٌتع ّر ض فً كثٌر من األحٌان إلى وثابق مهمة تساعد فً الكشؾ عن
حقابق جدٌدة أو تزٌل الؽبار واللبس عن البعض اآلخر  ،كما أنه ٌشبع الرؼبة فً المعرفة
واإلطبلع على عادات الشعوب وتقالٌدها وسلوكٌاتها وصناعاتها .
ٌعتبر الفٌلم الوثابقً شكبلً من أشكال البرامج التلفزٌونٌة حٌث أصبح ٌحتل جزءاً مق ّدرا
من ساعات البث الٌومً فً مختلؾ المحطات بل شهدت السنوات األخٌرة على مستوى العالم
العربً قٌام محطات متخصصة فً الفٌلم الوثابقً مثل قناة الجزٌرة الوثابقٌة وؼٌرها  ،وٌش ّكل
الفٌلم الوثابقً ركٌزة أساسٌة فً مجال العبلقات العامة لئلعبلم والتروٌج لمختلؾ المإسسات
الخاصة والعامة إضافة إلى أنه – أي الفٌلم الوثابقً – أصبح مٌسوراً وفً مقدور أي شخص

الحصول على أجهزة تصوٌر ومونتاج ومع تطوّ ر التصوٌر عبر كامٌرات الهاتؾ الجوال ومن
ثم صناعة فٌلمه الوثابقً الخاص بل ومن السهل أٌضا ً توزٌعه وبثه عبر شبكة االنترنت .
ورؼم أهمٌة الفٌلم الوثابقً ودوره إال أنه مازال فً السودان ٌعانً من صعوبات وتحدٌات مع
ثراء البٌبة والطبٌعة والثقافات السودانٌة التً ٌمكن إنتاج عشرات االفبلم منها  ،وقد حقّق
بعض المنتج منها جوابز عدة فً مهرجانات عربٌة وإفرٌقٌة .
ال ٌختلؾ اثنان على مدى أهمٌة األفبلم الوثابقٌة ودورها فً التثقٌؾ والتعلٌم بالنسبة
للمجتمعات  ،وتنبع أهمٌة هذا النوع من األفبلم من الحاجة إلى اكتشاؾ الواقع والتعرّؾ علٌه ،
وبالرؼم من أن التع ّرؾ على الواقع هو بشكل أو بآخر هدؾ كل الفنون إال أنه ٌكون أكثر
وضوحا ً فً األفبلم الوثابقٌة من الناحٌة الموضوعٌة أو من الناحٌة الشكلٌة .

يٕضٕع انثحث ٔدٔاع ٙئخرٛاسِ :
ٌرتبط إنتاج األفبلم الوثابقٌة بؤسس ومعاٌٌر معٌنة اتضحت من خبلل مسٌرة الفٌلم
الوثابقً منذ البداٌات وإلى ٌومنا هذا وٌرجع إختٌار الباحث لموضوع الدراسة لآلتً :
أوال  :الدافع العلمً :
 / 0قلة الدراسات السودانٌة المتعلقة بالسٌنما والتلفزٌون عموما والفٌلم الوثابقً على
وجه الخصوص وقلتها فً بحوث الماجستٌر .
 / 5ما تؤكد للباحث من خبلل استمارة البراءة لتسجٌل الدراسة من خلو جمٌع كلٌات
الدراسات العلٌا بالجامعات السودانٌة من دراسة فً المجال .
الحاجة إلى االسهام بدراسة تفٌد المجتمع فً مجال صناعة األفبلم الوثابقٌة وعكس دور
سلطان القبٌلة الذي ٌمثل محتوى الفٌلم موضوع الدراسة .

ثالثاً :الدافع الشخصً :
لقد انطلق الباحث فً تناول الفٌلم الوثابقً من ممارسته ومحبته لهذا النوع من األفبلم
ورؼبته فً االستفادة من البحث فً تقوٌة المعرفة النظرٌة به واالطبلع على تجربة فٌلم
(سلطان القبٌلة ) الذي بثته قناة الجزٌرة الفضابٌة من حٌث طرٌقة اإلنتاج ومدى مطابقتها
للمعاٌٌر واألسس العلمٌة إلنتاج األفبلم الوثابقٌة .

أًْٛح انثحث :
 /0درس البحث أسس ومعاٌٌر الفٌلم الوثابقً باعتباره معالجة تلفزٌونٌة مهمة ولها تؤثٌرها .
ٌ /5عتبر من البحوث التً تشجّع على اإلنتاج الخاص المستند على القٌم والموروثات السودانٌة
والمستند على األسس والمعاٌٌر العالمٌة لصناعة الفبلم الوثابقٌة .
ٌ /3عتبر من البحوث التً تسلط الضوء على دور سلطان القبٌلة ودوره فً تعزٌز االستقرار
وتحقٌق التواصل وتجاوز المشكبلت .

انذساعاخ انغاتمح :
اطلع الباحث على دراسات قرٌبة من موضوع الدراسة  ،بعضها ركز على المنتج المحلً
العام للتلفزٌون وبعضها ركز على برامج وثابقٌة.
الدراسة األولى  :المنتج المحلً من األفبلم الوثابقٌة فً تلفزٌون السودان – دراسة لتحلٌل
مضمونها النوعً – الكمً فً الفترة من ٌناٌر  5114م حتى ٌناٌر 5113م لمإلفها األرقم
الجٌبلنً . 3وتعتبر من اوابل الدراسات اإلعبلمٌة التً تناولت موضوع الفٌلم الوثابقً فً
تلفزٌون السودان بصورة أكثر إحاطة .
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األرقم الجٌلنً  ،المنتج المحلً من االفبلم الوثابقٌة فً تلفزٌون السودان  ،بحث تكمٌلً لمتطلبات نٌل الماجستٌر فً االتصال التنموي  ( ،الخرطوم
 :جامعة جوبا  ،كلٌة دراسات المجتمع والتنمٌة الرٌفٌة  ،قسم االتصال التنموي 5113 – 5114 ،م )

تناول الدارس فً هذه الرسالة الفبلم الوثابقٌة من حٌث التعرٌؾ والنشؤة والتارٌخ و
مراحل االنتاج  ،وفً اإلطار التطبٌقً نح ّدث عن االنتاج الوثابقً فً تلفزٌون السودان من
حٌث الكم والنوع مع التركٌز على تحلٌل الصورة والصوت لثبلثة أفبلم وثابقٌة هً  (:العقرب
 ،درب األربعٌن  ،ورحلة التراب ) باعتبارها افبلم أحرزت جوابز فً مهرجانات إقلٌمٌة
ّ
وتمثل نماذج مختلفة من المعالجات للفٌم الوثابقً .
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها :
ــ سٌطرة نوعٌة األفبلم الوثابقٌة التً تهتم بالمجتمع واإلنسان واألرض على المنتج المحلً فً
تلفزٌون السودان  ،بل تش ّكل هذه النوعٌة رؼبة واتجاهات صانعً الفبلم الوثابقٌة بنسبة
. %1522
ــ قدرة صانعً الفٌلم الوثابقً المحلًّ على إنتاج افبلم وثابقٌة عالٌة الكفاءة وقادرة على
المنافسة فً السواق الخارجٌة .
الدراسة الثانٌة  :الفٌلم الوثابقً ودوره فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة – دراسة تطبٌقٌة على سلسلة
الطابر الطواؾ

4

.تناول الباحث فً اإلطار النظري الفٌلم الوثابقً من حٌث تعرٌفه وأنواعه

ومدارسه وتناول الفٌلم الوثابقً فً الدول العربٌة وتح ّدث عن إنتاج الفٌلم الوثابقً كما تناول
الهوٌة الثقافٌة من حٌث المفهوم والمكونات وادوات تشكٌل الهوٌة الثقافٌة وتح ّدث عن
المهددات التً تتعرّ ض لها الهوٌة الثقافٌة  ،وفً اإلطار التطبٌقٌتح ّدث عن الفٌلم الوثابقً
بتلفزٌون السودان وعرّ ؾ بسلسلة " الطابر الطوّ اؾ " ثم تحلٌل مضمون الفبلم السلسلة  ،ومن
النتابج التً توصل لها الباحث أن الفٌلم الوثابقً قادر على اإلسهام فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة
وإن كان بالسلسلة موضوع الدراسة عدد من جوانب الضعؾ فً الشكل والمضمون .

4

النور الكارس  ،الفٌلم الوثابقً ودوره فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة دراسة تطبٌقٌة على سلسلة الطابر الطوّ اؾ  ،رسالة دكتوراة " ؼٌر منشورة " ( أم
درمان  :جامعة أم درمان االسبلمٌة  ،كلٌة اإلعبلم 5119 ،م )

الدراسة الثالثة  :إنتاج البرامج الوثابقٌة فً تلفزٌون السودان بالتطبٌق على برنامج أسماء فً
حٌاتنا فً الفترة من ٌناٌر 0998م وحتى ٌناٌر 5111م للباحثة  /هبة ربٌع – من جامعة أم
درمان اإلسبلمٌة  .5وفً هذه الدراسة تناولت الباحثة المفهوم العلمً لمصطلح التوثٌق
ووظابفه وأهمٌته  ،وتناولت اٌضا البرامج الوثابقٌة فً التلفزٌون من حٌث التعرٌؾ واألنواع
والشكل والنشؤة .وفً الرسالة خلط بٌن القالب البرامجً واتجاه المضمون إذ اختارت الباحثة
برنامج أسماء فً حٌاتنا موضوعا ً لدراستها التطبٌقٌة والبرنامج ال ٌنطبق علٌه مسمّى الفٌلم
الوثابقً وإنما هو برنامج حواري ٌتم تسجٌله داخل االستدٌو باحثا فً الجوانب المختلفة
للشخصٌة المستضافة  ،بصورة تجعله بعٌدا عن المعالجة التً تتم للفٌلم التً تعتمد على
التعلٌق المصحوب باإلفادات .

يشكهح انثحث :
تنبع مشكلة البحث من أن إنتاج األفبلم الوثابقٌة وبالرؼم من أهمٌتها والدور الذي تلعبه
ال تجد حظها من االهتمام البلزم من حٌث التدرٌب على إنتاجها وفقا ً لبلسس والمعاٌٌر العالمٌة
لصنا عة االفبلم الوثابقٌة خاصة وأن لها تجربة طوٌلة عالمٌا بدأت من القرن التاسع عشر كما
ال تجد مساحة وافٌة فً المحطات التلفزٌونٌة وربما ٌكون السبب فً ذلك تكلفة االنتاج العالٌة
ولهذا تتكاسل عنها الكثٌر من القنوات والمحطات المحلٌة أو ٌندر إنتاجها منها  ،وفً هذا
ا لبحث أراد الباحث تسلٌط المزٌد من الضوء على األفبلم الوثابقٌة للمساعدة فً االهتمام
بإنتاجها وٌكون الدافع أكبر لتجاوز عقبة التكالٌؾ االنتاجٌة والعمل بجد لٌكون اإلنتاج المحلً
لبلفبلم الوثابقٌة ضمن الخرط البرامجٌة للمحطات التلفزٌونٌة .

أْذاف انثحث :
5

هبة ربٌع سٌد أحمد  ،إنتاج البرامج الوثابقٌة فً تلفزٌون السودان بالتطبٌق على برنامج "أسماء فً حٌاتنا "  ،رسالة ماجستٌر " ؼٌر منشورة " ( أم
درمان  :جامعة أم درمان اإلسبلمٌة  ،كلٌة اإلعبلم 0355 ،هـ 5110 -م )

 /0دراسة أسس ومعاٌٌر صناعة الفٌلم الوثابقً .
 / 5مساعدة المهتمٌن والمنتجٌن لؤلفبلم الوثابقٌة لبلستفادة منها فً لعب دور أكبر فً تعزٌز
االٌجابٌات وتسلٌط الضوء على السلبٌات .
 /4تقدٌم رإٌة علمٌة حول استخدام الفٌلم الوثابقً فً عكس القٌم والموروثات الثقافٌة .

ذغاؤالخ انثحث :
من هنا ٌنبع السإال الربٌسً  ،إلى أي مدى استطاع الفٌلم الوثابقً فً السودان أن ٌلتزم بؤسس
ومعاٌٌر الفٌلم الوثابقً ؟
وتنشؤ تساإالت للبحث :
إلى أي مدى استطاع فٌلم ( سلطان القبٌلة ) االلتزام بؤسس ومعاٌٌر صناعة الفٌلم الوثابقً ؟
ــ ماهً أسس معاٌٌر صناعة االفبلم الوثابقٌة ؟
ــ إلى أي مدى استطاع الفٌلم أن ٌوصل فكرته ومحتواه ؟

يُٓح انثحث :
اتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً وهو منهج ٌستهدؾ فً األساس تحلٌل وتقوٌم
خصابص مجموعة معٌنة أو موقؾ معٌن تؽلب علٌه صفة التجدٌد وذلك بهدؾ الحصول على
معلومات كافٌة ودقٌقة عنها دون الدخول فً اسبابها أو التحكم فٌها وذلك بؽض النظر عن
وجود أو عدم وجود فروض محددة مسبقا ً  .ومن خبلل هذا المنهج استخدام تحلٌل المضمون
كمنهج فرعً للكشؾ عن ماذا قٌل وكٌؾ قٌل فً فٌلم سلطان القبٌلة  ،بمعنى ماهً األفكار

المضمنة فً الفٌلم وكٌؾ تم التعبٌر عنها بصرٌا من خبلل عملٌات التصوٌر والمونتاج
واإلخراج للرسالة اإلعبلمٌة . 6

أدٔاخ انثحث :
عمل الباحث على استخدام أكثر من أداة خبلل تطبٌقات البحث على النحو التالً :
 /0االستبانة :
وتعتبر األداة الربٌسة من خبلل طرح األسبلة على المبحوثٌن بدون مساعدة الباحث
وتعطى االستبانة ألفراد العٌنة فرصة كافٌة لئلجابة عن االسبلة بدقة وتساعد فً الحصول على
بٌنات حساسة أو حرجة .7
وقد استخدم الباحث االستبانة بتوزٌعها على المبحوثٌن وتحلٌلها واستخبلص نتابجها .

 /5المقابلة :
ٌتبع الباحث أسلوب المقابلة الشخصٌة الستثارة بعض المعلومات من أجل االستعانة بها
واستخدامها فً البحث العلمً  ،وتمتاز المقابلة بؤنها توفر درجة من المرونة العالٌة التً
تتٌحها للباحث والتً تمكنه من شرح األسبلة وتوضٌح معانٌها  .8وقد استخدم الباحث المقابلة
إجرابٌا ً مع جهات االختصاص .
 /4الكتب والمجبلت المتخصصة والمواقع االكترونٌة .

يصطهحاخ انذساعح :
6

سمٌر محمد حسن  ،بحوث االعبلم  (،القاهرة  :عالم الكتب 0999 ،م  )،ص .040
7
زٌاد علً محمود  ،القواعد المنهجٌة والتربوٌة لبناء االستبٌان  (،ؼزة  :أبناء الجراح 5101 ،م )،ص . 51
8
سمٌر محمد حسٌن  ،بحوث اإلعبلم  ،مرجع سابق  ،ص .512

ــ األسس والمعاٌٌر  :هً القواعد والمقاٌٌس التً وضعت لٌبنى علٌها الشٌا  .9وٌقصد
باألسس والمعاٌٌر فً البحث تلك الخطوات التً أتبعت منذ بداٌات الفٌلم الوثابقً وتعارؾ
علٌها منتجو األفبلم الوثابقٌة واألكادٌمٌون عالمٌا ً  ،والتً عبرها ٌتم صناعة فٌلم وثابقً ٌصلح
ألن ٌعرض فً شاشات السٌنما والمحطات التفزٌونٌة وٌستطٌع إٌصال رسالته لجمهور
المشاهدٌن .
ــ الفٌلم الوثائقً  :الفٌلم الوثابقً هو الحقٌقة ؼٌر المزٌفة او الممثلة أي توثٌق الواقع بما ٌبعث على
الصدق الناتج عن المعاٌشة الحقٌقٌة له  ،وٌرى صانع الفٌلم الوثابقً فً هذا الواقع شٌبا مثٌرا
وصادقا ونبعا ال ٌنضب والشٌا المق ّدس لدى توثٌق الواقع بطرٌقة فٌلنٌة صادقة وأصٌلة تبنً جسور

الثقة بٌنه والمشاهد .10
ــ القبٌلة  :هً جماعة من الناس تنتمً فً الؽالب إلى نسب واحد ٌرجع إلى جد أعلى أو اسم
حلؾ قبلً ٌعتبر بمثابة جد  ،وتتكون من عدة بطون وعشابر  ،ؼالبا ما ٌسكن افراد القبٌلة
إقلٌما ً مشتركا ٌعدونه وطنا ً لهم وٌتحدثون لهجة ممٌزة ولهم ثقافة متجانسة أو تضامن مشترك
ضد العناصرالخارجٌة على األقل .11

يدرًع انثحث ٔعُٛرّ ٔحذٔدِ انًكاَٛح ٔانضياَٛح :
الجزء األول الضابط للعٌنة فً مجتمع البحث ٌ :تمثل فً فٌلم سلطان القبٌلة الذي أنتجته
شركة (أفرٌكان فوكس) لصالح قناة الجزٌرة الوثابقٌة عام 5119م وتم بثه من خبللها .
الجزء الثانً ٌ :تمثل فً مجموعة من الخبراء واألكادٌمٌٌن  ،الذٌن قام الباحث بإختٌارهم
كعٌنة ضابطة لٌوزع علٌهم نسخ من االستمارة التً أعدت لهذا الؽرض لٌقوموا بتعببتها أثناء

9

موقع معجم المعانً مادة أس ومعٌار http://www.almaany.com
10
الشعور باللحظة ودراما الفٌلم الوثابقً – مركز الجزٌرة للتدرٌب –قطر ط اولى  5101ص 05
11
الموسوعة الحرة ( وٌكبٌدٌا ) http://ar.wikipedia.org

مشاهدة الفٌلم إلى جانب إجابتهم على األسبلة المطروحة التً تتساءل حول مشاكل اإلنتاج أو
مقومات النجاح أو مقترحات التطوٌر .

ْٛكم انثحث :
انفصم األٔل  :اإلطاس انًُٓد ٙنهثحث .

وٌشمل  ( :المقدمة – أهمٌة البحث – أهداؾ البحث – مشكلة البحث – فرضٌات البحث –
مصطلحات الدراسة – مجتمع البحث وعٌنته وحدوده المكانٌة والزمانٌة – الدراسات السابقة
– هٌكل البحث )
انفصم انثاَ : ٙذعشٚف انفٛهى انٕثائمٔ ٙخصائصّ ٔإَٔاعّ

المبحث األول  :تعرٌؾ الفٌلم الوثابقً .
المبحث الثانً :خصابص الفٌلم الوثابقً .
المبحث الثالث  :أنواع الفٌلم الوثابقً .
انفصم انثانث  :خطٕاخ ئَراج انفٛهى انٕثائمٙ

المبحث األول  :التصوٌر وسٌنارٌو المونتاج . .
المبحث الثانً  :العملٌات الفنٌة ( المونتاج – المكساج – الجرافٌك ) .
المبحث الثالث  :إخراج الفٌلم الوثابقً .
انفصم انشاتع :دساعح فٛهى (عهطاٌ انمثٛهح )

المبحث األول  :التعرٌؾ بفٌلم سلطان القبٌلة .
المبحث الثانً  :تحلٌل استمارة الخبراء واألكادٌمٌٌن .
المبحث الثالث  :النتابج والتوصٌات .

انفصم انثاَ: ٙ

ذعشٚف انفٛهى انٕثائمٔ ٙخصائصّ ٔإَٔاعّ
المبحث األول  :تعرٌف الفٌلم الوثائقً .
المبحث الثانً  :أنواع الفٌلم الوثائقً .
المبحث الثالث  :خصائص الفٌلم الوثائقً .

انًثحث األٔل  :ذعشٚف انفٛهى انٕثائمٙ
هذا البحث لٌس بصدد تتبع الفٌلم الوثابقً تارٌخٌا وال الخوض فً تعرٌفاته الكثٌرة منذ
اختراع السٌنما على ٌد األخوٌن لومٌٌر عام 0892م ، 12وإشارة ثانٌة ضرورٌة تتعلق بمسؤلة
التداخل بٌن مصطلحً الفٌلم الوثابقً والتسجٌلً كترجمة للمصطلح االنجلٌزي المعروؾ
بــ(  ) Documentary filmوقد فضّلت التعامل بٌن المصطلحٌن من خبلل الجانب المشترك
الذي ٌسمح بإطبلق المصطلحٌن على مدلول واحد وبهذا ال ٌكون هناك فرق بٌن الفٌلم الوثابقً
والفٌلم التسجٌلً فً هذا البحث وقد تعامل كتاب صناعة األفبلم الوثابقٌة مع المصطلحٌن
كمدلول واحد

13

.

(توثٌق)  :اسم مصدر َّ
وث َق  ،ترتٌب واختصار وتدوٌن ما ّدة مطبوعة كمرجع ،
مجلّة التوثٌق والمعلومات َ ،فنّ التوثٌق  :تسجٌل المعلومات حسب ُ
طرُق عِ ْلمٌّة م ّتفق علٌها ،
ٌِق َ ،ت ْوث ُ
ت َ :تسْ ِجٌل ُ َها فًِ
ٌِق ْال َمعْ لُو َما ِ
ٌِق ِ :ملَؾ ال َّتحْ فٌِظِ ْ -ال َمرْ َك ُز َ
الو َطنًِ لِل َّت ْوث ِ
ِملَؾ ال َّت ْوث ِ
14
َب َطاب َِق
وتعنً كلمة (فٌلم)  :مجموعة من الصور المتحركة تش ّكل مشهداً مربٌا ً لفترة معٌنة

15

.
ٌرجع تارٌخ الفٌلم الوثابقً إلى بداٌة السٌنما عام 0892م حٌث بدأت خطواته مع بداٌة
خطوات الفن السٌنمابٌون األوابل أمثال اإلخوة (لومٌٌر) وؼٌرهم بتسجٌل جوانب من الحٌاة
الٌومٌة مثل خروج عمال من مصنع أو وصول قطار إلى محطة السكة حدٌد  ،وعند قٌام
الحرب العالمٌة األولى كانت اللقطات اإلخبارٌة التً قام بتصوٌرها المراسلون الحربٌون –
12

علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ( ،دمشق  :الهٌبة العامة السورٌة للكتاب 5104 ،م ) ص .00
13
األرقم الجٌبلنً  ،المدخل إلى صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،ط " ( ، "0الخرطوم  :شركة مطابع السودان للعملة 5119 ،م) ص .01
14
/http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82
15

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%81%D9

رؼم افتقادها إلى عنصر الصوت – ذات دور كبٌر فً تكوٌن الفٌلم التسجٌلً خصوصا فً
فترة مابعد هذه الحرب. 16
فً عام  0902م قام الكندي فبلهرقً بتصوٌر مشاهد أول فٌلم تسجٌلً ( نانوك الشمال
) فً االسكٌمو الذي ٌدور حول الصٌاد نانوك وأسرته وهم ٌسعون من أجل كسب الرزق فً
بٌبة قاسٌة موحشة  ،وقد حقق هذا الفٌلم نجاحا ً كبٌراً بٌن جمهور المشاهدٌن  ،ثم توالت األفبلم
التسجٌلٌة بعد ذلك فً أمرٌكا و أوروبا  ،ففً عام 0941م أنتجت الحكومة االمرٌكٌة فٌلما ً عن
البٌبة واإلنسان  ،أهمها ( المحراث الذي كسر السهول )  ،وفٌلم ( النهر )  ،وفً أوروبا تم
إنتاج عدد كبٌر من األفبلم التسجٌلٌة  ،من أبرزها ( البرٌد اللٌلً ) الذي ٌصور الرحلة
الحقٌقٌة لقطار البرٌد من لندن إلى أسكتلندا. 17
الفٌلم الوثابقً ٌعنً فً االصطبلح الفرنسً ( )Film Documentarieأن الفٌلم وثٌقة
عن المكان أو الحدث أو الشخص الذي ٌتناوله ولهذا ٌفضّل البعض ترجمته إلى الفٌلم الوثابقً
بدال عن الفٌلم التسجٌلً

18

 ،وٌخلص  Thomas Schadtبعد استعراض كبلم العدٌد من

مخرجً وص ّناع االفبلم الوثابقٌة إلى أن الفٌلم الوثابقً هو الحقٌقة ؼٌر المزٌفة او الممثلة أي
توثٌق الواقع بما ٌبعث على الصدق الناتج عن المعاٌشة الحقٌقٌة له  ،وٌرى صانع الفٌلم
الوثابقً فً هذا الواقع شٌبا ً مثٌراً وصادقا ً ونبعا ً ال ٌنضب والشا المق ّدس لدى توثٌق الواقع
بطرٌقة فٌلمٌة صادقة وأصٌلة تبنً جسور الثقة بٌنه والمشاهد.19
وعرّؾ معجم الفن السٌنمابً الفٌلم التسجٌلً تؤلٌؾ أحمد كامل مرسً ود.مجدي وهبة بؤنه
نوع من األفبلم ؼٌر الروابٌة ال ٌعتمد على القصة والخٌال بل تتخذ مادته من واقع الحٌاة سواء

16

محمد نبٌل طلب  ،األفبلم الوثابقٌة والبرامج التسجٌلٌة  ( ،القاهرة  :الدار العربٌة للنشر والتوزٌع 5119 ،م ) ص .01
17
أشرؾ فهمً خوخة  ،األسس الفنٌة لكتابة السٌنارٌو واإلخراج التلفزٌونً  ( ،القاهرة  :دار المعرفة الجامعٌة ) ص . 519
18
أٌمن عبد الحمٌد نصار  ،اعداد البرامج الوثابقٌة ( عمان االردن  :دار المناهج للنشر ، 5117 ،ص .03
19
توماس اسكادت  ،الشعور باللحظة ودراما الفٌلم الوثابقً  ،ط " ( ، "0الدوحة  :مركز الجزٌرة اإلعبلمً للتدرٌب والتطوٌر 5101 ،م ) ص . 05

أكان ذلك بنقل األحداث مباشرة كما جرت فً الواقع أم عن طرٌق إعادة تكوٌن وتعدٌل
هذاالواقع بشكل قرٌب من الحقٌقة الواقعٌة .20
هناك تعرٌؾ للفٌلم الوثابقً تب ّناه مهرجان القاهرة التاسع لئلذاعة والتلفزٌون حٌث ٌنص
التعرٌؾ على أن ( الفٌلم التسجٌلً أو الوثابقً ٌقوم على عرض من خبلل مادة تقوم فً
ؼالبٌتها على تسجٌل العناصإ المربٌة والمسموعة لمكونات الواقع وقد ٌتضمن شهادات ذات
صلة بهذا الموضوع  ،وذلك باألسالٌب الفنٌة للسٌنما وتقنٌاتها أو بتقنٌات الفٌدٌو. 21
وتجدر اإلشارة إلى أن الفٌلم الوثابقً هو قراءة للواقع  ،فإذا استثنٌنا أفبلم العلم
والمعرفة ٌكون الفٌلم الوثابقً قراءة شخصٌة للواقع ٌقدمها مإلؾ أو مخرج مإلؾ ٌتحمل
مسبولٌته وٌؤخذ على عاتقه عرض قراءة للحاضر من وجهة نظر هً فً عبلقة اختبلؾ
وابتبلؾ وحوار وجدل مع التارٌخ والجؽرافٌا  ،ولهذا فإن االفبلم الوثابقٌة ؼالبا ً افبلم مإلفٌن
ومبدعٌن قبل كل شا من ذوي الثقافة الواسعة والوعً الشامل والنظرة الناقدة الممٌزة
لؤلحداث والشاعرٌة المرهفة والقدرة على التحلٌل واالستنتاج والتبلٌػ وبالتالً على تحمّل
مسإولٌتهم .22
و ٌمكن أن نخلص إلى أنه شكل ممٌز من االنتاج السٌنمابً ٌ ،عتمد أساسا على الواقع
فً مادته وفً تنفٌذه  ،ال ٌهدؾ للربح المادي بل ٌهتم بالدرجة االولى بتحقٌق أهداؾ ترتبط
بالنواحً االعبلمٌة أو التعلٌمٌة أو الثقافٌة أو حفظ التارٌخ والتراث.
ومن خبلل تعرٌؾ الفٌلم الوثابقً ٌمكن أن نبلحظ اآلتً :

20

محمود سامً عطا هللا  ،الفٌلم التسجٌلً ( ،القاهرة  :الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 0992 ،م ) ص 9
21
محمود سامً عطا هللا  ،مقال بعنوان االنتاج الوثابقً فً التلفزٌونات العربٌة  ،مجلة اإلذاعات العربٌة العدد الثالث 5114م ص 05
22
فرج شوشان  ،مقال بعنوان مسؤلة بٌن قوسٌن فً النهوض بالوثابقٌات العربٌة  ،مجلة اإلذاعات العربٌة العدد الثالث 5113م ص 04

 /0الفٌلم التسجٌلً ٌعتمد على التنقل واإلنتقاء من الحٌاة نفسها وال ٌعتمد على موضوعات
مإلفة وممثلة فً بٌبة مصطنعة وإنما ٌصور المشاهد الحٌة والوقابع الحقٌقٌة .23
/5مادة الفٌلم تختار من الطبٌعة رأسا دونما تؤلٌؾ وبذلك تكون موضوعاتها أكثر دقة وواقعٌة
من المادة المإلفة والممثلة. 24

23

منى سعٌد الحدٌدي  ،سلوى إمام علً  ،أسس الفٌلم التسجٌلً اتجاهاته ولستخدلماته فً السٌنما والتلفزٌون  ،ط " ( ، "0القاهرة  :دار الفكر
العربً 5113 ،م) ص 53
24
أٌمن عبد الحمٌد نصار  ،اعداد البرامج الوثابقٌة  ،مرجع سابق  ،ص 02

انًثحث انثاَ : ٙخصائص انفٛهى انٕثائمٙ
هناك خصابص للفٌلم الوثابقً وبرزت كمٌزة له عن الفٌلم الروابً وٌمكن إجمالها فً
اآلتً :
 / 0تعالج األفبلم الوثابقٌة بؤسالٌب واتجاهات مختلفة ولكن فً مجملها هً أشكال تتٌح للمشاهد
أن ٌرى أكثر من أن ٌسمع  ،كما ٌسمو الفٌلم بالتتابع المستمر لعنصري الصورة المربٌة و
الصوت وجاذبٌتهما وقدرتهما على توصــٌل المعانً لمستوٌات متعددة من الجمــهور. 25
ٌ / 5تسم بقدر كبٌر من الموضوعٌة والحٌادٌة وذلك من منطلق إعتماد مادته على الواقع
الموضوعً .
ٌ / 4عتمد من حٌث التشوٌق على اهتمام الفرد بالعالم المحٌط به وهو بذلك ال ٌهتم بالحبكة أو
العقدة وال ٌعتمد على النجومٌة فً التواصل مع الجمهور كما فً األفبلم الروابٌٌة مثبلً

26

.

 / 3ال ٌبالً الفٌلم الوثابقً بالكسب المادي السرٌع من خبلل انتاجه وعرضه بل ٌهتم بالدرجة
األولى بتحقٌق أهداؾ ترتبط بالنواحً اإلعبلمٌة أو التعلٌمٌة أو الثقافٌة أو حفظ التراث
والتارٌخ . 27
 /2ال ٌهتم الفٌلم الوثابقً بما ٌسمى العقدة  ،وهً عبارة عن أحداث تدور حول أشخاص
ومواقؾ تنشؤ عن سلوكهم  ،وإنما ٌهتم بفكرة تعبّر عن هدؾ مح ّدد  ،ولذلك فهً تتطلب من
المتفرجٌن اهتماما ً مختلفا ً عن ذلك الذٌتتطلبه الرواٌة العادٌة  ،فاألحداث والعواطؾ الفردٌة فً
الرواٌة أهم من أي شٌا آخر  ،أما الفٌلم التوثابقً فجاذبٌته من نوع مؽاٌر تماما ً فلٌس له قصة

25

األرقم الجٌبلنً  ،المدخل إلى صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،مرجع سابق  ،ص .08
26
علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص .40
27
األرقم الجٌبلنً  ،المدخل إلى صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،مرجع سابق  ،ص . 08

فردٌة وال نجوم مشهورون  ،إن الفٌلم الوثابقً ٌعتمد على االعتقاد بؤنه ال شٌا ٌجذبنا أكثر من
أنفسنا  ،إنه ٌعتمد على اهتمام الفرد بالعالم المحٌط به. 28
ٌ /1فسر الفٌلم الوثابقً الظواهر واألشٌاء واألحداث معتمدا بالدرجة األولى على مخاطبة
العقل مع إمكانٌة استخدام المزاج والعاطفة لتقوٌة الحجة . 29
ٌ / 7تمٌز بؤنه أقوى وأكثر الفنون واقعٌة ومن الخطؤ الظن بؤن الفٌلم الوثابقً ال ٌإدي وظٌفة
الترفٌه للناس  .كما أن اللحظات الصادقة فً الفٌلم تحتوي على طاقة وعاطفة خاصة تستطٌع
أن تشد المشاهد للفٌلم دون أي مإثرات زابدة . 30
ٌ / 8ستطٌع الفٌلم التسجٌلً أن ٌسجل كافة األحداث والوقابع ومن ثم ٌمكن إعتباره بمثابة وثابق
تارٌخٌة هامة بمرور الزمن ووظٌفة التسجٌل التارٌخً هذه تفٌد فً الربط بٌن الماضً
والحاضر وفً الربط بٌن األجٌال المختلفة عن طرٌق نقل التراث وهذا ٌساعد فً عملٌات
التنشٌبة االجتماعٌة . 31
 / 9هناك اختبلؾ كبٌر بٌن تصوٌر الفٌلم الوثابقً وبٌن تصوٌر الفٌلم الروابً  ،وٌإثر هذا
االختبلؾ مباشرة على المونتاج  ،ففً الفٌلم الروابً  ،كل شٌا معروؾ مسبقا ً أو مبدب ٌّا ً ،
والنصوص وتحركات الكامٌرا والممثلون ٌتم تنظٌمها من أجل ذلك  ،وعلى النقٌض من ذلك
ٌستدعً الفٌلم الوثابقً عادة أحداثا ً ال تحدث إال مرة واحدة بحٌث ٌصبح من الصعب (تقطٌعها
) مع تؽٌٌر أحجام اللقطات ومحاورها ومع التداخل الذي ٌتطلبه المونتاج  ،حتى وإن تعلّق

28

عبد الخالق محمد علً  ،فن اإلخراج التلفزٌونً واإلذاعً ( بٌروت  :دار المحجة البٌضاء 0340هـ 5101 -م ) ص 45
29
علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص .40
30
توماس اسكادت  ،الشعور باللحظة ودراما الفٌلم الوثابقً  ،مرجع سابق  ،ص04
31
محمد نبٌل طلب  ،األفبلم الوثابقٌة والبرامج التسجٌلٌة  ،ط " ( ، "0القاهرة  :الدار العربٌة للنشر والتوزٌع 5119 ،م) ص 83

األمر بلقاءات  ،فإن الشخصٌات المتحدثة ال تستطٌع أن تحكً بالضبط القصة نفسها بالكلمات
نفسها من لقطة إلى أخرى ألنها شخصٌات هواة ٌرتجلون الحدٌث .

32

ٌ / 01ستطٌع الفٌلم الوثابقً عرض وجه اإلقلٌم أو المنطقة أو الدولة بتراثها وثقافاتها
ومنجزاتها مما ٌسهم فً التعرٌؾ بها وٌمكن أن ٌكون ذا أثر إقتصادي إذا كانت هناك عوامل
جذب سٌاحً ٌمكن أن تتناول من خبلل االفبلم لتشكل أداة استقطاب للسٌاح والمستكشفٌن .
نستخلص مما سبق أن الفٌلم الوثابقً هو شكل ممٌز من اإلنتاج التلفزٌونً أو السٌنمابً
ٌعتمد كلٌة على الواقع سواء فً مادته أو فً تنفٌذه  ،ال ٌهدؾ إلى الربح المادي والتسلٌة فقط
بل ٌهتم بالدرجة األولى بتحقٌق أهداؾ خاصةترتبط بالنواحً اإلعبلمٌة أو التعلٌمٌة أو الثقافٌة
أو حفظ التراث والتارٌخ .
إن الخصابص التً ٌتمتع بها الفٌلم الوثابقً تمكنه من القٌام بؤدوار هامة فً التوثٌق
والدعاٌة والتعلٌم والتدرٌب والتعرٌؾ بالدول ومنجزاتها وامكاناتها وثقافاتها .

32

عبد الخالق محمد علً  ،فن اإلخراج التلفزٌونً واإلذاعً  ،مرجع سابق  ،ص . 48

انًثحث انثانث  :إَٔاع انفٛهى انٕثائمٙ
من خبلل الحدٌث فً المبحثٌن السابقٌن عن تعرٌؾ الفٌلم الوثابقً وخصابصه ٌتضح
أن الفٌلم الوثابقً ٌمكن أن ٌتنوع فً محتواه وموضوعاته التً ٌتناولها وهذا ما ٌمكن عرضه
من خبلل الحدٌث عن أنواعه فً النقاط التالٌة :
النوع األول  :أفالم الشئون العامة :
وهً التً ٌمكن أن ٌتناول الفٌلم الوثابقً فٌها قضاٌا الفقر وبرامج الدعم الحكومً
والفساد المإسسً والرعاٌة الصحٌة وؼٌر ذلك من برامج الخدمة العامة  ،وتعتمد مثل هذه
األفبلم عاد ًة منهجا ً استقصابٌا ً أو موجها ً نحو معالجة المشكبلت وتبرز عرضا ً جاداً مصحوبا ً
بسرد وأحٌانا ً بمذٌع وتستعٌن بمشاهد مصورة خلفٌة وتركز على األفراد الممثلٌن للمشكلة وهم
ٌقدمون أمثلة أو شرحا ً توضٌحٌا ً للمشكلة  .وهذه األفبلم تتعهد بتقدٌم رإٌة موثوقة فً الؽالب
بطابع إجتماعً علمً إلحدى القضاٌا بحٌث تتحدث كصحفٌٌن محترفٌن نٌابة عن جمهور
متؤثر بالمشكلة . 33
النوع الثانً  :الفٌلم اإلرشادي :
وهً األفبلم التً تق ّدم معلومات وتوجٌهات معٌنة لفبة خاصة أو للجمهور عموما مثل
فٌلم عن قواعد المرورأو أخطار الحرب أو عن اإلرشاد الزراعً وٌؽلب على هذه النوعٌةمن
األفبلم طابع التوجٌه واإلرشاد  ،وهً تق ّدم معلومات صحٌحة عم الموضوع المعٌن . 34
النوع الثالث  :الفٌلم التسجٌلً اإلخباري أو الجرٌدة السٌنمائٌة :
وهو ذلك النوع من االفبلم الذي ٌتضمن تسجٌبل أمٌنا صادقا لبلحداث واالحتفاالت
والمناسبات التً وقعت فعبل بؤسلوب وصفً بسٌط ودون تعمق فً معالجة الموضوع وأهم ما
33

باترٌشا اوفدرها ٌدي  ،الفٌلم الوثابقً – مقدمة قصٌرة جدا  ،ط " ( ، "0القاهرة  :كلمات عربٌة للترجمة والنشر5104 ،م) ص 29
34
محمد نبٌل طلب  ،األفبلم الوثابقٌة والبرامج التسجٌلٌة  ،مرجع سابق  ،ص .024

تعنً به الجرٌدة االخبارٌة فً المقام االول سرعة تسجٌل أهم الحداث الجارٌة وعرضها على
الجمهور فً اقرب وقت ممكن وتتلخص أهداؾ الجرٌدة السٌنمابٌة عادة فً عرض اهم
األخبار والحداث المختلفة سواء كانت سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو إجتماعٌة أو ثقافٌة أو رٌاضٌة
بطرٌقة سٌنمابٌة وفً مدة قصٌرة وبؤسلوب وصفً منسق دون إبداء أي وجهة نظر.35
النوع الرابع  :الفٌلم التارٌخً :
وهو الذي ٌتحدث عما جرى لبنً البشر فً الزمان الماضٌة بكل أبعادها الحضارٌة
والسٌاسٌة والدٌنٌة واالسطورٌة واالقتصادٌة وؼٌرها  ،وفً مثل هذه االفبلم إذا كان الماضً
قرٌبا فٌستفاد من اإلرشٌؾ ا لسٌنمابً المصور وارشٌؾ الصور الفوتوؼرافٌة والشهادات الحٌة
للذٌن عاصروا األحداث  ،أما الماضً البعٌد فبستفاد من الرسم الٌدوي والوثابق والمخطوطات
وآثار العمران والتماثٌل والنحوت

36

.

النوع الخامس  :فٌلم السٌرة الذاتٌة :
وٌتناول هذا النوع من االفبلم حٌاة األشخاص الذٌن تش ّكل تجاربهم الحٌاتٌة أنموذج أو
قدوة للآلخرٌن وٌمكن تصنٌفهم إلى فبتٌن أساسٌتٌن هما  :أ /المبدعون والمشاهٌر من
السٌاسٌٌن ورجال الدٌن والقضاة والفنانٌن واالدباء والشعراء ونجوم الرٌاضة والسٌنما وؼٌرها
.
ب /أناس عادٌون  :وهم الذٌن ٌمكن اعتبارهم نماذج لظواهر سلوكٌة قابلة للتعمٌم مثل تسلٌط
الضوءعلى حٌاة أحد المهاجرٌن أو تسلٌط الضوء على أحد المراهقٌن الجانحٌن كنموذج
ألنماط السلوك المتعلقة بمرحلة المراهقة ،وفً هذا النوع من االفبلم التسجٌلٌة ٌتم اللجوء

35

منى سعٌد الحدٌدي  ،سلوى إمام علً  ،أسس الفٌلم التسجٌلً اتجاهاته ولستخدلماته فً السٌنما والتلفزٌون  ،مرجع سابق  ،ص .57
36
علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص 34 – 31

أحٌانا إلى التشخٌص البصري للشخصٌة موضوع الفٌلم ولبعض األشخاص القرٌبٌن منها
والمرتطٌن بسٌر األحداث المتعلقة بها . 37
النوع السادس  :الفٌلم التعلٌمً :
وهو ذلك النوع من األفبلم التً تستخدم عادة كؤداة أو وسٌلة تعلٌمٌة تعٌن المدرّر فً
الفصل والمحاضر على شرح الموضوع أو الدرس وإٌصال المعلومات إلى الطبلب  ،وعرض
الحقابق علٌهم بطرٌقة سمعٌة وبصرٌة شٌقة تعٌن التبلمٌذ على فهم ما صعب علٌهم فهمه من
المواد والعلوم  ،والفٌلم التعلٌمً ٌتسم بؤنه ال ٌختوي على أي بناء درامً وٌعتمد على تعلٌم
وشرح المادة المعروضة وٌخضع فً ترتٌب اللقطات على التسلسل العلمً األمثل لشرح
الموضوع وٌتم تقدٌم الموضوع باعلى قدر من االٌجاز والوضوح

38

.

النوع السابع  :الفٌلم التدرٌبً :
وٌقصد به ذلك الفٌلم الذي ٌسجل تفاصٌل وخطوات المراحل التدرٌبٌة الخاصة
باستخدام جهاز معٌن أو آلة خاصة بهدؾ شرح كٌفٌة استخدامها أو تدرٌب فبة وتخصصة
علٌها

39

.

النوع الثامن  :افالم الدعاٌة السٌاسٌة :
وٌرتبط انتاجها بسٌاسات الدول فً حاالت السلم والحرب حٌث تهدؾ أثناء السلم إلى
التروٌج السٌاسً واالٌدٌولوجً للدولة أو للنظام او للشخص الذي سٌرمز إلى الدولة والنظام ،
وتكون هذه االفاالم للتعبٌبة الجماهٌرٌة أو للتخوٌؾ والترهٌب التً تندرج تحت الحرب النفسٌة
مع االعداء وتستخدم أٌضا فً الدعاٌة االنتخابٌة للتروٌج لؤلشخاص واألحزاب والهٌبات . 40

37

علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص .34 – 31
38
منى سعٌد الحدٌدي  ،سلوى إمام علً  ،أسس الفٌلم التسجٌلً اتجاهاته ولستخدلماته فً السٌنما والتلفزٌون  ،مرجع سابق  ،ص .40-41
39
محمد نبٌل طلب  ،األفبلم الوثابقٌة والبرامج التسجٌلٌة  ،مرجع سابق  ،ص .023
40
علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص .42 – 43

انفصم انثانث

خطٕاخ ئَراج انفٛهى انٕثائمٙ
المبحث األول  :التصوٌر وسٌنارٌو المونتاج
المبحث الثانً  :العملٌات الفنٌة(المونتاج – المكساج – الجرافٌك )
المبحث الثالث :إخراج الفٌلم الوثائقً

انًثحث األٔل  :انرصٕٚش ٔعُٛاس ٕٚانًَٕراج ٔانرعهٛك انصٕذٙ
تمر عملٌة إنتاج الفٌلم الوثابقً بعدة مراحل بعد إختٌار الفكرة ووضع التصوّ ر األولً ،
وجمع المعلومات  ،ومعاٌنة مواقع التصوٌر ٌمكن إجمالها فً اآلتً :
أوالً :التصوٌر :
وهً أهم خطوة من خطوات إنتاج الفٌلم التسجٌلً  ،فجمٌع الخطوات السابقة هً تهٌبة
لها  ،وجمٌع الخطوات البلحقة س ُتبنً على نتابجها  ،وتبدأ مرحلة التصوٌر من لحظة وصول
فرٌق العمل إلى موثع التصوٌر مع كامل عدتهم وأدواتهم .41
وٌع ّد التصوٌر الشا المركزي فً إنتاج الفٌلم  ،وله قواعده الخاصة وٌحتاج من
المشاركٌن فً الفٌلم التركٌز العالً وحب العمل  ،التصوٌر ٌعنً الحالة االستثنابٌة المشابهة
لفرض األحكام العرفٌة بالمعنى الحقٌقً للكلمة

42

.

ومن الجدٌر بالتنبٌه فً مرحلة تصوٌر الفٌلم الوثابقً الوضع فً اإلعتبار أهمٌة
المعرفة الجٌدة للمصور أو فرٌق التصوٌر بموضوع الفٌلم وما ٌنبؽً فعله  ،ووجود حرٌة فً
تصوٌر االحداث التً تحدث بشكل عفوي وتخدم موضوع الفٌلم  ،وماٌتعلق باألسس الفنٌة
للتصوٌر ومن الضروري االنتباه لما ٌلً :
0ــ التؤكد من الجاهزٌة الفنٌة والتقنٌة للكامٌرا واختبارها قبل التصوٌر .
5ــ تحدٌد مصادر اإلضاءة حسب اللقطات وزواٌا التصوٌر إذا كانت طبٌعٌة أو صناعٌة .

41

علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص 71

42

توماس اسكادت  ،الشعور باللحظة ودراما الفٌلم الوثابقً  ،مرجع سابق  ،ص 005

 4ــ التؤكد من إستخدام مجموعة متنوعة من أحجام اللقطات مما ٌسهل بكثٌر عمل المونتاج
الحقاً.
3ــ عدم اإلفراط فً حركة الكامٌرا  ،ألنه ٌمكن أن ٌعقّد وٌصعّب عملٌة المونتاج .
2ــ تجنب عبور الخط الوهمً أثناء تنفٌذ المشاهدات والمقاببلت .
 1ـ التؤكد من أن محتوى اللقطة األساسً هو فً الجزء العلوي من االطار وبعٌدا عن الهوامش
بالمستوى المناسب .
7ـ تصوٌر اللقطة المعنٌة بمدة كافٌة قبل الحدث وبعده .
8ـ تجنب التصوٌر بإسراؾ والمحافظة على نسبة معقولة بٌن ما ٌتم تصوٌره وما ٌمكن
إستخدامه . 43
ومن األشٌاء الهامة أٌضا ً أثناء التصوٌر الصحة الجسدٌة  ،فالتصوٌر وحمل الكامٌرا
والمعدات تحتاج بالتؤكٌد إلى طاقة جسدٌة وقدرة على اإلحتمال لساعات طوٌلة

44

.

ٌعتبر مخرج الفٌلم التسجٌلً المسإول األول عن جمٌع الخطوات التنفٌذٌة للفٌلم حتى
ٌؤخذ شكله النهابً للعرض وتعتبر قٌادة عملٌة التصوٌر من قبل المخرج الجزء األكثر أهمٌة
فً سٌاق عملٌة اإلنتاج ككل .45

43

لبلطبلع أكثر على األسس الفنٌة للتصوٌر وأحجام اللقطات وأنواعها راجع علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة
( دمشق  :الهٌبة العامة السورٌة للكتاب 5104 ،م )  ، 81-70و األرقم الجٌبلنً  ،المدخل إلى صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،ط " ( ، "0الخرطوم :
شركة مطابع السودان للعملة 5119 ،م) 59-57
44
توماس اسكادت  ،الشعور باللحظة ودراما الفٌلم الوثابقً  ،مرجع سابق  ،ص 003
45

علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص 83

ثانٌاً :إعداد سٌنارٌو المونتاج :
السٌنارٌو هو وصؾ الحركة السٌنمابٌة على الورقة  ،فهو وثٌقة مكتوبة بدقة تصؾ
المناظر والمشاهد واللقطات وصفا ً دقٌقا ً تفصٌلٌا ً مع تفاصٌل الصوت المصاحب للفٌلم وٌشتمل
السٌنارٌو على قسمٌن هما  /0 :الحركة والمشاهد  /5الكبلم المصاحب للحركة والمشاهد .46
وترتبط هذه الخطوة بما تم جمعه من معلومات إضافٌة  ،وما تم تصوٌره فعبل من للقطات
للمكان  ،ولقاء ات مع خبراء أو شاهدي عٌان أو أناس عادٌٌن أو مقدم موضوع الفٌلم وهو ما
ٌمكن تسمٌته ب (سٌنارٌو المونتاج ) .
وتتجسد هذه المرحلة فً األسبلة التً ٌجب أن نضعها فً الحسبان وهً  :ماذا سنختار
من المادة الموجودة فً الواقع ؟ ولماذا بالتحدٌد هذه المواد بعٌنها؟  ،ثم كٌؾ ستتم عملٌة
اإلختٌار؟ وكٌؾ ستتم عملٌة المعالجة الفنٌة للمادة التً تم إختٌارها؟ .47
وٌراعى فً السٌنارٌو إعتماد الجمل القصٌرة البسٌطة الواضحة وأن ٌكون مدلول
التعلٌق مكمبل لمدلول الصورة ولٌس تكراراً لما توضحه وٌراعى فٌه أٌضا ً عدم ابتعاد معلومة
التعلٌق عن معلومة الصورة . 48
ثالثا ً  :تسجٌل صوت المعلق :
ٌرتبط أداء التعلٌق بطبٌعة المادة الفٌلمٌة من جهة وبنوعٌة الجمهور المستهدؾ من
الجهة المكملة  ،فالمادة الفٌلمٌة التً تتحدث مثبلً عن قٌام حرب لٌست كالمادة الفٌلمٌة التً
تتحدث عن مهرجان إحتفالً  ،والمادة الفٌلمٌة التً تخاطب نخبة معٌنة لٌست كالمادة الفٌلمٌة
ال تً تخاطب عامة الناس  ،وال ٌعنً هذا بالطبع أن ٌؤخذ التعلٌق إٌقاعا محددا بل ٌترتب على

46

منى سعٌد الحدٌدي  ،سلوى إمام علً  ،أسس الفٌلم التسجٌلً اتجاهاته وإستخدلماته فً السٌنما والتلفزٌون  ،مرجع سابق  ،ص 23

47

محمد نبٌل طلب  ،االفبلم الوثابقٌة والبرامج التسجٌلٌة  ،مرجع سابق  ،ص 007
علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة إلى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص 88

48

قارئ التعلٌق أن ٌلوّ ن فً أدابه بما ٌتناسب مع اللقطات  ،وٌراعى فً صوت المعلق أن ٌكون
مناسبا ً للمادة المصوّ رة ومرٌحا ً لؤلذن .49
وٌمكن القول إن التعلٌق الصوتً  ،باعتباره المادة الكبلمٌة  ،التً تصاحب الصورة فً
الفٌلم ٌإدي عدداً من الوظابؾ منها :
0ـ عرض الفكرة الربٌسة للفٌلم وتوضٌح هدفه .
 5ـ تؤكٌد الصورة وتعمٌق مضمونها وزٌادة تؤثٌرها وتوضٌح معناها ومؽزاها .
4ـ الكشؾ عن المكان الذي تجري فٌه األحداث التً تتضمنها لقطات ومشاهد الفٌلم .
3ـ الكشؾ عن الزمن الذي تجري فٌه األحداث والوقابع .
2ـ الربط بٌن فقرات الفٌلم ومشاهده .50
وهناك شروط للتعلٌق أو النص الجٌّد ذكرها محمود سامً عطا هللا وهً :
 /0تكون كلمات التعلٌق بسٌطة والجمل قصٌرة بقدر المستطاع .
ٌ /5تؽٌر طول الجمل بحٌث ال ٌكون التعلٌق رتٌبا ً على وتٌرة واحد منعا للملل .
 / 4ال ٌتطلب األمر فً كتابة التعلٌق أن تكون الجمل كاملة من الناحٌة اللؽوٌة  ،أي
تتكون من فعل وفاعل ومفعول به أو من مبتدأ وخبر .
ٌ / 3راعى دابما وبشكل أساس وجود فراؼات بٌن فقرات التعلٌق ،لملبها بالمإثرات
الصوتٌة أو الموسٌقى بدالً من الكبلم  ،وأنه ؼالبا ً ما تحتاج العٌن واألذن إلى هذه الفراؼات
لٌتسنى لهما إستٌعاب الصورة وتؤملها .
49

المرجع السابق ص 88
50
محمد نبٌل طلب  ،االفبلم الوثابقٌة والبرامج التسجٌلٌة  ،مرجع سابق  ،ص . 057

ٌ /2تعٌن على المخرج حٌن ٌكتب التعلٌق أن ٌكون فً ذهنه تصوّ ر دقٌق لمضمون
وحركة المشهد . 51

51

محمود سامً عطا هللا  ،الفٌلم التسجٌلً  ( ،القاهرة  :الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب 0992م ) ص

انًثحث انثاَ : ٙانعًهٛاخ انفُٛح
( انًَٕراج – انًكغاج – اندشافٛك )
أوالً  :المونتاج :
تعتبر مرحلة المونتاج من المراحل المهمة فً عملٌة اإلنتاج التلفزٌونً وهً آخر
مرحلة لئلنتاج  .والمونتاج لفظ مستعار من السٌنما وهو جزء من العملٌة اإلبداعٌة التً تصنع
الفٌلم وهو فن ربط أجزاء الفٌلم بحٌث ٌوحً بالدٌمومة واالستمرارٌة وهو ترتٌب وبناء
األحداث واألفكار المتضمنة فٌه بحٌث ٌبدو وحدة متكاملة تش ّكل مفرداتها لؽة مفهومة وكؤنه
جملة موسٌقٌة متناسقة ومترابطة  ،وهو فن إختٌار وترتٌب اللقطات فً تتابع معٌّن  . 52وكلمة
المونتاج مؤخوذة من الفعل الفرنسً( ، )Monteوهً تعنً التجمٌع والتحدٌد والتركٌب
والتنسٌق واللصق وسلسلة السٌاق وترابط التتابع فً وقت واحد . 53
والمونتاج التلفزٌونً ٌإدي اربع وظابؾ ربٌسة فً االنتاج هً :
 / 0الجمع  :وهو أول وأبسط الوظابؾ التً ٌقوم بها المونتاج عند جمع أجزاء البرنامج
على شرٌط واحد وبترتٌب معٌن  ،وكلما كان هناك عناٌة وإهتمام فً تصوٌر البرنامج  ،كلما
سهل ذلك من عملٌة المونتاج .
 / 5الترتٌب ٌ :قصد بها ترتٌب اللقطات والمشاهد فً السٌنارٌو النهابً  ،وقد ٌطلب
المونتٌر ( فنً المونتاج ) ترتٌب مادة مصورة ٌبلػ طولها الزمنً ساعة للحصول على فٌلم ال
ٌتجاوز  02دقٌقة إال أن المونتٌر لٌقوم بهذا العمل قد ٌواجه صعوبات نتٌجة تركٌز المادة
المصورة على جانب معٌّن وإهمال جانب آخر هام من جوانب الموضوع .

52
53

عبد الدابم عمر الحسن  ،إنتاج البرامج التلفزٌونٌة  ( ،القاهرة  :دار القومٌة العربٌة  ،بدون تارٌخ) ص 085
منى سعٌد الحدٌدي  ،سلوى إمام  ،أسس الفٌلم التسجٌلً  ،مرجع سابق  ،ص 73

 / 4التصحٌح  :وٌقصد بهذه الوظٌفة تصحٌح األخطاء بقطع اللقطات ؼٌر المرؼوب
فٌها واستبدالها بلقطات اخرى  ،مع مراعاة درجات الحرارة اللونٌة واصوات الخلفٌة  ،ألن
المونتٌر قد ٌجد اختبلفا ً بٌن اللقطات فً هذه الجوانب .
 / 3البناء  :تعتبر هذه الوظٌفة من أصعب وظابؾ المونتاج ألنها بمثابة عملٌة خلق
جدٌدة للعمل الفنً  ،وتظهر براعة المونتٌر خبللها . 54
والمونتاج عملٌة فكرٌة ٌتم خبللها تركٌب الفٌلم وفقا للسٌنارٌو النهابً وتحتل خطوة
المونتاج المرتبة الثانٌة بعد التصوٌر من حٌث االهمٌة  ،بل هناك من ٌق ّدم أهمٌة المونتاج على
أهمٌة التصوٌر  ،وذلك من منطلق أن كلما ٌتم تصوٌره ال معنى له فكرٌا إال بعد أن ٌخضع
لهذه العملٌة  ،وهذا ٌعنً أن عملٌة المونتاج لٌست عملٌة تجمٌع للقطات التً تم تصوٌرها  ،بل
هً عملٌة فكرٌة إبداعٌة قبل أن تكون عملٌة تقنٌة فنٌة . 55
وٌقرر بوب فوس ( )Bob Fossأن المونتاج لٌس مجرد لصق لقطتٌن من الفٌلم معا مع
مراعاة قواعد التتابع  ،و لكن أٌن وكٌؾ  ،ومتى ٌام القطع ٌعتمد فً المقام االول على اسلوب
ا لفٌلم ككل  ،فالقطع الناعم قد ٌعتبر قطعا خشنا فً موقؾ آخر  ،وٌرى أرنست ( )Ernestأم
مسبولٌة المونتاج نقع على عاتق عدد كبٌر من االشخاص حٌث تبدأ من كاتب السٌنارٌو وتمر
بالمخرج حتى تصل إلى المونتٌر الذي ٌقوم بتحوٌل رإٌة المخرج وافكاره الخاصة باإلٌقاع
إلى خط سٌر الفٌلم

56

.

ٌعتقد الكثٌرون – خطؤ  -أنهم حصلوا على فٌلم جٌد عند االنتهاء من التصوٌر بنجاح ،
إن المادة الخام ال تعنً أننا حصلنا آلٌا على فٌلم فإنه ال ٌمكن الحصول على محتوى من المادة
الخام المتراكمة كمٌا اال بإخضاع تلك المادة للتحلٌل والمعالجة والتركٌب والتكوٌن والتهذٌب

54
55
56

عبد الدابم عمر الحسن  ،إنتاج البرامج التلفزٌونٌة  ،مرجع سابق ص 084 - 085
علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً من الفكرة إلى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص 89 – 88
منى سعٌد الحدٌدي  ،سلوى إمام  ،أسس الفٌلم التسجٌلً  ،مرجع سابق  ،ص 71

والحركة  ،لذلك ٌتطلب العمل فً ؼرفة المونتاج الكثٌر من االلتزام واتخاذ القرارات وخصوبة
االفكار المبدعة والتفكٌر التنظٌم

57

.

وهناك عدد من القواعد واالعتبارات التً ٌنبؽً أن ٌُلم بها إلماما تاما وهً :
 /0االلمام بانواع اللقطات ووظابفها .
 /5االلمام بقواعد االنتقال من لقطة الى اخرى وكٌفٌة تنفٌذها .
 /4عند تولٌؾ المشهد ٌجب أن ٌترك الفٌلم لٌحكً من القصة ما ٌستطٌع .
ٌ /3فضّل ان ٌبدأ المشهد وٌنتهً بلقطة موسعة .
 /2تزداد درجة المشاركة العاطفٌة بزٌادة نسبٌة للقطات رد الفعل كلما تتابعت المشاهد.
 /1تإ دي اللقطات المقربة إلى استؽراق المشاهد فً الموضوع  ،وزٌادة مشاركته ،
والعكس صحٌح تماما فً حالة استخدام اللقطات الشاملة المتعاقبة  ،فهً تقود إلى التشتت
واالبتعاد عن الموضوع .
 / 7تإدي العناٌة باختٌار اللقطات الفٌلمٌة إلى ضؽط الوقت  ،عند إجراء عملٌة
المونتاج. 58
وٌتم تنفٌذعملٌة المونتاج التلفزٌونً حالٌا باحدى آلٌتن :

57

توماس  ،الشعور باللحظة ودراما الفٌلم الوثابقً  ،مرجع سابق  ،ص 030 -031

58

محمد نبٌل طلب  ،األفبلم الوثابقٌة والتسجٌلٌة  ،مرجع سابق  ،ص 055

أوال :المونتاج الخطى
ٌقصد بمصطلح المونتاج الخطى العملٌة الفنٌة التً ٌتم خبللها تركٌب اللقطات وفق خط
سٌر متتال حتى النهاٌة  :أي  :لقطة +لقطة  +لقطة  +لقطة ........+الخ وتخضع عملٌة
المونتاج الخطً تقنٌا لمجموعة من االعتبارات هً :
 / 0إن عملٌة المونتاج (بمعنى تركٌب اللقطات) تتم مادٌا علً شرٌط فٌدٌو ممنؽط هو
بمثابت الخط الذى ترصؾ علٌه اللقطات بالتتالً .
 / 5فً المونتاج الخطً الٌمكن إزاحة أي لقطة من المكان الذي تشؽله علً شرٌط
الفٌدٌو إلدخال لقطة جدٌدة تجاورها  ،وال ٌمكن أٌضا ترحٌل أو نقل أي لقطة من مكانها ...
 /4إدخال لقطة جدٌدة بطرٌقة (انسٌرت ٌ ) Insertعنى حكما أحد أمرٌن:
أ -وجود مجال محسوب بٌن لقطتٌن على الشرٌط سبق أن ترك فارؼا خصٌصا إلدخال
اللقطة المعنٌة.
ب /حذؾ اللقطة الموجودة اصبل  ،أو حذؾ جزءا منها (حسب المساحة الزمنٌة لكل
من اللقطتٌن) لصالح اللقطة الجدٌدة .
ثانٌا المونتاج الالخطً :
ٌعمل نظام المونتاج البلخطً كنظام خزن إلكترونً واسع للصور ٌسمح لك بتمٌٌز كل
إطار أو سلسلة أطر  ،والتوصل إلٌها فً جزء من الثانٌة وألن النظام ٌعتبر ال خطٌا ً لذلك
ٌمكن أن ٌظهر إطاران أو ثبلثة جنبا ً إلى جنب على شاشة حاسوب واحد حتى تتمكن من
معرفة سبل مونتاج اللقطات  .وٌمكن وصؾ المونتاج بانه احدث الطرق فً تنفٌذ عملٌة
المونتاج التلفزٌونً وتتمٌز العملٌة بالخصابص اآلتٌة :

 /0تركز عملٌة المونتاج البلخطً علً أسس المعالجة الرقمٌة للصور التلفزٌونٌة
وتعتمد فً ذلك على تقنٌات الكمبٌوتر والبرامج الكمبٌوترٌة فً هذا المجال .
 / 5الٌوجد ترتٌب محدد لعملٌة المونتاج  ،أى أن المونتٌر ٌستطٌع ان ٌبدأ بعملٌة
المونتاج من اولها او وسطها او نهاٌتها حسب ماهو متوفر لدٌه من لقطات ومعطٌات المادة
التلفزٌونٌة ....
ٌ/ 4ستطٌع المونتٌر اٌضا تعدٌل او اضافة ماٌرٌد من الصور فً اي نقطة من مسار
الفٌلم خبلل تنفٌذ عملٌة المونتاج او حتً بعد االنتهاء منها دون حذؾ او الؽاء اي كادر او اي
لقطة من مكونات الفٌلم .
 / 3ال تقتصر خصابص المونتاج البلخطى علً تركٌب الصور التلفزٌونٌة..بل تشمل
أٌضا كل أنواع األصوات المرافقة للصورة.59

ثانٌا  :المكساج :
مثلما تلعب المإثرات البصرٌة دورا مهما فً اختصار الزمن واإلٌحاء به وكذلك
عملٌات مزج اللقطات وعملٌات الظهور واالختفاء هً مإثرات بصرٌة موحٌة بالفترات
الزمنٌة المختلفة كذلك هو الحال بالنسبة للصوت حٌث ٌلعب دورا مهما فً عملٌة إٌقاع الفٌلم
60

 .وٌطلق مصطلح المكساج على عملٌة المعاٌرة بٌن االصوات المترافقة  ،أو المتتابعة

المرافقة للصورة فً الفٌلم التسجٌلً  ،وتشمل جمٌع مصادر الصوت وأنواعها . 61
وتنقسم الصوات التً تطالها عملٌة المكساج فً الفٌلم إلى :
ــ أصوات طبٌعٌة مثل الرٌاح والرعد والماء  ،واصوات الحٌوانات .

59

هاربرت زٌتل  ،المرجع فً االنتاج التلفزٌونً ص  337و علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً من الفكرة إلى الشاشة  ،ص 94 – 90
60
األرقم الجٌبلنً  ،المدخل إلى صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،مرجع سابق  ،ص 24
61
علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً من الفكرة إلى الشاشة  ،مرجع سابق  ،ص 97

ــ اصوات بشرٌة وهً التً ٌصدرها البشر أو التً ٌشارك فً صنعها البشر .
ــ مإثرات صوتٌة مثل أصوات السٌارات أو أجراس التلفونات أو صرٌر األبواب .
ــ مإثرات موسٌقٌة تكون مصاحبة للحدث (تصوٌرٌة ) أو تكون مصاحبة للكلمات .

ثالثا ً  :الجرافٌك :
كان أول من أطلق تسمٌة ) (Graphic Designerهو المصمم ولٌام أدٌسون دوٌؽنز
عام  0955الذي عرؾ مصطلح (المصمم الجرافٌكً) بؤنه ذلك الشخص الذي ٌجمع بٌن
العناصر المختلفة (كلمات ،صور ،ألوان )..فً صفحة واحدة بشكل ٌجذب النظر. 62
وٌستخدم الجرافٌك لؤلفبلم الوثابقٌة فً تصمٌم الشعارات وكتابة اسماء المتحدثٌن وتصمٌم
الخراباط  ،والرسومات البٌانٌة  ،واألرقام  ،و اإلحصابٌات  ،و نتابج استطبلعات الرأي ،و
نتابج االنتخابات ،أو مسار الطابرة المخطوفة أو التً تحطمت وهكذا .
وٌشٌر مصطلح تصمٌم الجرافٌك إلى عدد من التخصصات الفنٌة والمهنٌة التً تركز على
االتصاالت المربٌة وطرق عرضها  ،وتستخدم أسالٌب متنوعة لبلنشاء والجمع بٌن الرموز
والصور أو الكلمات لخلق تمثٌل مربً لؤلفكار والرسابل وقد ٌستخدم مصمم الجرافٌك الطباعة
والفنون البصرٌة وتقنٌات تخطٌط الصفحة للوصول إلى النتٌجة النهابٌة .63
فً الفٌلم ال ٌجب أن ٌعكس بشكل مفضوح نقص المادة الفٌلمٌة بل ٌجب أن ٌكون فً سٌاق
توضٌح معلومات و بٌانات من الصعب توضٌحها من دون استخدام الجرافٌك .

 62موقع صحٌفة  01أكتوبر المصرٌة http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3022474
63

أم هانً أبوصباح ،فاعلٌة الوسابط المتعددة فً إنتاج برامج التلفزٌون " ،رسالة دكتوراة ؼٌر منشورة " ( الخرطوم  :جامعة السودان للعلوم

والتنلوجٌا  ،كلٌة علوم االتصال ) ص 013

انًثحث انثانث  :ئخشاج انفٛهى انٕثائمٙ
إن إخراج األفبلم الوثابقٌة هو عملٌة إبداعٌة تتضمن مراحل إنتاج الفٌلم الوثابقً منذ أن
كان فكرة وحتى صبلحٌته للمشاهدة

64

وعملٌة االخراج تعنً تحوٌل نص مكتوب إلى متتالٌة سمعٌة بصرٌة تشؽل حٌزاً زمنٌا
على الشاشة التلفزٌونٌة  ،وهً لٌست ترجمة لفقرات النص أو مشاهد العمل الدرامً إلى ما
ٌقابلها من صوت وصورةفقط ،لكنها تتضمن إضافة رإٌة المخرج من خبلل أدواته التً
ٌستخدمها .

65

وذكر عبد الخالق محمد علً تعرٌفا ً لبلخراج بؤنه إدارة العمل الفنً اٌا ً كان نوعه ،
ٌمثله شخص مسبول مسبولٌة شبه مطلقة عن المنتج النهابً  ،وفً حالة االخراج السٌنمابً
ٌكون المنتج هو الفٌلم حٌث ٌتوقع المخرج كٌؾ سٌبدو  ،وكٌؾ سٌظهر الشكل النهابً له من
واقع خبرة سابقة أو دراسة لهذا المجال وٌقوم بعمل الفٌلم بمساعدة طاقم العمل. 66
والمخرج هو قابد العمل  ،وهو المسبول عن إخراج البرنامج التلفزٌونً وتحوٌل
االلفاظ المكتوبة فً النص الى صور متحركة نابضة بالحٌاة تظهر على شاشة التلفزٌون وهو
الذي ٌقود فرٌق العمل فً االنتاج التلفزٌونً حٌث ٌشرؾ وٌوجه جمٌع االعمال التً ٌشملها
البرنامج ولذلك ٌنبؽً ان ٌكون المخرج على المام كاؾ بكل العملٌات الفنٌة الداخلى فً
االنتاج. 67
ٌبدأ عمل المخرج بالجلوس إلى السٌنارست ( كاتب السٌنارٌو ) ومراجعة السٌنارٌو
ّ
الخبلق
لقطة لقطة ومشهدا مشهدا حتى تلتقً أفكارهما فً مسؤلة الفهم العام للعمل  ،والمخرج
ٌتدخل بقلمه بعد ذلك فً النص  ،بموافقة السٌنارٌست أو بدون موافقته العتبارات الرإٌة
64

االرقم الجٌبلنً  ،صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،مصدر سابق ص 44
65
صبلح الدٌن الفاضل  ،مجلة اإلذاعات العربٌة  ،عدد  5101 /4ص 001
66
عبد الخالق محمد علً فن اإلخراج التلفزٌونً واإلذاعً ( بٌروت  :دار المحجة البٌضاء 0340هـ 5101 -م ) ص 9
67
عبد الدابم عمر الحسن  ،إنتاج البرامج التلفزٌونٌة  ،مصدر سابق  ،ص 093

الجمالٌة للمخرج ومسبولٌته االنتاجٌة  ،وهناك بعض الهٌبات تشترط موافقة كاتب السٌنارٌو
هلى تعدٌبلت المخرج  ،لكن نادراً .68
ولعل من المهم ونحن نتحدث عن اإلخراج أن نتناول الصفات المهم توفرها فً
المخرج حتى ٌستطٌع ان ٌقوم بدوره وٌوسل رسالته وفكرته من خبلل المادة المنتجة .
نقل الدكتور صبلح الدٌن الفاضل بعض صفات المخرج من احد الباحثٌن الذي جمعها
من عدة مراجع وكما عاشها هو :
 /0أن ٌكون متم ّرسا فً العمل التلفزٌونً وفنونه وذلك بمباشرة العمل داخل االستدٌو
والتعرّؾ على االجهزة ودقابقها وقدراتها .
 /5أن ٌتصؾ بالهدوء.
 /4أن ٌعرؾ كٌؾ ٌختار فرٌق العمل .
 /3أن ٌتسم بصفة القٌادة وٌكون قادرا علٌها فً كل األوقات .
 /2أن ٌمارس مهنة افشراؾ خبلل بروفات وتدرٌبات الحركة .
 /1أن ٌنقل الثقة لآلخرٌن .
 /7أن ٌتصؾ بالٌقظة .
 /8أن ٌملك قدرة تحوٌل انتباهه من شٌا إلى آخر بتركٌز عالل .
 /9القدرة على تولى اإلفشراؾ على كافة تفاصٌل العمل خبلل مراحله المختلفة .
 /01أن ٌكون مستعدا للطوارئ وٌتصرؾ معها لصالح العمل .
68

صبلح الدٌن الفاضل  ،مجلة اإلذاعات العربٌة  ،مصدر سابق  ،ص 055

 /00أن ٌعرؾ كٌؾ ٌتؽلب على مشكبلت التلفزٌون كوسٌلة اتصال .
ولعل ألزم مهام المخرج ( التفسٌر – التعبٌر – اإلقناع – التؤثٌر – خلق اإلنطباع )  ،وكل ذلك
بعرض وجهة نظر تقنع المتلقً وٌعمل على إثارة اهتمامه وتركٌز انتباهه. 69
إن مخرج الفٌلم الوثابقً كصانع للفٌلم ٌعمل دابما بتدقٌق وتعمٌق وبحذق ومهارة لكً
ٌسجل تجربة انسانٌة ما وضمن هذا المفهوم تاخذ اشكال الصراع فً التعبٌر التصوٌري انواعا
مختلفة مثل التجرٌد الؽموض الؽرابة او عدم اكتمال االشٌاء  ،التشخٌص  ،التضاد  ،التكاثل
الجانبً وؼٌرها .70
وهناك وجهتا نظر مختلفتان حول دور المخرج فً صناعة الفٌلم  ،فترى االولى
ال مخرج صاحب الفٌلم ( المإلؾ) بٌنما تراه الثانٌة شرٌكا فً العمل وقابدا له  ،وقد تراجعت
حدٌثا نظرٌة (المخرج المإلؾ ) بسبب التقدٌر المتزاٌد للطبٌعة التعاونٌة للعمل السٌنمابً  ،وال
شك أن مساهمات كاتب السٌنارٌو  ،والممثلٌن  ،ومدٌر التصوٌر هً بالفعل حٌوٌة للؽاٌة
ومإثرة فً نجاح الفٌلم .71
وهناك دور مهم للمونتٌر (فنً المونتاج ) فً الفٌلم ألنه هو من ٌقوم بتحوٌل رإٌة المخرج
وأفكاره الخاصة إلى مادة فٌلمٌة تصلح للعرض والمشاهدة ومن ثم إحداث التؤثٌر المطلوب .

69

صبلح الدٌن الفاضل  ،مجلة اإلذاعات العربٌة  ،مصدر سابق  ،ص 054
70
االرقم الجٌبلنً  ،صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،مصدر سابق ص 42
71
عبد الخالق محمد علً فن اإلخراج التلفزٌونً واإلذاعً  ،مصدر سابق  ،ص 03

انفصم انشاتع

دراسخ فيهم سهطبن انمجيهخ
المبحث األول  :التعرٌف بفٌلم سلطان القبٌلة .
المبحث الثانً  :تحلٌل استمارة الخبراء واالكادٌمٌٌن .
المبحث الثالث  :النتائج والتوصٌات .

انًثحث األٔل  :انرعشٚف تفٛهى عهطاٌ انمثٛهح .
أنتجت شركة "أفرٌكان فوكس"

72

أفبلما وثابقٌة تهتم بالبادٌة السودانٌة لصالح قناة

الجزٌرة القطرٌة  ،كان من ضمنها فٌلم سلطان القبٌلة  ،وقالت الشركة فً كتاب أفبلمها عن
الفٌلم  ( :النظام الق بلً فً السودان قام علٌه النظام االداري الحدٌث  ،ؼٌر أن القبٌلة لٌست
مجرد نظام إداري أو قضابً ومالً فحسب ولكنها قبل ذلك ومعه هً إنتماء ووالء وتقالٌد
وثقافات وعصبة لها مضامٌنها الثقافبة والقٌمٌة وممارساتها الممتدة والمتوارثة لقرون  ،هً
دول داخل الدولة الواحدة  ،للزعٌم وأعوانه وأتباعه أعرافهم ومراسٌمهم حكاما ً وقضاة
وعشٌر ًة ). 73
فكشج انفٛهى :

74

تحكً فكرة الفٌلم عن الهٌكل اإلداري للقبٌلة من أعبلها إلى أدناها والتً تسمى باإلدارة
األهلٌة بالسودان  ،وهً قابمة على أن سلطان القبٌلة أو ناظرها او أمٌرها هو المحور
الربٌسً أو الشخصٌة األساسٌة فً الفٌلم وهً التً تقود األحداث من بداٌة الفٌلم ؼلى وسطه
ونهاٌته  ،ونفذت الفكرة من خبلل التركٌز على أنموذجٌن هما ناظر عموم قبٌلة الكبابٌش
وناظر قبٌلة الحوازمة  ،ومن خبلل القصة ٌستعرض الفٌلم البٌبة حول سلطان القبٌلة وهٌكله
اإلداري وحٌاة الناس والمنطقة وثقافتها  .وهدؾ الفٌلم إلى عكس دور اإلدارة األهبٌة وأنشطتها
وفوابدها على المجتمع كما هدؾ أٌضا إلى عكس تراث وثقافة المنطقة واألعراؾ والتقالٌد
المتبعة فً القبابل السودانٌة المتماسكة فً ؼرب السودان .

شركة أفرٌكان فوكس شركة سودانٌة تعنى بإنتاج األفبلم الوثابقٌة  ،وقد أنتجت عدداً من األفبلم لصالح قناة الجزٌرة القطرٌة  ،مقرها بالخرطوم
ومدٌرها العام األستاذ  /عثمان البشٌر الكباشً .
72

73

آفرٌكان فوكس لئلنتاج اإلعبلمً  ،حصاد اإلحتراؾ الوثابقً ( ،الخرطوم 5104 :م ) ص 01
74
مقابلة مع مخرج الفٌلم محمود عبد هللا محمود بمقر الشركة بالخرطوم بتارٌخ السبت  55نوفمبر 5103م الساعة  4432ظهرا .

يشحهح ذخطٛظ انفٛهى :
بدأت بتجمٌع المعلومات حول مادة الفٌلم وفكرته من خبلل البحوث التً كتبت حول
الموضوع  ،وتم تحدٌد الشخصٌات التً ستكوّ ن النماذج الربٌسة والتً تمثل الراوي فً الفبلم
وتم االتصال والتنسٌق مع سلطان قبٌلة الحوازمة وسلطان قبٌلة الكبابٌش والحصول على
المعلومات حول مادة الفٌلم  ،ثم تم ترتٌب رحلة أولى إلستكشاؾ المناطق التً سٌتم فٌها
التصوٌر وكا نت الرحلة تضم مدٌر اإلنتاج ( العاقب أب درق ) والسٌنارست والباحث ( عبد
الحفٌظ مرٌود ) والمخرج ( محمود عبد هللا ) برفقة أفراد من المنطقة لتسهٌل الترتٌبات .
عُٛاس ٕٚانفٛهى انًثذئ:ٙ
بعد الرحلة األولى مباشرة تم كتابة النص نسبة ألن المحاور التً تخص سلطان القبٌلة
كانت واضحة .
انرشذٛثاخ نهرصٕٚش :
تم التجهٌز للتصوٌر بكامٌرا رقمٌة وطقم إضاءة ومعدات صوت كاملة  ،وقد تم التخطٌط قبل
التصوٌر لمشاهد معٌنة لكن المنطقة وطبٌعتها أعطتنا أكثر مما خططنا له فً التصوٌر  ،وٌتم
تحدٌد الزواٌا بنفس الكامٌرا وكانت (  )DVCAM 450والتصوٌر على شرٌط .
انغُٛاس ٕٚانُٓائ: ٙ
تم كتابة السٌنارٌو النهابً بعد الرحلتٌن وكان فً الرحلة الثانٌة لتدعٌم النص درامٌا
مثل "محكمة الجودٌة" .
صٕخ انفٛهى :
ٌشمل الصوت فً الفٌلم التعلٌق بعد الكتابة النهابٌة للنص  ،والمإثرات الصوتٌة فقد تم
االعتماد على الصوت الطبٌعً مثل أصوات الناس أو أصوات النعام أو أصوات الرٌاح أو

حركة األسواق  ،أما الموسٌقى فكانت من المنطقة مثل اإلٌقاعات الموجودة فً تلك المناطق
واستخدمنا (الزمبارة) كمإثر موسٌقً أساسً ألن معظم سكان المنطقة رعاة وفً مواضع
ٌسٌرة استخدمنا أصوات موسٌقٌة أخرى إلعطاء إحساس بالفرح أو الخوؾ مثبلً .
انًَٕراج :
بدأت عملٌة المونتاج عبر مرحلتٌن األولى كانت لتصنٌؾ المادة وترتٌب المشاهد على
التعلٌق الصوتً  ،والمرحلة الثانٌة كانت لوضع اللمسات الفنٌة وضبط المإثرات الصوتٌة .
ئخشاج فٛهى عهطاٌ انمثٛهح :
اتبعت ( والحدٌث للمخرج محمود عبد هللا ) أسلوب الدراما الوثابقٌة ممتزجة بالواقعٌة
الجمالٌة والتً هً تجمٌل الواقع فً بعض المشاهد  ،والواقعٌة كانت تكمن فً الدٌكور،
والمشاهد كانت تبدو حقٌقة وهً شخصٌات حقٌقة لكن كانت فً شكل دراما وبنفس شخصٌات
المجتمع الحقٌقٌة  ،وشمل الفٌلم مشاهد حقٌقٌة لمحكمة لسلطان القبٌلة لمشاكل الرعاة وتم إعادة
تصوٌرها بطرٌقة درامٌة وبعض الشخصٌات تم تلقٌنهم الحوار وترتٌب الدخول والخروج
والجلوس بما ٌتواءم مع اللقطات المراد تصوٌرها وهذه هً الدراما الوثابقٌة .

المبحث الثانً  :الدراسة التطبٌقٌة
أوالً  :الخطوات المنهجٌة للدراسة التطبٌقٌة :
أ /لقد صمم الباحث استبانة
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معلومات موجهة للخبراء واألكادٌمٌٌن فً صناعة الفٌلم

الوثابقً تحتوي على ثبلثة وعشرون سإاالً تجٌب على اسبلة وفرضٌات البحث  ،وقد تم
تحكٌم االستبانة بواسطة أربعة مح ّكمٌن من حملة الدكتوراة  ،ووزع الباحث  21استبانة على
المستهدفٌن ولم تستبعد أي استبانة وكان العدد النهابً لها هو  21استبانة تم تحلٌلها وإٌجاد
معاملً الثبات والصدق لهما فكانت كاآلتً :
معامل الثبات = 7528
وهو ثبات مناسب ومدلوله االحصابً مقبول وكافً للقٌاس .
معامل الصدق الذاتً = الجزر التربٌعً لــ (ر)
حٌث ر = معامل الثبات
إذن معامل الصدق الذاتً = الجزر التربٌعً لــ 8329 = 7528
ب  /مجتمع الدراسة ٌ :تكون مجتمع الدراسة فً االستبانة الخبراء والكادٌمٌٌن فً صناعة
الفٌلم الوثابقً فً الجامعات والقنوات الفضابٌة السودانٌة وشركات االنتاج الخاصة  ،وشملت
االستبانة الذكور واإلناث .باإلضافة إلى المإهل العلمٌو الخبرات العملٌة .
ج  /عٌنة الدراسة  :اجرى الباحث دراسته المٌدانٌة على عٌنة من الخبراء واألكادٌمٌٌن بلػ
عددهم  21مبحوثا ً كان عدد الذكور واإلناث ٌشكبلن نسبة  %13و  %41على الترٌب (جدول
رقم .)0
وكان توزٌع المبحوثٌن حسب المإهل الجامعً  %71وفوق الجامعً ( %41جدول
رقم . )5
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مرفق االستبانة فً جزبٌة المبلحق .

وكان توزٌع المبحوثٌن بحسب العمر بنسبة  %45لمن هم دون  59عاما ً  ،و %41لمن
هم بٌن  31-41عاما ً و %45لمن هم بٌن  21-30عاما ً (جدول رقم .)4
أما توزٌع المبحوثٌن حسب الخبرة فقد كانت نسبة من هم اقل من  2سنوات ، %01
ونسبة من كانت خبرتهم بٌن  01-1سنوات ، %31بٌنما كانت نسبة من هم اكثر من  00سنة
(. %33جدول رقم .)3
أما توزٌعهم بحسب الحلة االجتماعٌة فقد كان المتزوجون بنسبة  %41والع ّزاب بنسبة
(. %23جدول رقم )1
ّ
وتلخص الجداول 01،9،8،7،1و  00عبلقات المبحوثٌن بحسب (الجنس والمإهل ) ( ،الجنس
والحالة االجتماعٌة ) ( ،العمر والمإهل ) ( ،العمر والحالة االجتماعٌة ) ( ،الخبرة والمإهل )
وحسب (العمر والخبرة ).

جذول رلم  .1 :روزيع انمجحوثيه ثحست انىوع .
انزكرار
انىوع

انىسجخ انمئويخ

ركش

32

64%

أَثٗ

18

36%

انًدًٕع

50

100%

جذول رلم  .2 :روزيع انمجحوثيه ثحست انمؤهم ( جبمعي  ،فوق انجبمعي ) .
انىسجخ انمئويخ
انزكرار
انمؤهم
70%
35
خايعٙ
30%
15
فٕق اندايعٙ
100%
50
انًدًٕع

جذول رلم  .3 :روزيع انمجحوثيه ثحست انعمر
انزكرار
انعمر
16
59فألم
18
40-30
16
50-41
50
انًدًٕع

انىسجخ انمئويخ
32%
36%
32%
100%

جذول رلم  .4 :روزيع انمجحوثيه ثحست انخجرح .
انزكرار
انخجرح
8
2عُٕاخ فألم
20
10_ 6
22
00عُح فأكثش
50
انًدًٕع

انىسجخ انمئويخ
16%
40%
44%
100%

جذول رلم  .5 :روزيع انمجحوثيه ثحست انحبنخ اإلجزمبعيخ .
انىسجخ انمئويخ
انزكرار
انحبنخ االجزمبعيخ
36%
23
يرضٔج
54%
27
أعضب
100%
50
انًدًٕع

جذول رلم  .6 :روزيع انمجحوثيه ثحست انىوع وانمؤهم .
انمؤهم

انمجموع

جبمعي

فوق انجبمعي

ركر

22

10

32

أوثي

13

5

18

انمجمـــــــــــــــــــــــوع

35

15

50

انىوع

جذول رلم  .7 :روزيع انمجحوثيه ثحست انىوع وانحبنخ االجزمبعيخ
انحبنخ االجزمبعيخ

.
انمجموع

مزسوج

أعسة

ركر

19

13

32

أوثي

4

14

18

انمجمـــــــــــــــــــــــوع

23

27

50

انىوع

جذول رلم  .8 :روزيع انمجحوثيه ثحست انعمر وانمؤهم .
انمؤهم
29سىخ فألم
40-30
50-41
انعمر
انمجمـــــــــــــــــــــــوع

جبمعي

فوق انجبمعي

15
16
4
35

1
2
12
15

جذول رلم  .9 :روزيع انمجحوثيه ثحست انعمر وانحبنخ االجزمبعيخ
انحبنخ االجزمبعيخ
29سىخ فألم
40-30
50-41
انعمر
انمجمـــــــــــــــــــــــوع

مزسوج

أعسة

3
10
10
23

13
8
6
27

انمجموع
16
18
16
50

.
انمجموع
16
18
16
50

جذول رلم  .11 :روزيع انمجحوثيه ثحست انخجرح وانمؤهم .
انمؤهم
2عُٕاخ فألم
10_ 6
00عُح فأكثش
انخجرح
انمجمـــــــــــــــــــــــوع

جبمعي

فوق انجبمعي

6
17
12
35

2
3
10
15

انمجموع
8
20
22
50

جذول رلم  .11 :روزيع انمجحوثيه ثحست انخجرح وانحبنخ االجزمبعيخ .
انحبنخ االجزمبعيخ
انمجموع
2عُٕاخ فألم
10_ 6
00عُح فأكثش
انخجرح
انمجمـــــــــــــــــــــــوع

مزسوج

أعسة

4
6
13
23

4
14
9
27

8
20
22
50

جذول رلم  .12 :روزيع انمجحوثيه ثحست انحبنخ االجزمبعيخ و انمؤهم .
انمؤهم
انمجموع
مزسوج
أعسة
انحبنخ االجزمبعيخ
انمجمـــــــــــــــــــــــوع

جبمعي

فوق انجبمعي

14
21
35

9
6
15

جذول رلم  .13 :روزيع انمجحوثيه ثحست انعمر وانخجرح .
انخــــــــــــــــــــــــــجرح
2فألم
50_41
10_6
3
10
3
59فألم
7
7
4
40-30
12
3
1
50-41
انعمر
انمجمـــــــــــــــــــــــوع

8

20

22

23
27
50

انمجموع
16
18
16
50

د /أدوات الدراسة :
لقد تم التحلٌل االحصابً لبلستبانة عبر برنامج ()Spss
وبرنامج ال ( ) SPSSأو" ) (Statistical Package for social sciencesالحزم اإلحصابٌة
للعلوم االجتماعٌة"  ،وهو عبارة عن حزم حاسوبٌة متكاملة إلدخال البٌانات وتحلٌلها.
وٌستخدم عادة فً جمٌع البحوث العلمٌة التً تشتمل على العدٌد من البٌانات الرقمٌة وال
ٌقتصر على البحوث االجتماعٌة فقط بالرؼم من أنه أنشؤ أصبل ً لهذا الؽرض ،ولكن اشتماله
على معظم االختبارات اإلحصابٌة ( تقرٌبًا ) وقدرته الفابقة فً معالجة البٌانات وتوافقه مع
معظم البرمجٌات المشهورة جعل منه أداة فاعلة لتحلٌل شتى أنواع البحوث العلمٌة. 76
كما تم اختبار (ت) فً تحلٌل الجداول وكذلك اختبار (دنكن)
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http://abdelwahabgouda.ahlamontada.com/t11-topic

ثانٌا ً  :النتائج األولٌة لالستبانة :
جذول رلم  . 14 :اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي محور مبدح انفيهم
ثحست انىوع.

انمزغيّر

انمزوسط انحسبثي
أوثي
ركر

انفكرح

1.69

1.89

*

انمحزوى

2.38

2

***

انسيىبريو

2.44

2.5

غ.و

انمعهومبد

2.19

2.67

*

من خالل الجدول رقم  14اتضح اآلتً :
 /0فروقات معنوٌة بنسة  %2بٌن اإلجابات عن الفكرة .
 /5فروقات معنوٌة بنسبة  %120بٌن اإلجابات عن المحتوى .
 /4فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن السٌنارٌو .
 /3فروقات معنوٌة بنسة  %2بٌن اإلجابات عن المعلومات .

77

(غ  .م  :ؼٌر معنوي ) – (* معنوي بنسبة  ***( - ) %2معنوي بنسبة )%120

درجخ انمعىويخ

77

جذول رلم  .15:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي فىون انزصوير
ثحست انىوع.
انمزوسط انحسبثي
78
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
أوثي
ركر
حركخ انكبميرا

2.28

2.22

*

أوواع انهمطبد

2.25

2.67

غ.و

زوايب انزصوير

2.25

2.67

*

إضبءح انصورح

2.63

2.94

*

من خالل الجدول رقم  15اتضح االتً :
 /0فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن حركة الكامٌرا .
 /5فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن أنواع اللقطات .
 /4فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن زواٌا التصوٌر.
 /3فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن إضاءة الصورة .

( 78غ  .م  :ؼٌر معنوي )– (* معنوي بنسبة .) %2

جذول رلم  .16:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي انعمهيبد انفىيخ
ثحست انىوع.
انمزوسط انحسبثي
79
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
أوثي
ركر

انمووزبج

2.34

2.39

*

انمكسبج

2.5

2.5

*

انجرافيك

3.22

2.44

*

اإلخراج

2.34

2.39

غ.و

من خالل الجدول رقم  16اتضح االتً :
 /0فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن المونتاج .
 /5فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن المكساج.
 /4فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن الجرافٌك.
 /3فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن اإلخراج .

79

(غ  .م  :ؼٌر معنوي )– (* معنوي بنسبة .) %2

جذول رلم  .17:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي انمؤثراد
انصوريخ ثحست انىوع .
انمزوسط انحسبثي
80
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
أوثي
ركر

انزعهيك

2

2.44

غ.و

انموسيمي

2.66

2.61

غ.و

انمؤثراد

2.63

2.44

غ.و

انصمذ

3.06

2.56

غ.و

من خبلل الجدول رقم  07ظهرت فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات المتعلقة بالمإثرات
الصوتٌة .

80

(غ  .م  :ؼٌر معنوي ).

جذول رلم  . 18 :اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي محور مبدح انفيهم
ثحست انحبنخ اإلجزمبعيخ .

انمزغيّر

انفكرح
انمحزوى
انسيىبريو
انمعهومبد

انمزوسط انحسبثي
مزسوج
أعسة
1.57
1.93
2.17
2.3
2.43
2.48
2.13
2.56

من خالل الجدول رقم  18اتضح االتً :
 /0فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن الفكرة .
 /5فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن المحتوى.
 /4فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن السٌنارٌو.
 /3فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن المعلومات .

81

(غ  .م  :ؼٌر معنوي )– (* معنوي بنسبة .) %2

درجخ انمعىويخ
غ.و
*
*
غ.و

81

جذول رلم  .19:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي فىون انزصوير
ثحست انحبنخ االجزمبعيخ .
انمزوسط انحسبثي
82
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
مزسوج
اعسة
*
2.22
2.3
حركخ انكبميرا
غ.و
2.43
2.37
أوواع انهمطبد
*
2.21
2.56
زوايب انزصوير
**
2.57
2.89
إضبءح انصورح
من خالل الجدول رقم  19اتضح االتً :
 /0فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن حركة الكامٌرا.
 /5فروقات ؼٌرمعنوٌة بٌن اإلجابات عن أنواع اللقطات .
 /4فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن زواٌا التصوٌر.
 /3فروقات معنوٌة بنسبة  %0بٌن اإلجابات عن إضاءة الصورة .

82

(غ  .م  :ؼٌر معنوي )– (* معنوي بنسبة  **( -) %2معنوي بنسبة )%0

جذول رلم  .21:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي انعمهيبد انفىيخ
ثحست انحبنخ االجزمبعيخ .
انمزوسط انحسبثي
83
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
مزسوج
اعسة
غ.و
2.22
2.48
انمووزبج
غ.و
2.61
2.41
انمكسبج
غ.و
3.3
2.63
انجرافيك
غ.و
2.43
2.3
اإلخراج
من خبلل الجدول رقم  51ظهرت فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات المتعلقة بالعملٌات الفنٌة
حسب الحالة االجتماعٌة .

83

(غ  .م  :ؼٌر معنوي )

جذول رلم  .21:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي انمؤثراد
انصوريخ ثحست انحبنخ االجزمبعيخ .
انمزوسط انحسبثي
84
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
مزسوج
أعسة
غ.و
1.96
2.33
انزعهيك
**
2.74
2.56
انموسيمي
*
2.65
2.48
انمؤثراد
**
3
2.78
انصمذ
من خالل الجدول رقم  21اتضح االتً :
 /0فروقات ؼٌرمعنوٌة بٌن اإلجابات عن التعلٌق .
 /5فروقات معنوٌة بنسبة  %0بٌن اإلجابات عن الموسٌقى .
 /4فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن المإثرات .
 /3فروقات معنوٌة بنسبة  %0بٌن اإلجابات عن الصمت .

84

(غ  .م  :ؼٌر معنوي )– (* معنوي بنسبة  **( -) %2معنوي بنسبة .)%0

جذول رلم  . 22 :اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي محزوى انفيهم
ثحست انمؤهم .

انمزغيّر

انفكرح
انمحزوى
انسيىبريو
انمعهومبد

انمزوسط انحسبثي
فوق انجبمعي
جبمعي
1.47
1.89
2
2.34
2.13
2.6
2.27
2.4

درجخ انمعىويخ
غ.و
غ.و
غ.و
غ.و

من خبلل الجدول رقم  51ظهرت فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات المتعلقة بمادة الفٌلم
حسب الحالة المإهل .

85

(غ  .م  :ؼٌر معنوي ).

85

جذول رلم  .23:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي فىون انزصوير
ثحست انمؤهم .
انمزوسط انحسبثي
86
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
فوق انجبمعي
جبمعي
*
2.27
2.26
حركخ انكبميرا
غ.و
2.2
2.49
أوواع انهمطبد
غ.و
2.47
2.37
زوايب انزصوير
*
2.53
2.83
إضبءح انصورح

من خالل الجدول رقم  23اتضح االتً :
 /0فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن حركة الكامٌرا.
 /5فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن أنواع اللقطات .
 /4فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن أنواع زواٌا التصوٌر.
 /3فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن إضاءة الصورة .

86

(غ  .م  :ؼٌر معنوي )– (* معنوي بنسبة .) %2

جذول رلم  .24:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي انعمهيبد انفىيخ
ثحست انمؤهم.
انمزوسط انحسبثي
87
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
فوق انجبمعي
جبمعي
غ.و
1.87
2.57
انمووزبج
غ.و
2.47
2.51
انمكسبج
غ.و
2.73
3.03
انجرافيك
غ.و
1.93
2.54
اإلخراج

من خبلل الجدول رقم  53ظهرت فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات المتعلقة بالعملٌات الفنٌة
بحسب المإهل .

87

(غ  .م  :ؼٌر معنوي ).

جذول رلم  .25:اخزجبر د نذراسخ انفرولبد انمعىويخ ثيه اجبثبد انمجحوثيه عهي انمؤثراد
انصوريخ ثحست انمؤهم .
انمزوسط انحسبثي
88
درجخ انمعىويخ
انمزغيّر
فوق انجبمعي
جبمعي
غ.و
2
2.23
انزعهيك
*
2.6
2.66
انموسيمي
غ.و
2.47
2.6
انمؤثراد
غ.و
2.47
3.06
انصمذ

من خالل الجدول رقم  25اتضح االتً :
 /0فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن التعلٌق .
 /5فروقات معنوٌة بنسبة  %2بٌن اإلجابات عن الموسٌقى .
 /4فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن المإثرات.
 /3فروقات ؼٌر معنوٌة بٌن اإلجابات عن الصمت.

88

(غ  .م  :ؼٌر معنوي )– (* معنوي بنسبة .) %2

خذأل لٛاط يرٕعظ اإلخاتاخ ٔانُرٛدح انُٓائٛح :
فٌما ٌلً جداول توضح إجابات المبحوثٌن على محاور الفٌلم المختلفة وتبٌّن التكرار لكل محور
ونسبته المبوٌة والنتٌجة النهابٌة وأدناه توضٌح المقٌاس المعتمد لحساب المتوسط والنتٌجة
النهابٌة :
توضٌح مقٌاس لٌكارت الخماسً:
مه  ٣إني ٣..١
مه  ٣..١إني ٩..١
مه  ٩..١إني ١.١١
مه  ١..١إني ..٣١
مه  ..٩١إني .

ممزبز
جيذ جذا
جيذ
مزوسط
ضعيف

المبحث الثالث  :النتائج والتوصٌات
أوالً  :نتائج البحث :
توصل الباحث من خبلل هذه الدراسة إلى أن الفٌلم الوثابقً له أسس ومعاٌٌر تعارؾ
منتجوه علٌها منذ بداٌاته وحتى ٌومنا هذا وتتطورت مع التطور الحادث فً مجاالت االنتاج
التلفزٌونً المختلفة  ،وهذه األسس نابعة من االدوار التً ٌقوم بها الفٌلم الوثابقً واألنواع التً
ٌظهر فٌها حتى ٌقوم الفٌلم بإٌصال رسالته لجمهور المشاهدٌن  ،ومن النتابج التً توصل إلٌها
الباحث من خبلل البحث :
 /0ظهر الفٌلم الوثابقً مع بداٌات السٌنما عام 0892م وٌقصد به (نوع من األفبلم ؼٌر
الروابٌة ال ٌعتمد على القصة والخٌال بل تتخذ مادته من واقع الحٌاة سواء أكان ذلك بنقل
األحداث مباشرة كما جرت فً الواقع أم عن طرٌق إعادة تكوٌن وتعدٌل هذاالواقع بشكل قرٌب
من الحقٌقة الواقعٌة).
ٌ /5تسم الفٌلم الوثابقً بقدر كبٌر من الموضوعٌة والحٌادٌة العتماده على الواقع ،
وٌوثق لبلحداث وٌربط بٌن الماضً والحضور وٌستطٌع أن ٌقوم بؤدوار فً التوثٌق والدعاٌة
والتعلٌم والتدرٌب والتعرٌؾ بالدول ومنجزاتها وامكاناتها وثقافاتها .
ٌ /4ظهر الفٌلم الوثابقً عبر عدة أنواع منها األفبلم التً تتناول قضاٌا المجتمع العامة
ومنها اإلرشادٌة والتعلٌمٌة والتدرٌبٌة واألفبلم التارٌخٌة وأفبلم السٌرة الذاتٌة وافبلم الدعاٌة
السٌاسٌة .
 /3تمر عملٌة إنتاج الفٌلم الوثابقً بعدة خطوات ٌمكن إجمالها بماقبل التصوٌر وما بعده
 ،أما قبل التصوٌر فتتمثل فً إختٌار الفكرة (الموضوع ) ووضع التصور األولً له وجمع
المعلومات عنه ومعاٌنة مواقع التصوٌر ،ثم تؤتً مرحلة التصوٌر ثم إعداد السٌنارٌو وتسجٌل

التعلٌق ثم تاتً مرحلة العملٌات الفنٌة والتً تشمل المونتاج والمكساج والجرافٌك وتتم كل هذه
المراحل تحت إشراؾ مخرج العمل .
 /2تحكً فكرة فٌلم ( سلطان القبٌلة ) عن الهٌكل اإلداري للقبٌلة من أعبلها إلى أدناها
والتً تسمى باإلدارة األهلٌة بالسودان  ،وهً قابمة على أن سلطان القبٌلة أو ناظرها او
أمٌرها هو المحور الربٌسً أو الشخصٌة األساسٌة فً الفٌلم وهً التً تقود األحداث من بداٌة
الفٌلم ؼلى وسطه ونهاٌته.
 / 1اتبع مخرج الفٌلم أسلوب الدراما الوثابقٌة ممتزجة بالواقعٌة الجمالٌة والتً هً
تجمٌل الواقع فً بعض المشاهد  ،والواقعٌة كانت تكمن فً الدٌكور ،والمشاهد كانت تبدو
حقٌقة وهً شخصٌات حقٌقة لكن كانت فً شكل دراما وبنفس شخصٌات المجتمع الحقٌقٌة ،
وشمل الفٌلم مشاهد حقٌقٌة لمحكمة لسلطان القبٌلة لمشاكل الرعاة وتم إعادة تصوٌرها بطرٌقة
درامٌة وبعض الشخصٌات تم تلقٌنهم الحوار وترتٌب الدخول والخروج والجلوس بما ٌتواءم
مع اللقطات المراد تصوٌرها وهذه هً الدراما الوثابقٌة .
 /7أوضح التحلٌل اإلحصائً الستبانات البحث االتً :
أ /فً محور مادة الفٌلم حصلت الفكرة على أعلى تقدٌر (ممتاز) من متوسط إجابات
جمٌع المبحوثٌن بٌنما حصل المحتوى والسٌنارٌو والمعلومات على تقدٌر (جٌد جدا) من
متوسط إجابات جمٌع المبحوثٌن وهذا ٌشٌر إلى جهد كبٌر بذله فرٌق إعداد الفٌلم وٌستند إلى
خلفٌة معرفٌة وخبرة فً اإلعداد للعمل التلفزٌونً .
ب /تصوٌر الفٌلم فً حركة الكامٌرا وأنواع اللقطات وزواٌا التصوٌر حصل على
نتٌجة (جٌد جدا ) من متوسط إجابات جمٌع المبحوثٌن بٌنما إضاءة الفٌلم حصلت على (جٌد)
 ،وإن كانت لم ترتفع لمستوى فنون التصوٌر إال أن المإشر العام ٌدل على خبرة فرٌق
التصوٌر وتجوٌده .

ج /العملٌات الفنٌة فً الفٌلم ( المونتاج  ،المكساج واإلخراج ) حصلت على نتٌجة (جٌد
جدا ) من متوسط إجابات جمٌع المبحوثٌن  ،وحصل الجرافٌك على نتٌجة ( جٌد ) وهذا ٌرجع
إلى قلة استخدام الجرافٌك فً الفٌلم خاصة فً مواضع كان ٌمكن استخدامه فٌه كالخرط
وتوزٌه مواقع القبابل المتناولة فً الفٌلم علٌها ن وتوضٌح هٌكل القبٌلة  .والعملٌات الفنٌة
بصورة مجملة تشٌر إلى تمرس وخبرة فً اإلنتاج التلفزٌونً من فرٌق العمل.
د /المإثرات الصوتٌة فً الفٌلم حصل ( التعلٌق والمإثرات ) على نتٌجة (جٌد جدا) من
متوسط إجابات جمٌع المبحوثٌن  ،بٌنما حصل ( الموسٌقى والصمت ) على نتٌجة ( جٌد ) فً
المتوسط  ،وٌعطً هذا مإشر عام على حسن استخدام المإثرات الصوتٌة فً فٌلم ( سلطان
القبٌلة ) .
 /8مسٌ رة الفٌلم الوثابقً تبدو فً بداٌاتها رؼم ما ٌمتلكه السودان من إمكانات طبٌعٌة
وبشرٌة تإهله إلنتاج العدٌد من األفبلم التً ٌمكن أن تجد مكانها بٌن القنوات والمهرجانات
المتخصصة فً األفبلم الوثابقً  ،رؼم أن هناك بعض الجهود واإلشراقات فً السنوات
األخٌرة التً تمثلت فً عدد من األفبلم حازت على جوابز فً مهرجانات إقلٌمٌة .
 /9تتمثل الصعوبات التً تتعترض مسٌرة الفٌلم الوثابقً فً السودان فً ضعؾ
التموٌل وارتفاع تكلفة االنتاج وقلة الوعً بؤهمٌتها وعدم رعاٌة المبدعٌن وصانعً الفٌلم
الوثابقً وضعؾ اهتمام التلفزٌونات المحلٌة بانتاج الفٌلم الوثابقً وقلة الكوادر المنتجة
وضعؾ مقومات االنتاج إضافة إلى عدم وجود كلٌات متخصصة فً الفٌلم الوثابقً .

ثانٌا ً :التوصٌات :
بدا للباحث من خبلل هذه الدراسة وإفادات المستطلعٌن فً استبانة البحث من الخبراء
واألكادٌمٌٌن الحاجة لتفعٌل عدد من التوصٌات لل‘رتقاء بالفٌلم الوثابقً استشعاراً لدوره
وأهمٌته  ،وٌمكن إجمال التوصٌات فً اآلتً :

 /0تشجٌع الدراسات البحثٌة المنهجٌة فً الفٌلم الوثابقً.
 /5المزٌد من اهتمام الدولة وشركات االنتاج باألفبلم الوثابقٌة وإنشاء موسسات خاصة
تضم أصحاب الخبرات .
 /4إنشاء قنوات تلفزٌونة متخصصة فً األفبلم الوثابقٌة .
 /3االهتمام بإ قامة الورش والدورات التدرٌبة فً الفٌلم الوثابقً والتً ٌمكن أن ترفع
من درجة الوعً باهمٌته واألدوار التً ٌمكن أن ٌقوم بها  ،إضافة إلى تؤهٌل الراؼبٌن فً
خوض تجارب األفبلم الوثابقٌة وتشجٌعهم .
 /2تنظٌم مهرجانات ومسابقات خاصة باألفبلم الوثابقٌة والتً ٌمكن أن تبرز أفكار
ومواهب جدٌدة .
 /1إنشاء كلٌات أو أقسام متخصصة بكلٌات اإلعبلم فً الفٌلم الوثابقً .

المصادر والمراجع
 -0القرآن الكرٌم .
 -5اإلمام أبوعٌسى محمد بن عٌسى الترمذي  ،الجامع الصحٌح وهو سنن الترمذي .
 -4أشرؾ فهمً خوخة  ،األسس الفنٌة لكتابة السٌنارٌو واإلخراج التلفزٌونً  ،ط
" ( ، "0دار المعرفة الجامعٌة )
 -3آفرٌكان فوكس لئلنتاج اإلعبلمً  ،حصاد اإلحتراؾ الوثابقً ( ،الخرطوم :
5104م )

 -2أٌمن عبد الحلٌم نصار  ،إعداد البرامج الوثابقٌة ( ،عمان  :دار المناهج للنشر
والتوزٌع 5117،م )
 -1األرقم الجٌبلنً  ،المدخل إلى صناعة األفبلم الوثابقٌة  ،ط " ( ، "0الخرطوم :
شركة مطابع السودان للعملة 5119 ،م)
 -7باترٌشا اوفدرها ٌدي  ،الفٌلم الوثابقً – مقدمة قصٌرة جدا  ،ط " ( ، "0القاهرة :
كلمات عربٌة للترجمة والنشر5104 ،م)
 -8توماس سكادت  ،الشعور باللحظة ودراما الفٌلم الوثابقً  ،ط " ( ، "0الدوحة :
مركز الجزٌرة اإلعبلمً للتدرٌب والتطوٌر 5101 ،م )
 -9عبد الدابم عمر الحسن  ،إنتاج البرامج التلفزٌونٌة  ( ،القاهرة  :دار القومٌة العربٌة
 ،بدون تارٌخ)
 -01عبد الخالق محمد علً فن اإلخراج التلفزٌونً واإلذاعً ( بٌروت  :دار المحجة
البٌضاء 0340هـ 5101 -م )
 -00علً عزٌز ببلل  ،الفٌلم التسجٌلً التلفزٌونً من الفكرة الى الشاشة  ( ،دمشق
 :الهٌبة العامة السورٌة للكتاب 5104 ،م )
 -05سمٌر محمد حسن  ،بحوث االعبلم  (،القاهرة  :عالم الكتب 0999 ،م )

 -04زٌاد علً محمود  ،القواعد المنهجٌة والتربوٌة لبناء االستبٌان  (،ؼزة  :أبناء
الجراح 5101 ،م )
 -03محمود سامً عطا هللا  ،الفٌلم التسجٌلً ( ،القاهرة  :الهٌبة المصرٌة العامة
للكتاب 0992 ،م )
 -02محمد نبٌل طلب  ،األفبلم الوثابقٌة والبرامج التسجٌلٌة  ،ط " ( ، "0القاهرة :
الدار العربٌة للنشر والتوزٌع 5119 ،م)

 -01محمد جمعة ؼباشً  ،كٌؾ تعد برنامجا تلفزٌونٌا؟  ،ط "( "0الجٌزة  :دار
الفاروق 5118 ،م)
 -07منى سعٌد الحدٌدي  ،سلوى إمام علً

 ،أسس الفٌلم التسجٌلً اتجاهاته

ولستخدلماته فً السٌنما والتلفزٌون  ،ط " ( ، "0القاهرة  :دار الفكر العربً ،
5113م)
 -08هاربرت زٌتل  ،المرجع فً االنتاج التلفزٌونً

الرسائل الجامعٌة
 -09أم هانً أبوصباح ،فاعلٌة الوسابط المتعددة فً إنتاج برامج التلفزٌون ( ،رسالة
دكتوراة ؼٌر منشورة ).
 -51النور الكارس  ،الفٌلم الوثابقً ودوره فً تعزٌز الهوٌة الثقافٌة دراسة تطبٌقٌة
على سلسلة الطابر الطوّ اؾ  ،رسالة دكتوراة " ؼٌر منشورة " ( أم درمان  :جامعة
أم درمان االسبلمٌة  ،كلٌة اإلعبلم 5119 ،م ).
 -50هبة ربٌع سٌد أحمد  ،إنتاج البرامج الوثابقٌة فً تلفزٌون السودان بالتطبٌق على
برنامج "أسماء فً حٌاتنا "  ،رسالة ماجستٌر " ؼٌر منشورة " ( أم درمان  :جامعة
أم درمان اإلسبلمٌة  ،كلٌة اإلعبلم 0355 ،هـ 5110 -م ).

المواقع على شبكة االنترنت :
 /0 -55الموسوعة الحرة ( وٌكبٌدٌا ) http://ar.wikipedia.org
 /5 -54موقع معجم المعانً مادة أس ومعٌار http://www.almaany.com
 /4 -53موقع صحٌفة  01أكتوبر المصرٌة
http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3022474
 -52موقع الدكتور عبد الوهاب جودة
http://abdelwahabgouda.ahlamontada.com/t11-topic

الدورٌات :
 / 0 -51محمود سامً عطا هللا  ،مقال بعنوان االنتاج الوثابقً فً التلفزٌونات
العربٌة  ،مجلة اإلذاعات العربٌة العدد الثالث 5114م .
 /5 -57فرج شوشان  ،مقال بعنوان مسؤلة بٌن قوسٌن فً النهوض بالوثابقٌات
العربٌة  ،مجلة اإلذاعات العربٌة العدد الثالث 5113م.
 /4 -58صبلح الدٌن الفاضل  ،مجلة اإلذاعات العربٌة  ،عدد .5101 /4

المقابالت :
 -59مقابلة مع مخرج الفٌلم محمود عبد هللا محمود بمقر الشركة بالخرطوم بتارٌخ
السبت  55نوفمبر 5103م الساعة  4432ظهرا.

فهرس الجداول
رقم الجدول

عنوان الجدول

رقم الصفحة

0

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انُٕع

34

5

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انًإْم ( خايع ، ٙفٕق اندايع) ٙ

33

4

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انعًش

33

3

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انخثشج

32

2

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انحانح اإلخرًاعٛح

32

1

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة اندُظ ٔانًإْم

31

7

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة اندُظ ٔانحانح االخرًاعٛح

31

8

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انعًش ٔانًإْم

37

9

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انعًش ٔانحانح االخرًاعٛح

37

01

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انخثشج ٔانًإْم .

38

00

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انخثشج ٔانحانح االخرًاعٛح

38

05

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انحانح االخرًاعٛح ٔ انًإْم

39

04

ذٕصٚع انًثحٕث ٍٛتحغة انعًش ٔانخثشج

39

03

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

20

يحٕس يادج انفٛهى تحغة انُٕع
02

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

25

فٌُٕ انرصٕٚشتحغة انُٕع
01

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ
انعًهٛاخ انفُٛح تحغة انُٕع

24

07

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

23

انًإثشاخ انصٕذٛح تحغة انُٕع
08

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

22

يحٕس يادج انفٛهى تحغة انحانح االخرًاعٛح
09

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

21

فٌُٕ انرصٕٚش تحغة انحانح االخرًاعٛح
51

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

27

انعًهٛاخ انفُٛح تحغة انحانح االخرًاعٛح
50

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

28

انًإثشاخ انصٕذٛح تحغة انحانح االخرًاعٛح
55

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

29

يحرٕٖ انفٛهى تحغة انًإْم
54

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

11

فٌُٕ انرصٕٚش تحغة انًإْم
53

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

10

انعًهٛاخ انفُٛح تحغة انًإْم
52

اخرثاس خ نذساعح انفشٔلاخ انًعُٕٚح ت ٍٛاخاتاخ انًثحٕث ٍٛعهٗ

15

انًإثشاخ تحغة انًإْم
51

جدول ٌوضح إجابات المبحوثٌن على محور مادة الفٌلم

13

57

جدول ٌوضح إجابات المبحوثٌن على فنون التصوٌر

12

58

جدول ٌوضح إجابات المبحوثٌن على العملٌات الفنٌة

11

59

جدول ٌوضح إجابات المبحوثٌن على المإثرات الصوتٌة

17

المالحق

بسم هللا الرحمن الرحٌم
خايعح انشتاط انٕطُٙ
كهٛح انذساعاخ انعهٛا  -لغى اإلعالو

صحٛفح اعرثاَح يٕخٓح ئنٗ أكاد ٔ ًٍٛٛٚخثشاء ف ٙصُاعح انفٛهى
انٕثائمٙ
المحترم

األخ الكرٌم

األخت الفضلى ....................................................................المحترمة
السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
هذه االستبانة فً إطار بحث تكمٌلً لنٌل درجة الماجستٌر بعنوان ( :أسس ومعاٌٌر
صناعة األفبلم الوثابقٌة ) " دراسة وصفٌة تحلٌلٌة بالتطبٌق على فٌلم  /سلطان القبٌلة "  ،من
إعداد الطالب  /عبد الحلٌم أحمد عمر من كلٌة الدراسات العلٌا – قسم اإلعبلم بجامعة الرباط
الوطنً .
نرجو كرٌم التعاون معنا بقراءة المحاور بدقة وبوضع عبلمة (

) امام ما تراه مناسبا

أو باإلجابة على األسبلة المباشرة وتقدٌم المقترحات المناسبة  ،مع العلم بؤن هذا االستبانة
ستستعمل ألؼراض البحث العلمً – فقط – وستعامل بسرٌة تامة .
ونشكركم مقدما ً على تعاونكم معنا وجزاكم هللا خٌراً .
الطالب  /عبد الحلٌم أحمد عمر
هاتؾ 1054110102 - 1905524727 :
E-mail: halim1776@gmail.com

5103م
اندضء األٔل  :انثٛاَاخ انشخصٛح :
)

 /0النوع  :ذكر (

)

أنثى (

 /5المإهل العلمً  :ثانوي ( ) جامعً ( )

فوق الجامعً (

)

 /4العمر  :أ  /أقل من  59عاما ً ( ) ب 31 -41 /ج 21 – 30 /د 21 /عاما فؤكثر .
 /4الخبرة فً مجال االنتاج التلفزٌونً :
أ /أقل من 2سنوات (

) ب/من  01-1سنوات ( ) ج /من  00سنة فؤكثر ( )

 /3الحالة االجتماعٌة  :أ /عازب ( ) ب /متزوج ( ) ج /مطلق ( ) د /أرمل (

اندضء انثاَ : ٙيحٕس يادج فٛهى ( عهطاٌ انمثٛهح ) :
أ
#

الموضوع

2

الفكرة

1

المحتوى

7

السٌنارٌو

8

المعلومات

ممتاز

ب

ج

د

هـ

جٌد جداً جٌد متوسط ضعٌف

)

اندضء انثانث  :فٌُٕ انرصٕٚش :
أ
#

الموضوع

9

حركة الكامٌرا

ممتاز

ب

ج

د

هـ

جٌد جداً جٌد متوسط ضعٌف

 01أنواع اللقطات
 00زواٌا التصوٌر
 05إضاءة الصورة
اندضء انشاتع  :انعًهٛاخ انفُٛح :
أ
#

الموضوع

ممتاز

ب

ج

د

هـ

جٌد جداً جٌد متوسط ضعٌف

 04المونتاج
 03المكساج
 02الجرافٌك
 01اإلخراج
اندضء انخايظ :انًإثشاخ انصٕذٛح :
أ
#

الموضوع

 07التعلٌق
 08الموسٌقى

ممتاز

ب

ج

د

هـ

جٌد جداً جٌد متوسط ضعٌف

 09المإثرات
 51الصمت
اندضء انغادط  :انرمٛٛى ٔ يغٛشج انفٛهى انٕثائم ٙتانغٕداٌ :
 /50كٌؾ تنظر لمسٌرة الفٌلم الوثابقً فً السودان ؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 /55ماهً الصعوبات والمشكبلت التً تواجه صناعة الفٌلم الوثابقً فً السودان :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................
 /54ماهً مقترحاتكم لتطوٌر انتاج األفبلم الوثابقٌة بالسودان :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

مع خالص الشكر والتقدٌر (الباحث )

نص فٌلم (سلطان القبٌلة ) :

انغٛشج انزاذٛح نهثاحث :
االسم :

