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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه  " 

  "أنيب

  صدق أهللا العظيم

  من سورة هود 88اآلية  



  شكر

  

  

جهوداتنا م نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل لیكون ثمرة 

 على كل ارشاداته القیمة "فرزولي مختار" فشكر خاص لالستاذ المشرف 

       وأیضا شكرا إلى من أنار الظلمة التي كانت تقف في طریقنا وشكرا

إلى جمیع من قاد مسیرتنا الدراسیة إلى طاقم شعبة علوم اإلعالم واإلتصال 

الذي غرس " جابر نصر الدین"  نائب عمید الكلیةإدارة وأساتذة وعلى رأسهم 

                                                    فینا بذرة التفائل في دربنا

 .كل الشكر والتقدیر



  

  

  .الحمد هللا رب العالمین الصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین

  :أهدي هذا العمل

إلى من كلت كّلت أنامله لیقدم لنا الحب واألمان والسعادة والحنان إلى من حصد األشواك عن 

  " .والدي العزیز" دربي لیمهد لي طریق العلم إلى القلب الكبیر 

الحب والحنان إلى رمز العطف وبلسم الشفاء إلى من أتعبها كلئ العناء إلى  إلى من منحتني

  ".والدتي الحبیبة الغالیة" القلب الناصح بالبیاض 

" إسحاق"و " معتز باهللا"إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي أخواي 

ي هذا لن انسى من خفف عني ألصل شكري وأقول إلى كل من قام بمساعدتي كوالیس عمل

التعب ولو بكلمات تردني للحیاة الذین أحببتهم وأحبوني صدیقاتي في الدراسة وزمالئي في 

  . العمل غلى كل من شجعني في رحلتي إلى التمیز والنجاح وٕالى احباء قلبي جمیعا
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 مقـدمـة

 

دة ــارف بین الشعوب، یبلغ أهمیة متزایـاع السیاحة وسیلة اتصال وتبادل ثقافي وتعـیعد قط

مجرد نشاط  والوتیرة في العدید من دول العالم حتى أصبحت تسمى بصناعة القرن، فهي ال تعد

تلعب دور بارزا في التنمیة  ترفیهي لألشخاص بل أصبحت تمثل صناعة تصدیریة قائمة بذاتها،

االقتصادیة كإحدى الرهانات األساسیة بین مختلف المتعاملین في هذا الشأن، هذا ما یفرض على 

هذه البلدان انفتاح على االستثمار الخاص المحلي إذ یتعین علیها تحسین أداء المتعاملین الخواص 

نجح، وهذا ما تسعى الجزائر و العمومیین بقصد اكتساب فرص تجاریة، ضمن تسویق سیاحي أ

وغ ـل بلـي به إلى المستوى الذي یكفـمؤخرا التبصیر له، و التوجه نحو هذا القطاع، لكي ترتق

األهداف المرجوة من تحقیقه، فثروات الجزائر الطبیعیة والبشریة تعد مخزون سیاحي یمتد عبر 

راء ـــالید التي تساهم في ثـون والتقنــالف انبـلم األثریة،إلى جـاـتلك المعإلى ن باإلضافة ـوع الوطـــرب

الصناعات التقلیدیة، التي ساعدت في انتشار ثقافات الشعوب وحضارات االمم، فالصناعات 

باعتبارها تراث ثقافي ،قبل السیاح من التقلیدیة والحرفیة هي من المنتجات السیاحیة األكثر طلبا

صحراء الجزائر الواسعة كوجهة سیاحیة حیث یعكس الطابع الحضاري، وهذا ما سنراه جلیا في 

فت من أجمل صحاري العالم، ونتوغل في هذه الدراسة من بوابتها الجمیلة وٕالى مقصد منطقة نص

مما . الواحات عروس الزیبان بسكرة، موقعها همزة وصل بین الشمال والجنوب معبرا سیاحیا هاما

المحلیة من مؤهالت وما تزخر به من روح  جعلها تسعى نحو تكییف الخامات التي توفرها البیئة

اإلبداع من خالل إبراز قدراتها في مجال الصناعات التقلیدیة وتنوعها الذي یثبت هویتها الوطنیة 

من  یرــالكث في الیة أن یبدعواـــفقد استطاع الحرفیون بمهاراتهم الیدویة والمخی ،وعمقها الحضاري

  ات التي توفرها البیئة المحلیة للتأكید على الهویة الثقافیة استنادا إلى الخام،احتیاجات المجتمع 

في زمن احتواء الثقافات وتمییع عناصرها،هي إطاللة على تنوع الصناعة التقلیدیة بوالیة بسكرة 

ولهذا سوف نتعرف . وضواحیها من خالل أدواتها ومنتجاتها و إبداعاتها في عالم المهن والحرف 

اآللیات المستخدمة في هي اوم.بسكرة كل قطاع الصناعة التقلیدیة بوالیةفي هذه الدراسة على هیا

 دعم وتطویر القطاع؟ 



  "" البطـــــــــــاقة الفنیـــــــــة"" 

  صناعات و ابداعات من عمق تراث الواحات... بسكرة : عنوان الروبرتاج 

  دقیقة 13: المدة الزمنیة للروبرتاج 

  مبــــاركــي شـهـلـة: إعداد الطالبة 

  للشـــاعر كرام سلیــــــــــم: قصیدة البدایة 

 للموسیقار العراقي منیر بشیر) rest(مقام الراست  :الموسیقى المرافقة للروبرتاج 

  مقطوعة محمد روان: موسیقى جینیریك البدایة و النهایة 

 format 1080i  comescope houte defintion sony) 1( :را المستعملة یالكام

 HDV 

 )2(   sony lcd_ dcr_ hc62    

  :البرنامج المستعمل في المونتاج 

Pinnacle  15  

  فرزولي مختار: تحت إشراف االستاذ 

  2014/2015: السنة الجامعیة 
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 ي ـــــــار المنهجـــــــــاالط : 

 نا له اسباب اختیار دیم عرض ملخص لموضوع الروبرتاج و في هذا الجانب نتطرق الى تق

المختار ففي هذا االطار نحدد فیه معالم هویة الموضوع  همیته و نوع الروبرتاجاو  واهدافه 

 في إعداد هذه الدراسةالمراد دراسته بشكل منهجي متسلسل حسب الخطوات المتبعة 
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  ) synopsisالسینوبسیس (ملخص موضوع الروبرتاج 

من  ،)من عمق تراث الواحات.... وٕابداعاتصناعات ..... بسكرة : (الروبرتاج بعنوان -

إعداد وتقدیم الطالبة مباركي شهلة، المشرف على الروبرتاج األستاذ فرزولي مختار، 

 ".روبرتاج"دقیقة، نوع اإلنتاج السمعي البصري  13مدة الروبرتاج 

 یلهذا الفن األصیعتبر حیها، اوضو ویتناول موضوع الصناعات التقلیدیة وتنوعها بمنطقة بسكرة 

كون في طي النسیان أو الزوال أردنا من خالل هذا یى ال نابع من عمق التراث المحلي،وحت

الروبرتاج إستدراج قیمة هذا التراث المادي ومنه یكون منبرا لإلستطالع، من خالله یتم الكشف 

زمان، ولهذا كان تركیزنا ینصب على جملة المنتجات الحرفیة التي ورثت لألجیال على ممر األ

لوالیات، ونقلنا من خاللها نشاطات وحرف وكل ماتختص وحدات التصنیع المتواجدة عبر ا ىعل

به من منتجات وصناعات، كماقمنا بتغطیات بعض من التظاهرات والمعارض وكان لنا لقاء 

     .على قطاع السیاحة والصناعة التقلیدیة بوالیة بسكرةمع بعض الحرفیین والمسؤولین القائمین 
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  :الموضوع ارـــــــــــاختیأسباب 

 األسباب الذاتیة: 

 الشخصي بهذا النوع من الفنون واالهتمامالمیول  -

 .الرغبة في إظهار ما یمیز خصوصیة المنطقة بمنتوجتها الحرفیة -

 .قلة األبحاث في مثل هذا النوع من الدراسة -

 األسباب الموضوعیة: 

 .ن مهارات اإلنسان الخالقة وهي القدرة على التصنیع واإلبداععالكشف  -

 .الصناعات التقلیدیة كموروث حضاريرصد قیمة  -

 .من تعلمهاوتمكین األجیال الجدیدة  استمراریتهاالمحافظة على  -

 .ر أحد عناصر الجذب السیاحيتتعب -

 .بهذا النوع من الروبرتاجات واالتصالعلوم اإلعالم  مكتبةإثراء  -
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  :داف الموضوع ــــــــــــــــــــــأه

 .المحلي وٕابراز تراث منطقة الزیبان ببسكرة إعادة إحیاء المنتوج -

والمشاریع الصغیرة المكملة للقطاع  االستثمارتسعى لتطویر النشاطات الحرفیة وتشجیع  -

 .السیاحي

 .الزائرین والوافدین من أجل تحقیق رضى الزبائن ورغباتمعرفة حاجات  -

المنتجات  قتناءالسائحین من أجل إقناعهم على اإلقبال للمخاطبة األمزجة المختلفة  -

 .المحلیة

الشباني بالممارسات  الوسطللتفكیر واإلبداع وتحسیس  متمیزةمستقبلیة  اتجاهاتإعطاء  -

 .والمحافظة على الذاكرة الحضاریة
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  أهمیة الموضوع

 اعيـــــار اإلجتمــافة المادیة إرتباطا باإلطـدیة من أوثق  عناصر الثقـــــــاعة التقلیــــــــالصن

فه اإلنسان في زمن الماضي ولكن إختلفت معالم لما خلج نتاواإلقتصادي ألي مجتمع فهي 

الصور اآلن إختالفا یكون كلیا مع تغیر الهیكل اإلجتماعي واإلقتصادي تغیرت الصناعات 

  .التقلیدیة وحلت محلها األدوات والمعدات الحدیثة

وجات نتن إختلفت بعض المایعیة ومع تغیر اإلطار العام لهذه الصناعات كانت نتیجة طب

التي تمارسها بحثا عن أعمال أكثر  ةسان عنها وأصبحت القلنوٕاندثرت فإنصرف اإلالتقلیدیة 

  .ربحا مادي بحیث ال تتوفر أجیال جدیدة على إحترافها وٕامتهانها

لتغطیة  ومن هنا تاتي أهمیة هذه الدراسات ودعمها بقالب فني صحفي وهو الروبرتاج

هذا التراث من الزوال بعد التطور الثقافي موضوع الصناعة التقلیدیة والحرص على حمایة 

  .العام

فهي مورث حضاري مر عبر عصور مضت إستوجب المحافظة علیه وتطویع التكنولوجیا 

الحدیثة لحمایتها له واإلستفادة من وسائل اإلتصال المختلفة للترویج لها، لكي تكون األدوات 

ة وتوظیفها ضمن دائرة النشاط ثیتكنولوجیة عامال مساعدا في الحفاظ على الصناعات التراال

 السیاحي، فالهدف من جوهر الدراسة هو كیفیة المحافظة علیها ووضع إستراتیجیات من طرف 

 تكفلهاالحكومة في دعم المشاریع للصناعات الصغیرة وتدعیمها بمشاریع الحكومة وقوانین 

  .لهالحمایة سبیل ا
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  : النوع الصحفي المختار

نوع الروبرتاج المختار هو روبرتاج سیاحي وهو تصنیف من ناحیة الموضوع حسب 

وبما أن موضوعنا حول الصناعات " مهارات الكتابة اإلعالمیة"مرجع عبد العالي رزاقي 

على  هو الذي یرتكز: حیث یعرف حسب المرجع بأنهالتقلیدیة فهو ینتمي للروبرتاج السیاحي 

  .األمكنة والمناطق والمنتجات السیاحیة وغیرها

ولهذا فإن هذا الموضوع یخص شق سیاحي حول والیة بسكرة وخاصیة المنتجات 

  .السیاحیة المتعلقة بها

أما عن نوع الروبرتاج من ناحیة الحجم الزمني فإعتمدنا على النوع المتوسط بحیث ال 

الروبرتاج السیاحي یعتمد على الوصف اكثر شیئ دقیقة نظرا لكون أن  13تزید مدته عن 

نسلط  لى تحلیل معمق ومطول فنحنعبطریقة جذابة ومشوقة في عناصره فهو لیس بحاجة 

الضوء على ما تتوفر به الوالیة من منتجات وصناعات مختلفة نابعة من التراث في مدة غیر 

والوحدات الحرفیة بشكل مطولة لكي ال نقع في ملل الموضوع بحیث نرصد مختلف األنشطة 

 .جذاب للجمهور المستهدف
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  الروبرتاجف بفن یالتعر 

 :الروبرتاج الصحفي-1

 : تعریف الروبرتاج لغة  )أ 

" او باألحرى المخبر  « REPORTER »ان كلمة الروبرتاج مشتقة من الفعل االنجلیزي 

بیان وصفي "لقد تم نقل هذه الكلمة الى اللغة العربیة باسم  "ارجاع الشيء الى مكانه أو اصله 

أي " جرتاالروب"ر في الممارسة الصحفیة هو لكن التوجه رسخ أكث" النقل الصحفي " أو" 

  .1االحتفاظ بنفس التسمیة األجنبیة

 :اج اصطالحاتتعریف الروبر   )ب 

فن هدفه ان یجعلك ترى وتسمع وتحس  "على أنه : " michchel voirol"یعرفه میشال فواریل 

بما سمعه وأحس به الصحفي نفسه، أنه النوع الذي تختاره حینما یكون الخبر ذا طابع 

فالصحفي المعد للروبرتاج یغیر حواسه لغیره، فهو ....... استعراضي ، حي متعدد الجوانب

  .2ممثل للقراء والمستمعین والمشاهدین الغائبین

 على خرین یعیشون الواقعة أو وصفا لحالة یكون األسلوب فیهافالروبرتاج هو جعل اآل -

درجة أهمیة المضمون ینتقي فیها الصحفي او المخبر عناصرها من المكان الذي جرت 

فیه الحادثة أثناء وقوعها أو من أفواه من شاهدوها مباشرة ویكتفي الصحفي فیها بالنقل 

ارما نفسه من اصدار تعلیق الموضوعي بشكل رائع وفاتن لما سمعه وشاهده ، ح

شخصي، الروبرتاج نوع شخصي مهمته االساسیة تصویر الحیاة االنسانیة وٕالقاء الضوء 

                                                           
  .129، مرجع سابق ذكره، ص اقتربات نظریة من األنواع الصحفیة: نصر الدین لعیاضي 1

  .67، ص 1991دلیل الكتابة الصحفیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: نور الدین بلیبل  2
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على العالقات اإلنسانیة، مع ربط ذلك كله بشكل غیر مباشر وبأسلوب یتمتع بقدر من 

 .الجمالیة والشفافیة

ي یعتمد علیها،یمكن أن تتم فهو في حد ذاته سلسلة من االشیاء الذاتیة وله بعض الركائز الذ

كتابته أو صیاغته بعدة طرق ألن بعض االشیاء تتطلب رؤیة خاصة من الصحفي حسب 

 .3الشخصیة وتكوینه المهني وتوجهاته السیاسیة وقناعته الذاتیة ثقافته

  :الروبرتاج المصور-2

الذي یقوم دائما على تصویر الحیاة االنسانیة وتقدیم صورة حیة  یعرف على انه الروبرتاج

بأسلوب جمیل، یعتمد على الصوت والصورة، كما یقوم على نقل كامل الحدث وبیئته إلى 

  .الجماهیر عن طریق الصوت والصورة

یعتبر الروبرتاج المصور كتسویة بین مقدرات الصورة وهي ایضا تسویة بین متطلبات الروبرتاج 

  .4ین الخصوصیة التكنولوجیة التلفزیونیة، تلك التسویة التي تحافظ فیها الواحدة على االخرىوب

  

  

  

  

  

  

                                                           

 عبد العالي رزاقي: التقاریر اإلعالمیة، ط1، دار الصباح الجدید، الجزائر، 2006، ص 102.
3
  

  .131، ص 1998، دار كنعان لدراسات والنشر، القاهرة، الصحافة والصحفي المعاصرمحمد دروبي،   4
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  :أنواع الروبرتاج المصور -

  :یمكن تقسیم الروبرتاج المصور إلى

یعتمد هذا النوع على الوصف وتوظیف النعت ویكون مفهوم : الروبرتاج الوصفي  ) أ

الترابط واالختالف أساسیین حیث یتجاوز التوقع المنطقي، أي یقدم الشيء للقارئ 

بشكله ولونه ورائحته وبجوهر وجوده بطریقة جذابة ومشوقة،وهو فعل منظم سواء 

باشر، من ناحیة المسار أو الموضوع ویعتمد على االسلوب المباشر وغیر م

حیث یسمح للصحف بتوظیف كلمات وأفكار بعض الشخصیات لصالح الوصف 

 .المقصود إلعطاء أبعاد لما یصفه قصد إحداث تكامل واالنتقال في الروبرتاج

یسمى بذلك نظرا لتعمق الصحفي في معالجة  ):المعمق(الروبرتاج التحلیلي  ) ب

عینة أو ظاهرة الحدث وعرض الواقع وتفسیره، حیث ینطلق الصحفي من واقعة م

تحت المالحظة المباشرة، ویحاول الصحفي تحلیل أسباب الظاهرة واستخالص 

النتائج وتقییم هذا النوع باإلمضاء الشخصي، أي یأخذ الشكل الذي یریده 

الصحفي ویعطي التفسیرات الخاصة والمتباینة عن اآلخرین، أثناء اإلجابة عن 

 .5لخاص في التعلیق علیهماذا؟ كما یأخذ األسلوب المحقق ا: السؤال

  ویقسم الروبرتاج المصور حسب مدته الزمنیة إلى،

 دقیقة 13هو الروبرتاج الذي التزید مدته عن : الروبرتاج القصیر )1

 .دقیقة 26هو الذي یستغرق : الروبرتاج المتوسط )2

  .دقیقة 52یستغرق هذا النوع : الروبرتاج المطول )3

  

                                                           
 محمد دروبي: المرجع السابق، ص 213.

5
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  :خصائص الروبرتاج -

أنه الیعتمد على إبداء الرأي الواضح المكشوف إزاء األحداث والوقائع،  من خصائص الروبرتاج

بل یتركز بدرجة أكبر على الوصف، ویجب أن یتوفر على لغة مبسطة، فهي ال تخلو من 

  .العنصر الدرامي والعاطفي حتى إثارة اهتمام المشاهد

ة صائبة قصیرة لغة الروبرتاج هي لغة الحیاة الیومیة المرافقة، كلمات ملموسة وعلمی -

،تحافظ على إیقاعها، وجمیلة من إستشهادات بأقوال من لهم عالقة بالحدث أو الصیغة 

 . 6للتعبیر عن حالتهم الفكریة والروحیة

الروبرتاج ال یقدم براهین ملموسة ولكنه یجعل الجمهور یشعر ویمیل إلى الجانب  -

 .اإلنساني دون اإلفراط في إفراز العاطفة

المیول إلى اللغة األدبیة ومزجها مع اللغة اإلعالمیة، بغیة إعطاء میزة للروبرتاج عن  -

 . 7"التحقیق و التقریر" غیره 

الروبرتاج یترك الصحفي یقوم بدور المشاهد المفضل الذي یعیره حواس للجمهور  -

 .ویجعله یعیش معاشه 

اء والفعال ویتطلب قدر كبیر الروبرتاج یتضمن جانبا ذاتیا بكل تأكید وبعدا نقدیا لألشی -

 .8من الصرامة في نقل االخبار وعناصرها

 

 

 

 

                                                           
6
  .73، ص 1995ر، الجزائ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1، طدلیل الكتابة الصحفیة: نور الدین سیفي  

7
  .144، ص مرجع سبق ذكرهالتفاریر اإلعالمیة، : عبد العالي رزاقي  

8
  .140، ص مرجع سبق ذكرهنصر الدین لعیاضة،   
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  :  أنواع الروبرتاج -

هناك العدید من التقسیمات والتصنیفات یجمع بینهم أن الروبرتاج نوع إخباري یقوم على 

  النقل و الوصف 

  الروبرتاج المباشر والغیر مباشر وینقسم إلى: التصنیف األول

فالروبرتاج المباشر هو ذلك الروبرتاج اآلني حول " یرتبط بالحدیث:" المباشرالروبرتاج -1

حدث آني مثل عقد مؤتمر صحفي، على أن یكون موضوعه یتركز على النقل و 

 .الوصف، كأن یصف مثال أجواء الزیادة أو ظروف عقد مؤتمر

بالحدث وهو روبرتاج غیر آني وغیر مرتبط : "یرتبط بالموضوع:"روبرتاج غیر مباشر-2

، .....مثل الروبرتاج الذي تدور مواضیعه حول العالقات اإلنسانیة، اإلجتماعیة، البیئیة،

ویسمى أیضا باالستطالع ألن الصحفي یقوم باستطالع ظاهرة ما أو مكان معین، 

 .9وعادة ما یكون هذا النوع أطول من حیث الحجم الزمني

 

  

  

 

 

 

 

                                                           
  40، ص 2004، دار هومة للنشر، الجزائر، 1، طالصحفي الناجح: محمد لعقاب 9
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  " حسب طبیعة الموضوع: "التصنیف الثاني

  :لروبرتاجات تبعا لطبیعة الموضوع منهالنجد في هذا التصنیف عدة أنواع 

یدور حول القضایا السیاسیة واألحداث والوقائع التي لها عالقة  :روبرتاج السیاسي -

 .رهاب وغیرهابالسیاسة مثل االمن واإل

البطالة، یرتبط موضمونه بالمواضیع اإلجتماعیة كالطفولة، المرأة،  :روبرتاج إجتماعي -

 .المخدرات، التشرد وغیرها

یدور حول المواضیع الثقافیة كالمطالعة، التتردد على المكتبات،  :روبرتاج ثقافي -

 .الملتقیات الفكریة، استطالع جمهور المثقفین حول القضایا الثقافیة

وهو روبرتاج الذي یتركز على االمكنة والمناطق والمنتجات السیاحیة  :روبرتاج سیاحي -

 .اوغیره

یع ـــــــحاكم والقضایا المختلفة خاصة تلك المواضــویرتبط عادة بالم :روبرتاج قضائي -

 .االجتماعیة

یتعلق بالمواضیع الریاضیة كاستطالع المنشآت وجمهور الریاضیین  :روبرتاج ریاضي -

 .وكل األمور المتعلقة بالریاضة

في المناطق الساخنة  وهو نوع هام من انواع الروبرتجات، فهو یدور  :روبرتاج حربي -

هذا في مثل الحروب والثورات والنزاعات المسلحة والحروب االهلیة وغیرها وقد یشترط 

لصحفي تدریب خاص من الناحیة البدنیة، وفي كیفیة لجات أن یكون تاالنوع من الروبر 

االت ـــــــــالضروریة في حور ـــــــــسلحین وغیرها من االمـــــــــــامل مع المــــــــــالرقابة وكیفیة التع

 .10الحروب

 

                                                           
 .89، 88، ص 2008للنشر، الجزائر،، دار هومة 1، طمهارات الكتابة اإلعالمیة: عبد العالي رزاقي 10
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   :بنیة الروبرتاج -

إنه أكثر كماال وتفصیال من الخبر الصحفي . إن الروبرتاج یبنى كقصة، كشكل من السرد

د عن بناء أي اواع الصحفیة لذا فإن بنیته ال تحویستوعب األسلوب الشخصي أكثر من األن

  :ونجد فیه 11سرد

وهو الواجهة أو نقطة البدء للقارء أو المستمع أو المشاهد فالكثیر منهم یلتقي : العنوان -

بقراءة أو إستمتع أو مشاهدة العنوان دون متابعة النص، و یتحول العنوان من إعالن 

عن سلعة إلى سلعة في حد ذاته، وذلك بحكم نفوذه القویة والمكانة التي یحلها في عالم 

 .12الصحافة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .148، ص مرجع سبق ذكرهنصر الدین لعیاضي،  11

 11،10، ص  1982، االتحاد العام للصحفیین العرب، بیروت، 1، طالعنوان الصحفي: فتحي خلیل12
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تخضع أیضا لإلبداع الصحفي وتعتبر المدخل التمهیدي للحدیث عن  :المقدمة -

 : الموضوع أو تحدید عناصر المكان، أهم المقدمات الصالحة للروبرتاج

 .التمهید للموضوع بالطریقة التي یراها الصحفي: مقدمة تمهیدیة  )أ 

 .یحدد فیها الصحفي مكان الروبرتاج كموقع مدینة مثال :مقدمة تحدید المكان  )ب 

 .إلخ..... اإلنتحار التشرد: أي تحدید موضوع الروبرتاج مثل :مة تحدید الموقعمقد  )ج 

في الروبرتاج یعني بتقدیم السیاق الواقعي أو السیاق المعیشي خارج مكاتب  :الجسم -

التحریر في زمان ومكان واحد، یبنیه الروبرتاج على حدث واقعي أو ظاهرة ویعني 

 .13ألحاسیس المرتبطة بالحدث أو الظاهرةالصحفي فیه بالوصف  والتعبیر ونقل ا

الموضوع، نوع الروبرتاج، : وتخضع خاتمة الروبرتاج إلى جملة من المتغیرات :الخاتمة -

 أسلوب الصحفي، المدة الزمنیة الممنوحة له، أو المسافة التي تخصص له في الصحیفة 

 روبرتاجه قبل بدایة إن الصحفي التلفزیوني الذي یملك خبرة مهنیة یقوم بالتقطیع التقني ل

. التصویر، ألنه هدف الروبرتاج یتضح أكثر بعد تجمیع المعلومات على موضوعه

 .           الشيء ذاته یقال على الروبرتاج المكتوب

فبعد اإللقاء بالواقع بشكل مباشر، تنضج بنیة الروبرتاج في ذهن الصحلفي فیصبح على 

 .14الورق، ثم یعید صیاغتها وتنقیحها

                                                           
  .112، 111، مرجع سبق ذكره، ص  مهارات الكتایة اإلعالمیة:عبد العالي رزاق 13

 149، 148، ص مرجع سبق ذكره: نصر الدین لعیاضي14
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 طار النظري اإل 

في هذا االطار نسعى لتقدیم محاور رئیسیة للتعریف بموضوعنا حیث نتطرق الى 

التعریف بالصناعة التقلیدیة و انواع الصناعات التقلیدیة المعتمد علیها في والیة بسكرة 

لیات المستخدمة في دعم و تطویر اآلو االمكانیات التي تتوفر علیها في هذا القطاع و 

  یدیة هیاكل قطاع الصناعة التقل

تعتبر هذه المحاور كدعامة نظریة و كدلیل ارشادي نضع فیه ارضیة للتعریف 

بالصناعة التقلیدیة بوالیة بسكرة و ابراز ما تتمیز به من منتوجات حرفیة تفعل النشاط 

 .السیاحي من خاللها
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الدول التراث الحضاري من مقومات االمم ودعامة قیمها حاضرا ومستقبال فلقد سعت 

ات ـــــــادي والمعنوي الذي یشخص ویثمن هویة ثقافــه المـــلم للحفاظ على تراثـواألمم في العا

مبتغانا من هذه الدراسة هو إحیاء تراث منطقة الزیبان إذ یعد مخزون ثقافي متنوع . الشعوب

المزج بین  یعكس نمط العیش فیها ما یجعلنا نؤمن بحتمیة اإلنسان فیها ماهو إال حرفي إستطاع

  .ه في توفیر الشروط الضروریة لحیاتهیمة یدو ذكاءه ونع

والیوم أصبحت الصناعات التقلیدیة والحرف من بین القطاعات اإلستراتیجیة الهامة في 

  :الوطن فسنحاول في هذا اإلطار أن نخصص أربع عناصر رئیسیة

I. التعریف بالصناعة التقلیدیة. 

II. ة بسكرةنماذج من الصناعات التقلیدیة بوالی. 

III. اإلمكانیات التي یتوفر علیها القطاع. 

IV. إستراتیجیات تطویر قطاع الصناعة التقلیدیة بالوالیة.  
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  تحدید المفاهیم: 

األعمال التي یزاولها الصناع مستخدمین في ذلك مهاراتهم الیدویة دون : الصناعة التقلیدیة

  .اإلعتماد على اآلالت

  .ه أو بمعاونة أفراد عائلته أو عدد محدود من المساعدینویتولى صانع العمل الیدوي بنفس

العمل الذي یزاوله الفرد ویستلزم آلدائه توفر مؤهالت خاصة تكتسب بعد القضاء عدة : الحرفة

  .سنوات في تلفي التعلیم والخبرة الالزمة

  .1مجموعة النماذج التي یتلقاها الفرد من الجماعات المختلفة التي هو عضو فیها :التراث

التقلید هو ما أنتقل إلى اإلنسان في آبائه ومعلمیه ومجتمعه من " ورد في المنجد  :التقالید

  .2العقائد والعادات والعلوم واألعمال

هي السمات الممیزة لطابع الفرد أو الجماعة تتصل بماهیتهم وبالمعاني ذات  :الهویة الثقافیة

القومیة، األصل، الطبقة االجتماعیة، : للهویةالمصادر الرئیسیة الداللة العمیقة لوجودهم ومن 

  .3واالسم هو من معالم هویة الفرد كما أن التسمیة مهمة جدا لهویة الجماعة

  

  

  

                                                           

، مجموعة أساتذة علم اإلجتماع، بإشراف محمد جوهري، المجلس المفاهیم والصطلحات األنتربولوجیة: شارلوت سیمورسمیث 1 

  .688، ص 1998األعلى للثقافة، 

  .p://www.khyma.comhtt -الوسیط على الخط-وصطلحات ومدلوالت  -التراث الشعبي: صالح زیادنة 2  

 .766، ص 2005، بیروت، لبنان، 4، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طعلم اإلجتماع: أنطوني غندر3
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I. التعریف بالصناعة التقلیدیة  

قسمت منظمة األمم ":   unido" تعریف منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة  -

 :ا وفقا للسوق المستهدف كما یليلحرف الیدویة إلى أربعة أقسام وهذالمتحدة ا

هي التي تعتبر منتجاتها عن الخصائص العرقیة والتراث : الحرف التقلیدیة الجمیلة-1

التقلیدي حیث تكون ذات طابع فرید من نوعه، تنتج بالوحدة وتصنف ضمن األعمال 

الفنیة كما تعرض منتوجاتها في المتاحف والمعارض الفنیة ویتم شراءها من قبل 

 .مع اآلثارمحبي ج

وهي حرف تستخدم أسالیب تقلیدیة وتكون منتوجاتها مصنوعة : الحرف التقلیدیة-2

یدویا باستعمال مواد أولیة تقلیدیة وتكنولوجیة، الفرق بینهما وبین الحرف التقلیدیة 

الجمیلة هي أن الحرفیین یلجئون إلى المساعدة من طرف المصممین لمساعدتهم 

السوق مع ضمان ظهور الخصائص العرقیة  على ضبط المنتج حسب متطلبات

 .والخلفیة التاریخیة والمحافظة علیها، یمكن أن تنتج بكمیات كبیرة

تكون منتجاتها مصنوعة تقلیدیا ومكیفة حسب احتیاجاتها وأذواق  :الحرف التجاریة-3

السوق وبدرجة عالیة اتجاه الموضة وتخصص للمشترین األجانب، تنتج بكمیات 

عدد وأنواع وسائل وأكبر تعرض في المتاجر المخصصة "  كبیرة وباستخدام

 .والمحالت التجاریة

وتخص كل نماذج الصناعة التقلیدیة المعاد إنتاجها بواسطة آالت  :الحرف المصنعة-4

 .1أتوماتیكیة، تنتج بأحجام أكبر وقد ال یلزم المنتجون لها بالطابع التقلیدي للمنتج

  

   

                                                           

 1  Unido, creative inatustries and micro and smile scale enterprise development a contribution 

to poverty, viennd Austria,200, p p 29 ;30. 
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  في الجزائر  تعریف الصناعة التقلیدیة والحرف

اعة ـــــــالمحدد للقواعد التي تحكم الصن 10/01/1996المؤرخ في  96-01بصدور االمر رقم 

التقلیدیة والحرف والنصوص التطبیقیة لها، أصبح هناك تعریف واضح وصریح لهذا القطاع من 

  :من هذا االمر ان 5، نصت المادة الممارس النشاطخالل 

التقلیدیة والحرف هي كل نشاط أو أداء خدمة یطغى علیها العمل الیدوي وتمارس  الصناعة "

بصفة رئیسیة ودائمة، في شكل مستقر أو متنقل أو معرضي، و بكیفیة فردیة أو ضمن تعاونیة 

  ."1للصناعة التقلیدیة والحرف أو مقاولة للصناعة التقلیدیة والحرف

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                           
،الجزائر،الصادرة في 03،الجریدة الرسمیة رقم 1996جانفي10المؤرخ في  96-01االمانة العامة للحكومة،االمر رقم 1

 .4،ص14/01/1996
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II.  بوالیة بسكرةنماذج من الصناعات التقلیدیة 

تشتهر والیة بسكرة بصناعات تقلیدیة عدیدة أهمها صناعة الخزف، الفخار والحلي التقلیدیة، 

كل هذه الحرف .... كما تعرف صناعات أخرى مثل األلبسة الصوفیة، صناعة الجلود والحدادة

توجد عبر الوالیة . الروح اإلبداعیة لدى سكانها وغیرها تعكس التقالید العریقة لبسكرة وٕاتساع

مركز : أربع وحدات للصناعة التقلیدیة تمثل نواة الصناعة التقلیدیة الموسعة عبر الوالیة وهي

بسیدي خالد ووحدة الخزف "الفتح"الصناعة للزرابي والطرز ببسكرة المدینة، وحدة الغزل والنسیج 

تشهد هذه الحرف والصناعات عدة ". القنطرة"ف والفخار ووحدة الخز " مشونش"والفخار التقلیدي 

المحلیة للسیاحة،  نمعارض تقلیدیة یشارك فیها حرفیون، وحدات الصناعة التقلیدیة والدواوی

وبعد هذا كنافذة من نوافذ التي تعرض التقالید العریقة المتعددة لمنطقة الزیبان، ومن أهم المواد 

لشعر، الوبر، الجلود، مشتقات النخیل، الرمل المخصص إلنتاج نجد الصوف، ا: األولیة بالوالیة

  .....1الزجاج التقلیدي، الطین، الجبس

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

    ،"أرشیف السیاحة العربیة مدینة بسكرة"، منتدر ستار تایمزوش، عمار بك  1  

 www.Star times.com   22:57على الساعة  23/1/2012تاریخ النشر   
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 1:،الجدول رقم 1dérivés du palmier dattierمشتقات النخیل -1

 2:الجدول رقم ،المنتوجات األخرى-2

                                                           

صناعات وحرف، دلیل مشتقات النخیل، غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف لبسكرة، دار علي ابن زید للطباعة والنشر،  1،2

  .1،12، ص ص 2012بسكرة، 

 Production de l’alcool chirurgical  صناعة الكحول الجراحي

  Production de vinaigre  صناعة الخل

  Production de fil chirurgical  صناعة الخیط الجراحي

  Production de sirof de dates  التمرصناعة عصیر 

  Production d’huibe de dates  صناعة زیت التمر

  Production de sucre liqude  صناعة السكر السائل

  Production d’aliments de bétails  صناعة غذاء األنعام

  Production de faerine de dates  صناعة فرینة التمر الغذائي

   Production de café décaféiné  الخالیة من الكافیینصناعة القهوة 

  Production de dates alimentaires  صناعة التمر الغذائي

  Production la confiture de dates  معجون التمر

  Production dumiel de dates  عسل التمر

  Production du rob  )الرب(خالصة التمر

  Production de la crème de peau  صناعة كریمة الجلد

   Production de la pate dates  )الغرس(صناعة عخیة التمر

  La levare de dattes  خمیرة التمر

  La van  الساللة

  La sculpture sur  النحت على الكرناف

  Production du bois compressé  صناعة اللوح المضغوط

  Production du compost biologique  السماد العضوي البیولوجي

  Production du poier  صناعة الورق
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III. اإلمكانیات التي یتوفر علیها القطاع 

تمكن  أنشأت غرفة بسكرة أروقة الصناعات التقلیدیة الفنیة، :أروقة الصناعات التقلیدیة -1

الغرفة من ترقیة مشاطات الصناعة التقلیدیة الفنیة والمساهمة في مختلف الصالونات، 

 .كما تعتبر فضاء للحرفیین لعرض منتوجاتهم 

وتظم إدارة وقاعات للعرض وورشات للحرف الفنیة ومحالت  :دار الصناعة التقلیدیة -2

 .بیع

 :المراكز التي تقدم تكوین في فروع الصناعة التقلیدیة-3

 3:الجدول رقم 

  إختصاصات الصناعة التقلیدیة  مركز التكوین المهني

  صناعة األلبسة الصوفیة  مركز فضیلة سعدان - 

 مركز فضیلة سعدان - 

 مركز سیدي عقبة - 

 مركز زریبة الوادي - 

 مركز أوالد جالل - 

  مركز سیدي خالد - 

  

  

  الطرز

  حلویات  مركز أحمد قطیاني - 
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 :وحدات الصناعة التقلیدیة-4

 4:رقمالجدول 

  مالحظات  عدد العمال  اإلنتاج  الموقع  المؤسسة

  قطاع عام  39  ألف وحدة سنویة 500  بلدیة القنطرة  وحدة الفخار التفلیدي

قطاع خاص   10  ألف وحدة سنویة 20  بلدیة مشونش  وحدة الفخار التقلیدي

  )تنازل العمال(

خاص قطاع   34  كلغ سنویا 50.000  بلدیة سیدي خالد  وحدة الغزل والنسیج 

  )تنازل العمال(

مركز الصناعات 

  )زریبة(التقلیدیة

 copstep  10  سنویا 2م190  بلدیة بسكرة

 :النشاطات األساسیة في مجال الصناعات التقلیدیة-5

  5:الجدول رقم

  المناطق المشهورة بها  النشاطات

  كامل تراب الوالیة  الزرابي

  كامل تراب الوالیة  الخیاطة التقلیدیة

  مشونش-لغروس-الدوسن-بسكرة  البرنوس

  كامل التراب الوطني  الحنبل

  الحوش-سیدي خالد-أوالد جالل-بسكر  القشابیة

  زریبة الوادي-سیدي عقبة -بسكرة  الطرز التقلیدي

  مشونش-القنطرة  الفخار التقلیدي

  عین زعطوط-خنقة سیدي ناجي-مشونش-بسكرة  الحلي التقلیدي
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  كامل تراب الوالیة   )أحذیة تقلیدیة(صناعة الجلود

  كامل تراب الوالیة  منتوجات سعف النخیل

  عین زعطوط -مشونش  )زربیة من شعر الماعز"التلیس

  رأس المیعاد-البسباس-الدوسن-سیدي خالد-الحوش  صناعة الفلیج

 :المواد األولیة المتوفرة بالوالیة-6

 6:الجدول رقم

  المنطقة المتواجدة بها  المادة األولیة

  )شط ملغیغ(الفیض  - لوطایة  الملحمناجم 

  .أمزیرعة-"دروع"شتمة -الدوسن -أوالد جالل -الشعیبة  مناجم الجبس

 -لوطایة -أوالد جالل -مشونش -جمورة - برانیس  مناجم الطین

  خنقة سیدي ناجي

 -برانیس -لوطایة -فوغالة -الحاجب -بسكرة  مناجم الكلس

  القنطرة -مشونش

  .مزیرعة -مشونش  مناجم الفوسفات

صناعة الزجاج، مواد "مناجم الرمل

  'البناء، خرسات الطرق

  .خنقة سیدي ناجي -بسكرة

  "األطلس -نقرین"خنقة سیدي ناجي   "البترول"مناجم الطاقة

  ةلوطای  مناجم الكبریت

  .سیدي خالد -دائرتي أوالد جالل  شعر الماعز -الوبر - الصوف
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IV.  التقلیدیة بالوالیةإستراتیجیات تطویر قطاع الصناعة: 

من ضمن اإلستراتیجیات المسطرة من طرف الدولة تم إعتماد نظام اإلنتاج المحلي بوالیة 

المحلیة األساسیة  الثروةبسكرة من خالل نشاط مشتقات النخیل بإعتبار النخیل ومشتقاتها

لمهام التي تزخر بها الوالیة، ولقد تم وضع خطة عمل خاصة بهذا النظام تم فیها إبراز ا

واألهداف وكذا الخطوات العلمیة لتجسید نظام اإلنتاج المحلي ومشتقات النخیل بوالیة بسكرة 

  .بما في ذلك أهم الهیئات القائمة على هذا النظام

ویرتبط مفهوم نظام اإلنتاج المحلي، بفكرة التعاون والتنسیق بین عناصر السلسلة المختلفة 

  .في مقابل النظرة التقلیدیة للصناعة

طة غالبا بالتنسیق والتعاون بین المتنافسین والمطالبة الدائمة بالدعم والحمایة بوالمرت

  .الحكومیة

  :األهداف المنتظرة من نظام اإلنتاج المحلي لمشتقات النخیل لوالیة بسكرة

  :تتمثل األهداف المراد تحقیقها من نظام اإلنتاج المحلي لمشتقات النخیل فیما یلي

 :مشتقات النخیل من خاللدراسة نشاط  -

 تثمینه في الصناعات التحویلیة. 

 السعي من اجل إدماج نشاطات مشتقات النخیل في التكوین المهني. 

 تحسین نوعیة وجودة تطویر نشاط مشتقات النخیل. 

 :خلق فرص عمل في مجال مشتقات النخیل من خالل -

 توجیه الشباب لهذا النشاط. 

  لیدیة خالل صندوق دعم وترقیة الصناعات التقدعم نشاطات مشتقات النخیل من

لدعم في توجیه الشباب ومنحهم وتاطیرهم في النشاطات إضافة إلى تفعیل دور هیئات ا

 .المهنیة كالتسویق
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  (CANAC ,ANSEJ,ANGEM,FOND DE ZAKET)ودعمهم مادیا من خالل 

  :غرار هذه المؤسسات نجد ایضا ىوعل

 : مدیریة التجارة لوالیة بسكرة -

  تنظیم أیام تحسیسیة تخص الجودة والنوعیة وتنظیم المهن والحرف. 

 التنسیق والتشاور فیما یخص إجراءات الوسم والتعلیب والتسویق. 

 - الزیبان–غرفة التجارة والصناعة  -

 إقتراح افكار تسویقیة. 

 الدعوة لتنشیط المعارض والصالونات. 

 : ALGEXالوكالة الوطنیة لتنمیة التجارة الخارجیة  -

 الدعوى لتنشیط المعارض والصالونات المحلیة والدولیة. 

 المشاركة في البرامج المتعددة من طرف الوكالة. 

 المشاركة في الدورات التكوینیة التي تنظمها الوكالة. 

 :التحسیس عبر مختلف وسائل اإلعالم -

ف من خالل الحمالت اإلعالمیة التي تقوم بها غرفة الصناعات التقلیدیة والحرف للتعر 

                             .1بالمنتوجات المصنعة

 

 

 

 

                                                           
  2014بسكرة "  c.a.mنظام اإلنتاج المحلي " دلیل دار الصناعة التقلیدیة والحرف لبسكرة   1
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 المستوى الكلي....                                                                     

                                                                

    ى األوسطالمستو ..                                                                          

      

                                                                                    

 وى الجزئيستالم....... 

                                                                         

 p.p.lالشكل یوضح طبیعة عمل نظام اإلنتاج المحلي 
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  االطار التطبیقي 

إعداد الروبرتاج ومن خالله ینظم ثالث في هذا الجانب نرصد مختلف جوانب مراحل  -

 :خطوات أساسیة وهي

 .وهي مرحلة ما قبل التصویر: الخطوة األولى -1

 .الخطوة الثانیة وهي مرحلة التصویر -2

 .وهي مرحلة ما بعد التصویر: الثالثة الخطوة -3

إلى كل من هذه المراحل بدءا من التعریف بكل مرحلة منها ونقوم بتفصیل كل ما تم  وسنتطرق

  . في سبیل إنجاز هذا الروبرتاج هإعداد
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  مراحل ما قبل التصویر: الخطوة األولى

 التعریف بهذه المرحلة-1

 التوثیق: 

هي مرحلة اإلعداد للعمل بحیث أن الصحفي هنا یقوم بجمع ما إستطاع من وثائق وأرشیف 

ومعلومات وٕاستجوابات لألشخاص الذین لهم عالقة بالموضوع المعالج هذا إن لم یكن الصحفي 

مختصا أما إن كان مختصا فإن نظرة سریعة على ملف الموضوع تكفیه وتساعده لإلعداد لهذا 

  .1یضع خطة عمل ینتقل إثرها إلى المرحلة التي تلیهاالعمل وبعد ذلك 

 المصادر والمراجع المتعددة في الروبرتاج: 

لقد إعتمدنا في هذا الروبرتاج على معلومات تم الحصول علیها من بعض الكتب المتعلقة 

 بالتراث الصحراوي ، ودلیل الصناعة التقلیدیة لغرفة الصناعة والحرف لبسكرة، ومواقع إلكترونیة

تحوي على بعض المعلومات في صفحاتها بخصوص النشاط السیاحي للوالیة عبر مدیریة 

باإلضافة إلى " دار الصناعة الحرفیة" ARTISENAT و السیاحة للوالیة والغرفة الصناعیة

بعض المعلومات مشتقاة من المطویات الخاصة بالمؤسسة الحرفیة، وأیضا من خالل مقابالت 

السیاحة والصناعة التقلیدیة وٕاستجوابات مع مدیري الوحدات  مع المسؤولین على قطاع

الصناعیة والحرفیین من خالل الورشات والمعارض كما أنه تم اإلطالع على بعض الفیدیوهات 

 الخاصة بالروبرتاجات السیاحیة من هذا النوع خاصة بالصناعات التقلیدیة وفیدیوهات خاصة

  .معنیة بالتراث الثقافيببعض التظاهرات والنشاطات الثقافیة ال

  

  

                                                           

 1 max bottonsM la commumication par l’image, série nathan, , edition silvie ogée, France ; 1990 page 

134. 
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 الشخصیات المستهدفة بالموضوع: 

 .مدیر السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة بسكرة -

 .مدیر غرفة الصناعة التقلیدیة والحرف للوالیة -

 .رؤساء الوحدات الحرفیة -

 .الحرفیین -

 .جات التقلیدیةتبائعي المن -

قمنا بتسجیل عناوین مقراتهم وٕاقتناء لشخصیات الفاعلة في إثراء موضوعنا لوهنا بعد تحدیدنا 

أرقام هواتفهم لكي یكون فیه إتصال شخصي یساهم في تسهیل طلب اإلدالء ببعض المصادر 

ع أو إجراء مقابالت وٕاستجوبات مع الشخصیات والمعلومات أو إحصاءات تفید الموضو 

  .المیتهدفة

 سیناریو الروبرتاج: 

ل لمعاني الصور بإستخدام الكلمات التي السیناریو هو تسجی: التعریف بهذه المرحلة -

یمكن ترجمتها فیما بعد إلى إنطباعات مصورة بواسطة الكامیرا والمخرج، وعلى ذلك فإن 

السیناریو بالرغم من إعتماده على الكلمة في كتاباته فإنه ینشأ من الصورة أوال فهو عبارة 

ورة والصوت وتقدم عن خطة وصفیة تفصیلیة مكتوبة في تسلسل یجمع بین كل من الص

مرئي وفصائل السیناریو  -إلى المخرج الذي یقوم بتنفیذها وتحویلها إلى واقع سمعي

 :تتمثل في شرائح رئیسیة وهي

 األفالم ذات الصبغة الموضوعیة. 

 األفالم ذات الصبغة الروائیة. 

 2األفالم ذات الصبغة الذاتیة أو الجمالیة. 

                                                           
، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،  "األسس الفنیة لكتابة السبناریو واإلخراج التلفزیوني"أشرف فهمي خوخة،   2

  .115،116، ص ص، 2011اإلسكندریة، مصر 
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 تهالصبغة الموضوعیة وتتحكم في كتاب وفي موضوعنا نخص بالذكر السیناریو ذات 

 انطلقناصبغة جمالیة وذاتیة ألنها تخاطب الموضوع وتمزج احساس الذات والذي 

منه دمج موضوع الروبرتاج بین واقع الوحدات والحرفیة واإلحساس الفني اإلبداعي 

 وضعنا بناءالذي نحاول إبرازه من خالل سیناریو الموضوع وبالتالي نكون قد 

 : و الروبرتاج بالشكل التاليسیناری

عبارة عن صورة سیاحیة ومناظر طبیعیة ومعالم تاریخیة عن  :مدخل الروبرتاج -1

 .افتتاحیة فنیة اتمدینة بسكرة مرفقة بأبیات شعریة كلم

 .وبعدها یتم تقدیم الروبرتاج وٕابراز فكرة الموضوع المطروحة :بدایة الجینریك  -2

 .التعریف بالمنتجات التقلیدیة لوالیة بسكرة :تقریر اولي -3

  7:الجدول رقم

  الزمن  الصوتیــــــــــــــــــــــــــات  المكان  مرئیــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  :1المشهد

مدخل یعرف بالمنطقة وٕاسم  -

  الوحدة

مدخل وحدة 

الفخار لمنطقة 

  مشونش

موسیقى مصاحبة +1تعلیق

  والمؤسسةتعریف بالمنطقة 

  خارجي/ نهار

  :2مشهد

التعریف بالمرحلة األولى  -

  "الطین"إستخراج المادة األولیة 

مكان 

اإلستخراج 

  قرب الوحدة

قطع إلى الحرفي + تعلیق

  للشرح

  خارجي/نهار

  : 3مشهد

التعریف بالمرحلة الثانیة لتكوین  -

  عجینة من المادة األولیة

ورشة خاصة 

بالخلط 

والضغط 

  العالي

قطع للحرفي  +تعلیق 

+ للتفصیل في المرحلة

  .ضجیج اآلالت

  داخلي/ نهار

  :4المشهد

صنع النماذج التعریف بمرحلة 

  لمنتوجات الفخار

ورشة اإلنتاج 

  وصنع النماذج

  يداخل/ نهار  ضجیج اآلالت+ تعلیق
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  : 5المشهد

الحدیث عن مرحلة تجفیف 

  المنتجات الفخاریة

غرفة خاصة 

  بالتجفیف

  داخلي /نهار  موسیقى+ تعلیق

  :6المشهد

اإلتجاه نحو الفرن وهي مرحلة 

  طهي الفخار

  داخلي/نهار  موسیقى+ تعلیق  غرفة المحرقة

  : 7المشهد

مرحلة التزیین ووضع الزخارف 

  على المنتوجات

ورشة النقوش 

  والرسم

  داخلي/ نهار  موسیقى+ تعلیق

  : 8المشهد

مرحلة الطالء وٕارجاء المنتوج 

  للطهي مرة ثانیة

وسط بهو 

  الوحدة

شرح من قبل حرفي + تعلیق

  الوحدة

  داخلي/ نهار

  

  : 9المشهد

  طلبات الزبائن للمنتوج

  داخلي/ نهار  حدیث الحرفي  المخزن

  :10المشه

مشهد للمنتوجات الفخاریة في قاعة 

  العرض

قاعة العرض 

  والبیع

  .داخلي/ نهار  موسیقى+ تعلیق

  8:،    الجدول رقم وحدة الفخار بالقنطرة: المكان  

  : 11المشهد

+ منظر طبیعي لمنطقة القنطرة

  منظر عام لوحدة القنطرة

مدخل ألروقة 

  الفخار القنطرة

  خارجي/ نهار  موسیقى+ تعلیق

  :12المشهد 

مشهد لعمال الوحدة حسب 

  نشاطاتهم في الورشات

  .داخلي/ نهار  موسیقى+ تعلیق  ورشات الوحدة 
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  :13المشهد

  صورة لقاعة العرض النهائي

التجاري المحل 

  بالوحدة

+ قطع للحرفي+ تعلیق

  متنوع بموسیقى مرافقة

  .داخلي/ نهار

  9:، الجدول رقممركز الصناعة التقلیدیة بمدینة بسكرة: المكان

  الزمان  صوتیات  المكان  مرئیـــــــــــــــــــــــــــــــــات

  :14المشهد

منظر عام لمدخل مركز الصناعة 

  التقلیدیة بمدینة بسكرة

مركز مدخل 

ة عالصنا

  التقلیدیة بسكرة

  .خارجي/نهار  فقةاموسیقى مر + تعلیق

  :15المشهد

رواق لورشات مركز الصناعة 

  التقلیدیة

رواق مركز 

الصناعة 

  التقلیدیة

  داخلي/ نهار  موسیقى مرافقة+ تعلیق

  : 16المشهد

صورة لورشة التطریز للفتیات وهن 

  یشتغلن

  داخلي/ نهار  موسیقى مرافقة+ تعلیق  یزر ورشة التط

  17:المشهد

مشهد خاص بصاحبة الورشة وهي 

  .تعرف نشاطات المركز

  داخلي/ نهار  قطع لصاحبة الورشة  ورشة التطریز

  : 18المشهد

مشهد للورشة تدمع الفتیات وهن 

  یشتغلن

  داخلي/ نهار  موسیقى  ورشة التطریز

  : 19المشهد

صورة لورشة نسیج الزرابي 

  والتعرف على أنواعها

+ قطع لصاحب الورشة  النسیجورشة 

  موسیقى+ تعلیق

  .داخلي/ نهار
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  .10:، الجدول رقموحدة الغزل والنسیج بسیدي خالد: المكان

  11: ، الجدول رقمدار الصناعة التقلیدیة لوالیة بسكرة: المكان

  الزمان  صوتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  المكان  مرئیــــــــــــــــــــــــــات

  : 22المشهد

  .نظر عام لدار الصناعة التقلیدیةم

مدخل دار 

الصناعة 

  .بسكرة

  .داخلي/نهار  .موسیقى+ تعلیق

  :23المشهد

صور المنتوجات التقبیدیة الموجودة 

  بالمعرض

بهو دار 

الصناعة 

  التقلیدیة

  داخلي/ نهار  موسیقى+ تعلیق

  :24المشهد 

مدیر السیاحة لوالیة جوار مع 

  بسكرة

مدخل دار 

  الصناعة

حدیث المدیر عن معرض 

  الصناعات التقلیدیة

  خارجي/ نهار

  الزمان  صوتیــــــــــــــــــــــات  المكان  مرئیـــــــــــــــــــــات

  : 20المشهد

سورة لسوق شعبي تظهر فیه 

منتوجات النسیجیة المتمثلة في 

  .البرنوس والقشابیة

  خارجي/ نهار  موسیقى+ تعلیق  سوق شعبي

  : 21المشهد

صورة الدرفین داخل الورشة 

النسیجیة بالتركیز على نسیج 

  .المنتوج النسیجي

داخل ورشة 

  .النسیج

  داخلي/ نهار  .موسیقى+ تعلیق
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  : 25المشهد

إستجواب مع الحرفیة خاصة 

  بالساللة

بهو دار 

  الصناعة

ضجیج + حدیث الحرفیة

  المعرض

  داخلي/ نهار

  : 26المشهد 

  صورة لزوار المعرض

بهو دار 

الصناعة 

  التقلیدیة

  داخلي/ نهار   موسیقى مرافقة+ تعلیق

  : 27المشهد

  لقاء مع أحد زوار المعرض

بهو دار 

الصناعة 

  التقلیدیة

موسیقى + حدیث الزائر

  ضجیج المعرض+ منخفضة

  داخلي/ نهار

  : 28المشهد

حوار مع مدیر الصناعة التقلیدیة 

مقتطفات من +بسكرة لوالیة 

  المعرض

مدخل دار 

الصناعة 

بهو + التقلیدیة

  الدار داخلیا

  .خارجي/ نهار  موسیقى+ حدیث المدیر
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    12: ، الجدول رقمسوق منبع الغزالن بلدیة لوطایة: المكان

  الومان  صوتیـــــــــــــــــــــــات  المكان  مرئیـــــــــــــــات

  29:مشهد

الغزالن حیث  مشهد لسوق منبع

  یتم فیه التقدیم

منظر عام 

لسزق منبع 

  الغزالن 

+ موسیقى منخفضة+ تقدیم

  ضجیج السوق

  خرجي/ نهار

  30:مشهد

مشهد لعرض المنتجات التقلیدیة 

  في السوق

داخل محالت 

  السوق

  داخلي/ نها  موسیقى مصاحبة+ تعلیق

  : 31مشهد

مقتطفات من المعرض لختام 

تمثل  الروبرتاج وهي صورة لفتیات

الجیل القادم على توارث الحرف 

  التقلیدیة

دار الصناعة 

  التقلیدیة

  داخلي/ نهار  موسیقى مرافقة+ تعلیق

  مرحلة التصویر: طوة الثانیةالخ

 المعاینة: 

یعبر عنها بالكشف الحسي، وهي الفحص الدقیق لالمكنة  :المفهوم العلمي للمعاینة 

واألشیاءواألشخاص، وكل ما یفید في كشف الحقیقة وعن طریقها یتم وصف األشیاء 

واآلثار بشكل سواء بالكتابة أو بالرسم التخطیطي أو التصویر الفوتوغرافي، إلثبات 

 3...، وبیان كیفیة إجرائهوع الحدثالهدف منها إثبات وق. حاتها بالكیفیة التي وجدت بها

                                                           
  .169، ص 74، الفصل األول، العدد مجلة بنات األجیال: ربا أبو رتیبة  3
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هذه المرحلة تأتي بعد إختیار الموضوع وتسمى بالمعاینة واإلستطالع ویتم فیها جمع المادة 

األولیة واإلعالمیة للموضوع والتي تتطلب تحدید أماكن التصویر وٕاختیار األشخاص الذي 

  :ستجري معهم المقابالت والتي رتبت بالشكل التالي

الموضوع كانت الوجهة إلى في إثراء بعدما حددت الشخصیات الفاعلة  :الموقع األول  -1

موقع التصویر، بدایة من الوحدة الصناعیة للفخار الواقعة بمنطقة مشونش وكان ذلك  

م وكان لزما علینا أن یكون التصویر في الفترة الصباحیة نظرا ألن 2015أفریل  22في 

 .طعمال الوحدة یعملون بنصف دوام في الیوم فق

م ویتالئم التصویر 2015أفریل  17وحدة الفخار للقنطرة وذلك كان بوم : الموقع الثاني -2

فیها في الفترة المسائیة ألن المكان یكون اكثر حركیة وألن العمال یزاولون الشغل بشكل 

 .مستمر یوما كامال

یتم م 2015ماي  3ببسكرة المدینة في  مركز الصناعة التقلیدیة :الموقع الثالث -3

تصویر فیها في لبفترة الصباحیة یتوجه الفتیات لدوام التربص في المركز لإللتحاق ال

بالورشات الخاصة بالنسیج والطرز وتم التعرف على المركز واإلتفاق على المقابلة مع 

 .صاحبة الورشة

إلى  وبالضبطإنتقلنا إلى معاینة سوق المنتجات التقلیدیة ببلدیة لوطایة  :الموقع الرابع  -4

 .ة منبع الغزالن وتم اإلتفاق مع بعض البائعین على مراحل التصویرمنطق

توجهنا إلى مدیر الصناعة التقلیدیة لتغطیة معرض ربیع الزیبان الذي  :الموقع الخامس  -5

 .2015مارس  29-25سینظم بین 

 :التصویر -

 التصویر او التصویر الضوئي الو التصویر الفوتغرافي هو  :التعریف بهذه التقنیة

المرادف لفن الرسم القدیم فمن خالل العدسة یقوم المصور بوضع تصویره إلى 

 .اللحظة الملتقطة من خالل عدسته
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والتصویر هو عملیة إنتاج صورة بواسطة تأثیرات ضوئیة، فاألشعة المنعكسة من المنظر تكون 

ة للضوء، ثم تعالج هذه المادة بعد ذلك، فینتج عنها صورة تمثل خیاال داخل دامة حساس

  .4المنظر

ومرحلة التصویر هي مرحلة مهمة تتضمن نجاح الروبرتاج وتبدا المرحلة بعد التحضیر 

  .أماكن التصویر وأطراف المقابالت وتحدید مواعید التصویرللموضوع وٕاختیار 

أمامها  الشيءحوال أن یكون المجرد نقل صورة للكامیرا ال یجب بأي حال من األ استخدامناإن 

  .5بل ینبغي أن تكون هذه الصورة لغة مقنعة ومؤثرة في إعداد اللقطات أو صناعتها

تعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل التي یقوم بها الصحفي في إنجاز أي عمل مصور ألنها 

الصحفي، لهذا یجب على  لتعتمد على كفاءته ومهارته، فهي تتمثل إحدى محددات نجاح العم

لتصویر الواقع اإلعتماد على إمكانیات تقنیة عالیة الجودة الصحفي أثناء نزوله إلى المیدان 

  .ومن اهم محددات النجاح اإلعتماد على فریق تقني یتقن التعامل مع األجهزة المستعملة

  : الخطة المتبعة في تصویر الروبرتاج

كانت بدایة التصویر للروبرتاج بتغطیة المعرض المنظم من  :المرحلة األولى للتصویر -1

 sony. Hd7.jpg طرف دار الصناعة التقلیدیة إعتمدنا على كامیرا رقمیة من نوع 

بالتركیز على عمل الحرفیین فقمنا بتصویر لقطات عامة لمنظر خارجي لدار الصناعة 

بعض الحرفیین وهم في إطار ثم إنتقلنا إلى بهو دار الصناعة وٕالتقطنا لقطات متحركة ل

إنشغالهم بالحرفة وكان تتبعنا للجمهور الزائر بلقطات بعیدة وقریبة من مختلف زوایا 

التصویر فترة التصویر كانت صباحا كما قمنا بتصویر لقطات ثابتة في حوارات لكل 

من مدیر السیاحة لوالیة بسكرة ومدیر الصناعة التقلیدیة بالوالیة فقصدنا أن یكون 

لتصویر من قلب الحدث فكانت المناسبة لمعرض ربیع الزیبان للصناعات التقلیدیة ا
                                                           

.170، ص المرجع السابق: ربا أبو رتیبة  4  
  .13، ص 2010، المعتز للنشر والتوزیع، عمان،1، طجمالیات التصویر التلفزیونيرستم أبو رستم،   5
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وكان التصویر أمام مدخل دار الصناعة كما قمنا بإستجواب بعض الحرفیین وأخذ 

 .plan poitrineإنطباعا لسائح زار المعرض في لقطات صدریة 

كانت الوجهة إلى وحدة مشونش للفخار فتابعنا فیها  :التصویرالمرحلة الثانیة من  -2

 :الخطة التالیة

 .تصویر لقطات عامة للمؤسسة ثابتة -

تصویر لقطات متحركة مع مراحل ورشات الوحدة فكانت عملیة الكامیرا مرافقة للحرفیین  -

حیث ترافق  tranellingوبعدها تتبع بحركة الكامیرا   plan fixeإذ تبدأ بلقطات ثابتة 

في كل مرحلة لتحدید على   zoomرفیین في عملهم كما إستخدمت تقنیة الزوم الح

 .شيء المنتج وتنتهي

وحدة القنطرة للخزف والفخار بدایة التصویر كانت في  :المرحلة الثالثة من التصویر -3

 plon de coupe اللقطات القریة "كما إتخذنا من  plan poitrine شكل منظر عام 

ها مهمة بالنسبة لما نرید تصویره فهو التركیز على ما ینتجه هؤالء كثیرا ألنشیاء لأل" 

 .الحرفیین وتتبع مراحل نشاطهم

وذلك في قاعة   lravelling وفي األخیر نعتمد في التصویر على آلیة حركات الكامیرا 

 .االمامي والخلفي  zoom عرض المنتوجات متبوعة بالزوم 

 :المرحلة الرابعة من التصویر-4

الوجهة كانت لمركز الصناعة التقلیدیة لمدینة بسكرة وبدایة التصویر فیها كان منظرا عام 

plan général  متبوعة بحركةpan   من الیمن إلى الیسار ثم مدخل مع زوم للورشات

  .المعنیة

ثم نركز "  plan demi ensemble"بعدها قمنا بأخذ نصف مجموعة من الفتیات  -

ومن بعد   plan de coupeالمصنوعة من الطرز على اللقطات المقربة على األشیاء 

وعندما نترك "  plan d’ensemble "ذلك نأخذ لقطات للمجموعة  الكبیرة للحرفیات 
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المجال لصاحبة الورشة في التدخل بالحدیث عن عمل الورشة نعمل لها لقطة مقربة مع 

 plan rapproché – demi ensemble نصف المجموعة من الفتیات 

 :المرحلة الخامسة من التصویر-5

 planوهي الورشة الخاصة بالنسیج للزرابي وٕاعتمدنا فیها في البدایة على لقطة عامة 

génénal  ا إلى اللقطات المقربة بالتركیز على الفعل او النشاط النسیجي ثم إنتقلنplan 

de coupe   مع توظیف تقنیة الزوومzoom  ابير على الز.  

 :المرحلة السادسة من التصویر-6

وهو فیدیو إعتمدنا علیه باإلقتباس ولیس مدرجا في مرحلة المعاینة ألنه یعتمد على مشاهدة 

والقشابیة وفي البدایة من هذا الفیدیو كانت لقطات اولیة  أرشیفیة نوضح فیها صورة البرنوس

في سوق النسیج یضم مجموعة من المسوقین للمنتوج النسیجي وصور للقشابیة والبرنوس 

plan d’ensemble  تارة بالید وتارة بماكنة ثم اإلنتقال في الفیدیو لحیاكة البرنوس

الحرفیین في لقطة لمجموعة من ثم تجمع مجموعة   plan de coupe   الخیاطة

  .الحرفیین

 : المرحلة السابعة من التصویر-7

للغرفة   plan généralفي دار الصناعة التقلیدیة بدات اللقطة األولى لقطة عامة 

لألشخاص plan moyenالصناعیة ثم كان التصویر داخلیا للمعرض لقطات متوسطة 

تمدنا في التصویر الخارجي لقطة داخل المعرض ثم لقطات صدریة للحرفیین وبعدها إع

ثابتة للحوار مع مجیر السیاحة ولقطات أخرى من داخل المعرض متوسطة باإلضافة إلى 

لقطة أخرى صدریة تصویر خارجي لمدیر الصناعة متبوعة بلقطات متوسطة داخل 

  .المعرض
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 :المرحلة الثامنة من التصویر-8

الن لبلدیة لوطایا أردنا أن تكون اللقطة المرحلة األخیرة من التصویر كانت سوق منبع الغز 

وعند دخول du profile تلیها لقطة بانورامیة جانبیةثم   plan moyenعامة متوسطة 

وتنتهي  travellingالمحالت التجاریة تصبح اللقطات مصحوبة بحركة الكامیرا للمنتوجات 

  .plan américainبلقطة الركبة 

  وبالتالي نكون قد انهینا مرحلة التصویر وتنتقل إلى المرحلة التي تلیها وهي تفریغ

 .المادة الخام المصورة 

  :مرحلة ما بعد التصویر: الخطوة الثالثة

إن نجاح الروبرتاج مرهون بدرجة تقبل الجمهور لذا یتعین في هذه المرحلة ان ترتب األفكار  

  .فحص المادة الخام المصورة بإمعان والمعلومات بشكل منطقي ولذا ضرورة

 المشاهدة :le visionage 

بعد جمع األرشیف وٕاجراء المقابالت من خالل المرحلة السابقة التي تم تصویرها قمنا من 

 قطاتلخاللها بمشاهدة المادة الفیلمیة لعدة مرات وذلك للتاكد من صالحیتها وٕاختیار الصور وال

التي تخدم الموضوع سواء من حیث الشكل او المضمون أوترتیبها نظریا وفق المدة الزمنیة 

المخصصة للروبرتاج ككل، وذلك طبعا بعد تفریغ شرائط الفیدیو فال یمكن رؤیة الصور علیها 

  .6monitorsبالعین الجردة، ولكن یمكن رؤیتها فقط بأجهزة الرؤیة اإللكترونیة 

 أشرطة  6ساعات ونصف ب  2لقد قمنا بالتصویر لمدة  :الخام الكم الزمني للمادة

 .فیدیو تم تحویلهم إلى ملفات إلكترونیة

                                                           
  .131، ص 2010، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، من مناهج السیناریو واإلخراج والمونتاجمنى الصبان،   6
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وفي هذه المرحلة ومن خاللها یتم تمدید المدة الالزمة لظهور اللقطات أو اإلستجوابات التي 

توظف في سلسلة مشاهد الروبرتاج وبالتالي تحضیرا لعملیة المونتاج نقوم بتفریغ المادة 

  : المصورة اآلتیة حسب تعدادها في الملفات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1الشریط رقم 

خاص 

  بالعرض

  2الشریط رقم

  وحدة مشونش

  3الشریط رقم 

  وحدة القنطرة

 4 الشریط رقم 

مركز 

الصناعة 

  التقلیدیة

  5الشریط رقم 

  فیدیو النسیج

  6الشریط رقم 

  لوطایة

 دقائق 2 ساعة 1 دقیقة 23 دقیقة 25 د 30.58 دقائق 10
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  13: ، الجدول رقم"  dop-sheet"جدول تفریغ المادة المصورة الخام 

رقم 

  اللقطة

رقم 

الشریط أو 

الملف 

  اإللكتروني

مدة اللقطة   ملخص فكرة اللقطة

بالثانیة 

  والدقیقة

موقفها على 

یط أو الشر 

  الملف بالثانیة

1  1  
لقطة للغرفة الصناعیة للحدیث عن قطاع 

  الصناعة بوالیة بسكرة
  د 40:25  ثواني 7

2  1  
للحدیث عن انواع لقطة للفخار الفني 

  ببسكرةالصناعات الموجودة 
  د39:51  ثواني 7

  د 46:10  ثا 2  لقطة للحلي  1  3

  د 47:05  ثا 5  لقطةللجلود  1  4

  د 47:50  ثا 5  لقطة للنسیج  1  5

  د 45:46  ثا 2  لقطة للحلي  1  6

  د 16:33  ثا 2  لقطة لنوع آخر من الحلي   1  7

  د 01:08  ثا 3  لقطة عامة للغرفة الصناعیة   1  8

  د 45:32  ثا 5  التقدیم للروبرتاج   5  9

  د 01:07  ثا 4  الالفتة المؤسسة  2  10

11  2  
رسومات جدرانیة على حائط المؤسسة دالة 

  على طابعها
  د 02:19  ثا 7

  د 03:12  ثا 7  مدخل الوحدة الحرفیة تعبر عن طاقتها  2  12

13  2  
منظر طبیعي لمادة الطین التي یدا منها 

  صنع العجین
  د 02:44  ثا 9

  د 02:49  ثا 8  المادة لقطة للحرفي في موضع  2  14

  د 03:23  ثا 6  شرح عملیة الخلط من قبل الحرفي  2  15

  د 04:05  ثا 6  شرح الضغط العالي  2  16
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  د 04:28  ثا 3  العجینة اإلنتقال لمرحلة إخراج  2  17

  د 05:04  ثا 9  لقطة لجاهزیة العجینة المكونة من الطین  2  18

  د 06:07  ثا 13  كیفیة الحصول على النماج وتشكیلها   2  19

  د 06:07  ثا 13  كیفیة الحصول على النماذج وتشكیلها   2  20

  د 02:24  ثا 6  مرحلة التجفیف لالواني الفخاریة  2  21

  ثا 09:40  ثا4  شروحات لمرحلة التجفیف من قبل الحرفي  2  22

  د 07:47  ثا 22  لقطة للحرفي مكررة+ لقطة للفرن   2  23

  د 14:40  ثا 15  الفخاريمرحلة الرسم على المنتوج   2  24

  د 14:31  ثا 7  مرحلة الطالء  2  25

  د 03:12  ثا 2  لقطة للمنتوج  2  26

27  2  
شرح من قبل الحرفي حول إرجاع المنتوج 

  2للفرن مرة 
  د 14:24  ثا 8

  د 01:12  ثا4  تشیر بمرحلة اإلرجاع لقطة للفرن   2  28

29  2  
لقة للحرفي یحمل في یده المنتوج الفخاري 

  النهائيلشكله 
  د01:15  ثا 12

  د 18:13  د ثا  لقطة للمنتوج التام   2  30

  د 19:20  ثا 13  لقطة لقاعة العرض  2  31

  /  ثا 1  )من األرشیف(لقطة ثابتة  3  32

  د 20:57  ثا 6  لقطة عند مدخل وحدة القنطرة  3  33

  د 01:52  ثا 1  لقطة لجهاز قص العجینة  3  34

  د 02:00  ثا 7  لقطة للعجین  3  35

  د 11:57  ثا 12  صنع النماذج  3  36

  د 43: 15  ثا 2  لقطة لطالء المنتوج  3  37

  د 17:00  ثا 5  لقطة للفرن  3  38

  د 03:08  ثا 3  لقطة لدخول الحرفي لغرفة التجفیف  3  39

  د 17:45  ثا 6  لقطة لقاعة العرض عامة   3  40
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41  3  
لقطة لقاعة العرض بحركة للكامیرا على 

  الیمین
  17:54  ثا 6

42  3  
لقطة لقاعة العرض بحركة الكامیرا أمامیة  

  على الیسار
  د 18:43  ثا 10

43  3  
لقطة بالزوم البطیئ على صورة القنطرة في 

  المزهریة
  د 19:16  ثا 3

44  3  
لقطة تتابع بحركة زوم على المنتوجات 

  لشرح رسوماتها من قبل الحرفي
  د 32:33  ثا 26

  د 17:07  ثا 3  منظر عام لمركز الصناعة التقلیدیة  4  45

  د 19:59  ثا4  مدخل للورشات  4  46

  د 08: 20  ثا 2  لقطة لورشة اللباس التقلیدي   4  47

  د 20:17  ثا 2  لقطة لورشة الطرز التقلیدي  4  48

  د 21:05  ثا 3  لقطة لمنتوج الزربیة   4  49

  د 05:53  ثا 2  لقطة لفتاتین وهن یشتغلن بالتفصیل والطرز  4  50

51  4  
لشغل الفتیات بالقاعة لقطة بانورامیة 

  الخاصة بالطرز التقلیدي
  د 08:00  ثا 5

52  4  
لقطة خلفیة تجمع فیها جمیع الفتیات وهن 

  یشتغلن
  د 09:37  ثا 2

  د 09:51  ثا 6  لقطة لحدیث صاحب الورشة  4  53

  د 15:00  ثا 2  خرزلقطة تقریبیة لنموذج ال  4  54

  د 10:06  ثا 4  لقطة لتكملة شرح صاحبة الورشة   4  55

  د 14:09  ثا 1  نموذج آخر للخرز   4  56

57  5  
لقطة للباس التقلیدي نسیجي في السوق 

  خاصة القشابیة
  ثا 00:10  ثا 2

  ثا 00:23  ثا 2  لقطة لغزل الصوف من قبل الحرفي  5  58

  د 00:16  ثا 2  لقطة قریبة للحرفي   5  59
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  ثا 00:17  ثا 6  لقطة لتتبع الحرفي لعملیة غزل الصوف  5  60

  ثا 00:22  ثا 2  لقطة قریبة أللوان الصوف  5  61

  ثا 00:26  ثا 3  لقطة قریبة للفتاة  5  62

  ثا 00:32  ثا 3  لقطة قریبة لتمشیط الصوف من قبل الفتاة   5  63

64  5  
لقطة جانبیة لفتاة أخرى تقوم بتمشیط 

  الصوف
  ثا 00:32  ثا 3

  ثا 00:36  ثا 4  لقطة إلمراة حرفیة تقوم بالنسیج  5  65

66  4  
لقطة لنموذج أول من الزربیة من األعلى 

  إلى األسفل
  د 22:06  ثا 2

  د 22:08  ثا 2  لقطة لنفس النموذج من األسفل إلى األعلى  4  67

  د 22:09  ثا 3  لقطة لنموذج آخر من الزربیة  4  68

  د 22:19  ثا 4  لقطة قریبة لنفس النموذج السابق  4  69

  د 22:35  ثا 8  لقطة لنموذج آخر من الزربیة   4  70

71  4  
لقطة لنموذج من الزربیة من األعلى إلى 

  األسفل 
  د 22:40  ثا 5

72  4  
لقطة أخرى تكمیلیة للنموذج السابق نحو 

  اإلتاجه السفلي من الزربیة
  د 22:46  ثا 3

73  4  
لقطة لمجموعة من الزرابي من األعلى 

  لألسفل
  د 47: 22  ثا 4

74  4  
األولى لقطة لنفس النماذج مكملة للقطة 

  الحركة نحو األسفل
  ثا 22:52  ثا 3

  د 22:56  ثا 5  أماميzoomلقطة انفس النماذج للزرابي   4  75

  ثابتتة  ثا 3  لقطة لنموذج آخر من انواع الزرابي  4  76

77  5  
لقطة عامة لسوق المالبس التقلیدیة متمثلة 

  في القشابیة والبرنوس
  ثا 00:02  ثا 3

  ثا 00:06  ثا 4  لقطة لزاویة أخرى من السوق   5  78
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79  5  
لقطة لحرفي یشتغل بلمسات فنیة على 

  القشابیة
  ثا 00:46  ثا 3

80  

5  

  

  

لقطة قریبة للتقنیة التي یعمل بها الحرفي 

  ثا 00:49  ثا 3  السابق

81  5  
لقطة لمجموعة من الحرفیین یشتغلون على 

  حیاكة البرنوس والقشابیة
  ثا 00:52  ثا 2

  ثا 00:54  ثا 2  لقطة على ماكنة الخیاطة   5  82

  ثا 00:56  ثا 2  لقطة قریبة جدا على ماكنة الخیاطة  5  83

84  5  
لقطة قریبة للتقنیة التي یعمل بها الحرفي 

  السابق
  ثا 00:49  ثا 3

81  5  
لقطة لمجموعة من الحرفیین یشتغلون على 

  حیاكة البرنوس والقشابیة 
  ثا 00:52  ثا 2

  ثا 00:54  ثا 2  للحرفي على ماكنة الخیاطةلقطة   5  82

  ثا 00:56  ثا 2  لقطة قریبة جدا على ماكنة الخیاطة  5  83

84  5  
لقطة على الحرفي وهو یشتغل على 

  البرنوس
  ثا 00:57  ثا 5

  د 01:02  ثا 1  لقطة للحرفي   5  85

  د 01:04  ثا 2  لقطة على نموذج البرنوس بني اللون  5  86

87  5  
آخر للبرنوس أبیض لقطة على نموذج 

  اللون
  ثا 01:06  ثا 2

  د 01:11  ثا 7  لقطة لحیاكة البرنوس بني الون   5  88

  د 01:07  ثا 4  لقطة عامة لدار الصناعة التقلیدیة   1  89

  د 01:08  ثا 3  لقطة عامة من زاویة أخرى لدار الصناعة   1  90

91  1  
لقطة للمعرض مرفوقة بصورة للمدیر 

  السیاحیة 
  د 01:27  ثا 2
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92  1  
زوایة أخرى من رواق المعرض زوار 

  المعرض
  د 37: 09  ثا 6

  د 36:34  ثا 3  لقطة لجناح المالبس التقلیدیة  1  93

  د 02:01  ثا 3  لقطة لجناح الحلي  1  94

  د55: 46  ثا 5  لقطة لجناح الجلود  1  95

  د 48:26  ثا 3  لقطة لحرفي الساللة  1  96

  د 03:08  ثا 23  لقطة لتدخل مدیر الیاحة في الحوار  1  97

  د 12:42  ثا 1  لقطة لمنتوجات السعف   1  98

  11:44  ثا 18  لقطة إلستجواب حرفیة السعف   1  99

  39:20  ثا 3  أوراق المعرض  1  100

101  

1  

  

  

لقطة لدخول مدیر الغرفة ومدیر السیاحة 

  د 07:25  ثا 3  ألروقة المعرض

102  
1  

  

لقطة إلستجواب زائر للمعرض حول 

  هإنطباعات
  د 16:46  ثا 18

  د 01:44  ثا 2  لقطة في المعرض حول جناح السعف  1  103

104  1  
لقطة لمدیر الغرفة في حوار معه خارج 

  المعرض
  02:23  ثا 6

  د 23:39  ثا 2  لقطة لمنتوجات األواني الخشبیة  1  105

106  1  
لقطة أخرى لنفس المنتوجات السابقة تتمثل 

  الخشبیة مقربة في أوان 
  د 23:43  ثا 1

  د 15:05  ثا 2  لقطة مقربة على ید حرفي السعف  1  107

  د 14:13  ثا 2  لقطة على منتوجات القصب  1  108

  د 25: 45  ثا 2  لقطة لصانعي الحلي التقلیدي  1  109

110  1  
لقطة قریبة جدا على تركیب القطعة التقلیدیة 

  من الحلي
  د 45:29  ثا 4
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  د 48:58  ثا 2  لقطة على منتوجات الكرناف  1  111

112  1  
لقطة لحرفي السعف والكرناف في نفس 

  الجناح
  د 48:38  ثا 3

  د 17:37  ثا 6  لقطة بهو المعرض للزوار  1  113

114  1  
لقطة من زاویة مرتفعة على جناح ىخر من 

  المعرض
  د 54:55  ثا 3

  د 03:01  ثا 9  تكملة لتدخل مدیر الصناعة التقلیدیة  1  115

116  1  

رجوع إلى المعرض في وسط الدار 

عرض لتحفة مقم الشهید "الصناعیة 

  "بالسعف

  د 17:31  ثا 4

117  6  
تقدیم الروبرتاج من سوق منبع الغزالن 

  للمنتوجات التقلیدیة
  د 33:02  ثا 16

  د 33:50  ثا 8  لقطة للدخول إلى محالت السوق  6  118

119  6  
لقطة داخل المحل التجاري لعرض مختلف 

  المنتوجات التقلیدیة
  د 34:05  ثا 6

  د 35:01  ثا 4  جناح آخر من المعرض  6  120

  د 36:05  ثا 5  لقطة لجناح الفخار  6  121

  د 37:17  ثا 3  لقطة من جناح آخر للمحل  6  122

123  6  
لقطة لصاحب المحل یعرض فیها لباس 

  القشابیة التقلیدي
  د 40:02  ثا 6

124  1  
تقوم  لقطة لفتاة صغیرة من المعرض

  بتمشیط الصوف
  د 52:58  ثا 3

125  1  
   حرفي یشكل قطعة فنیة بالمعدن لكلمة 

Biskra  في لوحة فنیة  
  د 01:47  ثا 2

126  1  
لقطة لفتاتین صغیرتین یشتغالن على 

  تمشیط الصوف
  د 53:07  ثا 2
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127  1  
لقطة لمجموعة من الفتیات الصغیرات یمثلن 

  تمسكهن بالحرفة
  د 53:10  ثا 4

128  1  
لقطة أخیرة لفتاة صغیرة تمثل تمسكها 

  بالتقالید العریقة الموروثة
  د 52:54  ثا 4
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  التعلیق : 

التعلیق هو ذلك الكالم المنطوق الذي یكتب أصال للوصف والتعبیر عن مجریات األحداث 

ویكون دعامة للصورة والموسیقى، ویكتب تعلیق الروبرتاج في معظم األوقات بعد القیام بعملیة 

النص مع محتو الفیلم بحیث ال یجب أن یظهر الفیلم شیئا التركیب الفیلمي وذلك حتى یتوافق 

  .7نما یتحدث النص عن شيء آخرمعینا بی

لكن في الروبرتاجنا هذا، إستخدمنا طریقة أخرى حیث كتینا التعلیق بعد عملیة المشاهدة وتحدید 

  .اللقطات، ثم سجلنا التعلیق مع اإلستجوابات حتى تسهل علینا عملیة التركیب

 نص التعلیق : 

تتوفر والیة بسكرة على ثروة طبیعیة متنوعة، مؤهلة لتنصف  :التقریر األول كمدخل  -1

صناعة الفخار، : قطاع الصناعة التقلیدیة بالوالیة، وأهم ما تشهده من صناعات حرفیة

الحرف تعكس التقالید العریقة كل هذه ...... الحلي، صناعة الجلود والنسیج وغیرها

  .المنطقة الزیبان، وٕاتساع الروح اإلبداعیة لدى سكانه

حرف توارثتها األجیال، متآصلى من جذر واحتنا العریقة، هي إطاللة على  :التقدیم -2

 .أنامل یدویة أبدعت وتالقت في عوالم الصناعة التقلیدیة

وجهتنا اآلن إلى وحدة الخزف والفخار التقلیدي  :التعلیق على وحدة الفخار مشونش -3

 .ةبمنطقة مشونش بلدیة البیوت الطینیة واالواني الفخاری

این إستضفنا الطاقم الحرفي للمؤسسة، إذ وقفنا على كیفیة صنع المنتوجات الفخاریة بدءا من 

  ).قطع للحرفي( إستخراج مادة الطین وتصبح المادة االولیة جاهزة كمرحلة اولى 

                                                           
  .195، ص 1988الكتب، القاهرة، ، عالم إنتاج األخبار في الرادیو والتلفزیونسعید محمد السید،   7
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وبعدها یتم وضع المادة االولیة في آلة الخلط حینها تصبح مادة سائلة، ثم تصب في آلة 

وعصرها من الماء، فتصبح طینا جاهزا تصنع منه مختلف ن یتم تجفیفها الضغط العالي أی

  .المنتوجات الفخاریة

، تبدأ بتشكیل بعد تجهیز العجینة ننتقل إلى مرحلة التشكیل للنماذج وفق آلة الدوالب الیدویة

الجزء األسطواني المفرغ التي تلف بسرعة كبیرة ویتحكم فیها الحرفي بمسك الطین بدرجة خاصة 

  .ن اللیونةم

بعد اإلنتهاء من هذه العملیة تبدا عملیة التجفیف بعد ان یكون الطین قد تخلص من الماء الذي 

  .یحتویه

درجة  900تبدا عملیة الحرق في الفرن وهي من العملیات الفنیة الدقیقة التي تصل عادة إلى 

  .ساعات داخل الفرن 6إلى  5مئویة ونترك بین 

والتزیین بمختلف النقوش والرسومات بإستخدام األلوان المعبرة للطبیعة ننتقل إلى مرحلة الرسم 

  .والرموز الدالة عن التراث الحضاري للمنطقة

قطع (بعد تقنیة الرسم تمرر النماذج عبر مادة لماعة، بیضاء اللون وترجع للفرن مرة ثانیة 

    ).للحرفي

  .لیها والتاكید على إستمرارهاتبقى الحرفة متوارثة عبر األجیال یتطلب األمر المحافظة ع
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المحطة الثانیة توقفنا عند وحدة إلنتاج الفخار  :التعلیق على وحدة الفخار للقنطرة -4

سنة خبرة في  27ألف وحدة أكثر من  500والخزف للقنطرة یتنتج المؤسسة حوالي 

 تشكیلة واسعة للمنتوجات متنوعة األحجام والزخارف بكل األسالیب من عمقاإلنتاج 

 .التراث الثقافي للمنطقة

بكل دقة وتفاني في العمل یتوزع الحرفیون في الوحدة كل حسب نشاطه بطریقة یدویة ولمسات 

  .فنیة إبداعیة

ولكل منطقة لها حكایة مع األلوان والرموز كونها موروث شعبي من صنع الحضارات السابقة 

  .)قطع للحرفي(

تشهد صناعة النسیج والطرز التقلیدي  :خاص بمركز الصناعة التقلیدیة بسكرةتعلیق  -5

قطع .(تشكیلة متنوعة من تقالیدنا العریقةبوالیة بسكرة طابعا ممیزا من النماذج الحرفیة، 

 ).للحرفیین

نجد الزربیة أو السجاد التقلیدي، والتي تنعكس فیها معالم الهویة الثقافیة من خالل  -

تعتبر لوحة زیتیة یترج فیها الفنان أحاسیسه ألوانها وأشكالها والرموز المستعملة فیها فهي 

 :زمن أشهرها

 زربیة العظم وتتشكل من عدة رموز وأشكال. 

  زربیة النیلة وتكون على شكل وحدات متقطعة تعبر عن مختلف األشیاء المكونة

 .للبیئة الصحراویة

 وتتشكل رموزه من عدة مستطیالت: الحنبل. 

 تلف عنها األلوان التي تنسج بالصوف شبیهة في أشكالها بالخبل وتخ: الفراشیة

 .والفبران
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باإلضافة إلى صناعة الزرابي یوجد نسیج : تعلیق خاص بنسیج القشابیة والبرنوس -6

القشابیة والبرنوس، والتي تشتهر بها منطقة سیدي خالد ویستعمل في نسیجها صوف 

 .الماشیة ووبر اإلبل

عدة مناطق من أرجاء الوطن، فمن  نوس من األلبسة التقلیدیة التي تشتهر بهار یعد الب -

 .تمیز برنوس بسكرة هي أنه یصنع من الصوف وطرز بالصوفخصوصیة 

الحرفیین إلى تقدیم یعز من أنمال هؤالء ما و : التعلیق على المعرض بالغرفة الصناعیة -7

 .عروض لما تم إنتاجه

ضرة لما منتوجات متنوعة في فن الطرز التقلیدي، صناعة الحلي والجلود والساللة حا -

 ).حدیث للحرفیة) + ( قطع لمدیر السیاحة لوالیة بسكرة(إشتق من نخیل واحة الزیبان 

قطع لزائر .( منتوجات متنوعة خطفت أنظار الزروار جكعت بین األصالة واإلبداع -

 .)حوار مع مدیر الصناعة التقلیدیة)+(المعرض

 :تقدیم بمنطقة منبع الغزالن -8

 .تقدیم -

 .الغزالن للمنتوجات التقلیدیة قبلة للكثیر من العابرینسوقف منبع : تعلیق -

إذن هي ذكریات من سوق الواحات تبقى متجذرة على ممر األزمان وعبر : تعلیق ختامي -

 .األجیال
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  التركیبLe Montage  

و یعرف بانه عملیة   8یبهاة لتركیب اللقطات و إتساقها و ترتالمونتاج هو العملیة الفنی

بها المركب و هي تعني تشحین و تذهیب الفیلم او شریط الفیدیو بإستبعاد اللقطات تقنیة یقوم 

 9الغیر صالحة من حیث المضمون و النوعیة و إضافة لقطات ما او تبدیل و ترتیب اللقطات

فالمونتاج لیس مجرد عملیة تلصیق لمشاهد و المقاطع المختلفة و إنما هو عملیة إبداعیة تقوم 

شكل فعال و مؤثر و تمكننا من تحدید و تمییز العنصر الرئیسي و حذف بعكس الواقع و ب

 .العناصر الثانویة 

كما انه یعتبر ادات من االدوات المهمة التي تلعب دورا في تاكید المعاني التي یطرحها "" 

النص المكتوب فهو االساس في بناء النسق اللغوي من الناحیة الفنیة فهو یقوم بعملیة ربط 

كما تعد عملیة اإلنتقال  10للوحدات و االالت التي سبق للكاتب وضع تصور لتتابعهاداخلیة 

اللغة المصورة " من لقطة الى اخرى و من مشهد الى اخر و یعد اسلوب فني یعرض عمال او 

و بواسطته عمال فنیا  التي تعبر عن االسلوب الفني الذي إختاره المخرج لیعرض من خالله" 

  .11على الشاشة

ان المونتاج هو التولیف الفني المبدع هو عملیة فنیة : الدكتور احمد زكي بدوي  و یرى

االصوات الخراج فیلم في صورته النهائیة ترتیب و تولیف و تسلسل الناضر و خالقة الختیار و 

بشكل إبداعي جدید و یتضمن هذا النوع من التولیف تعدیال للواقع و الحقیقة في معظم 

  . 12االحیان

                                                           
  .514ن طبعة، ص و دب، دار الشروق، القاهرة ، معجم المصصطلحات اإلعالمیةكرم شلبي،   8
  .215، ص 1984، دار الشروق، جدة، قاموس المصطلحات اإلعالمیةمحمد عزت،   9

  .187، ص 2000القاهرة، مصر، ، مركز جامعة الكتابة لإلذاعة والتلفزیون: نسمة احمد البطریق،جهان یسري  10
، 2008، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 1، المبعة العربي -معجم مصطلحات اإلعالم  اإلنجلیزيدار قصید احمد،   11

  .167ص 
  .12، ص 2008دار الشروق للنشر، القاهرة، اإلنتاج التلفزیوني وفنون اإلخراج، كرم شلبي،   12
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هائنا من التركیب النهائي و سجلنا مختلف التعلیقات المتعلقة بالنشاهد المصورة فبعد انت

قمنا باختیار مقطوعات موسیقیة تتناسب و الموضوع فقام المركب بمزجها متزامنة و اللقطات و 

   .النص التعلیق

  البرنامج الذي إستخدمه المركب في المونتاج هو :l’og_ ciel pinnacle  

sydtems 15 

برنامج جد إحترافي في تحریر الفیدیو و الصور یحتاج لدورة تكوینیة خاصة لتعلم خبایاه  وهو

   .میغا 250جزء كل جزء یحتوي على  21الصعبة مقسم إلى 

وما یعیب على هدا البرنامج ان یتحدد كل الفیدیوهات التي نحتاج إلیها ترقم و تسجل 

لشكل غیر المضغوط لهذه الفیدیوهات داخل ملفات اذ ان المساحة المخصصة للتخزین في ا

فإن دقیقة واحدة من الفیدیو المدخلة إلى القرص الصلب   védéo nom comprésseالمرقمة

على مساحة هذا االخیر و هذا هو المشكل الذي واجهناه إذ ان كل )  Mo( تحتل المئات من 

 le  نا للقطات الملتقطةج فبعد مشاهدتالفیدیوهات یجب ان یتغیر حجمها وفق ما یتطلب البرنام

dérushage  قمنا بحذف اللقطات الغیر الزمة و ال تخدم موضوعنا .  

بدانا في عملیة التنسیق بین الصور و الصوت ثم قمنا بترتیب الفیدیوهات في مكانها و 

حسب تشلشل المعلومات بداللة اهمیتها و عالقتها ببعضها وفق خطة مسبقة في ذهننا لذا كان 

و عندما  voix offالتوصیل بین المقاطع و قمنا بإدخال التعلیقات في البدایة إعتمدنا على 

و بعض من الصور  voix inلمیدان في الوحدات و المعارض نحتاج الستجوابات توجهنا الى ا

استخدمنا اشرطة الفیدیو و قمنا بتحویلها إلى ملفات إلكترونیة و واجهنا   images fixeالثابتة 

او القرص في التحویل فقام المركب بتقنیة ) cd(صعوبة اخرى و هي عدم إنتقال الصور إلى 

و هي الربط بین جهاز الكامیرا رقمیا عن   l’ acquisition numériqueاالدخال الرقمي

و من ثم كان التحكم في الكامیرا من  fire vireو بادخاله الى البطاقة من جهة  dvطریق رابط 

  . الحاسوب
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  اسلوب المونتاج المستعمل في الروبرتاج : 

بعد ان قمنا بترتیب المقاطع و إضافة الصور ووضع التعلیق اضفنا الموسیقى التصویریة 

 les المناسبة للموضوع و قام المركب بعدعا بإضافة مؤثرات التحویل بین المقاطع 

transitions و التي لم نستخدم منها كثیرا في الروبرتاج لكي ال یلغي واقعیة الموضوع

هي وسیلة االنتقال كانت االكثر استعماال بحیث ال یالحظ و   cutفاستخدمنا وسیلة القطع 

المشاهد لحضت القطع بریرة اللقطة السابقة و الالحقة فقط و هي االكثر وضوحا و استخدام 

fade out  و fade in االختفاء و الظهور التدریجي في بعض االحیان و هذا النوع ایضا

رورة لذلك بتداخل اللقطة االولى في اللقطة الثانیة مطلوب في نوعیة روبرتاجنا اذ تستدعي الض

بالتدریج إلعطاء وقت اكثر للتركیز في المنتجات التقلیدیة و كیفیة تصمیمها و یؤكد العالقة 

 . القویة التي تجمع بین اللقطات 

   المزجle mixage 

  .13هو الطریقة الفنیة التي تجمع التسجیالت الصوتیة النختلفة على شریط واحد

التزامن مع شریط و فهو عملیة تتمثل في مزج اشرطة صوتیة محضرة اثناء التصویر الفیلمي   

   .14الصورة

المؤثرات الصوتیة فبعد إنتهائنا من التركیب و یكساج هو دمج الموسیقى والصوت و اذن الم

سجلنا مختلف التعلیقات قمنا باختیار مقطوعات موسیقیة تتناسب و الموضوع و قام المركب 

بمزجها متزامنة و اللقطات و نص التعالیق الیجاد التوازن بین مجموع االصوات اذ في 

اجواء موقع الحدث خاصة  موضوعنا ادرجنا تنوع االصوات و ترك المجال لإلستماع إلى

ضجیج االت الوحدات الصناعیة ضجیج المعرضة اصوات الطبیعة و ترك ثواني قبل و بعد 

التعلیق الرتفاع المقطوعات الموسیقیة و التي تفي بالغرض المطلوب و احیانا ترك مجال 
                                                           

  .373، ص اإلعالمیة، مرجع سابق معجم المصطلحات: كرم شلبي  13
  .63، ص، 1976وزارة الثقافة، الجزائر، ، "عربي -فرنسي" عالم إلالقاموس الصغیر ل  14
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ل باننا للصورة تعبر بدال من التعلیق في بعض اللقطات الضروریة للمشاهدة و المهم اننا نام

وفقنا لحد ما في خلق التوازن بین االصوات المسجلة على ارض الحدث و المقابالت و 

التعلیقات و الموسیقى و المزج ال یخص به المزج الصوتي فقط الذي یجمع بین االصوات في 

عدة شرائط صوتیة بل یتم ایضا المزج البصري و هو اختفاء تدریجي لمنضر في نفس الوقت 

 .ر تدریجیاضهور منضر اخ

 الموسیقى: 

تعتبر الموسیقى عنصرا هاما في اللغة السینمائیة و هي بذلك تضیف للمنتج جمالیة فنیة إلى  

جانب المؤثرات الصوتیة االخرى و التعلیق فبعد عملیة تركیب اللقطات و وضع التعلیق 

ع المناسب نقوم باختیار الموسیقى و التي یجب ان تكون مماثلة حسب طبیعة الموضو 

فالموسیقى تعتبر عامال في إعطاء المسحة التعبیریة الالزمة على الكلمة المنطوقة سواءا كانت 

الموسیقى معدة خصیصا من اجل القصة المعروضة او مختارة من اجلها فانها في كلتا 

الحالتین قد اعدت للتعبیر عن فكرة معینة او رسم جو مقصود للمساعدة على إكمال الصورة 

 تحریك عملیة التخیل لدى المستمع  المطلوبة في

اما المؤثرات الصوتیة فهي اصوات مصطنعة تضاف لتعزیز المحتوى الفني او المحتویات 

االخرى للفیلم و لعل السبب الرئیسي لالعتماد على المؤثرات الصوتیة في االعمال الفنیة هو 

د و للحفاض على مستوى عدم إمكانیة إستخدام االصوات الطبیعیة التي تحدث في خلفیة المشه

 واحد من الشدة و النقاء الصوتي خالل العمل الفني 

ان االختیار الجید و السلیم للموسیقى هو شرط اساسي لنجاح اي منتوج سمعي بصري و 

لهذا حرصا على انتقاء انسب االلوان الموسیقیة التي تنسجم و مضانین الصورة و التعلیق 

ارة لموضوعنا موسیقى هادءة هي منتقات من الموسیقى العربیة إرتاینا ان تكون الموسیقى المخت

منیر بشیر و هي مقطوعة موسیقیة على العود و هي على : االصیلة الموسیقار العراقي الراحل

و هو من اصعب المقطوعات عزفا ماخوذة من موقع انفاسي نت   restمقام الراست 
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anfasse.org قطوعة تتناسب مع طبیعة موضوعنا من معزوفات العود لبشیر منیر و هي م

خاصة ان المقاطع تتالئم حسب ایقاعات التي یتكون منها الروبرتاج النها ترافقنا بتزامنها اذ 

تتالف من وحدات الموضوع و كل مرة یتقیر العزف بصعود رنات العود و انخفاض رناته في 

عها كما تطابقت مع بعض المقطوعات مما یكون لنا تغیر في كل ایقاع إذ ال یمل من سما

التعلیق فاحیانا یكون فیه وقفة من التعلیق و المقطع الموسیقي یكمل التعبیر و یترجم لنا 

  .الصورة بالنغمة 

 تصمیم الشارة: 

ي البدایة قبل ان نبدا في جینیریك الروبرتاج إرتاینا ان یكون مدخل الموضوع عبارة عن ق 

ر طبیعیة یتغزل بها مرفوقة بمناظكرام سلیم  :الشاعر ابیات شعریة البن بیئة الواحات و هو 

الشاعر وفق ما یمیز عروس الزیبان بسكرة من جمال طبیعتها و استغالل النخیل لكي یكون 

مصدرا البداع الفنان او الحرفي ال یكون مبدعا إال من مصدر طبیعة بیئیة و لهذا إخترت ان 

بلمسة فنیة تضیف للروبرتاج جانبا حسي  préa_ géniriqueتكون البدایة قبل الجینیریك

  .ثانیة 30جمالي و مدتها 

تصمیم الشارة هي اخر خطوط قمنا بها و ذلك للحصول على الشریط النهائي للروبرتاج و 

حیث كانت بعض اللقطات  و الصور ماخوذة منه و قمنا باضفائها على الجینیریك و مزجها 

و هي "" محمد روان "" هي معزوفة للفنان الجزائري بالمؤثرات البصریة و الموسیقى المناسبة و 

مختارة لنوعیة الموضوع و بعدها قمنا بوضع الكتابة اإللكترونیة و المتمثلة في السكریت الذي 

یحتوي على العناوین و اسماء القائمین على هذا العمل و هكذا تحصلنا على الشارة و اضفناها 

   .دقیقة 13 للشریط النهائي و اكتمل الروبرتاج لمدة
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  شارة البدایة

  جامعة محمد خیضر

  كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة

  شعبة علوم االعالم و االتصال

  تقدم

  روبرتاج مصور لنیل شهادة الماستر

  في علوم االعالم و االتصال

  تخصص إذاعة و تلفزیون

  :بعنوان 

  صناعات و إبداعات..... بسكرة 

  من عمق تراث الواحات

  تقدیمإعداد و 

  مباركي شهلة

  :تحت إشراف االستاذ 

  فرزولي مختار

  السنة الجامعیة

2014/2015 
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  شارة النهایة

  كنتم مع

  صناعات و إبداعات.... بسكرة 

  من عمق تراث الواحات

  روبرتاج مصور لنیل شهادة الماستر

  في علوم اإلعالم و اإلتصال

  تخصص إذاعة و تلفزیون

  من إعداد

  مباركي شهلة

  :تصویر 

  مازري رضوان

  مباركي معتز بـــــــاهللا

  :تركـیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  مازري رضوان

  مباركي إسحاق

  نتقدم بالشكر لكل من ساهم بإنجاز هذا الروبرتاج من قریب او بعید

  2015-2014السنة الجامعیة 
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  14:الجدول رقمجدول التقطیع التقني،   

  شریط الصوت  شریط مصور

رقم 

  اللقطة

زمن 

  اللقطة 

زوایا   حركة الكامیرا  نوع اللقطة

  التصویر

مؤثرات 

  اإلنتقال

مؤثرات 

  الصور

حدیث 

  تعلیق

مؤثرات   الموسیقى

  الطبیعیة 

المؤثرات 

  الصوتیة

        البدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجینیریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

إختفاء   مرتفعة  ثابتة  عامة  ثا 5  1

  تدریجي

  موسیقى  تعلیق  مزاج

Rest  

  "عود"

/  

متوسطة   ثا2  2

  عامة

موسیقى   تعلیق   شدة اإلضاءة Cut   مستویة  ثابتة

  منخفضة

/  

من  بانورامیة  قریبة  ثا 2  3

الیسار إلى 

  الیمین

موسیقى   تعلیق  شدة اإلضاءة  Cut  منخفظة

  نفسها مرافقة

/  

بانورمیة   قریبة  ثا 7  4

  بإتجاه الیمین

 Fondu en  منخفظة 

chainé 

موسیقى   تعلیق  مزج

  منخفضة

/  

بالزوم   قریبة  ثا 2  5

zoom  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مرتفعة

  منخفضة

/  

حركة رأسیة   متوسطة  ثا 2  6

  اإلنخفاظ

منخفضة 

  قلیال

إختفاء 

  تدریجي

مزیج بین 

  الصورتین

موسیقى   تعلیق

  منخفظة

/  

7  

  

  

  

التقریب   قریبة  ثا 4

  بالزوم امامي

منخفضة 

  قلیال

Cut  /  موسیقى   تعلیق

  منخفضة

/  

إختفاء   مرتفعة قلیال  ثابتتة  قریبة  ثا 2  8

  تدریجي 

موسیقى   تعلیق  /

  منخفضة

/  

ظهور   مستویة  ثابتة  عامة  ثا 4  9

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  مالتفعة

/  

زاویة جانبیة   مستویة  ثابتتة  متوسطة  ثا 18   10

  ملونة

  /  /  تقدیم  /

 Zoom  عامة  ثا 7  11

  أمامي

  /  موسیقى  تعلیق  مزج  قطع متأخر  مستویة

 Zoom  عامة  ثا 7  12

 خلفي

  /  موسیقى  تعلیق Cut  Diapl  مستویة

  /  موسیقى  تعلیق  /   Cut  منخفضة  ثابتة  متوسطة  ثا 4  ثا 13

  /موسیقى   تعلیق  / Cut  منخفظة  ثابتة  متوسطة  ثا 4  14
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  منخفضة

بانورامیة   متوسطة  ثا 7  15

  أفقیة

   Cut  مستویة

  

 

موسیقى   حدیث  /

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  / Cut  مرتفعة قلیال  ثابتة  صدریة  ثا 5  16

  منخفضة

مؤثرات 

  صوتیة

بانورامیة   متوسطة  ثا 3  17

  أفقیة 

  

مؤثرات   موسیقى  تعلیق  /  Cut  مستویة

  صوتیة

حركة رأسیة   متوسطة  ثا 4   18

  اإلرتفاع

  

حركة بطسئة  Cut  مرتفعة 

  بالمسح

  /  موسیقى  تعلیق

 zoomحركة   متوسطة  ثا 6  19

 أمامي

  /  موسیقى  تعلیق  /   Cut  منخفضة 

 zoomحركة   متوسطة  ثا 13  20

  أمامي

إزدواج   منخفضة

  وتقاطع

إختفاء 

  تدریجي

  /  موسیقى  تعلیق

حركة القوس   قریبة  ثا 2  21

  إلى األسفل

منخفضة 

  جدا

إختفاء 

  تدریجي

مزج بین 

  الصورتین

  /  موسیقى  تعلیق

حركة القوس   قریبة  ثا 4  22

  إلى األسفل

منخفضة 

  جدا

Cut  /  موسیقى  تعلیق  /  

حركة بطیئة   قطع متأخر  مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 4  23

  بالمسح

  /  موسیقى  تعلیق

 Zoom  قریبة  ثا 9  24

  أمامي

منخفضة 

  قلیال

Cut    حركة بطیئة

  بالمسح

  /  موسیقى  تعلیق

بانورامیة من   قریبة  ثا 26  25

الیمین إلى 

  الیسار

فاء =إختغ  مستویة

  تدریجي

حركة بطسئة 

بالمسح 

  مكررة

  /  موسیقى  تعلیق

ظهور   مستویة  حركة لالمام  لقطة عامة  ثا 5   26

  تدریجي

  /  موسیقى  تعلیق  /

27 

 

  

  /  موسیقى  تعلیق  /    Cut   منخفضة  القوس حركة  متوسطة  ثا 5

إلى  Zoom  قریبة  ثا 1   28

  األسفل

  /  موسیقى  حدیث  / Cut  منخفضة

 Zoom  ثا  8  29

  قریبة

  /*  موسیقى  حدیث  /  cut  منخفضة  خلفي

 Zoom  متوسطة  ثا 5  30

 أمامي

إستخدام   ؤعف  میتویة

  إضاءة

موسیقى   /

  مرتفعة

/  
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مسح بمؤثر  Cut  مستویة  أفقیة  صدریة  ثا 12  31

  جانبي

موسیقى   /

  مرتفعة

/  

حركة رأسیة   صدریة  ثا 3  32

  اإلنخفاض

موسیقى   حدیث  زمن بطیئ  Cut عالیة جدا

  منخفضة

/  

بانورامیة من   متوسطة  ثا 2  33

  الیمین

  /  موسیقى  تعلیق  /  Cut   مستویة

متوسطة   ثا1  34

  قریبة

من  بانورامیة

  الیمین

  /  موسیقى  تعلیق  /  Cut مستویة

  منخفضة  بانورامیة  متوسطة   ثا 10  35

  

  

موسیقى   تعلیق  زمن بطیئ  قطع متأخر

  مرتفعة

/  

حركة رأسیة   ثا 7  36

الإلرتفاع 

  واإلنخفاض

  ثابتة

  

  

  

  

ظهور   عالیة

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  مرتفعة

/  

حركة   لقطة قریبة   ثا 2  37

 ARCالقوس

   نحو األسفل

موسیقى   تعلیق  /   CUT  منخفضة

  مرتفعة

/  

متوسطة   ثا 2  38

  قریبة

موسیقى   تعلیق  / Cut  منخفضة  ثابتة

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  / Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة  ثا 12  39

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة  ثا 2   40

  منخفضة

/  

عامة   ثا 5  41

  المتوسطة

أفقیة 

  بانورامیة

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة

  منخفضة

/  

  ثابتة  متوسطة  ثا 3  42

  

  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة

  منخفضة

/  

  ثابتة  متوسطة  ثا 1  43

  

  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة

  منخفضة

/  

بانورامیة من   متوسطة  ثا 5  44

الیمین إلى 

  الیسار

  /  موسیقى  تعلیق  /  Cut  منخفضة

 dolly حركة   قریبة  ثا 6  45

  لألمام

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة

  منخفضة

/  
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  Zoom  قریبة  ثا 5  46

  لالمام

إستخدام  Cut  مرتفعة قلیال

  إضاءة خلفیة

موسیقى   تعلیق

  منخفضة

/  

بانورامیة من   متوسطة  ثا 4  47

الیسار على 

  الیمین

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة

  منخفضة

/  

48  

  

  

موسیقى   تعلیق  إضاءة خلفیة   Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة  ثا 3

  منخفضة

/  

 Zoom   قریبة   ثا 27  49

  امامي وخلفي

تالشي   مستویة

  تدریجي

شاشة 

منقسمة 

  بالمزج

موسیقى   حدیث

  منخفضة

/  

  Zoom  بعیدة  ثا 4   50

  أمامي

موسیقى   /  / Cut   مستویة

  مرتفعة

/  

Cut  GRATHIQ   مستویة  ثابتة  قریبة جدا  ثا 1  51

UE 

  الفتة  

موسیقى   /

  مرتفعة

/  

Cut GRAPHIQ   مستویة  ثابتة  قریبة   ثا 1  52

UE  

موسیقى   تعلیق

  منخفضة

/  

إختفاء   منخفضة  ثابتة  قریبة جدا  ثا 5  53

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  منخفضة

/  

إختفاء   منخفضة  ثابتة  صدریة  ثا5  54

  تدریجي

مزج بین 

  صورتین

  /  موسیقى   تعلیق

ظهور   منخفضة  بانورامیة  صدریة  ثا 6  55

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق   /   Cut قطع  مستویة  ثابتة  لقطة عامة  ثا 6  56

  منخفضة

/  

  /  /  حدیثة  /  cut قطع   منخفضة  بانورامیة  صدریة  ثا 6  57

  /  /  حدیث   /  cut قطع   منخفضة  زووم أمامي  قریبة جدا   ثا 2  58

  /  /  حدیث  /  cutقطع   منخفضة  ثابتة  صدریة  ثا 5  59

ظهور   عالیة   ثابتة  عامة  ثا 2  60

  تدریجي

سكتة   /

  تمخل

موسیقى 

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  قطع  مستویة  ثابتة  عامة  ثا 2  61

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  /  قطع  مستویة  ثابتة  قریبة  ثا 2  62

  منخفضة

/  

بانورامیة من   متوسطة  ثا 11  63

الیمین إلى 

  الیسار

مزج بین   قطع  منخفضة

  صورتین

موسیقى   تعلیق

  منخفضة

/  
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 ظهور  مستویة  ثابتة  متوسكة  ثا 3  64

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  /  قطع  مرتفعة قلیال  ثابتة  متوسطة  ثا 4  65

  منخفضة

/  

  ثا 2  66

  

  

موسیقى   تعلیق  زمن بطیئ  قطع  مستویة  ثابتة  متوسطة

  منخفضة

/  

  ثا 3  67

  

  

  قریبة

  

إختفاء   مستویة  ثابتة

  تدریجي

مزیج بین 

  صورتین

موسیقى   تعلیق

  منخفضة

/  

حركة رأسیة   قریبة  ثا 1  68

اإلرتفاع 

  واإلنخفاض

موسیقى   تعلیق  /  cut قطع   عالیة

  منخفضة

/  

زوم  Zoom  قریبة   ثا7  69

  أمامي

موسیقى   تعلیق  /  cutقطع   عالیة

  منخفضة 

/  

 pamمن   متوسطة   ثا 7  70

الیمن إلى 

 الیسار

موسیقى   تعلیق  /  Cut  عالیة

  عالیة

/  

بانورامیة   قریبة  ثا 7  71

على شكل 

  عامودي

موسیقى   نعلیق  /  Cut  عالیة

  منخفضة

/  

بانورامیة   متوسطة  ثا 5  72

على شكل 

  عامودي

  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  عالیة

  منخفضة

/  

بانورامیة   قریبة  ثا 2  71

عامودي نحو 

  األسفل

  

موسیقى   /  /  Cut  منخفضة

  مرتفعة

/  

عامودي نحو   عامة  ثا 3  72

  األسفل

موسیقى   /  /  Cut  عالیة

  مرتفعة

/  

عامودي نحو   متوسطة  ثا 3  73

  األسفل

موسیقى   /  /  Cut  منخفضة

  مرتفعة

/  

  /  موسیقى    /  Cut  منخفضة  زوم أمامي  عامة  ثا 5  74

إخفاء   مستویة  زوم أمامي  عامة  ثا5  75

  تدریجي

دمج بین 

  صورتین

موسیقى   

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة  مائل  عامة  ثا 5  76

  منخفضة

/  
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موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 2  77

  منخفضة

/  

منخفضة   ثابتة  قریبة جدا  ثا 2  78

  قلیال

Cut  /  موسیقى   تعلیق

  منخفضة

/  

منخفضة   ثابتة  عامة   ثا 2  79

  قلیال

Cut  /  موسیقى   تعلیق

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 1  80

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة جدا  ثا  1  81

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة  عامودي  قریبة  ثا 5  82

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة جدا  ثا 1  83

  منخفضة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة جدا  ثا 2  84

  منخفضة

/  

بانورامیة   قریبة  ثا 13  85

عامودیة 

  لألمام

إخفاء   منخفضة

  تدریجي

مسح لزاویة 

جانبیة 

  مطویة

موسیقى   تعلیق

  مرتفعة

/  

ظهور   عالیة  ثابتة  عامة   ثا 4  86

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  عامة   ثا 2  87

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 1  88

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  عامة   ثا 6  89

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  عامة   ثا 2  90

  مرتفعة

/  

بانورامیة من   قریبة  ثا 2  91

الیمین إلى 

  الیسار

موسیقى   تعلیق  /  Cut  منخفضة

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مرتفعة قلیال  ثابتة  عامة  ثا 4  92

  منخفضة

/  

منخفضة   ثابتة  متوسطة  ثا 3  93

  قلیال 

Cut  /   سكتة

  تمهل 

موسیقى 

  مرتفعة

/  

موسیقى   حدیث  /  Cut  مستویة  ثابتة  صدریة  ثا 25  94

  منخفضة

صوت 

  الریاح
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  ثا 19  95

  

موسیقى   حدیثة  /  Cut  مستوریة  ثابتة  صدریة

  منخفضة

ضوضاء 

  المعرض

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  عامة  ثا 2  96

  مرتفعة

/  

موسیقى   تعلیق  /  Cut  مستویة  ثابتة  عامة  ثا 2  97

  مرتفعة

/  

موسیقى   حدیث  /  Cut  مستویة  ثابتة  قریبة  ثا 19  98

  منخفضة

ضوضاء 

  المعرض

موسیقى   /  /  Cut  مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 2  99

  مرتفعة

ضوضاء 

  المعرض

موسیقى   حدیث  /  Cut  مستویة  ثابتة  صدریة  ثا 6  100

  منخفضة

صوت 

  الریاح

موسیقى   offحدیث   /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة  ثا 2  101

  منخفضة 

ضوضاء 

  المعرض

 حدیث   /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة جدا  ثا 1  102

off  

موسیقى 

  منخفضة

ضوضاء

االمعر 

  ض

103  

  

موسیقى    offحدیث   /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة جدا  ثا 2

  منخفضة 

ضوضاء 

  المعرض

موسیقى  pffحدیث   /  Cut  منخفضة  ثابتة  متوسطة  ثا 1  104

  منخفضة

ضوضاء 

  المعرض

موسیقى  offحدیثة   /  Cut  منخفضة  ثابتة  متوسطة  ثا 1  105

  منخفضة

ضوضاء 

  المعرض

 حدیث   /  Cut  مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 1  106

OFF   

موسیقى 

  منخفضة

ضوضاء 

  المعرض

 حدیث   /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة جدا  ثا 2  107

OFF 

موسیقى 

  منخفضة

  ضوضاء

حدیثة   /  Cut  منخفضة  ثابتة  قریبة  ثا 1  108

OFF  

موسیقى 

  منخفضة

  ضوضاء

حدیثة   /  Cut  منخفضة  ثابتة  متوسطة  ثا 2  109

OFF  

موسیقى 

  منخفضة

  ضوضاء

  ثا 6  110

  

  

منخفضة   ثابتة  عامة

  جدا

Cut  /  حدیث

OFF  

موسیقى 

  منخفضة

  ضوضاء

  ثا 2  111

  

  

حدیث   /  Cut  منخفضة  ثابتة  عامة

OFF  

موسیقى 

  منخفضة

  ضوضاء
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موسقى   حدیث  /  Cut  مستویة  ثابتة  صدریة  ثا 9  112

  منخفضة

صوت 

+ الریاح

  ضوضاء

إخفاء   مستویة  ثابتة  عامة  ثا 5  113

  تدریجي

موسیقى   /  /

  مرتفعة

ضوضاء 

  المعرض

إخفاء   مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 31  114

  تدریجي

مزج بین 

  صورتین

موسیقى   تقدیم

  منخفضة

  ضوضاء

متحركة   متوسطة  ثا 5  115

TRAVELI

NG جانبي  

ظهور   مستویة

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  منخفضة

/  

TRAVLIN  متوسطة  ثا 5  116

G أمامي 

موسیقى   /  عرض بطيء  Cut  منخفضة

  مرتفعة

/  

TRAVLIN  متوسطة  ثا 4  117

G أمامي  

منخفضة 

  قلیال

Cut  موسیقى   /  عرض بطسئ

  مرتفعة

/  

TRAVLIN  متوسطة  ثا 4  118

G أمامي  

موسیقى   /  عرض بطيء  Cut  منخفضة

  مرتفعة

/  

  Cut  مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 7  119

  

  

موسیقى   /  عرض بطيء

  مرتفعة

/  

موسیقى   /  /  Cut  منخفضة  ثابتة  متوسطة  ثا 2  120

  مرتفعة

/  

منخفضة   ثابتة  قریبة جدا  ثا 2  121

  جدا

Cut  /  مویقى   تعلیق

  مرتفعة

/  

إخفاء   مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 3  122

  تدریجي

موسیقى   تعلیق  /

  مرتفعة

/  

إخفاء   منخفضة  ثابتة  عامة  ثا 6  123

  تدریجي

مزج بین 

  صورتین

موسیقى   تعلیق

  مرتفعة

/  

إخفاء   مستویة  ثابتة  متوسطة  ثا 6  124

  تدریجي

مزج بین 

  صورتین

موسیقى   تعلیق

  مرتفعة

/  

  

  

  

 



 خاتمة
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افة ـــــــــوسیلة للتعبیر عن ثق و،الصناعات التقلیدیة هي حامل للذاكرة الحضاریة الحرف و 

المجتمعات  یكي بین المجتمعات المحلیة وبینكونها خالصة التفاعل الدینام ،صالتهوأالمجتمع 

  هاــــــــــــــــــــــــــدواتأالل ـراحلها المختلفة من خـتؤرخ لمو  ةاهر الحیاـظمهي بشكل ما تصوغ االخرى و 

  .ان على حد سواءـة بالبیئة و االنساتها فهي مرتبطــــــابداعاتها و ـومنتوج

و قد تمیز قطاع الصناعة  ،یلـاج و ابداع و تحوــیدیة و الحرف هي انتـــاعة التقلــفالصن

مان أو صمام  ،ل الخرـــكونها المرجع المعرفي المتنقل من جی، التقلیدیة بالخصوصیة المحلیة 

اع في ـاب هذا القطـــانیة استقطــــال عن امكـع للثروات فضـاعي و مجمـــــــوروث الجمـایة المـــلحم

تثمار في ــــتدامة لالســـــیضمن روافد التنمیة المساال حیویا ــاحي مما یجعل منه مجــال السیــالمج

في ،كید هویتها الوطنیة أر على غرار دول كثیرة تسعى الى تفالجزائ اعة الفنیة و التقلیدیةــالصن

زائري و اصالته و ما ـعناصرها و لیس خافیا تنوع الموروث الج تزییفات و ـواء الثقافــــزمن احت

روح إبداعیة یشكل بذلك رافدا اقتصادیا هاما یغطي هذا الجانب و  یمتلكه الحرفي من مهارة و

رات التي ــالتغی ظل ات النسیان فيـراث من طیــــایة لهذا التـــــــــبالحم إالیعزز تواجده و ما علینا 

  .التكنولوجیةات ــــــــــــاحدثتها الفتوح
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  فهرسة المحتویات

  فهرسة الجداول

  29ص   ..…………………………………………………………1:الجدول رقم

  30ص ................................................................. 2:الجدول رقم

  30 ص................................................................ 3: الجدول رقم

  31ص ................................................................ 4: الجدول رقم

  32ص ................................................................. 5:الجدول رقم

  33ص ......................................................... ........6:الجدول رقم

  39ص ................................................................. 7:الجدول رقم

  40ص ................................................................. 8:الجدول رقم

  41ص .................................................. ...............9:الجدول رقم

  42ص ................................................................ 10:الجدول رقم

  42ص ................................................................ 11:الجدول رقم

  44ص ........................................... .....................12:الجدول رقم

  51ص ................................................................ 13:الجدول رقم

  70ص ................................................................ 14:الجدول رقم
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  :فهرسة الموضوعات

  الصفحة                                                            الفهرس                

 الشكر واإلهداء  

 أ  ...................................................................المقدمة 

 9ص .................. .......................................: اإلطار المنهجي 

   1ص .......................... ....................الروبرتاجملخص موضوع  -

 11ص .............................. ..................أسباب إختیار الموضوع -

 12ص .............................. .........................أهداف الموضوع -

 13ص ...................... ..................................أهمیة الموضوع -

 14ص . ................................................النوع الصحفي المختار -

 15ص ............... ...................................ف بفن الروبرتاجیالتعر  -

 23 ص............................................................ :اإلطار النظري 

 25ص ......................... ................................تحدید المفاهیم -

I. 26ص ........................................... .التعریف بالصناعة التقلیدیة  

II. 28ص ............................ .نماذج من الصناعات التقلیدیة بوالیة بسكرة  

III. 31ص .............................. .....التي یتوفر علیها القطاع اإلمكانیات  

IV. 34ص ................. .إستراتیجیات تطویر قطاع الصناعات التقلیدیة بالوالیة  

 36ص ............................... ...........................اإلطار التطبیقي 

 37ص   ................................مرحلة ما قبل التصویر :وة األولىالخط -

 37ص   ...............................................................التوثیق -1

 38ص  .................................................... .سیناریو الروبرتاج -2

 44ص  .......................... .............مرحلة التصویر :الخطوة الثانیة -

 44ص  ............................................................... المعاینة -1
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 45ص  ............................................................. .التصویر -2

 49ص   .................................مرحلة ما بعد التصویر :الخطوة الثالثة -

 50ص  ............................................................. .المشاهدة -1

 59ص  ............................................................... .التعلیق -2

 63ص  . ...............................................................التركیب -3

 65ص .  .................................................................المزج -4

 66ص  . .............................................................الموسیقى -5

 67ص ..  ...........................................تصمیم شارة البدایة والنهایة -6

 70ص   ..........................................................التقطیع الفني -7

 78ص  ......................................................................خاتمة 

 79ص .. ............................................................قائمة المراجع 

 82ص  ....................................................................الفهرس  

 المالحق   
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  :قائمة الكتب

  بالعربیة

، مركز جامعة القاهرة، مصر، الكتابة لإلذاعة والتلفزیون: البطریق نسمة احمد ، یسري جهان -1

2000.  

  .1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دلیل الكتابة الصحفیة: بلیبل نور الدین -2

 .1982، االتحاد العام للصحفیین العرب، بیروت، 1، طالعنوان الصحفي: خلیل فتحي -3

، دار المعرفة الجامعیة  "األسس الفنیة لكتابة السبناریو واإلخراج التلفزیوني" :خوخة أشرف فهمي -4

  . 2011للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر

  .1998دار كنعان لدراسات والنشر، القاهرة،  ،الصحافة والصحفي المعاصر :دروبي محمد -5

  .2008، دار هومة للنشر، الجزائر،1، طمهارات الكتابة اإلعالمیة: رزاقي عبد العالي -6

  .2010، ، المعتز للنشر والتوزیع، عمان1، طجمالیات التصویر التلفزیوني :رستم أبو رستم  -7

  .1988، عالم الكتب، القاهرة، إنتاج األخبار في الرادیو والتلفزیون :سعید محمد  السید -8

  .1995،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر1، طدلیل الكتابة الصحفیة: سیفي نور الدین -9

  .2008دار الشروق للنشر، القاهرة، اإلنتاج التلفزیوني وفنون اإلخراج، : شلبي كرم - 10

للنشر والتوزیع، عمان،  ، دار مجدالويمن مناهج السیناریو واإلخراج والمونتاج :الصبان منى - 11

2010.  

  رزاقي . 2006، دار الصباح الجدید، الجزائر، 1، طالتقاریر اإلعالمیة: عبد العالي - 12

، بیروت، لبنان، 4، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طعلم اإلجتماع: غندر أنطوني - 13

2005. 

 .2004 ، دار هومة للنشر، الجزائر،1، طالصحفي الناجح: لعقاب محمد - 14

  :بالفرنسیة

15- max bottonsM la commumication par l’image, série nathan, , edition 

silvie ogée, France ; 1990 . 
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  :المعاجم والقوامیس

، دار المعرفة 1بعة ط، الالعربي -معجم مصطلحات اإلعالم  اإلنجلیزي :دار قصید احمد - 16

  .2008الجامعیة، اإلسكندریة، 

، مجموعة أساتذة علم اإلجتماع، المفاهیم والصطلحات األنتربولوجیة: شارلوتسیمورسمیث  - 17

  .بإشراف محمد جوهري، المجلس األعلى للثقافة

  .ن طبعةو دب، دار الشروق، القاهرة ، معجم المصصطلحات اإلعالمیة :شلبي كرم - 18

  .1984، دار الشروق، جدة، قاموس المصطلحات اإلعالمیة: عزت محمد - 19

  .1976وزارة الثقافة، الجزائر، ، "عربي -فرنسي" القاموس الصغیر لإلعالم  - 20

  : التشریعات والتنظیمات

  بالعربیة

،الجریدة الرسمیة رقم 1996جانفي10المؤرخ في  96- 01االمر رقم:االمانة العامة للحكومة - 21

 .14/01/1996،الجزائر،الصادرة في 03

،الجریدة الرسمیة رقم 1996جانفي10المؤرخ في  96- 01االمر رقم:االمانة العامة للحكومة - 22

  .14/01/1996،الجزائر،الصادرة في 03

23- Unido, creative inatustries and micro and smile scale enterprise 

development a contribution. to poverty, viennd Austria,2000.  

  :الوثائق

  .2014بسكرة "  c.a.mنظام اإلنتاج المحلي "  دلیل دار الصناعة التقلیدیة والحرف لبسكرة - 24

  .74، الفصل األول، العدد مجلة بنات األجیال: رتیبة ربا أبو - 25

  :المواقع

    ،"أرشیف السیاحة العربیة مدینة بسكرة"، ستار تایمز ىمنتد: ربكوش عما - 26

 www.Star times.com 22:57على الساعة  23/1/2015: تمت الزیارة   
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-الوسیط على الخط - صطلحات ومدلوالت م -التراث الشعبي :زیادنة صالح - 27

 p://www.khyma.comhtt. 12:45على الساعة  22/2/2015: تمت الزیارة. 

  "روبرتاج حول البرنوس والقشابیة لمنطقة مسعد"یوتیوب ال عن:أرشفة الفیدیو - 28

  : المقابالت

 .السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة بسكرةمقابلة علمیة مع مدیر  - 29

 .مقابلة علمیة مع مدیر غرفة الصناعة التقلیدیة لوالیة بسكرة - 30

 .مقابلة علمیة مع مدیر مركز الصناعة التقلیدیة لوالیة بسكرة - 31

 .مقابلة علمیة مع مدیر وحدة القنطرة للفخار - 32

 .مقابلة مع أستاذة ورشة الطرز التقلیدي بمركز الصناعة - 33

ة مع أصحاب المحالت اآلتیة المحل التجاري بالقنطرة وأصحاب محالت سوق منبع مقابل - 34

 . الغزالن

http://www.khyma.com/


  

  المالحق

 


