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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 :المقدمة

الضنوء )ٌشتمل هذا الكتاب على ثمانٌة فصول بحسب مفردات المننه  المرنرر، يوٌتضنمن الفصنل ا ول 

وتحلٌنل الضنوء ا بنٌا والندابر، اللونٌنة  عالقته بنا لوانو هوتوضٌح طبٌعة الضوء وخصابص( واللون

مكوننات اششنار، وفنً الفصنل الثنانً تنم عنرا . Pixel، تحدٌد الننرط المفنردووالمعنى الداللً لأللوان 

ونشننارات الفننرل اللننونً و نظمننة  Yع ووكٌفٌننة تكننوٌن كننل مننن نشننار، النصنن المربٌننة المركبننة للرسننال

وٌحتوي الفصل  هم المصطلحات والمفاهٌم اشعالمٌة.  ما الفصل الثالث فٌشتمل على اشرسال واالستالم 

 نظمنة و على  نواع التسجٌل الصوتً و شرطة التسجٌل الصنوتٌة ( ريالتسجٌل الصوتً والصو)الرابع 

الضنؽط و  نظمنة التسنجٌل والخنبن بنا قراح الحاسنوبٌةو الخطٌة والرقمٌة وا نظمةالتسجٌل التناظرٌة 

اشنتنناا اشذاعننً والتلفبٌننونً وٌوضننح الفصننل الخننام   تسننجٌل الشننرٌط الصننوري.وكٌفٌننة  الصننوري

د اشذاعننً والتلفبٌننونً و مراحننل كتابننة النصننوح اشذاعٌننة والتلفبٌونٌننة وعناصننرو ومراحلننه واشعنندا

ترنٌات وفً الفصل الساد  تمت دراسة مراحل نعداد البرنام  التلفبٌونً . ووالمحطة الرادٌوٌة الرقمٌة 

 المونتاا التلفبٌونً ومراحل تطورو ومبادبه ا ساسٌة و نواعه ووظابؾ المونتناا فنً العمنل التلفبٌنونً

 برام  تحرٌر ومونتاا الفٌدٌو.و لمؤثرات وكٌفٌة استخدامهااو

فن الكتابنة اشعالمٌنة فٌشنتمل علنى هٌكلٌنة المؤسسنة اشعالمٌنة الذي جاء تحت عنوان  ما الفصل السابع 

الصننحفٌة والتحرٌننر الصننحفً والمرننال الصننحفً و نواعننه والتحرٌننل الصننحفً وطرٌرننة كتابتننه والتررٌننر 

للتخطننٌط اشعالمننً و خٌننرا خصننح الفصننل الثننامن ٌة واشخننراا الصننحفً. الصننحفً والمرابلننة الصننحف

 و همٌته و تصنٌؾ التخطٌط ومراحله ومباٌاو ومعوقات التخطٌط اشعالمً. 

المبذول لتحرٌل فً هذا الجهد منحنا الردر، على العطاء الذي نشكر هللا سبحانه وتعالى وفً الختام 

 خدمة لوطننا الحبٌب ومن هللا التوفٌل . هذا الكتاب  تألٌؾ فًا هداؾ المرجو، 

     

 

   المؤلفون  
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 The nature of lightطبٌعة الضوء  3-3

 ساهموامنذ بداٌة الخلٌرة واشنسان ٌبحث فً ماهٌة الضوء ومن ابرب العلماء العرب وؼٌرهم الذٌن        

ي (ي وبنوهري بالنن ي اٌنشنتاٌننٌوتني هٌجننب نسحالبن الهٌثمي ) الحسن  هم طبٌعة الضوءعن بحث فً ال

  وقد اختلؾ العلماء فً تفسٌر طبٌعة الضوء و وضعت العدٌد من النظرٌات لتفسٌر هذو الطبٌعة منها: 

 نظرٌة الدقابل لنٌوتن. -1

 ماكسوٌل للموجات الكهرو مؽناطٌسٌة . نظرٌة -2

 اٌنشتاٌن للفوتـون.نظرٌة  -3

 النظرٌة الموجٌة الكمٌة. -4

ن حنول اوجند فرضنٌتتمنا با جسنام  و بالموجنات نذا   ن الضوء ٌمل  طاقة وٌنرلهنا فنً الفضناء  والثابت

  ي( للعالم الهولندي هٌجنبالموجٌة ( لنٌوتن و ) النظرٌةالدقابرٌة -النظرٌة الجسٌمٌة  (طبٌعة الضوء هما

توحند بنٌن  ن تفسٌر جمٌع الظواهر البصنرٌة ممنا اسنتوجب وضنع نظرٌنةاالنظرٌتن اولكن لم تستطع هات

  واٌنشتاٌن وبوهر. الخواح الموجٌة والجسٌمٌة للضوء وهً ) النظرٌة الكمٌة ( لبالن 

 مصادر الضوء واللون  3-3-3

فضنوء  .لنذل  تبًعنا ضنبطه ٌنتم لأللنوان وندراكننا ا بنٌا هنو الرؤٌنة فً الربٌ  الضوبً المنبع نن        

 بٌضاء كلها نراها العمل ي بأماكن الفلورسنت وضوء بالخارا الطبٌعً الشم  وضوء يبالمنبل المصباح

 تلن  برؤٌنة فرنط منا للنون الرابنً ٌرنوم . وحٌنمنا(1 - 1) الحنظ الشنكل   .ذلن  ؼٌنر حرٌرتها فً  نها رؼم

 الضنوء مظهنر  ن ٌالحنظ هابعضن منع متجناور، ) الفلورٌسننتي  المصنابٌح الشنم ي) الضنوبٌة المصنادر

 :و هم مصادر الضوء هً. بوضوح بٌنها فٌما ٌختلؾ ا بٌا

 . الربٌ  للضوء (ي اللهب والشرر: الشم  ) المصدر مصادر طبٌعٌة -أ

ٌّة )كهربائٌة( -ب ي  شعة ي شاشات التلفابالفلورٌسنتبٌح المتوهجةي مصابٌح المصا: مصادر صناع

 اللٌبر.

 
 ضوءمصادر ال 3  - 3 الشكل

 الخطوط من من عناصر تتكون الفن فمواد المتعدد، الفنً العمل عناصر  هم من واحد هو اللون        

 بمكونات نسمٌه ما تعطٌنا وتكوٌنها وتكاملهاي وصٌاؼتها وبترتٌبها .والظلٌة اللونٌة والدرجات والمساحات

 ٌمكن وال لوًنا باعتبارو نال الشكل ٌمكن ندرا  وال . الفنً العمل تصوغ التً العناصر ًوه العمل بناء

 وبٌن ا شكال من بٌن شكل ٌحدث تفاعل هو اللون  ن يالون نراو ما وبٌن شكال  نراو ما بٌن الفصل

  . لهذا الشكل الخارجً المظهر نال اللون وما الشكل ي نرى بها علٌه والتً الساقطة الضوبٌة ا شعة
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 Properties of lightخصائص الضوء  3-1

لذل  تنترل  يحبمة من ا شعة الكهرومؽناطٌسٌة بما  ن الضوء هو عبار، عن المستقٌمر المسا (3

 .  (2 – 1) الخطوط المسترٌمة كما فً الشكل ا شعة الضوبٌة على شكل حبمة من

 
 انتقال األشعة الضوئٌة  1 - 3 الشكل

 جة سروطه على سطح مصرول.هو ارتداد ) انعكا  ( الشعاع الضوبً نتٌ  Reflection( االنعكاس 1

والشعاع المنعك  هو الشعاع الذي ٌرتد عن  والشعاع الساقط هو الشعاع الذي ٌصل نلى السطح العاك 

 : جسام التً ٌسرط علٌها بطرٌرتٌنا لىٌنعك  الضوء عو السطح العاك .

فسنها. وٌكنّون ٌكون على سطح مصرول  مل  نذ تنعك  جمٌع ا شنعة بالباوٌنة ن:  . االنعكا  المنتظم1

 .ي ا سطح الالمعةسطح البركة الهادبةي المراٌاصور ا جسام. مثل: 

ٌكنون علنى سنطح خشنن نذ تننعك  ا شنعة ببواٌنا مختلفنة. وال ٌكنّون صنور : ؼٌر المنتظم االنعكا . 2

  . ا جسام. مثل: الحابط

نرطنة السنروط علنى السنطح المرام من  باوٌة السروط هً الباوٌة المحصور، بٌن الشعاع الساقط والعمود

المرنام منن نرطنة   منا باوٌنة االنعكنا  فهنً الباوٌنة المحصنور، بنٌن الشنعاع المننعك  والعمنود العناك 

 Laws of Reflection  االنعكااس ًوقاانون.  (3 – 1) على السطح العناك يالحظ  الشنكل  السروط

 :هما

  .باوٌة السروط = باوٌة االنعكا  ( 1

الضوبً المنعك  والعمود المرام من نرطة السروط على السطح  اقط والشعاعالشعاع الضوبً الس (2

  واحد عمودي على السطح العاك . العاك  ترع جمٌعا فً مستوى

 
 انعكاس الضوء  1 – 3الشكل 

انكسار الضوء هو  تؽٌر مسار الشعاع الضوبً نتٌجة مرورو خالل وسطٌن  Refraction( االنكسار 1

الضوبٌة للوسط الشفاؾي   الكثافة على مردار االنكسار باوٌة ٌؽٌر من سرعته. وتعتمد مختلفً الكثافة مما

 . الكثافة الضوبٌة للوسط قل مردار باوٌة االنكسار للشعاع المنكسر  وكلما ابدادت

نذ تتؽٌر سرعة  يفاصال بٌن وسطٌن شفافٌن مختلفٌن ٌتؽٌر اتجاو الشعاع الضوبً عندما ٌجتاب سطحا

ولد وتت يفة الضوبٌة بٌن الوسطٌن الشفافٌنط الثانً عن الوسط ا ول بسبب اختالؾ الكثاالضوء بالوس

ن ا ولى هً باوٌة السروط التً تكون محصور، بٌن الشعاع الضوبً الساقط والعمود المرام فً اباوٌت

ر، بٌن االنكسار التً تكون محصوباوٌة  ما الباوٌة الثانٌة فهً  ينرطة السروط على السطح الفاصل 

وتتناسب هذو الباوٌتٌن  يصلالشعاع الضوبً المنكسر والعمود المرام فً نرطة السروط على السطح الفا

كسار الشعاع المنكسر تناسباً طردٌاً فعندما تبداد باوٌة انكسار الشعاع الساقط تبداد معها باوٌة ان

ٌلة نلى وسط شفاؾ وعند عبور شعاع ضوبً من وسط شفاؾ ذات كثافة ضوبٌة قل يوالعك  صحٌح
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لشعاع ذات كثافة ضوبٌة  على سترل سرعة الضوء فً الوسط الثانً عن الوسط ا ول وبالتالً ٌنكسر ا

 ما عند عبور شعاع ضوبً من وسط شفاؾ ذات كثافة ضوبٌة عالٌة نلى  يالضوبً مرترباً من العامود

ً عن الوسط ا ول وبالتالً وسط شفاؾ ذات كثافة ضوبٌة اقل ستبداد سرعة الضوء فً الوسط الثان

 ما نذا نفذ الشعاع الضوبً نلى  يٌنكسر الشعاع الضوبً مبتعداً من العامود ومرترباً من السطح الفاصل 

ظاهر، قو  قبح هً  .(4 - 1) الحظ الشكل يالوسط الثانً بصور، عمودٌة فال تحصل عملٌة انكسار

 .تطبٌل لظاهر، االنكسار بسبب اختالؾ باوٌة االنحراؾ

 
 عملٌة انكسار الضوء   4 – 3 الشكل

. فعندما ت بأنه موجات لكل منها قمة وقاعٌعرؾ الضوء فً معظم الحاال Interference( التداخل 4

تمر موجتان ضوبٌتان خالل النرطة نفسها فإنهما تتداخالن فً بعضهما لذل  فإنهما تجمعان  و تطرحان 

لموجة خالل النرطة فإنه تمر فً الوقت نفسه قمة  بعضهما من بعا. افترا  نه متى ما مرت قمة

( التداخل الَبنَّاء) هذو العملٌةوتسمى  لموجة  خرى. وتجتمع الرمتان مع بعضهما لتعطٌا قمة كبرى.

وتعطً ضوًءا ساطًعا  كثر مما تعطٌه  ي موجة منفرد،. ونذا افترضنا بدالً من ذل   نه متى ما وجدت 

كان هنا  قاع لموجة  خرى تمر خاللهي فإن الراع سوؾ ٌرلل من ارتفاع قمة لموجة تمر خالل النرطة 

(. 5 – 1) ( الحظ الشكل الرمة وٌتر  النرطة معتمة  و مظلمة وتسمى هذو العملٌة ) التداخل الهدام

هو تراكب موجات الضوء المنبعثة من مصدرٌن ضوبٌٌن مترابطٌن و ٌنت  عنه تكون مناطل فالتداخل 

 .مناطل مظلمة تعرؾ بهدب التداخلمضٌبة تتخللها 

 
 عملٌة التداخل بٌن األشعة الضوئٌة 5 - 3الشكل  

المجرد، هو الضوء الذي ٌنتشر بخط   حد الخصابح ا كثر وضوحا للعٌن Diffraction ( الحٌود 5

( وهو نات  من الحرٌرة التً تنح على  ن الضوء هذا النوع من االنتشار )الحٌود مسترٌم وٌسمى

وتنتشر موجة الضوء قلٌالً عندما تسٌر خالل فتحة صؽٌر،  و حول جسٌم صؽٌر  و  يكموجة ٌتصرؾ

ٌمر خالل حافة. وكذل  تنتشر موجات المٌاو لكن الفتحات وا جسام التً تسبب االنتشار ٌجب  ن تكون 

رؤٌة  فعندما تحاول  كبر من تل  التً فً حالة الضوء. وٌمكن  ن ٌكون حٌود الضوء  مًرا مبعًجا. 

ذي كفاء، عالٌة فكلما بادت قدر، التكبٌر لرؤٌة الجسم عن قرب  كثري  جسٌم صؽٌر جًدا بوساطة مجهر

فإنه تبدو على حافات الجسم ؼشاو،. وكل حافة مؽشا، سببها  ن الضوء ٌنكسر عندما ٌمر خالل الحافة 

نذ  (CD & DVD) ةا قراح المدمج :ومن ا مثلة لحٌود )انحراؾ( الضوء .فً طرٌره نلى العٌن

 ٌوجد بها مسارات دابرٌة متراربة وعند سروط الضوء علٌها ٌنعك  الضوء نلٌنا فً شكل ) الرو  الربح

 يالضوبٌة  بسبب حٌود الموجات الضوبٌة علٌه نذ  ن المسافات بٌن المسارات مراربة لطول الموجات (

 .( 6 - 1)الحظ الشكل 
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 تداخل الموجات الضوئٌة 6 – 3 الشكل

 نهنا  كما بٌنا سابرا فان من  هم خصابح الموجنات الكهرومؽناطٌسنٌة   Polarization( االستقطاب 6

بً عمودٌنننا علنننى المجنننال بالنسنننبة التجننناو انتشنننارهاي نذ ٌتمنننوا المجنننال الكهربنننا موجنننات مستعرضنننة

  .ي وكالهما ٌتموا عمودٌا على اتجاو انتشار الموجة الكهرومؽناطٌسٌةالمؽناطٌسً

 حنند  نننواع الموجننات الكهرومؽناطٌسننٌة . وٌمكننن لمننواد خاصننة بلورٌننة اسننترطاب الموجننة الضننوء هننو 

 وتمننع مركبنة المجنال المؽناطٌسنً ي فهً تسمح منثال بنفناذ مركبنة المجنال الكهربنابً الكهرومؽناطٌسٌة

  (7-1)الحظ الشكل .ا مع شعاع ضوء بتمرٌرو فً ماد، مناسبة فٌنفذ منها شعاعا مسترطباذوعندما نفعل ه

 
 االستقطاب فً الضوء  7 - 3 الشكل 

 الضوء واللون 3-1

 الطبٌعنً الضنوءو .للضنوء هننا  مصندر ٌكنون  ننال  هندراكن منن ننتمكن وال الضوء من مشتل اللون ننّ 

 فهً ا خرى الضوء مصادر جمٌع و ما .(ا بٌا الضوء) النرً الضوء بأنه وٌوصؾ الشم  من ٌصدر

لمصدر ا ساسً للضوء وقد الحظ نٌوتن  ن ضوء الشم  ٌمكنن تحلٌلنه الشم  هً ااشنسان.  صنع من

 نلى مجموعة من ا لوان سمٌت بنألوان الطٌنؾ الشمسنً وتتندرا هنذو ا لنوان حسنب طنول الموجنة لكنل

)نانومتر(  والملً مٌكرون وترا   طوال الموجات الضوبٌة بوحدات صؽٌر، جدا مثل االنكستروممنهما. 

ٌؾ الطاقة المشعة. وٌعد الضوء وجهاً من هذو الطاقنة ي وٌالحنظ اشنسنان هنذا ( ٌوضح ط8-1و الشكل )

بنٌن ا شنعة تحنت الحمنراء اشنسنان لعنٌن  المربنً الضوء نظراً لتحفٌنب شنبكٌة العنٌن وٌنحصنر اششنعاع

  وا شعة فول البنفسجٌة.

تنرددات فنً الطٌنؾ هو المدى الضٌل الذي تراو عٌن اشنسنان منن ا طنوال الموجٌنة وال :الضوء المرئً

 ننانومتر(  700إلاى  400وٌتحدد بٌن اللون ا حمنر والبنفسنجً وبطنول موجنة منن )  الكهرومؽناطٌسً

 وم. ر( انكست 7000إلى  4000وٌمكن الرول ) 

 
 الطٌف المرئً  8-3الشكل 

قبنل هو الطاقة المشعة التً تمثنل الجنبء المربنً منن الموجنات الكهرومؽناطٌسنٌة والمربٌنة منن  فالضوء

 لننؾ  100العننٌن البشننرٌة. وهننو عبننار، عننن موجننات كهرومؽناطٌسننٌة تنترننل فننً الفننراغ بسننرعة تسنناوي 
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باد تنردد موجنة الضنوء كٌلومتر فً الثانٌة وتتوقؾ طاقة موجات الضوء على تردد هذو الموجات فكلما 

 .بادت طاقتها

تنراو العنٌن البشنرٌة بعملٌنة تسنمى  فٌبٌابٌا بحٌثالضوء  بتعدٌلالملونات  هو ما نراو عندما تروم  :اللون

 بأنا  اللاون وٌعارف .التنً ٌدرسنها علنم الننف  ( اشدرا )االستجابة( وٌترجم فً الدماغ بعملٌة تسنمى )

عان ضاوء  مالتأثٌر الفسٌولوجً الناتج عن شبكٌة العٌن ساواء أكاان ناتجاان عان ماادة صاباوٌة ملوناة أ

 . ملون

هنو ارتبناط  )هنذا الشنًء  حمنر اللنون ( نا ٌظهنر فنً عبنارات مثنلنن ارتباط اللون مع ا شٌاء فً لؽت   

 نه ال ٌمكن ننكار  ن اللون هو نحسا  ؼٌر موجود نال فً الدماغ  و الجهاب العصنبً للكابننات  يمضلل

ومن الناحٌة الفٌبٌابٌة ٌعد كل سطح  و شكل جسم عدٌم اللوني فإذا ما سنلطنا علٌنه شنعاًعا  بنٌا . الحٌة

معٌننة حسنب تركٌبنه النذري ي وٌعكن   ةمنثالي ننرى هنذا السنطح ٌمنتح موجنات شنعاعٌكشعاع الشم  

موجات شعاعٌه  خرى من  لوان الطٌؾ. هذو الموجنات المعكوسنة هنً التنً تراهنا العنٌن ي ولونهنا ٌبندو 

وكأنه ٌنبع من ذات الشكل وٌمثل لنون سنطحهي وبهنذا ال ٌمكنن رؤٌنة اللنون الحرٌرنً لسنطح منا نال تحنت 

ء. فتحت  شعة صفراء ٌنحى باتجاو اللنون ا صنفري وتحنت  شنعة حمنراء ٌنحنى باتجناو اللنون  شعة بٌضا

   .ا حمر وهكذا

 العالقة بٌن الضوء واللون 3-4

ي ولكنهنا ٌرنول  ن هنذو ا شنٌاء ال لنون لهنا ي ونن كان العلملكل شًء لونا خاصا نذا نظرنا حولنا ر ٌنا  نّ 

ي بذل  ذي ٌعكسها خر فٌكتسب كل شًء لون اششعاع ال تمتح بعا نشعاعات الطٌؾ وتعك  البعا

 . على سطوح ا شٌاء ي كما تبدوبأنه المواد التً تستعمل للتلوٌنٌمكننا  ن نعرؾ اللون 

. وقند تبنٌن بالتجربنة التنً المختلفة التً تشكل الطٌؾ الشمسنًٌتألؾ الضوء ا بٌا من مبٌ  ا لوان   

تفكن  نلنى  Glass Prism لضوء ا بٌا نذا نفنذ منن موشنور بجناجً  ن ا قام بها العالم نسحال نٌوتن

بنفسجً ( ٌتكون كنل منهنا منن باوٌنة   حمري برترالًي  صفري  خضري  برلي نٌلًي)   : لوان هًسبعة 

هنذو ا لنوان  (.9 -1كمنا موضنح فنً الشنكل )انعكا  مختلفة اختالفا بسٌطا عن بواٌا ا لوان ا خنرىي 

 هً نفسها نراها فً

 الشم  قطرات المطر المتساقطة. ضوء قو  قبح ( عندما ٌخترل  )

 
 الضوء األبٌض و الموشور الزجاجً  9-3الشكل 

فهً عندما تتلرنى  ا جسامياللون الذي نبصرو فً ا جسام هو نحسا   عٌننا با شعة التً تعكسها هذو   

 ي  منهايبالطٌؾ المنعك   ا جساموبعبار،  خرى تتحدد  لوان  الباقً.الضوء تمتح  جباء منه وتعك  

فمننثال  شننعة الشننم   . ا لننوان لٌسننت مننن خننواح ا جسننام وننمننا هننً تننرتبط بالضننوء كننل االرتبنناط  نّ 

البٌضاء والمصادر الضوبٌة االصطناعٌة ا خرى تحمل كل ا لوان بأطٌافها و طوالها الموجٌة المختلفنة 

 ٌمتح  ي طٌؾ لنونً فٌننعك  الضنوء ا بنٌا نلنى فعندما تسرط هذو ا شعة على جسم  بٌا فانه ال ي

على  ن الجسم ابٌا اللون  منا عنندما تسنرط علنى جسنم اخضنر اللنون منثال  اعٌن الرابً فٌعطٌه انطباع

فانه ٌمتح كل ا طٌاؾ وٌعك  الطٌؾ ا خضر فرط فٌنعك  الطٌؾ ا خضر نلى عٌن الرابنً فٌعطٌنه 
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ا تسرط على جسم اسود اللون فانه ٌمنتح كنل ا طٌناؾ فنال على  ن الجسم اخضر اللون .وعندم اانطباع

 (. 30 - 3الحظ الشكل ) . على  ن الجسم اسود اللون  اطٌؾ ضوبً فتعطً عٌن الرابً انطباع ٌنعك   يّ 

 
 مشاهدة ألوان األجسام 30 - 3 الشكل

      وخصائص الضوء اإلعالمتكنولوجٌا  3-5

قامت الشركات الكبرى والمؤسسات  يً الذي شهدو العالم فً ظل التطورات الكبٌر، والتردم العلم

اشعالمٌة بتوظٌؾ خصابح الضوء فً بعا المعدات وا جهب، االلكترونٌة فً مجاالت تكنولوجٌا 

ومن  هم هذو  يتفاصٌل عند عرا الماد، اشعالمٌةلؽرا الحصول على  وضح صور، و دل ال اشعالم

 المجاالت هً :

نذ تم صناعة مصادر اشضاء،  :اإلضاءة االصطناعٌةاالنكسارات فً مصادر تجنب االنعكاسات و -3

وخصوصاً المركب، منها بشكل ٌتم فٌه تجنب االنعكاسات واالنكسارات التً قد تحصل بٌن فتٌلة 

التنجستن والماد، الشفافة العابلة ) بجاجٌة كانت  م بالستٌكٌة ( نتٌجة انترال الشعاع الضوبً من وسط 

ولتجنب االنعكاسات تصنع الماد، الشفافة على درجة  يتطرقنا لذل  فً خصابح الضوء آلخر كما 

ولتجنب االنعكاسات ٌتم وضع فتٌلة التنجستٌن وسط مصباح اشضاء، لٌتم نفاذ  يعالٌة من الشفافٌة 

 الشعاع الضوبً بصور، عمودٌة تجنباً النكسار الضوء . 

ٌتم استخدام العواك  والمظالت : Reflectors and umbrellasاستخدام العواكس والمظالت  -1

لؽرا بٌاد، اشضاء، من خالل عك  الضوء الصادر من المصدر الضوبً نحو العنصر المراد 

تصوٌرو من اجل بٌاد، درجة اشضاء، والوضوح للعنصر المصور باالعتماد على خاصٌة االنعكا  

وتصنع  يخارجه  مالتصوٌر داخل ا ستودٌو  كان  سواء  يكما تناولنا ذل  فً خصابح الضوء الضوبً

العواك  والمظالت با لوان المختلفة فمنها البٌضاء والفضٌة والذهبٌة والخشنة والناعمة  نذ تستخدم 

 (11 -1)للمستخدم  الحظ الشكل حسب الحاجة وحسب تأثٌراتها اللونٌة والذول الفنً

 
 المظالت والعواكس 33 -3 الشكل   

تعد فالتر االسترطاب من  هم  :Filters Poloarization االستقطاب(شحات )فالتراستخدام مر -1

وؼالباً ما تستخدم فً تصوٌر  يل التصوٌر الفوتوؼرافً والفٌدٌويالفالتر و كثرها استخداماً فً مجا

ؼٌر  ا ماكن  و العناصر الالمعة كالنوافذ البجاجٌة والمٌاو نذ تروم هذو الفالتر بحجب ا شعة الضوبٌة

  ( 12 -1الحظ الشكل ) .لصور، الفوتوؼرافٌة  و الفٌدٌوٌةمرؼوب فٌها والمشوهة لال

 
 استخدام مرشحات االستقطاب 31 -3 الشكل
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  White light analysisتحلٌل الضوء األبٌض  3-6

 لون الضوء ا بٌا المربً الذي نراو فً الحرٌرة هو لٌ  كذل  وننما ٌحتوي على عد،  لوان ممبوجة

ولكن  عٌننا المجرد، ال تستطٌع  ن ترى هذو ا لوان نال  يمع بعضها البعا مكونة اللون ا بٌا 

باستخدام طرل معٌنة لتحلٌل الضوء ا بٌا لتجببة  لوانه ومكوناته الحرٌرٌة ومن هذو الطرل طرٌرة 

ه: اثنان ( الذي هو عبار، عن جسم شفاؾ له خمسة  وجالضوء ا بٌا بالموشور )المنشورتحلٌل 

هو مصنوع من البجاا  و ي وه الثالثة ا خرى على شكل مستطٌلي وا وجمترابالن على شكل مثلث

ل الضوء ا بٌا للحصول على وٌستعمل المنشور لتحلٌ  ي  و  ّي ماد،  خرى صلبة وشفافة البٌرسبك 

 ( 13 - 1الشكل ) ي كما ٌستعمل شٌجاد معامل انكسار الماد، الشفافة التً ُصنع منها الحظ الطٌؾ

 
 الموشور الزجاجً 31 - 3 الشكل

ي ولكن عند ربً تنترل بالفراغ بالسرعة نفسهاجمٌع موجات الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً بما فٌها الطٌؾ الم

ي ففً الطٌؾ المربً تختلؾ ؾ تبعاً الختالؾ  طوالها الموجٌةدخولها لألوساط الشفافة فإن سرعتها تختل

 . وساط الشفافة حسب  طوالها الموجٌة ومعامل انكسار ماد، الوسط الشفاؾسرعة موجات الضوء فً ا 

ن   لوان وذل   سبعةفانه ٌتحلل فً الموشور نلى  ضوء ا بٌا على احد  وجه الموشورفعندما ٌسرط ال

انكسار ا لوان  كل لون من  لوان الطٌؾ الضوبً ٌنكسر بباوٌة انكسار تختلؾ اختالفاً طفٌفاً عن بواٌا

ونة حبمة ضوبٌة ذات  لوان نذ تتباعد هذو ا لوان داخل الموشور بعضها عن بعا مك ي خرىا

وعند خروا هذو الحبمة من الوجه ا خر من الموشور فإنها تعانً من انكسار آخر ٌبٌد من  يمختلفة

ي نذ (14 - 1ح فً الشكل )تباعد هذو ا لوان عن بعضها البعا وتظهر ا لوان  كثر وضوحاً كما موض

 ما اللون البنفسجً فانه ٌنكسر بباوٌة اكبر  ينكسر بباوٌة اقل من برٌة ا لواننالحظ  ن اللون ا حمر ٌ

 من برٌة ا لوان وتترتب ا لوان ا خرى بٌنهما حسب بواٌا انكسارها .

 
 تحلٌل الضوء بالموشور 34 – 3الشكل 

( فان هذو ا لوان ستدخل  15 – 1شكل ) للموشور ا ول كما فً ال اآخر معاكس اولو وضعنا موشور

نذ  ن الموشور ا ول قام بتحلٌل الضوء  يفٌه من جدٌد مكونة الضوء ا بٌا الموشور الثانً وتتراكب

 .بٌا والموشور الثانً قام بتركٌبها 

 
 تحلٌل وتركٌب الضوء بالموشور 35 - 3الشكل  
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  الصبغة والتشبع اللونً

التننً تعكنن  كننل  ا جسنامتبندو سننوداء بٌنمننا  ا لننوانجسننام التننً تمنتح كننل اللنون هننو صننفة للضنوء فا 

 ا خضنروكنذل  لأللنوان  ا لنوانٌمنتح برٌنة  ا حمرتبدو بٌضاء بٌنما الجسم الذي ٌعك  اللون  ا لوان

عبار، عن عنصرٌن  ساسٌٌن هما التلوٌن وبرٌره  و نصنوعه وٌمثنل  (Color)...الخ. واللون  وا برل

 (.1-1) المخططالحظ  (Color Saturation)والتشبع اللونً  (Hue)لصبؽة التلوٌن ا

 
 مخطط ٌوضح اللون وعناصره 3-3 المخطط

 

كثٌنراً  ٌختلؾالراتم  فا حمروتعطً درجة التشبع اللونً ما  ذا كان اللون باهتاً  و ؼامراً  و شاحباً وهكذا 

ه المنوجً. فالنصنوع هنً كمٌنة شند، لنسب طوالباهت بٌنما تعطً الصبؽة شكل اللون فرط ح ا حمرعن 

 ا حمنر ا لنوانالتلفبٌون الملون فنأن  نلىالضوء  و الطاقة المستربلة بمالحظة العٌن للون. وفً دراستنا 

منهمنا بخلنط اللنونٌن اآلخنرٌن.  ال ٌمكن الحصول علنى  يّ  نذي ا ساسٌة ا لوانهً  وا برل وا خضر

ال ٌمكننن  ا برل. واللننون ا برلو  ا حمننرول علٌننه مننن اللننون  ي  ن اللننون ا خضننر ال ٌمكننن الحصنن

وبنسب خاصة ٌمكن الحصول على ا ساسٌة  ا لوانوا حمر. وبجمع  ا خضرالحصول علٌه من اللون 

 الذي ٌمثل برٌل  و نصوع المنظر. ا بٌااللون 

   Color Propertiesخصائص اللون  3-7

  وهً األلوان تمٌٌز خاللها من نستطٌع قٌم وأ معاٌٌر ثالثة خالل من اللون ٌتحدد

ي  خضري ) حمرهً الصفة التً نمٌب ونفرل بها بٌن لون وآخر  :Hue اللون( )صبغةصفة اللون  - 1

فنرول هذا لون بنفسجً ي وهذا لون  حمر  ونتعرؾ على مسماو وداللته بالنسبة لؽٌرو ي  برل(برترالًي 

 ي  ن لكل  مونة لونها  صفر  ي  ن اللون ا صفر هو مدلول لونهاي وهذا لون  برل فإذا قلنا هذو اللٌ

لون تسمٌة للداللة على ذل  اللون ي وٌمكن تؽٌٌر صفة اللون بالمبا بٌن ا لوان فعند مبا لونٌن  حمر 

 (  16  - 1الحظ الشكل )  .مظهرو و  تؽٌر فً صفة اللون ٌعنً و صفر مثال ٌنت  البرترالً وهذا

 
  Hue صفة اللون 36 -3الشكل 
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هً الصفة التً تمٌب بٌن اللون فاتحا كان  م ؼامرا وتعرؾ بأنها  :حدة اللون()  Valueالقٌمة -1

وٌدل ذل  على حد، اللون  ي مردار قربه من ا بٌا  و ا سود  العالقة بٌن اللون المضًء واللون المعتم

الرٌمة نستطٌع  ن نفرل بٌن  ا خضر ي فمن خالل ومن  حد العناصر اللونٌة ا ساسٌة المكونة له

نصفه بالظل و نصفه  ي  و بٌن لون واحد Light Green و ا خضر الفاتح  Dark Greenالؽامل

ا نذا كان بعٌدا فإنه ٌبدو للعٌن باهتا ونذا كان اللون قرٌبا ٌبدو للعٌن واضحا جلٌا  مّ ي اآلخر بالضوء

  .(  17 - 1بٌعٌة ٌطلل علٌة لون نرً وطبٌعً  ) متداخال مع لون آخر واللون فً كامل قوته الط

 
 اللون األحمر النقً وتدرجات  ( 37 – 3الشكل ) 

نلى طول الموجة الضوبٌة للون فكلما كاننت وتعبى وٌسمى  ٌضا ) الشد، (  :Saturationاإلشباع  -1

ا اختلفت ا شعة فنً ا شعة الساقطة على العٌن متجانسة فً طول موجتها كان اللون المربً مشبعا وكلم

طول موجتها كان اللون المربً  قل تشبعا فاللون ا صفر الفناتح النذي ٌصنعب تمٌنبو عنن ا بنٌا لنٌ  

فالرٌمنة  Valueبا صفر المشبع ومثله الوردي الذي ٌعد  حمر ؼٌر مشبع وهنا تختلؾ الشد، عنن الرٌمنة 

فة التً تتمٌب بها ا لوان وتدل على مدى تعبى الى كمٌة الضوء الذي  ٌعك  اللون  ما الشد، فتعنً الص

والشد، تمثنل الدرجنة التنً ٌتصنؾ بهنا اللنون منن ناحٌنة عندد النذرات اللونٌنة فنً المسناحة )نرناء نرابها ي 

  .اللون( والتً تتحدد بردر اختالطه با بٌا  و ا سود

 األلوان(:  تصنٌف) الدائرة اللونٌة 3-8

وان فً صود بها ترتٌب ا لوان فً صور، تعلل بالذهن بوضع ا لهً وسٌلة علمٌة لدراسة ا لوان المر

ي بحٌث تتفل مع تسلسل  لوان الطٌؾ وعالقتها فً ما بٌنها من حٌث التكامل ا ماكن الواجب  ن تشؽلها

ي ودرجة حد، اللوني )صفة اللون  بعاد لونٌة ةوالدابر، اللونٌة تحدد ا لوان اعتمادا على ثالث . والتباٌن

تحتوي و ي م وقد سمً هذا النظام اللونً بنظام منسل1995( عام ( وقد قام بوضعها العالم )منسلاللون

 ي مرتبة حسب النظام اآلتً :(18 - 1 صل لونً يالحظ الشكل ) 3000دابر، منسل على 

  صول لونٌة. 19جمٌع ا لوان محصور، فً  -1

 ان ثانوٌة.ا صول اللونٌة العظمى مرسمة نلى  لوان ربٌسة و لو  -2

 ا لوان الربٌسة هً ) ا حمري ا صفري  ا برل(.  -3

  ا لوان الثانوٌة عبار، عن مبٌ  من كل لونٌن ربٌسٌن.   -4

 
 الدائرة اللونٌة  38 - 3 الشكل 

 المجموعات والتقسٌمات اللونٌة 3-9

 ا برل(.هً ) ا حمري ا صفري  :الرئٌسة 

 ا خضر(.ًي البنفسج البرترالًيهً ) :الثانوٌة 

 البرترالً(.مثل ) ا حمري ا صفري  (:) الحار،  األلوان الساخنة  
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  (. مثل ) ا برلي ا خضري البنفسجً :الباردةاأللوان 

  وهً العالقة بٌن كل لون  ساسً واللون الثانوي المرابل له فً الدابر، اللونٌة :المتكاملةاأللوان.  

  (. ا سود مادييالر ا بٌايوهً )  :المحاٌدةاأللوان  

  اللونٌة.هً ا لوان المتجاور، فً الدابر،  :المتناومةاأللوان 

  هً ا لوان المترابلة فً الدابر، اللونٌة :المتنافرةاأللوان.  

 الباردة( واأللوان الدافئة الحارة،األلوان الساخنة )

لنوان بنارد، وذلن  بحسنب قسمت ا لوان فً النصؾ الثانً منن الرنرن التاسنع عشنر نلنى  لنوان سناخنة و 

االنطبنناع الننذي ٌتننأتى عننن نحسننا  الننناظري نذ ٌعنند ا برل ومشننتراته مننن ا لننوان البننارد، ي وا حمننر 

  الساخنة. وٌمثل اللونان ا بٌا وا سود الحالة الحٌادٌة لأللوان بٌن الدافا والبارد ومشتراته من ا لوان

 

( للننونٌن )ا صننفر والبنفسننجً المحمننر، ا لننوان بننٌن اهننً ا لننوان المحصننور، فننً دابننر الحااارة:األلااوان 

وتسمى با لوان الحار،  ننا عندما نشاهدها نشعر بالدؾء والحنرار، فالندم والننار والشنم  هنً مصنادر 

 (.19 - 1الحننظ الشننكل )  ا حمننريواللننون الننربٌ  فٌهننا و شنندها حننرار، هننو اللننون  يوالحننرار،للطاقننة 

بنفسننجً  -احمننر –رترننالً محمننر ب –برترننالً  –برترننالً مصننفر  –ر ) اصننف  كااايتً:وترتٌبهااا ٌكااون 

  (.محمر

( لونٌن ) البنفسجً وا خضر المصفرفهً ا لوان المحصور، فً دابر، ا لوان بٌن الأما األلوان الباردة 

فالماء والسماء واالخضرار مصادر للبرود، ي وا لوان البارد، تمثل الظل والظالم وتسمى با لوان 

واللون الربٌ  فٌها و شدها برود، هو اللون ا برليالحظ  يارد،  ننا عندما نشاهدها نشعر بالبرود، الب

 –برل اخضر م –ابرل  –بنفسجً مبرل  –) بنفسجً وترتٌبها ٌكون كايتً :  .(19 -1الشكل)

  .(اخضر مصفر –اخضر 

 
 األلوان الساخنة والباردة 39 – 3الشكل 

 يلندابر، اللونٌنة تكمنل بعضنها النبعاهً ا لوان المترابلة على ا (:المتقابلة يلمكملةااأللوان المتكاملة ) 

ل ي واللنون ا برخضنرفاللون ا حمنر ٌرابلنه وٌكملنه اللنون ا  يكا ضواء والظاللي والؽوامل والفواتح 

 ي واللون ا صفر ٌرابله وٌكمله اللون البنفسجً.ٌرابله وٌكمله اللون البرترالً

 -الرمادٌات العدٌد، الناتجة من مبا ا بٌا با سود  -ا سود  –هً ) ا بٌا  :المحاٌدةاأللوان 

وٌهتم المصممون با لوان الحٌادٌة كاهتمامهم  ) والرمادٌات الناتجة من مبا ا لوان ا ساسٌة الثالثة

وسمٌت با لوان  يتصمٌم فا لوان الحٌادٌة تعال  الكثٌر من المشاكل الفنٌة فً ال يببرٌة ا لوان ا خرى 

 :     الحٌادٌة لألسباب اآلتٌة

 .ؼٌر متواجد، فً الدابر، اللونٌة  نها -1

 .ال لون لها -2

 تنسجم مع  ي مجموعة لونٌة  خرى . -3
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  لى مزجها مع بعضها البعض وكايتًوٌمكن تصنٌف األلوان باالعتماد ع

منها صفة لون  وهً ثالثة تحدد كلّ  ( Hue) وتعطٌنا حٌن مبجها جمٌع صفات :( األلوان األساسٌة3

وتتألؾ من (  29 – 1ي الحظ الشكل ) مختلفة و تعطٌنا حٌن مبجها جمٌع صفات اللون ا خرى

 :مجموعتٌن

وهنذو ا لنوان (.  األصافر و األزرق و األحمارتتنألؾ منن ) Printers Primaries : ة لنوان طباعٌن -1

 .ونٌةنتٌجة مبجها مع بعا ستكون الدابر، الل

 (. ا خضرو  األزرقو  األحمرتتألؾ من )  Light Primaries :ضوبٌة لوان  -2

 
 األساسٌة الضوئٌة ( مزج األلوان 10 – 3الشكل ) 

البنفسجً ( ٌمكن الحصول علٌها عن  –ا خضر  –هً ثالثة  لوان ) البرترالً  :وٌة( األلوان الثان1

 ( وتنت  من :  21 - 1) طرٌل مبا لونٌن  ساسٌٌن معاً. الحظ الشكل 

  بنفسجً = أزرق + أحمر

 برتقالً =  أحمر +  أصفر

 أخضر = أصفر + أزرق

 
 األلوان الثانوٌة 13 – 3الشكل 

 ( األلوان الثالثٌة )المشتقة( 1

البرترننالً  -هننً ا لننوان التننً ترننع بننٌن ا لننوان ا ساسننٌة والثانوٌننة وهننً سننت  لننوان ) البرترننالً الفنناتح 

البنفسنجً المنبرل ( نذ تنشنأ منن  -البنفسنجً المحمنر  -ا خضنر المنبرل  - خضنر الصنفر ا -المحمر 

 -البنفسنجً المحمنر -البرترنالً المحمنر  -خلط لون  ساسً بلون ثانوي تال له. مثل ) البرترالً المصنفر 

ل وٌتم الحصو ي(  22 - 1ا خضر المصفر( ي الحظ الشكل )  –ا خضر المبرل  –البنفسجً المبرل 

 :علٌها من

 اصفر + برترالً = برترالً فاتح . - 

 احمر + برترالً = برترالً محمر . -ب

 اصفر + اخضر = اخضر مصفر . -ا

 ابرل + اخضر = اخضر مبرل . -د

 احمر + بنفسجً = بنفسجً محمر .-هـ

  ابرل + بنفسجً = بنفسجً مبرل . -و
 األلوان الثالثٌة 11 – 3الشكل 
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 Color Harmony لونً االنسجام ال 30 -3

شننعر  و اللننون ( وفننً ال و موسننٌرى ال) فننًهننو الترتٌننب الجٌنند للعناصننر المكونننة سننواء  كانننت  االنسننجام

العنٌن منن خنالل نظرٌنات  ساسنٌة المجال البصري فإن االنسجام اللونً ٌسعى لخلنل مشنهد جمٌنل ترنر و 

 :وهً

وٌتكون بٌن كل لونٌن مترنابلٌن فنً دابنر،   Complementary Colors االنسجام الّثنابً )المكملة ( 1-

 ( 23 - 1الحظ الشكل )  .ا لوان

 
 الثنائً االنسجام 11   - 3 الشكل

وهنً مجموعنة ا لنوان الثالثنة المتجناور،   Analogous Colors (:نسنجام الثالثنً ) المتماثلنة اال -2

الحنظ الشنكل  .مثلًثا متساوي ا ضنالعجنًبا نلى جنب فً الدابر، اللونٌة ي وتشكل الخطوط الواصلة بٌنها 

(1 - 24 ). 

 
 الثالثً االنسجام 14   - 3 الشكل

وهو الحاصل من مجموعة  ربعة  لوان مترابلنة  Fourth Colors harmony : االنسجام الرباع3ً -

 .فً الدابر، اللونٌةي بحٌث ٌتعامد محور لونٌن مترابلٌن مع محور اللونٌن اآلخرٌن

ٌتنألؾ منن  هوهنو ٌشنبه االنسنجام الربناعًي لكّنن Six Colors Harmony :  لسداسنًاالنسنجام ا  4 -

 .ستة  لوان تترابل فٌما بٌنها فً الدابر، اللونٌة وتشكل بالنتٌجة شكال مسدًسا ٌرتكب على محٌط الدابر،

تبودنا الطبٌعنة بأمثلنة كثٌنر، عنن مجموعنات Nature Colors Harmony : االنسجام الطبٌعً   5-

 .( 25  - 1الحظ الشكل )  ٌة منسجمة تشكل مرجعا لخلل منظومات لونٌة مماثلة.لون

 
 االنسجام الطبٌعً 15 - 3الشكل 

 Colors Contrast تباٌن األلوان )األلوان المتباٌنة(   3-30-3

والتباٌن هو شد، وضنوح ا لنوان هً الظاهر، التً تبٌد من اختالؾ ا لوان عن بعضها عند تجاورها ي 

ما بٌنها وٌتخذ هنذا التبناٌن  شنكاال متعندد، فنا لوان ا ولٌنة متباٌننة فٌمنا بٌنهنا وتضنعؾ صنفات التبناٌن فٌ

باالنترنال  باالنترال نلى ا لوان الفرعٌة من الدرجنة الثانٌنة )برترنالًي بنفسنجًي  خضنر( وٌنبداد الضنعؾ

ي Value ان بحسب تدرا قٌمة اللوننلى  لوان فرعٌة من الدرجة الثالثة وهكذا ي وهنا  التباٌن بٌن ا لو

وهننا  التبناٌن بنٌن ا لنوان السناخنة وا لنوان البنارد، Saturation  و بحسب تدرا قٌم اششباع اللنونً

الموجنود، علنى  وتتصل بالتباٌن ظاهر، تسمى ظناهر، االنتشنار البصنريي ومثنال ذلن  المسناحة البٌضناء

ها الحرٌرٌنة وبالمرابننل تبندو المسنناحة السنوداء علننى مسناحة مربعنة سننوداء تبندو للمشنناهد  كبنر مننن مسناحت

  ( ي وٌتصل بالتباٌن  ًٌضا ظاهر،   26  - 1)  الشكل  رضٌة بٌضاء  صؽر من مساحتها الحرٌرة ي الحظ
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ومثالهننا المسنناحة الرمادٌننة علننى  رضننٌة بٌضنناء تبنندو  فننتح مننن المسنناحة   تتعلننل برٌمننة اششننباع اللننونً

ب (. كمنا تمٌنل المسناحة الرمادٌنة بشنكل   26- 1)  الشنكلما موضح فً الرمادٌة على  رضٌة سوداء ك

   جـ (.  26 - 1)  الشكلنلى لون ا رضٌة كما موضح فً  واضح

 

 
 تباٌن األلوان 16  - 3 الشكل

 المعنى الداللً لأللوان 3-33

فلسنفة ا لنوان  نن دراسة ا ثر النفسً لأللوان فً اشنسنان تنرتبط بالجاننب النوظٌفً للتصنمٌم منن خنالل

وداللتها الرمبٌة وما لها من  ثر فً النف  البشرٌة وفً مستوى نشاط الفرد. وهنا  العدٌد منن  ومعانٌها

 النظرٌات حول ردود  فعالنا حول ا لواني كثٌر من هذو الّنظرٌات ترتبط بالدالالت المسترا، من الطبٌعة. 

كعلم الننف  منثالً نذ  يٌثة نسبٌا ً للكثٌر من العلوم الحدٌثة ٌعد المعنى الداللً لأللوان احد  هم الفروع الحد

وٌنرتبط علنم الننف   ياحد الفروع الحدٌثنة فنً علنم الننف   Color Physiologyٌعد علم النف  اللونً 

فهو ٌهتم بدراسة معانً ا لوان وتأثٌراتها  يارتباطاً وثٌراً بوسابل ا عالم من خالل تأثٌرها على المشاهد 

وقنند  ثبتننت البحننوث العلمٌننة الحدٌثننة بننان ا لننوان تمتلنن  خصننابح  ية والشننعورٌة علننى الننناظرٌن النفسننٌ

عالجٌة وان تعرا المرٌا نلى لون معٌن ولفتر، طوٌلة قد ٌساهم بشكل كبٌر فً تحسن حالته الصحٌة 

ً ا لوان وقد استؽلت الشركات والمنظمات الكبرى ودور العرا فً  لوان منتجاتها  و شعاراتها معان ي

فنالبنو  منثال تسنتخدم اللنون ا برل النداكن النذي  يوتأثٌراتها النفسٌة فً جذب الببابن والحفناظ علنٌهم  

تستخدم فً شعارها مبٌجا منن  McDonaldsومطاعم  يٌخلل الشعور با مان والموثوقٌة عند الببابن 

 يمنن السنعاد،  ا) النذي ٌخلنل شنعور اللون ا حمر ) الذي ٌبٌد من االنتباو عند رؤٌتنه ( واللنون ا صنفر

 (. 27  - 1وٌعبب الجوع ( يالحظ الشكل ) 

 
   الخطوط الجوٌة العراقٌة شعار  17 – 3 الشكل

وٌلجا معظم المصممٌن ومهندسً الدٌكور نلى اختٌار  لوان ا رضٌات والمفروشات والجندران المناسنبة 

ونً معننٌن وكنذل  الحنال عننند اختٌنار مالبنن  لكنل ؼرفنة مننن ؼنرؾ ا سننتودٌو عنند نعنداد برنننام  تلفبٌن

وفٌمننا ٌننأتً  هننم  يالفنننانٌن نذ ٌننتم اختٌارهننا بشننكل ٌننتالءم مننع طبٌعننة العمننل الفنننً ورؤٌننة المخننرا الفنٌننة 

 : الدالالت والمعانً المتعلرة با لوان ا ولٌة ومكمالتها وا لوان الحٌادٌة

له والشؽؾ والشجاعة والسرعة والخطري  هو لون الدؾء واشثار، والحب والؽضب: Redاألحمر  -1

بٌاد، ) : مشاهدته فٌسبببا االستمرار (  مّ  28 – 1الحظ الشكل )  تأثٌر فسٌولوجً على معظم النا 

ٌبٌد سرعة التنف  ودقات الرلب وٌرفع ضؽط الدم ي ٌشجع على الثرة بالنف   يالحما ي ٌحفب الطاقة 

 من المخاوؾ والرلل ( .وٌبٌد من الشجاعة  ٌوفر شعوراً بالحماٌة 

 
 تأثٌر اللون األحمر 18 – 3 الشكل



 19 

  :Green األخضر -2

وهنو لنون طٌنع ٌسنتعمل بدرجاتنه وا مان واالنسنجام والتفناؤل لون الطبٌعة ي  ٌضفً الهدوء والطمأنٌنة 

مرار و االسنت .الفاتحة كخلفٌةي فً حٌن تروم درجاته المعتمة عند استعمالها بالّتخفٌؾ من درجنة السنطوع

التجدٌد مشاهدته ٌسبب : ) الراحة النفسٌة والبدنٌة ي تخفٌؾ االكتباب والعصبٌة والرلل ي ٌبٌد من شعور ب

 (. 29 - 1. الحظ الشكل ) وضبط النف  واالنسجام ( 

 
 تأثٌر اللون األخضر 19 – 3الشكل 

و  هو لون السماء والبحرو واالنتظار والثرة واالحترام والصبرلون البرود، والهدوء  :Blue األزرق -3

وٌمتل  الكثٌر من الدالالت المتفاوتة فهو  وهو لون ا شخاح المفكرٌن ٌساعد على الهدوء واالسترخاء

و حٌانا الملل  و الحبن  و االستررار ) حسب طبٌعة العمل الفنً (  يلون الموثوقٌة وا مان والعمل 

) ٌبٌد من الهدوء والسكٌنة ي ٌبٌد من الشعور مشاهدته : ب( واالستمرار  39 - 1)    الحظ الشكل 

 ( . ؤبنبالبرود، ي ٌبٌد من الحد  والت

 
 تأثٌر اللون األزرق  10 - 3الشكل  

الرتباط ي ٌنرل ي لون امراوم وصلب وصرٌحي لون هادئ وا را التراب لون: Brown البنً -4

ي بٌد من الحكمةم) ته ٌؤدي نلى:مشاهدب( و االستمرار  31 - 1الحظ الشكل ) ي اشحسا  بالطبٌعة

 .(راالشعور باالستررار ي ٌبٌد باالرتباط مع ا 

 
 تأثٌر اللون البنً  13 – 3 الشكل

 (  32 - 1الحظ الشكل )  يدي وؼٌر المثٌر لالنتباو والجدٌةهو لون الشًء الترلٌ :grey الرصاصً -5

 .وبٌاد، التوقعاتالشعور بالرلل   : بٌاد،مشاهدته ٌؤدي نلىباالستمرار و   

 
 الرصاصًتأثٌر اللون   11 - 3الشكل 

و الشنم  والصنٌؾ  لون ٌمٌل نلى الدؾء  كثر من البنرود، ي وهنو لنون الطاقنة : Yellow  ا صفر -6

خلننل الشنعور بالسننعاد، عننند المشنناهدي الحننظ وٌ يٌعنبب الشننعور بننالجوع  يولنون نثننار، االنتبنناو والحٌوٌننة 

ع ٌشنجوالتط النذاكر، ي ٌنشنتي  ب الجهناب العصنبًٌحفتمشاهدته ٌسبب: ) برار ( و االستم 33 - 1الشكل )

 على االتصال (.
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 تأثٌر اللون األصفر  11 - 3 الشكل

لون دافاي لون الوصال والعالقة اشٌجابٌة بٌن ا نا واآلخرٌن. وهو لون ٌرتبط  :Orange البرتقالً -7

وٌجمع هذا اللون خصابح اللون .ًبا  ماكن النراهةبالصحة والشفاءي ولون التفاؤل مما ٌجعله مناس

( و االستمرار  34 – 1ا حمر وا صفر فهو لون اشثار، واشبداع واالهتمام والفرح الحظ الشكل ) 

 شجع على النشأ، االجتماعٌة ( .التب الشهٌة ي ٌحفتب النشاط  ي  ٌحفت:  ) مشاهدته ٌسببب

 
 ًتأثٌر اللون البرتقال 14 – 3الشكل 

ي ٌشنٌر نلنى هو لون ترلٌد لون باردي لون ربٌني ٌعطً معنى رد الفعل الشعوري. : Black األسود -8

)  مشناهدته ٌبٌند منن :ب( و االستمرار  35 – 1و حٌانا الرو، الحظ الشكل )  يالموت والحبن والؽموا

 .بالفراغ والشعور بالحبن وا سى (الشعور بالؽموا والشعور 

 
 ٌر اللون األسودتأث 15 – 3الشكل 

هننو لننون النرنناء ولننون الفننراغ ي لننون الطهننار، المالبكٌننةي لننون النسننٌان والضننعؾ : Wight األبااٌض -9

  يوٌؤدي استعماله فً الفراغ الداخلً نلى بٌاد، قٌم التباٌن ونلى نحساسنا ببرود، ا لوانوالسالم والصفاء 

شاكل ي ٌبٌد من شعور تناسً المصفاء العرل ) ٌبٌد منمشاهدته:ب( و االستمرار  36 - 1الحظ الشكل ) 

 .البدء ببداٌات جدٌد، (وي والعرباتي تنرٌة ا فكار

 
 تأثٌر اللون األبٌض 16 – 3الشكل 

من ا لنوان المخادعة.لنه تنأثٌر نفسنً ٌنوحً بنالفرح والحساسنٌة وٌعجنب بنه :  violetالبنفسجً  – 30

فتٌان وفً ساحات اللعب يوقند ٌكنون مصندراً للك بنة الصؽار.وٌتم استخدامه بنجاح فً ؼرؾ ا طفال وال

 .( 37 - 1الحظ الشكل )  بالنسبة لكبار السن.

 
 البنفسجًتأثٌر اللون  17 – 3 الشكل
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 المجاالت التطبٌقٌة لالستخدامات اللونٌة 

الطنب والتعبٌنر والطباعنة وفنً مجنال ا بٌناء  :ان فً المجاالت التطبٌرٌنة اآلتٌنةٌمكن االستفاد، من ا لو

 .الدٌكور والتصمٌم الداخلًواشعالن والدعاٌة وفً الهندسة والتخطٌط ووالعالا بأنواعه 

 :المصمم مراعاتها فً تنسٌق اللون هناك ثالث نقاط أساسٌة ٌنبغً على

 العالقة بٌن ا لوان من حٌث االنسجام والتناؼم. -1

 التوابن بٌن نسب المساحة ودرجة نشعاع اللون. -2

 شبع ا لوان المختلفة المستخدمة.دراسة ت -3

  Pixel تحدٌد النقط المفردة  التً تشكل كافة المنظر 3-31

هو اصؽر عنصر منفرد فً مصفوفة صور نرطٌة  و فً متحس  الكامٌرا الرقمٌةي  ي  (Pixel)البكسل 

المختلفة انه   صؽر ما ٌمكن تمثٌله والتحكم فً خصابصه من مكونات الصور، على الشاشات بترنٌاتها 

كل  (Scanners) وتخبٌن بٌاناته فً الماسحات الضوبٌة  (Scanning)واصؽر ما ٌمكن مسحه 

عنصر من عناصر الصور، عٌنة من الصور، التً تمثلها تتحدد بخصابح ا دا، المتحسسة وبخصابح 

 .   16x16( الذي ٌمثل صور، تتألؾ من العناصر  بعادها 38 -1التمثٌل الرقمً للصور الحظ الشكل )

 
 صورة مكونة من عدد من البكسالت. 18-3الشكل 

 )Analog(كلما باد عدد العناصر المكونة للصور، كانت الصور، الرقمٌة  قرب نلى ا صنل التنناظري 

)Semiconductor عدد المكونات االلكترونٌة وهً مواد مصنوعة من مواد شبه الموصلة و كلما باد 

 )sDevice ي ونن الواقع التنناظري فنً نظنر المراقنب تمثٌٍل رقمًٍ هو  قرب نلى  ي قدرته على تسجٌل

كان ذل  ٌدخل فً تحدٌدو كذل  حجم العٌنة التً تستطٌع المكونات الشبه موصلة على تسجٌلهاي  ي عندد 

التنً  )Sampling  (الُمعاٌننة البتات المعٌنة لرٌمة كل لون من ا لنوان واصنفة العناصنر. و هنذو نتٌجنة 

 . )Quantization(ها الظواهر التناظرٌة نلى قٌم رقمٌة واستخدام التكمٌم  تتحول فٌ

 ؟pixel ماذا تعنً كلمة بكسل

 منا تسنتخدم فنً  وهذو المربعات تكنون عناد، فنً الصنور وؼالبنا يالبكسل هً عبار، عن مربعات صؽٌر،

 مننع الصننور  و تتعامننل التننً وؼٌرهننا ( البٌنننت بننرو)  و بننرام  الفوتوشننوب و( البننت منناب ) بننرام  

فإن وضوح الصور، ٌكنون عالٌنا  كثٌراي فإذا كان عدد المربعات الرسومات على  سا  مربعات صؽٌر،

بفردان مالمحها وتظهر على شكل مربعات شفافة صنؽٌر،  ونذا كان عدد المربعات قلٌال فإن الصور، تبد 

 نهننا  الفوتوشننوب برنننام  فننً )Resolution(. فؽالبننا مننا تسننمع  و تننرى كلمننة الصننور، تننم تكبٌننركلمننا 

 . تتعامل بالبكسل

( صور، توضح طنرل بدٌلنة شعناد، ننشناء 39 -1ففً الشكل ) اصؽٌر اال ٌحتاا البكسل  ن ٌصبح مربع

 الصور، من مجموعة من البكسالت باستخدام نرط وترنٌة المرشحات. 

 
 أنواع مختلفة للبكسالت  19-3 الشكل 
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مٌجنا  1البكسل فً صور، نلكترونٌةي نذ ٌمثل كنل ملٌنون بكسنل هً من مضاعفات وحد،  المٌجا بكسل

بكسننل )مٌجننا = ملٌننون(. ٌننتم ذلنن  بضننرب طننول الصننور، بعرضننها نذا اسننتخدمنا البكسننل لوحنند، قٌننا . 

تستعمل هذو الوحد، ؼالبا لرٌا  مساحة الصنور الملترطنة بوسناطة الكنامٌرات الرقمٌنة الحدٌثنة. فمنثال نذا 

مٌجا  1.3التً الترطتها تكون  كامٌرافإن دقة  ال بٌكسال 3516وعرا  كسالب 1048بطول  ، خذنا صور

مٌجنا بٌكسنلي وبالتنالً  1.3بكسلي  ي  ن هذو الكامٌرا قادر، على  ن تجبيء الصور، التً تلترطها نلنى 

 .(49 -1الحظ الشكل ) اكلما كثر عدد البٌكسالت فً الكامٌرا الرقمٌة كانت  كثر دقة ووضوح

 
 صورة عالٌة الدقة  40-3 الشكل 

 مسافة الرؤٌا وزاوٌة الرؤٌا

التنً ٌعتمند علٌهنا فنً  ا نظمة الختٌار ا شخاحت مجموعة من تجارب عملٌة على مجموعة من ٌ جر

الشاشة  نلىوالنظر   3\40عدد من الخطوط فوجد  نه عند انفتاح عدسة العٌن بدرجة   نلىترسٌم الصور، 

خطناً  480درجة ٌكون عدد الخطوط الراسمة للصور،    31باوٌة رؤٌة متر وب 1التلفبٌونٌة من مسافة 

حتى تتالشى المسافة بٌن السطور ورؤٌة الصور، تكون  وضح. ولهذا السبب ال ٌمكن اسنتعمال  قنل منن 

 (.41 -1الحظ الشكل ) ا نظمةخطاً فً كل  480العدد 

  
 مسافة وزاوٌة الرؤٌا  41-3الشكل 

 دد الخطوطلع واألمثل األدنىالحد 

فنول بعضنها  ا فرًشرابح  و خطوط باالتجاو  نلىعند رسم الصور، التلفبٌونٌة الكترونٌاً ترسم الصور، 

خطناً وٌختلنؾ عندد الخطنوط حسنب النظنام المسنتعمل. ففنً النظنام  480هنو  ا دنىالبعا وٌكون الحد 

 839 نلنىالنظنام الفرنسنً خطناً وفنً  615 ا وربنًخطاً وفً النظام  515 نلىترسم الصور،  ا مرٌكً

التلفبٌونٌة  نها تعطً جود، ووضوح الصور،  الصور،رسم  ًبالؽة ف  همٌةخطاً وعدد الخطوط هذا ذو 

 ..مستطٌالً ٌسمى بالهٌكل الخطً نطاراومجموع هذو الخطوط ٌشكل التلفبٌونٌة 
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مرشحات   -الموشور -العواكس والمظالت  -الحٌود   -التداخل   -عرف ما ٌأتً: الضوء :3س

 األلوان المكملة -الدائرة اللونٌة -االستقطاب

 : : أكمل الفراوات التالٌة1س

 ..................... .هناك. ٌكون أن ٌجب اللون إدراك من لكً نتمكن -3

 الضوء المرئً هو ......................................................... . -1

 ................... .عندما.لبناء ٌحدث التداخل ا -1

حٌث ٌوجد بها  ....................الضوءـالمعهودة ل ةمن األمثل (CD & DVD) األقراص تعد -4

 مسارات دائرٌة متقاربة وعند سقوط الضوء علٌها ٌنعكس الضوء إلٌنا فً شكل القوس القزح

 .المألوف

 حسب .................... . تترتب األلوان الخارجة من الموشور فٌما بٌنها -5

عندما تسقط على جسم .................... اللون فان  ٌمتص كل األطٌاف فال ٌنعكس أي طٌف  -6

 اللون.ضوئً فتعطً عٌن الرائً انطباع على أن الجسم اسود 

 .التً تمٌز مدى شدة اللون ونقاوت هً الصفة ....................  -7

 الباردة .................... . ٌكون ترتٌب األلوان -8

 .والقوة ،والغموضهو لون تقلٌدي ٌشٌر إلى الموت والحزن ....................   -9

 : وضح العالقة بٌن الضوء واللون.1س

 .عددها مع الشرح .األلوان تمٌٌز خاللها من معاٌٌر ٌمكن خالل من اللون : ٌتحدد4س

 ؟ األعالمتثمارها فً تكنولوجٌا : ما مجاالت توظٌف خصائص الضوء واس5س

 : ماذا ٌقصد بتحلٌل الضوء األبٌض ؟ وكٌف ٌتم تحلٌل  مع الرسم ؟6س

 .اللونٌة مبٌنان تقسٌماتها بإٌجاز: اشرح بإٌجاز الدائرة 7س

 : ماذا ٌقصد باأللوان الحارة واأللوان الباردة بٌن ذلك ؟8س

 .ثم اذكر استخداماتها  .ٌدة المحا: اشرح بالتفصٌل األلوان المكملة واأللوان 9س

 : كٌف ٌتم تصنٌف األلوان باالعتماد على مزجها مع بعضها البعض ؟30س

 اشرح أهم نظرٌات . : ما االنسجام اللونً؟ 33س

 .وان: وضح ظاهرة تباٌن األل 31س

  ؟األبٌض األحمر، األزرق، الرصاصً، األخضر، ايتٌة:: ما المعنى الداللً لأللوان 31س

 ؟للمصمم مراعاتها فً تنسٌق اللون النقاط األساسٌة التً ٌنبغً: ما 34س

 ؟وضوح الصورة التلفزٌونٌةوما العوامل التً تعتمد علٌها دقة و : ماذا تعنً كلمة بكسل؟35س
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 ًـانــــــــالفصل الث
 

 مكونات اإلشارة المركبة لإلرسال
 الهدف العام

وكٌفٌاة  المهارة للتعرف على مكوناات اإلشاارة المرئٌاة المركباة لإلرساال ٌهدف هذا الفصل إلى  معرفة واكتساب الطالب

 .       وإشارات الفرق اللونً وأنظمة اإلرسال واالستالم المستخدمة فً العالم  Yتكوٌن كل من إشارة النصوع 
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 مكونات اإلشارة المرئٌة المركبة   1-3

، عن مكونات اششار، المربٌة المركبة فً كتاب التدرٌب العملً تعلمت عبٌبي الطالب نبذ، مختصر

للسنة الماضٌة وهً  ن اششار، الصورٌة المركبة مكونة من نشارات كهربابٌة ترابل معلومات الصور، 

ي واششارات المتبامنة المدخلة فٌها. مام التراط الكامٌرا التلفبٌونٌةعلى شكل خطوط ممسوحة من قبل ص

فً اششار، الصورٌة سوؾ   (Distortion )لمحافظة على شكل الموجة الن  ي تشوٌهومن المهم ا

فً حٌن التشوٌه الحاصل فً ترددات التبامن سٌؤثر على تبامن الصور، فتصبح   ٌؤثر على الصور، 

فً مراحل مختلفة من  (Oscilloscope)ؼٌر مسترر، لذل  فأن اششار، تراقب بمساعد، راسم اششار، 

 نرل لمطابرتها الرٌاسات وفً  جهب، االستربال )التلفبٌون(. مسار ال

 نن الحامل للصور، ونشار، المعلومات المتبامنة تتكون من ثالثة  جباء هً: 

 اششار، الصورٌة التً ترابل معلومات الصور، فً الخطوط التً تمسح فً الكامٌرا. -1

 المرسل والمستلم.النبضات المتبامنة التً تبامن المسح العمودي وا فرً فً  -2

 (. 1-2نبضات اشطفاء )اشظالم( لكً تجعل خطوط الرجوع ؼٌر مربٌة. الحظ الشكل ) -3

 
 مكونات اإلشارة المرئٌة المركبة 3-1 الشكل 

كون وتتكون الحاجة نلى نبضات التبامن فً نهاٌة المسح ا فرً والعمودي خالل مسار الرجوع. 

متؽٌر، بٌن المستوٌٌن ا بٌا وا سود والمستوٌات الرمادٌة اششار، الصورٌة خالل المسح ا مامً 

معتمد، على سطوع الصور، ي وتحتوي النبضات المتبامنة على مستوٌات اتساع مختلفة وتمثل مستوى 

اسود ( فً اششار، الصورٌة لذل  ٌمكن فصلها بوساطة جهاب التلفبٌون  –ا سود ومستوى )اسود 

 ٌطة. باستخدام دوابر فصل اتساع بس

وتعتمد هذو النسب على طرٌرة التضمٌن المستخدمة ففً التضمٌن السالب فان السعات الرلٌلة ششار، 

الصور، تمثل ا جباء البٌضاء بٌنما السعات العالٌة فتمثل ا جباء السوداء بٌنما فً التضمٌن الموجب 

 فان  على سعة تمثل ا بٌا واقل سعة تمثل ا سود. 

 

 اإلشارة للشرٌحة ايتٌة. ارسم شكل  :3مثال

 

  :الحل
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  ارسم شكل اإلشارات للمنظر الموضح بالشكل ايتً : :1مثال

 
 

وتدعى بإشار، الصور،  (Y)من نشار، النصوع  وتتكون اإلشارة المرئٌة المركبة لإلرسال الملون

تبامن ومن نبضات ال (B-Y)و   (R-Y)وهً مكونة من نشارتً الفرل اللون  (C)ونشار، اللون 

 (. 2-2ونبضات التبامن اللونً كما موضح فً الشكل ) ا فرٌة والعمودٌة ونبضات اشطفاء 

 
 إشارة مرئٌة مركبة )التلفزٌون الملون( 1-1 الشكل

  (National Television System Committee) (NTSC)وا نظمة المستخدمة فً العالم هً 

ٌوجد اختالؾ بٌن هذٌن النظامٌن وٌمكن الرول  وال (Phase Alternating Line) (PAL)ونظام 

( المضمنة (R-Yوذل  بعك  نشار، (NTSC) قد حل بعا مشاكل نظام  (PAL) ن نظام 

90سعوٌاً 
0  

270
0
 (.3-2يالحظ الشكل )آخربٌن خط و 

 
 PALنظام  بوساطة NTSCنظام تصحٌح أخطاء  1-1لشكل ا
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لحله مشاكل اشرسال فً (  (Sequential Color with Memory (SECAM)وقد انتشر نظام 

  (R-Y)الفرل اللونً اونشارت (Y)كال النظامٌن. وفً كل هذو ا نظمة المذكور، توجد نشار، النصوع 

كً  (B-Y)و  (R-Y)وٌتم اختٌار عرا حبمة للحاملة الثانوٌة )حاملة اللون( لكل من (B-Y) و 

 (.4-2الحظ الشكل ) الملونابٌا( و-تحصل الموابمة بٌن  جهب، التلفبٌون )ا سود

نشار، الفرل اللونً  تمثلQفان خط(  515عدد خطوط المسح  )ٌكون NTSCفً نظام  

تردد حامل اللون ٌساوي  المضمنة. (B-Y)نشار، الفرل اللونً  فتمثل Iبٌنما  (R-Y)المضمنة

3.58MHz. 

 
 NTSCطٌف إشارة الصورة لنظام   4-1  الشكل 

وبكون تردد  PALكما فً نظام 7MHz  خط ٌصبح عرا الحبمة  615 فً حالة استخدام نظام مسح

 (. 5-2الحظ الشكل ) 43MHz ،4حامل اللون 

 
 PALطٌف إشارة الصورة لنظام    5-1 الشكل 

-R) لإلشاارة 4.406MHzبنالتردد   FMفً نظام سٌكام تضمن نشارتً الفرل اللونً تضنمٌناً ترددٌناً 

Y) 

. ولتحرٌننل الموابمننة ٌننتم اختٌننار عننرا الحبمننة ضننمن عننرا (B-Y)للشننار،  4.25MHzوبننالتردد 

ابننٌا( علننى مرسننلة  جهننب،  –ابننٌا ( هننذا ٌجعننل عمننل  جهننب، )اسننود  -الحبمننة للتلفبٌننون )ا سننود

ابنٌا(.  تندعى نبضنات التنبامن اللنونً  –التلفبٌون الملون وكذل  عمل  جهب، الملنون بصنور، )اسنود 

 جٌبٌنننه( موجنننة 12 - 19( وتتنننألؾ منننن )(Burstت بالبٌرسننن PALونظنننام   NTSCلكنننل منننن نظنننام 

 (.6-2موضوعة على مستوى ا سود الحظ الشكل )

 

 
 ٌرستبإشارة ال  6-1 الشكل 
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ترسل على فترات  (Identification)وتدعى نشار، التبامن اللونً لنظام السٌكام بإشار، التمٌٌب 

لكل من المجال الفردي  9مودٌة وعددها منتظمة  ثناء نبضة اشطفاء العمودي وتتبع نبضة التبامن الع

 (. 7-2والمجال البوجً كما موضح بالشكل )

 
 إشارة التمٌٌز  7-1 الشكل 

 وإشارات الفرق اللونً  Y  (Luminance)إشارة النصوع )االستضاءة( 1-1

  (R-Y) (G-Y) (B-Y): 

ثة عن طرٌل تمرٌر الضوء ضوء المنظر ) المشهد ( ٌمكن ترسٌمه نلى مكونات ا لوان ا ساسٌة الثال

من خالل مرشحات ا حمر وا خضر وا برل. وٌتم ذل  فً كامٌرا التلفبٌون الملون )مكونة من ثالث 

(. تعمل العدسة لتركب المشهد على ثالثة حساسات للضوء منفصلة 8-2كامٌرات( الحظ الشكل )

 سلة من المراٌا.عن طرٌل سل   CCD و  Vidicon باستخدام  نبوبة التصوٌر الفدٌكون 

 
 الخارجة من الكامٌرا التلفزٌونٌة اإلشارات 8-1الشكل 

خالل  منهماي( فولت لكل 1عند وضع ثالث نشارات لكل من اللون ا حمر وا برل وا خضر بجهد )

مجموعة مكونة من مراومات تسمى هذو المجموعة )بالمصفوفة ( فانه من السهل الحصول على مجموعة 

 من V2،  V1فمثال مجموع الجهد  المصفوفة.نسب معٌنة تعتمد على قٌمة المراومات لهذو هذو ا لوان وب

 (9-2)مصفوفة كما فً الشكل 

 
 مصفوفة جمع 9 -1 الشكل 

       Vo = V1 x ( R / R1)  + V2 x ( R / R2 )  
 ( 19 -2ومن الطرح بٌن الجهدٌن تصبح كما  فً الشكل )

       Vo = V1 x ( R / R1 )  -  V2 x ( R / R2 ) 
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 مصفوفة طرح 30 -1  الشكل

تتدرا ا لوان على شاشة التلفبٌون بحسب نموذا قٌاسً ٌمكنن مالحظتنه  ثنناء نرسنال نمنوذا االختبنار 

  .(  (2 – 11كما موضح فً الشكل

 

إشارات  2-11 الشكل 

  ا
 األحمر واالخضر واالزرق إشارات 2-11 الشكل 

 

 Yرة النصوع  ٌوضح  نسب إشا 3 -1 جدول 

 
 ( .2-12حسب النسب المذكور، سابرا ٌمكن مالحظة الشكل )  Yوبتشكٌل نشار، النصوع 
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     Yإشارة النصوع    12 -1 الشكل 

( التً تحمل معلومات المنظر المرسل لذل  فإنها تسمى فً بعا ا حٌان  Yولتكوٌن نشار، النصوع ) 

اسود(  -مالبمة بٌن كل من جهابي التلفبٌون )ا بٌا بإشار، الفٌدٌو ي و نها ضرورٌة بسبب ال

 ي الحظ الشكل Yوالملون فتدعى فً بعا ا حٌان بإشار، المالبمة. و ٌمكن تكوٌنها بوساطة مصفوفة 

(2- 13 .) 

 
 Yمعادلة النصوع   13 -1 الشكل 

اششنارات لكنل   و فً ا ستودٌو فان الكامٌرات الثالث لكل منن ا حمنر ي و ا برل ي وا خضنر توصنل

 ( . 14-2شكل )الفً  ( فتكون نشار، النصوع كما   Yلون نلى المصفوفة )

 
 خرج الكامٌرات فً  األستودٌو14  – 1الشكل 

 

 (  . 1 -2)( ٌمكن االستعانة بالجدول   Yولرسم نشار، النصوع )
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 Color Differenceإشارة الفرق اللونً  تكوٌن 3 - 2

( نلى تكوٌن نشارات الفرل   NTSC ،PAL  ،SECAMنظمة فً ) نحتاا فً نرسال جمٌع ا 

( وتتكون هذو   B-Y( ونشار، ) R-Yاللونً لكل من اللون ا حمر و اللون ا برل وهً نشار، )

 180و نمرارها خالل عاك  طور    ( Y )) النصوعاششارات فً المصفوفة ي و ٌوصل نلٌها نشار، 

 ( . 15 -2)درجة كما فً الشكل  

 
   ( R - Y ) ،  ( B - Y )إشارات الفرق اللونً   15 – 1الشكل                     

 : (   ٌمكن إتباع ما ٌأتً  R-Yولتكوٌن إشارة الفرق اللونً ) 

R-Y= 1 R – 0.30 R – 0.59 G – 0.11 B  

      = 0.70 R – 0.59 G – 0.11 B             

النسب لكل لون من  لوان النموذا الرٌاسً  ي نموذا االختبنار  ( ٌمكن حساب2-2وباالستعانة بالجدول )

 وهً: 

 (  R - Y) ٌوضح نسب إشارة   1-1جدول 

 

 :  16-1 الشكل ( ٌنتج كما فً   Y -Rولرسم إشارة الفرق اللونً )

 
 ( R - Y إشارة ) 16-1لشكل  ا

 : ٌمكن إتباع ما ٌأتً ( B - Yالفرق اللونً ) إشارةتكوٌن  أما فً

( B – Y)  = 1 B – 0.59 G – 0.30 R – 0.11 B                                                
              = 0.89 B – 0.59 G - 0.30R     
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( ٌمكن حسناب النسنب لكنل لنون منن  لنوان نمنوذا االختبنار الرٌاسنً و هنً 3 -2و باالستعانة بالجدول )

 كاآلتً: 

 (B-Yإشارة )نسب  ٌوضح 1-1 جدول

 

 . 17-2 ( ٌنت  كما فً الشكل   B - Yولرسم نشار، الفرل اللونً )   

 
 ( ( B - Y إشارة  17 -1 الشكل 

 : ( لألسباب اآلتٌة G-Yوال ترسل نشار، الفرل اللونً للون ا خضر ) 

 ا لوان.ترلٌل عرا حبمة  -1

ا خضر  ي تشوٌه خالل حساسٌة العٌن للضوء ا خضر تكون عالٌة فإذا تعرضت نشار،  ننّ  -2

و ٌمكن نعادتها  ي الحصول علٌها فً جهاب  بسهولةياشرسال فً الجو فان العٌن سوؾ تمٌب ذل  

  ٌأتً:التلفبٌون باستعمال مصفوفة خاصة وبنسب تتعٌن كما 

1Y = 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B 

 : كما ٌأتً  Yو ٌمكن كتابة معادلة 

1Y = 0.30 Y + 0.59 Y + 0.11 Y 

 : من طرفً المعادلة ٌنت   Yو ٌطرح 

1Y – 1Y  = 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B – 0.30 Y – 0.59 Y – 0.11Y                         

   = 0.30 ( R – Y ) + 0.59 (G – Y ) + 0.11 ( B – Y ) 

0.59 (G – Y ) = - 0.51 ( R – Y )  -  0.19 ( B  -  Y  )  
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(  -  0.51بتوصنٌل مرندار ) ( (G - Yاللنونً لحصنول علنى نشنار، الفنرل ومن هذا نسنتنت  اننه ٌمكنن ا

من نشار، الفرل اللونً ا برل نلنى مصنفوفة موضنوعة  (- 9119)ششار، الفرل اللونً لألحمر وكذل  

 ( . 18 -2الشكل )قبل مراحل الخرا لأللوان فً جهاب التلفبٌون كما موضح فً 

 
 الفرق اللونً إلى الشاشة كٌفٌة توصٌل إشارات 2 – 18  الشكل

 

 ( تتبع ما ٌأتً :     G – Yو لرسم نشار، الفرل اللونً )

G – Y = G – (0.30 R + 0.59 G + 0.11 B)  

             0.41 G – 0.30 R – 0.11 B                       

        

 (( G – Y ٌوضح النسب إلشارة   4 -1 جدول 

 
 .  19-2( ٌنت  كما فً الشكل    Y -G ولرسم نشار، الفرل اللونً )

 
 (( G – Y إشارة الفرق اللونً    19- 1 الشكل 
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 ( A\Dالتحوٌل التماثلً الى رقمً )  1-4

 ة( منطرٌ 3أو  0 الهدؾ من هذا التحوٌل هو تحوٌل نشار، الدخول من نشار، تماثلٌة نلى نشار، رقمٌة )

نلى معلومات رقمٌة لعد،  ؼراا فً التحكم والتضمٌن  من اجل ترطٌع اششارات التماثلٌة وتحوٌلها

 (.20- 2الحظ الشكل )

 
 مبدل من تماثلً إلى رقمً 20 – 1الشكل 

 ومن أساسٌات التشغٌل:

هً ترسٌم اششار، نلى  جباء تفصل بٌنها مد، بمنٌة بواسطة مفتاح تلرابً : Samplingنة العٌّ  -3

Switch اكبر تردد فً اششار، المراد تحوٌلها وٌسمى  وٌكون تردد هذا المفتاح اكبر من ضعؾ

  .Sampling Timeالعٌنة هذا التردد ببمن 

وٌدعى بالترمٌب  ٌضا وهو ترٌٌم كل مستوى من هذو العٌنات  :quantizationالتكمٌم  -1

ي وٌتم تحدٌد هذا العدد من البتات  (Bits)المأخوذ، ونعطابها قٌمة رقمٌة فً عدد من الخانات 

ة كلما باد عدد قتبداد الدصى مستوى تصل نلٌه اششار، وكذل  دقة التحوٌل.بناء على  ق

 . ADC )) الموجود داخل ال  Registerللسجل (N)البتات

على تشفٌر هذو العٌنات نلى  رقام ثنابٌة فعلى  Encoder المشفر: ٌروم Encoding التشفٌر -1

وتشفٌر ثمانٌة مستوٌات ٌمكن تمثٌله  (2Bits)سبٌل المثال تشفٌر  ربعة مستوٌات ٌمكن تمثٌله بـ 

 (. 21-2الحظ الشكل ) وهكذاي (3Bits)بـ 

 

 
 العٌنات والتكمٌم  21-1 الشكل 
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 ( D /A التحوٌل الرقمً إلى تماثلً )  1-5 

  نشار، تماثلٌة كما موضح فً الشكلالهدؾ من هذا التحوٌل هو تحوٌل نشار، الدخول الرقمٌة نلى 

(2-22.) 

 
 A\Dالتحوٌل  11-1الشكل 

 : (Digital-to-analog converter) تماثلً  -المبدل رقمً 

وشبكة من المراومات و باستخدام الشفر،  OPنلكترونٌة  تمثل مكبر عملٌات  دابر،هو عبار، عن 

باستخدام المعادلة 1 1)  ( 1 0 ( مثال لتحوٌل نشار، رقمٌة 23-2والدابر، الموضحة بالشكل ) (8421)

 اآلتٌة:

 
 D\Aالرقمً إلى تماثلً   التحوٌل 11-1شكل ال

 

 

 Cable TVتلفزٌون القابلو 6 - 1

وهو عبار، عن نظام لتجهٌب اششار، التلفبٌونٌة نلى  جهب، االستالم  (CATV) ٌدعى بعا ا حٌان 

فً المنابل والمكاتب بوساطة الرابلو المحوري بدالً من استخدام الموجات الرادٌوٌة المنتشر، عبر 

ختح فً ذل  شركات معٌنة تعمل على جمع كل اششارات والبرام  المتوفر، وتضعها على تٌري وا ث

 FDM (Frequency Divisionقابلو محوري باستخدام ترنٌة الترسٌم متعدد التردد  

multiplexing) []الحظ  تحقق الجمع بٌن عدة إشارات تماثلٌة فً عدة حزم تردد خالل وسٌلة واحد

  (.24-2الشكل )

 
 FDMالتقسٌم متعدد التردد   14-1 الشكل 
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وتوصٌله نلى منابل المشتركٌني وٌستخدم صندول وقابلو مشفر الختٌار الرنا، المطلوبة وتؽذٌة هذو 

تم ننشاء العدٌد من الشركات فً وقد اششار، نلى جهاب التلفبٌون بدون الحاجة نلى استخدام الهوابً. 

وساطة الرابلو باستعمال هوابً تلفبٌون بربح عال جداً وبارتفاع طوٌل استخدام اششارات التلفبٌونٌة ب

لتكبٌر اششارات وتوصٌلها نلى المشتركٌن خالل الرابلو وتم تطوٌر  نظمة مماثلة للشرل والوحدات 

السكنٌة بوضع هوابً ربٌ  على سطح البناٌة وٌتم تكبٌر اششارات وتوبٌعها لكل شرة  و وحد، سكنٌة 

 (.    25-2ابلو. الحظ الشكل ) بوساطة الر

 
 مخطط ٌوضح نظام تلفزٌون القابلو  15-1 الشكل  

وتستلم الهوابٌات نشارات المحطات التلفبٌونٌة  (Head end)تسمى البناٌة الربٌسة  و المرفل بـ 

 المحلٌة ونشارات المحطات الررٌبة ا خرى فضال عن نشارات الرنوات الخاصة المنتشر، بوساطة الرمر

مختلفة من هذو الهوابٌات اللتراط المحطات المبرمجة.  و شكاال االصناعًي وتستخدم الشركات  نواع

 وتستخدم ا نظمة الحدٌثة قابلو اللٌؾ الضوبً (Trunk)ٌدعى قابلو الخرا الربٌسً برابلو الجذع 

وتوصٌلها  على المكبرات )تعمل على استالم وتكبٌر اششارات( (Junction Box)لـ وتحتوي صندول

وتوبٌعها لمساحات محدد،. وٌتم تكبٌر اششارات من  (Feeders)نلى قابلوات صؽٌر، تدعى بالمؽذٌات 

. تصل مراومة (Drops)جدٌد وتوصٌلها نلى المنابل بوساطة الرابلوات المحورٌة وتدعى بـالرطرات 

ع صندول الرابلو الواصل نلى المنبل والمتصل م (RG-6\U)ومن نوع  75Ωالرابلو المحوري نلى 

فضال عن استخدام برام   ونمشأالمشفر. من فوابد تلفبٌون الرابلو استالم اشار، قوٌة بدون تشوٌه 

تلفبٌونٌة عدٌد، مثل الرنوات الخاصة با فالم واشعالم وؼٌرها. ومن مساوئ هذا النظام الكلفة العالٌة 

والتً تعمل مع محطات اشرسال المحلٌة الترلٌدٌة جداً مرارنة مع  جهب، التلفبٌون التً تستخدم الهوابٌات 

(Traditional Stations)  بأنظمة اشرسال NTSC-PAL-SECAM)  احدث  نظمة تلفبٌون .)

الرابلو هو استخدام الترنٌات الرقمٌة حٌث ٌتم نرسال الصور، والصوت على شكل رقمً فً واحد  و 

الصور، لتصبح  (Compress)م ترنٌة ضؽط  كثر من حبمة للرنوات نلى صندول الرابلو وتستخد

اششار، مناسبة لعدد من  جهب، التلفبٌون مالبمة لعرا حبمة الرنا، باستخدام طرل التضمٌن الرقمًي 

ودوابر شبالة الضؽط ودوابر تحوٌل من الرقمً نلى  ارقمٌ اوٌحتوي صندول الرابلو فً المستلم كاشف

( وتوصٌلها نلى جهاب التلفبٌون (Analogالتماثلً لوضع اششارات فً شكلها   D\Aالتماثلً 

والؽرا من استخدام الرابلو الرقمً هو استخدام المبٌد من الرنوات وجود، عالٌة للصور، وتحرل 

 التكالٌؾ. وبأقللً ثلرقمً ودعم نظام التلفبٌون التماالمالبمة بٌن استخدام الرابلو ا
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 Satellite TVتلفزٌون القمر الصناعً    7 - 1

نحدى الطرل ا كثر شٌوعاً لتوبٌع نشار، التلفبٌون هً عبر ا قمار الصناعٌة فً عالم االتصاالت 

مٌل فً الفضاء وٌبدو ثابتاًي ٌتم  22399ارتفاع حٌث ٌدور الرمر الصناعً متبامناً مع ا را على 

 (.26-2استخدام ا قمار الصناعٌة كمحطة نذاعٌة الحظ الشكل )

 
 واالستالم باستخدام القمر الصناعً إلرسالا 16 - 1الشكل 

 (Microwave Carrier)تضمن نشار، التلفبٌون المراد نرلها مع اششار، الحاملة الماٌكروٌة  

وٌروم الرمر الصناعً  (Uplink)وترسل نلى الرمر الصناعً من ا را وٌدعى المسار باشرسال 

 . بالهابط   من جدٌد وٌدعى هذا المساربتحوٌل اششار، نلى تردد آخر ونعادتها نلى ا را 

(Downlink) المستلم فً ا را اششار، المرسلة وهذا ٌمثل موقع شركة تلفبٌون الرابلو مثال  ٌلترط

 و المستخدمٌن ا فرادي وتستخدم ا قمار الصناعٌة على نطال واسع من قبل شبكات التلفبٌون وشركات 

بٌع اششارات على الصعٌد الوطنً. وهنا  شكل جدٌد لمستخدمً الرنا، المتمٌب، وتلفبٌون الرابلو لتو

 Direct Broadcast Satellite(  DBSتلفبٌون الرمر الصناعً هو البث المباشر للرمر الصناعً ) 

خصٌصاً الستربال المستخدم مباشر، من ا قمار الصناعٌة.  (DBS)للتلفبٌون . تم تصمٌم  نظمة 

التشفٌر رقمٌاً ششارات الصور، والصوت والتً تجعل اشرسال الجدٌد، مٌب،  (DBS)و نظمة 

واالستربال  كثر جود، باستخدام الموجات ذات التردد العالً. والستالم اششارات على المستخدم وضع 

وتوصٌله مع جهاب التلفبٌون والهوابً الحظ الشكل  (TV Receiver)جهاب استربال الرنوات الفضابٌة 

(2-27.) 

 
 والهوائً TVمع جهاز  TV Receiverتوصٌل   17- 1 الشكل 

 

الترددات العالٌة سوؾ ٌرلل من حجم الهوابً المستخدم  باستعمال (Band)استربال الرنوات فً الحبمة 

( ٌمثل جهاب استربال 28-2. المخطط الكتلوي فً الشكل )(Dish Antenna)مثل هوابً الطبل 

 DBS    (Double Bandبث المباشر للرمر الصناعً الرنوات الفضابٌة الرقمً المستخدم فً ال

Side) ٌبد  االستربال من الهوابً و وحد،  منع الضوضاء الواطا . (low – noise block)  ٌلترط

 MHz (1450 – 950 ) نلى حبمة بالتردد    MHz 500ابً حبمة اششار، وٌتم تؽٌر الحبمة واله

وتصل اششار،  Kuمن الحبمة المستلمة (  GHz (12.7 -12.2وتظهر اششار، الهابطة فً الجبء  

بوساطة  (IF)مٌكابت فً الثانٌة. ٌتم الحصول على نشار، بالتردد الوسٌط  17الرقمٌة بمعدل حوالً 
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ي والختٌار الرنوات ٌستخدم  (Mixer)والمابا   (Local Oscillator)   (LO)المذبذب المحلً 

ودابر، تردد التبامن من  VCO (Voltage Controlled Oscillator)مذبذب التحكم بالفولتٌة 

. بعد الكشؾ عن  IRخالل لوحة التحكم ا مامٌة  و السٌطر، عن بعد بوساطة ا شعة تحت الحمراء 

 FEC    (Forward Error Correction)اششارات الرقمٌة وتصحٌح الخطأ باالتجاو ا مامً 

ضؽط الصوت والصور، بعد ف  الشفر، . ٌتم التخلح من عملٌة  RAMتخبن فً الذاكر، 

(Decoder)   ٌروم المبدلD\A  ،بتحوٌل اششارات التماثلٌة نلى رقمٌة لكل من الصوت والصور

للحصول على اششار، المركبة وتوصٌلها نلى جهاب ( (RF Modulatorوتضمن بالتردد الرادٌوي    

 لصور،.( مراب  خارجٌة للصوت وا ( TV Receiverالتلفبٌون. لجهاب 

 
  digital DBS TV receiverمخطط كتلوي لـ   18 - 1 الشكل 

( ٌوضح كٌفٌة انترال اششارات الرقمٌة فتنظم نشارات الصوت والصور، بحبم بٌانات  29 – 2 الشكل )

 .ت ا ولى تحتوي على تعرٌؾ الرنا،( با1ٌباٌت و ) 347وتتألؾ كل حبمة من مجموع 

 
 DBSانات الرقمٌة باستخدام تنظٌم البٌ  19 - 1 الشكل 

 IFنلى المابا المتصل مع المذبذب المحلً للحصول على التردد الوسٌط  توصل اششار، المستلمة 

   FEC )). تمرر اششار، خالل دابر، تصحٌح الخطأ ا مامً  ((Demodulatedوٌكشؾ 

Forward Error Correction بت خالل وصممت الدابر، للكشؾ عن ا خطاء التً تحدث لل

للحصول على نشار، رقمٌة صحٌحة. ٌوصل  (Noise)اشرسال وتصحٌح  ي بت مفرود بسبب التشوٌه 

الصور، ثم تخبن فً الذاكر،  (Decompression)كل من الصوت والصور، نلى دوابر نبالة ضؽط 

RAM  وتوصل نلى دابر، ف  تشفٌر (Decoded)  اششار، لعبل الصور، عن الصوت. نظامDBS 

فبٌون ٌستخدم حرٌرة ضؽط الصور، فً اشرسال ونبالة هذا الضؽط فً االستالم وهذا ٌشٌر نلى ترنٌة للتل
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 (MPEG  )Moving Picture Experts Group  والمرحلة ا خٌر، هً تحوٌل اششار، من

وتوصٌلها نلى  طراؾ  RF modulator وتضمن فً دابر، التردد العالً  D\Aالرقمٌة نلى التماثلٌة 

 بً جهاب التلفبٌون.هوا

 Digital TVالتلفزٌون الرقمً  8 – 1

 HDTV (High Definition TV)ٌعرؾ جهناب التلفبٌنون الرقمنً باسنم التلفبٌنون عنالً الوضنوح 

والهدؾ من استخدامه هو تحسٌن كبٌر فً نوعٌة الصور، والصوت. فبعد  NTSCوهو البدٌل عن نظام 

ا ولى فً  كبر عشر، مدن  HDTVبد ت محطات البث  يHDTV كثر من عرد من ترٌٌم النظم البدٌلة 

م وانتشرت بشكل كبٌر فً الوقت الحالً بعد انتشار عد، محطات وتوفر  3998فً الوالٌات المتحد، فً 

من آالؾ من نراط ضوبٌة صؽٌر،  HDTVكثٌر من هذو المحطات المبرمجة وبكلفة قلٌلة. تصنع شاشة 

كما مر علٌ  عبٌنبي  الون ( 156) وكل منها ٌمكن  ن ٌكًون احد  (Pixel)وهً عناصر منفرد، تدعى 

الطالنب فنً الفصنل ا ول. هننذو العناصنر ٌمكنهنا ننشنناء الصنور، وببٌناد، عننددها تنبداد الدقنة والوضننوح 

(Resolution)  على الشاشة. الفرل الوحٌند بنٌن نظنامNTSC  للتلفبٌنون التمناثلً وHDTV  هنو  ن

HDTV ٌستخدم المسح التدرٌج  ً(Progressive Scanning)  بدالً من المسح التشابكً ففً المسح

التدرٌجً ٌتم مسح كل خط فً وقت واحد من ا على نلى ا سفل ومتوافل مع شاشنات  جهنب، الحاسنوب 

على شاشات الحواسنٌب وكمنا ذكنر فنً الفصنل ا ول بنأن المسنح التشنابكً  HDTVلذل  ٌمكن عرا 

 انطنار 50أو  60فنً الصنور،. ٌفضنل المسنح التندرٌجً بمعندل  (Flicker)ٌرلل من ظاهر، االرتعنا  

 للتخلح من ظاهر، ارتعا  الصور،. 

 Transmission Concepts(   HDTVمفاهٌم النقل )

 A\Dٌجب تحوٌل كل من نشارات الصور، والصوت نلى نشارات رقمٌة بوساطة  HDTVفً 

الً جداً ششارات الصور، ٌجب استخدام ترنٌات ونرسالها بشكل متسلسل نلى المستلمي وبسبب التردد الع

والن الصور، والصوت تنرل على نف   6MHzخاصة لنرل نشار، الصور، خالل قنا، بعرا حبمة 

الرنا، لذل  تستخدم ترنٌات متنوعة ي فلنفرا  ن الصور، المرسلة تحتوي على ترددات تصل نلى 

4.2MHz  ( للدور، الواحد، لٌصبح معدل اثنانعددها )ولتحوٌل هذو اششار، نلى رقمٌة واخذ عٌنات

 (.  39-2)    الحظ الشكل  8.4MHzالحد ا دنى هو 

 
 HDTVكٌفٌة تحوٌل اإلشارات إلى عٌنات فً   30 – 1 الشكل 

 

ي تتألؾ الصور، فً خرا  HDTV( ٌوضح المخطط الكتلوي للرسال التلفبٌونً  31 – 2 الشكل )

 Yوالتً تتحول نلى نشارات النصوع  Bوا برل  Gوا خضر  Rالكامٌرا من اششارات ا حمر 

(Luminance)   واللون(Chrominance)  ًوتتحول نلى نشارات رقمٌة بوساطة المحول من تماثل
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ومعدل اللون نلى  14.3MHzالنصوع     Samplingوٌكون معدل عٌنات   A\D  نلى رقمً 

7.15MHz ٌانات والؽرا من وجود هذو الوحد، هو الترلٌل وتنرل اششارات بالتسلسل نلى ضاؼط الب

من عدد البٌانات التً تمثل بٌانات الصور، لتسمح فً نرسال معدالت عالٌة لعرا حبمة قنا، محدود،. 

لترلٌل من ل HDTVوتعال  البٌانات فً  HDTVفً ضؽط البٌانات طبراً  MPEG-2وتستخدم طرٌرة 

 ن عٌن اشنسان ي لتشفٌر اللون من تشفٌر اشضاء،  . تستخدم بتات قلٌلة ي نشار، صور، عشوابٌة

ٌحدد وٌرارن بٌن نطارات الصور، للكشؾ عن  MPEG-2حساسة للضاء،  كثر من اللون. مشفر 

التكرار والنسخ وترسل فرط االختالفات بٌن اشطارات الجٌد، وبعدها ترسل اششار، نلى موبع البٌانات 

ل البٌانات العشوابٌة عند عدم وجود صور،  و عندما نرسا Data Randomizer شكل عشوابً ب

تكون قٌمة الصور، ثابتة لعد، خطوط مسح وتمرر اششار، العشوابٌة بالتسلسل خالل )كاشؾ الخطأ( 

ودابر، التصحٌحي هذو الدابر، تضٌؾ بتات نلى البٌانات المتدفرة لذل  فان ا خطاء المرسلة  ٌتم الكشؾ 

لتعدٌل   Encoder Trellisالمستلم(. توصل اششار، نلى مشفر التعرٌ  عنها فً جهاب االستربال )

. بعد تكوٌن حبم  Modemالبٌانات وتصحٌح الخطأ فً المستلم وٌستخدم هذا المشفر بكثر، فً المودم   

بوساطة تبامن ر   اشطار وتشكل اشطارات فً وحد، منسل  MPXاشطارات ٌتم التحكم بالمتعدد 

وترشح  Carrierٌل اششارات الرقمٌة نلى تماثلٌة تضمن مع نشار، مولد الحاملة اشطار وبعد تحو

باستخدام دابر، مرشح الحبمة الجانبٌة وبإضافة تردد المذبذب العالً لها فً دابر، المابا تكبر اششار، 

فً  الخارجة بوساطة مكبر الردر، وترسل خالل هوابً اشرسال.الجبء الصوتً من اششار، ٌكون رقمٌاً 

HDTV جود، صوت عالٌة وٌمكن لنظام الصوت  ن ٌستوعب ما ٌصل نلى ست قنوات صوتٌة فً  اذ

 حبمتٌن )  حادي ي سترٌو ( والصوت متعدد الرنوات  نظمة مختلفة.   

 

 
 HDTVالمخطط الكتلوي لإلرسال التلفزٌونً    31- 1 الشكل 
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 HDTV  المستلم

ركبة وٌتم الكشؾ عنها وف  شفر، اششار، نلى معلومات ٌلترط اششار، الم  HDTV فً المستلم 

 Tuner( ٌوضح دابر، منتخب الرنوات  32 – 2 وي فً الشكل )لالصور، والصوت. المخطط الكت

مشابهة  جهب، التلفبٌون الرٌاسٌة وٌكشؾ عن اششار، بوساطة كاشؾ (  IF ) ومكبر التردد الوسٌط

للتخلح من جمٌع الرنوات (  NTSC ) ر اششار، خالل مرشحمتبامن لٌتم تدفل البتات ا صلٌةي تمر

على تنظٌم سعة وطور   Equalizerالمجاور، من محطات التلفبٌون  الرٌاسٌة. وتعمل دابر، التعادل 

اششار، بسبب التؽٌرات التً تحدث بسبب اشرسال وبعك  عملٌة التعدد ٌتم تدفل البتات للصور، 

كد من ا خطاء المستلمة بسبب التشوٌ  وتصحٌحها ٌتم نبالة الخلط والصوت. وبعد ف  التعرٌ  للتأ

وتوصل نلى  D\Aوالضؽط وتتحول نشار، الصور، نلى نشار، رقمٌة تتحول نلى تماثلٌة باستخدام 

 نبوبة ا شعة الكاثودٌة )الشاشة(. ٌجرى نعاد، ف  شفر،   Electronic Gunsالمدافع االلكترونٌة 

للحصول على اششار، التماثلٌة لكل من قنوات  D\Aشارات الرقمٌة نلى محول نشار، الصوت وتؽذى اش

 الصوت الستة. 

 
 HDTVالمخطط الكتلوي للمستلم    32 – 1  الشكل 
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 الملون.اشرح مع الرسم مكونات اإلشارة المركبة لإلرسال لجهاز التلفزٌون  :3س

 . NTSCلنظام حامل اللون ً اإلرسال موضحا ناشرح مستعٌنان بالرسم منح :1س

 ؟NTSC، PAL، SECAMما الفرق بٌن أنظمة اإلرسال     :1س

 ؟ Y: كٌف  ٌتم تكوٌن إشارة النصوع  4س

 ؟(R-Y): كٌف ٌتم تكوٌن إشارة الفرق اللونً 5س

 ؟(B-Y): كٌف ٌتم تكوٌن إشارة الفرق اللونً 6س

 ؟(G-Y)كٌف ٌتم تكوٌن إشارة الفرق اللونً  :7س

 .وضح إجابتك مع الرسم ؟ D\Aو     A\Dق بٌن التحوٌل   : ما الفر8س

 والهوائً. TVمع جهاز  TV Receiver: وضح مع الرسم  كٌفٌة توصٌل 9س

 نظام تلفزٌون القابلو. بالمخطط لتوضٌح: اشرح مستعٌنان 30س

  Digital DBS TV receive. : اشرح مستعٌنان بالمخطط كتلوي لـ 33س

 .HDTVخطط الكتلوي لإلرسال التلفزٌونً الماشرح مع الرسم  : 31س

 .HDTVالمخطط الكتلوي للمستلم  اشرح مع الرسم  : 31س
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 الفصل الثالث

 المفاهٌم والمصطلحات اإلعالمٌة 
  :األهداف

ٌهادف هاذا الفصال إلاى  معرفاة واكتسااب الطالاب المهاارة للتعارف علاى أهمٌاة : الهدف العام    

 المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة فً المجال اإلعالمً استخدام
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 :تمهٌد

المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة فً المجال اشعالمً لٌست كلمات عشوابٌة  و جمل ترال كٌفما اتفل ي 

كلمنات مفتاحٌنة  تحمنل مضنامٌن   سنالٌب فنٌنة مسنتخدمة فنً اشذاعنة والتلفبٌنون والسنٌنما وهنً بل هً

المصطلح فً اشعالم ٌعد من الجوانب   .مركبٌة ذات  همٌة فً الوسط اشعالمً اومفاهٌم محدد، و فكار

ي ومنن  جنل ذلن  فنإن فهنم موضنوع المصنطلحات  المهمة التً ٌمكن من خاللها بناء المفاهٌم  و تؽٌٌرهنا

 .  اشعالمٌة ٌعد جبءاً  ساسٌاً من الوعً اشعالمً

 المصطلحات العلمٌة

المصطلحات فً العلوم جمٌعها ضرور، علمٌة ووسنٌلة مهمنة منن وسنابل التعلنٌم ونرنل المعلومنات  نهنا 

  .وتؽنً عن كثٌر من الكالم فً الشرح والتوضٌح والتفسٌر المعنىيتختصر المسافة فً فهم وندرا  

ابتناً بنل تتؽٌنر وتتبندل بنٌن فتنر، و خنرى لٌسنت شنٌباً ث فنً مجناالت العلنوم المختلفنةالمصطلحات العلمٌة 

لكنً  حسب تطورات العلوم واتفال المتخصصٌن على مصطلحات جدٌد،  و تعندٌل المصنطلحات الردٌمنة

 .ٌتم التعامل معها بمرونة

ٌُعرؾ    .اللفظ المختار للداللة على شًء معلوم لٌتمٌز ب  عما سواه: بأنه المصطلحو

  :وٌشترط فً المصطلح عد، شروط منها

  .الدقة فً الداللة -أ 

 .القصر -ب 

 .الوضوح -ج 

هو الكلمة  و الجملة المرّكب، المصنوعة بدقة لكً تعّبر عن حالة  و موقؾ  و حدث  :المصطلح اإلعالمً

 و فتر، بمنٌة  و فبة معٌنة وذل  شبراب حرٌرة معٌنة. المصطلحات الفنٌة هنً لؽنة التواصنل بنٌن الفنٌنٌن 

ن العامل فً مجال اشذاعنة والتلفبٌنون اسنتعمال المصنطلحات فنً هنذا المجنال و ومن الضروري  ن ٌتر

التاً نارى أهمٌاة اساتٌعابها وفٌما ٌأتً أهم المصطلحات والمفاهٌم اإلعالمٌة  .ٌدر  ما تؤدٌه من معان

 :نظرٌا وصوال إلى تطبٌقها عملٌا عند الممارسة

  Communication االتصال  -3

وفً هذا التفاعل ٌتم نرل ا فكار  معٌنةيمستربل ورسالة فً مضامٌن اجتماعٌة عملٌة تفاعل بٌن مرسل و

 فنً (Participation)مشناركةواالتصنال عملٌنة  والمعلومنات بنٌن ا فنراد عنن قضنٌة  و واقنع معنٌن.

ا فكار والمعلومات عن طرٌل عملٌات اشرسال والبث ثنم االسنتربال لخلنل اسنتجابة فنً وسنط اجتمناعً 

 معٌن. 

  Mass Communication  االتصال الجماهٌري -1

ٌتمٌب فً قدرته على توصنٌل الرسنابل  الجماهٌرٌةيهو عملٌة االتصال التً تتم باستخدام وسابل اشعالم 

نلى جمهور متبناٌن فنً االتجاهنات والمسنتوٌات نذ تصنلهم الرسنالة فنً اللحظنة نفسنها منن خنالل وسنابل 

 الجمناهٌري:ومنن ابنرب  نشنطة االتصنال  .ٌكانٌكٌنة  و نلكترونٌنةاشعالم الجماهٌرٌنة باسنتخدام معندات م

 العالقات العامة.  اشعالني الدعاٌةي  اشعالمي
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هو تبوٌد الجمهنور بالمعلومنات الصنحٌحة  و الحرنابل الواضنحة منن خنالل وسنابل االتصنال  اإلعالم -1

  والصحؾ.الجماهٌرٌة كاشذاعة والتلفبٌون 

وهنً المهننة التنً ترنوم علنى جمنع  .بر عن مهنة المطبوعنات الصنحفٌةٌع مصطلح Pressالصحافة  -4

وتحلٌل ا خبار وتردٌمها للجمهور وؼالبا ما تكون هذو ا خبنار متعلرنة بمسنتجدات ا حنداث السٌاسنٌة  و 

 وهً على نوعٌن : الصحافة المطبوعة ي الصحافة االلكترونٌة.  الثرافٌة  و الرٌاضٌة  و االجتماعٌة.

: هً التً ٌخصها المفهوم سابل الذكر والمرتبط بالصحؾ والمجالت التً تنشر ة المطبوعةالصحاف -أ

 المعلومة عبر الكلمة المطبوعة. 

  .: فهً تشٌر وتدل على اشذاعة والتلفبٌون واالنترنتالصحافة االلكترونٌة -ب

تحنوي  هً مطبوع ورقً تصدر فنً مواعٌند منتظمنة وتحنت عننوان ثابنت Newspaperالصحٌفة  -5

علننى  خبننار ومواضننٌع )سٌاسننٌة ي اقتصننادٌة ي ثرافٌننة يفنٌننة ي رٌاضننٌة ي دٌنٌننة ي هواٌننات ي اشعالنننات( 

وتكننون عامننة  و متخصصننة وقنند تصنندر ٌومٌننا  و  سننبوعٌا  و فصننلٌا ي والننذي ٌعمننل بهننذو المهنننة ٌسننمى 

 صحفٌا" )  و صحافٌا" (.

  Desk Top Publishing  المكتبً  النشر -6

 االستخدام ولهذا .الصحٌفة الحاسوب شنتاا على استخدام للداللة الصحافة الٌومٌة مجال فً دمٌستخ تعبٌر

 فنً المنشنور، المنواد تخنبٌن مسنتوى علنى  و الجرٌند، وننتاجهنا فنً العمنل مسنتوى علنى سنواء تنأثٌرات

 كنولوجٌنات اسنتخدام  ثنر نن .المعلومنات مصنادر من كمصدر الحاجة استخدامها عند نعاد، بهدؾ الجرٌد،

 العمنل  سنلوب مسنتوى فنً التأثٌر هو األول األمر  مرٌن : فً ٌمكن مالحظته الصحؾ فً المكتبً النشر

الحنظ  واسنترجاعها المنشنور، النصنوح تخنبٌن مسنتوى فً التأثٌر فهو الثانً األمر الصحٌفةي  ما داخل

 (.1-3الشكل )

 Electronic Publishing اإللكترونً النشر -7

 على الحاسوب االعتماد هو بٌنها ٌجمع الذي اشلكترونًي النشر وترنٌة المكتبً النشر ترنٌة نفرل بٌ هنا 

 ذكرننا وكمنا منهمنا بكنل الوظابؾ المناطة طبٌعة فهو الفرل بٌنهما  ما واالسترجاع ي والتخبٌن النشر فً

 نلنى الصحٌفة ننتاا فً وٌةالٌد المهارات على من االعتماد الترلٌدي العمل تختبل المكتبً النشر ترنٌة فإن

 التصنمٌم وفنً والصنور ا خبنار اسنتربال فنً والنشنر الطباعنة الحاسنوب وبنرام  علنى الكلنً االعتمناد

 وصنورها كمصندر الصنحٌفة لنصنوح اشلكتروننً التنوفٌر فٌسنتدعً اشلكتروننً  منا النشنر واشخرااي

 الوصنول نلنى المسنتفٌد ٌعوٌسنتط  قنراح مدمجنة علنى اشنترننت  و شنبكة خنالل منن فنوري معلومنات

 ( . 1  - 3الحظ  الشكل )  .واالسترجاع بالبحث خاصة برام  خالل من النصوح

 
 واإللكترونً المكتبً النشر 3 – 1  الشكل 
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 TV Systemالنظام التلفزٌونً  -8

سنٌطاً  م سواء  كان البرننام  ب شنتاا البرام . ا جهب، المختلفةٌدٌرون هو كل المعدات والعاملٌن الذٌن 

ن ٌوالمٌكروفنون اللنذ التلفبٌنون وٌحتنوي هنذا النظنام علنى كنامٌرات معرداً  و خنارا ا سنتودٌو  و داخلنه

ومكبنر الصنوت النذي ٌحنول  التلفبٌنون وهو  ٌضناً جهناب ٌحّوالن الصوت والصور، نلى نشار، كهربابٌة

نن نظام التلفبٌون ا ساسً ٌروم بتحوٌل حالة واحد،  .مر،  خرى اششار، الكهربابٌة نلى صور، وصوت

الحنظ  .و ي كامٌرا فٌدٌو محمولنة تسنتخدم هنذا النظنام .من الطاقة )صور، وصوت( نلى طاقة كهربابٌة 

 (. 2 - 3الشكل ) 

 
 النظام التلفزٌونً  1 - 1  الشكل 

 Closed Circuit Television (CCTV) الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة  -9

عبننار، عننن منصننة تسننتخدم لكننامٌرات المراقبننة التننً تعمننل بنظننام اششننار، ا ساسننٌة. تسننتخدم بكثننر، فننً 

 (. 3 - 3الحظ الشكل )   .كامٌرات المراقبة ا منٌة

 
  الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة   1 - 1الشكل 

 البشرٌةالعناصر 

 وعة العناصر البشرٌة العاملة فً اشذاعة والتلفبٌون.م( ٌوضح مج 4  - 3الشكل )  

 
 العناصر البشرٌة  4 - 1 الشكل 
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ا ول عن الفٌلم ي وهو الذي ٌر   فرٌل العمل وٌضع خطة ول ؤهو الفنً المس Director المخرج  -3

وٌروم بتوجٌنه الممثلنٌن  داء  .العمل وعلى عاتره ترع مسؤولٌة جمٌع العاملٌن فً الفٌلم من فنانٌن وفنٌٌن

مشهد معٌن بطرٌرة معٌنة ي ولنه دور مهنم فنً وضنع اللمسنات ا خٌنر، علنى الننح التلفبٌنونً واختٌنار 

ٌد محتوى المشهد والتشاور مع المنت  ومدٌر اشضناء، ومهنند  الصنوت والندٌكور مكان التصوٌر وتحد

التصننمٌمات والخطننط المتعلرننة بإنتنناا البرنننام  ي وٌتواجنند المخننرا فننً ؼرفننة الننتحكم لتحدٌنند  واعتمنناد

   اللرطات المناسبة واعتمادها.

نارٌو عبار، عن فٌلم على السٌ الورل.هو كل ما ٌظهر على الشاشة مكتوب على  Script السٌنارٌو -1

ٌكتنب فٌنه حنوار شخصنٌات الفنٌلم وشنرح المشناهد  ي و برنام  نذاعً  و تلفبٌونً  و فلم تسجٌلًالورل 

وتسمى بالعربٌة ) الننح  (Script)تسمى باشنكلٌبٌة  يكلمة فرنسٌة  Scenarioواللرطات.والسٌنارٌو 

نفٌذٌنة شنتناا البرننام  تتضنمن كنل الشنروط التنفٌذي (. وهو خرٌطة لخطة نجرابٌنة تشنمل الخطنوات الت

 والمواصفات والتفاصٌل الخاصة بالبرنام  على الورل. 

هنو الشنخح النذي ٌرنوم بكتابنة الننح  The scenario writer ( ) السٌنارٌسات كاتب الساٌنارٌو -1

 مقصة  كان  سواءصاحب الموضوع المكتوب  هو نفسه التلفبٌونً ) السٌنارٌو ( وقد ٌكون السٌنارٌست

فهننو الكاتننب الننذي ٌرننوم بتهٌبننة المنناد،  و الموضننوع لعرضننه مربٌنناً علننى شاشننة فلمننا تسننجٌلٌا ي  مرواٌننة  

 التلفبٌون.

ول الفعلً ؤاالتصال بٌن اشخراا واشنتاا والمس حلرةهو   Assistant director مساعد المخرج -4

و  يعن  ي خطأ فً المالبن   و المكٌناا ول ؤعن كل ما ٌحدث فً البالتوو  ثناء التمثٌل وكذل  هو المس

 ٌساعد المخرا فً  عمال التحضٌر واشخراا . 

ر لنه خبنر، فنً مجنال التصنوٌر ي ٌتنولى   Director of Photography مادٌر التصاوٌر -5 مصنور

اششراؾ على عمل المصّور ومساعدو وٌختار بواٌنا التصنوٌري وكٌفٌنة اشضناء، ي وقند ٌكنون المصنّور 

 ن مندٌر  ي عالقة المخرا بمدٌر التصوٌر لهنا  همٌنة  ثنناء ننتناا الفنٌلم .هصوٌر فً الوقت نفسمدٌراً للت

تصننوٌر الفننٌلم لننه دور مهننم مننن خننالل مسننؤولٌته عننن اشضنناء، وتكننوٌن الصننور،  ثننناء عملٌننة التصننوٌر 

ٌختنار معندات والتحكم فً تصمٌم الموقع وبالتالً فً تصمٌم الصور، المربٌة النهابٌة للفنٌلم. وهنو النذي 

 ي وعامل الكامٌرا.  وعامل اشضاء، ياشضاء، وعدسات الكامٌرا. وٌعمل بالتعاون مع المصور

  Camera Operator المصور -6

و ي  منر  ية ـنـول  منام المخنرا ومندٌر التصنوٌر عنن التصنوٌر بالكنامٌرا وضنبط بنؤر، العدسؤهو المسن

ذل  ترجمننة مننا جنناء فننً ـننـٌرا  ثننناء التصننوٌر. وكٌتعلننل بمننا هننو موجننود داخننل الكننادر الننذي تننراو الكننام

ٌنارٌو مننن  حننداث ومننا  ضننافه المخننرا مننن مالحظننات خاصننة بأحجننام اللرطننات وبواٌننا التصننوٌر ــننـالس

فهنو  يوحركات الكامٌرات نلى حرٌرة واقعة فنً شنكل صنور متحركنة فنً تتابعهنا عنن مضنمون التمثٌلٌنة

اوٌة تعبٌرٌة حسب توجٌهات المخرا. الحظ الشكل ) عٌن المخرا التً ترى ا حداث بشكل فنً ومن ب

3 - 5 .) 

   
 المصور 5 - 1الشكل 



 48 

عنن تنفٌنذ حركننات الكنامٌرا  ثنناء التصنوٌر بننناء علنى قنرار المخننرا ول ؤالمسننهنو  مسااعد المصاور -7

  و ذراع الكنامٌرا ي  و Dollyومدٌر التصوٌري ومن مهامه تنفٌذ حركات الكنامٌرا علنى حاملنة الكنامٌرا 

ثٌر، والمتنوعة. ــ. وبالتالً فهو ٌعمل على عدد من المعدات الكTracking و الشارٌو  Craneالرافعة 

 (. 6 - 3الحظ الشكل ) 

 
 مساعد المصور 6 - 1 الشكل 

نول  Producerالمنتج  -8 ٌضنع المننت  فكنر،  .وقند ٌكنون شخصناً واحنداً  و شنركة يالفنٌلمهنو النذي ٌمر

در مٌبانٌننة اشنتنناا وٌتعنناون مننع المؤلننؾ فننً نعننداد النننح التلفبٌننونً وٌعننٌن البرنننام  التلفبٌننونً وٌرنن

 المخرا الذي ٌروم بإخراا البرنام .

هنو المشنرؾ علنى الشنؤون اشدارٌنة والمالٌنة للفنٌلم  و   Production Manager مادٌر اإلنتااج -9

تمنال منن لحظنة اك .المختصنٌنالبرنام  التلفبٌونً وٌتولى وضع المٌبانٌة بالتعاون مع المخرا والفنٌٌن 

ثم ٌمتد عمله بعد ذل  حتى ٌتم صرؾ جمٌع المستحرات الخاصة بالفٌلم  يالنح لحٌن ظهور العمل للنا 

  و التمثٌلٌة  و البرنام  ونؼالل ملؾ المٌبانٌة.

هنو النذي ٌننادي بأسنماء الكنامٌرات واللرطنات وهنو  Production Assistant ساكرتٌر اإلنتااج -30

ن وضع برنام  العمل واالتصال بالفنانٌن ومتابعة السٌنارٌو وطبع النصوح واالتصال بكل ول عؤالمس

 من له عالقة بالبرنام  وطبع الرسابل. وٌجمع بٌن عمل العالقات العامة واشنتاا.

هو الشخح الرابم علنى نعنداد البنرام  وتجهٌبهنا  Preparation Programmerمعد البرامج  -33

م  ثرافٌننة  و ترفٌهٌننة  و دٌنٌننة  و علمٌننة  و سٌاسننٌة وٌنرسننم معنندو البننرام  حسننب وتحضننٌرها سننواء بننرا

براعنة عالٌنة فنً الكتابنة وثرافنة عالٌنة وقنادر علنى  انوعٌة هذو البنرام  وٌجنب  ن ٌكنون معند البنرام  ذ

رنوم متابعه ا حداث وعلى متابعة كل جدٌد فً التخصصات ) الثرافٌة ي العلمٌة ي السٌاسٌة ( وهنو النذي ٌ

ول عننن كنل مننا نشنناهدو علننى شاشنة التلفبٌننون مننن بننرام  ؤبتحضنٌر وتجهٌننب ا خبننار للمنذٌع وهننو المسنن

 و خبار.

عن نصالح  ي عطل ٌحندث ول ؤالمسهو الشخح   Maintenance technician فنً الصٌانة -31

صنٌانة فً ا جهب، وٌكون مكانه ورشة خاصة داخل مبنى التلفبٌون وتحت نشراؾ المهند  الخناح بال

شاشنة وبتوجٌه منه نذ ٌروم بإصنالح ا عطنال المفاجبنة التنً تحندث فنً  جهنب، الكنامٌرات  و الفٌندٌو  و 

  وؼٌرها.عرا 

 منام مندٌر التصنوٌر عنن توبٌنع ول ؤالمسهو الشخح    Lighting Technician فنً اإلضاءة -31

منراد تصنوٌرو وٌكنون صناحب وضبط مستواها  ثناء التصوٌر حسب العمنل ال ياشضاء، داخل ا ستودٌو

خبننر، فننً فننن توبٌننع اشضنناء، علننى المننذٌع  و الشخصننٌات المننراد تصننوٌرها ونعطنناء الشخصننٌة  حسننن 

 صور، من خالل اشضاء، الساقطة علٌها.
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هو المتعهد بتردٌم الممثلٌن الثانوٌٌن للمخرا بعد  ن ٌتعاقد معهم وٌختارهم   Regisseurرٌجٌسٌر  -34

وٌروم بتبلٌنػ  .خرا عن ا شخاح الالبمٌن للفٌلم ونوع ا دوار التً سٌرومون بهامن خالل تعلٌمات الم

الممثلٌن عن مواعٌد العمل سواء فً السٌنما  و التلفبٌون  و المسنرح ي ولنه مكتنب فٌنه عنناوٌن الممثلنٌن 

 وهوا، التمثٌل والكومبار  وبٌانات عنهم.

الكاتنب النذي ٌكتنب المناد، وفرنا للمتطلبنات هنو  The television Author المؤلاف التلفزٌاونً -35

فٌكون هو المؤلؾ المبتكر للمناد، والموضنوع وٌعنال  تلن  المناد، فنً الرالنب التلفبٌنونً  يالفنٌة للتلفبٌون

       المناسب لها.

هو الذي ٌكتب الحوار فً العمنل التلفبٌنونً وؼالبناً منا ٌكنون   Dialogue Writer كاتب الحوار -36

فالحوار هو الجانب المسنموع المكمنل للصنور،  وفنً كنل الحناالت سنواء فنً  ينارٌو نفسه هو كاتب السٌ

التمثٌلٌة المسموعة  و المربٌة فإن الحوار هو العبارات وا لفاظ والجمل المنطوقة التً ٌتبادلهنا الممثلنون 

لمشناركة التً تكشؾ عن ا حداث والمواقؾ والمعنانً التنً تتضنمنها الرصنة وعنن طبٌعنة الشخصنٌات ا

 فٌها. 

عنن بنناء الشنكل النهنابً للعمنل ول ؤالمسنهنو   Technical Editor فناً المونتااج ) الماونتٌر ( -37

عنن عملٌنة المونتنناا ( ي وٌتوقنؾ ذلن  علننى مندى تنوافر اللرطننات ول ؤالمسنن الفننً التلفبٌنونً  و الفنٌلم )

مع المناد، المصنور، بإشنراؾ المخنرا  بالتعامل نذ ٌروم يالكافٌة واالحتٌاطٌة التً قام المخرا بتصوٌرها

 الموسنٌرى والصنوت والمنؤثرات الصنوتٌة والبصنرٌة صنورتها النهابٌنة منن حٌنث نضنافة لوضنعها فنً

ن مننن فنننً ا( . وهنالنن  نوعنن 7 - 3المصننور،. الحننظ الشننكل )   وترتٌننب اللرطننات وضننبط نٌرنناع المنناد،

   المونتاا هما:

فننً توبٌننع اللرطننات عننن طرٌننل الكننامٌرات مننثال وضننع هننو المتخصننح  فنااً المونتاااج اإللكترونااً: -أ

 ( على لرطه ثانٌة .. وهكذا حسب طلب المخرا.2( على لرطة معٌنة وكامٌرا )1كامٌرا)

هو الذي ٌروم بتنسٌل الموضوعات وربطها مع بعضنها  و ندخنال منؤثرات  فنً مونتاج الفٌدٌوتٌب: -ب

 صوتٌة  خرى حسب  وامر المخرا.

 
 المونتاجفنً  7 - 1الشكل 

عنن تصنمٌم دٌكنورات الفنٌلم كمنا هنو ول ؤالمسنهنو   Decoration Engineer رمهندس الدٌكو -38

ووجننودو بجانننب  يعننن تصننمٌم المننناظر التننً سننٌتم فٌهننا التصننوٌرول ؤالمسننمبننٌن فننً السننٌنارٌو.  ي  نننه 

عمنل  المخرا  مر ضروري حتى ٌتفهم خطة المخرا ونواٌاو وٌجب  ن ٌعمنل الجمٌنع علنى شنكل فرٌنل

متكامل ٌضم الفنٌٌن المختصٌن بالكامٌرات واشضاء، والصوت بحٌث ٌكون الدٌكور مالبما للرطات التً 

 ٌرٌد المخرا  خذها و ن تكون مرٌحة وتعطً نٌحاء بالجو المطلوب )جو مرح  و كبٌب(. 

عننن اشكسسننوارات التننً ول ؤالمسننهننو   Property Master( منسااق المناااظر ) اإلكسسااوار -39

وٌرنوم بفحنح مشناهد  يمهند  الدٌكور وتحت نشراؾ المخنراخدمها الممثلون. وٌعمل بالتعاون مع ٌست
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السٌنارٌو واختٌار اشكسسوارات المطلوبة لكل مشهد وعمل مٌبانٌة لها ونحضارها وتسنلٌمها لكنل ممثنل 

 والمحافظة علٌها طوال فتر، التصوٌر .

 ثنناء نجنراء ) البروفنات ( منن خنالل المالحظنة  ٌبند  عملنه  Mice man فناً ذراع المااٌكروفون -10

عصنا المناٌكروفون فنً الموقنع.  تتناسب منع الصنوت وٌختنار مواقنع واختٌار  فضل الماٌكروفونات التً

رافعناً ذراع المناٌكروفون لفتنرات طوٌلنة منن  الشنخح نلنى ذراعنٌن قنوٌٌن نذ ٌظنل وعاد، ما ٌحتاا هنذا

 (. 8 - 3الحظ الشكل )    ثناء التصوٌر خارا ا ستودٌو. الوقت

  
 فنً ذراع المٌكروفون 8- 1 الشكل 

  Sound Engineer مهندس الصوت -13

عن تسجٌل كل ا صوات التً ٌتم تسنجٌلها  ثنناء ول ؤالمسهو 

التصننوٌري وتسننجٌل المننؤثرات الصننوتٌة الموجننود، فننً الموقننع 

وهننو  يالتننً ٌصننعب الحصننول علٌهننا  و ترلٌنندها بعنند التصننوٌر

ن وضنننع ماٌكروفوننننات التسنننجٌل بطرٌرنننة ؼٌنننر عنننول ؤالمسننن

وتوجٌننه كننل مننن عامننل المنناٌكروفون  يظنناهر،  ثننناء التصننوٌر

والمساعد. وتشؽٌل ا جهب، الخاصة بتسجٌل الصوت وتوبٌنع 

الماٌكروفونات والتأكد من كفاءتهاي وكذل  جود، الصوت  ثناء 

 (. 9 - 3اشنتاا. الحظ الشكل )  

 

 مهندس الصوت 9 – 1الشكل 

عن تصمٌم مالب  الممثلٌن ونوعٌتها ومنا ول ؤالمسهو   Costume Designer مصمم المالبس -11

ٌتصنل بهننا مننن نكسسننوار ) مثننل الرفننابات والمجننوهرات (. ٌعمننل تحننت نشننراؾ المخننرا وبالتعنناون مننع 

التً  مهند  الدٌكور ومنسل اشكسسوار لتررٌر ا بٌاء واشكسسوارات التً تتناسب مع الفتر، التارٌخٌة

ٌدور حولها الفٌلم. و ٌشرؾ على صناعة ا بٌناء للممثنل  و الممثلنةي وتنأجٌر منا مطلنوب تنأجٌرو طنوال 

 فتر، التصوٌر.

 

عناادما نتحاادث عاان محطااات التلفزٌااون سااوف نسااتخدم عاادة  المصااطلحات الخاصااة بمحطااات التلفزٌااون

 : مصطلحات نوجزها فٌما ٌأتً

السٌنارٌو عبار، عن فٌلم على . الشاشة مكتوب على الورل ٌظهر علىهو كل ما  Script السٌنارٌو -3

ٌكتنب فٌنه حنوار شخصنٌات الفنٌلم وشنرح المشناهد  ي و برنام  نذاعً  و تلفبٌونً  و فلم تسجٌلًالورل 

وتسنمى بالعربٌنة )الننح  (Script)تسنمى باشنكلٌبٌنة  يكلمة فرنسنٌة Scenarioواللرطات.والسٌنارٌو 

ة نجرابٌنة تشنمل الخطنوات التنفٌذٌنة شنتناا البرننام  تتضنمن كنل الشنروط (. وهو خرٌطنة لخطنالتنفٌذي

 والمواصفات والتفاصٌل الخاصة بالبرنام  على الورل. 

هنو المكنان المخصنح شنتناا البنرام  التلفبٌونٌنة المختلفنة وبثهنا نلنى جمهنور  Studio ٌو األستود -1

العنبل الصنوتً وٌشنمل كنل اشمكانٌنات  المشاهدٌن وٌتم تصنمٌمه بمواصنفات معٌننة بحٌنث ٌكنون محكنم

 (. 19 - 3 لتلفبٌونٌة. كما موضح فً الشكل )المادٌة والبشرٌة الالبمة شنتاا البرام  ا
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 األستودٌو 30 – 1الشكل 

هو الجبء الذي ٌجري فٌه التصنوٌر داخنل  Studio Floor ( Plateauورفة األستودٌو )البالتوه  -1

جدرانها و رضٌتها عابلنة للصنوت تندعمها عند، قاعنات وؼنرؾ  خنرى  ا ستودٌو وهو عبار، عن قاعة

وتجهٌننبات تتعلننل بتسننجٌل  و نرننل الصننوت والصننور،  ي موضننوع علننى  را ا سننتودٌوي وتتفنناوت 

 (.  11 - 3الحظ الشكل )  .  حجام ومساحات االستودٌوهات حسب الؽرا منها والترنٌة المستخدمة فٌها

 
  وهالبالت 33 - 1 الشكل 

وتطنل  مالصنرة با سنتودٌوؼرفنة    Control Room(ورفاة الاتحكم ) ورفاة مراقباة األساتودٌو  -4

نذ ٌعمنل المخنرا تعد بمثابة الجهاب العصبً للنتاا التلفبٌونً ٌفصلها عن البالتوو حاجب بجناجً  علٌه

حٌننث ٌمكننن ب دار، فعالٌننات اشنتنناا المختلفننةبننأ  و المخننرا المنفننذ  و مهننند  الصننوت ومخننرا اشضنناء، 

للمتواجنند فٌهننا  ن ٌشنناهد مننا ٌحنندث فننً البالتننوو ولننٌ  العكنن . وهننً ؼرفننة مجهننب، بكافننة المعنندات 

اشلكترونٌننة الخاصننة بالصننور، والصننوت التننً تتننٌح للمخننرا ومعاونٌننه مننن الفنٌننٌن الننتحكم فننً الصننور، 

حكم على ثالث والصوت وتأدٌة مختلؾ عملٌات اشخراا والمونتاا والمبا الصوتً .وتحتوي ؼرفة الت

  يووحدة التحكم فً اإلضاءة  يووحدة التحكم فً الصورة يوحدة التحكم فً الصوتوحدات تحكم وهً: 

   مى ـتس اهد، تلفبٌونٌةـات مشـاشـبها عد، ش كما ٌوجد

 (. 12  - 3بمصدر معٌن للصور،. الحظ الشكل ) ( ٌتصل كل منها شاشة عرا )

 
 ورفة التحكم  31 - 1 الشكل 

تعنند مركننب عملٌننات المراقبننة   Master Control Room فااة الااتحكم المركزٌااة أو الرئٌسااةور -5

وهنً مجهنب،  اوتوبٌعهنا علنى الرننوات الخاصنة بهن لمختلؾ البنرام  التنً تبثهنا االسنتودٌوهات المختلفنة

 ٌنتم توصنٌل كنل نشناراتو . ؼراا مراقبة الصوت والصور، النهابٌة فنٌاً وهندسٌاً بهندؾ النتحكم فٌهنا

التنً تعند  سنا  اشرسنال التلفبٌنونً ومنن  مصادر اشنتاا للصور، والصوت نلى ؼرفة النتحكم الربٌسنة
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لمصنادر هنً التنً تظهنر فنً الرننوات وتلن  اهنا  ٌتم اختٌار  ٌاً منها للرسال على الهواء على مختلؾ 

 (. 13 - 3الشكل ) 

 

 Studio System  Televisionنظام أستودٌو التلفزٌون  31 - 1 الشكل

فٌمكن  الربٌسةيوكالً من تل  المصادر ترسل وتستربل نشارتً الصوت والصور، نلى ومن ؼرفة التحكم 

 ي مصدر من الحصول على نشارتً الصوت والصور،  ي مصدر آخر عن طرٌل لوحة التوصٌالت 

 و اختٌارهنا  بؽرفة التحكم الربٌسة. ولكً تتنبامن نشنارات الصنور، بنٌن المصنادر المختلفنة عنند مبجهنا

واششنارات المتبادلنة  .كان البد من وجود مصدر نشارات التبامن ٌروم بضنبط بنداٌات ونهاٌنات الصنور،

 .(  14  - 3موضحة فً الشكل )  بٌن ؼرفة التحكم

 
  الرئٌسة اإلشارات المتبادلة بٌن ورفة التحكم  34 - 1الشكل 

ل كاملنة الننح هنً التنً تعتمند كلٌناً علنى ا شنكا :Full Script Formatالانص البارامج كاملاة  -6

المؤلؾ  و الكاتب بحٌث ٌكتب النح كامالً وال ٌكون هنا  مجال  منام المنذٌع  و المخنرا  و الممثنل فنً 

 الحذؾ  و اشضافة  و التصرؾ.
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هو البرنام  التلفبٌونً الذي ٌنرنل الحرنابل المسنجلة  و  :TV. Reportage الرٌبورتاج التلفزٌونً -7

لألحنداث  مربٌنة( )صنوتٌةمن واقع الحٌا، ومنن الطبٌعنة منن خنالل المناد، المربٌنة ي  ي  ننه وثٌرنة الحٌة 

 نذ ترنع المشاهد بصحة وصدل الحوادث التً ٌشاهدها. ياشطالعتشبع فضول المشاهد وتلبً رؼبته فً 

ؼٌر  باستبعاد لرطاتعملٌة اختٌار وتجمٌع وترتٌب اللرطات  Montage-Editing   المونتاج -8

ووصلها بالتً تلٌها  صالحة  و نضافة لرطات  و تبدٌل ترتٌب اللرطات بطرٌرة مخالفة لترتٌب تصوٌرها

بطرٌرة المبا  و المسح  و طبع اللرطات فول بعضهاي وتركٌب الصوت من حوار وموسٌرى ومؤثرات 

 .للمشاهد تسلسل اللرطات والمتابعةبطرٌرة تضمن 

هو الذي ٌتم على الهواء مباشنر،  ي فنً وقنت التصنوٌر  :Switching Editing المونتاج الفوري -9

 نفسه مثل نرل مهرجان كبٌر  و مبارا، كر، قدم  و برنام  تلفبٌونً.

هننو عملٌننة تجمٌننع كامننل اللرطننات التننً ٌننتم  :Post Production Editing المونتاااج المؤجاال -30

 ٌبد  مع نهاٌة عملٌة التصوٌر بشكل تام. تصوٌرها بتتابع معٌن متكامل وٌسمى بالمونتاا المؤجل  نه

هنو المونتناا الترلٌندي ي فهنو    Linear Editing System نظاام المونتااج الخطاً ) المتتاالً ( -33

عبار، عن عملٌة نسخ الصوت والصور،  و االثنٌن معا للرطنات التنً تنم اختٌارهنا منن  شنرطة المصندر 

حتاا نلى شرٌطٌن فٌدٌو على ا قل  حندهما ٌحتنوي وٌ ي  Masterونسخها على شرٌط التسجٌل وٌسمى

على المواد ا صلٌة التً تم تصنوٌرها والشنرٌط اآلخنر ٌحتنوي علنى اللرطنات التنً تنم اختٌارهنا لكونهنا 

ولذل  فهو ٌسٌر من  ول لرطة فً  ول مشهد من الفٌلم حتى ٌنتهً ب خر لرطنة منن آخنر مشنهد  يا فضل 

  .ٌعتمد مبد  الخط المسترٌم فً عملٌة مونتاا الشرٌط خطً نذالنظام اللذل   طلل علٌه 

ٌعند هنذا النظنام    Non linear Editing Systemخطً )وٌر المتتاالً ( النظام المونتاج وٌر  -31

ا حنندثي نذ  حنندث ثننور، فننً مونتنناا الفٌنندٌو فأصننبح مننن الممكننن ندخننال تعنندٌالت فننً تتننابع الصننور، 

للرطنات المجناور، مثلمنا ٌحندث عنند الكتابنة علنى برننام  معالجنة باشضافة والحذؾ دون  ن ٌؤثر على ا

نذ ٌمكن نجراء تصحٌحات وحذؾ ونضافة كلمات فٌتأقلم الننح تلرابٌناً   Microsoft Wordالنصوح

مع هذو التؽٌرات. وهنا ٌعمل المونتٌر بأي ترتٌب ٌرٌدو سواء فً البداٌة  و الوسنط  و النهاٌنة وهنو لنٌ  

لرطة على شرٌط الفٌدٌو نال بعد االنتهاء من مونتاا جمٌع لرطات البرننام . ووفنر بحاجة نلى تسجٌل  ي 

 ينظام المونتناا ؼٌنر الخطنً خاصنٌة البحنث والوصنول نلنى  ي لرطنة  و مشنهد بسنرعة وبندون ترتٌنب 

وٌعتمد نظام المونتاا ؼٌر الخطً على  يونضافة مؤثرات الفٌدٌو والرسوم والصور بشكل مترن وسرٌع 

  حاسوب بحٌنث ٌسنتطٌع المنونتٌر عنرا العمنل المصنور والنتحكم فنً  ي جنبء مننه منن خناللجهاب ال

    نضافة  و حذؾ لرطة فً  ي وقت ٌشاء.

لة من  حند  Clapper  لوحة الكالكٌت أو المصفقة  -31 عبار، عن قطعتٌن من الخشب متصلتٌن بمفصَّ

ي منهمننا الجننبء السننفلً  مننام آلننة (ي  ٌطننرل الجننبء العلننو  15 - 3ا طننراؾ كمننا موضننح فننً الشننكل ) 

التصوٌر فً بداٌة تصوٌر كل لرطة وذل  لتسهٌل مطابرة الصوت والصور، معناً  ثنناء تركٌنب الفنٌلم فنً 

 .المونتاا

بعد  ن حلت  جهب، المونتاا ؼٌر المتتالً الرقمً التً   Smart slate لوحة الكالكٌت االلكترونٌة -34

ا الترلٌدٌة  جرٌنت بعنا التعندٌالت علنى لوحنة الكالكٌنت الترلٌدٌنة. تعمل بالحاسوب محل  جهب، المونتا

لتمٌٌنب كنل منن الصنور،  و الصنوت علنى  يعلنى لوحتهنا Time Codeوذلن  بإضنافة تنرقٌم نلكتروننً 

 (. 15- 3شرٌط الفٌلم  و على شرٌط الفٌدٌو.الحظ الشكل )
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 وااللكترونٌة لوحة الكالكٌت التقلٌدٌة  35 - 1الشكل  

هننو الننذي ٌنننادي بأسننماء الكننامٌرات واللرطننات ووضننع لوحننة   Klakit man ماال الكالكٌااتعا -35

الكالكٌت قبل بداٌة كل لرطة لكً تظهر  ثناء مرحلة المونتاا بعد انتهناء التصنوٌر نذ ٌكنون الفنٌلم عبنار، 

فنً  عن عدد من اللرطات المصور، دون تسلسل فٌروم المونتٌر بترتٌبهنا حسنب تسلسنل السنٌنارٌو ٌرشندو

ذل   رقام اللرطات والبٌانات المكتوبة على لوح الكالكٌت الموضوعة  مام الكامٌرا  ثناء التصوٌر .الحظ 

 (.  16 – 3الشكل ) 

  
 عامل الكالكٌت 36 - 1الشكل   

 ) مزج األصوات (   Mixageالمكساج  -36

هو آخر خطو، فً مجال التسجٌل الصوتً وٌتم فٌنه منبا  شنرطة 

ة علنى شننرٌط واحند ٌننتم طبعنه فننً النهاٌنة بجننوار الصنوت المختلفنن

الصننور علننى شننرٌط النسننخة ا صننلٌة. وٌننتم فننً عملٌننة المكسنناا 

نضافة المؤثرات الصوتٌة والموسٌرٌة التً ال ٌمكنن تسنجٌلها  ثنناء 

 (. 17 - 3التصوٌر.وٌتم بعد عملٌة المونتاا الحظ الشكل ) 

 
 وحدة المكساج  37 - 1لشكل ا

تعننً (   Dubbing)مصنطلح الندوبالا مشنتل منن كلمنة  جنبٌنة   Audio Dubbingالادوبالج -37

 ي نرل الفٌلم من لؽته ا صلٌة نرنالً كلٌناً عنن طرٌنل نضنافة الصنوت ) نضافة الصوت البشري للمشهد ي 

عملٌة الندوبالا تبند  منن  حواراً  و تعلٌراً  و مؤثرات صوتٌة ( لٌتناسب مع البلد الذي سوؾ ٌعرا فٌه.

حركة الشفاو ومخارا الحروؾ وتنتهً بالح  العام للمشهد الذي ٌعبر عنن المعننى وعنن اشٌرناع  تطابل

المرتبط بتسلسل ا حداث فنً العمنل ا صنلً . ٌسنتخدم فنً  فنالم الكنارتون لألطفنال وا عمنال الدرامٌنة 

 (. 18 - 3يالحظ الشكل ) 

  
 وحدة الدوبالج  38 - 1 الشكل 
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منم علنى الهنواء مباشنر،  و نسنخها  36 يمنم  15ه بنث ا فنالم المتحركنة وظٌفت Tlesinma جهاز -38

و ٌروم  ٌضا ببث الشرابح الملونة التً تظهر كفواصل بنٌن البنرام   و التنً تحمنل  يعلى  جهب، الفٌدٌو 

 (.  19 - 3صور اشعالنات.  الحظ الشـكل ) 

   
 أجهزة العرض تلٌسٌنما  39 - 1الشكل  

هً وحد، بناء الفٌلم الذي ٌتم تصوٌرو ) مثل الكلمة التً هً وحد، بناء اللؽة ( وهً   Shot اللقطـة -39

وحند، فنً الفنٌلم ٌنتم علنى  ساسنها بننـاء المشنهد. تبند  اللرطنة عنند الضنؽط علنى التسنجٌل وتنتهنً   صنؽر

 بالضؽط مر،  خرى علٌه شنهاء التسجٌل واللرطات تجمع معا لتكون مشاهد. 

هو الوحد، التً ٌتم على  ساسها بناء الفنٌلم كلنه وٌتكنون منن سلسنلة منن اللرطنات   Scene المشهـد -10

المتتابعة التً تظهر ا حداث وكأنها تحدث فً  بمنتهنا الحرٌرٌنة ي ومنن مجموعنة المشناهد ٌتكنون العمنل 

 ٌة. الدرامً وهو الوحد، التً ٌتم على  ساسها بناء العمل كله.  وٌحتوى كل مشهد على بداٌة ووسط ونها

 الكلمة التً ٌرولها المخرا شٌراؾ تصوٌر اللرطة.  CUT القطع -13

اختفاء منظر تدرٌجٌاً فً نف  وقت ظهنور منظنر آخنر تندرٌجٌاً وٌنتم فٌنه منبا  Dissolve المـزج -11

نهاٌة اللرطة السابرة مع بداٌة اللرطة التالٌة لها. وحٌن ٌتم عـرا المبا على الشاشـة تظهر نهاٌة اللرطـة 

ا ولى وقـد تداخلت فً بداٌة اللرطة الثـانٌـة. ٌستخدم المبا للتعبٌر عن االرتباط بٌن اللرطتٌن  و االنترال 

 الناعم بٌن لرطتٌن.  و للتعبٌر عن تؽٌٌر فً البمان  و المكان.

 

  Fade IN – Fade OUT االختفـاء والظهور التدرٌجً -11

جً للصور، الجدٌد، وٌحدث االختفاء التدرٌجً عندما هو اختفاء تدرٌجً لصور، معروضة وظهور تدرٌ

تتحننول الشاشننة بالتنندرٌ  نلننى السننواد. وٌحنندث الظهننور التنندرٌجً عننندما تظهننر الصننور، علننى الشاشننة 

تدرٌجٌاً من السواد فً بداٌة العمل ونهاٌته وهو مثل ستار، المسرح فنً ا عمنال المسنرحٌة. و فنً حنال 

 ن حالة الحبن الشدٌد  و عن مرور فتر، بمنٌة.وجودو فً وسط العمل فانه ٌعبر ع

هو االنترال من منظر نلى منظر آخر بوساطة خط ٌمر عبر الشاشة لٌمسح المنظر   Wipe المسـح -14

وٌحندث ذلن   التدرٌجٌنةيا ول وٌحل محله المنظر الثانً.  ي نحالل صور، لرطة محل  خرى باشباحنة 

فرنـد  ياتجنـاور، اللرطـة ا ولى. وٌمكن  ن ٌظهنر المسنـح منن  ي حٌن تمسح صـور، اللرطـة الثـانٌـة صـو

ٌكـون ر سٌـاً  و  فرٌـاً  و مابـالً  و من المركب نلى الخـارا. كما ٌمكن استخدام  شكال  خرى للمسح مثنل 

 الـدابر،  و المربـع وؼٌرها.

منهنا منا هنو مربنً هنً  ي تنأثٌرات تسنتجد علنى الفنٌلم بعند تصنوٌرو و  The Effects الماؤثرات -15

كالخدع والحٌل الفنٌنة كنالحرابل وسنروط ا مطنار واالنفجنارات ومنهنا منا هنو صنوتً كنأبٌب الطنابرات 

 و صوات المحركات وصفٌر الرطارات.
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هً الشاشة التً تظهر الصور التً تبث على الهواء  و على   Line Monitor شاشة المراقبة  -16

 .اقبة الربٌسة  و شاشة البرنام شرٌط الفٌدٌو وتدعى  ٌضاَ شاشة المر

ٌتطابل خط العرا المسبل مع خط البرام  من حٌث العدد  Preview Busخط العرض المسبق  -17

والنوع وترتٌب ا برار وتتشابه وظٌفتٌهما عدا  ن الخط الخارا للبث الهوابً المرتبط بخط العرا 

سجٌل صوري آخر بل ٌظهرها فرط ال ٌظهر الصور، مباشر،  و على  ي جهاب ت Previewالمسبل 

 (. شاشة العراعلى جهاب مراقبة العرا المسبل )

( بوساطة البر المخصح لها الموجود فً جهاب 1نذا ضؽطت صور، كامٌرا ) مثال للتوضٌح :

( من دون التأثٌر على   Monitorالمٌكسر وتم عرضها على شاشة جهاب مراقبة العرا ا ولً )

( بصور، كامٌرا 1د الرموب وا شكال ي ونذا  ردت نبدال صور، كامٌرا )مخرجات خط البرام  ومول

( المثبت على خط العرا المسبل وسٌبرى خط البرام  2(  فٌكفً  ن تضؽط على بر كامٌرا )2)

مستمراً فً عرا النح المطبوع لمولد الرموب على جهاب مراقبة الخط التلفبٌونًي وٌسمى خط 

ضبط المسبل (. وٌتم وضع شاشات  جهب، العرا المسبل وشاشات العرا ا ولً  ٌضا ) بخط ال

الخط التلفبٌونً جنباً نلى جنب فً ؼرفة السٌطر، شظهار ما نذا كانت  ي من الصورتٌن المتتابعتٌن قد 

اقتطعت على نحو مالبم  ي للبراء على االستمرارٌة الصورٌة والسالسة فً تدفل المربٌات وللحفاظ 

 (. 29 - 3ٌة. كما موضح فً الشكل ) على الصور، الذهن

 
 شاشات العرض المسبق  10 – 1الشكل  

 

   Studio Cameraكامٌرا األستودٌو -18

لتسنهٌل الحركنة علنى  (Pedestal)هً كنامٌرات عالٌنة الجنود، وتكنون ثرٌلنة النوبن تحمنل علنى حامنل 

 مثنل )ا خبنارخنل ا سنتودٌو  رضٌة ا ستودٌو المسنتوٌة الناعمنة وتسنتخدم لتصنوٌر مختلنؾ البنرام  دا

 (. 21 – 3الحظ الشكل )  (يوالمرابالت والمسلسالت الٌومٌة الدرامٌة 

 
 نماذج من كامٌرات األستودٌو 13 – 1الشكل  

هً كامٌرا محمولة تحتوي على جهاب مسجل فٌندٌو داخلهنا   Camcorder كامٌرا فٌدٌو محمولة  -19

تصنوٌر تلفبٌنونً خنارا ا سنتودٌو  كل (EFP)  صوٌر المٌدانكامٌرا الت. لتكون وحد، تصوٌر متكاملة

 . )roduction Pield Flement of E( =)  EFP) ي لٌ  حٌاً( ٌسمى بالتصوٌر المٌدانً 
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وهً عملٌنة التصنوٌر النذي ٌنتم  ENG(  atheringGews Nlectronic E (كامٌرا تصوٌر ا خبار

امٌرات ذات المسننجالت المنفصننلة ومعنندات اشضنناء، فٌهننا اسننتخدام كننامٌرات الفٌنندٌو المحمولننة  و الكنن

 (. 22 - 3ارٌة ٌومٌة. الحظ الشكل ) والصوت شنتاا ترارٌر نخب

   
 كامٌرا محمولةنماذج من   11 -1 الشكل 

هنً منن  هنم حلرنات الكنامٌرا وعنن طرٌرهنا ( (Focus Ringحلقة ضبط البؤرة وتوضٌح الصورة -10

البعد البؤري نذ ٌتم ضبط المسافة بٌن البنؤر، واللنوح الحسنا  ممنا ٌتم توضٌح الصور، المموهة وضبط 

 ٌؤدي نلى وضوح الصور،.

حلرننة تسننتخدم لتررٌننب المشننهد المننراد تصننوٌرو ونبعننادو وٌكننون  (Zoom Ring) حلقااة الاازووم -13

التررٌب من خالل هذو الحلرة بشكل حر  ي تحكم ٌدوي فً سرعة التررٌنب واشبعناد. وٌمكنن النتحكم فنً 

 رعه التررٌب وذل  حسب قو، الضؽط على طرفً هذا المفتاح وهنال  رمب على كل طرؾ:س

(W وهً شبعاد الصور،  ي تكبٌر مسافتها )Wide angel. 

(T وهً لتررٌب الصور،  ي تصؽٌر مسافتها )Telephoto. 

بٌناد، نضناء، حلرة تتحكم بكمٌة الضوء الداخل للكنامٌرا تسنتخدم ل  Iris Ring العدسة  حلقة فتحة -11

المشهد المراد تصوٌرو فعند تصوٌر شخح خلفٌته مضاء، بشكل كبٌنر فنإن صنور، هنذا الشنخح تظهنر 

  سوداء وال ٌمكن التعرؾ على مالمح وجهه مثل شخح ٌجل  بجوار نافذ،.

تسنتخدم هنذو الحلرنة عنندما  (Macro Ring ) حلقاة ضابط وضاوح الصاورة القرٌباة أو الصاغٌرة -11

وٌر دقٌل وصؽٌر وتكون المسافة بٌن موضوع التصوٌر والعدسة ا مامٌنة  قنل منن ٌكون موضوع التص

(1 m و  )قدم وذل  لتوضٌح معالم الصور،. 4 

هً شاشة صؽٌر، توجد على جانب جسم الكامٌرا وٌمكنن تندوٌرها   LCD شاشة العرض البلوري -14

صنور، لنه وتظهنر علٌهنا  ٌضناً ٌظهنر منن خاللهنا الموضنوع المنراد الترناط  يدرجة 380بباوٌة  قصاها 

وبعا المؤثرات الخاصة  ثناء  يونعدادات الكامٌرا يالعدٌد من بٌانات ضبط الكامٌرا مثل: مستوى اللون

 مستوى الصوت. يالتصوٌر

هننً شاشننة عننرا داخلٌننة صننؽٌر، تننأتً مدمجننة    View Finderالمحاادد االلكترونااً للمنظاار -15

 وي هذا المحدد على حاضنة للعٌن.ٌرى من خاللها المصور وٌحت يبالكامٌرا

هو الذي ٌتحكم فً اشؼالل اشلكترونً لفتحة العدسة ٌستخدم لبٌاد، سرعة   Shutter فتحة الغالق -16

 الصاروخ( .  يالكامٌرا فً التراط صور، ا جسام السرٌعة مثل ) الطابر، 

وى نشنار، اللنون ا حمنر ٌروم بتعدٌل مست (White Balance) مفتاح ضبط توازن اللون األبٌض -17

وا خضر وا برل لكً تظهر ا جسام البٌضاء بلنون  بنٌا واضنحي وفنً حالنة عندم ضنبطه بالكنامٌرا 

 فإن ا جسام البٌضاء تظهر محمر،  و مبرقة تبعاً للون المصدر الضوبً المستخدم.

ٌوجد العدٌد  ي وظٌفتها عك  صور، مصؽر، شدٌد، الوضوح للمنظر الموجود  مامها  lens العدسة -18

ي تلعنب العدسنات دورا من  نواع العدسات منها ذات البعد البنؤري الثابنت وذات البعند البنؤري المتؽٌنر 
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مهما فً اختٌار  جباء من المحٌط المنظوري وتحتوي كافنة الكنامٌرات التلفبٌونٌنة علنى عدسنات بووم 

 .لكامٌرا  و الشًء المراد تصوٌروتتٌح االنترال من اللرطات الواسعة نلى لرطات مرربة دون تحرٌ  ا

هً معندات منفصنلة عنن ر    Camera Control Unit ( CCU )  وحدة التحكم بالكامٌرات -19

الكننامٌرا تحتننوي مختلننؾ  جهننب، المراقبننة والسننٌطر، علننى الصننور، ومنهننا تننوابن ا لننوان والتبنناٌن 

الفٌدٌوي تتٌح تشؽٌل بعنا خصنابح واشضاء، وضبط ا لواني  ي  نها دوابر تحكم الكترونٌة بكامٌرا 

 .الكامٌرا عن بعد من ؼرفة التحكم

جهاب ضخم مثبت على عربة نرل تثبت فٌه آلة التصوٌر عند نهاٌة ذراع طوٌل  Crane رافعةال -40

ري والمخرا ي والمختح بضبط التركٌب  متوابن بأثرال خاصةي وهنا  مكان ٌتسع لجلو  المصور

ٌُدار فً  ي اتجاو بالٌد بوساطة مربا  البؤري بجانب آلة التصوٌري ٌُخفا  و  ٌُرفع هذا الذراع  و  و

 على مستوى ا را  و على سطح العربة.

 .ذراع طوٌل ٌثبت علٌه الماٌكروفون  Boom  ٌكروفوناذراع الم -43

 Dolly     حامل الدوللً -41

عربة ذات ثالث  و  ربع عجنالت تحمنل الكنامٌرا والمصنور 

الكننامٌرا علننى التحننر  نلننى ا مننام ونلننى  تسنناعد هننذو العربننة

الخلننؾ. وهنننا   نننواع مننن العربننات التننً تسننتخدم فننً حمننل 

نال  نها ال تختلؾ فً  وتصمٌمهاالكامٌرا تختلؾ فً  حجامها 

  (. 23 – 3الحظ الشكل )  . و قواعد عملها وظابفها
    للًحامل الدو  11 – 1الشكل  

هو الجبء الذي تثبت علٌنه الكنامٌرا لتسنتطٌع  Camera Mounting: حامل الكامٌرا التلفزٌونٌة -41

وٌنؤثر ننوع وتصنمٌم الحامنل علنى حركنة الكنامٌرا وتجاوبهنا منع  يالحركة وتؽٌٌر المكان نلى  ي اتجاو

 (.  24 - 3الحظ الشكل )  .المصور

 
مختلف للحوامل أشكال 14 – 1الشكل   

بشنننكل خننناح مصنننمم  : Camera Pedestal)الثابااات والمتحااارك (الثالثاااً  حامااال الكاااامٌرا -44

لالسننتودٌوهات وٌسننتخدم لتوضننع علٌننه الكننامٌرا التلفبٌونٌننة وٌكننون لننه ثالثننة  رجننل  مننا  ن ٌثبننت فننً 

 و ال ٌكون   (Rolling)اا رجل عجالت تتٌح حرٌة حركة الكامٌرا نلى ا مام والخلؾ وٌسمى متحرك

وٌحتنوي علنى حلرنة  .وعا فً التصوٌر العناديوهو  كثر ا نواع شٌ  (Fixed)اله عجالت وٌسمى ثابت

 (. 25 – 3للتحكم ٌستطٌع المصور بوساطتها رفع وجذب وخفا الكامٌرا الحظ الشكل ) 
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حامل ثابت ومتحرك  15 - 1الشكل    

نذ ترنوم  يمٌرا وٌتم ارتداؤو منن قبنل المصنورهو الذي ٌحمل الكا (Steady cam ) :مانع االهتزاز -45

 موجود، فٌه بامتصاح االهتبابات التً تحدث خالل الحركة بالكامٌرا.مختلؾ النوابا ال

 المفاهٌم الفنٌة المستخدمة فً التصوٌر

تتحر  الكامٌرا من الٌمٌن نلى الٌسنار  و بنالعك  وهنً ثابتنة  : Pan Left & Right الحركة األفقٌة 

فاته ممثل  خر بحٌث الكنامٌرا فً مكانها مثال ذل : كأن تستعمل فً حالة استعراا منظرا وفً حالة الت

 مع نظر، الممثل اآلخر وتكون متوافرة مع تبامن االلتفافة نذا كانت بطٌبة  و سرٌعة.

 Tilt down و بالعك    Tilt upتتحر  الكامٌرا نلى  على  : Tilt Up& Down الحركة الرأسٌة  

من  سفل نلى  على  و بالعك   وهً ثابتة فً مكانها وتستعمل  ٌضا فً حاالت متعدد، منها االستعراا 

 و شنخح ٌننادي علننى آخنر  علننى النخلنة فتبنند  الكنامٌرا منن الشننخح الموجنود علننى ا را نلنى  علننى 

 سرٌعاً لنرى رد الفعل والموقؾ.

هنً حركنة الكنامٌرا بكامنل جسنمها نلنى ا منام والخلنؾ :  Truck In& Out الكامٌرا المتابعة حركة 

وفٌهننا تتحننر  الكننامٌرا فننً اتجنناو الموضننوع الننذي ٌننتم تصننوٌرو  Truckٌعننرؾ ذلنن  بمننا ٌسننمى حركننة 

Truck In   و فً االتجاو المضاد مبتعند، عننه Truck Out . وٌمكنن لعدسنة النبووم  ن ترنوم بالعمنل

ولكنن فنً هنذو الحالنة ٌنتم   Zoom Out ، Zoom In نفسنه دون  ن تتحنر  الكنامٌرا عنن طرٌنل 

 ٌفضل الكامٌرا المتحركة نذ تعطى نحساساً واقعٌاً بالبعد الثالث. التحرٌ  نلكترونٌاً داخل العدسة لذا

تلعنب هننا الكنامٌرا دورا فنً هنذو الحركنة نذا  نهنا ترنوم بعند، حركنات  : Arc الحركاة المركباة القوساٌة

وتعتمنند هننذو الحركننات علننى نمكانٌننة الروافننع  و الكننرٌن نذا  ن هننذو الروافننع ترتفننع نلننى  علننى وتنننخفا 

لى عد، حركات ومن الحركنات المركبنةي مثنال ذلن : كنأن تتحنر  الكنامٌرا منع خطنوات ونحصل منها ع

وجه الممثل وٌبندو علٌنه الرلنل وفجنأ، فٌها حركة الكامٌرا ر سٌة ٌظهر و رجل الممثل وفجأ، ٌرؾ الممثل 

ٌرا ٌمٌنه فتكشؾ الكامٌرا  ن شخصا ٌتعربه من بعد ٌتردم الشخح ناحٌة الكامٌرا تتحنر  الكنام نلى ٌنظر

 ن معا فٌدور الصراع.انلى الخلؾ مع االرتفاع فٌبدو االثن

هً التً تحتوي  كبر كم منن المعلومنات ٌمكنن  ن  : Extreme Long Shot (ELS ) اللقطة البعٌدة

تصل نلى المتفرا ) لرطة المكان ( نذ  نها تعرا المناظر الطبٌعٌة  و مكان ما منن مسنافة بعٌند،. وفٌهنا 

اخل الكادر. ومن الممكن معرفة نذا كان الشكل بشرٌاً ولكن من الصعب التمٌٌب بٌن ٌبدو الشكل صؽٌرا د

 هل هو ذكر  م  نثى. وٌستخدم هذا الحجم ؼالباً فً االفتتاحٌة لتردٌم معالم المشهد.

هنو منظنر ٌؤخنذ منن مسنافة بعٌند، جنداً عنن الموضنوع المنراد   Long shot (LS) : العاماةاللقطاـة 

بعا التفاصٌل  ما بالنسبة لحجم اشنسان فهً تظهر الجسم كله. وهً اللرطة التنً تصوٌرو بحٌث تظهر 

ٌظهر فٌها حجم الشًء المصور صؽٌراً بالنسنبة لمسناحة الكنادر ككنل نذ تحنوي صنور، الشنخح بكامنل 
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هٌبته من قدمه نلى  على ر سه مع جبء من المكان الذي حوله ) لرطة  شخاح ( ي لذا سٌظل هنا  تأكٌد 

فنً بداٌنة  Establishing shotنطرة الخلفٌة والبٌبة المحٌطنة. وتسنتعمل  حٌاننا كلرطنة تأسٌسنٌة على م

 .ي ٌتم تصوٌرو ووضع كل ممثل داخلهمشهد ما لتوضٌح المكان الذ

هو منظر ٌكون فٌنه حجنم   Medium Long Shot ( MLS :) العامة ( المتوسطةالطوٌلة ) اللقطة 

لمنظر العام. وهً اللرطة التً تصنور شخصناً منن ركبتٌنه حتنى  علنى الموضوع بٌن المنظر المتوسط وا

ر سه. وهى  ولى اللرطات التً ترطع فٌها حدود الكادر جسنم الشنخح المنراد تصنوٌرو. ففنً هنذا الحجنم 

وٌرطعننه الحنند السننفلً للكننادر نمننا فننول  و تحننت الركبننة فننإذا كننان  يٌحننٌط بالشننخح حٌننب علننوي وجننانبً

 فول الركبة ونذا كان متحركاً ٌكون تحتها.  الشخح ثابتاً ٌكون الحد

هً لرطة مرربة من الموضوع بمسافة  قنرب منن اللرطنة  : Medium Shot (MS ) اللقطة المتوسطة

واللرطنة العامنة  Close Upالعامة ولكنها  بعد من اللرطة الكبٌر،.  ي هً التً ترع ما بٌن اللرطة الررٌبة 

Long Shot. هذو اللرطة وبالنسبة لحجم اشنسان فهً تظهر من الوسط نلى وتظهر ا شٌاء بوضوح ف ً

  على.

 
هنً اللرطنة التنً تصنور شخصناً منن  : Medium Close Shot (MCS ) اللقطة المتوسطة القرٌباة

 سفل صدرو حتى  على ر سنه.  ي  ن الحند السنفلً للكنادر ٌرطنع  سنفل مفصنل النذراع ) سنفل اشبنط(  و 

عبٌرات الوجه هنا طاؼٌة وعٌنا الشخح باربتان. كما  ن درجة لون بشرته  سفل جٌب الصدر. وتظهر ت

ن ترع على حدود الثلث الثانً من الكادر. ٌبرى ٌٌمكن تمٌٌبها وكذل  شكل الندوب على وجهه. و ن العٌن

لدٌنا مجال لحدوث شًء  و جبء من شًء لننراو فنً الخلفٌنة كنذل  ٌمكنن رؤٌنة تسنرٌحة الشنعر وخامتنه 

 كذل  مساحٌل التجمٌل الموضوعة على الوجه.بوضوحي و

هنً اللرطنة التنً تشنمل الوجنه فرنطي  و الوجنه والرقبنةي  و الوجنه  : Close up(CU) اللقطاة القرٌباة

واحد. وهً الحجم العكسنً للرطنة العامنة فهنً تصنور الشنخح منن  كتافنه حتنى  والرقبة والكتفٌن لممثل

  على ر سه. 

هنً التنً تصنور جنبءاً تفصنٌلٌاً صنؽٌراً جنداً منن  : Very Close Up (VCU ) اللقطاة القرٌباة جادان 

وفٌهننا ٌرطننع الحنند العلننوي للكننادر فننول حنناجبً الشننخح المننراد  يالشننًء المصننور مننن اللرطننة الررٌبننة

 تصوٌرو. وٌرطع الحد السفلً عاد، فول الذقن. 

 

ى عنٌن الموضنوع هنً وضنع الكنامٌرا فنً مسنتو:   Normal angleالزاوٌة العادٌة بمساتوى النظار 

 تررٌبا وتصور المنظر كما ترى ا شٌاء فً الطبٌعة .
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هً وضع الكامٌرا تحت مسنتوى العٌننٌن  ي  سنفل الشنخح ولهنذا :   Low angle الزاوٌة المنخفضة

 فان الكامٌرا تصور  على فً اتجاو الموضوع .

لشنخح المصنور وٌكنون هً وضع الكامٌرا فنول مسنتوى العٌننٌن ل : High angleالزاوٌة المرتفعة  

 . الموضوع المصور منخفضا عن الكامٌرا

باشضنناء، شمننداد الكننامٌرات بالضننوء الكننافً لكننً ترننوم كشننؾ المكننان هننً عملٌننة  Lighting اإلضاااءة

بالتصوٌر بدقة وبكفاء، عالٌة شظهنار صنور مربولنة تعكن  بالضنبط كٌنؾ تبندو الشنخوح علنى الشاشنة 

 .منرولوشعطاء الطبٌعة العامة للحدث ال

وتسنمح  يمركب، على شًء محددالهً اشضاء، الشاملة ؼٌر :  Base Light اإلضاءة العامة األساسٌة

 بظهور كل المنظر. 

 مصدرها خلؾ المنظور وتستخدم شظهار المنظور وخلفٌته وتجسٌدو. : Back Light اإلضاءة الخلفٌة

م للتخلح من الظنالل وسند الفجنو، هً نضاء، خافتة تستخد : Low Key Lighting اإلضاءة المكملة

 بٌن مستوٌات اشضاء،.

تستخدم شضافة نوع من البرٌل على عٌن الممثل وتكون قرٌبة نلنى عدسنة  : Eye Light إضاءة العٌن

 الكامٌرا وال تبٌد نضاء، المشهد ككل. لذا ٌستخدم كشاؾ صؽٌر مثبت على الكامٌرا لهذا الؽرا.

نضاء، الشعر برٌراً نلى شعر الممثلي خاصة الشعر الؽامل الذي  تضٌؾ  : Hair Light إضاءة الشعر

 ٌبدو معتماً على الشاشة. وٌوضع مصدر الضوء مباشر، فول ر   الممثل.

هً مجموعة من المصابٌح ذات الكفناء، العالٌنة  : Gas Discharge Lamps مصابٌح الغاز المتوهج

 اء، المركب، وتصوٌر المالعب.تولد نضاء، شدٌد، تشبه ضوء النهار وتستخدم فً اشض

هنً مرشنحات بجاجٌنة مراومنة للحنرار، توضنع  منام مصندر الضنوء )الكشناؾ( نمنا  :  Filtersالفالتار

 لتعدٌل درجة حرار، اللون )نضاء، الكشاؾ(  و لعمل تأثٌرات لونٌة مختلفة.

بنذباتها للموجنات هنو  دا، لتحوٌنل الموجنات الصنوتٌة نلنى موجنات كهربابٌنة مماثلنة فنً ذ  :الماٌكروفون

 .الصوتٌة

نذ ٌكننون شننكله  يٌلننترط الصننوت مننن اتجنناو واحنند : Unidirectional الماااٌكروفون أحااادي االتجاااه

وهو ٌلترط الصوت من اتجاو ٌمثل نصؾ دابر، المساحة المواجهة لفم   Heartالخارجً فً صور، قلب 

بهنا مٌكرفوننات  حادٌنة االتجناو  امجالماٌكروفون. والعدٌند منن كنامٌرات التصنوٌر التلفبٌونٌنة ٌكنون منند

تعمل  ثناء التسجٌل ولكن ؼالباً ما ٌكنون نتٌجنة الصنوت المسنجل بوسناطتها رديء النوعٌنة لنذل  ٌفضنل 

 استخدام ماٌكروفونات خارجٌة.

 يٌلنترط الصنوت منن اتجناهٌن متضنادٌن ) الٌمنٌن:  Bi – Directional المااٌكروفون ثناائً االتجااه

ؽرب( وٌكون هذا الماٌكروفون فعاالً عند التراط  صوات  شخاح ٌجلسون  و ٌرفون وال يالشرل يوالٌسار

 فً وضع مترابل. وٌصلح فً نجراء اللراءات و العروا.

ٌلننترط الصننوت مننن جمٌننع  : Omni Directional Microphone ماااٌكروفون متعاادد االتجاااه

دٌر، كالنندوات والمناقشنات وحفنالت االتجاهات وٌكون هنذا المناٌكروفون فعناال فنً حناالت المابند، المسنت

 وكذل  عندما نرٌد التراط الصوت من المكان كله. يالؽناء.. الخ
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ٌعلل علنى الرقبنة  و بوسناطة مشنب  فنً ربطنة العننل  و  :   Personal Miceالماٌكروفون الشخصً

 ً.ال ٌصنلح لألبعناد الصنوت يٌلنترط الصنوت منن شنخح واحند فرنط  يٌستخدم للمرنابالت يستر، الشخح

                

 ي حد  نواع الماٌكروفون الشخصً ولكننه  كبنر حجمناً :  Hand Microphones الماٌكروفون الٌدوي

ٌشبه العصا حتى ٌمكنن مسنكها بسنهولة وٌسنتخدمه الفننانون وٌسنتخدم للمرنابالت  ٌمس  بالٌد وٌأخذ شكال

 خارا ا ستودٌو. 

ٌمكننن ظهننورو فننً  يا خبننار ومرنندمً البننرام  ٌسننتخدم لمننذٌعً  : Desk Mice ماااٌكروفون الطاولااة

 اللرطة.

الخفٌنؾ ٌعلنل المناٌكروفون فنً طرفنه  ا لمنٌنومقضنٌب منن :   Fish pole Miceماٌكروفون السانارة

سننهل الحمننل ٌسننتخدم للتصننوٌر الخننارجً ومننن عٌوبننه  ن رجننل الصننوت ٌتعننب بحملننه منند، طوٌلننة ونذا 

نال  نننه ا فضننل للتصننوٌر الخننارجً فننً البننرام   ارتجفننت ٌنند حاملننه قنند ٌننؤثر علننى المحصننل الصننوتً.

الدرامٌننة وٌمكننن الننتحكم باتجنناو المنناٌكروفون سننواء مننن  سننفل اللرطننة  و  علننى اللرطننة حسننب نمكانٌننات 

 التصوٌر المتاحة.

هننو منناٌكروفون  حننادي االتجنناو مصننمم اللترنناط  : Rifle ( shotgun) mice ماااٌكروفون البندقٌااة

الكامٌرات وٌكون موجهاً باتجاو العدسة نفسها بحٌث ٌمكنه التراط الصوت  ا صوات من بعد وٌركب فول

وهنو ال ٌلننترط  يو صنوات الطٌنور يٌسنتخدم فنً التصنوٌر الخنارجً وٌلنترط ا صنوات البعٌند، كنالحفالت

 ا صوات الررٌبة وٌصلح لجو ملعب كر، الردم. 

مل الدرامً التلفبٌونً  ن حركة هو  دا، الصوت ا ساسٌة فً الع:   Sound Boomماٌكروفون البوم

 الكامٌرات والممثلٌن تستدعً وجود ماٌكروفون متحر  ومرن فً متابعة الحركة.

ذو ذراع اسننطوانة ٌمكننن الننتحكم بننالطول والرصننر قبننل :   Small Boomماااٌكروفون البااوم الصااغٌر

ٌكنه نلنى الٌمنٌن ونلنى التصوٌر ولٌ   ثناء التصوٌر نذ ٌعلل الماٌكروفون فً مردمنة النذراع وٌمكنن تحر

   الٌسار و له عجالت لتحرٌكه فً  رضٌة ا ستودٌو .

هذا النوع ٌكون بدون كٌبل وله هوابً خاح :  Wireless Microphones الماٌكروفونات الالسلكٌة

وٌعمننل علننى بطارٌننة وٌسننتخدم فننً اللرطننات البعٌنند، حتننى ال ٌظهننر الكٌبننل نذ ٌعطننً حرٌننة  كبننر لحركننة 

 المتحدث.

 

 طلحات التلفزٌونٌة اإلخبارٌةالمص

الخبننر. وتكننون فننً مردمننة التررٌننر  و مردمننة  مردمننة : Intro (introduction) or Cueالمقدمااة 

تكون المردمة خبرٌة مختصر، مباشر، و .لتً ٌرر ها المذٌع لتردٌم شًء ما المرابلة والمردمة هً العبارات

  واضحة.

 (Live Voice Over) LVO : ٌُستخدم ل صوت المنذٌع دون ظهنورو وهنو ٌرنر   لشار، نلىمصطلح 

 نًصا مع مرطع نخباري مصّور.

VT (Video Tape)  : ٌُّسنتخدم للشنار، ر) ُممنت  ( بصوت مراسل  و محررتررٌر تلٌفبٌونً مصو  .

 نلى التررٌر الذي ٌروم المراسلون  و الصحافٌون بتسجٌله قبل النشر،.
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 DTL (Down The Line)  :ا قمار االصطناعٌة من مصدر خارا ا سنتودٌو منع  مرابلة حٌة عبر

بٌنها و بٌن المرابلة الهاتفٌة هو توفر عنصر الصور،  الفارل .مراسل  و مسؤول  و خبٌر فً موضوع ما

 .2wayوتسمى  ٌضا تمنح النشر، حٌوٌة  كبر . الحٌة و بالتالً

PHONO: ار مع مراسنل  و مسنبول  و صور، شخصٌة عامة لها مداخلة هاتفٌة حٌة خالل نشر، ا خب

حٌة وعبر الهاتؾ الهدؾ منها الحصول على  Interview الهاتفٌة هً مرابلة المرابلة .خبٌر بموضوع ما

 المعلومات  و توضٌح  مر معٌن بشكل مختصر. 

Phone Comp. (Composition) :   ٌُظهنر صنور، الضنٌؾ فنً نطنار مننع نطنار الكنرافٌك  النذي 

الضٌؾ وصفته  و وظٌفته تحت  لذي ٌتحدث منه فً نطار مجاور ) ٌكتب اسمصور، معبر، عن المكان ا

 (. المدٌنة ، تحت صور صورته بٌنما ٌكتب اسم المدٌنة الذي ٌتحدث منها

Floating Pictures:  فٌلمٌنة ذات عالقنة بنالخبر النذي ٌتعلنل  وهً ماد،للمرابالت. الصور المصاحبة

( على الشاشة طول وقنت المرابلنة.   Phone Comp) لل وجود الـبالمرابلة الهاتفٌة. الهدؾ منها كسر م

 مع المرابالت عبر ا قمار االصطناعٌة.  تستخدم

VOX- POP (Voice of People) : مرابالت النا  بطرٌرة عشوابٌة وفً  ماكن عامة شبداء آرابهم

 عن قضاٌا عامة. 

Title ()البرام .فً بداٌة النشر، و الموجب و  هً  ول ما ٌظهر على الهواء، و اششار، :التاٌتل 

Headline ( العناوٌن)( وتكون عبنار،  5و  3هً عناوٌن النشر، التً ٌتراوح عددها بٌن )  : الرئٌسة

 مرفل بصوت التررٌر. LVOعن 

Lead in: .نبذ، عن الخبر 

Breaking news: .الخبر العاجل 

Coming up:  ون لمّر،  و مرتٌن وثالث خالل النشر،.ٌك يتنوٌه للمتبرً من النشر، اشخبارٌة 

 SB (sound bite) - SC (sound clip):  ٌّة عامنة  و مرابلنة ضنمن مرطع فٌدٌو من خطاب لشخصن

 التررٌر المصّور.

Ticker: .الشرٌط اشخباري 

News Set: ستودٌو  خبار. -مكان تردٌم ا خبار  

Outo Q - Prompter: خبار والبرام .شاشة عرا النصوح التً ُترر  فً ا  

 ENG (Electronic News Gathering): .معظم ا جهب، الترنٌة اشخبارٌة 

Rundown: .جدول محتوى النشر، المنّظم 

Piece To Camera (PTC): التررٌنر التلٌفبٌنونً ٌظهنر فٌنه المراسنل  منام الكنامٌرا لمند،  جبء منن

 ً الختنام(  و للنربط بنٌن موضنوعٌن  ومضنمون التررٌنر  و نعطناء تحلٌنل )نن كنان فن قصٌر، لتلخنٌح

 (.(Bridgeهنا مكانٌن مختلفٌن ضمن التررٌر )نن كان فً الوسط وًتسمى 

Read on  :الرراء، للمذٌعٌن فً حالة حدوث ارتبا  و عدم معرفة ما هو الخبنر المربنل  مر بمواصلة. 

 .ٌو (  و من ا ورالفٌررر المخرا  ن ٌأمر بمواصلة الرراء، نما من شاشة الرراء، ) ا وتوك

Fade:  هو  مر لمهند  الصوت لترلٌل مستوى الصوت قبل الرطع. 

Off Air  :الرسمً لتسلٌم الهواء مر،  خرى لؽرفة التحكم المركبٌة. و ٌجب على الجمٌع هو اشعالن 

 و  ال ٌرنؾ المنذٌع  انتظار هذا اشعنالن )عناد، منن مسناعد المخنرا( لٌتحنرروا منن التبامناتهم.  ي ٌجنب

 .ٌتحر  المصور قبل سماع هذا اشعالن الرسمً
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 انمصطهحاث انمضتخذمت في انتقرير

Story board: .،لوحة تفصٌلٌة بمحتوى التررٌر من الصوت والصور 

VO (Voice Over): .صوت المراسل ضمن التررٌر المصّور 

Natural Sound:  ثنالث ولثنواٍن حسنب الصوت الطبٌعً )العام( فً التررٌر وٌوضع عالٌاً منرتٌن  و

   همٌته.

Script: للتررٌر الكتابً المخطط. 

Stand up: .تسجٌل بالصوت والصور، للمراسل ضمن التررٌر 

Opener: .تسجٌل بالصوت والصور، للمراسل فً بداٌة التررٌر 

Bridge: .تسجٌل بالصوت والصور، للمراسل ٌكون فً وسط التررٌر 

Sit up: فً.التهٌبة لمرابلة  و عمل صح 

Sound Bite: .مرابلة جهة رسمٌة 

VJ (Video Journalist): ٌكتب نح التررٌر وٌسّجله بصوته  يصحفً ٌبحث فً موضوع وٌصّورو

 وٌرطع الصور وٌعّدلها ثم ٌرسل العمل كامالً نلى المحّطة.

 

 
 : ما أبرز األنشطة التً تندرج تحت االتصال الجماهٌري؟3س

 . تصال الجماهٌري ومفهوم اإلعالم: وضح المقصود باالتصال واال1س

 وما أنواعها؟.الصحافة  : عرف مفهوم1س

 أمرٌن . ما هما ؟  فً ٌمكن مالحظت  الصحف فً المكتبً النشر تكنولوجٌا : استخدام4س

 اإللكترونً؟ النشر وتقنٌة المكتبً النشر تقنٌة ما الفرق بٌن :5س

 طً ؟ المونتاج وٌر الخ التً وفرها نظامما الخصائص  :6س

  من:: ما هً واجبات كل 7س

فنً  - فنً الصٌانة - مدٌر اإلنتاج -المصور  – مدٌر التصوٌر - مساعد المخرج - المخرج       

 -اإلضاءة 

 مصمم المالبس -مهندس الصوت  - مهندس الدٌكور -المونتٌر  –كاتب السٌنارٌو        

 .ومهام كل منهم مسؤولٌةة والتلفزٌون ذاكرا عدد خمسا من العناصر البشرٌة العاملة فً اإلذاع: 8س

 .فنً المونتاج؟ اذكر مع الشرح نوعً  Technical Editor من هو فنً المونتاج :9س

 .خطً )وٌر المتتالً ( ال: وضح أهم اإلمكانٌات التً وفرها نظام المونتاج وٌر 30س

 لكامٌرا.ا اتأنواع حرك : عدد مع الشرح33س

 .طة البعٌدة : وضح المقصود باللق31س

 خمسا منها . اذكر: هناك أنواع عدة من اللقطات ، 31س

 ؟ وما أنواعها؟ اإلضاءة: ما 34س

 بٌن الماٌكروفون أحادي االتجاه و الماٌكروفون ثنائً االتجاه ؟ما الفرق  :35س

 المصطلحات المستخدمة فً األخبار. من : اذكر مع الشرح خمسا36س

 مصطلحات المستخدمة فً التقرٌر.المن : اذكر مع الشرح خمسا 37س
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 الفصل الرابع 

 انتضجيم انصوتي وانصوري
  األهذاف

واكتساب الطالب المهاارة لاتعلم تقنٌاات التساجٌل للصاوت  إلى معرفةٌهدف هذا الفصل :  الهدف العام

 والصورة باستخدام األشرطة المغناطٌسٌة وتكنولوجٌا التسجٌل الرقمً الحدٌثة والتلفزٌون الرقمً.
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 تسجٌل الصوت والصورة  4-3

تعرفنا سابراً  ن الصوت هو ظاهر، فٌبٌابٌة تحدث عبر مجموعة الذبذبات المتحركة التً تصدر من 

جسم متحر   و مهتب وتنشأ هذو الذبذبات نتٌجة التؽٌرات التً تحدث فً الضؽط الجوي انطالقاً من 

اً  و آلة  و ؼٌرها ( وصوال نلى مستلم هذو الذبذبات الصوتٌة مصدر الصوت ) سواء كان بشراً  و جهاب

وهذو العملٌة الحٌاتٌة الٌومٌة ٌمكن تسجٌلها ونعاد، بثها  و االستماع نلٌها الحراً وكما ٌحدث فً عملٌات 

اشنتاا التلفبٌونً واشذاعً نذ ٌتم تسجٌل الماد، الصوتٌة ومن ثم ٌعاد بثها فً وقت الحل  سباب فنٌة 

دٌد، كصعوبة النرل المباشر  حٌانا ومنها ذات ؼرا ننتاجً  و لكونها تحتاا نلى عملٌات ومعالجات ع

الحرة وفٌما ٌلً استعراا لهذو العملٌة وكٌفٌة الرٌام بها مع شرح لطبٌعة المكونات وا دوات وا جهب، 

 :  ولى لعملٌة التسجٌل الصوتً وهًالتً تتطلبها ونذكر بدءاً البداٌات ا

اشبر، كما موضح فً للتسجٌل اشذاعً بطرٌرة مشابهة لجهاب الجرامافون ذو  :استخدام االسطوانات -3

( نذ ٌتحول الكالم  و الصوت نلى عملٌة حفر على االسطوانة بوساطة اشبر، وبدرجات 1– 4الشكل )

ة نلى حد ما وهذو الطرٌرة مكلف يالضعٌؾالصوت فالصوت الروي  كثر عمراً فً الحفر من  يمتفاوتة 

 و صبحت قدٌمة وقلٌلة االستخدام.

 
 جهاز الجرامافون  3 – 4لشكل  ا

تطور هذا النوع من استخدام سل  من الصلب نلى الورل المؽطى بطبرة  المغناطٌسً:التسجٌل  -1

مؽناطٌسٌة وصوالً نلى استخدام شرٌط من البالست  الرقٌل المؽطى من احد وجهٌه بماد، مؽناطٌسٌة 

 االقتصادٌة.كثر استخداماً وتفضٌالً السٌما من ناحٌة التكلفة وهو ا 

ظهرت هذو الترنٌة فً  وربا وٌتم فٌها  اللٌزر:التسجٌل على اسطوانات ) أقراص ( باستخدام أشعة  -1

(ي هذو الترنٌة مكلفة  كثر مما جعلها تستخدم فً نطال 2 – 4ٌل الصوت مع الصور، الحظ الشكل )تسج

 لم تصبح شابعة  و بدٌلة نهابٌة للتسجٌل المؽناطٌسً .و يضٌل وتجرٌبً 

 
 جهاز التسجٌل على األقراص باستخدام أشعة اللٌزر  1 – 4الشكل  
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 أنواع أشرطة التسجٌل الصوتً المغناطٌسٌة 4-1

من المعروؾ نن اشذاعة والتلفبٌون لم ٌعرفا عملٌة تسجٌل المواد اشذاعٌة والتلفبٌونٌة فً بداٌة عهدها 

وكان البث مباشراً على الهواء ولكن بمرور الوقت تطلب ا مر تسجٌل بعا المواد اشذاعٌة 

والتلفبٌونٌة شعاد، بثها الحراً  كثر من مر، مثل ا حادٌث والتالو، وا ناشٌد الدٌنٌة والموسٌرى 

ل  المواد وقام وا خبار وؼٌرها وبذل  بد  التفكٌر فً كٌفٌة تصنٌع  دوات  و  شرطة تسجٌل حافظة لت

العالم ) فالدٌمٌر بولٌست ( بأول اكتشاؾ لتل  ا شرطة فً عشرٌنٌات الررن الماضً وبد  باستخدام هذو 

 م من قبل هٌبة اشذاعة البرٌطانٌة. 1939الترنٌة عام 

 : التسجٌل الصوتً المغناطٌسً ومنهاوتوجد عدة أنواع من أشرطة 

عبار، عن شرٌط بالستٌكً توجد علٌه  :Homogeneous Plastic Tape الشرٌط المتجانس -3

حبٌبات من اوكسٌد الحدٌد موبعة بانتظام ومن ابرب سلبٌاته هو اتسامه بالضعؾ والهشاشة وتدنً 

حساسٌته وحدوث نوع من الضوضاء وضعؾ مستوى تسجٌله للشارات ذات الذبذبات العالٌة لعدم 

 ( . 3 – 4لحدٌد ور   التسجٌل الحظ الشكل ) توافر التالم  الكافً والضروري ما بٌن حبٌبات ا

 
 الشرٌط المتجانس  1 – 4الشكل  

: وهو ٌتألؾ من جب ٌن ربٌسٌن Magnetic Coated Tape الشرٌط المغطى بطبقة مغناطٌسٌة -1

هما الراعد، والتً تصنع من ماد، منتظمة السم  وذات سطح  مل  وناعم وتتحمل عملٌة الشد والضؽط 

فً سطح الراعد، تؤثر فً سم  الماد، المؽناطٌسٌة مما ٌؤثر على حساسٌة الشرٌط فأي خشونة  ي

وجودته فً التسجٌل الصوتً . والجبء الثانً هو الماد، الممؽنطة للشرٌط وتتألؾ من حبٌبات دقٌرة من 

ها الماد، المؽناطٌسٌة متساوٌة الحجم والخواح مع ماد، مالصرة تثبت تل  الحبٌبات وتستخدم فً تصنٌع

ن من ماد، السلٌلوباستٌت ثم ماد، بولٌنٌل كلورٌد التً ٌرل تأثٌرها بدرجة الحرار، والرطوبة مما ٌمكّ 

حفظ الماد، مد،  طول ثم استخدم اوكسٌد الحدٌد ا حمر بدالً من ا سود  نه  كثر حساسٌة و سهل فً 

 عاد، التسجٌل على الشرٌط مر، عملٌة المسح للشرٌط بعد تسجٌله وبمجهود اقل وكفاء، اكبر مع  مكانٌة 

 (. 4 – 4 خرى الحظ الشكل ) 

 
 الشرٌط المغطى بطبقة مغناطٌسٌة  4 – 4الشكل  

 

  أنواع التسجٌل الصوتً 4-1

للتسجٌل الصوتً طرابل و سالٌب مختلفة عند العمل تحتمها طبٌعة الماد، اشذاعٌة والتلفبٌونٌة المسجلة 

 ر ي صانع العمل ومن هذو ا نواع ما ٌأتً :  و حسب ا جهب، الموجود،  و حسب 
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وهو  بسط طرل تسجٌل الصوت نذ ٌتم تسجٌل  :Mono Recالتسجٌل المنفرد على قناة واحدة  -3

الصوت على مسار واحد ) ترا  / قنا، ( لجمٌع ا صوات الموجود، سواًء من الماٌكروفونات  و ؼٌرها 

 من ا جهب، واآلالت .

هو تسجٌل الصوت على مسارٌن منفصلٌن ) تراكٌن / قناتٌن (  :Stereo Recالتسجٌل المزدوج  -1

 فً الوقت نفسه مثل تسجٌل صوت المطرب على مسار وصوت الموسٌرى على مسار آخر .

 48أو  16 ي تسجٌل الصوت على  كثر من مسار بحٌث تصل نلى  :Multi Recالتسجٌل المتعدد  -1

، فٌها عدد كبٌر من المؤدٌن  و اآلالت الموسٌرٌة فٌوضع مسار مسار وهو ٌحدث مثال عند تسجٌل  نشود

الماٌكروفون المؤدي الربٌ  مثالً وآخر للعابفٌن وآخر آللة موسٌرٌة وآخر للكور  الموسٌرً وهكذا 

 جل ضمان درجة عالٌة من النراو، الصوتٌة وٌتم جمع هذو المصادر الصوتٌة جمٌعاً عبر جهاب المابا 

 ( . 5 – 4لصوت بشكله النهابً المتناؼم الحظ الشكل ) الصوتً شخراا ا

 
 التسجٌل المتعدد 5 – 4 الشكل

 

   كٌف تتم عملٌة تسجٌل الصوت 4-4

تتداخل فٌها الترنٌة )الكهربابٌة / االلكترونٌة( مع المهار،  نبداعٌةالتسجٌل الصوتً هو عملٌة هندسٌة / 

د هذو العملٌة بشكل ربٌ  على ر   التسجٌل اشبداعٌة لمهند  الصوت وذابرته الفنٌة وتعتم

Magnetic Head  ًالذي هو مؽناطٌ  كهربابً ٌمر فً ملفه تٌار الصوت فٌتولد فٌه مجال مؽناطٌس

 : العملٌة فهً كاآلتً و الخطوات التً تمر بها هذو يمناظر للصوت 

هتب الجبء الحسا  منه ٌهتب الهواء  مام الماٌكروفون عندما ٌصدر شخح  و آلة صوتاً  مامه فٌ -1

 كهربابٌة . نشاراتوٌحول الموجات الصوتٌة نلى 

 .رونً بتكبٌر اششار، الكهربابٌة ٌروم المكبر االلكت -2

وعلٌه ملؾ توجد وسطه  ٌصل التٌار المكبر نلى ر   التسجٌل المؽناطٌسً الذي ٌتكون من الحدٌد -3

 .فجو، صؽٌر،

 .لتٌار الصوت مجال مؽناطٌسً مكافاٌنشأ فً الر    -4

عند مرور الشرٌط  مام ر   التسجٌل تمر خطوط الروى المؽناطٌسٌة فً الماد، الممؽنطة تاركة  ثرا  -5

 وآثاروالصوت المؽناطٌسٌة  نشاراتمؽناطٌسٌاً فً الشرٌط وٌتحر  الشرٌط  مامه بسرعة ثابتة تتابع 

 .علٌه وتظل ثابتة

قوى مؽناطٌسٌة ترطع خطوطها الفجو، الموجود، فً عند مرور الشرٌط  مام ر   التسجٌل تحدث  -6

 .بابً ضعٌؾ خلؾ الر   ٌمكن تكبٌروفٌتولد تٌار كهر يالر   
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 العالقة بٌن الصوت والصورة 4-5

ربما تتساءل عبٌبي الطالب عن عالقة الصوت بالتلفبٌون الن المعتاد هو ارتباط الصوت باشنتاا 

لكن الحرٌرة هً  ن التلفبٌون ال ٌستطٌع االستؽناء عن الصوت اشذاعً وارتباط التلفبٌون بالصور، و

مهما كانت الصور، معبر، ودالة ولذل  فإننا عند الحدٌث عن الصوت ننما نشمل اشنتاجٌن اشذاعً 

والتلفبٌونً معاً مع التأكٌد على ضرور، اششار، لالختالفات الموجود، فٌما بٌن الفنٌن فً مجال استخدام 

ولذل  نالحظ وخاصة فً التصوٌر داخل ا ستودٌو والسٌما فً  يتسجٌله فً كل منهما  الصوت وطبٌعة

اشنتاا البسٌط  ن المصور التلفبٌونً هو المسؤول عن الصوت داخل ا ستودٌو كونه ٌضع سماعات 

مرؼوب بتسجٌلها ضمن البرنام  وبالتالً ٌستطٌع الحول  ذنٌه لمالحظة الضوضاء  و ا صوات ؼٌر 

المخرا بعدم صالحٌة التصوٌر بسبب الصوت ؼٌر المربول داخل ا ستودٌو ونذا ما كان هنا   نخبار

فنً صوت موجود فً ؼرفة السٌطر، فان المصور ٌضع جهاب التحكم فً الصوت المرتبط بالكامٌرا 

 (  . 6 – 4الحظ الشكل )  ي( وٌنشؽل بالتصوٌر فرط   Automaticعلى وضعٌة التشؽٌل التلرابً ) 

 
 مصور تلفزٌونً 6 – 4الشكل 

  التسجٌل التناظري والرقمً 4-6

ؼالباً ما ٌتم تسجٌل الصوت فً اشنتاا التلفبٌونً بشكل متبامن مع الصور، عبر احد قنوات الصوت 

ولكن فً بعا االنتاجات التلفبٌونٌة والسٌنمابٌة فان المخرا  يالموجود، فً جهاب التسجٌل الصوري 

الصوت بشكل منفصل عن الصور، عبر  جهب، التسجٌل الصوتً وبطرٌرة مشابهة ٌطلب  ن ٌتم تسجٌل 

نوعاً ما للنتاا اشذاعً  ؼراا ننتاجٌة  و فنٌة والسٌما عند البحث عن نراو، عالٌة للصوت وٌمكن  ن 

والتناظري  Digital و بالصٌؽة الرقمٌة   Analogتسجل اششارات الصوتٌة سواًء بالصٌؽة التناظرٌة 

( ورؼم شٌوع الصٌؽة الرقمٌة فً نبضات مترطعةنً  ن اششار، تترجم نلى عد، مراطع منفصلة )ٌع

الكثٌر من التسجٌالت الصوتٌة نال  ن الصٌؽة التناظرٌة ال بالت مستخدمة ومن الضروري اششار، نلى 

تسجٌل  و البث  ن  جهب، التسجٌل الصوتً التناظرٌة  و الرقمٌة ؼٌر متوابمة وتسبب خلالً فً عملٌة ال

 و االستماع عند عملهما معاً فمثالً ال ٌمكن   ن تعرا صوتاً مسجالً بالصٌؽة الرقمٌة على جهاب 

 . لٌةصوتً تناظري  و العك  بطرٌرة مثا  متسجٌل فٌدٌوي 

  Analog Recording Systemأنظمة التسجٌل التناظرٌة  4-7

التناظرٌة هما مسجل الشرٌط الصوتً ذو البكر، هنا  نوعان شابعان من  نظمة التسجٌل ذات الصٌؽة 

فرد طؽت  Cartridge ما مسجل الصوت الذي ٌسجل على العلبة  الكاسٌتيالمفتوحة ونظام شرٌط 

 الرقمٌة.علٌه المعدات وا جهب، ذات الصٌؽة 

ٌستخدم هذا  :Open reel audio recorderأوال: جهاز التسجٌل الصوتً ذي البكرة المفتوحة 

بكر، ( بشكل عام للتسجٌالت الصوتٌة ذات االستعماالت  -والذي كان ٌسمى سابراً ) بكر،  الجهاب
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فمثال ٌتم مبا موسٌرى الخلفٌة والمؤثرات الصوتٌة )  يالمتعدد،  و لعرا ا شرطة الصوتٌة الطوٌلة 

با مر، ومن ثم ٌعاد عرضها وتم يمثل صوت منبه السٌار، (  و ٌتم تسجٌلها مردماً على شرٌط صوتً 

وٌستخدم هذا الجهاب  ٌضا لتسجٌل ا شرطة التً تخبن فً  ي خرى مع الحوار  ثناء اشنتاا الفعلً 

 ( . 7 – 4ا رشٌؾ الحظ الشكل ) 

 
 جهاز التسجٌل الصوتً ذي البكرة المفتوحة 7 – 4الشكل 

 

مل ضمن المبد  نفسه وهنال   نواع عدٌد، من هذا الجهاب تستخدم فً اشنتاا اشذاعً والتلفبٌونً وتع

وتحتوي كافة  جهب، التسجٌل الصوتٌة سواًء كانت رقمٌة  يوتحتوي على متحكمات )  برار ( متشابهة 

( تتحكم بحركة الشرٌط فضال عن  8 – 4ما موضح فً الشكل ) و تناظرٌة على خمسة  برار سٌطر، ك

 المفتاح الخاح بسرعة التسجٌل المختلفة وكما ٌأتً : 

 .وٌعمل على تحرٌ  الشرٌط وتشؽٌله :Playٌل بر التشؽ -1

 : تحرٌ  الشرٌط نلى اشمام بسرعة عالٌة .For wardبر التردم نلى ا مام  -2

 .:  عاد، لؾ الشرٌط بسرعة عالٌةre windبر  عاد، اللؾ  -3

 .م بتشؽٌل ر   المسح ور   التسجٌل: ٌروRecordبر التسجٌل  -4

 .وقؾ عن الدوران: ٌجعل الشرٌط ٌتStopالتوقؾ  -5

 
 أزرار السٌطرة 8 – 4 الشكل

وتحتوي العدٌد من المسجالت الصوتٌة على مسٌطر اشٌعاب الذي ٌمكن  من سماع الصوت المسجل 

وٌتحر   يعلى الشرٌط حتى عندما ٌدور بسرعة عالٌة  ثناء عملٌتً التردم نلى ا مام  و  عاد، الشرٌط 

ستالم عبر ثالث رؤو  على ا قل هً ر   المسح ور   الشرٌط من بكر، التجهٌب نلى بكر، اال

التسجٌل ور   العرا وٌكاد ٌكون ترتٌب هذو الرؤو  الثالث نمطاً قٌاسٌاً وثابتاً لكل المسجالت 

وعند استخدام جهاب التسجٌل الصوتً للتسجٌل تروم الر   الماسح بتنظٌؾ ذل   يالشرٌطٌة التناظرٌة 

التسجٌل من الماد، الصوتٌة المتبرٌة على الشرٌط من عملٌات تسجٌل  الجبء من الشرٌط الذي سٌتسلم

وعند  عاد، عرا الشرٌط  يسابرة ثم ٌروم ر   التسجٌل بوضع الماد، الصوتٌة الجدٌد، على الشرٌط 

وال ٌروم ر سا المسح والتسجٌل بأي عمل  يٌروم ر   العرا بإعاد،  نتاا الماد، الصوتٌة التً سجلت 

 العرا . ثناء عملٌة 
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مسارات صوتٌة منفصلة على  8ومن ممٌبات هذا المسح ذو البكر، المفتوحة انه ٌتمكن من تسجٌل 

ان  ) ربع ان  ( وٌمكنه  ن ٌحدد مكان بعا النراط اوتوماتٌكٌا ً وٌمكنه  4/3شرٌط صوتً ذي عرا 

رع جمٌع وت يالخاصة بترمٌب البمن للتوافل الصوتً / الصوري  Smpte ن ٌتواءم مع منظومة 

 - Play - For ward - re windالمسٌطرات ومن ضمنها مسٌطرات العملٌة االعتٌادٌة مثل ) 

Record - Stop   على لوحة ٌمكن فصلها لتستخدم من مكان بعٌد )Remote Control  الحظ

 ( . 9 – 4الشكل ) 

 
 لوحة التحكم عن بعد 9 – 4 الشكل

التلفبٌونٌة الكبٌر، على  جهب، تسجٌل ذات مسارات صوتٌة تحتوي بعا المحطات اشنتاجٌة اشذاعٌة و

ان  لؽرا استٌعاب  (1/3( ان  و )4/1متعدد، تستخدم  شرطة  كثر عرضاً من ا شرطة الرٌاسٌة )

مسار ( وتستخدم تل  المحطات الكبٌر، ا جهب، ذات النوعٌة العالٌة  11المسارات المتعدد، ) تصل نلى 

 2( ان  بٌنما ٌستخدم الشرٌط الذي عرضه )1/3مستخدمة  شرطة من قٌا  ) المتكونة من  ربع مسارات

 .مسار  و  كثر 36ان  ( الستٌعاب 

 : Cassette tape systemثانٌان: نظام شرٌط الكاسٌت 

تشبه  جهب، الكاسٌت االحترافٌة تل  التً نجدها فً البٌت  و التً تحمل من قبل اشفراد عدا  ن فٌها 

 كثر تطوراً تعمل على خفا الضوضاء و كثر تحمالً كً تساعد على نرل الشرٌط   جهب، الكترونٌة

 بسرعة  على نلى ا مام  و نلى الخلؾ .

دقٌرة من الماد، الصوتٌة  380وتمتاب  شرطة الكاسٌت بكونها سهلة الخبن والتداول وتتسع بمنٌاً لحدود 

عٌة جٌد، وخال من الضوضاء نسبٌاً وخاصة نو اورؼم نحافة الشرٌط الصوتً فان الكاسٌت ٌردم صوتاً ذ

ورؼم التطورات التكنولوجٌة التً  حدثتها الرقمٌات  ينذا ما كانت من ا نواع الجدٌد، المكسو، بالمعادن 

ونذا  ردت  يالصوتٌة فان الكاسٌتات التناظرٌة ال بالت مستخدمة فً اشنتاا اشذاعً والتلفبٌونً 

ن الكاسٌت فعلٌ  باستعمال مسجل الشرٌط الرقمً . الحظ الشكل عبٌبي الطالب نوعٌة صوت  فضل م

 (4 – 19 . ) 

 
 نظام شرٌط الكاسٌت 30 – 4 الشكل
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وتحتوي هذو ا جهب، التناظرٌة على  Analog card systemوٌوجد  ٌضا نظام الكارت التناظري 

ؾ على نرطة ثم تعود لتر بكر، واحد، تشكل حلرة دابرٌة ال تنتهً تروم بإعاد، لؾ نفسها  ثناء العرا

 وقد حلت محلها  نظمة الكارت الرقمً . يالبداٌة اوتوماتٌكٌاً 

 

 :تتألؾ هذو ا نظمة من  Digital Recording Systemsأنظمة التسجٌل الرقمٌة 4-8

 مسجل الشرٌط الصوتً الرقمً . -1

 المسجل الرقمً متعدد الرنوات . -2

 مسجل الشرٌط الرقمً . -3

 اسوب الرقمٌة )  قراح صلبة ومرنة ذات قدرات عالٌة ( . قراح الح -4

 .المدمجة و قراح الفٌدٌو الرقمٌة ا قراح -5

 .اكر، المدمجة  و الخارجٌةوحدات الذ -6

 : ح مبسط لكل واحدة من هذه األنواعوفٌما ٌلً شر

  Digital audio tapes recorde ( مسجل الشرٌط الصوتً الرقمً 3

نن  جهب، تسجٌل الشرٌط الصوتً  يي البكر، المفتوحة  و مسجالت الكاسٌت وٌكون  ما من نوع ذ

نذ ٌوجد  يالرقمً ذات البكر، المفتوحة تتشابه فً العمل مع المسجالت التناظرٌة ذات البكر، المفتوحة 

ر الشرٌط عبر مجمع ثابت للرؤو  وفً اشنتاا التلفبٌونً ٌحتمل  ن مفٌها بكر، تجهٌب وبكر، سحب وٌ

ل مع جهاب تسجٌل الشرٌط الصوري الرقمً وتعمل هذو ا جهب، وكأنها مسجالت كاسٌت فٌدٌو تعم

ولٌست مسجالت كاسٌت صوتٌة والفرل الربٌ  هو  ن اششارات الصوتٌة تسجل من قبل رؤو  دوار، 

وتكون كاسٌتات الشرٌط الرقمً اصؽر حجماً من الكاسٌتات  يعلى عرا شرٌط الكاسٌت بأكمله 

ساعات من الصوت ذي النوعٌة العالٌة وكما  4ة لكنها ٌمكن  ن تسجل فً سرعتها البطٌبة لؽاٌة التناظرٌ

هو الحال مع  شرطة الفٌدٌو ) الصورٌة ( تؤدي سرعات الشرٌط البطٌبة نلى  نتاا تسجٌل ذي نوعٌة 

 ( . 11 – 4الحظ الشكل ) ي دنى قلٌالً 

 
 مسجل الشرٌط الصوتً الرقمً 33 – 4الشكل 

تسجٌل الصوت بالصٌؽة الرقمٌة العالٌة الجود، عبر هذا النظام ٌجعله خالٌاً من الضوضاء و ي نن 

مشاكل  خرى وكذل  ٌتسم مسجل الشرٌط الصوتً الرقمً ببعا الخصابح التً تعد ذات  همٌة 

 مفصلٌة السٌما فً اشنتاا الفنً التلفبٌونً وهً: 

 .ٌة فً البحث ونٌعابات دقٌرة جداً سرعة عال - 

 .ماٌكروفون مثبت  صال داخل الجهابتسمح بتحدٌد المشهد  و اللرطة من خالل  -ب

ٌمكن  ن تسجل بصور، متبامنة مع الماد، الصورٌة رمباً للتوقٌت البمنً لؽرا اشٌعاب وموابمة  -ا

 .الصور، فً مرحلة ما بعد اشنتاا الصوت مع

 ٌعرا البمن المتبرً من الشرٌط . -د
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الداخلً مع رمب التوقٌت  رؼبة ٌمكن  ن ٌعمل على التوفٌل بٌن رمب التوقٌتفً حالة وجود  -ه

 .طى للكامٌرات (مثل الرمب الذي ٌع)  الخارجً

 .سجل وٌعرا التارٌخ والوقت الراهنٌ -و

 

  MDM recorders( المسجل الرقمً متعدد القنوات 1

تحركة وكذل  استعار شرٌط الفٌدٌو استعار هذا الجهاب من جهاب الفٌدٌو ) الصوري ( نظام الرؤو  الم

الحظ الشكل )  يمسارات  8دقٌرة من الصوت عالً النوعٌة ذي  300نفسه  ٌضا وٌمكنه تسجٌل حوالً 

4 – 12 . ) 

 
 المسجل الرقمً متعدد القنوات  31 – 4الشكل 

   Digital Tape Recording System ( DTRS )( نظام التسجٌل الصوتً الشرٌطً الرقمً 1

ونذ  مكننا موابمة جهابٌن  ي( للتسجٌالت متعدد، ا وجه  hi 8وٌستخدم فٌه شرٌط فٌدٌو من نوع )      

 ( . 13 – 4الحظ الشكل )  يمسار  36من هذا النوع سنحصل على تسجٌل ذي 

 
 نظام التسجٌل الصوتً الشرٌطً الرقمً 31 – 4الشكل  

  digital computer disks ( األقراص الحاسوبٌة 4

والررح المدم   MDتوجد مجموعة متنوعة من  دوات الخبن الرقمٌة الضوبٌة مثل الررح المصؽر 

CD  ًوالررح الفٌدٌوي الرقمDVD  ًوٌكون الررح المصؽر ذات حجم )  يونظام الكارت الرقم

وسعته حوالً ساعة من الصوت الستٌرٌو  يان  ( ضوبً من نوع اقر  فرط او اقر  / اكتب   1 1/3

 ( . 14 – 4ً ذي النوعٌة العالٌة الحظ الشكل ) الرقم

 
  األقراص الحاسوبٌة 34 – 4 الشكل
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تكون خارا جهاب التسجٌل الرقمً )تضاؾ نلٌه وقت الرراء،  و التسجٌل( مثل  خبنكما وتوجد وحدات 

 و داخلٌة ثابتة ؼٌر قابلة للرفع على هٌبة  يFlash memoryالذاكر، الومضٌة ) ذاكر، الفال  ( 

 شرٌحة الكترونٌة متكاملة .

 (  CD and DVDالقرص المدمج والقرص الفٌدٌوي الرقمً )   (5

هذو ا قراح وا جهب، التً تشؽلها ضرورٌة  ي  نتاا نذاعً  و تلفبٌونً لتسجٌل ونعاد، بث المواد 

لوظٌفة ا جهب، المستخدمة فً تل  المحطات اشنتاجٌة مشابهة من حٌث ا ياشذاعٌة والتلفبٌونٌة 

لألجهب، المناظر، لها فً البٌوت ولكنها تتمٌب عنها بكونها  كثر ننتاجٌة ومكانة وجود، من ناحٌة الصوت 

وهذو ا جهب، المتطور، فً التسجٌل تسمح بالدخول العشوابً  يوالصور، و كثر تطوراً وتكنولوجٌا 

وخبن وتشؽٌل تسلسالت متنوعة  لمسار معٌن وتعدٌله بالحذؾ  و اشضافة  و المعالجة وتمكن من ندخال

 مع عرا قابمة بالمواد التً ٌمكن تشؽٌلها وما ٌعرضه الجهاب فً تل  اللحظة وما تبرى من الماد، .

وهذا ٌعنً ان  ال تستطٌع التسجٌل  نن اؼلب ا قراح المدمجة هً  قراح ذات صٌؽة ) قراء، فرط (

ظرٌا ً تتحمل عدداً ؼٌر محدد من مرات العرا ورؼم  نها ن يعلٌها بل استخدامها شعاد، العرا فرط 

ومع ذل  فهً عرضة للعطل تماماً فإذا تعرا الوجه الالمع  و  يبدون  ي  شار، على تدهورها  و تلفها 

 يالوجه الحامل للعالمة للخد  سٌرفا الررح عرا  ي شًء ٌرع فً المنطرة التً تعرضت للخد  

ى الررح فسٌروم اللٌبر برراء، طبعة ا صابع بدالً من  ما فً حالة وجود طبعات  صابع كثٌر، عل

لذل  ٌجب عدم وضع ٌد  على سطح الررح وحاول  يالبٌانات الرقمٌة المسجلة علٌه صورً،  م صوتاً 

 دابماً  ن تضع الررح على الجانب الحامل للعالمة ولٌ  على الجانب الالمع .

( التً  15 – 4الحظ الشكل ) ي Write/ Read ) )وٌمكن استعمال  قراح من نوع ) اقر  / اكتب ( 

ٌحمل سعة خبنٌة تردر ب  CDكما وان الررح  يتسمح بتسجٌل وعرا الماد، الصوتٌة والصورٌة 

 4.7ٌستطٌع خبن  DVDمٌجاباٌت من المعلومات الرقمٌة بٌنما الررح الفٌدٌوي الرقمً  670

وٌمكن لبعا ا قراح الرقمٌة  يعلى الهواء  من المعلومات الرقمٌة الفٌدٌوٌة الرابلة للبث جٌجاباٌت

لخبن ماد، صوتٌة فرط  DVDونذا استخدم الررح الفٌدٌوي  يجٌجاباٌت 38التجرٌبٌة حمل حوالً 

فسوؾ ٌخبن كمٌة كبٌر، جداً من الماد، الصوتٌة الرقمٌة وذات نوعٌة عالٌة على قرح فٌدٌوي رقمً 

 اعتٌادي السعة .

 
 من نوع ) اقرأ / اكتب ( DVDأقراص   35 – 4 الشكل

مدمجة   قراح نظام الكارت الرقمًفً  ٌستعمل  Digital cart systemنظام الكارت الرقمً 

فً بعا ا حٌان تعتمد  مصؽر، للتسجٌل ونعاد، العرا و ضوبٌة من نوع ) اقر  / اكتب (  و  قراح

وتعمل هذو ا جهب،  يلة للتداول  جهب، الكارت الرقمٌة  قراصا حاسوبٌة اعتٌادٌة ذات قدر، عالٌة وقاب

معٌنة وتبد  بأسلوب ٌشبه نلى حد بعٌد جهاب عرا ا قراح المدمجة المنبلً وٌمكن   ن تختار نرطة 

ب منضدي تمكن  من ووٌمكن   ٌضا موابمة الكارت الرقمً مع جهاب حاس يبالعرا الصوتً حاالً 

 .اتٌكٌاً والبدء بأي وصلة سمعٌةوموضع قابمة بالمواد الرابلة للعرا وتروم باشٌعاب  وت
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 التسجٌل الصوري 4-9

رؼم  ن بعا البرام  والمواد التلفبٌونٌة تتم نذاعتها بشكل مباشر دون تسجٌل وهذا هو احد  سرار 

( لكن البعا اآلخر من تل  البرام  ٌتم تسجٌلها  جل  16 – 4عظمة وسحر التلفبٌون الحظ الشكل ) 

شعاد، بثها مر،  خرى كما  ن بعا البرام  وحتى ا خبار ٌتم تسجٌلها  و  توثٌرها  و  رشفتها  و ربما

تاا التلفبٌونً تسجٌل بعا ترارٌرها مسبرا وبالتالً فان عملٌة التسجٌل الصوري عملٌة مهمة فً اشن

 خبار (  نها تمكن المحطة والعاملٌن فٌها من اشفاد، من هذو المواد  يبرام   يسواء كان ) دراما

لفبٌونٌة فً المستربل كما نن بعا تل  االنتاجات التلفبٌونٌة قد ال ٌمكن بثها بشكل مباشر  سباب الت

 منها :

 
 إذاعة اإلخبار بشكل مباشر36 – 4الشكل 

 . جٌلها ومن ثم نعاد، بثها من جدٌدترنٌة  و ننتاجٌة فٌصار نلى تس -1

البرام  ال ٌمكن بثها مباشر،  نها تستلبم وقتا  بعا ا عمال التلفبٌونٌة كالمسلسالت والتمثٌلٌات  و -2

طوٌال وتحتاا نلى عملٌات مونتاا وتعدٌل لونً وصوتً وربما برام  كرافٌ  وؼٌرها من الترنٌات 

 قبل عملٌة بثها نلى جمهور المشاهدٌن . يالخاصة بمرحلة ما بعد التصوٌر

جهب، التسجٌل والخبن السٌما الرقمٌة وبسبب  همٌة عملٌة التسجٌل الصوري فان الشركات المصنعة  

منها تبذل جهودا كبٌر، لضؽط المبٌد من البرام  والمواد المربٌة والسمعٌة  ٌضا فً تل  ا جهب، مع 

محاولة جعل عملٌة استرجاع تل  البرام  الصورٌة وبثها سلسة ومتاحة بسهولة وهنا سنروم بتناول 

 تها ومراحلها وكما ٌأتً :عملٌة التسجٌل الصوري ونٌضاح ابرب مستلبما

 Analog Video Tape Recording طة األشرطة اأوال: التسجٌل الصوري التناظري بوس

تتشابه عملٌة التسجٌل الصوري فً النظام التناظري مع عملٌة تسجٌل الصوت فً النظام نفسه نذ  ن 

ها على شرٌط فٌدٌو النبضات االلكترونٌة للصور التلفبٌونٌة واششار، الخاصة بالصوت ٌتم خبن

بأكسٌد الحدٌد وخالل عملٌة استرجاع التسجٌل تحول المعلومات  ٌةطلمبالستٌكً بوساطة مؽنطة 

المخبونة مر،  خرى نلى نشار، سمعٌة ومربٌة وٌترجمها حٌنها جهاب التلفبٌون نلى صور  كثر بكثٌر 

ربٌة وقد تختلؾ فً الشكل من المعلومات الخاصة بالصوت .وتوجد  نظمة عدٌد، لتسجٌل الصور، الم

 ( . 17 - 4والطرٌرة ولكنها تتشابه فً النتٌجة النهابٌة مع بعا االختالفات الطفٌفة الحظ الشكل ) 

 
  التسجٌل الصوري التناظري بواسطة األشرطة  37 – 4الشكل  
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لتلفبٌونً فً كما ٌجب اششار، نلى  ن  شرطة التسجٌل الصوري قد تم اكتشافها واستخدامها فً اشنتاا ا

م لتكون بدٌال عن الشرٌط السٌنمابً الذي كان ٌستخدم حٌنذا  فً تسجٌل المواد الصورٌة 3956عام 

ومن ثم نعاد، بثها . فضال عن شٌوع البث المباشر بدون تسجٌل آنذا  السٌما للنشرات اشخبارٌة 

ل مع برام  وتمثٌلٌات ومسلسالت والحفالت الموسٌرٌة و المسلسالت والتمثٌلٌات التلفبٌونٌة كما هو الحا

 .م وما بعدها3956تلفبٌون جمهورٌة العرال فً بداٌة افتتاحه عام 

   Digital Video Tape Recordingثانٌا: التسجٌل الصوري الرقمً بوساطة األشرطة 

ٌتم استخدام ا شرطة  ٌضا ولكن التسجٌل هنا ٌتم رقمٌا ولٌ  تناظرٌا نذ ٌتم خبن كمٌة هابلة من 

المعلومات والبٌانات الرقمٌة وهذا النظام ٌتطلب نوعا خاصا من ا شرطة والمٌب، ا ساسٌة فً هذا 

النوع من التسجٌل الصوري هو  ن الصور، ال تفرد  ي كمٌة من مستواها النوعً مهما  عٌد استنساخها 

 ( . 18 - 4بعد التصوٌر والتسجٌل الحظ الشكل ) 

 
 ي الرقمً بواسطة االشرطةالتسجٌل الصور  38 - 4الشكل 

 

 Tape and Disk-based Recording ثالثا: أنظمة الخزن والتسجٌل بوساطة األقراص

Systems  

ٌتم استخدام جهاب التسجٌل الصوري الذي ٌعتمد على ا شرطة  ؼراا التسجٌل والخبن ونعاد، 

ا قراح فٌستخدم لألؼراا  المعلومات المربٌة والسمعٌة  ما جهاب التسجٌل الصوري الذي ٌعتمد على

نفسها ولذل  فهو ٌستخدم  قراصا كومبٌوترٌة ذات سعات كبٌر، و ٌضا ٌستخدم  قراح المشاهد، 

 بالحرؾ  تكتبفً الحاسوب  (Hard Disk) والتسجٌل الضوبً وٌمكن مالحظة  ن ا قراح الصلبة

K) ما ا قراح الضوبٌة )البصرٌة Disk Optical عٌة المبرمجة وا قراح وبضمتها ا قراح السم

.  نظمة التسجٌل   Cبالحرؾ فتكتبالسمعٌة المربٌة المدمجة  وا قراح الرقمٌة المربٌة جمٌعا 

الصوري التناظرٌة تسجل اششار، الصورٌة والصوتٌة التً تتسم بعدم االستررار والتذبذب وٌتم تولٌدها 

رٌل الماٌكروفون وتسجل على شرٌط فٌدٌو والتعامل معها بوساطة الكامٌرا )التناظرٌة( والصوت عن ط

واستعاد، ما صور مع الصوت من شرٌط الفٌدٌو وتروم  جهب، التسجٌل الصوري الرقمً بتخبٌن 

اششارات المربٌة التناظرٌة واختٌار العٌنات  و جبء من العٌنات المأخوذ، من الصور، المتكونة على 

سجٌل الصوري الرقمً ال ٌخبن الصور، والصوت بل الشاشة ومن ثم ترجمتها نلى شفر، رقمٌةي نن الت

 Linear/ Nonlinearال خطً( على هذٌن النظامٌن تسمٌة )خطً / وٌطلل  حٌانا يالمعلومات 

Systems  وهو الوصؾ الذي ٌنطبل  ٌضا على الطرٌرة التً ٌتم بموجبها استعاد، المعلومات المسجلة

شرطة الصورٌة بأنها  جهب، تسجٌل خطٌة بٌنما ولٌ  على طرٌرة خبنها وتوصؾ  نظمة تسجٌل ا 

 ( . 19 - 4الحظ الشكل )  يتوصؾ  نظمة التسجٌل الصور، التً تعتمد ا قراح بكونها ال خطٌة 

 
 أنظمة الخزن والتسجٌل بواسطة األقراص  39 - 4 الشكل
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  األنظمة الخطٌة 4-30

مة )خطٌة(  ي  نها تسجل معلوماتها نن جمٌع ا نظمة التً تستند فً عملها على ا شرطة هً  نظ 

وتفصٌالتها الصورٌة بشكل متسلسل وال تسمح بالمرور  و البحث العشوابً كما هو الحال فً ا نظمة 

الرقمٌة )الالخطٌة( وهذا ٌعنً انه فً حالة الحاجة الستعاد، المعلومات  و البٌانات الصورٌة سنحتاا فً 

اللرطة ا ولى  و الثانٌة  و الثالثة قبل الوصول نلى اللرطة الرابعة هذا النظام الخطً نلى  ن نمر )مثال( ب

بٌنما فً النظام الرقمً )الالخطً( ال نحتاا لمثل ذل  المرور المتسلسل  بل تدخل مباشر، نلى اللرطة 

التً ترٌدها ولتكن الرابعة مثال وبذل  تعد جمٌع  نظمة التسجٌل الصوري التً تعتمد على ا قراح 

ال خطٌة وٌعد الدخول العشوابً ؼٌر المتسلسل للرطات والمشاهد الصورٌة مهما جدا فً اشنتاا  نظمة 

التلفبٌونً السٌما عملٌة المونتاا نذ ٌساعد فً الوصول نلى  ي تفصٌل مربً  و صور، وحتى معلومات 

د فً وبٌانات صوتٌة بؽا النظر عن موقع خبنها على الررح  و تسلسلها مما ٌوفر الوقت والجه

 العثور على الماد، التلفبٌونٌة المطلوبة.

 

 Analog Video Tape Recorders  التسجٌل المرئً التناظرٌة أجهزة 4-33

توجد كثٌر من ا نواع من هذو ا جهب، وهً توجد فً العدٌد من محطات التلفبٌون الكبٌر، والصؽٌر، 

 :ٌأتً وكما( SP/S-VHS/hi 8/and VHS)والتً تستخدم كامٌرات بٌتا 

( فً هذا النوع من SPوٌشٌر الحرفان ) (Beta cam SP)كامٌرات بٌتا كام ذات األداء العالً  -3

ا نظمة نلى فاعلٌة ا داء الفابل الجود، وهو الطراب المحسن عن النموذا ا صلً للكامٌرات وتستخدم 

 اشنتاا نذ ٌنت  صوتكامٌرات بٌتا هذو ذات ا داء الصوري الجٌد فً محطات التلفبٌون وشركات ا

الرقمٌة التً تنت  الصور، والصوت بجود، عالٌة جدا فهً من  SXوصور، عالٌتً الدقة  ما اجهب، بٌتا  

النوع الذي ال ٌعانً  ي فردان فً الجود، خالل عملٌات االستنساخ الالحرة وٌمكن  جهب، التسجٌل 

نٌة لتشكٌل ما ٌسمى ب لة التصوٌر المحمولة المحمولة فً كامٌرات بٌتا  ن ترتبط مع الكامٌرات المٌدا

(Camcorder)  ،دقٌرة وٌمكن  ن  ثالثٌنوٌستخدم نظام بٌتا الفابل الجود، شرٌط كاسٌت ٌشتؽل لمد

دقٌرة من بمن التسجٌل وهذا النوع  تسعٌنٌتسع  شرطة كاسٌت اكبر حجما والتً ٌمكنها العمل لحوالً 

 يعمل من  نظمة التسجٌل الصوري ٌتمتع بأسعار عالٌة نسبٌا من ا جهب، ذات النوعٌة الجٌد، فً ال

 ( . 29 - 4الحظ الشكل ) 

 
 كامٌرا وأشرطة بٌتاكام  10 - 4الشكل  

وهً  نواع محسنة من مسجالت الفٌدٌو الشابعة فً البٌوت من نوع   S-VHSأجهزة تسجٌل  -1

VHS     خبار وقاعات المونتاا وفً بعا وتوجد هذو ا جهب، فً محطات التلفبٌون السٌما قسم ا 

الجامعات والمعاهد التً تدر  اشنتاا التلفبٌونً  و المؤسسات التً تنت  برام  خاصة بمحطات محلٌة 

صؽٌر نلى آالت التصوٌر المستخدمة فً ا عمال  S-VHS للرسال التلفبٌونً وٌمكن توصٌل مسجل

ٌرات المحمولة الجٌد، النوعٌة جهاب تسجٌل فٌدٌو من المٌدانٌة  و االخبارٌة وٌوجد فً العدٌد من الكام

 عهذا النوع مثبت بها  صال وٌروم هذا النظام عاد، بتسجٌل الصور، وفل نظام نشارتً اللون والسطو
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المنفصلتٌن نذ ٌنت  مثل هذا الفصل بٌن اللون والسطوع الفرصة للمحافظة على جود، الصور المربٌة 

 ( . 21 - 4الحظ الشكل )  يالمتعدد، الستنساخ الشرٌط ا صلٌة بالرؼم من العملٌات 

 
  S-VHSجهاز تسجٌل   13 - 4الشكل 

هذو التسمٌة للنظام جاءت من حجم شرٌط الكاسٌت الخاح به والذي ٌصل عرضه نلى  : Hi 8نظام -1

مابة ملم نذ ٌستطٌع هذا الشرٌط الصؽٌر الذي ٌشبه شرٌط الكاسٌت الصوتً  ن ٌسجل بحدود  8

الصوري المصنع كرطعة واحد، Hi 8  نن مسجل آلة التصوٌر يدقٌرة من الصور، والصوت  شرٌنوع

ٌتمٌب بصؽر حجمه ونمكانٌة حمله بسهولة ٌعطً ناتجا صورٌا وصوتٌا ذو جود، عالٌة نال نن المشكلة 

وحتى عملٌة فً هذا النظام هو انه ال ٌتحمل عملٌات االستنساخ الالحرة  نه ٌت كل بسرعة عالٌة نسبٌا  

نعاد، التسجٌل المتكرر، للشرٌط الصوري ا ساسً قد تسبب التلؾ التدرٌجً لجود، الصور، المربٌة 

 و نلى  S-VHSا ساسٌة ولذا ٌفضل الرٌام بنرل الماد، الصورٌة الموجود، على هذا النوع نلى نظام  

 (  . 22 - 4الحظ الشكل ) عند الحاجة  داء عملٌات المونتاا  Beta Cam SP شرطة التسجٌل بٌتا 

 
  HI 8الشرٌط   11 - 4الشكل  

 

   Digital Video Tape Recordersأجهزة التسجٌل المرئً الرقمٌة  4-31

 من  كثر النماذا استخداما فً اشنتاا التلفبٌونً وعملٌات ما بعد التصوٌر هً ا نظمة اآلتٌة:

هذا النوع فعاال ومفٌدا فً مرحلة ما بعد ٌعد مسجل شرابط الفٌدٌو من : D-1 systemنظام  -3

( المنفصلة RGBالتصوٌر الن نشار، فرل اللون المنفصلة  و نشار، ا حمر وا خضر وا برل )

تظالن منفصلتٌن طوال عملٌة التسجٌل كً تحافظ على جود، الصور، وال تؤثر فٌها  كثر المعالجات 

 .من ا نظمة حٌث ٌتطلب  جهب، خاصةمه مع ؼٌرو تعرٌدا لكن المشكلة فً هذا النظام هو عدم انسجا

 ٌستخدم مسجل شرٌط  الفٌدٌو هذا بتسجٌل ومعالجة الصور، ضمن نظام  :D-2 system نظام  -1

NTSC  ا مر الذي ٌعنً انه باشمكان استخدامه بدٌال عن  شرطة الفٌدٌو التناظرٌة مع ملحراتها

ان   4/1الصور، كما انه ٌستخدم  شرطة كاسٌت  ا خرى كجهاب المابا الصوري و شاشات مراقبة

 وهو خال من االنضؽاط.

 ٌتشابه مع نظام مسجل شرٌط الفٌدٌو السابل بكونه نظاما مركبا  ٌضا من نوع :D-3 systemنظام  -1

NTSC   وٌعنً انه بمردورنا دمجه مع المعدات المربٌة ا خرى مثل  جهب، المراقبة والمبا وهو  ٌضا

ان   1/3 تستخدم شرٌط كاسٌت قطرو )  D-3بكون  جهب،   D-2ضؽاط وٌختلؾ عن نظامخال من االن

( بٌنما ال تتحمل  شرطة الكاسٌت الرقمٌة  CD( وتتمتع اششارات السمعٌة فٌه بجود، الررح المدم  ) 
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ان  ( قادر،  1/3دقٌرة من التسجٌل الصوري فان هنا  بعا المسجالت الرقمٌة ذات )  90 كثر من 

تسجٌل ما ٌبٌد عن  ربع ساعات على الكاسٌت الواحد مع الردر، على ننتاا صور مربٌة واضحة  على

 مع صوت مجسم .

وٌتمتع بكونه خال من االنضؽاط وٌتمٌب بان  D -1وهو ٌتشابه مع نظام  :D-5 systemنظام   -4

م بجود، تماثل جمٌع مساراته ا ربع على درجة عالٌة من الوضوح ولها الردر، على نسخ صور، تتس

جود، الررح المدم  فضال عن كونها جٌد، وفابرة الدقة وٌمكن استخدامها فً مرحلة ما بعد التصوٌر 

ب لة التصوٌر المستخدمة فً التصوٌر المٌدانً لٌشكال آلة  D - 5  وٌمكن  ن ٌربط مسجل  شرطة الفٌدٌو

 .Cam Corderالتصوٌر 

ة التسجٌل الصوري فً اشنتاا التلفبٌونً البالػ هو نوع متطور لعملD-6 systemٌ :نظام  -5

الوضوح والنوعٌة العالٌة جدا وهو خال من االنضؽاط وٌحتوي على عشر، مسارات سمعٌة رقمٌة ذات 

ان  ( وبدون عملٌة االنضؽاط ٌصبح هذا النظام  دا، للتسجٌل  4/1دقة بالؽة مصممة على شرٌط ) 

 .النظام اوتوجد  نواع  خرى من هذ يٌما ٌتعلل بالبث واشنتاا لما بعد التصوٌر وؼٌر عملً ف

وتوجد منها  نواع كثٌر، وهذو الكامٌرا تشبه نلى حد  :Digital Beta Camكامٌرا بٌتا الرقمٌة  -6

وتستخدم  يذات ا داء الفابل ما عدا  نها تسجل با سلوب الرقمً  SPكبٌر نظام كامٌرا بٌتا

ساعات وعند استخدامها داخل ا ستودٌو فإنها تتمٌب  1جٌل حوالً ان  الذي ٌمكن بوساطته تس2/1شرٌط

عدٌد، من  اجود، فابرة ولذل  فهً تستخدم فً عملٌات ما بعد التصوٌر التً تتطلب  نواع يبتسجٌل ذ

ونظرا  نها جهاب لتسجٌل الصور، سهل الحمل والنرل والربط مع كامٌرات فً نظامً  يا شرطة

كانت  بار فإنها البالت من  جهب، التسجٌل الصوري المفضلة فً العمل سواء التصوٌر المٌدانً وا خ

رقمٌة وتحتاا هذو الكامٌرات نلى معداتها الخاصة التً ترتبط بها مثل  جهب، المراقبة  متناظرٌة  

 المنفصلة.

ان  التً  1/3وٌستخدم  شرطة كاسٌت  JVCوهو نظام طورته شركة : digital s or D-9نظام  -7

دقٌرة وٌتمٌب هذا النظام بأنه ٌتطابل مع  ي نظام رقمً آخر وٌتطابل  مبةكانها التسجٌل  كثر من بإم

 على مسجل S-VHSالتناظري الفابل الدقة نذ ٌمكن استرجاع تسجٌل  شرطة  S-VHS ٌضا مع نظام 

Digital-S  مع مالحظة  نه ال ٌمكن تشؽٌل كاسٌتDigital-S  على آلة نظامS-VHS  .الفابل 

وٌعد   Panasonicوقد طورته شركة  : dvcpro or D-7نظام برنامج الكاسٌت المرئً او نظام  -8

نسخة محسنة عن صٌؽة مسجل الفٌدٌو الرقمً االعتٌادي وٌمتاب بامتالكه لمسارٌن للتحكم ونشار، البدء 

عدنٌة مع قابلٌة ان  فرط ومصنع من جسٌمات م 4/1وسرعة عالٌة نسبٌا بالنسبة للشرٌط الذي ٌبلػ حجمه 

للتسجٌل تمتد لمد، ساعتٌن من المواد المربٌة والسمعٌة ي وبالرؼم من صؽر حجم الكاسٌت والشرٌط معا 

عالٌة جدا وٌتفوقان  dvcproنال  ن جود، الصور، المربٌة واششار، السمعٌة المتبامنة معها فً نظام 

 .spعلى معاٌٌر ومراٌٌ  ا داء االمثل لكامٌرا بٌتا 

ٌتمٌب مسجل ا شرطة الصورٌة فً هذا النوع من الكامٌرات  :Dvcamلة التصوٌر الرقمٌة آ -9

بانفصال نشارات فرل اللون والسطوع وما ٌحدثه ذل  من فرل اٌجابً على  SONYالرقمٌة عالمة 

 4/3وهو  ٌضا ٌستخدم االنضؽاط وكاسٌته من قٌا   dvcproعملٌة التسجٌل الصوري شانه شان نظام 

 3حتوي الكاسٌتات على  شرطة تسجٌل لها  طوال مختلفة ولبعضها الرابلٌة للتسجٌل لمد، ترارب ان  وت

 (. 23 - 4الحظ الشكل )  يساعات  و  كثر 
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 dvcamالة التصوٌر الرقمٌة   11 - 4الشكل  

 ومن ممٌزاتها: 

  صؽر حجمها وحجم آلة التصوٌر 

 تها السمعٌة العالٌة.جود، الصور، المربٌة الملترطة عبرها وكذل  نشار 

  عدم تعرا تسجٌالتها  ي تلؾ خارجً خالل مرحلة ما بعد التصوٌر كونها تظل منضؽطة

 خالل عملٌة التسجٌل بمجملها.

تتعامل هذو ا دوات الرقمٌة مع  : Digital Video Cart Machinesآالت الفٌدٌو الرقمٌة  -30

ترجاع التسجٌل فٌها وتوجد هذو ا جهب، الرقمٌة مجموعة مختلفة من الكاسٌتات و دواتها فضال عن اس

بصٌػ شرٌطٌة متنوعة و نظمة متعدد، مع ثبات مبد  عملها نفسه ) ي  نها تسجل وتعٌد تسجٌل مرتطفات 

قصٌر، من البرام  مثل اشعالنات التجارٌة والدعاٌات والفواصل وؼٌرها من المواد التلفبٌونٌة التً 

 3000-500ات البث وٌروم الكومبٌوتر باستعراا قابمة تضم حوالً تظهر خالل فترات استراحة محط

كاسٌت متاحة وٌختار الشرٌط المناسب وٌعرضه فً الوقت المحدد وحسب المنهاا  و البرمجة وٌمكن 

نعاد، تشؽٌله وكذل  ٌحتفظ بسجل رقمً عن التفاصٌل المسجلة عبرو ورؼم هذو الكفاء، نال  ن استخدامها 

بعا المحطات التلفبٌونٌة واالستعاضة عنها بوحدات خدمات مربٌة تستخدم  صبح مرصورا على 

  نظمة حاسوب ذات سعات اكبر.

   تسجٌل والخزن باألقراص الحاسوبٌةأنظمة ال 4-31

ساعدت عملٌة تطوٌر صناعة ا قراح الحاسوبٌة ذات السعات الخبنٌة العالٌة  و قراح العرا  

دخول عشوابً سرٌع على تطوٌر عملٌات المونتاا الالخطً  والتسجٌل الضوبٌة التً تتمٌب ببمن

)الرقمً( التً تعتمد علٌها لتسهٌل عملٌة التسجٌل الصوري ومن ثم الرٌام بالعملٌات الالحرة كالمونتاا نذ 

 ن من السهل خبن البٌانات  و المعلومات وسهولة استدعابها   و تعدٌلها ي ومن ابرب  نواع ا قراح 

 أتً:المعتمد، ما ٌ

تستخدم هذو ا قراح فً خبن المعلومات المربٌة  سوبٌة  الصلبة ذات السعة العالٌةاألقراص الحا -3

والسمعٌة واسترجاعها فً عملٌة المونتاا والسٌما ا قراح ذات السعات العالٌة نذ تم توسٌع سعة 

جاعها( ترلٌصا" كبٌرا الخبن وتم ترلٌح بمن التوصل ) وهو البمن الالبم شٌجاد بٌانات محدد، واستر

بحٌث  صبحت ال ؼنى عنها فً اشنتاا التلفبٌونً الرقمً ي وتعمل بعا  نظمة ا قراح الصلبة على 

 Diskتوبٌع البٌانات على بعا ا قراح ذات السعات الصؽٌر، تسمى بمصفوفات ا قراح 

Arrays  ( . 24 - 4ل ) الحظ الشك يالتً طورت لترلٌل بمن الدخول وبٌاد، معدالت البٌانات 

 
 األقراص الحاسوبٌة  الصلبة ذات السعة العالٌة 14 - 4الشكل  



 81 

وتسمى بالحرابب المٌدانٌة وقد   Portable Hard Disk األقراص الحاسوبٌة الصلبة المحمولة -1

صممت هذو ا قراح الصؽٌر، كً تربط مع آالت التصوٌر المٌدانً وٌبلػ حجم المجموعة المٌدانٌة 

حجم مسجل ا شرطة المحمول ومع ذل  فانه بإمكان هذو المجموعة خبن معلومات سمعٌة الواحد، 

 ما الررح الصلب فٌتٌح  يدقٌرة  عشرٌنومربٌة رقمٌة كافٌة لعملٌة تسجٌل صوري ٌبلػ مداها حوالً 

لألخبار فً نظام التصوٌر المٌدانً  نضافٌةالرٌام بعملٌة مونتاا  ولٌة  و تحضٌرٌة فً المٌدان وهً مٌب، 

 ( . 25 - 4الحظ الشكل )  ي

 
 األقراص الحاسوبٌة الصلبة المحمولة   15 - 4  الشكل 

هو مجموعة  Store System Electronic  Still النظام االلكترونً لخزن الصور الثابتة -1

م  ن وٌستطٌع هذا النظا يسالٌدات مربٌة تسمح بالولوا  ي منها بسرعة ترارب عُشر الثانٌة الواحد، 

ٌستحضر  ي صور، من مختلؾ المصادر المربٌة )آالت التصوٌر/ شرطة الفٌدٌو/الحاسوب( وٌخبنه فً 

صٌؽة رقمٌة على قرح صلب وبالرؼم من وجود آالؾ الصور والمعلومات والبٌانات المخبونة 

 ومعنونة بأسماء ملفاتها نال  ن الوصول نلٌها سهل وبشكل عشوابً بل وفوري خالل التصوٌر  و

ذات السعة العالٌة على نحو   Graphicكذل  تعمل مولدات ا شكال البٌانٌة  يالتسجٌل  و المونتاا 

مشابه مع العناوٌن و ٌضا اشحصابٌات المهمة كما فً المبارٌات الرٌاضٌة والشخصٌات المهمة فً 

 3ة ذات حجم وتستخدم  نظمة خبن المشاهد االلكترونٌة ا صؽر حجما  قراصا مرن يا خبار والفن 

 صور، ثابتة. 299ان  الذي ٌستطٌع خبن ما ٌرارب  1/2

كما هو شان   Read/Write Optical Discs أقراص العرض والتسجٌل الحاسوبٌة الضوئٌة -4

ا قراح السمعٌة المدمجة المستخدمة لذاكر، العرا فرط ٌستخدم قرح العرا  و التسجٌل الضوبً  

الرقمٌة )كتابتها ( وف  رموبها )قراءتها( وبخالؾ معظم ذواكر  لتخبٌن المعلومات ٌالٌبر اشعاع

تتٌح ا قراح الضوبٌة فرصة استرجاع  يالعرا فً ا قراح المدمجة التً تختح بالعرا فرط 

مشاهد، )قراء،( الماد، المربٌة و تسجٌلها  ٌضا نذ  نها تعمل بطرٌرة مشابهة للشرٌط الصوري الفٌدٌوي 

 ومن ابرب ممٌباتها: يمدمجة و ا قراح الصلبة ال

 بمن الدخول العشوابً السرٌع جدا. 

  بالتشؽٌل بأقل من جبء من الثانٌةالتحدٌد بدقة متناهٌة على  ي مشهد ونعطاء نشار، البدء. 

  نن سرعة االسترجاع تجعل منه جهابا مالبما للنتاا التلفبٌونً الجٌد بسبب سرعة ودقة

 .سبٌاع التسجٌل للمشاهد الرصٌر، ناسترجا

  Compressionالضغط الصوري  4-34

وٌعنً نعاد، ترتٌب المعلومات الصورٌة  و ترلٌصها لتسهٌل عملٌتً الخبن ونرل اششار،  ما االنضؽاط 

فٌعنً نعاد، ترتٌب البٌانات  و المعلومات كً تشؽل  Loss Less Compressionؼٌر الرابل للفردان 

بٌر من تل  المتبعة فً نعاد، تعببة حرٌبة سفر لكً تتسع لجمٌع حٌبا اقل وتتشابه هذو الترنٌة نلى حد ك

 ما فً االنضؽاط الذي سٌتم بالفردان فنحن نروم بالتخلح من بعا الفررات ؼٌر  يا ؼراا التً فٌها 

الضرورٌة كً نستطٌع استخدام حرٌبة سفر اصؽر حجما ي نن عملٌة الخبن الرقمً والصور تتطلب 
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ا كبٌرا فً الررح الصلب و نه من السهولة الخبن فً حرٌبة رقمٌة صؽٌر، بمنا طوٌال للنرل وحٌب

والتنرل بها فان معظم  نظمة االنضؽاط من النمط الذي ٌتسم بالفردانيحٌث تروم بالتخلح  من البٌانات 

الفابضة التً  ال تعٌب وال تسبب ضررا للجود، الموجود، فً الصور، نذا لم ٌكن الضؽط بشكل كبٌر 

 .نسبٌاً 

   tape recording work videoعملٌة تسجٌل الشرٌط الصوري 4-35

من المعروؾ نن جهاب تسجٌل الشرٌط الصوري هو جهاب تسجٌل الكترونً ٌروم بوظٌفة تسجٌل 

اششارات المربٌة والسمعٌة على شرٌط فٌدٌو صوري  جل استخدامها فً عملٌتً عرا ونعاد، 

التصوٌر وخالل عملٌة التسجٌل الصوري ٌتحر  الشرٌط مارا التسجٌل والمونتاا فً مرحلة ما بعد 

بمجموعة رؤو  دوار، تروم بكتابة اششارات المربٌة والسمعٌة على الشرٌط خالل عملٌة التسجٌل 

وقراء، المعلومات المخبونة خبنا مؽناطٌسٌا على الشرٌط خالل عملٌة استرجاع التسجٌل كما تستخدم 

رؤو  لوظٌفتً التشؽٌل/التسجٌل  و الكتابة/الرراء، كما  ة سٌن  و  ربعبعا  نظمة التسجٌل الصوري ر

تمتل   نظمة تسجٌل صوري من نوعٌات  خرى السٌما الرقمٌة منها رؤو  قراء، وكتابة )صور، 

( تستخدم بعا  جهب، Play Modeوصوت( ومسارات تحكم  كثر وفٌما ٌتعلل بصٌػ التشؽٌل )

دم فً عملٌة التسجٌل  جل قراء، المعلومات الصورٌة  و البٌانات من التسجٌل الرؤو  ذاتها التً تستخ

على المسارات وتحوٌلها نلى نشارات مربٌة  ما بعا  جهب، التسجٌل الصوري ا خرى فأنها تستخدم 

 :التسجٌل وفٌما ٌلً شرح مبسط لذل رؤوسا مختلفة لوظٌفتً التشؽٌل و

 

   Play Back Heads/Recordرأسا التسجٌل / استرجاع التسجٌل  4-36

ٌثبت الر سان بمواجهة بعضهما البعا  ما على اسطوانة ر سٌة ذات سرعة دوران كبٌر،  و قضٌب 

ٌدور داخل اسطوانة ر سٌة ثابتة وفً  ي من الحالتٌن ٌالم  الر سان الشرٌط لٌسع الكمٌة الكبرى من 

السطوانة ؼٌر الضرورٌة ٌلتؾ المعلومات المربٌة دون استخدام الشرٌط ؼٌر الضروري  و سرعة ا

 Helixوطبرا للكلمة اشؼرٌرٌة  يالشرٌط حول االسطوانة الربٌسة فً هٌبة مابلة وحلبونٌة الشكل

)تعنً الشكل اللولبً  و الحلبونً( فأننا نسمً لفة spiral  )وتعنً اللولب( المرادفة للكلمة االنكلٌبٌة

 4سح الحلبونً  و نظام المسار المابل الحظ الشكل ) الشرٌط ونظام التسجٌل الصوري بأكمله بنظام الم

- 26 .) 

 
 راسً التسجٌل / استرجاع 16 – 4  الشكل 

 

 ثالثةٌحتوي الشرٌط الصوري على   Video Tape Tracksمسارات الشرٌط الصوري  4-37

 :مسارات منفصلة هً

 .ٌضم معلومات الصور :مسار صوري -3
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علومات الصوتٌة وترع قرب حافة الشرٌط وبسبب الطلب على ٌضمان جمٌع الم :مسارٌن صوتٌٌن -1

ا نظمة الصوتٌة المجسمة و جل براء بعا ا صوات منفصلة عن بعضها حتى فً حالة الصوت 

 ا حادي فان معظم  نظمة  التسجٌل الصوري توفر فً اقل تردٌر مسارٌن للصوت .

رؤو  التسجٌل الصوري رؼم  ن بعا ٌتحكم بالشرٌط الصوري وسرعة دوران  :مسار المراقبة -1

ال تستخدم مسارات للتحكم . وٌحتوي مسار المراقبة على نشارات  Hi 8  نظمة التسجٌل الصوري مثل

التبامن( وهذا المسار مهم لعملٌة المونتاا  ةضوبٌة ومسامٌر كثٌر، موبعة بشكل متساو تسمى )نبض

 الصوري .

  Digital Systemsاألنظمة الرقمٌة  4-38

ذو ا نظمة الرقمٌة المستخدمة فً التسجٌل الصوري تروم بترجمة اششارات المربٌة وتحوٌلها نلى هٌبة ه

رقمٌة ثم تسجٌلها كمعلومات رقمٌة وما ٌتم تسجٌله فعلٌا لم ٌعد مجرد نشار، رقمٌة بل نبضات وصل 

ظام برنام  وقطع تصاغ عاد، على هٌبة الرمبٌن )صفر/ واحد( نن بعا ا نظمة الرقمٌة مثل ن

الكاسٌت الصوري الرقمً  و نظام آلة التصوٌر المربٌة الرقمٌة تستخدم  شرطة كاسٌت صؽٌر، جدا 

( ان   جل عملٌة تسجٌل صوري عالٌة الجود، نن سرعتً رؤو  التسجٌل والشرٌط العالٌتٌن 4/3)

، مربٌة عوضتا عن الرصور فً عرا الشرٌط وعوضتا استخدام مسارٌن لتسجٌل نطار كامل لصور

مسارات  و  كثر لتسجٌل نطار واحد من الصور، المربٌة وتوجد  ٌضا  30وان هذو ا نظمة تستخدم 

 جهب، رقمٌة تعتمد على ا شرطة والتً تشمل فً  صلها على  نظمة حاسوبٌة تخبن كمٌة كبٌر، من 

تلبٌة كافة المتطلبات  البٌانات والمعلومات على الشرٌط وحٌن ٌتم تهٌبتها لتسجٌل صور، فأنها تعمل على

العملٌة تماما مثلما ٌحدث فً  جهب، تسجٌل الصور، الرقمٌة ما عدا  نها ال تسجل اششارات المربٌة 

والسمعٌة الرقمٌة بل فرط تسجل البٌانات الرقمٌة التً ٌمكن نعاد، صٌاؼتها وتشكٌلها لتكوٌن صور، 

 وصوت قابلة لالسترداد.

  أنظمة التصحٌح 4-39

 ٌح التوافق الزمنًنظام تصح(TBC)time base corrector (. 27 - 4الحظ الشكل )  ي 

 نظام تزامن خزن الصورة frame store synchronizers(fss) . 

 
 نظام تصحٌح التوافق الزمنً  17 - 4  الشكل 

ال تستطٌع جمٌع ا نواع من  نظمة التسجٌل الصوري التً تعتمد ا شرطة البالستٌكٌة العمل دون 

اجة نلى نظام ٌعمل على استررار الصور، والترلٌل من اهتبابها خالل عملٌة استرجاع التسجٌل ومن الح

ونظام توافرٌة خبن الصور،  TBC))مصحح التوافل البمنً  ا شهر هذو ا نظمة و كثرها شٌوعا نظام

على نشار، من الجهابٌن االلكترونٌٌن على ضبط عملٌة المسح التً تجري  ( وٌعمل كلّ FSSالرقمٌة )

المصدر وجهاب استرجاع التسجٌل  جل اشبراء على توقٌتات التبامن متجانسة فً خطواتها ومراحلها 

على انتباع كل نطار من اششار، الصورٌة وخبنه FSSوٌعمل نظام توافرٌة خبن الصور، الرقمٌة 

تسم هذا النظام لحظة بلحظة حتى تتطابل عملٌة المسح مع تل  التً تجري على مصدر صوري آخر وٌ

بكفاءته العالٌة بحٌث ٌمكن التحوٌل بٌن مختلؾ المصادر الصورٌة المسترلة التً تعمل وفل عملٌة 

مبامنة خاصة بها ومن الطبٌعً  ن نحتاا نلى توفٌر معلومات التبامن نفسها والمسما، التطابل 
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ا بٌنها دون  ي انرطاع فً المصادر الصورٌة نذا  ردنا التحوٌل فٌم  House Synchronizeالمنبلً

مؤقت فً الصور، و ن معظم  جهب، التسجٌل الصوري تحتوي على مصحح التوافل البمنً مركبا 

بداخلها  ما البعا اآلخر فتحتاا نلى ربط ذل  النظام بها  جل الحصول على صور، ثابتة وخالٌة من 

 االهتباب.

 الفرق بٌن نظام التسجٌل الرقمً والتناظري 4-10

عالٌة قٌاسا بنظٌرتها  ح  جهب، و نظمة التسجٌل الصوري الرقمٌة صورا و  صواتا بجود،تتٌ  -1

 .التناظرٌة

ال تحتاا )الرقمٌة( نلى عملٌة تحوٌل نلى  قراح صلبة فً عملٌة الخبن الذي ٌستخدم فٌه الحاسوب  -2

 شجراء عملٌة المونتاا ؼٌر الخطً على خالؾ التسجٌل الصوري التناظري.

 .رقمٌة عن طرٌل الحاسوب وببمن اقلمعالجة  ي جبء  و لرطة  و ماد، صورٌة بالترنٌة الٌمكن  -3

ا نظمة وا جهب، الرقمٌة اقل عرضة للتلؾ التدرٌجً حٌن تخبن لبمن طوٌل قٌاسا بمثٌالتها  -4

 .رٌةالتناظ

 نقل البٌانات 4-13

طٌات الصورٌة  و السمعٌة من الصٌؽة  حٌانا ال ٌتطلب اشنتاا التلفبٌونً عملٌات نرل للبٌانات والمع

ولكن هنال  حاجة ضرورٌة تتطلب نرل بعا المعطٌات  يالتماثلٌة نلى الصٌؽة الرقمٌة  سباب عدٌد، 

والبٌانات التً سجلت فً جهاب تسجٌل آلة التصوٌر نلى جهاب خبن رقمً مؤقت مثل الررح الصلب 

آي سونً صوٌر ولذا تتوفر كابالت تسمى وصلة )فً حاسوب جهاب المونتاا تحسبا لعملٌات ما بعد الت

i Sony  نن هذو العملٌة المباشر، تعد  كثر سرعة من نرل  جباء من  ي( بإمكانها الرٌام بنرل للبٌانات

 يالمشاهد واللرطات من الشرٌط التناظري والرقمً قبل خبنه على قرح صلب فً جهاب الحاسوب 

 لتسجٌل الصوري فان استخداماته تتم وفل ا ؼراا اآلتٌة :وبؽا النظر عن الطرٌرة التً ٌتم بها ا

 المساهمة فً بناء البرنام   و الماد، التلفبٌونٌة عن طرٌل عملٌة المونتاا الفورٌة  و الالحرة . -1

 نسخ البرام  وتوبٌعها عن طرٌل البرٌد  و الرابلو  و الرمر الصناعً . -2

 .ا رشٌؾ خة من الماد، المسجلة فًاالحتفاظ بنس -3

 نعاد، عرا الماد، التلفبٌونٌة فً فتر، الحرة . -4

استخدامها فً عملٌة اشعاد، بالحركة البطٌبة  ثناء البث المباشر )كما فً المبارٌات الرٌاضٌة (  -5

 وعملٌات اشعاد، المتكرر، لمشاهد معٌنة التً ٌطلل علٌها عملٌات نعاد، العرا الفوري .

 يفحص التسجٌل الصور 4-11

 توجد بعا الخطوات ٌنبؽً لمسجل الشرٌط الصوري  ن ٌنتبه لها ومنها ما ٌأتً :

نجراء فحح  ولً قصٌر لعملٌة التسجٌل الصوري ونعاد، الشرٌط للتأكد من عملٌة التسجٌل  -1

 ( . 28 - 4الحظ الشكل )  يونوعٌتها وعدم االعتماد على مونٌتر الصور، فرط  ثناء عملٌة التسجٌل 

 
 فحص عملٌة التسجٌل الصوري   18 - 4  الشكل 
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ضبط عداد الشرٌط المثبت على جهاب التسجٌل الصوري قبل الشروع بالتسجٌل الفعلً للبرنام   -2

وعند استخدام شفر، التوقٌت  ؼراا التسجٌل على الشرٌط الصوري فٌجب التأكد من تسجٌلها مع 

 الصور، .

ٌة التسجٌل الصوري من قبل مسجل الصور، السٌما مراقبة مستوٌات الصور، والصوت خالل عمل -3

 الجانب الصوتً الذي ٌفترا  ن ٌكون نرٌا ومتبامنا مع الصور، .

وضع مسافات تسجٌل فارؼة من التصوٌر على الشرٌط  قبل الموضوع المراد تصوٌرو وبعدو  جل  -4

 تسهٌل عملٌة المونتاا ونعطاء مساحة مناسبة للترطٌع الصوري .

ثوان قبل البدء بعملٌة التسجٌل لتهٌبة جهاب التسجٌل الصوري قبل العمل  4-3النتظار من ٌفضل ا -5

وٌمكن مالحظة ذل  من خالل الضوء المترطع الذي ٌنترل بعد تل  الفتر، البمنٌة الرصٌر، نلى ضوء 

 مستمر للداللة على جاهبٌة الجهاب للتسجٌل .

حظة ا داء ونراو، التسجٌل وعدم اشفراط فً هذو نعاد، مشاهد، بعا اللرطات المصور،  جل مال -6

اشعاد،  نها ٌمكن  ن تهبط اشٌراع عند العاملٌن والفنٌٌن والفنانٌن وبنف  الوقت فان هذو اشعاد، ٌمكن 

 ن تنرذ المخرا وفرٌل اشنتاا  نها قد تكشؾ عن خطأ معٌن فً التصوٌر ٌمكن تفادٌه فً هذو اشثناء 

اد، تصوٌر المشهد  و اللرطة فً مرحلة الحرة بعد  ن نكتشؾ ذل  فً مرحلة المونتاا وبالتالً تجنب نع

 ( . 29 - 4الحظ الشكل )  يوما تكلفه من تكالٌؾ ننتاجٌة نضافٌة 

 
 أعادة مشاهدة اللقطات   19 - 4  الشكل 
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 البداٌات األولى لعملٌة التسجٌل الصوتً. عن : تكلم 3س

 .ً المغناطٌسٌة ، اذكرها مع الشرحوجد عدة أنواع من أشرطة التسجٌل الصوت: ت 1س

 : ما طرائق وأسالٌب التسجٌل الصوتً؟ 1س

 : كٌف تتم عملٌة تسجٌل الصوت؟ وما الخطوات التً تمر بها هذه العملٌة؟ 4س

 : وضح العالقة بٌن الصوت والصورة. 5س

 ونً واإلنتاج اإلذاعً؟: كٌف ٌتم تسجٌل الصوت فً اإلنتاج التلفزٌ 6س

 .: اذكر مع الشرح  أهم أنظمة التسجٌل ذات الصٌغة التناظرٌة 7س

    ؟ : مما تتألف أنظمة التسجٌل الرقمٌة 8س

 : ما الخصائص التً ٌتسم بها مسجل الشرٌط الصوتً الرقمً؟ 9س

فً تسجٌل الصوت  DVDوالقرص الرقمً   CD: وضح أهمٌة استخدام القرص المدمج  30س

 الصورة.و

 : ما أهمٌة عملٌة التسجٌل الصوري فً اإلنتاج التلفزٌونً؟ 33س

 : ما هً أهم مستلزمات ومراحل عملٌة التسجٌل الصوري؟ 31س

 : اشرح أنظمة الخزن والتسجٌل بوساطة األقراص. 31س

 ؟ : ما المقصود باألنظمة الخطٌة والالخطٌة 34س

  عددها مع الشرح.  تناظرٌة،التوجد أنواع من أجهزة التسجٌل المرئً  :35س

 ما أهم األنظمة المستخدمة فً أجهزة التسجٌل المرئً الرقمٌة؟ :36س

 .التسجٌل والخزن  : اذكر أنواع األقراص الحاسوبٌة المعتمدة ف37ًس

 : ما المقصود بالضغط الصوري واالنضغاط وٌر القابل للفقدان ؟38س

 اشرح عملٌة تسجٌل الشرٌط الصوري . :39س

 اذكر مع الشرح أهم أنظمة التصحٌح . :10س

 : ما الفرق بٌن نظام التسجٌل الرقمً والتناظري؟13س

 : ما األوراض من  استخدام التسجٌل الصوري؟11س

 ما الخطوات التً ٌنبغً لمسجل الشرٌط الصوري أن ٌنتب  لها ؟ :11س
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 الفصل الخامس

 اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونً
 

 

  األهداف  

 واكتساب الطالب المهارة لتعلم كٌفٌة إعداد المادة  إلى معرفةٌهدف هذا الفصل :  هدف العامال

 اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وتحلٌل نماذج مختلفة من اإلنتاج اإلذاعً والتلفزٌونً.  
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 والتلفزٌونً اإلنتاج اإلذاعًمدخل إلى 

البنرام  حتنى تصنبح قابلنة  سنا  النذي ترنوم علٌنه عملٌنة تنفٌنذوالتلفبٌونً ا  تعد عملٌة اشنتاا اشذاعً

تتكننون منن مجموعننة مننن الخطننوات التننً تننؤدي نلننى  للعنرا الجمنناهٌري وهننً عملٌننة متكاملننة الحلرننات

( تكننّون فننً مجموعهننا )منناد،  و برنامجنناً ( نذاعٌنناً  و  مربٌنناً تحوٌننل الفكننر، نلننى منناد، مسننّجلة ) صننوتٌاً و

تعتمند علنى الصنوت فنً اشنتناا اشذاعنً وعلنى الصنوت والصنور، فنً اشنتناا  وهذو العملٌنة .تلفبٌونٌا

التلفبٌونً. واشنتاا اشذاعً والتلفبٌونً مهنة ٌرع على عاترها صناعة العمل الفنً من خالل فرٌل عمل 

اً ثرافٌناً ورابحنة اقتصنادٌ مهمنةمتكامل قواعدو ا ساسٌة )الكاتبي المذٌعي المنت ي المخرا( وهً صنناعًة 

 نذا عرفنا كٌؾ ننت  وماذا ننت  وكٌؾ ٌجب  ن ٌوظؾ هذا اشنتاا وٌتم توبٌعه.

هو مجموعة الخطوات التنً تنؤدي نلنى تحوٌنل فكنر، معٌننة نلنى مناد، مسنجلة تكنون فنً  اإلنتاج اإلذاعً

  مجموعها برنامجا نذاعٌا متكامال.

 الفكنر،ن منع المعندات منن  جنل تحوٌنل ٌتفاعنل فٌهنا العناملوفنٌنة  ندارٌنة عملٌنة هنو: اإلنتااج التلفزٌاونً

بهندؾ توصنٌلها نلنى المشناهدٌن  فننً قالنب فنً بعند  ن توضنعبرنام  تلفبٌنونً  نلى علمٌة  و ننسانٌة ()

باسنتخدام  جهنب، خاصنة باشنتناا التلفبٌنونً وبإشنراؾ وتنفٌنذ فرٌنل عبر الرنوات ا رضٌة  و الفضابٌة 

عدٌنند، فننً مجنناالت اشدار،  خبننراتخننالل تعنناون  عمننل متخصننح للرٌننام بهننذو المهمننة وننجاحهننا مننن

والهندسة اشذاعٌة والتصوٌر والصوت وفنون اشضناء، والندٌكور وا بٌناء والمتابعة والتروٌم والتخطٌط 

   . فً ظل توفر اشمكانات المادٌة وضمن نطار عام للنتاا والماكٌاا والتمثٌل والمؤثرات والتسوٌل

 :تنرسم ندار، اشنتاا نلى فزٌونًوالتل إدارة اإلنتاج اإلذاعً

هو المعنً با مور اشستراتٌجٌة فرنط  :Executive Producer ) المنتج المنفذ ( المنتج التنفٌذي -3

 . ته متابعة عملٌة اشنتاا الٌومٌةوالتوبٌعي ولٌ  من وظٌف  يي والتموٌلر مراحل ننتاا الفٌلممثل تطو

هنو المشنرؾ المباشنر علنى عملٌنة اشنتناا والنذي ٌتنولى : Production Managerمدٌر اإلنتاج  -1

ومراقبة المٌبانٌة واششراؾ المٌدانً على موقع التصوٌر  وتفعٌلها الخاصة باشنتاا وضع الخطة العملٌة

ونعنداد الترنارٌر الفنٌنة و التأكد من توفر كل ا دوات الضرورٌة ومتابعة  ٌام اشنتاا الخاصة بالتصنوٌر 

وتننذهب ترننارٌر منندٌر  السننالمة المهنٌننة العامننة. ن وتنمٌننة مهنناراتهمي وتننأمٌن مسننتلبماتوندار، المرؤوسننٌ

 اشنتاا مباشر، نلى المنت  . 

هنو منندوب ندار، اشنتناا فنً متابعنة الفنٌلم  و المسلسنل : Producer Associateالمنتج المساعد  -1

 التنفٌذي.والمنت   الذي ٌتم ننتاجه فً ا ستودٌو وٌعد حلرة الوصل بٌن مدٌر اشنتاا

ول عنننن الحسنننابات وكنننل منننا ٌتعلنننل ؤهنننو المسننن :Production Accountantمحاساااب اإلنتااااج   -4

 بالناحٌة المالٌة ي مثل الفواتٌر الخاصة بالمصروفات والترارٌر المالٌة ودفع النرود للعاملٌن فً الفٌلم .

ل اشنتاا بندون استمرار عم مهامهم متنوعة لؽرا: Production Assistantsمساعدو اإلنتاج  -5

مناهٌر فنً ي مثل نحضار كل منا تحتاجنه اشدار،  ثنناء التصنوٌر والسنٌطر، علنى الجوبدون مشاكل توقؾ

. وقند ٌنتم تعٌنٌن  كثنر منن مسناعد لكنل منن مندٌر اشنتناا  مواقع التصوٌر الخارجٌةي وؼٌرهنا منن  عمنال

 والمخرا لتنفٌذ االحتٌاجات الخاصة بالتصوٌر.
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  نتاج اإلذاعًاإل عناصر

اشذاعننة ي وبمننا  ن شننهد اشنتنناا اشذاعننً تطننوراً ملحوظننا فننً الترنٌننات اشعالمٌننة فننً الشننكل والمضننمون

 المسموعة

 ن ٌحمنل هنذا الصنوت مضنامٌن  اشذاعنً تعتمد  ساسناً علنى الصنوت لنذل  ٌجنب علنى منن ٌرنوم بالعمنل

بالوضنوح واالختصنار والدقنة فنً انترناء رسالته اشعالمٌة مع مراعنا،  ن المناد، المذاعنة ٌجنب  ن تتسنم 

   :اإلذاعً تتكون من العناصر ايتٌةوعملٌة اإلنتاج . الكلمات المعبر، عن المضمون

ٌعد العنصر البشري عامالً مهمناً فنً اشنتناا اشذاعنً منن خنالل منا ٌعنرؾ بفرٌنل  :العناصر البشرٌة -أ

 : الربٌسة اآلتٌة ٌتكون من العناصر الذي Teamworkالعمل 

شذاعننً نلننى منناد، حوارٌننة  و اختٌننار فكننر، البرنننام  وتحوٌننل النننح االننذي ٌرننوم ب : هننو الكاتننبالمعاد -3

 . سردٌة

الذي ٌردم البرام   و ٌروم برنراء، النشنرات اشخبارٌنة وٌختلنؾ  المذٌع(هو الشخح ): مقدم البرنامج2- 

منن الصنفات اشذاعٌة توفر العدٌد  تخصصه حسب الماد، المردمة. وٌتطلب العمل فً مجال تردٌم البرام 

 - سننرعة االسننتجابة للتعلٌمننات - الرنندر، علننى التعبٌننر - : ) كفنناء، الصننوتو الخصننابح الشخصننٌة مثننل

 .ماٌكروفون و نجاد، التعامل معه (المعرفة بخصابح ال -الردر، على تؽٌٌر نمط ا داء  - سرعة البدٌهة

ر تمثٌلنً مكتنوب.  ي ترسنٌم الفكنر، نلنى مسنامع صنوتٌة مهمته تحوٌل الفكر، نلنى حنوا: كاتب الحوار -1

 ممثلة تعبر عن الفكر، من خالل الشخصٌات التً ٌجسدها الممثلون.

مهمته ضبط الصوت والتحكم فً عملٌات ندخال المؤثرات الصوتٌة والموسٌرى فً  :مهندس الصوت -4

  .البرنام 

اشذاعة ال تحتاا جمٌعها لوجود مخرا كما هو هو ربٌ  الفرٌل وقابد العمل نال  ن برام   :المخرج -5

  .را على برام  المنوعات و الدراماالحال فً برام  التلفبٌون. وٌرتصر تواجد المخ

الهندسة اشذاعٌة هً الجانب الفنً المتصل بترنٌات ا جهنب، ووظابفهنا فنً نرنل   :العناصر الهندسٌة -ب

بالت اننننات بأنواعهنننا والتركٌبنننات الكهربابٌنننة والكنننوتشنننمل ا سنننتودٌو ومحتوٌاتنننه والماٌكروفو الصنننوت

والسماعات وؼٌرها ي وبالتالً فإن نجاح عملٌة اشنتاا اشذاعً تتوقؾ علنى حسنن العالقنة بنٌن الرنابمٌن 

 (. 1- 5ٌن بالبرام . الحظ الشكل )على الهندسة اشذاعٌة والعامل

 
 أجهزة نقل الصوت فً ورفة السٌطرة   3 - 5 الشكل 
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الكلمة  وتشمل الكلمة المنطوقة والموسٌرى والمؤثرات الصوتٌة بأنواعها. :عناصر الصوتٌةال -جـ 

المنطوقة هً العنصر ا ول فً العمل اشذاعً و ن هذو الكلمة تردم فً  شكال مختلفة من حدٌث وحوار 

ذاعة هً . نن مصادر الصوت فً اشات الصوتٌة وبالموسٌرى التعبٌرٌةومرابلة ودراما مصحوبة بالمؤثر

الشرابط المسجلة وا سطوانات والموسٌرى والمؤثرات الصوتٌة بجانب الكالم المباشر على الهواء الذي 

     وٌمكن نجمال العناصر الصوتٌة كما ٌـأتً:  (2-5. الحظ الشكل )ٌأتً على لسان المذٌع  و مردم البرنام 

  
 العناصر الصوتٌة 1-5الشكل 

لكل صوت طبٌعته الخاصة وٌجب على المذٌع  ن ٌعرؾ ذل  جٌداً  نذ  ن قراء،  :( الصوت البشري3

النشر، اشخبارٌة تختلؾ عن قراء، البٌان العسكري كما تختلؾ عن تردٌم سهر، منوعات  و برنام  دٌنً 

  و نعالن. 

ة تجارٌنة كما  ن نوع المحطة اشذاعٌة تحتم على المذٌع  و المتحدث  ن ٌعرؾ  سلوبها سواء كانت محط

 و شبابٌة  و موسٌرٌة  و دٌنٌة.  ن لكل محطة نذاعٌة  سنلوبها الخناح فنً ا داء اشذاعنً النذي هنو فنن 

نن الصوت الطبٌعنً البعٌند عنن التكلٌنؾ ٌجنذب  اشلراء الصوتً المناسب لكل نوعٌة من المواد اشذاعٌة.

لنح  و البرنام  تساعدو فً تنوٌنع المستمع و ن ثرافة المذٌع وحسن تصرفه ومعرفته الكاملة بمضمون ا

طبرنات صننوته بمننا تناسننب وطبٌعنة النننح و ن ٌكننون نخننراا الكلمننات منن الفننم سننلٌماً و ن تكننون فرننرات 

اشلرنناء وموسننٌرى الكننالم التننً تصننل نلننى  ذن المسننتمع  روعننةالجمننل مرسننمة ترسننٌماً طبٌعٌنناً حتننى تظهننر 

  فٌتذوقها وٌفهمها وٌستمتع بها.

اً فً ننتاا المواد اشذاعٌة وتضفً على البرنام  اشذاعنً قٌمنة همالموسٌرى دوراً م تلعب :الموسٌقى (1

فنٌة ونفسٌة وجمالٌة نذ تتفاعل هذو الرٌم مع بعضها البعا لتعطً فً النهاٌة برنامجناً متكنامالً لنه قٌمتنه 

من معدات وآالت و جهنب، ( تتمثل فً الترنٌة العالٌة فً فن الموسٌرى التً تنبعث الفنٌةاشذاعٌة. فالرٌمة )

( تتمثل فنً قندر، الموسنٌرى علنى ندخنال البهجنة والسنرور فنً  النفسٌةموسٌرٌة عالٌة الجود، ي والرٌمة ) 

( فتتمثنل فنً الموسنٌرى المصناحبة للننح اشذاعنً التنً تجعنل مننه  الجمالٌنةنف  المستمع ي  ما الرٌمة ) 

 : الموسٌقى ومن أهم استخداماتا  .لوحة فنٌة متكاملة لها تأثٌرها فً الوجدان واشحس

تستخدم كلحن ممٌب للبرام  سواء كانت درامٌة  و ؼٌر درامٌة ي فالموسٌرى التً تعبر عن قصة حنب  - 

تختلؾ عن التً تعبر عن قصة بولٌسٌة  و فكاهٌة  و درامٌة ي كما تستخدم الموسٌرى كمردمة  و افتتاحٌة 

  و خاتمة للبرام  اشذاعٌة المختلفة. 

 و  حننداث  تسننتخدم فننً خلفٌننة المنناد، المذاعننة فتسننجل الموسننٌرى الهادبننة فننً خلفٌننة الحننوار العنناطفً -ب

ي كما تستخدم فً نبراب الفكر،  و الموقؾ فنً الننح اشذاعنً وٌمكنن اسنتخدام ووقابع قصة حب.. وهكذا

 العواصؾ.  صوات الموسٌرى  حداث البمان والمكان كأصوات البحر  و العصافٌر  و الطابرات  و

جـ تستخدم الصرخة  و الضربة الموسٌرٌة وؼالباً ما تكون قصٌر، وموجب، لجذب االنتباو  و للتعبٌر عنن 

 هول المفاجأ، التً ٌحتوٌها النح اشذاعً.
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ي نثنار، جنذب انتبناو المسنتمعي نضنافة جنو منن السنرور والبهجنة:  وإن استخدامات الموسٌقى تهدف إلاى

تثبٌت البرنام  ي ستمع وخلل صور، ذهنٌة لطبٌعة الموضوع  و الماد، اشذاعٌةنثار، خٌال الم  العواطؾ 

 فً ذهن المستمع فٌتعرؾ علٌه عندما ٌستمع نلى المردمة الموسٌرٌة.

 

 

 :تخدم  داء كثٌر من ا ؼراا منهاتس المؤثرات الصوتٌة: (1

 وصؾ حندث  و مكنان  و بمنان - تحدٌد الوقت -االنترال من مكان نلى مكان آخر  -الداللة على المكان  

 .شار، نلى دخول الشخصٌات وخروجهااش -توفٌر الجو النفسً المطلوب  -

صنور، ذهنٌنة معٌننة تعمنل علنى اسنتدعاء (  أو حٌاة ماؤثرات طبٌعٌاةوالمؤثرات الصوتٌة نوعان همنا ) 

شذاعً مثل صنوت ٌسجل داخل ا ستودٌو  ثناء تسجٌل العمل اي هذا النوع من المؤثرات لمخٌلة المستمع

خطوات شخح ٌسٌر على ا را  و ٌصعد السنلم  و ٌؽلنل البناب وٌفتحنه  و تسنجٌل منن موقنع الحندث 

(تتمثننل فننً  مااؤثرات صااناعٌةو)  .نفسننه عننند نجننراء تحرٌننل نذاعننً مننثال عننن حننادث وقننع فننً الطرٌننل

 و  ا صننوات الصننادر، مننن مصننادر ؼٌننر طبٌعٌننة كننرنٌن جننر  التلٌفننون  و صننوت طننابر  و موسننٌرى

 ا صوات التً تصدر عن اآلالت وا جهب،. 

وتستخدم هذو ا صوات التً تنبعث من  جهب، التسجٌل  ثناء تسنجٌل التمثٌلٌنات وؼٌرهنا. وهننا   جهنب، 

تصدر عنها  صوات الرٌاح وا عاصٌر وا مطار وصوت العصنافٌر والحٌواننات. والهندؾ منن ذلن   ن 

ؾ الدرامً  و ؼٌرو  ثناء عمله  مام المٌكرفون حتى ٌندم  فً ٌعٌ  الممثل الجو الطبٌعً الخاح بالموق

  الدور الذي ٌؤدٌه.

 :الصوتٌة فً البرامج اإلذاعٌة أربع وظائف هً وللمؤثرات

 تحدٌد  البمان  كصوت الدٌ  مثالً ٌحدد  ننا فً ساعة الفجر  و قرب الفجر وطلوع النهار. -1

 سٌار،.تحدٌد المكان كصوت البحر  و الطابر، وال -2

 اشٌحاء بالواقع. -3

تدعٌم الصراع وتعمٌل  ثرو كصوت النرٌح والعاصنفة العاتٌنة والبحنر الهناب  والرعند وركناب نحندى  -4

 السفن وهم ٌراومون الموت عند ؼرل السفٌنة مثالً.

 

 ذاعًاإل برنامجال مراحل إنتاج

تالؾ نوعٌة الجمهور المستهدؾ. تختلؾ خطوات ننتاا البرام  فً اشذاعة باختالؾ طبٌعة البرنام  واخ

لكننن ٌمكننن تحدٌنند المراحننل التننً ٌنبؽننً  ن 

كمننا فننً تمننر بهننا عملٌننة  ننتنناا البرنننام  

 (3-5الشكل )

 اشذاعً باآلتً:

 

 

 

 

 

 مراحل انتاج البرامج 1-5الشكل                                                   



 92 

 

 Assignment  تحدٌد المهمات :أوالن 

الجمهور المستهدؾ وا سالٌب وا شكال التً تردم بها البنرام ي دراسة و هداؾا تحدٌد المهمات ٌرصد ب

وماا هاً ؟ مااذا ٌرٌاد الجمهاورمن خالل دراسنة ول عدداً من ا سبلة الربٌسة والفرعٌة ؤو ن ٌضع المس

هنا تحرٌنل لألهنداؾ التً ٌكنون فنً نجابت ؟وماذا ترٌد الوسٌلة اإلعالمٌة قول  لهذا الجمهور؟ احتٌاجات  

وبدون هذو اشجابة ٌصعب تردٌر نمكانٌات النجاح وٌعنً ذل   ن البرنام  لم ٌكنن معنداً نعنداداً جٌنداً ولنم 

ٌننتم تحدٌنند نطاراتننه المطلوبننة والتننناؼم بننٌن حلراتننه و جبابننه كننأن ٌختننل البرنننام  فننً التكامننل بننٌن المنناد، 

وتٌة  و عنندم الدقننة فننً اختٌننار المنناد، اشذاعٌننة وفننل المذاعننة وبننٌن النننرالت الموسننٌرٌة  و المننؤثرات الصنن

الهنندؾ كننأن ٌكننون البرنننام  تعلٌمٌنناً مننثالً وكثننرت فٌننه المنناد، ؼٌننر التعلٌمٌننة والبنند مننن الدقننة فننً تحدٌنند 

ي ثنم ٌنتم  و علنى الكاتنب الفكنر، وٌعرضنها علنى المخنرا لنذل  ٌرنوم المننت  بتحدٌند المهمنات وا هنداؾ.

وتحدٌند المٌبانٌنة  كٌن وتحدٌند وكناالت اشعنالن والمحطنات المرصنود، للتعناونالمشنار التفاهم ا ولً مع

 التردٌرٌة. 

 Preparation اإلعداد   :ثانٌان 

ٌّناشعداد ٌرصد ب  نعنداد فكنر،  وتشنمل هنذو المرحلنة تكلٌنؾ الكاتنب اختٌار الفكر، المناسبة لموضوع معن

وفنل  ( 4-5الحنظ الشنكل ) ر فرٌل العمنلتٌاوٌتم حجب ا ستودٌو ومراجعة النح اشذاعً واخالبرنام  

  :الخطوات اآلتٌة

 

 خطوات االعداد االذاعً 4-5الشكل 

و سلوبه المرترح علنى  ٌروم الكاتب اشذاعً بصٌاؼة الفكر، وفل نوع البرنام  :Briefingاإلٌجاز   .1 

ول ذلن  لتحدٌند التوافنل ي وثابرً ي درامً (ي نذ ٌتم التفاهم وتبادل النر ي حنشكل ) حواري مناقشة ي سرد

 بٌن المكتوب والهدؾ.

ٌحندد المننت  ) بالتفناهم منع المخنرا ( الفتنر، البمنٌنة المطلوبنة لتنفٌنذ  :Booking األساتودٌو . حجاز1

البرنام  فٌجري االتصاالت لحجب  وقات للتسجٌل فً ا ستودٌو المناسبي مثالً : البرننام  النذي ٌرتنرب 

حجب ساعة با ستودٌوي بٌنما التمثٌلٌة ومندتها نصنؾ سناعة تحتناا نلنى  ( دقٌرة ٌحتاا نلى15بمنه من )

 ساعتٌن  و  كثر وقد ٌتم حجب  وقات  خرى شنجاب بعا المواد المطلوبة كالموسٌرى والمؤثرات. 

بعد  ن ٌنتهً الكاتنب منن مهمتنه ا ساسنٌة وهنً كتابنة الننح ٌنتم   Script Editing:. تحرٌر النص1

 :ٌروم باآلتً تسلٌمه للمخرا الذي

دراسته وتحدٌد فرراته و هدافه وتحدٌد الصور الذهنٌة المطلوب نبرابها شثار، خٌال المستمعٌن  .3

 .وٌتم التفاهم فً ذل  مع الكاتب شحداث التطابل فً الهدؾ والرؤٌة



 93 

 .ي بداٌتها ونهاٌتهاتحدٌد الحلرات .1

 تنندرا والتالشننً وتحدٌنندتحدٌنند المصننطلحات الفنٌننة والنننرالت كالنندخول والخننروا والرطننع وال .1

 . المؤثرات والموسٌرى

المطلوبننة بننٌن ا سننطر لتسننجٌل  وبعنند ننجنناب ذلنن  كلننه ٌننتم نحالتننه نلننى الطباعننة مننع تحدٌنند المسننافات

 .المالحظات ي وبعد ذل  ٌتم توبٌعه على المشاركٌن

مل علنى وفنل ٌعمل المخرا بعد دراسة النح دراسة وافٌة على اختٌار فرٌل الع: فرٌق العمل . اختٌار4

 اآلتً:

ا داء المطلوب ( مع مالحظة الرندر، علنى تنوٌنع الصنوت  - ا صوات المناسبة  -ا حداث  -) ا دوار  

 تجربة )بروفة(  و  كثر حتى ٌتم االقتناع وٌجري المخرا لفرٌل العمل نذا تم نسناد دورٌن لممثل واحد ي

  .ةا داء وٌتم تحدٌد المواعٌد المناسبة للبداٌ بسالمة

كمنا فنً  ٌشتمل التدرٌب على عدد منن الخطنوات الالبمنة شنتناا البرننام :Rehearsa   التدرٌبثالثان: 

 : وهذه الخطوات على النحو ايتً (5-5الشكل )

  
 التدرٌب على برامج االنتاج االذاعً  5-5الشكل 

هنب، وٌخصنح لنذل  ٌتم ذل  فً مكان خاح ؼٌر ا ستودٌو وبندون ا ج :التدرٌب على قراءة النص1.

وقت محدد ٌتناسب مع حجم البرنام  وٌكون التدرٌب بإشراؾ المخرا الذي ٌراجع مع المشاركٌن النح 

وا دوار وٌثٌر معهم حواراً ومناقشات حول مالحظاتهم بحٌث ٌؤدي ذل  نلى اشلمنام الكامنل بالمضنمون 

 :ءة والتدرٌب ٌتمالمراجعة والقرا وفً هذه وا هداؾ ونحداث الت لؾ بٌن العاملٌن.

 .حساب ا وقات بالدقٌرة لكل موقؾ  و فاصل •

 تحدٌد مواقؾ الرو، والضعؾ. •

 .االتفال على اششارات وتنفٌذ التعلٌمات •

ٌدعو المخرا المشاركٌن نلى المرحلنة الثانٌنة منن التندرٌب وتكنون هنذو   :التدرٌب على الماٌكروفون 2.

مكانٌات الفنٌنة المطلوبنة بحٌنث تجنري بروفنة كاملنة منع المر، داخل ا ستودٌو وبوجود كل ا جهب، واش

الموسننٌرى والمننؤثرات الصننوتٌة لضننبط العمننل وتحدٌنند المالحظننات وٌننتم التفنناهم فننً ذلنن  مننع مهننند  

  الصوت.

التنً ٌتواصنل فٌهنا العمنل دون انرطناع منع نعناد،  بالبروفاة النهائٌاة هو المعنروؾ : التدرٌب الشامل3. 

علنى  ن ٌنتم نعناد، (  المضمون والتوافاق الصاوتً والزمناً ) : تم التركٌب علىالبدء من بداٌة النح وٌ

التدرٌب عند اللبوم لبعا المواقؾ لتنفٌذ التعلٌمات بدقة وفنً التندرٌب الشنامل قند ٌحضنر وٌشنار  فٌنه 

 كل من له عالقة باشنتاا مثل المنت  والممول ووكاالت اشعالن.
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( للبرننام  دوراً مهمناً منن المخنرا  التساجٌل النهاائًاء  ي ) ٌتطلنب ا د :Performance األداء . 4

للتهٌبة التامة لتنفٌذ البرنام  فهنو ٌحضنر نلنى ا سنتودٌو مبكنراً قبنل الجمٌنع وٌتفرند المتطلبنات والمعندات 

والتأكد من سالمتها وكفاءتها وٌراجنع الماٌكروفوننات وعنددها و نواعهنا وتجهٌبهنا فنً  ماكنهنا بصنحبة 

ت وٌتفل على اششارات خالل التنفٌذ وٌستربل المشاركٌن وٌنظم دخنولهم و مناكن تواجندهم مهند  الصو

اشضاء، وكل العاملٌن فً منواقعهم. الصوت و ولًؤوا وقات المحدد، كما ٌتفل مع مساعد المخرا ومس

  وبذل  تتم مراحل اشعداد واشنتاا والتنفٌذ لٌصبح البرنام  جاهباً للذاعة.

 نتاجالمو :رابعان 

عملٌة المونتاا  هم مراحل اشنتاا وخاتمتها التً تبٌن اشنتناا وتردمنه بالصنور، ا فضنل فهنً الصنور، 

 النهابٌة للعمل الفنً سواء فً الرادٌو  و التلفبٌون  و السٌنما . 

 اإلذاعٌة البرامج أنواع

 : هناك ثالث طرق لتقسٌم وتصنٌف المواد اإلذاعٌة فً الرادٌو وهً

ٌرصد بالمحتوى الماد، اشذاعٌة و المعلومات التً ٌردمها البرنام . و ٌمكن ترسٌم : حتوىحسب الم -3

 االقتصادٌة ي المنوعات ي  السٌاسٌةي  الدٌنٌةي  ) البرام  اشخبارٌة ي الثرافٌة البرام  نلى ا نواع اآلتٌة :

 (. الرٌاضٌة ي العلمٌة ي

 : اشذاعٌة حسب الشكل  و الرالب الذي تتخذو نلىٌمكن ترسٌم الماد،   :القالب أو حسب الشكل -1

ي مننوجب ا نبناء ي المرابلننة اشذاعٌنة ي التحرٌننل اشذاعنً ي البرنننام  الوثنابرً ي المجلننة  ) الحندٌث المباشنر

 البرنام  وهً : قالب  و شكل اشذاعٌة ي  ا ؼنٌة ي اشعالن ي الدراما (. وهنا  عوامل تتحكم فً تحدٌد

المٌبانٌنة  -الجمهنور المسنتهدؾ  - الوقنت المخصنح للبرننام  - حجنم المناد، المتاحنة -  ) فكر، البرنام

 .المخصصة للبرنام  ( 

هذا الترسٌم ٌتجه نلى نوعٌة الجمهور الذي نستهدؾ الوصنول نلٌنه بعٌندا  :حسب الجمهور المستهدف -1

 المنر ، -  الشنباب  -طفال برام  ا : ) ي مثل دمه  و الشكل الذي ٌعرا من خاللهعن المحتوى الذي نر

وصنؾ العسكرٌٌن (. وعنندما نرنول برننام   طفنال فهنذا لنٌ  شنكال نذاعٌنا بنل هنو  -الفالحٌن -العمال  -

 .للجمهور الذي ٌستهدفه البرنام 

 اإلذاعٌة النصوص

فً اشذاعة ٌسمى ) نح ( وفً التلفبٌون ) سنٌنارٌو (. فنً هنذو المرحلنة   النص األدبً ) األولً (: -3

ٌبد  المعد بكتابة الحلرة  و الماد، التً سٌستمع نلٌها الجمهور من خالل اشذاعنة. نذا كاننت هننا   صنوات 

 خرى ؼٌر المذٌع والمذٌعة فٌجب تحدٌد  ماكنها ومند، كنل منهنا.  منا بالنسنبة لبنرام  اللرناء والنندو، التنً 

وعند كتابة النص لحوار فً الحلرة. تعتمد على حدٌث الضٌوؾ فٌروم المعد بكتابة ما الذي سٌدور حوله ا

 ٌجب مراعاة ايتً:

 .اعتماد اللؽة  و اللهجة المربولة والمناسبة للمستمع وحسب ثرافة الجمهور 

 .االبتعاد عن ا لفاظ والمفردات والمصطلحات ؼٌر المفهومة لدى الجمهور 

 .اعتماد الكتابة المختصر، التً توصل المعنى كامال بأقل الكلمات 

 الجمل الرصٌر، واالبتعاد عن الجمل الطوٌلة. استخدام 

 .الترلٌل من استخدام الجمل االعتراضٌة 

 .تحاشً ا خطاء اشمالبٌة ي والنحوٌة عند الكتابة باللؽة الفصحى 
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لٌنة ٌهو تحوٌر الماد، العلمٌة من هٌبتها ا ساسٌة كماد، مرروء، نلى ماد، حوارٌنة  و تمث: النص الفنً -1

منننع الترٌننند بجنننوهر ومحتنننوى المننناد، العلمٌنننة ا ساسنننٌة وٌرنننوم بهنننذا العمنننل كتننناب   و  سنننبلة ونجابنننات

 متخصصون.

 : لكً ٌكون النص الفنً جٌدا ٌجب أن ٌراعى فٌ  ما ٌأتً:معاٌٌر النص الفنً

 .ؽة العربٌة الفصحىل ن ٌكون مكتوبا بال (1

 سلسلة ومترابطة وؼٌر مفككة.ت ن تكون فرراته م (2

 .لٌ  فٌه ؼموا ومطابرا للماد، العلمٌة ن ٌكون الؽرا منه واضحا و (3

  ن تكون مدته البمنٌة تكفً للوصول للهدؾ المطلوب من هذا النح. (4

 .وٌكون معدا لهذا ا سا   ن ٌراعى فٌه  نه نح فنً سمعً (5

 لٌة.ٌالتمث – المرابلة  و الحوار -الحدٌث المباشر  و اشلراء  :أشكال النصوص الفنٌة السمعٌة

الذي ٌحتوي على عناصنر و مكوننات (  Script )ٌسمى النح النهابً بالسكرٌبت  النص النهائً : -1

سواء الكلمة  و الموسنٌرى  و المنؤثر الصنوتً ي و تنوبع هنذو العناصنر وفرنا لتصنور معند كافة البرنام  

المخصنح لكنل عنصنر وٌنتم كتابنة  كثنر منن نسنخة  البرنام  و مخرجه. وٌوضنح فنً السنكربت الوقنت

ماا  ٌراعاى الساكربت وعناد كتاباة تسلم نلى مردم البرنام  ومهند  الصوت والمخنرا. سكربت للبرنام 

  :ٌأتً

 ٌكتب السكربت على عدد من ا ورال و ٌوضح فً الصفحة ا ولى : -1

 اسم مردم البرنام  و المخرا  -تارٌخ نذاعة البرنام    - اسم البرنام    -اسم اشذاعة 

ي رقام المقطاعا ولنى  حرنلٌكتنب فنً ال لحرنولحة نلنى عندد منن افً الصفحات ا خرى ترسم كل صف -1

و  اسام القاائم باالمقطعالثانٌة ٌكتنب  الحرل وفً  .حٌث ٌتم ترسٌم البرنام  نلى عدد من المراطع الصوتٌة

هو من سٌذٌع كلمات المرطع من داخل ا ستودٌوي و فً حالة ما نذا كان هنا  مردمان  و  كثر للبرنام ي 

الثالثننة توضننح  الحرننلهم نسننخة مننن السننكربت موضننحا فٌننه دورو و  دوار اآلخننرٌن. وفننً ٌسننتلم كننل مننن

و تحدد فٌهنا المرطوعنة  و تحدد أمام كل مقطع أرقام الشرائطي النقالت الموسٌقٌة المطلوبة فً البرنامج

أو  المااؤثرات الصااوتٌةالرابعننة توضننح  الحرننل فننً و الموسننٌرٌة  و ا ؼنٌننة المطلوبننة لتنفٌننذ البرنننام .

النذي تسنتؽرقه نذاعنة كنل مرطنع الوقات الخامسنة ٌوضنح  الحرنلوفنً  المطلوبة فً البرننام . التسجٌالت

صننوتً بمننا فٌننه الكلمننات المسننجلة مننن ا سننتودٌو و الموسننٌرى المصنناحبة و المننؤثرات و التسننجٌالت 

النذي  نحصنل علنى نجمنالً الوقنت الحرنل المطلوبة. و بتجمٌنع عندد الندقابل المخصصنة لكنل مرطنع فنً 

 :(1-5) كما موضح فً الجدول  ٌشؽله البرنام  اشذاعً.
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رقم 

 المقطع
القائم 

 بالمقطع
 الموسٌقى

المؤثرات 

أو 

 التسجٌالت
 مالحظات النص الوقت

 محمد 1
اسطوانة 

 خلفٌة
- 

30 

 ثانٌة

إذاعة البرنامج العام تحٌٌكم 

 وتقدم
 

  سهرات عراقٌة ثانٌة 1 - - منى 2

 محمد 3
وانة اسط

16 
- 

35 

 ثانٌة

سهرات عراقٌة برنامج 

أسبوعً نصحبكم فٌ  لواحدة 

من محافظات العراق لنتعرف 

معا على عادات وتقالٌد 

 االحتفاالت الشعبٌة فٌها.

 

  منى 4

  1شرط 

لقاء مع 

مدٌر 

الثقافة 

 فً بابل

10 

 ثانٌة

فً بداٌة زٌارتنا لمحافظة بابل 

نستضٌف األستاذ ..... مدٌر 

بابل لٌحدثنا عن  الثقافة فً

 الفن الشعبً فً المحافظة.

 

 ٌوضح تقسٌم الصفحة الداخلٌة من السكربت 3-5 جدول 

 كتابة النصوص اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة

التلفبٌنونً وٌشنتل  واشنتناا اً فً عملٌة اشنتناا اشذاعنًهمٌمثل عنصراً م فن الكتابة للذاعة والتلفبٌون

فن اشعالم ولذل  ٌتطلب هذا الفن  ة الوسٌلة اشعالمٌة فهو جبء منوسماته من طبٌع هذا الفن خصابصه

 دراسة خصابح ومرومات الفن اشعالمً مكتوباً  و مسموعاً  و مربٌاً للرٌام بدورو الوظٌفً.

ي ثم قلماً وٌخط بٌدو فكر، على الورل من الكاتب نن ٌمس  الكتابة للذاعة والتلفبٌون هً كل ماد، تحتاا

  هدافها.  و  نواعها و  شكال البرام ٌصوؼها وفل 

 اعة والتلٌفزٌونالكاتب لإلذ

عنصراً ربٌساً من  بوصفهٌعد كاتب اشذاعة والتلٌفبٌون الركٌب، ا ساسٌة لفن الكتابة للذاعة والتلفبٌون 

 عناصر عملٌة اشنتاا. وهو الشخح الذي ٌروم بعملٌة الكتابة للنح اشذاعً  و نعداد النح اشذاعً  و

ي والكاتب اشذاعً فنان متعندد ن  شكال الفنون اشذاعٌةالمحرر لألخبار  و الكاتب الدرامً  و  ي شكل م

هنً الكٌفٌنة التنً تظهنر بهنا الصنور، واللرطنات  الكتاباة للتلفزٌاونو المواهب ٌتصنؾ بالخٌنال واشبنداع.

ر، بمنٌة محدد، و سنالٌب والمشاهد فً قالب واضح ٌعال  جمٌع جوانب الفكر،  و الهدؾ المطلوب فً فت

 .متنوعة وتختلؾ حسب طبٌعة البرنام  التلفبٌونً ونوعٌته ونمكانٌاته

الكاتنب صنفة تطلنل علننى ا دٌنب  و الفننان  و الصننحفً  و المفكنر النذي ٌكتنب منناد، نبداعٌنة وٌكنون هننو 

ارٌست النذي المؤلؾ المبتكر للماد، والموضوع ومن ذل  كتابة الرصح والرواٌات وا حادٌث مثل السٌن

(  ي الننح المربنً  و البرننام   و Scenarioبة الننح التلفبٌنونً المعنروؾ باسنم سنٌنارٌو )اٌروم بكت

الفٌلم  و التمثٌلٌة وٌتم ترجمته بوساطة الكامٌرا عبر المشاهد واللرطات. ومن الكتاب  ٌضاً كاتنب الحنوار 

الرادٌو وهً مثل )المشناهد المربٌنة(  للرصة  و الموضوع اشذاعً الذي ٌتحول نلى )مسامع صوتٌة( فً
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لٌة اشذاعٌة والتلفبٌونٌة ٌكون الحوار مكمنالً للصنور، والكاتنب الجٌند هنو النذي ٌفً التلفبٌوني وفً التمث

 ٌستطٌع  ن ٌحدد  هدافه وجمهورو وٌختار ا لفاظ والمفردات والجمل التً تناسب هذا الجمهور. 

 مراحل كتابة النص اإلذاعً

ي مع تى نصل نلى كتابة الحلرة للجمهوربكتابة  ي برنام  نذاعً البد من المرور بمراحل حعند الشروع 

ضرور، اعتماد الترتٌب وعدم تردٌم خطنو، علنى  خنرى. هنذو الخطنوات  و المراحنل ٌمكنن نٌجابهنا فنً 

 اآلتً:

ٌب عن السنؤال الفكر، هً ا سا  الذي ترتكب علٌه برٌة المراحل وتأخذ منه مادتها. فهً تج الفكرة: -3

العام  ماذا  رٌد؟   ي  نها  ول ترجمة  على الورل  لما ٌندور فنً ذهنن الكاتنب. فنً الفكنر، ٌرنوم الكاتنب 

بالتعرٌؾ بالبرنام  بحٌث ال ترل مادتها عن خمسة  سطر كحد  دنى ي وال تبٌد عنن نصنؾ صنفحة كحند 

  قصى.

ه مننن نتنناب  بعنند ننتنناا البرنننام  وبثننه مننا الننذي  رٌنند  ن  صننل نلٌنن األهااداف المرجااوة ماان البرنااامج: -1

 للجمهور.

معرفة من هو الجمهور الذي  رٌد  ن ٌستمع نلى رسالتً اشذاعٌة وٌشار  فً الجمهور واحتٌاجات :  -1

صٌاؼتها  ٌضا. فلم ٌعد الجمهور ذل  الوعاء المتلرً لكل ما ٌصله من اشعالم ووسابله ي بل  صبح الٌوم 

تعامل معه على هذا ا سا . عند تحدٌد الجمهور ال بد من معرفنة احتٌاجاتنه شرٌكا فً الرسالة وٌجب ال

سواء اشعالمٌة  و االجتماعٌة وكذل  معرفة ثرافته فهذا سٌوضح اللؽة التً سأخاطبه بها والمفردات التً 

 ستكون مفهومة ومربولة لدٌه.

 رات.تحدٌد مد، الحلرة الواحد،. وٌفضل تحدٌد عدد الحل مدة البرنامج: -4

هل سٌكون البرنام  فً ا ستودٌو  و فً المٌدان؟ هل سٌردمه مذٌع بمفردو  م  ن فٌه  شكل البرنامج: -5

 مرابالت؟ هل هو فرر، واحد،  و عد، فررات؟ ما الذي بٌن الفررات: موسٌرى  م ؼناء  م فالشات؟ وهكذا.

 وهكذا. –ٌاضً ر –سٌاحً  –اقتصادي  –اجتماعً  –هل هو سٌاسً : نوعٌة البرنامج -6

الدراما. باشمكان  –التحلٌل  –التحرٌل  –االستطالع  –الندو،  –اللراء  –السرد القوالب المستخدمة:  -7

 استخدام  كثر من قالب فً الحلرة الواحد، والبرنام  الواحد.

ً برنامجه ٌمكن للمعد الرجوع نلى الكتب  و الدراسات  و ا بحاث التً ٌعترد  نها ستفٌدو ف المراجع: -8

 وتؽنً مادتهي وعلٌه  ن ٌوضحها فً التصور.

 وهً من اختصاصات لجنة التخطٌط  و ندار، التنسٌل. تحدٌد موعد البث:  -9

  

، وهً خطة ها فً كتابة نص البرنامج اإلذاعًهذه المراحل أساسٌة ٌجب أن ٌمر بها المعد وٌعتمد علٌ

 .واحدة لجمٌع حلقات البرنامج الواحد

 

    رادٌوٌة الرقمٌةالمحطة ال

تكنولوجٌننا البننث اشذاعننً الرقمننً هننً  حنند  شننكال الترنندم الننذي تشننهدو اشذاعننة الٌننوم مننع ظهننور الرادٌننو 

تتٌح هذو الترنٌة نرسال عد، قنوات صوتٌة فً حبمة صؽٌر، من الترددات وذلن  بضنؽط عندد  الرقمً نذ

ل تنوفٌر الرننوات فنً صنور، منن خنال Spectrum  كبر من الرننوات فنً كنل جنبء منن  جنباء الطٌنؾ 

)المشفر( فً صور، موجات ٌتم بعندها فن  تلن   المر مبرقمٌة ثم تنرل عدداً من تل  الرنوات بهذا الشكل 

الرموب عند وصولها نلى المستمع. بمعنى آخر نن هذو التكنولوجٌا تشؽل مساحة  صؽر منن الطٌنؾيمثال 

فً حٌن  ن الرنوات نفسنها فٌمنا لنو تحولنت  MHz 9نجد  ن سبع قنوات تناظرٌه ٌمكن  ن تشؽل حوالً 



 98 

ومن  شكال التردم الذي تشهدو اشذاعة  ٌضا رادٌو االنترنت ي MHz 3.5نلى البث الرقمً فإنها ستشؽل 

 االنترنت. صبحت  عداد متباٌد، من المحطات تبث برامجها بوساطة  نذ

مبود، بمنظومات رقمٌة متكاملنة تعطنً  حدٌثة هً اشذاعة التً تعمل بتجهٌبات ترنٌة: اإلذاعة الرقمٌة 

و ترندٌم خٌنارات جدٌند، تفاعلٌنة منع المسنتمعٌن بمنا تتٌحنه منن   نمكانٌة كبٌر، فً تحسنٌن جنود، الصنوت

 خدمات نضافٌة. 

  مبدأ البث اإلذاعً الرقمً

ٌتألؾ نظام البث اشذاعً الرقمً من سلسلة من ا عمال تبد  من محطة البث وتنتهً عند  جهب، 

الم. نذ ٌتم فً هذا النظام تضخٌم اششارات الصوتٌة الصادر، عن الماٌكروفونات  و  جهب، قراء، االست

ا سطوانات  و ا قراح المدمجة داخل  ستودٌو البث ) المتمٌب بصفاته الرقمٌة المتكاملة ( ي ثم ُتنرل 

ملة التً ٌبثها هوابً ٌروم بتعدٌل الموجة اشذاعٌة الحا  اششارات نلى جهاب اشرسال الرقمً الذي

اشرسال ثم تنتشر هذو الموجة الحاملة للمعلومات فً الفضاء وٌلترط جهاب الرادٌو الرقمً المجهب 

مكبر  بهوابً استربال تل  الموجة ومن ثم ٌستخلح اششار، المفٌد، من الموجة الحاملة وٌوصلها نلى

 و عن طرٌل صطناعً ن طرٌل الرمر اال. وٌمكن  ٌضا  ن تنتشر الموجة الحاملة للمعلومات ع الصوت

 . ( 6  - 5االنترنت. الحظ الشكل ) 

 
 نشر الموجة الحاملة للمعلومات فً اإلذاعة الرقمٌة  6 - 5الشكل 

 

  مزاٌا البث اإلذاعً الرقمً

ٌوفر البث اشذاعً الرقمً نرساالً صوتٌاً فابل النراو، ٌماثل نراو، الصوت فً ا قراح المدمجة مع  -1

 .حررو من المؤثرات الخارجٌة التً ٌمكن  ن تؤثر على البث الترلٌديت

 .عدد  كبر من المحطات مع توفٌر خٌارات  كبر للمستمعٌن من الرنوات المتخصصة -2

نمكانٌة استربال البٌانات على شاشات الرادٌو الرقمً وبث المعلومات الرقمٌة عن حالة المرور  -3

شلكترونٌة مثال نذ ٌتم تبوٌد بعا  جهب، االستربال بأبرار خاصة ونمكانات التسول على الخطوط ا

شتمام عملٌة الشراء عند الرؼبة فً اقتناء  ي سلعة تعلن عنها المحطة وٌرتبط جهاب الرادٌو بهاتؾ ٌنفذ 

 .عملٌة االتصال لشراء السلعة

 

 أنظمة البث اإلذاعٌة الرقمٌة

سواء كان  CDجود، تضاهً جود، ا قراح المدمجة الحدٌثة على توفٌر بث نذاعً ب ا نظمةتتجه 

جهاب االلتراط ثابتاً  و محموالً. وقد سمحت التطورات الترنٌة فً الترمٌب وفً التعدٌل وفً معالجة 

 اششار، الرقمٌة بتحرٌل  نظمة بث صوتٌة رقمٌة سواء كانت  رضٌة  و فضابٌة. ومن هذو ا نظمة : 
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 : roadcastingBudio Aigital D  (DAB)  نظام البث السمعً الرقمً ـ 3

تختلؾ نشار، البث السمعً الرقمً عن نشارتً كل من تضمٌن االتساع وتضمٌن التردد. ففً البث 

اشذاعً الترلٌدي  و الرٌاسًي تحمَّل كل خدمة نذاعٌة على الترددات الخاصة بها.  ما فً البث السمعً 

 لحمل عدد من الخدمات.  المضاعفسمى الرقمً فتستخدم كتلة واحد، من الترددات ت

: هً تسنجٌل الصنوت رقمٌناً عوضناً عنن اششنار، األولىٌعمل البّث السمعً الرقمً بالجمع بٌن ترنٌَتٌن: 

: هنً ضنؽط البٌاننات.  والثانٌةاستخراجاً دقٌراً للصوت دون فردان وجود، النوعٌة.  وٌتٌح هذا الترلٌدٌة  

 بحٌث كان البث بهذو الطرٌرة ؼٌر عملنً الرادٌويواسعاً من الطٌؾ  نذ كان ترقٌم الصوت ٌتطلب نطاقاً 

. ولكن التردم الترنً  دى نلى تطوٌر نظام ٌجدد فرنط  جنباء اششنار، التنً تعرضنت للتؽٌٌنر بعند نرسنالها 

وقد  تاح هذا النتخلح منن المعلومنات ؼٌنر الضنرورٌة ي والنذي  دى بندورو نلنى ترلٌنل كمٌنة المعلومنات 

 .طلوبة للبثالرقمٌة الم

ٌوفر بثاً رقمٌاً متعدد الخدمات عالً الجود، مصمم للعمل فً   (DAB)نظام البث السمعً الرقمً

ترددي. وٌردم هذا النظام فضال عن البرام  الصوتٌة ونمكانٌة التشفٌري خدمات تفاعلٌة وتبادلٌة  نطال  ي

لشارات فً كل المناطل بما فً ذل  وٌضمن البث السمعً الرقمً نمكانٌة االستربال الجٌد لللمعطٌات. 

 الشكل  المناطل المعرضة للتداخل مثل المدن ذات ا بنٌة العالٌة و نفال الطرل والسك  الحدٌدٌة. الحظ

 (5 - 7  .) 

     (DAB+/DAB Surround) : نظام البث الرقمً السمعً المعدل -1

كفناء، عالٌنة تخنح  وٌضنٌؾ سنتمعً اشذاعنةالمبٌد منن البنرام  ذات الجنود، العالٌنة لم ٌوفر هذا النظام

البنث السنمعً  نظنام لتطنوٌر وضنع. وقند  DAB نطال الترددات الذي  صنبح  وسنع بالمرارننة منع نظنام

   . العالً الكفاء، MPEG-4باستعمال معٌار  DAB الرقمً العادي

 
 نظام البث الرقمً السمعً   7 – 5الشكل  

 : Digital Multimedia Broadcasting ( DMB)  طنظام البث الرقمً المتعدد الوسائ ـ 1

ٌتمٌب بٌاد، على النوعٌة الرقمٌة للصوت ي   (DAB)هو النسخة المطور، لنظام البث الصوتً الرقمً

الستٌرٌوي بإمكانٌة االستفاد، من المعطٌات المتعدد، الوسابط مثل الصور والفٌدٌو وؼٌرها والتفاعل 

 (.   8 – 5الشكل )  الحظ .فً البث التناظري  ( FM)ذا النظام ٌعواالمباشر مع البرام  اشذاعٌة. ه

 

 
 Radio-DMB(   8 - 5الشكل ) 
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ٌمكن لهذا النظام من بنث  : (  DRM ( )Digital Radio Mondialeاإلذاعة الرقمٌة العالمٌة ) -4

 . 30MHz ( وهً  قل من  AM)نشارات رقمٌة على مجال الذبذبات المستعمل حالٌا فً 

ٌعطننننننً نطننننننال تننننننرددات ٌصننننننل : ( +DRM)  نظااااااام اإلذاعااااااة الرقمٌااااااة العالمٌااااااة المعاااااادل  -5

 الشنكل  الحنظ مع االستفاد، من معطٌات متعدد، الوسابط المصاحبة للمضمون الصنوتً. 174MHz نلى

 (5 – 9   .) 

 
 +DRM  والمعدل    DRMاإلذاعة الرقمٌة العالمٌة   9- 5  الشكل

 ؟متى تصبح اإلذاعة رقمٌة

تصننبح اشذاعننة رقمٌننة متننى تننوفرت كننل الشننروط المطلوبننة للجننود، الصننوتٌة العالٌننة و النوعٌننة الرقمٌننة  

 لجمٌع اششارات الصوتٌة فً جمٌع مراحل اشنتاا نلى البث ثم االستربال وهذو المراحل هً:

التصنفٌة  خالل هذو المرحلة تتم عملٌة معالجة الصنوت فنٌنا منن التضنخٌم نلنى : مرحلة إنتاج الصوت - أ

 Hz10 مرورا بالمونتاا والمبا وفً كامل مراحل هذو العملٌات التً تتمٌب بنطال ترددي منخفا بٌن

 تكون اششار، الصوتٌة دابما فً شكل رقمً بصفة متواصلة . KHz10و 

خالل هذو المرحلنة تنتم تهٌبنة الصنوت لجعلنه ٌترافنل منع نشنارات مرتفعنة  : مرحلة البث و اإلرسال - ب

ات التً تروم بحمل اششارات الصوتٌة نلى ابعد مدى باستعمال نحدى ترنٌنات  نظمنة البنث الرقمٌنة التردد

 السابرة الذكر.

هً المرحلة التً ٌصل فٌها الصوت اشذاعً نلى جهاب االستربال الرقمنً  :  مرحلة التقاط الصوت -جـ 

 ، الصوتٌة. نذ ٌستفٌد المتربل من كل المعطٌات التً ٌمكن التراطها مع اششار

  رادٌو اإلنترنت

ٌعد رادٌو اشنترنت  حد المظاهر اشعالمٌة الجدٌد، التً تستخدم شبكات االتصاالت الحاسوبٌة وشبكات 

اشنترنت بوصفها وسطاً لبّث  صواتها وصوال نلى المالٌٌن من النا . وتبداد شعبٌة هذا الرادٌو مع 

لالسلكٌة من جهة ومن جهة  خرى لم تعد الحواسٌب نمكان الوصول نلى اشنترنت بوساطة الشبكات ا

ضرورٌة لسماع هذا الرادٌو نذ تتوفر  جهب، قادر، على االتصال باشنترنت والوصول نلى محطات 

 الرادٌو هذو.

التنننً تسنننتخدم صنننٌؽة ضنننؽط عالٌنننة  Streaming ٌسنننتخدم رادٌنننو اشنترننننت طرٌرنننة البنننث المتننندفل

وهنو  iPod المصطلح مشتل من الكلمتنٌن اهذ  PodCasting ترنٌة كما ُتستخدم . MP3مثل  للصوت

 ( وتعنننً البننث. broadcasting) وكلمننة  ىلتشننؽٌل ملفننات الصننوت والموسننٌر Apple جهنناب شننركة

ترسل ف التً تستخدم  ٌضاً فً الخدمات اشخبارٌةي RSS بترنٌة تجمٌع المحتوى وترترن ترنٌة البث الثابت

تباطات لملفات الصوت والصور، والفٌدٌو التً تنم نشنرها علنى موقنع تنبٌهات نلى المشتركٌن تتضمن ار

  البث  و استرباله.

 عداد متباٌد، من المحطات  صبحت تبث برامجها بوساطة اشنترنت ي وما ٌساعد على بٌاد،  عنداد تلن  

تحتوى على قدرات ذاتٌنه  (Browsers) المحطات هو  ن معظم اشصدارات الحدٌثة من برام  التصفح
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  ( Radio Card )لالسنتماع للرادٌنو ي كمنا  ن  جهنب، الحاسنوب  صنبحت تحتنوي علنى بطاقنة رادٌنو

 داخلٌة. 

نن االنتشار الكبٌر للنترنت سوؾ ٌجعل جهاب الحاسوب ٌحل محل جهاب الرادٌو الترلٌدي فنً االسنتماع 

 وتوجد طرٌقتان لالستماع إلى رادٌو اإلنترنت:نلى الموسٌرى وا خبار. 

ثم ٌروم المستمع بتحمٌل هذو الملفات وتخبٌنها  لمحطة بوضع ملفات الصوت على موقعهاتروم ا .1

 ثم ٌروم باالستماع نلٌها. على حاسوبه

وٌبرى للمستمع استربال هذا البث  تروم المحطة بعملٌة بث مباشر ومستمر للمحتوى الصوتً .2

 عادٌة.واالستماع نلٌه كما ٌستمع  ي محطة نذاعٌة  باستخدام برنام  خاح

 

  RSS  خدمة  

وهنً خدمنة نخبارٌنة مجانٌنة  Rich Site Summary ( ملخص مكثف للموقع)  RSSٌعنً مصطلح 

هذو الخدمة تمكننا من الحصول على آخر ا خبار فور ورودها .ٌتم احتساب  ي رسوم على استخدامها ال

 المواضٌع الجدٌد، فإن خدمنة على المواقع للمشتركٌن بهذو الخدمة. فبدالً من تصفح المواقع والبحث عن

RSS  تخطرنننا بمننا ٌسننتجد مننن  خبننار ومواضنٌع علننى تلنن  المواقننع فننور نشننرها. وبالتننالً تتننٌح الخدمننة

لمنتجً ا خبار نٌصال  خبارهم مباشر، نلى المتلرنً دون الحاجنة نلنى بٌنار، منواقعهم. وتشنتمل ا خبنار 

ووصنلة  و رابنط   ري ومختصنر لننح الخبنريالمتلرا، بهذو الطرٌرة فً  بسنط صنورها علنى عننوان الخبن

 للنح الكامل للخبر على موقع منت  الخبر. 

 العدٌد من الفوابد التً تمٌب رادٌو اشنترنت عن الرادٌو العاديي نذكر منها : هنا : فوابد رادٌو اشنترنت

ذاعً عبر اشنترنت من الممكن االستماع نلى البث اش نذ . ال ٌترٌد رادٌو اشنترنت بالحدود الجؽرافٌة1

 من  ي مكان فً العالم.

ٌمكن مصاحبة البث اشذاعً عبر اشنترنت بالصور  نذ . ال ٌرتصر رادٌو اشنترنت على الصوت فرط2

 . والرسوم والنصوح وؼرؾ المحادثة ولوحات الرسابل

 . ٌمكن نجراء عملٌات التدرٌب والتعلٌم.3

 ثٌر من تكلفة البث اشذاعً الرادٌوي العادي.. تكلفة البث اشذاعً على اشنترنت  قل بك4

 منتهى الكفاء،.ب  كثر من شخصٌن شدارتها وتشؽٌلها نلى . فرٌل العمل للمحطة ال ٌحتاا5

 ب شخصً بسٌط.و. ٌمكن ننشاء المحطة فً المنابل عبر حاس6

 

  مفهوم اإلنتاج التلفزٌونً

هننننننو مجموعننننننة الخطننننننوات التخطٌطٌننننننة 

فننً نهاٌنننة تننً تنننؤدي والتنفٌذٌننة المختلفنننة ال

نلننننى تحوٌننننل الفكننننر، نلننننى برنننننام   ا مننننر

ي وبناء على هذا المفهنوم تلفبٌونً ٌمكن بثه

تكمنننن  همٌتنننه فنننً كوننننه ٌتضنننمن معظنننم 

الخطننوات المؤدٌننة نلننى عمننل البرنننام  التلفبٌننونًي وتحرٌننل الهنندؾ منننه مننن خننالل تحدٌنند احتٌاجننات 

  والجمهنور المسنتهدؾي وتحدٌند الرالنب التلفبٌنونً الجمهوري ونعداد الفكر، ي وتحدٌد الهدؾ من البرنام

المناسبي ومن ثم اشخراا وترٌٌم العمل. وعلى ضوء ذل  ارتبط البرنام  الناجح بوجود ننتاا تلفبٌنونً 

 متمٌب وكذل  ضعؾ البرنام  هو نتٌجة طبٌعٌة لضعؾ اشنتاا. 
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  أهمٌة اإلنتاج التلفزٌونً

المراكنب اشعالمٌنة فنً ننجناح منتجهنا التلفبٌنونً علنى االسنتعانة تعمل الكثٌر من المؤسسات والهٌبات و

بكوادر ننتاجٌة قادر، على نٌصال رسالتها لجمهورها المستهدؾ وتردٌم الدعم البشري والمالً والترنً له 

 لتحرٌل  هداؾ ٌمكن تلخٌصها فً اآلتً:

الم المختلفة التً تنؤدي دوراً مهمنا ٌعد التلفبٌون من  هم وسابل اشع :بناء الصورة الذهنٌة الجٌدة -اوال

فً بناء الصور، الذهنٌة الجٌد، لدى الجماهٌر عنن  ي مؤسسنة نعالمٌنة العتمنادو علنى عناصنر الصنوت 

والصور، والحركة وؼٌرها منن العناصنر المنؤثر،ي لنذل  فنان االهتمنام باشنتناا  ٌعند منن  هنم الخطنوات 

 الصور، الذهنٌة المراد توصٌلها.   للوصول نلى برنام  ٌمتل  عناصر التأثٌر وتشكٌل

اشنتاا التلفبٌونً وسٌلة مهمة لتفعٌل دور : فً التعلٌم والتدرٌب تفعٌل دور المؤسسات اإلعالمٌة -ثانٌا

المؤسسات اشعالمٌنة  فنً التعلنٌم والتندرٌب فنً المجتمنع وذلن  بفضنل منا تحوٌنه المناد، التلفبٌونٌنة منن 

 العدٌد من الممٌبات ومنها: 

 ماد، التلفبٌونٌة تصلح لتردٌم جمٌع مواضٌع التعلٌم.ال -1

  كثر الوسابل تمثٌالً للواقع بما تردمه من ماد، مصور، بألوان طبٌعٌة مصحوبة بالصوت الحرٌرً. -2

 استخدام مختلؾ الوسابل التعلٌمٌة من رسوم وصور وسمعٌات وشرابح فً البرنام  الواحد.  -3

 ل التعلٌم فً البرنام  الواحد.استخدام  كثر من طرٌرة من طر -4

 البعدٌن البمنً والمكانً. ،تسهل عملٌة التعلٌم وترلل التكلفة بجلب العالم نلى ؼرفة الصؾ متجاوب -5

 التؽلب على النرح فً الكفاءات الفنٌة عند المدرسٌن والنرح فً المواد التعلٌمٌة والمختبرات . -6

 نعاد، اللرطات المطلوبة.نمكانٌة التحكم فً وقت البث ونمكانٌة  -7

اشنتاا التلفبٌونً ٌروم بدور  ساسً فً عملٌة االنتشار الثرافً فً اإلسهام فً التثقٌف والتوجٌ :  -ثالثا

المجتمع من خالل ما ٌردمه من ماد، تؤدي نلى نرل العناصر الثرافٌة من ثرافة نلى  خرى مما ٌساعد على 

 بصفة عامة.اشنسانٌة تردم الحضار، 

التوثٌل اشعالمً له  همٌة فً حفنظ المعلومنات وا نشنطة   التوثٌق اإلعالمً لألنشطة المختلفة: -عاراب

المتنوعة وهو وسٌلة من وسابل نرل ودراسة المعلومات وترٌٌم ا داء وقد بربت  همٌته فً العمل بسنبب 

الصنور، نمكاننات ؼٌنر التوسع والتنوع الكبٌر لألنشطة ي وبمنا  ن التلفبٌنون  ٌملن  منن خنالل الصنوت و

متناهٌنة نذ ٌرندم لنننا صنور،  قنرب للواقننع منن  ٌنة وسننٌلة  خنرى جعلنه  كثننر تلن  الوسنابل  همٌننة فنً هننذا 

 الجانب.

   مراحل اإلنتاج التلفزٌونً

ٌخضع شدار، عامة تروم بدراسة فكنر، البرننام  وتعندٌلها ) تضنٌؾ  و تحنذؾ منهنا ( اشنتاا التلفبٌونً 

ننتنناا البننرام  ولربننول ٌبنند  التخطننٌط شنتاجهننا وتعنند لهننا التكننالٌؾ المالٌننة الالبمننة. وعننندما تلرننى الفكننر، ا

ٌعد  سنا  نجناح  ي عمنل فننً و ن  الذيTeamwork الفرٌلقابم على مفهوم العمل بروح التلفبٌونٌة 

   ي عرقلة من  حد  عضاء الفرٌل سٌعٌل مراحل اشنتاا التً تربط كل مرحلة با خرى.
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  :راحل اإلنتاج التلفزٌونً فً ايتًوتتلخص م

 

 

 

 Pre-Productionمرحلة ما قبل اإلنتاج  :المرحلة األولى

تعد هذو المرحلة من  هم المراحل التً ٌمر بها العمل التلفبٌونً وتشمل عملٌة انطالل الفكر، وصٌاؼتها 

المواقنع وتتضنمن هنذو  فً مرترح مكتوب كمشروع  ولً. وهً فتر، اشعداد والتحضٌر للنتناا ومعاٌننة

   :المرحلة الخطوات اآلتٌة

  : . تحدٌد الموضوع والفكرة3

ٌتم دراسة الفكر، المطلوب تنفٌذها للبرنام  ومدى استجابة المشاهدٌن لها منن خنالل تررٌنر ٌنتم نعندادو  -

 فً هذا الشأن.

 .خدم الهدؾي بسٌطة ؼٌر معرد، ي واقعٌة ي تراعً قٌم المجتمع وت جدٌد،الفكر،  ن تكون  -

 .تخضع الفكر، للتعدٌل والترتٌب وتنظٌم تسلسل محتوٌاتها وتحدد  هدافها -

 وضع تصّور عن ا سالٌب الممكنة لتحرٌل هذو الفكر، واشمكانات المادٌة والبشرٌة النجابها.    -

 اجتماع المنت  مع فرٌل العمل لمناقشة الفكر،.  -

 لتخصح.  تخطٌط شامل للعمل وتوبٌع المهام حسب ا -

ٌشنننمل البحنننث المعلومننناتً )مننناد، نظرٌنننة حنننول  :إجاااراء البحاااث المناساااب فاااً الموضاااوع والفكااارة -1

الموضننوع ( والبحننث المٌنندانً ) تحدٌنند الشخصننٌات ي تحدٌنند  منناكن التصننوٌر ي تحدٌنند بواٌننا وحركننات 

 .محور مهنً ( يمجتمعً الكامٌراي  ماكن المرابالت( والبحث فً الشخصٌة )محور 

االطالع على نتناب  البحنث وترتٌبهنا علنى شنكل محناور وتحوٌلهنا نلنى ننح تلفبٌنونً : ج البحثنتائ -1

 مناسب من الناحٌة البمنٌة. 

 :وتتضمن اآلتً : اإلنتاج خطة وضع -4

 اسم البرنام . -

 موضوع البرنام   و الحلرة. -

 تارٌخ وبمن العرا.  -

 .) نهاٌةمواعٌد التصوٌر )خطة التصوٌر منذ البداٌة حتى ال -

 . وقات التصوٌر المناسبة -

 . اعتماد فرٌل العمل )فرٌل اشنتاا( التلفبٌونً المطلوب -

   )الشكل اشنتاجً(.  تحدٌد الرالب الفنً -

 . سلوب المعالجة مع وضع جبء من السٌنارٌو المبدبً لتوضٌحه -

 للتسجٌل الخارجً.المطلوبة التصرٌحات  -

 تودٌو  و عبر الهاتؾ  و مباشر.المرابالت والضٌوؾ فً ا س -

  .ا جهب، وا دوات المطلوبة للنتاا -

 . نلٌها  م ا ستودٌو( وكٌفٌة الوصول خارجً) والتصوٌر التسجٌلمكان  -
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 وضع المٌبانٌة النهابٌة للبرنام  : وهً مٌبانٌة افتراضٌة ) لبرنام  تلفبٌونً (   و  )فٌلم وثابرً(. -

كأنننا ننراو علنى الشاشنة  ه ٌتم التخٌل الكامل لشكل البرننام  مكتوبناً علنى النورلوفٌ  كتابة السٌنارٌو -5

والمنننؤثرات الصنننوتٌة  مكنننان التصنننوٌروالمطلوبنننة والننندٌكورات  وٌشنننمل:  الننننح والصنننوت والصنننور،

 والمشهد. واالنترالة

   )مرحلة إنجاز العمل الفنً (  Production مرحلة اإلنتاج المرحلة الثانٌة:

لبندء فنً عملٌنة اشنتناا منن حٌنث التصنوٌر وتسنجٌل الصنوت والمونتناا وهنً  كثنر مراحنل ٌرصد بهنا ا

وتشامل اشنتاا  همٌة كونها مرحلة التنفٌذ الفعلً ومنها ٌبد  العمل الفننً فنً الخنروا نلنى حٌنب الوجنود. 

  :هذه المرحلة على الخطوات ايتٌة

  .نعداد الموقع والدٌكور وتحدٌد كوادر التصوٌر -1

 صمٌم وتنفٌذ اشضاء، التً تسهم فً بناء المشهد ي ونثراء لؽة البرنام  ي وتحرٌل  هدافه.ت -2

 .حسب نتاب  البحث وٌكون  ما مٌدانٌاً  و فً ا ستودٌو  و التسجٌل تنفٌذ عملٌة التصوٌر -3

بمنن  وضع السٌنارٌو النهابً ) التنفٌنذي ( : ٌتضنمن ننوع اللرطنة ي حجنم اللرطنة ي باوٌنة التصنوٌري -4

 التصوٌر ي كٌفٌة االنترال من لرطة نلى  خرىي حركة الكامٌرا ي رسوم توضٌحٌة لكل لرطة .

 العمل .  نجراء البروفات وتنفٌذ  -5

 .مؤجلمونتاا فوري  ثناء التصوٌر ومونتاا الحل وٌكون على مرحلتٌن :  المونتاا -6

   Post- Production المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد اإلنتاج

فً هذو المرحلة تتم عملٌة المشاهد، والترٌٌم وقد ٌكتفً فرٌل العمل بعناصرو ا ساسٌة  و ٌسنتأن  بن راء 

خبراء  و متخصصٌن وذل  عندما ٌنتم اختبنار مندى فاعلٌنة العمنل الفننً وقدرتنه علنى التنأثٌر منن خنالل 

مٌنة علنى  ن تنتم المرحلنة نجراء مشاهد، تجرٌبٌة على عٌننة منن الجمهنور المسنتهدؾ بهنذو المناد، اشعال

ا خٌر، بإجراء بعا التعدٌالت فً المونتاا بناًء على النتاب  التً تم التوصل نلٌهنا. وفنً هنذو المرحلنة 

 :تجري العملٌات اآلتٌة

 .. تصنٌؾ اللرطات المصور، وفهرستها واالختٌار من بٌنها1

 .حسب السٌنارٌو. تنفٌذ المونتاا وذل  بجمع اللرطات المطلوبة فً سٌال متتابع 2

 . تسجٌل المؤثرات الصوتٌة والموسٌرى التصوٌرٌة ومبا الصوت.3

 .تنظٌم العروا والبث .4

 .الدعاٌة واشعالن .5

 .التسوٌل .6

 عناصر اإلنتاج التلفزٌونً

ٌعد التلفبٌنون نذاعنة مسنموعة مربٌنة فنً آن واحند وٌشنكل الصنوت والصنور، العنصنرٌن الربٌسنٌن فنً 

اشنتاا اشذاعً نذ ٌنطبل منا قلنناو فنً هنذا الصندد  هنا ال نكرر ما ذكرناو من عناصربرامجه وموادو ي و

على الماد، المعروضة من خالل التلفبٌون نال  ن استخدام الصور، المتحركة فً المرنام ا ول تجعنل منن 

الحظ الشكل المهم اشقالل من الكالم  ن الصور، تؽنً عن جانب كبٌر من الماد، المرروء،  و المنطوقة. 

(5 -  19 .) 
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 التلفزٌونًاإلنتاج عناصر    6 - 5  شكلال

  تتكون من العناصر ايتٌة التلفزٌونًوعملٌة اإلنتاج 

ٌعد العنصر البشري عامالً مهماً فً اشنتاا التلفبٌونً وتتأكد هذو ا همٌة من  . العناصر البشـرٌة:3

فً البرنام   Teamwork Productionٌل العمل خالل ما ٌعرؾ بفرٌل اشنتاا التلفبٌونً  و فر

التلفبٌونً الذي ٌشترط فً نجاحه تحرٌره  سلوب تكاملً ٌعتمد على االنسجام بٌن الفرٌل الواحد على 

به ٌختلؾ عن ؼٌرو فعملٌة اشنتاا كلبنات البناء ٌجب  ن تكون  امناط االرؼم من  ن لكل فرد دور

 الربٌسة اآلتٌة :  نتاا التلفبٌونً من العناصرمتوافرة ومتوابنة ي وٌتكون فرٌل اش

 .(Director)المخرا  -

  (Script writer).  المعد وكاتب السٌنارٌو -

 (.Production manager)مدٌر اشنتاا  -

 (.Camera man)المصور  -

 (.Sound engineer)مهند  الصوت  -

 (.Lighting engineer)مهند  اشضاء،  -

 (.Editor)فنً المونتاا  -

 (.Decoration Engineer)الدٌكور مهند   -

  (.     Make up specialist) خصابً مكٌاا  -

وقد تتفرع هذو الوظابؾ نلى مهمات  كثر تفصٌالً تبعاً لطبٌعة وحجم اشنتاا ي فرد ٌتبع مدٌر اشنتاا عدد 

 من المساعدٌني وللمخرا  ٌضاً مساعد  ول وثان وؼٌرها من الترسٌمات التً تصب فً صالح ننجاح

 العمل التلفبٌونً. وٌشترط فً كل مهنة ندرا  الفنً للدور الخاح به ونلمامه التام بمهنته .

تعد الترنٌة ) التجهٌبات التلفبٌونٌة ( من العناصر المهمة فً اشنتاا وٌجب على  . العناصر التقنٌـة:1

تمر من  جل استخدامها فرٌل العمل اشلمام بهذو الترنٌة وتطوٌر مهارات العاملٌن المتخصصٌن بشكل مس

 على الوجه المطلوب ي وٌمكن ترسٌم العناصر الترنٌـة على نحو مختصر كاآلتً :

العنصر ا ساسً  ي عمل تلفبٌونًي فتحرح  كامٌرا التصوٌر التلفبٌونً تعدأ. الكامٌرات وملحقاتها: 

ت  خنرى تمثنل عنصنر  ساسنٌاً الجهة المعنٌة باشنتاا على التبود بأفضل  نواعها ي وٌتبع الكامٌرا ملحرنا

كروفوننات ٌفً اكتمال عملها مثل العدسات بأنواعهاي كما  نها تحتاا نلى  نواع مختلفة من الحوامنل والما

 سواء المعلل منها  و العادي  و )الالقط (ي وتعمل هذو ا نواع  ما عبر التوصٌالت السلكٌة  و الالسلكٌة.

من داخل ا سنتودٌو  و صنور، حٌنة )منرولنة( منن  (Live) اشر،كامٌرا التلفبٌون قد تنرل صور، حٌة مب

خنننارا ا سنننتودٌو باسنننتخدام وحننندات النرنننل الخنننارجً وقننند تسنننتخدم وحننندات المننناٌكرووٌؾ  و ا قمنننار 

 .االصطناعٌة  و ا جهب، الحدٌثة المتنرلة لنرل الصور، التلفبٌونٌة

ا التلفبٌونً وهً التً تعتمد علٌها اشضاء، عنصر مهم فً عملٌة اشنتا: ب. اإلضاءة والمرشحات

جود، الصور، التلفبٌونٌة ولهذا من الضروري توفٌر اشضاء، الالبمة وتوبٌعها بشكل مناسب مع 
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من حٌث ا لوان ي وتتنوع اشضاء، وفراً للحاجات فهنا  اشضاء،  مراعا، ا جسام المراد تصوٌرها

شعطاء تأثٌر   Filters ٌضا مرشحات اشضاء،الخارجٌة واشضاء، الداخلٌة لألستودٌوي وتستخدم 

معٌن. وٌجب  ن تتفل شد، اشضاء، ونوعٌتها مع اللرطات والمشاهد المطلوبة  ن سوء اشضاء، قد ٌفسد 

    .المشاهد واللرطات

ٌمثل الخط المتوابي مع الصور، التلفبٌونً  نه فً اشنتاا  الصوت هو العنصر الحٌوي :الصــوت -ج

الجبء المسموع من البرنام  وٌروم بإعطاء   نهربٌسا فً بناء االستمرارٌة البصرٌة  وٌعد عنصرا

معلومات محدد، وٌساعد على تحدٌد وقت الحدث ومكانه لذا كانت العناٌة به محل اهتمام فرٌل اشنتاا نذ 

صوت ٌتم تبوٌد مراكب اشنتاا بالتجهٌبات الالبمة لها مثل مابا الصوت والسماعات ومضخمات ال

 المتوافرة مع طبٌعة تجهٌب ا ستودٌو.  

هو المرحلة الحاسمة فً عملٌة اشنتاا التلفبٌونً التً تسبل عملٌة ترٌٌم العمل ي نذ ٌسهم  :المونتــاج -د

بشكل فاعل فً تردٌم الماد، التلفبٌونٌة فً صورتها النهابٌة وتمثل هذو المرحلة المحطة الشاملة التً 

 لعناصر ا خرى لٌتم بعد ذل  عمل التولٌفة المناسبة لها.تلترً فٌها منتجات ا

هو المكان المعد للتصوٌر داخل ا ستودٌو وٌتكون من مساحة معبولة  هـ. مسرح التصوٌر )البــالتوه(:

صوتٌا عن كل شًء خارجها ومبود، بكل ما ٌلبم التصوٌر وشبكة نضناء، ي وٌلحنل بنه ؼرفنة النتحكم ي 

اكٌاا ي وٌراعنى فنً تصنمٌم البالتنوو  ن ٌكنون ذا مسناحة تتناسنب منع طبٌعنة وور  الدٌكور وؼرفة الم

ا عمال المردمة فٌه سواء  عمال درامٌة ) التً تتطلب مساحة واسنعة (  و بنرام  حوارٌنة  و نخبارٌنة ) 

 تتطلب مساحة  قل(. 

 عربة(ي والCraneوتشمل  نواع عدٌد، من المعدات مثل الرافعة ) ز. المعدات والمستلزمات األخرى:

(Dolly وهو شبٌه بسكة الحدٌد ٌتحر  المصور علٌها شعطاء نٌحاء معٌن فً عملٌة التصوٌر ي )

الذي ٌثبته المصور على جسمه لٌسهل حركة الكامٌراي كما ٌوجد  Steady camوجهاب مانع االهتباب 

 ة اشنتاجٌة. هنا  اشكسسوارات والمالب  وؼٌرها من العناصر التً تساعد على تنفٌذ العملٌ

ٌتطلب العمل التلفبٌونً تكالٌؾ مالٌة باهظة وٌعود ذل  لطبٌعة عناصرو  . العناصر المالٌة واإلدارٌة:1

وكثر، خطوات مراحلهي لذا عمدت كثٌر من المؤسسات الخاصة باشنتاا نلى توفٌر طاقم ننتاجً 

وضع مٌبانٌة للبرنام  ببنود مخصح للمسابل المالٌة والمصروفات على تل  ا عمالي وٌتم ذل  عبر 

مثل : استبجار المعدات ي  جور الفنانٌني مكافأ، العاملٌن ي نٌجار المواقع ي السفر والتنرالت ي وؼٌرها 

 لها.  ترصد لٌتم صرفها وفراً لما هو مرسوم التًمن البنود 

  اإلعداد اإلذاعً والتلفزٌونً

الخطو، ا ولى التً ٌبد  منها البنناء للمناد، المسنموعة  اشعداد اشذاعً والتلفبٌونً له  همٌة خاصة كونه

 و المربٌة وٌعد الشكل ا ساسً لتل  الماد، التً تنبننً علٌهنا فٌمنا بعند كنل التصنورات الخاصنة لخنروا 

الماد، اشذاعٌة  و التلفبٌونٌة للنور ي فأي عمل ٌبد  بمعد البرنام  الذي تتوافر فٌه مجموعة منن الصنفات 

رو منن بمنالء المهننة النذٌن ٌتكناملون معنه شخنراا العمنل بشنكله النهنابً  منام المسنتمع  و تمٌبو عن ؼٌ

 المشاهد. 

 : اإلعداد اإلذاعًأوال

اشعداد اشذاعً تخصح قابم بذاته  ن المعد اشذاعً ٌحاول قدر المستطاع عبر الكتابة التً ٌتلراها 

متلرً ٌتخٌل الصور، دون  ن ٌراها. وٌعتمد المستمع صوتا  ن ٌستعٌا عن الشرح بالكلمات وٌجعل ال

ي وٌروم المعد بكتابة  النح اشذاعً بمساحات تستوعب على المؤثرات والموسٌرىاشعداد اشذاعً 
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  المردرات الصوتٌة للمردم وذل  عبر الوقفات الرصٌر، المترطعة التً ال تؤثر على تكامل سالسة النح.

ونوع البرنام   الهدؾ من الموضوع د للمعد اشذاعً من تحدٌدللعداد اشذاعً مهارات و فنون والب

به والفتر، البمنٌة التً ٌبث فٌها البرنام  حتى ٌتمكن من انتراء المفردات المناسبة والجمهور المستهدؾ 

والشد فً الماد، المعد، نذاعٌا من  هم ا دوات التً ٌجب  .التً ال تبع   ذن المستمع  و تشتت انتباهه

معد االستعانة بها ففً التلفبٌون قد تؽطى الصور، بعا عٌوب النح وقد ٌلجأ المخرا على ال

للمؤثرات ؼٌر  ن الماد، اشذاعٌة ماد، سمعٌة بالدرجة ا ولى لذل  تبرى الكتابة نلٌها  شبه بما ٌسمى  ) 

التوصٌل  نن النح اشذاعً ٌجب  ن ٌكون موجبا دقٌلو .االختصار الموجب ( الذي ٌشرح كامل المعنى

 فً عباراته و سلوب طرحه على مختلؾ  نماط المستمعٌن . اللمعلومة بشكل ؼٌر مباشر وواضح

  : اإلعداد التلفزٌونًثانٌا 

وتطلل كلمة ) نعداد ( على المعالجة الفنٌنة لننح منن اشعداد من الوظابؾ المهمة  ي برنام  تلفبٌونً 

ونعداد البنرام  هنو  .نعالمٌة طبٌعة التلفبٌون كوسٌلةٌمكن تردٌمه بطرٌرة مناسبة تالءم  النصوح حتى

ا سننا  الننذي تبنننى علٌننه برٌننة العناصننر فننً التلفبٌننون وهننً ) الترنندٌم ي التصننوٌري النندٌكوري اشخننرااي 

وٌمتناب اشعنداد التلفبٌنونً عنن  المونتاا( وهذو العناصنر تحنول منا كتنب علنى النورل نلنى واقنع مربنً.

ى الصور، بجانب الكالم فالصور، عامل  ساسً فً توصٌل المعلومة المراد اشعداد اشذاعً بتركٌبو عل

توصٌلها وهو عك  المعد اشذاعً الذي ٌركب على مخاطبة ا ذن  ن المعد التلفبٌونً ٌركب على ا ذن 

وعلى الكاتب  ن ٌوضح فً النح الذي والعٌن معا وٌركب مهاراته على التوابن بٌن الصور، والصوت. 

علٌمات مكونات الصور، وبواٌا التصوٌر وا ضواء والمالب  والماكٌاا وحركنات الشخصنٌات ٌكتبه كت

فضننال عننن اسننتخدام عناصننر الصننوت ومكوناتننه والتعبٌننر عنننه فننً النننح مننع تفهننم ا ساسننٌات الترنٌننة 

 و للتلفبٌون و جهب، اشنتاا من كامٌرات وؼرفة مراقبة وتحكم وكٌفٌة تنفٌنذ اشنتناا وهنل سنٌتم تسنجٌله 

     .عرضه مباشر، ي كل هذو المرومات تشكل فن اشعداد التلفبٌونً

  معد البرامج التلفزٌونٌة

وتعنند متابعننة وسننابل اشعننالم وقننراء، الكتننب  .بإعننداد العمننل التلفبٌننونً المعنند هننو الشننخح الننذي ٌرننوم

ونحساسنه بمشنكالته   فكار جٌد، للمعد. ومن خالل معاٌشته للواقع المحنٌط بنه روافد مهمة لخلل  المختلفة

وعلى الكاتب قبل  ن ٌبد  واهتماماته ٌستطٌع  ن ٌجسد ا فكار التً تتناسب مع سٌال البرنام  الذي ٌعد.  

كتابتنه  ن ٌفكننر  وال فننً كٌفٌننة ظهنور مننا ٌكتبننه علننى الشاشننة وعلنى معنند البننرام   ن ٌسننتوعب مرومننات 

 ن هننذو العناصننر هننً مفننردات لؽننة  ي اصننٌاؼة الرسننالة التلفبٌونٌننة وكٌفٌننة اسننتخدام كننل عنصننر فٌهنن

 التلفبٌون التً ٌعبر من خاللها عن  فكارو ومعلوماته وما ٌرٌد توصٌله للمشاهد. 

 : ساسٌة وهً عملٌة نعداد البرنام  بخم  مراحل تمر :مراحل إعداد البرنامج التلفزٌونً

دؾ وتثٌننر انتباهننه وتمنن  الفكننر، المختننار، ٌجننب  ن تهننم الجمهننور المسننته :( اختٌااار فكاارة الموضااوع3

 مشكالته و ن تناسب موضوع البرنام .

ي ة لجمهور المشاهدٌن  و لفبنة مننهمهدؾ البرنام  ٌتراوح ما بٌن تردٌم معلومات معٌن :تحدٌد الهدف( 1

وٌتضنننح ذلننن  منننن خنننالل النشنننرات والبنننرام  اشخبارٌنننة والتثرٌنننؾ كنننالبرام  السٌاسنننٌة  و الدٌنٌنننة  و 

ٌهٌة كالبرام  الرٌاضٌة وبرام  المنوعات  و التوجٌه والتعلٌم كنالبرام  الصنحٌة  و االجتماعٌةي  و الترف

 .التربوٌة
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تبنند  هننذو المرحلننة بعنند اختٌننار الموضننوع  و فكرتننه وتحدٌنند  :( جمااع المااادة العلمٌااة أو البحااث العلماا1ً

ؾ النشرات والصنحالهدؾ منه  وتمتد حتى المراحل ا خٌر، لتنفٌذ البرنام  من خالل الكتب والمراجع و

 .واشنترنت

 :وهما ن للسٌنارٌو التلفبٌونًشكال هنا  :كتابة السٌنارٌو( 4

تستخدم فً البرام  الدرامٌةي نذ ٌكنون بوسنع الكاتنب  ن ٌنتحكم فنً كنل عناصنرها  :الكاملةالنصوص  -أ

 .كافة وٌحدد تفاصٌلها من البداٌة حتى النهاٌة

ال ٌستطٌع الكاتب  و معد البرام   ن ٌتحكم فً كنل عناصنر :  فً هذا النوع النصوص وٌر الكاملة  -ب

البرنام  ومن ثم ٌرتصر المطلوب منه على مجرد تحدٌد الخطوط الربٌسة للبرننام  والنرناط  و الجواننب 

 .التً ٌلتبم بها ا شخاح المشاركون فٌه

مننع فرٌننل العمننل  التصننوٌري والتنسننٌل موعننداالتصننال بالمصننادر والتأكٌنند علننى  :( االتصااال والتنسااٌق5

كالمخرا ومرندم البرننام  والتواجند فنً مكنان التصنوٌر لمتابعنة سنٌر العمنل وفرنا للطرٌرنة المتفنل علٌهنا 

 .والسٌنارٌو المكتوب

بٌن مردم البرنام  وضٌوفه لتحرٌل ا لفنة بٌنهمنا وتكون لجلسة التمهٌدٌة قبل التسجٌل هً ا : البروفة( 6

 ه واختبار ا جهب، الفنٌة للوصول  خٌرا نلى التسجٌل التلٌفبٌونً .واالتفال على  هداؾ البرنام  ومدت

وٌمكن تلخٌص مراحل إعداد البرامج التلفزٌونٌة واإلذاعٌة بمجموعة من التساؤالت التً تسااعد علاى 

 إعداد البرنامج بشكل أفضل وإٌصال الفكرة للمشاهد أو المستمع بشكل أوضح وكايتً:

 

o ة أو البرنامج ؟ما الهدف من المادة المعد 

o من الشرٌحة أو الشرائح المستهدفة ؟ 

o ما العوامل المساعدة المطلوبة ؟ 

o كم مدة المادة أو الحلقة وكم عدد الحلقات ؟ 

o أي ساعة من ساعات الٌوم ٌتم البث واإلعادة ؟ 

o ما المعلومات المراد إٌصالها من خالل المادة وكٌف ٌتم توفٌرها ؟ 

o لقة وكٌف ٌتم تجنبها ؟ما المحاذٌر التً تنتهجها الح 

o من المخرج الذي ٌتولى اإلخراج وما طرٌقت  ؟ 

o ما المصادر والمراجع المطلوبة وهل متٌسرة وأٌن وكٌف ؟ 

o هل ٌوجد معدٌن مساعدٌن ومن هم ؟ 

o ما الفترة الزمنٌة الممنوحة للمعد حتى تارٌخ تسلٌم المادة ؟ 

وبعادها تبادأ  البرناامجقاد اتضاحت أماام معاد  بعد التأكاد مان اإلجاباة علاى هاذه التسااؤالت تكاون الرؤٌاا

 . مرحلة اختٌار الشكل األمثل للحلقة أو البرنامج
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 عرف ما ٌأتً :: 3س

 -المعد  - مدٌر اإلنتاج  -البالتوه    - DABنظام   -اإلنتاج التلفزٌونً    -اإلنتاج اإلذاعً       

  عًاإلعداد اإلذا -النص الفنً  -المؤثرات الصوتٌة 

 .والتلفزٌونً : وضح ما المقصود بعملٌة اإلنتاج اإلذاع1ًس

 والتلفزٌونً ؟ كٌف تقسم إدارة اإلنتاج اإلذاعً :1س

 .عملٌة اإلنتاج اإلذاعً تتكون من مجموعة  العناصر ، أذكرها مع الشرح:  4س

 : وضح أهمٌة العناصر الصوتٌة فً اإلنتاج اإلذاع5ًس

 .، أذكرها مع الشرحالعناصرمجموعة   تتكون من عملٌة اإلنتاج التلفزٌونً :6س

 : ما المراحل التً تمر بها عملٌة  إنتاج البرنامج اإلذاعً ؟7س

 .:  ٌتضمن التدرٌب عدد من الخطوات الالزمة إلنتاج البرنامج اإلذاعً ، اذكرها مع الشرح8س

 اإلذاعٌة ؟ :  كٌف ٌمكنك تقسٌم وتصنٌف البرامج9س

 .ن فن الكتابة لإلذاعة والتلفزٌون:  تكلم باختصار ع30س

 .: عند كتابة أي برنامج إذاعً البد من المرور بمراحل لكتابة النص اإلذاعً، اذكرها مع الشرح33س

 : عرف اإلذاعة الرقمٌة ، وما المقصود بالبث اإلذاعً الرقمً؟ وما مزاٌاه؟31س

 : أذكر أهم أنظمة البث اإلذاعٌة الرقمٌة.31س

 ؟ وما فوائده؟رادٌو اإلنترنتب : وضح المقصود34س

عددها مع  اإلعالمٌة،: ٌحقق اإلنتاج التلفزٌونً مجموعة من األهداف للمؤسسات والمراكز 35س

 الشرح. 

 ؟:  ما المراحل التً تمر بها عملٌة  إنتاج البرنامج التلفزٌونً 36س

 ؟ فً اإلنتاج اإلذاعً  فرٌق العملٌتكون منها : ما العناصر التً 37س

 اختر اإلجابة الصحٌحة لكل مما ٌأتً : :38س

 الصوت ( . -الفٌدٌو   جـ -الصورة  ب -تعتمد اإلذاعة المسموعة على ............ . ) أ -3

 المذٌع ( . -المخرج     جـ -مهندس الصوت    ب -تكون كفاءة الصوت لـ .......... عالٌة . ) أ -1

الذي ٌحتوي على كافة العناصر والمكونات من ........ ..ٌسمى النص النهائً فً اإلنتاج اإلذاعً  -1

 .موسٌقى أو مؤثرات صوتٌة أو كالم وٌوضع مع كل عنصر الوقت المخصص ل  

 . (اإلعداد -جـ السٌنارٌو .   -ب   .  ( Scriptالسكربت )  -) أ    

   .: وضح المقصود باإلعداد اإلذاعً و اإلعداد التلفزٌون39ًس

 ؟التً تمر بها عملٌة إعداد البرنامج التلفزٌونً:  ما المراحل 10س
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 الفصل السادس

 تقنٌات المونتاج
 

  :األهداف

 ٌهدف هذا الفصل إلى  معرفة واكتساب الطالب المهارة لتعلم المونتاج وبرامج : الهدف العام    

 بأنواع  المختلفة ومراحل  ومؤثرات .                   
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 :تمهٌـد

نتناا التلفبٌننونً عملٌنة مترابطننة متكاملنة تبنند  مننن الفكنر، وصننوال نلنى تنفٌننذها كعمنل تلفبٌننونً ٌمكننن اش

نذاعً ٌمكن سماعه. وكل مرحلة من مراحل العمل التلفبٌونً  صبحت علما بحند ذاتنه عمل مشاهدته  و 

نال بإترنان العمنل فنً كنل بسبب التردم الكبٌر فً عالم اشنتاا التلفبٌونً كما  ن النجناح فنً العمنل ال ٌنتم 

النات  النهابً والمونتاا ٌعد  دي بالعمل التلفبٌونً بكامله.والمراحل وان فردان حلرة من تل  الحلرات قد ٌ

فضنال ي ) فلنم واحند ( تتابعً  لتجمٌع اللرطات المصور، بحٌث ٌستطٌع الُمشاهد  ن ٌنظر نلٌها على شكل

ي ومعالجننة ا خطنناء التصننوٌرٌة النصننوح وا صننواتافة االنترنناالت ونضنن المونتنناا ٌشننملعننن ذلنن  

 وؼٌرها.

   Montage (Editing )المونتاج التلفزٌونً 

والمشاهد  االصطالح الذي ٌطلل فً التلفبٌون على عملٌة فنٌة ٌجري فٌها ترتٌب اللرطات : هوالمونتاج

ي لكنهنا فرنط  نلنى مشنهدي و نها لٌست مجرد انترال من لرطة نلى لرطنة ومنن مشنهد وتتابعها بطرٌرة معٌنة

ي  و ) اللؽنة المصنور، ( التنً تعبنر عنن ا سنلوب الفننً النذي اختنارو المخنرا  سلوب فنً ٌعرا عمالً 

وعملٌننة المونتنناا تننتم بعنند تسننجٌل الصننوت  و لٌعننرا مننن خاللننه وبوسنناطته عمننالً فنٌنناً علننى الشاشننة. 

ا ضنمن تتنابع بمننً مندرو  علنى وتنسنٌرهواللرطات المصنور، المشاهد  ترتٌبباختٌار و الصور، وذل 

وذل  بعد االنتهاء من الفنٌلم بحٌنث تتحنول  اواحد اوجعل المراطع مرطعي  وفراً لتسلسلها المطلوب الشاشة

وهً عبار، عن الرح وترتٌب لخلل تأثٌر فنً  و معنى نضافً معٌن  نلى رسالة مترابطة محدد، المعنى

المونتاا من الناحٌة الدرامٌة فً و وفل رؤٌة المخرا.منها المراطع  و تكرارها  و حذفها  و نبالة  جباء 

التلفبٌون ٌعنً البنناء المنادي والصنوري واللؽنوي وتكنوٌن اللرطنات المطلوبنة والمشناهد حسنب تسلسنلها 

هنو نعناد، ترتٌننب اللرطنات التنً تنم تصننوٌرها فنً وقنت سننابل  والمونتناا باختصننارالمنطرنً والجمنالً. 

برام  الحاسوب.   و ؼٌر الضرورٌة ونضافة المؤثرات الخاصة بوساطة  جهب،ونبالة المشاهد والبوابد 

 .( 1 - 6 ) الشكلالحظ 

 
 أجهزة المونتاج   3 - 6  الشكل

، التولٌاف، التجمٌاعوتعنً بالعربٌة )  )Montage( الفرنسٌة الكلمة من ا صل فً مرتبسة مونتاا كلمة

ي وقٌمنة  ي تحرٌنر وتعننً ) Edit ( كلمنة االنكلٌبٌنة للؽنةا فنً المونتاا كلمة وٌرابل (، التنسٌقٌبالترك

 فننً دور ٌبنرب ٌنوم بعند ٌومناً  ٌتسنارع النذي الترننً التطنور ومنع يفٌلم تعتمد نلى حد كبٌر على المونتاا

وفننً بداٌننة  درامننً. عمننل  ي السننٌنارٌو وكاتننب الُمخننرا دور مننع ٌتننوابى بحٌننث (المننونتٌر) المونتنناا

 همتٌن:ما البد من توضٌح نرطتٌن دراستنا لعملٌة المونتا

بالمعرفة بعلم النف  ورؼبات النا  وكٌفٌة شد  اكبٌر ا ن العمل فً مجال المونتاا ٌرتبط ارتباط األولى:

 انتباو المشاهد طوال عرا الماد،. 
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 ن المونتاا هو عمل له قواعد و س  ولكن الفن هنو  ٌضنا  سنا  فنً العمنل التلفبٌنونً ٌجنب  والثانٌة:

 فظة علٌه.حامال

 أهمٌة المونتاج 

فهو  وخاتمته التً تبٌن اشنتاا وتردمه بالصور، ا فضل اشنتاا التلفبٌونً ٌعد المونتاا من  هم مراحل

نذ ٌنتم فنً هنذو المرحلنة تجمٌنع الصور، النهابٌة للعمنل الفننً سنواء فنً الرادٌنو  و التلفبٌنون  و السنٌنما 

ا ماكن المختلفة سواء داخل ا ستودٌو  و خارجه. وعند االنتهاء التً تم تصوٌرها فً   المتفرقة اللرطات

من تصوٌرها تأتً مرحلة الدخول فً ؼرفة المونتناا لتحوٌنل الننح المكتنوب علنى النورل )السنٌنارٌو( 

نلى مشاهد مربٌة وصوتٌة متسلسنلة ومتتابعنة بنسنل منترن مضناؾ نلٌهنا المنؤثرات الصنوتٌة والموسنٌرٌة 

فً مرحلة المونتناا ٌنروي المنونتٌر قصنة مربٌنة نتباهه من خالل شاشة التلفبٌون. لجذب المشاهد وشد ا

من خالل التسلسل واشٌجاب واشٌراع وهو ٌروم بهذا اشبداع الفنً كما ٌفعل المخرا فً مرحلنة اشخنراا 

تً قنام مع اختالؾ واحد  ن المخرا ٌبدع من الخٌال  ما المونتٌر فهو ٌبدع من الملمو   ي من المواد ال

 المخرا بتصوٌرها واضعا فً اعتبارو  نه سٌتم تتابعها فً مرحلة المونتاا. 

 وفٌما ٌأتً أهم اإلمكانٌات الفنٌة للمونتاج:

كامنل بوسناطة كنامٌرا واحند، ي ومنع ذلن  ومنن  و فلنم  و مسلسنل تلفبٌنونً ٌمكن تصنوٌر برننام   .1

 ر بأنها تجري فً حٌب ؼٌر محدود.خالل المونتاا ٌشعر المشاهد بتنوع ا حداث والمواقؾ وٌشع

بوسنناطة المونتنناا ٌمكننن ترتٌننب ا حننداث التننً جننرت فننً  وقننات و منناكن مختلفننة فتبنندو مترابطننة  .2

 ومتصلة.

سننواء كننان ذلنن  لنندواعً التصننحٌح  و اشؼفننال  حننذؾ لرطنناتبوسنناطة المونتنناا ٌمكننن ندخننال  و  .3

 المتعمد.

هور والنتحكم فنً ردود  فعالنه وتفسنٌر ا حنداث من خالل االختٌار والترتٌب ٌمكننا التأثٌر فً الجم .4

  على النحو الذي نرٌدو.

 مراحل تطور المونتاج 

لرد عرؾ المونتاا تطورا كبٌرا منذ اكتشافه كترنٌة ممٌب،  فرد كان ٌسمى بـ ) التولٌنؾ ( النذي ٌرصند بنه 

ن انجنناب الحنندث الننربط المتناسننل بننٌن ا صننوات و الصننور المكونننة للفننٌلم وٌشننكل المرحلننة النهابٌننة منن

ر   .المصوَّ

 تصنوٌر علنى تعتمند السنٌنما فكر، كانت (م3895) ومع بداٌة ظهور السٌنما فً نهاٌة الررن التاسع عشر

اقتصنر دور المخنرا علنى و الحركة تسجٌل بذل  فٌتم ما لمشهد بمنٌة بفواصل الثابتة الصور من سلسلة

ٌر ٌرومان بنصب الكامٌرا ثابتة بحٌث تكنون .وكان ا خوان لومٌالرصة كما ٌتم تصوٌر مسرحٌة تصوٌر

عمودٌة على المشهد  منا الممثلنون فكنانوا ٌندخلون وٌخرجنون  منا منن الٌمنٌن  و منن الٌسنار بشنكل  فرنً 

 ومعظننم وتكنون اللرطنة عامننة بحٌنث تصننور كنل شنًء والمشنناهد ٌنترنً الجننبء النذي ٌوجنه لننه اهتمامنه .

 )الصننوت(  ُضننٌؾ  م3917 عننام وفننً المسننرحٌات الننبع وتسننجٌالت  خبرٌننة  وثابرٌننة كانننت ا فننالم

 لأللنوان  كثنر اسنتخداماً  الثالثٌنٌنات  فنالم وشنهدت واقعنً بشكل المشهد نرل على قادر، السٌنما فأصبحت

 ثنم تصنوٌرو المنراد للمشنهد المسنتمر بالتصنوٌر السنٌنمابٌون بند  لرد ملّون. سٌنمابً فٌلم  ول عرا وتم

 الرطنار سنرقة ) فٌلمنه فنً وتسلسنلها اللرطنات بترتٌنب ( بنورترندوٌن  ) قام وقد تؽٌٌري  ي بدون عرضه

 . م3901 عام  نت  الذي ( الكبرى
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 المونتناا محناوالت  ول وتمنت  المونتناا فكنر، اسنتخدم منن  ول ( ٌهمٌل جورا ) وكان المونتاا جاء ثم

 ترتٌننب طرٌننل عننن درامٌننة مننؤثرات خلننل نلننى سننعى نذ ( ؼرٌفٌننث دٌفٌنند ) ا مٌركننً المخننرا ٌنند علننى

 التنً الرصٌر، و فالمه تجاربه خالل ومن المصور.  و المنرول الواقع مع ٌتطابل ال معٌن بشكل اللرطات

 لرطننات عنند، نلننى الواحنند المشننهد ترسننٌم ( ؼرٌفٌننث ) اسننتطاع ( م3931 - م 3908) الفتننر، فننً  خرجهننا

 المونتناا قواعد واستخالح ستهابدرا قاموا الذٌن العشرٌنات فً الرو  للمخرجٌن ملهمة  فالمه وكانت

 فنً تؽٌنرات الثانٌنة العالمٌنة الحنرب  حندثت وقند . فالمهم فً كثٌراً  بتطوٌرها قاموا ثم ومن  سسها. التً

 ولكنن الرعنب و فنالم الموسنٌرٌة ا فنالم وانتشنرت الكومٌندٌا ابدهنرت الحرب وبعد فخالل الفٌلم صناعة

 ( م3966 – 5593 ) الفتننر، .خننالل اشنتنناا تكننالٌؾ عارتفننا بسننبب الخاصننة للمننؤثرات ضننبٌل باسننتخدام

 فنٌلم  ننت  م3977 عنام وفنً ذلن . وؼٌنر ودٌكوري موسٌرى من للفٌلم المتطور، الفنٌة التجهٌبات ظهرت

 والترنٌنة للحاسنوب نسنهام  ول ٌعند النذي ( لوكنا  جنورا ) للمخنرا ( Wars Star ) النجنوم حنروب

 المونتناا عملٌنة فنً كبٌنر، تطنورات بربت التكنولوجٌا تردم معو الخاصة. المؤثرات تصمٌم فً الحدٌثة

 تنسنل و فكنار نلكترونٌنة بنأجهب، وتنتهنً و ورال بنأقالم تبند  جدٌند، فكنر، ومناقشة عمل ٌتم ٌوم كل ففً

  .الجمهور ٌشاهدها ببرام 

 Functional Editing    المونتاج ائفوظ

خبنار فً مثل اشسهام فنً تطنور الشخصنٌة  و اشٌجب  ن ٌكون لكل لرطة ومشهد من المشاهد سبب وظٌ

ي  و نعطنناء توضننٌح  و تفسننٌر منناي  و خلننل جننو نفسننً معننٌني  و بعننث بالرصننةي  و بعننث روح فكاهٌننة

المعانً. و ي مشهد ال ٌخدم وظٌفة  و هندفا معٌننا ٌنبؽنً حذفنه مهمنا كاننت قٌمتنه التصنوٌرٌة بمنا  ننه ال 

عاد، ٌكون  ي مخرا خالل مرحلنة التصنوٌر تصنور واضنح وفى ال .ٌضٌؾ  ي جدٌد نلى محتوى الفٌلم

عن مرحلة المونتاا الالحرة. وٌكون لذل   همٌة كبٌر، خاصة فً ا فالم الدرامٌة نذ ٌجب علنى المخنرا 

 ن ٌكون حرٌصا فً المحافظة على االتجاهات المنطرٌة على الشاشة وٌضع فنً االعتبنار تناسنل مظهنر 

لى المحتوى العاطفً للمشاهد وذل  خالل مرحلة تصوٌر المشناهد نفسنهاي الممثلٌن وحركاتهم والحفاظ ع

وٌمكاان تحدٌااد وظااائف المونتاااج  .نذ  نننه فننً العنناد، ُتصننور هننذو المشنناهد خننارا ترتٌبهننا البمنننً الفعلننً

   :ايتٌة بالنقاط

 العٌنوب منن اخالٌن الواحند المشنهد لٌصنبح التصنوٌر  ثنناء العٌنوب بعنا شابها التً اللرطات حذؾ .1

 .الفنٌة

 .التصوٌر  خطاء تصحٌح .2

  صوات(. ينصوح صوري ) مثل: الفٌلم نلى البصرٌة  و السمعٌة المؤثرات نضافة .3

 .والفالتر االنتراالت مثل مختلفة مؤثرات نضافة .4

  المسلسل.  و الفٌلم  حداث المنطرً التسلسل لتطابل تصوٌرها تم التً المشاهد ترتٌب .5

فنً صنورته النهابٌنة وباالمتنداد المناسنب وبجنود،  سلسل التلفبٌنونً و الم الفٌلم و نخراا البرنام   .6

 عالٌة.

 : أبرزها ومن المونتاج تستدعً عدٌدة فوائد  هناك  المونتاج فوائد  

 .الملل خشٌة للمشاهد التنوٌع توفٌر -1

 .ذل  الرصة تستدعً حٌثما المناظر تؽٌٌر  -2

 .بالحدث المرؼوبة ؼٌر ا جباء من التخلح  -3
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 هنو كمنا ) الممثلنٌن نمكانٌنات قصنور بسنبب ذلن  بؽٌنر تتٌسنر ال مثٌنر،  و درامٌنة تنأثٌرات لخل -4

 فنً  ننه حنٌن فنً النهنر منحندر نحنو عننؾ فنً البطل باندفاع اشٌهام المونتاا ٌخلل عندما الحال

 .( الخطر منطرة عن تماماً  بعٌد الواقع

 

 :وهً المونتاج عند مراعاتها جبٌ أساسٌة مبادئ ثالثة هناك  للمونتاج األساسٌة المبادئ

 . خرى نلى باوٌة ومن  خرى نلى كامٌرا من المشهد ونرل للرطع مكان  نسب عن البحث -1

 .الشاشة على ماثلة اللرطة فٌه تظل الذي البمن تردٌر -2

 .للفٌلم العام اشٌراع مع وحدودها اللرطة طول وتناسب  خرى نلى لرطة من الحركة توافل -3

بالمونتنناا  وفننً   (  و محننرر ا فننالم هننو الشننخح الننذي ٌرننومالمااونتٌر) و  Editor :اجفنااً المونتاا

نه خبرتنه علنى عملنه فنً ٌسنتندفإن المونتٌر  هنو فننً المونتناا النذي   الؽالب  العامنة وثرافتنه الفننً وحسر

 لبمننًا والتوقٌنت الترتٌنب ونعناد، واللصنل بنالرح لكنهنا مألوفنة تبندو مشناهد ننتناا نعناد، علنى وقدرته

فإذا افترضننا  (. 2 - 6 ) الشكل الجمهور.الحظ نلى موّجه متعمد خطاب ذات دراما نلى تتحّول لألحداث

 ن اللرطة هً ) الكلمة ( و ن المنظر والمشهد هو ) الجملة ( فإن تركٌنب اللرطنات ووضنعها فنً  ماكنهنا 

 ن ٌخنرا   ابع  المنونتٌر  ٌمكننالمناسبة هو ما نستطٌع  ن نعدها قواعد  اللؽة واشعراب. ومن بنٌن  صن

الفٌلم مشوهاً  و قوٌاً مترابطاً ناجحاً ي فباستطاعة المونتٌر  ن ٌجعل من العمل الذي ساهمت فٌه العناصر 

الفنٌة ا خرى من ممثلٌن ومصّورٌن وعمال اشضاء، وصوت وؼٌرهم عمالً بارعاً ٌبرب فٌه مجهوداتهم 

تظهر المفاهٌم والترنٌات ا ساسنٌة للمونتناا فنً اتجاهنات وجه . التً بذلوها شخراا هذا العمل فً  جمل

الشاشة والبمان والمكان ي والسرعة واشٌرناع ي ولرطنات الرجنوع للنوراء ومشناهد المونتناا ومنن خنالل 

 .هذو الترنٌات ٌستطٌع المونتٌر توصٌل ا فكار للمتفرا ونثار، مشاعرو

 
 المونتاج فنً   1 - 6   الشكل

 حسب طبٌعة وحجم عمل  إلى نوعٌن : تٌرٌصنف المون

 .: ٌنفذ النح بحذافٌرو حسب ترطٌع المخرااألول

: من ٌخرا نوعاً ما عن ترطٌع المخرا ي وتطبل هذو الحالة عندما ٌكون هنا  تعاون سابل بٌن  الثانً

 .المونتٌر والمخرا فٌنشأ بٌنهما لؽة مشتركة فكل واحد ٌعرؾ ماذا ٌرٌد من اآلخر

 بالتعاون مع المخرج وكايتً: المونتٌرٌقوم بها  التًوظائف الٌمكن تحدٌد   :ونتٌرالموظائف 

خلننل اشحسننا  المطلننوب عننن طرٌننل نٌجنناد  حسننن الصننور وا صننوات المتاحننة للوصننول لهننذا  -1

 الهدؾ.

عرا الرصة بأكثر الطرل وضوحاً وتركٌباً ي فهو ٌبنً فراغ الشاشة من خالل تجاوب الصنور  -2

 .لخدمة الؽرا من البرنام  المربٌة والسمعٌة
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التفكٌر فً اللرطات وعالقة كل منهما با خرى لعرا الرصة وكٌفٌة تتابع الصنور المربٌنة بنٌن  -3

لرطة و خرى واالنترال بٌن كال منهما ي فتفضنٌل وسنٌلة انترنال عنن  خنرى ٌعتمند علنى االنطبناع 

  توصٌله نلى المتفرا. المخراالذي ٌرٌد 

ة نلنى  خنرى  و منن مشنهد نلنى آخنر منع مراعنا، مضنمون اللرطنات بٌاد، سرعة الرطع منن لرطن -4

  .والحركة التً تتخللها وحجمها وارتباطها  بسٌال ا حداث

التالعب بأصوات البرنام  بالطرٌرة التً ٌجب  ن ٌسنمعها المتفنرا فنً النهاٌنة للٌحناء لنه بأننه  -5

 .الواقع تماماً 

لمشنهد والبرننام  ككنل كنً ٌسنتطٌع  ن ٌخلنل السٌطر، على التوقٌت والسرعة واشٌراع للرطنة وا -6

 التوتر  و الفكاهة  و اشثار،  و الؽضب  و مختلؾ المشاعر اشنسانٌة فً المتفرا.

 

 :وهما الحاضرٌوجد نوعان من أنظمة المونتاج ٌتم استخدامها فً الوقت    نظم المونتاج

  Linear Editing Systemالمتتالً (  الخطً )( النظام 3

 وٌطبنل  .منتظمنة طردٌة عامالن  بصور، فٌها ٌتناسب على عملٌة تطلل صفة هً Linearity الخطٌة

 علنى مسنجلة مربٌنة (  و ماد، )مسموعة : مونتاا على ذل  مثاالً  لنأخذ .عملٌة المونتاا على المفهوم هذا

 تنالً نذاوبال بكنرات علنى ملفوفنة بالرندم  ٌرا  طولهنا طوٌلة هذو الشرابط تكون ( و ن (Tapesشرابط 

 وكلمنا معنٌن بمرندار هنذو البكنرات لنؾ علٌننا ٌتعٌن فإنه المسجلة من الماد، معٌن جبء نلى الوصول  ردنا

 نلنى الوصنول  ن بمنن  ي . طنول اوقتن ذلن  االنتظنار تطلنب كلمنا  بعند نلٌها الوصول الماد، المراد كانت

 علنى الشنرٌط  بعند مكنان فنً ننتكا وكلمنا ي على الشرٌط وجودها مكان بصور، خطٌة مع ٌتناسب الماد،

هذا النظام ال ٌنبال ٌسنتخدم علنى النرؼم منن ظهنور النظـــنـام  .نلٌها  طول للوصول اوقت ذل  استلبم كلما

 خطً (.الالجدٌـــد ) ؼٌر 

المونتنناا الخطننً عبننار، عننن عملٌننة نسننخ الصننوت  و الصننور،  و االثنننٌن معننا للرطننات تننم اختٌارهننا مننن 

ي نحتناا علنى ا قنل نلنى شنرٌطٌن  Masterى شرٌط التسجٌل الذي ٌسنمى  شرطة المصدر ونسخها عل

فٌنندٌو  حنندهما ٌحتننوي علننى المننواد ا صننلٌة التننً تننم تصننوٌرها واآلخننر ٌحتننوي علننى اللرطننات التننً تننم 

اختٌارها لكونها ا فضل لذل  فهو ٌسٌر من  ول لرطة فً  ول مشهد من الفٌلم حتى ٌنتهً ب خر لرطة من 

ٌتكون هذا   طلل علٌه نظام خطً نذ ٌعتمد مبد  الخط المسترٌم فً عملٌة مونتاا الشرٌط.آخر مشهد لذل  

النظام فً ابسط صورو من جهابي فٌدٌــــو وجهاب عرا لعرا المواد المصور، علنى شاشنة عنرا 

وجهاب تسجٌل لتسجٌل اللرطات المراد عمل المونتاا لها وجهاب تحكم ٌمكن عن  (Monitor) خاصة به

الشرٌط فً كال الجهابٌن نلنى ا منام  و نلنى الخلنؾ بسنرعات مختلفنة  و تحرٌكهمنا لرطنة  تحرٌ  طرٌره

بروفنة للمونتناا قبنل تسنجٌله كمونتناا نهنابً ي  بعد لرطة عند اختٌار بداٌة المونتاا ي ومنن الممكنن عمنل

د، فنً الننح نلنى آخنر لرطنة موجنو 1والبد فٌه من التسلسنل البمننً للرطنات بحٌنث ٌبند  منن اللرطنة رقنم

 (.  3 - 6التلفبٌونً. الحظ الشكل ) 

 
 المونتاج الخطً     1 - 6  الشكل 
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  Non linear Editing Systemمتتالً ( الخطً ) وٌر ال( النظام وٌر 1

فنً مجنال المونتناا التلفبٌنونً فأصنبح منن للتطور التكنولوجً ودخول الحاسنوب  نتٌجةهذا النوع  ظهر

ً تتابع الصور، باشضافة والحذؾ دون  ن ٌؤثر على اللرطنات المجناور، مثلمنا الممكن ندخال تعدٌالت ف

نذ ٌمكنن نجنراء تصنحٌحات   Microsoft Wordٌحندث عنند الكتابنة علنى برننام  معالجنة النصنوح

وحذؾ ونضافة كلمات فٌتأقلم النح تلرابٌاً مع هذو التؽٌرات. وهنا على فنً المونتاا )المونتٌر(  ن ٌعمل 

ٌرٌدو سواء فً البداٌة  و الوسط  و النهاٌة وهو لٌ  بحاجة نلى تسجٌل  ي لرطة على شنرٌط  بأي ترتٌب

خطنً خاصنٌة الالفٌدٌو نال بعد االنتهاء من مونتاا جمٌع لرطات البرنام . وقد وفنر نظنام المونتناا ؼٌنر 

رات الفٌندٌو البحث والوصول نلى  ي لرطة  و مشهد بسرعة كبٌر، وبدون ترتٌب ي ونمكانٌنة نضنافة منؤث

والرسوم والصور بشكل منترن وسنرٌع . وٌعتمند نظنام المونتناا ؼٌنر الخطنً بشنكل  ساسنً علنى جهناب 

(. وبفضنل عنرا العمنل المصنور فنً جهناب الحاسنوب علنى  4 - 6الحاسوب كما موضح فً الشكل ) 

الل نضنافة  و ٌجعل المونتٌر قادراً على التحكم فً  ي جبء منه من خنمما شكل ٌشبه الشرٌط السٌنمابً 

 حذؾ لرطة فً  ي وقت ٌشاء. 

 فنً المسنتخدمة : ننوع الكنامٌرا علاى الناتجاة الصورة وتعتمد كفاءة وحدة المونتاج وٌر الخطً وجودة

الحاسننوب ي والسننعة التخبٌنٌننةي  فننً المسننتخدم Video Cardالفٌنندٌو  التصننوٌر ي وبطاقننة )كننارت(

 رام  الملحرة والبرام  المدعمة لعملٌة المونتاا. وسرعته فً عرا واسترجاع المعلومات فضال عن الب

 
 المونتاج الغٌر خطً   4 - 6  الشكل 

 ن من المونتاج هما ان رئٌساهناك نوع أنواع المونتاج التلفزٌونً

 .Switching Editingالمونتاج المباشر ) الفوري (  -3

 .Editing Production Postالمؤجل المونتاج  -1

 ( الفوريالمباشر )المونتاج : أوال 

هو المونتاا الذي ٌنتم علنى الهنواء مباشنر،  ي فنً وقنت التصنوٌر نفسنه للبرننام   و الندراما التلفبٌونٌنة 

سواء داخل ا ستودٌو  و خارجه مثل برام  ونشرات ا خبار  و نرل مبارا، كر، الردم وٌنتم االنترنال بنٌن 

بطنرل  Video Mixer – Switcher )) رفٌندٌو  و سوٌتشن  الكامٌرات من خالل جهاب ٌسنمى مكسنر

 (. 5 - 6االنترال المختلفة ونضافة المؤثرات فً اللحظة نفسها . الحظ الشكل ) 

 
 Data Videoمكسر فٌدٌو من نوع    5 - 6  الشكل 
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قدر، عالٌة على اتخاذ  اذ امخرجفرٌل العمل التلفبٌونً و منمهار، عالٌة ٌتطلب هذا النوع من المونتاا 

الررارات السرٌعة باالنترال من صور، نلى  خرى وتحدٌد شكل االنترال فً وقت قصٌر ي وٌروم المونتٌر 

وٌطلنل علنى هنذا الننوع منن المونتناا )  انشؽل المخرا بشًء آخنري دابما حتى لو فً االنتباوبدور كبٌر 

( وذل   ن قنرارات االنترنال منن لرطنة نلنى  خنرى تنفنذ منن خنالل جهناب المونتناا  المونتاج اإللكترونً

( ي وفً المونتاا اشلكترونً ٌروم المخرا فً الؽالب بعملٌة المونتاا المباشري Switcherاشلكترونً )

فٌروم باختٌار الصور، الرادمة من نحدى الكامٌرات  و  جهنب، العنرا  Switcher جهابنذ ٌجل  على 

علنى الهنواء وذلن  فنً بنرام  البنث المباشنر  و ٌنتم  ،وٌروم باالنترال من لرطة نلى  خنرى وٌنرلهنا مباشنر

 تسجٌلها على  شرطة الفٌدٌو وذل  فً البرام  المسجلة التً ٌتم عرضنها الحرنا حسنب وقنت عرضنها نذ

( ٌننتم مننن خاللهننا رؤٌننة كننل الصننور الرادمننة مننن  Monitors)     تتواجنند شاشننات عننرا  و مراقبننة 

(  Preview)  نحننداهماسننمى تان تننمهم تانشاشننوجنند تالكننامٌرات  و  جهننب، عننرا شننرابط الفٌنندٌوي و

(  On Air ) سمى على الهواءى تخر عرا الصور، التً سوؾ ٌتم نرلها على الهواء  و للتسجٌلي وال

عرا ما ٌتم نرله منن صنور، علنى الهنواء. وقند ٌجلن  المنونتٌر بجاننب المخنرا وٌرنوم بتشنؽٌل جهناب ت

المونتاا والتحكم به بناء على ما ٌطلبه منه المخرا من انتراالت بٌن لرطة و خرى  و مشهد وآخر وٌحدد 

فنً التصنوٌر النداخلً (  وسٌلة االنترال بٌنهما وٌحدث ذل  فً ؼرفة التحكم التابعة  ستودٌو التلفبٌون )

 و ٌحدث فً عربات النرل الخارجً ) فً التصوٌر الخارجً (  ي خارا مبننى التلفبٌنون وٌسنتخدم فنً 

  ذل  جهاب المبا اشلكترونً.

 : المونتاج المؤجل ثانٌا

وٌعتمنند علننى عننرا  بننرام  المونتنناا ي  التصننوٌر باسننتخدام انتهنناء عملٌننة هننو المونتنناا الننذي ٌننتم بعنند

ة التً تم تصوٌرها ولنذل  تنم تسنمٌته بمونتناا منا بعند التصنوٌر  و ) منا بعند اشنتناا ( ي فعملٌنة ا شرط

 و  Switcherالمونتاا ووضع الكتابة والمؤثرات ٌمكن تنفٌذها مباشر،  ثناء التصوٌر من خنالل جهناب 

 (.6 - 6تركها نلى مرحلة المونتاا المؤجل نذ ٌكون المونتاا  كثر مرونة . الحظ الشكل ) 

 

 
 المونتاج المؤجل   6 - 6  الشكل 

   مزاٌا هذا النوع من المونتاج ومن    

 ، واختٌار ا فضل منها.ٌوفر لكل من المخرا والمونتٌر الوقت الكافً لرؤٌة الماد، المصور .1

اللرطات التً تم تصوٌرها وٌمكن نضافة لرطات من  وجود خلل فًٌمكن نعاد، التصوٌر نذا ثبت  .2

 المكتبة التلفبٌونٌة.

 شصالح الصور، وا لوان.  الكافً توفر الوقت .3
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  Transitions of Editingالمونتاج ( فً وسـائـل االنتقـال )الوصل

نفٌذ البرنام  ٌعنً نوعا من االنترال من لرطنة نلنى  خنرى سنواء كنان االنترنال منن نن المونتاا فً حالة ت

عندما ٌتم ترتٌنب اللرطنات ٌرطنع الجنبء المطلنوب  كامٌرا نلى  خرى  و من جهاب عرا مربً نلى آخر

عملٌة  .وضعه فً الفٌلم من اللرطة و ٌربط باللرطة التً قبلها و التً بعدها لخلل تتابًعا جدًٌدا من اللرطات

مهمنة  . Transition )) بوساٌلة االنتقاالاالنترال من لرطة نلى لرطة  خرى له  كثر من اختٌار وٌسمى 

وسابل االنترال هً اششار، نلى تؽٌٌر المشهد  و اللرطة وٌتم هذا باستخدام عننـاصر الصنور،  و الصنوت 

 ( االنتقال طرق ) وسائل وفٌا ٌأتً أهم  و االثنٌن معا والبد من اختٌار الوسٌلة المناسبة  سلوب الفٌلم .

: 

      Cutting أوال: القطع

وهو  صل عملٌة المونتاا و كثر  سالٌب االنترال تلٌها بشكل مباشر  اللرطة بلرطة  خرى ربطالرطع ٌعنً 

هنو الوسنٌلة العادٌنة و خاصة فً البرام  اشخبارٌة وهو  سرع الطرل و كثرها استخداما بساطة وانتشار

 (.  7  - 6ترال بٌن اللرطات وٌحدث باالنترال الفوري من لرطة نلى  خرى. الحظ الشكل ) لالن

 
 فً المونتاج القطع  7 - 6  الشكل 

 :أساسٌات القطع

الرطع نذا كان بٌن عد، لرطنات ؼٌنر متشنابهة فإننه ٌصنبح منن الصنعب علنى المشناهد  ن ٌكتشنؾ  -1

 العالقة التً تربط بٌنهما.

ٌنصب على الفعل  و رد الفعل كالوقوؾ والجلو  والندوران وااللتفنات و) شنهرة  الرطع ٌجب  ن -2

  ( االندها .

 ال ٌجب الرطع بٌن كامٌرتٌن متحركتٌن وال بٌن كامٌرا متحركة و خرى ثابتة. -3

 ال ٌجوب الرطع  ثناء الحركة ا فرٌة ) االستعراضٌة ( للكامٌرا. -4

 همة سواء بالكالم  و بتعبٌرات الوجه.مي ٌعطً معلومات ٌجب التركٌب دابماً على الشخح الذ -5

 :وٌستخدم القطع لألوراض ايتٌة

  االنترال من كامٌرا نلى  خرى  ثناء استمرار الحدث نذ ٌحرل الرطع نرالً مباشراً وفً الحال من

 الصور، التً تلترطها نحدى الكامٌرات نلى الكامٌرا ا خرى.

 .االنترال من مشهد نلى آخر 

 نلى جبء  و جانب آخر من جوانب الموضوع.  االنتباوٌل تحو 

 .شظهار موقع الشًء بالنسبة لما ٌحٌط به من مربٌات 

  .شظهار التناقا والمرارنة بٌن شٌبٌن.  و شظهار التشابه بٌن شٌبٌن 

 Dissolve And Mixالمزج والتداخل  : ثانٌا

الثانٌة  قوى  الصور، درٌجٌاً فً حٌن تصبحطرٌرة لالنترال تجعل الصور، ا ولى تضعؾ تMix المبا 

وهذا فً واقع ا منر ظهنور ثم ذوبان الصور، ا ولى كلٌة مع وضوح معالم الصور، الثانٌة على الشاشة 

وحنٌن ٌنتم عنـرا المنبا علنى الشاشنـة تظهنر نهاٌنة اللرطنـة   تدرٌجً مع اختفاء تدرٌجً فً آن واحد.

كثٌراً ما ٌستخدم فنً العنروا التلفبٌونٌنة ؼٌنر الدرامٌنة ي لثـانٌـة. ا ولى وقـد تداخلت فً بداٌة اللرطة ا
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وفً هذو الحاالت ٌحرنل  سنلوب المنبا نبهناراً جمالٌناً خالبناً ي فضنالً عنن خاصنٌة هنذا ا سنلوب شبنراب 

وتعٌٌن  وجه التشابه واالختالؾ بٌن شٌبٌن  و عد،  شٌاءي  و مرارنة الماضً بالحاضري  و ما طر  على 

 الحظ الشكل ن من تؽٌٌري والمساعد، على الربط البصري بٌن المناطل وا ماكن المختلفة.ا ماك

 (6 - 8 .) 

 
 عملٌة المزج  8 - 6  الشكل 

فهننو ظهننور الصننور، ا ولننى بنسننبة ظهننور الصننور، الثانٌننة نفسننها بحٌننث تبنندو  Dissolve التااداخل مننا 

 (. 9  - 6لشكل ) الصورتان معا  ي ثبات المبا فً الوسط كما موضح فً ا

 
 التداخل  9 - 6  الشكل 

 ٌستخدم المزج للداللة على ايتً:

 الداللة على انرضاء فتر، بمنٌة. -1

 االنترال بٌن مشهدٌن بٌنهما بعد بمنً. -2

 االنترال من عنوان نلى آخر. -3

 القواعد التً ٌنبغً مراعاتها عند استخدام أسلوب المزج:

 فً الحاالت التً ٌفضل فٌها استخدام الرطع.. ال ٌجوب استخدام المبا 1

 ثانٌة. 3-2. ٌجب تالفً المبا السرٌع الذي ٌخلو من المعنى وقتاً مابٌن 2

. ال ٌجوب المبا  ثناء تحرٌ  الكامٌرا خاصة الحركة ا فرٌة كما ال ٌجب المبا بٌن لرطنة منن كنامٌرا 3

 ثابتة و خرى متحركة.

    Fade Out - Fade Inاء التدرٌجً و الظهور التدرٌجً ( ثالثا: االختفاء والظهور ) االختف

ففنً الظهنور التندرٌجً تكنون  يهو ظهور الصنور،  و المشنهد علنى الشاشنة تندرٌجٌا واختفابهنا تندرٌجٌا 

 .( ثانٌة أو ثانٌتٌن)الشاشة نوعا ما معتمة ثم تبد  الصور، فً الظهور تدرٌجٌا على حسب مد، بمنٌة معٌنة 

االنترال الملفتة لنظر المتفنرا فهنً تعمنل فنً الفنٌلم  و البرننام   وسابل الظهور وسٌلة من ٌعد االختفاء و

التلفبٌننونً مثننل عننـالمات التننرقٌم ) النرطننة والفاصننلة ( بالنسننبة لننألدب التننً ٌنندل استعننـمالها علننى انتهنناء 

 الجملة اللؽوٌة ي وهو ٌعنى بداٌة ونهاٌة جبء من ا حداث التً تدور على الشاشة .

هنو ننرناح شند، الصنور، نلنى درجنة الصنفر وحتنى تظهنر الشاشنة  : Fade out التادرٌجً أ( االختفاء

وقد ٌكون االختفاء بطٌباً وٌتم تدرٌجٌاً وٌعرؾ فً هذو الحالة (. 19 - 6فً الشكل ) سوداء. كما موضح 

 وٌستخدم االختفاء لألوراض ايتٌة :. باالختفاء التدرٌجً
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ة  و تحدٌد نهاٌة شً معٌن )وهنا ٌشبه نسدال الستار فً المسرح عنند نهاٌنة  حند . شعطاء مفهوم النها1ٌ

 الفصول  و نهاٌة الرواٌة(.

. ٌستخدم االختفاء السرٌع فً االنترال من لرطة نلى  خرى ومن مشهد نلى آخنر لنربط ا جنباء بعضنها 2

 ببعا.

 .عندما ٌكون هنا  فرل كبٌر فً الوقت  و المكان.3

 
 االختفاء التدرٌجً   30 - 6الشكل  

ثم تظهر الصور، تدرٌجٌاً حتى تصل نلى  قصى  ء: ٌبد  والشاشة سودا Fade In التدرٌجً ب( الظهور

(. تسننتخدم هنذو الطرٌرننة كأسنلوب لترنندٌم الموضننوع  و   11 - 6وضنوح لهننا. كمنا موضننح فنً الشننكل ) 

 بمثابة تكوٌن وتشكٌل للفكر،  و والدتها.بمثابة مردمة  و مدخل نلٌه. والظهور التدرٌجً  و البطًء ٌكون 

 
 الظهور التدرٌجً  33 - 6الشكل  

وٌمكننن الجمننع بننٌن االختفنناء والظهننور للتنندلٌل علننى مننرور الننبمن وتؽٌٌننر المكننان. االختفنناء التنندرٌجً 

والظهور التدرٌجً ٌرطعان تتابع الفصول على عك  عملٌة المبا التً تحنتفظ باالسنتمرار فنً الحندث. 

  (. 12 - 6ضح فً الشكل ) كما مو

 
 االختفاء والظهور  31 - 6 الشكل 

   Wipeرابعا : المسـح 

منثال منن  المسح )  و الحذؾ ( معناو  ن ٌبد  مشهد فً حذؾ مشهد آخر وقد ٌبد  المسنح منن عند، جواننب

 المسنح .شنةحتنى ٌمنأل الشا جوانب الشاشة فٌتالشى المشهد ا ول بٌنما ٌحل محله المشهد التالً بالتندرٌ 

هو تأثٌر بصري )مربً(ي ٌستخدم كشكل جمالً )بخرفً( لالنترال من هو طرٌرة االنترال بٌن اللرطات و

لخلل الشعور  و اشحسا  بالكشؾ  و نباحة الستار عن شًء ما ونخفاء شًء آخنر  و  لرطة نلى  خرى.

محلهننا ٌأخننذ الكثٌننر مننن تؽطٌته.والمسننح باعتبننارو )نباحننة(  و )تؽطٌننة( صننور، شظهننار ونحننالل  خننرى 

ا شكال فرد تمسح الصور، ا ولى وتحل الثانٌة محلها من الٌسار نلى الٌمٌن بطرٌرة  فرٌة ومن  سفل نلى 
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ٌعند المسنح  كثنر وسنابل و .Split Screen على  و من  على نلى  سفل وهنا  طرٌرة الشاشة المنرسمة 

وٌحندث ذلن  حنٌن تمسنح صنـور،  ا وسٌلة مصنطنعة نه ياالنترال التً ٌالحظها المتفرا بمجرد رؤٌتها 

ا ولنى وفٌنه تبند  الصنور، الجدٌند، بمسناحة صنؽٌر، وتكبنر حتنى تؽطنى اللرطـة الثـانٌـة صنـور، اللرطنـة 

 (. 13 - 6الشاشة بأكملها. الحظ الشكل ) 

 
 المسح 31 - 6 الشكل 

   القواعد األساسٌة للمونتاج

 ٌن  و ثابتة ومتحركة نال نذا كانتا بنف  السرعة واالتجاو.ال ترطع  و تمبا بٌن كامٌرتٌن متحركت 

 .)اقطع فً الوقت المناسب )مع الصوتي مع الموسٌرى....الخ 

 . الرطع من لرطة  خرى ضمن شروط : تؽٌر العناصر  و عددها ي تؽٌٌر الباوٌة ي تؽٌٌر الحجم 

 ،تحرٌل التنوٌع والتبادل بٌن اللرطات الكبٌر، والمتوسطة والصؽٌر. 

 .فً الرطع المترابل ٌجب  ن ٌكون الحجم متماثال بٌن العناصر 

 .فً بداٌة الفٌلم ٌجب  ال تسبل الصور، الصوتي كالهما معا  و الصوت  وال 

 للرراء،. ٌاكاف االعناوٌن ٌجب  ن تأخذ وقت 

  ٌوجد صوت معها على ا قل. ن ال بد فال تتر  الشاشة معتمة لفتر، طوٌلة 

 

   تخدامها فً المونتاجالمؤثرات وكٌفٌة اس

هً  ي تأثٌرات تستجد على الفٌلم بعد تصوٌرو ومنهنا منا هنو مربنً كالخندع   The Effectsالمؤثرات 

والحٌل الفنٌة كالحرابل وسروط ا مطار واالنفجارات ومنهنا منا هنو صنوتً كنأبٌب الطنابرات و صنوات 

بٌن اللرطات والمشاهد ولكنهنا تحمنل والمؤثرات وسٌلة من وسابل االنترال المحركات وصفٌر الرطارات. 

معنى جمالً  كثر وتستخدم فً توضٌح المعنى  و المضمون الذي ٌرٌد توصٌله المونتٌر  و المخرا نلى 

 المشاهدٌن.

وقدٌماً كان استخدام المؤثرات ٌتطلب وقتا كثٌرا لكً ٌتم تنفٌذها وكانت تستخدم فً ا فالم التلفبٌونٌة  و 

فننً مرحلننة المونتنناا المؤجننل ولننٌ  المونتنناا المباشننر ي ومننع التطننور التكنولننوجً السننٌنمابٌة فرننط وتننتم 

ودخول  جهب، الحاسنوب فنً مجنال العمنل التلفبٌنونً  صنبحت هننا  العدٌند منن ا جهنب، التنً تسنتطٌع 

( الذي ٌستخدم لتولٌد  14  - 6 الموضح فً الشكل ) DFS 700تولٌد الكثٌر من المؤثرات ي مثل جهاب 

ن المؤثرات الرقمٌة المختلفة وبكافة ا شكال والخصابح وٌحتوى هذا الجهاب على وحد، تسمى الكثٌر م

User Program  من خاللها ٌستطٌع المونتٌر تصمٌم وعمل المؤثر النذي ٌرٌندو والنذي لنم ٌحتنو علٌنه

 جهاب المؤثرات الرقمٌة. 

 
  DFS700جهاز المؤثرات الرقمٌة   34 - 6الشكل  
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   Analog Video Effects التماثلٌة مؤثرات الفٌدٌو

جهنناب مولنند فضننال عننن  علننى  جهننب، مننبا ومونتنناا خاصننة بالصننور، وحنندات المونتنناا الخطٌننة تحتننوى

منن  تولٌند الكثٌنر وبسنهولةالذي ٌمكننه Special Effects Generated ( SEGالمؤثرات الخاصة ) 

ن تصنٌؾ هذو المؤثرات نلى  ربعنة  ننواع وٌمك.  اشنتاا التلٌفبٌونً فًتستخدم  التًالمؤثرات الخاصة 

    وهً : الطبع المركب ي تفرٌػ اشضاء، ي تفرٌػ اللون ي المسح .

الذي ٌحدث عنند االنترنال بنٌن  Mixمؤثر المبا تشبه  وهً : Superimpositionالطبع المركب  -3

نسنبة ظهنور و %50ن فً الوسط  ي تكون نسبة ظهنور الصنور، ا ولنى ابحٌث تبرى الصورت صورتٌن

وبذل  ٌحدث تركٌب وطبع صور، على ا خرى ونستطٌع مشاهد، الصورتٌن معناً  %50الصور، الثانٌة 

فننً الوقننت نفسننه وٌمكننن بٌنناد، نسننبة ظهننور وشنند، كننل صننور، حسننب الرؼبننة فمننثال تكننون نسننبة ظهننور 

الصنور، وبذل  تكنون تفاصنٌل  %10وبالتالً تصبح نسبة ظهور الصور، الثانٌة  %70الصور، ا ولى 

 (.15 - 6ا ولى  كثر وضوحا من الصور، الثانٌةي الحظ الشكل ) 

 
 الطبع المركب  35 - 6الشكل  

هنً عملٌنة تفرٌنػ الكتابنة  و الصنور،  : Luminance Keyتفرٌغ اإلضااءة ) اإلدخاال الضاوئً (  -1

ة ونحنالل ومنلء مكنان بانتباع اشضاء، منها  ي استبعاد  جباء من الصور، التلفبٌونٌة بطرٌرة الكترونٌن

ا جباء المستبعد، بأجباء  خرى من صور، ثانٌة. تستخدم فً عملٌنات تفرٌنػ الكتابنة علنى الصنور، فنً 

مردمة الفٌلم  و البرنام  وفً عملٌات الترجمة  سفل الفٌلم وٌجب  ن تكون الكتابة المراد تفرٌؽهنا مكتوبنة 

 (. 16 - 6على خلفٌة سوداءي الحظ الشكل ) 

 
 عملٌة تفرٌغ الكتابة    36 – 6الشكل 

 هنً عملٌنة تفرٌنػ الصنور، بنانتباع اللنون : Chroma Keyتفرٌغ اللون ) اإلدخاال اللاونً (  -1

اللون ا برل وا خضنر وٌنتم ذلن  بوضنع الجسنم المنراد هً   فضل ا لوان التً ٌتم تفرٌؽهامنها و

اء الجوٌة ٌتم وضعه  مام خلفٌة برقاء فمثال مذٌع نشر، ا نوي  تفرٌؽه  مام خلفٌة برقاء  و خضراء

ٌتم انتباع اللون ا برل ) الخلفٌة ( ووضع صور، و Chroma Key و خضراء من خالل مفتاح 

 خرى مكانها مثل : ) خارطة ا حوال الجوٌة ( وبذل  تظهر الصور، النهابٌة للمذٌع وهو ٌرؾ  مام 

فالم والمسلسالت التلفبٌونٌنة .الحنظ الشنكل ) خارطة ا حوال الجوٌة ي وتستخدم هذو العملٌة فً ا 

6 - 17 .) 

 
 عملٌة تفرٌغ اللون   37 - 6  الشكل 
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فً هنذو العملٌنة ٌنتم نحنالل صنور، ثانٌنة لهنا شنكل معنٌن تندرٌجٌا محنل  جنباء منن  : Wipeالمسح  -4

ح  و تندفع الصور، ا ولى )التً تظهر علنى الهنواء مباشنر،(  و كلهنا وٌالحنظ كنأن الصنور، الثانٌنة تمسن

الصور، ا ولى بعٌدا عنن الشاشنة ي وٌمكنن  ن ٌكنون المسنح عمودٌناً  و  فرٌناً وٌمكنن تنعنٌم  و ترلٌنل حند 

( وٌمكن  ٌضنا  ن (Softالمسح للحصول على صورتٌن متراكبتٌن مع بعضهما البعا من خالل مفتاح 

ي ( وهنننا  حرٌننة فننً تأخننذ عملٌننات المسننح  شننكاالً هندسننٌة مختلفننة ) شننكل ربنناعً ي صننندوقً ي دابننر

االختٌار وتؽٌٌنر الشنكل حسنب الحاجنة وٌمكنن وضنع  شنكال المسنح فنً  ي مكنان علنى الشاشنة . الحنظ 

   (. 18 - 6الشكل ) 

 
 عملٌة المسح  38 – 6  الشكل 

     Digital Video Effectsمؤثرات الفٌدٌو الرقمٌة 

نذ وفنرت للمنونتٌر النذي ٌعمنل علنى نظنام   مؤثرات الفٌدٌو الرقمٌة  كثنر مروننة منن المنؤثرات التماثلٌنة

فً تنفٌذها ي فضال عن نمكانٌة  ا و جهد اخطً الكثٌر من اشمكانٌات التً ال تستؽرل وقتالالمونتاا ؼٌر 

ابتكار صور، جدٌد، ٌمكن تؽٌٌر شكلها ولونهنا حسنب الرؼبنة ي وتوجند فنً بنرام  الحاسنوب العدٌند منن 

 و  شخاح ٌمكن نجراء التعدٌالت علٌها سواء فً حجنم الصنور،  و المناظر الطبٌعٌة والمشاهد  شكال 

جبء منها بالحذؾ  و باشضافة ي وقد وفرت  جهب، مؤثرات الفٌدٌو الرقمٌة نمكانٌة الوصول السرٌع نلى 

المننؤثرات المطلوبننة التننً ٌحتاجهننا المننونتٌر والتننً ٌسننتطٌع مننن خاللهننا  ن ٌختننار الكثٌننر مننن المننؤثرات 

وتنقسم المؤثرات ا تحت تصرفه فً  ي لحظة بما ٌتناسب مع طبٌعة البرنام   و الفٌلم. وٌخبنها وٌضعه

  الرقمٌة إلى أربعة أجزاء هً:

 معاملة حجم الصور، وشكلها وضوءها ولونها. -1

 معاملة الحركة.  -2

 الخلل والتالعب بعد، صور. -3

 المؤثرات المبتكر، بوساطة الحاسوب.  -4

  ضوءها ولونها معاملة حجم الصورة وشكلها و أوال:

وٌعننى جعنل الصنور،  صنؽر فنً حجمهنا :  Shrinking And Expandingاالنكماش والتوسع  -3

 ي  نها لم تعد موجود،  امع اشبراء على جمٌع تفاصٌلها نذ ٌمكن تصؽٌر حجم الصور، حتى تصبح صفر

ى بالتوسع  و تكبٌنر على الشاشة وٌمكن  ٌضا  ن تبد  بالصور، من الصفر وتمأل بها الشاشة وهو ما ٌسم

على  Zoom Inوالتوسع بمثابة  Zoom Outحجم الصور، وهو مشابه لعدسة البوم فاالنكما  بمثابة 

   (19 - 6الصور،. الحظ الشكل ) 

 
 االنكماش والتوسع  39 - 6  الشكل 
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ها منن ٌمكن  ن نمد الصور،  فرٌا  و عمودٌا وٌحدث بذل  تشوٌه للصور، بكامل : Stretchingالمد  -1

 (. 29 - 6خالل تؽٌٌر نسبة  بعاد الصور، بحٌث تبدو الصور، ممتد،  فرٌا وعمودٌا. الحظ الشكل )

 
 المد  10 - 6  الشكل 

هً بمثابة تؽٌٌر موقع الصور، فً  ي مكان على نطار الشاشة وهو تحرٌ   :Positioningالموقع  -1

 (. 21 - 6لشكل ) . الحظ اX، Y،(Z)الصور، ر سٌا  و  فرٌا  و فً العمل 

 
 تغٌٌر موقع الصورة  13 – 6  الشكل 

ة ٌمكنننن تؽٌٌنننر  بعننناد الصنننور، بحٌنننث تظهنننر وكأنهنننا ذات  بعننناد ثالثٌننن:  Perspectiveالمنظاااور  -4

بالبعند الثالنث  اوخصوصا عند كتابة النصوح فٌتم تجسٌم الحروؾ ذات البعدٌن ونعطاء المشناهد نٌحناء

 (. 22 - 6فً تنسٌل النصوح. الحظ الشكل )  Wordمثلما ٌفعل ذل  برنام  

 
 المنظور  11 – 6  الشكل 

نلنى قطنع ومربعنات  هنً عملٌنة ترسنٌم الصنور، المربٌنة الثابتنة  و المتحركنة:  Mosaicالفسٌفساء  -5

متساوٌة وٌمكن التحكم فً  حجام المربعات وعددها و لوانها ودرجة وضوحها ي تسنتخدم لحجنب صنور، 

  (.23 - 6شخح ما فً اللراءات التلفبٌونٌة لكً ال ٌتم التعرؾ علٌه وٌصعب تمٌٌبو. الحظ الشكل )

 
 عملٌة تقسٌم الصورة المرئٌة   11 - 6  الشكل 

الصنور، التلفبٌونٌنة ٌنتم النتحكم بهنا وتؽٌٌنر  لوانهنا لنٌ  بهندؾ  وان وضاوء الصاورة :التالعب باألل -6

   تصنحٌحها بنل كمنؤثر جمنالً للصنور، وٌوجند وحند، متخصصنة فنً تصنحٌح  لنوان الصنور، تسنمى
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Color Correction  وفننى هننذا المننؤثر تصننبح  لننوان صننور، الفٌنندٌو وكأنهننا مرسننومة بننألوان البٌننت

 (.24 - 6نا التحكم بدرجة نصوع  و بهتان الصور،. الحظ الشكل ) وتشبه الملصرات وٌمكن

 
 التحكم باأللوان وضوء الصورة  14 - 6  الشكل 

نذ تتحنول  هذا المؤثر ٌمكن تنفٌذو بأجهب، ا بٌا وا سنود : Polarity Reversalعكس القطبٌة  -7

هنر الصنور، وكأنهنا صنور، سنالبة كل المسناحات الفاتحنة نلنى ؼامرنة والمسناحات الؽامرنة نلنى فاتحنة لتظ

Negative ومن الصعب تنفٌذ هذا المؤثر بالكامٌرا الملونة نال  نه من السنهل تنفٌنذو بنأجهب، المنؤثرات .

الرقمٌة وذل  بتحوٌل المساحات الفاتحة نلى ؼامرة وبنالعك   و تحوٌنل  ي لنون نلنى ا لنوان المكملنة لنه 

 (.25 - 6ل ) مما ٌنت  مؤثرات لونٌة متنوعة. الحظ الشك

 
 عكس القطبٌة   15 - 6  الشكل 

كثٌر من مؤثرات الفٌدٌو المتحركة لم ٌنتم تطوٌرهنا فمنهنا منن ابتكرهنا  :Motionمعاملة الحركة  ثانٌا:

مصنعو  جهب، المؤثرات الرقمٌة وا خرى جاءت من خٌال العاملٌن فً المونتاا وٌمكن ترسنٌم منؤثرات 

 وهً:الحركة نلى خمسة  نواع 

مؤثر االنبالل شبٌه بالمسح ا فرً : ) صور، الفٌدٌو ا ولنى  :Slide Effectsالمؤثرات اإلنزالقٌة  -3

تدفع صور، الفٌدٌو الثانٌة ( نحو الجانب وتظهر كأنها شنرابح لتكشنؾ عنن الصنور، الجدٌند، التنً تحتهنا 

 (. 26 - 6وٌمكن تؽٌٌر حركة هذا المؤثر بحٌث ٌتحر  عمودٌا. الحظ الشكل ) 

 
 مؤثر االنزالق  16 - 6  الشكل 

هذا المؤثر ٌتألؾ منن صنور متعندد، منؤطر، ٌمكنن تحندٌثها بشنكل :  Snapshotsاللقطات الخاطفة  -1

 ى  خرى لٌصبح لدٌنا مؤثرا متعددا على نحو متتابع. متعاقب من صور، نل
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باسننتخدام هننذا المننؤثر  :Rotation And Bounce Effectsالمااؤثرات الدورانٌااة واإلرتدادٌااة   -1

ٌمكن تدوٌر  ي صور، على المحاور الثالث بصور، فردٌة  و فً آن واحد  ي التحكم فً حركة ودوران 

 (.27 - 6ا  و فً العمل ( . الحظ الشكل )الصور، فً  ي اتجاو )  فرٌا  و ر سٌ

 
 المؤثرات الدورانٌة   17 - 6  الشكل 

 منا المنؤثر االرتنندادي ففٌنه تندخل الصننور، الجدٌند، علنى الصننور، المعروضنة بحركنة مرتنند، مثنل الكننر، 

بحٌث تدخل الصور، الجدٌد، وكأنهنا كنر، تتحنر  فنً جمٌنع االتجاهنات وتكبنر حتنى تمنأل الشاشنة.الحظ 

 (. 28-6ل )الشك

 
 االرتدادي المؤثر 18 – 6الشكل 

فنً هنذا المنؤثر تتوسنع الصنور، منن حجنم صنؽٌر  ثنناء حركتهنا  :Fly Effectsالماؤثرات الطاائرة  -4

ٌة وتطٌر نلى موقع آخر على الشاشة لتحل محل الصور، الموجود، فهً تبد  من الصفر وتستمر فً اللولب

 (. 29 - 6الحظ الشكل )  %ي199االستدار، واالنرالب حتى تصل نلى نسبة 

 
 المؤثر الطائر 19 - 6 الشكل 

ٌمكن تطبٌل الدوران على المؤثرات ذات ا بعاد الثالثة بحٌنث ٌظهنر  :Cube Spinاللف التكعٌبً  -5

المكعب دورانا تكعٌبٌا لكل وجه من  وجهه الثالثنة المربٌنة لتعنرا  مامننا صنورا مختلفنة نمنا سناكنة  و 

 (. 39 - 6متحركة. الحظ الشكل ) 

 
 اللف التكعٌبً   10 - 6  الشكل 
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 : الخلق والتالعب بعدة صور ثالثا

ر صنور،  و تكنرا يلفة لترسنٌم الشاشنة نلنى عند،  قسناممؤثرات الصور المتعدد، تتضمن االحتماالت المخت

 : معٌنة على الشاشة وكاآلتً

لرقمٌة بترسٌم الشاشة نلى ٌروم جهاب المؤثرات ا :Split-screen Effectsمؤثر الشاشة المنقسمة  -3

 ربعة  قسام  و  كثر من المساحات كل منها تحتوى على الصور، نفسها  و على صنور، منفصنلة مختلفنة 

عننن برٌننة الصننور التننً فننً المسنناحات ا خننرى. وٌرننوم المننونتٌر باختٌننار نحنندى الصننور لٌرننوم بتكبٌرهننا 

 (. 31 - 6ظ الشكل ) بمساحة الشاشة  و تصؽٌرها حتى تصبح نرطة على الشاشة. الح

 
 الشاشة المنقسمة  13 - 6 الشكل 

 

ر، نفسنها وكأنهنا موضنوعة مؤثر الصدى ٌتولند عنندما تكنرر الصنو :Echo Effects مؤثر الصدى -1

 Mirrorن وهكذا تتكرر الصور، بعدد ال نهابً. وٌطلل علٌه  حٌاناً منؤثر المنرآ، ٌن معكوستٌبٌن مرآت

Effects .رآ، كصور، ثابتة  و صور، متكنرر،  و التحرٌن  ) نلنى  علنى  و نلنى وٌمكن عرا مؤثر الم

 سفل ( النرطة التً ٌظهر  ن صور، الصدى ستختفً عندها على مدى ا فل حتى ٌظهر وكأننا ننظر نلى 

 (.     32 - 6الصور، من ا على  و من ا سفل. الحظ الشكل ) 

 
  مؤثر الصدى    11 - 6  الشكل 

 Computer Generated Effectsرابعا : المؤثرات المبتكرة بوساطة الحاسوب 

طلننب الصننور باسننتخدام  دوات وترنٌنات الحاسننوب وتتوالسننٌنمابٌة تسنتعمل بكثننر، فننً ا فنالم التلفبٌونٌننة 

ن بالحاسننوب ٌمكنننهم االبتكننار والتخٌننل ودمنن  الواقننع فننً الخٌننال ون مختصننووالرسنوم المتحركننة مصننمم

وتسنتخدم فننً الخندع التلفبٌونٌننة  و السننٌنمابٌة نذ  ٌمكنن جعننل الممثنل ٌتصننافح مننع كنابن فضننابً ؼرٌننب 

 (. 33 - 6مبتكر عن طرٌل الحاسوب. الحظ الشكل ) 



 128 

 
 الحاسوبمؤثرات   11 - 6  الشكل 

 

  ضوابط استخدام المؤثرات البصرٌة

استخدام المؤثرات المربٌة واشلكترونٌة قد ٌؽري الكثٌرٌن باستخدامها نظنرا للجاذبٌنة التنً تحررهنا وذلن  

لتحرٌل االهتمام والجذب  و اشثار،  و شثبات الردر، على اشبهار نال نن ذل  قد ٌؤدي نلنى نتٌجنة عكسنٌة 

 تتمثل فً ننتاا 

ؼٌر واضحة  و مناظر لٌ  لها معنى ي لذل  ٌنبؽً استخدام هذو المؤثرات لتحرٌل الهدؾ المنشود صور 

 دون مبالؽة  و نفراط وعلى النحو اآلتً: 

ٌجب  ن تحرل المؤثرات البصرٌة المستخدمة اشٌحاء الذي ٌساعد على فهم واستٌعاب الشًء  و خلل  -1

 جو ي  و تكون هً الطرٌرة ا مثل وا فضل لتحرٌل الؽرا. االنطباع واشحسا  بالبمان والمكان  و ال

ٌجب  ن ال تؤدي نلى تشتٌت انتباو المشاهد  و  ن تتسبب فً انصنرافه عنن متابعنة الفنٌلم  و اسنتٌعاب  -2

 مؽباو.

  ن ال ٌكون استخدام المؤثرات سببا فً بٌاد، وقت اشنتاا  و تكالٌفه. -3

 ً حدود الؽرا الذي ٌستخدم من  جله. ن ٌكون المؤثر ناجحا وفعاال ف -4

 

 

  Sound Effects المؤثرات الصوتٌة

هننننً  صننننوات مصننننطنعة تضنننناؾ لتعبٌننننب المحتننننوى الفنننننً فننننً ا عمننننال الفنٌننننة ) فننننٌلم  و مسلسننننل 

فننٌلم كننارتون ( وسننبب اسننتخدام المننؤثرات الصننوتٌة هننو عنندم نمكانٌننة اسننتخدام ا صننوات   و تلفبٌننونً

ٌننة المشننهد لضننعؾ الجننود، فٌننتم االستعاضننة بعنند التصننوٌر و ثننناء عملٌننة الطبٌعٌننة التننً تحنندث فننً خلف

بأصننوات مشننابهة ذات جننود، عالٌننة لتعبٌننب المشننهد وللحفنناظ علننى مسننتوى واحنند مننن الشنند،  الفننٌلم نعننداد

 .والنراء الصوتً خالل العمل الفنً

فً المونتاا لها  هً عوامل مساعد، المؤثرات الصوتٌة  :أنواع المؤثرات الصوتٌة واستخداماتهـــا

 ثرها فً التعبٌر عن المواقؾ وا حداث فً العمل التلفبٌونً المنت  تساعد فً نبراب صور حٌــة على 

  .مخٌلة المشاهد

     أنواع المؤثرات الصوتٌة

 .مؤثرات صوتٌة بشرٌة كالصراخ والبكاء والضح  -1

 ي الرٌاح ي ا مواا (.مؤثرات صوتٌة طبٌعٌة مأخوذ، من الطبٌعة مثل ) صوت المطر  -2
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آلٌة مثل ) نطالل ( و مؤثرات صوتٌة صناعٌة وهً نوعان: ٌدوٌة مثل )الطرل على ا بواب -3

 .الرصاح (

   استخدامات المؤثرات الصوتٌة

 للشار، نلى الوقت  و البمان. -1

 .لتصوٌر المكان الذي ٌحدث فٌه الحدث مثل  صوات الشارع  و محطة الرطار  و الشواطا -2

 لتوجٌه مشاعر المشاهد واهتمامه لحدث معٌن . -3

 شٌجاد جو نفسً معٌن ٌخدم الحدث مثل ا جواء المرعبة . -4

 .تثبٌت ا حداث المشاهد، فً ذهن المشاهد كصوت خطوات ا قدام  و نطالل الرصاح -5

   األسس التً ٌجب مراعاتها عند استخدام المؤثرات الصوتٌة

 خدام المؤثرات الصوتٌة .عدم المبالؽة فً است -1

 . ن كثر، استخدام المؤثرات الصوتٌة قد ٌوهم المشاهد بعك  ما نرٌد نٌصاله نلى تفكٌر المشاهد -2

التأكنند مننن وضننوح المننؤثر الصننوتً وتطابرننه مننع الصننوت الحرٌرننً عننند تسننجٌل المننؤثرات الصننوتٌة  -3

 الخارجٌة.

  ال ٌكننون صننوت المننؤثر  علننى مننن صننوت المعلننلنذا كننان البرنننام  ٌتضننمن تعلٌرنناً صننوتٌاً فٌجننب   -4

 كما ٌجب  ال ٌنخفا بحٌث ال ٌكاد ٌسمع.

     Switcher جهاز المونتاج 

وهو  هو المحر  ا ساسً لعملٌة المونتاا Vision Mixerجهاب المبا اشلكترونً  المونتاا  وجهاب 

الجهناب عند، وظنابؾ  ولهنذا  لفنوريياالجهاب الربٌ  الذي ٌستخدمه المونتٌر بعمل المونتاا االلكتروننً 

 تتلخح باآلتً:

 مصادر داخلة لٌرسلها على الهواء  و لٌسجلها على شرٌط فٌدٌو. عد،من مربً اختٌار مصدر  -1

نذ ٌننتم االنترننال بننٌن الكننامٌرات  و بننٌن  جهننب، التسننجٌل تنفٌننذ وسننابل االنترننال بننٌن مصننادر الفٌنندٌو.  -2

 .المربً

 .صة و نضافتها للبرنام  ابتكار المؤثرات الخا -3 

 الحاسوب.نضافة الكتابة على الصور، بمختلؾ مصادرها سواء من جهاب مولد الحروؾ  و  -4

 مراقبة الصور، التً تم اختٌارها من ضمن المصادر الداخلة وذل  قبل تسجٌلها  و بثها على الهواء. -5

ب فٌدٌو مرتبط بجهاب المونتاا بمفتاح وتتم هذو الوظابؾ بحٌث ٌكون لكل جهاب سواء كان كامٌرا  و جها

خاح به فإذا كان لدٌ  عدد من كامٌرات التصوٌر داخل ا ستودٌو وكل ما تنود فعلنه هنو االنترنال بٌنهنا 

فال بد من  ن ٌكون لكل كامٌرا مفتاح منرتبط بجهناب المونتناا شتمنام االنترنال السنهل ونضنافة المنؤثرات 

ٌتكون هنذا الجهناب منن مجموعنة منن الندوابر االلكترونٌنة فضنال عنن  .الصوتٌة للبرنام  الذي ٌتم ننتاجه

لوحة ملٌبة بالعدٌد من المفاتٌح التً تحتنوى علنى لمبنات نضناء، صنؽٌر، وعند،  ذرع ٌسنتعملها المنونتٌر 

 (.  34 - 6لتنفٌذ ما ٌرٌد من وسابل االنترال. كما موضح فً الشكل ) 
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 جهاز المونتاج   14 - 6 الشكل 

مرتبنة فنً صنفوؾ ٌسنمى كنل منهنا  Buttonsب المونتناا  تتكنون منن مجموعنة منن ا برار لوحة جهنا

 (.  35 - 6. كما موضح فً الشكل ) Bankوكل مجموعة من صفٌن تسمى  ي Busصؾ 

 
 Bankكل مجموعة من صفٌن تسمى    15 - 6 الشكل 

  Program or On Air Bus على الهواءصف أزرار 

منن مصنادر  اواحند اكل جهاب ٌحتوى علنى ا قنل علنى صنؾ واحند منن ا برار وٌمثنل كنل بر مصندر

منن الصور، المتاحة وٌضاء بمجرد الضؽط علٌه موضحا  نه المصندر النذي تنم اختٌنارو لٌخنرا نشنارته 

( ٌنتم اختٌنار توصنٌل  24و  3الجهاب . وكل صؾ ٌحتوى على عدد من ا برار ٌتنراوح عنددها بنٌن ) 

نذا كان الصؾ ٌحتوى على سنتة  برار  فنإن ثالثنة  برار  يكل منها بمصدر صور، . وكمثال على ذل  

بر  وخنام  يتخصح للكامٌرات  ي لكل كنامٌرا بر وبر لصنور، الجهناب النذي ٌرنوم بعنرا ا فنالم 

. فضنال  Character Generatorوالسناد  لصنور، مولند الحنروؾ  يلصور، جهاب عرا الفٌندٌو 

تسنتعمل عنندما ٌرٌند المنونتٌر  Black signalعنن بر مخنتح بتولٌند ا لنوان ومنهنا اششنار، السنوداء 

وفى بعنا ا جهنب، ٌضناؾ عند،  برار لتسنمح بإضنافة عند، مصنادر  نرسال صور، سوداء على الهواء

 (.36 - 6ر تستعمل فً نخراا البرنام   الحظ الشكل ) للصو

 
 Programأزرار صف    16 - 6  الشكل 
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هننً تحدٌنند  ي مصنندر صننور، ٌخننرا مننن الجهنناب لٌكننون هننو صننور،  Programوظٌفننة  برار صننؾ 

وٌخبننر المننونتٌر  ي Monitorsالبرنننام  فننً هننذو اللحظننة . فننالمخرا ٌرننوم بمشنناهد،  جهننب، الرؤٌننة 

ً وقع علٌها اختٌارو عندها ٌروم المونتٌر بالضؽط على البر الذي ٌمثل مصدر هذو الصور، بالصور، الت

فنإن صنورته سنتظهر  Programي و ٌاً كان المصدر الذي تم الضؽط على البر الخاح به على صؾ 

 و لترسنل  VTRلتخرا من الجهاب نما لتسجل على جهناب تسنجٌل فٌندٌو  Programعلى جهاب رؤٌة 

 مباشر،.  على الهواء

لكً ٌتحرل المونتٌر من صور،  ي مصدر من المصادر قبل  ن   Preview Busصف أزرار المراقبة  

لتظهر على الهواء )  و تسجل على جهاب فٌدٌو ( .  Programٌضؽط على البر الخاح بها فً صؾ 

صننننؾ آخننننر مننننن ا برار ٌسننننمى صننننؾ  برار البروفننننة  يProgramٌضنننناؾ نلننننى صننننؾ  برار 

Preview Bus  وجمٌننع ا برار الموجننود، علننى صننؾ .Preview ،تماثننل تمامنناً ا برار الموجننود  

 (.37 - 6. كما موضح فً الشكل ) Programعلى صؾ 

 Preview  ،Program(  صفى أزرار  17 - 6الشكل ) 

ال ترسل صورته على الهواء  و تسجل  يPreviewؼٌر  نه عند الضؽط على  ي بر من  برار صؾ 

بل تظهر فرط على جهاب رؤٌة خاح بها  هو جهاب رؤٌة البروفة  Program برار صؾ كما ٌحدث 

Preview Monitor  وبعد التأكد من صالحٌة صور، المصدر على صؾPreview  ٌتم الضؽط على

 .لٌظهر على الهواء  و لٌسجل  Programنف  البر الخاح به على صؾ 

عنننندما كنننان هننننا  صنننؾ واحننند    Mix  &Effects Bussesصااافوف أزرار المااازج والماااؤثرات 

Program  لم ٌكن فً استطاعة المخرا نال اختٌار طرٌرة الرطعCut  فرط بٌن صور، المصدر واآلخر

 و  ي نوع من  نواع المؤثرات بٌن  كثنر منن صنور، مصندر فرند   Mixولكن حتى ٌصبح هنا  مبا  ي

       .EFF ) ) Effects ضٌؾ بر ٌسمى 

ٌعمنل ذراع الفٌنندر فنً جهناب المونتناا تمامناً مثننل الفٌندر فنً جهناب مننبا    Fader Barذراع الفٌادر 

الصوت ولكن الفرل  ن ا ول مختح بالصور، والثانً مختح بالصوت . فنإذا قررننا عمنل منبا منثالً 

نسنتطٌع  ن نؽٌنر نشنار، الفٌندٌو الخارجنة منن  ي صنؾ منن  Fader Barفإنننا باسنتعمال ذراع الفٌندر 

( منن قننو، اششنار، . فعننندما تكننون ذراع  %300 ماان صافر % إلااى)  MIX Bussesصنفوؾ المننبا 

وقلننت قننو،  %300بادت قنو، نشننار، الفٌنندٌو الخارجننة مننه بنسننبة  يمننثالً  MIX (A) الفٌندر فننً اتجنناو 

 (. 18 - 6) وهكذا بشكل متناظر. الحظ الشكل  صفر %نلى نسبة  MIX ( B) نشار، الفٌدٌو الخارجة من 

 
   ذراع الفٌدر  18 – 6الشكل  



 132 

فعند الضؽط علٌه تكون نشار، الصور، الخارجة من جهاب المونتاا  معتمد، علنى ننوع المنؤثر النذي ٌنتم 

تنفٌذو على صفوؾ المبا والمؤثرات وعلى وضنع ذراع الفٌندر كمنا تتؽٌنر اششنار، الناتجنة منع تحرٌن  

 الذراع. 

  Special Effects Generator(  SEGالخاصة )مولد المؤثرات 

وهو الجنبء النذي عنن  Mix / EFF Ampمكبر المبا والمؤثرات  المونتاا علىتحتوى جمٌع  جهب، 

النذي ٌرنوم بنالمبا بنٌن الصنور،  Cutطرٌره ٌتم اختٌار  نواع  خرى من وسابل االنترنال بخنالؾ الرطنع 

  .Program Bوالصور، ا خرى التً اخترناها على الصؾ   Program Aالمختار، على الصؾ 

لٌرننوم بتولٌنند االختفنناء  ( SEGولكنن فننً  جهننب، المونتنناا المتطنور،  ضننٌؾ مولنند للمننؤثرات الخاصنة ) 

وتفرٌنػ  يوالصنور، المبدوجنة والمسنح منن صنور،  خنرى بعند،  شنكال  يوالظهور التندرٌجً والمنبا 

كتوب منها عن طرٌل الضؽط على بر محدد م العناوٌن وفصل ا لوان لصور، لوضع خلفٌة  خرى بدالً 

 .ع الفٌدر فً معدل وطرٌرة التنفٌذعلٌه وسٌلة االنترال المطلوبة كما ٌتحكم ذرا

  Preview Busوصنؾ  برار   Program Busنن  سا  عمل  ي جهاب المونتاا هو صنؾ  برار 

وذراع  يمجموعننة منهننا علننى عنندد مننن المفنناتٌحكننل  تحتننوى  Effect Groupsومجموعننات مننؤثرات 

 ن نتعامنل منع  كثنر منن نشنار، فٌندٌو داخلنة ونختنار نشنار، واحند، منن  حندها  و فٌدري وعندبنذ نسنتطٌع 

 .فٌدٌومركبة من عد، نشارات لنرسلها نما على الهواء  و للتسجٌل على شرٌط ال

  

جهناب  المونتناا  ونلنى جهناب  Input قل عدد من المصنادر الداخلنة   والخارجةشبكة المصادر الداخلة 

( مصندر. وتتسناوى  14وقد تصل فنً بعنا ا حٌنان نلنى )  ي( مصدر  1د ) المبا االلكترونً هو عد

وتترناطع هنذو الخطنوط علنى  يعدد خطوط المصادر الداخلنة علنى كنل الصنفوؾ منع المصنادر الخارجنة 

طوط ا فرٌة وهذو الشبكة لٌسنت تأخذ المصادر الداخلة الخ ( Matrix) شكل شبكة من المربعات تسمى 

كل صؾ لالستفاد،  Output اولمبا لكنها تروم فرط بتنظٌم عملٌة اختٌار خرولة عن عمل جهاب اؤمس

منه نما فً عمل مؤثرات  و للعرا على شاشة البروفة  و فً الخروا النهابً. وفى ا نواع العادٌة من 

 جهب، المنبا تكنون الندوابر والتوصنٌالت فنً صنندول منفصنل ٌنتم توصنٌل كنابالت اششنارات المربٌنة 

تٌة من المصادر المختلفة للصنور كالكنامٌرات و جهنب، عنرا الفٌندٌو  و  ي مصندر خنارجً الداخلة اآل

آخر.كما ٌخرا من هذا الصندول كابالت اششارات المربٌة الخارجة التً ٌكون بداخلها )نشارات الفٌدٌو 

جٌل  و المربٌة( الناتجة فنً صنورتها النهابٌنة لعرضنها علنى شاشنات المراقبنة  و توصنٌلها  جهنب، التسن

 لمحطات اشرسال. 

  رامج تحرٌر ومونتاج الفٌدٌوب

توفر الكثٌر من الشركات البرام  الالبمة لتجعل من جهاب الحاسوب وحد، مونتناا متخصصنة وبنالرؼم 

من كثر، هذو البرام  نال  ن فكر، عملها متشابهة. وٌمكن للطالب  ن ٌتعلم التحرٌر والمونتناا منن خنالل 

جهاب الحاسوب فرط عند توفر ماد، الفٌدٌو سنواء منن االنترننت  و باالسنتفاد، منن  استخدامه للبرام  على

بعا ا جهب، للرٌام بنرل مراطع الفٌدٌو للحاسوب ومن ثم العمل على التحرٌر والمونتاا . سننذكر  مثلنة 

امه وهنو ي ومن ثم نتطرل نظرٌا نلى  حد هذو البرام  وكٌفٌة استخد انتشارا  شهر هذو البرام  و كثرها

ا خنرى  البنرام  منن  ي اسنتخدام عنن ٌؽنٌن  النذي Adobe Premierبرٌمٌنر  ا دوبنً برننام 

 المونتاا. فً المستخدمة
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    Pinnacle Studio أستودٌو البٌناكل برنامج -3

 حد برام  المونتاا وهو برنام  مشهور بردراته الكبٌر، ونمكانٌاته المتطور، لما ٌتمتع به من سهولة فً 

سننتخدام ممننا ٌتننٌح لألشننخاح ؼٌننر المحتننرفٌن التعامننل معننه بسننهولة ي ٌتمٌننب هننذا البرنننام  بواجهتننه اال

و ٌضننا ٌتننٌح رفننع الفٌنندٌو مباشننر،   البسننٌطة و بخاصننٌة الرفننع مباشننر، نلننى موقننع التواصننل االجتمنناعً

 (.39 - 6الحظ الشكل )   . pinnacleي هذا البرنام  من ننتاا شركة ٌوتٌوب على

 
  Pinnacle Studio برنامج  19 - 6  الشكل 

 

مهمنة البرننام  عمنل تحرٌنر للفٌندٌوهات    Windows Movie Maker مٌكار برناامج الماوفً -1

المونتنناا  مننن ننتنناا شننركة ماٌكروسننوفت ي وهننـو مننن البننرام  الننـخاصة بنناشخراا وعمننـل  والمونتنناا 

بوساطته عمنل  لبومنات للصنور بأسنلوب وهو سهل االستخدام  نذ ٌمكن  للصور الخاصة ولرطات الفٌدٌو

وهنو  من ا عمال الكثٌر، .  جمٌل بأصوات مصحوبة ي و ٌضاً التأثٌرات والكتابات على الفٌدٌو وؼٌرها

 (.49 - 6. الحظ الشكل ) Windows ٌأتً تلرابٌا مع نظام وٌندوب

 
  Windows Movie Maker برنامج  40 – 6  الشكل 

هنو احند  قنوى بنرام  الوسنابط   Neroبرننام  نٌنرو   Nero Multimedia Suite نٌرو برنامج -1

المتعنندد، ي ٌحتننوي البرنننام  علننى ثالثننة بننرام  فننً برنننام  واحنند يالثالثننة هننم تحرٌننر الفٌنندٌو ونسننخ 

ونسنخ ا قنراح المدمجنة  ااحتٌاطٌن ااالسطوانات والنسخ االحتٌاطً لالسطوانات ي ٌمكنه  ن ٌعمنل نسنخ

 (.41 - 6وسٌرى وصور و فالم فٌدٌو و شرطة فٌدٌو مختلفة . الحظ الشكل ) للوسابط المتعدد، من م

 
 Nero Multimedia Suite  برنامج  43 – 6  الشكل 

 

وهو من  شهر برام  المونتاا ونضافة التنأثٌرات علنى   ElementsAdobe Premiere  برنامج -4

كم هابل من التنأثٌرات والتعندٌالت وهنو ي ٌتمٌب البرنام  باحتوابه على  Adobe الفٌدٌو وهو من شركة

( حٌث ٌستخدم هذا البرننام   Pro Premiere برنام  ملحل للبرنام  المتخصح فً عمل المونتاا )

 (.42 - 6فً جمٌع ا عمال. الحظ الشكل ) 
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 Adobe Premiere Elements  برنامج  41 – 6  الشكل 

ستخدم من قبل المحترفٌن فرط نذ ٌمكن  هذا ٌهذا البرنام  : Adobe After Effects  برنامج -5

الفٌدٌو من البداٌة حتى النهابٌة وٌعد منطرة عمل متكاملة ٌحتوى البرنام  البرنام  من عمل وتصمٌم 

على عدد كبٌر من التأثٌرات والروالب التً تكفً لتصمٌم  ي فٌدٌو وتحرٌكهي ٌستخدم البرنام  فً عمل 

 (.43 - 6المردمات المختلفة وتحرٌ  النصوح وؼٌرها. الحظ الشكل ) 

 
  Adobe After Effects برنامج 41 – 6الشكل  

  (Adobe Premiere ) برنامج ادوبً برٌمٌر

 رمنب علنى بالضنؽط وذلن  برٌمٌنر االدوبنً برننام  تشنؽٌل ٌنتم

 الكثٌنر، مكوناتنه بتنصنٌب ٌرنوم البرننام  حتى واالنتظار التشؽٌل

 فنً الموضنحة الصنور، لن  سنتظهر بنذل  الحاسنوب ٌرنوم وبٌنمنا

 تظهر سوؾ البرنام  تشؽٌل من االنتهاء وعند (.44 - 6الشكل ) 

  بالمشروع الذي سنعمل علٌه. الخاصة اشعدادات حوار لوحة لنا

                      

 ادوبً برٌمٌر واجهة برنامج  44 – 6  الشكل 

 

: الرح واللصل للفٌدٌو والصوت ونضافة مؤثرات انترالٌة بٌن ً البرنام التحرٌر فٌات تشمل عمل 

راطع الفٌدٌو والصوت نفسهاي فضال عن تركٌب المراطع وا صوات مراطع الفٌدٌو ومؤثرات على م

 Time من خالل خط البمن (والمؤثرات ا خرى صوت والعناوٌن. وتتم ندار، هذو المراطع )فٌدٌو  و

Lineوٌستخدم  .كما ٌمكن نضافة العدٌد من البرام  الملحرة علٌه لدعمه بالفالتر اللونٌة والحركٌة 

 .التلفبٌونٌة من المحطات البرنام  فً الكثٌر

 أدوات و أجزاء عمل البرنامج فً البرٌمٌر 

ٌخح العمل على البرنام  وهو اشلمام بكل  دوات البرننام  بمعننى انن  تسنتطٌع تنفٌنذ  ي  :القسم األول

فكر، داخنل البرننام  منن خنالل فهمن  الجٌند  دوات البرننام  منن ) تصنحٌح لنونى  و ترطٌنع  و هندسنة 

 صوت(.

ٌخح ا فكار المطروحة التً ٌروم بها البرنام  وٌمكن التعرؾ علٌهنا منن خنالل مشناهد،  :م الثانًالقس

 .الكثٌر من ا عمال على الرنوات الفضابٌة
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 ؟اإلنتاج التلفزٌونً فً مراحل عرف المونتاج وما أهمٌت : 3س

 اإلمكانات الفنٌة للمونتاج أهم :  اذكر1س

 ؟ المونتاج بنقاط كٌف ٌمكنك أن تحدد وظائف: 1س

 وما المبادئ األساسٌة التً  .ٌدة تستدعً المونتاج ) التولٌف (، اذكر أبرزهاهناك  فوائد عد: 4س

 ؟ ول عن المونتاجؤٌراعٌها المس        

 ؟ ٌصنف؟ وكٌف من فنً المونتاج: 5س

 ؟ شاشة العرضوظائف : ما 6س

 .اذكرهما مع الشرح الوقت الحاضر: ٌوجد نوعان من أنظمة المونتاج ٌتم استخدامها فً 7س

 .المونتاج المؤجل : وضح ما المقصود بالمونتاج المباشر و8س

 .: هناك قواعد تنطبق على المونتاج المباشر والمونتاج المؤجل  تسمى قواعد التحوٌل ، اشرحها 9س

 ؟وسـائـل االنتقـال فً المونتاج: ما 30س

   ؟ وما الغرض من استخدام ؟: ما المقصود بالقطع ؟ وما أهم أساسٌات33س

  ؟؟ وما القواعد التً ٌنبغً مراعاتها عند استخدام بالمزجما المقصود  :31س

 المؤثرات ، وكٌف ٌتم استخدامها فً األفالم؟ : عرف31س

 تصنٌف مؤثرات الفٌدٌو التماثلٌة؟كٌف ٌمكنك  :34س

 .تكلم باختصار عن مؤثرات الفٌدٌو الرقمٌة :35س

 .مؤثرات المستخدمة بوساطة الحاسوبتكلم عن ال :36س

 ؟ضوابط استخدام المؤثرات البصرٌةما : 37س

 .تكلم عن المؤثرات الصوتٌة . وما أنواعها ؟ ومتى تستخدم: 38س

 األسس التً ٌجب مراعاتها عند استخدام المؤثرات الصوتٌة؟: ما 39س

 .: اشرح عمل جهاز المزج اإللكترون10ًس

 . ستخدمة فً المونتاج: اذكر أهم البرامج الم13س

 ؟أجزاء عمل البرنامج فً البرٌمٌر أدوات وما  :11س
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 الفصل السابع
 

 فن الكتابة اإلعالمٌة
  األهداف

واكتسااب الطالاب المهاارة لفان الكتاباة اإلعالمٌاة والمقابلاة  إلى معرفةٌهدف هذا الفصل :  الهدف العام

 وكتابة المقاالت.
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 ٌكلٌة المؤسسة اإلعالمٌة الصحفٌةه  

قبل الحدٌث عن الفنون الصحفٌة وترسٌماتها واالختالفات فٌما بٌن هذو ا نواع البد من التطرل بشكل   

مبسط لهٌكلٌة هذو المؤسسات الصحفٌة لمعرفة كٌفٌة العمل وتخصصات ا قسام الموجود، فٌها مما قد 

 ة عن تل  المؤسسات.ٌساعد على اشلمام ببعا المعلومات المهم

 :ات أساسٌة فً أي مؤسسة صحفٌة وهًمرتكز ةتوجد ثالث

وٌشمل ربٌ  مجل  اشدار، وناببه ورؤساء الوحدات اشدارٌة التابعة لها مثل ندار، : القسم اإلداري -3

الحسابات وندار، اشعالنات والمخابن والسٌارات والتوبٌع والموظفٌن والعمال وؼٌرهم ) ي  ن مهمة 

 ا الرسم هً ندارٌة صرفة (.هذ

ٌمثل جوهر العملٌة الصحفٌة وثمرتها ) وهو ما ٌتعلل بموضوع هذا الفصل( وٌضم  :قسم التحرٌر -1

مجموعة من المحررٌن الذٌن ٌجمعون الماد، الصحفٌة من مصادرها المختلفة وٌتم تسلمٌها نلى ربٌ  

الصحٌفة ي وقد ٌؤجل بعضها  عداد  التحرٌر الذي ٌختار منها ما ٌشاء وحسب وجهة نظرو وسٌاسة

 قادمة  و ٌرفا بعضها  و ٌستبعدها مؤقتا.

وٌعد ربٌ  التحرٌر مسؤوال مباشرا  مام الر ي العام )فضال عن الصحفً صاحب الخبر  و المرال ( 

عما ٌنشر فً الصحٌفة من آراءي وٌعاون ربٌ  التحرٌر فً عمله فرٌل متكامل ٌشمل نابب ربٌ  

 يالثرافً يالرٌاضً يا قسام المختلفة )الرسم السٌاسًورؤساء التحرٌر وسكرتٌر ر التحرٌر التحرٌر ومدٌ

 التحرٌرات .. الخ (.

هو الرسم المسؤول عن تصمٌم وطباعة ونخراا الصحٌفة فً شكلها النهابً الموبع فً  :القسم الفنً -1

من الموظفٌن والعمال وال  السول وٌضم المدٌر الفنً والمصورٌن والمهندسٌن والمصممٌن وؼٌرهم

 .رٌة  و تحرٌرٌة ولكنه مرتبط بهماعالقة لهذا الرسم بأي جوانب ندا

 :اسٌة المتبعة قبل إصدار أي صحٌفةالخطوات األس

 دراسة نوعٌة جمهور الرراء والتعرؾ على احتٌاجاته .  -1

 تحدٌد الؽاٌة من نصدار الصحٌفة . -2

 الحصول على التراخٌح الرانونٌة . -3

 حساب المٌبانٌة والتكالٌؾ والبحث عن التموٌل وجذب اشعالنات . -4

 توفٌر المرر وتجهٌبو بالمعدات وا جهب، . -5

 دراسة الصحؾ المنافسة والصادر، فً الجؽرافٌة نفسها . -6

 وضع هٌكلٌة ندارٌة مناسبة للصحٌفة واختٌار الصحفٌٌن والفنٌٌن . -7

 صول على ا خبار والصور وؼٌرها من الخدمات .االتفال مع وكاالت ا نباء للح -8

 تصمٌم ونصدار العدد التأسٌسً )البٌرو( وترٌٌمه وتحدٌد موعد نهابً لصدور العدد ا ول الرسمً . -9
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 التحرٌر الصحفً 

قبل الحدٌث عن  نواع الفنون الصحفٌة ٌفضل التعرٌؾ بالتحرٌر الصحفً كونه الجامع والمشتر  لجمٌع 

بات الصحفٌة وتسمٌتها والتحرٌر الصحفً هو عملٌة تحوٌل ا حداث والموضوعات نلى  نواع الكتا

 يصٌاؼة صحفٌة مطبوعة وسهلة الرراء، لجمٌع الرراء تررٌبا وٌعد مفصال مهما فً الكتابة الصحفٌة 

 :دٌد وظائف التحرٌر الصحفً بايتًوٌمكن تح

 

 وا حداث.اشفهام والتبسٌط واشٌضاح للموضوعات  -1

معالجة صٌاؼات وكاالت ا نباء ا خرى المبود، للصحٌفة ببعا ا خبار وتصحٌح ا خطاء التً  -2

 ترد فً سٌال المعلومات كً تتناسب وسٌاسة المحطة .

تسهٌل عملٌة اشخراا الصحفً من خالل جعل الماد، الصحفٌة المحرر، تتالءم والمساحة المخصصة  -3

 لها .

 ه ونقناعه بوجهة نظر الصحٌفة .التأثٌر فً الرارئ وجذب -4

 بلور،  سلوب تحرٌري خاح بالصحٌفة ٌمٌبها عن ؼٌرها من الصحؾ المنافسة . -5

 .حرٌروسنتناول بعض الفنون الصحفٌة التً ٌقوم بأدائها قسم الت

 المقال الصحفً 

 م ر ي مؤسسة  ٌعد هذا النوع من الفنون الصحفٌة  دا، فعالة للتعبٌر عن الر ي سواء  كان ر ٌا" شخصٌا

  و جهة رسمٌة  و ؼٌر رسمٌة وٌتمٌب بكونه سهل المفردات وواضحا فً معانٌه ومدلوالته ولؽته تشبه

ي وكانت الصحؾ فً بداٌاتها التأسٌسٌة تعتمد (1 – 7الحظ الشكل ) ينلى حد كبٌر لؽة الحٌا، الٌومٌة

حتل الخبر هذو ا همٌة ي ورؼم ذل  لم على المرال فً صفحتها ا ولى لؽاٌة الحرب العالمٌة ا ولى نذ ا

تتضاءل  همٌة المراالت  نها  وسع اطالعا وتمتل  وتعبر عن رؤٌة تحرٌرٌة لألخبار وتحلٌلٌة لألحداث 

وتستطٌع تكوٌن بلور، لالتجاهات الجماعٌة للر ي العام ي وشاعت عندها عبار، ) الخبر مرد  والتعلٌل 

 حر (.

 
 فًالمقال الصح  3 – 7لشكل  ا

وٌعرؾ المرال  ٌضا بأنه عبار، عن فكر،  و خاطر، تجول فً ذهن الصحفً ٌحاول كتابتها فً مرالة 

ة صحفٌة وهً مستمد، من ظروؾ الواقع الحٌاتً للرراء على الرؼم من احتواءها على ذاتٌة الكاتب بنسب

 :معٌنة ي وله  نواع مختلفة منها

لصحٌفة  و وجهة نظرها تجاو ا حداث الٌومٌة وٌشترط الذي ٌكشؾ عن توجهات ا :المقال االفتتاحً -3

 .ٌومٌا وعلى الصفحة ا ولى ؼالباً ظهورو 

قابم على تحلٌل ا حداث والظواهر التً تهم الشرابح االجتماعٌة للرراء وال ٌشترط  :المقال التحلٌلً -1

 .ر فً الؽالب فً الصفحات الداخلٌة ن ٌكون ٌومٌا وٌنش
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ر، خاصة وثابتة بصحفً معٌن ٌعبر فٌه عن ر ٌه الخاح وٌمكن  ن ٌكون فر :العمود الصحفً -1

عمودا ٌومٌا  و  سبوعٌا وٌمكن  ن ٌكون فً الصفحة الربٌسة  و الداخلٌة وحسب شهر، الصحفً ومكانته 

 المهنٌة .

وهكذا نستنت   ن المرال الصحفً هو تعبٌر ذاتً بوساطة الكتابة عن آراء كاتب ما آو موقؾ الصحٌفة 

 :  ترسٌمات ا خرى  نواع المرال هًتجاو حدث معٌن ٌخح الجمهور  و قراءها. ومن ال

 مرال التعلٌل(  -المرال التحلٌلً  -المرال الصحفً   -المرال االفتتاحً )

المرال  -المرال التوجٌهً  -المرال اشعالنً  -المرال الدعابً ): وهنالك تقسٌم حسب األهداف وٌشمل

وهذو ا نواع من المراالت الصحفٌة تختلؾ عن  نواع  .المرال االٌدلوجً( -ل التروٌمً االمر -اشعالمً 

المراالت ا دبٌة  و العلمٌة كونها تبتعد عن االنطباع الذاتً للفنون ا دبٌة وعن الموضوعٌة الصرفة 

 :مرال مثلوهنال   نواع  خرى لل يتنت  شٌبا وسطا بٌن هذٌن النوعٌنللتخصصات العلمٌة وتحاول  ن 

 يمرال تأرٌخً يمرال طبً. ومثال على المرال العلمً )(ي  المرال الصحفًلمرال العلمًي  المرال ا دبًا)

 يالمرال الرصصً  يالمرال النردي  ي. ومن  مثلة المرال ا دبً ) المرال الوصفًً...الخ(مرال اجتماع

المرال  يالمرال النردي يلمرال االفتتاحًي...الخ ( ومثال على المرال الصحفً )امرال على شكل مذكرات

. وال ٌمكن  ن نفصل بٌن هذو ا نواع التحلٌلًي الٌومٌاتي العمود الصحفًي مرال االعترافاتي...الخ(

وتوحد فٌما بٌنها  ةبشكل قاطع كونها تتداخل  حٌانا فٌما بٌنها الن لؽة الصحافة تجمع هذو ا نواع الثالث

لصعبة فضال عن البخرفة ا دبٌة البابد، عن الكتابة العملٌة كونها تردم وتبعد المصطلحات العلمٌة ا

بٌن موضوعٌة  لشرٌحة قراء واضحة وواسعة ومتباٌنة االطالع والثرافةي فالمرال النردي مثال ٌجمع ما

 .ذن علم وفن ٌجتمعان فً مرال واحدي فهو نالعلم وذاتٌة ا دب

 عنوان المقال  

بطا بمضمون المرال وداال" علٌه وذو عناصر جاذبة سواء على مستوى ٌفضل  ن ٌكون قصٌرا ومرت

 . (2 – 7موسٌرى الكلمات  و على مستوى ثراء التعبٌر اللؽوي ي الحظ الشكل )

 

 
 عنوان المقال الصحفً  1 –7الشكل 

 خصائص المقال األدبً )القصصً( 

 الخٌال الواسع للكاتب . -1

 انا الكومٌدٌا السوداء  و المضح  المبكً .تضمٌن الجانب الكومٌدي فٌه و حٌ -2

 .صةاستعمال لؽة الحٌا، الٌومٌة فً التعبٌر اللؽوي وفً الر -3

 .لمأساوي للواقع  و للحكاٌة ذاتهاتوظٌؾ الفنتابٌا  حٌانا للخروا من الجانب ا -4

بفكر،  و  وال ٌرتصر المرال بأشكاله المتنوعة على الوصؾ لظاهر،  و حادثة معٌنة وننما قد ٌأتً

موضوع ؼٌر مطرول وال ٌكتفً بشرح حدث محدد وتفسٌرو ظاهرٌاي بل ٌعبر عن وجهة نظر معٌنة قد 

 تؤدي نلى نتاب  اٌجابٌة مستربال على صعٌد تؽٌٌر الرناعات او تؽٌٌر توجهات الرراء .
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 المقال االفتتاحً  

من ا ننواع المهمنة فنً المرناالت هو

مننن عتمنند علننى اشفنناد، الصننحفٌة وٌ

اشحصننابٌات  و الشننواهد البٌانننات  و

وا دلة الملموسة لتردٌمها للرراء منع 

نضنننافة شنننروحات وتعلٌرنننات  جنننل 

محاولنننننة تؽٌٌنننننر توجهنننننات الرنننننراء 

ودفعهنننم لتبننننً فكنننر، معٌننننة سنننواء 

كانت مطروحة من قبل الصحفً  و 

المؤسسننة  و  ي  جهننة  خننرى ٌتفننل 

مننع طروحاتهننا وتوجههننا الفكننري ي 

 (. 3 – 7الحظ الشكل ) 

 :من أهم سمات المقال االفتتاحً هًو

 استخدام اللؽة الٌومٌة لعموم الرراء البعٌد عن التكلؾ والبخرفة اللفظٌة والؽموا. -1

 .ا التً تهم اكبر شرٌحة من الرراءالعناٌة بالموضوعات والرضاٌ -2

خلو من اسم الصحفً  و عن سٌاسة المؤسسة الصحفٌة وتوجهاتها وهوٌتها ولذل  فهو ؼالبا ما ٌ برٌع -3

 توقٌعه. 

 .تماعً والتارٌخً للرضٌة المطروحةاشحاطة باشطار االج -4

االبتعاد عن الذاتٌة والمباجٌة الشخصٌة للصحفً والتحدث عن الحالة الجماعٌة التً تتالءم  -5

 وتوجهات الصحٌفة .

 .لكتاب بالصحٌفةمن قبل احد ابرب اٌتم كتابته فً الؽالب من قبل ربٌ  التحرٌر او  -6 

و نه شكل صحفً رسمً وٌأخذ حٌبا" فً الصفحة ا ولى فأنه عاد، ما ٌكتب حسب قالب الهرم 

 المعتدل. 

 المقال العمودي   

مساحته محدود، نسبٌا من الصحٌفة ال ٌتجاوب عمود الصحٌفة فً نحدى 

صفحات الصحٌفة تكتبه شخصٌة صحفٌة بارب، ولها قرابها الذٌن 

ود بشكل منتظم تررٌبا و حٌانا ٌتم وضع صور، فوتوؼرافٌة ٌتابعون العم

شخصٌة  و رسم تخطٌطً للكاتبي وله مكان ثابت فً الصفحة ال ٌتؽٌر 

وله عنوان ثابت  ٌضا ي وربما ٌروم الصحفً بكتابة عناوٌن فرعٌة تحت 

العنوان الربٌ  وهذا العمود ٌمكن  ن ٌكون ٌومٌا  و  سبوعٌا  و حتى 

ما هو الحال فً  عمد، المالحل الشهرٌة ي والعمود تعبٌر شهرٌا  حٌانا ك

عن وجهة نظر الصحفً الشخصٌة وما ٌشعر به من مشاعر و فكار 

وانطباعات ي ولٌ  بالضرور،  ن ٌتطابل كلٌا مع وجهة نظر الصحٌفة 

التً تنشرو ي وتتمٌب بعا ا عمد، الصحفٌة بشهر، كبٌر، بسبب براعة 

ؼالبا ما ٌكون الذعا وخفٌفا وقرٌبا من   سلوب الكاتب الصحفً الذي

 (. 4 – 7الشارع يالحظ الشكل )   نبا

 
 4 - 7الشكل 

 العمود الصحفً 

 

 مقال افتتاحً  3 – 7  الشكل
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 أنواع األعمدة الصحفٌة 

 :ن ترسٌمات للعمود الصحفً وكاآلتًاشعالمٌٌن الصحفٌٌ بعا ٌضع

لموضوعات السٌما العمود الصحفً الذي ٌهتم بالرضاٌا العامة لمجمل الرراء وٌتناول مختلؾ ا -1

  .الشابعة منها

وهو ؼالبا ما ٌحظى بشعبٌة  العمود الصحفً الذي ٌأخذ اتجاها كومٌدٌا ساخرا  جل تسلٌة الرراء -2

 .كبٌر،

 العمود الصحفً المبنً على طرٌرة الرد على استفسارات الرراء و سبلتهم حول مختلؾ الرضاٌا التً -3

 .تم  حٌاتهم الٌومٌة واالجتماعٌة

العمود الصحفً الناقد وٌتعرا فٌه الصحفً للظواهر السلبٌة الشابعة بالنرد وتشخٌصها ومحاولة  -4

 التروٌم ودفع الرراء التخاذ موقؾ من تل  السلبٌات .

 :لمقالٌن االفتتاحً والعمودي منهاوتوجد العدٌد من التباٌنات فٌما بٌن ا

 .هو الحال مع المرال االفتتاحًما ال ٌعبر المرال العمودي عن وجهة نظر الصحٌفة ك -1

 للعمودي عنوان ومكان ثابت فً الصحٌفة. -2

 .النشر الٌومً وا سبوعً والشهري العمودي له انتظام ودقة فً -3

الذي ٌفترد لهذا  ال بد من وضع اسم  و توقٌع كاتب المرال العمودي عك  الحال مع المرال االفتتاحً -4

 .اشجراء  حٌانا

 .االفتتاحً موضوعً وواقعً وجماعً ودي ذاتً وانطباعً وشخصً بٌنهماالمرال العم -5

رسمٌة فً صٌاؼة الجمل  العمودي حر وسل  وسهل الجملة وا سلوب بٌنما االفتتاحً ذو صٌؽة -6

 . والمفردات

ٌعتمد على التحلٌل الدقٌل لألحداث والموضوعات والرضاٌا التً تهم الر ي العام   المقال التحلٌلً    

سٌما قراء الصحٌفة على وجه الخصوح وٌربط ا حداث بما ٌجاورها من ظواهر و حداث ونٌجاد ال

ي هذا النوع من المراالت ٌتفل مع رؤٌته التحلٌلٌة لألحداثالعالقات فٌما بٌنها واستنتاا ما ٌراو مناسبا و

هو ال ٌعبر  سبوعً فً الؽالب و ٌكون مكان نشرو فً نحدى الصفحات الداخلٌة التساع حجمهي و

 ً:ٌقسم المقال التحلٌلً إلى ايتو (.5 – 7الحظ الشكل ) يرور، عن توجهات الصحٌفة وسٌاستهابالض

 

 : التقسٌم الجغرافً -3

 .م المجتمع الذي تصدر فٌه الصحٌفةٌه ماي: ٌطرح موضوعا محلً - 

 .ة وقومٌة تخح ا مة العربٌة مثال: ٌتناول موضوعات نقلٌمٌعربً -ب

 . قة بالموضوع العربً  و المحلً: ٌبحث وٌحلل الموضوعات الدولٌة والتً ربما لها عال عالمً -ا 

  :التقسٌم الموضوعً -1

  .المرال التحلٌلً الرٌاضً - 

  .المرال التحلٌلً االقتصادي -ب

 .المرال التحلٌلً الثرافً –ا 

                                          .المرال التحلٌلً الدٌنً -د

       .المرال التحلٌلً العسكري –ه 

 المقال التحلٌلً 5 – 7كل  شال                                                                          
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 : خطوات تحرٌر المقال

 .صٌاؼة موضوع المرال فً الذهن -1

 .ررات  و عناصرساسٌة نلى مجموعة فتجببة الفكر، ا  -2

 .الماد، الصحفٌة للمرال وتشذٌبها ترتٌب وتنظٌم -3

 .بالعنوان وصوال للنهاٌة ً بدءكتابة المرال بشكله النهاب -4

 :، للمرال وتشمل عد، نجراءات منهاالمراجعة ا خٌر -5

 .ل لؽة الكتابة وا سلوبتدقٌ - 

 .عة دقة ا فكار وموضوعٌتهاومراج التأكد من صحة المعلومات واشحصابٌات وا رقام -ب

 .والمساحة المخصصة له فً الصحٌفة تدقٌل عدد الكلمات  و ا سطر بما ٌتناسب -ا 

 نعاد، صٌاؼة بعا الجمل  و المفردات حذفا  و دمجا  و نضافة.  -د

 .ة  و تعدٌلها نذا تطلب ا مر ذل تؽٌٌر العنوان الربٌ   و العناوٌن الفرعٌ -ه 

 الصحفً لمقال ا ةكٌفٌة كتاب    

لٌ  هنال  قالب محدد لكتابة كل من المرال االفتتاحً  و العمود الصحفً وحسب الصحٌفة وحسب 

 جباء  ة سلوب الكاتب ولكن هنال  قالب للمرال التحلٌلً وهو قالب الهرم المعتدل الذي ٌتمٌب بوجود ثالث

 (.  6 - 7ل )كما موضح فً الشك يالخاتمة ( يالمتن يربٌسة ٌحتوي على )المردمة

 
 قالب المقال التحلٌلً 6 – 7 الشكل

 وٌمكن تقسٌم هذه األجزاء كما ٌأتً 

 :وتشمل المقدمة( 1

 .تتناول ابرب ا حداث الجارٌة - 

 .رضٌة تتعلل بمصالحهنثار، اهتمام الر ي العام ب -ب

 .داولة  و ؼٌر مطروحة تجذب الرراءتردٌم مرترحات ؼٌر مت -جـ

 :انا ) جسم المرال ( وٌشملسمى  حٌوٌ المتن( 2

 التوسع فً عرا  بعاد الموضوع المطروح للنرا .  - 

 االعتماد على آراء الخبراء  و المسؤولٌن عن الموضوع.  -ب
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 استعراا آراء طرفً الصراع نن وجد  و عرا وجهات النظر المتباٌنة. -ا

 تردٌم معلومات ونحصابٌات جدٌد، عن الموضوع.  -د

 كشؾ جوهر الموضوع والتعمل فٌه من جمٌع الجوانبالتركٌب على  -هـ

 :و حٌانا تسمى )الرفلة( وتشمل الخاتمة أو النهاٌة( 3

 استعراا خالصة وجهة نظر كاتب المرال  - 

 محاولة الخروا من الموضوع مع نبراءو مثٌرا لالهتمام عند الرراء.  -ب

 سبلة بٌن الكاتب وموضوعه من جعل النهاٌة مفتوحة الستثار، التفاعل والحوار وتبادل ا -ا

 جهة وما بٌن الرراء والمهتمٌن من الجانب اآلخر.

 .ي العام ودفعه لالهتمام بالموضوعنثار، الر  -د

 التحقٌق الصحفً   

نظرا" الن التحرٌل الصحفً كنوع فنً ٌعد من ا نواع المهمة والواسعة والمتضمنة لؽٌرها من  نواع 

فً الٌونان الردٌمة كان الفٌلسوؾ  فالطون ٌرول بان   ٌضا  كثر من ؼٌرو . الفنون الصحفٌة فسنتوسع فٌه

الوصول للحرٌرة ٌتطلب نجراء مناقشات وحوارات مباشر،  وحٌة  وبدون حجب  ي حرابل  و معلومات 

وكان ٌؤمن بان هذو المناقشات مهمة  ي حكومة ترٌد  ن تخدم شعبها وتطلعه على تفاصٌل عملها ومن 

ب التحرٌرات الصحفٌة فً عالم الٌوم  همٌتها الرصوى  نها تروم على حرٌة التعبٌر عن الر ي هنا تكتس

والردر، على الوصول نلى مصادر المعلومات كونها تهم مصابر النا  وشؤون حٌاتهم الٌومٌة التً اقسم 

 .نتها والحفاظ علٌها والدفاع عنهاالصحفً على صٌا

قصة فً المجتمع والبحث عن  سبابها وتفاصٌلها ومحاولة  التحرٌل الصحفً هو عملٌة تحري عن

( ةالؽابي وٌعد كتاب )ل الصحفً منذ بداٌة الررن الماضًالوصول نلى حلول ناجحة لها وقد ظهر التحرٌ

للكاتب المعروؾ )ابتون سنكلٌر( الذي كشؾ فٌه عن الوسابل ؼٌر الصحٌة فً  مٌركا فً تجهٌب اللحوم 

التحري والترصً الصحفً الذي نت  عنها الكثٌر من التحرٌرات الناجحةي وقد وتؽلٌفها  سا  عملٌات 

التً  اتالتحرٌر ساعدت مثل هذو التحرٌرات الصحفٌة فً الكشؾ عن الكثٌر من ا حداث المهمة مثل تل 

فً السبعٌنات من الررن الماضً والتً سمٌت فً  (رٌتشارد نٌكسون) دت نلى استرالة الربٌ  ا مٌركً 

 ( .  7 – 7م الصحافة بفضٌحة )ووتر ؼٌت ( الحظ الشكل ) عال

 
 فضٌحة ووتر وٌت 7 – 7الشكل 

 وأهم شروط التحقٌق الناجح هً

 .مع العاملٌن فً المؤسسة الصحفٌة نبراء قنوات االتصال مفتوحة -1

 . و  شخاح  و شهود عٌان متعاونٌن البحث عن مسؤولٌن  و بمالء -2

 لمصادر.البحث عن المبٌد من ا -3

 .الذكاء فً ترصً المعلومة وتفحصهاالموضوعٌة والدقة والصبر وتحمل المسؤولٌة و -4

 .ترافٌة فً صٌاؼة التحرٌل النهابًاالح -5

نن الؽرا ا سا  من التحرٌل هو تردٌم المنفعة والمعلومة للر ي العام ووضع السلطة  و الجهة 

افة بكونها الرقٌب على ا داء سواء  كان حكومٌا  م المرصود، موضع المسابلة كً تعٌد االعتبار للصح
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التشرٌعٌة ي هلٌا ومن هنا جاءت تسمٌة الصحافة بكونها السلطة الرابعة بعد السلطات الثالث )الرضابٌة 

 .( 8 – 7الحظ الشكل )  يالتنفٌذٌة(ي

 
 تحقٌق صحفً  8 - 7الشكل  

ه ربما سٌؤدي مستربال لذل  التؽٌٌر وٌكفً  ن نروم نن التحرٌل الصحفً قد ال ٌؽٌر العالم  و الواقع ولكن

به كً تكتمل مهنٌتنا وصدقنا فً عملناي وربما توجد الكثٌر من وسابل اشعالم التً قد تردم معلومات عن 

ذل  الموضوع  و تل  الرضٌة ولكنها تبرى دابما اقل معلوماتٌة وعمرا مما لو قام الصحفً بنفسه بإجراء 

فٌه مع ابرب العناصر والمرتكبات والمؤثرات فً ذل  الموضوع سواء  شخاح تحرٌل صحفً ٌلترً 

 ماكن  م بٌانات ومعلومات وٌنصح دابما بالبحث عن المصادر  م ضحاٌا(  ينومسؤول يشهود عٌان)

 .نب المصادر الثانوٌة قدر اشمكانا ساسٌة  و ا صلٌة وتج

؟ ولماذا ٌتم بهذو ذا بعد(  ي لماذا ٌحصل هذا الشًء)مانن التحرٌل الصحفً عاد، ٌبد  با دا، )لماذا(  و 

الطرٌرة ؟ ولماذا ٌسكت النا ؟ ولماذا لم تبادر الجهة ذات العالقة؟ ... الخ.  وهنا نالحظ  ن التحرٌل 

 ٌختلؾ عن معظم الفنون الصحفٌة ا خرى التً تركب على ا دا، )ماذا(  ي ماذا حصل  و ماذا ٌحصل. 

 يتً ولنأخذ المثال ا  

من  طفال نحدى المدار  االبتدابٌة لحادث سٌر عندما صدمتهم سٌار، شحن كبٌر،  ستةبؽداد / تعرا 

 .( 9 – 7الحظ الشكل ) يالشارع صباح الٌوم ا حد تسٌر بسرعة كبٌر، خالل عبورهم

 :( كثٌر، منها لماذاوهنا ٌمكن  ن تثار  سبلة ) 

لماذا ال ي لماذا ٌعبرون لوحدهم؟ي  من هذا الشارع ؟ ا طفالبر ٌعلماذا   لماذا  صٌب هؤالء ا طفال؟ )

 ( ؟داخل المدن سٌارات الحمل بسرعة كبٌر، ولماذا ٌسٌر سابري  خاح لألطفال؟ الطرٌلٌوجد 

 
 االطفال صورة عبور  9 – 7الشكل 

ابعة كل هذو ا سبلة وؼٌرها ترود نلى نوا، تحرٌل صحفً ناجح نذا ما  حسنت عملٌة التحري والمت

ورؼم  ن بعا هذو ا سبلة قد ال ٌرود نلى نتٌجة حتمٌة ولكن ٌجب  ن ال ٌشعر الصحفً  يوالصٌاؼة 
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هو  ن تتوقؾ عن توجٌه هذو ا سبلة سواء  وكإعالمًبالٌأ  و سوا شًء ٌمكن  ن ٌحصل ل  كمهنً 

و حٌانا توجد  .لنفس   و للمسؤولٌن عن تل  الحادثة وقد تبدو بعا تل  ا سبلة عبار، عن افتراضات

الكثٌر من الشكو  والمالحظات التً تدفع بالصحفً للرٌام بتحرٌل ولكن لٌ  بالضرور،  ن ٌجد شٌبا 

مثٌرا  و خلال معٌنا ولكن المهم انه قام بواجبه المهنً وتحرل من ذل  الشًء خدمة للصالح العام 

عتماد على البٌانات والمستندات ومحاولة نحداث التؽٌٌر المنشود بكشؾ الخلل نن وجد ومن المهم اال

وٌحبذ  ن ٌبد  الصحفً  ولى خطواته فً نعداد التحرٌل فً الذهاب نلى موقع  والوثابل الرسمٌة المهمة.

الحدث بعد  ن ٌطلع على بعا التفاصٌل عنه والبدء بإجراء حوارات شفهٌة حول الموضوع قبل الولوا 

وطلب الدعم دابما من البمالء المحررٌن  نهم ربما  نلى داخله وٌفضل االعتماد على المصادر والنا 

 ( . 19 – 7الحظ الشكل )  يٌمتلكون مصادر خاصة  و عناوٌن  و  سماء  و مفاتٌح لموضوع تحرٌر  

 
 البحث والتحري الصحفً 30 – 7الشكل  

ٌته  نن معظم التحرٌات عن موضوع التحرٌل الصحفً السٌما الطوٌل بمنٌا منه تخضع لما ٌمكن تسم

بعملٌة التحول  و التعدٌل  نه ال ٌوجد شًء مؤكد  و ربما ٌتؽٌر باستمرار العمل والترصً ولذا ٌتطلب 

ا مر تعدٌل  و تحوٌل مسار التحرٌل الصحفً لتحرٌل ؼرضه و حٌانا قد ٌستلبم ا مر من الصحفً 

ر بالتحرٌل  و التوقؾ  ثناء مرحلة البحث والترصً وطرح بعا التساؤالت حول جدوى االستمرا

 :لة اآلتٌة قبل اتخاذ  ي قرار مهمالتوقؾ عند تل  المرحلة وربما ٌنبؽً علٌ  كصحفً مواجهة ا سب

 .شكال ومضمونا  و متكامال هل ٌبدو التحرٌل مكتمال -1

 .ن الذاتٌة وفٌه حضور للر ي اآلخرهل هو موضوعً ومتوابن وبعٌد ع  -2

 هل الموضوع ٌستحل نجراء تحرٌل صحفً عنه .  -3

 . شخاح( 3فضل  ن ال ٌرل عددهم عن هل مصادر  كافٌة ومتنوعة ومناسبة )ٌ  -4

 هل لدٌ  مصدر واحد على ا قل محل للثرة والشرعٌة.  -5

 .وناقشتها بوعً وذكاء خشٌة تضلٌل هل فحصت معلومات    -6

 .حرٌل مالبم  و مثٌر لجمهور قراب هل الت  -7

بل مهمة خشٌة من بٌانات ووثا هل  نت متأكد مما طرحته من معلومات وما حصلت علٌه  -8

 .المالحرة الرانونٌة

 .(هل هنا  ما ٌدعم اآلراء الوارد، فً تحرٌر  )جهة رسمٌة /ؼٌر رسمٌة  -9

 .توابنة ومتسلسلة منطرٌاً ومهنٌاً هل  ن الصور، النهابٌة للتحرٌل الصحفً معبر، وم -19

ن قضٌت  التً ناضلت فً سبٌل نجراء هذو ا سبلة وؼٌرها فً حال اشجابة على اؼلبها باشٌجاب تعنً  

تحرٌل صحفً حولها تستحل االستمرار فٌها ونشرها والدفاع عنها  و رفدها بمبٌد من التحرٌرات التً 

 تدعمها  و تصب فً نف  اتجاو فكرتها ا ساسٌة خدمة للصالح العام ور ٌه الجماعً.
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  كتابة التحقٌق بشكل  النهائً   

عن موضوع التحرٌل الصحفً ومرابلة المصادر  و الشهود وجمع المعلومات نن االنتهاء من التحري 

بل  يوكشؾ ا سرار والخفاٌا ال تعنً وصول الصحفً نلى ؼاٌته النهابٌة التً هً انجاب تحرٌل ممتاب 

  ن الخطو، ا خٌر، والمتمثلة بكتابته تعد مرحلة مهمة فً تل  العملٌة الصحفٌة ي فالكتابة بطرٌرة سٌبة قد

تهدم تحرٌرا عظٌما والعك  ٌمكن ان ٌكون صحٌحا  حٌانا فالصٌاؼة الجٌد، والكتابة المحترفة ٌمكنها  ن 

 تنرذ  و تحسن مستوى التحرٌل الصحفً.

  طرٌقة كتابة التحقٌق    

توجد الكثٌر من الطرل لكتابة التحرٌل بشكله النهابً ولكن المحترفون ٌنصحون با سلوب السهل 

بداٌة وٌمكن  ن نمثله بمركب التحرٌل وهو ٌشابه ا سلوب المتبع فً صٌاؼة ا خبار والمرن كنرطة 

المنوعة حٌث ٌبد  بشرح تأثٌر موضوع التحرٌل على شخح معٌن من خالل قصة ذل  اشنسان ثم 

االنترال نلى دابر،  كثر اتساعا لتشمل اثر ذل  الموضوع المتناول صحفٌا على النا  اآلخرٌن وٌمكن  ن 

ون ا سلوب الكتابً لعرا التحرٌل الصحفً عكسٌا  ي البداٌة من الظاهر، العامة وتأثٌرها على ٌك

المجتمع والنا  ثم الدخول نلى الحٌب الصؽٌر والمتعلل بتأثٌر الموضوع الصحفً على فرد معٌن كً 

ة والمحنة نعطٌه سمة  كثر ننسانٌة من قبل الرراءي وبذل  فان  كصحفً تمبا ما بٌن المحنة الفردٌ

الجماعٌة وتخلل شعورا بالتواصل بٌنهما مما ٌجعل الرارئ ٌتعاطؾ ال شعورٌا  حٌانا مع تحرٌر  

الصحفً الذي ٌنبؽً  ن ٌتضمن ر ي خبٌر  و  كثر شرحا  و وصفا  و تدعٌما ومن ثم تبد  بسرد قصة 

لتحرٌل وهً  ن ذل  اشنسان محور موضوع تحرٌر  ثم فرر، موجب، تؤكد فٌها الفكر، ا ساسٌة ل

الموضوع بالرؼم من كونه ٌخح شخصا واحدا ولكن هذا ا نموذا ٌمثل حالة عامة فهو عٌنة مجتمعٌة 

كما وان هذا ا سلوب فً الكتابة الصحفٌة ٌتشابه مع ترنٌة كتابة السٌنارٌو السٌنمابً المعروفة باسم  ي

ثم نكتشؾ انه مثٌر لالهتمام فٌما بعد  )تمهٌد الطرٌل( ني اششار، نلى موضوع ٌبدو عادٌا فً البداٌة

 .حٌوٌته و همٌته واتساعه اشنسانًوٌمتاب ب

نن بعا الحكاٌات  و الرصح البسٌطة والفرعٌة ربما تساعد على نمداد متن التحرٌل الصحفً بشًء 

( فررات موجب، تؤدي نلى الرصة الكبٌر،  و ا ساسٌة وتدفع الرارئ 4 -3من الحٌوٌة وهً عاد، من )

لتواصل وعاد، ما ٌتم فٌها ذكر جوهر الموضوع السٌما عند عدم التعرٌؾ به كامال فً بداٌة التحرٌل ل

 .خح محور التحرٌل والموضوع الربٌ وتبرب فٌه العالقة واضحة بٌن الش

 

   فًحاستخدام الحوار فً التحقٌق الص  

فً توظٌفه مثل المونولوا  رؼم  ن استخدام الحوار ؼٌر شابع فً التحرٌل الصحفً نال انه ال ضٌر

وتصلح طرٌرة المشاهد المتسلسلة  الداخلً  و الداٌلوا الخارجً كالحوار بٌن شخصٌتٌن متعارضتٌن .

تتابعٌا للتحرٌرات الطوٌلة مثل تحرٌل حادثة ده   طفال المدار  المار ذكرها سابراي ولجعل التحرٌل 

ا حداث والتفاصٌل وهذو الطرٌرة مأخوذ، من   كثر انسجاما وتماسكا ٌنصح بإتباع طرٌرة الربط بٌن

 سلوب استخدام الحكاٌات فً مردمة الموضوع حٌث ٌتم الربط عاد، ما بٌن ا حداث الحالٌة وا حداث 

حداث والمواقع وتفاصٌلها السابرة كما ٌمكن ان ٌستخدم فً نهاٌة التحرٌل للربط بٌن الشخصٌات وا 

  .الفرعٌة

على التنبؤ  و التكهن السٌما فً بداٌته  جل جعل الرارئ متشوقا لمعرفة النهاٌة وٌمكن  ن ٌشمل التحرٌل 

( فرر، قصٌر، وٌحبذ ختم موضوع 5 -3وبالتالً االستمرار فً الرراء، وٌمكن جعل النهاٌة مكونة من )
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التحرٌل بالتطرل نلى المستربل سواء لبطل التحرٌل  و موضوعه مع شًء من توقعاتنا وٌمكن  ن ٌتم 

وهذو  يطرحه بشكل سؤال مفتوح ششرا  الرارئ فً وضع اشجابات واالقتراحات واالستنتاجات 

الطرٌرة فً الكتابة تستلبم نطالة نسبٌة وهً قد تكون ؼٌر مفضلة لدى فبة من الرراء ولذا ٌنصح 

( مصادر  صلٌة مثل بطل الرصة ومن ٌشابهه فً محنته وخبٌر مختح وآخر مسؤول 4 -3باستخدام )

 و صاحب مركب مهم فً الموضوع قٌد التحرٌل . 

    مصداقٌة التحقٌق 

فً النهاٌة علٌ  التأكد من معلومات  وبٌانات  بشكل رسمً وتطلل بعا المراكب الصحفٌة الكبرى على 

هذو المرحلة )عملٌة التأكد من الوقابع التً ذكرها معد التحرٌل الصحفً ( وٌروم بها عاد، متخصصون 

 فً ذل  

 

 :فً وٌمكن  ن تشمل الخطوات اآلتٌةوضوع الصحالم

 نعداد المسود، النهابٌة وطباعتها قبل النشر النهابً. -1

 .للمحررٌن لفحح التحرٌل ومراجعته عرد اجتماع عام -2

تحت كل معلومة حرٌرٌة وتحت كل اسم وكل رقم وكل تارٌخ وكل التفاصٌل  طوضع خطو -3

 .والتحرل منها نونٌاوالمعلومات التً ٌمكن الطعن فٌها قا

 .هم ومواقفهممراجعة مصادر المعلومات والبٌانات والشهود والتأكد من ثباتهم على  قوال -4

وهنا  طبعا معٌار لمهنٌة الصحفً وهو التوابن الذهبً ما بٌن حل النا  فً المعرفة وواجب عدم 

لوسط الصحفً ان الحرابل ال اشضرار بالمصلحة الوطنٌة بمعناها الحرٌرً والدقٌل وٌرال دابما فً ا

 تخذل محبٌها .

ٌجٌب عن ا سبلة الخمسة  ا خٌرالتحرٌل الصحفً ٌختلؾ عن الخبر الصحفً بكون وهكذا نرى  ن 

لماذا( بٌنما التحرٌل ٌركب على السؤال ا خٌر)لماذا( كما  ن المساحة ي ٌن يمتى يماذا يالمعروفة )من 

تل  التً تتوفر لبمٌله كاتب الخبر مما ٌسمح بظهور شخصٌته  التً ٌتحر  بها كاتب التحرٌل اكبر من

فً متن التحرٌل الذي ٌمكن  ن ٌشمل  نواعا  خرى من الفنون الصحفٌة ؼٌر الخبر كالحدٌث والر ي 

والمرال والبحث والصور الفوتوؼرافٌة واالستفتاء والكارٌكاتٌر والرسوم والبٌانات وفً اشعالم 

 .ت الصوتٌة ومراطع الفٌدٌو وؼٌرها ن ٌشمل التسجٌالااللكترونً الحدٌث ٌمكن 

 :اشعالمٌة شعداد التحرٌل الصحفً ما بالنسبة لألس  المرترحة من قبل المؤسسة 

 .التحرٌل و حٌانا اختٌار مساعدٌه تحدٌد اسم الصحفً الذي سٌكتب -1

 .موضوع التحرٌل )بجملتٌن  و ثالث(وصؾ مختصر ل -2

 . ء من التحرٌل )تحري وكتابة ونشر(االبمن المخصح لالنته -3

 . م التحرٌل وتسمٌة عناوٌن ا جباءترسٌ -4

 . بل وؼٌرها من البٌانات  و الرسومتحدٌد الصور والوثا -5

 .دٌد مكان نشرو بٌن صفحات الجرٌد،تح -6

ة االطالع على قاعد، البٌانات المتوفر، عن الرضٌة المرترحة للتحرٌل والموجود، عند )الحكوم -7

 .الصحفً نفسه(يالمؤسسة الصحفٌة نفسها ي

البحث عن مصادر المعلومات ا صلٌة )الوثابل( والثانوٌة )المؤسسات اشعالمٌة ا خرى( والنا   -8

 ....الخ(يشهود عٌان .ضحاٌا ي)مسؤولٌن 
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  قوالب كتابة التحقٌق الصحفً   

 سا  قاعد، البناء الفنً للهرم المعتدل  قوالب فنٌة قابمة جمٌعها على ةتعتمد كتابة التحرٌل على ثالث

  :وكما ٌلً 

 ( . 11 – 7الحظ الشكل )  يقالب الهرم المعتدل المبنً على  سا  السرد الرصصً )حكاٌة( -1

 
 قالب الهرم المعتدل المبنً على أساس السرد القصصً  33 – 7الشكل  

 .ادٌة عرا ا حداث(ا الموضوعً )حٌقالب الهرم المعتدل المبنً على  سا  العر -2

 .ذكر  دل التفاصٌل (قالب الهرم المعتدل المبنً على  سا  الوصؾ التفصٌلً ) -3

  التقرٌر الصحفً   

هو احد  نواع الفنون الصحفٌة وٌرع ما بٌن الخبر الصحفً والتحرٌل الصحفً فهو  وسع من الخبر كونه 

بعا التفاصٌل مما ٌسمح ببروب شخصٌة  ال ٌعتمد على نرل الحدث فحسب بل ٌتوسع فٌه قلٌال وٌوصؾ

وٌرول بعا المختصٌن  ن  يكاتب التررٌر ووجهة نظرو الذاتٌة نسبٌا وظهور بصماته على تررٌرو 

التررٌر الصحفً عبار، عن خبر طوٌل فٌه ٌسترسل الصحفً وصؾ بعا الظروؾ المحٌطة باشحداث 

وحسب طبٌعة التررٌر ومردر، كاتبه كالبمان والمكان والشخصٌات وربما ٌتطرل لتفصٌالت  خرى 

وٌمٌل التررٌر نلى استخدام ا سلوب السهل لوضوح الجمل الرصٌر، وذكر اكبر عدد ممكن من 

ولكنه ال ٌصل فً حال من  يالمعلومات بأقل عدد ممكن من الكلمات وٌكتب عاد، بصٌؽة الهرم المعتدل

الصحفً كونه ٌركب على جوانب محدد، من  ا حوال بالعمل التحلٌلً والبحث الذي ٌتصؾ بها التحرٌل

الحدث وهً التً تثٌر الرراء  كثر من ؼٌرها من الجوانب التفصٌلٌة الطوٌلة والتً ٌتمٌب بها التحرٌل 

 .( 12 – 7الحظ الشكل )  يالصحفً 

 
 التقرٌر الصحفً  31 – 7 الشكل                                           
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 :التحرٌل الصحفً بالجوانب اآلتٌة ً معوٌتفل التررٌر الصحف

 .ل الساد  فرط وهو )لماذا(ٌشتركان باشجابة عن السؤا -1

 .الصوري...الخ يالتعلٌل يالر ي يٌة  خرى مثل الخبرفٌضمان فنون صح -2

 .ا شخصٌة الصحفً وآراءومتتوضح فٌه -3

 .ة ولٌسا مطالبٌن بالتعبٌر عن ذل ال ٌتفران مع سٌاسة الصحٌف -4

 .انعكا   حداث الواقع االجتماعًمادتهما الصحفٌة  -5

 . ب الهرم المعتدل فً اؼلب ا حٌانتتم صٌاؼتهما برال -6

  أنواع التقارٌر الصحفٌة   

 .ومٌة سٌاسٌا واقتصادٌا ورٌاضٌا (التررٌر اشخباري ) ٌهتم لعرا وشرح ا حداث الٌ -1

دون االهتمام بعرا  و شرح تفاصٌل ا حداث مثل  التررٌر الحً ) ٌمٌل نلى التصوٌر الحً للحدث -2

هد عٌان تؽطٌة النشاطات الرٌاضٌة  و الحفالت  و الجلسات البرلمانٌة وٌعد الصحفً هنا مثل شا

 .لحضورو فً المكان نفسه (

تررٌر الشخصٌات ) ٌركب على تردٌم وتحلٌل شخصٌة محورٌة فً ا حداث وتوجهاتها و فكارها مثل  -3

ي وٌفضل االبتعاد عن ٌاسًالشخصٌة بتشكٌل الحكومة  و عالقتها بالمشارٌع  و الصراع الستكلٌؾ هذو 

 .دو وكأن التررٌر دعابً او تسرٌطًطرح آراء الصحفً واالعتماد على ما تروله الشخصٌة حتى ال ٌب

م عند عدم توفر معلومات كافٌة للتررٌر )من  ي نوع من الترارٌر الثالث( فٌفضل  ن ٌرو مالحظة:

فخبر كامل  الصحفً بتحوٌل تررٌرو نلى خبر صحفً نذ  ن ا خٌر ال ٌحتاا نلى معلومات كثٌر،ي )

 . فضل من تررٌر ناقح (

 :أنواع التقرٌر الصحفً بحسب ايتًوٌمكن تقسٌم 

: ٌعتمد على خبر معٌن وٌردم تفصٌالت لم ٌتم طرحها فً الخبر ا صلً التررٌر اشخباري الٌومً -1

 .راء  شخاح لهم عالقة بالحدث وتظهر علٌه بصمة معد التررٌوٌستعرا آر

: ٌتناول شخصٌة ما وفً الؽالب تكون شخصٌة مشهور، وٌمكن  ن ٌكون تررٌر الشخصٌات المهمة -2

 .ت متوفا،  و موجود، فً مكان بعٌدتررٌرا  رشٌفٌا عنها نذا كان

تً نظر متعارضتٌن حول ذ انه ٌطرح وجه: وٌسمى  حٌانا تررٌر الر ي والر ي اآلخر نتررٌر اآلراء -3

 .موضوع محدد

  مواصفات التقرٌر الصحفً

 . السمة اشخبارٌة -1

 .السرد الموضوعً للحدث -2

 .الوصؾ الواضح -3

 .الشرح والتعلٌل -4

 . الدقة واآلنٌة -5

 .سهولة اللؽة وا سلوب المناسب -6

  المقابلة الصحفٌة )الحوار الصحفً( 

صحفٌة المتمٌب، للحصول على ا خبار والمعلومات والتفاصٌل وهً عملٌة االلتراء هً احد الفنون ال

بشخصٌة معٌنة  ما مباشر، وجها لوجه  و عن طرٌل االنترنت بوساطة الحاسوب  و عبر الهاتؾ 

 ( . 13 – 7كما موضح فً الشكل )  يالمحمول 
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 المقابلة الصحفٌة  31 – 7   الشكل  

 ٌة أنواع المقابالت الصحف

  

 اشخبارٌة.المرابلة  -1

 الشخصٌة.المرابلة  -2

  شروط ومواصفات المقابلة الصحفٌة

 تحدٌد المكان والبمان المناسبٌن لكل من الصحفً وضٌفه. -1

 ...الخ( ي ورال يحاسوب يجهاب تسجٌل يقلم يتحضٌر ا دوات الخاصة بالمرابلة )كامٌرا -2

 المرابلة.اضحة ومتسلسلة ومتوافرة مع ؼرا نعداد ا سبلة مسبرا وٌجب  ن تكون و -3

 .مرابلة وارتداء المالب  المناسبةاحترام الضٌؾ ووقته من خالل االلتبام بالموعد وبمن ال -4

محاولة الحصول على  هنفس الوقتوبعدم نجبار الضٌؾ على اشدالء بما ال ٌرٌد التصرٌح به  -5

 توثٌره.لحوار لؽرا تصرٌحات ومعلومات مفٌد، بطرٌرة مهذبة وتسجٌل ا

.. (  جل ثرافٌة. علمٌةي رٌاضٌةي سٌاسٌةيالمرابلة هً حوار بٌن الصحفً وشخصٌة عامة )  نن

الحصول على معلومات وآراء حول قضٌة معٌنة  و لكشؾ جانب من حٌا، تل  الشخصٌة ذات الشهر، 

  الجماهٌرٌةي

   وهًإلجراء المقابلة الناجحة  أخرى وهناك أسس

 الضٌؾ.ٌبة ثرة مثالٌة للتواصل مع الشخصٌة توفٌر ب -1

 اختٌار المكان المناسب وارتداء بي البل وحسب نوعٌة الضٌؾ . -2

 المسبل.التحضٌر  -3

 (.تحدٌد نستراتٌجٌة طرح ا سبلة المفتوحة والمؽلرة ) ا سبلة العامة والخاصة  -4

 .ا مانة فً نرل الحوار ونشرو -5

 .ٌؾاالحترام والودٌة مع الض -6

 .ٌجابٌةالخاتمة اال -7

  أنواع المقابالت الصحفٌة

 .مرابلة صحفٌة لكشؾ خلفٌة موضوع معٌن -1

  .مرابلة صحفٌة لتكوٌن قصة تجمٌعٌة عبر عد، شخصٌات -2

 .مرابلة صحفٌة لبٌاد، معرفة الرراء عن جوانب اخرى من حٌا، شخصٌة عامة -3

 باشحداثو تصرٌحات مهمة من شخصٌة مؤثر، مرابلة صحفٌة للحصول على معلومات او اراء ا -4

  نوعٌات شخصٌات المقابلة   

لٌ  كل النا  والشخصٌات على درجة واحد، فً التعامل مع وسابل اشعالم السٌما الصحافة وعاد، ما 

 هً: نواع  ةٌرسم هؤالء نلى ثالث



 151 

ن بهم  و بعملهم وربما ٌعود وهؤالء ال ٌتعاملون مع الصحفٌٌن  نهم قد ال ٌثرو المتهربة:الشخصٌات  -1

بل  آراءويوالبعا ال ٌفضلها كوسٌلة لطرح  الصحافةيا مر نلى خوفهم  و ترددهم من نشر آراءهم فً 

 مثال.ٌفضل وسابل اشعالم ا خرى كالتلفبٌون 

الشخصٌات المتردد،: وهم ٌتراوحون بٌن الرؼبة فً التحدث للصحفً وبٌن الخشٌة  سباب  همها  -2

رة بالنف   و الخوؾ من تحوٌر كالمهم  و الخوؾ من مواجهة المجتمع وا صدقاء نتٌجة ا داء عدم الث

 معٌنة.بتصرٌحات 

الشخصٌات المتعاونة: وهم االٌجابٌون فً التعامل مع الصحفً بل  ن بعضهم ٌبحث بنفسه  حٌانا عن  -3

الطالع فضال عن تنامً حب الصحفً للحدٌث  و نبداء ر ي وهم عاد، ما ٌكونون من ذوي الثرافة وا

الظهور والشهر، لدى بعضهم اآلخر وربما كان هدؾ بعضهم هو تردٌم خدمة للصالح العام نتٌجة 

 المتالكهم معلومات ؼٌر متوفر، للر ي العام .

 الصحفً اإلخراج    

من  Basic Designٌجب  ن تحافظ الصحٌفة على هوٌتها وشخصٌتها وهٌكلها التصمٌمً ا ساسً 

الثبات على طرٌرة محدد، تتسم بالدٌنامٌكٌة والتؽٌٌر النسبً حٌث ٌمكن التعرؾ علٌها بسهولة من  خالل

 .( 14 – 7الحظ الشكل )  يقبل الرراء بسبب تمٌبها عن ؼٌرها من الصحؾ المنافسة 

 
 بوست الواشنطنصحٌفة    34 – 7  الشكل 

ٌشمل الصور والرسومات وكل شًء واشخراا ال ٌرتصر على الحروؾ والكلمات فحسب بل ٌمتد ل

فالصور مثالً توضع فً صدر الصفحة والسٌما ا ولى منها لتتناسب  يٌظهر فً الصحٌفة المطبوعة 

ومكانة الشخصٌة  و الحدث الذي تجسدو وٌمكن  ن توضع فً الجبء ا سفل من الصفحة ا ولى وتوضع 

ي وتساعد على فهم الحدث ي عال للرراءصور ذات قو، جذب بصرصور، ثانٌة فً هذا الموضوع وتعد ال

نشر، ... ( بشكل  يمجلة يؾ شظهار المطبوع الورقً )صحٌفةواشخراا الصحفً عملٌة فنٌة تهد

ٌم المطبوع ونصدارو بشكله مناسب ٌستهوي الرراء وٌدفعهم نلى قراءته وٌعد من الخطوات النهابٌة لتصم

ء على الورقة  و الحاسوب ( نلى ماد، مطبوعة مهٌأ، حٌث ٌختح بتحوٌل الماد، المكتوبة )سوا يا خٌر

للرراء، من قبل الرارئ وفل رؤٌة تصمٌمٌة معٌنة وٌتم اشخراا الصحفً بتوبٌع وتنظٌم الوحدات 

ة وفل  سلوبٌة حالطباعٌة )العنوان والنصوح والكلمات والصور والرسومات ( وترتٌبها فً نطار الصف

واشخراا الفنً  ٌضا هو محاولة للمبا بٌن الشكل  يعام لتل  الصحٌفةلنخراجٌة نابعة من صمٌم التوجه ا

 يالخارجً للمطبوع والشكل الداخلً للمواد الصحفٌة وا فكار واآلراء والتوجهات التً ٌمٌل نحوها 

وهنا  مدار   و  سالٌب  ي ولهما وظٌفٌة وثانٌهما جمالٌة  خاصٌتٌنوبذل  فان اشخراا الصحفً ٌمتل  

 : اا الفنً للصحٌفة منهاخرفً اش

 .ا سلوب الكالسٌكً  و الترلٌدي -1

 .ا سلوب المعتدل  و الوسطً -2

 . و المؽاٌر ا سلوب الحداثوي -3
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 نلى: ما بالنسبة التجاهات نخراا الماد، التحرٌرٌة فترسم 

 .طرٌرة التنسٌل المتدرا -1

 .طرٌرة التنسٌل المتوابن -2

 .طرٌرة سد الفراغ -3

  اإلخراج الصحفً وظائف  

 .رارئ كً ٌستوعبها بأقصر بمن ممكنتسهٌل عملٌة مطالعة الصحٌفة من قبل ال  -1

 .وتدفع الرارئ لشرابها ومطالعتها محاولة جعل الصحٌفة جذابة وجمٌلة -2

 الصحؾ.تكوٌن هوٌة  و عالمة للصحٌفة تمٌبها عن ؼٌرها من  -3

 .متسلسلة حسب  همٌتها وضرورتهارة استعراا المواد الصحفٌة المطبوعة بطرٌ -4

 .وموادها الصحفٌة  خبارهاومضمون  توابن وتناؼم ما بٌن الشكل الخارجً للصحٌفة نقامة -5

  المراحل التارٌخٌة لإلخراج الصحفً   

 هً:بثالث مراحل مفصلٌة من ناحٌة الشكل الخارجً  ةفٌالصح نخراامرت عملٌة 

الحظ  يداــع جــد واســمود واحــهنا عبار، عن عحٌفة ( والص News Books ) ا خبارتب ــك -1

 .  ( 15 - 7 كل )ـالش

 
 صحٌفة من نوع كتب اإلخبار  أ 35 – 7 الشكل 

سم  ( 41-43)ي سم( 19-17)(  ي نصؾ صفحة مترابلة ذات قٌا  Tabloid الصحؾ النصفٌة ) -2

 .ب ( 15 – 7الحظ الشكل ) يعمودٌن وفٌها تنرسم الصفحة الواحد، نلى  كثر من

 
  ف النصٌةحصحٌفة من نوع الص ب 35 – 7 الشكل 

سم  وٌتم  ( 56-51) سم و ( 41-43)وتبلػ قٌاساتها بحدود  Standard ) )الصحؾ العادٌة الحجم  -3

 ا (  . 15 – 7الحظ الشكل ) ي عمد،  ستةترسٌم الصفحة نلى  كثر من 
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 لحجمصحٌفة من نوع الصحف العادٌة ا   ج35 – 7 الشكل 

 الصحفً المخرج     

هو الفنً المسؤول عن نخراا وتصمٌم وتنفٌذ الصفحات واششراؾ على تل  العملٌات وعلٌه مهمة 

التنسٌل بٌن قسم التحرٌر وا قسام الفنٌة ا خرى كالمطبعة وا رشٌؾ واشعالنات وؼٌرها شخراا 

(  16-7)لفنٌة واشعالمٌة الحظ الشكل الصحٌفة بحلة مناسبة ومربولة وناجحة والمحافظة على هوٌتها ا

وتمر عملٌة اشخراا الترلٌدٌة بخطوات  و مراحل تبد  بمرحلة وضع السكٌل ومن ثم المخطط االبتدابً 

وعمل الماكٌت وبعدها نعداد التصمٌم والشروع بالتحضٌر للطباعة. وٌراعً المخرا الفنً فً عمله 

العناوٌن كالعرٌا الممتد والعمودي و ٌضا  شكالها واتجاهاتها مسألة العناوٌن الربٌسة والثانوٌة و نواع 

ي وهنال  فرل فً نخراا الصحٌفة عن المجلة وكذل  الموجود، فٌها وفً الصحٌفة عموماوالفراؼات 

عن النشر،  و ؼٌرها من المطبوعات ي كما  ن هنال  فرل بٌن تصمٌم الصفحة ا ولى وهً الربٌسة 

ى كالصفحة ا خٌر، والرٌاضٌة والثرافٌة والمنوعات والتحرٌرات وكذل  والمهمة عن الصفحات ا خر

صفحة الوفٌات نن وجدتي مع مراعا، الصور الفوتوؼرافٌة والتعلٌل المصاحب لها وموقعها وحجمها 

 .فضال عن الكارٌكاتٌر واشعالنات و لوانها

 
 طباعة الصحف   36 –7  الشكل 

ا الماد، الصحفٌة فً شكل نهابً  ي انه التناسل ما بٌن الشكل واشخراا كعملٌة فنٌة هو تخطٌط لعر

والمضمون الذي ٌراعً ا س  الصحفٌة والفنٌة التً تحرل سهولة االطالع والرراء، وتحتوي عناصر 

 الجذب والتشوٌل .

والكلمات والسطور وا لوان والفراؼات والصور والرسوم  العناوٌناشخراا الصحفً ٌتعامل مع نن 

ا لٌنت  منها صور، مربٌة جذابة وذات هوٌة خاصة بالصحٌفة وتسمى هذو العناصر وا شكال وؼٌره

ؤسسة اشعالمٌة )الوحدات التٌوؼرافٌة ( التً تعبر عن الرسالة اشعالمٌة والصحفٌة التً تتبناها الم

 .المالكة للصحٌفة
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  أسس اإلخراج الصحفً 

نً  ن ٌلم بتخصصٌن هما الصحافة واشخراا الطباعً البد للمصمم  و المخرا الف: سس الصحفٌةاأل -3

حٌث ٌتعٌن علٌه  ن ٌردر الرٌمة وا همٌة لكل مرال  و خبر  و موضوع  و صور، وبالوقت نفسه علٌه  ن 

ٌضع تصمٌما نخراجٌا وفل رؤٌة شكلٌة تتالءم وقٌمة الماد، الصحفٌة المحرر، المعد، للطبع ولذا على 

 لى سؤالٌن  ساسٌٌن هما : ماذا ستنشر؟  وكٌؾ ستنشر؟المخرا الصحفً  ن ٌعتمد ع

على المخرا الصحفً  ن ٌتمتع بح  فنً عال ٌمكنه من تصمٌم ونخراا مطبوع  :األسس الفنٌة -1

محتوى متمٌب بحٌث ٌتالءم ما مكتوب مع الشكل الفنً الذي ٌخرا به ي واهم  يصحفً جذاب ومثٌر وذ

 :لصحفً تشمل ما ٌأتًراا الطباعً االعناصر الفنٌة فً اشخ

   -:أوال: الوحدة

تعنً عملٌة نٌجاد وحد، كلٌة متماسكة المكونات المادٌة والشكلٌة كوحد، المواضٌع وا سلوب وا حجام 

وا فكار والتصمٌم وؼٌرها من الوحدات  و العناصر المكونة للتصمٌم العام للصحٌفة سواء كانت وحد، 

من االرتٌاح لدى الرارئ وتدفعه لشراء الصحٌفة  و متابعة  انوعذهنٌة  م مربٌة ي وهذو الوحد، تحرل 

 قراءتها تتابعٌا والوحد، بٌن ا جباء تؤدي نلى تكاملٌة الصور، الفنٌة التً تخرا بها الصحٌفة.

 -:: التنوعثانٌان 

نن الوحد، ال تعنً توحٌد التفاصٌل فً نخراا الصحٌفة المطبوعة بل  نها تتضمن التنوٌع فً تل  

فاصٌل مع براء الراسم المشتر  فٌما بٌنها والذي ٌعطٌها الوحد، الكلٌة ي ولذا ٌمكن  ن نرول ) الوحد، الت

ي فالتنوع رؼم انه قد ٌشٌر نلى تعدد التفاصٌل وا جباء نال انه  فً التنوع (  و ) الوحد، مع التنوع (

 ن نأخذ الوجه البشري كمثال  ٌشٌر بذات الوقت نلى تنوعها داخل وحد، معٌنة مضمونٌا وشكلٌا وٌمكن

للوحد، مع التنوع ي فا جباء المكونة له )عٌن/ انؾ / نذن / فم / شعر ...الخ ( متنوعة الوظابؾ 

 وا شكال وا حجام ولكن هنال  وحد، نوعٌة فٌها تعطٌها صفة الوحد، .

 -:: اإلٌقاعثالثان 

ون  و الشكل  و الحركة بشرٌها الذهنٌة  و ٌعنً التناوب المنتظم لعناصر  و وحدات مربٌة كالحجم  و الل

وٌن  و الكلمات  و الصور  و ؼٌرها من الموجودات الطباعٌة ضمن تكرار معٌن االفٌبٌابٌة  و العن

وٌنبؽً  ن ٌتصؾ اشٌراع بالرشاقة والدٌنامٌكٌة والمرونة والحٌوٌة كً ٌثٌر انتباو الرارئ وٌرود عٌنٌه 

ارتٌاح ي واشٌراع ٌحاول الربط مابٌن ثرل الماد، التحرٌرٌة وؼناها للتنرل على مساحة سطح الصحٌفة ب

 المعلوماتً ومابٌن رشاقة وانسٌابٌة التصمٌم الشكلً المعبر عن فلسفة اشخراا الصحفً .

 -: رابعان: التوازن

البد للخراا الصحفً  ن ٌوابن مابٌن المربٌات الموجود، على سطح الصحٌفة الورقً من الناحٌة 

فضال عن التوابن الداخلً للماد، الصحفٌة والتوابن الخارجً للشكل  و الهٌبة التً ستظهر بها  الشكلٌة

ي وهنال  توابنان فً التصمٌم تل  الماد، هو ا هم فً هذو الفرر، كونه ٌتعلل بالوحدات المكونة للشكل 

 :هما

)ا على / ا سفل ( متوابنة :   ي  ن ا جباء سواء كانت على ) الٌمٌن/ الٌسار(  و توابن تناظري -1

 ومتناظر، فٌما بٌنها بشكل دقٌل .

:  ي  ن تل  ا جباء  و الوحدات تتوبع بدون توابن دقٌل  و واضح على توابن ؼٌر تناظري -2

  .مساحة الصحٌفة المطبوعة
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 -:: التشوٌقخامسان 

من قرابها بسبب  عنصر  سا  من عناصر اشخراا الفنً للصحٌفة وبدونه قد تفرد الصحٌفة الكثٌر

وٌن المثٌر، االترلٌدٌة فً اشخراا والخالً من عناصر الجذب والتشوٌل الذي ٌمكن  ن ٌحصل عبر العن

 و التوبٌع ؼٌر الترلٌدي للوحدات التٌوؼرافٌة  و من خالل استثمار بعا المواد الصحفٌة المهمة والتً 

ثم الرراء، ي والتشوٌل ٌرتبط بالعوامل النفسٌة  تثٌر نقبال الرراء  و تستهوي اؼلبهم وتدفعهم للشراء ومن

 للرراء بالدرجة ا سا  .

 -:: الحركةسادسان 

رؼم  ن الصحٌفة ونخراجها الفنً ال ٌظهر  ي حركة مربٌة حرٌرٌة نال  ن هنال  حركة ذهنٌة  و وهمٌة 

ي طح الصحٌفة ي وربما ٌستطٌع قٌاد، عٌنٌه على سمتمكن فً وعً وذهن الرارئٌنتجها المخرا الفنً ال

وٌفضل  ن ٌدر  المخرا الخواح والسمات العامة للرراء ومرجعٌاتهم الفكرٌة وبعضا من عاداتهم 

وطروسهم فً الرراء، شخراا تصمٌم فنً مناسب وٌجب مراعا، الطرٌرة ا بجدٌة فً الرراء، حسب 

امٌم من الٌمٌن نلى الٌسار اللؽات ي فالرراء العرب مثال" ٌمٌلون للرراء، و ٌضا النظر نلى الصور والتص

وحسب  بجدٌتهم ي بٌنما ا وربٌون مثال ٌمٌلون عاد، للنظر نحو ا شٌاء من الٌسار للٌمٌن وحسب 

  بجدٌتهم  ٌضا.

 :وث والدراسات نلى النتاب  اآلتٌةوقد توصلت بعا البح

فرط االعتماد على  ٌوجد تأثٌر للعوامل النفسٌة والفسٌولوجٌة للرارئ فً عملٌة قراء، الصحؾ ولٌ  -1

 .حفً ودورو فً ربط الشكل بالمضموناشخراا الص

تتحر  العٌن البشرٌة على شكل قفبات ثم توقفات والرارئ ٌدر  ا شٌاء والتفاصٌل المطبوعة على  -2

 .كل وحدات فكرٌة ولٌ  وحدات لفظٌةش

 نها تساعد على نراحة  ٌلةوٌن الفرعٌة  همٌة مركبٌة السٌما فً المراالت والمواضٌع الطواللعن -3

 .العٌن

ٌمكن  ن ٌكون لأللوان تأثٌر عكسً السٌما ا لوان الباهٌة عندما ال توظؾ عبر اشخراا الصحفً  -4

 بشكل علمً ومدرو  وكذل  ا لوان الباهتة جدا ي فرؼم  همٌة اللون ولكنه ٌجب استخدامه بحذر ودقة .

باعٌة كالسطور والكلمات صحٌفة بٌن الوحدات الط همٌة وجود الفراؼات البٌضاء فً تصمٌم ال -5

 .وا جباء

وٌن لٌست شرطا لنجاحها  و استربالها من قبل الرراء بل االصحٌفة الملٌبة بالتفاصٌل وا لوان والعن -6

تدخل عوامل  خرى من بٌنها ثرافة الرارئ ومٌوله الصحفٌة وعمرو وجنسه وتحصٌله الدراسً واتجاهاته 

 اشقبال.ٌة وؼٌرها فً ذل  النجاح  و المعرفٌة والفكر

وٌبدو نن الرراء الشباب والمراهرٌن  كثر مٌال للصحؾ الحداثوٌة التصمٌم والؽرٌبة ا شكال وا لوان ي 

 .مٌم والهادبة ا لوان وا شكالبٌنما ٌمٌل الرراء المحافظون وكبار السن نلى الصحؾ الرسمٌة التص

   لصحافةالمشاكل القانونٌة المتعلقة با   

فٌة حفً جراء قٌامه بكتابة بعا المواد الصحهنال  بعا اششكالٌات الرانونٌة التً قد ٌتعرا لها الص 

الحدٌث والكتابة بشكل ؼٌر دقٌل مما ٌسبب ضررا بسمعة حكومة  و مؤسسة  و  ي ومنها  الرذؾ 

دون سند رسمً   و نهمالبتل  الجهة بسبب ضؽٌنة  اشضرارشخح  و ؼٌرها نتٌجة نٌة الصحٌفة 

وقد وسعت المحاكم  ي ةوواقع فعلً السٌما عندما تنشر هذو المعلومات فً وسابل اشعالم المختلف

المختصة من منع النشر فلم تتوقؾ عند حدود النشر فً الصحافة بل  نها تشمل اشذاعة والتلفبٌون 

الذي هو معبر عن ) فً التأكٌد على حل الصح والصحافة عبر االنترنٌت وتصل حتى للعالنات  مع
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جهة حكومٌة  نها مل  عام وهذا هو واجب الصحفً  ي  ن ٌعرؾ  دل التفاصٌل عن  ( صوت النا 

وفً  مرٌكا ٌساهم الرانون الفٌدرالً المعروؾ باسم  يحد  هم االلتبامات المهنٌة وا خالقٌة والوطنٌة  و

البحث فً الوثابل والمستندات والبٌانات  قانون ) حرٌة المعلومات ( الصحفٌة الذي ٌعٌن الصحفً على

( باعتبار بحرٌة تامة وكذل  ٌوجد عندهم قانون ) السجالت المفتوحة وقانون ) االجتماعات المفتوحة 

 .  ذل  ملكاً عاماً للشعب

و احترام خصوصٌة  ا حداثفتتمثل فً الدقة والمصداقٌة فً نرل  ً ما بالنسبة  خالقٌات الصحف 

 اآلخرٌن.

 

 

 

 
 : : عرف ما ٌأت3ًس

 .،  المقال الصحفً، المقابلة الصحفٌة، اإلخراج الصحفًالصحفًالتحقٌق   الصحفً،التقرٌر      

 ؟فًح: ما القوالب التً ٌكتب بها التحقٌق الص1س

 ؟الصحفً والمقال االفتتاحً: ما الفرق بٌن العمود 1س

 ؟قابلة الصحفٌة الناجحةم: ما شروط ال4س

 . واحدة منها حفنٌة المعتمدة فً اإلخراج الفنً للصحٌفة ؟ عددها واشر: ما األسس ال5س

 .ثم اشرح شرحان موجزان عن كل نوع .: عدد الفنون الصحفٌة6س

 ؟فً؟ وما وظائف ح: ما المقصود بالتحرٌر الص7س

 ؟الخطوات الالزمة إلصدار صحٌفة: ما 8س

 ؟لعلمًفً وكل من المقال األدبً وا: ما الفرق بٌن المقال الصح9س

 .تقارٌر الصحفٌة؟ عددها مع الشرح: ما أنواع ال30س

 .فٌة ألجراء تحقٌق صحفًح: عدد الخطوات التً تقوم بها أدارة المؤسسة الص33س

 ؟فٌةح: ما األقسام التً تتألف منها المؤسسة الص31س

 .عدد أنواع المقاالت حسب الموضوع :31س

 ؟ ر بها اإلخراج الصحفًم: ما المراحل التً 34ٌس
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 الفصل الثامن

 اإلعالمًالتخطٌط 
  :األهداف

 :  الهدف العام

واكتساب الطالب المهارة لمفهوم التخطٌط واإلدارة اإلعالمٌة ووظائفها  إلى معرفةٌهدف هذا الفصل 

 وأنماطها.
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 :أهمٌة التخطٌط

ي وبهنذا ٌكنون التخطنٌط عملٌنة عرلٌنة ة التنفٌنذالتفكٌنر النذي ٌسنبل عملٌنالعنام ٌعننً  هالتخطٌط فً مفهومن

 والبشنرٌة وتوجٌههناوتنبؤ مسنتربلً ٌسنهم فنً تنظنٌم الجهنود والمنوارد الطبٌعٌنة  استشراؾوفكرٌة تمثل 

فنً  وا خنذ باالعتبنار المتؽٌنرات والظنواهر التنً ٌمكنن  ن تلعنب دورا  ساسنٌا المرسومة.نحو ا هداؾ 

ة ٌذا المعننى تتسنع  همٌنة التخطنٌط لتشنمل كنل منناحً حٌاتننا السٌاسن. وبهنالتحكم فنً الصنور، المسنتربلٌة

علننى مسننتوى الدولننة ومؤسسنناتها  و علننى مسننتوى حٌاتنننا كننأفراد  ننننا  اءقتصننادٌةي سننوواالجتماعٌننة واال

نحنو مجتمنع  فضنل للنسناني سنعٌا الترنٌة والتحوالت االجتماعٌة ونعٌ  فً عصر ٌتسم بالثور، العلمٌة 

ي نظننرا للبٌنناد، دٌة المختلفننة وداخننل كننل نشنناط منهنناوابط المتبادلننة بننٌن ا نشننطة االقتصنناتتباٌنند فٌننه الننر

المضطرد، لحاجة اشنسان للعدٌد منن السنلع والخندمات ا ساسنٌة منهنا والكمالٌنة وؼٌنر ذلن  منن الندوافع 

ول المتردمنة التً تدعو نلى ضرور، ا خذ بالتخطٌط  نهجا للتنمٌة االقتصنادٌة واالجتماعٌنةي لنذا نجند الند

للتخطننٌط لضننمان اسننتخدام وتوظٌننؾ امثننل لجمٌننع المننوارد الوطنٌننة   اكبٌننر اوالحضننارٌة قنند  ولننت اهتمامنن

واختبال الطرل والجهود التً تبذل للوصول نلى التنمٌة المتجاوبة مع الردرات المادٌة والبشرٌة المتاحةي 

 هدافنه بمسنتوى عنال منن الكفناء، وفً ضوء ما ترندم ٌشنكل التخطنٌط بداٌنة كنل عمنل ٌسنعى نلنى تحرٌنل 

 والفاعلٌة الن التخطٌط ٌمكن  ن ٌوفر ا مور اآلتٌة:

 .جهود حولها وتوجٌه الموارد نحوهاتحدٌد ا هداؾ المطلوب تحرٌرها ي وتركٌب ال -1

تربلٌة وا عننداد الجٌنند ٌتننٌح نمكانٌننة توقننع ا حننداث المسنن ممنناالتنبننؤ بالمسننتربل الننذي ٌرسننمه التخطننٌط  -2

 .هتهالمواج

 .معوقات التً ٌفرضها المناخ العامالتؽلب على الرٌود وال -3

 .ات المشتركة  معا والتنسٌل بٌنهاٌتخذ التخطٌط  كأدا، لتوجٌه جهود كافة الجه -4

 . هدافها المحدد، وتجنب العشوابٌةحو نتنسٌل ا نشطة وتوجٌهها  -5

ما ٌوفر فرح المبادر، لخلل مواقنؾ تسنتفٌد ٌوفر التخطٌط درجة من الرشد والنظام فً  داء العمل ك -6

 المنفذ،.منها الجهة 

 ن ا منور  نلنىٌحرل التخطٌط ا من النفسً لألفراد والجماعات ي ففً ظل التخطنٌط ٌطمنبن الجمٌنع  -7

 التً تهمهم  قد  خذت باالعتبار.

منوطن الخٌنر  ٌعٌن التخطٌط على الحصول على  فضل الموارد وعلى قراء، المستربل والتعرؾ على -8

 واستثمارها ومكامن الشر واجتنابها ومعرفة التحدٌات واالستعداد لها وٌرلل من عدم التأكد والمخاطر، .

الوقت والجهند وتجننب ا خطناء كمنا ٌسناعد علنى التنسنٌل  التكلفة بتوفٌرٌساعد التخطٌط على خفا  -9

 .ب على  هداؾ فرعٌة على حساب  خرىوالرقابة  وتجنب التركٌ

شننوابٌة ٌعتمنند التخطننٌط المعلومننات الدقٌرننة وا سنن  العلمٌننة ممننا ٌسنناعد علننى تجنننب االرتجننال والع -19

 .واتخاذ الررارات العاطفٌة
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  التخطٌط اإلعالمً  

ٌحتل التخطٌط اشعالمً  همٌة كبٌر، نتٌجة التنوع والتؽٌر فً وسابل االتصال و اشعالم والتحوالت فً 

ٌهنندؾ نلننى تنمٌننة العالقننات وتبننادل المعلومننات ونشننر وتعمننٌم  ا نسننانٌ انشنناطاتجاهاتهننا نضننافة نلننى كونننه 

النشاط الثرافً والعلمً فً نطار اجتماعً معٌني والتخطٌط اشعالمً ال ٌختلنؾ فنً الشنكل والمضنمون 

سٌاسة نعالمٌة  نطارعن ما تردم من المفهوم العام للتخطٌط . كونه ٌسعى نلى تحرٌل  هداؾ مستربلٌة فً 

ة تستند نلى توظٌؾ الموارد البشرٌة والمادٌنة المتاحنة لنذا ٌمكنن  ن ٌعنرؾ التخطنٌط اشعالمنً بأننه معٌن

الجهننود المبذولننة لتحرٌننل  هننداؾ مسننتربلٌة فننً نطننار سٌاسننة نعالمٌننة محنندد، وباسننتخدام خطننط نعالمٌننة 

درات واشمكانٌننات قننادر، علننى تعببننة الرنن ةمٌننٌمتكاملننة ٌجننري تنفٌننذها تنفٌننذاً فعنناالً بننأجهب، ندارٌننة وتنظ

اشعالمٌة واستؽاللها بطرٌرنة مثلنى لتحرٌنل  هنداؾ الخطنط اشعالمٌنة ي نضنافة نلنى التنسنٌل بنٌن الرنوى 

ي الوقت والجهد وحسن االنتفاع بها المتفاعلة المؤثر، فً العملٌة اشعالمٌة يبحٌث ٌكفل هذا التنسٌل توفٌر

ا االتصال والمعلومات السنٌما فنً المجنال اشعالمنً . واالستفاد، المثلى من التردم الذي تحربو تكنولوجٌ

والتخطٌط اشعالمً هوجبء من التخطٌط الرومً الشامل ٌتداخل مع التخطنٌط فنً المجناالت االقتصنادٌة 

والعسكرٌة والدبلوماسٌة وؼٌرها وٌعمل على توجٌه الفكر والعرٌد، وٌؤثر على الجانب المعنوي والنفسً 

بة بما ٌتفل مع ا هداؾ المرسومةي  ن العالقنة بنٌن التخطنٌط اشعالمنً وخطنط وٌسهم فً التفسٌر والتعب

التنمٌننة عالقننة وثٌرننة الن مننن  هننم ا سنن  التننً ٌرتكننب علٌهننا منننه  تنمٌننة المجتمننع هننً توجٌننه  فننرادو 

وتشجٌعهم  وحثهم على المشاركة والمساند،  الفعالة لجهود الحكومة لتحسٌن المستوى المعاشً والخدمً 

حًي الن مهمننة التخطننٌط اشعالمننً هننً توعٌننة  فننراد المجتمننع بمشننكالت وظننروؾ واحتٌاجننات والصنن

 مجتمعهم .

  مراحل التخطٌط اإلعالمً

 تتمثل بـ: (ي 1 – 8تتضمن عملٌة التخطٌط مراحل  ساسٌة الحظ الشكل ) 

منات كون التخطنٌط  سنلوب ومننه  فكنري ومنطرنً عرالننً لنذا ٌكنون جمنع المعلو :جمع المعلومات -3

والبٌانات واشحصابٌات الخطو، ا ولى فً التخطٌط اشعالمنً  التنً علنى ضنوءها ٌنتم وضنع وصنٌاؼة 

 :ٌلًما ومن المعلومات الالبمة للتخطٌط اشعالمً   يالخطة

 معرفة المتؽٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة والرانونٌة التً توجه تخطٌط النموذا االتصالً وتؤثر فٌه . - 

جمهور المستهدؾ من حٌث نوعٌاتهم ومستوٌاتهم و عدادهم باعتبار  نهم سنٌحددون طبٌعنة دراسة ال -ب 

 ومضمون الرسابل اشعالمٌة والوسابل.

 دراسة وسابل االتصال المتاحة وتوظٌؾ  فضلها فً تنفٌذ البرنام  اشعالمً. -ا

الحصول علٌه من معلومات فً هذو المرحلة ٌتم دراسة وتحلٌل ما تم  مرحلة تحلٌل الموقف )التنبؤ(: -1

وبٌانات لكً ٌتم التخطٌط على  ساسها ورسم مالمح المستربل ي حٌث تلعب موهبة التنبؤ دورها فنً هنذو 

المرحلة فً الجمع بٌن تردٌر المواقؾ الراهنة والمواقؾ المستربلٌة والسبل الكفٌلة لمواجهنة منا قند ٌحندث 

 بل ما ٌلً :ٌراعى فً التنبؤ للمستر  نمن متؽٌرات لذا ٌجب 

  ن ٌكون دقٌراً قدر اشمكان فً تردٌراته المستربلٌة. - 

  ن ٌعتمد على معلومات وبٌانات حدٌثة . -ب

 المشكالت. ن ٌكون التنبؤ واضحاً ومفٌداً وٌمكن استخدامه فً حل  -ا

ة فً ضوء ما تردم من معلومات توضع  هداؾ الخطة اشعالمٌةي وقند تحتنوي الخطن تحدٌد األهداف: -1

وقتٌننة )قصننٌر،  انسننتراتٌجٌة   و  هننداف اعلننى  هننداؾ نعالمٌننة دابمننة )خطننة طوٌلننة المنندى( وتسننمى  هننداف

 تكتٌكٌةي لذا ٌجب  ن تتسم ا هداؾ بالسمات اآلتٌة: االمدى( تسمى  هداف
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  ن تكون واضحة ومحدد، تسهم فً توحٌد الجهود وتنسٌل العمل بٌن ا فراد لتنفٌذ ا هداؾ. - 

 

بكفاء،  اقابلة للتحرٌل تبٌد من حما  واندفاع العاملٌن نحو تحرٌرهون مرنعة و واقعٌة وعملٌة  ن تكو -ب

 عالٌة.

ٌجب  ن تكنون ا هنداؾ منسنجمة ومتجانسنة ومتناسنرة منع بعضنها النبعا دون تعنارا  و تنناقا  -ا

 تنفٌذها.بحٌث ٌسهل 

حٌث الكمٌنة والنوعٌنة والفتنر، البمنٌنة للرٌا  للتأكد من سٌر ومستوى التنفٌذ من  تكون قابلةٌجب  ن  -د

 المحدد،.

المبٌ  االتصالً مصطلح ٌطلل على المكونات ا ساسٌة للعملٌة االتصنالٌة : تحدٌد المزٌج االتصالً -4

 والتً تشمل )المرسل يقنوات االتصاليالرسابلي الجماهٌر( ي وٌشـمل:

 دراسة الرابم باالتصال والتركٌب على خصابصه االٌجابٌة. - 

 دراسة قنوات االتصال ووسابله واختٌار  نسبها.  -ب

 تحدٌد الرسالة اشعالمٌة )المضمون والشكل(.  -ا

 دراسة فبات الجمهور المستهدؾ. -د

 تحدٌد الشكل الذي ستتخذه الحملة اإلعالمٌة: -5

ومننن تننرتبط هننذو الخطننو، بالشننكل الننذي تسننٌر علٌننه سٌاسننة نشننر المننواد اشعالمٌننة وعرضننها  و نذاعتهننا 

الضرور،  ن تتضنمن الخطنة جندول بأولوٌنات مراحنل التنفٌنذ والتوقٌتنات البمنٌنة لكنل مرحلنة متنى تبند  

ومتى تنتهًي  ن التوقٌنت ؼٌنر المناسنب ٌفسند الكثٌنر منن الجهنود اشعالمٌنة مهمنا كاننت الخطنة مترننةي 

 اشعالمٌة وهً ك التً: تتخذها الحملة  ن وهنا   شكال ٌمكن

ة والتناقح التدرٌجً:  ي  ن تبد  الحملة بدرجة عالٌنة منن التركٌنب والتكثٌنؾ حتنى تحرنل البداٌة الروٌ - 

 ثم تتراجع لتثبت على حد معٌن من االنتشار. والتأثٌرياكبر قدر من االنتشار 

البداٌة محدود، والتباٌد التدرٌجً: تبد  الحملة نشاطها بشنكل محندود منن المنواد اشعالمٌنة و وسنابل  -ب

م تتسع وتتباٌد من حٌث الحجم  وعدد الوسابل اشعالمٌة المسنتخدمة نلنى درجنة منن االنتشنار محدود،  ث

 ترؾ عندها.

 التوابن: هو  ن تتساوى كمٌة المواد اشعالمٌة على امتداد مساحة الفتر، البمنٌة. -ا

م تتنناقح ي ثنم التبادل فً خلل ا ثر اشعالمً: وهو الشنكل النذي تبند  فٌنه الحملنة اشعالمٌنة قوٌنة  ثن -د

 تروى مر،  خرى وتتناقح وذل  وفراً لخطة مستهدفة من هذا الشكل التبادلً .

وٌرصنند بهننا رسننم البننرام  التنفٌذٌننة التننً سننٌتم نشننر المنناد، اشعالمٌننة مننن  اإلعالمٌااة:جدولااة الحملااة  -6

 خاللها وتتضمن هذو الجدولة العناصر التالٌة:

 قاتها.حجم الماد، اشعالمٌة ومساحتها و و - 

 عدد تكرار الماد، اشعالمٌة فً كل وسٌلة نعالمٌة على حد، . -ب

 نشر الماد، اشعالمٌة  و نذاعتها  و عرضها  بما ٌضمن عنصر االستمرار. -ا

 المتغٌرات األساسٌة التالٌة: حسبوترتبط جدولة الحملة اإلعالمٌة 

 .هدؾالرؼبة فً تحرٌل  قصى تؽطٌة نعالمٌة ممكنة للجمهور المست - 

 ممكن.ضرور، نحداث  قوى تأثٌر  -ب

  .ار حدوث هذا التأثٌر بشكل متواصلضرور، استمر -ا
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 المتابعة والتقوٌم: -7

هدؾ من المتابعة التأكد من حسن ا داء وسٌر العمل وفل ما تم التخطٌط له وتالفً ا خطاء ومعالجتها ال

مننن  هننم خطننوات نجنناح  ( ل الموجهننة نلٌننهمننن قبننل الجمهننور اتجنناو الرسنناب) وتعتبننر دراسننة رجننع ا ثننر 

االتصننال الفعننالي نذ علننى  ضننوءها ٌرننرر الرننابم باالتصننال منندى صننالحٌة الرسننابل اشعالمٌننة مننن حٌننث 

اشعداد والمضمون والتكراري لذا من الضروري المتابعة والمراقبة المستمر، لجببٌات الخطنة اشعالمٌنة 

 التعدٌالت المستمر، لخطوات الحملة اشعالمٌة.للتمكن من اتخاذ الررارات الصحٌحة ونجراء 

 
 مخطط ٌمثل مراحل التخطٌط اإلعالمً  3 – 8الشكل  

  مزاٌا التخطٌط اإلعالمً 

 الشكل اآلتً: وفلمل التخطٌط اشعالمً على جملة من المباٌا ٌمكن نٌجابها تٌش

 تحدٌد ا هداؾ ورسم مسارات التنفٌذ لبلوغ تحرٌرها. .1

 مكانٌات المادٌة والبشرٌة التً تتطلبها تحرٌل  هداؾ الخطة.دراسة وتحدٌد اش .2

 التنبؤ لما ٌمكن  ن ٌحدث فً المستربل واشعداد له وعدم تر  ا مور لمحا الصدفة. .3

التنسٌل بٌن جمٌع ا عمال علنى  سنا  منن التعناون واالنسنجام بنٌن ا فنراد واشدارات لتجننب  ي  .4

 تعارا  و تضارب  ثناء عملٌة التنفٌذ.

ٌسناعد علننى الترشنٌد واالسننتثمار ا فضنل للمننوارد المادٌنة والبشننرٌة ممنا ٌننؤدي نلنى االقتصنناد فننً  .5

 الوقت والجهد والتكالٌؾ.

 تحرٌل الرقابة الداخلٌة والخارجٌة على مدى تنفٌذ ا هداؾ . .6

 وضع الخطط والبنرام  التنً تسنهملفً موقع الرٌاد،  ٌكون تنمٌة المهارات والردرات للداري الذي .7

 بٌاد، الخبرات و مواكبة التطور.  ًف

   المتطلبات األساسٌة للتخطٌط اإلعالمً

 ٌرتضً الشروع بوضع  الخطة اشعالمٌة توفر بعا ا مور ا ساسٌة التً تتمثل باآلتً:

توفر المعلومات والبٌانات والدراسات والبحوث ي حٌث تعتبر من ا س  المهمنة التنً ٌعتمند علٌهنا  :أوال

لمننً وٌفتننرا  ن تكننون المعلومننات دقٌرننة وصننحٌحة عننن المننوارد واشمكانٌننات  البشننرٌة التخطننٌط الع
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والمادٌننة كمننا تشننمل طبٌعننة النظننام االجتمنناعً والسٌاسننً واالقتصننادي والرننوانٌن السننابد، كننذل  سننلو  

 لتخمنٌن بنلالجماهٌر  واتجاهاتها وعاداتها واحتٌاجاتها الن  التخطٌط اشعالمنً ال ٌبننى علنى الحند  وا

 .على المعلومة الواقعٌة

التننً ٌتمتننع بهننا الكننادر  والثرافننة والممارسننةالكفنناء،  حٌننث تعنندتننوفر الخبننر، الرننادر، علننى التنفٌننذ  :ثانٌااان 

اشعالمننً مننن متطلبننات االرترنناء بالخطننة اشعالمٌننة . والكننوادر الفنٌننة المطلوبننة فننً هننذا المجننال علننى 

 نوعٌن:

التنً تسنهم فنً تنفٌنذ الخطنة  ا جهب، والمعداتصٌانة وتشؽٌل  الخبر، والمعرفة فً ترنً ٌمتل كادر  -1

 اشعالمٌة.

كادر مهنً فنً متخصح فً المجال اشعالمً قادر على نعداد الماد، اشعالمٌة فنً  ي منن وسنابل  -2

اشعالم مثل  )الصحافةي الرادٌوي التلفبٌون وؼٌرها( التً تساعد على نرل الخطنط اشعالمٌنة النى وقنابع 

 نشاطها الفكري بشكل اٌجابً.وتعٌشها الجماهٌر وتؤثر فً سلوكها ومواقفها  ٌومٌة

هٌبة مركبٌة متخصصة لها الردر، الفنٌة على صٌاؼة الخطط واتخاذ الررارات . مهما كانت الخطة  :ثالثان 

ٌنه طوٌلة المدى  و متوسطة  و قصٌر، فإنها تحتاا نلى خبرات ذات كفاء، قٌادٌة وندارٌة قادر، على توج

 وقٌاد، العملٌة التخطٌطٌة عبر مراحل تنفٌذها.

   مقومات نجاح التخطٌط اإلعالمً

 هنا  عدد من العوامل التً تعد من مرومات نجاح التخطٌط اشعالمً وهً:

وان ٌعمل على  كثر من مستوى  التنموٌةيالشمول: وٌعنً شمول التخطٌط اشعالمً لكافة المجاالت  -1

 تهم.لتلبً حاجات الجمهور ورؼبا

 التناسل واالنسجام: وٌكون بٌن  جباء الخطة دون  ي تعارا  و تكرار. -2

 كما تشنمل جندوال التنفٌذيالتوقٌت البمنً:  وتشتمل الخطة على تحدٌد سرؾ بمنً كلً لالنتهاء من  -3

 لكل مرحلة من مراحل الخطة للتحكم والسٌطر، على عنصر البمن. ابمنٌ

ة بحننث تكننون قابلننة للتؽٌٌننر والتعنندٌل داخننل  جننباء الخطننة المرونننة:  ٌجننب  ن تتسننم الخطننة بالمروننن -4

 استجابة لما ٌطر  من مستجدات  ثناء التطبٌل.

  ن تتوفر بٌانات ومعلومات دقٌرة وصحٌحة تستند علٌها عملٌة التخطٌط. -5

 التكامل: وتعنً التكامل بٌن الخطط والبرام  اشعالمٌة وبٌن الخطط وبرام  التنمٌة. -6

ً توفر كل وسابل  داء الخطة اشعالمٌة وتنفٌذها وهذا ٌتطلب نلى جانب ا جهب، ا داء: وٌعن سهولة -7

 مهارات فنٌة و  دار، ذات كفاء، عالٌة.توفر 

االستمرارٌة: وهو الترابط والتكامل بنٌن مراحنل الخطنة بحٌنث تكنون كنل مرحلنة مرتبطنة بمنا قبلهنا  -8

 وتؤدي نلى ما بعدها.

هومنننة منننن قبنننل جمٌنننع العننناملٌن وخالٌنننة منننن الؽمنننوا البسننناطة والوضنننوح:  ن  تكنننون الخطنننة مف -9

 والتعرٌدات.

  معوقات التخطٌط اإلعالمً 

 هنال  عدد من ا مور نن وجدت  تعٌل عملٌة التخطٌط اشعالمً نذكر  همها:

 عدم وضوح ا هداؾ وؼموضها. -1

 عدم الواقعٌة فً رسم وتحدٌد ا هداؾ وسبل الوصول نلٌها. -2

 البٌانننات التننً تسننتند علٌهننا عملٌننةلالبمننة  و عنندم دقننة المعلومننات ونرننح وعنندم كفاٌننة المعلومننات ا -3

 التخطٌط.
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 عدم المرونة نباء المستجدات التً قد تبرب  ثناء التنفٌذ. -4

 .البشرٌة  و المادٌة لتنفٌذ الخطةعدم كفاٌة الموارد  -5

  مؤهالت القائم بالتخطٌط اإلعالمً 

مٌة نذ ٌرع علٌه مهمة تحدٌد طبٌعة الرسابل واختٌنار نن  الرابم بالتخطٌط ٌضطلع بدور حسا  وبالػ ا ه

 الوسابل والرابمٌن على تنفٌذهاي لذا ٌتطلب من الرابم بالتخطٌط مجموعة من المهارات تتمثل باالتً:

 . الردر، على التنسٌل: ال بد  ن ٌتمتع المخطط بالردر، على التنسٌل بٌن حاجات الجماهٌر المختلفةي وبٌن 

 كذل  الردر، على التنسٌل بٌن الجماهٌر من جهة وُصناع الررار من جهة  خرى.الخطط المختلفة 

ب. الردرات التنفٌذٌة والعملٌة: دور المخطط ال ٌرتصر علنى نِعنداد الخطنطي بنل البند  ن ٌتمتنع بالرندرات 

 افها.والٍ عن تنفٌذها؛  نه  كثر النا  معرفة بمحتواها و هدؤالالبمة لتنفٌذ هذو الخططي و ن ٌكون مس

ا. الردر، على العمل الجماعً: التخطٌط عملٌة ال ٌروم بها شخح واحدي لنذل  ال بند  ن ٌكنون المخطنط 

 قادراً على العمل ضمن فرٌلي وبروح فرٌل واحد.

د. الردر، اشدارٌة والعلمٌنة: ٌجنب  ّن ٌكنون ندارٌناً ناجحناً وملمناً بجمٌنع الننواحً المتعلرنة بمجنال عملنهي 

 تم نعداد المخطط وتدرٌبه بشكل جٌد وشامل.وبذل  ال بد  ن ٌ

 الجببٌة.هـ. تحرٌل ا هداؾ الربٌسة وا هداؾ 

  االتصالً  –أنواع التخطٌط اإلعالمً  

فً ضوء الخصابح التً تتعلل باستخدام المصادر والفبات االتصالٌة التً ٌتعامل معها اشعالم استطاع 

 (8-2كمنا فنً المخطنط )اشعالمنً  -لتخطنٌط االتصنالًعلماء االتصال واشعنالم منن تمٌٌنب  ننواع منن ا

 تمثلت فٌما ٌأتً:

ٌتعامل مخطط االتصاالت مع مصادر االتصال بٌن نرطة ونرطة بمنا فٌهنا  نظمنة  التخطٌط االتصالً: -3

البث التً تتبعها وسابل اشعنالم كمحطنات ا قمنار الصنناعٌة وشنبكات المناٌكرو ٌنؾ ومخطنط االتصنال 

مصادر االتصال التً ٌمكن استخدامها من قبل اآلخرٌن كما ٌعد النظام النذي ٌجعنل منن ٌسعى نلى نٌجاد 

 الممكن نحداث الفعل االتصالً.

 هنداؾ اتصنالٌة التعلنٌم وٌهنتم علنى ٌتمٌب هنذا الننوع منن التخطنٌط بالتأكٌند  تخطٌط اإلعالم التربوي: -1

ل اسنتخدام االتصناالت ونظنام اشعنالم بإنتاا مصادر االتصال فً شكل برام  اشعالم والتعلنٌم منن خنال

 معاً.

تخطٌط بعٌد المدى تروم به لجان قومٌة  ٌتجه نحو ننتاا وتحدٌد واسنتخدام   تخطٌط اإلعالم القومً:  -1

 مصادر االتصال النجاب  هداؾ واسعة وكثٌر،.

فنً التؽٌٌنر ٌعتمد على اطر واسنعة لتخطنٌط او برمجنة االتصنال للمسناهمة : تخطٌط اإلعالم التنموي -4

 االجتماعً والفردي . وٌستخدم لتنمٌة الشعور بالهوٌة الرومٌة ونعالم النا  بأهداؾ التنمٌة وبرامجها .

نن االتجاو ا ساسً للمخطط اشعالمنً تحدٌند واسنتخدام مصنادر نظنام االتصنال  التخطٌط اإلعالمً: -5

ذاعنة وتنظنٌم وندار، المؤسسننات لنذل  ٌشنترط فننً المخطنط اشعالمنً  ن ٌمتلنن  خبنر، فنً الصننحافة واش

اشعالمٌة ي ولنم ٌرتصنر التخطنٌط اشعالمنً علنى مخططنً اشعنالم بنل  صنبح مندار التربنوٌٌن لؽنرا 

استخدامه فً تنفٌذ برامجهم ي ومخططً التنمٌة للرشاد ومصمم ا فكار والبنرام  التنموٌنة والحكومنات 

 الحكومة وسٌاستها.حو نللسٌطر، على التصور االجتماعً و حكام التوجهات 
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 االتصالً –مخطط ٌمثل أنواع التخطٌط اإلعالمً   1 – 8الشكل  

 

 

 اإلعالمً مستوٌات التخطٌط 

نظراً لتطور وسابل االتصال العالمٌة ودخول عالم ا قمار الصنناعٌة بند  اسنتخدام تخطنٌط اشعنالم علنى 

لعالقنات بنٌن  جهنب، اشعنالم فنً دول  المستوى العالمً عن طرٌل الهٌبنات الدولٌنة وٌهندؾ نلنى تنسنٌل ا

العننالم المختلفننة والعمننل علننى تننداول المننواد اشعالمٌننة ذات الفابنند، المشننتركة بننٌن شننعوب العننالم وتبوٌنند 

 جماهٌر العالم بالمعلومات وا خباري وتتمثل مستوٌات التخطٌط باآلتً:

دولننة لتحرٌننل  هننداؾ المجتمننع تخطننٌط اشعننالم علننى مسننتوى الننوطنً: وهننً التنندابٌر التننً تتخننذها ال -1

 اشعالمٌة والتً تشمل تحدٌد  هداؾ واضحة والخطط الالبمة لضمان تحرٌرها.

التنندابٌر التننً ترننوم بهننا دولننة  و  كثننر لتننداول اشعننالم  ًتخطننٌط اشعننالم علننى المسننتوى النندولً: وهنن -2

 والمواد اشعالمٌة بٌنها وبٌن بعا الدول.

العالمً: وهنو تبوٌند الجمناهٌر فنً دول العنالم بالمعلومنات الصنحٌحة على المستوى اشعالم تخطٌط  -3

 وا خبار الصادقة برصد التأثٌر على تل  الجماهٌر ونقناعها بالرضاٌا التً تهم العالم.

   التخطٌط للبرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة

    التخطٌط اإلذاعً 

 سنالٌب المعرفنة فنً خطنوات  طرنً لتطبٌنلٌعند التخطنٌط اشذاعنً جهندا واعٌنا ٌرتكنب علنى التفكٌنر المن

من الضرورٌات المهمة التً ال ؼنى عنهنا فنً مختلنؾ المجناالت وتتمثنل  همٌتنه  مدروسة و علمٌة وهو

فً ضرور، مواجهة الش  فً  حداث المستربل والتؽٌرات التً ٌحتمل  ن تحندث فٌنه و ال ٌكنون ذلن  نال 

تحرٌل التناسل فً ا عمال وتطوٌر  سالٌبها لتحرٌل عن طرٌل التخطٌط ي تركٌب الضوء على ا هداؾ و

 ا هداؾ .
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  تتضمن خطوات التخطٌط اإلذاعً عناصر أساسٌة هً:

 ( المتابعة.    5( التنفٌذ.     )4( اتخاذ الررار.     )3( التحلٌل.     )2) .     اشستراتٌجٌة  (1)

  ( الترٌٌم.6) 

    التخطٌط اإلذاعً تعرٌف

ى تخطننٌط  هننداؾ معٌنننة فننً فتننر، بمنٌننة محنندد، هنندفها الوصننول نلننى  علننى كفنناء، ممكنننة هننو العمننل علنن

للحصول على  على عابد ممكن من االستثمارات اشذاعٌة  ثنناء وبعند تنفٌنذ الخندمات اشذاعٌنة اشخبارٌنة 

ً علننى والتثرٌفٌنة والترفٌهٌنة واشعالنٌننة التنً ٌحتاجهنا الجمهننور و ٌرؼنب فٌهنا نذ ٌرننوم التخطنٌط اشذاعن

 .وضع خطة تستند نلى قدر كاؾ من الحرابل والمعلومات والبٌانات ضمانا لسالمة التنفٌذ

  تصنٌف البرامج

البرام  اشذاعٌة والتلفبٌونٌة كثٌر، ومتنوعة وتتباٌن فً توجهاتها من حٌث الجمهور المستهدؾ ومختلفة 

رؼنم هنذا التننوع هننا   ربعنة  بعناد ولكن  يمن حٌث ا طوال البمنٌة وشكل تردٌمها لموضوع البرنام  

 ٌمكن بمرتضاها  ن تصنؾ البرام  هً :

 ترفٌهًيالهدؾ هو البعد ا ساسً الذي ٌوضح هوٌة البرنام  اشعالمً هل هو  :الهدف من البرنامج-3

 .نعالمً يتعلٌمًثرافً 

ل الذي ٌردم فالشك تردٌمهيتتنوع البرام  فً معالجتها للموضوع كما تختلؾ فً  سلوب  :الشكل -1

 ...... الخ. نراشًي منوعي وثابرًي درامًيالبرنام  ٌتنوع بٌن 

ار ٌمكن  ن نمٌب بٌن البرام  من خالل محتوى البرنام  وما ٌتضمنه من قٌم و فك :المضمون -1

 . مشكالت اجتماعٌةيصراعات سٌاسٌة  يحرابل من التارٌخ يومعلومات مثل  اكتشافات علمٌة

على لؽة و سلوب تردٌم البرنام  حسب  االجمهور المستهدؾ ٌفرا شروط :الجمهور المستهدف -4

 .  النخبة المر ،ي الشبابي فالحٌني عماليالرطاع المستهدؾ 

 

 :بد من  ن تتضمن مراحل  ساسٌة هًعملٌة التخطٌط  ي برنام  ال  خطٌط البرامجت

ً ٌمكننن  ن ترنندم مننن خننالل بننرام  الحٌننا، ملٌبننة بالموضننوعات التنن: ال:  اختٌااار الفكاارة ) الموضااوع (أو

نذاعٌة  و تلفبٌونٌة ولكن على المخطط )  و المعد ( فً اختٌنارو للفكنر،  و الموضنوع  ن ٌراعنً اهتمنام 

وان تتضننمن معلومننات قٌمننة ومفٌنند، للجمهننور وان ٌراعننً الجوانننب  بالموضننوعالجمهننور المسننتهدؾ 

 ا خالقٌة السابد، فً المجتمع .

كل برنام  ٌتضمن هدؾ ٌسعى الى تحرٌره لذا تتنوع  هداؾ البرام  حسب المجال  :ثانٌان: تحدٌد الهدف

 دٌنٌة . يسٌاسٌة  يتنموٌة  يالذي تتناوله فهنا  برام  ذات  هداؾ رٌاضٌة 

وفننً هننذو المرحلننة ٌننتم جمننع المنناد، العلمٌننة و ي معلومننة ذات قٌمننة  تتعلننل   :ثالثااان: جمااع المعلومااات

مهننور المسننتهدؾ وتشننكل الكتننب والبحننوث والدراسننات وشننبكة المعلومننات بموضننوع البرنننام  تفٌنند الج

 واللراءات المصادر الربٌسٌة للمعلومات .

هنننو بمثابنننة مخطنننط ٌتضنننمن الخطنننوط الربٌسنننة لفرنننرات البرننننام   :رابعاااان: كتاباااة الااانص )الساااٌنارٌو (

برنام  درامً  م وتختلؾ كتابة النصوح حسب طبٌعة ونوع البرنام  هل ال فٌه.والشخوح المشاركٌن 

 .به ا شخاح المشاركون بالبرنام  ؼٌر مباشر  م تسجٌل والمهم فان السٌنارٌو هو الدلٌل الذي ٌلتبم
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وهً المرحلة النهابٌة شعداد البرنام  وتشمل االتصال بالمصادر المشاركٌن وتحدٌد  :خامسان: التنسٌق

  .ا خرىتوقٌتات البدء بالتصوٌر وتهٌبة متطلبات البرنام  

   التخطٌط لبرنامج تلفزٌونً مقترح 

 نادي ا فالم الرصٌر،  :أسم البرنامج

تجرٌبنً ( وٌنتم تحلٌنل  يوثنابرً ي  ترنوم علنى عنرا فلنم قصنٌر ) روابنًفكنر، البرننام فكرة البرنامج:

لطلبننة والمهتمنننٌن و صنننحاب الفكنننري والفنننً منننن خنننالل حلرننة نراشنننٌة تضننم مجموعنننة منننن ا همضننمون

 .االختصاح

ٌهدؾ البرنام  نلى التعرؾ على طبٌعة هذو ا نواع من اشنتاا السٌنمابً والتلفبٌنونً  البرنامج:أهداف 

باعتبارها خطاب معرفً وجمنالً متعندد ا هنداؾ تسنهم فنً حٌاتننا الثرافٌنة واالجتماعٌنة والسٌاسنٌة منن 

 خالل:

 تنمٌة الذابرة الفنٌة لدى المشاهد.  -1

  باتجاو الفن فحسب بل نحو مختلؾ العلوم والمعارؾ نشاعة ثرافة الصور، بٌن الجماهٌر لٌ -2

 المستوٌات.ولمختلؾ 

 . جدٌد، الشابة وتسلٌط الضوء علٌهاتبنً المواهب ال -3

 .ضٌوؾ البرنام  ننتاايمدٌر  مصورٌني مردمي مخراي معدي من:ٌتألؾ فرٌل العمل  :فرٌق العمل

 خمسون دقٌرة  البرنامج:زمن 

 

 : فقرات البرنامج

 نام .تاٌتل البر -

 ترحٌب بالضٌوؾ والمشاركٌن فً البرنام . -

التردٌم ) تعرٌؾ بالحلرة والفلم المختار وتردٌم معلومات المخرا وجهة اشنتاا و سلوب الفلم  -

 واتجاهه ( 

 عرا الفلم المختار.  -

 قٌاد، المحور النراشً والمداخالت وا سبلة بٌن الضٌوؾ المشاركٌن من جمهور البرنام . -

الفنٌة ) وفٌها ٌتم التعرؾ على احد الشخصٌات المهمة  و احد المفاهٌم  فرر، الموسوعة -

 .لحات فً مجال السٌنما والتلفبٌونوالمصط

 .الختام من قبل المردم -

 .تاٌتل الختام -
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 : عرف ما ٌأتً:3س

 ،  التنبؤالمزٌج االتصالً، التخطٌط                

 . التخطٌط بشكل موجز عن دور وأهمٌة: تحدث 1س

 ؟تع بها القائم بالتخطٌط اإلعالمً: ما المؤهالت التً ٌجب أن ٌتم1س

 .خطٌط اإلعالمً واشرح اثنٌن منهما: اذكر مراحل الت4س

 ؟توفرها لعملٌة التخطٌط اإلعالمً : ما المتطلبات األساسٌة الواجب5س

 .جزاذكرها مع شرح مو وفاعلٌت .: هناك شروط ٌجب توفرها لنجاح التخطٌط 6س

 .ور التً تعٌق نجاح عملٌة التخطٌط: تحدث عن أهم األم7س

 .: اذكر مستوٌات التخطٌط اإلعالمً وتحدث بإٌجاز عن كل واحدة منها 8س

 . ز عن أهم مزاٌا التخطٌط اإلعالمً: تحدث بإٌجا9س

 ؟األساسٌة لتخطٌط برنامج تلفزٌونًما المراحل  :30س
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