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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 :المقدمة

ويتضمن الفصل األول  هذا الكتاب على ثمانية فصول بحسب مفردات المنهج المقررة، حتويي

وتحليل الضوء األبيض والدائرة  عالقته باأللوانو هتوضيح طبيعة الضوء وخصائص( الضوء واللون)

مكونات وفي الفصل الثاني تم عرض . Pixelsتحديد النقط المفردة ولداللي لأللوان اللونية والمعنى ا

وإشارات الفرق اللوني  Yع ووكيفية تكوين كل من إشارة النص اإلشارة المرئية المركبة لإلرسال

يحتوي أهم المصطلحات والمفاهيم اإلعالمية. على  حتويأما الفصل الثالث فيوأنظمة اإلرسال واالستالم 

 على أنواع التسجيل الصوتي وأشرطة التسجيل الصوتية (التسجيل الصوتي والصوري)الفصل الرابع 

 أنظمة التسجيل والخزن باألقراص الحاسوبيةو الخطية األنظمةووالرقمية أنظمة التسجيل التناظرية و

تلفزيوني اإلنتاج اإلذاعي واليوضح الفصل الخامس  تسجيل الشريط الصوري.وكيفية  الضغط الصوريو

وعناصره ومراحله واإلعداد اإلذاعي والتلفزيوني ومراحل كتابة النصوص اإلذاعية والتلفزيونية 

تقنيات وفي الفصل السادس تمت دراسة مراحل إعداد البرنامج التلفزيوني . ووالمحطة الراديوية الرقمية 

 المونتاج في العمل التلفزيونيالمونتاج التلفزيوني ومراحل تطوره ومبادئه األساسية وأنواعه ووظائف 

الذي جاء تحت عنوان أما الفصل السابع برامج تحرير ومونتاج الفيديو.و المؤثرات وكيفية استخدامهاو

فن الكتابة اإلعالمية فيشتمل على هيكلية المؤسسة اإلعالمية الصحفية والتحرير الصحفي والمقال 

التقرير الصحفي والمقابلة الصحفية واإلخراج الصحفي وأنواعه والتحقيق الصحفي وطريقة كتابته و

للتخطيط اإلعالمي وأهميته و تصنيف التخطيط ومراحله وأخيرا خصص الفصل الثامن الصحفي. 

 ومزاياه ومعوقات التخطيط اإلعالمي. 

المبذول لتحقيق في هذا الجهد منحنا القدرة على العطاء الذي نشكر هللا سبحانه وتعالى وفي الختام 

 هذا الكتاب خدمة لوطننا الحبيب ومن هللا التوفيق .  تأليف فيف المرجوة األهدا

     

 

   

   المؤلفون
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 The nature of lightطبيعة الضوء  1-1

وغيرهم الذين  منذ بداية الخليقة واإلنسان يبحث في ماهية الضوء ومن ابرز العلماء العرب  

، ، بالنك، اينشتايننيوتن، هيجنز إسحاقبن الهيثم، )الحسن  هم طبيعة الضوءعن في البحث  ساهموا

، وقد اختلف العلماء في تفسير طبيعة الضوء و وضعت العديد من النظريات لتفسير هذه الطبيعة (وبوهر

  منها: 

 نظرية الدقائق لنيوتن. -1

 هرو مغناطيسية .ماكسويل للموجات الك نظرية -2

 نظرية اينشتاين للفوتـون. -3

 النظرية الموجية الكمية. -4

ن حول اوجد فرضيتتما باألجسام أو بالموجات إذا أأن الضوء يملك طاقة وينقلها في الفضاء  والثابت

  ،ز( للعالم الهولندي هيجنالموجية ( لنيوتن و )النظريةالدقائقية -النظرية الجسيمية  (طبيعة الضوء هما

توحد بين  ن تفسير جميع الظواهر البصرية مما استوجب وضع نظريةان النظريتاولكن لم تستطع هات

  واينشتاين وبوهر. الخواص الموجية والجسيمية للضوء وهي )النظرية الكمية( لبالنك

 مصادر الضوء واللون  1-1-1

فضوء  .لذلك تبًعا ضبطه يتم لأللوان وإدراكنا األبيض هو الرؤية في الرئيس الضوئي المنبع إن 

 بيضاء كلها نراها العمل ، بأماكن الفلورسنت وضوء بالخارج الطبيعي الشمس وضوء ،بالمنزل المصباح

 المصادر تلك برؤية فقط ما للون الرائي يقوم . حينما(1-1) الشكلفي  كما ذلك غير حقيقتها في أنها رغم

 يختلف األبيض الضوء مظهر أن يالحظ بعضها مع ورةمتجا) الفلوريسنت،  المصابيح الشمس،) الضوئية

 :وأهم مصادر الضوء هي. بوضوح بينها فيما

 

 . الرئيس للضوء (، اللهب والشرر: الشمس ) المصدر مصادر طبيعية -أ

، أشعة ، شاشات التلفازالفلوريسنتبيح المتوهجة، مصابيح المصا: مصادر صناعّية )كهربائية( -ب

 الليزر.

 
 مصادر الضوء 1  - 1 الشكل

 الخطوط من من عناصر تتكون الفن موادحيث أن  المتعددة الفني العمل عناصر أهم أحد هو اللون

 بمكونات نسميه ما تعطينا وتكوينها وتكاملها، وصياغتها وبترتيبها .والظلية اللونية والدرجات والمساحات

 يمكن وال لوًنا باعتباره إال الشكل اكيمكن إدر . الالفني العمل تصوغ التي العناصر يوه العمل بناء
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 وبين األشكال من بين شكل يحدث تفاعل هو اللون ألن ،الون نراه ما وبين شكال  نراه ما بين الفصل

 لهذا الشكل الخارجي المظهر إال اللون وما الشكل ، نرى بها عليه والتي الساقطة الضوئية األشعة

 .  

 Properties of lightخصائص الضوء  1-2

لذلك تنتقل  ،حزمة من األشعة الكهرومغناطيسية بما أن الضوء هو عبارة عن المستقيمر ( المسا1

 .  (2 – 1) الخطوط المستقيمة كما في الشكل األشعة الضوئية على شكل حزمة من

 
 

 انتقال األشعة الضوئية  2 - 1 الشكل

 نتيجة سقوطه على سطح مصقول.هو ارتداد )انعكاس( الشعاع الضوئي   Reflection( االنعكاس 2

والشعاع المنعكس هو الشعاع الذي يرتد عن  والشعاع الساقط هو الشعاع الذي يصل إلى السطح العاكس

 :ألجسام التي يسقط عليها بطريقتينا لىينعكس الضوء عو السطح العاكس.

 

ن يكون على سطح مصقول أملس إذ تنعكس جميع األشععة بالزاو:  . االنعكاس المنتظم1 يعة نفسعها. ويكعو 

 .، األسطح الالمعةسطح البركة الهادئة، المراياصور األجسام. مثل: 

ن صعور : غير المنتظم االنعكاس. 2 يكعون علعى سعطح خشعن إذ تعنعكس األشععة بزوايعا مختلفعة. وال يكعو 

  . مثل الحائط األجسام

ن نقطعة السعقوط علعى السعطح المقام م زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود

المقعام معن نقطعة  أمعا زاويعة االنعكعاس فهعي الزاويعة المحصعورة بعين الشععاع المعنعكس والعمعود الععاكس

 Laws of Reflection  االنعكااس يوقاانون.  (3 – 1) على السطح الععاكس،الحظ  الشعكل  السقوط

 :هما

  .زاوية السقوط = زاوية االنعكاس ( 1

الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح  لساقط والشعاعالشعاع الضوئي ا (2

  واحد عمودي على السطح العاكس. العاكس تقع جميعا في مستوى

 
 انعكاس الضوء  3 – 1الشكل 

انكسار الضوء هو  تغير مسار الشعاع الضوئي نتيجة مروره خالل وسطين  Refraction( االنكسار 3

الضوئية للوسط الشفاف،   الكثافة على مقدار االنكسار زاوية ما يغير من سرعته. وتعتمدمختلفي الكثافة م

 . الكثافة الضوئية للوسط قل مقدار زاوية االنكسار للشعاع المنكسر  وكلما ازدادت
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إذ تتغير سرعة  ،فاصال بين وسطين شفافين مختلفين يتغير اتجاه الشعاع الضوئي عندما يجتاز سطحا

ولد وتت ،فة الضوئية بين الوسطين الشفافينوسط الثاني عن الوسط األول بسبب اختالف الكثاالضوء بال

ن األولى هي زاوية السقوط التي تكون محصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام في ازاويت

صورة بين االنكسار التي تكون محزاوية أما الزاوية الثانية فهي  ،نقطة السقوط على السطح الفاصل 

وتتناسب هذه الزاويتين  ،صلالشعاع الضوئي المنكسر والعمود المقام في نقطة السقوط على السطح الفا

كسار الشعاع المنكسر تناسباً طردياً فعندما تزداد زاوية انكسار الشعاع الساقط تزداد معها زاوية ان

قليلة إلى وسط شفاف وعند عبور شعاع ضوئي من وسط شفاف ذات كثافة ضوئية  ،والعكس صحيح

لشعاع ذات كثافة ضوئية أعلى ستقل سرعة الضوء في الوسط الثاني عن الوسط األول وبالتالي ينكسر ا

أما عند عبور شعاع ضوئي من وسط شفاف ذات كثافة ضوئية عالية إلى  ،الضوئي مقترباً من العامود

اني عن الوسط األول وبالتالي وسط شفاف ذات كثافة ضوئية اقل ستزداد سرعة الضوء في الوسط الث

أما إذا نفذ الشعاع الضوئي إلى  ،ينكسر الشعاع الضوئي مبتعداً من العامود ومقترباً من السطح الفاصل 

ظاهرة قوس قزح هي  .(4 - 1) الحظ الشكل ،الوسط الثاني بصورة عمودية فال تحصل عملية انكسار

 اف.تطبيق لظاهرة االنكسار بسبب اختالف زاوية االنحر

 
 عملية انكسار الضوء   4 – 1 الشكل

. فعندما ت بأنه موجات لكل منها قمة وقاعيعرف الضوء في معظم الحاال Interference( التداخل 4

تمر موجتان ضوئيتان خالل النقطة نفسها فإنهما تتداخالن في بعضهما لذلك فإنهما تجمعان أو تطرحان 

مة لموجة خالل النقطة فإنه تمر في الوقت نفسه قمة بعضهما من بعض. افترض أنه متى ما مرت ق

( التداخل الَبنَّاء) هذه العمليةوتسمى  لموجة أخرى. وتجتمع القمتان مع بعضهما لتعطيا قمة كبرى.

وتعطي ضوًءا ساطًعا أكثر مما تعطيه أي موجة منفردة. وإذا افترضنا بدالً من ذلك أنه متى ما وجدت 

ة كان هناك قاع لموجة أخرى تمر خالله، فإن القاع سوف يقلل من ارتفاع قمة لموجة تمر خالل النقط

فالتداخل (. 5–1) ( الحظ الشكلالقمة ويترك النقطة معتمة أو مظلمة وتسمى هذه العملية )التداخل الهدام

ينتج عنه تكون مناطق مضيئة عثة من مصدرين ضوئيين مترابطين وهو تراكب موجات الضوء المنب

 .طق مظلمة تعرف بهدب التداخلتتخللها منا

 
 عملية التداخل بين األشعة الضوئية 5 - 1الشكل  

المجردة هو الضوء الذي ينتشر بخط  أحد الخصائص األكثر وضوحا للعين Diffraction ( الحيود 5

( وهو ناتج من الحقيقة التي تنص على أن الضوء هذا النوع من االنتشار )الحيود مستقيم ويسمى

وتنتشر موجة الضوء قليالً عندما تسير خالل فتحة صغيرة أو حول جسيم صغير أو  ،وجةيتصرف كم

يمر خالل حافة. وكذلك تنتشر موجات المياه لكن الفتحات واألجسام التي تسبب االنتشار يجب أن تكون 
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ية فعندما تحاول رؤ أكبر من تلك التي في حالة الضوء. ويمكن أن يكون حيود الضوء أمًرا مزعًجا. 

ذي كفاءة عالية فكلما زادت قدرة التكبير لرؤية الجسم عن قرب أكثر،  جسيم صغير جًدا بوساطة مجهر

فإنه تبدو على حافات الجسم غشاوة. وكل حافة مغشاة سببها أن الضوء ينكسر عندما يمر خالل الحافة 

إذ  (CD & DVD) األقراص المدمجة :ومن األمثلة لحيود )انحراف( الضوء .في طريقه إلى العين

 يوجد بها مسارات دائرية متقاربة وعند سقوط الضوء عليها ينعكس الضوء إلينا في شكل ) القوس القزح

 ،الضوئية  بسبب حيود الموجات الضوئية عليه إذ أن المسافات بين المسارات مقاربة لطول الموجات (

 .(6 - 1)الحظ الشكل 

 
 تداخل الموجات الضوئية 6 – 1 الشكل

أنهعا  كما بينا سابقا فان من أهم خصائص الموجعات الكهرومغناطيسعية   Polarizationالستقطاب ( ا6

ئي عموديعععا علعععى المجعععال بالنسعععبة التجعععاه انتشعععارها، إذ يتمعععوج المجعععال الكهربعععا موجعععات مستعرضعععة

  .، وكالهما يتموج عموديا على اتجاه انتشار الموجة الكهرومغناطيسيةالمغناطيسي

أنععواع الموجععات الكهرومغناطيسععية . ويمكععن لمععواد خاصععة بلوريععة اسععتقطاب الموجععة الضععوء هععو أحععد 

وعنعدما  وتمنع مركبعة المجعال المغناطيسعي ، فهي تسمح بنفاذ مركبة المجال الكهربائي الكهرومغناطيسية

 .(1-7) الحظ الشكل .ا مع شعاع ضوء بتمريره في مادة مناسبة فينفذ منها شعاعا مستقطباذنفعل ه

 
 االستقطاب في الضوء  7 - 1 شكل ال

 الضوء واللون 1-3

 الطبيععي الضعوءو .للضعوء هنعاك مصعدر يكعون أنإال  هإدراكع معن نعتمكن وال الضوء من مشتق اللون إن  

 فهي األخرى الضوء مصادر جميع وأما .(األبيض الضوء) النقي الضوء بأنه ويوصف الشمس من يصدر

ساسي للضوء وقد الحظ نيوتن أن ضوء الشمس يمكعن تحليلعه الشمس هي المصدر األاإلنسان.  صنع من

 إلى مجموعة من األلوان سميت بعألوان الطيعف الشمسعي وتتعدرج هعذه األلعوان حسعب طعول الموجعة لكعل

)نانومتر(  والملي ميكرون وتقاس أطوال الموجات الضوئية بوحدات صغيرة جدا مثل االنكستروممنهما. 

ة المشعة. ويعد الضوء وجهاً من هذه الطاقعة ، ويالحعظ اإلنسعان هعذا ( يوضح طيف الطاق1-8و الشكل )

بعين األشععة تحعت الحمعراء اإلنسعان لععين  المرئعي الضوء نظراً لتحفيعز شعبكية الععين وينحصعر اإلشععاع

  واألشعة فوق البنفسجية.

 

فعي الطيعف هو المدى الضيق الذي تراه عين اإلنسعان معن األطعوال الموجيعة والتعرددات  :الضوء المرئي

 نعانومتر(  700إلاى  400ويتحدد بين اللون األحمعر والبنفسعجي وبطعول موجعة معن )  الكهرومغناطيسي

 وم. ر( انكست 7000إلى  4000ويمكن القول ) 
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 الطيف المرئي  8-1الشكل 

هو الطاقة المشعة التي تمثعل الجعزء المرئعي معن الموجعات الكهرومغناطيسعية والمرئيعة معن قبعل  فالضوء

ألععف  300ين البشععرية. وهععو عبععارة عععن موجععات كهرومغناطيسععية تنتقععل فععي الفععراغ بسععرعة تسععاوي الععع

زاد تعردد موجعة الضعوء كيلومتر في الثانية وتتوقف طاقة موجات الضوء على تردد هذه الموجات فكلما 

 .زادت طاقتها

لععين البشعرية بعمليعة تسعمى فيزيائيا بحيث تعراه االضوء  بتعديلالملونات  هو ما نراه عندما تقوم  :اللون

 بأنا  اللاون ويعارف .التعي يدرسعها علعم العنفس (اإلدراك)االستجابة( ويترجم فعي العدماغ بعمليعة تسعمى )

عان ضاوء  مالتأثير الفسيولوجي الناتج عن شبكية العين ساواء أكاان ناتجاان عان ماادة صاباوية ملوناة أ

 . ملون

هعو ارتبعاط  )هعذا الشعيء أحمعر اللعون ( فعي عبعارات مثعلإن ارتباط اللون مع األشياء في لغتنا يظهعر    

ألنه ال يمكن إنكار أن اللون هو إحساس غير موجود إال في الدماغ أو الجهاز العصعبي للكائنعات  ،مضلل

ومن الناحية الفيزيائية يعد كل سطح أو شكل جسم عديم اللون، فإذا ما سعلطنا عليعه شععاًعا أبعيض . الحية

معينعة حسعب تركيبعه العذري ، ويعكعس  ةى هعذا السعطح يمعتص موجعات شععاعيكشعاع الشمس معثال، نعر

موجات شعاعيه أخرى من ألوان الطيف. هذه الموجعات المعكوسعة هعي التعي تراهعا الععين ، ولونهعا يبعدو 

وكأنه ينبع من ذات الشكل ويمثل لعون سعطحه، وبهعذا ال يمكعن رؤيعة اللعون الحقيقعي لسعطح معا إال تحعت 

أشعة صفراء ينحى باتجاه اللعون األصعفر، وتحعت أشععة حمعراء ينحعى باتجعاه اللعون أشعة بيضاء. فتحت 

   .األحمر وهكذا

 العالقة بين الضوء واللون 1-4

، ولكنهعا يقعول أن هعذه األشعياء ال لعون لهعا ، وإن كان العلملكل شيء لونا خاصا إذا نظرنا حولنا رأينا أن  

، بذلك ذي يعكسهيكتسب كل شيء لون اإلشعاع التمتص بعض إشعاعات الطيف وتعكس البعض األخر ف

 . على سطوح األشياء ، كما تبدوبأنه المواد التي تستعمل للتلوينيمكننا أن نعرف اللون 

. وقعد تبعين بالتجربعة التعي المختلفة التي تشكل الطيف الشمسعييتألف الضوء األبيض من مزيج األلوان   

تفكعك إلعى  Glass Prism بيض إذا نفعذ معن موشعور زجعاجي أن الضوء األ قام بها العالم إسحاق نيوتن

بنفسعجي( يتكعون كعل منهعا معن زاويعة  أحمر، برتقالي، أصعفر، أخضعر، أزرق، نيلعي،)  :ألوان هيسبعة 

هعذه األلعوان  (.9 -1كمعا موضعح فعي الشعكل )انعكاس مختلفة اختالفا بسيطا عن زوايا األلوان األخعرى، 

 الشمس قطرات المطر المتساقطة. ضوء ندما يخترق ( عقوس قزح) هي نفسها نراها في
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 الضوء األبيض و الموشور الزجاجي  9-1الشكل 

فهي عندما تتلقعى  األجسام،اللون الذي نبصره في األجسام هو إحساس أعيننا باألشعة التي تعكسها هذه   

أي  منها،يف المنعكس بالط وبعبارة أخرى تتحدد ألوان األجسام الباقي.الضوء تمتص أجزاء منه وتعكس 

فمععثال أشعععة الشععمس  . األلععوان ليسععت مععن خععواص األجسععام وإنمععا هععي تععرتبط بالضععوء كععل االرتبععاط أن  

البيضاء والمصادر الضوئية االصطناعية األخرى تحمل كل األلوان بأطيافها وأطوالها الموجية المختلفعة 

ف لعوني فيعنعكس الضعوء األبعيض إلعى فعندما تسقط هذه األشعة على جسم أبيض فانه ال يمتص أي طي ،

على أن الجسم ابيض اللون أمعا عنعدما تسعقط علعى جسعم اخضعر اللعون معثال  اعين الرائي فيعطيه انطباع

فانه يمتص كل األطياف ويعكس الطيف األخضر فقط فينعكس الطيف األخضر إلى عين الرائعي فيعطيعه 

سم اسود اللون فانه يمعتص كعل األطيعاف فعال على أن الجسم اخضر اللون .وعندما تسقط على ج اانطباع

 (.10 -1الحظ الشكل ). على أن الجسم اسود اللون  اطيف ضوئي فتعطي عين الرائي انطباع ينعكس أي  

 
 مشاهدة ألوان األجسام 10 - 1 الشكل

 

      وخصائص الضوء اإلعالمتكنولوجيا  1-5

قامت الشركات الكبرى والمؤسسات  ،عالم في ظل التطورات الكبيرة والتقدم العلمي الذي شهده ال

اإلعالمية بتوظيف خصائص الضوء في بعض المعدات واألجهزة االلكترونية في مجاالت تكنولوجيا 

ومن أهم هذه  ،تفاصيل عند عرض المادة اإلعالميةلغرض الحصول على أوضح صورة وأدق ال اإلعالم

 المجاالت هي :

إذ تم صناعة مصادر اإلضاءة  :اإلضاءة االصطناعيةمصادر تجنب االنعكاسات واالنكسارات في  -1

وخصوصاً المركزة منها بشكل يتم فيه تجنب االنعكاسات واالنكسارات التي قد تحصل بين فتيلة 

التنجستن والمادة الشفافة العازلة ) زجاجية كانت أم بالستيكية ( نتيجة انتقال الشعاع الضوئي من وسط 

ولتجنب االنعكاسات تصنع المادة الشفافة على درجة  ،خصائص الضوء  آلخر كما تطرقنا لذلك في

ولتجنب االنعكاسات يتم وضع فتيلة التنجستين وسط مصباح اإلضاءة ليتم نفاذ  ،عالية من الشفافية 

 الشعاع الضوئي بصورة عمودية تجنباً النكسار الضوء . 

يتم استخدام العواكس والمظالت  :Reflectors and umbrellasاستخدام العواكس والمظالت  -2

لغرض زيادة اإلضاءة من خالل عكس الضوء الصادر من المصدر الضوئي نحو العنصر المراد 

تصويره من اجل زيادة درجة اإلضاءة والوضوح للعنصر المصور باالعتماد على خاصية االنعكاس 

وتصنع  ،خارجه  مألستوديو أكان التصوير داخل اأسواء  ،كما تناولنا ذلك في خصائص الضوء الضوئي
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العواكس والمظالت باأللوان المختلفة فمنها البيضاء والفضية والذهبية والخشنة والناعمة  إذ تستخدم 

 (11 -1)للمستخدم  الحظ الشكل حسب الحاجة وحسب تأثيراتها اللونية والذوق الفني

 
 المظالت والعواكس 11 -1 الشكل   

تعد فالتر االستقطاب من أهم  :Filters Polarization ستقطاباال(استخدام مرشحات )فالتر -3

وغالباً ما تستخدم في تصوير  ،ل التصوير الفوتوغرافي والفيديويالفالتر وأكثرها استخداماً في مجا

األماكن أو العناصر الالمعة كالنوافذ الزجاجية والمياه إذ تقوم هذه الفالتر بحجب األشعة الضوئية غير 

  ( 12 -1الحظ الشكل ) .لصورة الفوتوغرافية أو الفيديويةها والمشوهة لمرغوب فيال

 
 استخدام مرشحات االستقطاب 12 -1 الشكل

  White light analysisتحليل الضوء األبيض  1-6

لون الضوء األبيض المرئي الذي نراه في الحقيقة هو ليس كذلك وإنما يحتوي على عدة ألوان ممزوجة 

ولكن أعيننا المجردة ال تستطيع أن ترى هذه األلوان إال  ،مكونة اللون األبيض مع بعضها البعض 

باستخدام طرق معينة لتحليل الضوء األبيض لتجزئة ألوانه ومكوناته الحقيقية ومن هذه الطرق طريقة 

ه: اثنان ( الذي هو عبارة عن جسم شفاف له خمسة أوجالضوء األبيض بالموشور )المنشورتحليل 

هو مصنوع من الزجاج أو ، وه الثالثة األخرى على شكل مستطيل، واألوجن على شكل مثلثمتقابال

ل الضوء األبيض للحصول على ويستعمل المنشور لتحلي  ، أو أي  مادة أخرى صلبة وشفافة البيرسبكس

 .(13 - 1، كما يستعمل إليجاد معامل انكسار المادة الشفافة التي ُصنع منها الحظ الشكل )الطيف

 
 الموشور الزجاجي 13 - 1 الشكل

، ولكن عند رئي تنتقل بالفراغ بالسرعة نفسهاجميع موجات الطيف الكهرومغناطيسي بما فيها الطيف الم

، ففي الطيف المرئي تختلف ف تبعاً الختالف أطوالها الموجيةدخولها لألوساط الشفافة فإن سرعتها تختل

 . أطوالها الموجية ومعامل انكسار مادة الوسط الشفاف سرعة موجات الضوء في األوساط الشفافة حسب

ن ألألوان وذلك  سبعةفانه يتحلل في الموشور إلى  ضوء األبيض على احد أوجه الموشورفعندما يسقط ال

انكسار األلوان  كل لون من ألوان الطيف الضوئي ينكسر بزاوية انكسار تختلف اختالفاً طفيفاً عن زوايا

ونة حزمة ضوئية ذات ألوان هذه األلوان داخل الموشور بعضها عن بعض مكإذ تتباعد  ،األخرى
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وعند خروج هذه الحزمة من الوجه األخر من الموشور فإنها تعاني من انكسار آخر يزيد من  ،مختلفة

، إذ (14 - 1ح في الشكل )تباعد هذه األلوان عن بعضها البعض وتظهر األلوان أكثر وضوحاً كما موض

أما اللون البنفسجي فانه ينكسر بزاوية اكبر  ،نكسر بزاوية اقل من بقية األلوانون األحمر ينالحظ أن الل

 من بقية األلوان وتترتب األلوان األخرى بينهما حسب زوايا انكسارها .

 
 تحليل الضوء بالموشور 14 – 1الشكل 

ه األلوان ستدخل ( فان هذ1-15للموشور األول كما في الشكل ) اآخر معاكس اولو وضعنا موشور

إذ أن الموشور األول قام بتحليل الضوء  ،فيه من جديد مكونة الضوء األبيض الموشور الثاني وتتراكب

 .بيض والموشور الثاني قام بتركيبهاأل

 
 تحليل وتركيب الضوء بالموشور 15 - 1الشكل  

 

  الصبغة والتشبع اللوني

التعي تعكعس كعل  األجسامتبدو سوداء بينما  اناأللوصفة للضوء فاألجسام التي تمتص كل  اللون 

 األخضعروكعذلك لأللعوان  األلعوانيمعتص بقيعة  األحمرتبدو بيضاء بينما الجسم الذي يعكس اللون  األلوان

عبارة عن عنصرين أساسيين هما التلوين وبريقه أو نصعوعه ويمثعل  (Color)...الخ. واللون  واألزرق

 (.1-1) المخططالحظ  (Color Saturation)ني والتشبع اللو (Hue)التلوين الصبغة 

 
 مخطط يوضح اللون وعناصره 1-1 المخطط

 

كثيراً  يختلفالقاتم  فاألحمروتعطي درجة التشبع اللوني ما أذا كان اللون باهتاً أو غامقاً أو شاحباً وهكذا 

هي كمية شدة ه الموجي. فالنصوع لالباهت بينما تعطي الصبغة شكل اللون فقط حسب طو األحمرعن 

 األحمر األلوانالتلفزيون الملون فأن  إلىالضوء أو الطاقة المستقبلة بمالحظة العين للون. وفي دراستنا 
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منهما بخلط اللونين اآلخرين.  ال يمكن الحصول على أي   إذ، األساسية األلوانهي  واألزرق واألخضر

ال يمكن  األزرق. واللون األزرقو  األحمرأي أن اللون األخضر ال يمكن الحصول عليه من اللون 

وبنسب خاصة يمكن الحصول على األساسية  األلوانواألحمر. وبجمع  األخضرالحصول عليه من اللون 

 الذي يمثل بريق أو نصوع المنظر. األبيضاللون 

 

   Color Propertiesخصائص اللون  1-7

 وهي  األلوان تمييز خاللها من نستطيع قيم أو معايير ثالثة خالل من اللون يتحدد

، أخضر، )أحمرهي الصفة التي نميز ونفرق بها بين لون وآخر  :Hue اللون( )صبغةصفة اللون  - 1

فنقول هذا لون بنفسجي ، وهذا لون أحمر  ونتعرف على مسماه وداللته بالنسبة لغيره ، أزرق(برتقالي، 

أي أن لكل  للون األصفر هو مدلول لونها، وهذا لون أزرق فإذا قلنا هذه الليمونة لونها أصفر أي أن ا

لون تسمية للداللة على ذلك اللون ، ويمكن تغيير صفة اللون بالمزج بين األلوان فعند مزج لونين أحمر 

 .(16 - 1الحظ الشكل ) .مظهرهأو  تغير في صفة اللون يعني وأصفر مثال ينتج البرتقالي وهذا

 
  Hue صفة اللون 16 -1الشكل 

 

هي الصفة التي تميز بين اللون فاتحا كان أم غامقا وتعرف بأنها  :حدة اللون()  Valueالقيمة -2

ويدل ذلك على حدة اللون أي مقدار قربه من األبيض أو األسود  العالقة بين اللون المضيء واللون المعتم

األخضر  ، فمن خالل القيمة نستطيع أن نفرق بين ومن أحد العناصر اللونية األساسية المكونة له

نصفه بالظل و نصفه  ، أو بين لون واحد Light Green و األخضر الفاتح  Dark Greenالغامق

ا إذا كان بعيدا فإنه يبدو للعين باهتا وإذا كان اللون قريبا يبدو للعين واضحا جليا أم  ، اآلخر بالضوء

  .( 17 - 1بيعي  )متداخال مع لون آخر واللون في كامل قوته الطبيعية يطلق علية لون نقي وط

 
 اللون األحمر النقي وتدرجات   17 – 1الشكل 

 

إلى طول الموجعة الضعوئية للعون فكلمعا كانعت وتعزى ويسمى أيضا )الشدة(  :Saturationاإلشباع  -3

األشعة الساقطة على العين متجانسة في طول موجتها كان اللون المرئي مشبعا وكلما اختلفت األشعة فعي 

ن اللون المرئي أقل تشبعا فاللون األصفر الفعاتح العذي يصععب تميعزه ععن األبعيض لعيس طول موجتها كا
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فالقيمة تعزى الى باألصفر المشبع ومثله الوردي الذي يعد أحمر غير مشبع وهنا تختلف الشدة عن القيمة 

نقائهعا ،  كمية الضوء الذي  يعكس اللون أما الشدة فتعني الصفة التي تتميز بهعا األلعوان وتعدل علعى معدى

والشدة تمثل الدرجة التي يتصف بها اللون من ناحية عدد الذرات اللونية في المساحة )نقاء اللون( والتعي 

  .تتحدد بقدر اختالطه باألبيض أو األسود

 

 األلوان(:  تصنيف) الدائرة اللونية 1-8

وان ن بوضع األلوسيلة علمية لدراسة األلوان المقصود بها ترتيب األلوان في صورة تعلق بالذه

، بحيث تتفق مع تسلسل ألوان الطيف وعالقتها في ما بينها من حيث في األماكن الواجب أن تشغلها

، حدة اللون، )صفة اللون أبعاد لونية ةوالدائرة اللونية تحدد األلوان اعتمادا على ثالث . التكامل والتباين

 ، وقد سمي هذا النظام اللوني بنظام منسل م1905( عام ( وقد قام بوضعها العالم )منسلودرجة اللون

 ، مرتبة حسب النظام اآلتي :(18 - 1أصل لوني ،الحظ الشكل ) 1000تحتوي دائرة منسل على و

 أصول لونية. 10جميع األلوان محصورة في  -1

 األصول اللونية العظمى مقسمة إلى ألوان رئيسة وألوان ثانوية.  -2

 مر، األصفر،  األزرق(.األلوان الرئيسة هي ) األح  -3

  األلوان الثانوية عبارة عن مزيج من كل لونين رئيسين.   -4

 
 الدائرة اللونية  18 - 1 الشكل 

 المجموعات والتقسيمات اللونية 1-9

 األزرق(.هي ) األحمر، األصفر،  :الرئيسة 

 األخضر(.البنفسجي،  البرتقالي،هي ) :الثانوية 

 البرتقالي(.مثل ) األحمر، األصفر،  (:) الحارة  األلوان الساخنة  

  (. مثل ) األزرق، األخضر، البنفسجي :الباردةاأللوان 

  وهي العالقة بين كل لون أساسي واللون الثانوي المقابل له في الدائرة اللونية :المتكاملةاأللوان.  

  (. األسود الرمادي، األبيض،وهي )  :المحايدةاأللوان  

  اللونية.أللوان المتجاورة في الدائرة هي ا :المتناومةاأللوان 

  هي األلوان المتقابلة في الدائرة اللونية :المتنافرةاأللوان.  

 الباردة( واأللوان الدافئة الحارة،األلوان الساخنة )

قسمت األلوان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى ألوان ساخنة وألعوان بعاردة وذلعك بحسعب    

أتى عععن إحسععاس النععاظر، إذ يعععد األزرق ومشععتقاته مععن األلععوان البععاردة ، واألحمععر االنطبععاع الععذي يتعع

  الساخنة. ويمثل اللونان األبيض واألسود الحالة الحيادية لأللوان بين الدافئ والبارد ومشتقاته من األلوان
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( جي المحمععرللععونين )األصععفر والبنفسععهععي األلععوان المحصععورة فععي دائععرة األلععوان بععين ا الحااارة:األلااوان 

وتسمى باأللوان الحارة ألننا عندما نشاهدها نشعر بالدفء والحعرارة فالعدم والنعار والشعمس هعي مصعادر 

 (.19 - 1الحععظ الشععكل )  األحمععر،واللععون الععرئيس فيهععا وأشععدها حععرارة هععو اللععون  ،والحععرارةللطاقععة 

بنفسععجي  -احمععر –محمععر رتقععالي ب –برتقععالي  –برتقععالي مصععفر  –) اصععفر   كااايتي:وترتيبهااا يكااون 

  (.محمر

( لونين ) البنفسجي واألخضر المصفرفهي األلوان المحصورة في دائرة األلوان بين الأما األلوان الباردة 

فالماء والسماء واالخضرار مصادر للبرودة ، واأللوان الباردة تمثل الظل والظالم وتسمى باأللوان 

واللون الرئيس فيها وأشدها برودة هو اللون األزرق،الحظ  ،ة الباردة ألننا عندما نشاهدها نشعر بالبرود

 –زرق اخضر م –ازرق  –بنفسجي مزرق  –) بنفسجي وترتيبها يكون كايتي :  .(19 -1الشكل)

  .(اخضر مصفر –اخضر 

 
 األلوان الساخنة والباردة 19 – 1الشكل 

 

 ،لعدائرة اللونيعة تكمعل بعضعها العبعضابلة على اهي األلوان المتق (:المتقابلة ،المكملةاأللوان المتكاملة ) 

ق ، واللعون األزرخضعرفاللون األحمعر يقابلعه ويكملعه اللعون األ ،كاألضواء والظالل، والغوامق والفواتح 

 ، واللون األصفر يقابله ويكمله اللون البنفسجي.يقابله ويكمله اللون البرتقالي

 -ماديات العديدة الناتجة من مزج األبيض باألسود الر -األسود  –هي ) األبيض  :األلوان المحايدة

ويهتم المصممون باأللوان الحيادية كاهتمامهم  ) والرماديات الناتجة من مزج األلوان األساسية الثالثة

وسميت باأللوان  ،فاأللوان الحيادية تعالج الكثير من المشاكل الفنية في التصميم  ،ببقية األلوان األخرى 

 :     باب اآلتيةالحيادية لألس

 .غير متواجدة في الدائرة اللونية ألنها -1

 .ال لون لها -2

 تنسجم مع أي مجموعة لونية أخرى . -3

 

  لى مزجها مع بعضها البعض وكايتيتصنيف األلوان باالعتماد ع

منها صفة لون  وهي ثالثة تحدد كل   ( Hue)وتعطينا حين مزجها جميع صفات  :( األلوان األساسية1

وتتألف من ( 20–1، الحظ الشكل )ختلفة و تعطينا حين مزجها جميع صفات اللون األخرىم

 :مجموعتين

وهعذه األلعوان (. األصافر و األزرق و األحمارتتعألف معن ) Printers Primaries : ةألعوان طباعيع -1

 .نتيجة مزجها مع بعض ستكون الدائرة اللونية

 (.األخضرو  األزرقو  األحمر) تتألف من Light Primaries :ضوئيةألوان  -2
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 األساسية الضوئية مزج األلوان 20 – 1الشكل 

البنفسجي ( يمكن الحصول عليها عن  –األخضر  –هي ثالثة ألوان ) البرتقالي  :وية( األلوان الثان2

 ( وتنتج من : 21 - 1طريق مزج لونين أساسيين معاً. الحظ الشكل )

  بنفسجي = أزرق + أحمر

 برتقالي =  حمرأ +  أصفر

 أخضر = أصفر + أزرق

 
 األلوان الثانوية 21 – 1الشكل 

 ( األلوان الثالثية )المشتقة( 3

البرتقععالي  -هععي األلععوان التععي تقععع بععين األلععوان األساسععية والثانويععة وهععي سععت ألععوان ) البرتقععالي الفععاتح 

جي المعزرق ( إذ تنشعأ معن البنفسع -البنفسعجي المحمعر  -األخضعر المعزرق  -األخضعر الصعفر  -المحمر 

 -البنفسعجي المحمعر -البرتقعالي المحمعر  -خلط لون أساسي بلون ثانوي تال له. مثل ) البرتقالي المصعفر 

ويعتم الحصعول  ،( 22 - 1األخضر المصفر( ، الحعظ الشعكل ) –األخضر المزرق  –البنفسجي المزرق 

 :عليها من

 اصفر + برتقالي = برتقالي فاتح . -أ

 برتقالي = برتقالي محمر . احمر + -ب

 اصفر + اخضر = اخضر مصفر . -ج

 ازرق + اخضر = اخضر مزرق . -د

 احمر + بنفسجي = بنفسجي محمر .-هـ

  ازرق + بنفسجي = بنفسجي مزرق . -و
 األلوان الثالثية 22 – 1الشكل 

 

 Color Harmony االنسجام اللوني  10 -1

( وفععي شعععر أو اللععونالأو موسععيقى ال) فععيالمكونععة سععواء أكانععت هععو الترتيععب الجيععد للعناصععر  االنسععجام 

الععين معن خعالل نظريعات أساسعية المجال البصري فإن االنسجام اللوني يسعى لخلعق مشعهد جميعل تقعرأه 

 :وهي

بعين كعل لعونين متقعابلين فعي دائعرة  ويتكعون Complementary Colors المكملة(االنسجام ال ثنائي ) 1-

 (23- 1ل )الحظ الشك .األلوان
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 الثنائي االنسجام 23   - 1 الشكل

وهعي مجموععة األلعوان الثالثعة المتجعاورة   Analogous Colors (:نسعجام الثالثعي ) المتماثلعة اال -2

الحعظ الشعكل  .جنًبا إلى جنب في الدائرة اللونية ، وتشكل الخطوط الواصلة بينها مثلًثا متساوي األضعالع

(1 - 24). 

 
 الثالثي االنسجام 24   - 1 الشكل

وهو الحاصل من مجموعة أربععة ألعوان متقابلعة  Fourth Colors harmony :الرباعياالنسجام 3 -

 .في الدائرة اللونية، بحيث يتعامد محور لونين متقابلين مع محور اللونين اآلخرين

ع Six Colors Harmony :السداسي االنسجام 4 - لف معن سعتة يتعأ هوهو يشبه االنسجام الربعاعي، لكن 

 .ألوان تتقابل فيما بينها في الدائرة اللونية وتشكل بالنتيجة شكال مسدًسا يرتكز على محيط الدائرة

تزودنعا الطبيععة بأمثلعة كثيعرة ععن مجموععات  Nature Colors Harmony :الطبيععي االنسعجام 5-

 .(25  - 1الحظ الشكل ) لونية منسجمة تشكل مرجعا لخلق منظومات لونية مماثلة.

 
 االنسجام الطبيعي 25 - 1الشكل 

 Colors Contrast تباين األلوان )األلوان المتباينة(   1-10-1

والتبععاين هععو شععدة وضععوح هععي الظععاهرة التععي تزيععد مععن اخععتالف األلععوان عععن بعضععها عنععد تجاورهععا ،   

يمعا بينهعا وتضععف صعفات األلوان فيما بينها ويتخذ هعذا التبعاين أشعكاال متععددة فعاأللوان األوليعة متباينعة ف

 التبعاين باالنتقعال إلعى األلعوان الفرعيعة معن الدرجععة الثانيعة )برتقعالي، بنفسعجي، أخضعر( ويعزداد الضعععف

 باالنتقال إلى ألوان فرعية من الدرجة الثالثة وهكذا ، وهناك التباين بين األلوان بحسب تدرج قيمة اللون

Valueأو بحسب تدرج قيم اإلشباع اللوني ، Saturation وهناك التباين بين األلوان السعاخنة واأللعوان

الموجعودة  الباردة وتتصل بالتباين ظاهرة تسمى ظاهرة االنتشار البصري، ومثال ذلعك المسعاحة البيضعاء

على مساحة مربعة سوداء تبدو للمشاهد أكبر من مساحتها الحقيقية وبالمقابل تبدو المساحة السوداء علعى 

أ ( ، ويتصعل بالتبعاين أيًضعا ظعاهرة  26- 1)  الشعكل مساحتها الحقيقة ، الحظأرضية بيضاء أصغر من 

ومثالهععا المسععاحة الرماديععة علععى أرضععية بيضععاء تبععدو أفععتح مععن المسععاحة   تتعلععق بقيمععة اإلشععباع اللععوني

ب (. كمعا تميعل المسعاحة الرماديعة بشعكل  26- 1)  الشعكلالرمادية على أرضية سوداء كمعا موضعح فعي 

   جـ (. 26 -1)  الشكللون األرضية كما موضح في إلى  واضح
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 تباين األلوان 26  - 1 الشكل

 المعنى الداللي لأللوان 1-11

إن دراسة األثر النفسي لأللوان في اإلنسعان تعرتبط بالجانعب العوظيفي للتصعميم معن خعالل فلسعفة 

وفعي مسعتوى نشعاط الفعرد. وهنعاك وداللتها الرمزية وما لها من أثر فعي العنفس البشعرية  األلوان ومعانيها

العديد من النظريات حول ردود أفعالنا حول األلوان، كثير من هعذه ال نظريعات تعرتبط بالعدالالت المسعتقاة 

 من الطبيعة. 

كعلم العنفس معثالً إذ  ،يعد المعنى الداللي لأللوان احد أهم الفروع الحديثة نسبيا ً للكثير من العلوم الحديثة 

ويعرتبط علعم العنفس  ،احعد الفعروع الحديثعة فعي علعم العنفس Color Physiologyاللوني يعد علم النفس 

 فهو يهتم بدراسة معاني األلوان وتأثيراتها ،الم من خالل تأثيرها على المشاهدارتباطاً وثيقاً بوسائل األع

ك خصععائص وقععد أثبتععت البحععوث العلميععة الحديثععة بععان األلععوان تمتلعع ،النفسععية والشعععورية علععى النععاظرين

عالجية وان تعرض المريض إلى لون معين ولفترة طويلة قد يساهم بشكل كبير في تحسن حالته الصحية  

العرض فعي ألعوان منتجاتهعا أو شععاراتها مععاني األلعوان ت الشركات والمنظمات الكبرى ودوروقد استغل

دم اللعون األزرق العداكن العذي فعالبنوك معثال تسعتخ ،وتأثيراتها النفسية في جذب الزبائن والحفعاظ علعيهم  

شعارها مزيجا معن  تستخدم في McDonaldsومطاعم  ،يخلق الشعور باألمان والموثوقية عند الزبائن 

ويعزز  ،من السعادة ا( واللون األصفر )الذي يخلق شعورعند رؤيتهالذي يزيد من االنتباه اللون األحمر )

 (.27- 1( ،الحظ الشكل )الجوع

 
   الخطوط الجوية العراقية شعار  27 – 1 الشكل

ويلجا معظم المصممين ومهندسي الديكور إلى اختيار ألوان األرضيات والمفروشات والجعدران المناسعبة 

لكعل غرفعة مععن غعرف األسععتوديو عنعد إععداد برنععامج تلفزيعوني معععين وكعذلك الحعال عنععد اختيعار مالبععس 

وفيمععا يععأتي أهععم  ،مععل الفنععي ورؤيععة المخععرج الفنيععة الفنععانين إذ يععتم اختيارهععا بشععكل يععتالءم مععع طبيعععة الع

 : الدالالت والمعاني المتعلقة باأللوان األولية ومكمالتها واأللوان الحيادية

له هو لون الدفء واإلثارة والحب والغضب والشغف والشجاعة والسرعة والخطر، : Redاألحمر  -1

زيادة الحماس، مشاهدته فيسبببا االستمرار ( أم  28–1الحظ الشكل ) تأثير فسيولوجي على معظم الناس

يزيد سرعة التنفس ودقات القلب ويرفع ضغط الدم ، يشجع على الثقة بالنفس ويزيد من  ،يحفز الطاقة 

 الشجاعة  يوفر شعوراً بالحماية من المخاوف والقلق.

 
 تأثير اللون األحمر 28 – 1 الشكل
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  :Green األخضر -2

وهعو لعون طيعع يسعتعمل بدرجاتعه واألمان واالنسعجام والتفعاؤل هدوء والطمأنينة لون الطبيعة ،  يضفي ال

و االسعتمرار  .الفاتحة كخلفية، في حين تقوم درجاته المعتمة عند استعمالها بال تخفيف من درجعة السعطوع

يعد التجدالراحة النفسية والبدنية ، تخفيعف االكتئعاب والعصعبية والقلعق ، يزيعد معن شععور مشاهدته يسبب ب

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

 
 تأثير اللون األخضر 29 – 1الشكل 

و  وهو لون السماء والبحر واالنتظار والثقة واالحترام والصبرلون البرودة والهدوء  :Blue األزرق -3

متفاوتة فهو ويمتلك الكثير من الدالالت ال وهو لون األشخاص المفكرين يساعد على الهدوء واالسترخاء

وأحيانا الملل أو الحزن أو االستقرار ) حسب طبيعة العمل الفني (  ،لون الموثوقية واألمان والعمق 

مشاهدته يزيد من الهدوء والسكينة ، يزيد من الشعور بالبرودة ، ب( واالستمرار 30 - 1)   الحظ الشكل 

 .  ؤبنيزيد من الحدس والت

 
 زرقتأثير اللون األ  30 - 1الشكل  

الرتباط ، ينقل ، لون امقاوم وصلب وصريح، لون هادئ واألرض التراب لون: Brown البني -4

، الشعور زيد من الحكمةم مشاهدته يؤدي إلىب( و االستمرار 31 - 1الحظ الشكل )، اإلحساس بالطبيعة

 .رضباالستقرار ، يزيد باالرتباط مع األ

 
 تأثير اللون البني  31 – 1 الشكل

 ( 32 - 1الحظ الشكل ) ،دي وغير المثير لالنتباه والجديةهو لون الشيء التقلي :grey صاصيالر -5

 .الشعور بالقلق  وزيادة التوقعات زيادة مشاهدته يؤدي إلىباالستمرار و   

 
 الرصاصيتأثير اللون   32 - 1الشكل 

و الشعمس والصعيف  لطاقعةلون يميل إلى الدفء أكثر من البعرودة ، وهعو لعون ا : Yellow  األصفر -6

خلععق الشععور بالسعععادة عنععد المشععاهد، الحععظ وي ،يععزز الشعععور بععالجوع  ،ولعون إثععارة االنتبععاه والحيويععة 

ع علعى يشجوالتط الذاكرة ، ينشت،  ز الجهاز العصبييحفت مشاهدته يسببب( و االستمرار 33 - 1الشكل )

 االتصال.
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 تأثير اللون األصفر  33 - 1 الشكل

لون دافئ، لون الوصال والعالقة اإليجابية بين األنا واآلخرين. وهو لون يرتبط  :Orange تقاليالبر -7

ويجمع هذا اللون خصائص اللون .بالصحة والشفاء، ولون التفاؤل مما يجعله مناسًبا ألماكن النقاهة

الستمرار ( و ا34–1األحمر واألصفر فهو لون اإلثارة واإلبداع واالهتمام والفرح الحظ الشكل )

 شجع على النشأة االجتماعية  .التز الشهية ، يحفتز النشاط  ،  يحفت مشاهدته يسببب

 
 تأثير اللون البرتقالي 34 – 1الشكل 

ي يشعير إلعى هو لون تقليد لون بارد، لون رزين، يعطي معنى رد الفعل الشعوري. : Black األسود -8

مشععاهدته يزيععد مععن ب( و االسععتمرار 35 – 1شععكل )وأحيانععا القععوة الحععظ ال ،المععوت والحععزن والغمععوض

 .بالفراغ والشعور بالحزن واألسىالشعور بالغموض والشعور 

 
 تأثير اللون األسود 35 – 1الشكل 

هععو لععون النقععاء ولععون الفععراغ ، لععون الطهععارة المالئكيععة، لععون النسععيان والضعععف : Wight األباايض -9

  ،غ الداخلي إلى زيادة قيم التباين وإلى إحساسنا ببرودة األلوانويؤدي استعماله في الفراوالسالم والصفاء 

شعاكل ، يزيعد معن شععور تناسعي الميزيد معن صعفاء العقعل مشاهدتهب( و االستمرار 36 - 1الحظ الشكل )

 .البدء ببدايات جديدة و، والعقبات، تنقية األفكار

 
 تأثير اللون األبيض 36 – 1الشكل 

ن األلعوان المخادعة.لعه تعأثير نفسعي يعوحي بعالفرح والحساسعية ويعجعب بعه م:  violetالبنفسجي  – 10

الصغار.ويتم استخدامه بنجاح في غرف األطفال والفتيان وفي ساحات اللعب ،وقعد يكعون مصعدراً للك بعة 

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

 
 البنفسجيتأثير اللون  37 – 1 الشكل
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 خدامات اللونية المجاالت التطبيقية لالست

الطعب والتعبيعر والطباععة وفعي مجعال األزيعاء  :ان في المجاالت التطبيقيعة اآلتيعةيمكن االستفادة من األلو

 .الديكور والتصميم الداخليواإلعالن والدعاية وفي الهندسة والتخطيط ووالعالج بأنواعه 

 :المصمم مراعاتها في تنسيق اللون هناك ثالث نقاط أساسية ينبغي على

 العالقة بين األلوان من حيث االنسجام والتناغم. -1

 التوازن بين نسب المساحة ودرجة إشعاع اللون. -2

 دراسة تشبع األلوان المختلفة المستخدمة. -3
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مرشحات   -الموشور -العواكس والمظالت  -الحيود   -التداخل   -عرف ما يأتي: الضوء :1س

 ان المكملةاأللو -الدائرة اللونية -االستقطاب

 : : أكمل الفراوات التالية2س

 ..................... .هناك. يكون أن يجب اللون إدراك من لكي نتمكن -1

 الضوء المرئي هو ......................................................... . -2

 ................... .عندما.يحدث التداخل البناء  -3

حيث يوجد بها  ....................الضوءـالمعهودة ل ةمن األمثل (CD & DVD) األقراص تعد -4
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 اللون.ضوئي فتعطي عين الرائي انطباع على أن الجسم اسود 

 .التي تميز مدى شدة اللون ونقاوت هي الصفة ....................  -7

 يكون ترتيب األلوان الباردة .................... . -8
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 وان باالعتماد على مزجها مع بعضها البعض ؟: كيف يتم تصنيف األل10س
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 يـانــــــــالفصل الث
 

 مكونات اإلشارة المركبة لإلرسال
 الهدف العام

وكيفياة  يهدف هذا الفصل إلى  معرفة واكتساب الطالب المهارة للتعرف على مكوناات اإلشاارة المرئياة المركباة لإلرساال

 .       م المستخدمة في العالم وإشارات الفرق اللوني وأنظمة اإلرسال واالستال Yتكوين كل من إشارة النصوع 
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 مكونات اإلشارة المرئية المركبة   2-1

تعلمت عزيزي الطالب نبذة مختصرة عن مكونات اإلشارة المرئية المركبة في كتاب التدريب 

علومات العملي للسنة الماضية وهي أن اإلشارة الصورية المركبة مكونة من إشارات كهربائية تقابل م

، واإلشارات المتزامنة مام التقاط الكاميرا التلفزيونيةالصورة على شكل خطوط ممسوحة من قبل ص

في اإلشارة   (Distortion )المدخلة فيها. ومن المهم المحافظة على شكل الموجة الن أي تشويه

على تزامن  في حين التشويه الحاصل في ترددات التزامن سيؤثر  الصورية سوف يؤثر على الصورة 

في  (Oscilloscope)الصورة فتصبح غير مستقرة لذلك فأن اإلشارة تراقب بمساعدة راسم اإلشارة 

 مراحل مختلفة من مسار النقل لمطابقتها القياسات وفي أجهزة االستقبال )التلفزيون(. 

 إن الحامل للصورة وإشارة المعلومات المتزامنة تتكون من ثالثة أجزاء هي: 

 لصورية التي تقابل معلومات الصورة في الخطوط التي تمسح في الكاميرا.اإلشارة ا -1

 النبضات المتزامنة التي تزامن المسح العمودي واألفقي في المرسل والمستلم. -2

 (. 1-2نبضات اإلطفاء )اإلظالم( لكي تجعل خطوط الرجوع غير مرئية. الحظ الشكل ) -3

 
 مكونات اإلشارة المرئية المركبة 1-2 الشكل 

كون اإلشارة وتالرجوع. المسح األفقي والعمودي خالل مسارتكون الحاجة إلى نبضات التزامن في نهاية 

الصورية خالل المسح األمامي متغيرة بين المستويين األبيض واألسود والمستويات الرمادية معتمدة على 

مستوى األسود سطوع الصورة ، وتحتوي النبضات المتزامنة على مستويات اتساع مختلفة وتمثل 

اسود ( في اإلشارة الصورية لذلك يمكن فصلها بوساطة جهاز التلفزيون باستخدام  –ومستوى )اسود 

 دوائر فصل اتساع بسيطة. 

وتعتمد هذه النسب على طريقة التضمين المستخدمة ففي التضمين السالب فان السعات القليلة إلشارة 

العالية فتمثل األجزاء السوداء بينما في التضمين الموجب الصورة تمثل األجزاء البيضاء بينما السعات 

 فان أعلى سعة تمثل األبيض واقل سعة تمثل األسود. 

 

 ارسم شكل اإلشارة للشريحة ايتية.  :1مثال

 

  :الحل
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  ارسم شكل اإلشارات للمنظر الموضح بالشكل ايتي : :2مثال

 
 

وتدعى بإشارة الصورة  (Y)من إشارة النصوع  ونوتتكون اإلشارة المرئية المركبة لإلرسال المل

ومن نبضات التزامن األفقية  (B-Y)و  (R-Y)وهي مكونة من إشارتي الفرق اللون  (C)وإشارة اللون 

 (. 2-2ونبضات التزامن اللوني كما موضح في الشكل ) والعمودية ونبضات اإلطفاء 

 
 إشارة مرئية مركبة )التلفزيون الملون( 2-2 الشكل

  (National Television System Committee) (NTSC)األنظمة المستخدمة في العالم هي و

وال يوجد اختالف بين هذين النظامين ويمكن القول  (Phase Alternating Line) (PAL)ونظام 

 90( المضمنة سعوياً (R-Yوذلك بعكس إشارة(NTSC) قد حل بعض مشاكل نظام  (PAL)أن نظام 
 (.2-3،الحظ الشكل )آخروبين خط  0270  0

 
 PALنظام  بوساطة NTSCنظام تصحيح أخطاء  3-2لشكل ا
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لحله مشاكل اإلرسال في  ((Sequential Color with Memory (SECAM)وقد انتشر نظام 

  (R-Y)الفرق اللوني اوإشارت (Y)كال النظامين. وفي كل هذه األنظمة المذكورة توجد إشارة النصوع 

كي  (B-Y)و  (R-Y)يار عرض حزمة للحاملة الثانوية )حاملة اللون( لكل من ويتم اخت(B-Y) و 

 (.4-2الحظ الشكل ) ابيض( والملون-تحصل الموائمة بين أجهزة التلفزيون )األسود

-R)المضمنةالفرق اللوني  إشارة تمثل Qفان خط(  525عدد خطوط المسح  )يكون NTSCفي نظام 

Y)  بينماI وني إشارة الفرق الل فتمثل(B-Y) .3.58تردد حامل اللون يساوي  المضمنةMHz. 

 
 NTSCطيف إشارة الصورة لنظام   4-2  الشكل 

وبكون تردد  PALكما في نظام 7MHz  خط يصبح عرض الحزمة  625في حالة استخدام نظام مسح 

 (. 5-2الحظ الشكل ) MHZ 4.43،حامل اللون 

 
 PALطيف إشارة الصورة لنظام    5-2 الشكل 

 لإلشارة 4.406MHz بالتردد   FMفي نظام سيكام تضمن إشارتي الفرق اللوني تضميناً ترددياً   

 (R-Y)  4.25وبالترددMHz  لإلشارة(B-Y) ولتحقيق الموائمة يتم اختيار عرض الحزمة ضمن .

ابيض( على مرسلة أجهزة  –ابيض( هذا يجعل عمل أجهزة )اسود  -عرض الحزمة للتلفزيون )األسود

ابيض(. تدعى نبضات التزامن اللوني لكل  –تلفزيون الملون وكذلك عمل أجهزة الملون بصورة )اسود ال

موضوعة  جيبيه( موجة 12-10( وتتألف من )(Burstبالبيرست  PALونظام   NTSCمن نظام 

 (.2-6على مستوى األسود الحظ الشكل )

 

 
 يرستبإشارة ال  6-2 الشكل 
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ترسل على فترات  (Identification)لنظام السيكام بإشارة التمييز  وتدعى إشارة التزامن اللوني

لكل من المجال الفردي  9منتظمة أثناء نبضة اإلطفاء العمودي وتتبع نبضة التزامن العمودية وعددها 

 (. 2-7والمجال الزوجي كما موضح بالشكل )

 
 إشارة التمييز  7-2 الشكل 

 وإشارات الفرق اللوني  Y  (Luminance)إشارة النصوع )االستضاءة( 2-2

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

ضوء المنظر ) المشهد ( يمكن تقسيمه إلى مكونات األلوان األساسية الثالثة عن طريق تمرير الضوء 

من خالل مرشحات األحمر واألخضر واألزرق. ويتم ذلك في كاميرا التلفزيون الملون )مكونة من ثالث 

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

 عن طريق سلسلة من المرايا.  CCD باستخدام أنبوبة التصوير الفديكون أو

 
 الخارجة من الكاميرا التلفزيونية اإلشارات 8-2الشكل 

خالل  ،منهما( فولت لكل 1عند وضع ثالث إشارات لكل من اللون األحمر واألزرق واألخضر بجهد )

مجموعة مكونة من مقاومات تسمى هذه المجموعة )بالمصفوفة ( فانه من السهل الحصول على مجموعة 

 من V2،  V1فمثال مجموع الجهد  المصفوفة.هذه األلوان وبنسب معينة تعتمد على قيمة المقاومات لهذه 

 (2-9)مصفوفة كما في الشكل 

 
 مصفوفة جمع 9 -2 الشكل 

       Vo = V1 x (R / R1) + V2 x (R / R2)  
 ( 10 -2ومن الطرح بين الجهدين تصبح كما  في الشكل )

       Vo = V1 x (R / R1) -  V2 x (R / R2) 
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 مصفوفة طرح 10 -2  الشكل

تتدرج األلوان على شاشة التلفزيون بحسب نموذج قياسي يمكعن مالحظتعه أثنعاء إرسعال نمعوذج االختبعار 

  .(11-2 (كما موضح في الشكل

 

 
 األحمر واالخضر واالزرق إشارات 11-2 الشكل 

 

 Yيوضح  نسب إشارة النصوع   1 -2 جدول 

 
 ( .2-12حسب النسب المذكورة سابقا يمكن مالحظة الشكل )  Yوبتشكيل إشارة النصوع 
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     Yإشارة النصوع    12 -2 الشكل 

لمرسل لذلك فإنها تسمى في بعض األحيان ( التي تحمل معلومات المنظر ا Yولتكوين إشارة النصوع ) 

اسود(  -بإشارة الفيديو ، وألنها ضرورية بسبب المالئمة بين كل من جهازي التلفزيون )األبيض 

 ، الحظ الشكل Yوالملون فتدعى في بعض األحيان بإشارة المالئمة. و يمكن تكوينها بوساطة مصفوفة 

(2- 13 .) 

 
 Yمعادلة النصوع   13 -2 الشكل 

و في األستوديو فان الكاميرات الثالث لكل معن األحمعر ، و األزرق ، واألخضعر توصعل اإلشعارات لكعل  

 ( . 2-14شكل )الفي  ( فتكون إشارة النصوع كما   Yلون إلى المصفوفة )

 
             

 خرج الكاميرات في  األستوديو14  – 2الشكل               

 

 (  . 1-2)االستعانة بالجدول  ( يمكن  Yولرسم إشارة النصوع )
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 Color Differenceإشارة الفرق اللوني  تكوين 3 - 2

( إلى تكوين إشارات الفرق   NTSC ،PAL  ،SECAMنحتاج في إرسال جميع األنظمة في ) 

( وتتكون هذه B-Y( وإشارة )R-Yاللوني لكل من اللون األحمر و اللون األزرق وهي إشارة )

 180و إمرارها خالل عاكس طور   ( Y ) النصوعة ، و يوصل إليها إشارة اإلشارات في المصفوف

 ( . 15 -2)درجة كما في الشكل  

 
   ( R - Y ) ،  ( B - Y )إشارات الفرق اللوني   15 – 2الشكل                     

 : ( يمكن إتباع ما يأتي  R-Yولتكوين إشارة الفرق اللوني ) 

R-Y= 1 R – 0.30 R – 0.59 G – 0.11 B  

      = 0.70 R – 0.59 G – 0.11 B             

( يمكن حساب النسب لكل لون من ألوان النموذج القياسي أي نموذج االختبعار 2-2وباالستعانة بالجدول )

 وهي: 

 (  R - Y) يوضح نسب إشارة   2-2جدول 

 

 : ( 16-2) الشكل ( ينتج كما في   Y -Rولرسم إشارة الفرق اللوني )

 

 
 ( R - Y إشارة ) 16-2لشكل  ا
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 : يمكن إتباع ما يأتي ( B - Yالفرق اللوني ) إشارةتكوين  أما في

( B – Y)  = 1 B – 0.59 G – 0.30 R – 0.11 B                                                
              = 0.89 B – 0.59 G - 0.30R     

( يمكعن حسعاب النسعب لكعل لعون معن ألعوان نمعوذج االختبعار القياسعي و هعي 3 -2باالستعانة بالجعدول )و

 كاآلتي: 

 (B-Yإشارة )نسب  يوضح 3-2 جدول

 

 . 17-2 ( ينتج كما في الشكل   B - Yولرسم إشارة الفرق اللوني )   

 

 
 ( ( B - Y إشارة  17 -2 الشكل 

 

 : ب اآلتية( لألسبا G-Yوال ترسل إشارة الفرق اللوني للون األخضر ) 

 األلوان.تقليل عرض حزمة  -1

حساسية العين للضوء األخضر تكون عالية فإذا تعرضت إشارة األخضر ألي تشويه خالل  إن   -2

و يمكن إعادتها أي الحصول عليها في جهاز  بسهولة،اإلرسال في الجو فان العين سوف تميز ذلك 

  تي:يأالتلفزيون باستعمال مصفوفة خاصة وبنسب تتعين كما 

1Y = 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B 

 : كما يأتي  Yو يمكن كتابة معادلة 

1Y = 0.30 Y + 0.59 Y + 0.11 Y 

 : من طرفي المعادلة ينتج  Yو يطرح 

 

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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(  -  0.51بتوصعيل مقعدار ) ( (G - Yاللعوني ومن هذا نسعتنتج انعه يمكعن الحصعول علعى إشعارة الفعرق 

من إشارة الفرق اللوني األزرق إلعى مصعفوفة موضعوعة  (- 0.19)إلشارة الفرق اللوني لألحمر وكذلك 

 ( . 18 -2الشكل )وان في جهاز التلفزيون كما موضح في قبل مراحل الخرج لألل

 
 كيفية توصيل إشارات الفرق اللوني إلى الشاشة18-2  الشكل

 

 ( تتبع ما يأتي :     G – Yو لرسم إشارة الفرق اللوني )

 

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

           = 0.41 G – 0.30 R – 0.11 B                       

        

 (( G – Y يوضح النسب إلشارة   4 -2 جدول 

 
 .  (19-2)( ينتج كما في الشكل   Y -Gولرسم إشارة الفرق اللوني )
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 (( G – Y إشارة الفرق اللوني    19- 2 الشكل 

 

 

 ( A\Dالتحويل التماثلي الى رقمي )  2-4

 ة( منطقي 1أو  0 تماثلية إلى إشارة رقمية ) الهدف من هذا التحويل هو تحويل إشارة الدخول من إشارة

من اجل تقطيع اإلشارات التماثلية وتحويلها إلى معلومات رقمية لعدة أغراض في التحكم والتضمين 

 (.20- 2الحظ الشكل )

 
 مبدل من تماثلي إلى رقمي 20 – 2الشكل 

 ومن أساسيات التشغيل:

تفصل بينها مدة زمنية بواسطة مفتاح تلقائي  هي تقسيم اإلشارة إلى أجزاء: Samplingنة العيّ  -1

Switch  ويكون تردد هذا المفتاح اكبر من ضعف اكبر تردد في اإلشارة المراد تحويلها ويسمى

  .Sampling Timeالعينة هذا التردد بزمن 

ويدعى بالترميز أيضا وهو تقييم كل مستوى من هذه العينات  :quantizationالتكميم  -2

، ويتم تحديد هذا العدد من البتات  (Bits)ها قيمة رقمية في عدد من الخانات المأخوذة وإعطائ

ة كلما زاد عدد قتزداد الدبناء على أقصى مستوى تصل إليه اإلشارة وكذلك دقة التحويل.

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

أربعة  ترميزية فعلى سبيل المثال هذه العينات إلى أرقام ثنائ يتم ترميز: Encoding رميزلتا -3

 وهكذا، (3Bits)ثمانية مستويات يمكن تمثيله بـ  رميزوت (2Bits)مستويات يمكن تمثيله بـ 

 (. 2-21الحظ الشكل )
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 العينات والتكميم  21-2 الشكل 

 

 ( D /A التحويل الرقمي إلى تماثلي )  2-5 

  إشارة تماثلية كما موضح في الشكلقمية إلى الهدف من هذا التحويل هو تحويل إشارة الدخول الر

(2-22.) 

 
 A\Dالتحويل  22-2الشكل 

 : (Digital-to-analog converter) تماثلي  -المبدل رقمي 

وشبكة من المقاومات و باستخدام الشفرة  OPإلكترونية  تمثل مكبر عمليات  دائرةهو عبارة عن 

باستخدام المعادلة 1 1)  ( 1 0 ل لتحويل إشارة رقمية ( مثا23-2والدائرة الموضحة بالشكل ) (8421)

 اآلتية:

 
 D\Aالرقمي إلى تماثلي   التحويل 23-2الشكل 
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  Pixel تحديد النقط المفردة  التي تشكل كافة المنظر 2-6

هو اصغر عنصر منفرد في مصفوفة صور نقطية أو في متحسس الكاميرا الرقمية، أي  (Pixel)البكسل 

يمكن تمثيله والتحكم في خصائصه من مكونات الصورة على الشاشات بتقنياتها المختلفة  انه  أصغر ما

كل  (Scanners) وتخزين بياناته في الماسحات الضوئية  (Scanning)واصغر ما يمكن مسحه 

عنصر من عناصر الصورة عينة من الصورة التي تمثلها تتحدد بخصائص األداة المتحسسة وبخصائص 

 .   16x16( الذي يمثل صورة تتألف من العناصر أبعادها 24 -2مي للصور الحظ الشكل )التمثيل الرق

 
 صورة مكونة من عدد من البكسالت. 24-2الشكل 

 )Analog(كلما زاد عدد العناصر المكونة للصورة كانت الصورة الرقمية أقرب إلى األصعل التنعاظري 

)Semiconductor مصنوعة من مواد شبه الموصلة عدد المكونات االلكترونية وهي مواد و كلما زاد 

 )Devices  أي قدرته على تسجيل تمثيٍل رقميٍ هو أقرب إلى الواقع التنعاظري فعي نظعر المراقعب، وإن

كان ذلك يدخل في تحديده كذلك حجم العينة التي تستطيع المكونات الشبه موصلة على تسجيلها، أي ععدد 

 )Sampling  (اخعذ العينعات أللعوان واصعفة العناصعر. و هعذه نتيجعة البتات المعينة لقيمة كل لون من ا

 . )Quantization(التي تتحول فيها الظواهر التناظرية إلى قيم رقمية واستخدام التكميم  

 معا تسعتخدم فعي  وهذه المربعات تكعون ععادة فعي الصعور وغالبعا ،البكسل هي عبارة عن مربعات صغيرة

تتعامععل مععع الصععور أو  التععي وغيرهععا ( البينععت بععرو) الفوتوشععوب و أو بععرامج( البععت مععاب ) بععرامج 

فإن وضوح الصورة يكعون عاليعا  كثيراالرسومات على أساس مربعات صغيرة، فإذا كان عدد المربعات 

بفقدان مالمحها وتظهر على شكل مربعات شفافة صعغيرة  وإذا كان عدد المربعات قليال فإن الصورة تبدأ

ألنهععا  الفوتوشععوبفععي برنععامج  )Resolution(ة. فغالبععا مععا تسععمع أو تععرى كلمععة الصععور تععم تكبيععركلمععا 

 تتعامل بالبكسل. 

( صورة توضح طعرق بديلعة إلععادة إنشعاء 25 -2ففي الشكل ) اصغير اال يحتاج البكسل أن يصبح مربع

 الصورة من مجموعة من البكسالت باستخدام نقط وتقنية المرشحات. 

 
 تلفة للبكسالتأنواع مخ  25-2 الشكل 

ميجعا  1هي من مضاعفات وحدة البكسل في صورة إلكترونية، إذ يمثل كعل مليعون بكسعل  الميجا بكسل

بكسععل )ميجععا = مليععون(. يععتم ذلععك بضععرب طععول الصععورة بعرضععها إذا اسععتخدمنا البكسععل لوحععدة قيععاس. 

ميعة الحديثعة. فمعثال إذا تستعمل هذه الوحدة غالبا لقياس مساحة الصعور الملتقطعة بوسعاطة الكعاميرات الرق

ميجا  3.1التي التقطتها تكون  كاميرافإن دقة  ال بيكسال 1536وعرض  بكسال 2048بطول  ةأخذنا صور

ميجعا بيكسعل، وبالتعالي  3.1بكسل، أي أن هذه الكاميرا قادرة على أن تجزيء الصورة التي تلتقطها إلعى 

 .(26-2الحظ الشكل ) اثر دقة ووضوحكلما كثر عدد البيكسالت في الكاميرا الرقمية كانت أك
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 صورة عالية الدقة  26-2 الشكل 

 الرؤيا وزاوية الرؤيا دىم

التعي يعتمعد عليهعا فعي  األنظمة الختيار األشخاصت مجموعة من تجارب عملية على مجموعة من يأجر

الشاشة  إلىر والنظ  1\40عدد من الخطوط فوجد أنه عند انفتاح عدسة العين بدرجة   إلىتقسيم الصورة 

خطعاً  480درجة يكون عدد الخطوط الراسمة للصورة    12متر وبزاوية رؤية  2التلفزيونية من مسافة 

حتى تتالشى المسافة بين السطور ورؤية الصورة تكون أوضح. ولهذا السبب ال يمكن اسعتعمال أقعل معن 

 (.2-27الحظ الشكل ) األنظمةخطاً في كل  480العدد 

  

 وزاوية الرؤيا افةمس27-2 الشكل 

 لعدد الخطوط واألمثل األدنىالحد 

فعوق بعضعها  األفقيشرائح أو خطوط باالتجاه  إلىعند رسم الصورة التلفزيونية الكترونياً تقسم الصورة 

خطعاً ويختلعف ععدد الخطعوط حسعب النظعام المسعتعمل. ففعي النظعام  480هعو  األدنىالبعض ويكون الحد 

 819 إلعىخطعاً وفعي النظعام الفرنسعي  625 األوربعيخطاً وفي النظام  525 إلىتقسم الصورة  األمريكي

التلفزيونية ألنها تعطي جودة ووضوح الصورة  الصورةرسم  يبالغة ف أهميةخطاً وعدد الخطوط هذا ذو 

 ..مستطيالً يسمى بالهيكل الخطي إطاراالتلفزيونية ومجموع هذه الخطوط يشكل 

 

 Cable TVتلفزيون القابلو 7 - 2

وهو عبارة عن نظام لتجهيز اإلشارة التلفزيونية إلى أجهزة االستالم  (CATV) يدعى بعض األحيان 

في المنازل والمكاتب بوساطة القابلو المحوري بدالً من استخدام الموجات الراديوية المنتشرة عبر 

وتضعها على ختص في ذلك شركات معينة تعمل على جمع كل اإلشارات والبرامج المتوفرة تاألثير، و

 FDM (Frequency Divisionقابلو محوري باستخدام تقنية التقسيم متعدد التردد  

multiplexing) []الحظ  تحقق الجمع بين عدة إشارات تماثلية في عدة حزم تردد خالل وسيلة واحد

 (. 2-28الشكل )
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 FDMالتقسيم متعدد التردد   28-2 الشكل 

يستخدم صندوق وقابلو مشفر الختيار القناة المطلوبة وتغذية هذه وتوصيله إلى منازل المشتركين، و

تم إنشاء العديد من الشركات في وقد اإلشارة إلى جهاز التلفزيون بدون الحاجة إلى استخدام الهوائي. 

استخدام اإلشارات التلفزيونية بوساطة القابلو باستعمال هوائي تلفزيون بربح عال جداً وبارتفاع طويل 

اإلشارات وتوصيلها إلى المشتركين خالل القابلو وتم تطوير أنظمة مماثلة للشقق والوحدات لتكبير 

السكنية بوضع هوائي رئيس على سطح البناية ويتم تكبير اإلشارات وتوزيعها لكل شقة أو وحدة سكنية 

 (.    2-29بوساطة القابلو. الحظ الشكل ) 

 
 ابلومخطط يوضح نظام تلفزيون الق  29-2 الشكل  

وتستلم الهوائيات إشارات المحطات التلفزيونية  (Head end)تسمى البناية الرئيسة أو المرفق بـ 

المحلية وإشارات المحطات القريبة األخرى فضال عن إشارات القنوات الخاصة المنتشرة بوساطة القمر 

المحطات المبرمجة.  مختلفة من هذه الهوائيات اللتقاط وأشكاال االصناعي، وتستخدم الشركات أنواع

 وتستخدم األنظمة الحديثة قابلو الليف الضوئي (Trunk)يدعى قابلو الخرج الرئيسي بقابلو الجذع 

على المكبرات )تعمل على استالم وتكبير اإلشارات( وتوصيلها  (Junction Box)لـ وتحتوي صندوق

ددة. ويتم تكبير اإلشارات من وتوزيعها لمساحات مح (Feeders)إلى قابلوات صغيرة تدعى بالمغذيات 

. تصل مقاومة (Drops)جديد وتوصيلها إلى المنازل بوساطة القابلوات المحورية وتدعى بـالقطرات 

الواصل إلى المنزل والمتصل مع صندوق القابلو  (RG-6\U)ومن نوع  75Ωالقابلو المحوري إلى 

فضال عن استخدام برامج  ونمشأتشويه المشفر. من فوائد تلفزيون القابلو استالم اشارة قوية بدون 

تلفزيونية عديدة مثل القنوات الخاصة باألفالم واإلعالم وغيرها. ومن مساوئ هذا النظام الكلفة العالية 

جداً مقارنة مع أجهزة التلفزيون التي تستخدم الهوائيات والتي تعمل مع محطات اإلرسال المحلية التقليدية 

(Traditional Stations) ظمة اإلرسال بأن NTSC-PAL-SECAM)  احدث أنظمة تلفزيون .)

القابلو هو استخدام التقنيات الرقمية حيث يتم إرسال الصورة والصوت على شكل رقمي في واحد أو 



 39 

الصورة لتصبح  (Compress)أكثر من حزمة للقنوات إلى صندوق القابلو وتستخدم تقنية ضغط 

ون مالئمة لعرض حزمة القناة باستخدام طرق التضمين الرقمي، اإلشارة مناسبة لعدد من أجهزة التلفزي

ودوائر إلزالة الضغط ودوائر تحويل من الرقمي إلى  ارقمي اويحتوي صندوق القابلو في المستلم كاشف

( وتوصيلها إلى جهاز التلفزيون (Analogلوضع اإلشارات في شكلها التماثلي   D\Aالتماثلي 

الرقمي هو استخدام المزيد من القنوات وجودة عالية للصورة وتحقق والغرض من استخدام القابلو 

 التكاليف. وبأقللي ثلرقمي ودعم نظام التلفزيون التماالمالئمة بين استخدام القابلو ا

 

 

 Satellite TVتلفزيون القمر الصناعي    8 - 2

ية في عالم االتصاالت إحدى الطرق األكثر شيوعاً لتوزيع إشارة التلفزيون هي عبر األقمار الصناع

ميل في الفضاء ويبدو ثابتاً، يتم  22300ارتفاع حيث يدور القمر الصناعي متزامناً مع األرض على 

 (.2-30استخدام األقمار الصناعية كمحطة إذاعية الحظ الشكل )

 
 واالستالم باستخدام القمر الصناعي اإلرسال 30 - 2الشكل 

 (Microwave Carrier)ا مع اإلشارة الحاملة المايكروية  تضمن إشارة التلفزيون المراد نقله

ويقوم القمر الصناعي  (Uplink)وترسل إلى القمر الصناعي من األرض ويدعى المسار باإلرسال 

 . بالهابط   بتحويل اإلشارة إلى تردد آخر وإعادتها إلى األرض من جديد ويدعى هذا المسار

(Downlink) إلشارة المرسلة وهذا يمثل موقع شركة تلفزيون القابلو مثال المستلم في األرض ا يلتقط

أو المستخدمين األفراد، وتستخدم األقمار الصناعية على نطاق واسع من قبل شبكات التلفزيون وشركات 

القناة المتميزة وتلفزيون القابلو لتوزيع اإلشارات على الصعيد الوطني. وهناك شكل جديد لمستخدمي 

 Direct Broadcast Satellite(  DBSصناعي هو البث المباشر للقمر الصناعي ) تلفزيون القمر ال

خصيصاً الستقبال المستخدم مباشرة من األقمار الصناعية.  (DBS)للتلفزيون . تم تصميم أنظمة 

الجديدة ميزة التشفير رقمياً إلشارات الصورة والصوت والتي تجعل اإلرسال  (DBS)وألنظمة 

جودة باستخدام الموجات ذات التردد العالي. والستالم اإلشارات على المستخدم وضع واالستقبال أكثر 

وتوصيله مع جهاز التلفزيون والهوائي الحظ الشكل  (TV Receiver)جهاز استقبال القنوات الفضائية 

(2-31.) 

 
 والهوائي TVمع جهاز  TV Receiverتوصيل   31- 2 الشكل 
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الترددات العالية سوف يقلل من حجم الهوائي المستخدم  باستعمال (Band) استقبال القنوات في الحزمة 

( يمثل جهاز استقبال 28-2. المخطط الكتلوي في الشكل )(Dish Antenna)مثل هوائي الطبق 

. DBS (Double Band Side)القنوات الفضائية الرقمي المستخدم في البث المباشر للقمر الصناعي 

ائي ويلتقط اله (low – noise block) ائي و وحدة  منع الضوضاء الواطئ يبدأ االستقبال من الهو

وتظهر  MHz (1450 – 950 ) إلى حزمة بالتردد    MHz 500حزمة اإلشارة ويتم تغير الحزمة 

وتصل اإلشارة الرقمية  Kuمن الحزمة المستلمة (  GHz (12.7 -12.2اإلشارة الهابطة في الجزء  

بوساطة المذبذب  (IF)في الثانية. يتم الحصول على إشارة بالتردد الوسيط  ميكابت 27بمعدل حوالي 

، والختيار القنوات يستخدم مذبذب التحكم  (Mixer)والمازج  (Local Oscillator)   (LO)المحلي 

ودائرة تردد التزامن من خالل لوحة التحكم  VCO (Voltage Controlled Oscillator)بالفولتية 

. بعد الكشف عن اإلشارات الرقمية  IRلسيطرة عن بعد بوساطة األشعة تحت الحمراء األمامية أو ا

تخزن في الذاكرة  FEC  (Forward Error Correction)وتصحيح الخطأ باالتجاه األمامي 

RAM  يتم التخلص من عملية ضغط الصوت والصورة بعد فك الشفرة .(Decoder)   يقوم المبدل

D\A تماثلية إلى رقمية لكل من الصوت والصورة وتضمن بالتردد الراديوي بتحويل اإلشارات الRF 

Modulator) ) للحصول على اإلشارة المركبة وتوصيلها إلى جهاز التلفزيون. لجهازTV 

Receiver ) .مقابس خارجية للصوت والصورة ) 

 
  digital DBS TV receiverمخطط كتلوي لـ   32 - 2 الشكل 

وضح كيفية انتقال اإلشارات الرقمية فتنظم إشارات الصوت والصورة بحزم بيانات ( ي33 – 2 الشكل )

 .ت األولى تحتوي على تعريف القناة( باي2بايت و ) 147وتتألف كل حزمة من مجموع 

 
 DBSتنظيم البيانات الرقمية باستخدام   33 - 2 الشكل 
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 IFحلي للحصول على التردد الوسيط إلى المازج المتصل مع المذبذب الم توصل اإلشارة المستلمة 

 FEC   Forward )). تمرراإلشارة خالل دائرة تصحيح الخطأ األمامي ((Demodulatedويكشف 

Error Correction  وصممت الدائرة للكشف عن األخطاء التي تحدث للبت خالل اإلرسال وتصحيح

ة. يوصل كل من الصوت للحصول على إشارة رقمية صحيح (Noise)أي بت مفقود بسبب التشويه 

وتوصل  RAMالصورة ثم تخزن في الذاكرة  (Decompression)والصورة إلى دوائر إزالة ضغط 

للتلفزيون يستخدم  DBSاإلشارة لعزل الصورة عن الصوت. نظام  (Decoded) إلى دائرة فك تشفير 

(  MPEGتقنية )  حقيقة ضغط الصورة في اإلرسال وإزالة هذا الضغط في االستالم وهذا يشير إلى

Moving Picture Experts Group  والمرحلة األخيرة هي تحويل اإلشارة من الرقمية إلى

وتوصيلها إلى أطراف هوائي جهاز  RF modulator وتضمن في دائرة التردد العالي  D\Aالتماثلية 

 التلفزيون.

 

 Digital TVالتلفزيون الرقمي  9 – 2

 HDTV (High Definition TV)سعم التلفزيعون ععالي الوضعوح يعرف جهعاز التلفزيعون الرقمعي با

والهدف من استخدامه هو تحسين كبير في نوعية الصورة والصوت. فبعد  NTSCوهو البديل عن نظام 

األولى في أكبر عشرة مدن  HDTVبدأت محطات البث  ،HDTVأكثر من عقد من تقييم النظم البديلة 

تشرت بشكل كبير في الوقت الحالي بعد انتشار عدة محطات وتوفر م وان 1998في الواليات المتحدة في 

من آالف من نقاط ضوئية صغيرة  HDTVكثير من هذه المحطات المبرمجة وبكلفة قليلة. تصنع شاشة 

كما مر عليك عزيعزي  الون ( 256) وكل منها يمكن أن يكًون احد  (Pixel)وهي عناصر منفردة تدعى 

ذه العناصعر يمكنهعا إنشععاء الصعورة وبزيعادة عععددها تعزداد الدقعة والوضععوح الطالعب فعي الفصعل األول. هعع

(Resolution)  على الشاشة. الفرق الوحيعد بعين نظعامNTSC  للتلفزيعون التمعاثلي وHDTV  هعو أن

HDTV   يستخدم المسح التدريجي(Progressive Scanning)  بدالً من المسح التشابكي ففي المسح

في وقت واحد من األعلى إلى األسفل ومتوافق مع شاشعات أجهعزة الحاسعوب  التدريجي يتم مسح كل خط

على شاشات الحواسعيب وكمعا ذكعر فعي الفصعل األول بعأن المسعح التشعابكي  HDTVلذلك يمكن عرض 

 اإطعار 50أو  60فعي الصعورة. يفضعل المسعح التعدريجي بمععدل  (Flicker)يقلل من ظاهرة االرتععا  

 صورة. للتخلص من ظاهرة ارتعا  ال

 

 Transmission Concepts(   HDTVمفاهيم النقل )

 A\Dيجب تحويل كل من إشارات الصورة والصوت إلى إشارات رقمية بوساطة  HDTVفي 

وإرسالها بشكل متسلسل إلى المستلم، وبسبب التردد العالي جداً إلشارات الصورة يجب استخدام تقنيات 

والن الصورة والصوت تنقل على نفس  6MHzحزمة خاصة لنقل إشارة الصورة خالل قناة بعرض 

القناة لذلك تستخدم تقنيات متنوعة ، فلنفرض أن الصورة المرسلة تحتوي على ترددات تصل إلى 

4.2MHz ( للدورة الواحدة ليصبح معدل اثنانولتحويل هذه اإلشارة إلى رقمية واخذ عينات عددها )

  (. 2-34الحظ الشكل ) 8.4MHzالحد األدنى هو 
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 HDTVكيفية تحويل اإلشارات إلى عينات في   34 – 2 الشكل 

 

، تتألف الصورة في خرج  HDTV( يوضح المخطط الكتلوي لإلرسال التلفزيوني 35 – 2الشكل )

 Yوالتي تتحول إلى إشارات النصوع  Bواألزرق  Gواألخضر  Rالكاميرا من اإلشارات األحمر 

(Luminance)   واللون(Chrominance)  وتتحول إلى إشارات رقمية بوساطة المحول من تماثلي

ومعدل اللون إلى  14.3MHzالنصوع     Samplingويكون معدل عيناتA\D  إلى رقمي 

7.15MHz  وتنقل اإلشارات بالتسلسل إلى ضاغط البيانات والغرض من وجود هذه الوحدة هو التقليل

إرسال معدالت عالية لعرض حزمة قناة محدودة.  من عدد البيانات التي تمثل بيانات الصورة لتسمح في

لتقليل من ل HDTVوتعالج البيانات في  HDTVفي ضغط البيانات طبقاً  MPEG-2وتستخدم طريقة 

ألن عين اإلنسان ، . تستخدم بتات قليلة لتشفير اللون من تشفير اإلضاءة أي إشارة صورة عشوائية

يحدد ويقارن بين إطارات الصورة للكشف عن  MPEG-2حساسة لإلضاءة أكثر من اللون. مشفر 

التكرار والنسخ وترسل فقط االختالفات بين اإلطارات الجيدة وبعدها ترسل اإلشارة إلى موزع البيانات 

إرسال البيانات العشوائية عند عدم وجود صورة أو عندما  Data Randomizer شكل عشوائي ب

اإلشارة العشوائية بالتسلسل خالل )كاشف الخطأ(  تكون قيمة الصورة ثابتة لعدة خطوط مسح وتمرر

ودائرة التصحيح، هذه الدائرة تضيف بتات إلى البيانات المتدفقة لذلك فان األخطاء المرسلة  يتم الكشف 

لتعديل   Encoder Trellisعنها في جهاز االستقبال )المستلم(. توصل اإلشارة إلى مشفر التعري  

. بعد تكوين حزم  Modemلمستلم ويستخدم هذا المشفر بكثرة في المودم   البيانات وتصحيح الخطأ في ا

بوساطة تزامن رأس اإلطار وتشكل اإلطارات في وحدة منسق  MUXاإلطارات يتم التحكم بالمتعدد 

وترشح  Carrierاإلطار وبعد تحويل اإلشارات الرقمية إلى تماثلية تضمن مع إشارة مولد الحاملة 

شح الحزمة الجانبية وبإضافة تردد المذبذب العالي لها في دائرة المازج تكبر اإلشارة باستخدام دائرة مر

الخارجة بوساطة مكبر القدرة وترسل خالل هوائي اإلرسال.الجزء الصوتي من اإلشارة يكون رقمياً في 

HDTV جودة صوت عالية ويمكن لنظام الصوت أن يستوعب ما يصل إلى ست قنوات صوتية في  اذ

 ن ) أحادي ، ستريو ( والصوت متعدد القنوات ألنظمة مختلفة.   حزمتي
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 HDTVالمخطط الكتلوي لإلرسال التلفزيوني    35- 2 الشكل 

 

يلتقط اإلشارة المركبة ويتم الكشف عنها وفك شفرة اإلشارة إلى معلومات   HDTV في المستلم 

ومكبر  Tunerئرة منتخب القنوات ( يوضح دا36 –2وي في الشكل )لالصورة والصوت. المخطط الكت

مشابهة ألجهزة التلفزيون القياسية ويكشف عن اإلشارة بوساطة كاشف متزامن ليتم  IF التردد الوسيط

للتخلص من جميع القنوات المجاورة من  NTSC تدفق البتات األصلية، تمرر اإلشارة خالل مرشح

على تنظيم سعة وطور اإلشارة بسبب   Equalizerمحطات التلفزيون  القياسية. وتعمل دائرة التعادل 

التغيرات التي تحدث بسبب اإلرسال وبعكس عملية التعدد يتم تدفق البتات للصورة والصوت. وبعد فك 

التعري  للتأكد من األخطاء المستلمة بسبب التشوي  وتصحيحها يتم إزالة الخلط والضغط وتتحول 

وتوصل إلى المدافع االلكترونية  D\Aماثلية باستخدام إشارة الصورة إلى إشارة رقمية تتحول إلى ت

Electronic Guns   ألنبوبة األشعة الكاثودية )الشاشة(. يجرى إعادة فك شفرة إشارة الصوت وتغذى

 للحصول على اإلشارة التماثلية لكل من قنوات الصوت الستة.  D\Aاإلشارات الرقمية إلى محول 
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 HDTVوي للمستلم  المخطط الكتل  36 – 2  الشكل 
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 الملون.اشرح مع الرسم مكونات اإلشارة المركبة لإلرسال لجهاز التلفزيون  :1س

 . NTSCلنظام ي اإلرسال موضحا حامل اللون ناشرح مستعينان بالرسم منح :2س

 ؟NTSC، PAL، SECAMما الفرق بين أنظمة اإلرسال     :3س

 ؟ Y: كيف  يتم تكوين إشارة النصوع  4س

 ؟(R-Y): كيف يتم تكوين إشارة الفرق اللوني 5س

 ؟(B-Y): كيف يتم تكوين إشارة الفرق اللوني 6س

 ؟(G-Y)كيف يتم تكوين إشارة الفرق اللوني  :7س

 .وضح إجابتك مع الرسم ؟ D\Aو     A\D: ما الفرق بين التحويل   8س

 .والهوائي TVمع جهاز  TV Receiver: وضح مع الرسم  كيفية توصيل 9س

 نظام تلفزيون القابلو. بالمخطط لتوضيح: اشرح مستعينان 10س

  Digital DBS TV receive. : اشرح مستعينان بالمخطط كتلوي لـ 11س

 .HDTVالمخطط الكتلوي لإلرسال التلفزيوني اشرح مع الرسم  : 12س

 .HDTVالمخطط الكتلوي للمستلم  اشرح مع الرسم  : 13س

 ؟وضوح الصورة التلفزيونيةوما العوامل التي تعتمد عليها دقة و : ماذا تعني كلمة بكسل؟14س
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 الفصل الثالث

 المفاهيم والمصطلحات اإلعالمية 
  :األهداف

يهادف هاذا الفصال إلاى  معرفاة واكتسااب الطالاب المهاارة للتعارف علاى أهمياة : الهدف العام    

 في المجال اإلعالميالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة استخدام 
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 :تمهيد

المفعاهيم والمصعطلحات المسعتخدمة فععي المجعال اإلعالمعي ليسعت كلمععات عشعوائية أو جمعل تقععال 

كلمعات مفتاحيعة  تحمعل أساليب فنية مستخدمة في اإلذاعة والتلفزيون والسينما وهعي  كيفما اتفق ، بل هي

المصعطلح فعي اإلععالم يععد   .مركزية ذات أهميعة فعي الوسعط اإلعالمعي ااهيم محددة وأفكارمضامين ومف

، ومعن أجعل ذلعك فعإن فهعم موضعوع  من الجوانب المهمة التي يمكن من خاللها بنعاء المفعاهيم أو تغييرهعا

 المصطلحات اإلعالمية يعد جزءاً أساسياً من الوعي اإلعالمي.  

 المصطلحات العلمية3-1

حات في العلوم جميعها ضرورة علمية ووسعيلة مهمعة معن وسعائل التعلعيم ونقعل المعلومعات ألنهعا المصطل

  .وتغني عن كثير من الكالم في الشرح والتوضيح والتفسير المعنى،تختصر المسافة في فهم وإدراك 

رة وأخعرى ليسعت شعيئاً ثابتعاً بعل تتغيعر وتتبعدل بعين فتع فعي مجعاالت العلعوم المختلفعةالمصطلحات العلمية 

لكعي  حسب تطورات العلوم واتفاق المتخصصين على مصطلحات جديدة أو تععديل المصعطلحات القديمعة

 .يتم التعامل معها بمرونة

  .اللفظ المختار للداللة على شيء معلوم ليتميز ب  عما سواه: بأنه المصطلحوُيعرف 

  :ويشترط في المصطلح عدة شروط منها

  .الدقة في الداللة -أ 

 .القصر -ب 

 .الوضوح -ج 

زة المصنوعة بدقة لكي تعب ر عن حالة أو موقف أو حدث  :المصطلح اإلعالمي هو الكلمة أو الجملة المرك 

أو فترة زمنية أو فئة معينة وذلك إلبراز حقيقة معينة. المصطلحات الفنية هعي لغعة التواصعل بعين الفنيعين 

تلفزيعون اسعتعمال المصعطلحات فعي هعذا المجعال و ومن الضروري أن يتقن العامل في مجال اإلذاععة وال

التاي نارى أهمياة اساتيعابها وفيما يأتي أهم المصطلحات والمفاهيم اإلعالمية  .يدرك ما تؤديه من معان

 :نظريا وصوال إلى تطبيقها عمليا عند الممارسة

  Communication االتصال  -1

وفي هذا التفاعل يتم نقل األفكار  معينة،اعية عملية تفاعل بين مرسل ومستقبل ورسالة في مضامين اجتم

 فعي (Participation)مشعاركةواالتصعال عمليعة  والمعلومعات بعين األفعراد ععن قضعية أو واقعع مععين.

األفكار والمعلومات عن طريق عمليات اإلرسال والبث ثعم االسعتقبال لخلعق اسعتجابة فعي وسعط اجتمعاعي 

 معين. 

  Mass Communication  االتصال الجماهيري -2

يتميز في قدرته على توصعيل الرسعائل  الجماهيرية،هو عملية االتصال التي تتم باستخدام وسائل اإلعالم 

إلى جمهور متبعاين فعي االتجاهعات والمسعتويات إذ تصعلهم الرسعالة فعي اللحظعة نفسعها معن خعالل وسعائل 

 الجمعاهيري:بعرز أنشعطة االتصعال ومعن ا .اإلعالم الجماهيريعة باسعتخدام مععدات ميكانيكيعة أو إلكترونيعة

 العالقات العامة.  اإلعالن، الدعاية،  اإلعالم،
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هو تزويد الجمهعور بالمعلومعات الصعحيحة أو الحقعائق الواضعحة معن خعالل وسعائل االتصعال  اإلعالم -3

  والصحف.الجماهيرية كاإلذاعة والتلفزيون 

وهعي المهنعة التعي تقعوم علعى جمعع  .يعبر عن مهنة المطبوععات الصعحفية مصطلح Pressالصحافة  -4

وتحليل األخبار وتقديمها للجمهور وغالبا ما تكون هذه األخبعار متعلقعة بمسعتجدات األحعداث السياسعية أو 

 وهي على نوعين : الصحافة المطبوعة ، الصحافة االلكترونية.  الثقافية أو الرياضية أو االجتماعية.

مفهوم سابق الذكر والمرتبط بالصحف والمجالت التي تنشر : هي التي يخصها الالصحافة المطبوعة -أ

 المعلومة عبر الكلمة المطبوعة. 

  .: فهي تشير وتدل على اإلذاعة والتلفزيون واالنترنتالصحافة االلكترونية -ب

هي مطبوع ورقي تصدر فعي مواعيعد منتظمعة وتحعت عنعوان ثابعت تحعوي  Newspaperالصحيفة  -5

سععية ، اقتصععادية ، ثقافيععة ،فنيععة ، رياضععية ، دينيععة ، هوايععات ، اإلعالنععات( علععى أخبععار ومواضععيع )سيا

وتكععون عامععة أو متخصصععة وقععد تصععدر يوميععا أو أسععبوعيا أو فصععليا ، والععذي يعمععل بهععذه المهنععة يسععمى 

 صحفيا" ) أو صحافيا" (.

  Desk Top Publishing  المكتبي  النشر -6

 االستخدام ولهذا .الصحيفة الحاسوب إلنتاج على استخدام لداللةل الصحافة اليومية مجال في يستخدم تعبير

 فعي المنشعورة المعواد تخعزين مسعتوى علعى أو الجريعدة وإنتاجهعا فعي العمعل مسعتوى علعى سعواء تعأثيرات

 تكنولوجيعا اسعتخدام أثعر إن .المعلومعات مصعادر من كمصدر الحاجة استخدامها عند إعادة بهدف الجريدة

 العمعل أسعلوب مسعتوى فعي التأثير هو األول األمر أمرين : في يمكن مالحظته صحفال في المكتبي النشر

الحعظ  واسعترجاعها المنشعورة النصعوص تخعزين مسعتوى في التأثير فهو الثاني األمر الصحيفة، أما داخل

 (.3-1الشكل )

 Electronic Publishing اإللكتروني النشر -7

 على الحاسوب االعتماد هو بينها يجمع الذي اإللكتروني، النشر وتقنية المكتبي النشر تقنية فرق بين هناك

 ذكرنعا وكمعا منهمعا بكعل الوظائف المناطة طبيعة فهو الفرق بينهما أما واالسترجاع ، والتخزين النشر في

 إلعى الصحيفة إنتاج في اليدوية المهارات على من االعتماد التقليدي العمل تختزل المكتبي النشر تقنية فإن

 التصعميم وفعي والصعور األخبعار اسعتقبال فعي والنشعر الطباععة الحاسعوب وبعرامج علعى الكلعي عتمعاداال

 وصعورها كمصعدر الصعحيفة لنصعوص اإللكترونعي التعوفير فيسعتدعي اإللكترونعي أمعا النشعر واإلخراج،

 الوصعول إلعى المسعتفيد ويسعتطيع أقعراص مدمجعة علعى اإلنترنعت أو شعبكة خعالل معن فعوري معلومعات

 ( .1 - 3الحظ  الشكل ) .واالسترجاع بالبحث خاصة برامج خالل من صالنصو

 
 واإللكتروني المكتبي النشر 1 – 3  الشكل 
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 TV Systemالنظام التلفزيوني  -8

سعواء أكعان البرنعامج  إلنتعاج البعرامج. األجهزة المختلفةيديرون هو كل المعدات والعاملين الذين 

والميكروفعون  التلفزيعون ويحتوي هذا النظام علعى كعاميرات يو أو داخلهبسيطاً أم معقداً أو خارج األستود

الن الصوت والصورة إلى إشارة كهربائيةياللذ ومكبعر الصعوت العذي  التلفزيعون وهعو أيضعاً جهعاز ن يحو 

إن نظام التلفزيون األساسي يقوم بتحويل حالة  .مرة أخرى يحول اإلشارة الكهربائية إلى صورة وصوت

 .م هعذا النظعاموأي كاميرا فيديو محمولعة تسعتخد .واحدة من الطاقة )صورة وصوت( إلى طاقة كهربائية 

 (.2 - 3الحظ الشكل )

 
 النظام التلفزيوني  2 - 3  الشكل 

 Closed Circuit Television (CCTV) الدائرة التلفزيونية المغلقة  -9

عبععارة عععن منصععة تسععتخدم لكععاميرات المراقبععة التععي تعمععل بنظععام اإلشععارة األساسععية. تسععتخدم بكثععرة فععي 

 (.3 - 3شكل )الحظ ال .كاميرات المراقبة األمنية

 
  الدائرة التلفزيونية المغلقة   3 - 3الشكل 

 

السيناريو عبارة عن فيلم هو كل ما يظهر على الشاشة مكتوب على الورق.  Script السيناريو -10

يكتب فيه حوار شخصيات الفيلم وشرح  ،أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني أو فلم تسجيليعلى الورق 

وتسمى بالعربية  (Script)تسمى باإلنكليزية  ،كلمة فرنسية  Scenarioريو المشاهد واللقطات.والسينا

) النص التنفيذي (. وهو خريطة لخطة إجرائية تشمل الخطوات التنفيذية إلنتاج البرنامج تتضمن كل 

 الشروط والمواصفات والتفاصيل الخاصة بالبرنامج على الورق.

األشعكال كاملعة العنص هعي التعي تعتمعد كليعاً علعى  :Full Script Formatالانص البارامج كاملاة  -11

المؤلف أو الكاتب بحيث يكتب النص كامالً وال يكون هناك مجال أمعام المعذيع أو المخعرج أو الممثعل فعي 

 الحذف أو اإلضافة أو التصرف.

هو البرنامج التلفزيوني العذي ينقعل الحقعائق المسعجلة   :TV. Reportage الريبورتاج التلفزيوني -12

لألحعداث  مرئيعة( )صعوتيةأو الحية من واقع الحياة ومن الطبيعة من خالل المادة المرئية ، أي أنه وثيقعة 

 إذ تقنع المشاهد بصحة وصدق الحوادث التي يشاهدها. ،اإلطالعتشبع فضول المشاهد وتلبي رغبته في 
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  ) مزج األصوات (  Mixageالمكساج -13

ي ويتم فيعه معزج أشعرطة هو آخر خطوة في مجال التسجيل الصوت

الصعوت المختلفععة علعى شععريط واحعد يععتم طبععه فععي النهايعة بجععوار 

الصععور علععى شععريط النسععخة األصععلية. ويععتم فععي عمليععة المكسععاج 

إضافة المؤثرات الصوتية والموسيقية التي ال يمكعن تسعجيلها أثنعاء 

 (. 4 - 3التصوير.ويتم بعد عملية المونتاج الحظ الشكل ) 

 
 وحدة المكساج  4 - 3لشكل ا

 

تعنعي (   Dubbing)مصعطلح العدوبالج مشعتق معن كلمعة أجنبيعة   Audio Dubbingالادوبالج -14

أي نقل الفيلم من لغته األصلية نقعالً كليعاً ععن طريعق إضعافة الصعوت ) إضافة الصوت البشري للمشهد ، 

عملية العدوبالج تبعدأ معن  فيه.حواراً أو تعليقاً أو مؤثرات صوتية ( ليتناسب مع البلد الذي سوف يعرض 

تطابق حركة الشفاه ومخارج الحروف وتنتهي بالحس العام للمشهد الذي يعبر ععن المعنعى وععن اإليقعاع 

المرتبط بتسلسل األحداث فعي العمعل األصعلي . يسعتخدم فعي أفعالم الكعارتون لألطفعال واألعمعال الدراميعة 

 (.5 - 3،الحظ الشكل )

  
 وبالجوحدة الد  5 - 3 الشكل 

 

 البشريةالعناصر  3-2

 وعة العناصر البشرية العاملة في اإلذاعة والتلفزيون.م( يوضح مج6 - 3الشكل )

 
 العناصر البشرية  6 - 3 الشكل 
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ول األول عن الفيلم ، وهو الذي يرأس فريق العمل ويضع خطة ؤهو الفني المس Director المخرج  -1

ويقوم بتوجيعه الممثلعين ألداء  .لعاملين في الفيلم من فنانين وفنيينالعمل وعلى عاتقه تقع مسؤولية جميع ا

مشهد معين بطريقة معينة ، ولعه دور مهعم فعي وضعع اللمسعات األخيعرة علعى العنص التلفزيعوني واختيعار 

مكان التصوير وتحديد محتوى المشهد والتشاور مع المنتج ومدير اإلضعاءة ومهنعدس الصعوت والعديكور 

ت والخطععط المتعلقععة بإنتععاج البرنععامج ، ويتواجععد المخععرج فععي غرفععة الععتحكم لتحديععد التصععميما واعتمععاد

    اللقطات المناسبة واعتمادها.

هعو الشعخص العذي يقعوم بكتابعة العنص  The scenario writer ( ) السيناريسات كاتب السايناريو -2

 مكعان قصعة أ سعواءتعوب صاحب الموضعوع المك هو نفسه التلفزيوني )السيناريو( وقد يكون السيناريست

فهععو الكاتععب الععذي يقععوم بتهيئععة المععادة أو الموضععوع لعرضععه مرئيععاً علععى شاشععة فلمععا تسععجيليا ،  مروايععة أ

 التلفزيون.

ول الفعلي ؤاالتصال بين اإلخراج واإلنتاج والمس حلقةهو   Assistant director مساعد المخرج -3

و  ،ول عن أي خطأ في المالبعس أو المكيعاج ؤك هو المسعن كل ما يحدث في البالتوه أثناء التمثيل وكذل

 يساعد المخرج في أعمال التحضير واإلخراج . 

ر لعه خبعرة فعي مجعال التصعوير ، يتعولى   Director of Photography مادير التصاوير -4 مصعور

ر ومساعده ويختار زوايعا التصعوير، وكيفيعة اإلضعاءة ، وقعد يكعون المصعو   ر اإلشراف على عمل المصو 

ألن معدير  ، عالقة المخرج بمدير التصوير لهعا أهميعة أثنعاء إنتعاج الفعيلم .همديراً للتصوير في الوقت نفس

تصععوير الفععيلم لععه دور مهععم مععن خععالل مسععؤوليته عععن اإلضععاءة وتكععوين الصععورة أثنععاء عمليععة التصععوير 

لم. وهعو العذي يختعار مععدات والتحكم في تصميم الموقع وبالتالي في تصميم الصورة المرئية النهائية للفعي

 ، وعامل الكاميرا.  وعامل اإلضاءة ،اإلضاءة وعدسات الكاميرا. ويعمل بالتعاون مع المصور

  Camera Operator المصور -5

وأي أمعر يتعلعق  ،ة ـعـول أمام المخرج ومدير التصوير عن التصوير بالكاميرا وضعبط بعؤرة العدسؤالمس

يناريو ــعـذلك ترجمعة معا جعاء فعي السـعـتراه الكاميرا أثناء التصعوير. وكبما هو موجود داخل الكادر الذي 

مععن أحععداث ومععا أضععافه المخععرج مععن مالحظععات خاصععة بأحجععام اللقطععات وزوايععا التصععوير وحركععات 

فهو عين المخعرج  ،الكاميرات إلى حقيقة واقعة في شكل صور متحركة في تتابعها عن مضمون التمثيلية

 (.7 - 3فني ومن زاوية تعبيرية حسب توجيهات المخرج. الحظ الشكل )  التي ترى األحداث بشكل

   
 المصور 7 - 3الشكل 

ععن تنفيعذ حركععات الكعاميرا أثنعاء التصعوير بنععاء علعى قعرار المخععرج ول ؤالمسععهعو  مسااعد المصاور -6

ميرا ، أو أو ذراع الكعا Dollyومدير التصوير، ومن مهامه تنفيذ حركات الكعاميرا علعى حاملعة الكعاميرا 

ثيرة والمتنوعة. ــ. وبالتالي فهو يعمل على عدد من المعدات الكTrackingأو الشاريو  Craneالرافعة 

 (.8 - 3الحظ الشكل )
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 مساعد المصور 8 - 3 الشكل 

عول  Producerالمنتج  -7 يضعع المنعتج فكعرة  .وقعد يكعون شخصعاً واحعداً أو شعركة ،الفعيلمهعو العذي يمر

وني ويقععدر ميزانيععة اإلنتععاج ويتعععاون مععع المؤلععف فععي إعععداد الععنص التلفزيععوني ويعععين البرنععامج التلفزيعع

 المخرج الذي يقوم بإخراج البرنامج.

هعو المشعرف علعى الشعؤون اإلداريعة والماليعة للفعيلم أو   Production Manager مادير اإلنتااج -8

تمعال معن لحظعة اك .لفنيين المختصعينالبرنامج التلفزيوني ويتولى وضع الميزانية بالتعاون مع المخرج وا

ثم يمتد عمله بعد ذلك حتى يتم صرف جميع المستحقات الخاصة بالفيلم  ،النص لحين ظهور العمل للناس

 أو التمثيلية أو البرنامج وإغالق ملف الميزانية.

هععو الععذي ينععادي بأسععماء الكععاميرات واللقطععات وهععو  Production Assistant سااكرتير اإلنتاااج -9

ول عن وضع برنامج العمل واالتصال بالفنانين ومتابعة السيناريو وطبع النصوص واالتصال بكل ؤسالم

 من له عالقة بالبرنامج وطبع الرسائل. ويجمع بين عمل العالقات العامة واإلنتاج.

هو الشخص القائم علعى إععداد البعرامج وتجهيزهعا  Preparation Programmerمعد البرامج  -10

اء بععرامج ثقافيععة أو ترفيهيععة أو دينيععة أو علميععة أو سياسععية وينقسععم معععدو البععرامج حسععب وتحضععيرها سععو

براععة عاليعة فعي الكتابعة وثقافعة عاليعة وقعادر علعى  انوعية هذه البعرامج ويجعب أن يكعون مععد البعرامج ذ

العذي يقعوم متابعه األحداث وعلى متابعة كل جديد في التخصصات ) الثقافية ، العلمية ، السياسية ( وهعو 

ول عععن كعل مععا نشععاهده علععى شاشعة التلفزيععون مععن بععرامج ؤبتحضعير وتجهيععز األخبععار للمعذيع وهععو المسعع

 وأخبار.

عن إصالح أي عطل يحعدث ول ؤالمسهو الشخص   Maintenance technician فني الصيانة -11

اص بالصعيانة في األجهزة ويكون مكانه ورشة خاصة داخل مبنى التلفزيون وتحت إشراف المهندس الخع

شاشعة وبتوجيه منه إذ يقوم بإصعالح األعطعال المفاجئعة التعي تحعدث فعي أجهعزة الكعاميرات أو الفيعديو أو 

  وغيرها.عرض 

أمعام معدير التصعوير ععن توزيعع ول ؤالمسهو الشخص    Lighting Technician فني اإلضاءة -12

عمعل المعراد تصعويره ويكعون صعاحب وضبط مستواها أثناء التصوير حسب ال ،اإلضاءة داخل األستوديو

خبععرة فععي فععن توزيععع اإلضععاءة علععى المععذيع أو الشخصععيات المععراد تصععويرها وإعطععاء الشخصععية أحسععن 

 صورة من خالل اإلضاءة الساقطة عليها.

هو المتعهد بتقديم الممثلين الثانويين للمخرج بعد أن يتعاقد معهم ويختارهم   Regisseurريجيسير  -13

ويقوم بتبليع   .ات المخرج عن األشخاص الالزمين للفيلم ونوع األدوار التي سيقومون بهامن خالل تعليم

الممثلين عن مواعيد العمل سواء في السينما أو التلفزيون أو المسعرح ، ولعه مكتعب فيعه عنعاوين الممثلعين 

 وهواة التمثيل والكومبارس وبيانات عنهم.
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هعو الكاتعب العذي يكتعب المعادة وفقعا للمتطلبعات  The television Author المؤلاف التلفزياوني -14

فيكون هو المؤلف المبتكر للمعادة والموضعوع ويععالج تلعك المعادة فعي القالعب التلفزيعوني  ،الفنية للتلفزيون

       المناسب لها.

هو الذي يكتب الحوار في العمعل التلفزيعوني وغالبعاً معا يكعون   Dialogue Writer كاتب الحوار -15

فالحوار هو الجانب المسعموع المكمعل للصعورة  وفعي كعل الحعاالت سعواء فعي  ،ب السيناريو نفسه هو كات

التمثيلية المسموعة أو المرئية فإن الحوار هو العبارات واأللفاظ والجمل المنطوقة التي يتبادلهعا الممثلعون 

صعيات المشعاركة التي تكشف عن األحداث والمواقف والمععاني التعي تتضعمنها القصعة وععن طبيععة الشخ

 فيها. 

عن بناء الشكل النهائي للعمل الفني ول ؤالمسهو   Technical Editor فني المونتاج )المونتير( -16

ععن عمليعة المونتعاج ( ، ويتوقعف ذلعك علعى معدى تعوافر اللقطعات الكافيعة ول ؤالمس التلفزيوني أو الفيلم )

عامل مع المادة المصورة بإشراف المخرج لوضعها بالت إذ يقوم ،واالحتياطية التي قام المخرج بتصويرها

وترتيععب  الموسعيقى والصعوت والمعؤثرات الصعوتية والبصعرية صعورتها النهائيعة معن حيعث إضعافة فعي

   ن من فني المونتاج هما:ا( . وهنالك نوع9 - 3المصورة. الحظ الشكل ) اللقطات وضبط إيقاع المادة

فععي توزيععع اللقطععات عععن طريععق الكععاميرات مععثال وضععع  هععو المتخصععص فنااي المونتاااج اإللكترونااي: -أ

 ( على لقطه ثانية .. وهكذا حسب طلب المخرج.2( على لقطة معينة وكاميرا )1كاميرا)

هو الذي يقوم بتنسيق الموضوعات وربطها مع بعضعها أو إدخعال معؤثرات  فني مونتاج الفيديوتيب: -ب

 صوتية أخرى حسب أوامر المخرج.

 
 المونتاج فني 9 - 3الشكل 

ععن تصعميم ديكعورات الفعيلم كمعا هعو ول ؤالمسعهعو   Decoration Engineer رمهندس الديكو -17

ووجععوده بجانععب  ،عععن تصععميم المنععاظر التععي سععيتم فيهععا التصععويرول ؤالمسععمبععين فععي السععيناريو. أي أنععه 

ق عمعل المخرج أمر ضروري حتى يتفهم خطة المخرج ونواياه ويجب أن يعمعل الجميعع علعى شعكل فريع

متكامل يضم الفنيين المختصين بالكاميرات واإلضاءة والصوت بحيث يكون الديكور مالئما للقطات التي 

 يريد المخرج أخذها وأن تكون مريحة وتعطي إيحاء بالجو المطلوب )جو مرح أو كئيب(. 

عععن اإلكسسععوارات التععي ول ؤالمسععهععو   Property Master(اإلكسسااوارمنسااق المناااظر ) -18

ويقعوم بفحعص مشعاهد  ،مهندس الديكور وتحت إشراف المخعرجدمها الممثلون. ويعمل بالتعاون مع يستخ

السيناريو واختيار اإلكسسوارات المطلوبة لكل مشهد وعمل ميزانية لها وإحضارها وتسعليمها لكعل ممثعل 

 والمحافظة عليها طوال فترة التصوير .

أثنعاء إجعراء ) البروفعات ( معن خعالل المالحظعة يبعدأ عملعه   Mice man فناي ذراع الماايكروفون -19

عصعا المعايكروفون فعي الموقعع.  تتناسب معع الصعوت ويختعار مواقعع واختيار أفضل المايكروفونات التي
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رافععاً ذراع المعايكروفون لفتعرات طويلعة معن  الشعخص إلعى ذراععين قعويين إذ يظعل وعادة ما يحتاج هعذا

 (. 10 - 3حظ الشكل )  ال أثناء التصوير خارج األستوديو. الوقت

  
 فني ذراع الميكروفون 10- 3 الشكل 

  Sound Engineer مهندس الصوت -20

عن تسجيل كل األصوات التي يتم تسعجيلها أثنعاء ول ؤالمسهو 

التصععوير، وتسععجيل المععؤثرات الصععوتية الموجععودة فععي الموقععع 

وهععو  ،التععي يصعععب الحصععول عليهععا أو تقليععدها بعععد التصععوير

ععععن وضعععع مايكروفونعععات التسعععجيل بطريقعععة غيعععر ول ؤالمسععع

وتوجيععه كععل مععن عامععل المععايكروفون  ،ظععاهرة أثنععاء التصععوير

والمساعد. وتشغيل األجهزة الخاصة بتسجيل الصوت وتوزيعع 

المايكروفونات والتأكد من كفاءتها، وكذلك جودة الصوت أثناء 

 (.9 - 3اإلنتاج. الحظ الشكل )

 

 مهندس الصوت 9 – 3الشكل 

 

عن تصميم مالبس الممثلين ونوعيتها ومعا ول ؤالمسهو   Costume Designer مصمم المالبس -21

يتصعل بهععا مععن إكسسععوار ) مثععل القفععازات والمجععوهرات (. يعمععل تحععت إشععراف المخععرج وبالتعععاون مععع 

التي مهندس الديكور ومنسق اإلكسسوار لتقرير األزياء واإلكسسوارات التي تتناسب مع الفترة التاريخية 

يدور حولها الفيلم. و يشرف على صناعة األزيعاء للممثعل أو الممثلعة، وتعأجير معا مطلعوب تعأجيره طعوال 

 فترة التصوير.

هععو الععذي ينععادي بأسععماء الكععاميرات واللقطععات ووضععع لوحععة   Klakit man عاماال الكالكياات  -22

اء التصعوير إذ يكعون الفعيلم عبعارة الكالكيت قبل بداية كل لقطة لكي تظهر أثناء مرحلة المونتاج بعد انتهع

عن عدد من اللقطات المصورة دون تسلسل فيقوم المونتير بترتيبهعا حسعب تسلسعل السعيناريو يرشعده فعي 

ذلك أرقام اللقطات والبيانات المكتوبة على لوح الكالكيت الموضوعة أمام الكاميرا أثناء التصوير .الحظ 

 (. 10 – 3الشكل )

  
 ل الكالكيتعام 10 – 3الشكل   
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 التلفزيون محطات كوناتم 3-3

  

هعو المكعان المخصعص إلنتعاج البعرامج التلفزيونيعة المختلفعة وبثهعا إلعى جمهعور  Studio يو األستود -1

المشاهدين ويتم تصعميمه بمواصعفات معينعة بحيعث يكعون محكعم الععزل الصعوتي ويشعمل كعل اإلمكانيعات 

 (. 11 - 3 لتلفزيونية. كما موضح في الشكل )ج االمادية والبشرية الالزمة إلنتاج البرام

 
 األستوديو 11 – 3الشكل 

هو الجزء الذي يجري فيه التصعوير داخعل  Studio Floor ( Plateauورفة األستوديو )البالتوه  -2

األستوديو وهو عبارة عن قاعة جدرانها وأرضيتها عازلعة للصعوت تعدعمها ععدة قاععات وغعرف أخعرى 

بتسععجيل أو نقععل الصععوت والصععورة ألي موضععوع علععى أرض األسععتوديو، وتتفععاوت وتجهيععزات تتعلععق 

 (. 12 - 3الحظ الشكل ) . أحجام ومساحات االستوديوهات حسب الغرض منها والتقنية المستخدمة فيها

 
  وهالبالت 12 - 3 الشكل 

وتطعل  يومالصعقة باألسعتودغرفعة    Control Room(ورفاة الاتحكم ) ورفاة مراقباة األساتوديو  -3

إذ يعمعل المخعرج تعد بمثابة الجهاز العصبي لإلنتاج التلفزيوني يفصلها عن البالتوه حاجز زجعاجي  عليه

بحيععث يمكععن  دارة فعاليععات اإلنتععاج المختلفععةبععأ أو المخععرج المنفععذ أو مهنععدس الصععوت ومخععرج اإلضععاءة 

جهععزة بكافععة المعععدات للمتواجععد فيهععا أن يشععاهد مععا يحععدث فععي البالتععوه ولععيس العكععس. وهععي غرفععة م

اإللكترونيععة الخاصععة بالصععورة والصععوت التععي تتععيح للمخععرج ومعاونيععه مععن الفنيععين الععتحكم فععي الصععورة 

والصوت وتأدية مختلف عمليات اإلخراج والمونتاج والمزج الصوتي .وتحتوي غرفة التحكم على ثالث 

  ،ووحدة التحكم في اإلضاءة  ،ووحدة التحكم في الصورة ،وحدة التحكم في الصوتوحدات تحكم وهي: 

بمصعدر مععين ( يتصعل كعل منهعا شاشعة ععرض )مى ـتسع اهدة تلفزيونيعةـات مشعـاشـبها عدة ش كما يوجد

 (. 13 - 3للصورة. الحظ الشكل ) 

 
 ورفة التحكم  13 - 3 الشكل 
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تعععد مركععز عمليععات المراقبععة   Master Control Room ورفااة الااتحكم المركزيااة أو الرئيسااة -4

وهعي مجهعزة  اوتوزيعهعا علعى القنعوات الخاصعة بهع ختلف البعرامج التعي تبثهعا االسعتوديوهات المختلفعةلم

يعتم توصعيل كعل إشعارات و .ألغراض مراقبة الصوت والصورة النهائية فنياً وهندسياً بهعدف العتحكم فيهعا

لفزيعوني ومعن التعي تععد أسعاس اإلرسعال الت مصادر اإلنتاج للصورة والصوت إلى غرفة العتحكم الرئيسعة

لمصعادر هعي التعي تظهعر فعي القنعوات وتلعك اهناك يتم اختيار أياً منها لإلرسال على الهواء على مختلف 

 (.14 - 3الشكل )

 

 Studio System  Televisionنظام أستوديو التلفزيون  14 - 3 الشكل

فيمكن  الرئيسة،كم وكالً من تلك المصادر ترسل وتستقبل إشارتي الصوت والصورة إلى ومن غرفة التح

ألي مصدر من الحصول على إشارتي الصوت والصورة ألي مصدر آخر عن طريق لوحة التوصيالت 

بغرفة التحكم الرئيسة. ولكي تتعزامن إشعارات الصعورة بعين المصعادر المختلفعة عنعد مزجهعا أو اختيارهعا 

واإلشعارات المتبادلعة  ةكان البد من وجود مصدر إشارات التعزامن يقعوم بضعبط بعدايات ونهايعات الصعور

 .( 15 - 3موضحة في الشكل ) بين غرفة التحكم

 
 الرئيسة اإلشارات المتبادلة بين ورفة التحكم  15 - 3الشكل 
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علة معن أحعد  Clapper  لوحة الكالكيت أو المصفقة  -5 عبارة عن قطعتين من الخشعب متصعلتين بمفصَّ

ء العلوي منهما الجزء السفلي أمام آلة التصوير (،  يطرق الجز16 - 3األطراف كما موضح في الشكل )

 .في بداية تصوير كل لقطة وذلك لتسهيل مطابقة الصوت والصورة معاً أثناء تركيب الفيلم في المونتاج

بعد أن حلت أجهزة المونتاج غير المتتعالي الرقمعي التعي   Smart slate لوحة الكالكيت االلكترونية -6

لمونتاج التقليدية أجريعت بععض التععديالت علعى لوحعة الكالكيعت التقليديعة. تعمل بالحاسوب محل أجهزة ا

لتمييعز كعل معن الصعورة أو الصعوت علعى  ،علعى لوحتهعا Time Codeوذلعك بإضعافة تعرقيم إلكترونعي 

 (. 16- 3شريط الفيلم أو على شريط الفيديو.الحظ الشكل )

 
 وااللكترونية لوحة الكالكيت التقليدية  16 - 3الشكل  

مم على الهواء مباشرة أو نسخها على  16 ،مم  35وظيفته بث األفالم المتحركة  Tlesinma جهاز -7

و يقوم أيضا ببث الشرائح الملونة التي تظهر كفواصل بين البرامج أو التي تحمل صعور  ،أجهزة الفيديو 

 (.17 - 3اإلعالنات.  الحظ الشـكل ) 

   
 اأجهزة العرض تليسينم  17 - 3الشكل  

هي الشاشة التي تظهر الصور التي تبث على الهواء أو على   Line Monitor شاشة المراقبة  -8

 .شريط الفيديو وتدعى أيضاَ شاشة المراقبة الرئيسة أو شاشة البرنامج

 

   Studio Cameraكاميرا األستوديو -9

تسعهيل الحركعة علعى ل (Pedestal)هي كعاميرات عاليعة الجعودة وتكعون ثقيلعة العوزن تحمعل علعى حامعل 

 مثعل )األخبعارأرضية األستوديو المسعتوية الناعمعة وتسعتخدم لتصعوير مختلعف البعرامج داخعل األسعتوديو 

 (.18 – 3الحظ الشكل ) (،والمقابالت والمسلسالت اليومية الدرامية 

 
 نماذج من كاميرات األستوديو 18 – 3الشكل  
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ا محمولة تحتوي على جهاز مسجل فيعديو داخلهعا  هي كامير Camcorder كاميرا فيديو محمولة  -10

تصعوير تلفزيعوني خعارج األسعتوديو  كل (EFP)  كاميرا التصوير الميدان. لتكون وحدة تصوير متكاملة

 . )roductionPield Flement of E( =)  EFP )أي ليس حياً( يسمى بالتصوير الميداني 

وهي عمليعة التصعوير العذي يعتم  ENG(  heringatGews Nlectronic E (كاميرا تصوير األخبار

فيهععا اسععتخدام كععاميرات الفيععديو المحمولععة أو الكععاميرات ذات المسععجالت المنفصععلة ومعععدات اإلضععاءة 

 (.19 - 3ارية يومية. الحظ الشكل )والصوت إلنتاج تقارير إخب

   
 كاميرا محمولةنماذج من   19 -3 الشكل 

هعي مععدات منفصعلة ععن رأس  Camera Control Unit ( CCU ) وحدة الاتحكم بالكااميرات -11

الكععاميرا تحتععوي مختلععف أجهععزة المراقبععة والسععيطرة علععى الصععورة ومنهععا تععوازن األلععوان والتبععاين 

واإلضاءة وضبط األلوان، أي أنها دوائر تحكم الكترونية بكاميرا الفيديو، تتيح تشغيل بععض خصعائص 

 .الكاميرا عن بعد من غرفة التحكم

جهاز ضخم مثبت على عربة نقل تثبت فيه آلة التصوير عند نهاية ذراع طويل  Crane رافعةال -12

ر، والمخرج ، والمختص بضبط التركيز  متوازن بأثقال خاصة، وهناك مكان يتسع لجلوس المصور

البؤري بجانب آلة التصوير، وُيرفع هذا الذراع أو ُيخفض أو ُيدار في أي اتجاه باليد بوساطة مقبض 

 لى مستوى األرض أو على سطح العربة.ع

 .ذراع طويل يثبت عليه المايكروفون  Boom  يكروفوناذراع الم -13

 Dolly     حامل الدوللي -14

عربة ذات ثالث أو أربع عجعالت تحمعل الكعاميرا والمصعور 

تسععاعد هععذه العربععة الكععاميرا علععى التحععرك إلععى األمععام وإلععى 

لتععي تسععتخدم فععي حمععل الخلععف. وهنععاك أنععواع مععن العربععات ا

إال أنها ال تختلف في  وتصميمهاالكاميرا تختلف في أحجامها 

  (.20 – 3الحظ الشكل ) .أو قواعد عملها وظائفها
    لليحامل الدو  20 – 3الشكل  

هو الجزء الذي تثبت عليعه الكعاميرا لتسعتطيع  Camera Mounting: حامل الكاميرا التلفزيونية -15

ويعؤثر نعوع وتصعميم الحامعل علعى حركعة الكعاميرا وتجاوبهعا معع  ،لمكان إلى أي اتجاهالحركة وتغيير ا

 (.21 - 3الحظ الشكل ) .المصور

 
مختلف للحوامل أشكال 12 – 3الشكل   
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بشعععكل خعععاص مصعععمم  : Camera Pedestal)الثابااات والمتحااارك (الثالثاااي  حامااال الكااااميرا -16

لتلفزيونيععة ويكععون لععه ثالثععة أرجععل أمععا أن يثبععت فععي لالسععتوديوهات ويسععتخدم لتوضععع عليععه الكععاميرا ا

أو ال يكون   (Rolling)ااألرجل عجالت تتيح حرية حركة الكاميرا إلى األمام والخلف ويسمى متحرك

ويحتعوي علعى حلقعة  .وهو أكثر األنواع شيوعا في التصوير الععادي  (Fixed)اله عجالت ويسمى ثابت

 (.22 – 3وجذب وخفض الكاميرا الحظ الشكل )للتحكم يستطيع المصور بوساطتها رفع 

 
حامل ثابت ومتحرك  22 - 3الشكل    

إذ تقعوم  ،ميرا ويتم ارتداؤه معن قبعل المصعورهو الذي يحمل الكا (Steady cam ) :مانع االهتزاز -17

 مختلف النوابض الموجودة فيه بامتصاص االهتزازات التي تحدث خالل الحركة بالكاميرا.

 نية المستخدمة في التصويرالمفاهيم الف 3-4

تتحرك الكاميرا من اليمين إلى اليسار أو بالعكس وهي ثابتة  : Pan Left & Right الحركة األفقية-1

في مكانها مثال ذلك: كأن تستعمل في حالة استعراض منظرا وفي حالة التفاته ممثل أخر بحيث الكعاميرا 

 لتفافة إذا كانت بطيئة أو سريعة.مع نظرة الممثل اآلخر وتكون متوافقة مع تزامن اال

 Tiltأو بعالعكس   Tilt upتتحعرك الكعاميرا إلعى أعلعى  : Tilt Up& Down الحركاة الرأساية-2 

down   وهي ثابتة في مكانها وتستعمل أيضا في حاالت متعددة منها االستعراض من أسفل إلى أعلى أو

يرا معن الشعخص الموجعود علعى األرض إلعى بالعكس أو شخص ينادي على آخر أعلى النخلعة فتبعدأ الكعام

 أعلى سريعاً لنرى رد الفعل والموقف.

هي حركة الكاميرا بكامل جسمها إلى األمعام والخلعف :  Truck In& Out الكاميرا المتابعة حركة-3 

وفيهععا تتحععرك الكععاميرا فععي اتجععاه الموضععوع الععذي يععتم تصععويره  Truckيعععرف ذلععك بمععا يسععمى حركععة 

Truck In  ي االتجاه المضاد مبتععدة عنعه أو فTruck Out . ويمكعن لعدسعة العزووم أن تقعوم بالعمعل

ولكعن فعي هعذه الحالعة يعتم   Zoom Out ، Zoom In نفسعه دون أن تتحعرك الكعاميرا ععن طريعق 

 التحريك إلكترونياً داخل العدسة لذا يفضل الكاميرا المتحركة إذ تعطى إحساساً واقعياً بالبعد الثالث.

تلعب هنا الكاميرا دورا في هعذه الحركعة إذا أنهعا تقعوم بععدة حركعات  : Arc ة المركبة القوسيةالحرك-4

وتعتمععد هععذه الحركععات علععى إمكانيععة الروافععع أو الكععرين إذا أن هععذه الروافععع ترتفععع إلععى أعلععى وتععنخفض 

وات ونحصل منها على عدة حركات ومن الحركعات المركبعة، مثعال ذلعك: كعأن تتحعرك الكعاميرا معع خطع

وجه الممثل ويبعدو عليعه القلعق وفجعأة فيها حركة الكاميرا رأسية يظهر وأرجل الممثل وفجأة يقف الممثل 

يمينه فتكشف الكاميرا أن شخصا يتعقبه من بعد يتقدم الشخص ناحية الكاميرا تتحعرك الكعاميرا  إلى ينظر

 ن معا فيدور الصراع.اإلى الخلف مع االرتفاع فيبدو االثن
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هو الوحعدة التعي يعتم علعى أساسعها بنعاء الفعيلم كلعه ويتكعون معن سلسعلة معن اللقطعات   Scene المشهـد-5

المتتابعة التي تظهر األحداث وكأنها تحدث في أزمنتهعا الحقيقيعة ، ومعن مجموععة المشعاهد يتكعون العمعل 

 سط ونهاية. الدرامي وهو الوحدة التي يتم على أساسها بناء العمل كله.  ويحتوى كل مشهد على بداية وو

هي وحدة بناء الفيلم الذي يتم تصويره ) مثل الكلمة التي هي وحعدة بنعاء اللغعة ( وهعي   Shot اللقطـة-6

وحعدة فعي الفعيلم يعتم علعى أساسعها بنعـاء المشعهد. تبعدأ اللقطعة عنعد الضعغط علعى التسعجيل وتنتهعي  أصعغر

 مشاهد.  بالضغط مرة أخرى عليه إلنهاء التسجيل واللقطات تجمع معا لتكون

هي التي تحتوي أكبر كعم معن المعلومعات يمكعن  : Extreme Long Shot (ELS ) اللقطة البعيدة-1

أن تصل إلى المتفرج ) لقطعة المكعان ( إذ أنهعا تععرض المنعاظر الطبيعيعة أو مكعان معا معن مسعافة بعيعدة. 

اً ولكعن معن الصععب وفيها يبدو الشعكل صعغيرا داخعل الكعادر. ومعن الممكعن معرفعة إذا كعان الشعكل بشعري

 التمييز بين هل هو ذكر أم أنثى. ويستخدم هذا الحجم غالباً في االفتتاحية لتقديم معالم المشهد.

هعو منظعر يؤخعذ معن مسعافة بعيعدة جعداً ععن الموضعوع المعراد   Long shot (LS) : العاماةاللقطـة -2

ر الجسم كله. وهي اللقطة التعي تصويره بحيث تظهر بعض التفاصيل أما بالنسبة لحجم اإلنسان فهي تظه

يظهر فيها حجم الشيء المصور صغيراً بالنسعبة لمسعاحة الكعادر ككعل إذ تحعوي صعورة الشعخص بكامعل 

( ، لعذا سعيظل هنعاك تأكيعد لقطة أشخاصهيئته من قدمه إلى أعلى رأسه مع جزء من المكان الذي حوله )

فعي بدايعة  Establishing shotقطعة تأسيسعية على منطقة الخلفية والبيئة المحيطعة. وتسعتعمل أحيانعا كل

 .ي يتم تصويره ووضع كل ممثل داخلهمشهد ما لتوضيح المكان الذ

هعو منظعر يكعون فيعه   Medium Long Shot ( MLS :) العاماة ( المتوساطةالطويلاة ) اللقطاة -3

بتيعه حتعى حجم الموضوع بين المنظر المتوسط والمنظر العام. وهي اللقطعة التعي تصعور شخصعاً معن رك

أعلى رأسه. وهى أولى اللقطات التي تقطع فيهعا حعدود الكعادر جسعم الشعخص المعراد تصعويره. ففعي هعذا 

ويقطعه الحد السفلي للكادر إما فوق أو تحت الركبة فإذا كان  ،الحجم يحيط بالشخص حيز علوي وجانبي

 الشخص ثابتاً يكون الحد فوق الركبة وإذا كان متحركاً يكون تحتها. 

هعي لقطعة مقربعة معن الموضعوع بمسعافة أقعرب معن  : Medium Shot (MS ) للقطاة المتوساطةا-4

واللقطعة  Close Upاللقطة العامة ولكنها أبعد من اللقطة الكبيرة. أي هي التي تقع ما بين اللقطة القريبعة 

معن  وتظهر األشعياء بوضعوح فعي هعذه اللقطعة وبالنسعبة لحجعم اإلنسعان فهعي تظهعر .Long Shotالعامة 

 الوسط إلى أعلى.

 
هي اللقطة التي تصور شخصاً معن  : Medium Close Shot (MCS ) اللقطة المتوسطة القريبة-5

أسفل صدره حتى أعلى رأسعه. أي أن الحعد السعفلي للكعادر يقطعع أسعفل مفصعل العذراع )أسعفل اإلبعط( أو 

ن. كما أن درجة لون بشرته أسفل جيب الصدر. وتظهر تعبيرات الوجه هنا طاغية وعينا الشخص بارزتا

ن تقع على حدود الثلث الثاني من الكادر. يبقى ييمكن تمييزها وكذلك شكل الندوب على وجهه. وألن العين
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لدينا مجال لحدوث شيء أو جزء من شيء لنعراه فعي الخلفيعة كعذلك يمكعن رؤيعة تسعريحة الشععر وخامتعه 

 بوضوح، وكذلك مساحيق التجميل الموضوعة على الوجه.

هي اللقطعة التعي تشعمل الوجعه فقعط، أو الوجعه والرقبعة، أو الوجعه  : Close up(CU) اللقطة القريبة-6

واحد. وهي الحجم العكسعي للقطعة العامعة فهعي تصعور الشعخص معن أكتافعه حتعى  والرقبة والكتفين لممثل

 أعلى رأسه. 

يلياً صعغيراً جعداً معن هي التي تصور جعزءاً تفصع : Very Close Up (VCU ) اللقطة القريبة جدان -7

وفيهععا يقطععع الحععد العلععوي للكععادر فععوق حععاجبي الشععخص المععراد  ،الشععيء المصععور مععن اللقطععة القريبععة

 تصويره. ويقطع الحد السفلي عادة فوق الذقن. 

 

هي وضع الكاميرا في مسعتوى ععين الموضعوع :   Normal angleالزاوية العادية بمستوى النظر -8

 ما ترى األشياء في الطبيعة .تقريبا وتصور المنظر ك

هي وضع الكاميرا تحت مستوى العينين أي أسفل الشخص ولهذا :   Low angle الزاوية المنخفضة-9

 فان الكاميرا تصور ألعلى في اتجاه الموضوع .

هععي وضععع الكععاميرا فععوق مسععتوى العينععين للشععخص المصععور  : High angleالزاويااة المرتفعااة  -10

 . ور منخفضا عن الكاميراويكون الموضوع المص

باإلضاءة إلمداد الكاميرات بالضوء الكافي لكي تقعوم كشف المكان هي عملية  Lighting اإلضاءة 3-5

بالتصوير بدقة وبكفاءة عالية إلظهعار صعور مقبولعة تعكعس بالضعبط كيعف تبعدو الشعخوص علعى الشاشعة 

 .وإلعطاء الطبيعة العامة للحدث المنقول

 ،مركعزة علعى شعيء محعددالهعي اإلضعاءة الشعاملة غيعر :  Base Light ساسايةاإلضااءة العاماة األ-1

 وتسمح بظهور كل المنظر. 

مصععدرها خلععف المنظععور وتسععتخدم إلظهععار المنظععور وخلفيتععه  : Back Light اإلضاااءة الخلفيااة-2

 وتجسيده.

سعد هعي إضعاءة خافتعة تسعتخدم للعتخلص معن الظعالل و : Low Key Lighting اإلضااءة المكملاة-3

 الفجوة بين مستويات اإلضاءة.

تسعتخدم إلضعافة نعوع معن البريعق علعى ععين الممثعل وتكعون قريبعة إلعى  : Eye Light إضاءة العين-4

 عدسة الكاميرا وال تزيد إضاءة المشهد ككل. لذا يستخدم كشاف صغير مثبت على الكاميرا لهذا الغرض.

قاً إلعى شععر الممثعل، خاصعة الشععر الغعامق تضيف إضاءة الشعر بري  : Hair Light إضاءة الشعر-5

 الذي يبدو معتماً على الشاشة. ويوضع مصدر الضوء مباشرة فوق رأس الممثل.

هعي مجموععة معن المصعابيح ذات الكفعاءة  : Gas Discharge Lamps مصاابيح الغااز المتاوهج-6

 صوير المالعب.العالية تولد إضاءة شديدة تشبه ضوء النهار وتستخدم في اإلضاءة المركزة وت
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هي مرشحات زجاجية مقاومة للحرارة توضع أمعام مصعدر الضعوء )الكشعاف( إمعا  :  Filtersالفالتر-7

 لتعديل درجة حرارة اللون )إضاءة الكشاف( أو لعمل تأثيرات لونية مختلفة.

للموجات هو أداة لتحويل الموجات الصوتية إلى موجات كهربائية مماثلة في ذبذباتها   :المايكروفون 3-6

 .الصوتية

إذ يكععون شععكله  ،يلععتقط الصععوت مععن اتجعاه واحععد : Unidirectional الماايكروفون أحااادي االتجاااه-1

وهو يلتقط الصوت من اتجاه يمثل نصف دائرة المساحة المواجهة لفم   Heartالخارجي في صورة قلب 

ا ميكرفونعات أحاديعة االتجعاه بهع االمايكروفون. والعديعد معن كعاميرات التصعوير التلفزيونيعة يكعون منعدمج

تعمل أثناء التسجيل ولكن غالباً ما يكعون نتيجعة الصعوت المسعجل بوسعاطتها رديء النوعيعة لعذلك يفضعل 

 استخدام مايكروفونات خارجية.

 ،يلعتقط الصعوت معن اتجعاهين متضعادين ) اليمعين:  Bi – Directional المايكروفون ثناائي االتجااه-2

ويكون هذا المايكروفون فعاالً عند التقاط أصوات أشخاص يجلسون أو يقفون  والغرب( ،الشرق ،واليسار

 في وضع متقابل. ويصلح في إجراء اللقاءات و العروض.

يلععتقط الصععوت مععن جميععع  : Omni Directional Microphone مااايكروفون متعاادد االتجاااه-3

رة كالنعدوات والمناقشعات وحفعالت االتجاهات ويكون هعذا المعايكروفون فععاال فعي حعاالت المائعدة المسعتدي

 وكذلك عندما نريد التقاط الصوت من المكان كله. ،الغناء.. الخ

يعلق على الرقبة أو بوساطة مشبك في ربطة العنق أو  :   Personal Miceالمايكروفون الشخصي-4

 ي.ال يصعلح لألبععاد الصعوت ،يلعتقط الصعوت معن شعخص واحعد فقعط  ،يستخدم للمقعابالت ،سترة الشخص

                

أحععد أنععواع المععايكروفون الشخصععي ولكنععه أكبععر :  Hand Microphones المااايكروفون الياادوي-5

يشعبه العصععا حتعى يمكعن مسعكها بسععهولة ويسعتخدمه الفنعانون ويسععتخدم  يمسعك باليعد ويأخععذ شعكال ،حجمعاً 

 للمقابالت خارج األستوديو. 

يمكعن ظهعوره فعي  ،يعي األخبعار ومقعدمي البعرامج يسعتخدم لمعذ : Desk Mice ماايكروفون الطاولاة-6

 اللقطة.

الخفيف يعلق المايكروفون فعي طرفعه  األلمنيومقضيب من :   Fish pole Miceمايكروفون السنارة-7

سععهل الحمععل يسععتخدم للتصععوير الخععارجي ومععن عيوبععه أن رجععل الصععوت يتعععب بحملععه مععدة طويلععة وإذا 

لصععوتي. إال أنععه األفضععل للتصععوير الخععارجي فععي البععرامج ارتجفععت يععد حاملععه قععد يععؤثر علععى المحصععل ا

الدراميععة ويمكععن الععتحكم باتجععاه المععايكروفون سععواء مععن أسععفل اللقطععة أو أعلععى اللقطععة حسععب إمكانيععات 

 التصوير المتاحة.

هعو معايكروفون أحعادي االتجعاه مصعمم اللتقعاط  : Rifle ( shotgun) mice ماايكروفون البندقياة-8

يركب فوق الكاميرات ويكون موجهاً باتجاه العدسة نفسها بحيث يمكنه التقاط الصوت األصوات من بعد و

وهعو ال يلععتقط  ،وأصعوات الطيعور ،يسعتخدم فعي التصعوير الخعارجي ويلعتقط األصعوات البعيعدة كعالحفالت

 األصوات القريبة ويصلح لجو ملعب كرة القدم. 

سعية فعي العمعل العدرامي التلفزيعوني ألن هعو أداة الصعوت األسا:   Sound Boomمايكروفون الباوم-9

 حركة الكاميرات والممثلين تستدعي وجود مايكروفون متحرك ومرن في متابعة الحركة.
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ذو ذراع اسطوانة يمكعن العتحكم بعالطول والقصعر قبعل :   Small Boomمايكروفون البوم الصغير-10

راع ويمكعن تحريكعه إلعى اليمعين وإلعى التصوير وليس أثناء التصوير إذ يعلق المايكروفون في مقدمعة العذ

   اليسار و له عجالت لتحريكه في أرضية األستوديو .

هذا النعوع يكعون بعدون كيبعل ولعه هعوائي :  Wireless Microphones المايكروفونات الالسلكية-11

ة خاص ويعمل على بطارية ويستخدم في اللقطات البعيدة حتى ال يظهر الكيبل إذ يعطي حرية أكبر لحرك

 المتحدث.

 

 المصطلحات التلفزيونية اإلخبارية 3-7

الخبععر. وتكععون فععي مقدمععة التقريععر أو مقدمععة  مقدمععة : Intro (introduction) or Cueالمقدمااة 

تكون المقدمة خبرية مختصرة مباشرة و .لتي يقرأها المذيع لتقديم شيء ما المقابلة والمقدمة هي العبارات

  واضحة.

 (Live Voice Over) LVO: صعوت المعذيع دون ظهعوره وهعو يقعرأ  مصطلح ُيستخدم لإلشارة إلعى

ر.  نًصا مع مقطع إخباري مصو 

 الكلمة التي يقولها المخرج إليقاف تصوير اللقطة.  CUT القطع  

VT (Video Tape):   ُيسعتخدم لإلشعارة بصعوت مراسعل أو محعرر منعتج(ر )مُ تقرير تليفزيوني مصو .

 راسلون أو الصحافيون بتسجيله قبل النشرة.إلى التقرير الذي يقوم الم

 DTL (Down the Line):  مقابلة حية عبر األقمعار االصعطناعية معن مصعدر خعارج األسعتوديو معع

بينها و بين المقابلة الهاتفية هو توفر عنصر الصورة  الفارق .مراسل أو مسؤول أو خبير في موضوع ما

 .2wayتسمى أيضا وتمنح النشرة حيوية أكبر . الحية و بالتالي

PHONO:  صورة شخصية عامة لها مداخلة هاتفية حية خالل نشرة األخبار مع مراسعل أو مسعئول أو

حية وعبر الهاتف الهدف منها الحصول على  Interview الهاتفية هي مقابلة المقابلة .خبير بموضوع ما

 المعلومات أو توضيح أمر معين بشكل مختصر. 

Phone Comp. (Composition):  مععع إطععار الكععرافيكس الععذي ُيظهععر صععورة الضععيف فععي إطععار

الضيف وصفته أو وظيفتعه تحعت  اسم )يكتبمعبرة عن المكان الذي يتحدث منه في إطار مجاور  صورة

 . المدينة(ة تحت صور صورته بينما يكتب اسم المدينة الذي يتحدث منها

Floating Pictures:  فيلميعة ذات عالقعة بعالخبر العذي يتعلعق  وهي مادةللمقابالت. الصور المصاحبة

( على الشاشة طول وقعت المقابلعة.   Phone Comp) بالمقابلة الهاتفية. الهدف منها كسر ملل وجود الـ

 مع المقابالت عبر األقمار االصطناعية.  تستخدم

VOX- POP (Voice of People) :هم مقابالت الناس بطريقة عشوائية وفي أماكن عامة إلبداء آرائ

 عن قضايا عامة. 

Title ()البرامج.هي أول ما يظهر على الهواء في بداية النشرة و الموجز و ، و اإلشارة :التايتل 

Headline ( العناوين)( وتكون عبعارة  5و  3هي عناوين النشرة التي يتراوح عددها بين )  : الرئيسة

 مرفق بصوت التقرير. LVOعن 

Lead in: .نبذة عن الخبر 

Breaking news: .الخبر العاجل 

Coming up:  ة أو مرتين وثالث خالل النشرة. ،تنويه للمتبقي من النشرة اإلخبارية  يكون لمر 
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 SB (sound bite) - SC (sound clip):  مقطع فيديو من خطاب لشخصعي ة عامعة أو مقابلعة ضعمن

ر.  التقرير المصو 

Ticker: .الشريط اإلخباري 

News Set: أستوديو أخبار. -خبارمكان تقديم األ 

Outo Q - Prompter: .شاشة عرض النصوص التي ُتقرأ في األخبار والبرامج 

 ENG (Electronic News Gathering): .معظم األجهزة التقنية اإلخبارية 

Rundown: .م  جدول محتوى النشرة المنظ 

Piece To Camera (PTC): ل أمعام الكعاميرا لمعدة التقريعر التليفزيعوني يظهعر فيعه المراسع جزء معن

 مضعمون التقريعر أو إعطعاء تحليعل )إن كعان فعي الختعام( أو للعربط بعين موضعوعين أو قصيرة لتلخعيص

 (.(Bridgeهنا مكانين مختلفين ضمن التقرير )إن كان في الوسط وًتسمى 

Read on  :مقبعلالقراءة للمذيعين في حالة حدوث ارتباك و عدم معرفة ما هو الخبعر ال أمر بمواصلة. 

 .فيقرر المخرج أن يأمر بمواصلة القراءة إما من شاشة القراءة ) األوتوكيو ( أو من األوراق

Fade:  هو أمر لمهندس الصوت لتقليل مستوى الصوت قبل القطع. 

Off Air: الرسمي لتسليم الهواء مرة أخرى لغرفة التحكم المركزية. و يجب علعى الجميعع هو اإلعالن 

أال يقعف المعذيع أو  ن )ععادة معن مسعاعد المخعرج( ليتحعرروا معن التزامعاتهم. أي يجعبانتظار هذا اإلععال

 .يتحرك المصور قبل سماع هذا اإلعالن الرسمي

 

 المصطلحات المستخدمة في التقرير 3-8

Story board: .لوحة تفصيلية بمحتوى التقرير من الصوت والصورة 

VO (Voice Over): ر.صوت المراسل ضمن التقرير المص  و 

Natural Sound:  الصوت الطبيعي )العام( في التقرير ويوضع عالياً معرتين أو ثعالث ولثعواٍن حسعب

  أهميته.

Script: للتقرير الكتابي المخطط. 

Stand up: .تسجيل بالصوت والصورة للمراسل ضمن التقرير 

Opener: .تسجيل بالصوت والصورة للمراسل في بداية التقرير 

Bridge: لصوت والصورة للمراسل يكون في وسط التقرير.تسجيل با 

Sit up: .التهيئة لمقابلة أو عمل صحفي 

Sound Bite: .مقابلة جهة رسمية 

VJ (Video Journalist): ره له بصوته  ،صحفي يبحث في موضوع ويصو  يكتب نص التقرير ويسج 

ة. لها ثم يرسل العمل كامالً إلى المحط   ويقطع الصور ويعد 
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 أبرز األنشطة التي تندرج تحت االتصال الجماهيري؟: ما 1س

 . : وضح المقصود باالتصال واالتصال الجماهيري ومفهوم اإلعالم2س

 وما أنواعها؟.الصحافة  : عرف مفهوم3س

 أمرين . ما هما ؟  في يمكن مالحظت  الصحف في المكتبي النشر تكنولوجيا : استخدام4س

 اإللكتروني؟ النشر وتقنية تبيالمك النشر تقنية ما الفرق بين :5س

  من:: ما هي واجبات كل 6س

فني  - فني الصيانة - مدير اإلنتاج -المصور  – مدير التصوير - مساعد المخرج - المخرج       

 -اإلضاءة 

 مصمم المالبس -مهندس الصوت  - مهندس الديكور -المونتير  –كاتب السيناريو        

 .ومهام كل منهم مسؤوليةبشرية العاملة في اإلذاعة والتلفزيون ذاكرا عدد خمسا من العناصر ال: 7س

 .فني المونتاج؟ اذكر مع الشرح نوعي  Technical Editor من هو فني المونتاج :8س

 لكاميرا.ا اتأنواع حرك : عدد مع الشرح9س

 .: وضح المقصود باللقطة البعيدة 10س

 منها . خمسا اذكر: هناك أنواع عدة من اللقطات ، 11س

 ؟ وما أنواعها؟ اإلضاءة: ما 12س

 بين المايكروفون أحادي االتجاه و المايكروفون ثنائي االتجاه ؟ما الفرق  :13س

 المصطلحات المستخدمة في األخبار. من : اذكر مع الشرح خمسا14س

 المصطلحات المستخدمة في التقرير.من : اذكر مع الشرح خمسا 15س
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 الفصل الرابع 

 الصوتي والصوريالتسجيل 
  األهداف

واكتساب الطالب المهاارة لاتعلم تقنياات التساجيل للصاوت  إلى معرفةيهدف هذا الفصل :  الهدف العام

 والصورة باستخدام األشرطة المغناطيسية وتكنولوجيا التسجيل الرقمي الحديثة والتلفزيون الرقمي.
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 تسجيل الصوت  4-1

لصوت هو ظاهرة فيزيائية تحدث عبر مجموعة الذبذبات المتحركة التي تصدر تعرفنا سابقاً أن ا

من جسم متحرك أو مهتز وتنشأ هذه الذبذبات نتيجة التغيرات التي تحدث في الضغط الجوي انطالقاً من 

مصدر الصوت ) سواء كان بشراً أو جهازاً أو آلة أو غيرها ( وصوال إلى مستلم هذه الذبذبات الصوتية 

العملية الحياتية اليومية يمكن تسجيلها وإعادة بثها أو االستماع إليها الحقاً وكما يحدث في عمليات  وهذه

اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي إذ يتم تسجيل المادة الصوتية ومن ثم يعاد بثها في وقت الحق ألسباب فنية 

ا تحتاج إلى عمليات ومعالجات عديدة كصعوبة النقل المباشر أحيانا ومنها ذات غرض إنتاجي أو لكونه

الحقة وفيما يلي استعراض لهذه العملية وكيفية القيام بها مع شرح لطبيعة المكونات واألدوات واألجهزة 

 : ألولى لعملية التسجيل الصوتي وهيالتي تتطلبها ونذكر بدءاً البدايات ا

اإلبرة كما موضح في امافون ذو للتسجيل اإلذاعي بطريقة مشابهة لجهاز الجر :استخدام االسطوانات -1

( إذ يتحول الكالم أو الصوت إلى عملية حفر على االسطوانة بوساطة اإلبرة وبدرجات 1– 4الشكل )

وهذه الطريقة مكلفة إلى حد ما  ،الضعيفالصوت فالصوت القوي أكثر عمقاً في الحفر من  ،متفاوتة 

 وأصبحت قديمة وقليلة االستخدام.

 
 ز الجرامافونجها  1 – 4لشكل  ا

تطور هذا النوع من استخدام سلك من الصلب إلى الورق المغطى بطبقة  المغناطيسي:التسجيل  -2

مغناطيسية وصوالً إلى استخدام شريط من البالستك الرقيق المغطى من احد وجهيه بمادة مغناطيسية 

 االقتصادية.وهو األكثر استخداماً وتفضيالً السيما من ناحية التكلفة 

ظهرت هذه التقنية في أوربا ويتم فيها  الليزر:التسجيل على اسطوانات ) أقراص ( باستخدام أشعة  -3

(، هذه التقنية مكلفة أكثر مما جعلها تستخدم في نطاق 2 – 4يل الصوت مع الصورة الحظ الشكل )تسج

 ولم تصبح شائعة أو بديلة نهائية للتسجيل المغناطيسي . ،ضيق وتجريبي 

 
 جهاز التسجيل على األقراص باستخدام أشعة الليزر  2 – 4الشكل  
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 أنواع أشرطة التسجيل الصوتي المغناطيسية 4-2

من المعروف إن اإلذاعة والتلفزيون لم يعرفا عملية تسجيل المواد اإلذاعية والتلفزيونية في بداية عهدها 

بعض المواد اإلذاعية  وكان البث مباشراً على الهواء ولكن بمرور الوقت تطلب األمر تسجيل

والتلفزيونية إلعادة بثها الحقاً ألكثر من مرة مثل األحاديث والتالوة واألناشيد الدينية والموسيقى 

واألخبار وغيرها وبذلك بدأ التفكير في كيفية تصنيع أدوات أو أشرطة تسجيل حافظة لتلك المواد وقام 

شرطة في عشرينيات القرن الماضي وبدأ باستخدام هذه العالم ) فالديمير بوليست ( بأول اكتشاف لتلك األ

 م من قبل هيئة اإلذاعة البريطانية. 1930التقنية عام 

 : التسجيل الصوتي المغناطيسي ومنهاوتوجد عدة أنواع من أشرطة 

عبارة عن شريط بالستيكي توجد عليه  :Homogeneous Plastic Tape الشريط المتجانس -1

ديد موزعة بانتظام ومن ابرز سلبياته هو اتسامه بالضعف والهشاشة وتدني حبيبات من اوكسيد الح

حساسيته وحدوث نوع من الضوضاء وضعف مستوى تسجيله لإلشارات ذات الذبذبات العالية لعدم 

 ( .3 – 4توافر التالمس الكافي والضروري ما بين حبيبات الحديد ورأس التسجيل الحظ الشكل )

 
 المتجانس الشريط  3 – 4الشكل  

: وهو يتألف من جزأين رئيسين Magnetic Coated Tape الشريط المغطى بطبقة مغناطيسية -2

فأي  ،هما القاعدة والتي تصنع من مادة منتظمة السمك وذات سطح أملس وتتحمل عملية الشد والضغط 

يط وجودته في خشونة في سطح القاعدة تؤثر في سمك المادة المغناطيسية مما يؤثر على حساسية الشر

المادة الممغنطة للشريط وتتألف من حبيبات دقيقة من المادة  هو التسجيل الصوتي . والجزء الثاني

المغناطيسية متساوية الحجم والخواص مع مادة مالصقة تثبت تلك الحبيبات وتستخدم في تصنيعها مادة 

ن من حفظ حرارة والرطوبة مما يمك  السليلوزاستيت ثم مادة بولينيل كلوريد التي يقل تأثيرها بدرجة ال

المادة مدة أطول ثم استخدم اوكسيد الحديد األحمر بدالً من األسود ألنه أكثر حساسية وأسهل في عملية 

ريط مرة أخرى المسح للشريط بعد تسجيله وبمجهود اقل وكفاءة اكبر مع أمكانية أعادة التسجيل على الش

 (.4 – 4الحظ الشكل )

 
 الشريط المغطى بطبقة مغناطيسية  4 – 4الشكل  

 

  أنواع التسجيل الصوتي 4-3

للتسجيل الصوتي طرائق وأساليب مختلفة عند العمل تحتمها طبيعة المادة اإلذاعية والتلفزيونية المسجلة 

 أو حسب األجهزة الموجودة أو حسب رأي صانع العمل ومن هذه األنواع ما يأتي : 
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وهو أبسط طرق تسجيل الصوت إذ يتم تسجيل  :Mono Recحدة التسجيل المنفرد على قناة وا -1

الصوت على مسار واحد ) تراك / قناة ( لجميع األصوات الموجودة سواًء من المايكروفونات أو غيرها 

 من األجهزة واآلالت .

هو تسجيل الصوت على مسارين منفصلين ) تراكين / قناتين (  :Stereo Recالتسجيل المزدوج  -2

 ت نفسه مثل تسجيل صوت المطرب على مسار وصوت الموسيقى على مسار آخر .في الوق

 48أو  36أي تسجيل الصوت على أكثر من مسار بحيث تصل إلى  :Multi Recالتسجيل المتعدد  -3

مسار وهو يحدث مثال عند تسجيل أنشودة فيها عدد كبير من المؤدين أو اآلالت الموسيقية فيوضع مسار 

مؤدي الرئيس مثالً وآخر للعازفين وآخر آللة موسيقية وآخر للكورس الموسيقي وهكذا المايكروفون ال

ألجل ضمان درجة عالية من النقاوة الصوتية ويتم جمع هذه المصادر الصوتية جميعاً عبر جهاز المازج 

 ( .5 – 4ائي المتناغم الحظ الشكل )الصوتي إلخراج الصوت بشكله النه

 
 لمتعددالتسجيل ا 5 – 4 الشكل

 

   كيف تتم عملية تسجيل الصوت 4-4

تتداخل فيها التقنية )الكهربائية / االلكترونية( مع المهارة  إبداعيةالتسجيل الصوتي هو عملية هندسية / 

اإلبداعية لمهندس الصوت وذائقته الفنية وتعتمد هذه العملية بشكل رئيس على رأس التسجيل 

Magnetic Head ائي يمر في ملفه تيار الصوت فيتولد فيه مجال مغناطيسي الذي هو مغناطيس كهرب

 : العملية فهي كاآلتي و الخطوات التي تمر بها هذه ،مناظر للصوت 

يهتز الهواء أمام المايكروفون عندما يصدر شخص أو آلة صوتاً أمامه فيهتز الجزء الحساس منه  -1

 كهربائية . إشاراتويحول الموجات الصوتية إلى 

 .روني بتكبير اإلشارة الكهربائية لمكبر االلكتيقوم ا -2

وعليه ملف توجد وسطه  يصل التيار المكبر إلى رأس التسجيل المغناطيسي الذي يتكون من الحديد -3

 .فجوة صغيرة

 .مجال مغناطيسي مكافئ لتيار الصوتينشأ في الرأس  -4

ية في المادة الممغنطة تاركة أثرا عند مرور الشريط أمام رأس التسجيل تمر خطوط القوى المغناطيس -5

 وآثارهالصوت المغناطيسية  إشاراتمغناطيسياً في الشريط ويتحرك الشريط أمامه بسرعة ثابتة تتابع 

 .عليه وتظل ثابتة

عند مرور الشريط أمام رأس التسجيل تحدث قوى مغناطيسية تقطع خطوطها الفجوة الموجودة في  -6

 .عيف خلف الرأس يمكن تكبيرهبائي ضفيتولد تيار كهر ،الرأس 
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 العالقة بين الصوت والصورة 4-5

ربما تتساءل عزيزي الطالب عن عالقة الصوت بالتلفزيون الن المعتاد هو ارتباط الصوت باإلنتاج 

اإلذاعي وارتباط التلفزيون بالصورة ولكن الحقيقة هي أن التلفزيون ال يستطيع االستغناء عن الصوت 

معبرة ودالة ولذلك فإننا عند الحديث عن الصوت إنما نشمل اإلنتاجين اإلذاعي مهما كانت الصورة 

والتلفزيوني معاً مع التأكيد على ضرورة اإلشارة لالختالفات الموجودة فيما بين الفنين في مجال استخدام 

في ولذلك نالحظ وخاصة في التصوير داخل األستوديو والسيما  ،الصوت وطبيعة تسجيله في كل منهما 

اإلنتاج البسيط أن المصور التلفزيوني هو المسؤول عن الصوت داخل األستوديو كونه يضع سماعات 

مرغوب بتسجيلها ضمن البرنامج وبالتالي يستطيع الحول أذنيه لمالحظة الضوضاء أو األصوات غير 

كان هناك إخبار المخرج بعدم صالحية التصوير بسبب الصوت غير المقبول داخل األستوديو وإذا ما 

فني صوت موجود في غرفة السيطرة فان المصور يضع جهاز التحكم في الصوت المرتبط بالكاميرا 

 (  .6 – 4الحظ الشكل ) ،( وينشغل بالتصوير فقط   Automaticعلى وضعية التشغيل التلقائي ) 

 
 مصور تلفزيوني 6 – 4الشكل 

  التسجيل التناظري والرقمي 4-6

الصوت في اإلنتاج التلفزيوني بشكل متزامن مع الصورة عبر احد قنوات الصوت  غالباً ما يتم تسجيل

ولكن في بعض االنتاجات التلفزيونية والسينمائية فان المخرج  ،الموجودة في جهاز التسجيل الصوري 

يطلب أن يتم تسجيل الصوت بشكل منفصل عن الصورة عبر أجهزة التسجيل الصوتي وبطريقة مشابهة 

لإلنتاج اإلذاعي ألغراض إنتاجية أو فنية والسيما عند البحث عن نقاوة عالية للصوت ويمكن أن نوعاً ما 

والتناظري  Digitalأو بالصيغة الرقمية   Analogتسجل اإلشارات الصوتية سواًء بالصيغة التناظرية 

قمية في ( ورغم شيوع الصيغة الرنبضات متقطعةيعني أن اإلشارة تترجم إلى عدة مقاطع منفصلة )

الكثير من التسجيالت الصوتية إال أن الصيغة التناظرية ال زالت مستخدمة ومن الضروري اإلشارة إلى 

أن أجهزة التسجيل الصوتي التناظرية أو الرقمية غير متوائمة وتسبب خلالً في عملية التسجيل أو البث 

 بالصيغة الرقمية على جهاز أو االستماع عند عملهما معاً فمثالً ال يمكنك أن تعرض صوتاً مسجالً 

 . ليةصوتي تناظري أو العكس بطريقة مثا أمتسجيل فيديوي 

  Analog Recording Systemأنظمة التسجيل التناظرية  4-7

هناك نوعان شائعان من أنظمة التسجيل ذات الصيغة التناظرية هما مسجل الشريط الصوتي ذو البكرة 

فقد طغت  Cartridgeمسجل الصوت الذي يسجل على العلبة أما  الكاسيت،المفتوحة ونظام شريط 

 الرقمية.عليه المعدات واألجهزة ذات الصيغة 

يستخدم هذا  :Open reel audio recorderأوال: جهاز التسجيل الصوتي ذي البكرة المفتوحة 

الت المتعددة ( بشكل عام للتسجيالت الصوتية ذات االستعمابكرة -ي كان يسمى سابقاً )بكرة الجهاز والذ
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فمثال يتم مزج موسيقى الخلفية والمؤثرات الصوتية ) مثل  ،أو لعرض األشرطة الصوتية الطويلة 

ومن ثم يعاد عرضها وتمزج مرة  ،صوت منبه السيارة ( أو يتم تسجيلها مقدماً على شريط صوتي 

ن في شرطة التي تخزويستخدم هذا الجهاز أيضا لتسجيل األ ،أخرى مع الحوار أثناء اإلنتاج الفعلي 

 ( .7 – 4األرشيف الحظ الشكل )

 
 جهاز التسجيل الصوتي ذي البكرة المفتوحة 7 – 4الشكل 

 

نفسه وهنالك أنواع عديدة من هذا الجهاز تستخدم في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني وتعمل ضمن المبدأ 

ل الصوتية سواًء كانت رقمية أو وتحتوي كافة أجهزة التسجي ،( متشابهة وتحتوي على متحكمات )أزرار

( تتحكم بحركة الشريط فضال عن 8 – 4ما موضح في الشكل )تناظرية على خمسة أزرار سيطرة ك

 المفتاح الخاص بسرعة التسجيل المختلفة وكما يأتي : 

 .ويعمل على تحريك الشريط وتشغيله :Playزر التشغيل  -1

 شريط إلى اإلمام بسرعة عالية .: تحريك الFor wardزر التقدم إلى األمام  -2

 .: أعادة لف الشريط بسرعة عاليةre windزر أعادة اللف  -3

 .م بتشغيل رأس المسح ورأس التسجيل: يقوRecordزر التسجيل  -4

 .: يجعل الشريط يتوقف عن الدورانStopالتوقف  -5

 
 أزرار السيطرة 8 – 4 الشكل

 

مسيطر اإليعاز الذي يمكنك من سماع الصوت المسجل وتحتوي العديد من المسجالت الصوتية على 

ويتحرك  ،على الشريط حتى عندما يدور بسرعة عالية أثناء عمليتي التقدم إلى األمام أو أعادة الشريط 

الشريط من بكرة التجهيز إلى بكرة االستالم عبر ثالث رؤوس على األقل هي رأس المسح ورأس 

يب هذه الرؤوس الثالث نمطاً قياسياً وثابتاً لكل المسجالت التسجيل ورأس العرض ويكاد يكون ترت

وعند استخدام جهاز التسجيل الصوتي للتسجيل تقوم الرأس الماسح بتنظيف ذلك  ،الشريطية التناظرية 

الجزء من الشريط الذي سيتسلم التسجيل من المادة الصوتية المتبقية على الشريط من عمليات تسجيل 

وعند أعادة عرض الشريط  ،لتسجيل بوضع المادة الصوتية الجديدة على الشريط سابقة ثم يقوم رأس ا

وال يقوم رأسا المسح والتسجيل بأي عمل  ،يقوم رأس العرض بإعادة أنتاج المادة الصوتية التي سجلت 

 أثناء عملية العرض .
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منفصلة على مسارات صوتية  8ومن مميزات هذا المسح ذو البكرة المفتوحة انه يتمكن من تسجيل 

انج ) ربع انج ( ويمكنه أن يحدد مكان بعض النقاط اوتوماتيكيا ً ويمكنه  4/1شريط صوتي ذي عرض 

وتقع جميع  ،الخاصة بترميز الزمن للتوافق الصوتي / الصوري  Smpteأن يتواءم مع منظومة 

 - Play - For ward - re windالمسيطرات ومن ضمنها مسيطرات العملية االعتيادية مثل )

Record - Stop على لوحة يمكن فصلها لتستخدم من مكان بعيد )Remote Control  الحظ الشكل

(4 – 9. ) 

 
 لوحة التحكم عن بعد 9 – 4 الشكل

تحتوي بعض المحطات اإلنتاجية اإلذاعية والتلفزيونية الكبيرة على أجهزة تسجيل ذات مسارات صوتية 

انج لغرض استيعاب  (2/1( انج و )4/1األشرطة القياسية )متعددة تستخدم أشرطة أكثر عرضاً من 

مسار ( وتستخدم تلك المحطات الكبيرة األجهزة ذات النوعية العالية  32المسارات المتعددة ) تصل إلى 

 2( انج بينما يستخدم الشريط الذي عرضه )2/1المتكونة من أربع مسارات مستخدمة أشرطة من قياس )

 .ر أو أكثرمسا 16انج ( الستيعاب 

 : Cassette tape systemثانيان: نظام شريط الكاسيت 

تشبه أجهزة الكاسيت االحترافية تلك التي نجدها في البيت أو التي تحمل من قبل اإلفراد عدا أن فيها 

أجهزة الكترونية أكثر تطوراً تعمل على خفض الضوضاء وأكثر تحمالً كي تساعد على نقل الشريط 

 ألمام أو إلى الخلف .بسرعة أعلى إلى ا

دقيقة من المادة الصوتية  180وتمتاز أشرطة الكاسيت بكونها سهلة الخزن والتداول وتتسع زمنياً لحدود 

نوعية جيدة وخال من الضوضاء نسبياً وخاصة  اورغم نحافة الشريط الصوتي فان الكاسيت يقدم صوتاً ذ

ورغم التطورات التكنولوجية التي أحدثتها الرقميات  ،إذا ما كانت من األنواع الجديدة المكسوة بالمعادن 

وإذا أردت  ،الصوتية فان الكاسيتات التناظرية ال زالت مستخدمة في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 

عزيزي الطالب نوعية صوت أفضل من الكاسيت فعليك باستعمال مسجل الشريط الرقمي . الحظ الشكل 

(4 – 10. ) 

 
 شريط الكاسيت نظام 10 – 4 الشكل
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وتحتوي هذه األجهزة التناظرية على  Analog card systemويوجد أيضا نظام الكارت التناظري 

ف على نقطة بكرة واحدة تشكل حلقة دائرية ال تنتهي تقوم بإعادة لف نفسها أثناء العرض ثم تعود لتق

 وقد حلت محلها أنظمة الكارت الرقمي . ،البداية اوتوماتيكياً 

 

 :تتألف هذه األنظمة من  Digital Recording Systemsمة التسجيل الرقميةأنظ 4-8

 مسجل الشريط الصوتي الرقمي . -1

 المسجل الرقمي متعدد القنوات . -2

 مسجل الشريط الرقمي . -3

 أقراص الحاسوب الرقمية ) أقراص صلبة ومرنة ذات قدرات عالية ( . -4

 .قميةالمدمجة وأقراص الفيديو الر األقراص -5

 .اكرة المدمجة أو الخارجيةوحدات الذ -6

 : ح مبسط لكل واحدة من هذه األنواعوفيما يلي شر

  Digital audio tapes recorder ( مسجل الشريط الصوتي الرقمي 1

إن أجهزة تسجيل الشريط الصوتي  ،ويكون أما من نوع ذي البكرة المفتوحة أو مسجالت الكاسيت 

إذ يوجد  ،فتوحة تتشابه في العمل مع المسجالت التناظرية ذات البكرة المفتوحة الرقمي ذات البكرة الم

ر الشريط عبر مجمع ثابت للرؤوس وفي اإلنتاج التلفزيوني يحتمل أن مفيها بكرة تجهيز وبكرة سحب وي

تعمل مع جهاز تسجيل الشريط الصوري الرقمي وتعمل هذه األجهزة وكأنها مسجالت كاسيت فيديو 

سجالت كاسيت صوتية والفرق الرئيس هو أن اإلشارات الصوتية تسجل من قبل رؤوس دوارة وليست م

وتكون كاسيتات الشريط الرقمي اصغر حجماً من الكاسيتات  ،على عرض شريط الكاسيت بأكمله 

ساعات من الصوت ذي النوعية العالية وكما  4التناظرية لكنها يمكن أن تسجل في سرعتها البطيئة لغاية 

الحال مع أشرطة الفيديو ) الصورية ( تؤدي سرعات الشريط البطيئة إلى أنتاج تسجيل ذي نوعية  هو

 ( .11 – 4شكل )الحظ ال،أدنى قليالً 

 
 مسجل الشريط الصوتي الرقمي 11 – 4الشكل 

 

إن تسجيل الصوت بالصيغة الرقمية العالية الجودة عبر هذا النظام يجعله خالياً من الضوضاء وأي 

كل أخرى وكذلك يتسم مسجل الشريط الصوتي الرقمي ببعض الخصائص التي تعد ذات أهمية مشا

 مفصلية السيما في اإلنتاج الفني التلفزيوني وهي: 

 .ية في البحث وإيعازات دقيقة جداً سرعة عال -أ

 .مايكروفون مثبت أصال داخل الجهازتسمح بتحديد المشهد أو اللقطة من خالل  -ب

ل بصورة متزامنة مع المادة الصورية رمزاً للتوقيت الزمني لغرض اإليعاز وموائمة يمكن أن تسج -ج

 .الصورة في مرحلة ما بعد اإلنتاج الصوت مع

 يعرض الزمن المتبقي من الشريط . -د
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الداخلي مع رمز التوقيت  في حالة وجود رغبة يمكن أن يعمل على التوفيق بين رمز التوقيت -ه

 .طى للكاميرات (الذي يعمثل الرمز )  الخارجي

 .سجل ويعرض التاريخ والوقت الراهني -و

 

  MDM recorders( المسجل الرقمي متعدد القنوات 2

استعار هذا الجهاز من جهاز الفيديو )الصوري( نظام الرؤوس المتحركة وكذلك شريط الفيديو أيضا 

 ( .12 – 4الحظ الشكل ) ،ت مسارا 8دقيقة من الصوت عالي النوعية ذي  100ويمكنه تسجيل حوالي 

 
 المسجل الرقمي متعدد القنوات  12 – 4الشكل 

   Digital Tape Recording System ( DTRS )( نظام التسجيل الصوتي الشريطي الرقمي 3

وإذ أمكننا موائمة جهازين من  ،( للتسجيالت متعددة األوجه hi 8ويستخدم فيه شريط فيديو من نوع )    

 ( .13 – 4الحظ الشكل ) ،مسار  16حصل على تسجيل ذي هذا النوع سن

 
 نظام التسجيل الصوتي الشريطي الرقمي 13 – 4الشكل  

  digital computer disks ( األقراص الحاسوبية 4

والقرص المدمج  MDتوجد مجموعة متنوعة من أدوات الخزن الرقمية الضوئية مثل القرص المصغر 

CD  والقرص الفيديوي الرقميDVD 2/1ويكون القرص المصغر ذات حجم )  ،الرقمي دونظام الكار 

وسعته حوالي ساعة من الصوت الستيريو الرقمي ذي  ،انج ( ضوئي من نوع اقرأ فقط او اقرأ / اكتب 2

 ( .14 – 4النوعية العالية الحظ الشكل )

 
  ألقراص الحاسوبية ا   -414 الشكل
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سجيل الرقمي )تضاف إليه وقت القراءة أو التسجيل( مثل تكون خارج جهاز الت خزنكما وتوجد وحدات 

أو داخلية ثابتة غير قابلة للرفع على هيئة شريحة  ،Flash memory( ال ذاكرة الف)الذاكرة الومضية 

 الكترونية متكاملة .

 ( CD and DVDالقرص المدمج والقرص الفيديوي الرقمي ) (5

ألي أنتاج إذاعي أو تلفزيوني لتسجيل وإعادة بث المواد هذه األقراص واألجهزة التي تشغلها ضرورية 

األجهزة المستخدمة في تلك المحطات اإلنتاجية مشابهة من حيث الوظيفة لألجهزة  ،اإلذاعية والتلفزيونية

المناظرة لها في البيوت ولكنها تتميز عنها بكونها أكثر إنتاجية ومكانة وجودة من ناحية الصوت 

وهذه األجهزة المتطورة في التسجيل تسمح بالدخول العشوائي  ، وتكنولوجيا والصورة وأكثر تطوراً 

لمسار معين وتعديله بالحذف أو اإلضافة أو المعالجة وتمكن من إدخال وخزن وتشغيل تسلسالت متنوعة 

 مع عرض قائمة بالمواد التي يمكن تشغيلها وما يعرضه الجهاز في تلك اللحظة وما تبقى من المادة .

وهذا يعني انك ال تستطيع التسجيل  (راص المدمجة هي أقراص ذات صيغة )قراءة فقطغلب األقإن ا

ورغم أنها نظريا ً تتحمل عدداً غير محدد من مرات العرض  ،عليها بل استخدامها إلعادة العرض فقط 

الالمع أو ومع ذلك فهي عرضة للعطل تماماً فإذا تعرض الوجه  ،بدون أي أشارة على تدهورها أو تلفها 

 ،الوجه الحامل للعالمة للخد  سيرفض القرص عرض أي شيء يقع في المنطقة التي تعرضت للخد  

أما في حالة وجود طبعات أصابع كثيرة على القرص فسيقوم الليزر بقراءة طبعة األصابع بدالً من 

ح القرص وحاول لذلك يجب عدم وضع يدك على سط ،البيانات الرقمية المسجلة عليه صورًة أم صوتاً 

 دائماً أن تضع القرص على الجانب الحامل للعالمة وليس على الجانب الالمع .

( التي 15 – 4الحظ الشكل )، Write/ Read ) )ويمكن استعمال أقراص من نوع )اقرأ / اكتب( 

يحمل سعة خزنية تقدر ب  CDكما وان القرص  ،تسمح بتسجيل وعرض المادة الصوتية والصورية 

 4.7يستطيع خزن  DVDجابايت من المعلومات الرقمية بينما القرص الفيديوي الرقمي مي 670

ويمكن لبعض األقراص الرقمية  ،من المعلومات الرقمية الفيديوية القابلة للبث على الهواء  جيجابايت

لخزن مادة صوتية فقط  DVDوإذا استخدم القرص الفيديوي  ،جيجابايت 18التجريبية حمل حوالي 

يخزن كمية كبيرة جداً من المادة الصوتية الرقمية وذات نوعية عالية على قرص فيديوي رقمي  فسوف

 اعتيادي السعة .

 
 من نوع ) اقرأ / اكتب ( DVDأقراص   15 – 4 الشكل

مدمجة ضوئية  أقراص نظام الكارت الرقميفي  يستعمل  Digital card systemالرقمي  دنظام الكار

في بعض األحيان تعتمد أجهزة  مصغرة للتسجيل وإعادة العرض و ( أو أقراصمن نوع )اقرأ / اكتب

وتعمل هذه األجهزة بأسلوب  ،الكارت الرقمية أقراصا حاسوبية اعتيادية ذات قدرة عالية وقابلة للتداول 

معينة وتبدأ بالعرض يشبه إلى حد بعيد جهاز عرض األقراص المدمجة المنزلي ويمكنك أن تختار نقطة 

ب منضدي تمكنك من وضع قائمة وويمكنك أيضا موائمة الكارت الرقمي مع جهاز حاس ،وتي حاالً الص

 .وماتيكياً والبدء بأي وصلة سمعيةبالمواد القابلة للعرض وتقوم باإليعاز أوت
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 التسجيل الصوري 4-9

حد أسرار رغم أن بعض البرامج والمواد التلفزيونية تتم إذاعتها بشكل مباشر دون تسجيل وهذا هو ا

( لكن البعض اآلخر من تلك البرامج يتم تسجيلها ألجل 16 – 4ر التلفزيون الحظ الشكل )عظمة وسح

توثيقها أو أرشفتها أو ربما إلعادة بثها مرة أخرى كما أن بعض البرامج وحتى األخبار يتم تسجيلها أو 

تاج التلفزيوني مهمة في اإلن تسجيل بعض تقاريرها مسبقا وبالتالي فان عملية التسجيل الصوري عملية

( ألنها تمكن المحطة والعاملين فيها من اإلفادة من هذه المواد أخبار ،برامج  ،دراماسواء كان )

التلفزيونية في المستقبل كما إن بعض تلك االنتاجات التلفزيونية قد ال يمكن بثها بشكل مباشر ألسباب 

 منها :

 
 شرإذاعة اإلخبار بشكل مبا 16 – 4الشكل 

 . جيلها ومن ثم إعادة بثها من جديدتقنية أو إنتاجية فيصار إلى تس -1

بعض األعمال التلفزيونية كالمسلسالت والتمثيليات أو البرامج ال يمكن بثها مباشرة ألنها تستلزم وقتا  -2

طويال وتحتاج إلى عمليات مونتاج وتعديل لوني وصوتي وربما برامج كرافيك وغيرها من التقنيات 

 قبل عملية بثها إلى جمهور المشاهدين . ،لخاصة بمرحلة ما بعد التصويرا

وبسبب أهمية عملية التسجيل الصوري فان الشركات المصنعة ألجهزة التسجيل والخزن السيما الرقمية 

منها تبذل جهودا كبيرة لضغط المزيد من البرامج والمواد المرئية والسمعية أيضا في تلك األجهزة مع 

جعل عملية استرجاع تلك البرامج الصورية وبثها سلسة ومتاحة بسهولة وهنا سنقوم بتناول محاولة 

 عملية التسجيل الصوري وإيضاح ابرز مستلزماتها ومراحلها وكما يأتي :

 Analog Video Tape Recording طة األشرطة اأوال: التسجيل الصوري التناظري بوس

م التناظري مع عملية تسجيل الصوت في النظام نفسه إذ أن تتشابه عملية التسجيل الصوري في النظا

النبضات االلكترونية للصور التلفزيونية واإلشارة الخاصة بالصوت يتم خزنها على شريط فيديو 

بأكسيد الحديد وخالل عملية استرجاع التسجيل تحول المعلومات  يةطلمبالستيكي بوساطة مغنطة 

ة ومرئية ويترجمها حينها جهاز التلفزيون إلى صور أكثر بكثير المخزونة مرة أخرى إلى إشارة سمعي

من المعلومات الخاصة بالصوت .وتوجد أنظمة عديدة لتسجيل الصورة المرئية وقد تختلف في الشكل 

 ( .17 - 4فات الطفيفة الحظ الشكل )والطريقة ولكنها تتشابه في النتيجة النهائية مع بعض االختال

 
  جيل الصوري التناظري بواسطة األشرطة التس 17 – 4الشكل  
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كما يجب اإلشارة إلى أن أشرطة التسجيل الصوري قد تم اكتشافها واستخدامها في اإلنتاج التلفزيوني في 

م لتكون بديال عن الشريط السينمائي الذي كان يستخدم حينذاك في تسجيل المواد الصورية 1956عام 

بث المباشر بدون تسجيل آنذاك السيما للنشرات اإلخبارية ومن ثم إعادة بثها . فضال عن شيوع ال

والحفالت الموسيقية و المسلسالت والتمثيليات التلفزيونية كما هو الحال مع برامج وتمثيليات ومسلسالت 

 .م وما بعدها1956تلفزيون جمهورية العراق في بداية افتتاحه عام 

   Digital Video Tape Recordingثانيا: التسجيل الصوري الرقمي بوساطة األشرطة 

يتم استخدام األشرطة أيضا ولكن التسجيل هنا يتم رقميا وليس تناظريا إذ يتم خزن كمية هائلة من 

المعلومات والبيانات الرقمية وهذا النظام يتطلب نوعا خاصا من األشرطة والميزة األساسية في هذا 

ي كمية من مستواها النوعي مهما أعيد استنساخها النوع من التسجيل الصوري هو أن الصورة ال تفقد أ

 ( .18 - 4التسجيل الحظ الشكل )بعد التصوير و

 
 التسجيل الصوري الرقمي بواسطة االشرطة  18 - 4الشكل 

 

 Tape and Disk-based Recording ثالثا: أنظمة الخزن والتسجيل بوساطة األقراص

Systems  

الذي يعتمد على األشرطة ألغراض التسجيل والخزن وإعادة يتم استخدام جهاز التسجيل الصوري 

المعلومات المرئية والسمعية أما جهاز التسجيل الصوري الذي يعتمد على األقراص فيستخدم لألغراض 

نفسها ولذلك فهو يستخدم أقراصا كومبيوترية ذات سعات كبيرة وأيضا يستخدم أقراص المشاهدة 

أما األقراص K بالحرف  تكتبفي الحاسوب  ) ن األقراص الصلبةوالتسجيل الضوئي ويمكن مالحظة أ

الضوئية )البصرية ( وبضمتها األقراص السمعية المبرمجة واألقراص السمعية المرئية المدمجة  

. أنظمة التسجيل الصوري التناظرية تسجل اإلشارة   Cبالحرف فتكتبواألقراص الرقمية المرئية جميعا 

تتسم بعدم االستقرار والتذبذب ويتم توليدها والتعامل معها بوساطة الكاميرا الصورية والصوتية التي 

)التناظرية( والصوت عن طريق المايكروفون وتسجل على شريط فيديو واستعادة ما صور مع الصوت 

من شريط الفيديو وتقوم أجهزة التسجيل الصوري الرقمي بتخزين اإلشارات المرئية التناظرية واختيار 

أو جزء من العينات المأخوذة من الصورة المتكونة على الشاشة ومن ثم ترجمتها إلى شفرة  العينات

على  ويطلق أحيانا ،رقمية، إن التسجيل الصوري الرقمي ال يخزن الصورة والصوت بل المعلومات 

وهو الوصف الذي ينطبق  Linear/ Nonlinear Systemsال خطي( هذين النظامين تسمية )خطي /

ى الطريقة التي يتم بموجبها استعادة المعلومات المسجلة وليس على طريقة خزنها وتوصف أيضا عل

أنظمة تسجيل األشرطة الصورية بأنها أجهزة تسجيل خطية بينما توصف أنظمة التسجيل الصورة التي 

 ( .19 - 4الحظ الشكل ) ،تعتمد األقراص بكونها ال خطية 

 
 ل بواسطة األقراصأنظمة الخزن والتسجي  19 - 4 الشكل
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  األنظمة الخطية 4-10

إن جميع األنظمة التي تستند في عملها على األشرطة هي أنظمة )خطية( أي أنها تسجل معلوماتها  

وتفصيالتها الصورية بشكل متسلسل وال تسمح بالمرور أو البحث العشوائي كما هو الحال في األنظمة 

الحاجة الستعادة المعلومات أو البيانات الصورية سنحتاج في  الرقمية )الالخطية( وهذا يعني انه في حالة

هذا النظام الخطي إلى أن نمر )مثال( باللقطة األولى أو الثانية أو الثالثة قبل الوصول إلى اللقطة الرابعة 

بينما في النظام الرقمي )الالخطي( ال نحتاج لمثل ذلك المرور المتسلسل  بل تدخل مباشرة إلى اللقطة 

ي تريدها ولتكن الرابعة مثال وبذلك تعد جميع أنظمة التسجيل الصوري التي تعتمد على األقراص الت

أنظمة ال خطية ويعد الدخول العشوائي غير المتسلسل للقطات والمشاهد الصورية مهما جدا في اإلنتاج 

وحتى معلومات  التلفزيوني السيما عملية المونتاج إذ يساعد في الوصول إلى أي تفصيل مرئي أو صورة

وبيانات صوتية بغض النظر عن موقع خزنها على القرص أو تسلسلها مما يوفر الوقت والجهد في 

 العثور على المادة التلفزيونية المطلوبة.

 

 Analog Video Tape Recorders  التسجيل المرئي التناظرية أجهزة 4-11

يد من محطات التلفزيون الكبيرة والصغيرة توجد كثير من األنواع من هذه األجهزة وهي توجد في العد

 :وكما يأتي( SP/S-VHS/hi 8/and VHS)والتي تستخدم كاميرات بيتا 

( في هذا النوع من SPويشير الحرفان ) (Beta cam SP)كاميرات بيتا كام ذات األداء العالي  -1

األصلي للكاميرات وتستخدم األنظمة إلى فاعلية األداء الفائق الجودة وهو الطراز المحسن عن النموذج 

 اكاميرات بيتا هذه ذات األداء الصوري الجيد في محطات التلفزيون وشركات اإلنتاج إذ ينتج صوت

الرقمية التي تنتج الصورة والصوت بجودة عالية جدا فهي من  SXوصورة عاليتي الدقة أما اجهزة بيتا  

االستنساخ الالحقة ويمكن ألجهزة التسجيل  النوع الذي ال يعاني أي فقدان في الجودة خالل عمليات

المحمولة في كاميرات بيتا أن ترتبط مع الكاميرات الميدانية لتشكيل ما يسمى ب لة التصوير المحمولة 

(Camcorder)  دقيقة ويمكن أن  ثالثينويستخدم نظام بيتا الفائق الجودة شريط كاسيت يشتغل لمدة

دقيقة من زمن التسجيل وهذا النوع  تسعينيمكنها العمل لحوالي يتسع ألشرطة كاسيت اكبر حجما والتي 

الحظ  ،من األجهزة ذات النوعية الجيدة في العمل من أنظمة التسجيل الصوري يتمتع بأسعارعالية نسبيا 

 ( .20 - 4الشكل )

 
 كاميرا وأشرطة بيتاكام  20 - 4الشكل  

لفيديو الشائعة في البيوت من نوع  وهي أنواع محسنة من مسجالت ا S-VHSأجهزة تسجيل  -2

VHS  وتوجد هذه األجهزة في محطات التلفزيون السيما قسم األخبار وقاعات المونتاج وفي بعض

الجامعات والمعاهد التي تدرس اإلنتاج التلفزيوني أو المؤسسات التي تنتج برامج خاصة بمحطات محلية 

إلى آالت التصوير المستخدمة في األعمال  صغير S-VHS لإلرسال التلفزيوني ويمكن توصيل مسجل

الميدانية أو االخبارية ويوجد في العديد من الكاميرات المحمولة الجيدة النوعية جهاز تسجيل فيديو من 

 عهذا النوع مثبت بها أصال ويقوم هذا النظام عادة بتسجيل الصورة وفق نظام إشارتي اللون والسطو
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ل بين اللون والسطوع الفرصة للمحافظة على جودة الصور المرئية المنفصلتين إذ ينتج مثل هذا الفص

 ( .21 - 4الحظ الشكل ) ،األصلية بالرغم من العمليات المتعددة الستنساخ الشريط 

 
  S-VHSجهاز تسجيل   21 - 4الشكل 

هذه التسمية للنظام جاءت من حجم شريط الكاسيت الخاص به والذي يصل عرضه إلى  : Hi 8نظام -3

مائة ملم إذ يستطيع هذا الشريط الصغير الذي يشبه شريط الكاسيت الصوتي أن يسجل بحدود  8

الصوري المصنع كقطعة واحدة Hi 8  إن مسجل آلة التصوير ،دقيقة من الصورة والصوت  وعشرين

يتميز بصغر حجمه وإمكانية حمله بسهولة يعطي ناتجا صوريا وصوتيا ذو جودة عالية إال إن المشكلة 

ي هذا النظام هو انه ال يتحمل عمليات االستنساخ الالحقة ألنه يت كل بسرعة عالية نسبيا  وحتى عملية ف

إعادة التسجيل المتكررة للشريط الصوري األساسي قد تسبب التلف التدريجي لجودة الصورة المرئية 

أو إلى  S-VHSنظام   األساسية ولذا يفضل القيام بنقل المادة الصورية الموجودة على هذا النوع إلى

 (  .22 - 4ات المونتاج الحظ الشكل )عند الحاجة ألداء عملي Beta Cam SPأشرطة التسجيل بيتا 

 
  HI 8الشريط   22 - 4الشكل  

 

   Digital Video Tape Recordersأجهزة التسجيل المرئي الرقمية  4-12

 ت ما بعد التصوير هي األنظمة اآلتية:من أكثر النماذج استخداما في اإلنتاج التلفزيوني وعمليا

يعد مسجل شرائط الفيديو من هذا النوع فعاال ومفيدا في مرحلة ما بعد : D-1 systemنظام  -1

( المنفصلة RGBالتصوير الن إشارة فرق اللون المنفصلة أو إشارة األحمر واألخضر واألزرق )

الصورة وال تؤثر فيها أكثر المعالجات  تظالن منفصلتين طوال عملية التسجيل كي تحافظ على جودة

 .من األنظمة حيث يتطلب أجهزة خاصةتعقيدا لكن المشكلة في هذا النظام هو عدم انسجامه مع غيره 

 يستخدم مسجل شريط  الفيديو هذا بتسجيل ومعالجة الصورة ضمن نظام  :D-2 system نظام  -2

NTSC عن أشرطة الفيديو التناظرية مع ملحقاتها األمر الذي يعني انه باإلمكان استخدامه بديال 

انج  4/3األخرى كجهاز المازج الصوري و شاشات مراقبة الصورة كما انه يستخدم أشرطة كاسيت 

 وهو خال من االنضغاط.

 يتشابه مع نظام مسجل شريط الفيديو السابق بكونه نظاما مركبا أيضا من نوع :D-3 systemنظام  -3

NTSC  ورنا دمجه مع المعدات المرئية األخرى مثل أجهزة المراقبة والمزج وهو أيضا ويعني انه بمقد

انج (  2/1تستخدم شريط كاسيت قطره )  D-3بكون أجهزة   D-2خال من االنضغاط ويختلف عن نظام

( بينما ال تتحمل أشرطة الكاسيت الرقمية  CDوتتمتع اإلشارات السمعية فيه بجودة القرص المدمج ) 
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( قادرة على انج 2/1دقيقة من التسجيل الصوري فان هناك بعض المسجالت الرقمية ذات ) 90أكثر من 

تسجيل ما يزيد عن أربع ساعات على الكاسيت الواحد مع القدرة على إنتاج صور مرئية واضحة مع 

 صوت مجسم .

ز بان ويتمتع بكونه خال من االنضغاط ويتمي D -1وهو يتشابه مع نظام  :D-5 systemنظام   -4

جميع مساراته األربع على درجة عالية من الوضوح ولها القدرة على نسخ صورة تتسم بجودة تماثل 

جودة القرص المدمج فضال عن كونها جيدة وفائقة الدقة ويمكن استخدامها في مرحلة ما بعد التصوير 

الميداني ليشكال آلة  ب لة التصوير المستخدمة في التصوير D - 5  ويمكن أن يربط مسجل أشرطة الفيديو

 .Camcorderالتصوير 

هو نوع متطور لعملية التسجيل الصوري في اإلنتاج التلفزيوني البال  D-6 system :نظام  -5

الوضوح والنوعية العالية جدا وهو خال من االنضغاط ويحتوي على عشرة مسارات سمعية رقمية ذات 

ة االنضغاط يصبح هذا النظام أداة للتسجيل ( وبدون عمليانج 4/3دقة بالغة مصممة على شريط )

 .النظام اوتوجد أنواع أخرى من هذ ،واإلنتاج لما بعد التصوير وغير عملي فيما يتعلق بالبث 

وتوجد منها أنواع كثيرة وهذه الكاميرا تشبه إلى حد  :Digital Beta Camكاميرا بيتا الرقمية  -6

وتستخدم  ،ئق ما عدا أنها تسجل باألسلوب الرقميذات األداء الفا  SPكبير نظام كاميرا بيتا

ساعات وعند استخدامها داخل األستوديو فإنها تتميز  3انج الذي يمكن بوساطته تسجيل حوالي 2/1شريط

عديدة من  اجودة فائقة ولذلك فهي تستخدم في عمليات ما بعد التصوير التي تتطلب أنواع يبتسجيل ذ

يل الصورة سهل الحمل والنقل والربط مع كاميرات في نظامي ونظرا ألنها جهاز لتسج ،األشرطة

كانت أالتصوير الميداني واألخبار فإنها الزالت من أجهزة التسجيل الصوري المفضلة في العمل سواء 

رقمية وتحتاج هذه الكاميرات إلى معداتها الخاصة التي ترتبط بها مثل أجهزة المراقبة  متناظرية أ

 المنفصلة.

انج التي  2/1ويستخدم أشرطة كاسيت  JVCوهو نظام طورته شركة : Digital s or D-9نظام  -7

دقيقة ويتميز هذا النظام بأنه يتطابق مع أي نظام رقمي آخر ويتطابق  مئةبإمكانها التسجيل ألكثر من 

 على مسجل S-VHSالتناظري الفائق الدقة إذ يمكن استرجاع تسجيل أشرطة  S-VHSأيضا مع نظام 

 Digital-S  مع مالحظة أنه ال يمكن تشغيل كاسيتDigital-S  على آلة نظامS-VHS  .الفائق 

ويعد   Panasonicوقد طورته شركة  : dvcpro or D-7نظام برنامج الكاسيت المرئي او نظام  -8

نسخة محسنة عن صيغة مسجل الفيديو الرقمي االعتيادي ويمتاز بامتالكه لمسارين للتحكم وإشارة البدء 

انج فقط ومصنع من جسيمات معدنية مع قابلية  4/1وسرعة عالية نسبيا بالنسبة للشريط الذي يبل  حجمه 

للتسجيل تمتد لمدة ساعتين من المواد المرئية والسمعية ، وبالرغم من صغر حجم الكاسيت والشريط معا 

عالية جدا ويتفوقان  dvcproإال أن جودة الصورة المرئية واإلشارة السمعية المتزامنة معها في نظام 

 .spعلى معايير ومقاييس األداء االمثل لكاميرا بيتا 

يتميز مسجل األشرطة الصورية في هذا النوع من الكاميرات  :Dvcamآلة التصوير الرقمية  -9

بانفصال إشارات فرق اللون والسطوع وما يحدثه ذلك من فرق ايجابي على  SONYالرقمية عالمة 

 4/1وهو أيضا يستخدم االنضغاط وكاسيته من قياس  dvcproصوري شانه شان نظام عملية التسجيل ال

 3انج وتحتوي الكاسيتات على أشرطة تسجيل لها أطوال مختلفة ولبعضها القابلية للتسجيل لمدة تقارب 

 (.23 - 4الحظ الشكل ) ،ساعات أو أكثر 
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 dvcamالة التصوير الرقمية   23 - 4الشكل  

 :ومن مميزاتها 

  صغر حجمها وحجم آلة التصوير 

 .جودة الصورة المرئية الملتقطة عبرها وكذلك إشارتها السمعية العالية 

  عدم تعرض تسجيالتها ألي تلف خارجي خالل مرحلة ما بعد التصوير كونها تظل منضغطة

 خالل عملية التسجيل بمجملها.

تعامل هذه األدوات الرقمية مع ت : Digital Video Cart Machinesآالت الفيديو الرقمية  -10

مجموعة مختلفة من الكاسيتات وأدواتها فضال عن استرجاع التسجيل فيها وتوجد هذه األجهزة الرقمية 

بصي  شريطية متنوعة وأنظمة متعددة مع ثبات مبدأ عملها أي أنها تسجل وتعيد تسجيل مقتطفات قصيرة 

الفواصل وغيرها من المواد التلفزيونية التي تظهر من البرامج مثل اإلعالنات التجارية والدعايات و

 1000-500خالل فترات استراحة محطات البث ويقوم الكومبيوتر باستعراض قائمة تضم حوالي 

كاسيت متاحة ويختار الشريط المناسب ويعرضه في الوقت المحدد وحسب المنهاج أو البرمجة ويمكن 

فاصيل المسجلة عبره ورغم هذه الكفاءة إال أن استخدامها إعادة تشغيله وكذلك يحتفظ بسجل رقمي عن الت

أصبح مقصورا على بعض المحطات التلفزيونية واالستعاضة عنها بوحدات خدمات مرئية تستخدم 

 أنظمة حاسوب ذات سعات اكبر.

   تسجيل والخزن باألقراص الحاسوبيةأنظمة ال 4-13

السعات الخزنية العالية  وأقراص العرض ساعدت عملية تطوير صناعة األقراص الحاسوبية ذات  

والتسجيل الضوئية التي تتميز بزمن دخول عشوائي سريع على تطوير عمليات المونتاج الالخطي 

)الرقمي( التي تعتمد عليها لتسهيل عملية التسجيل الصوري ومن ثم القيام بالعمليات الالحقة كالمونتاج إذ 

ت وسهولة استدعائها  أو تعديلها ، ومن ابرز أنواع األقراص أن من السهل خزن البيانات أو المعلوما

 المعتمدة ما يأتي:

تستخدم هذه األقراص في خزن المعلومات المرئية  سوبية  الصلبة ذات السعة العاليةاألقراص الحا -1

والسمعية واسترجاعها في عملية المونتاج والسيما األقراص ذات السعات العالية إذ تم توسيع سعة 

خزن وتم تقليص زمن التوصل ) وهو الزمن الالزم إليجاد بيانات محددة واسترجاعها( تقليصا" كبيرا ال

بحيث أصبحت ال غنى عنها في اإلنتاج التلفزيوني الرقمي ، وتعمل بعض أنظمة األقراص الصلبة على 

 Diskتوزيع البيانات على بعض األقراص ذات السعات الصغيرة تسمى بمصفوفات األقراص 

Arrays  ( .24 - 4الحظ الشكل ) ،التي طورت لتقليل زمن الدخول وزيادة معدالت البيانات 

 
 األقراص الحاسوبية  الصلبة ذات السعة العالية 24 - 4الشكل  
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وتسمى بالحقائب الميدانية وقد   Portable Hard Disk األقراص الحاسوبية الصلبة المحمولة -2

تربط مع آالت التصوير الميداني ويبل  حجم المجموعة الميدانية صممت هذه األقراص الصغيرة كي 

الواحدة حجم مسجل األشرطة المحمول ومع ذلك فانه بإمكان هذه المجموعة خزن معلومات سمعية 

أما القرص الصلب فيتيح  ،دقيقة  عشرينومرئية رقمية كافية لعملية تسجيل صوري يبل  مداها حوالي 

في نظام التصوير الميداني لألخبار  إضافيةلية أو تحضيرية في الميدان وهي ميزة القيام بعملية مونتاج أو

 ( .25 - 4الحظ الشكل ) ،

 
 األقراص الحاسوبية الصلبة المحمولة   25 - 4  الشكل 

هو مجموعة  Store System Electronic  Still النظام االلكتروني لخزن الصور الثابتة -3

ويستطيع هذا النظام أن  ،لوج ألي منها بسرعة تقارب عُشر الثانية الواحدة ساليدات مرئية تسمح بالو

يستحضر أي صورة من مختلف المصادر المرئية )آالت التصوير/أشرطة الفيديو/الحاسوب( ويخزنه في 

صيغة رقمية على قرص صلب وبالرغم من وجود آالف الصور والمعلومات والبيانات المخزونة 

تها إال أن الوصول إليها سهل وبشكل عشوائي بل وفوري خالل التصوير أو ومعنونة بأسماء ملفا

ذات السعة العالية على نحو   Graphicكذلك تعمل مولدات األشكال البيانية  ،التسجيل أو المونتاج 

مشابه مع العناوين وأيضا اإلحصائيات المهمة كما في المباريات الرياضية والشخصيات المهمة في 

 1/2 3وتستخدم أنظمة خزن المشاهد االلكترونية األصغر حجما أقراصا مرنة ذات حجم  ،فناألخبار وال

 صورة ثابتة. 200انج الذي يستطيع خزن ما يقارب 

كما هو شان   Read/Write Optical Discs أقراص العرض والتسجيل الحاسوبية الضوئية -4

ستخدم قرص العرض أو التسجيل الضوئي  األقراص السمعية المدمجة المستخدمة لذاكرة العرض فقط ي

لتخزين المعلومات الرقمية )كتابتها ( وفك رموزها )قراءتها( وبخالف معظم ذواكر  ياليزر اشعاع

تتيح األقراص الضوئية فرصة استرجاع  ،العرض في األقراص المدمجة التي تختص بالعرض فقط 

ا تعمل بطريقة مشابهة للشريط الصوري الفيديوي مشاهدة )قراءة( المادة المرئية و تسجيلها أيضا إذ أنه

 ومن ابرز مميزاتها: ،أو األقراص الصلبة المدمجة

 زمن الدخول العشوائي السريع جدا. 

  بالتشغيل بأقل من جزء من الثانيةالتحديد بدقة متناهية على أي مشهد وإعطاء إشارة البدء. 

 لتلفزيوني الجيد بسبب سرعة ودقة إن سرعة االسترجاع تجعل منه جهازا مالئما لإلنتاج ا

 .ع التسجيل للمشاهد القصيرة نسبيااسترجا

  Compressionالضغط الصوري  4-14

ويعني إعادة ترتيب المعلومات الصورية أو تقليصها لتسهيل عمليتي الخزن ونقل اإلشارة أما االنضغاط 

يانات أو المعلومات كي تشغل فيعني إعادة ترتيب الب Loss Less Compressionغير القابل للفقدان 

حيزا اقل وتتشابه هذه التقنية إلى حد كبير من تلك المتبعة في إعادة تعبئة حقيبة سفر لكي تتسع لجميع 

أما في االنضغاط الذي سيتم بالفقدان فنحن نقوم بالتخلص من بعض الفقرات غير  ،األغراض التي فيها 

حجما ، إن عملية الخزن الرقمي والصور تتطلب  الضرورية كي نستطيع استخدام حقيبة سفر اصغر
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زمنا طويال للنقل وحيزا كبيرا في القرص الصلب وألنه من السهولة الخزن في حقيبة رقمية صغيرة 

والتنقل بها فان معظم أنظمة االنضغاط من النمط الذي يتسم بالفقدان،حيث تقوم بالتخلص  من البيانات 

ضررا للجودة الموجودة في الصورة إذا لم يكن الضغط بشكل كبير الفائضة التي  ال تعيب وال تسبب 

 نسبياً.

   tape recording work videoعملية تسجيل الشريط الصوري 4-15

من المعروف إن جهاز تسجيل الشريط الصوري هو جهاز تسجيل الكتروني يقوم بوظيفة تسجيل 

ستخدامها في عمليتي عرض وإعادة اإلشارات المرئية والسمعية على شريط فيديو صوري ألجل ا

التسجيل والمونتاج في مرحلة ما بعد التصوير وخالل عملية التسجيل الصوري يتحرك الشريط مارا 

بمجموعة رؤوس دوارة تقوم بكتابة اإلشارات المرئية والسمعية على الشريط خالل عملية التسجيل 

خالل عملية استرجاع التسجيل كما تستخدم وقراءة المعلومات المخزونة خزنا مغناطيسيا على الشريط 

رؤوس لوظيفتي التشغيل/التسجيل أو الكتابة/القراءة كما  ةبعض أنظمة التسجيل الصوري رأسين أو أربع

تمتلك أنظمة تسجيل صوري من نوعيات أخرى السيما الرقمية منها رؤوس قراءة وكتابة )صورة 

( تستخدم بعض أجهزة Play Modeشغيل )وصوت( ومسارات تحكم أكثر وفيما يتعلق بصي  الت

التسجيل الرؤوس ذاتها التي تستخدم في عملية التسجيل ألجل قراءة المعلومات الصورية أو البيانات من 

على المسارات وتحويلها إلى إشارات مرئية أما بعض أجهزة التسجيل الصوري األخرى فأنها تستخدم 

 :يما يلي شرح مبسط لذلكالتسجيل وفرؤوسا مختلفة لوظيفتي التشغيل و

 

   Play Back Heads/Recordرأسا التسجيل / استرجاع التسجيل  4-16

يثبت الرأسان بمواجهة بعضهما البعض أما على اسطوانة رأسية ذات سرعة دوران كبيرة أو قضيب 

رى من يدور داخل اسطوانة رأسية ثابتة وفي أي من الحالتين يالمس الرأسان الشريط ليسع الكمية الكب

المعلومات المرئية دون استخدام الشريط غير الضروري أو سرعة االسطوانة غير الضرورية يلتف 

وتعني  Helixوطبقا للكلمة اإلغريقية  ،الشريط حول االسطوانة الرئيسة في هيئة مائلة وحلزونية الشكل

ي( فأننا نسمي لفة الشريط )تعني الشكل اللولبي أو الحلزونspiral  المرادفة للكلمة االنكليزية اللولب

 (.26 - 4ونظام التسجيل الصوري بأكمله بنظام المسح الحلزوني أو نظام المسار المائل الحظ الشكل )

 
 راسي التسجيل / استرجاع 26 – 4  الشكل 

 

 ثالثةيحتوي الشريط الصوري على   Video Tape Tracksمسارات الشريط الصوري  4-17

 :مسارات منفصلة هي

 .يضم معلومات الصور :ار صوريمس -1
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يضمان جميع المعلومات الصوتية وتقع قرب حافة الشريط وبسبب الطلب على  :مسارين صوتيين -2

األنظمة الصوتية المجسمة وألجل بقاء بعض األصوات منفصلة عن بعضها حتى في حالة الصوت 

 للصوت . األحادي فان معظم أنظمة  التسجيل الصوري توفر في اقل تقدير مسارين

يتحكم بالشريط الصوري وسرعة دوران رؤوس التسجيل الصوري رغم أن بعض  :مسار المراقبة -3

ال تستخدم مسارات للتحكم . ويحتوي مسار المراقبة على إشارات  Hi 8 أنظمة التسجيل الصوري مثل

ية المونتاج التزامن( وهذا المسار مهم لعمل ةضوئية ومسامير كثيرة موزعة بشكل متساو تسمى )نبض

 الصوري .

  Digital Systemsاألنظمة الرقمية  4-18

هذه األنظمة الرقمية المستخدمة في التسجيل الصوري تقوم بترجمة اإلشارات المرئية وتحويلها إلى هيئة 

رقمية ثم تسجيلها كمعلومات رقمية وما يتم تسجيله فعليا لم يعد مجرد إشارة رقمية بل نبضات وصل 

دة على هيئة الرمزين )صفر/ واحد( إن بعض األنظمة الرقمية مثل نظام برنامج وقطع تصاغ عا

الكاسيت الصوري الرقمي أو نظام آلة التصوير المرئية الرقمية تستخدم أشرطة كاسيت صغيرة جدا 

( انج ألجل عملية تسجيل صوري عالية الجودة إن سرعتي رؤوس التسجيل والشريط العاليتين 4/1)

ور في عرض الشريط وعوضتا استخدام مسارين لتسجيل إطار كامل لصورة مرئية عوضتا عن القص

مسارات أو أكثر لتسجيل إطار واحد من الصورة المرئية وتوجد أيضا  10وان هذه األنظمة تستخدم 

أجهزة رقمية تعتمد على األشرطة والتي تشمل في أصلها على أنظمة حاسوبية تخزن كمية كبيرة من 

لومات على الشريط وحين يتم تهيئتها لتسجيل صورة فأنها تعمل على تلبية كافة المتطلبات البيانات والمع

العملية تماما مثلما يحدث في أجهزة تسجيل الصورة الرقمية ما عدا أنها ال تسجل اإلشارات المرئية 

وين صورة والسمعية الرقمية بل فقط تسجل البيانات الرقمية التي يمكن إعادة صياغتها وتشكيلها لتك

 وصوت قابلة لالسترداد.

  أنظمة التصحيح 4-19

 نظام تصحيح التوافق الزمني(TBC)time base corrector ،  (.27 - 4)الحظ الشكل 

 نظام تزامن خزن الصورة frame store synchronizers(fss) . 

 
 نظام تصحيح التوافق الزمني  27 - 4  الشكل 

لتسجيل الصوري التي تعتمد األشرطة البالستيكية العمل دون ال تستطيع جميع األنواع من أنظمة ا

الحاجة إلى نظام يعمل على استقرار الصورة والتقليل من اهتزازها خالل عملية استرجاع التسجيل ومن 

ونظام توافقية خزن الصورة  TBC))مصحح التوافق الزمني  اأشهر هذه األنظمة وأكثرها شيوعا نظام

من الجهازين االلكترونيين على ضبط عملية المسح التي تجري على إشارة  ل  ( ويعمل كFSSالرقمية )

المصدر وجهاز استرجاع التسجيل ألجل اإلبقاء على توقيتات التزامن متجانسة في خطواتها ومراحلها 

على انتزاع كل إطار من اإلشارة الصورية وخزنه FSSويعمل نظام توافقية خزن الصورة الرقمية 

ى تتطابق عملية المسح مع تلك التي تجري على مصدر صوري آخر ويتسم هذا النظام لحظة بلحظة حت

بكفاءته العالية بحيث يمكن التحويل بين مختلف المصادر الصورية المستقلة التي تعمل وفق عملية 

مزامنة خاصة بها ومن الطبيعي أن نحتاج إلى توفير معلومات التزامن نفسها والمسماة التطابق 
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في المصادر الصورية إذا أردنا التحويل فيما بينها دون أي انقطاع   House Synchronizeالمنزلي

مؤقت في الصورة وأن معظم أجهزة التسجيل الصوري تحتوي على مصحح التوافق الزمني مركبا 

بداخلها أما البعض اآلخر فتحتاج إلى ربط ذلك النظام بها ألجل الحصول على صورة ثابتة وخالية من 

 تزاز.االه

 الفرق بين نظام التسجيل الرقمي والتناظري 4-20

عالية قياسا بنظيرتها  تتيح أجهزة وأنظمة التسجيل الصوري الرقمية صورا و أصواتا بجودة  -1

 .التناظرية

ال تحتاج )الرقمية( إلى عملية تحويل إلى أقراص صلبة في عملية الخزن الذي يستخدم فيه الحاسوب  -2

 ونتاج غير الخطي على خالف التسجيل الصوري التناظري.إلجراء عملية الم

 .رقمية عن طريق الحاسوب وبزمن اقليمكن معالجة أي جزء أو لقطة أو مادة صورية بالتقنية ال -3

األنظمة واألجهزة الرقمية اقل عرضة للتلف التدريجي حين تخزن لزمن طويل قياسا بمثيالتها  -4

 .ريةالتناظ

 نقل البيانات 4-21

يانا ال يتطلب اإلنتاج التلفزيوني عمليات نقل للبيانات والمعطيات الصورية أو السمعية من الصيغة أح

ولكن هنالك حاجة ضرورية تتطلب نقل بعض المعطيات  ،التماثلية إلى الصيغة الرقمية ألسباب عديدة 

لقرص الصلب والبيانات التي سجلت في جهاز تسجيل آلة التصوير إلى جهاز خزن رقمي مؤقت مثل ا

آي سوني في حاسوب جهاز المونتاج تحسبا لعمليات ما بعد التصوير ولذا تتوفر كابالت تسمى وصلة )

i Sony  إن هذه العملية المباشرة تعد أكثر سرعة من نقل أجزاء من  ،( بإمكانها القيام بنقل للبيانات

 ،صلب في جهاز الحاسوب المشاهد واللقطات من الشريط التناظري والرقمي قبل خزنه على قرص 

 وبغض النظر عن الطريقة التي يتم بها التسجيل الصوري فان استخداماته تتم وفق األغراض اآلتية :

 المساهمة في بناء البرنامج أو المادة التلفزيونية عن طريق عملية المونتاج الفورية أو الالحقة . -1

 أو القمر الصناعي . نسخ البرامج وتوزيعها عن طريق البريد أو القابلو -2

 .خة من المادة المسجلة في األرشيفاالحتفاظ بنس -3

 إعادة عرض المادة التلفزيونية في فترة الحقة . -4

استخدامها في عملية اإلعادة بالحركة البطيئة أثناء البث المباشر )كما في المباريات الرياضية (  -5

 ق عليها عمليات إعادة العرض الفوري .وعمليات اإلعادة المتكررة لمشاهد معينة التي يطل

 فحص التسجيل الصوري 4-22

 توجد بعض الخطوات ينبغي لمسجل الشريط الصوري أن ينتبه لها ومنها ما يأتي :  

إجراء فحص أولي قصير لعملية التسجيل الصوري وإعادة الشريط للتأكد من عملية التسجيل  -1

 ( .28 - 4الحظ الشكل ) ،فقط أثناء عملية التسجيل ونوعيتها وعدم االعتماد على مونيتر الصورة 

 
 فحص عملية التسجيل الصوري   28 - 4  الشكل  
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ضبط عداد الشريط المثبت على جهاز التسجيل الصوري قبل الشروع بالتسجيل الفعلي للبرنامج  -2

لها مع وعند استخدام شفرة التوقيت ألغراض التسجيل على الشريط الصوري فيجب التأكد من تسجي

 الصورة .

مراقبة مستويات الصورة والصوت خالل عملية التسجيل الصوري من قبل مسجل الصورة السيما  -3

 الجانب الصوتي الذي يفترض أن يكون نقيا ومتزامنا مع الصورة .

وضع مسافات تسجيل فارغة من التصوير على الشريط  قبل الموضوع المراد تصويره وبعده ألجل  -4

 المونتاج وإعطاء مساحة مناسبة للتقطيع الصوري . تسهيل عملية

ثوان قبل البدء بعملية التسجيل لتهيئة جهاز التسجيل الصوري قبل العمل  4-1يفضل االنتظار من  -5

ويمكن مالحظة ذلك من خالل الضوء المتقطع الذي ينتقل بعد تلك الفترة الزمنية القصيرة إلى ضوء 

 از للتسجيل .مستمر للداللة على جاهزية الجه

إعادة مشاهدة بعض اللقطات المصورة ألجل مالحظة األداء ونقاوة التسجيل وعدم اإلفراط في هذه  -6

اإلعادة ألنها يمكن أن تهبط اإليقاع عند العاملين والفنيين والفنانين وبنفس الوقت فان هذه اإلعادة يمكن 

ن في التصوير يمكن تفاديه في هذه اإلثناء أن تنقذ المخرج وفريق اإلنتاج ألنها قد تكشف عن خطأ معي

وبالتالي تجنب إعادة تصوير المشهد أو اللقطة في مرحلة الحقة بعد أن نكتشف ذلك في مرحلة المونتاج 

 ( .29 - 4الحظ الشكل ) ،وما تكلفه من تكاليف إنتاجية إضافية 

 

 

 
 أعادة مشاهدة اللقطات   29 - 4  الشكل 
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 البدايات األولى لعملية التسجيل الصوتي. عن تكلم : 1س

 .ي المغناطيسية ، اذكرها مع الشرح: توجد عدة أنواع من أشرطة التسجيل الصوت 2س

 : ما طرائق وأساليب التسجيل الصوتي؟ 3س

 : كيف تتم عملية تسجيل الصوت؟ وما الخطوات التي تمر بها هذه العملية؟ 4س

 ت والصورة.: وضح العالقة بين الصو 5س

 : كيف يتم تسجيل الصوت في اإلنتاج التلفزيوني واإلنتاج اإلذاعي؟ 6س

 .: اذكر مع الشرح  أهم أنظمة التسجيل ذات الصيغة التناظرية 7س

    ؟ : مما تتألف أنظمة التسجيل الرقمية 8س

 : ما الخصائص التي يتسم بها مسجل الشريط الصوتي الرقمي؟ 9س

في تسجيل الصوت  DVDوالقرص الرقمي   CDام القرص المدمج : وضح أهمية استخد 10س

 والصورة.

 : ما أهمية عملية التسجيل الصوري في اإلنتاج التلفزيوني؟ 11س

 : ما هي أهم مستلزمات ومراحل عملية التسجيل الصوري؟ 12س

 : اشرح أنظمة الخزن والتسجيل بوساطة األقراص. 13س

 ؟ والالخطية: ما المقصود باألنظمة الخطية  14س

  عددها مع الشرح.  التناظرية،توجد أنواع من أجهزة التسجيل المرئي  :15س

 ما أهم األنظمة المستخدمة في أجهزة التسجيل المرئي الرقمية؟ :16س

 .التسجيل والخزن  : اذكر أنواع األقراص الحاسوبية المعتمدة في17س

 ل للفقدان ؟: ما المقصود بالضغط الصوري واالنضغاط وير القاب18س

 اشرح عملية تسجيل الشريط الصوري . :19س

 : اذكر مع الشرح أهم أنظمة التصحيح .20س

 : ما الفرق بين نظام التسجيل الرقمي والتناظري؟21س

 : ما األوراض من  استخدام التسجيل الصوري؟22س

 ما الخطوات التي ينبغي لمسجل الشريط الصوري أن ينتب  لها ؟ :23س
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 فصل الخامسال

 اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
 

 

  األهداف  

 واكتساب الطالب المهارة لتعلم كيفية إعداد المادة  إلى معرفةيهدف هذا الفصل :  الهدف العام

 اإلذاعية والتلفزيونية وتحليل نماذج مختلفة من اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.  
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 والتلفزيوني ذاعياإلنتاج اإلمدخل إلى  5-1

البرامج حتعى تصعبح  والتلفزيوني األساس الذي تقوم عليه عملية تنفيذ تعد عملية اإلنتاج اإلذاعي

تتكون من مجموعة من الخطوات التي تعؤدي إلعى  قابلة للعرض الجماهيري وهي عملية متكاملة الحلقات

لة ) صععوتياً و ن مرئيععاً تحويععل الفكععرة إلععى مععادة مسععج  ( إذاعيععاً أو عهععا )مععادة أو برنامجععاً فععي مجمو ( تكععو 

وهذه العمليعة تعتمعد علعى الصعوت فعي اإلنتعاج اإلذاععي وعلعى الصعوت والصعورة فعي اإلنتعاج  .تلفزيونيا

التلفزيوني. واإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني مهنة يقع على عاتقها صناعة العمل الفني من خالل فريق عمل 

ثقافيعاً ورابحعة اقتصعادياً  مهمعةع، المنتج، المخرج( وهي صعناعًة متكامل قواعده األساسية )الكاتب، المذي

 إذا عرفنا كيف ننتج وماذا ننتج وكيف يجب أن يوظف هذا اإلنتاج ويتم توزيعه.

هو مجموعة الخطوات التعي تعؤدي إلعى تحويعل فكعرة معينعة إلعى معادة مسعجلة تكعون فعي  اإلنتاج اإلذاعي

  مجموعها برنامجا إذاعيا متكامال.

 الفكعرةيتفاععل فيهعا الععاملون معع المععدات معن أجعل تحويعل فنيعة  إداريعة عمليعة هعو: نتااج التلفزياونياإل

بهدف توصيلها إلى المشاهدين عبر  فني قالب في بعد أن توضعبرنامج تلفزيوني  إلى (علمية أو إنسانية)

راف وتنفيعذ فريعق عمعل باستخدام أجهزة خاصعة باإلنتعاج التلفزيعوني وبإشعالقنوات األرضية أو الفضائية 

عديعدة فعي مجعاالت اإلدارة والتخطعيط  خبعراتمتخصص للقيام بهذه المهمعة وإنجاحهعا معن خعالل تععاون 

والهندسة اإلذاعية والتصوير والصوت وفنون اإلضعاءة والعديكور واألزيعاء والماكيعاج والمتابعة والتقويم 

   . ية وضمن إطار عام لإلنتاجفي ظل توفر اإلمكانات الماد والتمثيل والمؤثرات والتسويق

 :تنقسم إدارة اإلنتاج إلى والتلفزيوني إدارة اإلنتاج اإلذاعي 5-2

هو المعني باألمور اإلستراتيجية فقعط  :Executive Producer ) المنتج المنفذ ( المنتج التنفيذي -1

 . عملية اإلنتاج اليوميةته متابعة والتوزيع، وليس من وظيف  ،، والتمويلر مراحل إنتاج الفيلممثل تطو

: هعو المشعرف المباشعر علعى عمليعة اإلنتعاج والعذي يتعولى Production Managerمدير اإلنتاج  -2

ومراقبة الميزانية واإلشراف الميداني على موقع التصوير  وتفعيلها الخاصة باإلنتاج وضع الخطة العملية

وإععداد التقعارير الفنيعة نتاج الخاصة بالتصعوير و التأكد من توفر كل األدوات الضرورية ومتابعة أيام اإل

وتععذهب تقععارير مععدير  السععالمة المهنيععة العامععة. وإدارة المرؤوسععين وتنميععة مهععاراتهم، وتععأمين مسععتلزمات

 اإلنتاج مباشرة إلى المنتج . 

هعو منعدوب إدارة اإلنتعاج فعي متابععة الفعيلم أو المسلسعل : Producer Associateالمنتج المساعد  -3

 التنفيذي.لذي يتم إنتاجه في األستوديو ويعد حلقة الوصل بين مدير اإلنتاج والمنتج ا

ول ععععن الحسعععابات وكعععل معععا يتعلعععق ؤهعععو المسععع :Production Accountantمحاساااب اإلنتااااج   -4

 بالناحية المالية ، مثل الفواتير الخاصة بالمصروفات والتقارير المالية ودفع النقود للعاملين في الفيلم .

ل اإلنتاج بعدون مهامهم متنوعة لغرض استمرار عم: Production Assistantsمساعدو اإلنتاج  -5

معاهير فعي ، مثل إحضار كل معا تحتاجعه اإلدارة أثنعاء التصعوير والسعيطرة علعى الجوبدون مشاكل توقف

إلنتعاج  . وقعد يعتم تعيعين أكثعر معن مسعاعد لكعل معن معدير امواقع التصوير الخارجية، وغيرهعا معن أعمعال

 والمخرج لتنفيذ االحتياجات الخاصة بالتصوير.
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  اإلنتاج اإلذاعي عناصر 5-3

اإلذاعععة ، وبمععا أن شععهد اإلنتععاج اإلذاعععي تطععوراً ملحوظععا فععي التقنيععات اإلعالميععة فععي الشععكل والمضععمون

أن يحمعل هعذا الصعوت  اإلذاععي تعتمد أساساً على الصوت لعذلك يجعب علعى معن يقعوم بالعمعل المسموعة

مضامين رسالته اإلعالمية مع مراعاة أن المادة المذاعة يجب أن تتسم بالوضوح واالختصار والدقعة فعي 

  :اإلذاعي تتكون من العناصر ايتيةوعملية اإلنتاج . انتقاء الكلمات المعبرة عن المضمون

  

معا يععرف بفريعق يعد العنصر البشري عامالً مهمعاً فعي اإلنتعاج اإلذاععي معن خعالل  :العناصر البشرية -أ

 : الرئيسة اآلتية يتكون من العناصر الذي Teamworkالعمل 

إلذاعععي إلععى مععادة حواريععة أو اختيععار فكععرة البرنععامج وتحويععل الععنص االععذي يقععوم ب : هععو الكاتععبالمعاد -1

 . سردية

ختلعف الذي يقدم البرامج أو يقوم بقعراءة النشعرات اإلخباريعة وي المذيع(هو الشخص ): مقدم البرنامج2- 

معن الصعفات تخصصه حسب المادة المقدمة. ويتطلب العمل في مجال تقديم البرامج اإلذاعية توفر العديد 

 - سععرعة االسععتجابة للتعليمععات - القععدرة علععى التعبيععر - : ) كفععاءة الصععوتو الخصععائص الشخصععية مثععل

 .و إجادة التعامل معه (مايكروفون المعرفة بخصائص ال -القدرة على تغيير نمط األداء  - سرعة البديهة

مهمته تحويل الفكرة إلعى حعوار تمثيلعي مكتعوب. أي تقسعيم الفكعرة إلعى مسعامع صعوتية : كاتب الحوار -3

 ممثلة تعبر عن الفكرة من خالل الشخصيات التي يجسدها الممثلون.

في مهمته ضبط الصوت والتحكم في عمليات إدخال المؤثرات الصوتية والموسيقى  :مهندس الصوت -4

  .البرنامج

هو رئيس الفريق وقائد العمل إال أن برامج اإلذاعة ال تحتاج جميعها لوجود مخرج كما هو  :المخرج -5

  .رج على برامج المنوعات و الدراماالحال في برامج التلفزيون. ويقتصر تواجد المخ

جهعزة ووظائفهعا فعي نقعل الهندسة اإلذاعية هي الجانب الفني المتصل بتقنيات األ  :العناصر الهندسية -ب

بالت اوتشعععمل األسعععتوديو ومحتوياتعععه والمايكروفونعععات بأنواعهعععا والتركيبعععات الكهربائيعععة والكععع الصعععوت

والسماعات وغيرها ، وبالتالي فإن نجاح عملية اإلنتاج اإلذاعي تتوقف علعى حسعن العالقعة بعين القعائمين 

 (.1- 5)ين بالبرامج. الحظ الشكل على الهندسة اإلذاعية والعامل

 
 أجهزة نقل الصوت في ورفة السيطرة   1 - 5 الشكل 
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الكلمة  وتشمل الكلمة المنطوقة والموسيقى والمؤثرات الصوتية بأنواعها. :العناصر الصوتية -جـ 

المنطوقة هي العنصر األول في العمل اإلذاعي وأن هذه الكلمة تقدم في أشكال مختلفة من حديث وحوار 

. إن مصادر الصوت في اإلذاعة هي ات الصوتية وبالموسيقى التعبيريةوبة بالمؤثرومقابلة ودراما مصح

الشرائط المسجلة واألسطوانات والموسيقى والمؤثرات الصوتية بجانب الكالم المباشر على الهواء الذي 

     أتي: ويمكن إجمال العناصر الصوتية كما يـ (2-5. الحظ الشكل )يأتي على لسان المذيع أو مقدم البرنامج

  
 العناصر الصوتية 2-5الشكل 

لكل صوت طبيعته الخاصة ويجب على المذيع أن يعرف ذلك جيداً  إذ أن قراءة  :( الصوت البشري1

النشرة اإلخبارية تختلف عن قراءة البيان العسكري كما تختلف عن تقديم سهرة منوعات أو برنامج ديني 

 أو إعالن. 

تحتم على المذيع أو المتحدث أن يعرف أسلوبها سواء كانت محطة تجاريعة كما أن نوع المحطة اإلذاعية 

أو شبابية أو موسيقية أو دينية. ألن لكل محطة إذاعية أسعلوبها الخعاص فعي األداء اإلذاععي العذي هعو فعن 

إن الصوت الطبيععي البعيعد ععن التكليعف يجعذب  اإللقاء الصوتي المناسب لكل نوعية من المواد اإلذاعية.

تمع وأن ثقافة المذيع وحسن تصرفه ومعرفته الكاملة بمضمون النص أو البرنامج تساعده في تنويعع المس

طبقعات صععوته بمععا تناسععب وطبيععة الععنص وأن يكععون إخععراج الكلمععات معن الفععم سععليماً وأن تكععون فقععرات 

المسععتمع اإللقععاء وموسععيقى الكععالم التععي تصععل إلععى أذن  روعععةالجمععل مقسععمة تقسععيماً طبيعيععاً حتععى تظهععر 

  فيتذوقها ويفهمها ويستمتع بها.

اً في إنتاج المواد اإلذاعية وتضفي على البرنامج اإلذاععي قيمعة همتلعب الموسيقى دوراً م :الموسيقى (2

فنية ونفسية وجمالية إذ تتفاعل هذه القيم مع بعضها البعض لتعطي في النهاية برنامجعاً متكعامالً لعه قيمتعه 

( تتمثل في التقنية العالية في فن الموسيقى التي تنبعث من معدات وآالت وأجهعزة نيةالفاإلذاعية. فالقيمة )

( تتمثل فعي قعدرة الموسعيقى علعى إدخعال البهجعة والسعرور فعي  النفسيةموسيقية عالية الجودة ، والقيمة ) 

تجععل منعه ( فتتمثعل فعي الموسعيقى المصعاحبة للعنص اإلذاععي التعي  الجماليعةنفس المستمع ، أما القيمة ) 

 :الموسيقى ومن أهم استخداماتلوحة فنية متكاملة لها تأثيرها في الوجدان واإلحساس .

  

تستخدم كلحن مميز للبرامج سواء كانت درامية أو غير درامية ، فالموسيقى التي تعبر عن قصة حعب  -أ

كمقدمة أو افتتاحية  تختلف عن التي تعبر عن قصة بوليسية أو فكاهية أو درامية ، كما تستخدم الموسيقى

 أو خاتمة للبرامج اإلذاعية المختلفة. 

أو أحععداث  تسععتخدم فععي خلفيععة المععادة المذاعععة فتسععجل الموسععيقى الهادئععة فععي خلفيععة الحععوار العععاطفي -ب

، كما تستخدم في إبراز الفكرة أو الموقف فعي العنص اإلذاععي ويمكعن اسعتخدام ووقائع قصة حب.. وهكذا

 اث الزمان والمكان كأصوات البحر أو العصافير أو الطائرات أو العواصف.أصوات الموسيقى ألحد
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جـ تستخدم الصرخة أو الضربة الموسيقية وغالباً ما تكون قصيرة وموجزة لجذب االنتباه أو للتعبير ععن 

 هول المفاجأة التي يحتويها النص اإلذاعي.

، إثعارة ضعافة جعو معن السعرور والبهجعةجعذب انتبعاه المسعتمع، إ:  وإن استخدامات الموسيقى تهدف إلاى

تثبيت البرنامج ، إثارة خيال المستمع وخلق صورة ذهنية لطبيعة الموضوع أو المادة اإلذاعية  العواطف 

 في ذهن المستمع فيتعرف عليه عندما يستمع إلى المقدمة الموسيقية.

 

 :تخدم ألداء كثير من األغراض منهاتس المؤثرات الصوتية: (3

 وصف حعدث أو مكعان أو زمعان -تحديد الوقت  -االنتقال من مكان إلى مكان آخر  -على المكان  الداللة 

 .شارة إلى دخول الشخصيات وخروجهااإل -توفير الجو النفسي المطلوب  -

صعورة ذهنيعة معينعة تعمعل علعى اسعتدعاء (  أو حياة ماؤثرات طبيعياةوالمؤثرات الصوتية نوعان همعا ) 

يسجل داخل األستوديو أثناء تسجيل العمل اإلذاعي مثل صعوت النوع من المؤثرات ، هذا لمخيلة المستمع

خطوات شخص يسير على األرض أو يصعد السعلم أو يغلعق البعاب ويفتحعه أو تسعجيل معن موقعع الحعدث 

(تتمثععل فععي  مااؤثرات صااناعيةو)  .نفسععه عنععد إجععراء تحقيععق إذاعععي مععثال عععن حععادث وقععع فععي الطريععق

مصععادر غيععر طبيعيععة كععرنين جععرس التليفععون أو صععوت طععائر أو موسععيقى أو األصععوات الصععادرة مععن 

 األصوات التي تصدر عن اآلالت واألجهزة. 

وتستخدم هذه األصوات التي تنبعث من أجهزة التسجيل أثناء تسعجيل التمثيليعات وغيرهعا. وهنعاك أجهعزة 

ت. والهعدف معن ذلعك أن تصدر عنها أصوات الرياح واألعاصير واألمطار وصوت العصعافير والحيوانعا

يعي  الممثل الجو الطبيعي الخاص بالموقف الدرامي أو غيره أثناء عمله أمام الميكرفون حتى يندمج في 

  الدور الذي يؤديه.

 :الصوتية في البرامج اإلذاعية أربع وظائف هي وللمؤثرات

 ر وطلوع النهار.تحديد  الزمان  كصوت الديك مثالً يحدد أننا في ساعة الفجر أو قرب الفج -1

 تحديد المكان كصوت البحر أو الطائرة والسيارة. -2

 اإليحاء بالواقع. -3

تدعيم الصراع وتعميق أثره كصوت العريح والعاصعفة العاتيعة والبحعر الهعائج والرععد وركعاب إحعدى  -4

 السفن وهم يقاومون الموت عند غرق السفينة مثالً.

 

 ذاعياإل برنامجال مراحل إنتاج 5-4

تلف خطوات إنتاج البرامج في اإلذاعة باختالف طبيعة البرنامج واختالف نوعية الجمهور المستهدف. تخ

لكععن يمكععن تحديععد المراحععل التععي ينبغععي أن 

كمععا فععي تمععر بهععا عمليععة  إنتععاج البرنععامج 

 (3-5الشكل )

 اإلذاعي باآلتي:

 

 

 

 مراحل انتاج البرامج                3-5الشكل                                                                   
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 Assignment  تحديد المهمات  :أوالن 

الجمهور المستهدف واألساليب واألشكال التي تقدم بها البعرامج، دراسة و هدافاألتحديد يقصد بالمهمات 

وماا هاي ؟ مااذا يرياد الجمهاورمن خالل دراسعة ول عدداً من األسئلة الرئيسة والفرعية ؤوأن يضع المس

التي يكعون فعي إجابتهعا تحقيعق لألهعداف  ؟وماذا تريد الوسيلة اإلعالمية قول  لهذا الجمهور؟ احتياجات  

وبدون هذه اإلجابة يصعب تقدير إمكانيات النجاح ويعني ذلك أن البرنامج لم يكعن مععداً إععداداً جيعداً ولعم 

ين حلقاتععه وأجزائععه كععأن يختععل البرنععامج فععي التكامععل بععين المععادة يععتم تحديععد إطاراتععه المطلوبععة والتنععاغم بعع

المذاعععة وبععين الععنقالت الموسععيقية أو المععؤثرات الصععوتية أو عععدم الدقععة فععي اختيععار المععادة اإلذاعيععة وفععق 

الهععدف كععأن يكععون البرنععامج تعليميععاً مععثالً وكثععرت فيععه المععادة غيععر التعليميععة والبععد مععن الدقععة فععي تحديععد 

، ثعم يعتم أو علعى الكاتعب الفكعرة ويعرضعها علعى المخعرج لعذلك يقعوم المنعتج بتحديعد ألهعداف.المهمعات وا

وتحديعد الميزانيعة  المشعاركين وتحديعد وكعاالت اإلععالن والمحطعات المقصعودة للتععاون التفاهم األولي مع

 التقديرية. 

 Preparation اإلعداد   :ثانيان 

إععداد فكعرة  وتشعمل هعذه المرحلعة تكليعف الكاتعب ضوع مععي ناختيار الفكرة المناسبة لمواإلعداد يقصد ب 

وفعق  ( 4-5الحعظ الشعكل ) ر فريق العمعلويتم حجز األستوديو ومراجعة النص اإلذاعي واختياالبرنامج 

  :الخطوات اآلتية

 

 خطوات االعداد االذاعي 4-5الشكل 

وأسلوبه المقترح علعى  ع البرنامجيقوم الكاتب اإلذاعي بصياغة الفكرة وفق نو :Briefingاإليجاز   .1 

، وثائقي ، درامي (، إذ يتم التفاهم وتبادل العرأي حعول ذلعك لتحديعد التوافعق شكل ) حوار، مناقشة ، سرد

 بين المكتوب والهدف.

يحعدد المنعتج ) بالتفعاهم معع المخعرج ( الفتعرة الزمنيعة المطلوبعة لتنفيعذ  :Booking األساتوديو . حجاز2

تصاالت لحجز أوقات للتسجيل في األستوديو المناسب، مثالً : البرنعامج العذي يقتعرب البرنامج فيجري اال

( دقيقة يحتاج إلى حجز ساعة باألستوديو، بينما التمثيلية ومعدتها نصعف سعاعة تحتعاج إلعى 15زمنه من )

 ساعتين أو أكثر وقد يتم حجز أوقات أخرى إلنجاز بعض المواد المطلوبة كالموسيقى والمؤثرات. 

بعد أن ينتهي الكاتعب معن مهمتعه األساسعية وهعي كتابعة العنص يعتم   Script Editing:. تحرير النص3

 :تسليمه للمخرج الذي يقوم باآلتي

دراسته وتحديد فقراته وأهدافه وتحديد الصور الذهنية المطلوب إبرازها إلثارة خيال المستمعين  .1

 .هدف والرؤيةويتم التفاهم في ذلك مع الكاتب إلحداث التطابق في ال

 .، بدايتها ونهايتهاتحديد الحلقات .2
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 تحديععد المصععطلحات الفنيععة والععنقالت كالععدخول والخععروج والقطععع والتععدرج والتالشععي وتحديععد .3

 . المؤثرات والموسيقى

المطلوبععة بععين األسععطر لتسععجيل  وبعععد إنجععاز ذلععك كلععه يععتم إحالتععه إلععى الطباعععة مععع تحديععد المسععافات

 .م توزيعه على المشاركينالمالحظات ، وبعد ذلك يت

يعمل المخرج بعد دراسة النص دراسة وافية على اختيار فريق العمل علعى وفعق : فريق العمل . اختيار4

 اآلتي:

األداء المطلوب ( مع مالحظة القعدرة علعى تنويعع الصعوت  - األصوات المناسبة  -األحداث  -) األدوار  

 تجربة )بروفة( أو أكثر حتى يتم االقتناع خرج لفريق العملويجري الم إذا تم إسناد دورين لممثل واحد ،

  .األداء ويتم تحديد المواعيد المناسبة للبداية بسالمة

كمعا فعي  يشتمل التدريب على عدد معن الخطعوات الالزمعة إلنتعاج البرنعامج:Rehearse   التدريبثالثان: 

 : وهذه الخطوات على النحو ايتي (5-5الشكل )

  
 لتدريب على برامج االنتاج االذاعي ا 5-5الشكل 

يتم ذلك في مكان خاص غير األستوديو وبعدون األجهعزة ويخصعص لعذلك  :التدريب على قراءة النص1.

وقت محدد يتناسب مع حجم البرنامج ويكون التدريب بإشراف المخرج الذي يراجع مع المشاركين النص 

م بحيث يؤدي ذلك إلى اإللمعام الكامعل بالمضعمون واألدوار ويثير معهم حواراً ومناقشات حول مالحظاته

 :المراجعة والقراءة والتدريب يتم وفي هذه واألهداف وإحداث الت لف بين العاملين.

 .حساب األوقات بالدقيقة لكل موقف أو فاصل •

 تحديد مواقف القوة والضعف. •

 .االتفاق على اإلشارات وتنفيذ التعليمات •

دعو المخرج المشاركين إلى المرحلعة الثانيعة معن التعدريب وتكعون هعذه ي  :التدريب على المايكروفون 2.

المرة داخل األستوديو وبوجود كل األجهزة واإلمكانيات الفنيعة المطلوبعة بحيعث تجعري بروفعة كاملعة معع 

الموسععيقى والمععؤثرات الصععوتية لضععبط العمععل وتحديععد المالحظععات ويععتم التفععاهم فععي ذلععك مععع مهنععدس 

  الصوت.

التي يتواصل فيها العمل دون انقطاع مع إعادة البدء  بالبروفة النهائية هو المعروف :الشامل التدريب3. 

علعى أن يعتم إععادة التعدريب  (والزمنيوالتوافق الصوتي  المضمون) :علىمن بداية النص ويتم التركيز 

ك فيه كعل معن لعه عند اللزوم لبعض المواقف لتنفيذ التعليمات بدقة وفي التدريب الشامل قد يحضر ويشار

 عالقة باإلنتاج مثل المنتج والممول ووكاالت اإلعالن.
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( للبرنعامج دوراً مهمعاً معن المخعرج  التساجيل النهاائييتطلعب األداء أي )  :Performance األداء . 4

للتهيئة التامة لتنفيذ البرنامج فهعو يحضعر إلعى األسعتوديو مبكعراً قبعل الجميعع ويتفقعد المتطلبعات والمععدات 

التأكد من سالمتها وكفاءتها ويراجعع المايكروفونعات وععددها وأنواعهعا وتجهيزهعا فعي أماكنهعا بصعحبة و

مهندس الصوت ويتفق على اإلشارات خالل التنفيذ ويستقبل المشاركين وينظم دخعولهم وأمعاكن تواجعدهم 

ن في معواقعهم. اإلضاءة وكل العامليالصوت و وليؤواألوقات المحددة كما يتفق مع مساعد المخرج ومس

  وبذلك تتم مراحل اإلعداد واإلنتاج والتنفيذ ليصبح البرنامج جاهزاً لإلذاعة.

 المونتاج :رابعان 

عملية المونتاج أهم مراحل اإلنتاج وخاتمتها التي تزين اإلنتعاج وتقدمعه بالصعورة األفضعل فهعي الصعورة 

 ما . النهائية للعمل الفني سواء في الراديو أو التلفزيون أو السين

 اإلذاعية البرامج أنواع 5-5

 : هناك ثالث طرق لتقسيم وتصنيف المواد اإلذاعية في الراديو وهي

يقصد بالمحتوى المادة اإلذاعية و المعلومات التي يقدمها البرنامج. و يمكن تقسيم : حسب المحتوى -1

 االقتصادية ، المنوعات ،  السياسية،  الدينية،  البرامج اإلخبارية ، الثقافية) البرامج إلى األنواع اآلتية :

 (.الرياضية ، العلمية ،

 : يمكن تقسيم المادة اإلذاعية حسب الشكل أو القالب الذي تتخذه إلى  :القالب أو حسب الشكل -2

، مععوجز األنبععاء ، المقابلععة اإلذاعيععة ، التحقيععق اإلذاعععي ، البرنععامج الوثععائقي ، المجلععة  الحععديث المباشععر)

 البرنامج وهي : قالب أو شكل (. وهناك عوامل تتحكم في تحديدامااألغنية ، اإلعالن ، الدر  اإلذاعية ،

الميزانيععة  -دف الجمهعور المسععته - الوقعت المخصععص للبرنععامج - حجعم المععادة المتاحععة - فكعرة البرنععامج)

 .( المخصصة للبرنامج

الذي نستهدف الوصعول إليعه بعيعدا  هذا التقسيم يتجه إلى نوعية الجمهور :حسب الجمهور المستهدف -3

 - المرأة -  الشباب  -برامج األطفال : )، مثل دمه أو الشكل الذي يعرض من خاللهعن المحتوى الذي نق

وصععف (. وعنععدما نقععول برنععامج أطفععال فهععذا لععيس شععكال إذاعيععا بععل هععو العسععكريين -الفالحععين -العمععال 

 .للجمهور الذي يستهدفه البرنامج

 ذاعيةاإل النصوص 5-6

في اإلذاعة يسمى ) نص ( وفي التلفزيون ) سعيناريو (. فعي هعذه المرحلعة   النص األدبي ) األولي (: -1

يبدأ المعد بكتابة الحلقة أو المادة التي سيستمع إليها الجمهور من خالل اإلذاععة. إذا كانعت هنعاك أصعوات 

أمعا بالنسعبة لبعرامج اللقعاء والنعدوة التعي أخرى غير المذيع والمذيعة فيجب تحديد أماكنها ومعدة كعل منهعا. 

وعند كتابة النص تعتمد على حديث الضيوف فيقوم المعد بكتابة ما الذي سيدور حوله الحوار في الحلقة. 

 يجب مراعاة ايتي:

 .اعتماد اللغة أو اللهجة المقبولة والمناسبة للمستمع وحسب ثقافة الجمهور 

 طلحات غير المفهومة لدى الجمهور.االبتعاد عن األلفاظ والمفردات والمص 

 .اعتماد الكتابة المختصرة التي توصل المعنى كامال بأقل الكلمات 

 .استخدام الجمل القصيرة واالبتعاد عن الجمل الطويلة 

 .التقليل من استخدام الجمل االعتراضية 

 .تحاشي األخطاء اإلمالئية ، والنحوية عند الكتابة باللغة الفصحى 
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ليعة يهو تحوير المادة العلمية من هيئتها األساسية كمادة مقروءة إلى مادة حواريعة أو تمث :النص الفني -2

أو أسعععئلة وإجابعععات معععع التقيعععد بجعععوهر ومحتعععوى المعععادة العلميعععة األساسعععية ويقعععوم بهعععذا العمعععل كتعععاب 

 متخصصون.

 : لكي يكون النص الفني جيدا يجب أن يراعى في  ما يأتي:معايير النص الفني

 .غة العربية الفصحىلمكتوبا بال أن يكون (1

 سلسلة ومترابطة وغير مفككة.تأن تكون فقراته م (2

 .أن يكون الغرض منه واضحا وليس فيه غموض ومطابقا للمادة العلمية (3

 أن تكون مدته الزمنية تكفي للوصول للهدف المطلوب من هذا النص. (4

 .ويكون معدا لهذا األساس أن يراعى فيه أنه نص فني سمعي (5

 لية.يالتمث – المقابلة أو الحوار -الحديث المباشر أو اإللقاء  :النصوص الفنية السمعيةأشكال 

الذي يحتوي على عناصعر و مكونعات (  Script )يسمى النص النهائي بالسكريبت  النص النهائي : -3

مععد  سواء الكلمة أو الموسعيقى أو المعؤثر الصعوتي ، و تعوزع هعذه العناصعر وفقعا لتصعوركافة البرنامج 

المخصعص لكعل عنصعر ويعتم كتابعة أكثعر معن نسعخة  البرنامج و مخرجه. ويوضعح فعي السعكربت الوقعت

ماا  يراعاى الساكربت وعناد كتاباة سكربت للبرنامج تسلم إلى مقدم البرنامج ومهندس الصوت والمخعرج.

  :يأتي

 يكتب السكربت على عدد من األوراق و يوضح في الصفحة األولى : -1

 اسم مقدم البرنامج و المخرج  -تاريخ إذاعة البرنامج   - اسم البرنامج   -اسم اإلذاعة 

، رقام المقطاعاألولعى  حقعليكتعب فعي ال لحقعولفي الصفحات األخرى تقسم كل صفحة إلعى ععدد معن ا -2

و  اسام القاائم باالمقطعالثانية يكتعب  الحقل وفي  .حيث يتم تقسيم البرنامج إلى عدد من المقاطع الصوتية

سيذيع كلمات المقطع من داخل األستوديو، و في حالة ما إذا كان هناك مقدمان أو أكثر للبرنامج، هو من 

الثالثععة توضععح  الحقععليسععتلم كععل مععنهم نسععخة مععن السععكربت موضععحا فيععه دوره و أدوار اآلخععرين. وفععي 

يهعا المقطوععة و تحدد ف و تحدد أمام كل مقطع أرقام الشرائط، النقالت الموسيقية المطلوبة في البرنامج

المااؤثرات الصااوتية أو الرابعععة توضععح  الحقععل فععي و الموسععيقية أو األغنيععة المطلوبععة لتنفيععذ البرنععامج.

العذي تسعتغرقه إذاععة كعل مقطعع الوقات الخامسعة يوضعح  الحقعلوفعي  المطلوبة في البرنعامج. التسجيالت

المععؤثرات و التسععجيالت صععوتي بمععا فيععه الكلمععات المسععجلة مععن األسععتوديو و الموسععيقى المصععاحبة و 

نحصعل علعى إجمعالي الوقعت العذي  الحقعل المطلوبة. و بتجميعع ععدد العدقائق المخصصعة لكعل مقطعع فعي 

 :(1-5) كما موضح في الجدول  يشغله البرنامج اإلذاعي.
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رقم 

 المقطع
القائم 

 بالمقطع
 الموسيقى

المؤثرات 

أو 

 التسجيالت
 مالحظات النص الوقت

 محمد 1
انة اسطو

 خلفية
- 

10 

 ثانية

إذاعة البرنامج العام تحييكم 

 وتقدم
 

  سهرات عراقية ثانية 3 - - منى 2

 محمد 3
اسطوانة 

26 
- 

15 

 ثانية

سهرات عراقية برنامج 

أسبوعي نصحبكم في  لواحدة 

من محافظات العراق لنتعرف 

معا على عادات وتقاليد 

 االحتفاالت الشعبية فيها.

 

  منى 4

  2شرط 

مع  لقاء

مدير 

الثقافة 

 في بابل

20 

 ثانية

في بداية زيارتنا لمحافظة بابل 

نستضيف األستاذ ..... مدير 

الثقافة في بابل ليحدثنا عن 

 الفن الشعبي في المحافظة.

 

 يوضح تقسيم الصفحة الداخلية من السكربت 1-5 جدول 

 كتابة النصوص اإلذاعية والتلفزيونية 5-7

التلفزيعوني ويشعتق  واإلنتعاج اً في عملية اإلنتعاج اإلذاععيهميمثل عنصراً م زيونفن الكتابة لإلذاعة والتلف

فن اإلعالم ولذلك يتطلب هذا الفن  وسماته من طبيعة الوسيلة اإلعالمية فهو جزء من هذا الفن خصائصه

 دراسة خصائص ومقومات الفن اإلعالمي مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً للقيام بدوره الوظيفي.

، ثم قلماً ويخط بيده فكرة على الورق من الكاتب إن يمسك ابة لإلذاعة والتلفزيون هي كل مادة تحتاجالكت

 أهدافها.  و أنواعها و يصوغها وفق أشكال البرامج

 اعة والتليفزيونالكاتب لإلذ 5-8

صراً رئيساً من عن بوصفهيعد كاتب اإلذاعة والتليفزيون الركيزة األساسية لفن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 

عناصر عملية اإلنتاج. وهو الشخص الذي يقوم بعملية الكتابة للنص اإلذاعي أو إعداد النص اإلذاعي أو 

، والكاتب اإلذاعي فنان متععدد ن أشكال الفنون اإلذاعيةالمحرر لألخبار أو الكاتب الدرامي أو أي شكل م

ي الكيفيعة التعي تظهعر بهعا الصعورة واللقطعات هع الكتاباة للتلفزياونو المواهب يتصعف بالخيعال واإلبعداع.

والمشاهد في قالب واضح يعالج جميع جوانب الفكرة أو الهدف المطلوب في فترة زمنية محددة وأسعاليب 

 .متنوعة وتختلف حسب طبيعة البرنامج التلفزيوني ونوعيته وإمكانياته

يكتعب مععادة إبداعيعة ويكعون هععو  الكاتعب صعفة تطلعق علععى األديعب أو الفنعان أو الصععحفي أو المفكعر العذي

المؤلف المبتكر للمادة والموضوع ومن ذلك كتابة القصص والروايات واألحاديث مثل السيناريست العذي 

( أي العنص المرئعي أو البرنعامج أو Scenarioبة العنص التلفزيعوني المععروف باسعم سعيناريو )ايقوم بكت

عبر المشاهد واللقطات. ومن الكتاب أيضاً كاتعب الحعوار  الفيلم أو التمثيلية ويتم ترجمته بوساطة الكاميرا

للقصة أو الموضوع اإلذاعي الذي يتحول إلى )مسامع صوتية( في الراديو وهي مثل )المشعاهد المرئيعة( 
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لية اإلذاعية والتلفزيونية يكون الحوار مكمعالً للصعورة والكاتعب الجيعد هعو العذي يفي التلفزيون، وفي التمث

 أهدافه وجمهوره ويختار األلفاظ والمفردات والجمل التي تناسب هذا الجمهور. يستطيع أن يحدد 

 مراحل كتابة النص اإلذاعي 5-9

، مع تى نصل إلى كتابة الحلقة للجمهورعند الشروع بكتابة أي برنامج إذاعي البد من المرور بمراحل ح

المراحعل يمكعن إيجازهعا فعي ضرورة اعتماد الترتيب وعدم تقديم خطعوة علعى أخعرى. هعذه الخطعوات أو 

 اآلتي:

الفكرة هي األساس الذي ترتكز عليه بقية المراحل وتأخذ منه مادتها. فهي تجيب عن السعؤال  الفكرة: -1

العام  ماذا أريد؟  أي أنها أول ترجمة  على الورق  لما يعدور فعي ذهعن الكاتعب. فعي الفكعرة يقعوم الكاتعب 

ا عن خمسة أسطر كحد أدنى ، وال تزيد ععن نصعف صعفحة كحعد بالتعريف بالبرنامج بحيث ال تقل مادته

 أقصى.

مععا الععذي أريععد أن أصععل إليععه مععن نتععائج بعععد إنتععاج البرنععامج وبثععه  األهااداف المرجااوة ماان البرنااامج: -2

 للجمهور.

معرفة من هو الجمهور الذي أريد أن يستمع إلى رسالتي اإلذاعية ويشارك في الجمهور واحتياجات :  -3

أيضا. فلم يعد الجمهور ذلك الوعاء المتلقي لكل ما يصله من اإلعالم ووسائله ، بل أصبح اليوم صياغتها 

شريكا في الرسالة ويجب التعامل معه على هذا األساس. عند تحديد الجمهور ال بد من معرفعة احتياجاتعه 

به بها والمفردات التي سواء اإلعالمية أو االجتماعية وكذلك معرفة ثقافته فهذا سيوضح اللغة التي سأخاط

 ستكون مفهومة ومقبولة لديه.

 تحديد مدة الحلقة الواحدة. ويفضل تحديد عدد الحلقات. مدة البرنامج: -4

هل سيكون البرنامج في األستوديو أو في الميدان؟ هل سيقدمه مذيع بمفرده أم أن فيه  شكل البرنامج: -5

 لذي بين الفقرات: موسيقى أم غناء أم فالشات؟ وهكذا.مقابالت؟ هل هو فقرة واحدة أو عدة فقرات؟ ما ا

 وهكذا. –رياضي  –سياحي  –اقتصادي  –اجتماعي  –هل هو سياسي : نوعية البرنامج -6

الدراما. باإلمكان  –التحليل  –التحقيق  –االستطالع  –الندوة  –اللقاء  –السرد القوالب المستخدمة:  -7

 لواحدة والبرنامج الواحد.استخدام أكثر من قالب في الحلقة ا

يمكن للمعد الرجوع إلى الكتب أو الدراسات أو األبحاث التي يعتقد أنها ستفيده في برنامجه  المراجع: -8

 وتغني مادته، وعليه أن يوضحها في التصور.

 وهي من اختصاصات لجنة التخطيط أو إدارة التنسيق. تحديد موعد البث:  -9

  

، وهي خطة ها في كتابة نص البرنامج اإلذاعين يمر بها المعد ويعتمد عليهذه المراحل أساسية يجب أ

 .واحدة لجميع حلقات البرنامج الواحد

 

    المحطة الراديوية الرقمية 5-10

تكنولوجيععا البععث اإلذاعععي الرقمععي هععي أحععد أشععكال التقععدم الععذي تشععهده اإلذاعععة اليععوم مععع ظهععور الراديععو 

سال عدة قنوات صوتية في حزمة صغيرة من الترددات وذلعك بضعغط ععدد تتيح هذه التقنية إر الرقمي إذ

معن خعالل تعوفير القنعوات فعي صعورة  Spectrum أكبر من القنعوات فعي كعل جعزء معن أجعزاء الطيعف 

)المشفر( في صورة موجعات يعتم بععدها فعك تلعك  مزالمررقمية ثم تنقل عدداً من تلك القنوات بهذا الشكل 

ف،مثال المستمع. بمعنى آخر إن هذه التكنولوجيا تشغل مساحة أصغر معن الطيعالرموز عند وصولها إلى 

في حين أن القنوات نفسعها فيمعا لعو تحولعت  MHz 9يمكن أن تشغل حوالي ة نجد أن سبع قنوات تناظري
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ومن أشكال التقدم الذي تشهده اإلذاعة أيضا راديو االنترنت ، MHz 1.5إلى البث الرقمي فإنها ستشغل 

 االنترنت.ت أعداد متزايدة من المحطات تبث برامجها بوساطة أصبح إذ

مزودة بمنظومات رقمية متكاملعة تعطعي  حديثة هي اإلذاعة التي تعمل بتجهيزات تقنية: اإلذاعة الرقمية 

و تقعديم خيعارات جديعدة تفاعليعة معع المسعتمعين بمعا تتيحعه معن   إمكانية كبيرة في تحسعين جعودة الصعوت

 خدمات إضافية. 

  مبدأ البث اإلذاعي الرقمي 5-11

يتألف نظام البث اإلذاعي الرقمي من سلسلة من األعمال تبدأ من محطة البث وتنتهي عند أجهزة 

االستالم. إذ يتم في هذا النظام تضخيم اإلشارات الصوتية الصادرة عن المايكروفونات أو أجهزة قراءة 

ث ) المتميز بصفاته الرقمية المتكاملة ( ، ثم ُتنقل األسطوانات أو األقراص المدمجة داخل أستوديو الب

يقوم بتعديل الموجة اإلذاعية الحاملة التي يبثها هوائي   اإلشارات إلى جهاز اإلرسال الرقمي الذي

اإلرسال ثم تنتشر هذه الموجة الحاملة للمعلومات في الفضاء ويلتقط جهاز الراديو الرقمي المجهز 

مكبر  ة ومن ثم يستخلص اإلشارة المفيدة من الموجة الحاملة ويوصلها إلىبهوائي استقبال تلك الموج

أو عن طريق صطناعي . ويمكن أيضا أن تنتشر الموجة الحاملة للمعلومات عن طريق القمر اال الصوت

 . (6 - 5االنترنت. الحظ الشكل )

 
 نشر الموجة الحاملة للمعلومات في اإلذاعة الرقمية  6 - 5الشكل 

 

  مزايا البث اإلذاعي الرقمي 5-12

يوفر البث اإلذاعي الرقمي إرساالً صوتياً فائق النقاوة يماثل نقاوة الصوت في األقراص المدمجة مع  -1

 .تحرره من المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على البث التقليدي

 .متخصصةعدد أكبر من المحطات مع توفير خيارات أكبر للمستمعين من القنوات ال -2

إمكانية استقبال البيانات على شاشات الراديو الرقمي وبث المعلومات الرقمية عن حالة المرور  -3

وإمكانات التسوق على الخطوط اإللكترونية مثال إذ يتم تزويد بعض أجهزة االستقبال بأزرار خاصة 

تبط جهاز الراديو بهاتف ينفذ إلتمام عملية الشراء عند الرغبة في اقتناء أي سلعة تعلن عنها المحطة وير

 .عملية االتصال لشراء السلعة

 

 أنظمة البث اإلذاعية الرقمية 5-13

سواء كان  CDالحديثة على توفير بث إذاعي بجودة تضاهي جودة األقراص المدمجة  األنظمةتتجه 

وفي معالجة  جهاز االلتقاط ثابتاً أو محموالً. وقد سمحت التطورات التقنية في الترميز وفي التعديل

 اإلشارة الرقمية بتحقيق أنظمة بث صوتية رقمية سواء كانت أرضية أو فضائية. ومن هذه األنظمة : 
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 : DAB(  roadcastingBudio Aigital D(  نظام البث السمعي الرقمي ـ 1

تختلف إشارة البث السمعي الرقمي عن إشارتي كل من تضمين االتساع وتضمين التردد. ففي البث 

ذاعي التقليدي أو القياسي، تحمَّل كل خدمة إذاعية على الترددات الخاصة بها. أما في البث السمعي اإل

 لحمل عدد من الخدمات.  المضاعفالرقمي فتستخدم كتلة واحدة من الترددات تسمى 

 يعمل البث  السمعي الرقمي بالجمع بين تقنيَتين: 

استخراجاً دقيقعاً للصعوت دون ويتيح هذا رة التقليدية  : هي تسجيل الصوت رقمياً عوضاً عن اإلشااألولى

 فقدان وجودة النوعية.  

بحيعث كعان  الراديعوي: هي ضغط البيانات. إذ كان ترقيم الصوت يتطلب نطاقاً واسعاً من الطيف  الثانية

التعي  . ولكن التقدم التقني أدى إلى تطوير نظعام يجعدد فقعط أجعزاء اإلشعارة البث بهذه الطريقة غير عملي

وقد أتاح هذا التخلص من المعلومات غيعر الضعرورية ، والعذي أدى بعدوره تعرضت للتغيير بعد إرسالها 

 .إلى تقليل كمية المعلومات الرقمية المطلوبة للبث

يوفر بثاً رقمياً متعدد الخدمات عالي الجودة مصمم للعمل في   (DAB)نظام البث السمعي الرقمي

النظام فضال عن البرامج الصوتية وإمكانية التشفير، خدمات تفاعلية وتبادلية ترددي. ويقدم هذا  نطاق أي

ويضمن البث السمعي الرقمي إمكانية االستقبال الجيد لإلشارات في كل المناطق بما في ذلك للمعطيات. 

 شكل ال المناطق المعرضة للتداخل مثل المدن ذات األبنية العالية وأنفاق الطرق والسكك الحديدية. الحظ

(5 -7  .) 

     (DAB+/DAB Surround) : نظام البث الرقمي السمعي المعدل -2

كفعاءة عاليعة تخعص  ويضعيف المزيد معن البعرامج ذات الجعودة العاليعة لمسعتمعي اإلذاععة يوفر هذا النظام

البعث السعمعي  نظعام لتطعوير وضعع. وقعد  DAB نطاق الترددات الذي أصعبح أوسعع بالمقارنعة معع نظعام

   . العالي الكفاءة MPEG-4باستعمال معيار  DAB ي العاديالرقم

 
 نظام البث الرقمي السمعي   7 – 5الشكل  

 : Digital Multimedia Broadcasting ( DMB)  نظام البث الرقمي المتعدد الوسائط ـ 3

للصوت  يتميز زيادة على النوعية الرقمية،   (DAB)هو النسخة المطورة لنظام البث الصوتي الرقمي

الستيريو، بإمكانية االستفادة من المعطيات المتعددة الوسائط مثل الصور والفيديو وغيرها والتفاعل 

 (.  8 – 5الشكل ) الحظ .في البث التناظري  ( FM)المباشر مع البرامج اإلذاعية. هذا النظام يعوض

 

 
 Radio-DMB(   8 - 5الشكل ) 
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يمكن لهذا النظام من بعث  : (  Digital Radio Mondiale)(  DRMاإلذاعة الرقمية العالمية ) -4

 . MHz 30 ( وهي أقل منAM)إشارات رقمية على مجال الذبذبات المستعمل حاليا في 

مع  MHz 174 يعطي نطاق ترددات يصل إلى: (+DRM)  نظام اإلذاعة الرقمية العالمية المعدل  -5

 (.  9 – 5) الشكل الحظ مضمون الصوتي.االستفادة من معطيات متعددة الوسائط المصاحبة لل

 
 +DRM  والمعدل    DRMاإلذاعة الرقمية العالمية   9- 5  الشكل

 

 ؟متى تصبح اإلذاعة رقمية 5-14

تصععبح اإلذاعععة رقميععة متععى تععوفرت كععل الشععروط المطلوبععة للجععودة الصععوتية العاليععة و النوعيععة الرقميععة  

 نتاج إلى البث ثم االستقبال وهذه المراحل هي:لجميع اإلشارات الصوتية في جميع مراحل اإل

خالل هذه المرحلة تتم عملية معالجة الصعوت فنيعا معن التضعخيم إلعى التصعفية  : مرحلة إنتاج الصوت -أ

   Hz20 مرورا بالمونتاج والمزج وفي كامل مراحل هذه العمليات التي تتميز بنطاق ترددي منخفض بين

 ائما في شكل رقمي بصفة متواصلة .تكون اإلشارة الصوتية د KHz20و 

خالل هذه المرحلعة تعتم تهيئعة الصعوت لجعلعه يترافعق معع إشعارات مرتفععة  : مرحلة البث و اإلرسال -ب

الترددات التي تقوم بحمل اإلشارات الصوتية إلى ابعد مدى باستعمال إحدى تقنيعات أنظمعة البعث الرقميعة 

 السابقة الذكر.

هي المرحلة التي يصل فيها الصوت اإلذاعي إلى جهاز االستقبال الرقمعي  :  مرحلة التقاط الصوت -جـ 

 إذ يستفيد المتقبل من كل المعطيات التي يمكن التقاطها مع اإلشارة الصوتية. 

  راديو اإلنترنت 5-15

يعد راديو اإلنترنت أحد المظاهر اإلعالمية الجديدة التي تستخدم شبكات االتصاالت الحاسوبية وشبكات 

إلنترنت بوصفها وسطاً لبث  أصواتها وصوال إلى الماليين من الناس. وتزداد شعبية هذا الراديو مع ا

إمكان الوصول إلى اإلنترنت بوساطة الشبكات الالسلكية من جهة ومن جهة أخرى لم تعد الحواسيب 

ى محطات ضرورية لسماع هذا الراديو إذ تتوفر أجهزة قادرة على االتصال باإلنترنت والوصول إل

 الراديو هذه.

التعععي تسعععتخدم صعععيغة ضعععغط عاليعععة  Streaming يسعععتخدم راديعععو اإلنترنعععت طريقعععة البعععث المتعععدفق

وهعو  iPod المصطلح مشتق من الكلمتعين اهذ  PodCasting تقنية كما ُتستخدم . MP3مثل  للصوت

 البععث. ( وتعنععي broadcasting) وكلمععة  ىلتشععغيل ملفععات الصععوت والموسععيق Apple جهععاز شععركة

ترسل ف التي تستخدم أيضاً في الخدمات اإلخبارية، RSS بتقنية تجميع المحتوى وتقترن تقنية البث الثابت

تنبيهات إلى المشتركين تتضمن ارتباطات لملفات الصوت والصورة والفيديو التي تعم نشعرها علعى موقعع 

  البث أو استقباله.

وساطة اإلنترنت ، وما يساعد على زيادة أععداد تلعك أعداد متزايدة من المحطات أصبحت تبث برامجها ب

 ةتحتوى على قدرات ذاتيع (Browsers) المحطات هو أن معظم اإلصدارات الحديثة من برامج التصفح
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  ( Radio Card )لالسعتماع للراديعو ، كمعا أن أجهعزة الحاسعوب أصعبحت تحتعوي علعى بطاقعة راديعو

 داخلية. 

يجعل جهاز الحاسوب يحل محل جهاز الراديو التقليدي فعي االسعتماع  إن االنتشار الكبير لإلنترنت سوف

 وتوجد طريقتان لالستماع إلى راديو اإلنترنت:إلى الموسيقى واألخبار. 

ثم يقوم المستمع بتحميل هذه الملفات وتخزينها  تقوم المحطة بوضع ملفات الصوت على موقعها .1

 ثم يقوم باالستماع إليها. على حاسوبه

ويبقى للمستمع استقبال هذا البث  طة بعملية بث مباشر ومستمر للمحتوى الصوتيتقوم المح .2

 واالستماع إليه كما يستمع ألي محطة إذاعية عادية. باستخدام برنامج خاص

 

 العديد من الفوائد التي تميز راديو اإلنترنت عن الراديو العادي، نذكر منها : هناك: فوائد راديو اإلنترنت

من الممكن االستماع إلى البث اإلذاعي عبر اإلنترنت  إذ ديو اإلنترنت بالحدود الجغرافية. ال يتقيد را1

 من أي مكان في العالم.

يمكن مصاحبة البث اإلذاعي عبر اإلنترنت بالصور  إذ . ال يقتصر راديو اإلنترنت على الصوت فقط2

 . والرسوم والنصوص وغرف المحادثة ولوحات الرسائل

 مليات التدريب والتعليم.. يمكن إجراء ع3

 . تكلفة البث اإلذاعي على اإلنترنت أقل بكثير من تكلفة البث اإلذاعي الراديوي العادي.4

 منتهى الكفاءة.ب أكثر من شخصين إلدارتها وتشغيلها إلى . فريق العمل للمحطة ال يحتاج5

 ب شخصي بسيط.و. يمكن إنشاء المحطة في المنازل عبر حاس6

 

RSS 5-16 ةخدم  

وهعي خدمعة إخباريعة مجانيعة  Rich Site Summary ( ملخص مكثف للموقع)  RSSيعني مصطلح 

هذه الخدمة تمكننا من الحصول على آخر األخبار فور ورودها .يتم احتساب أي رسوم على استخدامها ال

 فإن خدمعةعلى المواقع للمشتركين بهذه الخدمة. فبدالً من تصفح المواقع والبحث عن المواضيع الجديدة 

RSS  تخطرنععا بمععا يسععتجد مععن أخبععار ومواضعيع علععى تلععك المواقععع فععور نشععرها. وبالتععالي تتععيح الخدمععة

لمنتجي األخبار إيصال أخبارهم مباشرة إلى المتلقعي دون الحاجعة إلعى زيعارة معواقعهم. وتشعتمل األخبعار 

ووصعلة أو رابعط   ر،المتلقاة بهذه الطريقة في أبسعط صعورها علعى عنعوان الخبعر، ومختصعر لعنص الخبع

 للنص الكامل للخبر على موقع منتج الخبر. 

 

  مفهوم اإلنتاج التلفزيوني 5-17

هععععععو مجموعععععععة الخطععععععوات التخطيطيععععععة 

فععي نهايعععة والتنفيذيععة المختلفعععة التععي تعععؤدي 

إلععععى تحويععععل الفكععععرة إلععععى برنععععامج  األمععععر

، وبناء على هذا المفهعوم تلفزيوني يمكن بثه

من معظعععم تكمعععن أهميتعععه فعععي كونعععه يتضععع

الخطععوات المؤديععة إلععى عمععل البرنععامج التلفزيععوني، وتحقيععق الهععدف منععه مععن خععالل تحديععد احتياجععات 

الجمهور، وإعداد الفكرة ، وتحديد الهدف من البرنامج والجمهعور المسعتهدف، وتحديعد القالعب التلفزيعوني 
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اجح بوجود إنتاج تلفزيعوني المناسب، ومن ثم اإلخراج وتقييم العمل. وعلى ضوء ذلك ارتبط البرنامج الن

 متميز وكذلك ضعف البرنامج هو نتيجة طبيعية لضعف اإلنتاج. 

  أهمية اإلنتاج التلفزيوني 5-18

تعمل الكثير من المؤسسات والهيئات والمراكعز اإلعالميعة فعي إنجعاح منتجهعا التلفزيعوني علعى االسعتعانة 

ستهدف وتقديم الدعم البشري والمالي والتقني له بكوادر إنتاجية قادرة على إيصال رسالتها لجمهورها الم

 لتحقيق أهداف يمكن تلخيصها في اآلتي:

يعد التلفزيون من أهم وسائل اإلعالم المختلفة التي تعؤدي دوراً مهمعا  :بناء الصورة الذهنية الجيدة -اوال

عناصعر الصعوت في بناء الصورة الذهنية الجيدة لدى الجماهير ععن أي مؤسسعة إعالميعة العتمعاده علعى 

والصورة والحركة وغيرها معن العناصعر المعؤثرة، لعذلك فعان االهتمعام باإلنتعاج  يععد معن أهعم الخطعوات 

 للوصول إلى برنامج يمتلك عناصر التأثير وتشكيل الصورة الذهنية المراد توصيلها.  

وسيلة مهمة لتفعيل دور اإلنتاج التلفزيوني : في التعليم والتدريب تفعيل دور المؤسسات اإلعالمية -ثانيا

المؤسسات اإلعالميعة  فعي التعلعيم والتعدريب فعي المجتمعع وذلعك بفضعل معا تحويعه المعادة التلفزيونيعة معن 

 العديد من المميزات ومنها: 

 المادة التلفزيونية تصلح لتقديم جميع مواضيع التعليم. -1

 ن طبيعية مصحوبة بالصوت الحقيقي.أكثر الوسائل تمثيالً للواقع بما تقدمه من مادة مصورة بألوا -2

 استخدام مختلف الوسائل التعليمية من رسوم وصور وسمعيات وشرائح في البرنامج الواحد.  -3

 استخدام أكثر من طريقة من طرق التعليم في البرنامج الواحد. -4

 زمني والمكاني.البعدين ال ةتسهل عملية التعليم وتقلل التكلفة بجلب العالم إلى غرفة الصف متجاوز -5

 التغلب على النقص في الكفاءات الفنية عند المدرسين والنقص في المواد التعليمية والمختبرات . -6

 إمكانية التحكم في وقت البث وإمكانية إعادة اللقطات المطلوبة. -7

ار الثقافي في اإلنتاج التلفزيوني يقوم بدور أساسي في عملية االنتشاإلسهام في التثقيف والتوجي :  -ثالثا

المجتمع من خالل ما يقدمه من مادة تؤدي إلى نقل العناصر الثقافية من ثقافة إلى أخرى مما يساعد على 

 بصفة عامة.اإلنسانية تقدم الحضارة 

التوثيق اإلعالمي له أهمية في حفعظ المعلومعات واألنشعطة   التوثيق اإلعالمي لألنشطة المختلفة: -رابعا

من وسائل نقل ودراسة المعلومات وتقييم األداء وقد برزت أهميته في العمل بسعبب  المتنوعة وهو وسيلة

التوسع والتنوع الكبير لألنشطة ، وبمعا أن التلفزيعون  يملعك معن خعالل الصعوت والصعورة إمكانعات غيعر 

متناهيعة إذ يقعدم لنععا صعورة أقعرب للواقععع معن أيعة وسععيلة أخعرى جعلعه أكثععر تلعك الوسعائل أهميععة فعي هععذا 

 لجانب.ا

  مراحل اإلنتاج التلفزيوني 5-19

يخضع إلدارة عامة تقوم بدراسة فكعرة البرنعامج وتععديلها ) تضعيف أو تحعذف منهعا ( اإلنتاج التلفزيوني 

إنتععاج البععرامج ووعنععدما تلقععى الفكععرة القبععول يبععدأ التخطععيط إلنتاجهععا وتعععد لهععا التكععاليف الماليععة الالزمععة. 

يعد أسعاس نجعاح أي عمعل فنعي وأن  الذيTeamwork الفريقالعمل بروح قائم على مفهوم التلفزيونية 

  أي عرقلة من أحد أعضاء الفريق سيعيق مراحل اإلنتاج التي تربط كل مرحلة باألخرى.
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  :وتتلخص مراحل اإلنتاج التلفزيوني في ايتي

 

 

 

 Pre-Productionمرحلة ما قبل اإلنتاج  :المرحلة األولى

ة من أهم المراحل التي يمر بها العمل التلفزيوني وتشمل عملية انطالق الفكرة وصياغتها تعد هذه المرحل

في مقترح مكتوب كمشروع أولي. وهي فترة اإلعداد والتحضير لإلنتعاج ومعاينعة المواقعع وتتضعمن هعذه 

   :المرحلة الخطوات اآلتية

  : . تحديد الموضوع والفكرة1

ذها للبرنامج ومدى استجابة المشاهدين لها معن خعالل تقريعر يعتم إععداده يتم دراسة الفكرة المطلوب تنفي -

 في هذا الشأن.

 .، بسيطة غير معقدة ، واقعية ، تراعي قيم المجتمع وتخدم الهدف جديدةالفكرة أن تكون  -

 .تخضع الفكرة للتعديل والترتيب وتنظيم تسلسل محتوياتها وتحدد أهدافها -

ر عن األساليب ا -  لممكنة لتحقيق هذه الفكرة واإلمكانات المادية والبشرية النجازها.   وضع تصو 

 اجتماع المنتج مع فريق العمل لمناقشة الفكرة.  -

 تخطيط شامل للعمل وتوزيع المهام حسب التخصص.   -

يشعععمل البحعععث المعلومعععاتي )معععادة نظريعععة حعععول  :إجاااراء البحاااث المناساااب فاااي الموضاااوع والفكااارة -2

ث الميععداني ) تحديععد الشخصععيات ، تحديععد أمععاكن التصععوير ، تحديععد زوايععا وحركععات الموضععوع ( والبحعع

 .محور مهني ( ،مجتمعي الكاميرا، أماكن المقابالت( والبحث في الشخصية )محور 

االطالع على نتعائج البحعث وترتيبهعا علعى شعكل محعاور وتحويلهعا إلعى نعص تلفزيعوني : نتائج البحث -3

 . مناسب من الناحية الزمنية

 :وتتضمن اآلتي : اإلنتاج خطة وضع -4

 اسم البرنامج. -

 موضوع البرنامج أو الحلقة. -

 تاريخ وزمن العرض.  -

 .) مواعيد التصوير )خطة التصوير منذ البداية حتى النهاية -

 .أوقات التصوير المناسبة -

 . اعتماد فريق العمل )فريق اإلنتاج( التلفزيوني المطلوب -

   )الشكل اإلنتاجي(.  الفني تحديد القالب -

 .أسلوب المعالجة مع وضع جزء من السيناريو المبدئي لتوضيحه -

 للتسجيل الخارجي.المطلوبة التصريحات  -
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 المقابالت والضيوف في األستوديو أو عبر الهاتف أو مباشر. -

  .األجهزة واألدوات المطلوبة لإلنتاج -

 . إليها ستوديو( وكيفية الوصولأم األ خارجي) والتصوير التسجيلمكان  -

 وضع الميزانية النهائية للبرنامج : وهي ميزانية افتراضية ) لبرنامج تلفزيوني (  أو  )فيلم وثائقي(. -

كأننعا نعراه علعى الشاشعة  وفيه يتم التخيل الكامل لشكل البرنعامج مكتوبعاً علعى العورق  كتابة السيناريو -5

والمعععؤثرات الصعععوتية  مكعععان التصعععويروطلوبعععة والعععديكورات الم ويشعععمل:  العععنص والصعععوت والصعععورة

 والمشهد. واالنتقالة

   )مرحلة إنجاز العمل الفني (  Production مرحلة اإلنتاج المرحلة الثانية:

يقصد بهعا البعدء فعي عمليعة اإلنتعاج معن حيعث التصعوير وتسعجيل الصعوت والمونتعاج وهعي أكثعر مراحعل 

وتشامل فيذ الفعلي ومنها يبدأ العمل الفنعي فعي الخعروج إلعى حيعز الوجعود. اإلنتاج أهمية كونها مرحلة التن

  :هذه المرحلة على الخطوات ايتية

  .إعداد الموقع والديكور وتحديد كوادر التصوير -1

 تصميم وتنفيذ اإلضاءة التي تسهم في بناء المشهد ، وإثراء لغة البرنامج ، وتحقيق أهدافه. -2

 .حسب نتائج البحث ويكون أما ميدانياً أو في األستوديو أو التسجيل رتنفيذ عملية التصوي -3

وضع السيناريو النهائي ) التنفيعذي ( : يتضعمن نعوع اللقطعة ، حجعم اللقطعة ، زاويعة التصعوير، زمعن  -4

 التصوير ، كيفية االنتقال من لقطة إلى أخرى، حركة الكاميرا ، رسوم توضيحية لكل لقطة .

 العمل .  ت وتنفيذإجراء البروفا  -5

 .مؤجلمونتاج فوري أثناء التصوير ومونتاج الحق ويكون على مرحلتين :  المونتاج -6

   Post- Production المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد اإلنتاج

في هذه المرحلة تتم عملية المشاهدة والتقييم وقد يكتفي فريق العمل بعناصره األساسية أو يسعتأنس بع راء 

أو متخصصين وذلك عندما يعتم اختبعار معدى فاعليعة العمعل الفنعي وقدرتعه علعى التعأثير معن خعالل خبراء 

إجراء مشاهدة تجريبية على عينعة معن الجمهعور المسعتهدف بهعذه المعادة اإلعالميعة علعى أن تعتم المرحلعة 

فعي هعذه المرحلعة األخيرة بإجراء بعض التعديالت في المونتاج بناًء على النتائج التي تم التوصل إليهعا. و

 :تجري العمليات اآلتية

 .. تصنيف اللقطات المصورة وفهرستها واالختيار من بينها1

 .. تنفيذ المونتاج وذلك بجمع اللقطات المطلوبة في سياق متتابع حسب السيناريو2

 . تسجيل المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية ومزج الصوت.3

 .تنظيم العروض والبث .4

 .ة واإلعالنالدعاي .5

 .التسويق .6

 عناصر اإلنتاج التلفزيوني 5-20

يعد التلفزيعون إذاععة مسعموعة مرئيعة فعي آن واحعد ويشعكل الصعوت والصعورة العنصعرين الرئيسعين فعي 

اإلنتاج اإلذاعي إذ ينطبق معا قلنعاه فعي هعذا الصعدد  برامجه ومواده ، وهنا ال نكرر ما ذكرناه من عناصر

خالل التلفزيون إال أن استخدام الصورة المتحركة في المقعام األول تجععل معن  على المادة المعروضة من

الحظ الشكل المهم اإلقالل من الكالم ألن الصورة تغني عن جانب كبير من المادة المقروءة أو المنطوقة. 

(5 -  10.) 
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 التلفزيونياإلنتاج عناصر    18 - 5  شكلال

  العناصر ايتية تتكون من التلفزيونيوعملية اإلنتاج 

يعد العنصر البشري عامالً مهماً في اإلنتاج التلفزيوني وتتأكد هذه األهمية من  . العناصر البشـرية:1

في البرنامج  Teamwork Productionخالل ما يعرف بفريق اإلنتاج التلفزيوني أو فريق العمل 

لى االنسجام بين الفريق الواحد على التلفزيوني الذي يشترط في نجاحه تحقيقه ألسلوب تكاملي يعتمد ع

به يختلف عن غيره فعملية اإلنتاج كلبنات البناء يجب أن تكون  امناط االرغم من أن لكل فرد دور

 الرئيسة اآلتية :  متوافقة ومتوازنة ، ويتكون فريق اإلنتاج التلفزيوني من العناصر

 .(Director)المخرج  -

  (Script writer).  المعد وكاتب السيناريو -

 (.Production manager)مدير اإلنتاج  -

 (.Camera man)المصور  -

 (.Sound engineer)مهندس الصوت  -

 (.Lighting engineer)مهندس اإلضاءة  -

 (.Editor)فني المونتاج  -

 (.Decoration Engineer)مهندس الديكور  -

  (.     Make up specialist)أخصائي مكياج  -

مات أكثر تفصيالً تبعاً لطبيعة وحجم اإلنتاج ، فقد يتبع مدير اإلنتاج عدد وقد تتفرع هذه الوظائف إلى مه

من المساعدين، وللمخرج أيضاً مساعد أول وثان وغيرها من التقسيمات التي تصب في صالح إنجاح 

 العمل التلفزيوني. ويشترط في كل مهنة إدراك الفني للدور الخاص به وإلمامه التام بمهنته .

تعد التقنية ) التجهيزات التلفزيونية ( من العناصر المهمة في اإلنتاج ويجب على  تقنيـة:. العناصر ال2

فريق العمل اإللمام بهذه التقنية وتطوير مهارات العاملين المتخصصين بشكل مستمر من أجل استخدامها 

 على الوجه المطلوب ، ويمكن تقسيم العناصر التقنيـة على نحو مختصر كاآلتي :

العنصر األساسي ألي عمل تلفزيوني، فتحرص  كاميرا التصوير التلفزيوني تعدميرات وملحقاتها: أ. الكا

الجهة المعنية باإلنتاج على التزود بأفضل أنواعها ، ويتبع الكاميرا ملحقعات أخعرى تمثعل عنصعر أساسعياً 

كروفونعات يحوامعل والمافي اكتمال عملها مثل العدسات بأنواعها، كما أنها تحتاج إلى أنواع مختلفة من ال

 سواء المعلق منها أو العادي أو )الالقط (، وتعمل هذه األنواع أما عبر التوصيالت السلكية أو الالسلكية.

من داخل األسعتوديو أو صعورة حيعة )منقولعة( معن  (Live) كاميرا التلفزيون قد تنقل صورة حية مباشرة

د تسعععتخدم وحعععدات المعععايكروويف أو األقمعععار خعععارج األسعععتوديو باسعععتخدام وحعععدات النقعععل الخعععارجي وقععع

 .االصطناعية أو األجهزة الحديثة المتنقلة لنقل الصورة التلفزيونية
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اإلضاءة عنصر مهم في عملية اإلنتاج التلفزيوني وهي التي تعتمد عليها : ب. اإلضاءة والمرشحات

زيعها بشكل مناسب مع جودة الصورة التلفزيونية ولهذا من الضروري توفير اإلضاءة الالزمة وتو

من حيث األلوان ، وتتنوع اإلضاءة وفقاً للحاجات فهناك اإلضاءة  مراعاة األجسام المراد تصويرها

إلعطاء تأثير   Filtersالخارجية واإلضاءة الداخلية لألستوديو، وتستخدم أيضا مرشحات اإلضاءة

المطلوبة ألن سوء اإلضاءة قد يفسد  معين. ويجب أن تتفق شدة اإلضاءة ونوعيتها مع اللقطات والمشاهد

    .المشاهد واللقطات

يمثل الخط المتوازي مع الصورة التلفزيوني ألنه في اإلنتاج  الصوت هو العنصر الحيوي :الصــوت -ج

الجزء المسموع من البرنامج ويقوم بإعطاء  ألنهويعد عنصرا رئيسا في بناء االستمرارية البصرية 

على تحديد وقت الحدث ومكانه لذا كانت العناية به محل اهتمام فريق اإلنتاج إذ معلومات محددة ويساعد 

يتم تزويد مراكز اإلنتاج بالتجهيزات الالزمة لها مثل مازج الصوت والسماعات ومضخمات الصوت 

 المتوافقة مع طبيعة تجهيز األستوديو.  

وني التي تسبق عملية تقييم العمل ، إذ يسهم هو المرحلة الحاسمة في عملية اإلنتاج التلفزي :المونتــاج -د

بشكل فاعل في تقديم المادة التلفزيونية في صورتها النهائية وتمثل هذه المرحلة المحطة الشاملة التي 

 تلتقي فيها منتجات العناصر األخرى ليتم بعد ذلك عمل التوليفة المناسبة لها.

للتصوير داخل األستوديو ويتكون من مساحة معزولة  هو المكان المعد هـ. مسرح التصوير )البــالتوه(:

ومعزودة بكعل معا يلعزم التصعوير وشعبكة إضعاءة ، ويلحعق بعه غرفعة العتحكم ، وور   خارجالصوتيا عن 

الديكور وغرفة الماكياج ، ويراعى في تصميم البالتعوه أن يكعون ذا مسعاحة تتناسعب معع طبيععة األعمعال 

( أو برامج حوارية أو إخبارية ) تتطلب مساحة تتطلب مساحة واسعةسواء أعمال درامية )التي  المقدمة 

 أقل(. 

 عربة(، والCraneوتشمل أنواع عديدة من المعدات مثل الرافعة ) ز. المعدات والمستلزمات األخرى:

(Dolly ، وهو شبيه بسكة الحديد يتحرك المصور عليها إلعطاء إيحاء معين في عملية التصوير )

الذي يثبته المصور على جسمه ليسهل حركة الكاميرا، كما يوجد  Steady camتزاز وجهاز مانع االه

 هناك اإلكسسوارات والمالبس وغيرها من العناصر التي تساعد على تنفيذ العملية اإلنتاجية. 

يتطلب العمل التلفزيوني تكاليف مالية باهظة ويعود ذلك لطبيعة عناصره  . العناصر المالية واإلدارية:3

ثرة خطوات مراحله، لذا عمدت كثير من المؤسسات الخاصة باإلنتاج إلى توفير طاقم إنتاجي وك

مخصص للمسائل المالية والمصروفات على تلك األعمال، ويتم ذلك عبر وضع ميزانية للبرنامج ببنود 

الت ، وغيرها مثل : استئجار المعدات ، أجور الفنانين، مكافأة العاملين ، إيجار المواقع ، السفر والتنق

 لها.  ترصد ليتم صرفها وفقاً لما هو مرسوم التيمن البنود 

  اإلعداد اإلذاعي والتلفزيوني 5-21

اإلعداد اإلذاعي والتلفزيوني له أهمية خاصة كونه الخطوة األولى التي يبدأ منها البنعاء للمعادة المسعموعة 

ليهعا فيمعا بععد كعل التصعورات الخاصعة لخعروج أو المرئية ويعد الشكل األساسي لتلك المادة التي تنبنعي ع

المادة اإلذاعية أو التلفزيونية للنور ، فأي عمل يبدأ بمعد البرنامج الذي تتوافر فيه مجموعة معن الصعفات 

تميزه عن غيره معن زمعالء المهنعة العذين يتكعاملون مععه إلخعراج العمعل بشعكله النهعائي أمعام المسعتمع أو 

 المشاهد. 
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 اإلذاعي: اإلعداد أوال

اإلعداد اإلذاعي تخصص قائم بذاته ألن المعد اإلذاعي يحاول قدر المستطاع عبر الكتابة التي يتلقاها 

المستمع صوتا أن يستعيض عن الشرح بالكلمات ويجعل المتلقي يتخيل الصورة دون أن يراها. ويعتمد 

اإلذاعي بمساحات تستوعب ، ويقوم المعد بكتابة  النص على المؤثرات والموسيقىاإلعداد اإلذاعي 

  المقدرات الصوتية للمقدم وذلك عبر الوقفات القصيرة المتقطعة التي ال تؤثر على تكامل سالسة النص.

ونوع البرنامج  الهدف من الموضوع لإلعداد اإلذاعي مهارات و فنون والبد للمعد اإلذاعي من تحديد

ا البرنامج حتى يتمكن من انتقاء المفردات المناسبة به والفترة الزمنية التي يبث فيهوالجمهور المستهدف 

والشد في المادة المعدة إذاعيا من أهم األدوات التي يجب  .التي ال تزعج أذن المستمع أو تشتت انتباهه

على المعد االستعانة بها ففي التلفزيون قد تغطى الصورة بعض عيوب النص وقد يلجأ المخرج 

عية مادة سمعية بالدرجة األولى لذلك تبقى الكتابة إليها أشبه بما يسمى  ) للمؤثرات غير أن المادة اإلذا

إن النص اإلذاعي يجب أن يكون موجزا دقيق التوصيل و .االختصار الموجز ( الذي يشرح كامل المعنى

 في عباراته وأسلوب طرحه على مختلف أنماط المستمعين . اللمعلومة بشكل غير مباشر وواضح

  د التلفزيوني: اإلعداثانيا 

( علعى المعالجعة الفنيعة لعنص معن وتطلق كلمعة )إععداداإلعداد من الوظائف المهمة ألي برنامج تلفزيوني 

وإعداد البعرامج هعو  .إعالمية يمكن تقديمه بطريقة مناسبة تالءم طبيعة التلفزيون كوسيلة النصوص حتى

قععديم ، التصععوير، الععديكور، اإلخععراج، األسععاس الععذي تبنععى عليععه بقيععة العناصععر فععي التلفزيععون وهععي ) الت

ويمتعاز اإلععداد التلفزيعوني ععن  المونتاج( وهذه العناصعر تحعول معا كتعب علعى العورق إلعى واقعع مرئعي.

اإلعداد اإلذاعي بتركيزه على الصورة بجانب الكالم فالصورة عامل أساسي في توصيل المعلومة المراد 

لى مخاطبة األذن ألن المعد التلفزيوني يركز على األذن توصيلها وهو عكس المعد اإلذاعي الذي يركز ع

وعلى الكاتب أن يوضح في النص الذي والعين معا ويركز مهاراته على التوازن بين الصورة والصوت. 

يكتبه كتعليمات مكونات الصورة وزوايا التصوير واألضواء والمالبس والماكياج وحركعات الشخصعيات 

ومكوناتععه والتعبيععر عنععه فععي الععنص مععع تفهععم األساسععيات التقنيععة  فضععال عععن اسععتخدام عناصععر الصععوت

للتلفزيون وأجهزة اإلنتاج من كاميرات وغرفة مراقبة وتحكم وكيفية تنفيعذ اإلنتعاج وهعل سعيتم تسعجيله أو 

     .عرضه مباشرة ، كل هذه المقومات تشكل فن اإلعداد التلفزيوني

  معد البرامج التلفزيونية 5-22

وتعععد متابعععة وسععائل اإلعععالم وقععراءة الكتععب  .بإعععداد العمععل التلفزيععوني خص الععذي يقععومالمعععد هععو الشعع

أفكار جيدة للمعد. ومن خالل معايشته للواقع المحعيط بعه وإحساسعه بمشعكالته  روافد مهمة لخلق  المختلفة

ب قبل أن يبدأ وعلى الكاتواهتماماته يستطيع أن يجسد األفكار التي تتناسب مع سياق البرنامج الذي يعد.  

كتابتعه أن يفكععر أوال فععي كيفيععة ظهعور مععا يكتبععه علععى الشاشععة وعلعى معععد البععرامج أن يسععتوعب مقومععات 

ألن هععذه العناصععر هععي مفععردات لغععة  ، صععياغة الرسععالة التلفزيونيععة وكيفيععة اسععتخدام كععل عنصععر فيهععا

 مشاهد. التلفزيون التي يعبر من خاللها عن أفكاره ومعلوماته وما يريد توصيله لل

 :أساسية وهي عملية إعداد البرنامج بخمس مراحل تمر :مراحل إعداد البرنامج التلفزيوني 5-23

الفكععرة المختععارة يجععب أن تهععم الجمهععور المسععتهدف وتثيععر انتباهععه وتمععس  :( اختيااار فكاارة الموضااوع1

 مشكالته وأن تناسب موضوع البرنامج.

، ة لجمهور المشاهدين أو لفئعة معنهمن تقديم معلومات معينهدف البرنامج يتراوح ما بي :تحديد الهدف( 2

ويتضعععح ذلعععك معععن خعععالل النشعععرات والبعععرامج اإلخباريعععة والتثقيعععف كعععالبرامج السياسعععية أو الدينيعععة أو 
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االجتماعية، أو الترفيهية كالبرامج الرياضية وبرامج المنوعات أو التوجيه والتعليم كعالبرامج الصعحية أو 

 .التربوية

تبععدأ هععذه المرحلععة بعععد اختيععار الموضععوع أو فكرتععه وتحديععد  :مااادة العلميااة أو البحااث العلمااي( جمااع ال3

ف الهدف منه  وتمتد حتى المراحل األخيرة لتنفيذ البرنامج من خالل الكتب والمراجع والنشرات والصعح

 .واإلنترنت

 :وهما ن للسيناريو التلفزيونيشكال هناك :كتابة السيناريو( 4

تستخدم في البرامج الدرامية، إذ يكعون بوسعع الكاتعب أن يعتحكم فعي كعل عناصعرها  :املةالكالنصوص  -أ

 .كافة ويحدد تفاصيلها من البداية حتى النهاية

:  في هذا النوع ال يستطيع الكاتب أو معد البرامج أن يتحكم في كعل عناصعر النصوص وير الكاملة  -ب

حديد الخطوط الرئيسة للبرنعامج والنقعاط أو الجوانعب البرنامج ومن ثم يقتصر المطلوب منه على مجرد ت

 .التي يلتزم بها األشخاص المشاركون فيه

التصععوير، والتنسععيق مععع فريععق العمععل  موعععداالتصععال بالمصععادر والتأكيععد علععى  :( االتصااال والتنساايق5

تفعق عليهعا كالمخرج ومقعدم البرنعامج والتواجعد فعي مكعان التصعوير لمتابععة سعير العمعل وفقعا للطريقعة الم

 .والسيناريو المكتوب

بين مقدم البرنامج وضيوفه لتحقيق األلفعة بينهمعا وتكون لجلسة التمهيدية قبل التسجيل هي ا : البروفة( 6

 واالتفاق على أهداف البرنامج ومدته واختبار األجهزة الفنية للوصول أخيرا إلى التسجيل التليفزيوني .

لتلفزيونية واإلذاعية بمجموعة من التساؤالت التي تسااعد علاى ويمكن تلخيص مراحل إعداد البرامج ا

 إعداد البرنامج بشكل أفضل وإيصال الفكرة للمشاهد أو المستمع بشكل أوضح وكايتي:

 

o ما الهدف من المادة المعدة أو البرنامج ؟ 

o من الشريحة أو الشرائح المستهدفة ؟ 

o ما العوامل المساعدة المطلوبة ؟ 

o الحلقة وكم عدد الحلقات ؟ كم مدة المادة أو 

o أي ساعة من ساعات اليوم يتم البث واإلعادة ؟ 

o ما المعلومات المراد إيصالها من خالل المادة وكيف يتم توفيرها ؟ 

o ما المحاذير التي تنتهجها الحلقة وكيف يتم تجنبها ؟ 

o من المخرج الذي يتولى اإلخراج وما طريقت  ؟ 

o  متيسرة وأين وكيف ؟ما المصادر والمراجع المطلوبة وهل 

o هل يوجد معدين مساعدين ومن هم ؟ 

o ما الفترة الزمنية الممنوحة للمعد حتى تاريخ تسليم المادة ؟ 

وبعادها تبادأ  البرناامجبعد التأكاد مان اإلجاباة علاى هاذه التسااؤالت تكاون الرؤياا قاد اتضاحت أماام معاد 

 . مرحلة اختيار الشكل األمثل للحلقة أو البرنامج
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 عرف ما يأتي :: 1س

 -المعد  - مدير اإلنتاج  -البالتوه    - DABنظام   -اإلنتاج التلفزيوني    -اإلنتاج اإلذاعي       

  اإلعداد اإلذاعي -النص الفني  -المؤثرات الصوتية 

 .والتلفزيوني : وضح ما المقصود بعملية اإلنتاج اإلذاعي2س

 لفزيوني ؟والت كيف تقسم إدارة اإلنتاج اإلذاعي :3س

 .عملية اإلنتاج اإلذاعي تتكون من مجموعة  العناصر ، أذكرها مع الشرح:  4س

 : وضح أهمية العناصر الصوتية في اإلنتاج اإلذاعي5س

 .، أذكرها مع الشرحالعناصرمجموعة   عملية اإلنتاج التلفزيوني تتكون من :6س

 اعي ؟: ما المراحل التي تمر بها عملية  إنتاج البرنامج اإلذ7س

 .:  يتضمن التدريب عدد من الخطوات الالزمة إلنتاج البرنامج اإلذاعي ، اذكرها مع الشرح8س

 اإلذاعية ؟ :  كيف يمكنك تقسيم وتصنيف البرامج9س

 .:  تكلم باختصار عن فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون10س

 .اإلذاعي، اذكرها مع الشرح: عند كتابة أي برنامج إذاعي البد من المرور بمراحل لكتابة النص 11س

 : عرف اإلذاعة الرقمية ، وما المقصود بالبث اإلذاعي الرقمي؟ وما مزاياه؟12س

 : أذكر أهم أنظمة البث اإلذاعية الرقمية.13س

 ؟ وما فوائده؟راديو اإلنترنت: وضح المقصود ب14س

عددها مع  عالمية،اإل: يحقق اإلنتاج التلفزيوني مجموعة من األهداف للمؤسسات والمراكز 15س

 الشرح. 

 ؟:  ما المراحل التي تمر بها عملية  إنتاج البرنامج التلفزيوني 16س

 ؟ في اإلنتاج اإلذاعي  فريق العمليتكون منها : ما العناصر التي 17س

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي : :18س

 الصوت ( . -الفيديو   جـ -الصورة  ب -تعتمد اإلذاعة المسموعة على ............ . ) أ -1

 المذيع ( . -المخرج     جـ -مهندس الصوت    ب -تكون كفاءة الصوت لـ .......... عالية . ) أ -2

الذي يحتوي على كافة العناصر والمكونات من .......... يسمى النص النهائي في اإلنتاج اإلذاعي  -3

 .الوقت المخصص ل  موسيقى أو مؤثرات صوتية أو كالم ويوضع مع كل عنصر 

 . (اإلعداد -جـ السيناريو .   -ب   .  ( Scriptالسكربت )  -) أ    

   .: وضح المقصود باإلعداد اإلذاعي و اإلعداد التلفزيوني19س

 ؟:  ما المراحل التي تمر بها عملية إعداد البرنامج التلفزيوني20س
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 الفصل السادس

 تقنيات المونتاج
 

  :األهداف

 يهدف هذا الفصل إلى  معرفة واكتساب الطالب المهارة لتعلم المونتاج وبرامج : ف العام الهد   

 بأنواع  المختلفة ومراحل  ومؤثرات .                   
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 :تمهيـد

اإلنتعاج التلفزيععوني عمليعة مترابطععة متكاملعة تبععدأ مععن الفكعرة وصععوال إلعى تنفيععذها كعمعل تلفزيععوني يمكععن 

إذاعي يمكن سماعه. وكل مرحلة من مراحل العمل التلفزيوني أصبحت علما بحعد ذاتعه عمل أو مشاهدته 

بسبب التقدم الكبير في عالم اإلنتاج التلفزيوني كما أن النجعاح فعي العمعل ال يعتم إال بإتقعان العمعل فعي كعل 

الناتج النهائي ونتاج يعد والم دي بالعمل التلفزيوني بكامله.والمراحل وان فقدان حلقة من تلك الحلقات قد ي

فضعال ، ) فلعم واحعد ( تتابعي  لتجميع اللقطات المصورة بحيث يستطيع الُمشاهد أن ينظر إليها على شكل

، ومعالجععة األخطععاء التصععويرية افة االنتقععاالت والنصععوص واألصععواتإضعع المونتععاج يشععملعععن ذلععك 

 وغيرها.

  Montage (Editing )المونتاج التلفزيوني  6-1

والمشاهد  االصطالح الذي يطلق في التلفزيون على عملية فنية يجري فيها ترتيب اللقطات : هونتاجالمو

، لكنهعا فقعط  ، وأنها ليست مجرد انتقال من لقطة إلى لقطعة ومعن مشعهد إلعى مشعهدوتتابعها بطريقة معينة

اختعاره المخعرج  ، أو ) اللغعة المصعورة ( التعي تعبعر ععن األسعلوب الفنعي العذيأسلوب فني يعرض عمالً 

وعمليععة المونتععاج تععتم بعععد تسععجيل الصععوت أو ليعععرض مععن خاللععه وبوسععاطته عمععالً فنيععاً علععى الشاشععة. 

وتنسعيقها ضعمن تتعابع زمنعي معدروس علعى واللقطات المصعورة المشاهد  ترتيبباختيار و الصورة وذلك

نتهاء من الفعيلم بحيعث تتحعول وذلك بعد اال اواحد اوجعل المقاطع مقطع،  وفقاً لتسلسلها المطلوب الشاشة

وهي عبارة عن القص وترتيب لخلق تأثير فني أو معنى إضافي معين  إلى رسالة مترابطة محددة المعنى

المونتاج من الناحية الدرامية في و وفق رؤية المخرج.المقاطع أو تكرارها أو حذفها أو إزالة أجزاء منها 

لغعوي وتكعوين اللقطعات المطلوبعة والمشعاهد حسعب تسلسعلها التلفزيون يعني البنعاء المعادي والصعوري وال

هعو إععادة ترتيععب اللقطعات التعي تعم تصععويرها فعي وقعت سععابق  والمونتعاج باختصععارالمنطقعي والجمعالي. 

برامج الحاسوب.  أو وإزالة المشاهد والزوائد غير الضرورية وإضافة المؤثرات الخاصة بوساطة أجهزة

 .(1 - 6) الشكلالحظ 

 
 أجهزة المونتاج   1 - 6  الشكل

، التولياف، التجمياعوتعني بالعربية )  )Montage( الفرنسية الكلمة من األصل في مقتبسة مونتاج كلمة

، وقيمة أي فيلم تحرير وتعني )Edit( كلمة االنكليزية اللغة في المونتاج كلمة ويقابل (، التنسيقيبالترك

 المونتاج فني دور يبرز يوم بعد يوماً  يتسارع الذي التقني التطور ومع ،تعتمد إلى حد كبير على المونتاج

وفي بداية دراستنا لعمليعة  درامي. عمل ألي السيناريو وكاتب الُمخرج دور مع يتوازى بحيث (المونتير)

 همتين:مالمونتاج البد من توضيح نقطتين 

النفس ورغبات الناس وكيفية شد بالمعرفة بعلم  اكبير اأن العمل في مجال المونتاج يرتبط ارتباط األولى:

 انتباه المشاهد طوال عرض المادة. 
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أن المونتاج هو عمل له قواعد وأسس ولكن الفن هعو أيضعا أسعاس فعي العمعل التلفزيعوني يجعب  والثانية:

 حافظة عليه.مال

 

 أهمية المونتاج  6-2

فهو  ج وتقدمه بالصورة األفضلوخاتمته التي تزين اإلنتا اإلنتاج التلفزيوني يعد المونتاج من أهم مراحل

إذ يعتم فعي هعذه المرحلعة تجميعع الصورة النهائية للعمعل الفنعي سعواء فعي الراديعو أو التلفزيعون أو السعينما 

التي تم تصويرها في األماكن المختلفة سواء داخل األستوديو أو خارجه. وعند االنتهاء   المتفرقة اللقطات

فة المونتعاج لتحويعل العنص المكتعوب علعى العورق )السعيناريو( من تصويرها تأتي مرحلة الدخول في غر

إلى مشاهد مرئية وصوتية متسلسعلة ومتتابععة بنسعق معتقن مضعاف إليهعا المعؤثرات الصعوتية والموسعيقية 

في مرحلة المونتعاج يعروي المعونتير قصعة مرئيعة لجذب المشاهد وشد انتباهه من خالل شاشة التلفزيون. 

از واإليقاع وهو يقوم بهذا اإلبداع الفني كما يفعل المخرج في مرحلعة اإلخعراج من خالل التسلسل واإليج

مع اختالف واحد أن المخرج يبدع من الخيال أما المونتير فهو يبدع من الملموس أي من المواد التي قعام 

 المخرج بتصويرها واضعا في اعتباره أنه سيتم تتابعها في مرحلة المونتاج. 

 مكانيات الفنية للمونتاج:وفيما يأتي أهم اإل

كامعل بوسعاطة كعاميرا واحعدة ، ومعع ذلعك ومعن أو فلعم أو مسلسعل تلفزيعوني يمكن تصعوير برنعامج  .1

 خالل المونتاج يشعر المشاهد بتنوع األحداث والمواقف ويشعر بأنها تجري في حيز غير محدود.

فععة فتبععدو مترابطععة بوسععاطة المونتععاج يمكععن ترتيععب األحععداث التععي جععرت فععي أوقععات وأمععاكن مختل .2

 ومتصلة.

سععواء كععان ذلععك لععدواعي التصععحيح أو اإلغفععال  حععذف لقطععاتبوسععاطة المونتععاج يمكععن إدخععال أو  .3

 المتعمد.

من خالل االختيار والترتيب يمكننا التأثير في الجمهور والعتحكم فعي ردود أفعالعه وتفسعير األحعداث  .4

  على النحو الذي نريده.

 مراحل تطور المونتاج  6-3

( العذي يقصعد بعه كتقنية مميزة  فقعد كعان يسعمى بعـ )التوليعفرف المونتاج تطورا كبيرا منذ اكتشافه لقد ع

الععربط المتناسععق بععين األصععوات و الصععور المكونععة للفععيلم ويشععكل المرحلععة النهائيععة مععن انجععاز الحععدث 

ر   المصوَّ

 تصعوير علعى تعتمعد سعينماال فكرة كانت (م1895) ومع بداية ظهور السينما في نهاية القرن التاسع عشر

اقتصعر دور المخعرج علعى و الحركة تسجيل بذلك فيتم ما لمشهد زمنية بفواصل الثابتة الصور من سلسلة

.وكان األخوان لوميير يقومان بنصب الكاميرا ثابتة بحيث تكعون القصة كما يتم تصوير مسرحية تصوير

معا معن اليمعين أو معن اليسعار بشعكل أفقعي عمودية على المشهد أمعا الممثلعون فكعانوا يعدخلون ويخرجعون أ

 األفالم ومعظم .نتقي الجزء الذي يوجه له اهتمامهوتكون اللقطة عامة بحيث تصور كل شيء والمشاهد ي

 فأصعبحت )الصعوت( أُضعيف  م1927 ععام وفعي المسعرحيات لعبعض وتسعجيالت  خبريعة  وثائقيعة كانت

 ععرض وتعم لأللعوان أكثر استخداماً  الثالثينيات فالمأ وشهدت واقعي بشكل المشهد نقل على قادرة السينما

ن. سينمائي فيلم أول  بعدون عرضعه ثعم تصويره المراد للمشهد المستمر بالتصوير السينمائيون بدأ لقد ملو 

 أنعتج العذي (الكبرى القطار )سرقة فيلمه في وتسلسلها اللقطات تيببتر (بورترإدوين ) قام وقد تغيير، أي

 .م1903 عام
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 المونتعاج محعاوالت أول وتمعت  المونتعاج فكعرة اسعتخدم معن أول ( يهميل جورج ) وكان المونتاج جاء ثم

 ترتيععب طريععق عععن دراميععة مععؤثرات خلععق إلععى سعععى إذ ( غريفيععث ديفيععد ) األميركععي المخععرج يععد علععى

 التعي القصيرة وأفالمه تجاربه خالل ومن المصور. أو المنقول الواقع مع يتطابق ال معين بشكل اللقطات

 وكانعت لقطات عدة إلى الواحد المشهد تقسيم (غريفيث) استطاع (م1913 - م 1908) الفترة في أخرجها

 التعي المونتعاج قواععد واسعتخالص بدراسعتها قعاموا العذين العشرينات في الروس للمخرجين ملهمة أفالمه

 صناعة في تغيرات الثانية ميةالعال الحرب أحدثت وقد .أفالمهم في كثيراً  بتطويرها قاموا ثم ومن أسسها.

 باسعتخدام ولكعن الرععب وأفعالم الموسعيقية األفالم وانتشرت الكوميديا ازدهرت الحرب وبعد فخالل الفيلم

 ظهععرت ( م1966 – 5591 ) الفتععرة .خععالل اإلنتععاج تكععاليف ارتفععاع بسععبب الخاصععة للمععؤثرات ضععئيل

 حعروب فعيلم أنعتج م1977 ععام وفعي ذلعك. وغير وديكور، موسيقى من للفيلم المتطورة الفنية التجهيزات

 فععي الحديثععة والتقنيععة للحاسععوب إسععهام أول يعععد الععذي (لوكععاس )جععورج للمخععرج (War Star) النجععوم

 يعوم كعل ففعي المونتاج عملية في كبيرة تطورات برزت التكنولوجيا تقدم ومع الخاصة. المؤثرات تصميم

 يشاهدها ببرامج تنسق وأفكار إلكترونية بأجهزة وتنتهي وراقوأ بأقالم تبدأ جديدة فكرة ومناقشة عمل يتم

  .الجمهور

     المونتاج ائفوظ 6-4

خبعار يجب أن يكون لكل لقطة ومشهد من المشاهد سبب وظيفي مثل اإلسهام فعي تطعور الشخصعية أو اإل

عععث ، أو إعطععاء توضععيح أو تفسععير مععا، أو خلععق جععو نفسععي معععين، أو ببالقصععة، أو بعععث روح فكاهيععة

المعاني. وأي مشهد ال يخدم وظيفة أو هعدفا معينعا ينبغعي حذفعه مهمعا كانعت قيمتعه التصعويرية بمعا أنعه ال 

وفى العادة يكون ألي مخرج خالل مرحلعة التصعوير تصعور واضعح  .يضيف أي جديد إلى محتوى الفيلم

إذ يجب علعى المخعرج  عن مرحلة المونتاج الالحقة. ويكون لذلك أهمية كبيرة خاصة في األفالم الدرامية

أن يكون حريصا في المحافظة على االتجاهات المنطقية على الشاشة ويضع فعي االعتبعار تناسعق مظهعر 

الممثلين وحركاتهم والحفاظ على المحتوى العاطفي للمشاهد وذلك خالل مرحلة تصوير المشعاهد نفسعها، 

ويمكاان تحديااد وظااائف المونتاااج  .علععيإذ أنععه فععي العععادة ُتصععور هععذه المشععاهد خععارج ترتيبهععا الزمنععي الف

   :ايتية بالنقاط

 العيعوب معن اخاليع الواحعد المشعهد ليصعبح التصعوير أثنعاء العيعوب بععض شابها التي اللقطات حذف .1

 .الفنية

 .التصوير أخطاء تصحيح .2

 أصوات(. ،نصوص صور، ) مثل: الفيلم إلى البصرية أو السمعية المؤثرات إضافة .3

 .والفالتر االنتقاالت لمث مختلفة مؤثرات إضافة .4

  المسلسل. أو الفيلم ألحداث المنطقي التسلسل لتطابق تصويرها تم التي المشاهد ترتيب .5

فعي صعورته النهائيعة وباالمتعداد المناسعب وبجعودة  أو المسلسل التلفزيعوني الفيلمأو إخراج البرنامج  .6

 عالية.

 : أبرزها منو المونتاج تستدعي عديدة فوائد  هناك  المونتاج فوائد 6-5

 .الملل خشية للمشاهد التنويع توفير -1

 .ذلك القصة تستدعي حيثما المناظر تغيير  -2

 .بالحدث المرغوبة غير األجزاء من التخلص  -3
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 الحعال هعو كمعا ) الممثلعين إمكانيعات قصعور بسعبب ذلعك بغيعر تتيسعر ال مثيرة أو درامية تأثيرات خلق-4

 تمامعاً  بعيعد الواقع في أنه حين في النهر منحدر نحو عنف في البطل اعباندف اإليهام المونتاج يخلق عندما

 .( الخطر منطقة عن

 

 :وهي المونتاج عند مراعاتها يجب أساسية مبادئ ثالثة هناك  للمونتاج األساسية المبادئ 6-6

 .أخرى إلى زاوية ومن أخرى إلى كاميرا من المشهد ونقل للقطع مكان أنسب عن البحث -1

 .الشاشة على ماثلة اللقطة فيه تظل الذي الزمن رتقدي -2

 .للفيلم العام اإليقاع مع وحدودها اللقطة طول وتناسب أخرى إلى لقطة من الحركة توافق -3

بالمونتععاج  وفععي   ( أو محععرر األفععالم هععو الشععخص الععذي يقععومالمااونتير)أو  Editor :فنااي المونتاااج

عه خبرتعه علعى عملعه فعي يسعتندذي فإن المونتير  هعو فنعي المونتعاج الع  الغالب  العامعة وثقافتعه الفنعي وحسر

 الزمنعي والتوقيعت الترتيعب وإععادة واللصعق بعالقص لكنهعا مألوفعة تبعدو مشعاهد إنتعاج إععادة علعى وقدرته

ل لألحداث عه متعمد خطاب ذات دراما إلى تتحو  ا افترضعنا فعإذ (.2 - 6) الشعكل الجمهعور.الحظ إلعى موج 

( فععإن تركيععب اللقطععات ووضعععها فععي أماكنهععا وأن المنظععر والمشععهد هععو )الجملععة (ةأن اللقطععة هععي )الكلمعع

أن يخعرج   المناسبة هو ما نستطيع أن نعدها قواعد  اللغة واإلعراب. ومن بعين أصعابع  المعونتير  يمكعن

لعناصر الفيلم مشوهاً أو قوياً مترابطاً ناجحاً ، فباستطاعة المونتير أن يجعل من العمل الذي ساهمت فيه ا

رين وعمال اإلضاءة وصوت وغيرهم عمالً بارعاً يبرز فيه مجهوداتهم  الفنية األخرى من ممثلين ومصو 

تظهر المفاهيم والتقنيات األساسعية للمونتعاج فعي اتجاهعات التي بذلوها إلخراج هذا العمل في أجمل وجه .

ء ومشعاهد المونتعاج ومعن خعالل الشاشة والزمان والمكان ، والسرعة واإليقعاع ، ولقطعات الرجعوع للعورا

 .هذه التقنيات يستطيع المونتير توصيل األفكار للمتفرج وإثارة مشاعره

 
 المونتاج فني   2 - 6   الشكل

 حسب طبيعة وحجم عمل  إلى نوعين : يصنف المونتير

 .: ينفذ النص بحذافيره حسب تقطيع المخرجاألول

، وتطبق هذه الحالة عندما يكون هناك تعاون سابق بين : من يخرج نوعاً ما عن تقطيع المخرج  الثاني

 .المونتير والمخرج فينشأ بينهما لغة مشتركة فكل واحد يعرف ماذا يريد من اآلخر

 بالتعاون مع المخرج وكايتي: المونتيريقوم بها  التيوظائف اليمكن تحديد   :المونتيروظائف 

واألصععوات المتاحععة للوصععول لهععذا  خلععق اإلحسععاس المطلععوب عععن طريععق إيجععاد أحسععن الصععور -1

 الهدف.

عرض القصة بأكثر الطرق وضوحاً وتركيزاً ، فهو يبني فراغ الشاشة من خالل تجاوز الصعور  -2

 .المرئية والسمعية لخدمة الغرض من البرنامج
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التفكير في اللقطات وعالقة كل منهما باألخرى لعرض القصة وكيفية تتابع الصعور المرئيعة بعين  -3

واالنتقال بين كال منهما ، فتفضعيل وسعيلة انتقعال ععن أخعرى يعتمعد علعى االنطبعاع لقطة وأخرى 

  توصيله إلى المتفرج. المخرجالذي يريد 

زيادة سرعة القطع معن لقطعة إلعى أخعرى أو معن مشعهد إلعى آخعر معع مراععاة مضعمون اللقطعات  -4

  .والحركة التي تتخللها وحجمها وارتباطها  بسياق األحداث

ت البرنامج بالطريقة التي يجب أن يسعمعها المتفعرج فعي النهايعة لإليحعاء لعه بأنعه التالعب بأصوا -5

 .الواقع تماماً 

السيطرة على التوقيت والسرعة واإليقاع للقطعة والمشعهد والبرنعامج ككعل كعي يسعتطيع أن يخلعق  -6

 التوتر أو الفكاهة أو اإلثارة أو الغضب أو مختلف المشاعر اإلنسانية في المتفرج.

 

 :وهما الحاضريوجد نوعان من أنظمة المونتاج يتم استخدامها في الوقت    م المونتاجنظ 6-7

  Linear Editing Systemالمتتالي (  الخطي )( النظام 1

 ويطبعق  .منتظمعة طردية عامالن  بصورة فيها يتناسب على عملية تطلق صفة هي Linearity الخطية

 علعى مسعجلة (مرئيعة أو معادة )مسعموعة : مونتاج على ذلك االً مث لنأخذ .عملية المونتاج على المفهوم هذا

 وبالتعالي إذا بكعرات علعى ملفوفعة بالقعدم  يقعاس طولهعا طويلعة هذه الشرائط تكون ( وأن(Tapesشرائط 

 وكلمعا مععين بمقعدار هعذه البكعرات لعف علينعا يتعين فإنه المسجلة من المادة معين جزء إلى الوصول أردنا

 إلعى الوصعول أن زمعن أي .أطعول اوقتع ذلعك االنتظعار تطلعب كلمعا أبععد إليها الوصول دالمادة المرا كانت

 علعى الشعريط أبععد مكعان فعي كانعت وكلمعا ، على الشريط وجودها مكان بصورة خطية مع يتناسب المادة

م معن ظهعور النظـــعـا هذا النظام ال يعزال يسعتخدم علعى العرغم .إليها أطول للوصول اوقت ذلك استلزم كلما

 (.خطيالغير الجديـــد )

المونتععاج الخطععي عبععارة عععن عمليععة نسععخ الصععوت أو الصععورة أو االثنععين معععا للقطععات تععم اختيارهععا مععن 

، نحتعاج علعى األقعل إلعى شعريطين  Masterأشرطة المصدر ونسخها على شريط التسجيل الذي يسعمى 

يحتععوي علععى اللقطععات التععي تععم فيععديو أحععدهما يحتععوي علععى المععواد األصععلية التععي تععم تصععويرها واآلخععر 

اختيارها لكونها األفضل لذلك فهو يسير من أول لقطة في أول مشهد من الفيلم حتى ينتهي ب خر لقطة من 

يتكون هذا  آخر مشهد لذلك أطلق عليه نظام خطي إذ يعتمد مبدأ الخط المستقيم في عملية مونتاج الشريط.

هاز عرض لعرض المواد المصورة علعى شاشعة ععرض النظام في ابسط صوره من جهازي فيديــــو وج

وجهاز تسجيل لتسجيل اللقطات المراد عمل المونتاج لها وجهاز تحكم يمكن عن  (Monitor) خاصة به

الشريط في كال الجهازين إلعى األمعام أو إلعى الخلعف بسعرعات مختلفعة أو تحريكهمعا لقطعة  طريقه تحريك

بروفعة للمونتعاج قبعل تسعجيله كمونتعاج نهعائي ،  ومعن الممكعن عمعلبعد لقطة عند اختيار بداية المونتاج ، 

إلعى آخعر لقطعة موجعودة فعي العنص  1والبد فيه من التسلسعل الزمنعي للقطعات بحيعث يبعدأ معن اللقطعة رقعم

 (. 3 -6التلفزيوني. الحظ الشكل )

 
 المونتاج الخطي     3 - 6  الشكل 
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  Non linear Editing Systemمتتالي ( الخطي ) وير ال( النظام وير 2

فعي مجعال المونتعاج التلفزيعوني فأصعبح معن للتطور التكنولوجي ودخول الحاسعوب  نتيجةهذا النوع  ظهر

الممكن إدخال تعديالت في تتابع الصورة باإلضافة والحذف دون أن يؤثر على اللقطعات المجعاورة مثلمعا 

إذ يمكعن إجعراء تصعحيحات   Microsoft Wordيحعدث عنعد الكتابعة علعى برنعامج معالجعة النصعوص

وحذف وإضافة كلمات فيتأقلم النص تلقائياً مع هذه التغيرات. وهنا على فني المونتاج )المونتير( أن يعمل 

بأي ترتيب يريده سواء في البداية أو الوسط أو النهاية وهو ليس بحاجة إلى تسجيل أي لقطة على شعريط 

خطعي خاصعية القطات البرنامج. وقد وفعر نظعام المونتعاج غيعر الفيديو إال بعد االنتهاء من مونتاج جميع ل

البحث والوصول إلى أي لقطة أو مشهد بسرعة كبيرة وبدون ترتيب ، وإمكانيعة إضعافة معؤثرات الفيعديو 

والرسوم والصور بشكل معتقن وسعريع . ويعتمعد نظعام المونتعاج غيعر الخطعي بشعكل أساسعي علعى جهعاز 

(. وبفضل عرض العمل المصور في جهاز الحاسوب على شكل 4 - 6حاسوب كما موضح في الشكل )ال

يجعل المونتير قادراً على التحكم في أي جزء منه من خالل إضافة أو حذف مما يشبه الشريط السينمائي 

 لقطة في أي وقت يشاء. 

 يفع المسعتخدمة : نعوع الكعاميرا علاى الناتجاة الصورة وتعتمد كفاءة وحدة المونتاج وير الخطي وجودة

الحاسعوب ، والسععة التخزينيعة، وسعرعته فعي  فعي المسعتخدم Video Cardالتصعوير ، وبطاقعة الفيعديو 

 عرض واسترجاع المعلومات فضال عن البرامج الملحقة والبرامج المدعمة لعملية المونتاج. 

 
 المونتاج الغير خطي   4 - 6  الشكل 

 ن المونتاج هما ن مان رئيساهناك نوع أنواع المونتاج التلفزيوني 6-8

 .Switching Editingالمونتاج المباشر ) الفوري (  -1

 .Editing Production Postالمؤجل المونتاج  -2

 ( الفوريالمونتاج المباشر ): أوال 

هو المونتاج الذي يعتم علعى الهعواء مباشعرة أي فعي وقعت التصعوير نفسعه للبرنعامج أو العدراما التلفزيونيعة 

و أو خارجه مثل برامج ونشرات األخبار أو نقل مباراة كرة القدم ويعتم االنتقعال بعين سواء داخل األستودي

بطعرق  Video Mixer – Switcher )) فيعديو أو سويتشعر  الكاميرات من خالل جهاز يسعمى مكسعر

 (.5 - 6االنتقال المختلفة وإضافة المؤثرات في اللحظة نفسها . الحظ الشكل )

 
 Data Videoمكسر فيديو من نوع    5 - 6  الشكل 
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قدرة عالية على اتخاذ  اذ امخرجفريق العمل التلفزيوني و منمهارة عالية يتطلب هذا النوع من المونتاج 

رارات السريعة باالنتقال من صورة إلى أخرى وتحديد شكل االنتقال في وقت قصير ، ويقوم المونتير الق

ويطلعق علعى هعذا النعوع معن المونتعاج )  دائما حتى لو انشغل المخرج بشيء آخعر، في االنتباهبدور كبير 

ل جهعاز المونتعاج ( وذلك ألن قعرارات االنتقعال معن لقطعة إلعى أخعرى تنفعذ معن خعال المونتاج اإللكتروني

( ، وفي المونتاج اإللكتروني يقوم المخرج في الغالب بعملية المونتاج المباشر، Switcherاإللكتروني )

فيقوم باختيار الصورة القادمة من إحدى الكاميرات أو أجهعزة الععرض  Switcher إذ يجلس على جهاز

اء وذلعك فعي بعرامج البعث المباشعر أو يعتم علعى الهعو ةويقوم باالنتقال من لقطة إلى أخعرى وينقلهعا مباشعر

تسجيلها على أشرطة الفيديو وذلك في البرامج المسجلة التي يتم عرضعها الحقعا حسعب وقعت عرضعها إذ 

( يتم من خاللها رؤية كل الصور القادمعة معن الكعاميرات Monitors)تتواجد شاشات عرض أو مراقبة 

ععرض الصعورة ( لPreview) إحعداهماسعمى تان تمهم تانشاشوجد تأو أجهزة عرض شرائط الفيديو، و

ععرض معا يعتم ( تOn Air) سعمى علعى الهعواءى تخعرألالتي سوف يتم نقلها على الهواء أو للتسعجيل، وا

نقله من صورة على الهواء. وقد يجلس المونتير بجانب المخرج ويقوم بتشغيل جهاز المونتاج والتحكم به 

االت بعين لقطعة وأخعرى أو مشعهد وآخعر ويحعدد وسعيلة االنتقعال بناء على ما يطلبه منعه المخعرج معن انتقع

( أو يحعدث فعي التلفزيعون )فعي التصعوير العداخلي بينهما ويحدث ذلك فعي غرفعة العتحكم التابععة ألسعتوديو

( أي خارج مبنى التلفزيون ويستخدم في ذلك جهاز المزج خارجيالفي التصويرعربات النقل الخارجي )

  اإللكتروني.

 مونتاج المؤجل : الثانيا

ويعتمععد علععى عععرض  بععرامج المونتععاج ،  التصععوير باسععتخدام انتهععاء عمليععة هععو المونتععاج الععذي يععتم بعععد

( ، فعمليععة اإلنتععاج مععا بعععديته بمونتععاج مععا بعععد التصععوير أو )األشععرطة التععي تععم تصععويرها ولععذلك تععم تسععم

أو  Switcherصوير من خعالل جهعاز المونتاج ووضع الكتابة والمؤثرات يمكن تنفيذها مباشرة أثناء الت

 (.6 - 6تركها إلى مرحلة المونتاج المؤجل إذ يكون المونتاج أكثر مرونة . الحظ الشكل )

 

 
 المؤجلالمونتاج    6 - 6  الشكل 

 

   مزايا هذا النوع من المونتاج ومن    

 يوفر لكل من المخرج والمونتير الوقت الكافي لرؤية المادة المصورة واختيار األفضل منها. .1

اللقطات التي تم تصويرها ويمكن إضافة لقطات من  وجود خلل فييمكن إعادة التصوير إذا ثبت  .2

 المكتبة التلفزيونية.

 الح الصورة واأللوان. إلص الكافي توفر الوقت .3
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  of Editing Transitionsالمونتاج ( في وسـائـل االنتقـال )الوصل 6-9

إن المونتاج في حالة تنفيذ البرنامج يعني نوعا من االنتقال من لقطعة إلعى أخعرى سعواء كعان االنتقعال معن 

ع الجعزء المطلعوب عندما يتم ترتيعب اللقطعات يقطع كاميرا إلى أخرى أو من جهاز عرض مرئي إلى آخر

عملية . وضعه في الفيلم من اللقطة و يربط باللقطة التي قبلها و التي بعدها لخلق تتابًعا جديًدا من اللقطات

مهمعة  .Transition)) بوسايلة االنتقاالاالنتقال من لقطة إلى لقطة أخرى له أكثعر معن اختيعار ويسعمى 

لقطة ويتم هذا باستخدام عنعـاصر الصعورة أو الصعوت وسائل االنتقال هي اإلشارة إلى تغيير المشهد أو ال

 : االنتقال وسائل ا يأتي أهمموفيأو االثنين معا والبد من اختيار الوسيلة المناسبة ألسلوب الفيلم . 

      Cutting أوال: القطع

نتقال وهو أصل عملية المونتاج وأكثر أساليب االتليها بشكل مباشر  اللقطة بلقطة أخرى ربطالقطع يعني 

هعو الوسعيلة العاديعة و خاصة في البرامج اإلخبارية وهو أسرع الطرق وأكثرها استخداما بساطة وانتشار

 (. 7 - 6لالنتقال بين اللقطات ويحدث باالنتقال الفوري من لقطة إلى أخرى. الحظ الشكل )

 
 في المونتاج القطع  7 - 6  الشكل 

 :أساسيات القطع

لقطعات غيعر متشعابهة فإنعه يصعبح معن الصععب علعى المشعاهد أن يكتشعف القطع إذا كان بين عدة  -1

 العالقة التي تربط بينهما.

القطع يجب أن ينصب على الفعل أو رد الفعل كالوقوف والجلوس والعدوران وااللتفعات و) شعهقة  -2

  ( االندها .

 ال يجب القطع بين كاميرتين متحركتين وال بين كاميرا متحركة وأخرى ثابتة. -3

 ال يجوز القطع أثناء الحركة األفقية )االستعراضية( للكاميرا. -4

 همة سواء بالكالم أو بتعبيرات الوجه.ميجب التركيز دائماً على الشخص الذي يعطي معلومات  -5

 :ويستخدم القطع لألوراض ايتية

 في الحال من االنتقال من كاميرا إلى أخرى أثناء استمرار الحدث إذ يحقق القطع نقالً مباشراً و

 الصورة التي تلتقطها إحدى الكاميرات إلى الكاميرا األخرى.

 .االنتقال من مشهد إلى آخر 

  إلى جزء أو جانب آخر من جوانب الموضوع.  االنتباهتحويل 

 .إلظهار موقع الشيء بالنسبة لما يحيط به من مرئيات 

 يئين. إلظهار التناقض والمقارنة بين شيئين. أو إلظهار التشابه بين ش 

 Dissolve And Mixالمزج والتداخل  : ثانيا

الثانية أقوى  الصورة طريقة لالنتقال تجعل الصورة األولى تضعف تدريجياً في حين تصبحMix المزج 

وهذا في واقع األمعر ظهعور ثم ذوبان الصورة األولى كلية مع وضوح معالم الصورة الثانية على الشاشة 

وحعين يعتم ععـرض المعزج علعى الشاشعـة تظهعر نهايعة اللقطعـة   آن واحد.تدريجي مع اختفاء تدريجي في 

كثيراً ما يستخدم فعي الععروض التلفزيونيعة غيعر الدراميعة ، األولى وقـد تداخلت في بداية اللقطة الثـانيـة. 
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وفي هذه الحاالت يحقعق أسعلوب المعزج إبهعاراً جماليعاً خالبعاً ، فضعالً ععن خاصعية هعذا األسعلوب إلبعراز 

يين أوجه التشابه واالختالف بين شيئين أو عدة أشياء، أو مقارنة الماضي بالحاضر، أو ما طرأ على وتع

 الحظ الشكل األماكن من تغيير، والمساعدة على الربط البصري بين المناطق واألماكن المختلفة.

(6 - 8.) 

 
 عملية المزج  8 - 6  الشكل 

ولععى بنسععبة ظهععور الصععورة الثانيععة نفسععها بحيععث تبععدو فهععو ظهععور الصععورة األ Dissolve التااداخلأمععا 

 (.9- 6الصورتان معا أي ثبات المزج في الوسط كما موضح في الشكل )

 
 التداخل  9 - 6  الشكل 

 يستخدم المزج للداللة على ايتي:

 الداللة على انقضاء فترة زمنية. -1

 االنتقال بين مشهدين بينهما بعد زمني. -2

 وان إلى آخر.االنتقال من عن -3

 القواعد التي ينبغي مراعاتها عند استخدام أسلوب المزج:

 . ال يجوز استخدام المزج في الحاالت التي يفضل فيها استخدام القطع.1

 ثانية. 3-2. يجب تالفي المزج السريع الذي يخلو من المعنى وقتاً مابين 2

ية كما ال يجب المزج بين لقطعة معن كعاميرا . ال يجوز المزج أثناء تحريك الكاميرا خاصة الحركة األفق3

 ثابتة وأخرى متحركة.

    Fade Out - Fade Inثالثا: االختفاء والظهور ) االختفاء التدريجي و الظهور التدريجي ( 

ففعي الظهعور التعدريجي تكعون  ،هو ظهور الصعورة أو المشعهد علعى الشاشعة تعدريجيا واختفائهعا تعدريجيا 

 .(ثانية أو ثانيتين)م تبدأ الصورة في الظهور تدريجيا على حسب مدة زمنية معينة الشاشة نوعا ما معتمة ث

االنتقال الملفتة لنظر المتفعرج فهعي تعمعل فعي الفعيلم أو البرنعامج  وسائل يعد االختفاء و الظهور وسيلة من

على انتهاء الجملعة  ( بالنسبة لألدب التي يدل استعـمالهامات الترقيم )النقطة والفاصلةالتلفزيوني مثل عـال

 اللغوية ، وهو يعنى بداية ونهاية جزء من األحداث التي تدور على الشاشة .

هعو إنقعاص شعدة الصعورة إلعى درجعة الصعفر وحتعى تظهعر الشاشعة  : Fade out التادريجي أ( االختفاء

هعذه الحالعة وقد يكون االختفاء بطيئاً ويتم تدريجياً ويعرف في (. 10 - 6في الشكل )سوداء. كما موضح 

 ويستخدم االختفاء لألوراض ايتية :. باالختفاء التدريجي
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. إلعطاء مفهوم النهاية أو تحديد نهاية شي معين )وهنا يشبه إسدال الستار في المسرح عنعد نهايعة أحعد 1

 الفصول أو نهاية الرواية(.

ر لعربط األجعزاء بعضعها . يستخدم االختفاء السريع في االنتقال من لقطة إلى أخرى ومن مشهد إلى آخع2

 ببعض.

 .عندما يكون هناك فرق كبير في الوقت أو المكان.3

 
 االختفاء التدريجي   10 - 6الشكل  

ثم تظهر الصورة تدريجياً حتى تصل إلى أقصى  ء: يبدأ والشاشة سودا Fade In التدريجي ب( الظهور

كأسلوب لتقعديم الموضعوع أو بمثابعة (. تستخدم هذه الطريقة 11 - 6وضوح لها. كما موضح في الشكل )

 مقدمة أو مدخل إليه. والظهور التدريجي أو البطيء يكون بمثابة تكوين وتشكيل للفكرة أو والدتها.

 
 الظهور التدريجي  11 - 6الشكل  

ويمكععن الجمععع بععين االختفععاء والظهععور للتععدليل علععى مععرور الععزمن وتغييععر المكععان. االختفععاء التععدريجي 

دريجي يقطعان تتابع الفصول على عكس عملية المزج التي تحعتفظ باالسعتمرار فعي الحعدث. والظهور الت

  (. 12 - 6كما موضح في الشكل )

 
 االختفاء والظهور  12 - 6 الشكل 

   Wipeرابعا : المسـح 

مثال من جوانب  ( معناه أن يبدأ مشهد في حذف مشهد آخر وقد يبدأ المسح من عدة جوانبالمسح )الحذف

هععو  المسععح .حتععى يمععأل الشاشععة لشاشععة فيتالشععى المشععهد األول بينمععا يحععل محلععه المشععهد التععالي بالتععدريجا

هو تأثير بصعري )مرئعي(، يسعتخدم كشعكل جمعالي )زخرفعي( لالنتقعال معن طريقة االنتقال بين اللقطات و

شيء آخعر أو  لخلق الشعور أو اإلحساس بالكشف أو إزاحة الستار عن شيء ما وإخفاء لقطة إلى أخرى.

تغطيته.والمسععح باعتبععاره )إزاحععة( أو )تغطيععة( صععورة إلظهععار وإحععالل أخععرى محلهععا يأخععذ الكثيععر مععن 

األشكال فقد تمسح الصورة األولى وتحل الثانية محلها من اليسار إلى اليمين بطريقة أفقية ومن أسفل إلى 
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يععد المسعح أكثعر وسعائل و .Split Screenأعلى أو من أعلى إلى أسفل وهناك طريقة الشاشة المنقسمة 

ويحعدث ذلعك حعين تمسعح صعـورة  ألنها وسيلة مصعطنعة ،االنتقال التي يالحظها المتفرج بمجرد رؤيتها 

األولعى وفيعه تبعدأ الصعورة الجديعدة بمسعاحة صعغيرة وتكبعر حتعى تغطعى اللقطـة الثـانيـة صعـورة اللقطعـة 

 (. 13 - 6الشاشة بأكملها. الحظ الشكل ) 

 
 المسح 13 - 6  الشكل

   القواعد األساسية للمونتاج 6-10

 .ال تقطع أو تمزج بين كاميرتين متحركتين أو ثابتة ومتحركة إال إذا كانتا بنفس السرعة واالتجاه 

 .)اقطع في الوقت المناسب )مع الصوت، مع الموسيقى....الخ 

 زاوية ، تغيير الحجم .القطع من لقطة ألخرى ضمن شروط : تغير العناصر أو عددها ، تغيير ال 

 .تحقيق التنويع والتبادل بين اللقطات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 

 .في القطع المتقابل يجب أن يكون الحجم متماثال بين العناصر 

 .في بداية الفيلم يجب أال تسبق الصورة الصوت، كالهما معا أو الصوت أوال 

 للقراءة. ياكاف االعناوين يجب أن تأخذ وقت 

 يوجد صوت معها على األقل.أن ال بد فترك الشاشة معتمة لفترة طويلة ال ت 

 

  المؤثرات وكيفية استخدامها في المونتاج 6-11

هي أي تأثيرات تستجد على الفيلم بعد تصويره ومنهعا معا هعو مرئعي كالخعدع   The Effectsالمؤثرات 

و صعوتي كعأزيز الطعائرات وأصعوات والحيل الفنية كالحرائق وسقوط األمطار واالنفجارات ومنهعا معا هع

والمؤثرات وسيلة من وسائل االنتقال بين اللقطات والمشاهد ولكنهعا تحمعل المحركات وصفير القطارات. 

معنى جمالي أكثر وتستخدم في توضيح المعنى أو المضمون الذي يريد توصيله المونتير أو المخرج إلى 

 المشاهدين.

ب وقتا كثيرا لكي يتم تنفيذها وكانت تستخدم في األفالم التلفزيونية أو وقديماً كان استخدام المؤثرات يتطل

السععينمائية فقععط وتععتم فععي مرحلععة المونتععاج المؤجععل ولععيس المونتععاج المباشععر ، ومععع التطععور التكنولععوجي 

ودخول أجهزة الحاسعوب فعي مجعال العمعل التلفزيعوني أصعبحت هنعاك العديعد معن األجهعزة التعي تسعتطيع 

( العذي يسعتخدم لتوليعد 14  - 6الموضح في الشعكل ) DFS 700ر من المؤثرات ، مثل جهاز توليد الكثي

الكثير من المؤثرات الرقمية المختلفة وبكافة األشكال والخصائص ويحتوى هذا الجهاز على وحدة تسمى 

User Program من خاللها يستطيع المونتير تصميم وعمل المؤثر العذي يريعده والعذي لعم يحتعو عليعه 

 جهاز المؤثرات الرقمية. 

 
  DFS700جهاز المؤثرات الرقمية   14 - 6الشكل  
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   Analog Video Effects مؤثرات الفيديو التماثلية 6-12

جهععاز مولععد فضععال عععن  علععى أجهععزة مععزج ومونتععاج خاصععة بالصععورة وحععدات المونتععاج الخطيععة تحتععوى

معن  توليعد الكثيعر وبسعهولةذي يمكنعه الع Special Effects Generated (SEGالمؤثرات الخاصعة )

ويمكن تصنيف هذه المؤثرات إلى أربععة أنعواع .  اإلنتاج التليفزيوني فيتستخدم  التيالمؤثرات الخاصة 

    وهي : الطبع المركب ، تفري  اإلضاءة ، تفري  اللون ، المسح .

عنعد االنتقعال بعين  الذي يحدث Mixمؤثر المزج تشبه  وهي : Superimpositionالطبع المركب  -1

ونسعبة ظهعور  %50ن في الوسط أي تكون نسبة ظهعور الصعورة األولعى ابحيث تبقى الصورت صورتين

وبذلك يحدث تركيب وطبع صورة على األخرى ونستطيع مشاهدة الصورتين مععاً  %50الصورة الثانية 

نسععبة ظهععور  فععي الوقععت نفسععه ويمكععن زيععادة نسععبة ظهععور وشععدة كععل صععورة حسععب الرغبععة فمععثال تكععون

وبذلك تكعون تفاصعيل الصعورة  %30وبالتالي تصبح نسبة ظهور الصورة الثانية  %70الصورة األولى 

 (.15-6األولى أكثر وضوحا من الصورة الثانية، الحظ الشكل )

 
 الطبع المركب  15 - 6الشكل  

ة أو الصعورة هعي عمليعة تفريع  الكتابع : Luminance Keyتفريغ اإلضااءة ) اإلدخاال الضاوئي (  -2

بانتزاع اإلضاءة منها أي استبعاد أجزاء من الصورة التلفزيونية بطريقة الكترونيعة وإحعالل ومعلء مكعان 

األجزاء المستبعدة بأجزاء أخرى من صورة ثانية. تستخدم في عمليعات تفريع  الكتابعة علعى الصعورة فعي 

أن تكون الكتابة المراد تفريغهعا مكتوبعة  مقدمة الفيلم أو البرنامج وفي عمليات الترجمة أسفل الفيلم ويجب

 (.16 - 6على خلفية سوداء، الحظ الشكل )

 
 عملية تفريغ الكتابة    16 – 6الشكل 

 هعي عمليعة تفريع  الصعورة بعانتزاع اللعون : Chroma Keyتفريغ اللون ) اإلدخاال اللاوني (  -3

ر ويعتم ذلعك بوضعع الجسعم المعراد اللون األزرق واألخضعهي  أفضل األلوان التي يتم تفريغهامنها و

فمثال مذيع نشرة األنواء الجوية يتم وضعه أمام خلفية زرقاء ،  تفريغه أمام خلفية زرقاء أو خضراء

( ووضعع صعورة يتم انتزاع اللون األزرق )الخلفيعةو Chroma Keyأو خضراء من خالل مفتاح 

رة النهائية للمعذيع وهعو يقعف أمعام ( وبذلك تظهر الصوأخرى مكانها مثل : )خارطة األحوال الجوية

الشعكل )  كما فعيخارطة األحوال الجوية ، وتستخدم هذه العملية في األفالم والمسلسالت التلفزيونية 

6- 17 .) 
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 عملية تفريغ اللون   17 - 6  الشكل 

في هعذه العمليعة يعتم إحعالل صعورة ثانيعة لهعا شعكل مععين تعدريجيا محعل أجعزاء معن  : Wipeالمسح  -4

الصورة األولى )التي تظهر علعى الهعواء مباشعرة( أو كلهعا ويالحعظ كعأن الصعورة الثانيعة تمسعح أو تعدفع 

الصورة األولى بعيدا ععن الشاشعة ، ويمكعن أن يكعون المسعح عموديعاً أو أفقيعاً ويمكعن تنععيم أو تقليعل حعد 

ويمكن أيضعا أن ( (Softالمسح للحصول على صورتين متراكبتين مع بعضهما البعض من خالل مفتاح 

تأخععذ عمليععات المسععح أشععكاالً هندسععية مختلفععة ) شععكل ربععاعي ، صععندوقي ، دائععري ( وهنععاك حريععة فععي 

االختيار وتغييعر الشعكل حسعب الحاجعة ويمكعن وضعع أشعكال المسعح فعي أي مكعان علعى الشاشعة . الحعظ 

   (.18 -6الشكل )

 
 عملية المسح  18 – 6  الشكل 

     Digital Video Effectsة مؤثرات الفيديو الرقمي 6-13

مؤثرات الفيديو الرقمية أكثعر مرونعة معن المعؤثرات التماثليعة  إذ وفعرت للمعونتير العذي يعمعل علعى نظعام 

في تنفيذها ، فضال عن إمكانية  اأو جهد اخطي الكثير من اإلمكانيات التي ال تستغرق وقتالالمونتاج غير 

نهعا حسعب الرغبعة ، وتوجعد فعي بعرامج الحاسعوب العديعد معن ابتكار صورة جديدة يمكن تغيير شكلها ولو

المناظر الطبيعية والمشاهد ألشكال أو أشخاص يمكن إجراء التعديالت عليها سواء في حجعم الصعورة أو 

جزء منها بالحذف أو باإلضافة ، وقد وفرت أجهزة مؤثرات الفيديو الرقمية إمكانية الوصول السريع إلى 

ي يحتاجهععا المععونتير والتععي يسععتطيع مععن خاللهععا أن يختععار الكثيععر مععن المععؤثرات المععؤثرات المطلوبععة التعع

وتنقسم المؤثرات ويخزنها ويضعها تحت تصرفه في أي لحظة بما يتناسب مع طبيعة البرنامج أو الفيلم. 

  الرقمية إلى أربعة أجزاء هي:

 معاملة حجم الصورة وشكلها وضوءها ولونها. -1

 معاملة الحركة.  -2

 تالعب بعدة صور.الخلق وال -3

 المؤثرات المبتكرة بوساطة الحاسوب.  -4

  معاملة حجم الصورة وشكلها وضوءها ولونها  أوال:

ويعنعى جععل الصعورة أصعغر فعي حجمهعا :  Shrinking And Expandingاالنكماش والتوسع  -1

د موجودة أي أنها لم تع امع اإلبقاء على جميع تفاصيلها إذ يمكن تصغير حجم الصورة حتى تصبح صفر

على الشاشة ويمكن أيضا أن تبدأ بالصورة من الصفر وتمأل بها الشاشة وهو ما يسمى بالتوسع أو تكبيعر 

على  Zoom Inوالتوسع بمثابة  Zoom Outحجم الصورة وهو مشابه لعدسة الزوم فاالنكما  بمثابة 

   (19- 6الصورة. الحظ الشكل )
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 االنكماش والتوسع  19 - 6  الشكل 

يمكن أن نمد الصورة أفقيا أو عموديا ويحدث بذلك تشويه للصورة بكاملها معن  : Stretchingلمد ا -2

 (.20 - 6قيا وعموديا. الحظ الشكل )خالل تغيير نسبة أبعاد الصورة بحيث تبدو الصورة ممتدة أف

 
 المد  20 - 6  الشكل 

كان على إطار الشاشة وهو تحريك هي بمثابة تغيير موقع الصورة في أي م :Positioningالموقع  -3

 (.21 - 6. الحظ الشكل ) X، Y،(Z)الصورة رأسيا أو أفقيا أو في العمق 

 
 تغيير موقع الصورة  21 – 6  الشكل 

يمكعععن تغييعععر أبععععاد الصعععورة بحيعععث تظهعععر وكأنهعععا ذات أبععععاد ثالثيعععة :  Perspectiveالمنظاااور  -4

بالبععد الثالعث  اوخصوصا عند كتابة النصوص فيتم تجسيم الحروف ذات البعدين وإعطاء المشعاهد إيحعاء

 (.22- 6في تنسيق النصوص. الحظ الشكل ) Wordمثلما يفعل ذلك برنامج 

 
 نظورالم  22 – 6  الشكل 

هعي عمليعة تقسعيم الصعورة المرئيعة الثابتعة أو المتحركعة إلعى قطعع ومربععات :  Mosaicالفسيفساء  -5

متساوية ويمكن التحكم في أحجام المربعات وعددها وألوانها ودرجة وضوحها ، تسعتخدم لحجعب صعورة 

  (.23 - 6كل )شخص ما في اللقاءات التلفزيونية لكي ال يتم التعرف عليه ويصعب تمييزه. الحظ الش

 
 عملية تقسيم الصورة المرئية   23 - 6  الشكل 
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الصعورة التلفزيونيعة يعتم العتحكم بهعا وتغييعر ألوانهعا لعيس بهعدف  التالعب باأللوان وضاوء الصاورة : -6

   تصعحيحها بعل كمعؤثر جمعالي للصعورة ويوجعد وحعدة متخصصعة فعي تصعحيح ألعوان الصعورة تسعمى

Color Correction مععؤثر تصععبح ألععوان صععورة الفيععديو وكأنهععا مرسععومة بععألوان الزيععت وفععى هععذا ال

 (.24 - 6وتشبه الملصقات ويمكننا التحكم بدرجة نصوع أو بهتان الصورة. الحظ الشكل )

 
 التحكم باأللوان وضوء الصورة  24 - 6  الشكل 

إذ تتحعول  سعودهذا المؤثر يمكن تنفيذه بأجهزة األبيض واأل : Polarity Reversalعكس القطبية  -7

كل المسعاحات الفاتحعة إلعى غامقعة والمسعاحات الغامقعة إلعى فاتحعة لتظهعر الصعورة وكأنهعا صعورة سعالبة 

Negative ومن الصعب تنفيذ هذا المؤثر بالكاميرا الملونة إال أنه من السعهل تنفيعذه بعأجهزة المعؤثرات .

تحويعل أي لعون إلعى األلعوان المكملعة لعه الرقمية وذلك بتحويل المساحات الفاتحة إلى غامقة وبعالعكس أو 

 (.25 - 6مما ينتج مؤثرات لونية متنوعة. الحظ الشكل )

 
 عكس القطبية   25 - 6  الشكل 

كثير من مؤثرات الفيديو المتحركة لم يعتم تطويرهعا فمنهعا معن ابتكرهعا  :Motionمعاملة الحركة  ثانيا:

خيال العاملين في المونتاج ويمكن تقسعيم معؤثرات مصنعو أجهزة المؤثرات الرقمية واألخرى جاءت من 

 وهي:الحركة إلى خمسة أنواع 

األولعى  نزالق شبيه بالمسح األفقي: ) صعورة الفيعديومؤثر اال :Slide Effectsالمؤثرات اإلنزالقية  -1

ا تدفع صورة الفيديو الثانية ( نحو الجانب وتظهر كأنها شعرائح لتكشعف ععن الصعورة الجديعدة التعي تحتهع

 (.26 - 6ويمكن تغيير حركة هذا المؤثر بحيث يتحرك عموديا. الحظ الشكل )

 
 مؤثر االنزالق  26 - 6  الشكل 

ذا المؤثر يتألف معن صعور متععددة معؤطرة يمكعن تحعديثها بشعكل ه:  Snapshotsاللقطات الخاطفة  -2

 متعاقب من صورة إلى أخرى ليصبح لدينا مؤثرا متعددا على نحو متتابع. 
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باسععتخدام هععذا المععؤثر  :Rotation And Bounce Effectsالمااؤثرات الدورانيااة واإلرتداديااة   -3

في آن واحد أي التحكم في حركة ودوران  يمكن تدوير أي صورة على المحاور الثالث بصورة فردية أو

 (.27 - 6الصورة في أي اتجاه ) أفقيا أو رأسيا أو في العمق ( . الحظ الشكل )

 
 المؤثرات الدورانية   27 - 6  الشكل 

أمعا المعؤثر االرتععدادي ففيعه تعدخل الصععورة الجديعدة علعى الصععورة المعروضعة بحركعة مرتععدة مثعل الكععرة 

ديدة وكأنهعا كعرة تتحعرك فعي جميعع االتجاهعات وتكبعر حتعى تمعأل الشاشعة.الحظ بحيث تدخل الصورة الج

 (.28-6الشكل )

 
 االرتدادي المؤثر 28 – 6الشكل 

فعي هعذا المعؤثر تتوسعع الصعورة معن حجعم صعغير أثنعاء حركتهعا  :Fly Effectsالماؤثرات الطاائرة  -4

اللولبية وتطير إلى موقع آخر على الشاشة لتحل محل الصورة الموجودة فهي تبدأ من الصفر وتستمر في 

 (.29- 6الحظ الشكل ) %،100االستدارة واالنقالب حتى تصل إلى نسبة 

 
 المؤثر الطائر 29 - 6 الشكل 

يمكن تطبيق الدوران على المؤثرات ذات األبعاد الثالثة بحيعث يظهعر  :Cube Spinاللف التكعيبي  -5

رئيعة لتععرض أمامنعا صعورا مختلفعة إمعا سعاكنة أو المكعب دورانا تكعيبيا لكل وجه من أوجهه الثالثعة الم

 (.30 - 6متحركة. الحظ الشكل )

 
 اللف التكعيبي   30 - 6  الشكل 
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 : الخلق والتالعب بعدة صور ثالثا

ر صعورة أو تكعرا ،لفة لتقسعيم الشاشعة إلعى ععدة أقسعاممؤثرات الصور المتعددة تتضمن االحتماالت المخت

 : معينة على الشاشة وكاآلتي

يقوم جهاز المؤثرات الرقمية بتقسيم الشاشة إلى  :Split-screen Effectsمؤثر الشاشة المنقسمة  -1

أربعة أقسام أو أكثر من المساحات كل منها تحتوى على الصورة نفسها أو على صعورة منفصعلة مختلفعة 

م بتكبيرهععا عععن بقيععة الصععور التععي فععي المسععاحات األخععرى. ويقععوم المععونتير باختيععار إحععدى الصععور ليقععو

 (.31 - 6بمساحة الشاشة أو تصغيرها حتى تصبح نقطة على الشاشة. الحظ الشكل )

 
 الشاشة المنقسمة  31 - 6 الشكل 

 

رة نفسعها وكأنهعا موضعوعة مؤثر الصدى يتولعد عنعدما تكعرر الصعو :Echo Effects مؤثر الصدى -2

 Mirrorطلق عليه أحياناً معؤثر المعرآة ن وهكذا تتكرر الصورة بعدد ال نهائي. ويين معكوستيبين مرآت

Effects . ويمكن عرض مؤثر المرآة كصورة ثابتة أو صورة متكعررة أو التحريعك ) إلعى أعلعى أو إلعى

أسفل ( النقطة التي يظهر أن صورة الصدى ستختفي عندها على مدى األفق حتى يظهر وكأننا ننظر إلى 

 (.     32 - 6 الصورة من األعلى أو من األسفل. الحظ الشكل )

 
  مؤثر الصدى    32 - 6  الشكل 

 Computer Generated Effectsرابعا : المؤثرات المبتكرة بوساطة الحاسوب 

باسععتخدام أدوات وتقنيعات الحاسععوب وتتطلععب الصععور والسععينمائية فعالم التلفزيونيععة تسعتعمل بكثععرة فععي األ

ن بالحاسععوب يمكععنهم االبتكععار والتخيععل ودمععج الواقععع فععي الخيععال ون مختصععووالرسعوم المتحركععة مصععمم

وتسعتخدم فععي الخعدع التلفزيونيععة أو السععينمائية إذ  يمكعن جعععل الممثعل يتصععافح مععع كعائن فضععائي غريععب 

 (.33 - 6طريق الحاسوب. الحظ الشكل ) مبتكر عن



 129 

 
 مؤثرات الحاسوب  33 - 6  الشكل 

 

  ضوابط استخدام المؤثرات البصرية 6-14

استخدام المؤثرات المرئية واإللكترونية قد يغري الكثيرين باستخدامها نظعرا للجاذبيعة التعي تحققهعا وذلعك 

لى اإلبهار إال إن ذلك قد يؤدي إلعى نتيجعة عكسعية لتحقيق االهتمام والجذب أو اإلثارة أو إلثبات القدرة ع

 تتمثل في إنتاج 

صور غير واضحة أو مناظر ليس لها معنى ، لذلك ينبغي استخدام هذه المؤثرات لتحقيق الهدف المنشود 

 دون مبالغة أو إفراط وعلى النحو اآلتي: 

فهم واستيعاب الشيء أو خلق  يجب أن تحقق المؤثرات البصرية المستخدمة اإليحاء الذي يساعد على -1

 االنطباع واإلحساس بالزمان والمكان أو الجو ، أو تكون هي الطريقة األمثل واألفضل لتحقيق الغرض. 

يجب أن ال تؤدي إلى تشتيت انتباه المشاهد أو أن تتسبب في انصعرافه ععن متابععة الفعيلم أو اسعتيعاب  -2

 مغزاه.

 في زيادة وقت اإلنتاج أو تكاليفه. أن ال يكون استخدام المؤثرات سببا -3

 أن يكون المؤثر ناجحا وفعاال في حدود الغرض الذي يستخدم من أجله. -4

 

 

  Sound Effects المؤثرات الصوتية 6-15

هععععي أصععععوات مصععععطنعة تضععععاف لتعزيععععز المحتععععوى الفنععععي فععععي األعمععععال الفنيععععة ) فععععيلم أو مسلسععععل 

مععؤثرات الصععوتية هععو عععدم إمكانيععة اسععتخدام األصععوات فععيلم كععارتون ( وسععبب اسععتخدام ال أو تلفزيععوني

الطبيعيععة التععي تحععدث فععي خلفيععة المشععهد لضعععف الجععودة فيععتم االستعاضععة بعععد التصععوير وأثنععاء عمليععة 

بأصععوات مشععابهة ذات جععودة عاليععة لتعزيععز المشععهد وللحفععاظ علععى مسععتوى واحععد مععن الشععدة  الفععيلم إعععداد

 .والنقاء الصوتي خالل العمل الفني

هي عوامل مساعدة في المونتاج لها  المؤثرات الصوتية  :واع المؤثرات الصوتية واستخداماتهـــاأن

أثرها في التعبير عن المواقف واألحداث في العمل التلفزيوني المنتج تساعد في إبراز صور حيــة على 

  .مخيلة المشاهد

     أنواع المؤثرات الصوتية

 .لبكاء والضحكمؤثرات صوتية بشرية كالصراخ وا -1

 مؤثرات صوتية طبيعية مأخوذة من الطبيعة مثل ) صوت المطر ، الرياح ، األمواج (. -2
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آلية مثل ) إطالق ( و مؤثرات صوتية صناعية وهي نوعان: يدوية مثل )الطرق على األبواب -3

 .الرصاص (

 

   استخدامات المؤثرات الصوتية

 لإلشارة إلى الوقت أو الزمان. -1

 .ر المكان الذي يحدث فيه الحدث مثل أصوات الشارع أو محطة القطار أو الشواطئلتصوي -2

 لتوجيه مشاعر المشاهد واهتمامه لحدث معين . -3

 إليجاد جو نفسي معين يخدم الحدث مثل األجواء المرعبة . -4

 .تثبيت األحداث المشاهدة في ذهن المشاهد كصوت خطوات األقدام أو إطالق الرصاص -5

 

   س التي يجب مراعاتها عند استخدام المؤثرات الصوتيةاألس

 عدم المبالغة في استخدام المؤثرات الصوتية . -1

 .أن كثرة استخدام المؤثرات الصوتية قد يوهم المشاهد بعكس ما نريد إيصاله إلى تفكير المشاهد -2

لمععؤثرات الصععوتية التأكععد مععن وضععوح المععؤثر الصععوتي وتطابقععه مععع الصععوت الحقيقععي عنععد تسععجيل ا -3

 الخارجية.

  إذا كععان البرنععامج يتضععمن تعليقععاً صععوتياً فيجععب أال يكععون صععوت المععؤثر أعلععى مععن صععوت المعلععق -4

 كما يجب أال ينخفض بحيث ال يكاد يسمع.

     Switcher جهاز المونتاج  6-16

وهو  ية المونتاجهو المحرك األساسي لعمل Vision Mixerجهاز المزج اإللكتروني  المونتاج أوجهاز 

الجهعاز ععدة وظعائف  ولهعذا  الفعوري،الجهاز الرئيس الذي يستخدمه المونتير بعمل المونتاج االلكترونعي 

 تتلخص باآلتي:

 مصادر داخلة ليرسلها على الهواء أو ليسجلها على شريط فيديو. عدةمن مرئي اختيار مصدر  -1

م االنتقععال بععين الكععاميرات أو بععين أجهععزة التسععجيل إذ يععتتنفيععذ وسععائل االنتقععال بععين مصععادر الفيععديو.  -2

 .المرئي

 .ابتكار المؤثرات الخاصة و إضافتها للبرنامج  -3 

 الحاسوب.إضافة الكتابة على الصورة بمختلف مصادرها سواء من جهاز مولد الحروف أو  -4

 أو بثها على الهواء.مراقبة الصورة التي تم اختيارها من ضمن المصادر الداخلة وذلك قبل تسجيلها  -5

 

وتتم هذه الوظائف بحيث يكون لكل جهاز سواء كان كاميرا أو جهاز فيديو مرتبط بجهاز المونتاج بمفتاح 

خاص به فإذا كان لديك عدد من كاميرات التصوير داخل األستوديو وكل ما تعود فعلعه هعو االنتقعال بينهعا 

لمونتعاج إلتمعام االنتقعال السعهل وإضعافة المعؤثرات فال بد من أن يكون لكل كاميرا مفتاح معرتبط بجهعاز ا

يتكون هعذا الجهعاز معن مجموععة معن العدوائر االلكترونيعة فضعال ععن  .الصوتية للبرنامج الذي يتم إنتاجه

لوحة مليئة بالعديد من المفاتيح التي تحتعوى علعى لمبعات إضعاءة صعغيرة وععدة أذرع يسعتعملها المعونتير 

 (.  34 - 6نتقال. كما موضح في الشكل )لتنفيذ ما يريد من وسائل اال
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 جهاز المونتاج   34 - 6 الشكل 

مرتبعة فعي صعفوف يسعمى كعل منهعا  Buttonsلوحة جهعاز المونتعاج  تتكعون معن مجموععة معن األزرار 

 (.  35 - 6. كما موضح في الشكل )Bankوكل مجموعة من صفين تسمى  ، Busصف 

 
 Bankكل مجموعة من صفين تسمى    35 - 6 الشكل 

  Program or On Air Bus على الهواءصف أزرار 

معن مصعادر  اواحعد اكل جهاز يحتوى علعى األقعل علعى صعف واحعد معن األزرار ويمثعل كعل زر مصعدر

المتاحة ويضاء بمجرد الضغط عليه موضحا أنه المصعدر العذي تعم اختيعاره ليخعرج إشعارته معن الصورة 

( يعتم اختيعار توصعيل كعل 24و 3زرار يتراوح عددها بين )الجهاز . وكل صف يحتوى على عدد من األ

إذا كعان الصعف يحتعوى علعى سعتة أزرار  فعإن ثالثعة أزرار  ،منها بمصعدر صعورة . وكمثعال علعى ذلعك 

وخعامس زر  ،للكاميرات أي لكل كعاميرا زر وزر لصعورة الجهعاز العذي يقعوم بععرض األفعالم تخصص 

. فضعال  Character Generatorوالسعادس لصعورة مولعد الحعروف  ،لصورة جهاز عرض الفيعديو 

تسعتعمل عنعدما يريعد المعونتير  Black signalععن زر مخعتص بتوليعد األلعوان ومنهعا اإلشعارة السعوداء 

وفى بععض األجهعزة يضعاف ععدة أزرار لتسعمح بإضعافة ععدة مصعادر  وداء على الهواءإرسال صورة س

 (.36 - 6للصور تستعمل في إخراج البرنامج  الحظ الشكل )

 
 Programأزرار صف    36 - 6  الشكل 
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هععي تحديععد أي مصععدر صععورة يخععرج مععن الجهععاز ليكععون هععو صععورة  Programوظيفععة أزرار صععف 

ويخبععر المععونتير  ، Monitors. فععالمخرج يقععوم بمشععاهدة أجهععزة الرؤيععة البرنععامج فععي هععذه اللحظععة 

بالصورة التي وقع عليها اختياره عندها يقوم المونتير بالضغط على الزر الذي يمثل مصدر هذه الصورة 

فعإن صعورته سعتظهر  Program، وأياً كان المصدر الذي تم الضغط على الزر الخاص به على صف 

أو لترسعل  VTRلتخرج من الجهاز إما لتسجل على جهعاز تسعجيل فيعديو  Programعلى جهاز رؤية 

 على الهواء مباشرة. 

لكي يتحقق المونتير من صورة أي مصدر من المصادر قبل أن   Preview Busصف أزرار المراقبة  

لتظهر على الهواء ) أو تسجل على جهاز فيديو ( .  Programيضغط على الزر الخاص بها في صف 

صععععف آخععععر مععععن األزرار يسععععمى صععععف أزرار البروفععععة  ،Programإلععععى صععععف أزرار  يضععععاف

Preview Bus  وجميععع األزرار الموجععودة علععى صععف .Preview تماثععل تمامععاً األزرار الموجععودة  

 (.37 - 6. كما موضح في الشكل )Programعلى صف 

 Preview  ،Program(  صفى أزرار  37 - 6الشكل ) 

ال ترسل صورته على الهواء أو تسجل  ،Previewلى أي زر من أزرار صف غير أنه عند الضغط ع

بل تظهر فقط على جهاز رؤية خاص بها  هو جهاز رؤية البروفة  Programكما يحدث ألزرار صف 

Preview Monitor  وبعد التأكد من صالحية صورة المصدر على صفPreview  يتم الضغط على

 .ليظهر على الهواء أو ليسجل  Programنفس الزر الخاص به على صف 

عنعععدما كعععان هنعععاك صعععف واحعععد    Mix  &Effects Bussesصااافوف أزرار المااازج والماااؤثرات 

Program  لم يكن في استطاعة المخرج إال اختيار طريقة القطعCut  فقط بين صورة المصدر واآلخر

معن صعورة مصعدر فقعد  أو أي نوع من أنواع المؤثرات بين أكثعر  Mixولكن حتى يصبح هناك مزج  ،

       .EFF ) ) Effectsأضيف زر يسمى 

يعمعل ذراع الفيععدر فعي جهعاز المونتعاج تمامعاً مثععل الفيعدر فعي جهعاز مععزج    Fader Barذراع الفيادر 

الصوت ولكن الفرق أن األول مختص بالصورة والثاني مختص بالصوت . فعإذا قررنعا عمعل معزج معثالً 

نسعتطيع أن نغيعر إشعارة الفيعديو الخارجعة معن أي صعف معن  Fader Barفإننعا باسعتعمال ذراع الفيعدر 

( معن قععوة اإلشعارة . فعنععدما تكععون ذراع  %100 ماان صافر % إلااى)  MIX Bussesصعفوف المععزج 

وقلععت قععوة  %100زادت قعوة إشععارة الفيععديو الخارجععة منعه بنسععبة  ،مععثالً  MIX (A) الفيعدر فععي اتجععاه 

 (. 38 - 6)وهكذا بشكل متناظر. الحظ الشكل  صفر %إلى نسبة  MIX ( B) إشارة الفيديو الخارجة من 

 
   ذراع الفيدر  38 – 6الشكل  
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فعند الضغط عليه تكون إشارة الصورة الخارجة من جهاز المونتاج  معتمدة علعى نعوع المعؤثر العذي يعتم 

تجعة معع تحريعك تنفيذه على صفوف المزج والمؤثرات وعلى وضعع ذراع الفيعدر كمعا تتغيعر اإلشعارة النا

 الذراع. 

  Special Effects Generator(  SEGالخاصة )مولد المؤثرات 

وهو الجعزء العذي ععن  Mix / EFF Ampمكبر المزج والمؤثرات  المونتاج علىتحتوى جميع أجهزة 

العذي يقعوم بعالمزج بعين الصعورة  Cutطريقه يتم اختيار أنواع أخرى من وسائل االنتقعال بخعالف القطعع 

 . Program Bوالصورة األخرى التي اخترناها على الصف   Program Aرة على الصف المختا

ليقععوم بتوليععد االختفععاء  ( SEGولكعن فععي أجهععزة المونتععاج المتطعورة أضععيف مولععد للمععؤثرات الخاصعة ) 

وتفريع   ،والصعورة المزدوجعة والمسعح معن صعورة ألخعرى بععدة أشعكال  ،والظهور التعدريجي والمعزج 

منها عن طريق الضغط على زر محدد مكتوب  صل األلوان لصورة لوضع خلفية أخرى بدالً العناوين وف

 .ع الفيدر في معدل وطريقة التنفيذعليه وسيلة االنتقال المطلوبة كما يتحكم ذرا

  Preview Busوصعف أزرار   Program Busإن أساس عمل أي جهاز المونتاج هو صعف أزرار 

وذراع  ،مجموعععة منهععا علععى عععدد مععن المفععاتيحكععل  تحتععوى  Effect Groupsومجموعععات مععؤثرات 

فيدر، وعندئعذ نسعتطيع أن نتعامعل معع أكثعر معن إشعارة فيعديو داخلعة ونختعار إشعارة واحعدة معن أحعدها أو 

 .فيديومركبة من عدة إشارات لنرسلها إما على الهواء أو للتسجيل على شريط ال

  

جهعاز  المونتعاج أوإلعى جهعاز  Inputالمصعادر الداخلعة  أقل عدد من  والخارجةشبكة المصادر الداخلة 

( مصعدر. وتتسعاوى ععدد 24وقد تصل في بعض األحيان إلى ) ،( مصدر 2المزج االلكتروني هو عدد )

وتتقعاطع هعذه الخطعوط علعى شعكل  ،خطوط المصادر الداخلة على كل الصعفوف معع المصعادر الخارجعة 

طععوط األفقيععة وهععذه الشععبكة ليسععت لمصععادر الداخلععة الختأخععذ ا ( Matrix) شععبكة مععن المربعععات تسععمى 

كل صف لالستفادة  Output جوولة عن عمل جهاز المزج لكنها تقوم فقط بتنظيم عملية اختيار خرؤمس

منه إما في عمل مؤثرات أو للعرض على شاشة البروفة أو في الخروج النهائي. وفى األنواع العادية من 

توصعيالت فعي صعندوق منفصعل يعتم توصعيل كعابالت اإلشعارات المرئيعة أجهزة المعزج تكعون العدوائر وال

الداخلة اآلتية من المصادر المختلفة للصعور كالكعاميرات وأجهعزة ععرض الفيعديو أو أي مصعدر خعارجي 

آخر.كما يخرج من هذا الصندوق كابالت اإلشارات المرئية الخارجة التي يكون بداخلها )إشارات الفيديو 

فعي صعورتها النهائيعة لعرضعها علعى شاشعات المراقبعة أو توصعيلها ألجهعزة التسعجيل أو المرئية( الناتجة 

 لمحطات اإلرسال. 

  رامج تحرير ومونتاج الفيديوب 6-17

توفر الكثير من الشركات البرامج الالزمة لتجعل من جهاز الحاسوب وحدة مونتعاج متخصصعة وبعالرغم 

هة. ويمكن للطالب أن يتعلم التحرير والمونتعاج معن خعالل من كثرة هذه البرامج إال أن فكرة عملها متشاب

استخدامه للبرامج على جهاز الحاسوب فقط عند توفر مادة الفيديو سعواء معن االنترنعت أو باالسعتفادة معن 

بعض األجهزة للقيام بنقل مقاطع الفيديو للحاسوب ومن ثم العمل على التحرير والمونتاج . سعنذكر أمثلعة 

، ومن ثم نتطرق نظريا إلى أحد هذه البرامج وكيفية استخدامه وهعو  انتشارا مج وأكثرهاألشهر هذه البرا

األخعرى  البعرامج معن أي اسعتخدام ععن يغنيعك العذي Adobe Premierبريميعر  األدوبعي برنعامج

 المونتاج. في المستخدمة
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    Pinnacle Studio أستوديو البيناكل برنامج -1

مج مشهور بقدراته الكبيرة وإمكانياته المتطورة لما يتمتع به من سهولة في أحد برامج المونتاج وهو برنا

االسععتخدام ممععا يتععيح لألشععخاص غيععر المحتععرفين التعامععل معععه بسععهولة ، يتميععز هععذا البرنععامج بواجهتععه 

وأيضععا يتععيح رفععع الفيععديو مباشععرة   البسععيطة و بخاصععية الرفععع مباشععرة إلععى موقععع التواصععل االجتمععاعي

 (.39 - 6الحظ الشكل )  . pinnacle، هذا البرنامج من إنتاج شركة بيوتيو على

 
  Pinnacle Studio برنامج  39 - 6  الشكل 

 

مهمعة البرنعامج عمعل تحريعر للفيعديوهات    Windows Movie Maker ميكار برناامج الماوفي -2

المونتععاج  وعمععـل مععن إنتععاج شععركة مايكروسععوفت ، وهععـو مععن البععرامج الععـخاصة بععاإلخراج  والمونتععاج 

وهو سهل االستخدام  إذ يمكن بوساطته عمعل ألبومعات للصعور بأسعلوب  للصور الخاصة ولقطات الفيديو

وهعو  من األعمال الكثيرة .  جميل بأصوات مصحوبة ، وأيضاً التأثيرات والكتابات على الفيديو وغيرها

 (.40 - 6. الحظ الشكل )Windows يأتي تلقائيا مع نظام ويندوز

 
  Windows Movie Maker برنامج  40 – 6  الشكل 

هعو احعد أقعوى بعرامج الوسعائط   Neroبرنعامج نيعرو   Nero Multimedia Suite نيرو برنامج -3

المتعععددة ، يحتععوي البرنععامج علععى ثالثععة بععرامج فععي برنععامج واحععد ،الثالثععة هععم تحريععر الفيععديو ونسععخ 

ونسعخ األقعراص المدمجعة  ااحتياطيع ايمكنه أن يعمعل نسعخاالسطوانات والنسخ االحتياطي لالسطوانات ، 

 (.41 - 6للوسائط المتعددة من موسيقى وصور وأفالم فيديو وأشرطة فيديو مختلفة . الحظ الشكل )

 
 Nero Multimedia Suite  برنامج  41 – 6  الشكل 

 

لتعأثيرات علعى وهو من أشهر برامج المونتاج وإضافة ا  ElementsAdobe Premiere  برنامج -4

، يتميز البرنامج باحتوائه على كم هائل من التعأثيرات والتععديالت وهعو  Adobe الفيديو وهو من شركة

( حيث يستخدم هذا البرنعامج  Pro Premiere برنامج ملحق للبرنامج المتخصص في عمل المونتاج )

 (.42 - 6في جميع األعمال. الحظ الشكل )
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 Adobe Premiere Elements  برنامج  42 – 6  الشكل 

ستخدم من قبل المحترفين فقط إذ يمكنك هذا يامج هذا البرن: Adobe After Effects  برنامج -5

البرنامج من عمل وتصميم الفيديو من البداية حتى النهائية ويعد منطقة عمل متكاملة يحتوى البرنامج 

على عدد كبير من التأثيرات والقوالب التي تكفي لتصميم أي فيديو وتحريكه، يستخدم البرنامج في عمل 

 (.43 - 6النصوص وغيرها. الحظ الشكل )المقدمات المختلفة وتحريك 

 
  Adobe After Effects برنامج 43 – 6الشكل  

  (Adobe Premiere ) برنامج ادوبي بريمير-6

 رمز على بالضغط وذلك بريمير االدوبي برنامج تشغيل يتم

 الكثيرة مكوناته بتنصيب يقوم البرنامج حتى واالنتظار التشغيل

 في الموضحة الصورة لك ستظهر كبذل الحاسوب يقوم وبينما

 تظهر سوف البرنامج تشغيل من االنتهاء وعند (.44 - 6الشكل )

  بالمشروع الذي سنعمل عليه. الخاصة اإلعدادات حوار لوحة لنا

                      

 ادوبي بريمير واجهة برنامج  44 – 6  الشكل 

فيديو والصوت وإضافة مؤثرات انتقالية بين : القص واللصق للي البرنامجالتحرير فيات تشمل عمل 

مقاطع الفيديو ومؤثرات على مقاطع الفيديو والصوت نفسها، فضال عن تركيب المقاطع واألصوات 

 Time من خالل خط الزمن (والمؤثرات األخرى صوت والعناوين. وتتم إدارة هذه المقاطع )فيديو أو

Lineويستخدم  .ة عليه لدعمه بالفالتر اللونية والحركيةكما يمكن إضافة العديد من البرامج الملحق

 .التلفزيونية البرنامج في الكثير من المحطات

 أدوات و أجزاء عمل البرنامج في البريمير 

يخص العمل على البرنامج وهو اإللمام بكل أدوات البرنعامج بمعنعى انعك تسعتطيع تنفيعذ أي  :القسم األول

الجيعد ألدوات البرنعامج معن ) تصعحيح لعونى أو تقطيعع أو هندسعة  فكرة داخعل البرنعامج معن خعالل فهمعك

 صوت(.

يخص األفكار المطروحة التي يقوم بها البرنامج ويمكن التعرف عليهعا معن خعالل مشعاهدة  :القسم الثاني

 .الكثير من األعمال على القنوات الفضائية
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 ؟اإلنتاج التلفزيوني في مراحل عرف المونتاج وما أهميت : 1س

 اإلمكانات الفنية للمونتاج أهم :  اذكر2س

 ؟ كيف يمكنك أن تحدد وظائف المونتاج بنقاط: 3س

 وما المبادئ األساسية التي  .يدة تستدعي المونتاج ) التوليف (، اذكر أبرزهاهناك  فوائد عد: 4س

 ؟ ول عن المونتاجؤيراعيها المس        

 ؟ يصنف؟ وكيف من فني المونتاج: 5س

 ؟ شاشة العرضائف وظ: ما 6س

 .اذكرهما مع الشرح : يوجد نوعان من أنظمة المونتاج يتم استخدامها في الوقت الحاضر7س

 .المونتاج المؤجل : وضح ما المقصود بالمونتاج المباشر و8س

 .: هناك قواعد تنطبق على المونتاج المباشر والمونتاج المؤجل  تسمى قواعد التحويل ، اشرحها 9س

 ؟ئـل االنتقـال في المونتاجوسـا: ما 10س

 : ما المقصود بالقطع ؟ وما أهم أساسيات  ؟ وما الغرض من استخدام ؟11س

  ؟؟ وما القواعد التي ينبغي مراعاتها عند استخدام بالمزجما المقصود  :12س

 المؤثرات ، وكيف يتم استخدامها في األفالم؟ : عرف13س

 اثلية؟تصنيف مؤثرات الفيديو التمكيف يمكنك  :14س

 .تكلم باختصار عن مؤثرات الفيديو الرقمية :15س

 .تكلم عن المؤثرات المستخدمة بوساطة الحاسوب :16س

 ؟ضوابط استخدام المؤثرات البصريةما : 17س

 .تكلم عن المؤثرات الصوتية . وما أنواعها ؟ ومتى تستخدم: 18س

 تية؟األسس التي يجب مراعاتها عند استخدام المؤثرات الصو: ما 19س

 .: اشرح عمل جهاز المزج اإللكتروني20س

 . : اذكر أهم البرامج المستخدمة في المونتاج21س

 ؟أجزاء عمل البرنامج في البريمير أدوات وما  :22س
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 الفصل السابع
 

 فن الكتابة اإلعالمية
  األهداف

الكتاباة اإلعالمياة والمقابلاة  واكتسااب الطالاب المهاارة لفان إلى معرفةيهدف هذا الفصل :  الهدف العام

 وكتابة المقاالت.
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 يكلية المؤسسة اإلعالمية الصحفيةه 7-1 

قبل الحديث عن الفنون الصحفية وتقسيماتها واالختالفات فيما بين هذه األنواع البد من التطرق   

ات األقسام الموجودة فيها مما بشكل مبسط لهيكلية هذه المؤسسات الصحفية لمعرفة كيفية العمل وتخصص

 قد يساعد على اإللمام ببعض المعلومات المهمة عن تلك المؤسسات.

 :ات أساسية في أي مؤسسة صحفية وهيمرتكز ةتوجد ثالث

ويشمل رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ورؤساء الوحدات اإلدارية التابعة لها مثل إدارة : القسم اإلداري -1

ات والمخازن والسيارات والتوزيع والموظفين والعمال وغيرهم )أي أن مهمة الحسابات وإدارة اإلعالن

 هذا القسم هي إدارية صرفة (.

يمثل جوهر العملية الصحفية وثمرتها ) وهو ما يتعلق بموضوع هذا الفصل( ويضم  :قسم التحرير -2

 تسلميها إلى رئيس مجموعة من المحررين الذين يجمعون المادة الصحفية من مصادرها المختلفة ويتم 

التحرير الذي يختار منها ما يشاء وحسب وجهة نظره وسياسة الصحيفة ، وقد يؤجل بعضها ألعداد 

 قادمة أو يرفض بعضها أو يستبعدها مؤقتا.

ويعد رئيس التحرير مسؤوال مباشرا أمام الرأي العام )فضال عن الصحفي صاحب الخبر أو المقال ( 

اء، ويعاون رئيس التحرير في عمله فريق متكامل يشمل نائب رئيس عما ينشر في الصحيفة من آر

 ،الثقافي ،الرياضي ،األقسام المختلفة )القسم السياسيورؤساء التحرير وسكرتير التحرير ومدير التحرير 

 التحقيقات .. الخ (.

الموزع في هو القسم المسؤول عن تصميم وطباعة وإخراج الصحيفة في شكلها النهائي  :القسم الفني -3

السوق ويضم المدير الفني والمصورين والمهندسين والمصممين وغيرهم من الموظفين والعمال وال 

 .رية أو تحريرية ولكنه مرتبط بهماعالقة لهذا القسم بأي جوانب إدا

 

 :اسية المتبعة قبل إصدار أي صحيفةالخطوات األس

  دراسة نوعية جمهور القراء والتعرف على احتياجاته . -1

 تحديد الغاية من إصدار الصحيفة . -2

 الحصول على التراخيص القانونية . -3

 حساب الميزانية والتكاليف والبحث عن التمويل وجذب اإلعالنات . -4

 توفير المقر وتجهيزه بالمعدات واألجهزة . -5

 دراسة الصحف المنافسة والصادرة في الجغرافية نفسها . -6

 سبة للصحيفة واختيار الصحفيين والفنيين .وضع هيكلية إدارية منا -7

 االتفاق مع وكاالت األنباء للحصول على األخبار والصور وغيرها من الخدمات . -8

 تصميم وإصدار العدد التأسيسي )الزيرو( وتقييمه وتحديد موعد نهائي لصدور العدد األول الرسمي . -9
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 التحرير الصحفي 7-2

ون الصحفية يفضل التعريف بالتحرير الصحفي كونه الجامع والمشترك لجميع قبل الحديث عن أنواع الفن

أنواع الكتابات الصحفية وتسميتها والتحرير الصحفي هو عملية تحويل األحداث والموضوعات إلى 

 ،صياغة صحفية مطبوعة وسهلة القراءة لجميع القراء تقريبا ويعد مفصال مهما في الكتابة الصحفية 

 :ظائف التحرير الصحفي بايتيديد وويمكن تح

 واألحداث.اإلفهام والتبسيط واإليضاح للموضوعات  -1

معالجة صياغات وكاالت األنباء األخرى المزودة للصحيفة ببعض األخبار وتصحيح األخطاء التي  -2

 ترد في سياق المعلومات كي تتناسب وسياسة المحطة .

المادة الصحفية المحررة تتالءم والمساحة المخصصة تسهيل عملية اإلخراج الصحفي من خالل جعل  -3

 لها .

 التأثير في القارئ وجذبه وإقناعه بوجهة نظر الصحيفة . -4

 بلورة أسلوب تحريري خاص بالصحيفة يميزها عن غيرها من الصحف المنافسة . -5

 .حريروسنتناول بعض الفنون الصحفية التي يقوم بأدائها قسم الت

 المقال الصحفي 7-3 

يعد هذا النوع من الفنون الصحفية أداة فعالة للتعبير عن الرأي سواء أكان رأيا" شخصيا أم رأي مؤسسة 

 أو جهة رسمية أو غير رسمية ويتميز بكونه سهل المفردات وواضحا في معانيه ومدلوالته ولغته تشبه

ياتها التأسيسية تعتمد ، وكانت الصحف في بدا(1 – 7الحظ الشكل ) ،إلى حد كبير لغة الحياة اليومية

على المقال في صفحتها األولى لغاية الحرب العالمية األولى إذ احتل الخبر هذه األهمية ، ورغم ذلك لم 

تتضاءل أهمية المقاالت ألنها أوسع اطالعا وتمتلك وتعبر عن رؤية تحريرية لألخبار وتحليلية لألحداث 

العام ، وشاعت عندها عبارة )الخبر مقدس والتعليق  وتستطيع تكوين بلورة لالتجاهات الجماعية للرأي

 حر(.

 
 المقال الصحفي  1 – 7لشكل  ا

ويعرف المقال أيضا بأنه عبارة عن فكرة أو خاطرة تجول في ذهن الصحفي يحاول كتابتها في مقالة 

ة بنسب صحفية وهي مستمدة من ظروف الواقع الحياتي للقراء على الرغم من احتواءها على ذاتية الكاتب

 :معينة ، وله أنواع مختلفة منها

الذي يكشف عن توجهات الصحيفة أو وجهة نظرها تجاه األحداث اليومية ويشترط  :المقال االفتتاحي -1

 .يوميا وعلى الصفحة األولى غالباً ظهوره 

ال يشترط قائم على تحليل األحداث والظواهر التي تهم الشرائح االجتماعية للقراء و :المقال التحليلي -2

 .ر في الغالب في الصفحات الداخليةأن يكون يوميا وينش
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فقرة خاصة وثابتة بصحفي معين يعبر فيه عن رأيه الخاص ويمكن أن يكون  :العمود الصحفي -3

عمودا يوميا أو أسبوعيا ويمكن أن يكون في الصفحة الرئيسة أو الداخلية وحسب شهرة الصحفي ومكانته 

 المهنية .

ج أن المقال الصحفي هو تعبير ذاتي بوساطة الكتابة عن آراء كاتب ما آو موقف الصحيفة وهكذا نستنت

 :  تقسيمات األخرى ألنواع المقال هيتجاه حدث معين يخص الجمهور أو قراءها. ومن ال

 مقال التعليق(  -المقال التحليلي  -المقال الصحفي   -المقال االفتتاحي )

المقال  -المقال التوجيهي  -المقال اإلعالني  -المقال الدعائي ): ملوهنالك تقسيم حسب األهداف ويش

وهذه األنواع من المقاالت الصحفية تختلف عن أنواع  .المقال االيدلوجي( -ل التقويمي المقا -اإلعالمي 

المقاالت األدبية أو العلمية كونها تبتعد عن االنطباع الذاتي للفنون األدبية وعن الموضوعية الصرفة 

 :وهنالك أنواع أخرى للمقال مثل ،تنتج شيئا وسطا بين هذين النوعينللتخصصات العلمية وتحاول أن 

 ،مقال تأريخي ،مقال طبي. ومثال على المقال العلمي )(،  المقال الصحفيلمقال العلمي،  المقال األدبيا)

 ،المقال القصصي  ،النقدي المقال  ،. ومن أمثلة المقال األدبي ) المقال الوصفيي...الخ(مقال اجتماع

المقال  ،المقال النقدي ،،...الخ ( ومثال على المقال الصحفي )المقال االفتتاحيمقال على شكل مذكرات

. وال يمكن أن نفصل بين هذه األنواع التحليلي، اليوميات، العمود الصحفي، مقال االعترافات،...الخ(

وتوحد فيما بينها  ةلغة الصحافة تجمع هذه األنواع الثالث بشكل قاطع كونها تتداخل أحيانا فيما بينها الن

وتبعد المصطلحات العلمية الصعبة فضال عن الزخرفة األدبية الزائدة عن الكتابة العملية كونها تقدم 

بين موضوعية  لشريحة قراء واضحة وواسعة ومتباينة االطالع والثقافة، فالمقال النقدي مثال يجمع ما

 .ذن علم وفن يجتمعان في مقال واحد، فهو إدبالعلم وذاتية األ

 عنوان المقال  7-4 

يفضل أن يكون قصيرا ومرتبطا بمضمون المقال وداال" عليه وذو عناصر جاذبة سواء على مستوى 

 . (2 – 7موسيقى الكلمات أو على مستوى ثراء التعبير اللغوي ، الحظ الشكل )

 

 
 عنوان المقال الصحفي  2 –7الشكل 

 المقال األدبي )القصصي(  خصائص

 الخيال الواسع للكاتب . -1

 تضمين الجانب الكوميدي فيه وأحيانا الكوميديا السوداء أو المضحك المبكي . -2

 .صةاستعمال لغة الحياة اليومية في التعبير اللغوي وفي الق -3

 .تهالمأساوي للواقع أو للحكاية ذاتوظيف الفنتازيا أحيانا للخروج من الجانب ا -4

وال يقتصر المقال بأشكاله المتنوعة على الوصف لظاهرة أو حادثة معينة وإنما قد يأتي بفكرة أو 

موضوع غير مطروق وال يكتفي بشرح حدث محدد وتفسيره ظاهريا، بل يعبر عن وجهة نظر معينة قد 

 . تؤدي إلى نتائج ايجابية مستقبال على صعيد تغيير القناعات او تغيير توجهات القراء
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 المقال االفتتاحي 7-5 

من األنعواع المهمعة فعي المقعاالت هو

عتمععد علععى اإلفععادة مععن الصععحفية وي

اإلحصععائيات أو الشععواهد البيانععات أو

واألدلة الملموسة لتقديمها للقراء معع 

إضعععافة شعععروحات وتعليقعععات ألجعععل 

محاولعععععة تغييعععععر توجهعععععات القعععععراء 

ودفعهعععم لتبنعععي فكعععرة معينعععة سعععواء 

قبل الصحفي أو  كانت مطروحة من

المؤسسععة أو أي  جهععة أخععرى يتفععق 

مععع طروحاتهععا وتوجههععا الفكععري ، 

 (.3 – 7الحظ الشكل )

 :من أهم سمات المقال االفتتاحي هيو

 استخدام اللغة اليومية لعموم القراء البعيد عن التكلف والزخرفة اللفظية والغموض. -1

 .ريحة من القراءا التي تهم اكبر شالعناية بالموضوعات والقضاي -2

عن سياسة المؤسسة الصحفية وتوجهاتها وهويتها ولذلك فهو غالبا ما يخلو من اسم الصحفي أو  بريع -3

 توقيعه. 

 .تماعي والتاريخي للقضية المطروحةاإلحاطة باإلطار االج -4

ءم االبتعاد عن الذاتية والمزاجية الشخصية للصحفي والتحدث عن الحالة الجماعية التي تتال -5

 وتوجهات الصحيفة .

 .من قبل احد ابرز الكتاب بالصحيفةيتم كتابته في الغالب من قبل رئيس التحرير او  -6 

وألنه شكل صحفي رسمي ويأخذ حيزا" في الصفحة األولى فأنه عادة ما يكتب حسب قالب الهرم 

 المعتدل. 

 المقال العمودي  7-6 

عمود الصحيفة في إحدى  مساحته محدودة نسبيا من الصحيفة ال يتجاوز

صفحات الصحيفة تكتبه شخصية صحفية بارزة ولها قرائها الذين 

يتابعون العمود بشكل منتظم تقريبا وأحيانا يتم وضع صورة فوتوغرافية 

شخصية أو رسم تخطيطي للكاتب، وله مكان ثابت في الصفحة ال يتغير 

ن فرعية تحت وله عنوان ثابت أيضا ، وربما يقوم الصحفي بكتابة عناوي

العنوان الرئيس وهذا العمود يمكن أن يكون يوميا أو أسبوعيا أو حتى 

شهريا أحيانا كما هو الحال في أعمدة المالحق الشهرية ، والعمود تعبير 

عن وجهة نظر الصحفي الشخصية وما يشعر به من مشاعر وأفكار 

فة وانطباعات ، وليس بالضرورة أن يتطابق كليا مع وجهة نظر الصحي

التي تنشره ، وتتميز بعض األعمدة الصحفية بشهرة كبيرة بسبب براعة 

أسلوب الكاتب الصحفي الذي غالبا ما يكون الذعا وخفيفا وقريبا من 

 (. 4 – 7الشارع ،الحظ الشكل )   نبض

 
 4 - 7الشكل 

 العمود الصحفي 

 

 مقال افتتاحي  3 – 7  الشكل
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 أنواع األعمدة الصحفية 

 :ود الصحفي وكاآلتين تقسيمات للعماإلعالميين الصحفيي بعض يضع

العمود الصحفي الذي يهتم بالقضايا العامة لمجمل القراء ويتناول مختلف الموضوعات السيما  -1

  .الشائعة منها

وهو غالبا ما يحظى بشعبية  العمود الصحفي الذي يأخذ اتجاها كوميديا ساخرا ألجل تسلية القراء -2

 .كبيرة

 د على استفسارات القراء وأسئلتهم حول مختلف القضايا التيالعمود الصحفي المبني على طريقة الر -3

 .تمس حياتهم اليومية واالجتماعية

العمود الصحفي الناقد ويتعرض فيه الصحفي للظواهر السلبية الشائعة بالنقد وتشخيصها ومحاولة  -4

 التقويم ودفع القراء التخاذ موقف من تلك السلبيات .

 :لمقالين االفتتاحي والعمودي منهاا بين اوتوجد العديد من التباينات فيم

 .ما هو الحال مع المقال االفتتاحيال يعبر المقال العمودي عن وجهة نظر الصحيفة ك -1

 للعمودي عنوان ومكان ثابت في الصحيفة. -2

 .النشر اليومي واألسبوعي والشهري العمودي له انتظام ودقة في -3

الذي يفتقد لهذا  لمقال العمودي عكس الحال مع المقال االفتتاحيال بد من وضع اسم أو توقيع كاتب ا -4

 .اإلجراء أحيانا

 .االفتتاحي موضوعي وواقعي وجماعي المقال العمودي ذاتي وانطباعي وشخصي بينهما -5

رسمية في صياغة الجمل  العمودي حر وسلس وسهل الجملة واألسلوب بينما االفتتاحي ذو صيغة -6

 . والمفردات

يعتمد على التحليل الدقيق لألحداث والموضوعات والقضايا التي تهم الرأي   لمقال التحليليا 7-7 

العام السيما قراء الصحيفة على وجه الخصوص ويربط األحداث بما يجاورها من ظواهر وأحداث 

النوع من ، هذا يتفق مع رؤيته التحليلية لألحداثوإيجاد العالقات فيما بينها واستنتاج ما يراه مناسبا و

المقاالت أسبوعي في الغالب و يكون مكان نشره في إحدى الصفحات الداخلية التساع حجمه، وهو ال 

يقسم المقال التحليلي إلى و (.5 – 7الحظ الشكل ) ،رورة عن توجهات الصحيفة وسياستهايعبر بالض

 ي:ايت

 : التقسيم الجغرافي -1

 .تصدر فيه الصحيفة م المجتمع الذييه ما،: يطرح موضوعا محلي -أ

 .ة وقومية تخص األمة العربية مثال: يتناول موضوعات إقليميعربي -ب

 . قة بالموضوع العربي أو المحليعالمي : يبحث ويحلل الموضوعات الدولية والتي ربما لها عال -ج 

  :التقسيم الموضوعي -2

  .المقال التحليلي الرياضي -أ

  .المقال التحليلي االقتصادي -ب

 .المقال التحليلي الثقافي – ج

                                          .المقال التحليلي الديني -د

       .المقال التحليلي العسكري –ه 

 المقال التحليلي 5 – 7كل  شال                                                                          
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 : خطوات تحرير المقال

 .صياغة موضوع المقال في الذهن -1

 .ساسية إلى مجموعة فقرات أو عناصرتجزئة الفكرة األ -2

 .المادة الصحفية للمقال وتشذيبها ترتيب وتنظيم -3

 .بالعنوان وصوال للنهاية ي بدءكتابة المقال بشكله النهائ -4

 :منها ة للمقال وتشمل عدة إجراءاتالمراجعة األخير -5

 .ق لغة الكتابة واألسلوبتدقي -أ

 .ومراجعة دقة األفكار وموضوعيتها التأكد من صحة المعلومات واإلحصائيات واألرقام -ب

 .والمساحة المخصصة له في الصحيفة تدقيق عدد الكلمات أو األسطر بما يتناسب -ج 

 إعادة صياغة بعض الجمل أو المفردات حذفا أو دمجا أو إضافة.  -د

 .ة أو تعديلها إذا تطلب األمر ذلكتغيير العنوان الرئيس أو العناوين الفرعي -ه 

 الصحفي المقال  ةكيفية كتاب 7-8 

ليس هنالك قالب محدد لكتابة كل من المقال االفتتاحي أو العمود الصحفي وحسب الصحيفة وحسب 

أجزاء  ةدل الذي يتميز بوجود ثالثأسلوب الكاتب ولكن هنالك قالب للمقال التحليلي وهو قالب الهرم المعت

 (.  6 - 7كما موضح في الشكل ) ،الخاتمة ( ،المتن ،رئيسة يحتوي على )المقدمة

 
 قالب المقال التحليلي 6 – 7 الشكل

 ويمكن تقسيم هذه األجزاء كما يأتي 

 :وتشمل المقدمة( 1

 .تتناول ابرز األحداث الجارية -أ

 .ة تتعلق بمصالحهقضيإثارة اهتمام الرأي العام ب -ب

 .داولة أو غير مطروحة تجذب القراءتقديم مقترحات غير مت -جـ

 :سمى أحيانا ) جسم المقال ( ويشملوي المتن( 2

 التوسع في عرض أبعاد الموضوع المطروح للنقا .  -أ

 االعتماد على آراء الخبراء أو المسؤولين عن الموضوع.  -ب
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 أو عرض وجهات النظر المتباينة.استعراض آراء طرفي الصراع إن وجد  -ج

 تقديم معلومات وإحصائيات جديدة عن الموضوع.  -د

 التركيز على كشف جوهر الموضوع والتعمق فيه من جميع الجوانب -هـ

 :وأحيانا تسمى )القفلة( وتشمل الخاتمة أو النهاية( 3

 استعراض خالصة وجهة نظر كاتب المقال  -أ

 ع إبقاءه مثيرا لالهتمام عند القراء. محاولة الخروج من الموضوع م -ب

جعل النهاية مفتوحة الستثارة التفاعل والحوار وتبادل األسئلة بين الكاتب وموضوعه من  -ج

 جهة وما بين القراء والمهتمين من الجانب اآلخر.

 .ي العام ودفعه لالهتمام بالموضوعإثارة الرأ -د

 التحقيق الصحفي 7-9

كنوع فني يعد من األنواع المهمة والواسعة والمتضمنة لغيرها من أنواع  نظرا" الن التحقيق الصحفي

في اليونان القديمة كان الفيلسوف أفالطون يقول بان  الفنون الصحفية فسنتوسع فيه أيضا أكثر من غيره .

الوصول للحقيقة يتطلب إجراء مناقشات وحوارات مباشرة  وحية  وبدون حجب ألي حقائق أو معلومات 

يؤمن بان هذه المناقشات مهمة ألي حكومة تريد أن تخدم شعبها وتطلعه على تفاصيل عملها ومن وكان 

هنا تكتسب التحقيقات الصحفية في عالم اليوم أهميتها القصوى ألنها تقوم على حرية التعبير عن الرأي 

ومية التي اقسم والقدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات كونها تهم مصائر الناس وشؤون حياتهم الي

 .نتها والحفاظ عليها والدفاع عنهاالصحفي على صيا

التحقيق الصحفي هو عملية تحري عن قصة في المجتمع والبحث عن أسبابها وتفاصيلها ومحاولة 

( ةالغاب، ويعد كتاب )ق الصحفي منذ بداية القرن الماضيالوصول إلى حلول ناجحة لها وقد ظهر التحقي

ون سنكلير( الذي كشف فيه عن الوسائل غير الصحية في أميركا في تجهيز اللحوم للكاتب المعروف )ابت

وتغليفها أساس عمليات التحري والتقصي الصحفي الذي نتج عنها الكثير من التحقيقات الناجحة، وقد 

التي  اتالتحقيق ساعدت مثل هذه التحقيقات الصحفية في الكشف عن الكثير من األحداث المهمة مثل تلك

في السبعينات من القرن الماضي والتي سميت في  (ريتشارد نيكسون)ت إلى استقالة الرئيس األميركي أد

 ( .  7 – 7عالم الصحافة بفضيحة )ووتر غيت ( الحظ الشكل ) 

 
 فضيحة ووتر ويت 7 – 7الشكل 

 وأهم شروط التحقيق الناجح هي

 .الصحفيةمع العاملين في المؤسسة  إبقاء قنوات االتصال مفتوحة -1

 .أو أشخاص أو شهود عيان متعاونين البحث عن مسؤولين أو زمالء -2

 البحث عن المزيد من المصادر. -3

 .الذكاء في تقصي المعلومة وتفحصهاالموضوعية والدقة والصبر وتحمل المسؤولية و -4

 .ترافية في صياغة التحقيق النهائياالح -5

منفعة والمعلومة للرأي العام ووضع السلطة أو الجهة إن الغرض األساس من التحقيق هو تقديم ال

المقصودة موضع المسائلة كي تعيد االعتبار للصحافة بكونها الرقيب على األداء سواء أكان حكوميا أم 
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التشريعية ،أهليا ومن هنا جاءت تسمية الصحافة بكونها السلطة الرابعة بعد السلطات الثالث )القضائية 

 .( 8 – 7لشكل ) الحظ ا ،التنفيذية(،

 
 تحقيق صحفي  8 - 7الشكل  

إن التحقيق الصحفي قد ال يغير العالم أو الواقع ولكنه ربما سيؤدي مستقبال لذلك التغيير ويكفي أن نقوم 

به كي تكتمل مهنيتنا وصدقنا في عملنا، وربما توجد الكثير من وسائل اإلعالم التي قد تقدم معلومات عن 

القضية ولكنها تبقى دائما اقل معلوماتية وعمقا مما لو قام الصحفي بنفسه بإجراء ذلك الموضوع أو تلك 

تحقيق صحفي يلتقي فيه مع ابرز العناصر والمرتكزات والمؤثرات في ذلك الموضوع سواء أشخاص 

أماكن أم بيانات ومعلومات وينصح دائما بالبحث عن المصادر أم ضحايا(  ،نومسؤول ،شهود عيان)

 .نب المصادر الثانوية قدر اإلمكانو األصلية وتجاألساسية أ

؟ ولماذا يتم بهذه ذا بعد( أي لماذا يحصل هذا الشيءإن التحقيق الصحفي عادة يبدأ باألداة )لماذا( أو )ما

الطريقة ؟ ولماذا يسكت الناس؟ ولماذا لم تبادر الجهة ذات العالقة؟ ... الخ.  وهنا نالحظ أن التحقيق 

 لفنون الصحفية األخرى التي تركز على األداة )ماذا( أي ماذا حصل أو ماذا يحصل. يختلف عن معظم ا

 ولنأخذ المثال ايتي   

من أطفال إحدى المدارس االبتدائية لحادث سير عندما صدمتهم سيارة شحن كبيرة  ستةبغداد / تعرض 

 .( 9 – 7الحظ الشكل ) ،الشارع صباح اليوم األحد تسير بسرعة كبيرة خالل عبورهم

 :( كثيرة منها لماذاوهنا يمكن أن تثار أسئلة ) 

لماذا ال ، لماذا يعبرون لوحدهم؟،  من هذا الشارع ؟ األطفالبر يعلماذا   لماذا أصيب هؤالء األطفال؟ )

 ( ؟داخل المدن سيارات الحمل بسرعة كبيرة ولماذا يسير سائق،  خاص لألطفال؟ الطريقيوجد 

 
 االطفال رصورة عبو  9 – 7الشكل 

كل هذه األسئلة وغيرها تقود إلى نواة تحقيق صحفي ناجح إذا ما أحسنت عملية التحري والمتابعة 

ورغم أن بعض هذه األسئلة قد ال يقود إلى نتيجة حتمية ولكن يجب أن ال يشعر الصحفي  ،والصياغة 
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هذه األسئلة سواء هو أن تتوقف عن توجيه  وكإعالميباليأس وأسوا شيء يمكن أن يحصل لك كمهني 

وأحيانا توجد  لنفسك أو للمسؤولين عن تلك الحادثة وقد تبدو بعض تلك األسئلة عبارة عن افتراضات.

الكثير من الشكوك والمالحظات التي تدفع بالصحفي للقيام بتحقيق ولكن ليس بالضرورة أن يجد شيئا 

من ذلك الشيء خدمة للصالح العام  مثيرا أو خلال معينا ولكن المهم انه قام بواجبه المهني وتحقق

ومحاولة إحداث التغيير المنشود بكشف الخلل إن وجد ومن المهم االعتماد على البيانات والمستندات 

ويحبذ أن يبدأ الصحفي أولى خطواته في إعداد التحقيق في الذهاب إلى موقع  والوثائق الرسمية المهمة.

والبدء بإجراء حوارات شفهية حول الموضوع قبل الولوج الحدث بعد أن يطلع على بعض التفاصيل عنه 

إلى داخله ويفضل االعتماد على المصادر والناس وطلب الدعم دائما من الزمالء المحررين ألنهم ربما 

 ( . 10 – 7الحظ الشكل )  ،يمتلكون مصادر خاصة أو عناوين أو أسماء أو مفاتيح لموضوع تحقيقك 

 
 حري الصحفيالبحث والت 10 – 7الشكل  

إن معظم التحريات عن موضوع التحقيق الصحفي السيما الطويل زمنيا منه تخضع لما يمكن تسميته  

بعملية التحول أو التعديل ألنه ال يوجد شيء مؤكد أو ربما يتغير باستمرار العمل والتقصي ولذا يتطلب 

يستلزم األمر من الصحفي  األمر تعديل أو تحويل مسار التحقيق الصحفي لتحقيق غرضه وأحيانا قد

التوقف أثناء مرحلة البحث والتقصي وطرح بعض التساؤالت حول جدوى االستمرار بالتحقيق أو 

 :لة اآلتية قبل اتخاذ أي قرار مهمالتوقف عند تلك المرحلة وربما ينبغي عليك كصحفي مواجهة األسئ

 .شكال ومضمونا أو متكامال هل يبدو التحقيق مكتمال -1

 .ن الذاتية وفيه حضور للرأي اآلخروعي ومتوازن وبعيد عهل هو موض  -2

 هل الموضوع يستحق إجراء تحقيق صحفي عنه .  -3

 .أشخاص( 3فضل أن ال يقل عددهم عن هل مصادرك كافية ومتنوعة ومناسبة )ي  -4

 هل لديك مصدر واحد على األقل محل للثقة والشرعية.  -5

 .يلكوناقشتها بوعي وذكاء خشية تضلهل فحصت معلوماتك   -6

 .حقيق مالئم أو مثير لجمهور قرائكهل الت  -7

ئق مهمة خشية هل أنت متأكد مما طرحته من معلومات وما حصلت عليه من بيانات ووثا  -8

 .المالحقة القانونية

 .(هل هناك ما يدعم اآلراء الواردة في تحقيقك )جهة رسمية /غير رسمية  -9

 .توازنة ومتسلسلة منطقياً ومهنياً هل أن الصورة النهائية للتحقيق الصحفي معبرة وم -10

هذه األسئلة وغيرها في حال اإلجابة على اغلبها باإليجاب تعني أن قضيتك التي ناضلت في سبيل إجراء 

تحقيق صحفي حولها تستحق االستمرار فيها ونشرها والدفاع عنها أو رفدها بمزيد من التحقيقات التي 

 سية خدمة للصالح العام ورأيه الجماعي.تدعمها أو تصب في نفس اتجاه فكرتها األسا
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  كتابة التحقيق بشكل  النهائي 7-10

إن االنتهاء من التحري عن موضوع التحقيق الصحفي ومقابلة المصادر أو الشهود وجمع المعلومات 

بل  ،وكشف األسرار والخفايا ال تعني وصول الصحفي إلى غايته النهائية التي هي انجاز تحقيق ممتاز 

لخطوة األخيرة والمتمثلة بكتابته تعد مرحلة مهمة في تلك العملية الصحفية ، فالكتابة بطريقة سيئة قد أن ا

تهدم تحقيقا عظيما والعكس يمكن ان يكون صحيحا أحيانا فالصياغة الجيدة والكتابة المحترفة يمكنها أن 

 تنقذ أو تحسن مستوى التحقيق الصحفي.

  طريقة كتابة التحقيق  7-11 

جد الكثير من الطرق لكتابة التحقيق بشكله النهائي ولكن المحترفون ينصحون باألسلوب السهل تو

والمرن كنقطة بداية ويمكن أن نمثله بمركز التحقيق وهو يشابه األسلوب المتبع في صياغة األخبار 

 المنوعة حيث يبدأ بشرح تأثير موضوع التحقيق على شخص معين من خالل قصة ذلك اإلنسان ثم

االنتقال إلى دائرة أكثر اتساعا لتشمل اثر ذلك الموضوع المتناول صحفيا على الناس اآلخرين ويمكن أن 

يكون األسلوب الكتابي لعرض التحقيق الصحفي عكسيا أي البداية من الظاهرة العامة وتأثيرها على 

ي على فرد معين كي المجتمع والناس ثم الدخول إلى الحيز الصغير والمتعلق بتأثير الموضوع الصحف

نعطيه سمة أكثر إنسانية من قبل القراء، وبذلك فانك كصحفي تمزج ما بين المحنة الفردية والمحنة 

الجماعية وتخلق شعورا بالتواصل بينهما مما يجعل القارئ يتعاطف ال شعوريا أحيانا مع تحقيقك 

دعيما ومن ثم تبدأ بسرد قصة الصحفي الذي ينبغي أن يتضمن رأي خبير أو أكثر شرحا أو وصفا أو ت

ذلك اإلنسان محور موضوع تحقيقك ثم فقرة موجزة تؤكد فيها الفكرة األساسية للتحقيق وهي أن 

الموضوع بالرغم من كونه يخص شخصا واحدا ولكن هذا األنموذج يمثل حالة عامة فهو عينة مجتمعية 

كتابة السيناريو السينمائي المعروفة باسم  كما وان هذا األسلوب في الكتابة الصحفية يتشابه مع تقنية ،

)تمهيد الطريق( إي اإلشارة إلى موضوع يبدو عاديا في البداية ثم نكتشف انه مثير لالهتمام فيما بعد 

 .حيويته وأهميته واتساعه اإلنسانيويمتاز ب

ي بشيء إن بعض الحكايات أو القصص البسيطة والفرعية ربما تساعد على إمداد متن التحقيق الصحف

( فقرات موجزة تؤدي إلى القصة الكبيرة أو األساسية وتدفع القارئ 4 -3من الحيوية وهي عادة من )

للتواصل وعادة ما يتم فيها ذكر جوهر الموضوع السيما عند عدم التعريف به كامال في بداية التحقيق 

 .خص محور التحقيق والموضوع الرئيسوتبرز فيه العالقة واضحة بين الش

 

   فيحاستخدام الحوار في التحقيق الص 7-12  

رغم أن استخدام الحوار غير شائع في التحقيق الصحفي إال انه ال ضير في توظيفه مثل المونولوج 

وتصلح طريقة المشاهد المتسلسلة  الداخلي أو الدايلوج الخارجي كالحوار بين شخصيتين متعارضتين .

دثة دهس أطفال المدارس المار ذكرها سابقا، ولجعل التحقيق تتابعيا للتحقيقات الطويلة مثل تحقيق حا

أكثر انسجاما وتماسكا ينصح بإتباع طريقة الربط بين األحداث والتفاصيل وهذه الطريقة مأخوذة من 

أسلوب استخدام الحكايات في مقدمة الموضوع حيث يتم الربط عادة ما بين األحداث الحالية واألحداث 

حداث والمواقع وتفاصيلها يستخدم في نهاية التحقيق للربط بين الشخصيات واألالسابقة كما يمكن ان 

  .الفرعية

ويمكن أن يشمل التحقيق على التنبؤ أو التكهن السيما في بدايته ألجل جعل القارئ متشوقا لمعرفة النهاية 

حبذ ختم موضوع ( فقرة قصيرة وي5 -3وبالتالي االستمرار في القراءة ويمكن جعل النهاية مكونة من )
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التحقيق بالتطرق إلى المستقبل سواء لبطل التحقيق أو موضوعه مع شيء من توقعاتنا ويمكن أن يتم 

وهذه  ،طرحه بشكل سؤال مفتوح إلشراك القارئ في وضع اإلجابات واالقتراحات واالستنتاجات 

القراء ولذا ينصح  الطريقة في الكتابة تستلزم إطالة نسبية وهي قد تكون غير مفضلة لدى فئة من

( مصادر أصلية مثل بطل القصة ومن يشابهه في محنته وخبير مختص وآخر مسؤول 4 -3باستخدام )

 أو صاحب مركز مهم في الموضوع قيد التحقيق .

    مصداقية التحقيق 7-13 

على في النهاية عليك التأكد من معلوماتك وبياناتك بشكل رسمي وتطلق بعض المراكز الصحفية الكبرى 

هذه المرحلة )عملية التأكد من الوقائع التي ذكرها معد التحقيق الصحفي ( ويقوم بها عادة متخصصون 

 في ذلك 

 

 :في ويمكن أن تشمل الخطوات اآلتيةالموضوع الصح

 إعداد المسودة النهائية وطباعتها قبل النشر النهائي. -1

 .للمحررين لفحص التحقيق ومراجعته عقد اجتماع عام -2

تحت كل معلومة حقيقية وتحت كل اسم وكل رقم وكل تاريخ وكل التفاصيل  طوضع خطو -3

 .والتحقق منها والمعلومات التي يمكن الطعن فيها قانونيا

 .هم ومواقفهممراجعة مصادر المعلومات والبيانات والشهود والتأكد من ثباتهم على أقوال -4

لذهبي ما بين حق الناس في المعرفة وواجب عدم وهناك طبعا معيار لمهنية الصحفي وهو التوازن ا

اإلضرار بالمصلحة الوطنية بمعناها الحقيقي والدقيق ويقال دائما في الوسط الصحفي ان الحقائق ال 

 تخذل محبيها .

يجيب عن األسئلة الخمسة  األخيرالتحقيق الصحفي يختلف عن الخبر الصحفي بكون وهكذا نرى أن 

لماذا( بينما التحقيق يركز على السؤال األخير)لماذا( كما أن المساحة ،أين ، متى،ماذا ،المعروفة )من 

التي يتحرك بها كاتب التحقيق اكبر من تلك التي تتوفر لزميله كاتب الخبر مما يسمح بظهور شخصيته 

في متن التحقيق الذي يمكن أن يشمل أنواعا أخرى من الفنون الصحفية غير الخبر كالحديث والرأي 

قال والبحث والصور الفوتوغرافية واالستفتاء والكاريكاتير والرسوم والبيانات وفي اإلعالم والم

 .ت الصوتية ومقاطع الفيديو وغيرهاااللكتروني الحديث يمكن أن يشمل التسجيال

 :اإلعالمية إلعداد التحقيق الصحفيأما بالنسبة لألسس المقترحة من قبل المؤسسة 

 .التحقيق وأحيانا اختيار مساعديه سيكتب تحديد اسم الصحفي الذي -1

 .موضوع التحقيق )بجملتين أو ثالث(وصف مختصر ل -2

 . ء من التحقيق )تحري وكتابة ونشر(الزمن المخصص لالنتها -3

 . م التحقيق وتسمية عناوين األجزاءتقسي -4

 . ئق وغيرها من البيانات أو الرسومتحديد الصور والوثا -5

 .ه بين صفحات الجريدةديد مكان نشرتح -6

االطالع على قاعدة البيانات المتوفرة عن القضية المقترحة للتحقيق والموجودة عند )الحكومة  -7

 .الصحفي نفسه(،المؤسسة الصحفية نفسها ،

البحث عن مصادر المعلومات األصلية )الوثائق( والثانوية )المؤسسات اإلعالمية األخرى( والناس  -8

 ....الخ(،ان .ضحايا شهود عي،)مسؤولين 
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  قوالب كتابة التحقيق الصحفي  7-14  

قوالب فنية قائمة جميعها على أساس قاعدة البناء الفني للهرم المعتدل  ةتعتمد كتابة التحقيق على ثالث

  :وكما يلي 

 ( . 11 – 7الحظ الشكل )  ،قالب الهرم المعتدل المبني على أساس السرد القصصي )حكاية( -1

 
 قالب الهرم المعتدل المبني على أساس السرد القصصي  11 – 7 الشكل 

 .ض الموضوعي )حيادية عرض األحداث(قالب الهرم المعتدل المبني على أساس العر -2

 .ذكر أدق التفاصيل (قالب الهرم المعتدل المبني على أساس الوصف التفصيلي ) -3

  التقرير الصحفي  7-15  

ة ويقع ما بين الخبر الصحفي والتحقيق الصحفي فهو أوسع من الخبر كونه هو احد أنواع الفنون الصحفي

ال يعتمد على نقل الحدث فحسب بل يتوسع فيه قليال ويوصف بعض التفاصيل مما يسمح ببروز شخصية 

ويقول بعض المختصين أن  ،كاتب التقرير ووجهة نظره الذاتية نسبيا وظهور بصماته على تقريره 

ارة عن خبر طويل فيه يسترسل الصحفي وصف بعض الظروف المحيطة باإلحداث التقرير الصحفي عب

كالزمان والمكان والشخصيات وربما يتطرق لتفصيالت أخرى وحسب طبيعة التقرير ومقدرة كاتبه 

ويميل التقرير إلى استخدام األسلوب السهل لوضوح الجمل القصيرة وذكر اكبر عدد ممكن من 

ولكنه ال يصل في حال من  ،من الكلمات ويكتب عادة بصيغة الهرم المعتدلالمعلومات بأقل عدد ممكن 

األحوال بالعمق التحليلي والبحث الذي يتصف بها التحقيق الصحفي كونه يركز على جوانب محددة من 

الحدث وهي التي تثير القراء أكثر من غيرها من الجوانب التفصيلية الطويلة والتي يتميز بها التحقيق 

 .( 12 – 7الحظ الشكل )  ،الصحفي 

 
 التقرير الصحفي  12 – 7 الشكل                                           

 :التحقيق الصحفي بالجوانب اآلتية ويتفق التقرير الصحفي مع
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 .ل السادس فقط وهو )لماذا(يشتركان باإلجابة عن السؤا -1

 .الصور،...الخ ،ليقالتع ،الرأي ،ية أخرى مثل الخبرفيضمان فنون صح -2

 .ا شخصية الصحفي وآراءهمتتوضح فيه -3

 .ة وليسا مطالبين بالتعبير عن ذلكال يتفقان مع سياسة الصحيف -4

 .انعكاس ألحداث الواقع االجتماعيمادتهما الصحفية  -5

 . ب الهرم المعتدل في اغلب األحيانتتم صياغتهما بقال -6

  أنواع التقارير الصحفية  7-16 

 .ومية سياسيا واقتصاديا ورياضيا (لتقرير اإلخباري ) يهتم لعرض وشرح األحداث اليا -1

التقرير الحي ) يميل إلى التصوير الحي للحدث دون االهتمام بعرض أو شرح تفاصيل األحداث مثل  -2

هد عيان تغطية النشاطات الرياضية أو الحفالت أو الجلسات البرلمانية ويعد الصحفي هنا مثل شا

 .ضوره في المكان نفسه (لح

تقرير الشخصيات ) يركز على تقديم وتحليل شخصية محورية في األحداث وتوجهاتها وأفكارها مثل  -3

، ويفضل االبتعاد عن ياسيتكليف هذه الشخصية بتشكيل الحكومة أو عالقتها بالمشاريع أو الصراع الس

 .دو وكأن التقرير دعائي او تسقيطييب طرح آراء الصحفي واالعتماد على ما تقوله الشخصية حتى ال

عند عدم توفر معلومات كافية للتقرير )من أي نوع من التقارير الثالث( فيفضل أن يقوم  مالحظة:

فخبر كامل  الصحفي بتحويل تقريره إلى خبر صحفي إذ أن األخير ال يحتاج إلى معلومات كثيرة، )

 .أفضل من تقرير ناقص (

 :ير الصحفي بحسب ايتيأنواع التقرويمكن تقسيم 

: يعتمد على خبر معين ويقدم تفصيالت لم يتم طرحها في الخبر األصلي التقرير اإلخباري اليومي -1

 .رويستعرض آراء أشخاص لهم عالقة بالحدث وتظهر عليه بصمة معد التقري

يكون  : يتناول شخصية ما وفي الغالب تكون شخصية مشهورة ويمكن أنتقرير الشخصيات المهمة -2

 .ت متوفاة أو موجودة في مكان بعيدتقريرا أرشيفيا عنها إذا كان

تي نظر متعارضتين حول : ويسمى أحيانا تقرير الرأي والرأي اآلخر إذ انه يطرح وجهتقرير اآلراء -3

 .موضوع محدد

  مواصفات التقرير الصحفي17 -7

 . السمة اإلخبارية -1

 .السرد الموضوعي للحدث -2

 .اضحالوصف الو -3

 .الشرح والتعليق -4

 . الدقة واآلنية -5

 .سهولة اللغة واألسلوب المناسب -6

  الصحفية )الحوار الصحفي(المقابلة  7-18

هي احد الفنون الصحفية المتميزة للحصول على األخبار والمعلومات والتفاصيل وهي عملية االلتقاء 

نت بوساطة الحاسوب أو عبر الهاتف بشخصية معينة أما مباشرة وجها لوجه أو عن طريق االنتر

 ( . 13 – 7كما موضح في الشكل )  ،المحمول 
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 المقابلة الصحفية  13 – 7   الشكل  

 أنواع المقابالت الصحفية 

  

 اإلخبارية.المقابلة  -1

 الشخصية.المقابلة  -2

  شروط ومواصفات المقابلة الصحفية

 صحفي وضيفه.تحديد المكان والزمان المناسبين لكل من ال -1

 ...الخ( ،أوراق ،حاسوب ،جهاز تسجيل ،قلم ،تحضير األدوات الخاصة بالمقابلة )كاميرا -2

 المقابلة.إعداد األسئلة مسبقا ويجب أن تكون واضحة ومتسلسلة ومتوافقة مع غرض  -3

 .مقابلة وارتداء المالبس المناسبةاحترام الضيف ووقته من خالل االلتزام بالموعد وزمن ال -4

محاولة الحصول على  هنفس الوقتوبعدم إجبار الضيف على اإلدالء بما ال يريد التصريح به  -5

 توثيقه.تصريحات ومعلومات مفيدة بطريقة مهذبة وتسجيل الحوار لغرض 

.. ( ألجل ثقافية. علمية، رياضية، سياسية،المقابلة هي حوار بين الصحفي وشخصية عامة )  إن

راء حول قضية معينة أو لكشف جانب من حياة تلك الشخصية ذات الشهرة الحصول على معلومات وآ

  الجماهيرية،

   وهيإلجراء المقابلة الناجحة  أخرى وهناك أسس

 الضيف.توفير بيئة ثقة مثالية للتواصل مع الشخصية  -1

 اختيار المكان المناسب وارتداء زي الئق وحسب نوعية الضيف . -2

 المسبق.التحضير  -3

 (.ديد إستراتيجية طرح األسئلة المفتوحة والمغلقة ) األسئلة العامة والخاصة تح -4

 .األمانة في نقل الحوار ونشره -5

 .االحترام والودية مع الضيف -6

 .يجابيةالخاتمة اال -7

  أنواع المقابالت الصحفية

 .مقابلة صحفية لكشف خلفية موضوع معين -1

  .عبر عدة شخصياتمقابلة صحفية لتكوين قصة تجميعية  -2

 .مقابلة صحفية لزيادة معرفة القراء عن جوانب اخرى من حياة شخصية عامة -3

 باإلحداثمقابلة صحفية للحصول على معلومات او اراء او تصريحات مهمة من شخصية مؤثرة  -4

  نوعيات شخصيات المقابلة   

إلعالم السيما الصحافة وعادة ما ليس كل الناس والشخصيات على درجة واحدة في التعامل مع وسائل ا

 هي:أنواع  ةيقسم هؤالء إلى ثالث
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وهؤالء ال يتعاملون مع الصحفيين ألنهم قد ال يثقون بهم أو بعملهم وربما يعود  المتهربة:الشخصيات  -1

بل  آراءه،والبعض ال يفضلها كوسيلة لطرح  الصحافة،األمر إلى خوفهم أو ترددهم من نشر آراءهم في 

 مثال.ائل اإلعالم األخرى كالتلفزيون يفضل وس

الشخصيات المترددة: وهم يتراوحون بين الرغبة في التحدث للصحفي وبين الخشية ألسباب أهمها  -2

عدم الثقة بالنفس أو الخوف من تحوير كالمهم أو الخوف من مواجهة المجتمع واألصدقاء نتيجة األداء 

 معينة.بتصريحات 

هم االيجابيون في التعامل مع الصحفي بل أن بعضهم يبحث بنفسه أحيانا عن الشخصيات المتعاونة: و -3

الصحفي للحديث أو إبداء رأي وهم عادة ما يكونون من ذوي الثقافة واالطالع فضال عن تنامي حب 

الظهور والشهرة لدى بعضهم اآلخر وربما كان هدف بعضهم هو تقديم خدمة للصالح العام نتيجة 

 غير متوفرة للرأي العام . المتالكهم معلومات

 الصحفي اإلخراج  7-19  

من  Basic Designيجب أن تحافظ الصحيفة على هويتها وشخصيتها وهيكلها التصميمي األساسي 

خالل الثبات على طريقة محددة تتسم بالديناميكية والتغيير النسبي حيث يمكن التعرف عليها بسهولة من 

 .( 14 – 7الحظ الشكل )  ،من الصحف المنافسة  قبل القراء بسبب تميزها عن غيرها

 
 بوست الواشنطنصحيفة    14 – 7  الشكل 

واإلخراج ال يقتصر على الحروف والكلمات فحسب بل يمتد ليشمل الصور والرسومات وكل شيء 

فالصور مثالً توضع في صدر الصفحة والسيما األولى منها لتتناسب  ،يظهر في الصحيفة المطبوعة 

ة الشخصية أو الحدث الذي تجسده ويمكن أن توضع في الجزء األسفل من الصفحة األولى وتوضع ومكان

، وتساعد على فهم الحدث صور ذات قوة جذب بصري عال للقراءصورة ثانية في هذا الموضوع وتعد ال

نشرة ... ( بشكل  ،مجلة ،ف إلظهار المطبوع الورقي )صحيفةواإلخراج الصحفي عملية فنية تهد

يم المطبوع وإصداره بشكله اسب يستهوي القراء ويدفعهم إلى قراءته ويعد من الخطوات النهائية لتصممن

حيث يختص بتحويل المادة المكتوبة )سواء على الورقة أو الحاسوب ( إلى مادة مطبوعة مهيأة  ،األخير

تنظيم الوحدات للقراءة من قبل القارئ وفق رؤية تصميمية معينة ويتم اإلخراج الصحفي بتوزيع و

ة وفق أسلوبية حالطباعية )العنوان والنصوص والكلمات والصور والرسومات ( وترتيبها في إطار الصف

واإلخراج الفني أيضا هو محاولة للمزج بين الشكل  ،لعام لتلك الصحيفةإخراجية نابعة من صميم التوجه ا

 ،آلراء والتوجهات التي يميل نحوها الخارجي للمطبوع والشكل الداخلي للمواد الصحفية واألفكار وا

وهناك مدارس أو أساليب  ،أولهما وظيفية وثانيهما جمالية  خاصيتينوبذلك فان اإلخراج الصحفي يمتلك 

 : خراج الفني للصحيفة منهافي اإل

 .األسلوب الكالسيكي أو التقليدي -1

 .األسلوب المعتدل أو الوسطي -2

 .أو المغاير األسلوب الحداثوي -3
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 إلى:أما بالنسبة التجاهات إخراج المادة التحريرية فتقسم 

 .طريقة التنسيق المتدرج -1

 .طريقة التنسيق المتوازن -2

 .طريقة سد الفراغ -3

  وظائف اإلخراج الصحفي  

 .قارئ كي يستوعبها بأقصر زمن ممكنتسهيل عملية مطالعة الصحيفة من قبل ال  -1

 .وتدفع القارئ لشرائها ومطالعتها يلةمحاولة جعل الصحيفة جذابة وجم -2

 الصحف.تكوين هوية أو عالمة للصحيفة تميزها عن غيرها من  -3

 .قة متسلسلة حسب أهميتها وضرورتهااستعراض المواد الصحفية المطبوعة بطري -4

 .وموادها الصحفية أخبارهاومضمون  توازن وتناغم ما بين الشكل الخارجي للصحيفة إقامة -5

  ل التاريخية لإلخراج الصحفي المراح  

 هي:بثالث مراحل مفصلية من ناحية الشكل الخارجي  ةفيالصح إخراجمرت عملية 

الحظ  ،داــع جــد واســمود واحــهنا عبارة عن ع( والصحيفة  News Books ) األخبارتب ــك -1

 .أ ( 15 - 7 كل )ـالش

 
 صحيفة من نوع كتب اإلخبار  أ 15 – 7 الشكل 

سم  ( 43-41)، سم( 29-27)( أي نصف صفحة متقابلة ذات قياس Tabloid صحف النصفية )ال -2

 .ب ( 15 – 7الحظ الشكل ) ،عمودين وفيها تنقسم الصفحة الواحدة إلى أكثر من

 
  يةفف النصحصحيفة من نوع الص ب 15 – 7 الشكل 

سم  ويتم  ( 56-53) سم و ( 43-41)وتبل  قياساتها بحدود  Standard ) )الصحف العادية الحجم  -3

 ج (  . 15 – 7الحظ الشكل ) ،أعمدة  ستةتقسيم الصفحة إلى أكثر من 
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 صحيفة من نوع الصحف العادية الحجم   ج15 – 7 الشكل 

 الصحفي المخرج  7-20   

هو الفني المسؤول عن إخراج وتصميم وتنفيذ الصفحات واإلشراف على تلك العمليات وعليه مهمة 

بين قسم التحرير واألقسام الفنية األخرى كالمطبعة واألرشيف واإلعالنات وغيرها إلخراج  التنسيق

(  16-7)الصحيفة بحلة مناسبة ومقبولة وناجحة والمحافظة على هويتها الفنية واإلعالمية الحظ الشكل 

ط االبتدائي وتمر عملية اإلخراج التقليدية بخطوات أو مراحل تبدأ بمرحلة وضع السكيل ومن ثم المخط

وعمل الماكيت وبعدها إعداد التصميم والشروع بالتحضير للطباعة. ويراعي المخرج الفني في عمله 

مسألة العناوين الرئيسة والثانوية وأنواع العناوين كالعريض الممتد والعمودي وأيضا أشكالها واتجاهاتها 

خراج الصحيفة عن المجلة وكذلك ، وهنالك فرق في إالموجودة فيها وفي الصحيفة عموماوالفراغات 

عن النشرة أو غيرها من المطبوعات ، كما أن هنالك فرق بين تصميم الصفحة األولى وهي الرئيسة 

والمهمة عن الصفحات األخرى كالصفحة األخيرة والرياضية والثقافية والمنوعات والتحقيقات وكذلك 

والتعليق المصاحب لها وموقعها وحجمها صفحة الوفيات إن وجدت، مع مراعاة الصور الفوتوغرافية 

 .فضال عن الكاريكاتير واإلعالنات وألوانها

 
 طباعة الصحف   16 –7  الشكل 

واإلخراج كعملية فنية هو تخطيط لعرض المادة الصحفية في شكل نهائي أي انه التناسق ما بين الشكل 

االطالع والقراءة وتحتوي عناصر والمضمون الذي يراعي األسس الصحفية والفنية التي تحقق سهولة 

 الجذب والتشويق .

والكلمات والسطور واأللوان والفراغات والصور والرسوم  العناويناإلخراج الصحفي يتعامل مع إن 

وغيرها لينتج منها صورة مرئية جذابة وذات هوية خاصة بالصحيفة وتسمى هذه العناصر واألشكال 

ؤسسة اإلعالمية الرسالة اإلعالمية والصحفية التي تتبناها الم )الوحدات التيوغرافية ( التي تعبر عن

 .المالكة للصحيفة
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  أسس اإلخراج الصحفي 7-21

البد للمصمم أو المخرج الفني أن يلم بتخصصين هما الصحافة واإلخراج الطباعي : سس الصحفيةاأل -1

و صورة وبالوقت نفسه عليه أن حيث يتعين عليه أن يقدر القيمة واألهمية لكل مقال أو خبر أو موضوع أ

يضع تصميما إخراجيا وفق رؤية شكلية تتالءم وقيمة المادة الصحفية المحررة المعدة للطبع ولذا على 

 المخرج الصحفي أن يعتمد على سؤالين أساسيين هما : ماذا ستنشر؟  وكيف ستنشر؟

ن تصميم وإخراج مطبوع على المخرج الصحفي أن يتمتع بحس فني عال يمكنه م :األسس الفنية -2

محتوى متميز بحيث يتالءم ما مكتوب مع الشكل الفني الذي يخرج به ، واهم  يصحفي جذاب ومثير وذ

 :راج الطباعي الصحفي تشمل ما يأتيالعناصر الفنية في اإلخ

   -:أوال: الوحدة

واألسلوب واألحجام  تعني عملية إيجاد وحدة كلية متماسكة المكونات المادية والشكلية كوحدة المواضيع

واألفكار والتصميم وغيرها من الوحدات أو العناصر المكونة للتصميم العام للصحيفة سواء كانت وحدة 

من االرتياح لدى القارئ وتدفعه لشراء الصحيفة أو متابعة  اذهنية أم مرئية ، وهذه الوحدة تحقق نوع

 الصورة الفنية التي تخرج بها الصحيفة. قراءتها تتابعيا والوحدة بين األجزاء تؤدي إلى تكاملية

 -:: التنوعثانيان 

إن الوحدة ال تعني توحيد التفاصيل في إخراج الصحيفة المطبوعة بل أنها تتضمن التنويع في تلك 

التفاصيل مع بقاء القاسم المشترك فيما بينها والذي يعطيها الوحدة الكلية ، ولذا يمكن أن نقول ) الوحدة 

، فالتنوع رغم انه قد يشير إلى تعدد التفاصيل واألجزاء إال انه  ) الوحدة مع التنوع ( في التنوع ( أو

يشير بذات الوقت إلى تنوعها داخل وحدة معينة مضمونيا وشكليا ويمكن أن نأخذ الوجه البشري كمثال 

الوظائف للوحدة مع التنوع ، فاألجزاء المكونة له )عين/ انف / إذن / فم / شعر ...الخ ( متنوعة 

 واألشكال واألحجام ولكن هنالك وحدة نوعية فيها تعطيها صفة الوحدة .

 -:: اإليقاعثالثان 

يعني التناوب المنتظم لعناصر أو وحدات مرئية كالحجم أو اللون أو الشكل أو الحركة بشقيها الذهنية أو 

اعية ضمن تكرار معين وين أو الكلمات أو الصور أو غيرها من الموجودات الطباالفيزيائية أو العن

وينبغي أن يتصف اإليقاع بالرشاقة والديناميكية والمرونة والحيوية كي يثير انتباه القارئ ويقود عينيه 

للتنقل على مساحة سطح الصحيفة بارتياح ، واإليقاع يحاول الربط مابين ثقل المادة التحريرية وغناها 

 كلي المعبر عن فلسفة اإلخراج الصحفي .المعلوماتي ومابين رشاقة وانسيابية التصميم الش

 -: رابعان: التوازن

البد لإلخراج الصحفي أن يوازن مابين المرئيات الموجودة على سطح الصحيفة الورقي من الناحية 

الشكلية فضال عن التوازن الداخلي للمادة الصحفية والتوازن الخارجي للشكل أو الهيئة التي ستظهر بها 

، وهنالك توازنان في التصميم م في هذه الفقرة كونه يتعلق بالوحدات المكونة للشكل تلك المادة هو األه

 :هما

:  أي أن األجزاء سواء كانت على ) اليمين/ اليسار( أو )األعلى / األسفل ( متوازنة توازن تناظري -1

 ومتناظرة فيما بينها بشكل دقيق .

ات تتوزع بدون توازن دقيق أو واضح على : أي أن تلك األجزاء أو الوحدتوازن غير تناظري -2

  .مساحة الصحيفة المطبوعة
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 -:: التشويقخامسان 

عنصر أساس من عناصر اإلخراج الفني للصحيفة وبدونه قد تفقد الصحيفة الكثير من قرائها بسبب 

رة وين المثياالتقليدية في اإلخراج والخالي من عناصر الجذب والتشويق الذي يمكن أن يحصل عبر العن

أو التوزيع غير التقليدي للوحدات التيوغرافية أو من خالل استثمار بعض المواد الصحفية المهمة والتي 

تثير إقبال القراء أو تستهوي اغلبهم وتدفعهم للشراء ومن ثم القراءة ، والتشويق يرتبط بالعوامل النفسية 

 للقراء بالدرجة األساس .

 -:: الحركةسادسان 

راجها الفني ال يظهر أي حركة مرئية حقيقية إال أن هنالك حركة ذهنية أو وهمية رغم أن الصحيفة وإخ

، ، وربما يستطيع قيادة عينيه على سطح الصحيفة متمكن في وعي وذهن القارئينتجها المخرج الفني ال

ويفضل أن يدرك المخرج الخواص والسمات العامة للقراء ومرجعياتهم الفكرية وبعضا من عاداتهم 

هم في القراءة إلخراج تصميم فني مناسب ويجب مراعاة الطريقة األبجدية في القراءة حسب وطقوس

اللغات ، فالقراء العرب مثال" يميلون للقراءة وأيضا النظر إلى الصور والتصاميم من اليمين إلى اليسار 

ليمين وحسب وحسب أبجديتهم ، بينما األوربيون مثال يميلون عادة للنظر نحو األشياء من اليسار ل

 أبجديتهم أيضا.

 :وث والدراسات إلى النتائج اآلتيةوقد توصلت بعض البح

يوجد تأثير للعوامل النفسية والفسيولوجية للقارئ في عملية قراءة الصحف وليس فقط االعتماد على  -1

 .حفي ودوره في ربط الشكل بالمضموناإلخراج الص

قفات والقارئ يدرك األشياء والتفاصيل المطبوعة على تتحرك العين البشرية على شكل قفزات ثم تو -2

 .كل وحدات فكرية وليس وحدات لفظيةش

يلة ألنها تساعد على إراحة وين الفرعية أهمية مركزية السيما في المقاالت والمواضيع الطواللعن -3

 .العين

ر اإلخراج الصحفي يمكن أن يكون لأللوان تأثير عكسي السيما األلوان الزاهية عندما ال توظف عب -4

 بشكل علمي ومدروس وكذلك األلوان الباهتة جدا ، فرغم أهمية اللون ولكنه يجب استخدامه بحذر ودقة .

باعية كالسطور والكلمات أهمية وجود الفراغات البيضاء في تصميم الصحيفة بين الوحدات الط -5

 .واألجزاء

ست شرطا لنجاحها أو استقبالها من قبل القراء بل وين لياالصحيفة المليئة بالتفاصيل واأللوان والعن -6

تدخل عوامل أخرى من بينها ثقافة القارئ وميوله الصحفية وعمره وجنسه وتحصيله الدراسي واتجاهاته 

 اإلقبال.المعرفية والفكرية وغيرها في ذلك النجاح أو 

والغريبة األشكال واأللوان ، ويبدو إن القراء الشباب والمراهقين أكثر ميال للصحف الحداثوية التصميم 

 .ميم والهادئة األلوان واألشكالبينما يميل القراء المحافظون وكبار السن إلى الصحف الرسمية التص

   المشاكل القانونية المتعلقة بالصحافة 7-22 

ة فيحفي جراء قيامه بكتابة بعض المواد الصحهنالك بعض اإلشكاليات القانونية التي قد يتعرض لها الص 

الحديث والكتابة بشكل غير دقيق مما يسبب ضررا بسمعة حكومة أو مؤسسة أو أي ومنها  القذف 

دون سند رسمي أو إهمال بتلك الجهة بسبب ضغينة  اإلضرارشخص أو غيرها نتيجة نية الصحيفة 

 وقد وسعت المحاكم ، ةوواقع فعلي السيما عندما تنشر هذه المعلومات في وسائل اإلعالم المختلف

المختصة من منع النشر فلم تتوقف عند حدود النشر في الصحافة بل أنها تشمل اإلذاعة والتلفزيون 

الذي هو معبر عن ) التأكيد على حق الصحفي  والصحافة عبر االنترنيت وتصل حتى لإلعالنات  مع
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حفي جهة حكومية ألنها ملك عام وهذا هو واجب الصأي أن يعرف أدق التفاصيل عن  ( صوت الناس

وفي أمريكا يساهم القانون الفيدرالي المعروف باسم  ،حد أهم االلتزامات المهنية واألخالقية والوطنية أو

قانون ) حرية المعلومات ( الصحفية الذي يعين الصحفي على البحث في الوثائق والمستندات والبيانات 

( باعتبار االجتماعات المفتوحة بحرية تامة وكذلك يوجد عندهم قانون ) السجالت المفتوحة وقانون ) 

 .  ذلك ملكاً عاماً للشعب

و احترام خصوصية  األحداثفتتمثل في الدقة والمصداقية في نقل  يأما بالنسبة ألخالقيات الصحف 

 اآلخرين.

 

 

 

 
 : : عرف ما يأتي1س

 .لصحفي،  المقال الصحفي، المقابلة الصحفية، اإلخراج االصحفيالتحقيق   الصحفي،التقرير      

 ؟فيح: ما القوالب التي يكتب بها التحقيق الص2س

 ؟الصحفي والمقال االفتتاحي: ما الفرق بين العمود 3س

 ؟قابلة الصحفية الناجحةم: ما شروط ال4س

 . واحدة منها ح: ما األسس الفنية المعتمدة في اإلخراج الفني للصحيفة ؟ عددها واشر5س

 .ان موجزان عن كل نوعثم اشرح شرح .: عدد الفنون الصحفية6س

 ؟في؟ وما وظائف ح: ما المقصود بالتحرير الص7س

 ؟الخطوات الالزمة إلصدار صحيفة: ما 8س

 ؟في وكل من المقال األدبي والعلمي: ما الفرق بين المقال الصح9س

 .تقارير الصحفية؟ عددها مع الشرح: ما أنواع ال10س

 .فية ألجراء تحقيق صحفيحالص: عدد الخطوات التي تقوم بها أدارة المؤسسة 11س

 ؟فيةح: ما األقسام التي تتألف منها المؤسسة الص12س

 .عدد أنواع المقاالت حسب الموضوع :13س

 ؟ ر بها اإلخراج الصحفيم: ما المراحل التي ي14س
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 الفصل الثامن

 اإلعالميالتخطيط 
  :األهداف

 :  الهدف العام

اب الطالب المهارة لمفهوم التخطيط واإلدارة اإلعالمية ووظائفها واكتس إلى معرفةيهدف هذا الفصل 

 وأنماطها.
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 :أهمية التخطيط 8-1

، وبهعذا يكعون التخطعيط عمليعة التفكير العذي يسعبق عمليعة التنفيعذالعام يعني  هالتخطيط في مفهوم

والبشععرية مععوارد الطبيعيععة وتنبععؤ مسععتقبلي يسععهم فععي تنظععيم الجهععود وال استشععرافعقليععة وفكريععة تمثععل 

واألخعذ باالعتبععار المتغيعرات والظععواهر التعي يمكععن أن تلعععب دورا  المرسععومة.نحععو األهعداف  وتوجيههعا

. وبهعذا المعنعى تتسعع أهميعة التخطعيط لتشعمل كعل منعاحي حياتنعا في التحكم في الصورة المستقبلية أساسيا

الدولة ومؤسساتها أو على مستوى حياتنعا كعأفراد على مستوى  اءقتصادية، سوة واالجتماعية وااليالسياس

نحععو مجتمععع أفضععل سعععيا التقنيععة والتحععوالت االجتماعيععة وألننععا نعععي  فععي عصععر يتسععم بععالثورة العلميععة 

، نظعرا دية المختلفعة وداخعل كعل نشعاط منهعالإلنسان، تتزايد فيعه العروابط المتبادلعة بعين األنشعطة االقتصعا

ان للعديعد معن السعلع والخعدمات األساسعية منهعا والكماليعة وغيعر ذلعك معن للزيادة المضطردة لحاجة اإلنسع

الدوافع التي تدعو إلى ضرورة األخعذ بعالتخطيط  نهجعا للتنميعة االقتصعادية واالجتماعيعة، لعذا نجعد العدول 

للتخطعيط لضعمان اسعتخدام وتوظيعف امثعل لجميعع المعوارد  اكبيعر االمتقدمعة والحضعارية قعد أولعت اهتمامع

واختزال الطرق والجهود التي تبذل للوصول إلى التنمية المتجاوبة مع القدرات المادية والبشرية  الوطنية 

المتاحة، وفي ضوء ما تقدم يشكل التخطيط بدايعة كعل عمعل يسععى إلعى تحقيعق أهدافعه بمسعتوى ععال معن 

 الكفاءة والفاعلية الن التخطيط يمكن أن يوفر األمور اآلتية:

 .جهود حولها وتوجيه الموارد نحوهالوب تحقيقها ، وتركيز التحديد األهداف المط -1

تقبلية واألعععداد الجيععد يتععيح إمكانيععة توقععع األحععداث المسعع ممععاالتنبععؤ بالمسععتقبل الععذي يرسععمه التخطععيط  -2

 .لمواجهتها

 .معوقات التي يفرضها المناخ العامالتغلب على القيود وال -3

 .ات المشتركة  معا والتنسيق بينهافة الجهيتخذ التخطيط  كأداة لتوجيه جهود كا -4

 .أهدافها المحددة وتجنب العشوائيةحو نتنسيق األنشطة وتوجيهها  -5

يوفر التخطيط درجة من الرشد والنظام في أداء العمل كما يوفر فرص المبادرة لخلق مواقعف تسعتفيد  -6

 المنفذة.منها الجهة 

أن األمعور  إلعىماعات ، ففي ظل التخطعيط يطمعئن الجميعع يحقق التخطيط األمن النفسي لألفراد والج -7

 التي تهمهم  قد أخذت باالعتبار.

يعين التخطيط على الحصول على أفضل الموارد وعلى قراءة المستقبل والتعرف على معوطن الخيعر  -8

 خاطرة .واستثمارها ومكامن الشر واجتنابها ومعرفة التحديات واالستعداد لها ويقلل من عدم التأكد والم

الوقت والجهعد وتجنعب األخطعاء كمعا يسعاعد علعى التنسعيق  التكلفة بتوفيريساعد التخطيط على خفض  -9

 .ز على أهداف فرعية على حساب أخرىوالرقابة  وتجنب التركي

شععوائية يعتمععد التخطععيط المعلومععات الدقيقععة واألسععس العلميععة ممععا يسععاعد علععى تجنععب االرتجععال والع -10

 .ت العاطفيةواتخاذ القرارا
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  التخطيط اإلعالمي   8-2

يحتل التخطيط اإلعالمي أهمية كبيرة نتيجة التنوع والتغير في وسائل االتصال و اإلعالم والتحوالت في 

يهععدف إلععى تنميععة العالقععات وتبععادل المعلومععات ونشععر وتعمععيم  اأنسععاني ااتجاهاتهععا إضععافة إلععى كونععه نشععاط

ر اجتماعي معين، والتخطيط اإلعالمي ال يختلعف فعي الشعكل والمضعمون النشاط الثقافي والعلمي في إطا

سياسة إعالمية  إطارعن ما تقدم من المفهوم العام للتخطيط . كونه يسعى إلى تحقيق أهداف مستقبلية في 

معينة تستند إلى توظيف الموارد البشرية والماديعة المتاحعة لعذا يمكعن أن يععرف التخطعيط اإلعالمعي بأنعه 

المبذولععة لتحقيععق أهععداف مسععتقبلية فععي إطععار سياسععة إعالميععة محععددة وباسععتخدام خطععط إعالميععة  الجهععود

قععادرة علععى تعبئععة القععدرات واإلمكانيععات  ةميععيمتكاملععة يجععري تنفيععذها تنفيععذاً فعععاالً بععأجهزة إداريععة وتنظ

يق بعين القعوى اإلعالمية واستغاللها بطريقعة مثلعى لتحقيعق أهعداف الخطعط اإلعالميعة ، إضعافة إلعى التنسع

، الوقت والجهد وحسن االنتفاع بها المتفاعلة المؤثرة في العملية اإلعالمية ،بحيث يكفل هذا التنسيق توفير

واالستفادة المثلى من التقدم الذي تحرزه تكنولوجيا االتصال والمعلومات السعيما فعي المجعال اإلعالمعي . 

ل يتداخل مع التخطعيط فعي المجعاالت االقتصعادية والتخطيط اإلعالمي هوجزء من التخطيط القومي الشام

والعسكرية والدبلوماسية وغيرها ويعمل على توجيه الفكر والعقيدة ويؤثر على الجانب المعنوي والنفسي 

ويسهم في التفسير والتعبئة بما يتفق مع األهداف المرسومة، أن العالقعة بعين التخطعيط اإلعالمعي وخطعط 

أهععم األسععس التععي يرتكععز عليهععا مععنهج تنميععة المجتمععع هععي توجيععه أفععراده  التنميععة عالقععة وثيقععة الن مععن

وتشجيعهم  وحثهم على المشاركة والمساندة  الفعالة لجهود الحكومة لتحسين المستوى المعاشي والخدمي 

والصععحي، الن مهمععة التخطععيط اإلعالمععي هععي توعيععة أفععراد المجتمععع بمشععكالت وظععروف واحتياجععات 

 مجتمعهم .

  التخطيط اإلعالمي مراحل 8-3

 تتمثل بـ: (، 1 – 8تتضمن عملية التخطيط مراحل أساسية الحظ الشكل ) 

كون التخطعيط أسعلوب ومعنهج فكعري ومنطقعي عقالنعي لعذا يكعون جمعع المعلومعات  :جمع المعلومات -1

والبيانات واإلحصائيات الخطوة األولى في التخطيط اإلعالمعي  التعي علعى ضعوءها يعتم وضعع وصعياغة 

 :يليما ومن المعلومات الالزمة للتخطيط اإلعالمي   ،لخطةا

 معرفة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والقانونية التي توجه تخطيط النموذج االتصالي وتؤثر فيه . -أ

دراسة الجمهور المستهدف من حيث نوعياتهم ومستوياتهم وأعدادهم باعتبار أنهم سعيحددون طبيععة  -ب 

 اإلعالمية والوسائل. ومضمون الرسائل

 دراسة وسائل االتصال المتاحة وتوظيف أفضلها في تنفيذ البرنامج اإلعالمي. -ج

في هذه المرحلة يتم دراسة وتحليل ما تم الحصول عليه من معلومات  مرحلة تحليل الموقف )التنبؤ(: -2

بة التنبؤ دورها فعي هعذه وبيانات لكي يتم التخطيط على أساسها ورسم مالمح المستقبل ، حيث تلعب موه

المرحلة في الجمع بين تقدير المواقف الراهنة والمواقف المستقبلية والسبل الكفيلة لمواجهعة معا قعد يحعدث 

 يراعى في التنبؤ للمستقبل ما يلي : أنمن متغيرات لذا يجب 

 أن يكون دقيقاً قدر اإلمكان في تقديراته المستقبلية. -أ

 يانات حديثة .أن يعتمد على معلومات وب -ب

 المشكالت.أن يكون التنبؤ واضحاً ومفيداً ويمكن استخدامه في حل  -ج

في ضوء ما تقدم من معلومات توضع أهداف الخطة اإلعالمية، وقعد تحتعوي الخطعة  تحديد األهداف: -3

وقتيععة )قصععيرة  اإسععتراتيجية  أو أهععداف اعلععى أهععداف إعالميععة دائمععة )خطععة طويلععة المععدى( وتسععمى أهععداف

 تكتيكية، لذا يجب أن تتسم األهداف بالسمات اآلتية: االمدى( تسمى أهداف
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 أن تكون واضحة ومحددة تسهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل بين األفراد لتنفيذ األهداف. -أ

 

بكفاءة  اقابلة للتحقيق تزيد من حماس واندفاع العاملين نحو تحقيقهوأن تكون مقنعة و واقعية وعملية  -ب

 ة.عالي

يجب أن تكعون األهعداف منسعجمة ومتجانسعة ومتناسعقة معع بعضعها العبعض دون تععارض أو تنعاقض  -ج

 تنفيذها.بحيث يسهل 

للقياس للتأكد من سير ومستوى التنفيذ من حيث الكميعة والنوعيعة والفتعرة الزمنيعة  تكون قابلةيجب أن  -د

 المحددة.

يطلق على المكونات األساسية للعملية االتصعالية  المزيج االتصالي مصطلح: تحديد المزيج االتصالي -4

 والتي تشمل )المرسل ،قنوات االتصال،الرسائل، الجماهير( ، ويشـمل:

 دراسة القائم باالتصال والتركيز على خصائصه االيجابية. -أ

 دراسة قنوات االتصال ووسائله واختيار أنسبها.  -ب

 . تحديد الرسالة اإلعالمية )المضمون والشكل( -ج

 دراسة فئات الجمهور المستهدف. -د

 تحديد الشكل الذي ستتخذه الحملة اإلعالمية: -5

تععرتبط هععذه الخطععوة بالشععكل الععذي تسععير عليععه سياسععة نشععر المععواد اإلعالميععة وعرضععها أو إذاعتهععا ومععن 

 الضرورة أن تتضعمن الخطعة جعدول بأولويعات مراحعل التنفيعذ والتوقيتعات الزمنيعة لكعل مرحلعة متعى تبعدأ

ومتى تنتهي، ألن التوقيعت غيعر المناسعب يفسعد الكثيعر معن الجهعود اإلعالميعة مهمعا كانعت الخطعة متقنعة، 

 اإلعالمية وهي ك التي: تتخذها الحملة أن وهناك أشكال يمكن

البداية القوية والتناقص التدريجي: أي أن تبدأ الحملة بدرجة عاليعة معن التركيعز والتكثيعف حتعى تحقعق  -أ

 ثم تتراجع لتثبت على حد معين من االنتشار. والتأثير،االنتشار اكبر قدر من 

البداية محدودة والتزايد التدريجي: تبدأ الحملة نشاطها بشعكل محعدود معن المعواد اإلعالميعة و وسعائل  -ب

محدودة  ثم تتسع وتتزايد من حيث الحجم  وعدد الوسائل اإلعالمية المسعتخدمة إلعى درجعة معن االنتشعار 

 .تقف عندها

 التوازن: هو أن تتساوى كمية المواد اإلعالمية على امتداد مساحة الفترة الزمنية. -ج

التبادل في خلق األثر اإلعالمي: وهو الشعكل العذي تبعدأ فيعه الحملعة اإلعالميعة قويعة  ثعم تتنعاقص ، ثعم  -د

 تقوى مرة أخرى وتتناقص وذلك وفقاً لخطة مستهدفة من هذا الشكل التبادلي .

ويقصععد بهععا رسععم البععرامج التنفيذيععة التععي سععيتم نشععر المععادة اإلعالميععة مععن  اإلعالميااة:الحملااة  جدولااة -6

 خاللها وتتضمن هذه الجدولة العناصر التالية:

 حجم المادة اإلعالمية ومساحتها وأوقاتها. -أ

 عدد تكرار المادة اإلعالمية في كل وسيلة إعالمية على حدة . -ب

 و إذاعتها أو عرضها  بما يضمن عنصر االستمرار.نشر المادة اإلعالمية أ -ج

 المتغيرات األساسية التالية: حسبوترتبط جدولة الحملة اإلعالمية 

 .الرغبة في تحقيق أقصى تغطية إعالمية ممكنة للجمهور المستهدف -أ

 ممكن.ضرورة إحداث أقوى تأثير  -ب

  .ار حدوث هذا التأثير بشكل متواصلضرورة استمر -ج
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 ابعة والتقويم:المت -7

هدف من المتابعة التأكد من حسن األداء وسير العمل وفق ما تم التخطيط له وتالفي األخطاء ومعالجتها ال

مععن أهععم خطععوات نجععاح  ( مععن قبععل الجمهععور اتجععاه الرسععائل الموجهععة إليععه) وتعتبععر دراسععة رجععع األثععر 

حية الرسععائل اإلعالميععة مععن حيععث االتصععال الفعععال، إذ علععى  ضععوءها يقععرر القععائم باالتصععال مععدى صععال

اإلعداد والمضمون والتكرار، لذا من الضروري المتابعة والمراقبة المستمرة لجزئيات الخطعة اإلعالميعة 

 للتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة وإجراء التعديالت المستمرة لخطوات الحملة اإلعالمية.

 
 مخطط يمثل مراحل التخطيط اإلعالمي  1 – 8الشكل  

  مزايا التخطيط اإلعالمي  8-4

 الشكل اآلتي: وفقمل التخطيط اإلعالمي على جملة من المزايا يمكن إيجازها تيش

 تحديد األهداف ورسم مسارات التنفيذ لبلوغ تحقيقها. .1

 دراسة وتحديد اإلمكانيات المادية والبشرية التي تتطلبها تحقيق أهداف الخطة. .2

 قبل واإلعداد له وعدم ترك األمور لمحض الصدفة.التنبؤ لما يمكن أن يحدث في المست .3

التنسيق بين جميع األعمال علعى أسعاس معن التععاون واالنسعجام بعين األفعراد واإلدارات لتجنعب أي  .4

 تعارض أو تضارب أثناء عملية التنفيذ.

يسعاعد علععى الترشعيد واالسععتثمار األفضعل للمععوارد الماديعة والبشععرية ممعا يععؤدي إلعى االقتصععاد فععي  .5

 قت والجهد والتكاليف.الو

 تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية على مدى تنفيذ األهداف . .6

 وضع الخطط والبعرامج التعي تسعهملفي موقع القيادة  يكون تنمية المهارات والقدرات لإلداري الذي .7

 زيادة الخبرات و مواكبة التطور.  في

   المتطلبات األساسية للتخطيط اإلعالمي 8-5

 بوضع  الخطة اإلعالمية توفر بعض األمور األساسية التي تتمثل باآلتي:يقتضي الشروع 

توفر المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث ، حيث تعتبر من األسس المهمعة التعي يعتمعد عليهعا  :أوال

التخطععيط العلمععي ويفتععرض أن تكععون المعلومععات دقيقععة وصععحيحة عععن المععوارد واإلمكانيععات  البشععرية 
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ا تشععمل طبيعععة النظععام االجتمععاعي والسياسععي واالقتصععادي والقععوانين السععائدة كععذلك سععلوك والماديععة كمعع

لتخمعين بعل الجماهير  واتجاهاتها وعاداتها واحتياجاتها الن  التخطيط اإلعالمعي ال يبنعى علعى الحعدس وا

 .على المعلومة الواقعية

التععي يتمتععع بهععا الكععادر  افععة والممارسععةوالثقالكفععاءة  حيععث تعععدتععوفر الخبععرة القععادرة علععى التنفيععذ  :ثانيااان 

اإلعالمععي مععن متطلبععات االرتقععاء بالخطععة اإلعالميععة . والكععوادر الفنيععة المطلوبععة فععي هععذا المجععال علععى 

 نوعين:

التعي تسعهم فعي تنفيعذ الخطعة  األجهزة والمعداتالخبرة والمعرفة في صيانة وتشغيل  تقني يمتلككادر  -1

 اإلعالمية.

تخصص في المجال اإلعالمي قادر على إعداد المادة اإلعالمية فعي أي معن وسعائل كادر مهني فني م -2

اإلعالم مثل  )الصحافة، الراديو، التلفزيون وغيرها( التي تساعد على نقل الخطعط اإلعالميعة العى وقعائع 

 نشاطها الفكري بشكل ايجابي.ويومية تعيشها الجماهير وتؤثر في سلوكها ومواقفها 

كزية متخصصة لها القدرة الفنية على صياغة الخطط واتخاذ القرارات . مهما كانت الخطة هيئة مر :ثالثان 

طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة فإنها تحتاج إلى خبرات ذات كفاءة قيادية وإدارية قادرة على توجيعه 

 وقيادة العملية التخطيطية عبر مراحل تنفيذها.

  مقومات نجاح التخطيط اإلعالمي 8-6

 عدد من العوامل التي تعد من مقومات نجاح التخطيط اإلعالمي وهي: هناك

وان يعمل على أكثر من مستوى  التنموية،الشمول: ويعني شمول التخطيط اإلعالمي لكافة المجاالت  -1

 لتلبي حاجات الجمهور ورغباتهم.

 التناسق واالنسجام: ويكون بين أجزاء الخطة دون أي تعارض أو تكرار. -2

 كما تشعمل جعدوال التنفيذ،ني:  وتشتمل الخطة على تحديد سقف زمني كلي لالنتهاء من التوقيت الزم -3

 لكل مرحلة من مراحل الخطة للتحكم والسيطرة على عنصر الزمن. ازمني

المرونععة:  يجععب أن تتسععم الخطععة بالمرونععة بحععث تكععون قابلععة للتغييععر والتعععديل داخععل أجععزاء الخطععة  -4

 ناء التطبيق.استجابة لما يطرأ من مستجدات أث

 أن تتوفر بيانات ومعلومات دقيقة وصحيحة تستند عليها عملية التخطيط. -5

 التكامل: وتعني التكامل بين الخطط والبرامج اإلعالمية وبين الخطط وبرامج التنمية. -6

األداء: ويعني توفر كل وسائل أداء الخطة اإلعالمية وتنفيذها وهذا يتطلب إلى جانب األجهزة  سهولة -7

 ارات فنية و أدارة ذات كفاءة عالية.مهتوفر 

االستمرارية: وهو الترابط والتكامل بعين مراحعل الخطعة بحيعث تكعون كعل مرحلعة مرتبطعة بمعا قبلهعا  -8

 وتؤدي إلى ما بعدها.

البسعععاطة والوضعععوح: أن  تكعععون الخطعععة مفهومعععة معععن قبعععل جميعععع الععععاملين وخاليعععة معععن الغمعععوض  -9

 والتعقيدات.

  ي معوقات التخطيط اإلعالم 8-7

 هنالك عدد من األمور إن وجدت  تعيق عملية التخطيط اإلعالمي نذكر أهمها:

 عدم وضوح األهداف وغموضها. -1

 عدم الواقعية في رسم وتحديد األهداف وسبل الوصول إليها. -2

 البيانععات التععي تسععتند عليهععا عمليععةنقععص وعععدم كفايععة المعلومععات الالزمععة أو عععدم دقععة المعلومععات و -3

 التخطيط.
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 رونة إزاء المستجدات التي قد تبرز أثناء التنفيذ.عدم الم -4

 .البشرية أو المادية لتنفيذ الخطةعدم كفاية الموارد  -5

  مؤهالت القائم بالتخطيط اإلعالمي  8-8

إن  القائم بالتخطيط يضطلع بدور حساس وبال  األهمية إذ يقع عليه مهمة تحديد طبيعة الرسائل واختيعار 

 فيذها، لذا يتطلب من القائم بالتخطيط مجموعة من المهارات تتمثل باالتي:الوسائل والقائمين على تن

أ. القدرة على التنسيق: ال بد أن يتمتع المخطط بالقدرة على التنسيق بين حاجات الجماهير المختلفة، وبين 

 الخطط المختلفة كذلك القدرة على التنسيق بين الجماهير من جهة وُصناع القرار من جهة أخرى.

القدرات التنفيذية والعملية: دور المخطط ال يقتصر علعى إعععداد الخطعط، بعل البعد أن يتمتعع بالقعدرات  ب.

 والٍ عن تنفيذها؛ ألنه أكثر الناس معرفة بمحتواها وأهدافها.ؤالالزمة لتنفيذ هذه الخطط، وأن يكون مس

لك ال بعد أن يكعون المخطعط ج. القدرة على العمل الجماعي: التخطيط عملية ال يقوم بها شخص واحد، لعذ

 قادراً على العمل ضمن فريق، وبروح فريق واحد.

د. القدرة اإلدارية والعلميعة: يجعب أن  يكعون إداريعاً ناجحعاً وملمعاً بجميعع النعواحي المتعلقعة بمجعال عملعه، 

 وبذلك ال بد أن يتم إعداد المخطط وتدريبه بشكل جيد وشامل.

 الجزئية.ف هـ. تحقيق األهداف الرئيسة واألهدا

  االتصالي  –أنواع التخطيط اإلعالمي  8-9 

في ضوء الخصائص التي تتعلق باستخدام المصادر والفئات االتصالية التي يتعامل معها اإلعالم استطاع 

 (8-2كمعا فعي المخطعط )اإلعالمعي  -علماء االتصال واإلععالم معن تمييعز أنعواع معن التخطعيط االتصعالي

 تمثلت فيما يأتي:

يتعامل مخطط االتصاالت مع مصادر االتصال بين نقطة ونقطة بمعا فيهعا أنظمعة  خطيط االتصالي:الت -1

البث التي تتبعها وسائل اإلععالم كمحطعات األقمعار الصعناعية وشعبكات المعايكرو يعف ومخطعط االتصعال 

يجععل معن يسعى إلى إيجاد مصادر االتصال التي يمكن استخدامها من قبل اآلخرين كما يعد النظام العذي 

 الممكن إحداث الفعل االتصالي.

أهعداف اتصعالية التعلعيم ويهعتم علعى يتميز هعذا النعوع معن التخطعيط بالتأكيعد  تخطيط اإلعالم التربوي: -2

بإنتاج مصادر االتصال في شكل برامج اإلعالم والتعلعيم معن خعالل اسعتخدام االتصعاالت ونظعام اإلععالم 

 معاً.

خطيط بعيد المدى تقوم به لجان قومية  يتجه نحو إنتاج وتحديد واسعتخدام ت  تخطيط اإلعالم القومي:  -3

 مصادر االتصال النجاز أهداف واسعة وكثيرة.

يعتمد على اطر واسععة لتخطعيط او برمجعة االتصعال للمسعاهمة فعي التغييعر تخطيط اإلعالم التنموي:  -4

 وإعالم الناس بأهداف التنمية وبرامجها .االجتماعي والفردي . ويستخدم لتنمية الشعور بالهوية القومية 

إن االتجاه األساسي للمخطط اإلعالمعي تحديعد واسعتخدام مصعادر نظعام االتصعال  التخطيط اإلعالمي: -5

لعذلك يشعترط فععي المخطعط اإلعالمعي أن يمتلععك خبعرة فعي الصععحافة واإلذاععة وتنظعيم وإدارة المؤسسععات 

لعى مخططعي اإلععالم بعل أصعبح معدار التربعويين لغعرض اإلعالمية ، ولعم يقتصعر التخطعيط اإلعالمعي ع

استخدامه في تنفيذ برامجهم ، ومخططي التنمية لإلرشاد ومصمم األفكار والبعرامج التنمويعة والحكومعات 

 حو الحكومة وسياستها.نللسيطرة على التصور االجتماعي وأحكام التوجهات 
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 االتصالي –مخطط يمثل أنواع التخطيط اإلعالمي   2 – 8الشكل  

 

 

 اإلعالمي مستويات التخطيط  8-10

نظراً لتطور وسائل االتصال العالمية ودخول عالم األقمار الصعناعية بعدأ اسعتخدام تخطعيط اإلععالم علعى 

المستوى العالمي عن طريق الهيئعات الدوليعة ويهعدف إلعى تنسعيق العالقعات بعين أجهعزة اإلععالم فعي دول  

ول المععواد اإلعالميععة ذات الفائععدة المشععتركة بععين شعععوب العععالم وتزويععد العععالم المختلفععة والعمععل علععى تععدا

 جماهير العالم بالمعلومات واألخبار، وتتمثل مستويات التخطيط باآلتي:

تخطععيط اإلعععالم علععى مسععتوى الععوطني: وهععي التععدابير التععي تتخععذها الدولععة لتحقيععق أهععداف المجتمععع  -1

 والخطط الالزمة لضمان تحقيقها. اإلعالمية والتي تشمل تحديد أهداف واضحة

التععدابير التععي تقععوم بهععا دولععة أو أكثععر لتععداول اإلعععالم  يتخطععيط اإلعععالم علععى المسععتوى الععدولي: وهعع -2

 والمواد اإلعالمية بينها وبين بعض الدول.

على المستوى العالمي: وهعو تزويعد الجمعاهير فعي دول الععالم بالمعلومعات الصعحيحة اإلعالم تخطيط  -3

 خبار الصادقة بقصد التأثير على تلك الجماهير وإقناعها بالقضايا التي تهم العالم.واأل

   التخطيط للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية 8-11

    التخطيط اإلذاعي 

أسعاليب المعرفعة فعي خطعوات  يععد التخطعيط اإلذاععي جهعدا واعيعا يرتكعز علعى التفكيعر المنطقعي لتطبيعق

ضروريات المهمة التي ال غنى عنهعا فعي مختلعف المجعاالت وتتمثعل أهميتعه من ال مدروسة و علمية وهو

في ضرورة مواجهة الشك في أحداث المستقبل والتغيرات التي يحتمل أن تحعدث فيعه و ال يكعون ذلعك إال 

عن طريق التخطيط ، تركيز الضوء على األهداف وتحقيق التناسق في األعمال وتطوير أساليبها لتحقيق 

 األهداف .
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  تتضمن خطوات التخطيط اإلذاعي عناصر أساسية هي:

 ( المتابعة.    5( التنفيذ.     )4( اتخاذ القرار.     )3( التحليل.     )2) .     اإلستراتيجية )1 (

  ( التقييم.6) 

    التخطيط اإلذاعي8-12 

ى كفععاءة ممكنععة هععو العمععل علععى تخطععيط أهععداف معينععة فععي فتععرة زمنيععة محععددة هععدفها الوصععول إلععى أعلعع

للحصول على أعلى عائد ممكن من االستثمارات اإلذاعية أثنعاء وبععد تنفيعذ الخعدمات اإلذاعيعة اإلخباريعة 

والتثقيفيعة والترفيهيعة واإلعالنيععة التعي يحتاجهعا الجمهععور و يرغعب فيهعا إذ يقععوم التخطعيط اإلذاععي علععى 

 .نات ضمانا لسالمة التنفيذوضع خطة تستند إلى قدر كاف من الحقائق والمعلومات والبيا

  تصنيف البرامج 8-13

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية كثيرة ومتنوعة وتتباين في توجهاتها من حيث الجمهور المستهدف ومختلفة 

ولكن رغعم هعذا التنعوع هنعاك أربععة أبععاد  ،من حيث األطوال الزمنية وشكل تقديمها لموضوع البرنامج 

 لبرامج هي :يمكن بمقتضاها أن تصنف ا

 ترفيهي،الهدف هو البعد األساسي الذي يوضح هوية البرنامج اإلعالمي هل هو  :الهدف من البرنامج-1

 .إعالمي ،تعليميثقافي 

فالشكل الذي يقدم  تقديمه،تتنوع البرامج في معالجتها للموضوع كما تختلف في أسلوب  :الشكل -2

 ...... الخ. شي،نقا منوع، وثائقي، درامي،البرنامج يتنوع بين 

ار يمكن أن نميز بين البرامج من خالل محتوى البرنامج وما يتضمنه من قيم وأفك :المضمون -3

 . مشكالت اجتماعية،صراعات سياسية  ،حقائق من التاريخ ،ومعلومات مثل  اكتشافات علمية

نامج حسب على لغة وأسلوب تقديم البر االجمهور المستهدف يفرض شروط :الجمهور المستهدف -4

 .  النخبة المرأة، الشباب، فالحين، عمال،القطاع المستهدف 

 

 :بد من أن تتضمن مراحل أساسية هيعملية التخطيط ألي برنامج ال  تخطيط البرامج 8-14

الحيععاة مليئععة بالموضععوعات التععي يمكععن أن تقععدم مععن خععالل بععرامج : ال:  اختيااار الفكاارة ) الموضااوع (أو

لكن على المخطط ) أو المعد ( في اختيعاره للفكعرة أو الموضعوع أن يراععي اهتمعام إذاعية أو تلفزيونية و

وان تتضععمن معلومععات قيمععة ومفيععدة للجمهععور وان يراعععي الجوانععب  بالموضععوعالجمهععور المسععتهدف 

 األخالقية السائدة في المجتمع .

اف البرامج حسب المجال كل برنامج يتضمن هدف يسعى الى تحقيقه لذا تتنوع أهد :ثانيان: تحديد الهدف

 دينية . ،سياسية  ،تنموية  ،الذي تتناوله فهناك برامج ذات أهداف رياضية 

وفععي هععذه المرحلععة يععتم جمععع المععادة العلميععة وأي معلومععة ذات قيمععة  تتعلععق   :ثالثااان: جمااع المعلومااات

المعلومععات بموضععوع البرنععامج تفيععد الجمهععور المسععتهدف وتشععكل الكتععب والبحععوث والدراسععات وشععبكة 

 واللقاءات المصادر الرئيسية للمعلومات .

هعععو بمثابعععة مخطعععط يتضعععمن الخطعععوط الرئيسعععة لفقعععرات البرنعععامج  :رابعاااان: كتاباااة الااانص )السااايناريو (

وتختلف كتابة النصوص حسب طبيعة ونوع البرنامج هل البرنامج درامي أم  فيه.والشخوص المشاركين 

 .به األشخاص المشاركون بالبرنامج ناريو هو الدليل الذي يلتزمغير مباشر أم تسجيل والمهم فان السي
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وهي المرحلة النهائية إلعداد البرنامج وتشمل االتصال بالمصادر المشاركين وتحديد  :خامسان: التنسيق

  األخرى.توقيتات البدء بالتصوير وتهيئة متطلبات البرنامج 

   التخطيط لبرنامج تلفزيوني مقترح   8-15

 نادي األفالم القصيرة  :رنامجأسم الب

تجريبعي ( ويعتم تحليعل  ،وثعائقي ،ج تقعوم علعى ععرض فلعم قصعير ) روائعيفكعرة البرنعام فكرة البرنامج:

لطلبععة والمهتمعععين وأصعععحاب الفكعععري والفنععي معععن خعععالل حلقععة نقاشعععية تضععم مجموععععة معععن ا همضععمون

 .االختصاص

هذه األنواع من اإلنتاج السينمائي والتلفزيعوني  يهدف البرنامج إلى التعرف على طبيعة البرنامج:أهداف 

باعتبارها خطاب معرفي وجمعالي متععدد األهعداف تسعهم فعي حياتنعا الثقافيعة واالجتماعيعة والسياسعية معن 

 خالل:

 تنمية الذائقة الفنية لدى المشاهد.  -1

ارف إشاعة ثقافة الصورة بين الجماهير ليس باتجاه الفن فحسب بل نحو مختلف العلوم والمع -2

 المستويات.ولمختلف 

 . جديدة الشابة وتسليط الضوء عليهاتبني المواهب ال -3

 .ضيوف البرنامج إنتاج،مدير  مصورين، مقدم، مخرج، معد، من:يتألف فريق العمل  :فريق العمل

 خمسون دقيقة  البرنامج:زمن 

 

 : فقرات البرنامج

 تايتل البرنامج. -

 ترحيب بالضيوف والمشاركين في البرنامج. -

التقديم ) تعريف بالحلقة والفلم المختار وتقديم معلومات المخرج وجهة اإلنتاج وأسلوب الفلم  -

 واتجاهه ( 

 عرض الفلم المختار.  -

 قيادة المحور النقاشي والمداخالت واألسئلة بين الضيوف المشاركين من جمهور البرنامج. -

المهمة أو احد المفاهيم فقرة الموسوعة الفنية ) وفيها يتم التعرف على احد الشخصيات  -

 .لحات في مجال السينما والتلفزيونوالمصط

 .الختام من قبل المقدم -

 .تايتل الختام -
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 : عرف ما يأتي:1س

 ،  التنبؤالمزيج االتصالي، التخطيط                

 . بشكل موجز عن دور وأهمية التخطيط: تحدث 2س

 ؟ها القائم بالتخطيط اإلعالميتع ب: ما المؤهالت التي يجب أن يتم3س

 .خطيط اإلعالمي واشرح اثنين منهما: اذكر مراحل الت4س

 ؟توفرها لعملية التخطيط اإلعالمي : ما المتطلبات األساسية الواجب5س

 .اذكرها مع شرح موجز وفاعليت .: هناك شروط يجب توفرها لنجاح التخطيط 6س

 .ة التخطيطور التي تعيق نجاح عملي: تحدث عن أهم األم7س

 .: اذكر مستويات التخطيط اإلعالمي وتحدث بإيجاز عن كل واحدة منها 8س

 . ز عن أهم مزايا التخطيط اإلعالمي: تحدث بإيجا9س

 ؟األساسية لتخطيط برنامج تلفزيونيما المراحل  :10س
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