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 مقدمـــةأواًل:  
فه       م الخصوص       ية التكنولوجي       ة لوس       ا ل  ديع       

اإلع        الم الجم        اهيرع م        دخال  هام        ا  لمعرف        ة 
خص  ا ا الكتاب  ة له  ا  وتل  ة مس  تحالة معالج  ة 
الكتاب    ة ف    ي ه    تك الوس    ا ل بش    كل مس    تقل ع    ن 
التكنولوجيا المستخدمة فيها  األم ر ال تع يجع ل 
الوس  يلة ج  زءا  م يتج  زأ م  ن الكتاب  ة وم  ن طريق  ة 

 تحرير.التفكير والتصوير وال

 
 

 
صحيح أن فيشكل األساس التكنولوجي واحدا  من الشروط األساسية في عملية اإلنتاج التلفزيوني  

نتاج التلفزيوني النشاط اإلعالمي هو أساسا  فعالية فكرية إبداعية  ولكن الصحيح أيضا  هو أن اإل
 يقوم على دعامتين أساسيتين:

 عالميون التلفزيونيونهي المادة التلفزيونية التي أبدعها اإل :األولى. 

 األولىالتعليمية الوحدة 
 خصائص التلفزيون، مراحل اإلنتاج التلفزيوني
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 ه           ي ا مت واألجه           زة  :والثاني           ة
والمع     دات التقني     ة الت     ي يس     تخدمها 
المب   دعون وهي   رهم م   ن الفني   ين م   ن 
أج      ل الحص      ول عل      ى ه      تك الم      ادة 
خراجه         ا  ومعالجته         ا وعرض         ها  وا 

يصالها إلى المشاهد.  \وتقديمها وا 

 

العتبـارا  نت اج اإلعالم ي  وتل ة ت أثير متب ادل م ل اإل لهاشكل األساس التكنولوجي قاعدة مادية ي
 أهمها:عدة 
   ج التلفزيوني:نتاهما  في جميل مراحل اإلمتمارس القاعدة التقنية تأثيرا 

o كيفية التعامل مل المادةو  الحصول على المادة. 
o  أسلوب معالجة المادةو. 
o  طرق إخراج المادةو. 
o .وكتلة أساليب عرضها وتقديمها 

  التكنولوجي    ا المس    تخدمة ف    ي إنت    اج الم    ادة التلفزيوني    ة ليس    ت محاي    دة ب    ل تحم    ل ق    يم إن
المجتمع    ات الت    ي أنتجته    ا  وه    ي موض    وعيا  تمتل    ة ق    وة حض    ور فاعل    ة تجعله    ا تس    هم 

 ا  في تغيير المفاهيم والقيم والسلوكيات.يموضوع
  اإلنت    اج تتزاي    د أهمي    ة ال    دور ال    تع ت دي    ر التكنولوجي    ا المعاص    رة ف    ي مض    مون وش    كل

  التلفزيوني  ونظرا  لتسارع وتيرة التجديد في التكنولوجيا المستخدمة في اإلنت اج التلفزي وني
 فإن من يملة التكنولوجيا المتطورة يصبح أكثر قدرة على المنافسة.
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 للتلفزيون ةالسما  التكنولوجيثانيًا: 
 

يمك      ن والت     ي يمتل     ة التلفزي     ون خصوص     ية تكنولوجي     ة تمي     زك ع     ن وس     ا ل امتص     ال األخ     ر  
 :ا بالتاليتحديد أهم سماته

ت      أثير الص      وت يخاط      ب التلفزي      ون حاس      تي الر ي      ة والس      مل  فه      و يعتم      د عل      ى  -1
 .معا   والصورة

أخ      ت    فق      داس      تخلا التلفزي      ون المي      زات األه      م م      ن المس      رح والس      ينما واإلتاع      ة -2
 :من

 الحدث ر  و المسرح الحركة والحضور وتط. 
 السينما الشاشة وحركات الكاميرات واللقطات وزوايا التصوير. 
 .اإلتاعة القدرة على امنتشار الواسل 

إل     ى أف     راد األس     رة نظ     را  لوج     ود جه     از التلفزي     ون هالب     ا   ي     ةالتلفزيونتص     ل الم     ادة  -3
 في هرفة المعيشة.

معظ      م ب      رامت التلفزي      ون تص      ل إل      ى جمي      ل أف      راد األس      رة   وبالت      الي ف      إن فع      ل  -4
 المشاهدة هو فعل جماعي بامتياز.

 تحتاج مشاهدة التلفزيون إلى التفرغ والتركيز. -5
اس     تثمارات ض     خمة ور وس أم     وال  كم     ا  يحت     اج العم     ل واإلنت     اج التلفزي     وني إل     ى -6

 يحتاج إلى إمكانات تقنية وبشرية.
أتاح     ت الخصوص     ية التكنولوجي     ة للتلفزي     ون س     رعة الوص     ول إل     ى الح     دث ص     وتا   -7

 وصورة.
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أثن     اء وقوع     ر  وربم     ا أن ف     ي أص     بح بإمك     ان التلفزي     ون مش     اركة الح     دث مباش     رة  -8
 تشارة في صنعر.

 ل والتوثيق لألحداث.أتاحت خصوصية التلفزيون إمكانية التسجي -9
 

 كنولوجية على اإلعالم التلفزيونيآثار السما  والخصوصية التثالثًا: 
القيم        ة امتص        الية التلفزيوني        ة تعتم        د أساس        ا  عل        ى الق        يم  .1

البص        رية المس        تندة إل        ى الص        ورة الجاتب        ة الفاعل        ة الت        ي 
 ت ثر على امنفعامت والمشاعر.

تتكام       ل الكلم       ة م       ل الص       ورة ف       ي العم       ل  .2
التلفزي       وني لتق       ديم لغ       ة تعبيري       ة تلفزيوني       ة 

 متكاملة.
 

 

 
مك     ان تق     ديم الم     ادة التلفزيوني     ة هالب     ا  ه     و  .4

البي         ت  وجمهوره         ا ه         و األس         رة  وه         تك 
المس        ألة ترك        ت آثاره        ا البالغ        ة األهمي        ة 
عل           ى مجم           ل مراح           ل عملي           ة الخل           ق 

  واإلبداع التلفزيونية:

ت     رة حج      م الشاش      ة التلفزيوني      ة الص      غير  .3
نس        بيا  فم        ل اخ        تالف أحجامه        ا  آث        ارك 
عل                  ى طبيع                  ة نوعي                  ة اللقط                  ات 
المس        تخدمة  وعل        ى ع        دد الشخص        يات 
أو الم              د  ال              تع يمك              ن أن تأخ              تك 

 الصورة التلفزيونية.
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 اختيار المادة والموضوع. 
 وأسلوب المعالجة. 
 .وطريقة التقديم 

جمه      ور التلفزي      ون عموم      ا  جمه      ور ض      خم  .5
ومتن       وع  وهي       ر متج       انس وفق       ا  لمتغي       رات 
عدي               دة فالس               ن  الج               نس  المس               تو  
التعليم       ي  المس       تو  الثق       افي والحض       ارع  

 المزاج 
 

 

درج             ة امهتم             ام  المك             ان.إل    وه             و  .6
جمه     ور موح     د ف     ي ال     زمن هالب     ا   ومبعث     ر 

 في المكان.
 

 
 
 
تجرب            ة  ا  مش            اهدة التلفزي            ون ه            ي هالب             .7

 جماعية وليست تجربة فردية.
 

 
 
 
 
 سرعة الوصول وامنتشار. .8
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 البث الحي والمباشر. .9

 

 

إنت     اج ض     خمة   الم     ادة التلفزيوني     ة إنت     اج مرك     ب ومعق     د يحت     اج إل     ى تك     اليف   .11
 ووجود كادر متخصا.

 

 خطوا  اإلنتاج التلفزيونيرابعًا: 
يع          د اإلنت          اج التلفزي          وني عملي          ة كبي          رة 
ومعق         دة إلنت         اج م         ادة تلفزيوني         ة: نش         رة 
أخب                 ار  درام                 ا  إع                 الن  برن                 امت 
منوع        ات .إل   واإلنت        اج عملي        ة إبداعي        ة 

 ىته    دف إل    ى تحوي    ل األفك    ار م    ن فك    رة إل    
 فمجموعة من الصور واألصوات  

 
 

العملي      ة اإلبداعي      ة تحت      اج إل      ى وج      ود خب      رات كثي      رة ف      ي  ووض      عها ف      ي قال      ب ش      يق  وه      تك
  والتص       وير والص       وت واإلض       اءة وال       ديكور واألزي       اء  مج       امت اإلدارة والتخط       يط والهندس       ة

جم        ال خط        وات إويمك        ن   والمكي        اج والتمثي        ل والم         ثرات والمونت        اج  والتس        ويق والبح        وث
 ما يلي:اإلنتاج التلفزيوني في
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 .Preparing of productionالخطوة األولى: التحضير واإلعداد لإلنتاج 
 . pre-production of shootingالخطوة الثانية: مرحلة ما قبل اإلنتاج

 . productionالخطوة الثالثة: مرحلة اإلنتاج والتصوير
 . editingالخطوة الرابعة: مرحلة المونتاج
 . past productionاإلنتاجالخطوة الخامسة: مرحلة ما بعد 

 
 Preparing ofالخطــــوة األولــــى: التحضــــير واإلعــــداد ل نتــــاج  - أ

production: 
 تحديد الموضوع والفكرة:

إل     ى التفكي     ر المش     اهد يج     ب أن تك     ون الفك     رة أص     لية ومش     وقة وتعط     ي ش     ي ا  جدي     دا  وت     دفل 
  ب     الغرئ وتال      م الوس     يلة اإلعالمي     ة ىعن     ت  كم     ا أنه     ا   س     لوة أو فع     ل م     اوالقي     ام بوالتأم     ل 

 :وثمة معطيات عدة يجب مراعاتها عند تحديد الموضوع أو الفكرة
تع         ديالت وتب         ديالت وترتي         ب عناص         ر أو مح         اور وتنظ         يم ى ل         إتخض         ل الفك         رة    أ

 وتسلسل محتوياتها  وتحديد أهدافها بدقة.
أع األس      اليب الممكن      ة  به      ا لكيفي      ة الت      ي ي      تم تحقي      ق ه      تك الفك      رةلوض      ل تص      ورات    ب

 لتنفيتها.
فرة إلنج         از الفك         رة اوض         ل تص         ور لإلمكان         ات المادي         ة والبش         رية والم         وارد المت         و    ت

 فالمشروع .
 تصميم شامل وعام للعمل.   ث
 ت مل أبرز مفاصل العمل لمناقشة الفكرة.ت  ناجتماع الم   ج
 توزيل المهام حسب التخصا.   ح
 ي.التحقق من امنسجام داخل فريق اإلنتاج التلفزيون   خ
 لعناصر اإلنتاج األساسية: يوضل تصور أول   د

 .TITLEالعنوان  .11
 .IDEA ةالفكر  .12
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 .SCRIPTالنا  .13
 . Realizationالتنفيت .14
 .Target audienceالجمهور المستهدف  .15

 

 Pr الخطـــــوة الثانيـــــة: مرحلـــــة مـــــا قبـــــل اإلنتـــــاج   مـــــا قبـــــل التصـــــويرب_ 
Production or shooting : 

 التالية:وتشمل هتك الخطوة المراحل 
البح      ث ع      ن الموض      وع فعلم      ي   -1

أرش             يفي  مي             داني  إعالن             ي  
 درامي .

 لة.اور المتناو  حالبحث في الم -2
تحدي                 د الشخص                 يات الت                 ي  -3

 ستظهر في المادة اإلعالمية.
 تحضير األس لة. -4

  

البح     ث المي     داني: داخل     ي أو خ     ارجي  وتحدي      د أم     اكن التص     وير  وتحدي     د زواي      ا  -5
 التصوير وحركات الكاميرا.

 وضل الخطة المبد ية للعمل: أماكن التصوير. -6
 

 .والنهاية للمنتت التلفزيوني وضل تصّور حول البداية أوقات التصوير: -7
 

 : Productionالتصوير الخطوة الثالثة: مرحلة اإلنتاج  ج_ 
 هي:عدة تمر عملية اإلنتاج التلفزيوني بمراحل ر يسية 

 اختيار الموضوع والفكرة واعتماد آلية المعالجة البصرية. -1
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إج      راء البح      ث واس      تكمال  -2
تل              ة بحص              ر نت              ا ت 
البح              ث عل              ى ش              كل 
 مح            اور تح            دد لفري             ق
العم          ل التلفزي          وني أي          ن 
س          يكون التص          وير ف          ي 

ف        ي  والمي        دان خارجي        ا  أ
 ستوديو.ما

 

 

 وصورة .وضل السيناريو المبد ي التوضيحي فصوت  -3
 وضل خطة اإلنتاج وتتضمن: -4

 اسم البرنامت. .16
 موضوع البرنامت أو الحلقة. .17
 تاري  العرئ وزمن العرئ. .18
 فريق العمل التلفزيوني. .19
 أسلوب المعالجة فسيناريو توضيحي . .21
 المقابالت والضيوف. .21
 األجهزة واألدوات المطلوبة لإلنتاج. .22
 إليها. ستوديو  وكيفية الوصولام وأماكن التسجيل فالميدان أ .23
 ميزانية البرنامت. .24
حج    م   ن    وع اللقط    ة :وفي    ر وض    ل الس    يناريو النه    ا ي أو التنفي    تع  والس    تورع ب    ورد -5

  في    ة امنتق    ال م    ن لقط    ة إل    ى أخ    ر كي  زم    ن التص    وير  زاوي    ة التص    وير  اللقط    ة
 رسوم توضيحية لكل لقطة.  حركات الكاميرا

ي مي          دانيا  أو ف          التص         وير أو التس          جيل: حس          ب نت          ا ت البح         ث يك          ون إم          ا  -6
 ستوديو.ما

 المونتاج فالفورع أو ا جل . -7
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 وتتضمن: :Editingالخطوة الرابعة: مرحلة المونتاج د_ 
أثن         اء ف         ي مرحل         ة أول         ى: مونت         اج ف         ورع 

 ين .التصوير فأوف م
مرحل         ة ثاني         ة: مونت         اج مح         ق آج         ل فأون 

 ويتم فيها: مين 
 مشاهدة ما تم تصويرك. -1

فني       ا  وموض       وعيا  تحدي       د اللقط       ات الص       الحة 
 فالمرتبطة بالموضوع .

 
 

 الفكرة. الصالحة  والتي م تخدماستبعاد اللقطات والتسجيالت هير  -2
 إعادة ترتيب اللقطات وفقا  للسيناريو التع تم وضعر. -3
إدخ     ال المش     اهد الض     رورية واألف     الم والتس     جيالت الت     ي تخ     دم البرن     امت أو الف     يلم  -4

 أو الحلقة.
 

 : Past Productionالخطوة الخامسة: مرحلة ما بعد اإلنتاجه_ 
 

 
 والدعاية واإلعالن.وتتضمن تنظيم العروئ والبث  
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 زيونالكتابة للتلفخامسًا: 
وخصا صها فإن التلفزيون الوسيلة بحكم طبيعة 

متنوعة من الالتعبير  أدواتيحتوع على كل 
 اتعبير صوتي كالكلمة المنطوقة والموسيق

وسيلة  روالم ثرات الصوتية  وهتا ما يجعل
اتصال متميزة إت تساعد الم ثرات على تدعيم 

 رسالتر اإلعالمية 

 

الكاتب التلفزيوني و لتا فإن الكتابة للتلفزيون تعتمد على البساطة والوضوح والصدق واأللفة  
يعرئ من خالل ما يكتبر للشاشة العالم على اتساعر بما فير من أحداث  وهتا الكاتب يخاطب 

ف ات الناس على اختالف طباعهم واتجاهاتهم  وتلة عن طريق لغة من خالل ما يكتب شتى 
اللغة المر ية  مشتركة تستفيد من حركة الصورة وامتصال اللغوع  وتسمى لغة التلفزيون عادة  

التي تتجر إلى الهدوء والتبسيط والخلو من التكلف  والمشاهد عندما يتعامل مل التلفزيون يتعامل 
في منزلر لينقل لر األحداث الواقعية  ويفيئ علير بامنفعامت  معر كصديق حميم يستقبلر

الصادقة  فالتلفزيون وسيلة إعالمية تاتية بمعنى أن المشاهد يشعر أنر قريب من المتحدث أو 
 مقدم البرنامت.

أن يتعرف الكاتب على عناصر   إن األساس األول والبداية الحقيقية لفن الكتابة للتلفزيون
الرسالة التلفزيونية وكيفية استخدام كل عنصر منها ألن هتك العناصر هي  ومقومات صياهة

 مفردات لغة التلفزيون التي يصوغ بها ويعبر من خاللها عن أفكارك ومعلوماتر.
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 والتأليف التلفزيوني ةأساليب تطوير القدرة على الكتابسادسًا: 
العوام     ل والص     فات يتوج     ب  لتلفزي     ون تحت     اج إل     ى جمل     ة م     نلإن الق     درة عل     ى تط     وير الكتاب     ة 

 فرها في الكاتب منها:اتو 
يك     ون ملم    ا  ومطلع     ا  عل    ى ع    دد كبي     ر م    ن كتاب     ات المحت    رفين الق     دماء أن ن م    ب    د  م -1

 ..والمعاص       رين ف       ي مختل       ف المج       امت: اإلخباري       ة والدرامي       ة والوثا قي       ة واإلعالني       ة
 إل .

الكات      ب  أن يك      ونيعن      ي  اتوه       معايش      ة الواق      ل وفه      م طبيع      ة وخص      ا ا الجمه      ور: -2
التلفزي      وني عل      ى دراي      ة تام      ة بالبي       ة والمجتم      ل ال      تع يع      ي  في      ر م      ا يمنح      ر أفك      ارا  
عدي        دة  وتتفج        ر طاقات        ر اإلبداعي        ة ف        ي ابتك        ار الشخص        يات ووص        فها ورس        مها 

للجمه       ور  معايش       ة الواق      ل معايش      ة   دخر تع      آوالتعبي      ر ع      ن المواق      ف  وبش       كل أو ب      
للجمه      ور م     ا ل     م يك      ن  ةالمس     تهدف  وبالت     الي ل      ن يك     ون الكات     ب ق      ادرا  عل     ى الكتاب     

 ر وهمومر  وآممر وآمالر.تقادرا  على فهم مشاعرك وأحاسيسر  ومشكال
تا  أن علي        ر لرس        التر التلفزيوني        ة أراد الكات        ب التلفزي        وني أن يض        من النج        اح م        ا وا 

 يسأل نفسر األس لة ا تية:
ر التلفزي       ون كوس       يلة اتص       ال له       ا خصا ص       ها وس       ماتها إلي        جم       ا ال       تع يحت       ا .25

 المميزة عن الوسا ل األخر ؟
 من الجمهور التع يخاطبر من خالل التلفزيون؟ .26
أع ن      وع م      ن الم      واد التلفزيوني      ة فالرس      الة  تناس      ب ه      تا الجمه      ور  وب      أع ش      كل  .27

 وبأع لغة مناسبة؟
ش    أنر ش    أن ك    ل م    ن يعم    ل أن تت    وفر للكات    ب التلفزي    وني الموهب    ة م    ن ب    د  الموهب    ة: م -3

ف    ي مج    ال اإلب     داع الفن    ي  والموهب     ة ه    ي امس     تعداد الفط    رع  وه     ي مجموع    ة ق     درات 
ص        قل ب        العلم والت        دريب  ب        د له        تك الق        درات أو المه        ارات أن ت   فطري        ة خاص        ة  وم
 والتعليم والممارسة.

مجموع           ة المع           ارف والمه           ارات والمعلوم           ات  ه           اوالمقص           ود ب الثقاف           ة العام           ة: -4
المتنوع        ة الت         ي تش        مل مختل         ف مج        امت العل         م والمعرف        ة وتش         مل  وامهتمام        ات

إل           وتل        ة المعرف        ة العام        ة  السياس        ة والت        اري  وامقتص        اد وامجتم        اع وال        دين..
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الموض     وعية تش     كل ج     زءا  م يتج     زأ م     ن شخص     ية الكات     ب التلفزي     وني ورص     يدا  مهم     ا  
 لر تمدك بالمعلومات واألفكار التي تعينر في عملر.

يقص     د به     ا الثقاف     ة الت     ي تتص     ل بالعم     ل التلفزي     وني  و  متخصص     ة:ني     ة الالثقاف     ة المه -5
ك        التحرير اإلخب         ارع وال        دراما  والت         توق الفن         ي والجم        الي  والنظري         ات اإلس         المية 

 وامجتماعية والفنية المختلفة.
 قدرة على التعامل مل المفاجآت اإلعالمية.السرعة البديهية والمرونة وال -5
 تي ينتسب إليها ويتعامل معها.بخصا ا الوسيلة الاإللمام  -6
س       تراتيجية للجه       از اإلعالم       ي ال       تع ينتس       ب إلي       ر  كم       ا باأله       داف اماإللم       ام  -7

إلع     الم ليج     ب أن يك     ون أيض     ا  عل     ى دراي     ة بالرك     ا ز األساس     ية للسياس     ة العام     ة 
 التلفزيوني.

الرهب      ة  الكات      ب  الص      دق واألمان      ة  ويج      ب أن تك      ون ل      دالدق      ة والموض      وعية و  -8
 والتطوير م الهدم والتخريب.لبناء في ا

خاص      ة م      ا يتص      ل منه      ا بالعم      ل التلفزي      وني  وببالتش      ريعات اإلعالمي      ة اإللم      ام  -9
 أيضا  ببعئ التشريعات األخر  حتى م يقل تحت طا لة القانون. اإللمامو 

م       ن المه       م ج       دا  أن يك       ون الكات       ب التلفزي       وني عل       ى دراي       ة كامل       ة بأخالقي       ات  -11
واع       د أخالقي       ة ق ض       مواثي       ق الش       رف الت       ي تالعم       ل اإلعالم       ي  وم       ا تحوي       ر م

 .للممارسة اإلعالمية
 

 :مواثيق أخالقيات العمل اإلسالمي العربي
 :ة منهامواثيق أخالقيات العمل اإلسالمي العربي فقرات أساسي تتضمن
 تدعو برامجنا العربية إلى القيم النابعة من التقاليد العربية القومية. .1
والتف       تح للحي       اة بالنس       بة للف       رد والمجتم       ل  وم ت       دعو برامجن       ا إل       ى ب       ث األم       ل  .2

 تتضمن ما يشبل روح اليأس والهزيمة.
تنش      ر برامجن      ا مب      ادة المس      اواة والعدال      ة  وم تتض      من م      ا يش      ير إل      ى قب      ول أو  .3

 دة.يلون أو الجنس أو العقلإيثار التفرقة بين الناس بسبب ا
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خ     د  الحي     اء  راع     ى تجن     ب م     ا م     ن ش     أنر أن يم     س ا تان العام     ة والوق     ار  ويي   .4
 األداء. مسواء بالقول أ

م يج     وز تق     ديم م     ا ي     وحي بتفض     يل امنح     الل الخلق     ي الف     ردع أو الجم     اعي ف     ي  .5
 المجتمل.

يج      ب أن ي      تم الت      دقيق ف      ي اختي      ار األلف      اظ بحي      ث م تك      ون س      وقية أو تنط      وع  .6
 مبتتلة. على معان  

لق     يم ت     دعو برامجن     ا إل     ى الحف     اظ عل     ى كي     ان األس     رة  وتظه     ر قدس     يتها وتحت     رم ا .7
 التي يقوم عليها بنا ها.

حتم    ل أن يش    اهد في    ر األطف    ال تراع    ي برامجن    ا أنه    ا ت    دخل البي    وت ف    ي ك    ل وق    ت ي   .8
 هتك البرامت.

تع     رئ الجريم     ة عل     ى أنه     ا أم     ر هي     ر مش     روع وهي     ر مقبول     ة م     ن المجتم     ل  وم  .9
إطالق    ا  بتن    اول الج    را م الجنس    ية  وم ت    تاع وس    ا ل الجريم    ة بطريق    ة ت     دع  حس    مي  

ن أش       خاا مرتكب       ي الج       را م إم إتا ك       ان تل       ة ع       فص       ح اته       ا  وم ي  إل       ى محاك
 يساعد على تنفيت القانون أو يخدم المصلحة العامة.

ت     دعو برامجن     ا إل     ى احت     رام الق     وانين المحلي     ة القا م     ة  وم تتض     من ك     ل م     ا يم     س  .11
س        مح بإش        اعة الف        زع ل        تا م ي    هيب        ة رج        ال الهي         ة القض        ا ية ورج        ال األم        ن

 والرعب.
برامجن     ا م     ا يش     ير إل     ى األخ     ت بالث     أر  أو إدم     ان الخم     ر والمخ     درات  م تتض     من  .11

 تجار بها أو ما يقبل المقامرة والمراهنات والجشل واألنانية.وام
 م يجوز تفضيل امنتحار كوسيلة مقبولة لحل مشكالت المجتمل. .12
 م يجوز إبراز صورة القسوة على اإلنسان والحيوان. .13
 مشروعة.م تحقر برامجنا أع مهنة  .14
 تجنب ما ي تع شعور توع الحاجات الخاصة. .15
يج     ب أن تعط     ي ب     رامت المس     ابقات فرص     ة ال     ربح لجمي     ل المتب     ارين عل     ى أس     اس  .16

 الكفاءة والمهارة أكثر من الحظ.
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 الخالصة                                 
التكنول      وجي واح     دا  م      ن الش     روط األساس      ية ف     ي عملي      ة اإلنت     اج التلفزي      وني  يش     كل األس     اس 

ر ه      حاس     تي الس     مل والر ي     ة مع     ا   وتوج ت      روم     ن أب     رز الس     مات التكنولوجي     ة للتلفزي     ون مخاطب
 لجميل أفراد األسرة  وقدرتر على مشاركة الحدث مباشرة.

ع     داد لإلنت     اج  ومرحل     ة ه     ي: التحض     ير واإلع     دة يم     ر اإلنت     اج التلفزي     وني بخط     وات أساس     ية 
 ما قبل اإلنتاج  ومرحلة اإلنتاج والتصوير  ومرحلة المونتاج  ومرحلة ما بعد اإلنتاج.

وير ففيه    ا ي    تم اختي    ار الموض    وع والفك    رة ص    ولع    ل أه    م ه    تك الخط    وات ه    ي خط    وة اإلنت    اج والت
ج      راء البح      ث ووض      ل الس      يناريو المب      د ي ج      راء البح      ث ووض      ل   وا  ووض      ل خط      ة اإلنت      اج وا 

 يناريو النها ي والمونتاج الفورع.الس
إن الق     درة عل     ى تط      وير الكتاب     ة التلفزيوني     ة تحت      اج إل     ى جمل     ة م      ن العوام     ل أهمه     ا معايش      ة 

 الواقل والثقافة العامة والمهنية وسرعة البديهة والمرونة.
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 المراجع

الق     اهرة: دار  الخب     ر التلفزي     وني م    ن المص     در إل     ى الشاش     ة إب    راهيم  محم     د مع     وئ   -1
 الفكر العربي.

الكتاب         ة لإلتاع         ة والتلفزي          ون     2112البط         رع  نس         مة  عب         د الغف         ار  ع         ادل ف -2
 القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.

 القاهرة: دار الهد . فن األدب التلفزيوني    1997الجمل  سمير ف -3
تكنولوجي      ا امتص      ال اإلع      الم التف      اعلي ف      ي عص      ر    2115ح      افظ  أس      ما حس      ين ف -4

 القاهرة: الدار العربية للنشر.  لكتروني المعلوماتي والرقميضاء اإلفال
 دار النهضة.بيروت:  فن الكتابة لإلتاعة والتلفزيون    2111ف ةالحسيني  أمير  -5
العم       ل اإلتاع       ي والتلفزي       وني مف       اتيح النج       اح وأس       رار    2114حمي       دع  عاص       ف ف -6

 أبو ظبي: مطابل الظفرة.  اإلبداع
دمش         ق:   للرادي        و والتلفزي        ون ةالكتاب           2115الح        اج  كم        ال ف  خض        ور  أدي        ب -7

 مركز التعليم المفتوح.  جامعة دمشق
دمش       ق:   اإلتاع       ي والتلفزي       ونياإلخ       راج    2115الح       اج  كم       ال ف  ش       قير  بارع       ة -8

 مركز التعليم المفتوح.  جامعة دمشق
تكنولوجي     ا امتص     ال الجدي     د ف     ي إنت     اج الب     رامت ف     ي    1996ش     كرع  عب     د المجي     د ف -9

 القاهرة: دار الفجر العربي. الراديو والتلفزيون 
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 التمارين
 اختر اإلجابة الصحيحة:
 للتلفزيون:من السمات التكنولوجية 

A- .يخاطب حاستي السمل والر ية 
B- .سرعة الوصول وامنتشار 
C- .البث الحي والمباشر 
D- .كل ما ذكر صحيح 

E- .كل ما تكر خطأ 
 

 كل ما ذكر صحيح dاإلجابة الصحيحة: 
 

 تحديد اسم البرنامت وموضوعة وتاري  زمن العرئ وفريق العمل تدخل ضمن مرحلة: 
A- التحضير واإلعداد لإلنتاج. 
B-  قبل اإلنتاج.مرحلة ما 
C- .اإلنتاج والتصوير 

D- .مرحلة المونتاج 
E- مرحلة ما بعد اإلنتاج. 

 
 اإلنتاج والتصوير cاإلجابة الصحيحة: 
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ع     ادة ترتي     ب اللقط     ات و للقط     ات الص     الحة فني     ا   اتحدي     د و مش     اهدة م     ا ت     م تص     ويرك   ض     من ا 
 إجراءات:

B- .التحضير واإلعداد لإلنتاج 
C- .مرحلة ما قبل اإلنتاج 
D- راإلنتاج والتصوي. 
E- .مرحلة المونتاج 

F- .مرحلة ما بعد اإلنتاج 
 

 مرحلة المونتاج dاإلجابة الصحيحة: 
 

 فرها في الكاتب التلفزيوني:امن الصفات التي يجب تو 
A- معايشة الواقل. 
B- الموهبة. 
C- الثقافة العامة. 
D- كل ما ذكر صحيح. 
E- كل ما تكر خطأ. 
 

 كل ما تكر صحيح dاإلجابة الصحيحة: 
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 فهوم البنية البرامجية للتلفزيونمأواًل: 

 
هيييييي مجموبييييية البيييييرامج والميييييواد التيييييي تقيييييدمها القنيييييال التلفزيونيييييية  والتيييييي ت طيييييي المجيييييا   كلهيييييا 
 )السياسييييييييية وا وتصييييييييادية وا جتمابيييييييييية وال قافييييييييية  والفنييييييييية والرياضيييييييييية والييييييييدراما وا بييييييييي ن..

العميييييييييال و الميييييييييرأل  و الشيييييييييباب و وتخاطيييييييييب الشيييييييييرائف ا جتمابيييييييييية المختلفييييييييية )ا طفيييييييييال   إلييييييييي  
 ا حتياجا  الخاصة أو الجمهور العام . وذو و   الصفول أو النخبةو 

 

 ئص البنية البرامجية التلفزيونيةخصاثانيًا: 
وا ستجابة ستراتيجية القنال  والمقدرل بلى تحقيق سياستها وأهدافها  اا رتباط العضوي ب -1

 لشخصيتها ا ب مية  وخلق التناغم بين البنية البرامجية والواوع.
 ا ستجابة لطبيعة الجمهور ومتطلباته: -2

  يجب التعامل مع الجمهور وفق الصورل الذهنية التي يملكها الكاتب التلفزيوني  
ي أن يعرف فالصور الذهنية ليس  بديلة بن الواوع  وبالتالي يجب بلى الكاتب التلفزيون

من خ ل أبحاث ميدانية بميقة منهجية بلمًا أن الجمهور مفهوم بشكل حقيقي الجمهور 
 مت ير غير  اب .

 التنوع والتكامل: -3
هذا التنوع هدفه الوصول إلى الشرائف ا جتمابية المختلفة  وب ض النظر بن هذا التنوع 
في الموضوبا  ومكان المعالجة  وتنوع القوالب التلفزيونية هناك تكامل أيضًا  
فالموضوع الواحد تحكمه سياسة واحدل  فعلى البرامج أن تجسد السياسا  العامة 

 ستراتيجية للقنال.وا 

 
 الثانيةالتعليمية الوحدة 

 البنية البرامجية التلفزيونية، النصوص الكاملة وغير الكاملة
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والتجديد وا بتكار في المضامين  وفي أشكال وأساليب برضها وتقديمها  وهذا المرونة  -4
نة  وأن يكون هناك شيء جديد يمتطلب أساسي  فيجب أن يكون هناك مت يرا  مع

دائمًا  والمرونة تفرضها متطلبا  الواوع المت ير  فالبنية البرامجية يجب أن تكون مواكبة 
والتجديد يجب أن يكون في الموضوبا  والمعالجة  للجمهور والواوع  وك هما مت ير 
 والكوادر والطرح وشكل ا خراج.

 

 التلفزيونيةتصنيف البرامج ثالثًا: 
 

تأخذ البرامج والمواد التلفزيونية العديد من ا شكال والقوالب وفقًا  هدافها أو لطبيعة المضمون  
القالب التلفزيوني  ويمكن تصنيف البرامج أو طبيعة الجمهور المستهدف  أو وفقًا للشكل أو 

 :بدل والمواد التلفزيونية وفقًا لمعايير
 تصنيف المواد والبرامج التلفزيونية وفقًا لطبيعة الموضوع والمضمون. -أو ً 
 تصنيف المواد والبرامج التلفزيونية وفقًا للشكل أو القالب. - انياً 
 ية وفقًا للجمهور المستهدف.تصنيف المواد والبرامج التلفزيون - ال اً 
 تصنيف المواد والبرامج حسب درجة اكتمال النص. -رابعاً 

 تصنيف البرامج حسب الهدف العام للبرنامج التلفزيوني.-خامساً 
 

 تصنيف المواد البرامج وفقًا لطبيعة الموضوع والمضمون: - أ
 المواد والبرامج ا خبارية التلفزيونية: -1

 تحليل إخباري.و تعليق و تقرير  و ويمكن أن تكون بلى شكل نشرا  أخبار 
 الدراما التلفزيونية: -2

 وتشمل التم يليا  والمسلس   والس سل الدرامية التلفزيونية.
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 البرامج والمواد التعليمية: -3
وهييييييييي البييييييييرامج الموجهيييييييية لجمهييييييييور الت ميييييييييذ والطلبيييييييية بمختلييييييييف فئيييييييياتهم العمرييييييييية أو 

يييييي ة  ويمكيييييينيييييييالتعليم مييييييين ميييييين غييييييير الطلبيييييية بهييييييدف ته إلييييييى جمهييييييور ميييييين المهأن توج 
 تعليم مهارا  معينة.

 البرامج ال قافية: -4
بديييييييدل  وتهييييييدف إلييييييى إ ييييييراء المعلومييييييا  ال قافييييييية والفكرييييييية وتشييييييمل بييييييدورها تصيييييينيفا 

 :منها
بييييييييرامج المعييييييييارف العاميييييييية أو التييييييييي تهييييييييتم با نسييييييييان والمجتمييييييييع م ييييييييل مجييييييييا   بلييييييييم   أ 

 لسفة.. إل .ا جتماع والتاري  والف
 البرامج ا دبية: وتهتم بالشعر والن ر  والقصة والنقد ا دبي.  ب 
البيييييييرامج العلميييييييية: وتهيييييييتم بالمجيييييييا   العلميييييييية المتخصصييييييية م يييييييل بليييييييوم الهندسيييييييا    ج 

 إل . والطب  والكيمياء..
البيييييرامج الفنيييييية المتخصصييييية التيييييي تتنييييياول بالشيييييرح والتحلييييييل والنقيييييد أحيييييد الفنيييييون م يييييل   د 

 لفن التشكيلي.والنح  وا االموسيق
 تفسير.الالبرامج الدينية: وهي البرامج التي تهتم بكل ما يتعلق بالدين كالتعاليم و   ه 

 برامج الخدما : -5
وهييييييييي بييييييييرامج تخييييييييوض فييييييييي مشييييييييك   خدمييييييييية تهييييييييم المييييييييواطن م ييييييييل بييييييييرامج البيئيييييييية 

 والمرافق.
 البرامج المنوبة: -6

الدرجيييية ا ولييييى إليييييى التسييييلية والترفيييييه ومنهييييا ا غييييياني فييييي وهييييي البييييرامج التييييي تهيييييدف 
 وبرامج المسابقا   وبرامج الدردشة أو التوك شو.

 ا ب نا : -7
متعييييييددل منهييييييا إب نييييييا  الحييييييديث المباشيييييير   وهييييييذن ا ب نييييييا  تأخييييييذ ووالييييييب وأشييييييكا ً 

ب نا  الدراما  و  ب نا  ا غاني  و ا  ب نا  ا نتاج.. إل .و ا   ا 
 البرامج الرياضية: -8
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لنشيييييياطا  وا لعيييييياب االتييييييي تقييييييدم مختلييييييف أنييييييواع ا لعيييييياب الرياضييييييية كت طييييييية هييييييي و 
 والفعاليا .

 مواد النقل المباشر: -9
كييييييالم تمرا  الصييييييحفية والفعاليييييييا  والمناسييييييبا  ا جتمابييييييية التييييييي تييييييدخل فييييييي سييييييياق 

 الت طية ا خبارية.
 
 تصنيف المواد والبرامج التلفزيونية وفقًا للشكل أو القالب: - ب
 :Demonstrationالبرامج ا ستد لية  -1

تعتميييييد بليييييى الميييييذيع فيييييي المقيييييام ا ول  و   شيييييكال البرمجيييييية التلفزيونييييييةا وهيييييي أبسيييييط 
وم ييييييال ذلييييييك أوييييييوال الصييييييحف إذ   تهييييييتم هييييييذن البييييييرامج بالييييييديكور  ويمكيييييين ا سييييييتعانة 

 الصورل.و والكرل ا رضية بوسائل ا يضاح م ل الخريطة  
 : interviewبرامج المقاب   -2

وهيييييي ببيييييارل بييييين تبيييييادل لليييييرأي والفكييييير  وتحتييييياج إليييييى مقيييييدم بيييييرامج  قافتيييييه أبليييييى مييييين 
لييييى ضيييييف  ويييييتم تبييييادل الييييرأي والفكيييير فييييي موضييييوع يهييييم  مقييييدم البرنييييامج ا سييييتد لي وا 

خييييييرج هييييييذن المعلوميييييية النيييييياا  طرفييييييان طييييييرف يملييييييك المعلوميييييية  وطييييييرف يسييييييأل لكييييييي ي  
 أنواع أساسية للمقابلة:     ةللمشاهد  ويوجد 

 :ويكيييييون الضييييييف فيييييي هيييييذا النيييييوع مييييين المقابلييييية هيييييو الشخصيييييية  المقابلةةةةةة الشخصةةةةةية
العامييييييية أو الجماهيريييييييية التيييييييي ييييييييود النييييييياا التعيييييييرف بليهيييييييا بييييييين ويييييييرب وبييييييين حياتهيييييييا 

نمييييييا  معلومييييييةأو  رأيهييييييا البحييييييث بيييييين منالخاصيييييية  فا سييييييئلة هنييييييا   يييييييراد  أساسييييييية  وا 
 .طابع شخصي دون إسفاف أو إهانة أو إحراج يفضل أن تكون ذا 

 :يكيييون الضيييييف فيييي هيييذا النيييوع هييييو المتخصيييص أو العيييالم فيييي فييييرع مقابلةةةة المعلومةةةة 
ميييين فيييييروع العليييييم أو ا دب أو الفييييين.. إلييييي   وذليييييك لتقيييييديم معلوميييييا  حيييييول وضيييييية تهيييييم 

 الرأي العام  وبشكل بسيط سريع الفهم.
 : يمكيييين أن تلعييييب بييييرامج التلفزيييييون الحوارييييية دورًا فييييي إبييييراز رأي النيييياا  مقابلةةةةة الةةةةرأ

 أو رأي الخبراء.
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 : master of ceremony and filmوالب المذيع والفيلم -3
 هيييييي مجموبييييية أفييييي م يربطهيييييا وويييييد   يربطهيييييا خيييييط  والميييييذيع يقيييييوم بمهمييييية اليييييربط بيييييين

 فقرا  المواد الفيلمية.
 : Court Teamبرامج المحكمة -4

بليييييى ا ول ويعتميييييد فيييييي المقيييييام   بيييييرامج يسيييييتمد اسيييييمه مييييين شيييييكل المحكميييييةوهيييييو نيييييوع 
ن فييييييي مجييييييال معييييييين وليسييييييوا و معييييييد جيييييييد  وديكييييييور محكميييييية  وهيئيييييية محكميييييية )مختصيييييي

جهييييييز دفابييييييه ويقييييييدم أدليييييية بييييييراءل  ومحييييييامي إ بييييييا  يجهييييييز يوضييييييال   ومحييييييامي دفيييييياع 
بريضيييية الييييدبو   ومييييتهم هييييو بييييادل شييييخص مسيييي ول وييييد يكييييون وزيييييرًا أو أي مسيييي ول 

ر  وهييييييييذا النييييييييوع البرامجييييييييي   يوجييييييييد فعليييييييييًا بلييييييييى خريطيييييييية ا بيييييييي م التلفزيييييييييوني آخيييييييي
 العربي.

 : T.V Magazineالمجلة التلفزيونية -5
برامجيييييي مييييين وتشيييييمل بيييييرامج المسيييييابقا  والبيييييرامج التيييييي تجميييييع بيييييين أك ييييير مييييين شيييييكل 

سييييابقا  ومشييييهد تم يلييييي  وبييييرض راوييييص وتم يييييل صييييام   وأل يييياز وم اوموسيييييق أغييييان  
 وغير ذلك. وشعر ومقاب   

 
 تصنيف المواد والبرامج التلفزيونية حسب الجمهور المستهدف: -ج

 هذا التصنيف يعتمد الفئا  العمرية أو الهيئة كمعيار للتصنيف:
 برامج ا طفال. 
 برامج الشبيبة والمراهقين. 
 برامج الشباب. 
 برامج المرأل. 
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 برامج العمال. 
 برامج الف حين. 
  السنبرامج كبار. 
 برامج ذوي ا حتياجا  الخاصة. 
 .برامج الجمهور العام 

 

 
 
 كتمال النص:اتصنيف المواد والبرامج حسب درجة  -د

 تنقسم مواد وبرامج التلفزيون حسب هذا المعيار إلى:
 :Semi – Scriptedمواد برامج ناوصة النص  أ 

تم يييييييل أو خييييييط درامييييييي واضييييييف  و  يوجييييييد فيهييييييا وهييييييي مييييييواد غييييييير درامييييييية و  يوجييييييد 
ديكيييييور خيييييياص أو إكسسييييييوار  والمعيييييد يقييييييوم بتسييييييليم الييييينص النيييييياوص للمييييييذيع والمخييييييرج 

 للتنفيذ.
ن البيييييييييرامج ناوصييييييييية الييييييييينص: بيييييييييرامج المنوبيييييييييا   وبيييييييييرامج المسيييييييييابقا   وبيييييييييرامج ميييييييييو 

 وبرامج المحكمة.. إل .  التحقيقا  ا ب مية  وبرامج مجلة التلفزيون
 برامج كاملة النص: مواد ب 

وتشييييييييييمل هييييييييييذن البييييييييييرامج التم يليييييييييييا  التلفزيونييييييييييية والمسلسيييييييييي   والبييييييييييرامج الو ائقييييييييييية 
 والتسجيلية  ونشرا  ا خبار.

 

 تصنيف المواد والبرامج حسب الهدف العام لها: -ه
   ث فئا :يشمل هذا التصنيف 

 ه الجمهور ويفضله:فيبرامج تهتم بتقديم ما يرغب  أ 
د  وتفضي   الجمهور المشاه   إذ تضع القنال التلفزيونية في أبلى سلم أولوياتها رغبا   

ويمكن أن تتعرف القنال التلفزيونية بلى ما يريدن الجمهور من خ ل تلقي رسائل 
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ح الرأي العام  وبلى ضوء هذن النتائج واتصا    أو من خ ل بحوث المشاهدين ومسو 
 ل القنال التلفزيونية من خريطة برامجها بحيث تلبي في النهاية رغبا  المشاهدين.تعد  

 ه الجمهور المستهدف:إلي برامج تهتم بتقديم ما يحتاج ب 
ه  وأحيانًا   تتفق رغبا  الجمهور مع إلي هناك فرق بين ما يريدن الجمهور وما يحتاج

بشكل كامل  ويجب بلى القنال التلفزيونية أن تحدد حاجا  الجمهور المستهدف  حاجاته
 من برامجها.

قوم تحتى و الت قيفي والتربوي والتعليمي وا رشادي  اوالقنال التلفزيونية من منطلق دوره
لو لم حتى مضامين تعليمية ت قيفية  اقدم في برامجهتالتنموي المطلوب يمكن أن  ابدوره

 .هفيبرامج ضمن ما يفضله الجمهور أو يرغب تكن هذن ال
ويمكن للقنال التلفزيونية أن تحدد حاجا  الجمهور من خ ل دراسا  بحوث المشاهدين  
 ودراسا  تجري بلى التنمية والصفول ال قافية  والخبراء في المجا   ال قافية والمتنوبة.

 ا تصالية للقنال:الدرجة ا ولى بتحقيق السياسة في برامج تهتم  ج 
لكل ونال تلفزيونية أهداف معلنة أو غير معلنة تتجاوز هدف تحقيق رغبا  الجمهور  

 ه الجمهور من  قافة أو ترفيه.إلي وهدف تقديم ما يحتاج
شك أن السياسة ا تصالية لكل ونال تلفزيونية تحدد بشكل أساسي ما يقدم فيها  ولكن   و 

النجاح في بملها والمنافسة مع القنوا  ا خر  هي القنال  القنال التلفزيونية التي ترجو
دالتلفزيونية التي ت  ينوبًا من التوازن بين برامج تحقق السياسة ا تصالية للقنال  وتلب وج 

 حاجا  الجمهور ورغباته.
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 الخالصة
ولهذن البنية خصائص   البنية البرامجية هي مجموبة البرامج والمواد التي تقدمها القنال التلفزيونية

ستراتيجية القنال  وا ستجابة لطبيعة الجمهور ومتطلباته  والتنوع والتكامل امنها ا رتباط ب
حسب معيار الموضوع أو بدل وتصنف البرامج التلفزيونية تبعًا لمعايير   والمرونة والتجديد

  المنوبا   ا ب نا   المضمون: )ا خبارية  الدراما  التعليمية  ال قافية  برامج الخدما 
 الرياضة  مواد النقل المباشر .

)ا ستد لية  المقاب    والب المذيع والفيلم  برامج  :كما تصنف تبعًا للشكل أو القالب إلى
  .المحكمة  المجلة التلفزيونية  والب المنوبا 

 إل  . مرأل  نخبةان  شباب  و )أطفال  مراهق :وتصنف حسب الجمهور المستهدف إلى
)كاملة  غير كاملة   كما تصنف حسب الهدف العام إلى: وتصنف حسب درجة اكتمال النص 

 ه الجمهور .إلي )برامج تحقق ما تريدن القنال  ما يريدن الجمهور  ما يحتاج :لها إلى
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 المراجع
  والتلفزيييييييييييونالكتابييييييييية ل ذابييييييييية    2012البطيييييييييري  نسيييييييييمة  ببيييييييييد ال فيييييييييار  بيييييييييادل ) -1

 القاهرل: مركز جامعة القاهرل للتعليم المفتوح.
دمشييييييييق:   ل ذابيييييييية والتلفزيييييييييون ةالكتابيييييييي   2005خضييييييييور  أديييييييييب  الحيييييييياج  كمييييييييال ) -2

 مركز التعليم المفتوح. -منشورا  جامعة دمشق 
 دمشق: المكتبة ا ب مية.  نظرية التلفزيون   2000خضور  أديب ) -3
إربيييييد: دار   الكتابييييية وا نتييييياج ا ذابيييييي بيييييالراديو   1998ببيييييد اليييييدايم  بمييييير الحسييييين ) -4

 الفروان.
بيييييييرو : دار النهضيييييية   فيييييين الكتابيييييية ل ذابيييييية والتلفزيييييييون   2010الحسيييييييني  أميييييييرل ) -5

 العربية.
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 التمارين
 اإلجابة الصحيحة:اختر 

 البرامج العلمية كتصنيف تدخل ضمن:
a. .البرامج التلفزيونية وفقًا لطبيعة الموضوع 

b. .البرامج التلفزيونية وفقًا للجمهور المستهدف 
c. .البرامج التلفزيونية وفقًا لدرجة اكتمال النص 
d. .البرامج التلفزيونية وفقًا للقالب أو الشكل 
e.  العام للبرنامج.البرامج التلفزيونية وفقًا للهدف 

 
 البرامج التلفزيونية وفقًا لطبيعة الموضوع aاإلجابة الصحيحة: 

 
 البرامج االستداللية التصنيف تدخل ضمن:

a. .البرامج التلفزيونية وفقًا لطبيعة الموضوع 
b. .البرامج التلفزيونية وفقًا لدرجة اكتمال النص 
c. لجمهور المستهدفالبرامج التلفزيونية وفقًا ل. 
d.  التلفزيونية للقالب أو الشكل.البرامج 

e.  للهدف العام للبرنامج.وفقًا البرامج التلفزيونية 
 

 البرامج التلفزيونية للقالب أو الشكل. d اإلجابة الصحيحة:
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 ه الجمهور تدخل ضمن:إلي برامج تهتم بتقديم ما يحتاج
b. .البرامج التلفزيونية وفقًا لطبيعة الموضوع 
c.  للجمهور المستهدف.البرامج التلفزيونية وفقًا 
d. .البرامج التلفزيونية وفقًا لدرجة اكتمال النص 
e. .البرامج التلفزيونية وفقًا للقالب أو الشكل 
f.  للهدف العام للبرنامج.وفقًا البرامج التلفزيونية 

 

 للهدف العام للبرنامجوفقًا البرامج التلفزيونية  .eاإلجابة الصحيحة: 
 

وسييييجل خمييييا نقيييياط إيجابييييية لييييه فييييي   برنامجييييًا يتبييييع شييييكل المحلييييية التلفزيونييييية احضييييرتمييييرين: 
 ا بداد  ونقطتين بليه سلبيتين.

 
الجمهيييييور  فييييييه تميييييرين: اوتيييييرح فكيييييرل برنيييييامج تلفزييييييوني يهيييييتم بشيييييكل أساسيييييي بتقيييييديم ميييييا يرغيييييب

 ويفضله.
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 الثالثةالتعليمية الوحدة 
 كتابة األخبار التلفزيونية

 ةمقدمأواًل:  
تتدددفق األخبددار إلددى ألرفددة األخبددار لتخ دد  إلددى 

 :عمليات
 التدقيق. 

 االنتقاء. 

 األخبار. التحرير قبل بث 

 

 

أ  يكددو  القددائه علددى اختيددار النشددرة  بلددى المحددرر ي ددإمدد  الكدده ال ائددل مدد  األحددداث الددذ  يددرد و 
ى تقيدديه كددل حددددث بحسددب مصددادره   ة قددادراى علددد عددددة شدددن أ  خبددراى يددرد مددد  مصددادر  الو اإلخباريدد

  أو مصددر  دفي   سيكتسب مصداقية  وأحياناى أهمية أكبر م  خبر آخر ورد م  مصدر واحدد
 أو ألير موثوق به.
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 أهمية نسب الخبر إلى مصدرهثانيًا: 
 نسب الخبر إلى مصدره في:يفيد 
التأكيددددددددددددد علددددددددددددى مصددددددددددددداقية الخبددددددددددددر  -1

ددددث ذ د دد د د دد د دد ددا  الحد دد د د دد د دد د د اى إذا كد دد د د دد د دد د دد د  اوخصوصد
 أهمية و خامة.

  
عنددددددددما يكدددددددو  المصددددددددر أحدددددددد المسددددددد ولي  أو  والسددددددديماحسددددددده المو دددددددوعات الخ فيدددددددة  -2

صدددددانفي الخبدددددر  ف ندددددان أخبدددددار تكدددددو  بحا دددددة إلدددددى إسدددددناد المفلومدددددات التدددددي تت دددددمن ا 
دداى إل دد بد الشدددددكون لددددددو ال م دددددور وعدددددده تركددددده فدددددي حيدددددرة مددددد  أمدددددره حدددددي  تلقيددددده  ي دددددادت ن

 للمفلومات.
كاندددددت تلدددددن المصدددددادر م مدددددة ومسددددد ولة السددددديما إذا و فاء قدددددوة وأهميدددددة علدددددى الخبدددددر إ ددددد -3

 وذات مس ولية م ثرة في الدولة أو في الفاله.
دددر فت   -4 دددذ  صدددددر  حمايدددددة كاتدددددب الخبدد ددددر الدد دددى المصدد دددا علدد دددات حين دد ددد ولية المفلومدد ح لقدددددى مسدد

 بتلن المفلومات أو أكدها.
دددرر فددددي أ  ينسددددب  -5 ددددر إخبددددار  وحيددددد ال  د خماى عبددددر مصد دددراى  دددد رر خبد ه المحدددد ددد إذا وا د

ورده  وفددددي هددددذه الحالددددة فددددي  القندددداة التلفزيونيددددة تبددددر  نفسدددد ا مصدددددره الددددذ  أى لددددإالخبددددر 
 م  أ  أخطاء.

حتددددددددى تحددددددددافو القندددددددداة التلفزيونيددددددددة علددددددددى مو ددددددددوعيت ا  فين ددددددددا تت نددددددددب تبنددددددددي بفدددددددد   -6
المفددددددردات أو المصددددددطلحات التددددددي توردهددددددا بفدددددد  وكدددددداالت األنبدددددداء فتسددددددتخده عبددددددارات 

ثددددال:  ماعددددات إلدددد   م مثددددل  علددددى حددددد قولدددده  حسددددب وصددددفه  مددددا سددددماه  مددددا اعتبددددره..
 وصف ا وزير الدفاع األمريكي بال ماعات اإلرهابية على حد قوله.

 قدر اإلمكا . هاحتراماى لل م ور ي در بالمحرر أ  يفصح ع  طبيفة مصادر  -7

31 



 

 مصادر األخبارثالثًا: 
لكل قناة تلفزيونية ماكينة  م  أخبار قد تكبر 
مكانات الم سسة  أو تصغر حسب ح ه وا 

م  هذه الماكينة اصطياد  اإلع مية  وال د 
حساى خبرياى الماكينة  األخبار وتأكيدها وتتطلب

 .ودراية واسفة بأحوال الناس عالياى 
ة ل م  كينلكي يكو  لدو القناة التلفزيونية ما

 :األخبار ي ب أ  يفله المحررو 
 

 

 ام  أي  يأتو  ب  و كي  ي مفو  األخبار . 

  ح وره وقت والدتهى لإ  الخبر أو يسفو  ي حقو أ  يفرفوا هل. 

 أ  يسفوا إلى تمييز أنفس ه باألخبار الخاصةExclusive . 

 

 م  أبرز المصادر التي يفتمد علي ا المحررو :
 اإلع مي نفسه هو مصدر م ه لألخبار: -1

دائمددددددة علددددددى استشددددددفار األخبددددددار  وأ   ةفتددددددر  فددددددي اإلع مددددددي أ  تكددددددو  لديدددددده قدددددددر ي  
بفددددددد  أخبددددددداره مددددددد  خددددددد ل حديثددددددده مددددددد  أصددددددددقائه و يرانددددددده وزم ئددددددده وأفدددددددراد  يسدددددددتقي  
 الم تم .

 خدمات الطوار : -2
دارة  تددددرد كثيددددر مدددد  األخبددددار عبددددر مصددددادر أقسدددداه الشددددرطة  ودوائددددر األمدددد  المختلفددددة وا 
المدددددددددرور والمطدددددددددافو والددددددددددفاع المددددددددددني  واإلسدددددددددفا  والمستشدددددددددفيات وحدددددددددرس الحددددددددددود 

 والموانو وال يش.
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 مي الشخصية:شبكة مصادر اإلع  -3
هدددددده والمنومددددددات الحكوميددددددة  وأليددددددر تشددددددمل هددددددذه الشددددددبكة السياسدددددديي  والمسدددددد ولي  وأوالد  

 الحكومية.
 ال م ور: -4

مددددددد  ال ندددددددود الم  دددددددولي  المسدددددددتفدي  لخدمدددددددة  اى يفدددددددد  م دددددددور القنددددددداة التلفزيونيدددددددة  يشددددددد
قنددددددددات ه  وي ددددددددب علددددددددى اإلع مددددددددي أ  يتواصددددددددل مدددددددد   م ددددددددوره إلمددددددددداده بالمقترحددددددددات 

 األخبار. ي ادر إلواألفكا ووالشكاو 
 ش ود الفيا : -5

هدددده أفددددراد عدددداديو  تصدددداد  و ددددودهه فددددي مكددددا  الحدددددث  ويتمتدددد  شدددداهد الفيددددا  عددددادة 
بتقدددددير واحتدددددراه ومصددددداقية لددددددو ال م ددددور ف دددددو يقددددده روايدددددة فوريددددة لمدددددا  ددددرو  ويقدددددده 
ال اندددددب اإلنسددددداني مددددد  الحقيقدددددة  وحرصددددداى علدددددى المصدددددداقية مددددد  األف دددددل أ  يحدددددر  

بحدددددذر مددددد  مدددددا يقولددددده شددددد ود الفيدددددا  وأال يفتمدددددد علدددددى مصددددددر  اإلع مدددددي أ  يتفامدددددل
دددد  شدددداهد عيددددا  وحيددددد اهددددا حتددددى بنل أ  ينسددددب إلددددى شدددد ود الفيددددا  روايددددات ه وأال يتويف  
 لو بدت منطقية.

 : Stringers & freelancesيفملو  بالقطفة  اإلع ميو  ألير المتفرألي  الذي -6
يت  ددددددو  إلددددددى مندددددداطق  هدددددد الء اإلع ميددددددو  أكثددددددر قدددددددرة علددددددى اصددددددطياد الخبددددددر ف دددددده

دقيق لفدددددددده تددددددد  ل دددددددا  وتحتددددددداى مفلومدددددددات ه إلدددددددى الييصدددددددفب عدددددددادة وصدددددددول اإلع ميددددددد
 تمرس ه في الفمل اإلع مي.

 وكاالت األنباء: -7
هددددددي شددددددركة ت اريددددددة تتخصدددددد  فددددددي  مدددددد  وتوزيدددددد  األخبددددددار علددددددى المشددددددتركي  فددددددي 
الخدمدددددددة مقابدددددددل مبدددددددال  ماليدددددددة  وهدددددددذه الوكددددددداالت لددددددددي ا عشدددددددرات أو مئدددددددات أو آال  

 راسلي .الم
 نترنت:شبكة اإل -8

وهددددذه الشددددبكة   هددددي مصدددددر يغددددر  المحددددرر للحصددددول علددددى المفلومددددات بسددددرعة ويسددددر
تحتدددداى إلددددى تدددددريب اإلع ميددددي  تقنيدددداى لتقلددددي  وقددددت البحددددث بددددي  م يددددي  الصددددفحات  
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وأ  يكددددو  لدددددي ه القدددددرة علددددى التمييددددز بددددي  المواقدددد  ال ددددديرة بالثقددددة والمصددددادر األخددددرو 
 األقل ثقة.

 فلومات:أرشي  الم -9
مددددا ل اى ت ميفدددأه كاندددت ت ددده وثددددائق حكوميدددة أهدددو كدددل مدددا يددددته  مفددده فدددي ملفددددات سدددواء 

 .يرد في وسائل اإلع ه
 وسائل اإلع ه المنافسة:  -11

يمكدددد  ليع مددددي أ  يحصددددل مدددد  الوسددددائل المنافسددددة علددددى مفطيددددات مفينددددة يسددددتكمل ا 
 .يةليقده أخباراى أكثر شمول

 اإلع مية:البيانات اإلع مية والم تمرات  -11
حيددددددث تفمددددددد الشددددددركات والم سسددددددات الكبددددددرو والمنومددددددات الدوليددددددة والدددددددوائر الحكوميددددددة 
ي إلددددى إصدددددار بيانددددات  كمددددا يمكدددد  أ  تفقددددد هددددذه الم سسددددات مدددد تمرات إع ميددددة لتلق دددد

 أسئلة اإلع ميي .
 ة باألحداث المتوقفة:ندأ  -12

 ر  وهدددددذا يمكددددد  أ  ت ددددد  الم سسدددددة أ نددددددة باألحدددددداث المتوقفدددددة أليددددداه وأسدددددابي  وأشددددد
  وهدددددذا اإل دددددراء يدددددوفر للم سسدددددة أداة مثاليدددددة للتخطددددديط ب دددددد  Diaryمدددددا يسدددددمى بالدددددد 

 تغطية األحداث وت نب المفا آت.

 تحرير الخبر التلفزيونيرابعًا: 
 يرد الخبر في الشاشة التلفزيونية بصور مختلفة:

   دو  مدددددد  الخبددددددر المقددددددروء مدددددد  قبددددددل المددددددذي
 صور.

 ألرافيكس. خبر مصاحب لصور ثابتة أو 
 . خبر مصاحب لصور والذ  يقر ه المذي 
  تحرير الخبر بواسطة المندوب  المخبر. 
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 :Read onlyدو  صورم  تحرير الخبر المقروء م  قبل المذي   أ 
يل ددأ اإلع ميددو  التلفزيونيددو  إلددى هددذا 

 :النوع م  األخبار في حال
 أخبدددددددددددار   األخبدددددددددددار الفا لدددددددددددة

أو التدي   أو السديادية  الرئاسية
  تددددددرد فددددددي اللحوددددددات األخيددددددرة

بحيدددددددث ال يتددددددداح فدددددددي الوقدددددددت 
المتدددداح إعددددداد مددددادة فيليمددددة أو 

 ألرافيكس مناسب ل ا.

 

 

  ي دب أال تزيدد مددة أ  مد    ا   ا طررت إلى تحريدر هدذه النوعيدة مد  األخبدارو
 .كلمة باللغة الفربية 51ثانية أ   25هذه األخبار ع  

 

  :Cap Of SSتحرير األخبار المصاحبة لصور ثابتة  ألرافيكس    ب 
تحريااااار األخباااااار المصااااااحبة فاااااي  القناااااواي التلفزيونياااااةالحااااااالي التاااااي تساااااتخدم ا 

 .لصور ثابتة
 

تل دددددددددددددأ كثيدددددددددددددر مددددددددددددد  القندددددددددددددوات 
التلفزيونيدددددددددة إلدددددددددى اعتمددددددددداد هدددددددددذا 
األسددددددلوب وتسددددددتخدمه فددددددي عدددددددد 

 :م  الحاالت التقليدية
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 مددددددة  ددددددداى والتددددددي لدددددده تحدددددددث مأخبددددددار الزيددددددارات المتوقفددددددة أو المدددددد تمرات اإلع ميددددددة ال
بفدددددددد  ومددددددد  الطبيفدددددددي إذا أراد اإلع مدددددددي إبرازهدددددددا فدددددددي نشدددددددرات األخبدددددددار أ  يسدددددددتخده 

 صور الشخصيات التي ستكو  محوراى لألخبار.
 إلي دددددا  وهندددددا تسدددددتخده  مدددددة المتفلقدددددة بمنددددداطق نائيدددددة يصدددددفب الوصدددددول ماألخبدددددار ال

 عادة خريطة المنطقة.
   توقددددد  وصدددددول صدددددور ل دددددا لكددددد  ال يمكددددد  انتوارهدددددا مثدددددل األخبدددددار الفا لدددددة التدددددي ي

 إل . الحرائق واالنف ارات وسقوط الطائرات..
 

 :رافيكسغقواعد استخدام ال
 رافيكس هددددددو بددددددديل المددددددادة الفيليمددددددة غددددددال

 وبالتالي ي ب أ  يكو  وا حاى.
   مباشرة بالخبر.أ  يرتبط 
   حددددددوادث سددددددقوط الطددددددائرة أو اختطاف ددددددا

مدددددددد  الحدددددددداالت النموذ يددددددددة السددددددددتخداه 
 الغرافيكس.

 
 

 
 

أو صددددديغة االسدددددتقراء  المصددددداحبة للصدددددور  التدددددي يقر هدددددا المدددددذي  تحريدددددر األخبدددددار    ى
OOV or LVO روهمددا اختصددا out of vision  أوlive voice over 

 تسمى في بف  القنوات الفربية  فيديو .و 
 شروط استخدام الفيديو في األخبار:

 عربية.كلمة  71ثانية أ   35  أال تزيد مدته  المقدمة م  الفيديو  ع 
  مرة في المقدمة  ومرة في  سه الفيديو. :أال يتكرر الخبر مرتي 
  ي  سلساى.أأ  يكو  الربط بي  ال ز 
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 أ  تصف ا. أ  تفبر كلمات ال زء الثاني ع  الصور ال 
 .أ  يته إبراز عنصر أو عنصري  خبريي  فقط بشكل وا ح 
 .أ  يته انتقاء صور ال زء الثاني بفناية لتفبر ع  الحدث 
 عدددداة تفددددديل الصددددور قلددددي ى بفددددد عدددددد مدددد  النشددددرات إ  كانددددت القندددداة تفمددددل علددددى مرا

 مدار الساعة.
   تددددرن الصددددور علددددى ال ددددواء بفددددد انت دددداء الددددن  أ  ي ددددب القطدددد  علددددى المددددذي  أال ت

 مباشرة.
 

 مثاااال:
عممددددددت وزارة الدددددددفاع األمريكيددددددة شددددددريط فيددددددديو يو ددددددر عمليددددددة األتيددددددال زعدددددديه تنودددددديه القاعدددددددة 

 ول.األ الذ  األتيل أمس أسامة ب  الد 
 OOV NEXT  

ن ددددا نفددددذت عمليددددة االألتيددددال فددددي وقددددت متددددأخر مدددد  الليددددل فددددي منطقددددة إوتقددددول مصددددادر أمريكيددددة 
أ  هدددددددذه  قدددددددل عددددددد  مسددددددد ولي  باكسدددددددتانيي قريبدددددددة مددددددد  الفاصدددددددمة الباكسدددددددتانية إسددددددد ه آبددددددداد  ون  

 الفملية  رت دو  و ود أ  تنسيق م  الحكومة الباكستانية.
 Cut Back to Press in vision  

 :the reporter Packageتحرير الخبر بواسطة المندوب  المخبر   -د
األكثر تفقيداى  إذ تتراوح و الشكل األطول  وه

دقيقة  وذلن حسب  2.5إلى  1.5مدته بي  
ذه نوع الخبر وطبيفة النشرة  كما يو د في ه

و ور التي تتمثل في الصيغة مختل  األشكال 
والتفليق على الشريط المذي  والمخبر 

 والمقتطفات الصوتية واألحاديث والرسوه.
 حيث:

 

 

  يبدأ المذي  الرئيسيThe Am char  والمخبر مستخدماى عبارة انتقاليةبتقديه الخبر. 

37 



  بشكل متسلسل عر  يبدأ و ح المو وع  افتتباه المخبر أو المراسل على الشاشة و يقثه
 .الفقرات التالية

  المخبر مرة ثانية على الشاشة ليلخ  الحدث في  ملة تكو  الخاتمة بو ور ما ألالباى
 .Stand Closeويسمى الو ور األخير  القناة أو  ملتي   ثه يقده اسمه وموقفه  واسه  

 :تستطي  هذه الصيغة
 ستديوتقديه مفلومات أكثر ألنى ع  الحدث م  تلن التي تقدم ا صيغتا القار  أو اال. 

 

   و ور المخبر أو المراسل في موق
  وم  مصداقية الخبر يزيد م  الحدث
 .على الوصول والتأثير تهمقدر 

  سيد الفني في الخبرتنوع عناصر الت 
على  تهمقدر ته و  اذبيته و حيوي يزيد م 

 مفال ة أشمل للحدث.

 
 

 
 .تحرير الخبر بواسطة المندوبكيفية يوضح  مثال
  :مثال

 صوي صورة
  ثا  5مذي  الربط الرئيسي 

المدددددددذي : واإ  إلدددددددى إحددددددددو المددددددددارس حيدددددددث  
  ر  امتحانات الثانوية الفامة.ت

 موق  الحدثمراسلنا ... م  
  و ور المراسل

38 



 لقطات تأسيسية عامة.
ثدددددده لقطددددددات موسددددددطة  وقريبددددددة وحركددددددات بددددددأ  

لكدددددددددداميرا بطيئددددددددددة علددددددددددى القاعددددددددددات الصددددددددددفية ا
 .والط ب يقدمو  امتحانات ه

 شدد ادةالمراسددل: تنطلددق اليددوه أولددى امتحانددات ال
 . 2116-2115الثانوية للفاه الدراسي 

يفلدددددددددق علدددددددددى شدددددددددريط  –صدددددددددورة المراسدددددددددل  -
   Voice Overمصور شريط

 ثا  31 
عدددددددد المتقدددددددمي  المتحانددددددات الشدددددد ادة  حيو دددددد ثا  4 دول   -

 الثانوية بفرعي ا الفلمي واألدبي.
قطددددد  علدددددى وزيدددددر التربيدددددة يحددددديط بددددده عددددددد  -

مدددددددددددد  المسدددددددددددد ولي  والمددددددددددددراقبي  االمتحددددددددددددانيي  
 كتب اسه وزير التربية ي   

المراسدددددل: حدددددر  وزيددددددر التربيدددددة د. ... علددددددى 
 ةبدايددددددالد فددددددي المركددددددز االمتحدددددداني منددددددذ و الو دددددد

 ل طمئنا  على سير الفملية االمتحانية بن اح
فددددي  بقطددد  صددددورة علددددى أحددددد الطدددد ب يكتدددد -

 ورقته االمتحانية
الطالدددددب يتحددددددث عددددد  مددددددو شدددددمولية األسدددددئلة 

 االمتحانية.
لدددددى إالمراسدددددل: يسدددددفى المراقبدددددو  االمتحدددددانيو   ي يقط  على أحد المراقبي  االمتحان -

 أثناء االمتحا  في تأمي   و هاد  للط ب 
 ثا  31 

 صورة
 و ور المراسل

 خارى سور المركز االمتحاني

 صوت
هندددددا  يشدددددير بيدددددده إلدددددى المركدددددز االمتحددددداني   -

ط ب يخ فو  المتحدا  يحددد مسدتقبل ه وفدي 
مكدددا  قريدددب ينتودددر اإبددداء بل فدددة كيددد  سدددتكو  

 .النتائج
صددددددددورة ألهددددددددالي بفدددددددد  الطدددددددد ب ينتوددددددددرو  

 ثا/  15خارى المركز االمتحاني /
 

ين ددددي المراسددددل بددددذكر اسددددمه واسدددده القندددداة واسدددده  
 .البرنامج

إذا أراد مدددددير التحريددددر اختصددددار مدددددة هددددذا التقريددددر يمكدددد  أ  يختصددددر المراسددددل فيلغددددي و ددددور 
 ينتورو  خارى المركز االمتحاني.  أحد المراقبي  أو اإباء الذي
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اع فاااااااي تحريااااااار األخباااااااار مراحااااااال عملياااااااة الخلااااااا  وا بااااااادخامساااااااًا: 
 التلفزيونية

 

 اختيار الخبر: 1
 العوامل التي يشمل ا اختيار الخبر:

ي دددددد رئددددديس دائدددددرة األخبدددددار أو رئددددديس الفتدددددرة أمامددددده عددددددداى كبيدددددراى مددددد  األخبدددددار والمو دددددوعات 
وتشددددددمل   المناسددددددبة وتحديدددددددهاواألحددددددداث  ويصددددددبح  ددددددرورياى القيدددددداه بفمليددددددة اختيددددددار األخبددددددار 

 عملية االختيار:
 .تحديد األخبار المناسبة 
 .تحديد المنوور أو الزاوية المناسبة لتحرير كل خبر 
 .تحديد الحدث الذ  تراه الدائرة م ماى وتكلي  محرر ومصور بتغطيته 

 أسس اختيار الخبر المناسب:
 األسس التالية: وفقمناسبة تته عملية اختيار األخبار  وبالتالي اختيار القرارات ال

اسدددددددتراتي ية القنددددددداة التلفزيونيدددددددة الفامدددددددة التدددددددي تدددددددنفكس علدددددددى السياسدددددددة التحريريدددددددة   أ 
 للقناة.

القدددددددوة الذاتيدددددددة للحددددددددث: بمفندددددددى مدددددددا القيمدددددددة أو القددددددديه اإلخباريدددددددة التدددددددي يت دددددددمن ا   ب 
الحددددددث: آثددددداره ال امدددددة و دددددخامته  والشخصددددديات ال امدددددة الفاعلدددددة فيددددده  وال م دددددور 

ياق الفددددداه الدددددذ  حددددددث فيددددده  وقربددددده ومحليتددددده  وطابفددددده الغريدددددب بددددده  والسددددد يالمفنددددد
 والمثير  ومصدره ال اه والموثوق  والقيه البصرية التي يمتلك ا.. إل .

 السياق الذ   رو فيه الحدث.  ى 
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مدددددا ح ددددده هدددددذا  ؟ال م دددددور المدددددت ه بددددده: مدددددا نوعيدددددة هدددددذا ال م دددددور  عددددداه  خدددددا    د 
مددددددا در ددددددة اهتمدددددداه هددددددذا ال م ددددددور بالحدددددددث  قويددددددة   ؟ال م ددددددور  واسدددددد    دددددديق 

 ؟عادية 
 .الحا ات اإلع مية التي يشبف ا الخبر  ه 
 

 ف م الحدث وتحديد الموقف منه والمنظور المناسب لمعالجته: 2
ال يمكدددد  أ  يكددددو  الواقدددد  بمفددددزل عدددد  تددددأخير 
البشددددددددر ور يددددددددت ه هددددددددذه الر يددددددددة التددددددددي تددددددددرتبط 
بدددددددددددددالتكوي  الفكدددددددددددددر  للبشدددددددددددددر وبمصدددددددددددددالح ه  

ع    ميدددددداى ال يو ددددددد حدددددددث مسددددددتقل أو محايدددددددوا 
فاألحدددددددداث ال تو دددددددد إال مددددددد  خددددددد ل مفرفتندددددددا 

 ب ا وف منا ل ا.
 

 

 تحديد البنية البصرية للخبر -3
التلفزيدددددو  والخبدددددر التلفزيدددددوني مفنيدددددا  بالبحدددددث 
الدددددددائب والمسددددددتمر عدددددد  تددددددأمي  أف ددددددل القدددددديه 
البصددددددددرية للمددددددددادة التلفزيونيددددددددة وأكثرهددددددددا ألنددددددددى 
وتنوعدددداى وتفبيددددراى  وتشددددمل عمليددددة تحديددددد البنيددددة 

 للخبر التلفزيوني:البصرية 

 

 

 
 :وتت م  هذه الخطوة  تحديد المادة المصورة وأنواع ا ومصادرها   أ

 خباريةالصورة الحية الميدانية التي يصورها فريق التغطية اإل. 
   الصور الثابتة لتغطية الحدث  صور شخصيات ومواق  وأماك. 
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 . المقاط  الفيليمة المصورة المأخوذة م  األرشي 
تحديدددددد اإليقددددداع الفددددداه للخبدددددر  ونوعيدددددة اللقطدددددات المطلوبدددددة التدددددي ي دددددب التركيدددددز علي دددددا    ب

 عبر عملية تنسيق كاملة ومستمرة بي  المحرر والمصور.
 

 تصوير الحدث: -4
التصددددددددوير فددددددددي الخبددددددددر التلفزيددددددددوني تمامدددددددداى كالكتابددددددددة فددددددددي الخبددددددددر الصددددددددحفي  ففاليددددددددة واعيددددددددة 

وتطددددددرح عمليددددددة التصددددددوير لألحددددددداث ق ددددددايا   ومخططددددددة بفيدددددددة عدددددد  أ  ارت ددددددال أو مزا يددددددة
 م مة وأخ قية:

واإلع مدددددددددي المصدددددددددور أ  م دددددددددرد ح دددددددددور  ي دددددددددب أ  ينتبددددددددده اإلع مدددددددددي المحدددددددددرر   أ 
الكدددداميرا ي دددددفي حيويدددددة وأثدددددراى علدددددى الشخصددددديات المو دددددودة فدددددي مكدددددا  الحددددددث  فتبددددددو 
أكثدددددر نشددددداطاى وتفددددداع ى  ثددددده تفدددددود هدددددذه الشخصددددديات إلدددددى طبيفت دددددا بفدددددد مغدددددادرة فريدددددق 

 التصوير.
مدددددد  الم دددددده أ  يتددددددذكر المصددددددور دائمدددددداى طريقددددددة تحريددددددر الخبددددددر التددددددي تمددددددت مناقشددددددت ا   ب 

 ق علي ا م  المحرر.واالتفا
إلدددددى أ  در دددددة يمكددددد  ليع مدددددي والمصدددددور التددددددخل  لمسدددددرحة الحددددددث   والقيددددداه بندددددوع   ى 

 م  اإلخراى المسرحي قبل تصويره.
 آخدددددرهندددددان تددددددخل مبدددددرر و  :هدددددذا السددددد ال علدددددى ح ددددده التددددددخل  يتوقددددد  ال دددددواب عددددد

 ألير مبرر.
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 : Videotape Editingتحرير الشريط المصور -5
عملية تحرير الشريط المصور مرحلة  دتف

ى ن اح ا الخبر ويتوق  عل  أساسية في الفمل
 :التلفزيوني ألن ا

 الخط  قترتب وتنوه المادة المصورة وف
 .الفاه لتغطية الحدث

 هو  تحذ  م  الشريط المصور كل ما
 .ألير مفبر وألير مفيد لبناء الخبر

 

 

 .اى تفطي للمادة المصورة مفنى وا حاى ومحدد
   أقصى قدر م  التماسن والترابطتخف. 

 .ت م  و ود تسلسل زمني منطقي لسير الحدث 

 
 توصياي من أجل تحرير ناجح:

يددددددددددددرتبط تفدددددددددددددد اللقطددددددددددددات وتنوع ددددددددددددا  -1
وطول ددددا بم ددددمو  الحدددددث وقدددددرة كددددل 
لقطدددددددددة علدددددددددى اإلسددددددددد اه فدددددددددي البنيدددددددددة 

 صرية للخبر.بال
ي دددددب الحدددددر  علدددددى تحقيدددددق أقصدددددى  -2

نسددددددد اه بدددددددي  القددددددددر مددددددد  التكامدددددددل وا
 والكلمة.الصورة 

  
ي دددددب اسدددددتخداه القطددددد  بدددددي  اللقطدددددات بأسدددددلوب مددددددروس  وأال يكدددددو  سدددددريفاى حتدددددى ال  -3

 المشاهد م  إشارة تم د له للقطة الحقة.حره ي  
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ي دددب الحدددر    Voice overعنددددما تسدددتخده تقنيدددة التفليدددق علدددى الشدددريط المصدددور -4
علدددددى أ  يكدددددو  الصدددددوت الطبيفدددددي للشدددددريط المصدددددور منخف ددددداى حتدددددى ال يشدددددوش علدددددى 

 صوت المذي .
المشدددداهد الطويلددددة تحتدددداى دائمدددداى إلددددى لقطددددات تأسيسددددية بفيدددددة وواسددددفة مدددد  أ ددددل تحديددددد  -5

 افية المكا . غر 
فنددددددي تحريددددددر الشددددددريط المصددددددور يقددددددوه بالفمددددددل نفسدددددده الددددددذ  تقددددددوه بدددددده الفددددددي  البشددددددرية  -6

 للمشاهد.
 

 كتابة النص: -6
يمدددددر التحريدددددر الكامدددددل للخبدددددر التلفزيدددددوني بمدددددرحلتي  

 أساسيتي :
األولددددددى هددددددي تحريددددددر الشددددددريط المصددددددور  والثانيدددددددة 
هددددددددي كتابددددددددة الددددددددن   وعندددددددددما يكتددددددددب اإلع مددددددددي 

للشددددددريط المصددددددور يحدددددداول ندددددد  التفليددددددق المرافددددددق 
 يلي: التقيد بما
 

 

اإلع مدددددددي تناسدددددددب نوعيدددددددة  ي دددددددب أ  يراعدددددددي  ت ندددددددب التفاصددددددديل والحشدددددددو  وهندددددددا    أ
اللقطدددددددة ومددددددددة و ورهدددددددا علدددددددى الشاشدددددددة مددددددد  مدددددددا تت دددددددمنه مددددددد  مفلومدددددددات  ومدددددددا 

ه مدددددددد  انطباعددددددددات  وأ  ي ئدددددددده المحددددددددرر مددددددددا بددددددددي  مفطيددددددددات تسددددددددتطي  أ  تفطي دددددددد
 الصورة والكلمة المرافقة.

 تحقيق التكامل بي  الن  والمرافق والشريط المصور.   ب
 التلفزيوني.تحقيق السرد الزمني في الخبر    ت
   التقيد الصاره بالوقت الذ  حدده رئيس الفترة اإلخبارية   ث
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 الصةالخ
 تخ ددددد  األخبدددددار التدددددي تدددددرد إلدددددى ألرفدددددة األخبدددددار إلدددددى عمليدددددات انتقددددداء وتحريدددددر قبدددددل بث دددددا  وال
شدددددن أ  نسدددددب الخبدددددر إلدددددى مصددددددره أو مصدددددادره يزيدددددد مددددد  ثقدددددة ال م دددددور بالقنددددداة التلفزيونيدددددة 

لمحافوددددة علددددى اكمددددا يفيددددد فددددي إ ددددفاء أهميددددة وقددددوة لددددبف  األخبددددار  و   ومدددد  تددددأثير هددددذه القندددداة
مو ددددددددوعية القندددددددداة  وهنددددددددان مصددددددددادر متفددددددددددة لألخبددددددددار من ددددددددا: اإلع مددددددددي نفسدددددددده  وخدمددددددددة 

نترندددددددددت  وأرشدددددددددي  الطدددددددددوار   وال م دددددددددور وشددددددددد ود الفيدددددددددا   ووكددددددددداالت األنبددددددددداء  وشدددددددددبكة اإل
 إل . المفلومات  ووسائل اإلع ه المنافسة..

ثددددددا ومراعدددددداة  35داه الفيددددددديو  ددددددم  األخبددددددار مدددددد  أبرزهددددددا أال تزيددددددد عدددددد  السددددددتخ ثمددددددة شددددددروط
 تفديل الصور بفد عدد م  نشرات األخبار التلفزيونية.

لفمليدددددددة الخلدددددددق واإلبدددددددداع فدددددددي تحريدددددددر األخبدددددددار التلفزيونيدددددددة: اختيدددددددار عديددددددددة وهندددددددان مراحدددددددل 
الحدددددددث  الخبددددددر  وف دددددده الحدددددددث والموقدددددد  مندددددده  وتحديددددددد الر يددددددة والبنيددددددة البصددددددرية  وتحديددددددد 

 وتحرير الشريط المصور.
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 المراجع

: دار الخبددددر التلفزيددددوني مدددد  المصدددددر إلددددى الشاشددددة  القدددداهرةبددددراهيه  محمددددد مفددددو   إ -1
 الفكر الفربي.

  مشددددددروع الحدددددددوار اإلسددددددد مي   2115بددددددي بدددددددي سدددددددي الفالميددددددة للخددددددددمات الموثوقدددددددة   -2
 منشورات الد بي بي سي.

 عما : دار م دالو  للنشر.  ف  كتابة األخبار   1999 واد  عبد الستار   -3
: دار الن  ددددددة بيددددددروت  فدددددد  الكتابددددددة ليذاعددددددة والتلفزيددددددو    2111الحسدددددديني  أميددددددرة   -4

 الفربية.
الفمدددددددل اإلذاعدددددددي والتلفزيدددددددوني مفددددددداتيح الن ددددددداح وأسدددددددرار    2114حميدددددددد   عاصددددددد    -5

 مطاب  الوفرة.  أبو وبي  اإلبداع
القدددددداهرة: دار الفكددددددر  الوويفددددددة اإلخباريددددددة لوسددددددائل اإلعدددددد ه    1991حسدددددد   حمددددددد    -6

 الفربي.
 دمشق: المكتبة اإلع مية.  نورية التلفزيو    2111خ ور  أديب   -7
 :دمشددددددددق  الكتابددددددددة ليذاعددددددددة والتلفزيددددددددو    2114الحدددددددداى  كمددددددددال    خ دددددددور  أديددددددددب -8

 المفتوح.مركز التفليه   منشورات  امفة دمشق
 عاله الكتب. :القاهرة  إنتاى األخبار في الراديو والتلفزيو   السيد  سفيد -9

 ف  الكتابة للراديو والتلفزيو    دة: دار الشروق.   1987شلبي  كره   -11
دار النشدددر  :القددداهرة   صدددناعة األخبدددار فدددي الفددداله المفاصدددر   1998صدددالح  سدددليما    -11

 لل امفات.
تحريدددددر األخبدددددار فدددددي الصدددددحافة واإلذاعدددددة   متدددددر ه منتيشدددددر  ملفدددددي   أديدددددب خ دددددور   -12

 دمشق: المكتبة اإلع مية.  والتلفزيو 
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 تمارينال
 :اختر ا جابة الصحيحة

 نسب الخبر إلى مصدره يفيد في:  -1
A- .احتراه ال م ور 
B- .التأكيد على مصداقية الخبر 
C- .حسه المو وعات الخ فية 
D- .إ فاء قوة وأهمية على الخبر 
E- .كل ما ذكر صحيح 

 
 كل ما ذكر صحيح e ا جابة الصحيحة:

 
مدددددد  شددددددروط اسددددددتخداه الفيددددددديو فددددددي األخبددددددار أال تزيددددددد اختددددددر اإل ابددددددة الصددددددحيحة   -2

 مدته ع :
A- 35 ثا. 

B- 45 ثا. 
C- 55 ثا. 
D- 65 ثا. 

 
 ثا a 35 ا جابة الصحيحة:

  

47 



 م  الخبر التالي: اى رئيسي اى استخرى عنوان -3
قتددددل زعدددديه تنودددديه القاعدددددة أسددددامة بدددد  الد  فددددي عمليددددة عسددددكرية اسددددت دفته فددددي منطقددددة 

وقدددددال متحددددددث باسددددده وزارة الددددددفاع األمريكيدددددة   الباكسدددددتانية إسددددد ه آبدددددادقدددددرب الفاصدددددمة 
وأكدددددد     قدددددوة أمريكيدددددة خاصدددددة نفدددددذت عمليدددددة عسدددددكرية للق ددددداء علدددددى زعددددديه التنوددددديهإ

 أ  الفملية  رت دو  وقوع إصابات في صفو  القوة األمريكية الخاصة.
مدددددا مدددددر نقددددددها وفقددددداى لاتددددداب  ث ثدددددة أخبدددددار فدددددي ثددددد ث محطدددددات تلفزيونيدددددة عربيدددددة و  -4

 مفن م  قواعد وم حوات  م  هذه الوحدة.
 قه بصياألة خبر للتلفزيو  مفتمداى على الحقائق التالية: -5

  كويتياى في تف ير مس دي . 27مقتل 
 .مسيرات في الفاصمة الكويتية تندد بالفمل اإلرهابي 
 .وزير الخار ية الكويتي يو ه االت اه إلى تنويه القاعدة 
 ي  إلى الوحدة واللحمة الوطنية.يلكويتأمير الكويت يدعو  مي  ا 
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 ملح 

 

 قائمة المصطلحاي التلفزيونية ا خبارية 
Television News Terminology list  

 
 

 N نكليزيةالمصطلح با   ترجمة المصطلح بالعربية معنى المصطلح في األخبار
Meaning in the news Arabic Translation English Term ه 

 Places 1 أماك  الفمل 

 
استديو البث حيث يو د 

 المذيفو  وال يو  والكاميرات
Studio  
Plateau 

2 

هي أول ما يو ر على ال واء 
في بداية النشرات والموا يز 
والبرامج  وي ب أ  تكو  
 ذات صلة ب وية القناة 

 مكونات النشرة 
Bulletin 

Complaints   
3 

يف ل أال تزيد ع  ث ثة  
وي ب استخداه عبارات 

مختصرة  كل عنوا  ال يزيد 
ثوا   وم  األخطاء  6ع  
فة دمج مو وعي  في ئالشا

 عنوا  واحد ما يقلل م  تأثير

 Headlines  4 ي  الرئيسيةو الفنا

 
 

 N باالنكليزيةالمصطلح  ترجمة المصطلح بالعربية معنى المصطلح في األخبار
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Meaning in the news Arabic Translation English Term ه 
هنددددان خلفيددددة   وي ددددب أ  يكددددو 

موسدددددددددديقية وصدددددددددداخبة لصددددددددددور 
  الفنددددداوي  مددددد  صدددددوت المدددددذي 

يفصددددل كددددل عنددددوا  عدددد  آخددددر 
فاصدددددددل موسددددددديقي تقدددددددل مدتددددددده 
عدددددددد  ثانيددددددددة  كمددددددددا ي ددددددددب أ  
تنت ددددددددددددددددي بن ايددددددددددددددددة صددددددددددددددددوتية 
موسدددددددددددددديقية ممتفددددددددددددددة تشددددددددددددددفر 
المشدددددددددددداهد أ  الفندددددددددددداوي  قددددددددددددد 

 ت.ئقر 

   

يصدددددددددلح فقدددددددددط ل نتقدددددددددال مددددددددد  
ألددددددددددرافيكس أو صددددددددددورة ثابتددددددددددة 
إلدددددددددى صدددددددددورة متحركدددددددددة كمدددددددددا 
يسددددددتخده عددددددادة ل نتقددددددال مددددددد  

أو اإلشددددددددددددارة إلددددددددددددى  راتتددددددددددددالتي
المددددددددددذيفي  إلددددددددددى الفاصددددددددددل أو 

 في الفودة إلى االستديو 

 -Mix dissolve  5 أمر بمزى الصورة

ي دب أ  يقددوه م نددس الصددوت 
تلقائيدددداى بددددذلن دو  الحا ددددة إلددددى 
أمددر عنددد انت دداء المدددة المحددددة 

 للمادة الفيلمية 

وهو أمر لم ندس الصوت 
لتقليل مستوو الصوت قبل 

 القط 
Fade 6- 
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 معنى المصطلح في األخبار
Meaning in the news 

 ترجمة المصطلح بالعربية
Arabic Translation 

 المصطلح باالنكليزية
English Term 

N 
 ه

ولدددددده  VTهددددددو فددددددي واقدددددد  األمددددددر 
مقدمدددددددددة يقر هدددددددددا المدددددددددذي  لكنددددددددده 
بصدددددوت وصدددددورة شدددددخ  واحدددددد 

يدددته الل دددوء إلدددى هدددذا الندددوع   عددداه
مددد  األخبدددار عنددددما يكدددو  كددد ه 
المتحدددددث هددددو المحددددور الرئيسددددي 
للخبددر بحيددث يسددتحق أ  يفددر  
بشددددكل مسددددتقل عدددد  أ  عناصددددر 

زيدددد مددددة أ  تأخدددرو وال ي دددب أ  
clip   ثددددا ويمكدددد  إعددددداد  41عدددد

 للمتحدث نفسه. Clipأكثر م  

عبدددددددارة عددددددد  مقتطددددددد  صدددددددوتي 
لمتحدددددددددددث واحددددددددددد دو  صددددددددددوت 
المددددذي  أو صددددوت اإلع مددددي أو 
المراسددل  أمددا إذا كددا  المقتطدد  
بلغددة أخدددرو أليدددر الفربيدددة في دددب 
تر متددده عبدددر الددددوب ى الصدددوتي 
مددد  تدددرن مسددداحة زمنيدددة محدددددة 
فددددي بدايددددة ون ايددددة الصددددوت كددددي 
يسدددددددددتم  المشددددددددداهدو  للصدددددددددوت 

 األصلي بلغته األصلية 

Clip  

حتدددداى النشدددرة التددددي تصددددل عدددادة ت
دقيقددة نحددو فترتددي  31مدددت ا إلددى 

توقدددد  لبددددث إع نددددات أو فقدددددرات 
تروي يدددة لبدددرامج القنددداة  ي دددب أ  
يدددته إعدددداد سددديناريو االنتقدددال إلدددى 

مددددددد  الفاصدددددددل عبدددددددر برومدددددددو أو 
دونه  والفدودة إلدى االسدتديو عبدر 

  Sting دما يسمى بال

الفترة التي تتوق  في ا النشرة 
م قتاى لبث إع نات ت ارية أو 
 فقرات تروي ية لبرامج القناة 

Break 8- 

هدددي أول مدددا يو دددر علدددى ال دددواء 
فددددددي بدايددددددة النشددددددرات والمددددددوا يز 
والبددددرامج  وي ددددب أ  تكددددو  ذات 

 صلة ب وية القناة.

 Titles  9 التأثيرات أو اإلشارات 
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 معنى المصطلح في األخبار
Meaning in the news 

 ترجمة المصطلح بالعربية
Arabic Translation 

 المصطلح باالنكليزية
English Term 

N 
 ه

عبددارة  كددو  كددل برومددويي ددب أ  
عددددددددد   ملدددددددددة واحددددددددددة مختصدددددددددرة 
ومباشدددرة و ذابدددة وأحيانددداى يسدددتحب 
استخداه الغمدو  اإلي دابي لرفد  
در ة إثارة المشاهد كمدا ي دب أ  
تكددددو  الصددددور المصدددداحبة بالغددددة 
ذا تكدددرر اسدددتخداه أكثدددر  التدددأثير وا 
مدد  برومددو ي ددب تسددمية البرومددو 
بأسددماء مفينددة ل ددا ع قددة بالمددادة 

.Premo / wedding 

التروي يددددددة التددددددي يقدددددددم ا الفتددددددرة 
المددددذي  ليحددددث المشدددداهدي  علددددى 
البقددددداء لمتابفدددددة خبدددددر مدددددا وهدددددي 

يقدددددده خددددد ل  OOVعبدددددارة عددددد  
 النشرة  بفد قليل تتابفو  

Premo  
Prodticen  

10 

المقابلدددة ال اتفيدددة هدددي مقابلدددة تدددته 
علدددددى ال دددددات   وبالتدددددالي ال دددددد  
من دددا الحصدددول علدددى المفلومدددات 
أو تو ددددديح أمدددددر مدددددا باختصددددددار 
 وي ددددددب أال تزيددددددد مدددددددة المقابلددددددة 

 دقيقة  3.31ال اتفية ع  

مقابلة هاتفية حية خ ل نشرة 
األخبار م  مراسل أو م  

 مس ول أو خبير بمو وع ما 

Plzono 11 

اسدددده ال ددددي  وصددددفته أو  بيكتدددد
وويفته تحت صورته بينمدا يكتدب 
اسدددده المدينددددة التددددي يتحدددددث من ددددا 

 تحت صورت ا أو خريطت ا.

الدددددذ  يو دددددر  إطدددددار الغدددددرافيكس
صددورة ال ددي  فددي صددندوق مدد  

طددددددة أو صددددددورة مفبددددددرة عدددددد  يخر 
المكددددا  الددددذ  يتحدددددث مندددده فددددي 

 صندوق م اور 

Phone  
Camp  

12 
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 معنى المصطلح في األخبار
Meaning in the news 

 ترجمة المصطلح بالعربية
Arabic Translation 

المصطلح 
 باالنكليزية

English Term 

N 
 ه

الفدددددددارق بين دددددددا وبدددددددي  المقابلدددددددة 
ال اتفيددددددددة هددددددددو تددددددددوفر عنصددددددددر 
الصددورة الحيددة  وبالتددالي تفطددي 
النشدددرة حيويدددة أكثدددر وي دددب أال 

 3.31عدد    DTLتزيددد مدددة الددد 
 دقيقة   بأ  حال.

مقابلة حية عبر األقمدار االصدطناعية 
مددد  مراسدددل أو مسددد ول أو خبيدددر فدددي 

 مو وع ما .

DTL  
(poem the 

lime) or way 
live  

In USA 

13 

ي دددددب الحددددددر  علدددددى اختيددددددار 
وي ددددددددددددب  االسددددددددددددتديو ددددددددددددي  

كداميرات  3االستفداد الستخداه 
علددددددى األقددددددل إلخددددددراى المقابلددددددة 
على أكمل و ه وي دب أال تزيدد 

 دقيقة   4  ع   1+1مدة  

 1+1  االستديومقابلة حية م   ي  في 
(Studina 
Guest) 

14 

يف ددددددل أ  يكددددددو  تقريددددددراى كمددددددا 
ي ددب أ  يحتددو  علددى عناصددر 

  ذب إنسانية 
 
 

مو ددددوع يسددددتحق التددددرويج لدددده خدددد ل 
النشدددددددددرة مدددددددددد  أ ددددددددددل  ددددددددددذب انتبدددددددددداه 
بقدددددائ ه يتدددددابفو  النشدددددرة  المشددددداهدي  وا 

 حتى يته تقديه هذا المو وع
Primo starry  

15 

يفددد مدد  وسددائل اإلي دداح لددذلن 
ي ددب أ  يكددو  بسدديطاى ومحدددداى 

 ووا حاى 

هدددو مدددا يكتدددب علدددى الشاشدددة لتفريددد  
 ت أو المتحددددددددددثي  ب ددددددددديو  المقدددددددددا

خددد ل التقدددارير أو للتفريددد  بمو دددوع 
  مددا أيسدتخده كدذلن للتفريد    الخبدر

 هو خبر عا ل  بثي

Astom  
Super 
Or CG 

(character 
generator of 

font)  

16 
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 معنى المصطلح في األخبار
Meaning in the news 

 بالعربيةترجمة المصطلح 
Arabic Translation 

المصطلح 
 باالنكليزية

English Term 

N 
 ه

هدددو  دددزء مختصدددر مددد  إشدددارة النشدددرة  
م  موسيقاها وم  الغرافيكس الخا  

 بدددددثثانيدددددة   وي 6ب ددددا مدتددددده حدددددوالي  
إيددذاناى بددالفودة بفددد الفاصددل السددتكمال 

 النشرة

Sting  

17- 

عددادة يتكددو  المو ددوع الرئيسددي 
تقريددددددر +  عدددددددد مدددددد  األخبددددددار:

مقابلددة حيددة + تقريددر تحليلددي أو 
خبددر لدده ع قددة أساسددية بددالخبر 

 الرئيسي

المو دددوع األول أو الدددرئيس فدددي نشدددرة 
 األقمار 

Main story or 
lead story  

18- 

 headlineعادة تطلق تسمية 
story  مو ددوع مرشددح  علددى

بقوة أل  يكو  متحركداى ويحتمدل 
أ  يكددددو  إمددددا المو ددددوع األول 

 أو أحد مو وعات الفناوي  

أحدددددددددد مو دددددددددوعات الفنددددددددداوي  أحدددددددددد 
المو ددددوعي  الرئيسددددي  اإخددددري  فددددي 

 الفناوي  الث ثة
Headlin 
Story 

19- 

أمددددر بمواصددددلة القددددراءة للمددددذيفي  فددددي  
رتبدددان وعدددده مفرفدددة مدددا احدددال حددددوث 

هدددددددو الخبدددددددر القددددددداده فيقدددددددرر المخدددددددرى 
يددو أو كو تمواصددلة القددراءة إمددا مدد  األو 

 م  النسخة المطبوعة

Read Of 

20- 
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 معنى المصطلح في األخبار
Meaning in the news 

 ترجمة المصطلح بالعربية
Arabic Translation 

 المصطلح باالنكليزية
English Term 

N 
 ه

ي دددب أ  تكدددو  المقدمدددة خبريدددة 
 مختصرة مباشرة وا حة 

مقدمدددددددة الخبدددددددر: عدددددددادة تكدددددددو  
مقدمدددددة التقدددددارير  لكن دددددا تطلدددددق 
أي دددددددددداى علددددددددددى مقدددددددددددمات الددددددددددد 

OOVS  أوCaps  أوClips 
 والمقاب ت 

Intro cimtrodticein  
Or  

Cue 

21 

مصدددطلح يسدددتخده ليشدددارة إلدددى 
التقرير الذ  يقدوه المراسدلو  أو 
الصدددحفيو  بتسددد يله ومونتا ددده 
للبددث خدد ل النشددرة    ال ي ددب 
أ  يزيدد طدول التقريدر اإلخبددار  

دقيقدة فدي  3دقيقدة أو  2.5ع  
الميدددددا  أمددددا التقددددارير التحليليددددة 
التي تبث في نشرات خاصدة أو 
بدددرامج إخباريددددة فتتفدددداوت مدددددت ا 

  اسة القناة التحريريةحسب سي

تقريددددر تلفزيددددوني منددددتج بصددددوت 
 مراسل أو محرر

VT  
(video Tape) 

22- 

ي ددددددب أ  يحصددددددل كددددددل أفددددددراد 
ستديو علدى نسدخة الفمل في اال

مدددد  هددددذا الترتيددددب مدددد  إمكانيددددة 
لكترونيدة إلمكانيدة إو ود نسدخة 

 التفديل

 قائمة األخبار أو ترتيب النشرة 

Ruining 
Order  

23- 
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 المصطلح في األخبارمعنى 
Meaning in the news 

 ترجمة المصطلح بالعربية
Arabic Translation 

 المصطلح باالنكليزية
English Term 

N 
 ه

مصدددطلح يسدددتخده ليشدددارة إلدددى 
الخبددر الددذ  يقددر ه المددذي  علددى 

طدددة أو يال دددواء بينمدددا تو دددر خر 
صددددددورة ثابتددددددة تدددددده يددددددته تغييددددددر 
الصدددددددددددورة بصدددددددددددورة أخدددددددددددرو أو 

 ديددددددة علدددددى  إ دددددافة تفاصددددديل
الخريطددددة أو علددددى الصددددورة  ال 

 41ي ددددب أ  يزيددددد طولدددده عدددد  
 ثانية .

خبدددر يت دددم  أكثدددر مددد  موقددد  
طدددددددة أو أكثدددددددر مددددددد  يعلدددددددى خر 

صددورة ثابتددة أو أكثددر مدد  نقطددة 
 تو يحية 

Cap  
(captim) 

Or  
Ss  

(Still Stay) 

24 

مصطلح يستخده لتفريد  فريدق 
الفمددددددددل بددددددددأ  المددددددددذي  يو ددددددددر 

 أخرو متحدثاى دو  أ  مكونات 

المدددددذي  يتحددددددث بددددد  فيدددددديو أو 
 رافيكس أل

Presenter in vision  
(pressim vis) 

25 

أمر القراءة وهو يو ده للمدذيفي   
هددو أمددام ه مدد   للبدددء بقددراءة مددا

 ن  حسب ترتيب النشرة
Cue 

26 

مشددر  نشددرات أو مشددر  فتددرة  
وهدددي وويفدددة تو دددد فدددي بفددد  
القندددددددددوات اإلخباريدددددددددة ل دددددددددما  

النشددددرات  التنسدددديق بددددي  منت ددددي
 على مدار اليوه

Programmed  
Editor  

27 
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 الرابعةالتعليمية الوحدة 

 كتابة التقارير التلفزيونية

 
 

 

 أواًل: المقدمة
 

 التقرير التلفزيوني هو مادة إعالمية تقوم على نقل المعلومات بحيوية، ويقوم على مجموعة من
الوقائع والمجريات أو التفاصيل المرتبطة بحدث معين، ويعرض تفاصيل ال يمكن للخبر 

ها األولية، ويعمل التقرير ر ويدخل في التفاصيل الدقيقة، ويأخذ المعلومات من مصاد ااستيعابه
 د في الحدث.و على نقل الحدث للجمهور كأنه موج
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 خصائص التقرير التلفزيونيثانيًا: 
اآلنية أي يجب تغطية الحدث  .1

من بعد مدة قصيرة من وقوعه 
ساعات  8نصف ساعة إلى 

 كحد أقصى.
ستخدم التقرير التلفزيوني عندما ن .2

نريد التوسع والتعمق نسبيًا في 
 تقديم الحدث.

التقرير التلفزيوني ذو طابع  .3
 معلوماتي إخباري.

 

 

تيًا ستخدم التقرير التلفزيوني عندما نريد أن نعطي ن .4 التغطية اإلخبارية لحدث ما طابعًا ذا
 خاصًا متميزاً.

 ستخدم التقرير التلفزيوني عندما نريد أن نعطي للحدث أهمية أكبر.ن .5
ر التلفزيوني عندما نريد أن نعطي التغطية للحدث طابعًا إنسانياً.ن .6  ستخدم التقري
 ي االنتباه واالهتمام.ستخدم التقرير التلفزيوني عندما نريد استهداف الجمهور المتوسط فن .7
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 :التقرير التلفزيوني الجيدالتساؤالت التي يجيب عنها 
 

 د التالية:تساؤالت المشاه   نالتقرير التلفزيوني الجيد هو الذي يجيب ع
 ماذا حدث؟ -
 لتطورات األخيرة لما حدث؟ا ما -
 لقضايا التي يجب فهمهما للربط بين تلك التطورات؟ا ما -
 همًا؟محدث ما  دلماذا يع -

 
 واصفات التقرير التلفزيوني الجيدمثالثًا: 

بمعنى أال يهدف التقرير إلى بحث أكثر من قضية، وأحيانًا يمكن  وحدة الموضوع: -1
 للمراسل الجيد الربط بين موضوعين فقط إن كانت هناك عالقة عضوية ومنطقية بينهما.

، وهي المدة نفسها ان  و ث 5إلى  3التقاط أنفاسه كل بسمح لقارئ التقرير الجمل القصيرة ت -2
 لتقاط أنفاسه.ها المشاهد الإلي التي يحتاج

تنفس، وصوت أنفاس الصورة هي تترك الصورة قاط نفس وآخر يجب أن ت  تما بين ال -3
 األصوات الطبيعية المصاحبة لها.

ثانية،  20و 15قسم إلى أجزاء منطقية كل جزء تتراوح مدته بين التقرير الجيد يجب أن ي   -4
ويساعد  -داخل المدنية نفسها  –والسياق هو إما موضوع واحد أو موقع جغرافي واحد 

 د على فهم السياق العام للقضية.هذا التقسيم المشاه  
السياق الزمني يجب أن يسير في اتجاه واحد: إما من األحدث إلى األقدم أو العكس، وال  -5

 يجوز استخدام االتجاهين في التقرير نفسه.
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بدأت من موقع ما واتجهت إلى  كالسياق المكاني يجب أن يسير في اتجاه واضح أي أن -6
ربما يمكنك فقط العودة في نهاية التقرير إلى الموقع األول، لكن بالتأكيد ال و  ،موقع آخر

 يمكن التحرك أكثر من ذلك.
 ىلإف المقتطفات الصوتية داخل التقرير يجب أن يتم التمهيد ألصحابها في النص بتعري -7

أي اتجاه ينتمون، وفي الصورة بأن نشاهدهم في أماكنهم الطبيعية يمارسون حياتهم 
 وا بالحديث.ؤ اليومية وذلك قبل أن يبد

استخدام الغرافيكس في التقرير ال يجب أن يعكس بشكل مفضوح نقص المادة الفيليمة بل  -8
تخدام يجب أن يكون في سياق توضيح معلومات وبيانات يصعب توضيحها دون اس

 إلخ(. حصائيات، استطالعات رأي، نتائج انتخابات..إالغرافيكس )أرقام، 
استخدام الصور األرشيفية يجب أن يكون في سياق واضح ال أن يخدع المشاهد،  -9

 ويجعله يخلط بينها وبين الصور الحديثة.
 ظهور المراسل في التقرير إن كان ميدانيًا يجب أن يكون مبررًا وأن يضيف الكثير من -10

 شعور المشاهد بروح الموضوع.
 يسير التقرير التلفزيوني على قدمين:  -11

 علومات والوقائع المتعلقة بالحدثاألولى هي الم. 
 الحدث لهذا عيان كشاهد اإلعالمي رؤية هي الثانية. 

 وعلى هذا األساس تتشكل الطبيعة الموضوعية والذاتية للتقرير التلفزيوني.
ووجهات نظر حول الجوانب المختلفة للحدث، ولكنه ال  يقدم التقرير معلومات وأفكاراً  -12

يقدمها كحقائق وأفكار مجردة مستخدمًا أسلوب السرد بل يقدمها غالبًا على لسان 
 الشخصيات المعنية بالحدث أو المشاركة في صنعه.
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 كيف يعد اإلعالمي تقريره التلفزيوني؟رابعًا: 
 

 .المرحلة األولى )المرحلة التمهيدية(
 .المرحلة الثانية )كتابة النص(

 .المرحلة الثالثة: المونتاج
 
 المرحلة األولى )المرحلة التمهيدية(: -أ

 تحديد الموضوع :أوالً 

 
يختار اإلعالمي موضوعه بالتشاور مع رئيس التحرير، وكل موضوع يتضمن عددًا هائاًل من 

استبعاد العناصر الثانوية التي قد تزيد العناصر الخبرية، ويجب أن يكون اإلعالمي حاسمًا في 
 الموضوع تعقيدًا.
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 د مصادر المعلومات ذات المصداقيةثانيًا: تحدي
ن  مصداقية المعلومات أمر يعتمد على العالقة الموجودة بين اإلعالمي ومصادره حتى وا 

يصال رسائلها،  سر التحرير تتلقى طلبات متزايدةً أأصبحت  من قبل المصادر التي تريد تمرير وا 
يتعين عليه توطيد العالقة مع هذه المصادر  عن مصادره مع أنه كلياً  فإن اإلعالمي يبقى مستقالً 

 .وتجديدها حتى يحظى اإلعالمي بالمصداقية لدى المشاهدين
 للوصول إلى المعلومات: أساليب تنظم عمل اإلعالمي

 :حقيقيدفتر عناوين  امتالك .1
 يساهمان الشخصية تصاالتها قائمة اعتسوا باإلعالمي الخاص العناوين دفتر نوعية إن
 .ومصداقيته هحنجا في

 :مصادر تكوين ملف خاص بأشخاص .2

 األكثر المتحدث باختيار يسمح التحرير أسرة أعضاء مجمل يتقاسمه الذي الملف هذا
 من يتيقن حتى يومياً  يينهعت ويقع ،تقرير لكل المالئم الخبير أو تميزاً  واألكثر مصداقية

 .أنفسهم المتحدثين إلى التحرير أسرة لجوء عدم
 :مؤسسات لىإ المنتمية المصادر مع ومستمرة دائمة عالقات على الحفاظ .3

 وهنا ،مستمر بشكل تتواصل وغيرها الرياضية الرابطاتو  السياسية المنظماتو  المؤسسات
 نقل دون من تلك للمعلومات مصادر عن الدوام على يبحث أن الصحفي على يتعين

 الصحفي يكتفي المقابل في ونشرها، المؤسساتية المصادر عن آلية بصفة المعلومات
 .المصدر معلومات ومواكبة االستراتيجية القرارات لمعرفة الرسمية التقارير على طالعباال

 :االتصال برجال اإلطفاء، رجال الشرطة والمستشفيات على الدوام .4

 حول وبسرعة يومي بشكل بالمعلومات للتزود فعالة وسيلة نهاإ لإلعالمي، بالنسبة
 .والمظاهرات والمتفرقات األحداث

 :استغالل كل مصادر المعلومات المنشورة في الصحافة .5

 .كلية بصورة استغاللها يجب ال لكن المعلومات، لمعالجة اتجاهات تقّدم المصادر هذه
 :األنباء وكاالت برقيات بفضل استنفار حالة في البقاء .6

 أو الوطنية المحلية، األحداث آخر على طالعا على للبقاء ساسيةاأل الوسائل أحد دوتع
يجاد العالمية،  .به نتقيد الذي التحريري الخط مع تناغماً  ستغاللهاال المثلى الطريقة وا 
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 :المرّكزة المراقبة على الحرص .7
 .للمعلومات جديدة مصادر إليجاد جتماعيةاال والشبكات نترنتاإل مواقع خالل منوذلك 

 التأكد من المعلومة على األقل مرتين من أجل اعتبارها موثوقة. -8
 

 لى األكثر مصداقيةإنموذج يوضح العالقة بالمصادر من األقل مصداقية 
يسعى اإلعالمي إلى الحصول 
على المعلومات التي يحتاج 

فهو يقوم بالمبادرة  إليها،
 .على المعلومةللحصول 

 هو نشيط

ال يقوم اإلعالمي بمبادرة الحصول 
 .على المعلومات

لقد ط لب منه تغطية حدث أو نشر 
 :معلومة

 فهو غير فّعال

 ال يملك اإلعالمي مصدراً 
 .للمعلومات
 
 
 

خطر الوقوع في فخ القيام 
 .بدعاية من دون االنتباه لألمر

لقيام بمعالجة دعائية أو لخطر حقيقي 
 .شهاريإتقرير 

 واحداً  يملك اإلعالمي مصدراً 
 .للمعلومات

 .قيمة مضافة لإلعالمي
خطر محدود في الوقوع في فخ التقرير 

 .ظاً الدعائي لكن البقاء متيق
استلهم اإلعالمي من مصادر 

 .للمعلوماتعدة 

 
 الرؤية العامة والموقف حول الحدثتحديد  :ثالثاً 

فلكل مؤسسة إعالمية منظورها ورؤيتها إزاء كل حدث معين، وبالتالي  ،همة جداً مهذه خطوة 
يؤثر ذلك على طريقة إعداد التقرير، وهذه الرؤية تتحدد من خالل االجتماع مع هيئة التحرير: 

 وتنقسم هذه اللقاءات إلى:
 رة:ظجلسة األحداث المنت

حداث الحالية أو الممكن ع األتحدث مرة في األسبوع، وذلك لتخطيط برنامج التقارير وتوقّ 
ن والمصورين ياإلعالميين المحرر  من نها تجمع الكوادر الخاصة بالتحريرأ ، كماحدوثها

 والمساعدين والمشرفين على األرشيف.
وت سجل  ،تنظر هذه الجلسة في كل الطلبات الواردة من خارج القناة، ويتم رفضها أو قبولها

 خاصة بالتحرير.المواضيع التي يتم قبولها في مفكرة 
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 جلسة التحرير:
ساعات قبل نشرة األخبار من أجل بناء نشرة اليوم وتعقد بمشاركة جميع  6ساعات أو  8تقام 

 .المسؤولون والطواقم التقنية ضاً إعالميي التحرير، وبحسب حجم القناة التلفزيونية ينضم إليها أي
التنظيمية للتحرير، ويبدي كل مشارك ستعراض صحف اليوم ثم استشارة المفكرة اتبدأ الجلسة ب

ج ويحدد زوايا فيختار رئيس التحرير المواضيع التي ست عال   في الجلسة وجهة نظره واقتراحاته،
عدادها، وهكذا وبعد أن يبدي كل عضو رأيه تتم بلورة السياق المسبق لدليل إالتقارير التي سيتم 

 يقة.دق 45لى إ 20وتدوم هذه الجلسة من  ،نشرة األخبار
 :الجلسة التحضيرية

ت قام ساعتين أو أربعة قبل النشرة اإلخبارية، ويتم ضبط األولويات الهرمية النهائية للنشرة من قبل 
ن والمذيع مقدم النشرة، ويحدد الجميع التسلسل يونائبه ورئيس النشرة والمحرر  رئيس التحرير

 .النهائي لسياق النشرة
 نتاج:ق اإليلكل فر  «الدليل» تكون هذه الوثيقة النهائية بمثابة

 المصور في االستديو. 

 مهندس الفيديو. 

 مهندس الصوت. 

 مسؤول المؤثرات الخاصة. 

 المقّدم. 

 :الجلسة االنتقادية
وذلك بحضور  فيها،هدف اإلشارة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف ب تتم مباشرة بعد نشرة األخبارو 

أثناء البث في التقنية  تكل اإلعالميين والتقنيين الذين شاركوا في البث، وتتم مناقشة المشكال
 وكذلك المسائل الفاشلة والنجاحات الصحفية المسجلة.

يمكن ، كما لي في بداية جلسة التحريرتاالمعلومات المستخلصة من هذه الجلسة توّزع في اليوم ال
اجعة جزء أو كامل النشرة اإلخبارية وتحسين بناء النشرات اإلخبارية تنظيم عرض نقدي لمر 

 التالية.
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 لألحداث المتوقعة: ستعداد مسبقاً طريقة اال
كي ال يعتمد إنتاج األخبار على الطلبات 
الواردة من السلطات والمؤسسات فقط يجب 

 توقع األحداث التي يمكن أن تحصل.
التحرير عند نهاية جلسة التحرير يقوم رئيس  

أو أحد نوابه بمراجعة الرزنامة من أجل رؤية 
 ،يوماً  30أو يوماً  15األحداث المتوقعة بعد 

 
 

 للتفكير في كيفية تغطية الموضوع. ويعّين فريقاً 
بل التفكير فيه  يوماً  30أو  15بالنسبة إلى هذا الفريق ال يتعلق األمر بإنجاز تقرير في أجل 

لكل المعلومات الواجب استعمالها  حتى يستعد لليوم الذي يقع فيه الحدث ويكون متفطناً  مسبقاً 
 في اإلنجاز. ومبتكراً  تباعهاإللمصادر التي عليه  ومدركاً 

 
 إجراءات البحث العلمي: :رابعاً 

 
أي ال يبدأ بأي افتراضات مسبقة أو صور  ،اإلعالمي الجيد يفترض جهله التام بالموضوع

، مهندس، رجل يجب أن يستشير اإلعالمي من لهم صلة بالموضوع )طبيب، محام  و نمطية، 
تحتمل الخطأ، ثم يستخدم  دص في كل النصائح التي ترده فقإلخ(، ويجب أن يمحّ  شرطة..

 المعلومات األولية التي تنير له طريق البحث عن مزيد من المعلومات.
  

65 



 ات التي ستظهر في التقريرخامسًا: تحديد الشخصي
وحضور  من أهم األجزاء المؤثرة في التقرير، دمهما كان شكله أو مدته، فإن الحوار التلفزيوني يع

 ها بوسيلة نتحكم فيها.مختارة يجب أن يتم إخراج   الشخص المحاو ر )الضيف( يجسد كلمات  
 ير:نصائح مهمة عند محاورة الشخصيات ضمن التقر 

اختيار اإلطار وزوايا التصوير والتقاط _ 1
الصوت، كلها عناصر تساهم في تكوين 
مضمون الحوار ومعناه وأهميته بالنسبة 

 للمشاهد.
 

 

 
فضل إجراء الحوارات ضمن ي   دائماً _ 2

الرسام أمام لوحته، و المكان: الخباز أمام فرنه، 
، حيث الميدان فيالعب كرة القدم وهو يتدرب و 

اإلطار الذي يعيش وينشط فيه الشخص  إن
المزيد من إلى المحاور سوف يضفي 

هتمام المصداقية على محتوى التصريحات واال
إلطار الذي يجري فيه الحوار حتى يعطي اب

 معلومات أكثر.

 

 
 وستتم تغطيته جزئياً  إذا كان الحوار طويالً  -3

أثناء عملية التركيب فإن الصور في بالصور 
لتقاطها للغرض من الضروري أن التي تم ا

 مكملة للحوار. تضيف معاني  
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ضرورة مراعاة اختيار زاوية التصوير القادرة على تجسيم معنى الكلمات التي يتضمنها _ 4
 الحوار:

o يكون الكالم : صور قريبة
 .اً وحميمي اً شخصي

o يظهر : صور متوسطة البعد
الشخص المستجوب إلى مستوى 

 .عاماً الصدر فيكون الكالم 

 

 

o (.التصريحات الرسمية  أو العامة)الكالم رسمي : صور شبه عامة وبعيدة 

 .هتمام بالعناوين الثانويةالضروري اال_ 5
بالنسبة إلى حجم صورة الشخص 

أن يترك نحو من ب ال بد المستجو  
مس الجانب السفلي للصورة لكتابة خ  

ب ووظيفته أو اسم الشخص المستجو  
 صفته.

  
 الشخص مع الموضوع تغيير عند الزاوية أو الكاميرا اتجاه أي اإلطار -6

 :بالمستجو  
o التصوير بداية قبل 

 للصور بالنسبة التثبت
 الخلفية من القريبة
 .مشوهة مناظر لتفادي
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 كلمات مثالً  أو جزئياً  المستجوب الشخص رأس يخفي ما شيء أو آلة: مثال
لخ، كل ذلك يقع التثبت إ ..وأ حمام إلى تشير الضيف وراء الخلفية في مكتوبة

منه  قبل بداية التصوير، فالصورة القريبة هي التي تبرر وجود وصحة الصورة 
الخلفية، ويجب التأكد من أن خلفية الصورة أو الصوت ال تصرف النظر عن 

 .الحوار
o قريباً  هنظر  يكون حتى الكاميرا إلى مباشرة يتحدث ال بالمستجو   أن من التثبت 

 .مباشرة إليها يتوجه أن دون من الكاميرا من
o المعاكسة باليد المايكرفون ومسك المصور جانب إلى الوقوف اإلعالمي على 

 .للكاميرا

 :تحديد الشخصيات التي ستظهر في التقريرالتي تأخذ عند  جراءاتاإل
 :الصورة في المحاور الصحفي يكون عندما -1

 
 في الصحفي يظهر أن يمكن

 إذا بالمستجو   ضيفه مع الصورة
 يضيف الظهور ذلك كان

 أن مثالً  إلبراز معلومات
 نفس ها التجربة يتقاسم الصحفي

 إبراز أجل من أو ضيفه مع
 .التحقيق مراحل مختلف

 

 :معين سيناريو حسب الحوار إعداد -2
 الحوارات هذه لمثل مبرر ال

 أي توجد ال كانت إذا حتى
 الحوار، إلجراء أخرى إمكانية
 الضيف قبل إذا مقبوالً  ذلك يكون
  أو حركات الكاميرا أمام ينقل أن
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 .اللقاء إطار خارج فعالً  بها يقوم أن يمكن ما وضعية
 :المشي أثناء في الحوار -3

 تضفي أن يمكن وسيلة تلك
 الصورة على وديناميكية حركية
 إطار إلظهار المجال وتتيح

  .خلفيتها في الموضوع

 :الهاتف عبر الحوار -4
 استعمال يبرر ماو  ،األسوأ دويع
 عزلة هو الطريقة هذه مثل

 إخفاء ضرورة أو بالمستجو  
 العاجلة الصبغة أو ههويت
 المعلومات استعمال ستحسنوي  

 عبر عليها الحصول يتم التي
 .التعليق كتابة في الهاتف

 

 

 لي للتقرير التلفزيونيالبناء األو  :سادساً 
قد يكون بناء التقرير باالعتماد على التسلسل الزمني هو األسهل، لكن و يعني هيكل التقرير، 

تكون معقدة وال يسعف التسلسل الزمني في معالجتها، ولذلك ما الموضوعات اإلخبارية غالبًا 
يجب على اإلعالمي أن يربط منطقيًا بين كل مجموعة من أجزاء التقرير برابط منطقي بحيث 

 .اً ضها بعضتبدو وكأنها ممسكة بأيدي بع
 ينقسم ذلك البناء في منحيين:

 ما يتعلق بالصورة: 

من  الزاوية هي الطريق التي تؤدي إلى الخطاب انطالقاً ف ،اختيار الزاوية هو أمر أساسي
بتصّور كل االحتماالت ورسم  انسمحيالمدخالن المتاحان لتناول الموضوع و الموضوع، 

 .ر ممكن من المعلوماتتوليد أكبر قد ن منالمالئم الذي يمكّ  السياق
 ما يتعلق بالنص. 
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 لنفترض حدثًا، فيضانات في قرية: مثال:
 نقسمه:و م جدول ينقوم بداية بتصم 

 (؟)من اعلة في هذا الحدثلفونضع قائمة بالعناصر ا عمودياً  -
 (ليها )ماذا؟إلى كل المحاور التي سيتم التطرق إ: اإلشارة أفقياً  -

 رشيفاأل :الحدث حول المجموعة المعلومات بكل الجدول بتعبئة نقوم ثم 
 .نترنتاإل عبر الشهادات ،التصريحات ،الهاتف عبر الحوارات، الوثائق

 القيمة إليجاد فيها البحث يجب التي المسائل نهاإ :الفارغة الخانات عن البحث 
 حول تصريح بأي المنطقة رئيس يدلي ال التالي النموذج في للتقرير، المضافة
 .البحث في التعمق الصحفي فيقرر ،الفيضانات أسباب

 تقرير إلى بالنسبة حدة األكثر اإلشكاالت أو المحاور دتولّ  التي الزوايا تحديد 
 :التالي الجدول في مسطرة وهي قادم،

 
 المحاور

 َمن؟ ماذا
 في الحدث المساهمون

 

 الحلول التقنية تنطيم اإلغاثة وقائع سباب التقنيةاأل

 سكان ضحايا
 
 

فيضانات في الطابق   
 السفلي

محمول بالطائرة المروحية 
 خالل الليل

طلب مساعدات إلعادة 
 “الثابت“البناء 

تفاجأ األب وهو    سكان ضحايا
 نومه مستغرق في

   داً وصلت متأخرة ج

 رئيس بلدية القرية
 
 
 

ال مساعدة من الدولة 
 إلعادة بناء

 السدود الواقية من المياه

تنسيق سيئ: وصول النجدة  المياهعجز أمام تدفق 
 داً في وقت متأخر ج

 مستقبل القرية في خطر

 رئيس المنطقة
  

تدمير المنازل في مناطق  نجاح خطة اإلنقاذ تنسيق عمليات اإلنقاذ ؟؟
 الفيضانات

 مهندس معماري
 

عالن المناطق الحساسة إ     قدم السدود الواقية
 “غير قابلة للبناء“
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حصيلة أعداد الناجين    اإلطفاءرجال  نجدة
 والمفقودين

 فر الوسائلاعدم تو 
 بسرعة رفالكافية للتص

  

 صّياد
 

شوهدت الموجة قبل   
 ساعتين

 إلغاء مشروع ما  

 

 لبناء الزمني للتقرير التلفزيونياسابعًا: 

 
يجب أن تبدأ التقارير التلفزيونية بالصور الحديثة أو الصور األكثر تأثيرًا، لكن هذا  :يقال عادةً 

 األمر ليس ملزمًا واقعيًا، ويمكن أن يبدأ اإلعالمي بلقطات ليست األحدث أو األكثر تأثيرًا.
 

 أو الريبورتاجات في نشرة األخبار: تحديد أحجام ومدة التقارير ثامناً 
 (.خارجي مصدر عبر أو مسجل صوت) بتعليق مصحوبة فقط صور -1

في ثانية يصاحبها تعليق لمذيع األخبار  30و 15هي مقاطع من الصور مدتها بين 
 .ستديواال
 :خالل التركيب يتعينو 

 المؤثرتين الصورتين وأ والصورة التعليق بين وتناسق دقيق تطابق. 
  10إلى  5ن يبدأ عادة ما بين أو النص بأعن طريق الصورة )إبراز المقدمة 

 .(قبل الصور ثوان  
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  لى المذيع باالستديو إتركيب صور النهاية بصفة مطولة لتسهيل عملية الرجوع
 .عند نهاية آخر كلمة من تعليقه على الصور

 
 :حوار فقط -2

ومن الضروري أن  ،و تغطية بصور مجسمةألى توضيح إالحوار التلفزيوني هو خبر ال يحتاج 
 .(خاصة مؤثرة تبرز أهميته من خالل عملية البث )شهادة استثنائية وحيدة نادرة

 :التقرير أو الريبورتاج الميدان -3

، ن من إظهار الواقع من قريبيصاحبها صوت طبيعي يمكّ  التقرير الميداني يتضمن صوراً 
 .للصوت الطبيعي د على متابعة الصور ويفسح المجالويحث التعليق الوصفي المشاه  

 
 :مؤطر توضيحي على الشاشة -4

ق التوضيحي ين التعلإعندما يتعلق الموضوع بمجاالت مجردة يصعب تجسيمها بالصورة ف
 :عتماد علىالتفسيري يمكنه اال
 صور وكاالت أو صور من األرشيف. 
  (.الكمبيوتر)بيانات ورسومات تنجز باستعمال اإلعالمية 

 :الملف -5

أن تصل مدة الملف  نيمكو  من زوايا متعددة بتقديم تصورات مختلفة، وحيداً  يتناول موضوعاً و 
بالنسبة إلى البرامج اإلخبارية أو الصفحات الخاصة أو و  دقائق، 4خبار إلى ألفي نشرة ا

 .دقيقة 56و 13لى ما بين إتاج الطويل تصل المدة ر الريبو 
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 إعادة بناء خط التقريرتاسعًا: 

 
ما يتعذر الحصول على موافقات بالتصوير أو صعوبة االلتقاء بشخصيات معينة ضمن  عادةً 

 سياق التقرير ما يستدعي إعادة هيكلة خط التقرير من جديد.
 

 : إجراء البحث اللوجستيعاشراً 
هذه المرحلة من أكثر مراحل العمل  دتع

فبعد أن يرسم اإلعالمي بناءه  ة،الميداني أهمي
تخيل األماكن المطلوبة النهائي للتقرير وت   شبه  

 :للتصوير والضيوف المحتملين يجب أن يعرف
 ؟كيفية الوصول إلى تلك األماكن 

 تصاريح الالزمة هل حصل على ال
 للحركة والتصوير؟

 

 
 ما الميزانية الالزمة؟ 

 احب؟من هم أعضاء الفريق الفني المص 

 ما المعدات الفنية الالزمة؟ 

  إنهاء التصوير والمقابالت في يوم واحد؟هل يمكن 

73 



 ة الموقع )إن أمكن(ر زيا حادي عشر:

 
يجب على اإلعالمي أن يجتهد في إتمام هذه الزيارة في وقت وظرف أقرب ما يكونان للوقت 

بإجراءات مطلوبة  ؤوالظرف الذي سيقوم فيه بالتصوير، وهذه الخطة تساعد في )عدم التفاج
اكتشاف طرق متاحة للهرب إذا كان تصوير الحدث ينطوي على و للدخول إلى مكان الحدث، 

 إلخ(. درجة من الخطر..
 

 .االجتماع بالفريق الفني ورسم خطة التصوير عشر:ثاني 

 المرحلة الثانية )كتابة النص(: -ب
  Intro Or Cueمقدمة التقرير التلفزيوني أواًل:

تبرر للمشاهد أسباب وجود التقرير، كما أنها تقوم بالترويج للتقرير أو تجذب المشاهد المقدمة 
 للبقاء أمام الشاشة ومتابعة التقرير.

 معايير كتابة المقدمة للتقرير التلفزيوني:
 أن تكون إخبارية أي تحتوي على معلومات تبرر الموضوع. -1
مختلفة عن الخبر أن تكون مبتكرة أي أن تقدم المعلومة بصورة جديدة  -2

 العادي ألنها تمهد لتقرير من المفترض أن يقدم المزيد.
الجزء األول منه لكنها يجب أن تتجنب تكرار في سيما والأن ترتبط بالتقرير  -3

 ما سيرد في الجزء األول.
 عن التقرير. أال يكتفي المشاهد بمشاهدتها بمعنى أال تغني   -4
 ثانية بأي حال. 25أال تزيد مدتها عن  -5
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 تتضمن القليل من الغموض اإليجابي بمعنى أن تثير المشاهد للبقاء. أن -6
عادة صياغتها باستمرار. -7  أن يتم تطوير وا 
 الحرص على إبراز الجوانب اإلنسانية للحدث ضمن المقدمة. -8

 
 كتابة التعليق على التقرير:

 على المشاهدين، أهمية بالغة من ناحية الوضوح والتأثير بكتسي ونهاية التقرير التعليق في بداية
م بصور ومشاهد المدع   ر لكل محطة منهلى آخر بفضل التعليق المفس  إيتقّدم التقرير من مشهد و 

للتعليق أن يعلن عن استجواب  يمكن أيضاً و الصدد، هذا ساسية مصحوبة بتعليق في أولقطات 
 .أو تفسير وضعية معينة

رساله إلى المذيع مقدم النشرةاألولوية هي في كتابة نص اإلعالن عن التقرير  وفي ذلك ، وا 
 :نافائدت

  كتابة اإلعالن عن التقرير  يتعّرف المقدم على التقرير بشكل مبكر مما يمكنه من إعادة
 ة.دماجه في النشر إوحسن 

  ّن المقدم من المعلومات التي تضع التقرير في سياقه يستطيع أن يفكر في عند تمك
 .تقديمه بطريقة مشوقة وجذابة

 
 :تابة تعليق لكل مشهدك

( حسب عدد المشاهد في التقرير، 3، تعليق2، تعليق1الالزمة )تعليق اتيكتب الصحفي التعليق
 :نفسه ليست مصاغة بالشكل اتوهذه التعليق

 عميقة ومستقلة عن الصور فهي :تعليقات تفسيرية. 
 لى المشاهد الرئيسية واألجواء مع إضافة معلومات أخرى ال إتشير : ساسيةألالتعليقات ا

يشّد المشاهد الذي قد يهتم فيما بعد بتفسير  "ساسيألالتعليق ا"يمكن للصورة أن تحملها، 
 ًا.إضافي أكثر تجرد

 نتاجهاإروف ظير سهنالك تعليقات أخرى لتقديم أو شرح مقتطفات من المقابالت أو تف. 
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 للتقرير:ساسية المفاتيح األ
 :البداية الناجعة والنهاية المالئمة

بعد كتابة التعليق، يقوم الصحفي بالعمل من جديد على البداية )انطالق التعليق( والنهاية )نهاية 
وعند  ة فيما يتعلق بالمضمون،الثهناك صيغتان بسيطتان فيما يتعلق بالشكل، وثو  (،التعليق

 .والهدفتوفيرهما يعبران أحسن تعبير عن الموضوع 
 

 :قل الكتابةص
دون اختصار  من ما يجعل الصحفي يسرع في وتيرة قراءته يكون التعليق طوياًل جداً  ةعاد

 :تباع التاليإب تخفيف شكل التعليق يمكن دائماً و المحتوى، 

 إبراز الكلمات األساسية وذلك بحذف كل الكلمات غير المفيدة التي تحيط بها. 
  تشّوش على الصور التي اتخذها المصورتجنب الكلمات التي تكرر أو. 
 تجنب الكلمات التي تظهر في اإلعالن عن التقرير أو في مقتطفات المقابالت. 
  المرجعية“اختيار مجموعة من الكلمات المعبرة يتم اختيارها لتلخيص التقرير كنوع من ”

 .الخاصة والفريدة التي تمّيز التقرير
  و أغير مفسرة )ن تكون هنالك كلمة واحدة معقدة أيكفي ”: هالو“االنتباه من التشويش

 .(داً ج ذا كان التعليق بسيطاً إغير مفيدة( للتشويش على كل التقرير )حتى 
 

 الجو العام :ثانياً 
الصحفي الجيد هو من يتمكن من نقل الجو 
العام إلى المشاهدين إلى الدرجة التي قد 
تجعلهم يتذوقون الطعم نفسه، ويستنشقون 

 نفسها بل ويشعرون بالخطر نفسه.الرائحة 
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 نصائح لكتابة نص التقرير:
 اعتمد جماًل بسيطة قصيرة. -1
 استخدام التضاد: مثال: بدأت المفاوضات بهذه الخطوة فهل ستنتهي بالهرولة. -2
 استخدام الصوت الطبيعي إلكمال النص. -3
مثال:  ،استخدام تفاصيل صغيرة في الصورة الختفاء الطابع الوجداني على النص -4

 عامل يقص أغصان األشجار في حديقة ستشهد مؤتمرًا صحفيًا في الهواء الطلق.
 اكتب كما تتحدث وتجنب الجمل االعتراضية. -5
 تجنب الغموض أو المصطلحات الصعبة. -6
 نحن( وكأنك تخاطب المشاهد أو تتحدث كفرد من أفراد المجتمع. –استخدم )أنت  -7
 ن عامًا.يخمس كلمة نصف قرن بداًل مناستخدم األرقام في أضيق نطاق، استخدم  -8
 ة إيضاح.لرافيكس لسد نقص الصورة بل كوسيغال تستخدم ال -9

 
 الكتابة للصورة :ثالثاً 

الفراغ،  ءأبسط قواعد الكتابة للصورة هي أال يلجأ اإلعالمي مطلقًا إلى استخدام أي لقطة لمل
المالئمة، وهذا يعني أن يكتب اإلعالمي دون التأكد من وجود الصورة من وأال تكتب كلمة واحدة 
 فقط لما لديه من صور.

دمنا نتحدث عن التلفزيون فإننا نتحدث  وما
عن الصورة ذلك العامل البصري، ويتوجب 

فرة اعلى معد التقرير أن يشاهد الصور المتو 
لديه قبل مباشرته بكتابة نص تقريره، ويرافق 
هذه الخطوة تدوين مالحظات حول الصور من 

 (.Shat Listجل إعداد قائمة صور )أ
  

وعندما نقول إننا نكتب للصورة في التقرير التلفزيوني، فإن هذا ال يعني بالضرورة التطابق بين 
نما يعني التوافق والتكافل بينهما.  النص والصورة، وا 
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 نصائح لكتابة ناجحة لصور تقرير تلفزيوني:
 احرص على مشاهدة الصور بتأن   -1

وأخذ التفاصيل كاملة مع مدة كل 
 لقطة.

تأمل الصور كمشاهد وتساءل عن  -2
الموضوع وعن السياق.. حاول أن 
تقسمه فورًا إلى أجزاء منطقية ثم تخيل 

 كيفية الربط بينها.

  
 إيقاعًا. هااستخدم أقصر الجمل وأكثر   -3
 انظر إلى اللقطات واجعلها ملهمًا للكلمات. -4
لى المقتطفات الصوتية.استمع جيدًا إلى الصوت  -5  المصاحب وا 
 اكتب أقل من مدة الصور المتاحة )أقل من النصف(. -6
 ال تلجأ أبدًا إلى استخدام تصريحات أو مقتطف صوتي كصور لتغطية نص مكتوب. -7
أن هذا يندرج في إطار مهام من رغم على الاحرص على التتابع المنطقي في الصور ) -8

 فني المونتاج(.
 لقطة من اللقطات في التقرير التلفزيوني.الومبررًا الستخدامك تلك يجب أن تكون مقنعًا  -9
 

 المقتطفات الصوتية )االقتباسات( :رابعاً 
إن تضمين التقرير التلفزيوني بمقاطع صوتية 
وتسجيالت واقتباسات من تصريحات 
المسؤولين أو المراقبين أو الشهود على حدث 

التقرير إلى في مصداقية أخرى على يض معين
 جانب الصورة.
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 همة الستخدام المقتطفات الصوتية:منصائح 
يجب على اإلعالمي أن يحرص على التمهيد للمقتطفات الصوتية بالنص والصور،  -1

 ويتطلب األمر استماعًا جيدًا للمقتطفات وتخيل طريقة مونتاجها مع النص.
يضًا أن يكون دقيقًا في ال يكفي أن يعتني المحرر باختيار الشخص المتحدث بل عليه أ -2

اختيار المقطع الذي يخدم الموضوع بشكل عام ويخدم الفقرة التي يأتي التسجيل الصوتي 
 في سياقها بشكل خاص.

إن االعتدال في استخدام المقاطع المسجلة أمر مهم بمعنى أن عدد المقاطع ومدة كل  -3
 مقطع يجب أن يكونا معتدلين.

 التقرير، وال يجب استخدامه في ختام التقرير. ال يجب استخدام االقتباس في مطلع -4

ظهر السيما في مطلع االقتباس ونهايته بحيث ي  و يجدر بالمحرر توخي الدقة في الترجمة  -5
 للجمهور تطابقًا ومصداقية بين اللغة األصلية لالقتباس والترجمة التي ترافقه.

 
 رافيكسغال :خامساً 

الحدث ب صورة رافيكس مؤثر بصري يقرّ غال
إلى ذهن المشاهد، ويكون بدياًل ناجحًا عن 

توضيحية،  اً الصورة الحية، ويتضمن )رسوم
ومن المحاذير في استخدام  ،إلخ( خرائط،..و 

الغرافيكس أن يتم استخدامه في مطلع التقرير 
 أو في نهايته ألن ذلك يظهر أواًل ضعفه في 

 
جة إلى ما يمهد له ويوضح ما سيعرضه يكون عادة بحا هتوفر الصورة الحية، كذلك فإن استخدام

 هذا المؤثر البصري.
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 للقطاتاالتصوير والتأكد من صالحية  :سادساً 
 إجراءات قبل التصوير:

 :التوجه إلى موقع التصوير يجب أن قبل
  العمل يتأكد المحرر من وجود خطة

 .معه ومع بقية عناصر الفريق

  التصاريح الالزمة للتصويريأخذ. 

  الحدث في وقت واحد يصل إلى مكان
 مع فريق التصوير.

 

 

  يحدد المحرر للمصور خطة التصوير التي تتضمن زوايا التصوير وأحجام اللقطات
 .ومدة تصوير اللقطات

 ناس وهم يمارسون حياتهم يحرص على التقاط أكبر قدر ممكن من لقطات تظهر ال
 .الطبيعية

ألن  ؛Close-upsومن النصائح الجيدة عن التصوير اإلكثار من اللقطات القريبة والقريبة جدًا 
 المشاهد يشعر أنه اندمج مع القصة كلما اقتربت القصة من التفاصيل.

 
 عدادإلطريقة ا :سابعاً 

همة ألداء جيد في تقديم التقرير منصائح  ةثم
 التلفزيوني:

طريقة أن ينتهج اإلعالمي التلفزيوني  -1
الحوار وليس التوجيه أو األسلوب 

 الخطابي.
 

 
 إلخ(. المحيط )المالبس، األسلوب، اإليقاع..أن يكون تلقائيًا وغير غريب عن الجو -2
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 ن.و أن يلبس لباسًا أنيقًا في مكان كارثة طبيعية ومن حوله المنكوب مثال:
 يمكن أن يتحرك اإلعالمي، ويفضل أن تتحرك الكاميرا إليه. -2
 أو تصنع. ةدون مبالغمن ر اإلعالمي إلى موقع خلفه أو حدث يجري يأن يشيمكن  -3
مبتكرًا غير متصنع مثل ركل كرة، أو إغالق  يمكن أن يؤدي اإلعالمي المراسل أداءً  -4

 إلخ. باب، أو تناول شراب..
 

 المرحلة الثالثة: المونتاج: ج_
عملية اإلخراج  دهمة جدًا وتعموهي عملية 
ب اللقطات المصورة بطريقة تعكس الثانية، فترت  

ها من حيث إبراز عناصر أسلوب القناة وسياست  
 من الخبر والتقرير على غيره من العناصر.

يركز بناء التقرير خالل عملية التصوير، ثم 
قبل المونتاج  عند مشاهدة اللقطات، وعموماً 

 يختار اإلعالمي مشهد البداية والنهاية للتقرير،
 

ضروري أن يحترم ومن ال ،المشاهد الرئيسية التي تبرز الخبر الرئيسي وتطورات القصةوينظم 
دعم النسق العادي للصورة والصوت في كل مشهد، أما سرد أطوار التقرير، فيمكن أن ي   التركيب

 أثناء عملية التصوير )مؤثر الواقع( أو من خالل تركيب الصور أو من خالل التعليق.في 
 

لصور يحدد اإلعالمي اللقطات خالل مشاهدة ا
همة في مالرئيسية التي تشّكل الخطوات ال
 المونتاج، والمراحل البارزة في التقرير:
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مشاهدة كل اللقطات واالحتفاظ فقط بتلك التي تتالءم مع الموضوع ومع جوهر التقرير:  .1
 .أجواء، أصوات مميزة، صور، مقابالت، وضعيات خاصة

لى إو أكثر من الكلمات األساسية التي تشير أالتعرف على كل لقطة بفضل كلمة  .2
 .أماكن ،شخصيات ،محاور، محتواها وخصوصياتها مثل: زوايا التصوير

نزالها على خط المونتاج، وذلك بذكر توقيت ا  تسجيل موقع كل لقطة يتم اختيارها و  .3
نزال إه يالمونتاج هو الذي يتم ف الصورة األخيرة من اللقطة، )خط تالصورة األولى وتوقي

 .(الصور المختارة
 .تجميع اللقطات المختارة في ملفات خاصة ومعروفة .4
 ."مجموعات من اللقطات"تنظيم هذه الملفات في شكل  .5

 
 ما هي مجموعة اللقطات؟

في معظم األحيان يكون تصوير المشهد 
باعتبار وضعية معينة وفي مكان وزمان 

حترام وحدة المكان والزمان كما أن ا ،محددين
النقاط األساسية  ىحدإوالحدث يمكن أن يكون 

 في إعداد التقرير.
 يرشد المشاهد: "خط أحمر"يجاد سياق أوحد إ
 

 

 
 صورة مميزة أو صوت مميز يتكرر على طول التقرير. 
 شيء ما أو شخص يكون كالمرجع للتقرير. 
  منظمة بشكل جّيدالوصف )إلجراء أو لقطاع( يتم من خالل مشاهد. 
 .مسار، تسلسل زمني، تحليل مدعم بلقطات مصورة أو مقاطع صوتية 
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ن المنطق اإلعالمي ال يتالءم في معظم األحيان مع التسلسل الزمني، إلى أشارة إلال بد من ا
يختلف عن  "الواقعة"التسلسل الزمني للتصوير. توقيت  مسواء كان التسلسل المتعلق باألحداث أ

 في بداية التقرير. د اإلعالمي الذي يتطلب وضع المعلومة األساسية دائماً توقيت السر 
 

 همة لمونتاج التقرير التلفزيوني:ممالحظات 
يبادر بوضع المعلومة الرئيسية أو  .1

المشهد الرئيسي في مقدمة التقرير )من 
 .خالل الصورة أو الصوت(

اختيار المشهد االفتتاحي والمشهد  .2
 .األخير للتقرير

بناء قصة التقرير على نسق إيقاعي  .3
يمر من نقطة قوية تشد المشاهد إلى 

)اللقطات نفسه أخرى بالتأثير 
 .ساسية(ألا

 

 

 
عتبار التناغم في الصورة والصوت الإبراز أطوار القصة بفضل تركيب يأخذ بعين ا .4

بالنسبة إلى كل مشهد، كما يحترم اللقطات الموزعة على مجموعات ويجتنب الصور 
 الفريدة التي ال تنتمي إلى مجموعة.

نها فكرة جّيدة للتأكد من تسلسل القصة وكتابة إ ساسية:أبراز كل مشهد بواسطة كلمة إ .5
 تقان.ا  التعليق بسرعة و 

 

 في النهاية:
من األنواع اإلعالمية ينطبق عليه ما ينطبق على العمل  اً إعداد التقرير التلفزيوني ليس إال نوع

 اإلعالمي من معايير الدقة والحياد والموضوعية.
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 خالصةال
عرض تفاصيل مرتبطة بحدث تالتقرير التلفزيوني هو مادة إعالمية تقوم على نقل المعلومات و 

 ،طابع معلوماتيستخدم للتوسع في تقديم الحدث، وهو ذو ية، وي  نومن خصائصه اآل ،معين
 :ويستخدم التقرير التلفزيوني عندما نريد

 إعطاء أهمية أكبر للحدث. 

  ًإعطاء التغطية للحدث طابعًا إنسانيا. 

 استهداف الجمهور المتوسط. 

 ومن مواصفات التقرير الجيد وحدة الموضوع.
 :د اإلعالمي تقريره التلفزيوني مرورًا بمراحل ثالثع  ي  

 ديد الموضوع وتحديد الرؤية العامة والموقف حول الحدث األولى تمهيدية تتضمن تح
جراء البحث العلمي، والبناء األول جراء االتصاالت  يللتقرير، والبناء الزمن يوا  له، وا 

عادة بناء خط التقرير، وزيا اع بفريق العمل ورسم خطة ة الموقع، واالجتمر بالمعنيين وا 
 .التصوير

  بما يتضمن من نقل الجو العام للمشاهد، واستخدام أما المرحلة الثانية فهي كتابة النص
 .رافيكس والتصويرغالمقتطفات الصوتية، وتوظيف ال

 .أما المرحلة الثالثة واألخيرة فهي المونتاج 
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 ملحق
 لعناصر تدخل في تكوين النشرة اإلخباريةجدول يوضح التوقيت النموذجي 

 الموضوع
 

 المدة

 دقيقة 27 مدة الخدمة اإلخبارية -
 عدد المواضيع والملفات المطروحة -
 

 موضوعات 6

 دقيقة 2.30 مدة التقرير اإلخباري -
 ثانية 15 مدة االقتباس داخل التقرير -

وال تزيد  ثانيتين ال تقل عن مدة اللقطة داخل التقرير -
 ثانية 4عن 

مدة خبر ال تتوفر له صور وستتم االستعانة  -
 رافيكسغبال

 ثانية 30

 مدة خبر يقدمه المذيع وترافقه صور  -
Live Voice over  

 ثانية 45

 ثوان   still Story  10رافيكس في خبرغمدة إظهار ال -
 مقابلتان عدد المقابالت -
 دقائق 3 مدة المقابلة الواحدة -
 واحد الفواصل اإلعالنيةعدد  -

 دقيقة 1.30 ينمدة الفاصل اإلعال -
 ثانية 15-10 مدة اإلشارة االفتتاحية للنشرة -
 ثانية 15-10 مدة اإلشارة الختامية للنشرة -
 ثانية 30-20 مدة مقدمة التقرير اإلخباري -

  

85 



 المراجع
القاهرة: دار الفكر الخبر التلفزيوني من المصدر إلى الشاشة،  ،براهيم، محمد معوضإ -1

 العربي.
مشروع الحوار اإلسالمي. منشورات الـ  ،(2005بي بي سي العالمية للخدمات الموثوقة ) -2

 بي بي سي.
 عمان: دار مجدالوي للنشر. ،فن كتابة األخبار( 1999جواد، عبد الستار ) -3
 بيروت: دار النهضة العربية. ،لإلذاعة والتلفزيون ةفن الكتاب ،(2010الحسيني، أميرة ) -4
 ،العمل اإلذاعي والتلفزيوني مفاتيح النجاح وأسرار اإلبداع ،(2014حميدي، عاصف ) -5

 ظفرة.مطابع ال ،أبو ظبي
 الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، القاهرة: دار الفكر العربي. ،(1991حسن، حمدي ) -6
 اإلعالمية.دمشق: المكتبة  ،نظرية التلفزيون ،(2000خضور، أديب ) -7
منشورات  :دمشق ،الكتابة لإلذاعة والتلفزيون( 2014) ،مالالحاج، ك ،خضور، أديب -8

 فتوح.مركز التعليم الم، جامعة دمشق
 الكتابة للراديو والتلفزيون. ،(1999زلطة، عبد اهلل ) -9

 القاهرة، عالم الكتب. ،إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيون ،السيد، سعيد -10
 فن الكتابة للراديو والتلفزيون، جدة: دار الشروق. ،(1987شلبي، كرم ) -11
دار النشر  :القاهرة ،صناعة األخبار في العالم المعاصر ،(1998صالح، سليمان ) -12

 للجامعات.
تحرير األخبار في الصحافة واإلذاعة  ،)أديب خضور، مترجم( ،منتيشر، ملفين -13

 .دمشق: المكتبة اإلعالمية ،والتلفزيون
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 تمارينال
 اختر اإلجابة الصحيحة:

 :ليست من خصائص التقرير التلفزيوني -1
A- .اآلنية 
B-   ستخدم عند استهداف الجمهور المثقف.ي 

C-  معلوماتي إخباري.ذو طابع 
D- .كل ما ذكر صحيح 
E- .كل ما ذكر خطأ 

 
 ستخدم عند استهداف الجمهور المثقفي   b اإلجابة الصحيحة:

 
 ليس من مواصفات التقرير التلفزيوني الجيد: -2
A- .وحدة الموضوع 
B- .الجمل القصيرة 
C- يقدم التقرير المعلومات كحقائق. 
D- .كل ما ذكر صحيح 
E- .كل ما ذكر خطأ 

 
 يقدم التقرير المعلومات كحقائق c اإلجابة الصحيحة:
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 توضيحية، خرائط.. إلخ: اً مؤثر بصري يتضمن رسوم -3
A- .الدوبالج 
B- رافيكس.غال 

C- .الفوتومونتاج 
D- .كل ما ذكر صحيح 
E- .كل ما ذكر خطأ 

 
 رافيكسغال b اإلجابة الصحيحة:

 
جمع خمسة أخبار مختلفة حول موضوع واحد وقم بإعداد تقرير تلفزيوني ا :تمرين -4

 رافيكس إلنجازها.غقتباس واحد وثالثة بنود محددة تستعين بالاعلى أن يكون فيه 
دقيقة عن تخريج الدفعة األولى من كلية  2.30 – 2كتب تقريرًا تلفزيونيًا مدته ا -5

 اإلعالم.
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 أواًل: المقدمة
 

والبرامج الثقافية والعلمية من يقوم التلفزيون بدور متميز في نشر الثقافة والعلم بين الجمهور، 
م في التلفزيون بهدف تبسيط موضوع أو فكرة ثقافية، كما يعالج حيث المفهوم هي المواد التي تقد  

كتشافات والظواهر العلمية والتطورات في الحياة العلمية مستفيدا  من إمكانات الاألخبار وا
 التلفزيون.
 

 التلفزيونينامج الثقافي والعلمي شروط البر ثانيًا: 
 

البرامج الثقافية والعلمية وسيلة لتحقيق الهدف 
عدة ا  الثقافي، وعليها أن تستكمل شروط

ومن أهم هذه  ،تساعدها على تحقيق وظيفتها
 الشروط:

  
 االستفادة من إمكانات التلفزيون في تقديم الثقافة للجمهور بشكل مقبول. -1
نما يجعلها مفهومة. عتمد على تبسيط الثقافة تبسيطا  ال يهبطتأن  -2  بمستواها وا 
تحاشى أسلوب التلقين، وأن تتخطى عقبات الملل الذي يصاحب المادة الجافة، وأن تأن  -3

تسم بالتنوع في الموضوع واألسلوب والشكل، بما يتناسب مع اتساع مجاالت الثقافة ت
 وتنوعها وغناها.

 فة المختلفة.أن تتنوع البرامج الثقافية بحيث تحقق التنوع في فروع الثقا -4

 
 الخامسةالتعليمية الوحدة 

 الكتابة للبرامج الثقافية والعلمية التلفزيونية
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أن ترتبط هذه البرامج بمفهوم الثقافة بوصفها كيانا  له مقوماته التي تميزه عن التعليم من  -5
 ناحية وعن اإلعالم من ناحية أخرى.

ة األكبر من المتلقين بما يحها أنها موجهة لغير المختصين وللشر نأن تضع في حسبا -6
 بها في الوقت نفسه.يمكنهم من فهمها واستيعابها ومتابعتها، واالستمتاع 

وتبتعد قدر  ،أن تضع في حسبانها احترام حق التعبير وأهمية الحوار وتعددية اآلراء -7
 اإلمكان عن الرؤية وحيدة الجانب.

 

 عالم الثقافي والعلمي التلفزيونيوظائف وأهداف اإلثالثًا: 

وظائف وأهداف اإلعالم الثقافي  زيمكن إيجا
 يلي: والعلمي فيما

بناء مجتمع المعرفة عن اإلسهام في  -1
طريق تزويد المشاهد بالمادة الثقافة 

 والعلمية المبسطة.
اإلخبار عن األخبار الثقافية والكشوف  -2

العلمية والتطورات التقنية لوضع 
المتلقي في صورة تطورات العلوم 

 والتقنيات في العالم.

 

مشهد تلك الفعاليات تغطية الفعاليات الثقافية والعلمية ووضع الجمهور العام في  -3
 والنشاطات الثقافية والعلمية.

 بث الوعي الثقافي والعلمي. -4
إن تقديم المبدعين والمتميزين من  تشجيع روح اإلبداع واالبتكار وتقدير الثقافة والعلم: -5

نجازاتهم وتقديرها واحترام جهودهم يسهم في  العلماء والباحثين، واإلشادة بنشاطاتهم وا 
 واالبتكار في المجتمع.تشجيع اإلبداع 

والعلمي يمكنه معالجة الكثير من تلبية الحاجات االجتماعية للجمهور، فاإلعالم الثقافي  -6
 مشكالت الفرد والمجتمع.
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دراك أبعادها، وهو  -7 تفسير الظواهر الطبيعية والحقائق العلمية وهذا يتيح للجمهور فهمها وا 
 لظواهر عن االعتقادات الخاطئة.إلى ذلك ينمي التفكير العلمي ويبتعد في تفسير ا

 االهتمام بالتطورات العلمية في العالم. -8
 تشجيع البحث العلمي. -9

 دعم نشاطات المؤسسات العلمية وفعالياتها. -11
ل على اإلعالم الثقافي والعلمي كشف الخلل والسلبيات التي و  معالجة السلبيات: إذ يع -11

ها بنظرة علمية رصينة وأمنية ط بعض الممارسة اليومية في حياة اإلنسان، وتقويميتح
عن طريق مصادر المعرفة العلمية، وعن طريق إشراك المؤسسات العلمية والبحثية في 

 تلك المعالجات.
 

 عالم الثقافي والعلمي التلفزيونيمستويات تأثير اإلرابعًا: 
 أن يمارس دوره في التثقيف العلمي في ثالثة مستويات هي: ييمكن لإلعالم الثقافي والعلم

المستوى المعرفي: بتقديم المعرفة والمعلومات العلمية بأسلوب مبس ط وجذاب  -
 يستوعبه المشاهد.

 المستوى الفكري: بإعادة صياغة القالب الثقافي للمتلقي ومن ثم للمجتمع. -
المشاهد في االتجاه الذي يخدم المستوى السلوكي: بتوجيه اختيارات وقيم وسلوكيات  -

 تنمية المجتمع.
 

 لمية القابلة لإلنتاج التلفزيونيالموضوعات الثقافية والعخامسًا: 
 

إن الموضوعات الثقافية والعلمية التي يمكن 
إنتاجها ال حصر لها، تتوازى مع سعة الحياة 
الثقافية والعلمية وغناها، وفي هذا اإلطار يمكن 

 :لقابلة لإلنتاجذكر بعض الموضوعات ا
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 األعالم )الشخصيات(: :أوالً 
إن التاريخ اإلنساني عموما ، والتاريخ العربي خصوصا  غني ووافر باألعالم والشخصيات في 

تلف مجاالت النشاطات الثقافية والعلمية، وقد كان لألعالم )الشخصيات( دور مهم في إغناء خم
 الثقافة واالعتناء بها.

 األعالم )الشخصيات( التلفزيونية:معايير برامج 
هناك مجموعة من المعايير يمكن للقائم على إنتاج المواد والبرامج الثقافية التي تتناول 

 الشخصيات أو األعالم أن يضعها في اعتباره:
ثقافة عصره، أو في  أسهم في ا  أو سياسي ا  أو مفكر  ا  )شخصية( أو عالم ا  مأن يقدم عل   -1

ها، وأثر فيها وتأثر، ويجب أال يقدم العلم )الشخصية( كشخص فقط الثقافة اإلنسانية كل
 بمعزل عن إنتاجه الفكري أو الثقافي أو العلمي.

أن يسلط الضوء على العصر الذي عاش فيه والظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية  -2
 والسياسية، والتيارات الفكرية التي كانت سائدة.

لم بمحيطه العلمي واإلقليمي والعالمي في مجال توضيح مدى تأثر الشخص أو الع -3
 .إبداعه

أن ينتج البرنامج الثقافي والعلمي للمشاهد متوسط الثقافة، بما يجعله سهل الفهم،  -4
 التأثير. واالستيعاب، وسريع  

نتاجها، بما يجعل المشاهد يهتم  -5 أن يتم االهتمام باإلسقاطات المعاصرة للشخصية وا 
 بالشأن المعاصر المشابه.

أن يشمل اإلنتاج أعالما  من مختلف العصور القديمة والحديثة، وبعض المعاصرين من  -6
مختلف صنوف الثقافة والفكر واإلبداع والمعرفة، ومن مختلف التيارات ى لإالمنتمين 
 الثقافية.

أال يتم تناول العلم )الشخصية( بوصفه تراثا  فقط بل حامل فكر استقى ممن قبله، وأثر  -7
بداع  من بعده، و في ه يجد مكانا  في التيارات الثقافية المعاصرة سواء كجزء مازال فكره وا 

 كمرجعية لبعضها. ممنها أ
 أن يتم تناول الموضوع من مختلف جوانبه. -8
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 األعالم )الشخصيات( المرشحون كموضوعات للبرنامج:
 فالسفة عرب، وعالميون. -
 مفكرون. -
 جغرافيون. -
 القدماء والمعاصرين. ون منيأدباء مبدعون: شعراء، كتاب، قصص -
 مسرحيون وسينمائيون، وفنانون تشكيليون. -
 إلخ(. ..علماء ومتميزون في أحد المجاالت العلمية )أطباء، مهندسون -

 
 المعالم: :ثانياً 
عالم هي اآلثار والرموز الباقية من حضارات وثقافات قديمة تسجل نشاطات حضارية وثقافية، مال

 .حضاري، وتعبير عن مدى عمق الثقافات وغناهاوهي كاألعالم أو الشخصيات نتاج 
 ويمكن إنتاج برامج ثقافية تتناول المعالم اآلتية:

 :عدة المعالم الدينية )الجوامع والكنائس واألديرة(، وتقدم من جوانب -1
 .طرازها المعماري وتاريخها ومن قرر بناءها أو أسهم فيه 
   س فيها.نوع العلوم التي كانت تدر 
  تخرجوا فيها، وأثرها في الفقه والتشريع والفلسفة والفكر الذين أهم األعالم ورجال الدين

 والثقافة.
 المعالم الثقافية: -2

 . المدارس التي أدت دورا  علميا  أو ثقافيا 
 ..إلخ(. المنتديات والصالونات الثقافية )أدباء، صحفيون 

 المعالم التاريخية: -3
  ،من قرر بناءها أو أسهم و تاريخ بنائها، و القالع والحصون: أنماطها المعمارية

نيت فيها المرحلة التاريخية التي ب  و أسباب اختيار المكان والتصميم، و ه، في
األدوار التي و المهمات و وظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، 

 أدتها، ووضعها الحالي.
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 ب المعماري، والوظيفة يقنز هنا على التلقصور واألقواس، ويرك  أبنية أثرية: كا
 التاريخية، وظروف المرحلة التي أنشئت فيها.

  :يؤخذ في الحسبان أنها معالم تاريخية وثقافية، والظروف و المسارح والحمامات
 التاريخية التي كانت تؤديها.

 .أماكن حدثت عليها أو لها أحداث تاريخية مهمة 
  التركيز على األسباب التي فرضت موقع المدينة وتاريخها وطرازها المدن: يتم

ت فيها، والمراكز الثقافية والدينية والعمرانية آها وأهم المنشالمعماري، وتوسع  
فيها، وبعض المعالم الجغرافية، ودورها االقتصادي والسكني والثقافي، وبعض 

ها المعاصرة )التوسع األعالم والشخصيات التاريخية التي نشأت فيها، ومصاعب
 إلخ(. التلوث البيئي..و الصناعي، 

 معالم جغرافية: -4
  غزارته، و روافده و طوله و مصبه، و األنهار الرئيسية: معلومات عن النهر، منبعه

 دوره االقتصادي والسكني واالجتماعي، وأثره في محيطه، ودوره التاريخي.و 
 .الجبال المشهورة 
 .الصحارى 
 .الوديان 
 

 النشاطات الثقافية والعلمية: :ثالثاً 
 معارض الكتب. -
 مهرجانات السينما والمسرح. -
 معارض الفن التشكيلي. -
 فن العمارة. -

 
 تاريخ األعمال اإلبداعية: :رابعاً 
أهم و رواد المسرح، و أهم المسرحيات و المسرح: تاريخ المسرح العالمي والعربي والمحلي،  -

 المسرحيين العالميين.

94 



رواد و أهم الموضوعات التي عالجتها، و أهم األفالم، و السينما: تاريخ السينما العربية،  -
 السينما العربية.

أهم الصحف، و تاريخ الطباعة، و الصحافة والطباعة: تاريخ الصحافة السورية والعربية،  -
 رواد الصحافة.و األدوار التي أدتها، و 

 
 األديان: :خامساً 

وأوضاعهم، توزع المسلمين في العالم  -
 والتعريف بأصول الدين والمذاهب.

توزع المسيحيين في العالم، وطوائف  -
 الدين المسيحي.

 الحوار الديني بين األديان. -
 

 
 السياسية في العالم: االجغرافي :سادساً 

 
ويتم تسليط الضوء على التحالفات السياسية، 

 وتوزع األحزاب في العالم.
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 اجتماعية:قضايا ونشاطات  :سابعاً 
  ،رائدات الحركة و المرأة العربية: واقعها

 النسائية.
  ،البطالة.. و بعض القضايا مثل األمية

 إلخ.
 .العادات والتقاليد 
 .الفنون الشعبية واألزياء 
 .الحياة اليومية 

  
 قضايا معاصرة: :ثامناً 
 .التراث والمعاصرة 
 ح الثقافات وحوارها، والغزو قتال

 الثقافي.
 .اإلرهاب 
 .الحروق وأسبابها 
 .التحديات والتطورات التكنولوجية 

  

 

نتاج البرامج الثقافية والعلميةأشكال وقوالب كتابة و سادسًا:   ا 
إن شكل البرنامج الثقافي والعلمي يرتبط ارتباطا  وثيقا  بالمضمون، وبالجمهور المستهدف، 

تصلح في مجملها ألداء المضمون وبطبيعة القناة، وهناك مجموعة من األشكال والقوالب الفنية 
 الثقافي والعلمي.

 األخبار والتقارير اإلخبارية: -1
يفيد إعداد التقارير الخبرية الثقافية والعلمية في المزج بين الحقائق والمعلومات العلمية وآراء 

جسم العلماء والباحثين المتخصصين، مع ربط التقرير بسباق تتابعي وفقا  لبنيته كمقدمة يتبعها 
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، أو وخاتمة تلخص أو تقدم نتيجة، أو تطرح تساؤال  مهما   ،يحوي تفاصيل وخلفيات معلومات وآراء
 تحمل حال  أو وعدا .

 الحديث المباشر: -2
مشحونة بالمعاني المبسطة، المفردات المتنوعة و السريعة و اللغة السم كتابة الحديث المباشر بتت

متخصصين، ويتناول الحديث المباشر فكرة واحدة أو وقد تزاوج بين عامية المثقفين وفصحى ال
 موضوعا  واحدا ، وقد تتخلله كبسوالت معلوماتية سريعة.

 شكل المائدة المستديرة: -3
تعتمد على مذيع أو أكثر يستضيف مجموعة من الضيوف يشكلون دائرة حوار ونقاش، تتخلله 

أو خارجه، وثمة  الستديوامناقشات وأسئلة ومداخالت مسجلة أو حية لضيوف من داخل 
 المناظرة.و الندوة، و مسميات متعددة للمائدة المستديرة: المناقشة الجماعية، 

 والمسابقات: Talk Showبرامج التوك شو  -4
تعتمد برامج العروض الحوارية الكالمية في فكرتها على مشاركة الجمهور الذي يحضر موقع 

، أو أي مكان آخر، وبحيث يحسن نبضه، ونسمع صوته وتفاعله، االستديوالتسجيل سواء في 
ن برامج )التوك شو( أو العروض إأثناء الحلقات، ويمكن القول في ونشهد أيضا  مداخالته 

 الكالمية تكون أكثر نجاحا  إذا كانت بثا  مباشرا .
ليس فقط لضبط تحتاج برامج الهواء الكالمية إلى إعداد جيد جدا  وسيطرة عالية في التقديم 

 المحتوى الذي يشاهده الجمهور، بل للتحكم في زمن البرنامج والزمن الكلي لحلقاته.
، أو جمهور االستديوقد تأتي ضمن برامج العروض الكالمية المسابقات التي تستهدف جمهور 

 .المشاهدين في المنازل
فة عن موضوع السباق يفضل عند تقديم برامج المسابقات اإلعالن عبر وسائل اإلعالم المختل

 :ومشاركة هيئات علمية وثقافية في الثقافي أو العلمي
  وتحديد مراحل وشروط ومعايير المشاركة، وتمويل موضوع المسابقات العلميةإعداد ،

 .المعايير التحكيمية للمسابقات وتوضيح

 تاحة فرصة الم، تحديد خطط وأماكن تصوير الحلقات شاركة والتصويت من جانب وا 
ومحاولة تسويق هذه النوعية من البرامج والخروج بها للتصوير في الطبيعة ، ورالجمه
 .االستديوخارج 
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 البرامج الوثائقية: -5
هات، االستديو ترتبط البرامج الوثائقية عامة بالواقع، وال تستخدم ديكورات مصنعة، وال تلجأ إلى 

نما تعتمد على التصوير في مواقع األحداث والظروف والظواهر الطبيعية، ويميل الفيلم الوثائقي  وا 
 .دقيقة 31إلى  15إلى القصر الزمني قدر اإلمكان من 

 التحقيق التلفزيوني: -6
برز مفهوم التحري والتحقق من فكرة أو قضية أو موضوع أو ظاهرة، ومحاولة هو شكل إعالمي ي  

والحقائق عن  تناولها من مختلف جوانبها، ومحاولة عرض مختلف جوانب المعلومات واآلراء
ن.. إلخ(، و ن، تنفيذيو طريق استضافة أطراف ومصادر متعددة ذات صلة بالموضوع )متخصص

 أو يمس الموضوع جانبا  ما من حياتهم واهتماماتهم.
 المجلة: -7

استفاد هذا الشكل البرامجي التلفزيوني من شكل المجلة الصحيفية، من حيث تعدد وتنوع 
يكون دور المقدم عرض وربط الصفحات الثقافية والعلمية، وفي هذا الشكل  ،صفحات المجلة

جراء    المقابالت الحوارية. وا 
 شكل المنوعات: -8

والغناء، وفنون القول  ايتميز هذا الشكل البرامجي بالحيوية والحركة والتنوع، فهو يتضمن الموسيق
 كالشعر والنثر، والمواقف الدرامية الضاحكة.

ظف بشكل جيد لتقديم محتوى ثقافي جيد يتضمن بعضا  من التسلية وشكل المنوعات يمكن أن يو 
 والترفيه.

 يلي: ويراعى في إعداد وكتابة شكل المنوعات ما
 يأهمية التدقيق في اختيار مقدم البرنامج والضيوف ممن يتمتعون بحضور شخص -

 مميز.
 تنوع أساليب إخراج كل فقرة من فقرات المنوعات. -
 وفقا  لخط فكري عام يربط بينها جميعا .توزيع الفقرات الثقافية  -
 تقديم الفقرات بإيقاع سريع. -
 يفا  رشيقا  جذابا .ظتوظيف إمكانات الديكور واإلضاءة وحركة الكاميرا تو  -
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الربط المحكم بين الفقرات الثقافية والعلمية بحيث تقدم الفقرات المتعلقة بالموضوع  -
 نفسه متعاقبة.

 : Featureالفيتشر -9
إلبراز أو موضوع المالمح، سواء مالمح الشخصية أو الفكرة أو الحدث أو القضية مع ا هيقصد ب

سم بسرعة اإليقاع، ومع أن الفيتشر توي، عرض معلومات عنها مدعمة بآراء ولقاءات حولها
قى إلى مستوى التحقيقات المتعمقة ر لبعض الضيوف، إال أنه ال ي يعرض معلومات وحقائق وآراء  

 عرض الفكرة أو الموضوع.بل يقف عند حد 
 شكل البرنامج االستداللي أو الوصفي: -10

Demonstration Format  
: تهشخصي يعتمد هذا الشكل البرامجي على مقدم البرنامج في المقام األول، ويجب أن يتوفر في

 األلفة وعدم التكلف والجاذبية والموهبة والثقافة.
 شكل المقابلة: -11

مقدم البرنامج أو مجري الحوار، كما يعتمد على الشخصية الثقافية التي يعتمد هذا الشكل على 
دا  بشكل جيد، تتم معها المقابلة، وحتى يتحقق الهدف الثقافي يجب أن يكون أسلوب الحوار مع  

 وأن يكون واضحا  ومنطقيا .
المحاكمة  وهناك أشكال أخرى تصلح لتقديم البرامج والمواد الثقافية والعلمية منها برنامج شكل

 وشكل الدراما، وشكل الرسوم المتحركة.. إلخ.
 

 الثقافية والعلمية والتلفزيونية خطوات كتابة البرامجسابعًا: 
خطوات إعداد البرامج الثقافية والعلمية 
والتلفزيونية هي ذاتها خطوات إعداد البرامج 
بصفة عامة مع األخذ في االعتبار خصوصية 

 والعلمية:تخصص البرامج الثقافية و 
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 اختيار الفكرة: :أوالً 
 ها.الكاتب التلفزيوني أفكاره من يمكن أن يستقي  عدة وهناك مصادر 

 مصادر أفكار البرامج الثقافية:
 مصادر أدبية. -1
 مصادر تاريخية. -2
 مصادر بحثية )مراكز بحوث علمية(. -3
 ور.لاألدب الشعبي )الموروث( والفلك -4
 مصادر أسطورية. -5
 والعلمية.من الكتب الثقافية  -6
 آخر االكتشافات العلمية. -7
 مصادر دينية. -8
 أفكار تتولد من اإليحاء والمناقشات. -9

 اقتراحات المشاهدين. -11
 ما تناولته وسائل اتصال أخرى منافسة. -11

 
 مصادر أفكار البرامج العلمية:

أو فكرة البرنامج العلمي قد تكون عن شيء أو ظاهرة ، أو حدث علمي أو شخص،  (أ 
المجهولة للجمهور والمثيرة لالهتمام، مرورا  بقضايا آنية )مرض أو من الموضوعات 

 وباء أو اكتشاف علمي حديث(.
 موضوعات وأفكار ترتبط بالكيانات العلمية والمراكز البحثية. (ب 
 إلخ(. كيمياء والفيمتو..الموضوعات ترتبط بعلوم )الليزر والهندسة والجينات و  (ج 
 العلوم. موضوعات ترتبط بالمستقبليات في علم من (د 
 موضوعات وأفكار لتكريم المبتكرين والمجددين. (ه 
 العلماء قد يكونون مصدرا  لألفكار. (و 
 إلخ. ظواهر الطبيعة من كوارث طبيعية وزالزل وفيضانات وبراكين.. (ز 
 وسائل أخرى. (ح 
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 الجمهور المتلقي. (ط 

 تحديد أهداف البرنامج: :ثانياً 
يمكن أن نضع للبرنامج الثقافي أو العلمي 

مجموعة من األهداف العامة واألهداف المقترح 
 الخاصة على النحو اآلتي:

  نشر الثقافة العلمية واألدبية
 والفنية.

 .العناية بالثقافة العربية 
 .استعراض حياة أعالم الفكر 
 .االنفتاح على الثقافات األجنبية 
 إتاحة الفرصة أمام المواهب 

 

 

 الموضوعات والقضايا:تحديد المحاور العامة وتحديد  :ثالثاً 

 
وبعد كتابة جميع ، المحاور العامة التي يضعها المعد تعد ترجمة للفكرة وتجسيدا  لألهداف العامة

 بد من توضيح كل محور منها، وتحديد المضامين والموضوعات في الحلقة. محاور البرنامج ال
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 تحديد الجمهور المستهدف: :رابعاً 
 :البرنامجرسم لمعد يتحديد الجمهور 

  يقة المعالجة وأبعادها ومحاورهاطر ،
 .ولغة وطريقة تناولها

   الضيوف، والمصادر طبيعة. 

  الوقت المالئم لتغطية جوانب
ات الموضوع، وتلبية االحتياج

 .االتصالية والثقافية للجمهور

 
 

  إضافة إلى سد الفجوة وتحقيق التوافق بين أهداف البرنامج وأهداف الجمهور، وأهداف
 .ككلالقائم باالتصال، وأهداف القناة التلفزيونية، وأهداف المجتمع 

 

 جمع المعلومات: :خامساً 

 
المحتوى العلمية بالبحث العميق عن المعلومات التي تثري و تقترن الكتابة الجيدة للبرامج الثقافية 

 البرامجي عبر روافد المعلومات ومصادرها المتنوعة.
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 اختيار ضيوف البرنامج:: سادساً 
ويهم في هذا الصدد التخصص والقدرة الثقافية 
والعلمية للضيف، إضافة إلى القدرة االتصالية 

 له.
 

 
 

 اختيار األسلوب الفني للمعالجة: :سابعاً 

 
 :ويتم ذلك باالتفاق مع المخرج على

 واألغاني االشكل البرامجي، والموسيق. 
 المؤثرات الصوتية والبصرية. 
 .المواد الفيليمة التي يستعين بها معد البرنامج 

 ثامنًا: إعداد جلسة تمهيدية للتسجيل:
وهذه الجلسة تجمع بين أطراف إنتاج البرنامج 

الضيوف( يتم فيها ، المصور، المخرج ،)المعد
 ومحاوره.االتفاق على أهداف البرنامج 

 

 
 

  

103 



 .التسجيل والتصوير التلفزيوني :تاسعاً 
 ترتيب فقرات البرنامج: :عاشراً 

 
بعد إنجاز كل الخطوات السابقة يعمل المعد على ترتيب جميع الفقرات التي يتضمنها البرنامج 

 بما في ذلك الفقرات اإلضافية، والفواصل الموسيقية المستخدمة.
 

 الصياغة النهائية للبرنامج: :حادي عشر
استعرضنا في الجزئية السابقة خطوات كتابة 

نتاج البرنامج الثقافي والعلمي، وال عداد وا  شك  وا 
أن كل حلقة من البرنامج تحتاج إلى مرونة في 

بداع وابتكار من قبل المعد لتكون ناجحة،  وا 
 ومشجعة على متابعة الجمهور المتلقي لها.

 
 

                                      

104 



خالصةال  

يقوم التلفزيون بدور متميز في نشر الثقافة والعلم بين الجهور، وخصوصا  من خالل ما يقدمه من 
عتمد على تن أبرامج ثقافية وعلمية، ومن شروط هذه البرامج االستفادة من إمكانات التلفزيون، و 

، وأن تضع في حسبانها أنها اوأن تتنوع المضامين فيه تخطى عقبات الملل،تتبسيط الثقافة، وأن 
 موجهة للجمهور المتوسط من غير المختصين.

العلمي وظائف أهمها اإلسهام في بناء مجتمع المعرفة وبث الوعي الثقافي و ولإلعالم الثقافي 
 والعلمي، وتشجيع روح اإلبداع وتلبية الحاجات االجتماعية للجمهور.

ثقافية والعلمية تناول موضوعات كثيرة مثل األعالم )الشخصيات(، تستطيع الموضوعات ال
والمعالم، والنشاطات الثقافية والعلمية، وتاريخ األعمال اإلبداعية واألديان وقضايا ونشاطات 

 إلخ. اجتماعية، وقضايا معاصرة..
نتاج البرامج الثقافية والعلمية منهالوثمة أشكال وقوالب  ارير اإلخبارية، األخبار والتق :كتابة وا 

التحقيق و والحديث المباشر، وشكل المائدة المستديرة، وبرامج التوك شو، والبرامج الثقافية، 
 إلخ. التلفزيوني، والمجلة التلفزيونية، وشكل المنوعات، والفيتشر..

اختيار الفترة وتحديد أهداف البرنامج  :تمر كتابة البرامج الثقافية والعلمية بثالث مراحل أساسيةو 
وتحديد المحاور العامة وتحديد الجمهور المستهدف وجمع المعلومات، واختيار ضيوف البرنامج، 
عداد ميزانية لإلنتاج والتسجيل، والتصوير التلفزيوني، وترتيب  عداد جلسة تمهيدية للتسجيل، وا  وا 

 فقرات البرنامج.
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 التمارين                                         
 :صحيحةلاختر االجابة ا

 من شروط البرنامج الثقافي والعلمي: -1
A- .االستحقاق من إمكانات التلفزيون 
B- .االعتماد على تبسيط الثقافة 
C- ى عقبات الملل.تخطأن ي 
D- .كل ما ذكر صحيح 

E- .كل ما ذكر خطأ 
 

 كل ما ذكر صحيح d اإلجابة الصحيحة:
 

 عالم )الشخصيات(:ليس من معايير برامج األ -2
A- . أن يتم تناول الكم )الشخصية( باعتباره تراثا 

B- عصره. أن يقدم الفلم كشخص أسهم في ثقافة 
C- .أن ينتج البرنامج للمشاهد المتوسط 
D- .كل ما ذكر صحيح 
E- .كل ما ذكر خطأ 

 
 أن يتم تناول الكم )الشخصية( باعتباره تراثاً a  اإلجابة الصحيحة:
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 الكالمية:هي برامج العروض الحوارية  -3
B- .المجلة التلفزيونية 
C- .التحقيق التلفزيوني 
D- .البرامج الوثائقية 
E- .التوك شو 

F- .المنوعات 
 

 التوك شو d اإلجابة الصحيحة:
 

بيئة عربية، اختر اسم ب: اقترح فكرة برنامج ثقافي أو علمي تكون مرتبطة 1 تمرين -4
 حدد المدة المقترحة لمعالجة الفكرة.و البرنامج، 

لب إليك إعداد ط   ،صدأ القمح من اآلفات الزراعية المدمرة للمحصول :2تمرين  -5
الحلقة  رتناول هذا الموضوع، حدد محاو تحلقة ضمن برنامج علمي تلفزيوني 

 طريقة المعالجة التلفزيونية للحلقة.و المعلومات المطلوبة، و ، هاضيوفو 
 ؟تفسير ذلكتخلو البرامج الثقافية في الفضائيات العربية من اإلعالنات، ما  -6
تابع برنامجا  ثقافيا  تلفزيونيا  عربيا ، وبرنامجا  تلفزيونيا  أجنبيا  مترجما  أو مدبلجا   -7

 للعربية وقارن بينهما في الجوانب التالية:
 أسلوب تقديم كل برنامج. -
 مهارات التقديم وعناصر القوة والضعف فيها. -
 مدى تغطية جوانب الموضوع. -
 إدارة الحوار. مدى قدرة مقدم البرنامج على -
اختر شخصية ثقافية أو علمية في بلدك وخطط إلنتاج فيلم وثائقي عنها، موضحا   -8

 فكرة الفيلم وغرضه ومدته، ومفردات إعداده، ومادته العلمية.
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 أواًل: المقدمة
إن ابتكار التمثيلية التلفزيونية يعني الوصول 
إلى قمة تعلم الكتابة للوسائل اإلعالمية، 

 31ويعتمد بناء النص سواء كان إعالنًا مدته 
دقيقة فأكثر  31مدته  برنامجًا وثائقياً  مثانية أ

 امية يعتمد على العناصرر تمثيلية تلفزيونية د مأ
 

 والحل. والعقدة والذروة والحوارالعرض والصراع و البناء  :التقليدية لكتابة المسرحية وهي
وتكون التمثيلية األساس الذي تقوم عليه الفقرات التلفزيونية سواء كانت تلك الفقرات كوميديا 

وسنتناول كل عنصر من هذه العناصر بشيء  ،مسلسالت تاريخية قصيرة ممغامرات أ أممواقف 
 .من التفصيل

شخصية  الذي يقوم به بطل التمثيلية مع conflict ن أول ما يحتاج إليه الكاتب هو الصراعإ
كن أن يكون الصراع بين شخصين أو بين شخصية ومجموعة مأخرى أو قوى أخرى، وي

و بين شخصية والطبيعة أو بين شخصيات وقوى مجهولة، أشخصيات أخرى أو بين مجموعتين 
 ن تكوين الشخصيات هو الذي يحدد طبيعة الصراع.مع العلم أو بين شخصية معينة ونفسها، أ

، وهو الوقت climaxلصراع تبدأ أحداث التمثيلية بالتوجه نحو الذروة ن يستقر موضوع اأوبعد 
الذي تنتصر فيه إحدى القوى على األخرى، وتصل المسرحية إلى الذروة من خالل مجموعة من 

والعقد الدرامية ليست عفوية ، د الموقف أكثر فأكثرتعق   تالعقد، إن كل مشكلة من هذه المشكال
 قي.ولكنها تأتي في تسلسل منط

تحدث أن ن مقوم بها ال بد تألن األفعال التي  تها تحدد األحداث والمشكالإن الشخصيات نفس  
تم الكاتب التخطيط والبحث والتحليل عن تكوينهم الشخصي، وبعد أن ي   فرازات ناتجةً إألن لها 

 يكون مستعدًا لكتابة السيناريو أو الملخص التفصيلي.

 
 السادسةالتعليمية الوحدة 

 كتابة التمثيلية التلفزيونية
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 يونيةعناصر التمثيلية التلفز ثانيًا: 
 الوحدة. -
 البناء. -
 الحبكة. -
 الشخصية. -
 الحوار. -
 الصراع. -
 .االمؤثرات الصوتية والموسيق -
 خلفيات الزمان والمكان. -
 

 : unitالوحدة -1

يجب أن يتناغم ويتفاعل كل عنصر من عناصر 
جل تحقيق أناصر األخرى من علية مع اليالتمث

الفعل أو دة حالهدف الذي يريده الكاتب، وهذه هي و 
االنطباع، ويجب أال يكون هناك عامل يشتت 

 المشاهدين.
 وحدة التمثيلية التلفزيونية:

إن وحدتي الزمان والمكان هما وحدتان غير 
مندمجتين كليًا، فالتمثيلية التلفزيونية تستطيع أن 
تقدم أماكن وأزمنة متعددة في دقائق أو عشرات 

 الثواني.

 
 

كل  ىجدًا، وعلى الكاتب أن يتأكد من وجود هذه الوحدة، ويجب علإن وحدة الفعل مسألة مهمة 
والحلقة التي تسبقها، ألن كل هذه الحلقات تسهم في لها وحدة أن تكون متصلة بالحلقة الالحقة 

 خلق التأثير الكلي للتمثيلية.

110 



  Structure:البناء -2

 
هم عامل في التمثيلية أالبناء أو الحبكة 

التي تحدد الحبكة هي  التلفزيونية، إن األفعال
التي تقوم بها الشخصيات نتيجة عوامل نفسية 

ما الحوار فهو الشيء الذي تقوم به ، أو ذاتيةأ
 .الشخصيات لألسباب ذاتها

 
 

ة( حتى يتم حبكالو الحوار و ويجب أن تتناغم العوامل الثالثة الرئيسة في بناء التمثيلية )الشخصية 
حداث بأسلوب منطقي ورصين ينتج تناغم هذه األفعال واأل في أنخلق موضوع واضح، وال شك 

 وحدة درامية للعمل.
 :يتوجب على الكاتب

 حداث بأسلوب منطقيالمشاهدين لهذه األفعال واأل ئأن يهي. 
  على الكاتب أيضًا أن يعطي المشاهدين فكرة عن خلفية الموقف والشخصيات، وهذا

ن يتفحص جيدًا عنصري الزمان أإلى ذلك عليه  ضافةإ  expositionدعى العرض ي  
بعد أن يتأكد الكاتب و  ،والمكان من أجل ابتكار خلفية مادية وبيئية معينة للشخصيات

أن يكون موضوعيًا في رسم الشخصيات  فيمن تفهمه لهذه األمور، ومن قابليته 
 .ق كبيرردات بعمفن يبدأ بخلق كل واحدة من هذه المأوالموضوع والخلفية يستطيع 

  ن يصل إلى الصيغة النهائية أالبحث والتقصي والتأمل إلى في على الكاتب أن يستمر
 المقنعة لعمله.

  ويجب أن يحلل كل شخصية على انفراد، وأن يكتب مالحظاته عنها كي تكون الصورة
 واضحة له مستقباًل.
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 الحبكة التلفزيونية: -3

على البناء الدرامي،  وينةزيتقوم حبكة التمثيلية التلف
تكون الحبكة متماسكة وأن يستخدم أن ن موال بد 

نتقال المكثف من فقرة إلى أخرى إذا الكاتب اال
 61و 31 بينكانت التمثيلية التلفزيونية قصيرة 

 دقيقة.
 ،وقد تكون الحبكة واسعة في المسلسالت الطويلة

وتكون هكذا بصورة متعمدة، ويجب أن يكون هناك 
ذروة مصغرة في كل حلقة من أجل جذب انتباه 

  المشاهدين.

ة ويحولها إلى يالسياق: كيف يمكن للكاتب أن يكثف الحياة الحقيق افي هذ طرح سؤال ملح  وي  
 دراما؟

 
 :الحياة الحقيقية إلى دراما تحويل
يستطيع الكاتب أن يجمع في مكان  .1

حداث متعددة أمن  واحد ما حدث فعالً 
 في أماكن متعددة.

وقعت  يمكن وضع األحداث على أنها .2
نها من أرغم على الفي مكان واحد 

 وقعت في أماكن مختلفة.

 

 

جعلها ييمكن أن  ألحداث التي حدثت لشخصين في مكان واحد ولكن في أزمنة مختلفة .3
 تحدث لشخص واحد.

وقت آخر وفي مكان آخر يمكن أن ينظم ليحدث  الحدث الذي حدث لشخص آخر في .4
 لشخصية من اختيار الكاتب.
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ال يجب أن يختار إال المشهد الذي يحوي على الفعل عدة عندما يواجه الكاتب مشاهد  .5
و مكانية، وبعد ذلك أالذي ال يمكن االستغناء عنه، وتحويل هذا الفعل إلى خلفية زمانية 

 خرى التي يمكن ربطها مع هذا المشهد.األ ن يفكر الكاتب بالمشاهدأيمكن 

 

 أصناف الحبكة:

 :Goal Centeredرواية الهدف  -1

قصد بها أن نرى في المشاهد األولى هدفًا يسعى البطل أو مجموعة من األبطال للوصول إليه، ي  
المسلسل أو الفيلم بتحقيق هذا الهدف أو الفشل في تحقيقه، والمهم هنا أن  وأوتنتهي الرواية 

يكون الهدف واضحًا، وأن يتخذ البطل بعض القرارات الخاصة بتحقيق هذا الهدف، وتتخذ 
شخصيات أخرى قرارات مضادة، وفي رواية الهدف ال يركز الكاتب على رسم الشخصيات 

الصراع الناتج عن التعقيدات لتصل بالبطل إلى هدفه ن أهم شيء هنا هو إوتطوير الفكرة بل 
 أواًل.

 :Decision Centeredرواية القرار  -2

وتوضع الشخصيات هنا في  ،يتغلب في هذا الصنف رسم الشخصيات على عنصر الحبكة
م اتخاذ قرار، وهذا القرار قد يتعارض مع كل القيم التي تحملها الشخصية، وهذا القرار وضع يحت  
 ن الصراع.قد يزيد م

 مزيج من رواية الهدف والقرار: -3

يلجأ الكاتب في هذا النوع من الروايات إلى رسم الشخصيات التي تتخذ قرارًا ويوصل هذا القرار 
 أن تتصارع الشخصية من أجل الوصول إليه.من إلى هدف ال بد 

 :Revelation Centeredرواية االكتشاف  -4

في بدايتها، وتقدم تفسيرًا لسلسلة من الحوادث  رحتساؤل ط   نهي رواية تجيب في نهايتها ع
الغامضة، وتعتمد حبكة هذا النوع من الروايات على قدرتها على إثارة حب االستطالع لدى 
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األسئلة المطروحة أمام  نالجمهور مستخدمة أسلوب الكشف التدريجي واالنتهاء بحل يجيب ع
 الجمهور من البداية.

 
 الكاتب والحبكة:

ى لإعلى الكاتب الطموح أن يسعى جاهدًا 
 لسيطرة على حبكة الرواية وعليه أن يراعي  ا

 ما يلي:
القدرة على زج األبطال في عدد  .1

بشرط أن تتفق  تمن المشكال
هذه المشكالت مع إمكانيات 

 البطل والشخصيات.

 
 

 اللعب على عنصر المفاجأة لمفاجأة الجمهور بأمور غير متوقعة، بشرط أن يكون .2
 .ذلك منطقياً 

يجب أن تكون الحبكة مقنعة، وعلى مستوى جيد من ناحية البناء السليم، والقيم التي  .3
 تهم الجمهور.

ضرورة التحديد في الشخصيات، فيجب أن تكون الشخصية التي يرسمها الكاتب  .4
شية مع حبكة الرواية، ومتجددة مع تطور األحداث، ذلك أن الكاتب الجيد ال امتم

 عمله الدرامي دفعة واحدة.يقدم شخصيات 

 
 : Characterالشخصية -4

الشخصية هي المحرك األساسي للفعل، وهي 
التي تحدد الحبكة والحوار، ومن الخطأ مطابقة 
الشخصيات مع بناء الحبكة حيث تظهر 
الشخصيات بصورة متكلفة، وهذا األسلوب ال 

  يحبذه الجمهور المشاهد.
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يقوله اآلخرون عنهم، ومن خالل ما يقولونه عن  نحن نتعرف على الشخصيات من خالل ما
 التي تواجههم. تأنفسهم، ومن خالل ما يفعله هؤالء من أجل التغلب على المشكال

يجب أن تكون الشخصية منسجمة مع نفسها في كل ما تقوله وما تفعله، وهذا األمر يستدعي 
تكون الشخصية نسخة طبق أن  تسليط الضوء على مشاعرها الداخلية النفسية، وهذا ال يعني

 األصل من الحياة بل عليها أن تساعد على تفسير الحياة.
 

 أبعاد خلق الشخصية الدرامية التلفزيونية:
 هناك ثالثة أبعاد رئيسة للشخصيات في األعمال الدرامية التلفزيونية:

 البعد الجسماني )الفسيولوجي(: -أ 
 ويشمل:

 الجنس. 
 العمر. 
 ( أعاقة، إالعيوب)مراض. 
 الهيئة والقوة البدنية. 
 المظهر. 
 األناقة. 
 النظافة. 
  لخ.إوالشعر..  نيالعينو لون البشرة 

 البعد االجتماعي )السوسيولوجي(: -ب 
 ويشمل:
 غنية.، متوسطة ،الطبقة: فقيرة 
 التعليم.ظروف العمل ، الدخل، العمل: نوعه 
 .الدين 
 .الجنسية 
 .المكانة االجتماعية 
 .السلوكيات والهوايات 
 النفسي )السيكولوجي(:البعد -ج 
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 ويشمل:
 .المعايير األخالقية 
 وح واألهداف الشخصية.مالط 
 .المزاج والطبع 
 .الميول في الحياة 
 .العقد النفسية 

 
 قواعد يجب مراعاتها عند خلق الشخصيات الدرامية:

والمقصود بذلك أن  :التماثل مع الواقع .1
يماثل سلوك الشخصية إلى درجة ما 

 الحياة.ها المألوف في سلوك  
ظهار عالقة الشخصية بالبيئة أو إ .2

 عالقتها بشخصيات أخرى.

  

وضوح الشخصية في ذهن الكاتب يؤدي إلى وضوحها في ذهن المشاهد، فالكاتب يتخيل  .3
 الشخصيات ثم يخلقها، ثم يتركها تفعل كما تشاء.

 ضرورة خلق التجاوب العاطفي بين الجمهور والشخصية الدرامية التلفزيونية بحيث .4
 خفاقها.ا  يتعاطف الجمهور مع موقفها، ويناصرها في نهوضها وسقوطها، وفي نجاحها و 

دخولها أو وجودها في زمن أو  أوتحديد الوقت المناسب لوجود الشخصية )خروجها  .5
 .(مكان معين

في عدة بالشخصيات وخصوصًا عند غيابها لحلقات  ضرورة تذكير المشاهد دائماً  .6
 .المسلسل

 أسماء مألوفة سهلة للشخصيات.من األفضل اختيار  .7
 وعالقتها بالشخصيات األخرى. تتوضيح الصراع الذي تقوم به الشخصيا .8
 على الكاتب أن يركز على الحياة المكثفة وعلى لحظات التأزم عند خلق الشخصيات. .9
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 الحوار: -5

يجب أن يكون الحوار منسجمًا مع روح 
الشخصية ودافعًا لخط الحبكة إلى األمام 

 خفايا تلك الشخصية.عن  وكاشفاً 
في السيناريو التلفزيوني هناك لحظات يصبح 

هم جدًا، فالحوار يدعم مفيها ما يقال بالكالم 
  المحتوى

تحقق هذه األهداف ومهما كانت جودة كتابة تفإذا لم  ،ألمامى الإالبصري للمشهد ويدفع بالحدث 
 يقاعه.ا  المؤلف فإن ذلك يكون معطاًل لحركة العمل و 

 كتابة الحوار يجب أواًل أن نطرح األسئلة:وعند 
  رة هذا النص المنطوق لسرد القصة؟ما ضرو 
 هل يوصل الصمت الفكرة بشكل أفضل؟ 

مكان يجب التفكير فعندما يكون حوار بين اثنين ليس بالضرورة أن يتكلما طوال الوقت، وبقدر اإل
 في طرق مرئية للحوار )لغة غير لفظية( غير استخدام الكالم.

ن أ(، وليس بالضرورة ؟هاًل شادي كيف حالكأمثال: شاب يسير في الشارع يحيي جاره بقوله: )
 يصال رده.و يهز كتفيه إلأن يبتسم أيرد عليه جاره بلغة الكالم، يمكن 

يقاعات المشهد، ويتطلب الحوار أيضًا أن يأخذ بعين االعتبار ما إوالحوار الجيد هو الذي ينظم 
 ف تجادل للوصول إلى ما تريده.تريده كل شخصية، وكي

 
 وظائف الحوار في التمثيلية التلفزيونية: من أبرزها:
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 ى تصل إلى حتمام أي تطوير أحداثها السير بعقدة القصة أو العمل التمثيلي إلى األ
 النهاية.

 ف بعض مالمحها وطريقتها في التعامل مع اآلخرين.ااكتش الكشف عن الشخصيات أي 
  كيد على استبعاد كل حوار أويمكن الت ،الفيلمية على اكتمال عناصرهامساعدة الصور

 سطحي ال يطور األحداث وال يساعد على نمو المواقف.

 
 خصائص الحوار الجيد في التمثيلية التلفزيونية:

  أن يراعي خصوصية التلفزيون الذي
 .يعتمد على الصورة

  ًواضحاً  أن يكون سلسا. 
  أحداثها براز ا  تصوير فكرة التمثيلية و

 والسير بعقدتها تقدمًا وتسلساًل وتدرجًا.
  يوضح حدود الزمان والمكان بشكل

 واضح.

 

 .يكشف للمشاهد عن الشخصيات وأبعادها وأدوارها ويوضح عالقة كل منهم باألخرى 
 .أن يكون مختصرًا معبرًا عن الموقف والحدث 
 العمل الدرامي إلى نقطة نفعاالت ودفع األحداث في هم وسيلة لنقل األحاسيس واالأ

 الذروة.
 .الحوار الجيد ينبع من صميم الشخصيات واألحداث بشكل طبيعي ال اصطناع فيه 
 اسب مع نوع التمثيلية.نأن يت 
 ب مع طبيعة وخصائص الشخصيات.سأن يتنا 
 .استخدام لغة سليمة يفهمها الجهور 
  يكشف عن خبرته في كل األحوال يعبر الحوار عن سعة ثقافة الكاتب ورهافة حسه و

 ومرانه في الكتابة.
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 الصراع: -6

نمو بمقتضى يهو مناضلة بين قوتين متعارضتين 
الدرامي، فالصراع هو روح العمل  تصادمهما الحدث  

الدرامي وباعث الحرارة فيه، وهناك أربعة أنواع 
 للصراع:

 الصراع الساكن:
وهو الذي يصيب المشاهد بركود الحركة وعدم التقدم 

 والنمو.

 

 الصراع الواثب:
 سبابها.أوهو الذي يحدث فجأة في قفزات ال يكاد المشاهد يدرك 

 الصراع الصاعد:
 وهو الذي يتحرك وينمو من أول التمثيلية إلى آخرها وهو من أفضل أنواع الصراع.

 الصراع المنبئ:
وهو الذي يكشف للمشاهد ما ينتظر حدوثه دون أن يكشف عما سيقع من أحداث ضخمة حتى 

 يضعف التشويق. ال
 

 مالحظات يجب مراعاتها عند خلق الصراع الدرامي:
 ع وأسباب فيجب أن يكون لألحداث دوا

 تبررها.
  يفضل أن يبقى المشاهد متشوقًا

 ومترقبًا لنتيجة الصراع والحدث دائمًا.
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  من الضروري أن يستمر الحدث في التطور، وأال يتوقف حتى في حالة غياب البطل أو
 .عدةخصمه عن مشاهد 

  يفضل أن يعتمد الكاتب على شخصيات متعاطفة مع البطل أو مع خصمه لتوضيح ما
فينتظر عديدة حداث قد ال يفصح عنها البطل، أو قد يغيب عن مشاهد أيدور من 

 إليه األمور.الجمهور توضيح ما ستؤول 
  يجب أن يمتلك الكاتب القدرة على تحريك الشخصيات في الصراع بحيث يقدم معلومات

ضافة إؤدي إلى تطوير الحدث وكذلك االستفادة من عملية يجديدة للمشاهد بما 
 شخصيات جديدة.

 سيصل إلى الذروة عدة ن يعمل الكاتب على تعقيد الصراع والخوض في أزمات أ بعد
 يبرز الحل مالزمًا للذروة.أن ن مال بد  الرئيسة، وهنا

 
 :المؤثرات الصوتية والموسيقا -7

يمكن للمؤثرات الصوتية أن تصور الحدث والمكان 
والزمان وتغيرهما، ويمكن أن تساعد في خلق جو 

عطاء المالمح إنفسي معين، كما تساعد على 
جتماعية إلحدى ة أو النفسية أو االيالجسم

 مناسبة للحوار.وتوفر خلفية  الشخصيات،
        دورًا كبيرًا في التمثيلية  اكما تلعب الموسيق    
التلفزيونية، فتقوم بتجسيد الحركات، وتعطي الداللة     
 على حقبة تاريخية معينة،    

 

لنقالت بين الم شاهد، وللداللة على معالم شخصية معينة، وتستخدم كمقدمة لستخدم كما ت  
دور مؤثر عند الذروة )القمة( والمواقف في وكنهاية للتمثيلية، كما يمكن توظيفها  استهاللية

 المتأزمة كخلفية للحوار.
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 :خلفيات الزمان والمكان -8

 
من يجب على الكاتب الدرامي أن يختار بدقة المعلومات الصوتية الدالة على المكان والزمان، و 

أن تحديد المكان في أو تعارض في هذا االختيار، وال شك  أن يكون هناك أي تناقض دون
 والزمان له أهمية قصوى بالنسبة للعمل الدرامي.

خطوة يعد إن توظيف الكاتب التلفزيوني عناصر العمل الدرامي توظيفًا محكمًا ومترابطًا ومتكاماًل 
 نتاج عمل درامي جدير بالمشاهدة.همة جدًا إلم
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 خالصةال
: الوحدة وتعني وجوب تناغم كل عنصر من عدةتعتمد التمثيلية التلفزيونية على عناصر 

أن  من الحبكة فال بدو عناصر التمثيلية مع العناصر األخرى لتحقيق الهدف الدرامي، 
العنصر الثالث هو و تكون متماسكة، ويجب أن يكون هناك ذروة مصغرة في كل حلقة، 

لفعل، ونحن نتعرف على الشخصيات من خالل ما حرك األساسي لمالشخصية وهو ال
 :يقوله اآلخرون عنهم أو ما يقولونه عن أنفسهم، وهناك ثالثة أبعاد رئيسة للشخصية

البعد الجسماني والبعد االجتماعي والبعد النفسي، والعنصر الرابع هو الحوار ومن 
مام، والعنصر شروطه أن يكون منسجمًا مع روح الشخصية ودافعًا لخط الحبكة إلى األ

الخامس هو الصراع ويعد من أهم العناصر في العمل الدرامي وهو مناضلة بين قوتين 
ادمهما الحدث الدرامي، وتتعدد أنواع الصراع إلى ساكن صمتعارضتين ينمو بمقتضى ت

 هايمكن لا التي س هو المؤثرات الصوتية والموسيقسادوواثب وصاعد ومنبئ، والعنصر ال
 والمكان والزمان وتغيرها، ويمكن أن تساعد في خلق جو نفسي معين.أن تصور الحدث 

ن هناك عناصر أخرى مكملة ضمن التمثيلية منها العناصر غير اللفظية في أال شك و 
سب حركات الكاميرا وزوايا تكسسوار والمالبس وحركات الجسد واإلشارات، وتككاأل

 درامي تلفزيوني.التصوير واإلضاءة والديكور أهمية كبيرة في أي عمل 
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 ارينتملا
االجابة الصحيحة: اختر  

 أن يتناغم ويتفاعل كل عنصر من عناصر التمثيلية مع العناصر األخرى هو: -1
a. .الحبكة 

b. .الوحدة 
c. .الصراع 
d. .كل ما ذكر صحيح 
e. .كل ما ذكر خطأ 

 
 الوحدة b اإلجابة الصحيحة:

 
 خالل: حولها إلى دراما منية و ييستطيع الكاتب الدرامي أن يكثف الحياة الحقيق –2

a.  ًأن يجمع في مكان واحد دراميًا ما حدث في أماكن متعددة واقعيا. 
b. مختلفة دراميًا. نحداث التي حدثت في مكان واحد واقعيًا في أماكأن يجمع األ 
c. شخاص تحدث لشخص واحد أو عدد من األأن يجعل األحداث التي حصلت ل

 بالعكس.
d. .كل ما ذكر صحيح 

e. .كل ما ذكر خطأ 

 
 كل ما ذكر صحيح d اإلجابة الصحيحة:
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 نتعرف على الشخصيات في العمل الدرامي من خالل: – 3
a. .ما تقوله الشخصية عن نفسها 
b. .ما يقوله اآلخرون عن الشخصية 
c. .ما تقوم به الشخصية من سلوك 
d. .كل ما ذكر صحيح 

e. .كل ما ذكر خطأ 

 
 كل ما ذكر صحيح d اإلجابة الصحيحة:

 
 تدخل ضمن ب عد خلق الشخصية: المعايير األخالقية والطموح والمزاج –4

a. الجسماني. 
b. الجتماعيا. 
c. .النفسي 

d. .كل ما ذكر صحيح 
e. .كل ما ذكر خطأ 

 
 النفسي c اإلجابة الصحيحة:
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 :والصراع الواثب ه -5
a. .الذي يصيب المشاهد بجمود الحركة 
b. .يحدث فجأة 

c. .يكشف للمشاهد ما يتوقع حدوثه 
d. .كل ما ذكر صحيح 
e. .كل ما ذكر خطأ 

 
 يحدث فجأة b اإلجابة الصحيحة:
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 السابعةالتعليمية الوحدة 

 رؤية لقناة تلفزيونية ثقافية
 )قناة شمس(

 
 مقدمـةأواًل: 

من المفروض أن مهمات أي قناة فضائية 
 هي:عربية 

  تعميق أواصر ى لعأن تعمل
اللحمة القومية العربية، وخدمة 

 الثقافة العربية والتفاعل بين 
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.مواجهة االختراق األجنبيو ، بعضهمالمجتمعات العربية وتعريف العرب ب  

  التعريف بالقطر الذي يملكها، واإلسهام في نشر الثقافة العربية في الخارج
 اإلنسانية.والتعريف بها والمساهمة في الثقافة والحضارة 

ه ويؤدي بالتالي إلى إن تحديد الهدف والوظائف يضبط إيقاع العمل ومنهجيته وشروط  
ال ستؤدي البرامج إلى سلبيات تبعد القناة عن أهدافها.  نجاحه وا 

سأقوم بطرح مجموعة من األفكار واالقتراحات لبعض البرامج التي يمكن أن تقدمها 
 يمكن اقتراح اسم لها )قناة شمس(.القناة الثقافية التلفزيونية، والتي 

 :عدة وستكون األفكار واالقتراحات مبوبة في إطار محاور

 محور الهدف من القناة. -1

 محور الجمهور المستهدف. -2

 محور المضمون والموضوعات التي يتم تناولها. -3

 محور الشكل اإلخراجي المناسب للبرامج. -4

 محور الضيوف المرشحين لالستضافة في البرامج. -5

 كيفية المشاركة الجماهيرية في البرامج.محور  -6

 محور وقت "توقيت" بث البرامج. -7

 محور نوعية البرامج التي تنتجها القناة لتبث عبر إرسالها. -8

محور نوعية البرامج التي تستوردها القناة )من غير  -9
 إنتاجها(.

 بعض المالحظات المتفرقة ذات الصلة. -11
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 االستراتجية لقناة شمس األهدافثانيًا: 
 منها:عدة استراتيجية  ا  يمكن أن تتخذ قناة شمس لنفسها أهداف

االرتقاء بمستوى الرسالة اإلعالمية من حيث الشكل بما يحقق  -أ 
 ليتها ووجودها المميز والمؤثر في عصر الفضاء.افع

دعم القيم في المجتمع والمساهمة في إثراء التطور الديمقراطي  -ب 
تفاعل مع ظروفه الليده و والذي يتم في إطار المجتمع العربي وتقا

مكاناته و   ستجابة لمعطيات حركة تطوره.االوا 
الوصول باإلعالم المرئي إلى أفضل أداء متميز ومتطور خدمة  -ج 

 ألهداف التنمية الشاملة والمتكاملة في المجتمع.

 المعالجة الموضوعية للقضايا المجتمعية والقومية. -د 

للجمهور تحقيق أقصى استجابة ممكنة للحقوق اإلعالمية  -ه 
بشكل يضمن التوازن بين االستجابة من ناحية ودور اإلعالم في 

 .من ناحية أخرى خدمة المجتمع وأهدافه

 

 ستهدفالجمهور المثالثًا: 
 

 الشباب واليافعين: - أ

عاما  )أي  18% منه تحت سن 44% من الشعب العربي، و61عندما يشكل الشباب 
يمكن أن تركز قناة شمس على هذه الفئة  (( سنة18-13اليافعين أو المراهقين )

ذا و  تحديدا ، العمرية من الشباب عموما  واليافعين  Teenzرصدنا ما تقدمه قناة ما ا 
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نجدها تقدم غالبا  برامج لألطفال وبذلك أخذت اسم المراهقين واليافعين وقدمت برامج 
 اب واليافعين.ولذلك يمكن أن تخصص قناة شمس نسبة جيدة من برامجها للشب ،لألطفال

 

 يمكن أن يكون هدف القناة في هذا اإلطار:

ق الممارسة الديمقراطية وتنمية حرية إبداء يتحقفي االهتمام  -1
الرأي لدى الشباب، والتأكيد على أهمية تنمية الشباب سياسيا ، 

 ودعم مشاركتهم الفعالة.

خاصة في بالتأكيد على أهمية التنشئة االجتماعية السليمة و  -2
 تفادي انحراف وجنوح الشباب.األسرة ل

توضيح أهمية سياسة الحوار الفكري مع الشباب من خالل  -3
 تعميم الندوات التي يشارك فيها المسؤولون والمفكرون.

إبراز دور الكفاءات والمواهب الشابة وتوضيح جهودهم في  -4
 شتى المجاالت.

التركيز على بعض المحاور األساسية في قضايا الشباب  -5
 إليجاد آلية فعالة لحلها.ومشكالتهم 

التأكيد على القيم والمفاهيم الدينية واألخالقية وترسيخها في  -6
 عقول الشباب بوصفها دليال  وقائيا .

إلقاء الضوء على المشروعات الصغيرة وتعريف الشباب بكيفية  -7
 تنفيذ هذه المشروعات وخطواتها للوصول إلى عائد مربح.

الشباب ووجود آلية فعالة  ضرورة تفّهم المشكالت التي تواجه -8
لحل تلك المشكالت من أجل الثقة بين الشباب والمسؤولين 

 عنه في المجتمع.

أهمية إنتاج أفالم تسجيلية وثائقية قصيرة عن الزعماء  -9
 والمفكرين بوصفهم قدوة الشباب.
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االهتمام بتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل في  -11
االستفادة من تلك مجاالت تخصصهم بعد التخرج لتحقيق 

 التخصصات وتوظيفها توظيفا  سليما .

 
 المرأة: -ب

التأكيد على دور المرأة بوصفها عنصرا  
مهما  وفعاال  في تحقيق تطور المجتمع 
وتنميته، ويمكن أن يكون هدف القناة في 

 هذا اإلطار:

  
لقضاء على النموذج السلبي للمرأة الذي تقدمه ى الإالسعي  -1

 وسائل اإلعالم.

إبراز دور المجتمع واألسرة والمؤسسات التعليمية في تنشئة  -2
 القناة تنشئة قادرة على مواجهة التحديات.

األسرة من األمراض إبراز دور المرأة في وقاية أفراد  -3
واالضطرابات النفسية، والتأكيد على دور األسرة في تحقيق 

 التواصل األسري.

التأكيد على أهمية تحسين أوضاع المرأة التعليمية والتثقيفية  -4
واالجتماعية واالقتصادية لما لها من دور أساسي في تربية 

 النشء.
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 الطفل واألسرة: -ج

 

 لها في هذا اإلطار: ا  يمكن أن تتخذ القناة أهداف

توفير مناخ إعالمي يتولد عنه واقع ثقافي جديد للطفل السوري  -1
 والعربي يشجع على اإلبداع.

 أهمية إبراز الملكات العقلية واإلدراكية للطفل. -2

التركيز على أهمية تعميق انتماء الطفل لوطنه وترسيخ  -3
 ارتباطه بدينه.

ها لألطفال بشكل البيئية وتقديم   تإلقاء الضوء على المشكال -4
 هم بمفردات البيئة ومشكالتها.مبسط وتعريف  

 ل من خالل:اطفدعم سلوك األ -5

تعريف األطفال بمفاهيم العدل والتسامح واللياقة وفنون التعامل مع  -
 اآلخرين.

 قواعد السالمة العامة في البيت والشارع والمدرسة.بتعريف األطفال  -

اعية والتصرف السليم في كيفية تكوين عالقات اجتمبتعريف األطفال  -
 المواقف الحرجة.

ل مما يساعد على إيجاد اطفتدعيم قيمة القراءة واالطالع لدى األ -
 .جيل واع  

 مجاالت االدخار والحد من االستهالك.في ل اطفتنمية وعي األ -
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ل وتعزيزها وتكرارها من خالل اطفات المالئمة لأليالسلوكو إبراز القيم  -
والسيما الحمالت اإلعالمية المدروسة القوالب الفنية المختلفة، 

 ل.اطفوالموجهة لأل

االهتمام بتسليط الضوء على أهم األسباب التي تؤدي إلى ظهور  -
 مشكلة األطفال الجانحين والمطالبة بحلها.

 

 قادة الرأي: -د

 
 

، المحامون، المعلمون، أساتذة الجامعة، ال يمكن إنكار أهمية قادة الرأي )اإلعالميون
هما  جدا  مهؤالء دورا   األدباء..(، إذ يمكن أن يؤدي  ، ابالكتّ ، المسؤولون، الدينرجال 

لذلك يمكن أن تخصص  ،في سرعة تبني الجمهور لألفكار واالتجاهات الجيدة الجديدة
 القناة بعض البرامج النوعية التي تتوجه إلى هذه الفئة النخبوية مع قلة عددها.

 

 الجمهور المستهدفمالحظات عامة حول رابعًا: 
 المسألة األولى:

أعتقد أنه كلما قللنا من البرامج التي تتوجه إلى الجمهور العام نجحت القناة في تحقيق 
نتاج أو استيراد برامج  أهدافها وذلك من خالل التركيز على كل فئة من فئات الجمهور وا 

توجيه برامج للجمهور نهمل  تناسب رغبات واهتمامات هذه الفئة من الجمهور، على أال
 % من البرامج مثال .51العام ولجمهور األسرة 
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 المسألة الثانية:

، الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب العربي) يمكن أن تثار مسألة إدراج الجمهور المغربي
فمن المهم أن نضع هؤالء ضمن اهتمامنا وأن نقدم لهم بعضا  من  (موريتانيا، المغرب

ّد أن ع  التي ت  نفسه و لقنوات التلفزيونية الفضائية العربية كلها اخطأ  نقع في برامجنا، وأال
 !جمهورها األساسي هو /الخليج العربي + بالد الشام ومصر/ فقط

 المسألة الثالثة:

من المهم جدا  أن نهتم باألقليات الطائفية والدينية والعرقية التي في الوطن العربي وبالد 
الشام و)سورية( تحديدا : منهم /المسيحيون/ كدين، واألكراد والشراكس واألرمن والبرابرة 
كعرقيات، يمكن أن نقدم )لهم وعنهم( برامج وثائقية وتسجيلية أو تقارير خاصة عنهم، 

ا تغذية اتجاهات انفصالية أو عرقية.. ولكن الهدف زيادة لحمتهم واندماجهم وليس هدفن
 ضمن المجتمع العربي.

 المسألة الرابعة:

من المهم جدا  تخصيص ولو برنامج واحد أو اثنين لربط المغتربين بالوطن، فنقدم لهم 
د عن ه من أخبار ال تقدمها المحطات التلفزيونية الحكومية بشكل جيإلي ما يحتاجون

لخ، ويمكن أن تكون هذه البرامج مكفولة إأماكن السياحة والتسوق والسكن واألسعار و.. 
 وممولة من قبل شركات ومنشآت تهدف إلى ترويج اسمها وخدماتها.

 المسألة الخامسة:

 أطر: ةأهمية أن نتعامل مع الجمهور المستهدف من خالل أربع

 .سوري محلي .1
 .بالد الشام )إقليمي( .2
 .خليجي .3
 .مغربي .4

واألهمية العظمى يجب أن تكون لإلطار المحلي السوري، وبالدرجة التالية لبالد الشام 
نظرا  لتشابه الظروف المعيشية والعادات والتقاليد، ثم اإلطار الثالث الخليجي نظرا  
ألهميته بالنسبة لجانب استقطاب إعالنات تهم دول الخليج، مع االهتمام بالمغربي كما 

 أسلفت.
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 في قناة شمس المضمون والموضوعات التي يتم تناولهاخامسًا: 
التحدي األكبر الذي تواجهه القناة هو 
كيف نكون جادين وجذابين في الوقت 

أعتقد أن المضمون مهم جدا  في و نفسه 
 هذه المعادلة.

  
 

 بعض المالحظات الخاصة بالمضمون:

بعض  ناهو  ،أول المعايير التي تحكم المعادلة أن نقدم أوال  ما ال تقدمه القنوات األخرى
 الموضوعات التي ال تقدمها القنوات األخرى:

  مترجمة أو مدبلجة )وهذا  ةفريقيإدراما من شرق آسيا أو
أفضل( إلى العربية، على أن تكون من األعمال المميزة جدا  

 جدا .
  مترجمة إلى  ةفريقيا  أغنيات من شرق آسيا وأمريكا الالتينية و

 العربية أيضا .
  دراما وأغنيات من المغرب العربي الكبير مترجمة إلى

ي العربية ألن اللهجة المغاربية صعبة الفهم حتى اآلن ف
 الشرق العربي.

  كما ذكرت برامج متخصصة لفئات معينة )حسب تصنيفات
تغطية ، اليافعين، وللمسيحيينو ( قادة الرأي عدة فئوية

صالتهم األسبوعية ومناسباتهم الدينية، وكذلك األمر بالنسبة 
لألقليات الموجودة في بالد الشام والمغرب العربي من خالل 

برامج وثائقية في  متابعة احتفاالتهم الخاصة أو بث
 مناسباتهم الخاصة.

  برامج تخترق بكل احترام المحرمات الثالثة الدين والجنس
م بشكل علمي منظم يحترم أخالقيات والسياسة، وأن تقد  

 المجتمع.
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 التي تتضمنها قناة شمسالمحاور سادسًا: 
 

 .محور الشكل اإلخراجي - أ
 .محور الضيوف المرشحين لالستضافة في البرامج - ب
 .محور كيفية المشاركة الجماهيرية في البرامج - ت
 .محور وقت وتوقيت البرامج - ث
 .محور نوعية المواد التي تنتجها القناة - ج
 .محور نوعية المواد التلفزيونية التي تستوردها المحطة - ح

 

 محور الشكل اإلخراجي
خالل دراسات أكاديمية كثيرة أن من تبين 

قبوال  أكثر األنواع اإلخراجية التي تلقى 
 :ومتابعة عند الجمهور هو

 قالب المجلة التلفزيونية. 

 وقالب البرامج الحوارية. 

 وقالب المشاركة الجماهيرية. 

  الندوة التي يشارك فيها الجمهور و
 .االستديومن داخل 
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الدراما التي ذلك من األفضل التركيز على هذه القوالب مع االهتمام الكبير باستخدام ل
 المضمون أو الموقف الذي يتحدث عنه البرنامج.تنتج خصيصا  للبرامج، والتي توضح 

 

 ف المرشحين لالستضافة في البرامجمحور الضيو 
 المسألة األولى:

قد يكون ذلك و ، ةتخطئ القناة عندما تركز على الضيوف السوريين أو المحيطين بسوري
 بالتأكيد سيفقدها جمهور الدول األخرى.ذلك غير مكلف ماديا  للقناة، ولكن 

 الثانية:المسألة 
وحسب طبيعة  من المهم التنويع في استضافة ضيوف من مختلف الفئات العمرية

 البرنامج.

 المسألة الثالثة:

من تيارات ثقافية متناقضة  ا  تضمن البرامج المقدمة النجاح عندما تختار ضيوف
ن كان الموضوع دينيا  أو ثقافيا  أو..  إلخ. ومتصادمة أحيانا  وا 

 

 المشاركة الجماهيرية في البرامج محور كيفية

 
 المسألة األولى:

 تنجح القناة عندما يكون إعالمها تفاعليا :

 .رسالة أخرى    صدى الجمهور    جمهور               رسالة 
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 المسألة الثانية:

أثبتت أبحاث كثيرة أجريت أن حضور 
ه الفعلية في أي الجمهور ومشاركت  

برنامج لألطفال أو الشباب أو برنامج 
 ا  تضفي حيوية وتجدد إلخ ديني أو..

 على البرنامج.

 
 

 الثالثة: المسألة
من المهم جدا  التلقائية في اختيار 
بعض المشاركين في البرنامج 

( إلخأو..هاتف، العبر أو ، )الحضور
 ألن الجمهور يحب ويحترم ذلك.

 
 

 

 محور وقت وتوقيت البرامج
 المسألة األولى:

كثير الملل يفضل أن تكون مدة معظم بأنه اآلن ومع خصوصية جمهور الفضائيات 
 ندوة كبيرة، أو برنامج منوعات.دقيقة كحد أقصى إال إذا كان البرنامج  31البرامج 

 المسألة الثانية:

العربية إال أنه من األفضل التركيز على مع األخذ في الحسبان فارق التوقيت بين الدول 
ة المساء لألسرة والشباب، فتر ة الظهيرة للشباب، و فتر الفترة الصباحية للمرأة والطفل، و 

ة الليل للبرامج المتخصصة وبرامج الصفوة أو النخبة، ويمكن أن تعاد البرامج في فتر و 
 أوقات مختلفة حتى تضمن القناة تعرض الجمهور لبرامجها.

 لة الثالثة:المسأ

من األفضل اختيار أسلوب البث المباشر للندوات والبرامج الحوارية والمنوعات، بينما 
د درامية أو أي مواد امن األفضل اختيار البرامج المسجلة التي تحتاج إلى إدخاالت لمو 

 أخرى.
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 محور نوعية المواد التي تنتجها القناة:
 المسألة األولى:
بإنتاج برامج وثائقية يفضل أن تهتم القناة 

تسجيلية عن سورية بالدرجة األولى وعن 
، بالد الشام أيضا  فيما يخص العادات

، المناطق السياحية، اآلثار، التقاليد
 إلخ. المناطق الجغرافية..

 
 
 

 

 المسألة الثانية:
يمكن أن تكون القناة مصدرا  مهما  لكل األخبار غير السياسية التي تخص سورية أو 

ك من األفضل أن بالد الشام، بحيث تستعين القنوات األخرى بما تنتجه قناة شمس، ولذل
على العالمي فيما يخص األخبار السياسية  القناة المحلي على العربي، والعربي  تغلب 

 واالقتصادية والفنية والثقافية.
 

 محور نوعية المواد التلفزيونية التي تستوردها المحطة:
 

 المسألة األولى:

هناك معادلة مهمة يمكن تطبيقها 
 تها:شاشفيما تستورده القناة لتقدمه عبر 

 

 

 

139 



 .أفضل من الجديد المتوسط  ج القديم الممتازالمنت   -

أفضل من البعيد )الدول جة( الجيد ج القريب )الدول المنت  المنت   -
 .جة( الجيدالمنت  

 .رخيص المتوسطمن ال أفضل ج الغالي الثمن الممتازالمنت   -
 ألن الجزء األول من المعادلة يجذب الجمهور ويحتفظ به.

 المسألة الثانية:

ا يمكن أن تكسر القناة قاعدة درجت عليه
فكل شيء يقدم يجب أن  ،القنوات الفضائية

يمكن و عدا األفالم واألغاني، ، يكون جديدا  
 أن تستورد القناة برامج قديمة متميزة جدا  

 

عربية أو عالمية، وال يجب أن نخاف ألن هذه النوعية من البرامج تشبع حاجات مهمة 
مثال  مقابالت أجريت مع فنانين كبار ، الماضي والحنين إليهبر عند الجمهور وهي تذكّ 

مسلسل تلفزيوني حقق نجاحا  باهرا  في وقته وخصوصا  المسلسالت  أو، في مراحل سابقة
 والقائمة طويلة.، بعض برامج األطفال المتميزة القديمة أو، المصرية أو السورية

 

 متفرقة حول المحاورمالحظات سابعأ: 
 األولى:المسألة 

من المهم جدا  أن يكون هناك شعار مميز للقناة يؤكد على توجهها ويلخص أهدافها 
شمس )بأسلوب ذكي وبكلمة واحدة أو كلمات قليلة: )شمس يصل نورها إلى الجميع( أو 

 .(تضيء كل األبعاد

 المسألة الثانية:

المميز،  من المهم التركيز على خصوصية مميزة للقناة في الديكور، ولون الشاشة
المستخدمة في تترات برامج القناة، والمذيعين الذين يتم اختيارهم، بحيث تكون  اوالموسيق

 مثال : ،القناة كوحدة متكاملة متناسقة متميزة ال تكون نسخة مكررة عن أي قناة أخرى
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 بالنسبة إلى الديكور:

راز المعماري يمكن أن تكون معظم الديكورات للبرامج مستوحاة من البيت الشامي والط
.  الشامي 

 تترات البرامج: ابالنسبة إلى موسيق

ذات خط محدد متقاطع  اأن تكون التترات متقاربة من حيث مدتها، وأن تكون الموسيق
 مع بعضها، أي أن هناك ما يربطها.

 بالنسبة للون الشاشة:

والجزيرة يمكن أن تعتمد القناة لونا  يميزها عن باقي القنوات، مثال  روتانا األخضر، 
األزرق والذهبي، يمكن أن تختار القناة لونا  يناسب البيئة العربية من األخضر ]بالد 

 / واألصفر الصحارى العربية[. الشام

 

 المسألة الثالثة:

من المهم جدا  إجراء تقييم دوري لما تقدمه القناة وذلك من خالل )بارومتر( شهري، أو 
ستخلص نتائجه مع يجرى على الجمهور العربي ت  كل دورة برمجية من خالل استبيان 

 .(شمس)توصيات خاصة بكل نوع برامجي يقدم عبر شاشة 

أيضا  يمكن إجراء دراسة تحليل مضمون، أو تحليل محتوى لمعرفة الجوانب اإليجابية أو 
 منوعا . مأيا  ثقاف مالسلبية في كل برنامج يقدم، أو كل نوع برامجي سواء كان اقتصاديا  أ

 

 واضيع قابلة لإلنتاج في قناة شمسمامنًا: ث

 
 األعالم والشخصيات: (1

وكإنسان أسهم في ثقافة عصره،  على أن يدرس العلم كمبدع
وأن يسلط الضوء على العصر الذي عاش فيه والظروف 

السياسية واالقتصادية الفكرية والثقافية التي عاش فيها، على 
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ويمكن أن  ،العصورأن يشمل اإلنتاج أعالما  من مختلف 
، نيسينمائي، نيمسرحي، نيمؤرخ، نيمفكر ، يكونوا )فالسفة

 (.إلخن..ين تشكيلييفنان، ابكتّ ، شعراء

 المعالم: (2

، معابد، معالم دينية )مساجد :يمكن أن تنتج القناة برامج عن
مدارس دينية(، معالم تاريخية )قالع وحصون ومسارح ،  أديرة

، معالم جغرافية )أنهاروحمامات، وأبنية أثرية ومدن(، 
 (.إلخجبال..، صحارى

 :نشاطات ثقافية (3

معارض فن ، مسرح، مهرجانات سينما، رض كتبا)مع
 تشكيلي(.

 :قضايا ونشاطات اجتماعية (4

الفنون الشعبية ، العادات والتقاليد، الحياة اليومية، )األمية
 واألزياء(.

 :تاريخ األعمال اإلبداعية (5

 (.إلخاللغة العربية..، الصحافة، السينما، )المسرح

 األديان. (6

 قضايا معاصرة. (7

 

مع معلومات  (شمس)بعض أسماء البرامج المقترحة لقناة تاسعًا: 
 تقديم تفصيالت أكبر عن كل برنامجأولية عنها، ويمكن 

 برنامج مضافة تحت الشمس: -1

ن وأساتذة يدقيقة، يستضيف في كل حلقة منه رجال دين وفنان 91برنامج شهري مدته 
(، ويتم 11) نن، على أال يزيد عدد الضيوف عين وأدباء ومواطنيجامعة وأطباء ومحام

في كل حلقة نقاش جماعي حول كل ما جرى واستجد من قضايا وأخبار وموضوعات 
خالل الشهر المنصرم، ويحتاج هذا البرنامج إلى مذيعين متميزين على درجة عالية من 
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إدارة الحوار الجماعي، ويقدم البرنامج في مرحلة  الثقافة والحضور المتميز والقدرة على
 مساء . 8:31 - 7الذروة 

 برنامج خبر أبيض: -2

برنامج يومي يقدم في ساعة ذروة كل األخبار السارة فقط التي جرت في اليوم، محليا  
وعربيا  وعالميا  على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية، 

يجابية.وال يق  دم البرنامج أي أخبار سلبية، كل أخبار البرنامج سعيدة وسارة وا 

دقيقة، ويمكن أن يقدم ضمن البرنامج كاريكاتير على نمط رسوم  15مدة البرنامج 
متحررة على قناة المستقبل ألحد الموضوعات أو القضايا التي حدثت في اليوم نفسه، أو 

 و تلفزيوني، ويقدمه مذيع مرح.جزء من عمل كوميدي مسرحي أو سينمائي أ

 برنامج اقتصاد األسرة الصغيرة أو قرش أبيض: -3

الصباح، ويعاد في المساء يقدمه مذيع + في فترة دقيقة، يقدم  31برنامج أسبوعي مدته 
الهدف منه مساعدة األسرة الصغيرة على اتخاذ القرارات االقتصادية التي و مذيعة، 

لفائض استثمار المرأة والرجل واألبناء لوقت الفراغ و من خالل ا هاتساعد على زيادة دخل
من المواد المستهلكة لتصنيع منتوجات بسيطة تفيد في زيادة دخل األسرة، أيضا  إرشاد 

 لى األسلوب األمثل لالدخار واالستثمار.إأفراد األسرة 

 برنامج دليلي النفسي: -4

بالشرح المبسط األمراض يتناول و دقيقة يقدم فترة الذروة،  31برنامج أسبوعي مدته 
رشاد   المجتمع إلى كيفية التعامل مع  النفسية التي يمكن أن تصيب اإلنسان العصري وا 

أو  ا  أو اجتماعي ا  نفسي ا  يصصاتخايستضيف البرنامج بشكل دائم و  ،المرضى النفسيين
لكتروني، البريد اإلو ، ويشارك الجمهور في البرنامج من خالل الهاتف، ا  نفسي ا  طبيب

امج على أسس نوالرسائل، ويمكن االستعانة ببعض المواد الدرامية المنتجة خصيصا  للبر 
علمية صحيحة، ومن الخطأ الكبير االستعانة ببعض المشاهد من األفالم والمسلسالت 

 العربية التي تشوه صورة المريض النفسي.

 برنامج رغيف ساخن: -5

ة عن حركة البيع والشراء بالنسبة يقدم معلومات حديث ،دقيقة يوميا   31برنامج مدته 
للسلع والمنتجات االقتصادية التي تمس الحياة اليومية بدءا  من أسعار الخضار والفواكه 

 األدوات المنزلية وأسعار المعارض التي تنظم المنتوجات.إلى والمحروقات 
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 برنامج حلول: -6

المختلفة  دقيقة يتلقى اتصاالت المشاهدين ليطرحوا مشكالتهم 31برنامج مدته 
قانونية(، ويتم االستعانة بخبراء مختصين بهذا ، دينية، نفسية ،اجتماعية، )اقتصادية
 الخصوص.

 برنامج وجه آخر: -7

لغرب والشرق، الغني والفقير، المتعلم ادقيقة، يمكن أن يقدم صورة  31برنامج مدته 
في المجتمع المحلي أو العربي أو العالمي،  لخ، ليبرز تناقضات موجودة  إواألمي.. 

 ويطرح الموضوع للنقاش من خالل حوارات أو ندوات.

 عرب:× برنامج عرب  -8

يقدم أهم األخبار المحلية في كل قطر عربي، وال نقصد باألخبار  ،برنامج يومي مدته ساعة
 المحلية أخبار الحكومات العربية ولكن أخبار الشعب والمجتمع.

 ر:برنامج موشو  -9

 )ويعني مخروط زجاجي يحلل الضوء األبيض إلى ألوان الطيف(.

أثناء اليوم في دقيقة، يحلل أهم األخبار والقضايا التي حصلت  31برنامج يومي مدته 
فنية، ويجب أال يزيد  مسياسية أ أم اجتماعية أم أو اليوم السابق سواء كانت اقتصادية

من المهم جدا  أن يقوم و وضوعات، عدد الموضوعات الخاضعة للتحليل عن أربعة م
 بالتحليل مختصون متميزون.

 برنامج هذه قصتي أو كيف أصبحت: -11

دقيقة، يهدف إلى تقديم قصة نجاح أو فشل أحد الشخصيات  31برنامج أسبوعي مدته 
 أو طبيبا   أو مسؤوال  أو المعروفة أو أي إنسان عادي، يمكن أن يكون هذا الشخص فنانا  

النماذج السيئة  عري  نالشباب قدوة حسنة ناجحة و  ىدل وجدوالهدف أن نلخ، إمجرما .. 
هم، أو بمن يقدم قصتهم أمامهم، ويمكن أن يستعين البرنامج بشهادة األشخاص أنفس  

 بقالب درامي مبسط.

 : 15برنامج  -11
دقيقة وهو برنامج منوعات يتوجه إلى فئة من اليافعين أو  45برنامج أسبوعي مدته 

المراهقين، ويهدف إلى إرشاد المراهق أو اليافع الذي يمر بمرحلة حساسة من النضج 
الجسمي البيولوجي والنفسي والعاطفي، وعليه أن يتخذ قرارات حاسمة فيما يخص 
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تعين البرنامج بحوارات مع خبراء نفسيين أو يمكن أن يسو لخ، إمستقبله ودراسته.. 
لخ لتوضيح مسألة ما أو إاجتماعيين أو شخصيات عامة أو مشهورة أو فنانين أو.. 

قضية تخص اليافعين، ويجب أن يتسم البرنامج بالجاذبية بأن نقدم لليافعين أغنيات 
ب وشعر وفن فهم بالثقافة العربية والثقافات العالمية من أدجميلة وجادة، وأن نعرّ 

نواة لثقافة فسيفسائية جيدة، ويمكن أن يتضمن  هم.. لنكّون عنداتشكيلي وموسيقى
 البرنامج مسابقة للشباب.

 برنامج الحلقة األخيرة: -12

دقيقة يستضيف نجوم  61برنامج يقدم مباشرة بعد انتهاء عرض أي عمل درامي، مدته 
مع المواطنين إلبداء رأيهم في  العمل التلفزيوني والكاتب والمخرج، ويجري ريبورتاجات

 العمل التلفزيوني وكيفية إنهاء أحداثه.

 برنامج فن عالمي: -13

 ادقيقة هدفه التعريف بنتاج ثقافي عالمي، بمصاحبة موسيق 31برنامج أسبوعي مدته 
كتب اسم المقطوعة الموسيقية العالمية عالمية مرافقة يتم التعريف بها بداية الحلقة، وي  

دائما  على الشاشة، ويمكن أن يتناول البرنامج كل اللوحات الفنية التي رسمها فنان 
عالمي مع عرض هذه اللوحات، والتعليق على الجانب اإلبداعي فيها، ويمكن استضافة 

قدم البرنامج يفنان عربي أو سوري متميز ليساعد في التعريف باللوحة الفنية، ويمكن أن 
 شاهد.جوائز ومسابقات للجمهور الم  

 برنامج تحت القسم: -14

دقيقة، هدفه مساء لة شخصية إعالمية أو سياسية أو فنية أو  45برنامج أسبوعي مدته 
لخ، من خالل حشد مجموعة من الجمهور، وهيئة محلفين من إتجارية أو صناعية أو.. 

لبرنامج أسلوب المحكمة من حيث تصميم الشخصيات االجتماعية البارزة، ويتبع هذا ا
 لخ.إ، ومنصة المحكمة و.. االستديوديكور 

 برنامج برلمان الرابعة: -15
دقيقة، يهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية، كما  45برنامج أسبوعي مدته 

يجاد حلول لها،  يهدف إلى التعريف بقضايا ومشكالت المواطنين الحياتية اليومية، وا 
ح توصيات إلى البرلمان الحكومي والجهات الرسمية الحكومية، وينتخب جمهور واقترا

القناة شخصيات برلمان السلطة الرابعة من كل فئات المجتمع، من المثقفين واألدباء 
 لخ.إوالعمال والفالحين والفنانين وطالب الجامعات والسياسيين و.. 
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أولية لمجموعة من البرامج التي يمكن قائمة إن البرامج التي اقترحتها قناة شمس هي 
 .المقترحة (شمس)ة البرامجية لقناة طإدراجها ضمن الخري

 :من المهم جدا  أن تخضع كل البرامج لدراسة دورية
من خالل تحليل المضمون )المحتوى( 
للتعرف إلى شكل ومضمون كل برنامج 
خالل دورة برامجية كاملة، مما يساعد على 

دائم لهذه البرامج، التعديل والتطوير ال
واالستغناء عن البرامج التي تدخل في 
نمطية جامدة، أو أنها تكرر ما تقدمه 

 برامج أخرى جيدة.
 

 

 
 :من المهم إجراء دراسات مسحية ميدانية على مستقبل هذه البرامج

م له ن هو الجمهور الذي تقد  بمعنى أن يعرف القائمون على إعداد وتنفيذ هذه البرامج م  
 :يتطلب ذلك، و هذه البرامج

 ه، وأفضل رفة مستوى هذا الجمهور من الناحية الثقافية، وكذلك اتجاهات  مع
 .إليهالسبل للوصول 

 ما حاجات هذا الجمهور ورغباته، وكيف يمكن تحقيقها. 

  ما أفضل األشكال التلفزيونية التي تناسبه، وأفضل المواعيد المناسبة لبث
 .لخإالبرامج.. 

 على األسلوب العلمي المدروس. ال شك في أن ذلك ال يتحقق إال باالعتماد
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 الخالصة                         
تعميق أواصر اللحمة ى لعمن المفروض أن مهمات أي قناة فضائية عربية أن تعمل 

القومية العربية، وخدمة الثقافة العربية والتفاعل بين المجتمعات العربية وتعريف العرب 
االختراق األجنبي، فضال  عن التعريف بالقطر الذي يملكها، مواجهة و ، بعضهمب

واإلسهام في نشر الثقافة العربية في الخارج والتعريف بها والمساهمة في الثقافة 
 والحضارة اإلنسانية.

ه وشروطه ويؤدي بالتالي إلى إن تحديد الهدف والوظائف يضبط إيقاع العمل ومنهجيت  
ال ستؤدي البرامج إلى   سلبيات تبعد القناة عن أهدافها.نجاحه وا 

تأتي هذه الرؤية لقناة )شمس( التلفزيونية كمساهمة القتراح نموذج إلعالم هادف يحقق األهداف 
 التنموية وتم عرض هذه الرؤية من خالل جوانب عدة:

المشاركة ، الضيوف، الشكل اإلخراجي، المضمون، الجمهور المستهدف، األهداف
بعض ، نوع المواد المستوردة، نوع المواد المنتجة، البرامج وقت وتوقيت، الجماهيرية

أسماء بعض البرامج ، موضوعات قابلة لإلنتاج في قناة شمس، المالحظات المتفرقة
 .المقترحة
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 تمارينال
 اختر االجابة الصحيحة:

 من أهداف قناة شمس االستراتيجية: –1
a. .االرتقاء بالرسالة اإلعالمية 
b. .دعم قيم المجتمع 
c.  الموضوعية للقضايا المجتمعية.المعالجة 
d. .كل ما ذكر صحيح 

e. .كل ما ذكر خطأ 
 

 كل ما ذكر صحيح dاإلجابة الصحيحة: 
 
 ركزت قناة شمس بالدرجة األولى على جمهور: -2

a. .قادة الرأي 
b. .الشباب 

c. .األطفال 
d. .المرأة 

 
 الشباب b اإلجابة الصحيحة:

 
 دعت قناة شمس إلى: -3

a.  للجمهور العام.تقليل نسبة البرامج الموجهة 

b. .زيادة نسبة البرامج الموجهة للجمهور العام 
c.  اإلبقاء على نسبة البرامج الموجهة للجمهور العام كما هي في القنوات

 التلفزيونية.
 

 تقليل نسبة البرامج الموجهة للجمهور العام. aاإلجابة الصحيحة: 
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 ترى قناة شمس أن أفضل القوالب اإلخراجية لبرامجها: -4
a.  المشاركة الجماهيرية.قالب 
b. .قالب المجلة 

c. .قالب الدراما 
d. األخبار. 
e. .المنوعات 

 
 قالب المجلة b اإلجابة الصحيحة:

 
 برنامج أسبوعي هدفه تعزيز المشاركة الديمقراطية: -5

a. .الحلقة األخيرة 
b. .هذه قصتي 
c. .وجه آلخر 
d. .برلمان الرابعة 
e. .مضافة تحت الشمس 

 
 برلمان الرابعة dاإلجابة الصحيحة: 
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