
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون 

 ريم عبود  ةالدكتور

 

 

 

 

 

 
 ISSN: 2617-989X 



 مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون 

 ريم عبود  ةالدكتور 

 

 

 من منشورات الجامعة االفتراضية السورية 

 2020الجمهورية العربية السورية 

 (CC– BY– ND 4.0حظر االشتقاق ) –النسب للمؤلف  – منشور تحت رخصة المشاع المبدع هذا الكتاب 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar 

يحق للمستخدم بموجب هذه الرخصة نسخ هذا الكتاب ومشاركته وإعادة نشره أو توزيعه بأية صيغة وبأية وسيلة للنشر وألية غاية تجارية 

 : أو غير تجارية، وذلك شريطة عدم التعديل على الكتاب وعدم االشتقاق منه وعلى أن ينسب للمؤلف األصلي على الشكل اآلتي حصرا  

 2020من منشورات الجامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية،  ، BMC  اإلعالم واالتصال اإلجازة في  ،ريم عبود د.   

 /https://pedia.svuonline.orgمن موسوعة الجامعة حميل متوفر للت

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

            

      

Introduction to Radio and TV

Dr. Reem Abboud

Publications of the Syrian Virtual University (SVU)

Syrian Arab Republic, 2020

Published under the license:

Creative Commons Attributions- NoDerivatives 4.0 

International (CC-BY-ND 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode

Available for download at: https://pedia.svuonline.org/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar
https://pedia.svuonline.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode
https://pedia.svuonline.org/


i 
 

الفهرس 
 

 1 ..................................................................... الوحدة التعليمية األولى: بداية االذاعة المسموعة 

 2 ................................................................................................. نشأة االذاعة وتطورها 

 2 ............................................................................................. بداية االذاعة المسموعة 

 7 ............................................................................... تأثير االتصال على االذاعة المسموعة 

 8 ............................................................. المتغيرات األساسية التي تؤثر على األنظمة اإلذاعية

 10.................................................................................................................. خالصة

 11...................................................................................................................األسئلة

 13................................................................................................................. المراجع 

 15.............................................................................. الوحدة التعليمية الثانية أنواع اإلذاعات 

 16......................................................................................................... اإلذاعة المحلية 

 16................................................................................................. مفهوم اإلذاعة المحلية

 16................................................................................................... دور اإلذاعة المحلية 

 17........................................................................................................ نوادي االستماع

 18....................................................................................... تطور نوادي االستماع الريفية

 18........................................................................................... الحاجة إلى اإلذاعة المحلية 

 19.......................................................................................... قواعد عامة للجذب اإلذاعي

 19............................................................................................... المحلية  وظائف اإلذاعة

 22........................................................................................................ مميزات اإلذاعة

 23......................................................................................................... سلبيات اإلذاعة 

 23........................................................................................................ اإلذاعة اإلقليمية 

 24...................................................................................................... اإلذاعة المركزية

 24..................................................................................................... هةت الموجاإلذاعا

 24....................................................................................... استخدامات اإلذاعات الموجهة

 25.............................................................................................. تمويل اإلذاعات األجنبية 

 26............................................................................................... أشكال اإلذاعة الموجهة 

 27.................................................................................................................. خالصة

 28...................................................................................................................األسئلة



ii 
 

 30................................................................................................................. المراجع 

 32..................................... طبيعة الوسيلة سماتها، قدرتها اإلقناعيةالوحدة التعليمية الثالثة اإلذاعة: 

 33.................................................................................................................... مقدمة

 33.......................................................................................... وخصائصها سمات اإلذاعة 

 37........................................................................................... الخصائص الحسية لإلذاعة

 40....................................................................................ة؟ما هي باختصار ميزات اإلذاع

 41........................................................................................أهم القدرات اإلقناعية لإلذاعة 

 42................................................................................................................ الخالصة

 43...................................................................................................................األسئلة

 45................................................................................................................. المراجع 

 47................................................................... الوحدة التعليمية الرابعة نشأة التلفزيون وتطوره 

 48......................................................................................................... بداية التلفزيون 

 49....................................................................... الصورة التلفزيونية تطور عدد الخطوط في 

 52.............................................................................. قمار الصناعيةمزايا االتصال عبر األ

 53................................................................................................................ الخالصة

 54...................................................................................................................األسئلة

 56................................................................................................................. المراجع 

 58.............................................................. التعليمية الخامسة التلفزيون أهميته، سلبياته  حدةالو

 59.................................................................................................................... مقدمة

 59................................................................................. التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية

 60............................................................. الخصائص المشتركة بين التلفزيون ووسائل اإلعالم

 61................................................................................. خصائص التلفزيون كوسيلة اتصال 

 62............................................................................................ التلفزيون كوسيلة إخبارية 

 63.................................................................................... فزيون كجهاز إخباري ميزات التل 

 63............................................................................................. التلفزيون كوسيلة إعالنية

 65............................................................................................. التلفزيون كوسيلة تعليمية 

 65................................................................................................ليم بالتلفزيون مزايا التع

 66................................................................................ سلبيات البرامج التعليمية التلفزيونية 



iii 
 

 68................................................................................................................ الخالصة

 69...................................................................................................................األسئلة

 71................................................................................................................. المراجع 

 73................................................ الوحدة التعليمية السادسة التلفزيون كوسيلة للتنشئة االجتماعية 

 74................................................................................ التلفزيون كوسيلة للتنشئة االجتماعية

 74........................................................................................................... اآلثار السلبية 

 77............................................................................................ مشاهدة التلفزيون والعنف 

 78............................................................................................ ضوابط مشاهدة التلفزيون 

 80................................................................................................................ الخالصة

 81...................................................................................................................األسئلة

 83................................................................................................................. المراجع 

 84................................................. كونات البرنامج االذاعي والتلفزيونيالوحدة التعليمية السابعة م

 86............................................................................... الجزء األول: مكونات العمل اإلذاعي

 86...................................................................................................... لغة اإلذاعة  -1

 87...................................................................................... يكروفونأوضاع استخدام الم

 93............................................................................................................. الخالصة

 94..................................................... الجزء الثاني: مكونات البرنامج التلفزيوني )لغة التلفزيون(

 94........................................................................................................ لغة التلفزيون 

 99............................................................................................................. الخالصة

 100 .................................................................................................................األسئلة

 104 ............................................................................................................... المراجع 

 106 .......................................................... الثامنة االستديو اإلذاعي والتلفزيوني الوحدة التعليمية 

 108 ........................................................................................................ العمل اإلذاعي

 108 .....................................................................................................االستديو اإلذاعي 

 108 ................................................................................... أقسام االستديو اإلذاعي  -أوال 

 110 ..................................................................... معدات االستديو اإلذاعي المسموع -ثانيا 

 113 ............................................................................................. إعداد االستديو -ثالثا 

 115 ........................................................... أنواع األستوديوهات وفقا للعالج الصوتي  -رابعا 



iv 
 

 116 .................................................. قا للغرض من استخدامهاأنواع األستوديوهات وف -خامسا 

 118 .............................................................................................................. الخالصة

 119 ........................................................................................... االستديو التلفزيوني  -أوال

 119 ............................................................................................الستديو ص اصائخ -ثانيا 

 121 ................................................................................. مكونات االستديو التلفزيوني  -ثالثا 

 121 ....................................................................... غرفة التصوير التلفزيوني )البالتوه(  -1

 123 ................................................................................................. غرفة المراقبة -2

 125 ......................................................................................... أنواع غرف المراقبة -ثالثا 

 127 ............................................................................................. االستديو الوهمي  -رابعا 

 128 ............................................................................................ االستديو مساحة -خامسا

 129 .............................................................................................................. الخالصة

 130 .................................................................................................................األسئلة

 133 ............................................................................................................... المراجع 

 136 ..................................................... الوحدة التعليمية التاسعة فريق العمل اإلذاعي والتلفزيوني

 137 ................................................................................................. فريق العمل اإلذاعي

 141 .............................................................................................................. الخالصة

 142 .............................................................. الجزء الثاني: فريق العمل في البرنامج التلفزيوني 

 142 .............................................................................................. فريق العمل التلفزيوني 

 142 ...................................................................... العاملون في غرفة مراقبة االستديو -أوال

 146 ................................................................. العاملون في غرفة التصوير "البالتوه" -ثانيا 

 149 .............................................................................................................. الخالصة

 150 .................................................................................................................األسئلة

 154 ........................................................................................................ مراجع الفصل 

 155 ........................................................... الوحدة التعليمية العاشرة االنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 

 157 .......................................................... اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني: ماهيته وعناصره  -أوال

 158 .......................................................................................اإلعالميأنواع اإلنتاج  -ثانيا 

 160 ................................................................................................ النتاج اإلذاعيا -ثالثا 

 166 ........................................................................................... اإلنتاج التلفزيوني  -رابعا 



v 
 

 173 .............................................................................................................. الخالصة

 174 .................................................................................................................األسئلة

 178 ........................................................................................................ مراجع الفصل 

 180 ....................................................... الوحدة التعليمية الحادية عشر تكنولوجيا وسائل االتصال

 181 .................................................................. ائل االتصال وعولمة المعلومات تكنولوجيا وس 

 181 ............................................................................................. مفهوم التكنولوجيا  -اوال

 181 ............................................................................ تكنولوجيا االتصال والمعلومات  -ثانيا 

 182 ................................................................. المرتكزات األساسية لتكنولوجيا االتصال  -ثالثا 

 187 ................................................................................ التطور التكنولوجي لإلذاعة -رابعا 

 189 ............................................................................ زيون التطور التكنولوجي للتلف -مساخا

 191 ................................................................................. التلفزيون والبث الفضائي المباشر 

 191 ................................................................................................... التلفزيوني الرقمي

 193 .............................................................................................................. الخالصة

 194 .................................................................................................................األسئلة

 196 ........................................................................................................ مراجع الفصل 

 198 ................................................................. التعليمية الثانية عشر االنترنت والعولمةالوحدة 

 199 ..................................................................................... اإلنترنت كوسيلة اتصال  -أوال

 203 ........................................... الخصائص الفريدة التي تميز اإلنترنت عن الوسائل األخرى -ثانيا 

 204 .......................................................... تأثيرات اإلنترنت على وسائل االتصال التقليدية  -ثالثا 

 204 ................................................................................ وسائل االتصال في عصر العولمة 

 209 .............................................................................................................. الخالصة

 210 .................................................................................................................األسئلة

 212 ........................................................................................................ مراجع الفصل 

 

 

  



 

 

 الوحدة التعميمية األولى
 بداية اإلذاعة المسموعة

 
: األهداف التعميمية

: یھدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بـ
: بداية اإلذاعة المسموعة

اوختراعات التي شكمت مقدمات لظهأر اإلذاعة المسمأعة : أأوً 
اكتشاؼ اإلذاعة المسمأعة :  ااناً 
اوستخدامات األألى لإلذاعة :  ال اً 
اقؿ الصأت الاشري : رااباً 

مساً  صااعة اولكترأانات : خا
ادء اإلذاعة المارمجة : سادساً 
اإلذاعة كخدمة إذاعنة ماتظمة : سااباً 

 

: تأثير تكنولوجيا االتصال عمى اإلذاعة المسموعة
قاأات اإلذاعة عار الفضائنات التمفزنأانة : أأوً 
الرادنأ الرقمي :  ااناً 
الرادنأ الرقمي الفضائي :  ال اً 
أجهزة اوستقااؿ اإلذاعي الحدن ة : رااباً 

 

: المتغيرات األساسية التي تؤثر عمى األنظمة اإلذاعية
األأضاع السناسنة  -1
 األأضاع التبمنمنة -2
األأضاع اوقتصادنة  -3
المغة  -4
التمأنؿ  -5
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نشأة اإلذاعة وتطورها 

لنمنة تعنمكف تبرنؼ اإلذاعة اأاها اواتشار الماظـ أالمقصأد اأاسطة الرادنأ لمأاد إخاارنة أ قافنة أ
. أتجارنة أغنرها مف الارامج لتمتقط في أقت أاحد اأاسطة المستمبنف الماتشرنف في شتى أاحاء البالـ

أاألصؿ المغأي لكممة اإلذاعة نباي اإلشاعة امباى الاشر الباـ أذنأع ما نقاؿ، حتى أف البرب نصفأف 
 .(1)الرجؿ الذي و نكتـ السر اأاه رجؿ مذناع

 

             

  

: بداية اإلذاعة المسموعة

 :نمكف تااأؿ المراحؿ األألى لاشأة اإلذاعة المسمأعة عمى الشكؿ التالي
 

:   والًال 

اعتمدت اإلذاعة المسمأعة عمى عدد مف اواتكارات أاوختراعات 
: البممنة السااقة أمف أهـ هذه اوختراعات

 
 : التمغراف -1

 مشتقة مف المغة النأااانة أهي تتكأف Telegraph  أكممة تمغراؼ 
 أنباي الكتااة، أاستطاع graph أنباي عف ابد أTeleمف مقطبنف 

، لـ نكف مأرس 1837األمرنكي صمأنؿ مأرس اختراع التمغراؼ عاـ 
 عالمًا اؿ كاف رسامًا نبمؿ أستاذًا لألدب أالتصمنـ الفاي في جامبة 
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انأنأرؾ، أقد أاشأ مأرس أرشة في أحد ماااي الجامبة لمقناـ اأشناء عدندة لشغؿ أقته، أكاف مف حنف 
 .آلخر نطمب اصنحة البدند مف أصدقائه البمماء الذنف كااأا نشكأف فنما نفبمه

 أمناؿ أذلؾ 10أفي اهانة األمر تأصؿ مأرس إلى اظاـ لمتمغراؼ أتاح له اقؿ الرسائؿ لمسافة 
. (2)ااستخداـ السمؾ الممفأؼ حأؿ افسه

 

 : الهاتف -2

  قد ذكرت أحد مأاقع اواترات أف مجمس الاأاب األمنركي 
قد قرر اعتاارًا اونطالي مأتنشي مخترع الهاتؼ ألنس األمنركي 
غراهاـ اؿ كما هأ شائع، أتابًا لاص القرار فإف ااطأانأ مأتنشي 
اصب خط اتصاوت ادائنًا انف الطااؽ السفمي لمازله في انأنأرؾ 

أغرفة زأجته في الطااؽ األأؿ، أقد عرض اختراعه هذا عاـ 
 1871 في صحنفة محمنة ااطقة االمغة اونطالنة، أفي عاـ 1860

قدـ طماًا مؤقتًا أمدفأعًا لمحصأؿ عمى اراءة اوختراع لكف اساب 
 أماحت 1874عدـ حنازته عمى الماؿ لتجدندها ااتهت مدتها عاـ 

 إلى غراهاـ اؿ الذي كاف 1876اراءة اختراع الهاتؼ ابد عامنف 
نبمؿ في المختار الذي أضع مأتنشي مبداته، أحاألت السمطات األمرنكنة إلغاء شهادة اوختراع 

 ادأف أف نتحدد مف 1879المماأحة إلى اؿ في قضنة تزأنر لكف القضنة أغمقت مع أفاة مأتنشي عاـ 
 .(3)هأ المخترع الحقنقي لمهاتؼ

 : الكهرباء -3
  في أ ااء عممنة تطأنر التمغراؼ أالتمفأف كاف البمماء مف 
أم اؿ فألتا أآمانر أفارادي أماكسأنؿ أهنرتز نبممأف اشكؿ 
متأاصؿ لفهـ الطانبة األساسنة لمكهرااء، أقد تأصؿ جنمس 

 إلى اظرنات ت ات أجأد الكهرأمغااطنسنة، 1865ماكسأنؿ عاـ 
أأف هذه المأجات نمكف أف تاتقؿ مف خالؿ الهأاء اسرعة 

. (4)الضأء
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 : تجارب اإلرسال من خالل الموجة القصيرة -4
أأكمؿ البالـ هاري هرتز عالـ الطانبة األلمااي أاحاث 

اإلذاعة أقاـ اإجراء تجارب عمى المأجة القصنرة ابد اوعتماد 
عمى أاحاث ماكسأنؿ، أقاـ اإجراء عدد مف التجارب عمى طرؽ 

إاتاج هذه المأجات أاستطاع قناس طألها أسرعتها قناسًا 
صحنحًا، أكاف مف الرأاد الذنف كاف لهـ فضؿ اكتشاؼ المأجة 

 أنرى الك نرأف أف كؿ هذه (5)ـ1888القصنرة أذلؾ عاـ 
المخترعات مف تمغراؼ أهاتؼ أكهرااء كاات مقدمة صحنحة 

التي تقدـ كؿ هذه الخدمات / الرادنأ/لظهأر اإلذاعة المسمأعة 
 .أتحققها اأسهؿ الطرؽ أأقؿ التكالنؼ

 

اكتشاف اإلذاعة المسموعة : ثانياًال 

أنبأد اكتشاؼ اإلذاعة المسمأعة إلى أأاخر 
– التسبناات مف القرف التاسع عشر حنث عرؼ ماركأاي 

أكاف في البشرنف مف عمره الدراسات – اإلنطالي الجاسنة 
التجرنانة لممأجات، أفكر ماركأاي أاه إذا أمكف زنادة مدى 

هذه المأجات ألابد مف مئات األقداـ القمنمة التي تصؿ 
إلنها االأسائؿ البممنة فإف هذه اإلشارات نمكف أف تاتقؿ 
 (6)فنما نمكف أصفه ااأع جدند مف التمغراؼ ادأف أسالؾ

أاشترى ماركأاي جهازًا أادأ تجاراه اإرساؿ إشارات عار 
حدنقته في ضنبة أالده، أاجح في تطأنر الجهاز أتقأنته 
لنصاح قادرًا عمى إرساؿ الرسائؿ لمسافة تصؿ إلى حأالي 
المنؿ، أاستطاع ماركأاي أف نطأر مف هذا الجهاز أنأسع 

مداه، أاهذا فإاه ختـ في الاهانة فصاًل مف تارنخ البمـ 
استغرؽ قراًا مف الزماف لتمانة حاجة المجتمع الاشري 

. (7)لأسنمة اتصاؿ فأرنة عار المسافات الطأنمة
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االستخدامات األولى لإلذاعة : ثالثاًال 

 أاجاحه 1896لفتت البرأض التي قدمها ماركأاي عاـ 
في إرساؿ الرسائؿ وسمكنًا ااتااه المهتمنف اشؤأف الاحرنة، 

 انف 1901أفي الادانة استخدـ اوتصاؿ االرادنأ في ساة 
الفاارات في الشاطئ الشمالي ألنرلادا لمبرفة السفف القادمة، 

أسرعاف ما استخدـ الرادنأ في إرساؿ الرسائؿ لمسفف أهي في 
الاحر حتى تغنر اتجاهها أأ إشارات اوستغا ة في حالة 

 .(8)حدأث كار ة ابندًا عف الشاطئ

 

 مدى أهمنة الرادنأ، حنث ازغ اجـ 1912أقد أكدت الكار ة التي لحقت اسفناة الركاب تنتااؾ ساة 
مهادس شاب ندعى دنفند ساراأؼ في صفأؼ شركة ماركأاي األمرنكنة، حنث ظؿ ساراأؼ أماـ مفاتنح 
تمغرافه في إحدى محطات الرادنأ امدناة انأنأرؾ لنقأـ احؿ شنفرات الرسائؿ القادمة مف مأقع السفناة، 
ألمدة  ال ة أناـ ظؿ نحنط الرأي الباـ اتطأرات الحادث، أابد ذلؾ ااتقؿ مف ماصاه إلى مأاقع أك ر 

. (9)أهمنة في الشركة 
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نقل الصوت البشري : رابعاًال 

 سمع 1906عمؿ عدد مف المخترعنف أالبمماء لتحقنؽ اقؿ الصأت الاشري االالسمكي، أفي عاـ 
الباممأف عمى متف السفف في المحنط األطماطي أأؿ صأت اشري نتحدث إلنهـ فقد أعد رناالد فادف 

جهازًا نسمح اإذاعة إشارات أذلؾ في المحطة التي أقامها في ماساشأستس األمرنكنة، أفي افس الباـ تـ 
اكتشاؼ البدند مف المأاد المبدانة قادرة عمى تمقي إرساؿ الرادنأ، أأمكف صااعة جهاز استقااؿ لمرادنأ 

. (10)رخنص لمغانة، أاأسع أي شخص تقرناًا أف نصابه اأاسط المهارات

 

صناعة االلكترونيات : خامساًال 

أجاء البقد األأؿ مف القرف الجدند االبدند مف التطأرات أاألفكار الجدندة أكاف المخترع دي فأرست قد 
تأصؿ إلى إحداث  أرة في مجاؿ المذناع حنث ااتكرا الصماـ المفرغ أالذي نبد أساس صااعة 

أهذا الصماـ هأ الباصر األساسي في . اولكترأانات عمأمًا أعامؿ هاـ في تقدمها أأطمؽ عمنه أأدنأف
ذاعة أاستقااؿ إشارات المذناع  .(11)مكار الصأت اولكترأاي الذي كاف اأسبه تكانر أا 

 

بدء اإلذاعة المبرمجة : سادساًال 

 قاـ الدكتأر كأاراد المهادس في شركة أستاجهاأس اتشغنؿ محطة مذناع تمنفأف 1920أفي ساة 
لمهأاة مرتاطة ااوختاارات التي كاف نجرنها مصاع تمؾ الشركة، أقد اعتاد كأاراد إذاعة المأسنقى 

المسجمة، أاتائج الماارنات، أأ ارت ارامجه غنر الرسمنة اهتمامًا شدندًا مما دعا الصحافة إلى كتااة 
. (12)تقارنر إخاارنة عاها

 

اإلذاعة كخدمة إذاعية منتظمة : سابعاًال 

ـ حنث 1920 اأفمار 2نؤرخ تارنخ اإلذاعة في الأونات المتحدة كخدمة إذاعنة اعتاارًا مف نأـ 
 في أونة اتسارج اومرنكنة كأأؿ محطة تجارنة تحمؿ ترخنصًا ااإلذاعة اافتتاح KDKAقامت محطة 

ارامجها اإذاعة اتائج ااتخااات الرئاسة األمرنكنة، كما ادأت ااواتظاـ في إذاعة ارامج رناضنة أارامج 
، أكاف الهدؼ هأ تاشنط أتشجنع اوهتماـ االمحطة الجدندة أاالطاع لترأنج مانبات أجهزة (13)إخاارنة
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 كاات شركات تصانع أجهزة اوستقااؿ عاجزة تمامًا عف تمانة 1922، أاحمأؿ عاـ (14)اوستقااؿ أنضاً 
الطماات الأاردة إلنها، أتـ اااء محطات إذاعنة جدندة في أأقات قناسنة، أخالؿ الاصؼ األخنر مف عاـ 

 1922 محطة جدندة أارتفع هذا الرقـ في الاصؼ األأؿ مف عاـ 32 صدرت ترخنصات إلاشاء 1921
 محطة أااطمقت اإلذاعة المسمأعة كأسنمة إعالـ جماهنرنة رغـ أجأد البدند مف 254إلى 

. (16)، حتى أصاحت مف أقأى أجهزة اقؿ الرسالة اإلعالمنة في جمنع أاحاء البالـ(15)المشكالت

 

: تأثير تكنولوجيا االتصال عمى اإلذاعة المسموعة

 (17):نمكف رصد اابكاسات تطأرات تكاألأجنا اوتصاؿ عمى اإلذاعة المسمأعة في الجأااب التالنة

قنوات اإلذاعة عبر الفضائيات التمفزيونية :  والًال 

سبت البدند مف الدأؿ في الأقت الراهف إلى اوستفادة مف القاأات الصأتنة المأجأدة في القاأات 
القمرنة لماث الفضائي عار األقمار الصااعنة في اث خدمات إذاعنة نمكف اوستماع إلنها عار جهاز 

اوستقااؿ التمفزنأاي أساعد ذلؾ إلى حد كانر عمى تحسنف مأقؼ الرادنأ في ظؿ التطأرات التكاألأجنة 
 .الهائمة التي شهدتها أسائؿ اوتصاؿ اشكؿ عاـ، أالتمفزنأف اشكؿ خاص

 

الراديو الرقمي : ثانياًال 

 (18):أنتنح اظاـ الاث الرقمي في اإلذاعة المزانا التالنة

تحسنف ظرأؼ استخداـ المأاد اإلذاعنة شدندة الجأدة في الماازؿ أالسنارات أالمااطؽ الاائنة  -1

إتاحة خدمات إذاعنة ك نرة مف خالؿ قدرة القاأات القمرنة عمى حمؿ عدد كانر مف القاأات  -2
 اإلذاعنة مما نتنح لمجمهأر اختنار ما نااساه مف ادائؿ عدندة

 .الأصأؿ إلى مااطؽ جغرافنة شاسبة م ؿ المااطؽ الاائنة المحرأمة مف اإلذاعة األرضنة -3

التجدند أاواتكار في إتاحة خدمات إذاعنة جدندة، أتأظنؼ تكاألأجنا اوتصاؿ لخدمة  -4
 .متطماات الجماهنر
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الراديو الرقمي الفضائي : ثالثاًال 

 (19):أمف أهداؼ الرادنأ الفضائي

 .تقدنـ األخاار أالمبمأمات إلى الجماهنر التي تفتقر إلنها -1

 .استخدامه في التأعنة الصحنة -2

تخصنص قاأات إذاعنة خاصة لإلغا ة أقت الكأارث، أارامج لتامنة المرأة أالطفؿ أاوهتماـ  -3
 .االانئة أالتدرنب المهاي أغنرها

نتنح استماع الجمهأر إلى مئات القاأات اإلذاعنة المحمنة أاإلقمنمنة أالدألنة أكذلؾ اشتراكه في  -4
 .القاأات اإلذاعنة المشفرة

 

 جهزة االستقبال اإلذاعي الحديثة : رابعاًال 

تتسـ هذه األجهزة اسهألة اوستخداـ، حنث نحدد المستمع الرقـ الخاص االمحطة التي نرغب اوستماع 
إلنها، كما تتمنز اصغر الحجـ أسهألة الحمؿ أالتاقؿ إضافة إلى إمكاانة الضاط األتأماتنكي عمى التردد 

. المطمأب

 

: المتغيرات األساسية التي تؤثر عمى األنظمة اإلذاعية

 (20):مف أهـ المتغنرات التي تؤ ر عمى الاظاـ اإلذاعي ألي دألة

األوضاع السياسية  .1

حنث تتأ ر الخدمات اإلذاعنة ااألأضاع السناسنة في المجتمع، أهذه اوعتاارات تحدد مدى مركزنة 
. أأ ومركزنة الاظـ اإلذاعنة
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 األوضاع التعميمية .2

. حنث نؤ ر مستأى التبمنـ في أي دألة عمى اظامها اإلذاعي أاحتناجاتها االاساة لمارامج

 

األوضاع االقتصادية  .3

تؤ ر األأضاع اوقتصادنة تأ نرًا كانرًا عمى اإلذاعة، فالدأؿ الغانة تستطنع أف تصاع أجهزة إرساؿ 
. أاستقااؿ، أالدأؿ األك ر  راء تستطنع أف تذنع ساعات إرساؿ أطأؿ أتقدنـ ارامج أفضؿ

 

المغة  .4

تبدد المغات قد نشكؿ عائقًا أماـ اإلذاعة، أأغمب الدأؿ الاامنة اها جهات لغأنة عدندة األمر الذي 
. نجبؿ تمؾ الدأؿ تضطر إلى استخداـ عدد كانر مف المغات الأطانة أأ فرض لغة أاحدة أأ لغتنف فقط

 

التمويل  .5

نؤ ر التمأنؿ عمى طانبة الاظاـ اإلذاعي، فاألاظمة التي تبتمد أساسًا عمى اإلعالف تحاأؿ أف 
تصؿ إلى عدد كانر مف المتمقنف لهذا تتاافس المحطات التجارنة في جذب المستمبنف في المااطؽ التي 
نتمركز فنها السكاف، أما في الدأؿ التي تخضع اإلذاعة فنها إلشراؼ الدألة فإف اإلذاعة تمأؿ مف رسأـ 

. الرخص التي ندفبها حائزأ أجهزة اوستقااؿ
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 خالصة
 

تبرفاا في هذا الفصؿ عمى الادانات األألى لإلذاعة المسمأعة، أاوختراعات التي شكمت مقدمات لظهأر 
. اإلذاعة المسمأعة كالتمغراؼ أالهاتؼ أالكهرااء، أصأو وكتشاؼ اإلذاعة المسمأعة

كما تطرقاا لالستخدامات األألى لإلذاعة، أآلنة اقؿ الصأت الاشري، أادء اإلذاعة المارمجة، إضافة إلى 
التبرنؼ اتأ نر تكاألأجنا اوتصاؿ عمى اإلذاعة المسمأعة، أقاأاتها عار الفضائنات التمفزنأانة، الرادنأ 

. الرقمي أالرادنأ الرقمي الفضائي أغنرها مف أجهزة اوستقااؿ اإلذاعي الحدن ة
أفي الجزء األخنر تااألاا المتغنرات األساسنة التي تؤ ر عمى األاظمة اإلذاعنة، أماها األأضاع 

. السناسنة، األأضاع التبمنمنة، األأضاع اوقتصادنة، المغة، أالتمأنؿ
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 األسئمة

 

 :اخترع التمغراف األمريكي صمويل مورس اختراع التمغراف عام -1
 
A. 1830 
B. 1837 
C. 1840 
D. 1847 

 bاإلجابة الصحيحة 

: من االختراعات التي شكمت مقدمات لظهور اإلذاعة المسموعة -2
A. الهاتؼ 
B. التراازستأر 
C. الصحنفة 
D. كؿ اإلجااات صحنحة 

 aاإلجابة الصحيحة 

 : يؤرخ تاريخ اإلذاعة في الواليات المتحدة كخدمة إذاعية اعتباراًال من يوم -3
A.  ـ1915اأفمار عاـ 
B.  ـ1920اأفمار 
C.  ـ1925اأفمار عاـ 
D.  ـ1930اأفمار عاـ 

 aاإلجابة الصحيحة 
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: يتيح نظام البث الرقمي في اإلذاعة المزايا التالية- 4

A.  تحسنف ظرأؼ استخداـ المأاد اإلذاعنة في الماازؿ أالسنارات أالمااطؽ الاائنة
B.  إتاحة خدمات إذاعنة ك نرة 
C.  الأصأؿ إلى مااطؽ جغرافنة شاسبة
D. كؿ اإلجااات صحنحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

: من  هم المتغيرات التي تؤثر عمى النظام اإلذاعي ألي دولة-5

A. السناسنة 
B. اوقتصادنة 
C. التمأنؿ 
D. كؿ اإلجااات صحنحة 

 dاإلجابة الصحيحة 
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  نيةالثاالتعميمية الوحدة 

 أنواع اإلذاعات

 
  األهداف التعميمية

: يهدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بـ

 :اإلذاعة المحمية

 مفيوم اإلذاعة المحمية 
  دور اإلذاعات المحمية
  نوادي االستماع
  الحاجة إلى اإلذاعة المحمية
 قواعد عامة لمجذب اإلذاعي 
 وظائف اإلذاعة المحمية 

 
مميزات اإلذاعة  -
 سمبيات اإلذاعة -
 اإلذاعة اإلقميمية -
 اإلذاعة المركزية       -
 اإلذاعات الموجية      -

 
 استخدامات اإلذاعات الموجية 
 تمويل اإلذاعات األجنبية 
 أشكال اإلذاعة الموجية 
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 :أنواع اإلذاعات

 :اإلذاعة المحمية

قبل الحديث عن اإلذاعة المحمية ينبغي توضيح ما المقصود بالمجتمع المحمي، إن المجتمع المحمي 
عبارة عن مجتمع محدود العدد فوق أرض محدودة المساحة، يؤدي معظم أفراده نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا 
محددًا وقد يكون النشاط الرئيسي الذي يمارسو أفراد المجتمع نشاطًا زراعيًا فيكون المجتمع زراعيًا، وقد 

يكون النشاط الرئيسي تجاريًا فيصبح المجتمع تجاريًا، وقد يكون النشاط حرفيًا مثل صيد األسماك فينسب 
 (1).المجتمع إلى الحرفة التي يمارسيا معظم أفراد ىذا المجتمع كحرفة رئيسية

 

 :مفهوم اإلذاعة المحمية

ذا انتقمنا إلى مفيوم اإلذاعة المحمية طبقًا لمفيوم المجتمع المحمي فإننا نجد أن اإلذاعة المحمية جياز  وا 
إعالمي يخدم مجتمعًا محميًا، بمعنى أن اإلذاعة المحمية تبث برامجيا مخاطبة مجتمعًا خاصًا محدود 

 .العدد يعيش فوق أرض محدودة المساحة

اإلذاعة المحمية تمبي االحتياجات التي ال تستطيع اإلذاعة المركزية أن تمبييا بالنسبة لممجتمع المحمي 
ن كان واجبيا عمومًا ىو اإلعالم والتثقيف والترفيو، فإن عمييا التزامًا خاصًا  ن كل إذاعة محمية وا  وا 

 (2).يربطيا بنوعية الحياة في مجتمعيا المحمي

 

: دور اإلذاعات المحمية

وقد ساعد انتشار الديمقراطية، والتعددية والتخمي عن القوانين المتيالكة 
في كثير من الدول النامية باإلضافة إلى انخفاض تكمفة أجيزة اإلرسال 

اإلذاعي المحمي عمى زيادة عدد المحطات اإلذاعية التي تخدم 
وحدىا أقام األفراد والجمعيات " مالي"المجتمعات المحمية، ففي 

والمجتمعات المحمية والمؤسسات التجارية والدينية والسياسية أكثر من 
 محطة إذاعية، وتتناول ىذه المحطات قضايا الحياة اليومية التي 75

 تشغل المستمعين، كما أنيا تعمل عمى الترويج لمتنمية المحمية وتعد 
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مشاركة أبناء المجتمعات المحمية أمرًا أساسيًا لنجاح استخدام اإلذاعة في المجتمعات الريفية، إذ يكون 
لمبرامج اإلذاعية أقوى تأثير عندما يشارك المستمعون في إنتاجيا، وتستخدم فييا المغات المحمية، وتراعى 

التقاليد الثقافية، والبرامج الناجحة ىي التي تتضمن مشاركة شعبية حية وطرح األسئمة واإلجابة عمييا 
 (3).والحوار بين أبناء القرى

 

: نوادي االستماع

أن فكرة التجمعات التي تقوم عمى أساس إجراء حوار وتنفيذ مشروعات من  (1972ايجناسي )يذكر 
خالل االستماع إلى اإلذاعة ليست فكرة جديدة، فقد تكونت بعد الحرب العالمية األخيرة في كثير من 
البالد األوربية جماعات كانت ميمتيا االستماع إلى برامج اإلذاعة، كما تكونت جماعات مماثمة في 

لى إيجاد نوادي االستماع نبع في  الواليات المتحدة األمريكية ولكن الدافع إلى إقامة مثل ىذه الجماعات وا 
الواقع من تجربة مثيرة ظمت تمارس في كندا لمدة أكثر من خمسة وعشرين عامًا، فقد افتتح في عام 

 النادي الوطني الريفي بكندا، وجاء افتتاحو نتيجة لجيود مشتركة من جانب الجمعية الكندية لتعميم 1941
-1949الكبار واتحاد الزراعيين بكندا وىيئة اإلذاعة الكندية، وانضمت إليو في فترة ذروتو فيما بين عام 

 30000 جماعة منتشرة في جميع أرجاء البالد وتضم نحو 1600 جماعات يصل عددىا إلى 1950
 (4).مشترك

: في بريطانيا

 ثمان محطات أصبحت عشرين 1969أما في المممكة المتحدة فقد بمغ عدد المحطات المحمية في عام 
 ثم تضاعف عدد تمك المحطات سواء ما كان منيا تابعًا لييئة اإلذاعة البريطانية أو 1973محطة سنة 

اإلذاعة المستقمة بينما تتنافس المدن في أوربا الغربية عمى إنشاء محطات اإلذاعة المحمية في ألمانيا 
الغربية والسويد والنرويج وفرنسا وبمجيكا وغيرىا وقد بمغ عدد محطات اإلذاعة المحمية في األخيرة ما يزيد 

 محطة إذاعة محمية بينما بمغ عدد محطات اإلذاعة المحمية في إيطاليا عددًا يفوق كل معقول 250عمى 
 (5).إذ يزيد العدد عمى أربعة آالف محطة إذاعية

: في الهند

ويمثل مشروع بونا بوالية بومباي باليند تجربة أولية الستخدام اإلذاعة السمعية في برامج موجية لخدمة 
 بالتعاون مع منظمة اليونسكو وحكومة اليند، وال يختمف 1956الريف اليندي، فمقد قام المشروع عام 

ن كان قد أطمق عميو اسم نادي االستماع الريفي  .مشروع بونا عن فكرة النادي الريفي بكندا وا 
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: تطور نوادي االستماع الريفية

نوادي االستماع الريفية فيذكر أنيا قاعدة استماع " ايجناسي"يصف 
جماعية يوجد فييا سكان القرية في وقت معين، ومن ثم يستمعون 
إلى برنامج سبق إعداده خصيصًا، ويجري بثو من محطة اإلذاعة 
المحمية ويالئم حاجاتيم الزراعية الوقتية، تتضمن مادة البرنامج 

جراء مقابالت مع بعض المتخصصين  اإلجابة عن استفساراتيم وا 
 دقيقة، ويذكر 45-30أو الفالحين، ومدة البرنامج تتراوح بين 

ولبرشرام الذي أمضى نحو عشر سنوات يتابع تطور نوادي 
االستماع الريفية باليند بأنيا تعمل عمى مناقشة المشكالت 

 (6).الزراعية وبرامج التنمية في الريف اليندي

 

: الحاجة إلى اإلذاعة المحمية

ويرى البعض أنو ال يكفي أن نقول أن اإلذاعات المحمية لغة العصر لمجرد االتجاه نحو نشر اإلذاعات 
المحمية، بل أن طبيعة العصر ىي التي فرضت ىذا االتجاه فإذا كانت العشرينات من القرن الماضي قد 

 إال 1939شيدت معجزة الراديو واإلرسال اإلذاعي المنتظم وما إن بدأت الحرب العالمية الثانية سنة 
ذا كانت سنوات ما بعد الحرب قد شيدت  وكانت محطات الراديو قد انتشرت في كافة أنحاء العالم، وا 

معجزة التمفزيون، فقد برزت عوامل جديدة أكدت ضرورة وجود اإلذاعات المحمية، فإزاء تعقد المصالح بين 
الفئات االجتماعية المختمفة، وتشابك تمك المصالح وما تأكد من أىمية تماسك كل مجتمع وحرص كل 
فرد عمى استقاللية مجتمعة والدفاع عن مصالحو ومصالح ىذا المجتمع في إطار وحدة الوطن ووجود 

 (7).حكومة مركزية

ىذا وقد وجدت الدراسات أن محطة اإلذاعة قد حققت تغييرًا حقيقيًا في حياة القرويات اليومية، فقد 
من حيث اختيار أفضل أصناف البذور، )شجعت عمى تغيير طرق الزراعة وتحسين مستواىا التكنولوجي 

، كذلك حققت اإلذاعة تغيرًا في المواقف، فقد (وتجييز بذور القطن ومراعاة مواعيد الزراعة السميمة
ضعفت النـزعة الفردية وسادت بداًل منيا روح الجماعة، واتسع نطاق التحسينات المنزلية نتيجة لمبرامج 
التي كانت تذاع حول ىذا الموضوع، كذلك ساعدت محطة اإلذاعة أولئك الذين كانوا يحرصون عمى 
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وعمومًا كان لإلذاعة . اإللمام بطرق تنقية المياه ومعالجتيا، وزادت من اإلقبال عمى برامج محو األمية
 (8).دورًا كبيرًا في زيادة الوعي في الريف

 

 (9):قواعد عامة لمجذب اإلذاعي

نحن نحل .. نحن نصغي إليك.. نحن في خدمتك.. ليكن الشعار السائد في اإلذاعة المحمية-1
 .ثق بنا دائماً .. نحن نسمعك ما تفضل سماعو.. مشاكمك

تناول قضايا تثير االىتمام سواء تمك التي يقوم بمناقشتيا مقدم البرنامج أو يقدميا أحد المستمعين في -2
رسالة أو مكالمة تميفونية أو باالتصال الشخصي، وقد تفرض القضية نفسيا أو تنشرىا الصحف اإلقميمية 

 .أو القومية أو الحزبية خاصة تمك التي ليا أثرىا عمى تحسين األوضاع المعيشية لممواطنين

 .الحرص عمى سماع رأي المستمع وتمبية احتياجاتو والعمل عمى إقناعو إذا تعذر تنفيذ ما يطمب-3

 .المتابعة المستمرة ألحداث المجتمع المحمي-4

احترام عقمية المستمع المحمي وعدم التعالي عميو باستعراض المعمومات أو المغاالة في النصح -5
 .واإلرشاد

فإن .. أو الصحف.. ال يجوز تعديل موعد برنامج دون إخطار المستمعين باإلعالن عن ذلك باإلذاعة-6
مستمع اإلذاعة المحمية أكثر حساسية لمثل ىذه األمور من مستمعي اإلذاعات األخرى وىو سريع 

 .بل ىي إذاعتو الخاصة.. الغضب واالنفعال وشديد العتاب ألنو يعتبر اإلذاعة المحمية جزءًا منو

توثيق العالقة بين اإلذاعة والعاممين بيا وبين جماىير المستمعين وخمق جو من األلفة ويبرز ذلك من -7
خالل أسموب أداء المذيع والموضوع الذي يختاره خاصة ما يقدم في صورة الحديث المباشر الذي ينبغي 

. لو أن يخاطب العقل والعاطفة معًا مع االعتماد عمى تقديم الحقيقة وحدىا

 

 :وظائف اإلذاعة المحمية

 (10):ويمكن تناول الجوانب التي يمكن أن تقوم بيا اإلذاعة المحمية وفقًا لمتحديد التالي
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 ويأتي في مقدمة اإلذاعة ودورها في تنمية المجتمع المحمي في إطار المدخل االقتصادي،: أوالًال 
 :المشكالت

 .ندرة رأس المال وقمة الدخل-1

 .ضعف اإلنتاج وزيادة االستيالك-2

 .تزايد معدالت البطالة وفرص العمل المحدودة-3

تفتيت الرقعة الزراعية وتضاؤل المساحات المنزرعة -4
 .من األرض

قمة االىتمام بنشر الصناعات الريفية والمنزلية وتركيز -5
. النشاط في القطاع الزراعي

 

 :اإلذاعة ودورها في تنمية المجتمع المحمي في إطار المدخل السياسي: ثانياًال 

فوسائل اإلعالم وفي مقدمتيا اإلذاعة تعتبر قنوات قومية ىامة بإمكانيا القيام بدور فعال في التنشئة 
السياسية لألفراد كما تستطيع خمق االىتمامات الواعية لدييم بما فييا المشاركة في صنع القرارات 

السياسية، وقد أثبتت التجارب اإلذاعية قدرة برامج اإلذاعة عمى استمالة الجماىير الريفية وقوتيا المؤثرة 
: في توجيو ىذه الجماىير وتعديل سموكيا وذلك عمى النحو التالي

 :فيما يتعمق بالتنشئة السياسية-1

يمكن توظيف برامج إذاعية من خالل ما تعالجو من موضوعات وأفكار وقضايا متنوعة في تزويد أبناء 
 الريف بالمعمومات واألحداث 

 .السياسية وتعريفيم بتاريخ مجتمعاتيم
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تستطيع البرامج اإلذاعية من خالل معالجات مقصودة لمعديد من الموضوعات واألفكار المساىمة في 
حفز اىتمامات أبناء الريف ليذه المشاركة السياسية من خالل ما يمكن أن تقدمو من مفاىيم تستيدف 

 .العمل عمى تطوير الروح القومية لدييم

 

 :اإلذاعة المحمية ودورها في تنمية المجتمع المحمي في إطار المدخل االجتماعي والثقافي: ثالثاًال 

تبدو المشكالت االجتماعية والثقافية بصورة جمية في الدول النامية أكثر من غيرىا من الدول األخرى 
 .ويمكن تناول قضيتين ىامتين ىما المشكمة السكانية، واألمية

 :مشكمة التزايد السكاني السريع-1

وترتكز السياسة اإلعالمية لإلذاعة عمى مخاطبة أبناء المجتمع الريفي وتحميميا المفاىيم السميمة الخاصة 
بالمشكالت السكانية وأبعادىا المختمفة فضاًل عن تطويع موضوعاتيا بما يمكنيا من القيام بدورىا في 

 :توجيو حمالت تنظيم األسرة ويمكن القيام بذلك عن طريق

 .توجيو ىذه التوعية بأسموب عممي يتجنب اإلشارة المباشرة إلى تنظيم األسرة-  أ

التركيز عمى لفت األنظار لضرورة وجود فترات فاصمة بين إنجاب طفل وآخر بداًل من الدعوة -  ب
 .إلى اليدف النيائي لتنظيم األسرة

مالءمة مضمون الرسالة اإلذاعية لمشاعر المستمعين وحماستيم وخاصة عند التوجو بالحديث -  ج
 .عن وسائل منع الحمل

إدخال جانب الدين، أن شخصية رجل الدين كعنصر أساسي في جميع المعالجات الدرامية التي -  د
 .تستيدف تحقيق التوعية األسرية

تعد الدراما من أنجح أشكال البرامج اإلذاعية الموجية لمفالحين حيث يحصمون عمى المعمومات -  ه
 .بسيولة كبيرة

اعتماد البرامج اإلذاعية عمى الحوار، وتقديم المواقف الكوميدية وأيضًا الدرامية بداًل من المجوء -  و
 .إلى الحديث المباشر

 

 :فيما يتعمق بتوسيع دائرة المشاركة السياسية-2
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 :اإلذاعة ودورها في محو األمية-2

تعتبر األمية بكل مفاىيميا المختمفة عقبة كبيرة أمام مسيرات الشعوب نحو البناء والتقدم واالزدىار، إذ 
ينتشر في ظميا كابوس الجيل والفقر والمرض، وال يقف أثر األمية السمبي عند عدم قدرة الفرد عمى 

القراءة والكتابة، بل يمتد ليشمل عزلو التام عن األحداث من حولو وعن تحقيق حياة أكثر إنتاجية لو ولمن 
حولو، عمى أن األمية تمثل في جميع الحاالت إىدارًا مريعًا لطاقات بشرية ولثروات طبيعية كان يجب أن 

 (11).توظف لتحقيق الرفاىية لممجتمع

 

: مميزات اإلذاعة

 (12):وقد توفر لمراديو من اإلمكانات والخصائص الكثير لمقيام بتحقيق نتائج طيبة في محو األمية

الوفرة وسعة االنتشار حيث أصبحت أجيزة - 1
االستقبال في متناول الجميع وخاصة بعد اختراع 

 .الترانزستور

يعتبر الراديو أداة اتصال أو تفاىم ذات اتجاه - 2
 .واحد تنقل الحديث من المرسل إلى المستقبل

يمكن أن يشارك في تعمم طرق النطق الصحيحة - 3
واكتساب العادات وآداب الحديث وتذوق األدب والموسيقى 

 .وتنمية المفاىيم

ينقل الصورة الصوتية لألحداث في أي مكان فور - 4
 .وقوعيا ومن ثم ربط المتعممين باألحداث اليامة
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 :سمبيات اإلذاعة

بالرغم من تمك المميزات كوسيمة اتصال فممراديو 
 :نواحي قصور منها

اعتماده عمى حاسة السمع فقط وىذا بطبيعة - 1
 .الحال لو تأثيره عمى عممية التعمم

اعتماده عمى االتصال من جانب واحد ال - 2
يمكن الدارسين من المناقشة أو توجيو األسئمة أو 
 .االستفسار من النقاط الغامضة أو غير المفيومة

ال يستطيع الدارس إيقاف اإلرسال اإلذاعي - 3
 .لفترة من الوقت لمتعميق عمى بعض الحقائق

 .صعوبة إذاعة البرامج التعميمية في أوقات تناسب جميع الدارسين- 4

 

 :اإلذاعة اإلقميمية

وىنا تكون الخدمة اإلذاعية موجية إلى عدة مناطق داخل الدولة وىنالك نوع من التجانس بين تمك 
.  (13)المناطق من حيث الجانب الثقافي واالجتماعي والعادات والتقاليد والمغة

ففي المممكة المتحدة نجد ست إذاعات إقميمية طبقًا لمتقسيم اإلداري لمدولة ذاتيا وما بين ىذه األقاليم من 
ذاعة  حواجز جغرافية وعرقية وغيرىا، فيناك إذاعة إقميمية في كل من اسكتمندة وويمز وايرلندة الشمالية، وا 

في كل من شمال ووسط وغرب انجمترا وكل منيا تخدم األقاليم الذي تتبعو، وىذا ما نجده في االتحاد 
السوفيتي الذي يجمع بين جميوريات متعددة تعيش في كل جميورية قومية مستقمة ومثمما ىو الحال في 
يوغسالفيا واليند وغيرىا، واإلذاعة اإلقميمية تبث برامجيا من عاصمة اإلقميم وتقدم خدمات وبرامج تيم 
أبناء اإلقميم وبمغتو أو ليجة أبنائو كما يغطي إرساليا اإلقميم بأسره وفي نفس الوقت نجد بالضرورة في 
كل إقميم مجتمعات محمية متناسقة تجمعيا المصالح االستيطانية ويمكن أن تنشأ بيا إذاعات محمية 

 .(14)صغيرة
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 :اإلذاعة المركزية

تبث اإلذاعة المركزية برامجيا من عاصمة الدولة وتكون البرامج موجية إلى كل أنحاء الدولة، وغالبًا 
. تكون ىذه اإلذاعات ناطقة باسم دول معينة، حيث توجو برامجيا إلى كامل فئات الشعب داخل الدولة

وتخاطب اإلذاعة المركزية أبناء الوطن جميعًا فيي الوسيمة القومية المعترف بيا لالتصال وىي تقدم ما 
ييم غالبية المواطنين وتيتم في برامجيا بالكميات دون التفصيالت حيث أنيا تخاطب مستمعين معينين 
تختمف اىتماماتيم ووظائفيم وثقافاتيم وتقاليدىم وىي تجعل االىتمامات المشتركة لكل ىؤالء ىاديًا بيا 
في كل ما تقدمو من برامج وحتى من خالل مخاطبتيا لنوعيات محددة من المواطنين فيكون ذلك عن 

طريق التعميم دون التخصيص، فإذا كان البرنامج يخاطب المزارعين ويتحدث عن زراعة األرز فإنو يقدم 
 .(15)المضمون كمعمومات عامة بعيدًا عن التخصص الدقيق

 

 :اإلذاعات الموجهة

حينما بدأ الرأي العام الدولي يظير عمى سطح السياسة الدولية ويؤثر في األحداث الدولية، أدركت الدول 
أىمية مخاطبة ىذا الرأي وكسبو إلى جانب قضاياىا حتى يتبنى آراءىا ويؤيد وجية نظرىا، وكانت 

 .(16)اإلذاعة أسرع وأنجح الوسائل التي استطاعت الدول استخداميا لمخاطبة شعوب الدول األخرى

ويقصد باإلذاعة الدولية تمك التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى شعوب دول أخرى ويتعين ىنا أن 
تكون موجية لمغير وليست لمجميور المحمي ويطمق في بعض الدول العربية عمى اإلذاعة الدولية 

 .(17)(اإلذاعة الموجية)

  

 (18):استخدامات اإلذاعات الموجهة

منذ اختراعيا، لم تتوقف اإلذاعة عن القيام بدور في العالقات الدولية، في أوقات السمم كما في أوقات 
 .الحرب
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اإلذاعة تربط ما بين الدول والقارات، وتشكل عاماًل سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، ومن خالليا يمر أول 
ويمارس الراديو سمطة ىامة، سمطة عالمية، إذا أخذنا في االعتبار أن . إشعاع لمقيم الثقافية وااليديولوجية
 .إشعاعو يصل إلى أطراف األرض

 :اإلذاعة في األوقات الحرجة-ب

، ففي أثناء ىذا الصراع 1918 إلى عام 1914يؤرخ ألول برامج موجية لمخارج بفترة الحرب من عام 
 بادرت ألمانيا ببث نشرات 1915ظير ما يمكن أن نعتبره اإلرىاصات األولى لإلذاعة الدولية، ففي سنة 

إخبارية يومية خاصة بالعمميات الحربية من خالل البرق الالسمكي، وكان يقوم بصياغة ىذه األخبار 
وىم أيضًا - العديد من الصحف في أوربا وفي غيرىا من القارات، ولقد استعان القائمون بالثورة في روسيا

استعانوا بيذه التقنية لمعرض سياستيم ولممارسة الضغط عمى األلمان - أول من استخدم اإلذاعة الدولية
 .1918في أثناء المفاوضات الخاصة باتفاقية سنة 

  

 (19):تمويل اإلذاعات األجنبية

وحيث أنو ال يمكن الحصول عمى أموال من المستمعين خارج الحدود، تتحمل الدولة التي تقوم باإلرسال 
تكاليف اإلذاعة الموجية لمجماىير في الخارج، وحتى الدول التي تتولى المشروعات الخاصة مسؤوليات 
اإلذاعة في الداخل، تعطى نفقات اإلذاعات الخارجية من االعتمادات المستمدة من الخزانة العامة، وفي 

الدول التي يتم فييا تمويل اإلذاعة من رسوم الرخص، تمول اإلذاعة الخارجية بطرق عديدة، فبعض 
الدول إما تمول اإلذاعة من األموال العامة أو تموليا من جزء من حصيمة رسوم الرخص وال تنفذ 

اإلذاعات الموجية بالراديو بشكل عفوي أو بدون إعداد، فيي عممية مكمفة تأخذىا كل دولة مأخذًا جديًا، 
مكانياتيا المادية وليذا تستطيع أن ترسل عددًا  ولكل دولة عدد من المحطات اإلذاعية تالئم احتياجاتيا وا 
محدودًا من البرامج أو عددًا محدودًا من ساعات اإلرسال، ونتيجة لذلك فإن أول شيء يجب أن تأخذه 

كل دولة في االعتبار ىو الدول المستيدفة التي ستوجو إلييا إذاعاتيا والمغات التي يجب أن تبث بيا تمك 
اإلذاعات، وتوجو اإلذاعة أساسًا لمفرد بمغتو وتستميل بشكل مباشر والءه المغوي واىتماماتو الدينية 

 .والثقافية والتاريخية

 

 

 :اإلذاعة في أوقات السمم-أ
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 (20):أشكال اإلذاعة الموجهة

اإلذاعة الدولية المباشرة باستخدام ترددات عالية، أي عمى الموجة القصيرة، وىذا ال يمنع من استخدام  -1
الموجة المتوسطة في اإلذاعة الدولية، وكذا استخدام الموجة القصيرة في اإلذاعة المحمية، فالدول 

المتجاورة مثل سويسرا وفرنسا يستقبل مواطنوىا اإلذاعة المرسمة عمى الموجة المتوسطة من جيرانيم 
ويستمعون إلييا إذا كانت بمغتيم مثل مستمعي فرنسا الذين يستمعون إلى البرامج السويسرية بالمغة 

 .الفرنسية
بث برامج من دولة إلى دولة أخرى سمكيًا أو السمكيًا من نقطة إلى نقطة لتعاد إذاعتيا من خالل  -2

محطات تستخدم الموجة المتوسطة، عممًا بأن المحطة التي تقدم البرامج قد تكون أو ال تكون تابعة 
لممحطة التي تقوم بالبث، ومثال ذلك إعادة بث برامج ىيئة اإلذاعة البريطانية إلى المنطقة العربية 

 .من محطة إرسال في قبرص
استيراد البرامج المسجمة لكي تعيد المحطات المختمفة استخداميا مثل برامج تعميم المغات في معظم  -3

 .اإلذاعات الدولية اليامة
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 الخالصة

 

تناول ىذا الفصل كال من مفيوم اإلذاعة المحمية ودورىا، باإلضافة إلى نوادي االستماع وتطورىا، وظيور 

. الحاجة إلى اإلذاعة المحمية وقواعد الجذب اإلذاعي

اإلذاعة اإلقميمية، المركزية، واإلذاعات : كما تطرقنا إلى مميزات اإلذاعة وسمبياتيا، وأنواع اإلذاعات
الموجية واستخداماتيا، باإلضافة إلى التعرف عمى جيات تمويل اإلذاعات األجنبية، وأشكال اإلذاعة 

. الموجية
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 األسئمة

 

: من العوامل التي ساهمت في زيادة عدد المحطات اإلذاعية المحمية -1
A. انتشار االحتكارات. 
B. انخفاض تكمفة أجيزة اإلرسال اإلذاعي المحمي. 
C. اختراع الترانزستور. 
D. كل اإلجابات صحيحة. 

 bاإلجابة الصحيحة 

 :المقصود بـاإلذاعة المركزية -2
A.  اإلذاعة التي تبث برامجيا من خارج الدولة
B.  اإلذاعة التي تبث برامجيا من مدن ىامة
C.   اإلذاعة المركزية برامجيا من عاصمة الدولة
D. كل اإلجابات خاطئة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 :من سمبيات اإلذاعة -3
A. ،اعتماده عمى حاسة السمع فقط. 
B. اعتماده عمى االتصال من جانب واحد. 
C. نصعوبة إذاعة البرامج التعميمية في أوقات تناسب جميع الدارسي. 
D. كل اإلجابات صحيحة. 

 dاإلجابة الصحيحة 

 :يؤرخ ألول برامج موجهة لمخارج بفترة الحرب من عام -4
A. 1900  1910إلى عام. 
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B. 1911  1914إلى عام. 
C. 1914 1918 إلى عام. 
D. 19191924  إلى عام. 

 cاإلجابة الصحيحة 

: من أشكال اإلذاعة الموجهة -5
A. اإلذاعة الدولية المباشرة. 
B. بث برامج من دولة إلى دولة. 
C. استيراد المواد المسجمة. 
D.  كل اإلجابات صحيحة

 dاإلجابة الصحيحة 
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  لثةالثاالتعميمية الوحدة 

 قدرتها اإلقناعية... طبيعة الوسيمة سماتها: اإلذاعـة

 

  األهداف التعميمية

 يهدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بـك

: سمات اإلذاعة وخصائصها

التغطية الجغرافية الأاسعة لإلرساؿ اإلذاعي : أأوً 

اإلذاعة المسمأعة في خدمة العممية التعميمية :  ااياً 

 السرعة أالفأرية في اقؿ األخبار:  ال اً 

 اإلذاعة كأسيمة إعالاية هامة: رابعاً 

 :الخصائص الحسية لإلذاعة

 عالقة اإلذاعة بالمستمع -1

 تامية ممكة الخياؿ عاد المستمع -2

 استخداـ اإلذاعة المسمأعة لممأسيقى أالمؤ رات الصأتية -3

 تأاجد اإلذاعة مع الجمهأر -4
 أهـ القدرات اإلقااعية لإلذاعة -5
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: مقدمة

تم ؿ اإلذاعة أحد األدأات األساسية في عممية التامية اوجتماعية في العصر الحديث، أتمتاز 
بمخاطبتها لحاسة السمع أهذا الطابع الصأتي لإلذاعة هأ الذي عمؿ عمى خمؽ اإلمكاايات غير 

المحدأدة التي عرفت بفاأف اإلذاعة، ألعؿ هذه الاجاحات التي استطاعت اإلذاعة تحقيقها أتعدد أظائفها 
كأسيمة مف أسائؿ اوتصاؿ الجماهيري قد ااطمقت مما يمكف أف يطمؽ عميه اقاط ضعؼ استطاع 

العاممأف في مجاؿ اإلذاعة تحأيمها إلى عامؿ مهـ لجعؿ اإلذاعة أسيمة اتصاؿ هامة أتحظى بااتباه 
. أعداد كبيرة مف الااس

: أعادما اتحدث عف اإلذاعة كأسيمة اتصاؿ فإاه يابغي التعرؼ عمى اآلتي

  اإلذاعة

 

 

: سمات اإلذاعة وخصائصها

التغطية الجغرافية الواسعة لإلرسال اإلذاعي :  ووًال 

أصؼ ليايف المذياع بأاه جريدة بال أرؽ، أو تعرؼ شيئًا اسمه 
، حيث كاف و يمكف ألي أسيمة إعالمية أخرى أف تاافس (1)الحدأد

اإلذاعة المسمأعة فيما يتعمؽ باطاؽ التغطية الجغرافية الشاسع الذي 
يمكف أف يصؿ إليه إرسالها فهي تتخطى الحأاجز أالمأااع الطبيعية 

أالمصطاعة م ؿ البحار أالصحارى أالجباؿ أمحطات التشأيش ألكف 
ف كاات اإلذاعة دائمًا  أصبحت اآلف تاافسها األقمار الصااعية أا 

 . (2)أسبؽ في األحداث اظرًا لسهألة إرسالها

 خصائصها الحسية قدرتها اإلقااعية سماتها وخصائصها طبيعة الأسيمة
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أيمكف القأؿ أف اوتصاؿ اإلذاعي قد ألغى عامؿ المكاف، أجعؿ المجتمع المعاصر مجتمعًا يرفض 
الحدأد الرقابية عمى مستأى الكممة الماطأقة، مما جعؿ الك يريف يرأف أف قأة تأ ير اإلذاعة عمى الرأي 
العاـ أعمى المستمع كفرد إاما تاتج عف كأف الكممة المذاعة تتميز أتتضح خطأرتها باعتبارها أسرع 

أسيمة إعالمية تصؿ إلى اإلاساف في أي مكاف في العالـ فهي تصؿ إلى المستمع في حقمه أفي مكتبه 
أيمكف القأؿ أف اإلذاعة قد أتاحت إشراؾ الجميع في معايشة تجربة أاحدة ( 3)أفي غرفة اأمه أفي سيارته

 ( 4).رغـ الحأاجز الجغرافية أالمسافات البعيدة

 

 

اإلذاعة المسموعة في خدمة العممية التعميمية : ثانياًال 

استغمت اإلذاعة المسمأعة كأسيمة اتصاؿ تعميمية ماذ الحرب العالمية األألى أتطأر هذا اوستخداـ 
حتى أصبحت برامج اإلذاعة التعميمية تكاد تبث مف جميع محطات اإلذاعة في العالـ كمه، أهااؾ مف 

 ( 5).يدرسأف أيتابعأف براامجهـ مف شعأب ك يرة في العالـ

 (6):أقد زاد مف فعالية الكممة المسمأعة في اشر العمـ أال قافة أالفف ما يأتي

ااتشار أجهزة اوستقباؿ اإلذاعي أامتدادها لممؤسسات التعميمية، أظهأر فكرة اإلذاعة  -1
. المدرسية
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اختراع أجهزة التسجيؿ الصأتي الي قضت عمى آاية اإلذاعة أأتاحت لإلاساف سماع البرامج  -2
 .في أي مكاف أزماف

 .(مسجؿ كاسيت– مذياع )تطأير هذه األجهزة باختراع األجهزة الصغيرة  -3

: أترجع أسباب استخداـ اإلذاعة في مجاؿ التعميـ إلى

أف أعداد المستقبميف الذيف مف الممكف أف تصمهـ المادة التعميمية مف خالؿ اإلذاعة الصأتية  -1
يفأؽ أعداد المستقبميف الذيف مف الممكف أف تصمهـ المادة التعميمية مف خالؿ عشرات إف لـ يكف مئات 

. المدارس

قدرة اإلرساؿ اإلذاعي عمى تغطية مساحة جغرافية شاسعة تجعؿ مف الممكف استخداـ اإلذاعة  -2
تتأافر فيها بعد الباية األساسية الالزمة إلقامة المؤسسات  في التعميـ بالاسبة لممااطؽ الاائية التي و

 .التعميمية

 

السرعة والفورية في نقل األخبار : ثالثاًال 

 أصبح الجمهأر أك ر اهتمامًا باألخبار اإلذاعية 1929اظرًا لزيادة الكساد اوقتصادي بعد أكتأبر 
مما أدى إلى اشأب حرب مريرة بيف الصحؼ أاإلذاعة أفرضت أكاوت األاباء أالصحؼ الك ير مف 

( 7): أمف هذه القيأد1935 – 1933القيأد عمى أخبار اإلذاعة خالؿ الفترة مف عاـ 

. أف يكأف الخبر اإلذاعي مأجزًا بحيث يتضمف لب الحدث فقط- 1

. أو يزيد أطأؿ خبر عف  ال يف كممة- 2

. أو تزيد اشرة األخبار عف عشر دقائؽ- 3

. أو تذيع محطة الراديأ أك ر مف  الث اشرات أخبار يأمياً  -4
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أقد ساهمت هذه القيأد في بمأرة شكؿ اشرات األخبار باإلذاعة إلى حد كبير أفيما عدا القيد  -5

 األخير فإف القيأد السابقة  بت أاها في مصمحة اإلذاعة المستمع، ذلؾ أف مستمع اإلذاعة و

يستطيع اإلاصات إلى التفاصيؿ، كذلؾ فإف اسبة كبيرة مف المستمعيف تشعر بالممؿ في اهاية 

. العشر دقائؽ

أخالؿ الحرب العالمية ال ااية تزايدت الأظيفة اإلخبارية لمراديأ اظرًا لسرعتها في تقديـ األخبار، أمع 
 (8)التطأرات التقاية الهائمة ااتعشت صااعة الراديأ أتطأرت البرامج أمف بياها الخدمة اإلخبارية 

أيرى أدأيف أاكيف أاه ماذ ظهأر اإلذاعة أهي تمعب دأرًا أساسيًا في تزأيد العالـ باألخبار بسرعة 
مما مكف اإلذاعة المسمأعة مف تحقيؽ السبؽ اإلخباري أك ر مف الصحؼ ألف اإلرساؿ اإلذاعي في 

يحتاج إذاعة خبر هاـ إلى أك ر مف قطع البراامج أاإلذاعة  الغالب متصؿ لياًل اهارًا أياتشر بسرعة أو
عمى الهأاء دأف ااتظار جمع الحرأؼ أدأراف آوت الطباعة أعجالت عربات التأزيع، أيقأؿ أاكيف أف 
المذياع يستحأذ عمى اآلذاف في أمريكا في صباح كؿ يأـ عادما يستيقظ الااس أتدير أصابعهـ مفاتيح 
المذياع لتعرؼ األخبار، أجاء في استقصاء أجري لمحطة الػ سي بي اس أف اإلذاعة المسمأعة هي 

 (9).المصدر األأؿ لألخبار في الصباح بالاسبة لمرجاؿ أالاساء

بياما اجد دراسة لمعهد غالأب تبيف أف ا ايف مف كؿ  ال ة أمريكييف عرؼ خبر مقتؿ الرئيس 
مف األمريكييف عرفأه خالؿ ساعتيف، % 90األمريكي جأف كيادي خالؿ اصؼ ساعة مف أقأعه، أأف 

 (10).أأف كؿ األمريكييف عرفأه خالؿ أقؿ مف أربع ساعات أذلؾ لتأفر أسائؿ اإلعالـ

 

اإلذاعة كوسيمة إعالنية هامة : رابعاًال 

 في الأويات 1920يرجع استخداـ اإلذاعة كأسيمة إعالاية إلى إاشاء أأؿ محطة تجارية في عاـ 
 (11):المتحدة األمريكية، أمما جعؿ اإلذاعة أسيمة إعالاية هامة
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إضفاء الحيأية أالقدرة عمى اإلقااع باستخداـ الصأت في الاص اإلعالاي إذ يشعر المستمع  -1
 .سيدتي– سيدي – أف الرسالة اإلعالاية قد أعدت له بصفة شخصية عزيزي المستمع 

خصائص تتصؿ باوستماع إذ يساعد المذياع عمى ااتشار الرسالة اإلعالاية اتيجة مخاطبته  -2
لجميع أاأاع الجماهير باألسمأب الذي يتفؽ معهـ فضاًل عف القدرة اإليحائية الكبيرة لممذياع مما يزيد مف 

 .فرص جذب ااتباه الجمهأر

خصائص تتصؿ بتاأع المحطات أالبرامج إذ يمكف تقديـ الرسائؿ اإلعالاية قبؿ أأ بعد البرامج  -3
 .المااسبة لمخاطبة قطاع الجمهأر المحتمؿ بالاسبة لمسمعة فضاًل عف تاأع المحطات اإلذاعية

خصائص تتصؿ بأقت اإلذاعة حيث يذاع اإلعالف في الفترة الزماية المحددة له دأف مزاحمة  -4
 .أي مادة إذاعية أخرى

 

:  الخصائص الحسية لإلذاعة

هاالؾ مجمأعة مف الخصائص الحسية التي تتميز بها اإلذاعة عف غيرها مف أسائؿ اإلعالـ مما 
: يجعمها أداة فعالة أقأية تساهـ في تكأيف جماهير عريضة بكؿ خصائصها، أمف هذه الخصائص

 تؤ ر اإلذاعة في المستمع تأ يرًا كبيرًا أبشكؿ صميـ ألف عالقة :عالقة اإلذاعة بالمستمع -1
األلفة بياهما تفتح عالمًا خاصًا، فاإلذاعة المسمأعة بطبيعتها أسيمة اتصاؿ ذاتية، رغـ أاها تخاطب 

المالييف في أقت أاحد فالجأ الافسي الذي يحيط بعممية اوتصاؿ يأحي لممستمع أف الراديأ يتحدث إليه 
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فقط، أهذه الخاصية لإلذاعة المسمأعة يمكف أف تجعمها عاصرًا فعاًو يؤ ر تأ يرًا شديدًا عمى المستمع 
أختي / عزيزتي المستمعة/عزيزي المستمع أأ أخي المستمع /خاصة عادما يتأجه إليه المذيع بقأله 

أيؤمف بعض الكتاب بأف اإلذاعة مف الأسائؿ القادرة عمى جعؿ الجماهير تحس بالمساهمة ( 12).المستمعة
 (  13).أاوقتراب الشخصي أالأاقعية التي تشبه اوتصاؿ المأاجهي

 

 تمتاز اإلذاعة :تنمية ممكة الخيال عند المستمع -2
بمخاطبتها لحاسة السمع دأف حاسة البصر، أدأف الحركة، 

أدأف األلأاف أهي العااصر الجاذبة في أسائؿ اوتصاؿ 
الماافسة م ؿ السياما أالتمفزيأف أهما يعتمداف عمى الصأت 

أالصأرة أالحركة أالمأف، أما اإلذاعة فال تمتمؾ غير الصأت 
أمع ذلؾ فهي أسيمة اوتصاؿ الجماهيرية التي يمكف أف تخدـ 
جمهأرًا اشطًا أ ااء اهأضه مف الاأـ، أتااأله الطعاـ، أقيامه 
بالعمؿ المازلي، أازهاته أمعسكراته، أذهابه إلى الاأـ، أقد 
دعـ هذا الدأر ظهأر الراديأ التراازستأر أيمكف القأؿ أف 

مستمع اإلذاعة هأ و يممؾ القدرة عمى التركيز الكامؿ أهأ 
لكف ( 14)يستمع إلى الراديأ أهأ يمارس مسؤأليات الحياة

اإلذاعة مف الااحية العممية أالمأضأعية تعأض هذا الاقص 
مف خالؿ اعتمادها عمى ممكة خصبة أغير محدأدة أهي ممكة 

الخياؿ عاد المستمع، أهاا يكمف امتياز اإلذاعة و قصأرها، ألف 
العااصر المرئية تجسد كؿ شيء أماـ المشاهد أتحد مف ااطالؽ 
تخيمه بياما تباي اإلذاعة الصأتية المسرح الخاص بها في ذهف 

المستمع، ليتخيؿ األشخاص أالزماف، أالمكاف، مما يجعؿ 
المستمع أك ر تأ رًا، بما يقاؿ أأك ر استيعابًا له، أأك ر 

 (15).إاصاتاً 

فالطابع الصأتي لمراديأ هأ الذي عمؿ عمى استحداث 
بؿ  (بفاأف الراديأ)أخمؽ اإلمكاايات غير المحدأدة التي عرفت 
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هأ الذي عمؿ عمى خمؽ هذه اإلمكاايات الصأتية غير المحدأدة فاستحدث أسمأبًا أ تقاية جديدة لمكتابة 
لإلذاعة لـ يكف لها أجأد مف قبؿ، إاها الخاصية الصأتية التي تجعؿ المعاى أالصأرة ياتقالف كأصأات 

 (16).إلى األذف أ يتحأوف إلى معاف أصأر في عقؿ المستمع

أرغـ ذلؾ فقد أ بتت الدراسات األكاديمية أف الكممات أحدها و يمكاها ماافسة الصأرة حتى لأ كاف 
الاص المستخدـ قد عألج بشكؿ مبالغ فيه لجذب ااتباه المشاهد فقد أشارت اتائج أحد البحأث األمريكية 
أاه كاف في مقدأر عدد كبير مف المشاهديف تذكر األفالـ المصاحبة ألاباء الحرب الفيتاامية أك ر مف 

 (17).قدرتهـ عمى تذكر اص الخبر افسه

 

: استخدام اإلذاعة المسموعة لمموسيقى والمؤثرات الصوتية -3

تستخدـ اإلذاعة العديد مف المؤ رات الصأتية 
أالمأسيقى أفقًا لطبيعة المادة، األمر الذي يكأف فيه 
عاصر فعالية أتأ ير، أتعتبر المؤ رات الصأتية مف 
العأامؿ المكممة لمعمؿ اإلذاعي أتمعب دأرًا هامًا في 
عممية اإليحاء لممستمع بالمكاف أالحركة أالزماف فهي 
تعتبر مع المأسيقى عيف المستمع فمف خاللها يعطي 

المذياع لممستمع أصفًا سمعيًا تفصيميًا مف خالؿ 
 (18).خياله

أيرى البعض أااا يجب أو اغفؿ دأر المأسيقى 
كعامؿ مف عأامؿ التابيه الذي يشد ااتباه المستمع أيجذبه 

لسماع الراديأ، إذ أف المستمع أكما اقأؿ دائمًا مستمع هش التركيز و يركز تركيزًا طأياًل، أهأ يستمع 
إلى اإلذاعة أو يتابع جيدًا ما يتـ إذاعته ما لـ ياتبه إلى ذلؾ عف طريؽ المأسيقى أأ األغاية أأ المؤ ر 

( 19).الصأتي
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: وتنقسم المؤثرات إلى نوعين

 : المؤثرات الطبيعية -  

أهي تم ؿ بالاسبة لمراديأ ما تم مه الصأرة بالاسبة لمصحافة المطبأعة، أاعاي بها األصأات 
المحيطة بمأقع الحدث م ؿ ضأضاء الجمهأر أهتافاته في المباريات الرياضية، أ أزيز الطائرات، 
أاداءات السفر في المطارات أما شابهها، أهي أصأات مرغأبة ألاها تضفي جأًا مف الأاقعية عمى 

 (20).التسجيالت، غير أاها يجب أف تكأف أاضحة بما فيه الكفاية لكي يستطيع المستمع تمييزها

 :المؤثرات الصناعية - ب

أهي مؤ رات تستعمؿ أداة إلحدا ها أي و دخؿ لإلاساف فيها أمع ذلؾ فإف تأ يرها كبير فم اًل 
لمتعبير عف الزماف أسائؿ شتى فصأت صياح الديأؾ يدؿ عمى الفجر، أصأت جرس المدرسة يدؿ عمى 

 (21).بدء الحصة

: تواجد اإلذاعة مع الجمهور- 4

تتميز اإلذاعة بأاها أصبحت تذيع في ك ير مف دأؿ العالـ طأاؿ األربع أالعشريف ساعة، أي أاها 
مع المستمع في كؿ أقت مف خالؿ يأمه صباحًا أمساًء، فهي مع المستمع في غرفة اأمه، في غرفة 
المعيشة، في السيارة، في المكتب، قبؿ الاأـ مما يجعمها معه في كؿ أقت سأاء بمغة بمده أأ بمغات 

 (22).أخرى

 

ما هي باختصار ميزات اإلذاعة؟ 

إف اإلذاعة تكاد تكأف المصدر األساسي لممعمأمات ألكبر عدد مف السكاف بسبب ااتشار األمية  -1
. أ الفقر

 .سهألة الحصأؿ عمى جهاز راديأ بأحجاـ مختمفة أبأسعار زهيدة -2

 .و يتطمب المذياع التفرغ الكامؿ مف قبؿ المستمع خالفًا لمتمفزيأف أالصحيفة أالكتاب -3

 .يالئـ الراديأ الشعأب أالجماعات ذات الاسبة العالية مف األمية -4
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اهتماـ المجتمعات المتخمفة أالتقميدية بالكممة الماطأقة أك ر مف اهتمامها بالكممة المكتأبة أبذلؾ  -5
 .تكتسب قأة إقااع كبيرة

يست ير المذياع مخيمة المستمع أبذلؾ يتشارؾ مع مطمؽ الرسالة في صياغة إطار الفعؿ أ  -6
 .الحركة أالتصأر

 .قدرة البث اإلذاعي عمى تجاأز الحدأد -7

 

:  هم القدرات اإلقناعية لإلذاعة

الراديأ مف أسائؿ اوتصاؿ الجماهيرية أأك رها قدرة عمى الأصأؿ إلى أماكف مختمفة أبأقؿ  -1
. الافقات

 .تعتبر اإلذاعة المسمأعة أخاصة المحمية ماها أسيمة هامة في اقؿ الرسائؿ اإلقااعية -2

الأصأؿ إلى جماعات خاصة مف الااس مف كبار السف أ الصغار أالمتعمميف أاألمييف  -3
 .أغيرهـ

 .اإلذاعة المسمأعة أسيمة سهمة و تحتاج إلى بذؿ مجهأد مف قبؿ الجمهأر -4

 .قدرة اإلذاعة عمى إ ارة ممكة التخيؿ عاد جمهأر المستمعيف -5
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 الخالصة

 

تااأؿ الفصؿ السابؽ سمات اإلذاعة أخصائصها، أخاصة التركيز عمى التغطية الجغرافية الأاسعة 
لإلرساؿ اإلذاعي، أاإلذاعة المسمأعة في خدمة العممية التعميمية إضافة إلى عامؿ السرعة أالفأرية في 

. اقؿ األخبار، أاإلذاعة كأسيمة إعالاية هامة

أما مف حيث الخصائص الحسية لإلذاعة فقد تعرفاا عمى عالقة اإلذاعة بالمستمع، تامية ممكة الخياؿ 
. عاد المستمع، أاستخداـ اإلذاعة المسمأعة لممأسيقى أالمؤ رات الصأتية، أتأاجد اإلذاعة مع الجمهأر

لى القدرات اإلقااعية لإلذاعة كالقدرة عمى الأصأؿ إلى أماكف مختمفة أبأقؿ الافقات إضافة إلى  أا 
. سهألتها
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 األسئمة

 

من القيود التي فرضتها وكاوت األنباء والصحف الكثير عمى  خبار اإلذاعة خالل الفترة من  -1
  :1935 – 1933عام 

A.  ًأف يكأف الخبر اإلذاعي مأجزا. 
B. زيادة طأؿ الخبر. 
C. زيادة زمف اشرة األخبار عف عشريف دقيقة. 
D.  ًأف تذيع محطة الراديأ أك ر مف  الث اشرات أخبار يأميا .

 aاإلجابة الصحيحة 

: ترجع  سباب استخدام اإلذاعة في مجال التعميم إلى -2
A. ااخفاض أعداد المستقبميف .
B. قدرة اإلرساؿ اإلذاعي عمى تغطية مساحة جغرافية شاسعة .
C. زيادة اوهتماـ بالتعميـ. 
D. كؿ اإلجابات صحيحة. 

 bاإلجابة الصحيحة 

 :يرجع استخدام اإلذاعة كوسيمة إعالنية إلى إنشاء  ول محطة تجارية في عام -3
A. 1920 
B. 1925 
C.  1930 
D.  1935 

 aاإلجابة الصحيحة 
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: من  نواع المؤثرات الصوتية -4
A. طبيعية. 
B. سمكية. 
C. وسمكية. 
D. كؿ اإلجابات صحيحة. 

 aاإلجابة الصحيحة 

: من القدرات اإلقناعية لإلذاعة -5
A. الأصأؿ إلى جماعات خاصة مف الااس مف كبار السف أ الصغار أالمتعمميف أاألمييف أغيرهـ. 
B. اإلذاعة المسمأعة أسيمة سهمة و تحتاج إلى بذؿ مجهأد مف قبؿ الجمهأر. 
C. قدرة اإلذاعة عمى إ ارة ممكة التخيؿ عاد جمهأر المستمعيف .
D. كؿ اإلجابات صحيحة. 

 dاإلجابة الصحيحة 
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 :يهدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بـ

 بداية التمفزيون .1
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 :بداية التمفزيون

 عندما سجل الدكتور فالديمير زوريكين اختراع 1923يرجع الفضل في اختراع التمفزيون إلى عام 
( 1).وكان زوريكين من عمماء شركة وستنجياوس/ الصمام التمفزيوني الكيربائي/االيكوتوسكوب 

 استطاع العالم البريطاني جون بيرد نقل صورة باىتة غير واضحة لصميب صغير 1924في عام 
لى جانب العالم زوريكين (2)عن طريق أجيزتو التي استحدثيا إلى شاشة صغيرة معمقة عمى الحائط،  وا 

وجون بيرد يمكن أن نذكر فيمو فرانسورت الذي طور الكاميرا االلكترونية، وألين دومونت الذي طور 
 .صمامات االستقبال واخترع أول جياز استقبال تمفزيوني منزلي

، واستطاع أحد الباحثين أن يرسل 1925وقد أدت التجارب إلى نقل الصورة عبر األسالك في سنة 
 (3).1927صورة تمفزيونية عبر دائرة مغمقة من واشنطن إلى نيويورك سنة 

 قدمت ىيئة اإلذاعة البريطانية أول إذاعة تمفزيونية ليا من استديوىات 1929 أيمول عام 30وفي 
 (4).1930بيرد وأذيعت أول تمثيمية تمفزيونية من نفس االستديوىات في عام 

كذلك بدأت شبكة إن بي س بثيا في نيويورك وأصبح زوريكين عمى رأس فريق مكون من حوالي 
.  في والية نيوجرسيR.C.Aأربعين ميندسًا يعممون في معامل شركة آر سي أي 

 استطاع جون بيرد أن ينقل ألول مرة في التمفزيون أحد سابقات انجمترا، مما ساعد 1931وفي سنة 
 2عمى انتشار أجيزة التمفزيون، وكان أول إرسال تمفزيوني منتظم ىو إرسال ىيئة اإلذاعة البريطانية في 

 تم نقل أول إذاعة تمفزيونية خارجية لتغطية حفل تتويج الممك 1937، وفي عام 1936نوفمبر عام 
 بسبب نشوب الحرب 1939جورج السادس واستمر البث التمفزيوني المنتظم إلى أن توقف في عام 

 أن يستفيد األلمان من اإلشعاعات الصادرة عنو في خشواالعالمية الثانية، باعتباره من الكماليات كما أنيم 
 (5).تحديد األىداف

من اختراع الصمام االلكتروني الذي أمكن *( 1) تمكن العالم األمريكي زوريكين1937وفي سنة 
 نقمت أول مبارة لمبيسبول لمجميور 1939بواسطتو التقاط الصور التمفزيونية الواضحة، وفي سنة 

                                                             

(1
 في نيويورك عن عمر ثالثة وتسعين عامًا وقد سجل مائة وعشرين اختراعًا في 1982 تموز 29توفي ىذا العالم في  *(

/.472خميل صابات ص/صناعة التمفزيون   
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 ويرجع الفضل لياتين الشبكتين في *CBS(3) وشركة *NBC(2)األمريكي بوضوح تام وقد نقمتيا شركة 
( 6).1930تطوير ودعم اإلرسال التمفزيوني مند أواخر عام 

 

: تطور عدد الخطوط في الصورة التمفزيونية

 خطًا وبعد ذلك ّطور زوريكين اختراعو 60 كان أول جياز تمفزيوني بنظام الكتروني ذي 1930في عام 
 أول جياز تمفزيوني بنظام الكتروني كامل 1939وقدم في المعرض الدولي الذي أقيم في نيويورك عام 

.  خطاً 441

  (7) خطاً 525 وصل عدد الخطوط في الصورة التمفزيونية إلى 1941وفي عام 

: ومن أهم التطورات التي دخمت في مجال التمفزيون

: التمفزيون الكابمي

الكابالت ىي أسالك مغمفة بالبالستيك الذي يحيط بو غطاء معدني لمنع ضياع اإلشارة أو حدوث 
تداخل، ولقد دخمت ىذه الكابالت بسرعة إلى حيز االستخدام لبث البرامج التمفزيونية عبر مسافات 

 (8).طويمة

                                                             

( 2)* .National Broadcasting Companyاألحرف األولى من    

( 3 )* .Columbia  Broadcasting Systemاألحرف األولى من   
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وقد بدأت خدمة التمفزيون الكابمي في األربعينات في 
الواليات المتحدة األمريكية وذلك لعدم قدرة اإلشارة 

التمفزيونية من الوصول إلى المناطق البعيدة أو 
الستقبال الناس الذين يقيمون في بعض المناطق 
 (9)النائية إلشارة تمفزيونية ضعيفة أو غير واضحة

فقد تمقى روبرت تارلتون، الذي كان يمتمك ورشة 
إلصالح أجيزة الراديو والتمفزيون العديد من الشكاوي 
حول االستقبال، وكان أصحاب األجيزة يحضرونيا 

إليو معتقدين أن بيا خماًل ما وأنيا تحتاج إلى 
إصالح، ولكن تارلتون أدرك المشكمة وىي أن 

 مياًل فقط عن فيالدلفيا ولكنيا 65المدينة كانت تبعد 
كانت تقع وراء جبل يعترض طريق اإلشارات وقرر 

تارلتون أن يجرب طريقة جديدة، فوضع ىوائيًا 
ضخمًا وقدم وصمة بالكابل مقابل اشتراك  (إيلاير)

 Panther Vally( 10)شيري لكل مشترك في بيتو وأطمق عمى مشروعو اسم شركة بانثر فالى لمتمفزيون
Television Company وبدأ تطوير 1964 وقد تم تأسيس أول نظام كابمي في والية بنسمفانيا عام ،

 وتعني استخدام ىوائي Community Antenna Television اختصارًا لعبارةCA.TVيسمى  ما
 وذلك مقابل اشتراك (11)استقبال ضخم لتوصيل اإلشارة إلى عدد من المنازل في المناطق المنعزلة

( 12).شيري

 

: استخدامات االتصال الكابمي

 (13):يمكن إجمال االستخدامات العديدة لالتصال الكابمي في

يتيح االتصال الكابمي توفير إرسال واضح تمامًا لجميع قنوات التمفزيون التي تستخدم الموجات  -1
. الكيرومغناطيسية

 .إمكانية تقديم خدمات برامجية تتناسب وظروف المجتمعات المستيدفة -2
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إمداد المشتركين بتنوع شاسع من الخدمات البرامجية من خالل عشرات القنوات التمفزيونية  -3
 . ساعة يومياً 24الواضحة اإلرسال، والتي تعمل لمدة 

 .إمكانية وصول المعمنين إلى الجماىير المستيدفة تمامًا لترويج السمع والخدمات -4

يمكن استخدام االتصال الكابمي لتجميع ردود أفعال الجماىير اتجاه البرامج واستطالع آراؤىم  -5
 .ومقترحاتيم بشكل فوري

تاحة رد الفعل الفوري، كما يمكن  -6 إمكانية توجيو بعض األسئمة لممشتركين خالل تقديم البرامج وا 
 .إجراء استطالعات لمرأي حول القضايا الجدلية التي تطرحيا البرامج

إتاحة عدد كبير من الخدمات من داخل المنزل مثل التعامل مع البنوك والشراء والخدمات  -7
 .الطبية واألمنية

 

: البث المباشر عبر األقمار الصناعية

عّرف البث المباشر في مجال اإلذاعة أنو كل مادة تبث حية، أي غير مسجمة ويقصد بو نوعية من 
 (14).البرامج الني تبث عمى اليواء أو التي يكون المشاىد عنصرًا رئيسيًا مشاركًا فييا

أما البث المباشر من خالل األقمار الصناعية فيو ظاىرة حديثة نسبيًا وىو إمكانية وصول اإلشارة 
إلى أجيزة االستقبال التمفزيوني في البيوت مباشرة بعد تركيب معدات صغيرة إضافية دون مرور عمى 

 (15).محطات أرضية لالستقبال

ويعّرف القمر الصناعي بأنو جسم دوار يطمق من قاعدة عمى األرض ويدور في مدار محدد حول 
رسال وعدد من  األرض، ويستمر في الدوران بحكم الجاذبية األرضية، ويكون مزودًا بمحطات استقبال وا 

 (16).األجيزة التي تمتقط البرامج الموجية إليو ويعيد إرساليا في الوقت ذاتو

ا ذ ففي مساء ه1962 تموز 10ويرجع استخدام األقمار الصناعية ألغراض االتصاالت إلى تاريخ 
اليوم تم مشاىدة برنامج تمفزيوني في كل من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانية وفرنسا في نفس 

، وتم االتصال بالقمر Telstarالوقت، وذلك بعد بث أول قمر صناعي يستقر في الفضاء باسم تمستار 
الصناعي تمستار عن طريق إقامة ىوائيات ضخمة في شمال الواليات المتحدة، وتم تكبير ىذه اإلشارات 

عشرة ماليين مرة من جانب القمر الصناعي قبل إعادة بثيا إلى األرض حيث تستقبميا ىوائيات االستقبال 
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نما بسبب تحرك القمر  واستمرت ىذه الخدمة ألقل من ساعة واحدة ليس بسبب انتياء مدة البرنامج، وا 
 ورغم ىذا فقد تسبب (17)الصناعي بعيدًا عن خط النظر الوىمي الذي ترسل لو اإلشارات من األرض

القمر الصناعي تمستار في فتح المجال أمام انتشار التمفزيون الدولي من خالل امتزاج تكنولوجيا األقمار 
. الصناعية بتكنولوجيا اإلذاعة

( 18):مزايا االتصال عبر األقمار الصناعية

اجتياز العوائق الطبيعية لإلرسال مثل  -1
. الجبال والمحيطات والصحارى

تتيح الوصمة الفضائية اتصااًل مباشرًا من  -2
 .نقطة إلى عدة نقط في الوقت نفسو

ال تواجو الترددات الفضائية العقبات الجوية  -3
التي تصادف انتشارىا في المحيط األرضي مثل 

 .التشويش وتكثيف الغالف الجوي

ينتشر اإلشعاع الراديوي من خالل األقمار  -4
الصناعية في خطوط مستقيمة تصل إلى سطح الكرة 

األرضية فتغطي مساحة كبيرة تعادل ثمث مساحة الكرة 
 .األرضية

يختمف نظام االتصال عبر األقمار الصناعية عن غيره من وسائل االتصال بقدرتو عمى نقل  -5
عدة أشكال من المعمومات مثل األرقام والنصوص والرسوم والصور والموسيقى والصوت البشري وىو ما 

 .يمكن أن نطمق عميو لفظ متعدد الوسائط

 .تحقيق السرعة والوضوح الكافيين في نقل األحداث والمعمومات من مكان إلى آخر -6

. توفير استقبال عالي الجودة لخدمات الراديو والتمفزيون والياتف -7
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 الخالصة

تناول ىذا الفصل البدايات األولى لمتمفزيون من اختراع األيكونوسكوب لمدكتور فالديمير زوريكين إلى 
أىم التطورات التي دخمت جون بيرد ومحاوالت نقل الصورة، وبدايات البث التمفزيوني، وتمت اإلشارة إلى 

، كالتمفزيون الكابمي واستخداماتو، ومن ثم البث المباشر عبر األقمار الصناعية، في مجال التمفزيون
ومزايا ىذا البث من القدرة عمى الوصول إلى أي مكان بدون التأثر بالعوائق الطبيعية أو الجوية والسرعة 

 .التي يتصف بيا
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 األسئلة

 

 : إلى1923يرجع الفضل في اختراع التمفزيون إلى عام  -1

A.     فالديمير زوريكين 

B. جون بيرد 

C.          ماركوني 

D. كل اإلجابات خاطئة 

 aاإلجابة الصحيحة 

 

 :عام في  خطاًا 441زوريكين أول جهاز تمفزيوني بنظام الكتروني كامل قدم  -2
A. 1930  
B. 1933     
C. 1936      
D. 1939   

 dاإلجابة الصحيحة 

 

 :بدأت خدمة التمفزيون الكابمي في األربعينات في -3

A.              بريطانيا 
B. الواليات المتحدة األمريكية 
C.         ألمانيا 
D. كل اإلجابات خاطئة 

 bاإلجابة الصحيحة 
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 :تم تأسيس أول نظام كابمي في والية بنسمفانيا عام -4

A. 1960   

B. 1962        

C. 1964        

D. 1966 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

 : يسمى بـ1962 عام األقمار الصناعية ألغراض االتصاالت أول -5

A.         يوتمسات 
B. نايمسات 

C.      تمستار 

D. ىوت بيرد 

 cاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية الخامسةالوحدة 

...سمبياته ... أهميته ... التمفزيون   

 
  األهداف التعميمية

 :يهدف هذا الفص إلى تعريف الطالب بـ

 التمفزيون كوسيمة اتصال جماىيرية -
 التمفزيون كوسيمة إخبارية -
 ميزات التمفزيون كجياز إخباري -

 التمفزيون كوسيمة إعالنية -
 التمفزيون كوسيمة تعميمية -
 مزايا التعميم بالتمفزيون -

 سمبيات البرامج التعميمية التمفزيونية -
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 مقدمـة

جاء التمفزيون ليصنع بالصورة الثورة نفسيا التي 
أحدثيا الراديو في الصوت إذ حممت الشاشة 

 وأثبت (1)الصورة الصغيرة آنيًا إلى البيت،
ثارة  التمفزيون قدرة فائقة في جذب االنتباه وا 
االىتمام، ويمكن عده من أىم ما أنجزه عمم 

 حتى ساد (2)التكنولوجيا في القرن الماضي
االعتقاد بأن التمفزيون والفيمم ليما فاعمية فريدة 

ألنيما من الوسائل التي تعتمد عمى حاسة السمع 
وحاسة اإلبصار، وقد لوحظ أن ىاتين الوسيمتين 
تستحوذان عمى اىتمام كامل من جانب الجماىير 

 وقد أكدت البحوث أنو كمما استخدم الفرد عددًا أكبر من حواسو أثناء تمقيو (3)أكثر من الوسائل األخرى،
. الرسالة اإلعالمية ترسخت محتويات ىذه الرسالة بشكل أكبر

 

التمفزيون كوسيمة اتصال جماهيرية 

نتاج صور متحركة، حية إإن مقدرة التمفزيون عمى 
في )مباشرة أو مسجمة، ىي أىم سمة تعريفية لو كوسيمة 

 (4).("اإلذاعة المصورة"مرحمة مبكرة سمي التمفزيون 
بصرية حيث يتمتع -فالتمفزيون وسيمة اتصال سمعية

مشاىد التمفزيون بالصورة والصوت والحركة واأللوان وىذا 
ما جعل منو وسيمة اتصال ىامة تتميز عن بقية وسائل 

اإلعالم ويمكن القول أن الحضور الفاعل لمتمفزيون يتأتى 
: من األمور التالية

أنو أقرب وسيمة لالتصال المواجيي، فيو  -1
يجمع بين الرؤية والصوت والحركة واأللوان والواقع أن 

التمفزيون قد يتفوق عمى االتصال المواجيي في أنو 
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 (5).يستطيع أن يكبر األشياء الصغيرة ويحرك األشياء الثابتة

تسارع –األلوان : يخمق لدى المشاىد سحرًا تأثيريًا خاصاً - وبعد تطوير تقنياتو–ألن التمفزيون  -2
وما إلى ذلك من  (الريموت كونترول)الحرية في التحكم والسرعة في تغيير البرامج والمحطات - المشاىد

تقنيات السيطرة واالستسالم التي تتحكم بالمشاىد بقدر مايتحكم بيا أو أكثر، بما يجعل متتبعي البرامج 
 (6).غير قادرين عمى مقاومة تأثيره االنبياري عمييم

" انظر بنفسك"يتميز التمفزيون بقدرتو عمى إعطاء المشاىدين إحساسًا بالمراقب المستقل والشاىد  -3
 (7).وىما نموذج من االرتباط االتصالي لمثقة بين التمفزيون وجماىيره

 

: الخصائص المشتركة بين التمفزيون ووسائل اإلعالم

ويرى موجان أن التمفزيون يشترك في كثير من الخصائص مع وسائل اإلعالم إال أنو يختمف عنيا 
 (8):في نقاط رئيسية

يقضي الناس وقتًا أطول بكثير في مشاىدة التمفزيون من الوقت الذي يقضونو في التعرض - 1
. لموسائل األخرى، فيم يشاىدون التمفزيون أكثر مما يفعمون أي شيء آخر باستثناء النوم والعمل

. يشاىد معظم الناس التمفزيون قبل أن يستطيعوا القراءة وربما قبل أن يستطيعوا الكالم- 2

. ال يتطمب التمفزيون القدرة عمى القراءة عمى خالف الوسائل المطبوعة التي تستمزم ىذه القدرة- 3

التمفزيون عمى خالف العروض المسرحية أو السينمائية ال يتطمب أن يترك الشخص مكانو فيو - 4
. يدخل إلى المنازل ويصل للفراد مباشرةً 

. وىو يختمف عن الراديو بأنو يقدم لنا الصورة باإلضافة إلى الصوت- 5

إن الفترة التي يقضييا الفرد في مشاىدة التمفزيون تزيد عمى الفترة التي يقضييا في قراءة الكتب - 6
أو مشاىدة فيمم سينمائي وبالتالي فإن احتماالت تأثير التمفزيون عمى الفرد من خالل ما يقدمو تعد 

 (9).كبيرة
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يضيف جربنر وجروس إلى ىذه الخصائص أن التمفزيون يستخدم بصورة غير انتقائية عمى - 7
عكس باقي الوسائل وأنو باستثناء بعض المناسبات الخاصة فإن المشاىدة الكمية تعتبر ثابتة بصرف 

 (10).النظر عن محتوى ما يتم عرضو

 

: خصائص التمفزيون كوسيمة اتصال

 (1)*:ووجدت الدراسات أن من أىم خصائص التمفزيون كوسيمة اتصال جماىيرية ما يمي

يتميز التمفزيون بالتفوق الساحق في نقل األحداث والمناسبات اليامة عمى اليواء مباشرة مما  -1
. يجعمو عين المشاىد الذي تحول ظروفو دون التوجو إلى مكان الحدث الذي يرغب في مشاىدتو

يتميز التمفزيون بإمكانية نقل أماكن يصعب الوصول إلييا، مثال ذلك نقل نزول رجمين أمريكيين  -2
 .1969من مركبة الفضاء األمريكية عمى سطح القمر في عام 

يستطيع التمفزيون أن ينقل لممشاىد صورًا لشخصيات عالمية، يصعب عمى اإلنسان العادي أن  -3
 .يمتقي بيا في الحياة العادية مثل الرؤساء والمموك والحكام

متمقي الرسالة التمفزيونية ال يشعر بالوقت بالدرجة ذاتيا في حالة تمقي الرسالة اإلذاعية ألن  -4
 .الرسالة التمفزيونية تخاطب حاستي السمع والبصر

تطمب مشاىدة التمفزيون التركيز بصورة كبيرة من جانب المشاىدين، فمتابعة الرسالة اإلعالمية  -5
 .باىتمام يساعد عمى فيميا وتذكرىا

مثل )يتيح التمفزيون لممشاىد المتابعة في بيتو دون عناء ودون التوجو إلى صاالت العرض  -6
 .(السينما

 .يتيح التمفزيون من خالل تنوع برامجو بث الثقافة الجماىيرية إلى فئات الناس بمختمف ثقافاتيم -7

                                                             

(*1

)

 77، ص ص 1999ماجي الحمواني، محمد مينى، مقدمة في الفنون اإلذاعية، مركز جامعة القاىرة لمتعميم المفتوح  
– 79.  
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بفضل سيولة تحريك الكاميرا وتعددىا وتنوعيا وقدرتيا عمى تقديم لقطات مختمفة لمصورة  -8
– الواحدة، امتمك التمفزيون إمكانية تقديم الحدث لممشاىد بصورة أفضل مما لو كان في مكان الحدث نفسو

 .مثال مباريات كرة القدم

 

التمفزيون كوسيمة إخبارية 

 

تبقى المواد اإلخبارية في وسائل اإلعالم أساس العمل الصحفي، أىم خطوة لنجاح الوسيمة، فجماىيرية 
القناة أو الصحيفة في الوقت المعاصر يقاس بنجاحيا في تقديم التغطية اإلخبارية الدقيقة والموضوعية 

لموقائع واألحداث سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي، وبقدرة مراسمييا ومندوبييا ومحررييا عمى تقديم 
 (11).واستقاء أدق تفاصيل الحدث، وأحدثيا في إطار سياسة الوسيمة التحريرية

ويتميز التمفزيون كجياز إخباري بعدة مزايا يشارك فييا وسائل اإلعالم األخرى وينفرد دونيا بمزايا أخرى، 
ويتميز التمفزيون بأنو أقرب وسائل اإلعالم جميعيا إلى االتصال المواجيي، كما ينفرد دون وسائل 

اإلعالم األخرى بأنو يقدم لنا األحداث والوقائع في منازلنا في صورة متكاممة تعتمد عمى الصوت والصورة 
 فاستغالل الصورة والحركة إضافة إلى قدرة التمفزيون عمى (12)والحركة واأللوان في صورة أقرب لمواقع

جذب المشاىد يضفي عمى النشرة ككل ديناميكية وحياة ال توفرىا وسيمة إعالمية أخرى، واشتراك الصورة 
إلى جانب الصوت يسيل عممية اإلدراك لدى المشاىد بمعنى أن الجيد الذي يبذلو اللتقاط المعاني عندما 

 (13).يتعامل مع وسائل اإلعالم األخرى ينخفض بدرجة كبيرة لمغاية في حالة التمفزيون
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 :ميزات التمفزيون كجهاز إخباري

يتمتع التمفزيون كجياز إخباري بالفورية التي تزيد من واقعيتو، فيو يقدم لنا مادة إخبارية من  -1
موقعيا، وفي نفس زمن حدوثيا، ويتفق النقاد عمى أن التمفزيون يبمغ ذروة الكفاءة عند تغطيتو األحداث 

 (14)...حال وقوعيا كالمؤتمرات اليامة وزيارات الرؤساء والحروب

يتميز التمفزيون وحده دون وسائل اإلعالم األخرى بأنو يقدم صورًا متحركة تتجاوز بالمشاىد  -2
حدود الزمان والمكان، كما تتخطى حاجز األمية، وىو يكتسب قيمتو اإلخبارية اعتمادًا عمى ىذه الحقيقة، 

 (15)فخدمتو تعتمد أساسًا عمى الصورة المرئية والتي تعتبر أقوى تأثيرًا من الكممة المسموعة أو المقروءة،
وبدون الصورة التي تسجل الحدث اإلخباري في نشرات أخبار التمفزيون ال تكون األخبار جديرة بالعرض 

. (16)في التمفزيون وأولى أن تذاع في نشرات الراديو اإلخبارية

تضفي األلوان مزيدًا من الواقعية عمى أخبار التمفزيون كما تزيد من فاعميتيا، ويوحي الباحثون  -3
باستخدام األلوان في البرامج السياسية، فاستخدام األلوان يساعد في خمق الجو الدرامي في البرامج 
اإلخبارية، ولو أىمية خاصة في استيعاب المعمومات خاصة عندما تزود أخبار التمفزيون بوسائل 

وتزيد األلوان من قدرة التمفزيون عمى توليد ... اإليضاح كالخرائط والصور والرسوم البيانية والمتحركة 
 (17).العواطف

تممك الصورة التمفزيونية قدرة كبيرة عمى توليد العواطف لدى جماىير المشاىدين وتعتبر أفضل  -4
قيم التمفزيون قائمة عمى ىذه الحقيقة، وليذا تشير الدراسات والبحوث الميدانية إلى طمب الجماىير المتزايد 

 (18).عمى أخبار التمفزيون المصورة من واقع األحداث، وضرورة ارتباط الخبر بالصورة والحدث المرئي

يعتبر التمفزيون الوسيمة اإلعالمية األكثر صدقًا في المجال اإلخباري، حيث يميل المشاىد إلى  -5
تصديق الصورة وعدم الوثوق بالكممات، ليذا نجد أن روبرت كنيدي يفضل أن يظير في نشرات األخبار 

 (19).التمفزيونية المسائية مدة ثالثين ثانية عمى أن يكتب عنو في كافة صحف العالم

 

التمفزيون كوسيمة إعالنية 

بمجموعة من السمات الخاصة جعمت منو وسيمة - كوسيمة اتصال جماىيرية– يتسم التمفزيون 
إعالنية ذات تأثير خاص تحظى باىتمام جميع فئات الجماىير، وقد بدأ االستخدام اإلعالني لمتمفزيون 
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 (20) من خالل محطات التمفزيون بالواليات المتحدة ثم انتشر في العديد من دول غرب أوروبا1941عام 
 (21):ومن أىم الخصائص التي جعمت التمفزيون وسيمة إعالنية ىامة ما يمي

إمكانية الجمع بين مزايا اإلعالنات الصحفية والسينمائية واإلعالنات المسموعة معًا من حيث  -1
استخدام الصوت والصورة والحركة واأللوان مما يؤدي إلى تدعيم الفكرة اإلعالنية وتقويتيا وتثبيتيا في 

. ذىن المشاىد

اكتسب التمفزيون بمرور الوقت ميزة ىامة وىي القابمية لمتصديق، إذ أصبح لدى نسبة غير قميمة  -2
من مشاىدي التمفزيون االستعداد لتصديق كل ما يشاىدونو عمى الشاشة وىو ينعكس عمى اإلعالنات 

 .التي يقدميا التمفزيون

يعد التمفزيون من أفضل الوسائل لإلعالن عن السمع التي تحتاج إليضاح بصري كإظيار شكل  -3
 .العبوات وحجميا، أو توضيح مكونات السمعة أو طريقة االستخدام

يساعد استخدام الديكور والمالبس والشخصيات الحقيقية عمى تقديم الفكرة اإلعالنية بشكميا  -4
 .العادي، مما يجذب انتباه المشاىد أكثر

المرونة التي يتسم بيا اإلعالن في التمفزيون، خاصة مع تعدد البرامج والقنوات وتعدد الفقرات  -5
اإلعالنية المخصصة لإلعالن دون قيود وىو ما يمكن القائم باالتصال اإلعالني أن يغطي جميورًا معينًا 

 .أو أسواقًا محددة في أي وقت خالل اليوم

ساعدت اإلمكانيات الفنية في اإلنتاج التمفزيوني وتعدد إمكانيات التصوير وتقدم عمميات  -6
وغيرىا عمى توضيح الكثير من التفاصيل الدقيقة من أكثر من جانب وىو يساعد عمى زيادة ... المونتاج

 .فاعمية االتصال اإلعالني

تعدد وتنوع القوالب الفنية التي يمكن بيا تقديم اإلعالن التمفزيوني مثل أفالم الحركة الحية  -7
والعرائس والكرتون وىو ما يساعد القائم باالتصال اإلعالني عمى االختيار األمثل من بينيا وفقًا لطبيعة 

 ...اليدف اإلعالني ومضمون الرسالة والجميور وطبيعة السمعة

أضاف التمفزيون الممون عمقًا جديدًا لإلعالن كان قاصرًا عمى بعض الوسائل اإلعالنية  -8
األخرى، فاستخدام األلوان في التمفزيون يساعد عمى إظيار الشيء بشكمو الحقيقي كما أنو يجذب انتباه 

 .المشاىد أكثر إلى اإلعالن

 .يشترك التمفزيون مع اإلذاعة في أنو يخاطب كافة فئات الجميور من متعممين وأميين وغيرىم -9
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 .تؤكد الدراسات أن التمفزيون كوسيمة إعالنية يفوق تأثيرىا أي وسيمة إعالنية أخرى -10

 

: التمفزيون كوسيمة تعميمية

ىناك مجموعة أىداف من استخدام التمفزيون في العممية 
 (22):التعميمية يمكن تحديد أىميا في اآلتي

. مساعدة المعمم في أداء دوره التعميمي -1

القيام ببعض الميام والمجاالت التعميمية  -2
والتدريبية التي يتعذر عمى المدرس القيام بيا لقمة 
اإلمكانيات، ويستطيع التمفزيون توفير ىذه الفرص 

واإلمكانات من خالل عرضيا عمى الشاشة إلى أكبر عدد 
 .من المدارس

 .إتاحة الفرصة لمذين لم يتعمموا في المدارس بشكل أو بآخر ألن يتعمموا من خالل التمفزيون -3

تحقيق فكرة التعميم المستمر لمجماىير، فحاجة اإلنسان إلى التعميم ال تنتيي بانتياء الدراسة  -4
ن كان اإلنسان ال يستطيع البقاء في المدرسة طوال  نما تظل ىذه الحاجة قائمة طوال حياة اإلنسان، وا  وا 

 .حياتو فإن التمفزيون من الممكن أن يصبح مصدر تعميم مستمر لو في جميع جوانب الحياة

إن التعميم عن طريق التمفزيون يتطمب استخدام القدرات واإلمكانيات التي تسيم في تدعيم  -5
العممية التعميمية مثل استخدام المعينات البصرية كالخرائط والصور والمجسمات، فاستخدام التمفزيون 

. لممعينات البصرية وبالذات في المجال التعميمي ىو إثراء لدوره في ىذا المجال

 

: مزايا التعميم بالتمفزيون

 (23):من أىم مزايا التعميم بالتمفزيون ما يأتي

. تكبير األشياء مثل الصور والصفحات والمجسمات وكل ما يحتاج إليو المعمم -1
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إبراز الكممات والجمل المراد االىتمام بيا في كل  -2
 .درس بطريقة مختمفة

 .استعمال األفالم والشرائح -3

إعطاء الدرس الواحد لعدد من الصفوف في وقت  -4
واحد، واستعمال الوقت المتوفر في إعداد دروس 

 .اليوم التالي أو في تحسين التدريس

 .خمق االىتمام بالقراءة وزيادة اإلقبال -5

 .تدريب المعممين عمى الطرق الجيدة في التعميم -6

 .إثارة شوق الدارسين والتغمب عمى الممل والتعب -7

 .الوصول إلى أناس ال يستطيعون الذىاب إلى المدرسة مثل ربات المنزل والعمال وغيرىم -8

الوصول إلى البالد التي ال يوجد فييا كثير من المعممين المؤىمين كالمحافظات والقرى البعيدة  -9
 .عن المركز

 

 (24):سمبيات البرامج التعميمية التمفزيونية

عدم حصول التفاعل ما بين مقدم البرنامج  -1
والمشاىدين مما يقمل من متابعة المشاىدين 

. لمبرنامج

ال يسمح لمطالب بالمناقشة أو توجيو األسئمة وال  -2
 .الكتابة خالل البرنامج

ال يتمكن المشاىد لبرنامج التمفزيوني من حمل  -3
 -.نماذج أو عينات– وتفحص الوسائل 
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 .نظرًا لقصر وقت البث، قد ال توضح بعض المفاىيم واألفكار المجردة -4

ال يمكن إيقاف البث ومناقشة نقطة ما، كما ىي الحال في اإلذاعة حيث أن المسجل يحل ىذا  -5
 .اإلشكال

يتطمب التمفزيون إمكانات فنية وأجيزة باىظة يتم تشغيميا بعناصر عمى درجة عالية من  -6
 .التدريب األمر الذي يجعل التعميم بالتمفزيون عممية معقدة

يتخذ محتوى البرنامج شكاًل موحدًا وال يمكن تكييفو لمختمف المواقف التعميمية في الفصول  -7
 .الدراسية
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 الخالصة

تعرفنا خالل ىذا الفصل إلى سمات التمفزيون كوسيمة اتصال جماىيرية تشبو االتصال المواجيي 

والسحر الذي يتمتع بو من خالل الحركة واأللوان، إضافة إلى الخصائص المشتركة بينو وبين 

 .وسائل اإلعالم األخرى

كما تم توضيح دور التمفزيون كجياز إخباري والميزات التي يتمتع بيا في ىذا المجال، وكوسيمة 
، ومن جية أخرى وسيمة تعميمية الخصائص التي جعمت التمفزيون وسيمة إعالنية ىامةإعالنية و

، ومزايا وسمبيات ىذه الطريقة في أىداف من استخدام التمفزيون في العممية التعميميةو ىامة
 .التعميم
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 األسئمة

 

 :خصائص التمفزيون كوسيمة اتصالمن  -1
A.        تتطمب المشاىدة تركيزا كبيرا من قبل المشاىد 
B. المشاىد ال يشعر بالوقت 
C.                      بث الثقافة الجماىيرية 
D.  كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 : وسائل اإلعالم األخرى بـيرى موجان أن التمفزيون يختمف عن -2
A. الذي يقضونو في التعرض لموسائل األخرى مقارنةمشاىدة ال في قصريقضي الناس وقتًا أ 
B.  أن يستطيعوا القراءة وربما قبل أن يستطيعوا الكالمبعديشاىد معظم الناس التمفزيون  .
C. ال يتطمب التمفزيون القدرة عمى القراءة عمى خالف الوسائل المطبوعة التي تستمزم ىذه القدرة .
D. كل اإلجابات صحيحة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 :بدأ االستخدام اإلعالني لمتمفزيون عام -3
A. 1931    

B. 1939   

C. 1941    

D. 1949 

 cاإلجابة الصحيحة 
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: من مزايا التعميم بالتمفزيون -4
A.  خمق االىتمام بالقراءة     
B. تدريب المعممين عمى الطرق الجيدة في التعميم 

C. إبراز الكممات والجمل المراد االىتمام بيا        

D. كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 : سمبيات البرامج التعميمية التمفزيونيةمن -5
A. إعطاء درس واحد لعدد من الصفوف في وقت واحد       
B. الصور والمجسمات عدم وضوح      
C.  استعمال األفالم والشرائح         
D. ال يسمح لمطالب بالمناقشة أو توجيو األسئمة 

 dاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية السادسةالوحدة 

 التمفزيون كوسيمة لمتنشئة االجتماعية

 

  األهداف التعميمية

: يهدف هذا الفصل إلى تعريف الطالب بـ

 التمفزيوف كوسيمة لمتنشئة االجتماعية 
 

 اآلثار السمبية 
 القضاء عمى كثير مف النشاطات .1
 تأثير التمفزيوف عمى التحصيؿ العممي .2
 تأثير التمفزيوف عمى الصحة .3

 
 مشاىدة التمفزيوف والعنؼ 

 
  ضوابط مشاىدة التمفزيوف
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: التمفزيون كوسيمة لمتنشئة االجتماعية

اعتبر الكثير مف الدارسيف أف لمتمفزيوف الدور األكثر أىمية في عممية التنشئة االجتماعية فقبؿ 
عممية االقتحاـ الناجحة التي قامت بيا التمفزة لمبيوت كانت قاعدة التربية ثالثية الزوايا البيت 

والمدرسة واألسرة، وشكؿ اإلعالـ المكتوب الزاوية الرابعة، إال أنو مع التمفزة احتؿ اإلعالـ الركف 
 (1).األشد فعالية واألعمؽ أثرًا واألوسع انتشارًا واألسيؿ تناوالً 

 (2):ويؤثر التمفزيوف عمى األطفاؿ واألوالد بفاعمية أكبر مف فاعمية تأثيره عمى الكبار لألسباب التالية

 .أف األطفاؿ تبيرىـ برامج التمفزيوف ألنيا تكوف غالبًا أجمؿ مف الواقع الذي يعيشونو -1

 .ألنيا ال تكمفيـ أي جيد وىي متعة مف السيؿ الحصوؿ عمييا -2

ألنيا تجعؿ الطفؿ يعيش األحالـ والتصورات وكأنيا وقائع حقيقية، أي عالـ التمفزيوف يتناسب  -3
 .مع عالـ الطفؿ الخيالي

 .يتأثر الطفؿ بالتمفزيوف ويعتبر أف ما يقدمو التمفزيوف ىو عالـ حقيقي يتمثؿ بو ويقمده -4

. إف أشد المشاىد تأثيرًا في األطفاؿ ىي مشاىد العنؼ -5

 

: اآلثار السمبية

لمتمفزيوف آثاره السمبية والسيئة عمى المجتمع ككؿ وعمى األطفاؿ والشباب بشكؿ خاص وىذا يتمثؿ بػ 

 .عدد ساعات التعرض لمتمفزيوف -1

يحتؿ التمفزيوف المرتبة الثالثة في قائمة انشغاالت الطالب اليومية بعد التعميـ والنوـ وىناؾ العديد مف 
خالد )األطفاؿ يشاىدوف التمفزيوف حيث تكوف ساعات المشاىدة أكثر مف تمؾ التي يقضونيا في المدرسة 

. (عزايزة

وفي دراسة أجرتيا منظمة اليونسكو حوؿ مدلوالت تعرض األطفاؿ العرب لمتمفزيوف تبيف أف الطالب 
قبؿ الثامنة عشر مف عمره يقضي أماـ التمفزيوف اثنتي وعشريف ألؼ ساعة في حيث أنو في ىذه المرحمة 
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– مصطفى )مف العمر يقضي أربعة عشر ألؼ ساعة في قاعات الدرس خالؿ العاـ الدراسي الواحد 
2003 .)

وخمصت دراسة نشرتيا الصحافة في نيوزلندا إلى أف الصحة العقمية والجسدية لعدد كبير مف 
األطفاؿ في نيوزلندا واستراليا في خطر بسبب الساعات الطويمة التي يمضييا ىؤالء األطفاؿ أماـ 

. التمفزيوف

 900وقد أكدت دراسة أكاديمية أجرتيا األكاديمية األمريكية لطب األطفاؿ أف الطفؿ يقضي سنويًا 
 ساعة أماـ التمفزيوف مما يعني أف معظـ األطفاؿ يقضوف وقتًا أطوؿ 1023ساعة في المدرسة وحوالي 

أماـ التمفزيوف يزيد عما يقضونو في فصوليـ الدراسية وطبقًا لتقرير صادر عف صندوؽ رعاية الطفولة 
 فإف العدد اإلجمالي لألطفاؿ في العالـ العربي 2004في عاـ  (اليونيسؼ)التابع لييئة األمـ المتحدة 

مف إجمالي السكاف، كما يتمتع معظـ ىؤالء األطفاؿ % 38 مالييف طفؿ أي ما يمثؿ 105يصؿ إلى 
بفرصة مشاىدة التمفزيوف بنسبة أكبر بكثير مف فرصتيـ في الحصوؿ عمى تعميـ جيد، ويشير التقرير 

.  مميوف طفؿ ىـ دوف سف العاشرة80أيضًا إلى أف 

وأجرى قسـ االتصاؿ الجماىيري بالمركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية دراسة ميدانية عمى 
عينة مف تالميذ المدارس االبتدائية مف أىـ نتائجيا أف نسبة مف يمتمكوف التمفزيوف نسبة عالية جدًا وأف 

وأجاب معظـ أفراد العينة % 87و% 95نسبة األطفاؿ الذيف يشاىدوف التمفزيوف دائمًا مرتفعة وتتراوح بيف 
أنيـ يشاىدوف التمفزيوف في المنزؿ، وأف معظـ األطفاؿ يشاىدوف التمفزيوف أثناء فترة الدراسة كؿ يوـ 

، أما عف الساعات التي %98ويشاىد األطفاؿ التمفزيوف أثناء اإلجازات بنسبة % 89.53تقريبًا بنسبة 
يشاىد فيا الطفؿ التمفزيوف فقد تبيف أنيا تشمؿ كؿ ساعات اإلرساؿ أي منذ بدايتو حتى نيايتو أثناء 

 (3).اإلجازة

 

: ومف اآلثار السمبية لطوؿ ساعات المشاىدة بالنسبة لمطفؿ ما يمي 

 القضاء عمى كثير من النشاطات -1

إف التمفزيوف يستيمؾ الوقت المخصص لبعض النشاطات والفعاليات بمعنى أنو يضيع الوقت الذي 
يمكف أف يستخدـ لمقياـ بنشاطات أكثر فائدة وكذلؾ يقتطع مف الوقت المخصص لمعب فاستحوذ التمفزيوف 

. (خالد عزايزة).عمى أوقات الفراغ لدى األطفاؿ وىذا ما شغؿ باؿ الكثير مف رجاؿ التربية والتعميـ
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 تأثير التمفزيون عمى التحصيل العممي -2

فقد أوضحت إحدى الدراسات عف أثر إدماف األطفاؿ لمتمفزيوف عمى نموىـ العقمي والمعرفي أف 
ىناؾ ارتباطًا مباشرًا بيف ساعات المشاىدة التي يقضييا التمميذ أماـ التمفزيوف والدرجات التي يحققيا 

فكمما زادت ساعات المشاىدة انخفضت ىذه الدرجات، ووفقًا لمبعض فإف تأثير التمفزيوف ال يقتصر عمى 
الطالب في انخفاض درجاتيـ فحسب بؿ يمتد إلى تدني نموىـ العقمي والمياري واالنفعالي واالجتماعي 

. (مصطفى الزيات). والجسماني

 

 تأثير التمفزيون عمى الصحة -3

يربط عمماء الصحة بيف اإلفراط في مشاىدة التمفزيوف 
مف جية والخموؿ والعادات الغذائية غير الصحية التي تؤدي 

إلى البدانة عند األطفاؿ مف الجية الثانية، فالدعايات 
التجارية الجذابة والممحة التي يقدميا التمفزيوف عمى مدار 

الساعة ليا تأثير كبير عمى سموؾ الطفؿ الغذائي، كالدعايات 
الخاصة ببعض السكاكر التي تجعؿ الطفؿ يمح في طمبيا 

األمر الذي يؤدي إلى اضطراب النظاـ الغذائي لمطفؿ 
وبالتالي إصابتو بالسمنة ومف اآلثار السيئة التي تذكرىا 
الدراسة جعؿ حياة األطفاؿ جامدة محدودة النشاط قميمة 

الحركة ومف المعموـ أف تمؾ الحركة ضرورية جدًا لصحة 
 *(1)األطفاؿ ونموىـ

كذلؾ تشير الدراسات إلى أف اإلفراط في مشاىدة التمفزيوف يؤدي إلى قصر زمف االنتباه لدى 
 (2)**األطفاؿ، ويقمؿ مف قدرتيـ عمى التعميـ الذاتي

وتدؿ الدراسات عمى أف مشاىدة األطفاؿ الصغار لمتمفزيوف فترات طويمة خاصة قبؿ النوـ مباشرة، 
تزعج نوميـ إذ يميموف لمقاومة النوـ ابتداء، ويصعب عمييـ النعاس ويستيقظوف أثناء النوـ بمعدالت 

                                                             
( 1*) .الشرؽ األوسط: القاىرة   

( 2**) .نادر الفرحاني: االنترنت   
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أعمى مف العادي، األمر الذي ينعكس بشكؿ سمبي عمى صحتيـ بوجو عاـ وعمى تطور قدراتيـ العقمية 
والوجدانية بوجو خاص ويقمؿ نمط النوـ القمؽ بوجو خاص مف االنتباه في المدارس ويضعؼ التحصيؿ 

. العممي وقد يؤدي إلى االنزعاج المرضي أو االكتئاب

 

: مشاهدة التمفزيون والعنف

اعتبرت الكثير مف الدراسات أف التمفزيوف ىو أحد المصادر المسؤولة عف نشر العنؼ والجريمة في 
المجتمع، ويعتبر جربنر واحدًا مف األصوات التي تنادي بوجود عالقة بيف التمفزيوف والعنؼ، وقد أسيـ 
بدراسات عديدة في ىذا الصدد حيث قاـ بدراسة لمعرفة كـ العنؼ المقدـ في برامج التمفزيوف عمى مدار 

. األسبوع، ووجد أنو مف بيف كؿ عشرة برامج ترفييية يوجد ثانية عمى األقؿ تشتمؿ عمى العنؼ

كذلؾ وجد جربنر أف التمفزيوف يعرض في الساعة الواحدة ثمانية مشاىد فييا عنؼ وخمص في 
 (4).دراستو إلى أف ارتفاع العنؼ المقدـ عمى شاشة التمفزيوف تزيد مف إدراؾ الفرد لمعنؼ

 (5).وتوصؿ أوكيؼ إلى أف التمفزيوف يقوـ بدور في توعية الفرد بطرؽ اإلفالت مف الجريمة

كذلؾ أثبت بندورا مف خالؿ دراساتو الميدانية والتجريبية إمكانية تقميد الطفؿ والمراىؽ لألنماط 
 (6).السموكية التي يشيدىا في التمفزيوف

وخمصت دراسة ميالفاسكي حوؿ تأثير العنؼ عمى السموؾ العدواني لألطفاؿ إلى وجود عالقة بيف 
 (7).السموؾ العدواني لمذكور واإلناث ومشاىدتيـ لمعنؼ في التمفزيوف والسينما

 عمى تكويف السموؾ العدواني العنف المعروض في التمفزيونوقد تناولت العديد مف الدراسات تأثير 
( 8):ويمكف تقسيـ ىذه األبحاث التي تناولت العنؼ إلى ثالث مجموعات

  

 المجموعة األولى  -1

وترى أف لمشاىدة العنؼ تأثيرًا إيجابيًا عمى الفرد، والمقولة األساسية ليذه النظرية أف الناس في 
حياتيـ اليومية العادية يواجيوف كثيرًا مف اإلحباطات التي غالبًا ما تقودىـ إلى التورط في أعماؿ 

عدوانية، والتطيير ىو الراحة أو التخمص مف ىذه اإلحباطات مف خالؿ المشاركة السمبية البديمة في 
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عدواف وعنؼ اآلخريف، أي أف مشاىدة الفرد لمعنؼ عبر وسائؿ اإلعالـ يمكف أف يعطي الفرد فرص 
 (9).مشاركة سمبية في الصراع العنيؼ الذي ينطوي عميو البرنامج أو الفيمـ المعروض تمفزيونياً 

 

 المجموعة الثانية  -2

ترى أنو ال توجد عالقة مباشرة بيف وقوية بيف العنؼ في الدراما التمفزيونية وزيادة السموؾ العدواني 
 (10).لدى المشاىديف

 

 المجموعة الثالثة  -3

 حيث تزيد عدوانية الشباب بإدراكيـ (11)ترى وجود عالقة قوية ومباشرة بيف العنؼ والسموؾ العدواني
 (12).لواقع العنؼ المقدـ في التمفزيوف

 

: ضوابط مشاهدة التمفزيون

: يرى الكثير مف الباحثيف أنو يجب وضع مجموعة مف الضوابط في مشاىدة التمفزيوف وىي

. عدـ استخداـ التمفزيوف كأسموب عقاب أو مكافأة، حيث تزيد قيمة التمفزيوف:  والًال 

غالؽ الجياز إذا عرض أشياء غير : ثانياًال  عدـ السماح لألطفاؿ بمشاىدة التمفزيوف بمفردىـ، وا 
. مناسبة لمطفؿ

الجموس مع األطفاؿ قبؿ بدء المشاىدة، وتحديد ما يريدوف مشاىدتو بالضبط وال يبدأ تشغيؿ : ثالثاًال 
. التمفزيوف قبؿ موعد البرنامج المتفؽ عميو، وال يبقى بعد انتياء ىذا البرنامج

مع العمـ بأف ىناؾ العديد مف الدراسات العممية الحديثة توصمت إلى أف الحد األقصى لمفترات 
: المناسبة لمشاىدة التمفزيوف يوميًا بالنسبة ألعمار األطفاؿ كالتالي

 دقيقة 20 سنوات  4-2مف سف 
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 دقيقة 30 سنوات  5-3مف سف 

 دقيقة 60 سنوات  9-6مف سف 

 دقيقة 90 سنوات  13-10مف سف 

مع التنبيو إلى أف تجاوز ىذه الفترات يتسبب في عدـ توازف مشاعر األطفاؿ، وانخفاض مستواىـ 
. العممي، وعجزىـ عف إقامة عالقات إنسانية مع زمالئيـ
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 الخالصة

 

تحدثنا في ىذا الفصؿ عف خصائص التمفزيوف كوسيمة لمتنشئة االجتماعية عند األطفاؿ خاصة 
وأىميتو في ىذا المجاؿ، واآلثار السمبية ليا مف خالؿ زيادة عدد ساعات التعرض والقضاء عمى كثير 
 .مف النشاطات األخرى التي يمكف أف يقوـ بيا، ومدى تأثيره في التحصيؿ العممي وفي الصحة العامة

وتناولنا في الجزء الثاني العالقة بيف التمفزيوف والعنؼ المكتسب عند المشاىد بشكؿ عاـ والطفؿ 
 .بشكؿ خاص، وضوابط مشاىدة التمفزيوف في محاولة لتالفي ىذه اآلثار السمبية
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 األسئمة

 

 :من اآلثار السمبية لطول ساعات المشاهدة بالنسبة لمطفل -1
A.  القضاء عمى كثير مف النشاطات األخرى 
B. التأثير في معدؿ التحصيؿ العممي 
C.  تأثير سمبي عمى الصحة 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

ثير العنف التمفزيوني عمى السموك العدواني  ترى المجموعة األولى من الدراسات التي تناولت ت -2
:  ن
A.  لمشاىدة العنؼ تأثيرًا إيجابيًا عمى الفرد 
B. لمشاىدة العنؼ تأثيرًا سمبيا عمى الفرد 
C.  ال يوجد عالقة بيف مشاىدة العنؼ والسموؾ العدواني 
D. كؿ اإلجابات خاطئة  

 aاإلجابة الصحيحة 

 

 شارت الدراسات العممية الحديثة إلى  ن الحد األقصى لمفترات المناسبة لمشاهدة التمفزيون  -3
:  سنوات هو4-2يومياًال بالنسبة ألعمار من سن 

A. 90 دقيقة يوميا  
B. 60 دقيقة  
C.  40دقيقة  
D. 20دقيقة  

 dاإلجابة الصحيحة 
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: من ضوابط مشاهدة التمفزيون -4
A.  استخداـ التمفزيوف كأسموب عقاب أو مكافأة 
B. السماح لألطفاؿ بمشاىدة التمفزيوف بمفردىـ 
C.  الجموس مع األطفاؿ قبؿ بدء المشاىدة 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

 :يحتل التمفزيون في قائمة انشغاالت الطالب اليومية بعد التعميم والنوم المرتبة -5
A.  األولى 
B. الثانية 
C.  الثالثة 
D. كؿ اإلجابات خاطئة 

 cاإلجابة الصحيحة 
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 السابعةالتعميمية الوحدة 

 مكونات البرنامج االذاعي والتمفزيوني

 

  األهداف التعميمية

:  يتألف هذا الفصل من جزأين هما

 (لغة اإلذاعة)مكونات البرنامج اإلذاعي  -1
 (لغة التمفزيون)مكونات البرنامج التمفزيوني  -2

: ييدف ىذا الجزء إلى تعريف الطالب بـ:  مكونات البرنامج اإلذاعي:الجزء األول

المكان، العنصر البشري، األشياء : مكونات العمل اإلذاعي- 1

: وتتكون منلغة اإلذاعة - 2

 أوضاع استخدام المايكروفون : الكممة المنطوقة
 أىميتيا، وظائفيا، كيفية استخداميا ضمن اإلذاعة : الموسيقى
 أنواعيا، أىداف استخداميا: المؤثرات الصوتية. 
 األغنية .
 أشكال استخداميا: التسجيالت الخارجية .
  الصمت
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 (لغة التمفزيون) مكونات البرنامج التمفزيوني :الجزء الثاني

:  ييدف ىذا الجزء إلى تعريف الطالب بـ

:   لغة التمفزيون ومكوناتيا

  معطيات الكاميرا
  لغة اإلضاءة
  لغة الديكور
  لغة المكياج
  لغة االكسسوار والمالبس والمؤثرات البصرية
 لغة المونتاج 
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 :مكونات العمل اإلذاعي: الجزء األول

 

 i: يحتاج أي عمل إذاعي إلى ثالثة عناصر رئيسية ىي

ويقصد بالمكان المجال الذي يتم فيو عمميات اإلنتاج، وقد يكون ىذا المكان داخل : المكان -1
االستديو أو خارجو في األماكن المختمفة مثل الشارع أو الحديقة أو المكتب أو 

 .إلخ ......المستشفى
 

ويضم فريق العمل اإلذاعي في الراديو والتمفزيون، حيث أن عممية اإلنتاج ىي : العنصر البشري -2
عممية متكاممة كل مرحمة فييا تتطمب عدة أشخاص إلنجازىا، ولذلك يعد اإلنتاج اإلذاعي عممية 

 .جماعية تتطمب عماًل جماعيًا وليس فردياً 
 

وتعني كافة المعدات واألجيزة التي تستخدم في مجال اإلنتاج المسموع أو المرئي، : األشياء -3
ويجب عمى العناصر البشرية التي تعمل عمى تشغيل ىذه األجيزة أن تكون عمى معرفة تامة 

 .بكل األجيزة والمعدات واألشياء التي تساعد عمى إنجاز الميمة
 

:  لغة اإلذاعة- (1

يتكون البرنامج اإلذاعي من مجموعة من األصوات 
، والذي يتأمل الموحة اإلذاعية في أي صورة من صورىا "الصمت"و

، وبغض "الصوت"يجد أنيا تتشكل وتتكون من عنصر واحد ىو 
لغة )النظر عن طبيعة ىذا الصوت أو نوعو، فإن الموحة اإلذاعية 

 ii:تتكون من (اإلذاعة

:  الكممة المنطوقة- أوال

تمثل الكممة المنطوقة المبنة األولى واألساسية األسيل واألقصر لتوصيل المعنى واألفكار من القائم 
باالتصال إلى الجميور اإلذاعي، وتتمثل الكممة المنطوقة في النص اإلذاعي الذي يقرأه المذيع أو مقدم 
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البرنامج، ويتوقف تأثيرىا عمى شخصية المذيع أو المقدم، ويعتبر مسؤواًل مسؤولية كاممة عن صوتو خالل 
تواجده عمى اليواء، حيث يجب أن يعمل جاىدًا عمى اجتذاب المستمعين، من خالل تموين صوتو وفقًا 
لممقاطع الصوتية المختمفة، ووفقًا لشكل البرنامج الذي يؤديو، فطريقة األداء تعتبر ىامة جدًا بالنسبة 
 .لمكممة المنطوقة في الراديو، حيث يتوقف نجاح البرنامج في معظم األحيان عمى إيقاع ىذا البرنامج 

ومن طرق تنويع اإليقاع أن يبدأ المذيع البرنامج ببطء حتى يعطي فرصة لممستمع لمتعود عمى طريقة 
كالمو وصوتو، وعندما يدخل المذيع إلى صمب الموضوع يجب أن يتسم اإليقاع بسرعة نسبية في األداء 

 .الصوتي مع تموين الصوت وفقًا لممضمون المختمف الذي يقرأه المذيع

 

: أوضاع استخدام الميكروفون

ال بد لممذيع من معرفة األوضاع المناسبة لمتحدث في الميكروفون واإليحاءات المختمفة التي 
 iii:تنتج عن ىذه األوضاع وىي

  الوضع المباشرon Mic: في ىذا الوضع يتخذ المذيع الوضع الصحيح والمباشر لمتحدث أمام 
الميكروفون، مما يعطي إيحاء لممستمع بأن المذيع يتكمم أمامو مباشرة، ويستخدم ىذا الوضع في 

. نشرات األخبار وبرامج متعددة مثل الحديث المباشر
 الوضع غير المباشرoff Mic: يكون المذيع في ىذا الوضع بعيدًا عن الميكروفون بمسافة كبيرة 

بما يشعر المستمع بأن الصوت يأتي من بعيد، ويستخدم في الدراما عمومًا وبرامج أخرى لتحقيق 
 .أغراض معينة وجذب االنتباه

 
  الظهور التدريجيFade on: يظير صوت المذيع تدريجيًا عبر الميكروفون بحيث يبدأ 

منخفضًا ويعمو ببطء حتى يصل إلى المستوى المطموب، أو يكون بعيدًا عن الميكروفون ويقترب 
تدريجيًا نحوه حتى يظير أن الصوت يرتفع، ويستخدم في حاالت متعددة ومنيا بداية البرامج أو 

 .بداية فقرة في البرنامج
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  االختفاء التدريجيFade out: يختفي صوت المذيع ويتالشى تدريجيًا حتى يختفي تمامًا، أو 
يكون قريبًا من الميكروفون ويبتعد تدريجيًا بحيث يعطي نفس اإليحاء، ويفضل استخدام ىذا 

 .الوضع في نياية البرامج اإلذاعية حتى يميد لممستمع نياية البرنامج
 

:  الموسيقى: ثانياًا 

الموسيقى عنصر رئيسي وىام من عناصر المغة اإلعالمية بشكل عام، والمغة اإلذاعية بشكل  
خاص، وىي األصوات التي تنتج عن آالت خاصة عند استخداميا وفق قواعد وأصول معينة، فتأتي ىذه 

يقاعات خاصة، وقد تذاع لذاتيا من خالل برنامج موسيقي، أو ضمن  األصوات في شكل أنغام وا 
 .البرنامج

: وتستخدم الموسيقى في البرامج اإلذاعية لعدة أغراض تتمثل فيما يمي

وتستخدم فيو الموسيقى الحية التي تنتج مباشرة في االستوديو التي يقوم بعزفيا : كبرنامج مستقل -1
وتشكل الموسيقى في ىذه الحالة . فرقة موسيقية، والموسيقى المسجمة عمى شرائط واسطوانات
 .محتوى البرنامج الذي يعتمد بصفة أساسية عمى الموسيقى

حيث تستخدم بعض المقطوعات الموسيقية كمحن مميز لمبرنامج سواء كان : كمحن مميز لمبرنامج -2
أخبار أو حوار أو تحقيق، ولكن يجب أن ينفرد كل برنامج باستخدام موسيقى تميزه دون غيره 

 .من البرامج
تستخدم الموسيقى داخل البرنامج بحيث تربط بين فقراتو المتعددة، وتعتبر : لربط فقرات البرنامج -3

فاصاًل بين أجزائو أيضًا، ويحدد كاتب النص نوعية الموسيقى المستخدمة وزمنيا بشرط توافقيا 
 .مع محتوى البرنامج والجو النفسي لو

 .تستخدم الموسيقى أحيانًا إلعطاء إيحاء معين مثل تغيير الزمان والمكان: إلعطاء إيحاء معين -4
تستخدم الموسيقى كخمفية لمبرنامج، حيث يتم مزج صوتين مثل : استخدام الموسيقى كخمفية -5

 . الكممة المنطوقة والموسيقى إلحداث جو نفسي معين داخل البرنامج
يتم أحيانًا استخدام بعض اآلالت الموسيقية كمؤثر صوتي : استخدام الموسيقى كمؤثر صوتي -6

إلعطاء إيحاء معين وخاصة في الدراما، وأحيانًا تستخدم الموسيقى مع المؤثر الصوتي إلحداث 
 .التأثير المطموب
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تستخدم عندما يتطمب مضمون البرنامج العزف عمى آلة موسيقية معينة، مثل : كموسيقى أمامية -7
برامج المواىب التي تتطمب إبراز العزف عمى أحد اآلالت الموسيقية، ويكون بذلك موسيقى 

 .أمامية، وتكون جزء من مضمون البرنامج
 

وفي كافة األحوال فالموسيقى لغة ليا مفرداتيا ومعانييا وجمالياتيا ويجب الحرص عمى اختيار نوعية 
الموسيقى المناسبة لمفكرة البرامجية حتى تؤدي بالفعل وظيفتيا كعنصر رئيسي في توصيل الرسالة 

حداث التأثير المرغوب منيا  .اإلعالمية وا 

 

: المؤثرات الصوتية- ثالثاًا 

وىي األصوات التي تعطي تعريفًا بنوع المصدر الصوتي، ونقل أصوات الطبيعة بكل ما تحتويو، 
بما في ذلك أية مستجدات حضارية ليا سمات صوتية كصوت الياتف، وذلك إلضفاء المصداقية 

عطاء المناخ العام الطبيعي لجو البرنامج، ويمكن الحصول عمى المؤثرات الصوتية من مواقعيا أو  وا 
مسجمة عمى أشرطة واسطوانات أو مخزنة عمى الكمبيوتر الستخداميا عند الحاجة أو حية من االستديو 

 iv.مثل فتح باب أو صوت خطوات شخص يقترب أو يبتعد

 

: وتقسم المؤثرات الصوتية إلى أنواع ىي

وىي التي تسجل مباشرة أثناء تسجيل العمل نفسو : Life Effectsالمؤثرات الحية أو الطبيعية  -1
غالق  سواء داخل أو خارج االستديو، مثل صوت خطوات الممثل أو المذيع، وصوت فتح وا 

 .الباب
 

وىي المؤثرات التي تكون مسجمة مسبقًا عمى شرائط : Effects Artificialالمؤثرات المسجمة  -2
كاسيت وأسطوانات وأفالم، وتكون جاىزة لالستخدام عند الحاجة ليا، وتستخدم المؤثرات الصوتية 

مع بعضيا أحيانًا، حيث يتطمب الموقف استخدام نوعين من المؤثرات الحية والمسجمة وفقًا 
لمتأثير المطموب إحداثو في البرنامج، وتيدف لممساعدة عمى إبراز الموقف أو الفكرة وتفيم 
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ثارة العواطف والتأثير عمى الجميور، وتستخدم لعدة أغراض مثل اإليحاء بالمكان  الشخصيات وا 
عطاء إيحاء بالموقف التمثيمي، واإليحاء النفسي، وبداية ونياية حدث ما  . والزمان، وا 

 
 وىي األصوات التي يمكن Special Effectsوىي المؤثرات الخاصة : المؤثرات اإللكترونية -3

توليدىا باستخدام إمكانيات االستديو الحديثة والتي تستطيع تغيير ذبذبات الصوت البشري وتغيير 
خصائصو، ومعالجة كافة األصوات وتوليد الصوت في الصدى أو الصوت الميت بدون أي 

ذبذبة صوتية أو صوت حي، أو الصوت المصنوع باستخدام ما يسمى بمرشح الموجات الصوتية 
Filter الذي يغير من خواص األصوات، أو باستخدام ميكروفون المرشح Filter Mic الذي 

 لتحويل SONOVOXيستخدم في خمق مؤثرات خاصة، كما يستخدم جياز السونوفوكس 
المؤثرات الصوتية إلى كالم مفيوم، مثل تسجيل صوت حيوان عمى شريط يثبت عمى حنجرة 

الممثل الذي ينطق بالحوار، والذي ينتج عنو صوت الحيوان عند نطق الممثل، وبالتالي يصبح 
 .حيوان ناطق

وبالتالي فإن وظيفة المؤثرات الصوتية في الراديو تستيدف أساسًا المساعدة عمى تحويل المسموع إلى 
كمال المسمع الدرامي بما يحتاج إليو من صوت الحركة وصوت األشياء،  وكمما أحسن vمنظور، وا 

اختيار المؤثرات الصوتية وأساليب مزجيا مع عناصر الصوت، كمما أعطى ذلك البرنامج مصداقية 
وجذبًا، لذلك يجب استخدام المؤثرات الصوتية بحذر شديد وعدم المغاالة في استخداميا إال في حالة 
الضرورة لمساعدة الجميور عمى التكيف النفسي مع البرنامج، أما في حالة عدم الحاجة الستخدام 

المؤثرات يجب التخمي عنيا تمامًا، ويمكن تحديد األىداف التي تستخدم المؤثرات الصوتية من أجميا 
 :بـ

.  صوت السفينة واألمواج تعطي إيحاء بوجودنا عمى شاطئ البحر:اإليحاء بالمكان .1
صوت صياح الديك أو دقات الساعة تعطي إيحاءًا بالوقت الذي يجري فيو : اإليحاء بالزمان .2

. الحدث، أما صوت الرياح والرعد فيعطي إيحاء بفصل الشتاء
فصوت صفارة إنذار مفاجئة تعطي إحساسا بالخوف، وقد : اإليحاء بالجو النفسي لمحدث .3

يكون لصوت دقات الساعة وىي تقترب من موعد معين دالالت لدى الجميور وتثير مشاعر 
. الترقب والقمق مما سيحدث

 كصوت إطالق الرصاص أو صوت ِالقطار ليعطي إيحاءًا بأن :اإليحاء بالموقف التمثيمي .4
. البطل مثاًل قد اتخذ قرارًا بالسفر
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:  األغنية- رابعاًا 

تشكل األغنية مزيجًا من مكونات الصوت السابقة، حيث تدمج الكممة مع الموسيقى مع المؤثرات 
الصوتية أحيانًا، وتقدم لذاتيا كفقرة بين البرامج المختمفة، أو خالل فترة غنائية محددة، إضافة إلى 

األغنية التسجيمية، والبرامج الغنائية، وىناك أيضًا األغنية الدرامية التي يتم توظيفيا دراميًا بحيث تحل 
 vi.محل بعض أجزاء الحوار في التمثيميات والمسمسالت وتدفع باألحداث إلى األمام

 

:   التسجيالت الخارجية-خامساًا 

تعد التسجيالت الخارجية عنصرًا مكماًل لمعناصر الصوتية المختمفة في البرامج كجزء من 
مضمون البرنامج، وتكون التسجيالت الخارجية أساسية في بعض أنواع البرامج مثل التحقيقات والفيتشر 

 باإلضافة لتقديم معمومات عديدة يكتسبيا ،والمجالت اإلذاعية، وتضفي مصداقية عمى مضمون البرنامج
البرنامج منيا، ويمكن أن تتعدد التسجيالت الخارجية في البرنامج الواحد كما ىو الحال في التحقيقات، 

 .ويمكن أن يقتصر البرنامج عمى تسجيل خارجي واحد

 

 vii:وتستخدم التسجيالت الخارجية بعدة أشكال في البرامج تتمثل فيما يمي

 يستخدم في ىذه الحالة الحوار كاماًل داخل البرنامج كما ىو الحال في :كحوار طويل 
. البرامج الحوارية ويشكل المادة الرئيسية ليا

 يستخدم في ىذه الحالة جزء قصير من التسجيالت الخارجية :كجزء من برنامج 
ضافة نوع من المصداقية والتنوع في معالجة الموضوع ويستخدم  الستكمال المعمومات، وا 

جزء من الحوار الذي أجري خارجيًا ليدعم البرنامج، ويمكن استخدام أكثر من تسجيل 
. صوتي داخل البرنامج بشرط أال تزيد مدة كل منيا عن دقيقة

 جممة ليا " تستخدم لقطة واحدة من الحديث، والمقطة الصوتية تعني :كمقطة صوتية
، وىي تخدم ىدف معين في البرنامج، وفي حالة استخدام المقطة الصوتية "معنى متكامل

. يجب أال تزيد المقطة الصوتية الواحدة عن أربعين ثانية
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وتستخدم المقطات الصوتية عمومًا في شكل الفيتشر، وقد تستخدم عدة لقطات صوتية في بداية شكل 
إذاعي مثل الريبورتاج، وعند إجراء التسجيالت ال بد من مراعاة حسن اختيار األشخاص المناسبين 
لموضوع البرنامج واليدف الرئيسي لو، وكمما أحسن اختيار الشخصيات التي يتم إجراء التسجيالت 

 .الخارجية معيا كمما كان ذلك عنصرًا من عناصر الجذب لمبرنامج

 

:  الصمت- سادساًا 

يعتبر الصمت من العناصر الميمة في اإلذاعة وال 
يمكن إغفالو، نظرًا لموظائف التي يمكن أن يؤدييا عند 

استخدامو بشكل صحيح وفي الوقت الصحيح، ومن أىم ىذه 
الوظائف استخدامو كفواصل بين الكممات والجمل والعبارات، 
كما يمكن توظيفو إلحداث تأثير معين في حاالت محددة، 
 .ويجب استخدامو بحذر وأن تكون مدة الصمت قصيرة أيضاً 
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 الخالصة

 

 .تناول ىذا الجزء مكونات العمل اإلذاعي من مكان وأشياء وعناصر بشرية

كما تطرقنا إلى لغة اإلذاعة ومكوناتيا كالكممة المنطوقة ومواصفاتيا، وكيفية التعامل مع الميكرفون، 
والموسيقى وأىميتيا ووظائفيا أو استخداماتيا ضمن اإلذاعة بشكل عام وضمن البرنامج اإلذاعي بشكل 
خاص، ومن ثم األغنية والتسجيالت الخارجية وكيفية استخداميا ضمن البرامج سواء بشكل كامل أم جزء 

 .منيا أم لقطة صوتية فقط، وتعرفنا إلى أىمية الصمت في لغة اإلذاعة ومدلوالتو
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: (لغة التمفزيون)مكونات البرنامج التمفزيوني : الجزء الثاني

 

:  لغة التمفزيون

 المغة التمفزيونية ىي امتداد طبيعي ومتطور لمغتي 
اإلذاعة والسينما، حيث أخذت سمات المغة اإلذاعية، ووظفت 

عناصرىا المختمفة لخدمة التوصيل التمفزيوني لرسائمو اإلعالمية، 
وظفت بالتالي عناصر الصوت البشري والموسيقى والمؤثرات 

الصوتية وطرق تقديم ىذه العناصر، كما أخذت عن السينما لغة 
. الصورة والحركة والخدع والمؤثرات البصرية

وتعتمد المغة التمفزيونية عمى لغة الصوت ولغة الصورة في نقل 
الرسالة اإلعالمية من القائم باالتصال إلى الجميور، ولغة 

الصوت في التمفزيون تحاكي لغة اإلذاعة التي سبق تناوليا، مع اختالف بسيط يتمثل بوجود لغة الصورة 
 .إلى جانب الصوت في التمفزيون

ويشترك في صنع لغة الصورة التمفزيونية كل أعضاء فريق اإلنتاج البرامجي من مذيع ومخرج ومساعديو 
كسسوارات ورسوم متحركة وجرافيك  من مصورين وميندسي إضاءة وصوت وديكور ومكياج ومالبس وا 

 .وخطوط

ذا نظرنا تفصيميًا إلى لغة التمفزيون سنجد أنيا يمكن أن ترتكز عمى العناصر التالية  viii:وا 

 

 : لغة الكاميرا -1
يمكن أن تمثل الكاميرا التمفزيونية وسيمة فعالة تفوق أحيانًا 

الكممات لعرض المضمون البرامجي واإلقناع بو، عن طريق 
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 .اختيار التركيب المناسب لمصورة وحجم المقطات وزوايا التصوير ونوعية الحركة

فتركيب الكادر من حيث مكوناتو ودرجة وضوح كل منيا والتوازن بينيا ىو لغة تمفزيونية خالصة، 
 .يمكن أن تقدم معنى إضافيًا لمجميور، أو تزيد من إحساسو بالموقف الدرامي

كما أن اختيار حجم المقطة لمتعبير عن الفعل التمفزيوني أو رّد الفعل يمكن أن يوجو مشاعر 
الجميور، فالمقطة المكبرة تزيد من درجة الربط العاطفي بين الشخصية التمفزيونية سواء كانت 

 .درامية أو برامجية مع الجميور

وىذا ينطبق عمى حركات الكاميرا أيضًا، فسرعة حركة الكاميرا ونوع الحركة يجب أن يخدم 
 .توصيل فكرة معينة يريدىا المخرج إلى جميوره

أما زوايا التصوير فيي أيضًا ليا لغتيا الخاصة ومعانييا المحددة، فالزاوية العالية تختمف عن 
 .الزاوية المنخفضة والزوايا عمى مستوى النظر

 

:   لغة اإلضاءة -2
ال يمكن استخدام لغة الصورة في التمفزيون دون استخدام اإلضاءة، فاإلضاءة أداة رئيسية 

لمحصول عمى صورة تمفزيونية يمكن تسجيميا أو بثيا، والتي تيدف لمتأثير النفسي عمى المشاىد 
 .طبقًا لتوزيع اإلضاءة والظالل ونظرية األلوان

خفاء العيوب الشكمية، خاصة في حالة تصوير  وتيدف اإلضاءة إلى تصحيح المنظور جماليًا وا 
براز جوانب من  الوجوه، كما أنيا توحي بالعمق المكاني من خالل عممية توزيع اإلضاءة أو الظالل وا 

 ولإلضاءة مصادر طبيعية مثل ضوء الشمس المباشر، أو الضوء الناتج .المنظور المرئي دون غيرىا
 وىناك نوعان من اإلضاءة ixعن الشمس وقت النيار، ومصادر صناعية مثل المصابيح والكشافات،

 x:ىما

وىي اإلضاءة الساقطة عمى الشخص أو : Spoot or Direct Lightإضاءة مباشرة  - أ
 Fresenelالجسم المراد تصويره، وتستخدم لإلضاءة المركزة كشافات الفريزنال 

Spotlight التي تعطي إضاءة مركزة عند توجيييا من زاوية ضيقة، وتعطي إضاءة 
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 حتى Bran Doorمنتشرة إذا تم توجيييا من زاوية واسعة، ويجب أن يزود الكشاف بـ 
 .يمكن تركيز اإلضاءة عمى المنطقة المستيدفة

 

وىي اإلضاءة التي تنعكس نتيجتيا عمى : Diffused Lightإضاءة غير مباشرة  - ب
الشخص أو الجسم المراد تصويره، وتستخدم لإلضاءة غير المباشرة لمبات إضاءة 

، وىي كثيرًا ما تستخدم Scoops، ويطمق عمييا Flood Light Lampsمنتشرة 
ضاءة المساحات الواسعة، كما يمكن استخداميا عمى حوامل أرضية  كإضاءة تكميمية، وا 
إذ احتاج األمر إلى إضاءة تكميمية من زاوية منخفضة، وىذه اإلضاءة ال تنتج ظالل وال 

 .Bran Doorsتحتاج المصابيح إلى 
 

 

:  لغة الديكور -3
 ال توجد صورة تمفزيونية دون خمفية ليا، أي ديكور يوضح مكان وقوع األحداث، فالديكور ىو كل 

 .الموجودات من أثاث وغيره في حيز مكاني معين

ويجب أن تعبر لغة الديكور عن الفكرة البرامجية بشكل عام وتخدميا، وأن يقدم لممشاىد متعة بصرية 
 ومن شروط الديكور الجيد خفة الوزن حتى يسيل حممو ونقمو .جمالية بسيطة ال تتعارض مع األحداث

وتخزينو دون مجيود كبير، باإلضافة إلى سيولة الفك والتركيب والقص والتشكيل، ومعالجة المواد الداخمة 
 xi.في صنع الديكورات بعناصر مضادة لالحتراق

ضافة الواقعية عمى المكان، وتييئة الجو  وييدف الديكور لخمق المكان الذي تدور فيو األحداث، وا 
والظروف المناسبة لإلنتاج، وىو يخضع لشروط ومواصفات تفرضيا متطمبات اإلنتاج التمفزيوني والوسائل 
واألدوات المستخدمة فيو، بحيث يكون الديكور مناسبًا لمموضوع أو البرنامج الذي يدور في نطاقو، وأن 

يتالءم مع مساحة االستديو، وحجم الميزانية، والوقت المحدد لإلنتاج، وبالشكل الذي يييئ لمعدات اإلنتاج 
ضاءة وميكروفونات أن تؤدي عمميا عمى النحو األكمل  xii.من كاميرات وا 
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: لغة المكياج -4
 تيدف لغة المكياج إلى تجميل الشخصيات والمساعدة في رسم أبعادىا الدرامية، وتستخدم كوسيمة 

 .من وسائل الخدع والمؤثرات البصرية

وال بد أن يتوافق المكياج مع الموقف البرامجي، ويعمل بشكل متكامل مع الكاميرا واإلضاءة وغيرىا من 
  .أدوات اإلنتاج التمفزيوني

ويستخدم المكياج لتعميق أثر العمل الفني عمى المشاىد، وجذبو لمشخصية التمفزيونية ويحافظ عمى ىذا 
الجذب البصري، وىو يحتاج باإلضافة ألدوات الماكياج المعروفة إلى أدوات وأجيزة وتقنيات متعددة 

 .لصنع العديد من الشخصيات والتأثيرات المختمفة مثل صنع األقنعة

ويوجد في المحطات الكبرى فني متخصص في المالبس والماكياج واإلكسسوارات حتى ال يحصل 
 xiii.تعارض بينيا

 

: اإلكسسوارات والمالبس والمؤثرات البصرية -5
 تمعب اإلكسسوارات دورًا ىامًا في تجميل الشخصية واإليحاء بأبعادىا وتقديم معمومات إضافية 

 .لممشاىد

أما المالبس بألوانيا وتصاميميا وطريقة ارتدائيا تعبر عن الشخصيات من حيث واقعيا االجتماعي 
 .واالقتصادي والقومي أحيانًا، وقد تشير إلى الحالة المزاجية ليذه الشخصيات

والمؤثرات البصرية ىي كل ما يستخدم من تقنيات وطرق بصرية أو إلكترونية لزيادة تأثير الصورة 
التمفزيونية، ومحاكاة أحداث طبيعية ال يمكن تصويرىا واقعيًا بسبب ضيق الوقت أو عدم مناسبة موعد 

التصوير أو نقص اإلمكانات، ومحاولة تصوير أحداث غير طبيعية وال مثيل ليا في الواقع مثل األشباح 
والحيوانات المنقرضة، ويمكن تنفيذ بعض ىذه المؤثرات داخل االستديو أو خارجو باستخدام مواد مختمفة 

وتوظيف أدوات أخرى مثل الكاميرات والمرايا واإلضاءة وأجيزة تجميد الحركة أو إبطائيا أو اإلسراع 
 وىناك المؤثرات اإللكترونية التي تنتجيا أجيزة خاصة بتوليد المؤثرات، وىناك المؤثرات الرقمية xivبيا،

 .باستخدام الكمبيوتر
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: لغة التوليف التمفزيوني -6
 التوليف التمفزيوني أو فن المونتاج ينقسم إلى توليف فوري أثناء التصوير، وتوليف الحق بعد 

 .التصوير

ولغة التوليف يمكن أن تعمل عمى تماسك البرنامج وتقديمو بشكل ناجح لرسالتو اإلعالمية، كما يمكن أن 
ضعافو  .تؤدي لفشمو وا 

 .وقرار المخرج باستخدام آلية لالنتقال بين المقطات يحمل لغة تمفزيونية خاصة بو
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 الخالصة

 

تتضمن الموحة التمفزيونية من حيث الصورة عدة مكونات لتجعميا لوحة متكاممة، كمعطيات الكاميرا 
. واإلضاءة والديكور والمكياج واإلكسسوار والمونتاج

وقد تحدثنا خالل ىذا الفصل عن أىمية كل عنصر من ىذه العناصر، فالكاميرا تؤثر من خالل الكادر 
ومكوناتو ونوع المقطة وحجميا، واإلضاءة تكمل الصورة ويمكن أن تعطييا معان جديدة، وتعرفنا إلى 

أنواع اإلضاءة ومصادرىا، إضافة إلى أىمية الديكور في التعبير عن الفكرة البرامجية وأىمية تكاممو مع 
. العناصر األخرى كاإلكسسوار والمالبس والمكياج

. وفي المونتاج تكمن أىمية الربط الصحيح لمبرنامج، ويتوقف عميو نجاحو أو فشمو
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 االسئمة

 

مكونات البرنامج اإلذاعي : أسئمة الجزء األول

: من العناصر األساسية التي يحتاج إليها أي عمل إذاعي -1
A. الموسيقا 
B. المكان 
C. الديكور 
D. التسجيالت 

 bاإلجابة الصحيحة 

 

 :من مكونات الصوت اإلذاعي -2
A. الموسيقا 
B. الكممة المنطوقة 
C. ،المؤثرات  
D. كل اإلجابات صحيحة. 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

 :يناسب النشرة اإلخبارية -3
A. الوضع المباشر الستخدام الميكرفون 
B. الوضع غير المباشر 
C. الظيور التدريجي 
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D. االختفاء التدريجي 

 aاإلجابة الصحيحة 

 

 :تنقسم المؤثرات الصوتية إلى -4
A. مؤثرات حية 
B. موسيقا 
C. مؤثرات منطوقة 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 aاإلجابة الصحيحة 

 

 :يمكن استخدام التسجيالت الخارجية ضمن البرنامج -5
A. بشكل منفرد 
B. كمقطة صوتية 
C. عمى شكل مؤثرات 
D.  كل اإلجابات صحيحة

 bاإلجابة الصحيحة 
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 (لغة التمفزيون)مكونات البرنامج التمفزيوني : أسئمة الجزء الثاني

 :تمثل الكاميرا التمفزيونية وسيمة فعالة لعرض المضمون البرامجي عن طريق -1
A. اختيار التركيب المناسب لمصورة 
B.  حجم المقطات 
C. زوايا التصوير ونوعية الحركة 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

 :من العناصر المكونة لمغة التمفزيون -2
A.  نوع الكاميرا 
B. المخرج 
C.  الديكور 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

 :اإلضاءة التي تنعكس نتيجتها عمى الشخص أو الجسم المراد تصويره هي -3
A.  إضاءة مباشرة 
B. إضاءة غير مباشرة 
C.  إضاءة تكميمية 
D. كل اإلجابات خاطئة 

 bاإلجابة الصحيحة 
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: من شروط الديكور في التمفزيون -4
A.  ًأن يكون كبيرًا وضخما 
B. أن يغطي األرضية بشكل كامل 
C.  أن يتالءم مع حجم الميزانية 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

 :تهدف اإلضاءة إلى -5
A. تصحيح المنظور جماليًا في حالة تصوير الوجوه 
B.  اإليحاء بالعمق المكاني 
C.  إبراز جوانب من المنظور المرئي دون غيرىا 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

-103- 



 

 

 المراجع
                                                             

i - 15، ص2003سوزان القميني، االخراج في الراديو والتمفزيون، دار النهضة العربية، عام. 
ii - محمد مهنى، المغة اإلعالمية، دار النهضة .- 19سوزان القميني، الكتابة لمراديو والتمفزيون، ص

. 41، ص2004العربية، عام 
 1انتاج البرامج في الراديو والتمفزيون، دار الفكر العربي، ط: عبد المجيد شكري، تكنولوجيا االتصال-

. 67، ص1996عام 
 .62، ص2003سوزان القميني، مدخل إلى فنون الراديو والتمفزيون، دار النهضة العربية، عام - 
iii - 20سوزان القميني، الكتابة لمراديو والتمفزيون، ص  .

.  62، ص2003سوزان القميني، مدخل إلى فنون الراديو والتمفزيون، دار النهضة العربية، عام - 
 .55كرم شمبي، فن الكتابة لمراديو والتمفزيون، مكتبة التراث اإلسالمي، ص- 
iv -  ،دار الفكر : القاهرة)، "إنتاج البرامج في الراديو والتمفزيون: تكنولوجيا االتصال"عبد المجيد شكري

(. 69- 67)، ص(1996، عام 1العربي، ط
، سوزان القميني، الكتابة لمراديو والتمفزيون، 44محمد مهنى، المغة اإلعالمية، مرجع سابق، ص- 
. 25ص
. 68سوزان القميني، مدخل عمى فنون الراديو والتمفزيون، ص- 
 .124، ص2003 عام 1صالح مدكور وسوزان القميني، االنتاج اإلعالمي لقضايا البيئة، ط- 

v - 232كرم شمبي، االنتاج التمفزيوني وفنون اإلخراج، مكتبة التراث اإلسالمي، ص. 
vi -  ،دار الفكر : القاهرة)، "إنتاج البرامج في الراديو والتمفزيون: تكنولوجيا االتصال"عبد المجيد شكري

 (.68)، ص(1996، عام 1العربي، ط
vii - سوزان القميني، مدخل عمى فنون الراديو 25سوزان القميني، الكتابة لمراديو والتمفزيون، ص ،

. 68والتمفزيون، ص
 
 

 
viii - 68، ص2004محمد مهنى، المغة اإلعالمية، دار النهضة العربية، عام. 
ix -  2003سوزان القميني، مدخل إلى فنون الراديو والتمفزيون، دار النهضة العربية، عام ،

 .177ص
x -  177، ص2003سوزان القميني، مدخل إلى فنون الراديو والتمفزيون، دار النهضة العربية، عام. 

-104- 



 

 

                                                                                                                                                                                             
xi -  ماجي الحمواني، محمد مهنى، مقدمة في الفنون اإلذاعية والسمعبصرية، جامعة القاهرة، مركز

 .196، ص1999القاهرة لمتعميم المفتوح، عام 
xii -  ،الدار القومية العربية لمثقافة : القاهرة)، "إنتاج البرامج التمفزيونية"عبد الدايم عمر الحسن

 (.164)، ص(والنشر
xiii -  ،الدار القومية العربية لمثقافة : القاهرة)، "إنتاج البرامج التمفزيونية"عبد الدايم عمر الحسن

 (.164)، ص(والنشر
xiv -  ماجي الحمواني، محمد مهنى، مقدمة في الفنون اإلذاعية والسمعبصرية، جامعة القاهرة، مركز

 .197، ص1999القاهرة لمتعميم المفتوح، عام 

-105- 



 

 

 

 

 لثامنةاالتعميمية الوحدة 

 االســـــتديو اإلذاعـــــــي والتمفزيوني

 

  األهداف التعميمية

:  يتألف هذا الفصل من جزأين هما

 االستديو اإلذاعي  -1
 االستديو التمفزيوني  -2

: ييدؼ ىذا الجزء إلى تعريؼ الطالب بػ:  االستديو اإلذاعي:الجزء األول

    أقساـ االستديو اإلذاعي : 
  غرفة المراقبة 
  غرفة االستديو 
  الحاجز الزجاجي
 معّدات االستديو ومعدات غرفة المراقبة: معّدات االستديو اإلذاعي المسموع 
 العزؿ والعالج الصوتي: إعداد االستديو 
  أنواع االستديوىات وفقًا لمعالج الصوتي
  أنواع االستديوىات وفقًا لمغرض مف استخداميا
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:  ييدؼ ىذا الجزء إلى تعريؼ الطالب بػ:الجزء الثاني

 االستديو التمفزيوني  1
 الخصائص التي يجب أف تتوافر في االستديوىات التمفزيونية 2
 : مكّونات االستديو التمفزيوني 3

 األجيزة الموجودة داخؿ غرفة التصوير: غرفة التصوير 
 األجيزة الموجودة داخؿ غرفة المراقبة: غرفة المراقبة 

 أنواع غرفة المراقبة -4
 االستديو الوىمي -5
 مساحة االستديو -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
-
-
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:  العمل اإلذاعي

يتـ العمؿ اإلذاعي إما داخؿ االستديو ويسّمى العمؿ الداخمي، أو خارج االستديو ويسّمى العمؿ الخارجي، 
ذاعة نشرات األخبار ومواد الربط اإلذاعي مف داخؿ  حيث يتـ إنتاج جميع البرامج اإلذاعية والتمثيميات وا 

استديو اإلذاعة، فيما عدا ما يتـ تسجيمو ونقمو في اإلذاعات الخارجية، ويقصد بيا دائمًا ما يتـ تنفيذه 
خارج االستديو أي خارج مباني اإلذاعة، وىو أيضًا ما يذاع عمى اليواِء مباشرًة مف الموقع أو ما يسجؿ 

 i.ليذاع فيما بعد عف طريؽ غرفة المراقبة الرئيسية في مبنى اإلذاعة الرئيسي

 
: االستديو اإلذاعي

 Liveىو المكاف المخّصص إلنتاج المواد اإلذاعية سواء تمؾ التي تبثُّ حّيًة عمى اليواِء مباشرة 
 .أو التي يجري تسجيميا عمى أشرطة أو أسطوانات

 .ويتطمب االستديو مواصفات خاصة في اإلعداد اليندسي لكي يكوف صالحًا لإلذاعة

 
أو اًل- أقساـ االستديو اإلذاعي:

متكامميفّعمى الرغـ مف اختالؼ االستديوىات اإلذاعية، إال أنيا تتكوف مف قسميف 
 

:
 iiالقسـ األوؿ ىو غرفة المراقبة، والثاني ىو غرفة البالتوه ويفصؿ بينيما حاجز زجاجي

A  غرفة االستديو أو البالتوهStudio Floor  :
ويمّثؿ المكاف الذي يجمس فيو المذيع أو مقّدـ البرامج ليقرأ النص اإلذاعي عمى اليواء، أو 

لتسجيمو عمى أجيزة التسجيؿ، ويمكف لمجالسيف في ىذه الغرفة رؤية الجالسيف في غرفة المراقبة 
 .مف خالؿ حاجز زجاجي مؤّلؼ مف لوحيف مف الزجاج مثبتيف عمى الجدار

، مثّبت عمى منضدِة الجموس، (حسب طبيعة االستديو) ويوجد في ىذه الغرفة ميكرفوف أو أكثر 
حيث تتصؿ مصادر الصوت الموجودة في غرفة االستديو أو البالتوه سمكيًا بغرفة المراقبة 

 .المالصقة ليا

-
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عزؿ الغرفة عف الضوضاء الخارجي التي يمكف أف تدخؿ إلييا مف الخارج عف طرؽ  .1
 .الفتحات التي يمكف أف تكوف موجودًة كالباب وفتحة المفتاح والجدراف

أي الذي يكوف مصدره تكويف الغرفة ذاتيا، كالجدراف : تخفيض ضوضاء التكويف .2
واألجيزة والتوصيالت والميكرفونات، حيث تفِرز نوعًا مف الضوضاء ولو كانت ضعيفة، 

 .إال أنيا مؤّثرة
حيث يصدر الصوت بيف األسطح المتقابمة وقد تستمر : تعديؿ رنيف الغرفة الداخمي .3

باستمرار وجود األصوات، والتعديؿ يكوف مف خالؿ تغيير انعكاسات الموجة بوضع مواٍد 
 .ماصٍة لمصوت أو بجعؿ األسطح المتقابمة غير مستوية

عند التحدث داخؿ االستديو تنتشر الموجات : التحكـ في زمف الرنيف داخؿ الغرفة .4
الصوتية في مختمؼ االتجاىات وتصطدـ بالحوائط واألسقؼ واألرضية وتنعكس مرارًا 

لذلؾ يتـ تزويد االستديو بمواد ماّصة لمصوت لمتحّكـ بزمف . مف سطٍح آلخر وتفقد قوتيا
الرنيف وىو المدة الزمنية التي يستغرقيا الصوت داخؿ الحجرة إلى أف تصبح شّدتو أقّؿ 

 ديسبؿ، حيث يمكف سماع رنيف الصوت عندما يتالشى الصوت األصمي إلى 60مف 
 . مميوف مف الضغط األصمي لمصوت/1ىذا المستوى وىي تقّدر بػ 

 
B-  غرفة المراقبةControl Room  :

وىي غرفٌة منفصمة عف االستديو بحاجٍز زجاجٍي سميؾ، ويجمس في ىذه الغرفة المخرج 
 .وميندس الصوت ومساعدي المخرج والفنييف لتسجيؿ البرنامج

ويتضّمف ىذا القسـ مصادر اإلدخاؿ واإلخراج لمصوت، وتقنيات تشغيميا والتحّكـ فييا، باإلضافة 
ألجيزة إنتاج البرامج والتسجيؿ األخرى عالّية الجودة، ويختمؼ عدد ىذه األجيزة تبعًا إلمكانات 

 . االستديو

 

C- الحاجز الزجاجي :
مف الزجاج  يفصؿ بيف االستديو وغرفِة المراقبِة حاجٌز زجاجي، وىو عبارة عف قطعتيف منفصمتيف

 :بينيما مواد عازلة لمصوت، ومواد أخرى ماّصة لمصوت، وىذا الحاجز لو فوائد عديدة أىميا

َiii :وُتعّد غرفة االستديو أو البالتوه إعدادًا صوتيًا خاصًا مف خالؿ
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  يساعد المخرج أو ميندس الصوت عمى االتصاؿ البصري بالمذيع الجالس في غرفة
 .االستديو واستخداـ اإلشارات اليدوية

  يمكِّف المخرج مف إصداِر تعميماٍت لممذيع الموجود في االستديو ومف معو مف ضيوؼ
 .البرنامج

 يساىـ في عدـ قطع التسجيؿ كثيرًا خاصًة إثناء البرامج المسجمة. 
 

نامج اإلذاعي، وتختمؼ المعّدات 
ثانيا- معّدات االستديو اإلذاعي المسموع: 

ب

iv  

المعّدات ىي مجموعة التجييزاِت الخاصِة التي تساعد في إنتاج 
 .الموجودة في االستديو عف المعّدات التي توجد داخؿ غرفة المراقبة

 يتكوف استديو الراديو مف: معّدات استديو الراديو :
 : الميكرفون .1

يحتؿ الميكرفوف مكاَف الصدارِة في اإلذاعة الصوتية، فيو األداُة التي تنقؿ الموجات الصوتية إلى 
موجات كيربائية تماثميا تمامًا، أي أف الميكرفوف ىو أداٌة لتحويؿ الموجات التي تحدث نتيجًة 

لمصوت في اليواء أو تتولد مف جسـٍ ميتز كاآلالت الموسيقية إلى موجاٍت كيربائية مماثمة لنفس 
 . الموجات الصوتية

ويعّد الميكرفوف أداًة رئيسيًة مف أدوات تكنولوجيا اإلنتاج والبّث البرامجّي في الراديو والتمفزيوف، 

 v:ويجب أف يتوافر في الميكرفوف مواصفاٍت عديدٍة أىميا

 أمانُة األداء أي تحويؿ الموجات الصوتية لكيربائية مماثمة -1
 أاّل يحدث تشويو أثناء عممية التحويؿ ىذه -2
 أف يكوف سيؿ االستعماؿ، صغير الحجـ -3
 أال تتأثر بالحرارة أو الرطوبة أو أية مجاالٍت مغناطيسيٍة أخرى -4
 أال تتأثر بنقميا مف مكاٍف إلى آخر -5
المتانة بحيث تتحمؿ أعباء العمؿ لفترٍة طويمة كما تتحمؿ الضغوط الصوتية والفروؽ بيف  -6

 .األصوات مف حيث الشّدة والنوعية
طبقًا لمغرِض مف االستخداـ أو طريقِة التصميـ أو مجاِؿ وتتنّوع أشكاؿ وأنواع الميكرفونات 

 .االلتقاط أو حسب الطراز

-110- 



 

 

غالؽ الميكرفوف عند الحاجة، ولو فوائَد : مفتاح التحكـ بالميكرفوف .2 وىو عبارة عف مفتاح لفتح وا 
عديدة خاصة عند سعاِؿ المذيع يتـ إغالقو حتى ال ُيسمع الصوت، ويسمى في بعض الحاالت 

 .مفتاح السعاؿ
 

مكّبر صوٍت لمتخاطب بصوٍت مسموع مع جميع العامميف داخؿ االستديو، ويكوف ذلؾ وقت  .3
 .انقطاع التسجيؿ

 

لمتنسيؽ بيف المخرج والعامميف داخؿ االستديو أثناء عممية : Head phoneسّماعة رأس  .4
 .التسجيؿ

 

 .سماعة أذف لمتخاطب مع المذيع دوف انقطاع التسجيؿ .5
 

 .الساعة التي تساعد عمى تحديد وقت بدء وانتياء البرنامج .6
 

لمبة حمراء عمى باب االستديو تضيء في حالة التسجيؿ أو البّث المباشر لتحذير اآلخريف مف  .7
الدخوؿ لالستديو في ىذه الحالة حتى ال يحدث تشويش أو ضجيج، وأال نضطر إلعادة التسجيِؿ 

 .مّرًة ثانية
 

 المّعدات في غرفة المراقبة ىي :vi 
 ويطمؽ عمييا طاولة األصوات أو مازج األصوات، وتحتوي عمى عدٍد :لوحة التحكم بالصوت -1

 ، Inputs &Outputsكبيٍر مف المفاتيح يمكف بواسطتيا التحكـ في مصادر اإلدخاؿ واإلخراج 
، ويمكف تحريكو ألعمى Faderفكّؿ مصدِر صوٍت يتـّ التحكـ فيو بواسطة مفتاٍح منزلٍؽ يسمى 

وأسفؿ وفؽ المستوى الصوتي المطموب وبجانب ىذه المفاتيح كميا يوجد مفتاح رئيسي يتحكـ 
 الذي يوّصؿ الطاقة الالزمة لتشغيؿ النظاـ Power Switchفييا جميعًا، ومفتاٌح آخٌر لمطاقة 

  .ككؿ
 vii: ومف أىـ الوظائؼ التي تقوـ بيا ىذه الموحة
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القياـ بمزج األصواِت الصادرِة عف عدِة مصادَر سواء ميكرفونات او أسطوانات أو  .1
 .أشرطة مع ضبط مستوياِت الصوت بالشكؿ الصحيح

التحّكـ بالطاقة الصوتية ونقميا مف خالؿ قنوات البرنامج إلى نقاٍط خارجية عبر لوحة  .2
 .التحكـ

 .تكبيُر الطاقة الكيربائية الصادرِة عف الميكرفونات لِنَسٍب صالحٍة لالستخداـ اإلذاعي .3
إتاحة إمكانية إحداث الصدى والرنيف الصناعي إذا اقتضى األمر وتوظيؼ ىذا الصدى  .4

وغيره مف الخدع الصناعية لمتطمبات اإلخراج الجيد لمرسالة اإلذاعية عمى المستوى 
 .الفني وعمى مستوى التكويف

تاحة إمكانية تبادؿ  .5 إمكانية نقِؿ ما تـّ تسجيمو مف مصدٍر معيف عمى مصدٍر آخر وا 
إذاعة البرامج مع االستديوىات األخرى مف خالؿ وصالت تغذيٍة خاصة تربط بيف لوحة 

 .التحكـ في ىذا الستديو ولوحات التحكـ في االستديوىات األخرى
 الذي Master controlالتحكـّ في تشغيؿ األجيزة ككؿ، فيناؾ مفتاح التحكـ الرئيسي  .6

لغاُء عمميا عند الحاجة  .يمكِّف مف تشغيؿ األجيزة كافًة وا 
إمكانية المراقبة المرئية لشدة الصوت مف مصادر مختمفة مف خالؿ المؤشر الخاص  .7

 .بشدة الصوت، حيث يتحرؾ طبقًا لزيادِة أو انخفاِض شدِة الصوت في اتجاٍه معيف
 

االسطوانات وأجيزة الشرائط المغناطيسية والكاسيت والبكرات أجيزة مثؿ : أجهزة التسجيل -2
 viii:والخرطوش وأجيزة االسطوانات المضغوطة والتسجيؿ الرقمي، وسنتناوؿ بالتفصيؿ كال منيا

 يوجد العديد مف أجيزة االسطوانات، ويجب اختيار النوع المناسب لظروؼ :أجهزة االسطوانات .1
عمؿ االستديو، ويستخَدـ ىذا الجياز أثناء عممية إنتاج البرامج لنقؿ الموسيقى أو األغاني أو 
المؤثرات الصوتية المسّجمة عمييا الستكماؿ البرنامج، ويمكف أف يتواجد أكثر مف جياز في 

 .االستديو الواحد تبعًا لحجـِ االستديو والغرِض المطموب استخداـ االستديو فيو
 يتواجد أيضًا أكثر مف جياٍز لمكاسيت لممساعدة في إنتاج البرنامج اإلذاعي، :جهاز الكاسيت .2

ويعتبر ىذا مف األنواع القديمة لكنو يتّسـ . وقد تستخدـ جميعيا أو أحدىا فقط حسب البرنامج
. بسيولة الحمؿ واالستخداـ في التسجيالت الخارجية وىي صغيرة الحجـ ومنخفضة السعر
لكف مف عيوبو أنو ال يصمح إلجراء المونتاج عميو لظيور عمميات القطع والمفاتيح بشكؿ 

 .واضح فيو، وصعوبة االستدالؿ عمى المادة المسجمة فيو بسيولة
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 مف أىـ األجيزة في استديوىات الراديو في العالـ، نظرًا ألنيا تتحّمؿ :جهاز إذاعة البكر .3
أعباء العمِؿ بكفاءٍة كاممٍة لساعات طويمة، ويحتوي ىذا الجياز عمى حامَميف لمشرائط تعمؿ 
إحداىا عمى إدارة األخرى، وتوجد فييا سرعتاف لمصوت، وتحتوي عمى مقاطع، ومف أىـ 

 .وظائِؼ ىذا الجياز تسجيُؿ البرامج التي سيعاد إذاعتيا لممستمع في وقٍت الحؽ
 جياز مساعد في اإلنتاج تستخدـ فيو شرائط الَبَكر مف الحجـ :جهاز الشرائط المحمولة .4

الصغير، يستخدـ في االستماع لممواد المسّجمة، ويعمؿ بالكيرباء والبطارية، ويمكف إجراء 
 .عممية مونتاج عميو دوف أخطاٍء فنية ولو أيضًا عدة سرعات

 

  الكمبيوتر -3
 أجيزة لممزج الصوتي -4
 مقوّيات الصوت -5
 .أجيزة إلذاعة بعض مصادر الصوت األخرى المسجمة مسبقاً  -6

 

:  إعداد االستديو- ثالثاًا 

تبنى االستديوىات ويتـ تجييزىا بطريقٍة خاصة توّفر ليا الظروؼ واإلمكانات المثمى لنقؿ وتسجيؿ 
ؿ فييا، وتحتاج محطات الراديو المختمفة ألنواٍع متعددٍة مف  مختمؼ أنواع البرامج التي تذاع منيا أو تسجَّ

االستديوىات، فيناؾ االستديوىات المخصصة لمبّث المباشر عمى اليواء، وأخرى لإلنتاج، وفي كؿ 
األحواؿ فإف ىذه االستديوىات يتـ إعدادىا وتجييزىا عمى نحٍو خاص يحقؽ إنتاجًا صوتيًا واضحًا ودقيقًا 
وأمينًا، وذلؾ ألف األصوات أيًا كاف نوعيا أو مصدرىا تتأثر مباشرًة بطبيعِة المكاف الذي تتردد في نطاقو 

 .أو تصدر عنو

  ًطرؽ إعداد االستديو صوتيا  :
تعد االستديوىات إعدادًا ىندسيًا خاصًا يكَفؿ ليا نقُؿ كافِة الخصائص الصوتية والتحّكـ فييا، ويتـ ذلؾ 

 ix:بطريقتيف رئيسيتيف ىما
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عزؿ االستديو يعني منع أّية أصواٍت خارجية مف الدخوؿ إلى غرفة االستديو، ويتـ ذلؾ ببنائو وفَؽ أسٍس 
ىندسيٍة خاصة كأفُ يفصؿ عف سائِر المبنى، أي يتـ اختيار الموقع األكثر ىدوءًا، ومف ثـ استخداـ مواٍد 
عازلٍة لمصوت مثؿ الفّميف الزجاجّي أو شِعر الخيِؿ أو أّية مواٍد عازلٍة أخرى، كما ينفصؿ عف الحجرات 
المجاورة بواسطة جدراٍف مزدوجة تبنى خصيصًا وتكوف ممموءًة باليواء الساكِف بطبيعة الحاؿ، ومف ثـ ال 

 .تنقؿ األصوات منيا أو إلييا

وباإلضافة إلى التعامؿ مع الجدراف بيذه الطريقة، يتـ التعامؿ مع العناصر األخرى كاألبواب بحيث يتـ 
صنعيا بشكؿ قوٍي وسميؾ تغطييا طبقة عازلة، وتغطى فتحة المفتاح بشكؿ يمنع تسّرب األصوات، كما 
يراعى عدـ وجود نوافذ داخؿ االستديو لذلؾ تزّود بأجيزة تكييؼ ساكنِة الصوت حتى ال تؤثر عمى عممية 

 .التسجيؿ أو البث

 

 : العالج الصوتي -2
أصبحت اليندسة الصوتية تيتـ اىتمامًا كبيرًا بموضوع المعالجة الصوتية واستخداميا في استديوىات 

 اإلذاعة وغيرىا مف المباني التي تحتاج إلى معالجٍة صوتيٍة كالمستشفيات وقاعات

المحاضرات والمسارح، فيذه األماكف تعالج صوتيًا لتحقيؽ التوازف الصوتي عف طريؽ إيجاد توازف 
 .بيف الموجات المباشرة وغير المباشرة، أي تحديد واختيار النسبة الصحيحة بينيما

 ويقصد بالعالج الصوتي التحكـ بزمف الرنيف داخؿ االستديو، ويعرؼ زمف الرنيف بالفترة بيف وقوؼ 
ذا كاف االضمحالؿ بدوف انتظاـ يكوف االستديو رديئاً   .مصدر الصوت إلى وقت اضمحاللو، وا 

 العوامؿ المؤثرة في التوازف الصوتي وزمف الرنيف : 
نوع الميكرفوف، اختيار مكاف وضع الميكرفوف بحيث يكوف : مف العوامؿ المؤثرة في التوازف الصوتي

بعيدا عف جدراف االستديو حتى ال يتأثر بخواصيا، واختيار المسافِة الصحيحة ببّيف المصدر الصوتي 
والميكرفوف، وتحديد عدد الميكرفونات الالزمة لو أيضًا أثره عمى النسبة بيف الموجات المباشرة 

 x.والمنعكسة

 : العزل الصوتي -1
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ويتـ التحكـ بزمف الرنيف عف طريؽ كمية المواد الماّصة لمصوت، حيث تتنوع مف مواد شديدة 
االمتصاص لمصوت في حاؿ الدراما، إلى مواد متوسطة االمتصاص لمصوت كما يالحظ في استديو 

 .األخبار واألحاديث، إلى مواٍد عاكسٍة لمصوت التي تزيد مف زمف الرنيف وتناسب البرامج الموسيقية

 

 xi :أنواع االستديوهات وفقاًا لمعالج الصوتي - اربع اًا

تتحدد أنواع االستديوىات وفقًا لعممية العالج الصوتي بالتحكـ في زمف الرنيف عف طريِؽ كمية المواد 
: الماصة لمصوت بثالثِة أنواٍع ىي

:  Life Studioاالستديو الحي  -1
وىو االستديو ذو اإلنعكاسات العالية وبالتالي زمف رنيٍف عالي، ويقوـ ىذا االستديو بعممية انعكاٍس 

شديٍد لمصوت مما ينتج عنو رنينًا عاليًا، ويستخدـ خاصًة في تسجيؿ الموسيقى والغناء بواسطة وضع 
 .مواٍد عاكسٍة لمصوت لزيادة اإلحساس بالحيوية

 

:  Dead Studioاالستديو المّيت  -2
ال يوجد في مثؿ ىذه االستديوىات إي انعكاسات لمصوت، ويتـ امتصاص الصوت امتصاصًا شديدًا 
بواسطة المواِد شديدِة االمتصاص لمصوت، مما يعطي إيحاءًا بأف الصوت مكتوـ وال يوجد أي رنيف، 

 .ويستخدـ ىذا النوع في تسجيؿ بعض المشاىد الدرامية التي تحتاج إلعطاء مثؿ ىذا اإليحاء

 

 : Practical Acoustics Studioاالستديو متوسط االنعكاسات  -3
يوجد في ىذا االستديو رنيٌف متوسط، حيث تعمؿ المواد متوسطُة االمتصاص لمصوت عمى 

امتصاِص جزٍء مف الصوت وانعكاس الباقي، مما ينتج عنو زمُف رنيٍف متوسط ويستخدـ ىذا النوع مف 
االستديوىات في تسجيِؿ األحاديِث ونشراِت األخباِر والبرامِج الحوارية ألنو يعطي انطباعًا طبيعيًا 

 .وعمميًا لمصوت
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: أنواع االستديوهات وفقا لمغرض من است دامها-  امساًا 

يوجد في مراكز اإلنتاج اإلذاعية العديد مف نماذج االستديوىات، ويمكف تصنيفيا إلى ثالثة أنواع وفًقا 
 xii:لمغرض مف استخدامو

 استديو التنفيذ أو الربط -1
 (اإلنتاج)استديو التسجيالت  -2
 استديو المونتاج -3

 

:  استديو الربط -1
وىو االستديو الذي يجمس فيو المذيع ليعمف عف البرنامج اإلذاعي ووقت إذاعتو، ويسمى أيضًا 
استديو اليواء أو استديو التنفيذ، إي إذاعة المواد اإلذاعية بأشكاليا المختمفة، بدءا مف النشرات 

 .اإلخبارية ومواد الربط عمى اليواء مباشرة

ويكوف استديو الربط صغير إلى متوسط الحجـ، وتوجد فيو منضدة صغيرة يتشكؿ سطحيا مف ثقوب 
عديدة مف الخيزراف عادة لكي ال تعكس الصوت، وميكرفوف، وسماعات لألذف، كما توجد سماعة 
معمقة عمى احد الجدراف لسماع ما يقولو ميندس الصوت أو مخرج الفترة مف غرفة المراقبة وقت 

 . الحاجة، وسماع المواد المسجمة التي تذاع عمى اليواء

 

: استديو التسجيالت أو استديو اإلنتاج -2
وىذا االستديو أكبر حجمًا مف استديو اليواء أو التنفيذ، وىو معزوؿ صوتيًا بنفس الطريقة، ومنو ما 

ىو مخصص إلجراء األحاديث اإلذاعية والحوارات، ويتسع بذلؾ لوجود المذيع ومجموعٍة مف ضيوؼ 
 .البرامج المشتركيف في التسجيؿ، ومزّوٍد بعدٍد مف الميكرفونات وسماعٍة لمتخاطب مع غرفِة المراقبة

ويدخؿ ضمف ىذا النوع مف االستديوىات ما يسمى باستديو الدراما، وىو نوٌع ذو وضٍع خاص 
 .حيث يضـّ غرفة مراقبة وثالثة استديوىات منفصمة، متصمة وممحقة بغرفة المراقبة
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ويرجع تصميـ استديو الدراما بيذا الشكؿ إلى أف المشاىد الدرامية تحتاج النعكاسات صوٍت 
مختمفة يتطمب كؿ منيا استديو مختمؼ، ويستطيع المخرج الموجود في غرفة المراقبة متابعة 

 .العمؿ في االستديوىات الثالثة في آف واحد

ويعد استديو الموسيقى جزءًا مف استديو التسجيالت، ويتمّيز بانعكاسات صوٍت شديد، كبير 
 .الحجـ وعالي الرنيف إلعطاء إحساٍس بالحيوية في الموسيقى والغناء

 

: استديو المونتاج -3
وىو المكاف الذي يتـ فيو عمؿ المونتاج لمبرامج اإلذاعية مف حيث إعادة ترتيب فقرات البرنامج، 

 .أو حذؼ األجزاء غير المرغوب فييا، أو ضبط وقت إذاعة البرنامج

ويتـ في ىذا االستديو أيضًا عمؿ المزج الصوتي لمموسيقى والكالـ إذا لـ يكف قد تـّ ىذا أثناء 
 .تسجيؿ البرنامج

 .ويكوف استديو المونتاج متوسط الحجـ نوعًا ما، ويطمؽ عميو اسـ جزيرة مونتاج

ويجب التأكيد عمى أف كؿ نوٍع مف أنواِع االستوديوىات ال يصمح استخدامو لغير األغراِض 
نما  المخصصِة لو، فال يمكف استخداـ استديو األحاديث لتسجيؿ الموسيقى والغناء أو العكس، وا 

. يختّص كؿ نوٍع بالغرض الذي أنشئ مف أجمو فقط
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ال الصة 

تحدثنا في ىذا الجزء عف االستديو اإلذاعي وأقسامو التي تتمثؿ بغرفة المراقبة وغرفة االستديو والحاجز 

 .الزجاجي ووظيفة كؿ منيا

كما تعّرفنا عمى المعّدات الموجودة ضمف االستديو اإلذاعي المسموع ومف أىميا الميكرفوف، مفتاح 

 التحكـ في الميكرفوف، سماعة التخاطب، سماعة األذف والساعة

أما بالنسبة لغرفة المراقبة تتعدد األجيزة والمعدات الالزمة لمعمؿ اإلذاعي، وأىمية عزؿ االستديو وتعريؼ 

الطالب بالفرؽ بيف العزؿ والعالج الصوتي، وأنواع االستديوىات وفًقا لمعالج الصوتي، ووفقًا لمغرض مف 

 .استخداميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-118- 



 

 

:   االستديو التمفزيوني- أوالًا 

االستديو ىو المكاف الذي يتـّ فيو تصوير أغمب البرامج التمفزيونية، سواء لتبّث مباشرًة عمى اليواء أو 
 .لتسجيميا

ويوفر استديو التمفزيوف المصمَّـ جيدًا األجواء السميمة لمتصوير، والتنسيؽ بيف كافة عناصر اإلنتاج، 
 . وتصمَّـ معظـ االستديوىات عمى شكٍؿ مستطيؿ مع اختالؼ المساحة

: خصائص االستديو- ثانيا

: ىناؾ مجموعة مف الخصائص التي يجب أف تتوافر في كؿ االستديوىات التمفزيونية وىي

 Size :xiiiالحجم أو المساحة - 1

كمما كبر حجـ االستديو كمما أصبحت معو الحركة لعناصر اإلنتاج أكثر مرونًة، فإذا كاف عمؿ 
االستديو ىو تقديـ األخبار أو إجراء مقابمة يمكف أف يتـ ذلؾ بمساحٍة قميمة، فيما تحتاج األعداد 

 .الكبيرة مف الموسيقييف والدراما والبرامج الجماىيرية إلى استديوىات أكبر حجماً 

ومف السيؿ إعادة إنتاج برنامج أو عرٍض بسيط في استديو كبير، بينما العكس صعب جدًا، إذ 
 .ال يمكف إنتاج عرٍض كبيٍر جدًا في استديو صغير

وتختمؼ مساحة البالتوه مف استديو آلخر حسب طبيعتو، ففي استديو الدراما تزيد المساحة كثيرًا 
 .عف مساحة استديو التنفيذ أو الربط

وعمومًا كمما كبر حجـ االستديو كمما ساعد عمى إنتاج أشكاٍؿ أكثر مف البرامج التمفزيونية ووجود 
.   معداٍت أكثر

: Floorاألرضية  -2
يّجب أف تكوف أرضّية االستديو مستوية ومنبسطة حتى تستطيع الكاميرات أف تتحرؾ عمييا بكؿ 

وأف تكوف صمدًة بحيث تتحمؿ تحريؾ المعداِت الثقيمِة عمييا مثؿ الكاميرات، وكذلؾ . يسٍر وحرية
 .المناظر ومعدات الديكور
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وُتصّنع أرضية االستديو مف مادٍة بالستيكيٍة ممساء أو تكوف معدنيًة أو مصقولًة، بحيث تتيح 
 .تحريؾ الكاميرات دوف أف يحدث أي اىتزازات أثناء التصوير

: Ceiling Heightارتفاع السقف  -3
يجب آف يكوف سقؼ االستديو مرتفعًا بشكؿ جيد، لكي يتـّ تركيب شبكة اإلضاءة دوف أف تعيؽ 

 .عمؿ األجيزِة األخرى الموجودة في االستديو

 قدما، ىو واحٌد 12إف االرتفاع الدقيؽ لسقؼ االستديو، والذي يجب أف يكوف عمى أقؿ تقدير 
مف أىـ عوامؿ التصميـ في عالـ استديو التمفزيوف، فإذا ما كاف السقؼ منخفضًا فإف األضواء 
ستكوف قريبًة إلى المشيد عمى األرض، أي أنيا لف تسمح بالتحكـ الجّيد باإلضاءة، ولف يكوف 
ىناؾ مجااًل لتسريب الحرارة الناتجة عف معدات اإلضاءة خارج االستديو، وستجعؿ االستديو 

 .شديد الحرارة بصورة غير مريحة

ولذلؾ فإف السقوؼ العالية تكوف مالئمًة لعمؿ ىذه األجيزة واستخداـ قطٍع متنوعِة الطوؿ مف 
 .الديكور والمناظر

: Acoustic Treatmentالعزل والعالج الصوتي  -4
يجب أف تتـّ معالجُة الجدراف والسقؼ بمواد عازلة تمنع دخوؿ األصوات مف خارج االستديو، 

وذلؾ باستخداـ مواد عازلة كالصوؼ الزجاجي، وطريقة بناء االستديو عمى شكؿ بناٍء داخؿ بناء 
ف وجدت، يكوف الزجاج مف النوع العازؿ (الجدراف المزدوجة) ، إضافًة لعدـ وجود نوافذ، وا 

 .لمصوت، حتى أّف قفؿ الباب يغّطى بقطٍع مف الفميف حتى تمنع تسّرب األصوات

وتتـّ معالجة االستديو صوتيًا عف طريِؽ المواِد الماصِة لمصوت لمتحكـ بزمف الرنيف، وتختمؼ 
شدة امتصاصيا لمصوت مف مواد شديدة االمتصاص، إلى مواد متوسطة االمتصاص لمصوت، 

 xiv.إلى مواد عاكسة لمصوت

:  Air-Conditioningتكييف الهواء  -5
 كوف االستديو ال يحتوي عمى نوافذ يصبح التكييؼ ضرورًة أساسية، حيث تبعث معدات اإلضاءة 

كميًة كبيرًة مف الحرارة، والتي تؤدي عمى آثار جانبية عمى المؤديف والممثميف والعامميف وعمى 
 .المعدات اإللكترونية الدقيقة
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وتسبب بعض أنواع أجيزة التكييؼ ضوضاَء غير مقبولة في االستديو، لذلؾ ال بد مف استخداـ 
 .أجيزة تكييٍؼ خاصة ال تحدث صوتاً 

: Doorsاألبواب  -6
يحتاج االستديو إلى بوابات ثقيمٍة وسميكٍة مانعٍة لمصوت، وأف تكوف كبيرًة أيضًا بحيث تسمح بإدخاؿ 

لى االستديو  .قطع األثاث والديكور مف وا 

ويصّمـ باب االستديو عمى شكؿ باب ثـ ممرٍّ صغير ثـ باٍب آخر، ويسمى ىذا الممر مصيدَة 
الصوت، وتوضع عمى الباب مف الخارج لمبًة حمراء وأخرى خضراء لمداللة عمى أف االستديو في 

ضاءة الممبة الخضراء في حالة إمكانية  حالة تسجيؿ عند إضاءة الممبة الحمراء، أي يمنع الدخوؿ، وا 
 .الدخوؿ إلى االستديو

:  معدات األمان -7
حيث يتـ تزويد االستديو بأجيزة إنذار ضّد الحريؽ، ومخارج لمطوارئ في أماكف واضحة ال يحجبيا 

 .الديكور، وبما ال يعيؽ عممية التصوير أيضاً 

 

 xv: مكونات االستديو التمفزيوني- ثالثا

: ينقسـ االستديو التمفزيوني إلى قسميف رئيسييف يفصؿ بينيما حاجٌز زجاجٌي معزوؿ وىما

  Studio Floor(البالتوه)غرفة التصوير التمفزيوني  -1
  Control Roomغرفة المراقبة -2

 

 : Studio Floor (البالتوه)غرفة التصوير التمفزيوني  -1
وفييا يتـ تصوير أحداُث البرنامج والفعاليات باستخداـ الكاميرات بغرض تسجيميا أو بّثيا عمى اليواء 

 :مباشرًة، ومف مكّونات ىذه الغرفة

 د بعض : الكاميرات ويوجد فييا كاميرتاف أو أكثر، حسب طبيعِة البرنامج، وقد تزوَّ
 في حالة البرامج والنشراِت Television Prompterالكاميرات بجياِز التمقيف 
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اإلخبارية، وتعتبر الكاميرا مف أىـ عناصر اإلنتاج التمفزيوني، وأىـ مكّونات االستديو، 
ؿ الموجات الضوئية المنبعثة مف أي جسـ إلى موجات  حيث أف الكاميرا ىي التي تحوِّ

كيرومغناطيسية، وتتوقؼ جودُة الصورة عمى نوع الكاميرا أو إمكانياتيا وحسف 
 .استخداميا

 

 xvi:وىناؾ نوعاف أساسياف مف الكاميرات التمفزيونية ىما

مكانياتو، : Studio cameraكاميرات االستديو  -1 وىي التي تتنّوع أشكاليا وفقًا لحجـ االستديو وا 
ولكف مف أىـّ خصائصيا أنيا تعمؿ بالتيار الكيربائي، وىي ثقيمُة الوزف ومزّودة بعدسة زووـ 

، كما تزّود ىذه الكاميرات بحوامؿ مثبتة View Finderمجاليا كبير ومحدِّد لممنظر كبير الحجـ 
 .عمى عجؿ لتسييؿ حركتيا بسالسة داخؿ االستديو

ويرجع إلييا الفضؿ في تطوير التغطية التمفزيونية : Portable Camerasالكاميرات المحمولة  -2
لكافة أشكاؿ البرامج وخاصة اإلخبارية، وتتميز ىذه الكاميرات أف بإمكانيا أف تعمؿ بالبطارية أو 
بواسطة التيار الكيربائي، وتتميز ىذه الكاميرات أيضًا بإمكانية رؤية ما تـّ تسجيمو في الميداف، 

 ..والضبط األوتوماتيكي، إضافًة إلى خفة الوزف
 عبارة عف ىيكٍؿ معدنٍي مثّبت تحت )تضـّ الغرفُة شبكَة اإلضاءِة المعمقة : معّدات اإلضاءة

سقؼ االستديو لتثبيت كشافات اإلضاءة عمييا بما َيسمح بتحريكيا حسب طبيعة البرنامج 
 .(وتوزيع الضيوؼ والمذيع داخؿ االستديو

 وتزّود الغرفة بعدٍد مف الميكرفونات  (الميكرفونات)تضـّ أجيزة التقاط الصوت : الميكرفونات
 .لتوصيؿ الصوت المطموب تسجيمو إلى غرفة المراقبة

 يشكؿ الديكور عنصرًا ىامًا مف مكونات ىذه الغرفة، كما يمكف أف توضع شاشُة : الديكور
 .عرٍض أو أكثر

 يتواجد في ىذه الغرفة الممثميف أو مقدمي البرنامج وطاقـ العمؿ التمفزيوني الذي : فريؽ العمؿ
 ومساعد فني Camera Men والمصوريف Floor Managerيتكّوف عادًة مف مدير االستديو 

 xvii.الصوت
  شاشٌة مف القماِش السميِؾ المشدود عمى جدار )يتوفر في االستديو سيكموراما يمكف أف كما

االستديو، ومعّمقة عمى قضباٍف مف الحديد يمكف طيُّيا وقت الحاجة، وتستخدـ في إلقاِء أضواٍء 
 .(ممونٍة لتعطي خمفيًة لمبرنامج الذي يتُـّ تصويره
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 : Control Roomغرفة المراقبة -2
ىذه الغرفة ىي الجياز العصبي أو المركز العصبي لالنتاج، لذلؾ يطمؽ عمييا اسـ غرفة مراقبة 

، وىي جزٌء مف االستديو ويفصؿ Production Control roomاالستديو، أو غرفة مراقبة اإلنتاج 
نافذٌة زجاجيٌة كبيرة عازلة لمصوت، وتتصؿ باالستديو مباشرًة عف طريؽ " البالتوه"بينيا وبيف 

الكابالت، ويتـ داخؿ غرفة المراقبة اتخاذ القرارات واألوامر مف قبؿ المخرج لكؿ فريؽ العمؿ 
 .التمفزيوني

 

 مكونات غرفة المراقبة  :
، حيث تقوـ Monitorsتضـّ ىذه الغرفة عددًا كبيرًا مف األجيزة واألزرار والشاشات الصغيرة 

بميمٍة أساسيٍة واحدة وىي تحريؾ فريؽ العمؿ داخؿ االستديو وتسجيؿ ما يدور أماـ الكاميرا عف 
 xviii.طريؽ سمسمٍة مف العمميات الفنية

ويجمس في ىذه الغرفة مخرج البرنامج ومساعديو ومعاونيو مف الفنييف المتخصصيف، حيث يدير 
عممية اإلنتاج وفؽ ما ىو مخطٌط ليا سمفًا، ويتحكـ تحكمًا كاماًل في تحديد نوع المقطات وترتيب 

 xix.ظيورىا والوقت أو المدة التي يستغرقيا عرضيا أو بقاؤىا عمى الشاشة

 

 xx:ومف أىـ األجيزة الموجودة داخؿ غرفة المراقبة أو التحكـ في تعبير آخر

 : Program Controlوحدات التحكم في البرنامج  - أ
 تتصؿ بأجيزة الصورة المختمفة مثؿ كاميرات Video Monitorsتتكوف مف شاشات عرض 

التحويؿ التمفزيوني )االستديو أو أجيزة الفيديو بنفس الغرفة أو بغرؼ أخرى أو أجيزة التيمسيف 
كما . أو أجيزة استقباؿ األقمار الصناعية أو أجيزة عرض الشرائح أو أجيزة الكمبيوتر (لممادة

تتضمف وحدات التحكـ سّماعات صوتية ونظامًا لالتصاؿ مع فريؽ العمؿ باالستديو، إضافًة إلى 
 الختيار المقطات النيائية قبؿ تسجيميا أو إذاعتيا عمى Previewساعة وشاشاِت عرٍض نيائية 

 .اليواء، إضافًة إلى شاشات العرض عمى اليواء
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 :جهاز الربط البصري وجهاز الربط الصوتي - ب
 حيث يقوـ بتغيير المقطات أو Switching boardويطمؽ عمى ىذا الجياز أحيانًا جياز التحويؿ 

، وفي Mixerإلخ، وأحيانًا يسمى بالكونصوؿ أو لوحة المفاتيح أو جياز المزج ...مزجيا أو مسحيا
االستديوىات اإلنتاجية الصغيرة تندمج إمكانات المزج الصوري والمزج الصوتي في جياٍز واحد، 

 Videoوغالبًا بسبب طبيعة اإلنتاج التمفزيوني وحجمو يتطمب اإلنتاج وجود جياٍز لممزج الصوري 
Switcher وجياٍز لممزج الصوتي Audio Switcher ويطمؽ عمى الجيازيف اسـ Mixer. 

ويجمس المخرج في البرامج الصغيرة أماـ الميكسر ليقوـ باختيار لقطات البرنامج ومشاىده والربط 
بينيا باستخداـ ىذا الجياز، بينما يقوـ مساعده الصوتي بالتحكـ في األصوات المسجمة باستخداـ 

جياز المزج الصوتي، أما في البرامج الضخمة يتطّمب اإلنتاج تفّرغ المخرج إلصدار األوامر 
صدار  لمساعديو الجالسيف إلى ىذه األجيزة، ويكتفي المخرج بالمتابعة الشاممة لمفردات اإلنتاج وا 

 .التعميمات والمالحظات واألوامر لمساعديو

 

 : وحدات التسجيل - ت
إضافًة إلى وحدات التحكـ في البرنامج التمفزيوني، تتواجد داخؿ غرفة التحكـ وحدات تسجيؿ ىذا 

 .البرنامج أو نقمو إلى محطات اإلرساؿ مباشرةً 

 

 : Light Keyأجهزة التحكم في إضاءة االستديو - ث
تعمؿ ىذه األجيزة عمى التحكـ في قوة المصادر الضوئية داخؿ االستديوىات، ومنيا ما ىو يدوي في 

االستديوىات البسيطة، إال أنو في االستديوىات الحديثة يتـ استبداؿ ىذه األجيزة بوحدات كمبيوتر 
 .لمتحكـ اإللكتروني في اإلضاءة وضبط مستوياتيا وأنواعيا
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يوجد في غرفة المراقبة مجموعٌة مف األجيزة الصوتية المرتبطة بيذا الجياز، والتي تساىـ في إنتاج 
المادة الصوتية لمبرنامج التمفزيوني مثؿ أجيزِة تسجيِؿ الصوت التقميدية مثؿ البكرة والكاسيت، وأجيزة 

، وأجيزة العرض Compact disks CDs، وأجيزة األسطوانات المضغوطة D.ATالصوت الرقمية 
 .Laser disksالصوتي التقميدية، وأجيزة العرض الصوتي بأسطوانات الميزر 

 

 :Enter Communication System أجهزة االتصال الدا مي  - ح
 :حيث يتـ استخداـ أسموبيف لتحقيؽ االتصاؿ الداخمي بيف المخرج وفريؽ العمؿ

 :أجيزة االتصاؿ الداخمي بيف المخرج والمصوريف -1
 أثناء التصوير، وبما ال يؤثر عمى عممية Head Phonesعف طريؽ سماعات األذف 

 .التسجيؿ الصوتي

 :Studio Talkback Systemنظاـ االتصاؿ الداخمي  -2
وفيو يمكف لممخرج أف يتحدث مباشرًة لفريؽ العمؿ في االستديو في غير أوقات التسجيؿ أو 

 xxi.البثّ 

 

: أنواع غرف المراقبة- ثالثا

توجد نماذج متعددة لغرفة المراقبة أو غرفة مراقبة اإلنتاج تبعًا الختالؼ أحجاـ االستديوىات وفقًا لمغرض 
التي تستخدـ فييا، فيناؾ االستديوىات الضخمة إلنتاج المسمسالت والعروض الدرامية وعروض 
المنوعات والبرامج الجماىيرية والدراما بكؿ أشكاليا، وىذه تستخدـ خمس أو ست كاميرات، وتتسع 

لتستوعب نماذج مف الديكور بمساحة وارتفاع كبيريف، كما أف ىناؾ االستديوىات الصغيرة التي ال يتجاوز 
 . قدمًا والتي تستخدـ إلنتاج البرامج الصغيرة كاألحاديث واألخبار والحوار50× 30حجـ االستديو منيا 

وعمى أساس ىذه القاعدة أصبح ىناؾ أكثر مف نموذج لغرفة مراقبة اإلنتاج وأسموب عمميا، وتتجّسد ىذه 
 xxii: النماذج في األنواٍع الرئيسية التالية وىي

: أجهزة الصوت - ج
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 :The communal layoutغرفة المراقبة الشاممة  -1
وىي الغرفة التي يعمؿ فييا المخرج ومساعده والميندس الفنّي الذي يقوـ بالعمؿ عمى جياز 

والطاقـ اليندسي لمراقبة الكاميرات، وميندس الصوت " السويتشر"المونتاج اإللكتروني 
ويجمس ىؤالء جميعا عمى طاولة تواجو صفا مف أجيزة العرض التي تظير عمى . ومساعده

 .شاشاتيا مجموعة المقطات التي تأتي مف مختمؼ المصادر

 

 :غرفُة المراقبة المزدوجة -2
وىي غرفٌة تتكوف مف وحدتيف منفصمتيف، تضـّ واحدٌة منيا الميندسيف، وتضـ األخرى مجموعة 

 ".المخرج ومساعديو"العامميف في الجوانب الفنية 

 

 : غرفة المراقبة المجزأة -3
ويطمؽ عمييا غرفة المراقبة الثالثية، حيث توجد غرفة مراقبة اإلنتاج في الوسط بيف غرفة مراقبة 

، وتفصؿ بيف الغرؼ الثالث نوافُذ زجاجية سميكة "الصورة"الصوت وغرفة مراقبة المرئيات 
وضخمة، ويتصؿ المخرج مع مساعديو ويوجو تعميماتو إلى طاقـ المصوريف بواسطة سماعة 

د بيا كؿ الكاميراتHead Phoneالرأس   . التي يستخدميا المصوروف وتزوَّ

أما االتصاؿ المتبادؿ بيف االستديو وبقية األجيزة الفنية األخرى التي يتعامؿ معيا المخرج خالؿ 
 Inter، أو اإلنتركوـ Talk Backعممية اإلنتاج، فإف ذلؾ يتـ بواسطة مكبرات صوٍت صغيرة 

Come  .

 

 :(التميسين)غرفة التمسينما  -4
حدى الوحدات الرئيسية في محطة التمفزيوف نظرًا ألف كافة المحطات  وىي وحدٌة قائمٌة بذاتيا، وا 

 .تعتمد إلى حد ما عمى عرض البرامج والمواد المصّورة عمى أفالـ
وتشتمؿ ىذه الغرفة التي تعرؼ باسـ غرفة عرض األفالـ أو غرفة التميسيف عمى أجيزة عرض 

وىو نوٌع مف الورؽ )األفالـ بمقاسات مختمفة، إلى جانب األجيزة الخاصة بعرض الشرائح والتيموب 
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والصور الفوتوغرافية، وعند عرض ىذه المواد عمى األجيزة الخاصة بيا تقوـ  (يكتب عميو العناويف
 xxiii.كاميرا تسّمى األيكينسكوب بنقميا إلى غرفة المراقبة الرئيسية ليستخدميا المخرج ضمف البرنامج

 

 :Master control room: غرفة المراقبة الرئيسية -5
 (الصور واألصوات)وىي مركز التنسيؽ اليندسي في أية محطة تمفزيونية، وفييا تصّب المادة 

 (التميسينما)الصادرة مف االستديوىات، وغرفة عرض الفيديو، وغرفة عرض األفالـ والشرائح 
وسيارات اإلذاعة الخارجية، ومف ثـ يمكف نقميا إلى برج اإلرساؿ الخارجي أو تحويميا إلى أماكف 
أخرى، حيث يمكف نقؿ المادِة الصادرِة مف أي مصدر مف ىذه المصادر إلى االستديو، أو مف 

 .االستديو إلى البرج
كما يمكف نقؿ البرامج عمى اختالفيا ومف مصادرىا المختمفة إلى المحطات األخرى أو إلى البيوت 

 xxiv.والمكاتب او الشبكات
 

:  االستديو الوهمي- رابعاًا 

، وىي Virtual studioاالستديو الوىمي ىو استديو تقوـ فكرتو عمى ما يسمى بالحقيقة الوىمية 
تقنية العرض والتحكـ التي يمكف بواسطتيا وضع الشخص في بيئٍة وىمية يصنعيا الكمبيوتر أو 

 .يقوـ بتوصيميا

وتقوـ الحقيقة الوىمية عمى افتراضية تحويؿ الخياؿ إلى حقيقة مف خالؿ استخداـ أجيزة كمبيوتر 
وتقنية المعمومات ثالثية األبعاد في انتاج الصور الثابتة والمتحركة البتكار عوالـ متخيَّمة، وىناؾ 

أنظمة لمحقيقة الوىمية تتضمف ارتداء قفازاٍت صناعيٍة حساسة تقمِّد حركة اليديف أثناء تحريكيا أماـ 
 xxv.العيف، وىي تسمح بتشكيؿ أشياء في الحقيقة الوىمية بإثارة االحساس بالشيء الجامد
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تختمؼ االستديوىات مف حيث المساحة تبعًا لطبيعة البرامج المنفَّذة فييا، فاستديو الدراما ىو أكبر 
االستديوىات مساحًة، حيث الحاجة إلى بناء ديكوراٍت متعددة حسب طبيعة الموقؼ الدرامي، ويميو 

في المساحة استديو المنوعات والبرامج الجماىيرية، ثـ يمي ذلؾ استديو البرامج ومنيا استديو 
 .األخبار واألحاديث والربط

 سواء كانت سيارة أو باخرة أو غواصة أو حتى طائرة T.V Mobil Unitوالوحدة التمفزيونية المتنقمة 
تماثؿ إلى حد كبير االستديو التمفزيوني، حيث تعتبر الوحدة غرفة مراقبة بينما مسرح األحداث التي 

 ويتخذ xxvi.يتـ تصويرىا ىو مسرح االستديو، حيث تنتشر الكاميرات والميكرفونات ووحدات اإلضاءة
المخرج مكانو داخؿ الوحدة ليشرؼ عمى عممية التصوير والتسجيؿ، ويعطي التعميمات لممصوريف 

 .والمخرج المنفذ والقائميف عمى األجيزة األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  مساحة االستديو-  امساًا 
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ال الصة 

الخصائص التي يجب أف تتوافر في االستديوىات تحّدثنا في الفصؿ السابؽ عف االستديو التمفزيوني و
التمفزيونية ىندسيًا كالحجـ واألرضية وارتفاع السقؼ، العزؿ والعالج الصوتي، والتكييؼ، وصواًل لألبواب 

د بو . وضمانات األماف التي يجب اف تزوَّ

وفي الجزء الثاني تعرفنا إلى مكونات االستديو التمفزيوني بقسميو غرفة التصوير، غرفة المراقبة، واألجيزة 
األجيزة الموجودة داخؿ غرفة المراقبة والموجودة داخؿ غرفة التصوير كالكاميرات ومعّدات اإلضاءة، 

. كوحدات التحكـ في البرنامج والتحكـ باإلضاءة

ومف ثـ تناولنا أنواع غرؼ المراقبة التي يمكف أف تختمؼ بحجميا ومكوناتيا باختالؼ نوع االستديو 
. التمفزيوني
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 االسئمة

 

: استديو اإلذاعة: أسئمة الجزء األول

 :ينقسم االستديو اإلذاعي إلى -1
A. قسميف 
B. ثالثة أقساـ 
C. أربعة أقساـ 
D.  ال يوجد قاعدة محددة 

 aاإلجابة الصحيحة 

 

 :تتوزع الميكرفونات في -2
A. غرفة المراقبة 
B. غرفة االستديو 
C. في غرفتي المراقبة واالستديو 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 bاإلجابة الصحيحة 

 

: يتواجد الم رج عادةًا في -3
A. غرفة المراقبة 
B. غرفة االستديو 
C. في غرفة المونتاج 
D. كؿ اإلجابات خاطئة 

 aاإلجابة الصحيحة 
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 :من أنواع االستديو حسب العالج الصوتي -4
A. استديو المونتاج 
B. استديو الدراما 
C. االستديو الحي 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

: يمكن تصنيف االستديوهات وفقاًا لمغرض من است دامها إلى -5
A. استديو التنفيذ أو الربط 
B.  (اإلنتاج)استديو التسجيالت 
C. استديو المونتاج 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

: استديو التمفزيون: أسئمة الجزء الثاني

: من ال صائص التي يجب أن تتوافر في االستديوهات التمفزيونية -1
A. المساحة الواسعة 
B. النوافذ الكبيرة 
C. ارتفاع األسقؼ 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

: من المعّدات الموجودة دا ل غرفة المراقبة -2
A. وحدات التحكـ في البرنامج 
B. الكاميرات 
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C. شبكة اإلضاءة 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 aاإلجابة الصحيحة 

 

:  من المعّدات الموجودة في غرفة التصوير أو االستديو -3
A. الكاميرات 
B. معدات اإلضاءة 
C. الميكرفونات 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

: من أساليب االتصال الدا مي بين االستديو وغرفة المراقبة -4
A.  سماعات األذفHead Phones 
B.  الياتؼ 
C. الميكرفوف 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 aاإلجابة الصحيحة 

 

 :من أنواع غرف مراقبة اإلنتاج التمفزيونية -5
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 dاإلجابة الصحيحة 
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 التعميميةالوحدة 

  فريق العمل اإلذاعي والتمفزيوني

 
األىداف التعميمية 

:  يتألف ىذا الفصل من جزأين ىما

 فريق العمل اإلذاعي  -1
 فريق العمل التمفزيوني  -2
 :ييدف ىذا الجزء إلى تعريف الطالب بـ: فريق العمل اإلذاعي: الجزء األول -3

الكاتب أو المؤلف، معد البرنامج : فريق العمل اإلذاعي 

 الصفات الواجب توافرىا في الكاتب اإلذاعي  :
 الشروط التي يجب توافرىا في المذيع:   المذيع. 
  ميندس الصوت
 ميام المخرج:     المخرج. 

: فريق العمل التمفزيوني: الجزء الثاني

: ييدف ىذا الجزء إلى تعريف الطالب بـ

 فريق العمل التمفزيوني بشكل عام. 
  (التصوير)العاممون في غرفة االستديو. 

 العاممون في غرفة المراقبة. 
 الصفات التي يجب توافرىا في المخرج. 

 مهام مهندس الصوت. 

 

التاسعة
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:  فريق العمل اإلذاعي

يتكون فريق العمل اإلذاعي من عدد قميل نسبيا من العاممين نظرا لطبيعة الوسيمة  التي تعتمد عمى 
الصوت ومصادره فقط، ومن الناحية التحريرية تتعدد مسميات الكاتب اإلذاعي تبعا لطبيعة المادة التي 

. يكتبيا

بأنو الشخص الذي يتخصص في كتابة مادة معينة  تصمح ألن تقدم :  ويمكن تعريف الكاتب اإلذاعي
 .من خالل الراديو أو تعرض بواسطة التمفزيون

ولما كان الشخص يتخصص في مجال من المجاالت كأن يتخصص في تحرير األخبار وكتابة 
التعميقات، أو يتخصص في كتابة النصوص الدرامية أو إعداد برامج المنوعات أو البارمج الحوارية، فقد 

تعددت المسميات التي تطمق عمى الكاتب اإلذاعي، فأصبح ىناك المؤلف وكاتب السيناريو والمحرر 
 .والمعد والمعمق

 i:وسنتناول ىنا بشيء من التفصيل كال من

 : المؤلف -1
تسمية تطمق عمى األديب أو الفنان الصحفي الذي يكتب مادة إبداعية، فيكون ىو المؤلف المبتكر لممادة 

 .والموضوع مثل كتاب الروايات والقصص

 

 : كاتب المادة اإلذاعية -2
ىو الشخص الذي يقوم بكتابة مادة إذاعية تصمح ألن تقدم في برامج األحاديث وغيرىا من البرامج 

 .اإلذاعية والتمفزيونية

 

 : المعد -3
تطمق كممة إعداد عمى المعالجة الفنية لنص من النصوص حتى يمكن تقديمو بالطريقة المناسبة التي 

 .تالئم خواص الراديو والتمفزيون
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والمعد ىو المسؤول عن اختيار الفكرة األساسية لمبرنامج اإلذاعي، وتشمل ميمتو عممية جمع المعمومات 
حول الفكرة والبحث في كل جوانبيا، إضافة إلى تحديد الشخصيات التي سيتم استضافتيا ضمن البرنامج 

ووضع األسئمة الرئيسية، والعناصر الفنية األخرى كالمؤثرات الصوتية والموسيقى المطموبة، كما يقوم 
.  بمجموعة من الميام الفنية األخرى كاالتصال مع الضيوف وتحديد مواعيد لمتسجيل معيم

: الصفات الواجب توافرىا في الكاتب اإلذاعي

 : يجب ان يتصف الكتاب اإلذاعيون بعدة صفات أىميا

 الثقافة العامة. 
  الثقافة المينية المتخصصة التي يجب أن تصاحبيا الموىبة وسرعة

 .البديية ليكون قادرا عمى مواجية المفاجآت أثناء العمل اإلذاعي
 أن يكون واقعيا وعمى دراية تامة بالبيئة التي يعيش : معايشة الواقع

 فيياز
 الدقة والموضوعية. 
 اإللمام بالتشريعات اإلعالمية، وخصائص الوسيمة التي يعمل فييا. 
 االلتزام بأخالقيات العمل اإلعالمي. 

 

 : المذيع -4
وىو الشخص الذي يقوم بتقديم البرنامج، أي إيصال الرسالة إلى الجميور عن طريق صوتو، لذلك ال بد 
أن يتمتع بميارة اإللقاء، وأن يكون قادرا عمى تموين صوتو تبعا لممضمون، وأن يكون عمى ثقافة جيدة 
ومعرفة بمضمون البرنامج حتى يستطيع أن يفيد المستمع، والشكل في مذيع اإلذاعة ال ييم، فأداتو 
لموصول إلى الجميور ىو صوتو، أما المذيع في التمفزيون يحتاج إلى الشكل المقبول إضافة إلى 

 .الصوت

وعمى المذيع التدرب بشكل مستمر عمى استخدام طبقات صوتو المختمفة، كما تعد القراءة الجيدة أساس 
المذيع الناجح، ويمكن أن يستمع إليو الجميور عمى مدى ساعات طويمة من ساعات اإلرسال في اليوم 
الواحد، وعمى مدى سنوات  طويمة يمكن أن يكون لو تأثيرا كبيرا عمى جميور المستمعين، وعمى ىذا 
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األساس يتم اختيار مقدمي البرامج والمذيعين بحذر في الراديو، ألن طريقة كالمو ونطقو لمكممات تكون 
.                                مثال يحتذى بو من جانب المستمعين أحيانا

 :ويتم اختيار المذيع في الراديو وفقا لمشروط التالية

 الوضوح في مخارج األلفاظ 
 النطق الصحيح لمكممات 
 القدرة عمى القراءة الواضحة 
 القراءة بدون الزمة واضحة أو ليجة محددة 
 القدرة عمى االتصال بأفكار واضحة وبطريقة ترضي المستمع وتكون مقبولة لديو 
 إجادة المغة العربية إجادة تامة 
  والبرامج المختمفةقدرة المذيع عمى قراءة كافة األشكال اإلذاعية بالتموين المطموب لكل منيا كاألخبار 
  يتم ذلك إالالقدرة عمى نطق األسماء األجنبية واألماكن الجغرافية المختمفة بشكل صحيح، وال

 .  بإجادة المغات األجنبية

 

 : ميندس الصوت -5
الصوتية إلى البرامج اإلذاعية، لذلك يجب عمى ميندس الصوت أن يكون عمى معرفة تامة بالنواحي 

اليندسية ألجيزة الصوت وأنواع الميكرفونات، وكذلك طبيعة البرنامج حتى يستطيع أن يقوم بدوره عمى 
أكمل وجو، وأىميا تحديد عدد الميكرفونات الالزمة واختيار النوع المناسب لمبرنامج ووضعو في المكان 

 .الذي يضمن نقل الصوت بشكل صحيح

 

 : المخرج -6
وىو رئيس فريق العمل، والمسؤول عن كافة خطوات العمل اإلذاعي، حيث يتوقف نجاح العمل اإلذاعي 
عمى وجود مخرج جيد يستطيع أن يدير العمل، حيث يقوم بمجموعة من الميام منيا قراءة النص وفيمو 

تماما حتى يستطيع اختيار ما يحتاجو البرنامج من موسيقى ومؤثرات صوتية ومتابعة عممية إنتاج 
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عادة ترتيب  ضافة وا  البرنامج من بدايتو إلى نيايتو أي حتى نياية مرحمة المونتاج بما فييا من حذف وا 
 . لمقاطع البرنامج

 ii:ويمكن تحديد ميام المخرج بـ

 اختيار فريق العمل 
 تحديد الميام لفريق العمل 
 تحويل النص المكتوب إلى عمل مسموع. 
 التنسيق بين أفراد العمل. 
 متابعة عممية المونتاج في مرحمة ما بعد االنتاج. 
 إخراج العمل في صورتو النيائية إلى المستمع . 
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الخالصة 

تعرفنا خالل ىذا الجزء إلى  فريق العمل اإلذاعي المتمثل بداية بالكاتب أو المؤلف ومعد البرنامج بحيث 
يختص ىؤالء بكتابة المادة اإلذاعية عمى اختالف خصائصيا، و الصفات الواجب توافرىا في الكاتب 

 .اإلذاعي من ثقافة عامة وثقافة متخصصة ومعايشة الواقع والدقة

. ىناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرىا في المذيع (المذيع)أما بالنسبة لمقدم المادة اإلذاعية 
 الوضوح في مخارج األلفاظ والنطق الصحيح لمكممات

.              وتطرقنا إلى ميندس الصوت وميامو التي يقوم بيا، والمخرج الذي يعد مدير العمل اإلذاعي وميامو
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: فريق العمل في البرنامج التمفزيوني: الجزء الثاني

يقدم التمفزيون خدمة يومية تمتد لساعات طويمة تغطي فترة إرسالو، وتتكون من مجموعة من البرامج التي 
تغطي األىداف الثالثة التي يحققيا التمفزيون بوصفو جيازا لالتصال الجماىيري، وىي اإلعالم والتثقيف 

 .والترفيو

 Oneومن برامج التمفزيون ما ىو بسيط ال يحتاج إلى جيد كبير في تنفيذه مثل برامج الشخصية الواحدة 
Man Unit ومنيا ما ىو معقد يحتاج تنفيذه إلى تضافر جيود عديدة ولمجموعة كبيرة من األفراد ،

 وغالبا iiiوالتخصصات، ويتطمب فترة طويمة من اإلعداد والتحضير مثل التمثيميات والبرامج االستعراضية،
تتطمب األعمال الدرامية فريقا أكبر عددا وأكثر تنوعا في التخصصات،  ولذلك ال بد من التعرف عمى 

. فريق العمل التمفزيوني

 

:  فريق العمل التمفزيوني

الفريق األول : المقصود بو مجموعة العاممين مع المخرج في تنفيذ البرنامج التمفزيوني، وينقسم لقسمين
 .الذي يعمل في غرفة مراقبة االستديو، والفريق الثاني ومكانو البالتوه أو غرفة التصوير

 iv: العاممون في غرفة مراقبة االستديو-  أوال

 : المخرج -1
ىو قائد العمل، وىو المسؤول عن إخراج البرنامج وتحويل األلفاظ المكتوبة في النص إلى صور متحركة 

نابضة بالحياة تظير عمى شاشة التمفزيون، وىو الذي يقود فريق العمل في اإلنتاج حيث يشرف عمى 
جميع األعمال التي يشمميا البرنامج، ولذلك ينبغي أن يكون عمى إلمام تام بكل العمميات الفنية الداخمة 

 .في اإلنتاج والتي يتطمبيا البرنامج التمفزيوني

:  ميام المخرج

تبدأ أولى مسؤوليات المخرج عندما يتسمم نص البرنامج التمفزيوني ويقوم بقراءتو ودراستو من حيث 
اإلمكانيات الفنية الالزمة والمتاحة، ومن ثم يقوم بالتنسيق بين كافة جيود العاممين في اإلنتاج بدءا من 
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يقفون أمام الكاميرا وحتى من يقفون خمفيا، كما ييتم بما ستقوم بو الكاميرا وأوضاع التصوير واختيار 
 .المقطات أثناء اإلنتاج، كما يشرف عمى مرحمة ما بعد التصوير

: الصفات التي يجب توافرىا في المخرج

ىناك مجموعة من الصفات التي يجب توافرىا في األفراد الذين يعممون في اإلخراج التمفزيوني 
 v:أىميا

 .قوة األعصاب وسرعة التصرف وسرعة اتخاذ القرار .1
 .القدرة عمى التفاىم مع فريق العمل وقيادتيم وتحمل أعباء العمل الشاقة .2
 .أن يكون خياليا وعمميا في نفس الوقت ألن ال قيمة لألفكار التي ال يمكن تنفيذىا .3

 

 :   مساعد المخرج -2
ويعد الشخص المسؤول عن معاونة المخرج داخل غرفة المراقبة، ويقوم باإلشراف عمى جياز اختيار 

 .المقطات والتقطيع كأحد أىم عناصر اإلخراج من الناحية الفنية

ج، ويبدأ عممو من بداية عممية عن التنسيق بين كافة العناصر التقنية لإلنتا" ويعد ىذا الشخص مسؤوال
التحضير لمبرنامج أو العمل حيث يقوم بتفريغ السيناريو وعمل بيان بالديكور والمشتركين والمالبس 
 .والمؤثرات، ويقوم بإرساليا لجية االختصاص مع نسخة سيناريو، والتحضير لالجتماعات الضرورية

وعند التفيذ يتابع تنفيذ الديكور وأوامر العمل األخرى ويحرص عمى حضور البروفات واإلشراف عمى سير 
 .العمل في البالتوه نيابة عن المخرج

أما بعد التسجيل فيقوم بتحرير استمارات الصرف لمعاممين مع مدير االنتاج، وكتابة تفاصيل العمل 
 .اإلدارية لتحديد موعد إذاعتيا

 vi:الصفات التي يجب توافرىا في مساعد المخرج

 أن يكون ممما بكافة مراحل العمل من البداية غمى النياية -1
أن يكون ممما بالبناء اإلداري لمتمفزيون حتى يستطيع ان يمبي الحاجات المتعمقة بالمتطمبات  -2

 .اإلدارية
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 .اإللتزام والقدرة عمى تحمل المسؤولية -3
 سرعة البديية -4
 سرعة التنفيذ -5
المرونة ألن عممو يتصل بالكثير من افراد فريق العمل، لذا يجب ان يكون قادرا عمى التواصل  -6

 .معيم
 

 : ميندس الصوت -3
وىو المسؤول عن توصيل الكممة والموسيقى والمؤثرات الصوتية وكافة األصوات التي يتضمنيا البرنامج 

: إلى المشاىد بأحسن حالة، وتتحدد أعباء ميندس الصوت في

  البالتوه سواء كان حواراتوزيع الميكرفونات بأفضل طريقة تسمح بنقل األصوات التي تحدث في
 . أو تعميقا أو أية أصوات أخرى

  الديكور األول وفتح مراعاة االنتقاالت بين الديكورات بحيث يمكنو قفل الميكرفون المفتوح في
تنتقل إليو حركة األحداث بسرعة وفي الوقتالميكرفون اآلخر الموجود في الديكور الثاني الذي 

 . المناسب
  المناسبين المتفق عمييما مع تشغيل الموسيقى ومزجيا مع األصوات األخرى في الوقت والمكان

 .المخرج
 توجيو التعميمات إلى مساعديو من فنيي الصوت. 

 

 :مسؤول الصوت -4
 يتولى تشغيل األجيزة الخاصة بتسجيل الصوت، وتوزيع الميكرفونات والتأكد من كفاءتيا وكذلك جودة 

 vii.الصوت أثناء اإلنتاج، ويتولى رفعيا من موقع التصوير بعد انتياء اإلنتاج

 

 :فني تسجيل الفيديو -5
يتولى تشغيل جياز تسجيل الفيديو وممحقاتو، والتأكد من جودة التسجيل وكذلك جودة صورة الفيديو عمى 

 . الشاشات
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 : مسؤول جياز الكتابة اإللكترونية -6
وىو المسؤول عن تصميم وكتابة العناوين والفقرات االفتتاحية وأسماء الشخصيات وتخزينيا في جياز 

 .الكمبيوتر الستخداميا أثناء اإلنتاج لتظير عمى المقطات في جياز العرض

 

 : مسؤول التتابع الصوري -7
في األعمال الدرامية تكون ىناك حاجة ماسة لوجود شخص تتحدد مسؤوليتو في تدوين مالحظاتو عمى 
تتابع تفاصيل كل مشيد لمتأكد من تطابق التفاصيل فيما بين المشاىد خاصة مع توقف التصوير، وذلك 
لتفادي أخطاء بين المقطات المتتابعة، وبمجرد توقف التوقف عن التصوير تكون ميمة ىذا الشخص ىي 

 . توجيو الممثمين طبقا آلخر لقطة انتيى عندىا التصوير

 

 : المونتير -8
تبدأ ميمة المونتير مع بداية مرحمة التنفيذ، وعممو مرتبط في األساس باالستديو وىو يجمس إلى جوار 
المخرج في غرفة المراقبة، ويكون المسؤول عن تنفيذ عمميات االنتقال من لقطة إلى أخرى عن طريق 

 . القطع أو المزج أو االختفاء أو المسح، وكذلك تنفيذ المؤثرات اإللكترونية الخاصة بالصورة

ويمكن أن يتم المونتاج بعد التصوير في حالة البرامج التي يتم تسجيميا، حيث يقوم المونتير بالتعامل مع 
المادة المصورة بإشراف المخرج  لوضعيا في صورتيا النيائية من حيث إضافة الموسيقى والصوت 

 viii. والمؤثرات الصوتية والبصرية وترتيب المقطات والحذف وضبط إيقاع المادة المصورة

 

 :سكرتيرة اإلخراج -9
يطمق عمييا اسم مالحظ السيناريو أو فتاة السيناريو، أي الفتاة المسؤولة عن مالحظة تتنفيذ السيناريو ، 
ويبدأ عمميا مع عمل المخرج فتكون إلى جانبو أثناء تسجيل البرنامج إلعطاء التعميمات الالزمة، ومن 

 ix:مياميا التي تقوم بيا

 .تشرف عمىى كتابة النص الكامل لمسيناريو وطبعو بشكل صحيح -
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تتعاون مع المخرج لتفريغ السيناريو في كشوف خاصة تتعمق بمياميا كالشعر  -
 .والمكياج والممبس

تالزم المخرج بكل المراحل سواء البروفات األولية لتسجيل مدة المشاىد او بروفات  -
االستديو الجافة لكتابة تعديالت اإلخراج والديكور، ومن ثم بروفات الكاميرا لكتابة 

 .تعديالت اإلضاءة وخطة عمل الكاميرات
 

 x":  البالتوه"العاممون في غرفة التصوير "- ثانيا

وىو الشخص المنوط بو إعطاء الجو العام أو خمق الخداع : ميندس الديكور ومنسق المناظر -1
واإلييام بالواقع في البرنامج التمفزيوني، وذلك باستخدام أبسط أنواع الديكور وأخفيا وأسيميا في 

لى جانب ميندس الديكور يوجد منسق المناظر  .التنفيذ وأقربيا لمواقع، وا 
ويبدأ عمل ميندس الديكور بقراءة النص ثم يجتمع مع المخرج ويحيط بكل تصوراتو حول الديكور ثم يبدأ 

 .في إعداد التصميم

 

وىو المسؤول عن اإلكسسوار، أي الشخص المسؤول أساسا عن فرش الديكور :  منسق المناظر -2
ولذلك فإن عممو يكون مرتبطا بميندس الديكور، فيتم التنسيق والتفاىم بينيما في ىذا الشأن، 

 : والمعروف أن ىناك نوعين من اإلكسسوار ىما
 يشمل القطع الكبيرة كاألثاث والستائر:  اكسسوار ثابت. 
 وىو اإلكسسوار الخاص باألشخاص وما يستعممونو من : اكسسوار متحرك

 . أدوات كالنظارة والحمي
 

 :المصور -3
 يوجد خمف كل كاميرا مصور، وقد يكون لو مساعدون في حالة الكاميرات الضخمة التي تسير عمى 

 :عربة، ويقوم المصور المشرف عمى الكاميرا بـ

 تركيب مكونات الكاميرا لتكون جاىزة لمعمل، والتأكد من جودتيا الفنية. 
  يقوم بالتعاون مع المخرج ومدير اإلضاءة في التجييز وتصوير كل لقطة وتنفيذ

 .التوجييات الخاصة بالمقطات وأحجاميا وزواياىا وحركات الكاميرا
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: صفات المصور

يعد المصور المسؤول عن ترجمة ما جاء في السيناريو من أحداث وما أضافو المخرج من مالحظات إلى 
صورة، لذلك ال بد أن يكون ممما بالمتطمبات الفنية الخاصة بمجال عممو، وأن يكون عمى معرفة تامة 
بأنواع العدسات ومواصفاتيا، وأنواع الكاميرات وحركاتيا ومدلوالتيا الدرامية، إضافة إلى سرعة البديية 

 xi .والقدرة عمى تنفيذ تعميمات المخرج بالقطع واالنتقال بالسرعة المطموبة

 

 :مدير اإلضاءة -4
 تعد اإلضاءة عنصرا ميما في انتاج البرنامج التمفزيوني، وبدون إضاءة جيدة تكون الصورة رديئة، لذلك 
يبدأ مدير اإلضاءة بوضع خطة لإلضاءة وتحديد احتياجاتو من أجيزة اإلضاءة وترتيبيا، ويقوم بتوزيع 

 xii.اإلضاءة ويشرف عمييا، وذلك كمو بما يتناسب مع طبيعة البرنامج

 

 : المذيع أو مقدم البرنامج أو الممثمين -5
يتولى المذيع ميمة توصيل مادة اإلنتاج لممشاىدين واالستحواذ عمييم وربطيم بكل ما يقدم من إنتاج 
تمفزيوني بمختمف أشكالو، لذلك ال بد من االىتمام باختيار من يقدم البرامج المختمفة، وأن يكون عمى 

ثقافة عالية عامة ومتخصصة، إضافة إلى التمتع بميارتي التحدث واإلصغاء، وأن يكون صوتو مناسبا 
 .لمتحدث في الميكرفون

 

 : مدير االستديو -6
يوجد مدير لالستديو طبقا لطبيعة اإلنتاج، ويكون مسؤوال عن جيود التنسيق في الموقع، وقد يساعده 
شخص أو شخصان يتولون عددا من الميام في مكان التصوير، ويقوم مدير االستديو بنقل تعميمات 

 .المخرج إلى الممثمين

 

 

-147- 



 

 

 : فني ذراع الميكرفون -7
ويبدأ عممو من خالل المالحظة واختيار افضل الميكرفونات التي تتناسب مع الصوت، كما يختار موقع 

 .عصا الميكرفون في الموقع

 

 :مدير اإلنتاج -8
ىو الشخص الذي يحمل المسؤولية اإلدارية والمالية إلنتاج أي برنامج من لحظة اكتمال النص حتى 

ظيوره عمى الشاشة، باإلضافة إلى توفير مستمزمات اإلنتاج وتحضير أماكن البروفات وتوفير 
 xiii.المواصالت عند التصوير خارج االستديو

 

 :  الماكيير -9
تتحدد ميمتو بالتعاون مع مصفف الشعر والمسؤول عن اإلكسسوار  في التأكد من ظيور الشخصيات 

 .عمى الشاشة في أفضل صورة ممكنة أو أسوأ صورة طبقا لمدور الذي تقوم بو ىذه الشخصية
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الخالصة 

تعرفنا ىذا الجزء إلى  أفراد فريق العمل التمفزيوني تبعا لمكان عمميم ضمن غرفة االستديو او المراقبة، 
وقد تم الحديث بداية عن العاممون في غرفة مراقبة االستديو ويأتي في مقدمتيم المخرج مدير العمل، 
وتعرفنا عمى الميام التي يقوم بيا والصفات التي يجب ان تتوفر فيو أىميا قوة األعصاب والقدرة عمى 

اتخاذ القرارات السريعة والتفاىم مع فريق العمل وقيادتو،  

إضافة إلى الشخص المسؤول عن معاونة المخرج داخل غرفة المراقبة ويسمى مساعد المخرج وميامو 
والصفات التي يجب ان يتمتع بيا، إضافة غمى ميندس الصوت والمونتير وسكرتيرة اإلخراج وآخرين من 

. فنيي العمل وخاصة الصوت والفيديو

قبل بداية العمل واثناء التسجيل، من  (التصوير)كما تم التعرف عمى أفراد فريق العمل في غرفة االستديو 
ميندس الديكور والمناظر ومدير اإلضاءة والماكيير إلى مقدم البرنامج أو الممثمين، والمصورين ومدير 

. االستديو وميام كل منيم والمميزات التي يجب ان تتوفر بيم
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 االسئمة

 :من الشروط الواجب توافرىا في الكاتب اإلذاعي .1

A. الثقافة العامة فقط 
B. الثقافة المينية المتخصصة فقط 
C.  الثقافة العامة والمينية المتخصصة 
D.  كل اإلجابات خاطئة

 cاالجابة الصحيحة 

 

 :الفنان الصحفي الذي يكتب مادة إبداعية من فريق العمل اإلذاعي ىو .2

A. المعد 
B. الكاتب أو المؤلف 
C. المحرر 
D.  كل اإلجابات خاطئة

 bاالجابة الصحيحة 

 

 : لـاًا من شروط اختيار المذيع في الراديو وفق .3

A. الوضوح في مخارج األلفاظ 
B. النطق الصحيح لمكممات 
C. القدرة عمى القراءة الواضحة 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 dاالجابة الصحيحة 
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 :رئيس فريق العمل اإلذاعي ىو .4

A. المعد 
B. ميندس الصوت 
C. المخرج 
D.  الكاتب 

 cاالجابة الصحيحة 

 

 :فريق العمل اإلذاعيفي  من الميام التي يقوم بيا المخرج .5

A. كتابة النص 
B. اختيار فريق العمل 
C. تحديد عدد ونوع الميكرفونات الالزمة 
D.  كل اإلجابات صحيحة

 bاالجابة الصحيحة 

 

: من الميام األساسية التي يقوم بيا المخرج في فريق العمل التمفزيوني .6

A. التصوير 
B. اختيار المقطات 
C. تصميم الموقع 
D.  كل اإلجابات صحيحة

 bاالجابة الصحيحة 
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: من فريق العمل التمفزيوني داخل غرفة المراقبة .7

A. المصور 
B. مدير االستديو 
C. المونتير 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 cاالجابة الصحيحة 

 

: تتحدد أعباء ميندس الصوت من فريق العمل التمفزيوني في .8

A. توزيع الميكرفونات 
B. مراعاة االنتقاالت بين الديكورات 
C. تشغيل الموسيقى 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 dاالجابة الصحيحة 

 

: بـ فريق العمل التمفزيونيمن يقوم المصور المشرف عمى الكاميرا  .9

A. تركيب مكونات الكاميرا 
B. تحديد المقطات المناسبة 
C. توجيو التعميمات لمممثمين 
D. كل اإلجابات صحيحة 

 aاالجابة الصحيحة 
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ضمن فريق العمل التمفزيوني من تتحدد ميمتو في ضمان ظيور الشخصيات بأفضل أو أسوأ  .10
 :مظير تبعاًا لمغرض الدرامي وىو

A. المونتير 
B. المخرج 
C. الماكيير 
D. منسق المناظر 

 cاالجابة الصحيحة 
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 العاشرةالتعميمية الوحدة 

 االنتاج اإلذاعي والتمفزيوني

 

  األىداف التعميمية

: يتألف ىذا الفصل من

 :ماىيتو وعناصره: اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني -1
: أنواع اإلنتاج اإلعالمي -2
: االنتاج اإلذاعي ومراحمو -3
 االنتاج التمفزيوني ومراحمو -4

: ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تعريؼ الطالب بػ

:  ماىية االنتاج اإلذاعي والتمفزيوني:أوال

  أنواع االنتاج :ثانيا

:   االنتاج اإلذاعي:ثالثا

 مفيوـ االنتاج اإلذاعي: 
 مراحؿ االنتاج اإلذاعي:  

 

  Pre production Phaseمرحمة ما قبؿ االنتاج  -1
  Production Phaseمرحمة اإلنتاج  -2
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 Post production Phaseمرحمة ما بعد اإلنتاج  -3
 

 خطوات انتاج البرامج اإلذاعية 
تحديد الجميور المستيدؼ  .1
اختيار الفكرة أو موضوع البرنامج  .2
. اإلعداد لمبرنامج .3
 تنفيذ البرنامج .4

 
: االنتاج التمفزيوني :رابعا

 ماىية االنتاج التمفزيوني 
 

 مراحؿ االنتاج التمفزيوني مراحؿ االنتاج التمفزيوني: 
 

 مرحمة ما قبؿ اإلنتاج  .1
 مرحمة اإلنتاج  .2
مرحمة ما بعد اإلنتاج   .3

 

  خطوات انتاج برنامج تمفزيوني
. اختيار الفكرة الجيدة -1
 . البحث في الموضوع -2
 .وضع خطة اإلنتاج -3
 المعالجة -4
 .التصوير -5
 .السيناريو النيائي والمونتاج -6
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: ماىيتو وعناصره: اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني- أوال

 

 مف حيث نوع األنشطة التي يشمميا اقتصادية  Productionيختمؼ تحديد مفيوـ مصطمح إنتاج 
وصناعية وعممية وفنية واتصالية إعالمية، وجاءت أوسع التعريفات لتجعؿ مف اإلنتاج كؿ نشاط 

 .ساىـ في إشباع الحاجات اإلنسانية

 مثؿ كتاب Finished Productأما في مجاؿ عموـ االتصاؿ فيعني تحويؿ الفكرة إلى منتج نيائي 
أو مسرحية أو فيمـ سينمائي أو برامج تمفزيونية قابمة لمبث، ويطمؽ عمى جميع العمميات الالزمة 

 والتجارب ومف ثـ التسجيؿ، أي أف castingإلنتاج البرنامج مف الفكرة وكتابة النص وتوزيع األدوار 
ىذا المصطمح يطمؽ عمى عممية تنظيـ العمؿ في البرنامج وتنسيؽ العمؿ بيف العناصر الفنية 

قامة المناظر واختيار المواقع والحصوؿ عمى  المختمفة المشاركة في التنفيذ مف حجز المعدات وا 
التصريحات ومراقبة عمميات التحضير والتصوير، وتحقيؽ مطالب المخرج سواء داخؿ االستديو أو 

 i.خارجو، وتسييؿ المعوقات والصعوبات في حدود الميزانية المقررة

ويتكوف البرنامج التمفزيوني أو اإلذاعي مف فكرة أو مجموعة أفكار تصاغ في شكؿ قالب معيف 
لتحقيؽ ىدؼ مطموب، وتوصيؿ رسالة معينة معتمدا عمى الصوت  الذي يتكوف مف الكممة المنطوقة 

والمؤثرات الصوتية والموسيقى، ويضاؼ ليا الصورة الحية أو الثابتة بكؿ تفاصيميا أو مكوناتيا 
بالنسبة لمتمفزيوف، والصوت والصورة عنصراف متكامالف، وىما الدعامتاف األساسيتاف المتاف 

 ii.يستخدميما اإلنساف في التواصؿ والتفاىـ والمشاركة مع اآلخريف

وتتمثؿ الحرفية في فف اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني في القدرة عمى االستفادة مف المواد الخاـ التي 
تتألؼ مف عناصر اإلنتاج الفنية واليندسية، ووضع التصميـ المالئـ لالستفادة مف ىذه العناصر 

 .وتقديميا في صورة منتج نيائي سيؿ اإلدراؾ ويحقؽ الغاية التي يتـ مف أجميا ىذا اإلنتاج

وبالتالي فإف عممية اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني ال تقتصر عمى الجانب المادي، بؿ تقوـ عمى 
الجوانب الجمالية واإلبداعية والفنية وليس األجيزة واآلالت والمعدات رغـ أىميتيا وضرورتيا إال 
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أدوات تعمؿ في خدمة اإلنتاج وتكثيؼ اإلقناع وخمؽ اإلبداع وتحويؿ النص المكتوب إلى واقع تجسده 
 iii .الصورة والحركة والصوت

 

:  أنواع اإلنتاج اإلعالمي- ثانيا

 

، Broad Cast Productionينقسـ اإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني إلى إنتاج إذاعي جماىيري 
نتاج إذاعي خاص  ، ويمكف تحديد أىـ نقاط االختالؼ بيف  Non Broad Cast Productionوا 

 iv: النوعيف فيما يمي

 ىو شكؿ مف :Non Broad Cast Production اإلنتاج الخاص أو غير الجماىيري -1
أشكاؿ اإلنتاج الخاص، وجميوره المستيدؼ فئة صغيرة محددة مسبقا مثؿ طمبة المدارس، طمبة 

.... الجامعة
وتقوـ جية خاصة بيذا النوع مف اإلنتاج مثؿ الجامعة مثال : الجية التي تقوـ عمى اإلنتاج

 :لتدريس منيج عممي، وييدؼ ىذا الشكؿ مف اإلنتاج إلى

 التعميـ 
 الدعاية 
 اإلعالف 

ويستخدـ ىذا النوع مف اإلنتاج كافة أجيزة اإلنتاج المسموع : المعدات واألجيزة المستخدمة
 .والمرئي، ولكف التي تقؿ في كفايتيا ونوعيتيا عف أجيزة اإلنتاج الجماىيري

 .ويتـ ىذا النوع مف اإلنتاج داخؿ استديو صغير، او خارج االستديو، في الجية المنتجة: المكاف

ويحتاج ىذا النوع مف اإلنتاج إلى عدد محدود مف األشخاص يقوموف بعممية االنتاج : فريؽ العمؿ
 :كما يمي

 مصور 
 مسؤوؿ إضاءة 

-158- 



 

 

  (المذيع أو مقدـ البرامج أو الشخص الذي يعمؽ عمى المادة اإلذاعية)معمؽ. 
  (القائـ بالمونتاج)مونتير . 

 . دقيقة15وتكوف أنواع اإلنتاج في ىذا النوع في أفالـ وبرامج قصيرة تبمغ مدتيا حوالي 

 ىو نوع اإلنتاج األكثر شيرة وألفة، :Broad Cast Productionاإلنتاج الجماىيري  -2
وجميوره المستيدؼ ىو الجميور العاـ عمى اختالؼ فئاتو ونوعياتو، مثؿ جميور الراديو 

 .والتمفزيوف
يقوـ بيذا النوع مف اإلنتاج المؤسسات اإلعالمية الكبرى في : الجية التي تقوـ عمى اإلنتاج

المجتمع حكومية وخاصة، مثؿ اتحاد اإلذاعة والتمفزيوف في مصر، والييئة العامة لإلذاعة 
وييدؼ ىذا . والتمفزيوف في سورية، حيث تنتج برامج جماىيرية يتعرض ليا كؿ فئات الجميور

 :الشكؿ مف اإلنتاج إلى 

 اإلعالـ واإلخبار 
 التعميـ والتثقيؼ 
 اإلرشاد والتوجيو 
 التسمية والترفو 

يستخدـ ىذا النوع مف اإلنتاج أعمى وأكفأ أنواع أجيزة ومعدات : المعدات واألجيزة المستخدمة
 .اإلنتاج مف حيث النوعية والكفاءة

 .يتـ ىذا النوع مف اإلنتاج في استديو مجيز إذاعيا، أو خارج االستديو: المكاف

 شخصا 20-15يحتاج ىذا النوع مف اإلنتاج إلى فريؽ عمؿ كبير يتراوح ما بيف : فريؽ العمؿ
 :يقوموف بعممية اإلنتاج كما يمي

 المخرج، مساعد المخرج، مساعد المخرج التنفيذي 
 المصور 
 مسؤوؿ اإلضاءة 
  (فني الصوت)مسؤوؿ الصوت، ومساعد الصوت. 
 المذيع أو مقدـ البرنامج. 
 المعد، كاتب السكريبت 
  ومساعد المونتير (القائـ بالمونتاج)المونتير . 
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 مصمـ التترات 
 المسؤوؿ عف اختيار الموسيقى واألغاني. 
 ميندس التشغيؿ 
 المنتج 
 المنتج المنفذ 

ويشمؿ ىذا النوع مف اإلنتاج مختمؼ أنواع وأشكاؿ البرامج كالدراما، والتحقيقات والحوار والحديث 
المباشر والمنوعات والمسابقات والمواد الوثائقية، ويمكف أف تطوؿ مدة ىذه البرامج لتصؿ إلى 

  .ساعتيف كاألفالـ

 

: االنتاج اإلذاعي- ثالثا

 

 المقصود باالنتاج اإلذاعي ىو عممية تحويؿ الفكرة المصاغة فنيا عمى الورؽ عمى ىيئة نص 
Scripted program  إلى مادة مسجمة عمى شريط صوتي Audio بالنسبة لمراديو ، بحيث تكوف 

 .صالحة لمبث طبقا لمعايير محددة مقبولة

. أي أنو باختصار شديد عممية تحويؿ الفكرة إلى منتج نيائي قابؿ لمبث عف طريؽ الراديو

 v.أما المنتج فيو الشخص المسؤوؿ مسؤولية كاممة عف ىذا االنتاج مف الناحيتيف المادية والفنية

:  مراحؿ اإلنتاج اإلذاعي

 يمر االنتاج اإلذاعي بعدة مراحؿ ىامة تعد كميا مراحؿ رئيسية إلنجاح البرنامج 
اإلذاعي، ويمكف تقسيميا إلى ثالثة مراحؿ تتضمف كؿ منيا مجموعة مف الخطوات، وىذه المراحؿ 

 vi:ىي

  Pre production Phaseمرحمة ما قبؿ االنتاج  -1
  Production Phaseمرحمة اإلنتاج  -2
 Post production Phaseمرحمة ما بعد اإلنتاج  -3
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:  أما بالنسبة لمخطوات التي تتضمنيا ىذه المراحؿ فيي تتمثؿ بػ

أ تحديد الجميور المستيدؼ  - 
اختيار الفكرة أو موضوع البرنامج  - ب
. اإلعداد لمبرنامج - ت
 تنفيذ البرنامج - ث

 
 

 : تحديد الجميور المستيدف - أ
يبدأ اإلنتاج اإلذاعي باجتماع فريؽ العمؿ اإلذاعي المكوف مف المخرج ومساعده والمعد 
والمذيع والفنييف، حيث يتـ تحديد الجميور المستيدؼ مف البرنامج في البداية، وبناء عمى ذلؾ 
 vii.يتـ تحديد الفكرة بشكؿ أسيؿ، كما سيؤدي إلى تحديد الشكؿ اإلذاعي المناسب لفكرة البرنامج

 

ويرتبط بتحديد الجميور المستيدؼ مجموعة مف العوامؿ يجب أخذىا في االعتبار عند مخاطبة 
:  الجميور، وتشمؿ

 نوع الجميور والمغة المناسبة لو. 
  (الشكؿ البرامجي)القالب المناسب. 
 الوقت المناسب ليذا الجميور. 

: ويجب تحديد الجميور المستيدؼ بدقة لكؿ برنامج إذاعي، وينقسـ الجميور إلى

 أي توجيو البرنامج إلى المستمعيف جميعا دوف أي اعتبار لمسف : جميور عاـ
 أو النوع أو المينة

 أي توجيو البرنامج غمى فئة محددة مف فئات الجميور التي : جميور خاص
 .يمكف تصنيفيا إلى فئات عمرية، وفئات نوعية، وفئات مينية، وفئات جغرافية
ومف المعروؼ أف لكؿ فئة مف فئات الجميور وقتا مناسبا لمخاطبتيا، بمعنى أنو ال يمكف توجيو برنامج 
لألطفاؿ في سف المدرسة في الفترة الصباحية، ألف األطفاؿ او الجميور المستيدؼ ليذا البرنامج غير 

 .متفرغ لمتعرض لإلذاعة في ىذه الفترة
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والوقت المناسب ىو الوقت الذي تزداد فيو نسبة تعرض الجميور لوسائؿ اإلعالـ، ولمراديو بشكؿ خاص 
 .، والوقت الذي يناسب فئة معينة قد ال يناسب فئة أخرى بالضرورةمنوحتى يحقؽ البرنامج اليدؼ 

ويرتبط أيضا بالجميور المستيدؼ تحديد المغة المناسبة لمخاطبة ىذا الجميور، حيث أف لكؿ فئة مف 
فئات الجميور لغتيا التي يجب أف نخاطبيا بيا، ونعني ىنا مستوى المغة، حيث يختمؼ مستوى المغة 

التي تخاطب بيا الجميور العاـ أو األطفاؿ مثال عف مستوى المغة التي تخاطب بيا الفئة المثقفة، فمكؿ 
 .فئة مف الفئات أسموب يناسبيا يجب أف نراعيو عند التوجو لتمؾ الفئة حتى يحقؽ البرنامج اليدؼ منو

وبعد أف يحدد نوع الجميور ومستوى المغة والوقت المناسب ليذا الجميور، يجب أف يحدد القالب 
نما يرتبط بالوقت المحدد لمبرنامج ، ونوع الجميور  .المناسب لمتوجو إليو، وىذا ال يتـ عشوائيا، وا 

 

 :اختيار الفكرة وموضوع البرنامج - ب
نما يتحدد وفقا لما نريد أف نوصمو لمجميور المستيدؼ،  إف اختيار موضوع البرنامج ال يأتي مف فراغ، وا 

 .ووفقا لميدؼ مف البرنامج

ووفقا لمخطوات السابقة يتـ بيد تحديد الجميور والتعرؼ عمى اىتماماتو واحتياجاتو، وعند التوصؿ ليذه 
المعرفة يسيؿ عمينا اختيار موضوع البرنامج الذي يحقؽ اليدؼ منو، ويمكف أف تستمد أفكار البرامج مف 

 :خالؿ

  سياسية– الحياة اليومية ومعايشة الواقع وما يحيط بنا مف أحداث يومية اجتماعية-
، وىو ما يرتبط بالحس اإلذاعي لمعد البرنامج .... رياضية- ثقافية- اقتصادية

 .الذي يستشعر مشكالت وقضايا المجتمع
  ،االىتمامات اإلنسانية تكوف مف الموضوعات التي تيـ عدد كبير مف الجميور المستمع

حيث أف مثؿ ىذه البرامج تشبع اىتمامات الناس وفضوليـ لمعرفة أخبار 
اآلخريف وسموكيـ ومشاكميـ، والتدخؿ في حياة المشاىير وتحركاتيـ، 

واألشخاص العادييف الذيف وضعتيـ ظروؼ معينة محط األنظار واالىتماـ، 
 .كذلؾ الحاالت اإلنسانية أحيانا تكوف مصدرا جيدا لمبرامج اإلذاعية
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  مصادر إعالمية التي تتناوؿ معمومات وحقائؽ تنقؿ إلى الجميور مثؿ مشاريع معينة أو
انجازات رياضية أو إصدار قوانيف جديدة، ويمكف مناقشة مواضيع تتناوليا 

 .وسائؿ اإلعالـ األخرى برؤية جديدة
 موضوعات المناسبات سواء القومية أو الدينية. 

 

 :اإلعداد لمبرنامج اإلذاعي - ت
يتوقؼ نجاح البرنامج عمى حسف عممية اإلعداد، وىو مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا البرنامج 

 :اإلذاعي، وتشمؿ عممية إعداد البرنامج
وتتـ بعد مرحمة اختيار الفكرة وتحديد الجميور وتحديد األىداؼ : التخطيط لمبرنامج -1

ووقت البرنامج وجمع المعمومات، حيث يتـ تقسيـ البرنامج إلى مجموعة مف 
الحمقات، تتضمف كؿ حمقة موضوع ما، يتـ تقسيمو بالتالي لمجموعة مف العناصر، 

 وتوزيع عنصر، لكؿ المناسبة المصادر واختيار ومف ثـ يتـ تحديد األسئمة المحورية

 اليدؼ تخدـ العناصر كافة أف مف والتأكد متوازف، بشكؿ العناصر ىذه عمى الوقت

 .لمبرنامج النيائي
ينبغي في ىذه المرحمة تحديد المصادر سواء مصادر شخصية او : تحديد المصادر -2

 .مكتبية
 ىي المقاءات التي يجرييا المذيع مع بعض : المصادر الشخصية

 .الشخصيات لمحصوؿ عمى معمومات تخدـ اليدؼ مف البرنامج
 وتشمؿ المجالت والصحؼ والكتب واألبحاث العممية، : المصادر المكتبية

 .والنشرات والتقارير الحكومية، والبرامج المحفوظة في األرشيؼ
يبدأ البحث في الموضوع في المكتبة واألرشيؼ لإلطالع عمى المادة :  البحث -3

المكتوبة ذات الصمة بموضوع البرنامج، ومف ثـ نقوـ بعمؿ بحث حوؿ المصادر 
 .الشخصية في أماكنيا المختمفة

 

أي اختيار القالب الفني الذي سيقدـ فيو المضموف، والذي : اختيار شكؿ البرنامج -4
يجب أف يتناسب مع الجميور المستيدؼ وموضوع البرنامج ومصادر المعمومات 

. ووقت البرنامج
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تجمع المادة المكتوبة مف الكتب والمصادر المكتبية التي تـ تحديدىا : جمع المادة -5
 .مسبقا، ويتـ إجراء الحوارات مع الشخصيات التي حددناىا ايضا

 

اليدؼ الرئيسي مف استخداـ المؤثرات الصوتية ىو : اختيار المؤثرات الصوتية -6
عطاء المناخ العاـ الطبيعي لجو  إضفاء الواقعية والمصداقية عمى البرنامج، وا 
البرنامج أثناء التسجيؿ، حيث نحتاج في الراديو بشكؿ أكبر لممؤثرات الصوتية 

لإليحاء بالحدث والمكاف والزماف والتأثير النفسي بالمستمع لعدـ وجود صورة تساعد 
عمى إيصاؿ المضموف، ويجب أف يتـ ذلؾ بحذر حتى ال تؤثر عمى جودة الصوت 

األصمي لممتحدث، وأال تتداخؿ مجموعة مف المؤثرات مع بعضيا، وأف يكوف 
 .الستخداميا ىدؼ محدد

 

وىي كما ذكرنا مسبقا في بحث مكونات البرنامج اإلذاعي مف أىـ : اختيار الموسيقى -7
مكونات البرنامج التي تضفي نوعا مف الحيوية والجذب لمبرنامج، وتتعدد استخداماتيا 

 :لتشمؿ
  موسيقى التترTitre : ،وىي موسيقى البداية والنياية في البرنامج اإلذاعي

ويجب اف وتكوف مميزة لبرنامج عف آخر ، وترتبط بو في أذىاف الجميور، 
 .تتناسب مع مضموف البرنامج

 تستخدـ لربط فقرات البرنامج مع بعضيا البعض، أو : موسيقى الربط
الفصؿ بيف المقاءات التي يتضمنيا البرنامج، وقد تستخدـ مقطوعة موسيقية 

 .واحدة لمربط أو قد تتنوع تبعا لطبيعة البرنامج
 

وىي مرحمة وضع اسكريبت مبدئي، اي : التجميع النيائي وكتابة السكريبت المبدئي -8
تصور أولي لمنص ومحاور البرنامج والشكؿ العاـ لو وعدد الفقرات التي يتألؼ منيا، 

 .وموقع التسجيالت الخارجية والمدة الزمنية لكؿ منيا ولمبرنامج بشكؿ عاـ
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 viii:  تنفيذ البرنامج  - ث
تعد مرحمة التنفيذ ىي المرحمة النيائية في مراحؿ إعداد البرامج اإلذاعية، وتنقسـ ىذه 

المرحمة إلى عدة خطوات تشمؿ كتابة النص أو االسكريبت النيائي، وتسجيؿ البرنامج، ومف ثـ 
. مرحمة المونتاج والمزج الصوتي

ويعني وضع الصورة النيائية التي سيقدـ بيا البرنامج لمجميور، : كتابة النص أو السكريبت النيائي -1
 .بحيث يتضمف كتابة مقدمة ووسط وخاتمة

  

يتـ حجز االستديو قبؿ موعد التسجيؿ النيائي بفترة كافية، نظرا لكثرة البرامج التي : حجز االستديو-2
 .تسجؿ في االستديوىات، حيث يتطمب ىذا تنسيقا بيف مواعيد البرامج المختمفة في االستديو

 

يتواجد المخرج في ىذه المرحمة في االستديو، حيث يقوـ فريؽ العمؿ : التسجيؿ النيائي لمبرنامج-3
بتجييز المعدات واألدوات الالزمة لتسجيؿ البرنامج مف معدات صوت وسماعات واسطوانات، ويصبح 

االستديو في وضع االستعداد التاـ لمعمؿ، ويقوـ المخرج بعمؿ اختبار مبدئي قبؿ التسجيؿ لمتأكد مف أف 
وعند بداية التسجيؿ يأخذ المذيع والضيوؼ أماكنيـ داخؿ االستديو .كافة األجيزة تعمؿ بالشكؿ الصحيح

يتـ االتفاؽ عمى بعض اإلشارات التي يمكف استخداميا حتى ال يتـ قطع التسجيؿ بشكؿ متكرر، ويتواجد 
 .المخرج داخؿ غرفة المراقبة ليبدأ اختبار لمصوت ومف ثـ عممية التسجيؿ

وبعد انتياء التسجيؿ يتـ االستماع لمبرنامج بشكؿ سريع بوجود الضيؼ لتالفي أي أخطاء يمكف أف تكوف 
 .قد وقعت أثناء التسجيؿ

وتأتي الخطوات التي تتضمنيا مرحمة ما بعد اإلنتاج حيث تتحدد مياـ فريؽ العمؿ اإلذاعي بػإغالؽ كافة 
األجيزة التي تـ استخداميا أثناء التسجيؿ ووضعيا في أماكنيا الصحيحة، إضافة إلى القياـ بعممية 

 . المونتاج لمبرنامج

والمونتاج ىو العممية الفنية إلعادة إخراج البرنامج في صورتو النيائية، ويقوـ المونتير بعمؿ المونتاج 
وفؽ تعميمات المخرج ومعد البرنامج، وتبدأ عممية المونتاج بالتجميع الكامؿ لمادة البرنامج واالستماع 

 إلييا، ومف ثـ تحديد الفقرات التي تصمح لمبرنامج والفقرات التي يجب حذفيا،
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 وتركيب الفقرات بشكؿ سمس يضمف تتابع الفقرات بشكؿ منطقي وجذاب، ومف ثـ إضافة الموسيقى 
 .(المزج الصوتي)والمؤثرات الصوتية والتسجيالت الخارجية في أماكنيا المناسبة 

وبعد انتياء المزج الصوتي يكوف البرنامج قد تـ تنفيذه فعال، وينتظر إذاعتو عمى اليواء ليصؿ إلى 
 .المستمع ويدرج في خطة اإلرساؿ اليومية لممحطة اإلذاعية

وعمى المخرج أف يحرص عمى دقة حساب وقت البرنامج بالدقيقة والثانية، ويدوف ذلؾ في صفحة البيانات 
 .الخاصة بالبرنامج

 

: اإلنتاج التمفزيوني- رابعا

 

يتنوع اإلنتاج التمفزيوني بشكؿ عاـ، ورغـ أف لكؿ عمؿ إنتاجي متطمباتو اإلبداعية والتنظيمية، ىناؾ 
بعض األساليب التي يتـ تطبيقيا عمى عمميات اإلنتاج التمفزيوني بصورة عامة، حيث تمر عممية اإلنتاج 

 :بػ

مرحمة ما قبؿ اإلنتاج والتي يتـ فييا تحديد فكرة البرنامج، والمقترحات العامة وميزانية البرنامج  -1
والنص المبدئي، والتنسيؽ مع الجيات المختمفة مف كوادر وضيوؼ برنامج، والحصوؿ عمى 

 .الرخص والتصاريح الالزمة والدعاية والترويج
 .مرحمة اإلنتاج حيث يتـ تنفيذ البرنامج وتقييـ ما تـ القياـ بو -2
مرحمة ما بعد اإلنتاج التي تتضمف المونتاج والتقييـ والتغذية العكسية وحفظ المادة بالشكؿ  -3

 ix.الصحيح
 :وتتضمف ىذه المراحؿ مجموعة مف الخطوات الفرعية اليامة التي يمكف تفصيميا عمى الشكؿ التالي

 x:خطوات إنتاج البرنامج التمفزيوني بػ- ثانيا

. اختيار الفكرة الجيدة -1
 . البحث في الموضوع -2
 .وضع خطة اإلنتاج -3
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 المعالجة -4
 .التصوير -5
 .السيناريو النيائي والمونتاج -6

 

: وفيما يمي نتناوؿ كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ بالتفصيؿ

 : الفكرة الجيدة- (1

يعد تحديد فكرة البرنامج مف أىـ مراحؿ إنتاج البرامج، ويحتاج معد أي برنامج إلى فكرة 
وقرار لتنفيذىا، ويتحدد عمى أساس ىذه الفكرة ما يريد المنتج إيصالو لجميور المشاىديف 
ووفقا لميدؼ المطموب إحداثو مف البرنامج، وقد تتحوؿ الفكرة إلى قالب يتكرر أكثر مف 
مرة يمميا المشاىد، وحتى يتجنب المنتج ممؿ المشاىد يجب أف يطور الفكرة باستمرار، 

 xi.واف يدخؿ عمييا عناصر جديدة وجاذبة

والفكرة ىي جوىر العمؿ التمفزيوني، وىي المادة األساسية لمموضوع، ويجب أف تشتمؿ 
 .عمى رأي أو قضية وأف تكوف محددة المعالـ واضحة المضموف

 xii:ومف صفات الفكرة الجيدة

 الشمولية 
 الصدؽ والواقعية 
 أف تتضمف قيما إنسانية 
 تمكنيا مف إثارة العواطؼ 
 التركيز والوضوح 

 :شروط الفكرة الجيدة

 :ىناؾ شرطاف ىاماف ال بد مف توافرىما في الفكرة الجيدة وىما

  Intertainmentالترفيو والتسمية : الشرط األوؿ

  Informationاإلعالـ : الشرط الثاني
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والمقصود بالترفيو والتسمية أف تتضمف الفكرة مادة يرغب المشاىد في رؤيتيا، أو بعبارة 
أخرى تقديـ مادة مثيرة وممتعة وجاذبة وذات مضموف ىادؼ، أما اإلعالـ أي المعمومات 
الجديدة بحيث يخرج المشاىد بعد البرنامج بقدر مف المعمومات أكبر مف التي كانت لديو 

 .قبؿ مشاىدة البرنامج

ويجب أف يصاحب تحديد الفكرة تحديد لمجميور المستيدؼ، وذلؾ مف الضرورة بمكاف 
إذ ال بد مف معرفة مف ىو الجميور الذي يستيدفو المنتج التمفزيوني، ىؿ ىو جميور 
عـ أـ فئة محددة؟ ومف ىذه الفئة؟ وبشكؿ عاـ فإف تحديد الجميور يخضع لجممة مف 

نوع : العوامؿ التي يجب أخذىا في االعتبار عند اختيار الفكرة، وأىـ ىذه العوامؿ
الجميور، الوقت المناسب لممشاىدة الذي يأخذ باالعتبار الجميور المستيدؼ، والشكؿ 
البرامجي المناسب لمفكرة المختارة ولمجميور المستيدؼ حتى يصؿ اليدؼ المطموب 

 .لممشاىد

 

:  البحث عف الموضوع- (2     

:   يقوـ معد البرنامج بالبحث عف الموضوع ويتـ ذلؾ في اتجاىيف أساسييف ىما

 :  Contentالبحث في المضمون  -1
يجب عمى المعد أف يبحث في كافة االتجاىات، ويجمع اكبر قدر مف المعمومات عف 

. الموضوع، وذلؾ حتى يستطيع أف يقرر الجانب أو االتجاه الذي سيتناولو في البرنامج

 :وتتعدد مصادر المعمومات أماـ معدي البرامج لتشمؿ

 قراءة ما كتب عف الموضوع في الجرائد والمجالت. 
  جراء مقابمة شخصية مع مف لدييـ االتصاؿ بكؿ مف لو عالقة بالموضوع وا 

 .معمومات قيمة عف الموضوع
 زيارة األماكف المرتبطة بالموضوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
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  اإلطالع عمى الكتب والدوريات التي قد تتضمف معمومات أو إحصائيات أو
 .دراسات حوؿ الموضوع

 مشاىدة برامج سبؽ وتناولت الموضوع. 
  بحث الموضوع مع األصدقاء والزمالء مما قد يفتح أماـ معد البرنامج مجاالت

 .جديدة
 

  Techinical:البحث في الجانب التقني  -2
  تشمؿ عممية البحث الميداني أيضا استطالع األماكف المختمفة التي ترتبط بالموضوع 

لتحديد كؿ ما يمـز الجانب التقني في عممية اإلنتاج، أي تحديد كؿ ما يمـز مف أدوات وأجيزة 
 :ومستمزمات وتتضمف ىذه المرحمة

 زيارة األماكف المرتبطة بالموضوع لمعرفة إمكانيات التصوير. 
 معاينة موقع الشمس في أياـ التصوير الخارجي. 
 التأكد مف توافر مصادر الكيرباء الالزمة لمتصوير واإلضاءة. 
 استخراج التصاريح الالزمة لمتصوير، واالتفاؽ مع الشخصيات المستضافة. 
 تحديد موعد التصوير والتأكد مف معرفة فريؽ العمؿ بيذا الموعد. 
  تحديد األجيزة اإلضافية التي يمـز إحضارىا إلى جانب أجيزة التصوير األساسية مثؿ

 .(فالتر)العدسات والحوامؿ أو مرشحات 
ويقوـ المخرج بمعاينة موقع التصوير، ويستخدـ كاميرا فوتوغرافية لتصوير ىذه المالؾ، ليتـ عمى 
أساسيا دراسة موقع التصوير، وعمى ضوء احتياجات اإلنتاج يصبح مف السيؿ عمى المنتج أف 

 .يقرر نوع وخواص األجيزة والمعدات الالزمة

 

: وضع خطة اإلنتاج- (3

 ىذه المرحمة يتـ وضع خطة تفصيمية لما سيتـ تنفيذه خالؿ أياـ التصوير محددا تحديدا زمنيا 
 .دقيقا

وقد يضع ىذه الخطة المخرج أو  مساعد المخرج أو مدير اإلنتاج، وتشمؿ ىذه الخطة الجوانب 
 xiii: التالية
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 األماكف التي سيتـ تصويرىا مرتبة ترتيبا زمنيا. 
 وسائؿ االنتقاؿ إلى موقع التصوير. 
 التصاريح الالزمة. 
 األحاديث المقرر إجراءىا وموعدىا الذي تـ االتفاؽ عميو مسبقا. 
 الزمف المحدد لمتصوير في كؿ موقع. 
 فريؽ العمؿ الالـز في كؿ موقع. 

 

:  Treatmentالمعالجة - (4

 يقوـ معد البرنامج بعد انتياء مرحمة جمع المعمومات بكتابة معالجة لموضوع البرنامج أو سيناريو 
مبدئي يحدد مف خاللو الشكؿ المبدئي لكيفية سير العمؿ في التصوير مف حيث المشاىد والمقطات 

 .وزوايا التصوير

كما يتـ تحديد العناصر الصوتية التي ستصاحب الصورة مف حيث التعميؽ الصوتي، الموسيقى، 
 .والمؤثرات الصوتية

وتمثؿ المعالجة أحد المراحؿ اليامة في عممية اإلنتاج التمفزيوني، وترجع أىميتيا في أنيا تجيب عف 
: عدة تساؤالت تدور في ذىف معد البرنامج، وىي

 ىؿ عدد المشاىد يكفي لمتعبير عف فكرة المعد؟ - أ
 ىؿ استطاعت المشاىد أف تضيؼ أبعادا جديدة إلى الفكرة األساسية؟ - ب
 ىؿ توجد مشاىد ناقصة؟ - ت
 

وتساعد المعالجة عمى تحديد نقاط الضعؼ والقوة  في قصة العمؿ، ويجب أف يضع المعد في 
اعتباره الزمف عند كتابة المعالجة، ويمكف حساب الزمف الخاص بكؿ مشيد تقريبا، وحساب زممف 

 .البرنامج بشكؿ عاـ تقديريا

وبشكؿ عاـ يمكننا القوؿ أف المعالجة عبارة عف سيناريو مبدئي يسبؽ مرحمة التصوير، وىو خطة 
مبدئية لسير العمؿ أثناء التصوير، وقد تنفذ الخطة بالكامؿ أو قد يتـ تعديميا بسبب مواجية بعض 
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الصعوبات أثناء التنفيذ، ويتضمف سردا لمقطات المراد تصويرىا وفقا لتسمسؿ موضوع البرنامج، كما 
صوت طبيعي مف موقع الحدث، )يتضمف تحديد نوعية األصوات أو الحوار الذي سيصاحب الصورة 

باإلضافة لموصؼ األساسي لمديكور  (..أو حوار بيف شخصيات، أو تعميؽ مذيع عمى الصورة
 .والمشاىد وحركة األشخاص في الجانب الخاص بالصورة

 

 :مرحمة التصوير- (5

 تعد ىذه المرحمة مرحمة العمؿ الفعمي سواء كاف ىذا التصوير داخميا أو خارجيا، حيث 

 يضع المخرج خطة التصوير  ويقوـ بعرضيا في اجتماع يحضره جميع العامميف في االستديو

   والتصوير التمفزيوني كما ىو معموـ ميارة يمكف اكتسابيا بالخبرة والتدريب المستمر، ولممصور خالؿ 
 :مرحمة اإلنتاج مياـ محددة خالؿ المراحؿ األربع األساسية إلنتاج البرامج التمفزيونية وىي

 : المرحمة التحضيرية -1
في ىذه المرحمة ال يكوف لممصور دور كبير إال في األعماؿ الكبيرة التي يحتاج المخرج 

 .فييا إلى جمسة مبدئية مع المصوريف لشرح فكرة العمؿ وميمة كؿ مصور

 :مرحمة التجييزات والبروفات -2
يقوـ المصور في ىذه المرحمة بالتأكد مف سالمة كاميراتو قبؿ بدء البروفة، ومراجعة 

، إلى Inter Communication Systemسالمة نظاـ االتصاؿ الداخمي مع المخرج 
جانب التأكد مف كؿ أجزاء الكاميرا، واف تكوف ىناؾ لغة مشتركة بيف المصور والمخرج 

 .لفيـ اليدؼ مف وراء كؿ لقطة

 :Productionمرحمة إنتاج البرنامج  -3
يقوـ المصور في ىذه المرحمة بتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو مع المخرج أثناء البروفات، 

 .ويجب عمى المصور أف يكوف يقظا لمواجية أي أخطاء قد تحدث
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تكوف مسؤولية المصور في ىذه المرحمة محددة بالتأكد مف إغالؽ الكاميرا وتغطية 
 .العدسة، وغمؽ كؿ المفاتيح التي تؤثر عمى اتزاف وسالمة الكاميرا

 

: السيناريو النيائي والمونتاج- (6

يوضع النص التفصيمي بعد االنتياء مف التصوير، وتجميع مادة البرنامج فعال، حيث يستطيع المخرج أف 
 .يحدد المقطات الصالحة والمشاىد التي يجب استبعادىا وفقا لمتطورات التي حدثت أثناء مرحمة التصوير

ويطابؽ السيناريو التفصيمي الناتج الفني النيائي لمبرنامج الذي يظير عمى الشاشة وفقا لما تـ أثناء 
 .مرحمة التصوير

وتعتبر مرحمة المونتاج مف المراحؿ اليامة في عممية اإلنتاج التمفزيوني، وىي المرحمة النيائية التي تعد 
فنا لربط أجزاء الفيمـ بحيث يوحي بالديمومة واالستمرارية، وىو ترتيب وبناء األحداث واألفكار بحيث تبدو 
وحدة متكاممة، ويجب أف يجمس المخرج مع المصور والمونتير إلجراء المونتاج، ألف المخرج ىو الذي 

 . يستطيع قيادة عممية المونتاج بنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Post Productionمرحمة ما بعد التصوير  -4

-172- 



 

 

الخالصة 

  

تعرفنا في الفصؿ السابؽ عمى مفيوـ االنتاج بشكؿ عاـ واالنتاج اإلذاعي والتمفزيوني بشكؿ خاص، 
مف حيث شكؿ وأنواع االنتاج اإلعالمي الجاىيري والخاص أو غير الجماىيري وأوجو االختالؼ بينيما 

االنتاج والجميور المستيدؼ والجية القائمة عمى االنتاج، وأيضا المعدات واألجيزة التي تستخدـ في كؿ 
 .نوع، وفريؽ العمؿ الذي يحتاج إليو

كما تحدثنا عف االنتاج اإلذاعي ومراحمو سواء قبؿ االنتاج أو اثناء االنتاج أو بعد االنتاج، والخطوات 
 بدءا بتحديد الجميور المستيدؼ، واختيار الفكرة أو موضوع البرنامج، ومف ثـ التي تتضمنيا ىذه المراحؿ

. اإلعداد وتنفيذ البرنامج في المرحمة األخيرة

وتـ تناوؿ موضوع االنتاج التمفزيوني ومراحمو المختمفة السابقة لالنتاج والمرافقة لو ومراحؿ ما بعد 
اختيار الفكرة الجيدة، ومف ثـ البحث في الموضوعف التي تقودنا االنتاجف والخطوات التي تتضمنيا بداية ب

لوضع خطة اإلنتاج، ومعالجة النص ومف ثـ التصوير، وفي المرحمة األخيرة يتـ كتابة السيناريو النيائي 
 .والقياـ بعممية المونتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

-173- 



 

 

 االسئمة

 

 :يمكن تقسيم مراحل اإلنتاج اإلذاعي إلى .1
A.    مرحمتيف 
B. ثالث مراحؿ 
C.     أربع مراحؿ 
D. كؿ اإلجابات خاطئة 

 bاإلجابة الصحيحة 

 

 :الخطوة األولى في إنتاج البرنامج اإلذاعي ىي .2
A.       اإلعداد لمبرنامج 
B. اختيار الفكرة 
C.    تحديد الجميور المستيدؼ 
D. تنفيذ البرنامج 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

:  من العوامل التي ترتبط بتحديد الجميور المستيدف في اإلنتاج اإلذاعي .3
A.   نوع الجميور والمغة المناسبة لو 
B.  (الشكؿ البرامجي)القالب المناسب 
C.    الوقت المناسب ليذا الجميور 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 
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 :تشتمل عممية تنفيذ البرنامج في اإلنتاج اإلذاعي عمى .4
A.    كتابة النص المبدئي 
B. كتابة النص النيائي 
C.     اختيار الموسيقى 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 bاإلجابة الصحيحة 

 

 : يتم تحديد المصادر في مرحمةفي اإلنتاج اإلذاعي، .5

A.    اإلعداد لمبرنامج 
B. تنفيذ البرنامج 
C.         المونتاج 
D. كؿ اإلجابات خاطئة 

 aاإلجابة الصحيحة 

 

: تمر عممية اإلنتاج التمفزيوني بـ .6

A.         مرحمتيف 
B. ثالث مراحؿ 
C.       خمس مراحؿ 
D.      كؿ اإلجابات خاطئة 

 bاإلجابة الصحيحة 
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: تتحدد الخطوة األولى في إنتاج البرنامج التمفزيوني بـ .7

A.     وضع خطة اإلنتاج 
B. البحث في الموضوع 
C.      اختيار الفكرة المناسبة 
D. المعالجة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

: تتحدد الخطوة األخيرة في إنتاج البرنامج التمفزيوني بـ .8

A.     التصوير 
B. والمونتاج      السيناريو النيائي 
C. البحث في الموضوع 
D. المعالجة 

 bاإلجابة الصحيحة 

 

  : تشمل خطة اإلنتاج الجوانب التاليةاإلنتاج التمفزيوني،في  .9

A.       استالـ الكاميرات 
B. استخراج التصاريح الالزمة لمتصوير 
C.   االجتماع مع فريؽ العمؿ 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 
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 :اإلنتاج التمفزيونيمن شروط الفكرة الجيدة في  .10

A.      الشمولية 
B. الصدؽ والواقعية 
C. أف تتضمف قيمًا إنسانية 
D. كؿ اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية الحادية عشرالوحدة 

 تكنولوجيا وسائل االتصال

  األىداف التعميمية

 :ييدف ىذا الفصل إلى تعريف الطالب بـ

 مفيوم التكنولوجيا- أوال

 تكنولوجيا االتصال والمعمومات- ثانيا

الميكروويف، أشعة الميزر، األلياف البصرية، األقمار : المرتكزات األساسية لتكنولوجيا االتصال- ثالثا
 .الصناعية، الحاسبات اإللكترونية، االتصاالت السمكية والالسمكية

 التطور التكنولوجي لإلذاعة- رابعا

 التأثيرات المحتممة لتكنولوجيا االتصال عمى اإلذاعة

 التطور التكنولوجي لمتمفزيون- خامسا

 التأثيرات لتكنولوجيا االتصال عمى التمفزيون

                           التطورات الراىنة في أنظمة التمفزيون

    استخدام الحاسبات اآللية في اإلنتاج التمفزيوني

                           التمفزيون والبث الفضائي المباشر
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تكنولوجيا وسائل االتصال وعولمة المعمومات 

 

 :مفيوم التكنولوجيا- أوال

 وبشكل أدق يمكن iالمعرفة، يمكن القول بأن التكنولوجيا بشكل عام ىي االستخدام المفيد لمختمف مجاالت
أن تعّرف التكنولوجيا بأنيا التطبيق العممي لالكتشافات العممية واالختراعات المختمفة التي يتمخض عنيا 

 ii.البحث العممي

 والتكنولوجيا Physicalorvisible Technologyويمكن تقسيم التكنولوجيا إلى التكنولوجيا الممموسة 
 Invisible Tech. iiiغير المرئية أو غير الممموسة 

ولقد لعب التطور التكنولوجي وال يزال دورا أساسيا في تحديد مؤشرات التنمية االقتصادية ومن ثم 
 .االجتماعية في معظم دول العالم

 : تكنولوجيا االتصال والمعمومات- ثانيا

يشمل مفيوم تكنولوجيا االتصال عمى فكرة تطويع التكنولوجيا في نقل وتناول المعمومات، من 
حيث انتاجيا وحيازتيا وتخزينيا ومعالجتيا واسترجاعيا وعرضيا وتوزيعيا بالطرق اآللية وبوساطة وسائط 

فتكنولوجيا االتصال ىي من أفضل الوسائط لتسييل وصول المعمومات وتبادليا وجعميا . اتصال متفوقة
متاحة لطالبييا بسرعة وفاعمية، ويطمق عمييا بأنيا الثورة الثالثة، او عصر المعمومات، أو عصر 

 iv.التكنولوجيا

ويمكن القول أن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ىي اآللية الفريدة لتجميع وتراكم البيانات والمعارف، 
 .وكذلك وسيمة التداول واالتصال بين فرد وآخر وجيل وآخر

 وكانت اإلضافة كبيرة بظيور تكنولوجيا المعمومات المعتمدة عمى الحاسب اآللي، األمر الذي جعل 
الصحافة تعيش في حالة يمكن ان نطمق عمييا الصدمة اإللكترونية بسبب أنماط القراءة التقميدية التي 
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تعتمد عمييا، بينما تجاري الوسائل األخرى ىذا التطور بشكل أكثر حركية ألنيا يمكن أن تستفيد من ىذه 
 v.التطورات بشكل أو آخر

 

 :المرتكزات األساسية لتكنولوجيا االتصال- ثالثا

يمكن تحديد أىم المتغيرات التكنولوجية أو المستحدثات االتصالية التي ساىمت في تطوير أنظمة توصيل 
 vi :البيانات أو تكنولوجيا االتصال في التالي

 : الميكروويف -1
يعتبر إحدى قنوات نقل الصوت والبيانات عن بعد باستخدام الموجات المتناىية في الصغر والعالية 

 ميال بين بعضيا 40-30التردد، وتتمثل بتواجد مجموعة من أبراج اليوائيات عمى مسافات محددة بين 
البعض، بحيث يمكن ان ترى قمة كل برج قمة البرج اآلخر، وأال يعوق ذلك اي عوائق طبيعية أو 

 vii.صناعية
ومن خصائص ترددات الميكروويف أنيا تنتقل في خطوط مستقيمة وال تنعكس كما ىو الحال في موجات 

الراديو التقميدية، ويعتمد عمى وجود خط نظر وىمي، وبسبب انحناء األرض فإن قنوات الميكروويف 
األرضية تكون محدودة المسافة، لكنيا تسمح بتشغيل عدد من محطات الراديو عمى ترددات مختمفة القوة 

مما يسمح بوجود عدد ضخم من المحطات اإلذاعية في منطقة جغرافية واحدة وبدون تداخل بينيا، 
 viii.إضافة إلى إعادة تقوية اإلشارات التمفزيونية لتصل لممناطق النائية

 
 : Lasersأشعة الميزر  -2

وىي عبارة .  تدل كممة ليزر عمى أدوات تضخيم إشعاعات الترددات ضمن أو قرب منطقة النور المنظور
رسال البيانات ونقل  عن طاقة ضوئية مكثفة جدا وىائمة وليا ألوان، وتستخدم في الجراحات الدقيقة، وا 

صفحات الصحف بكامميا، وليا قدرات اتصالية لإلرسال من نقطة إلى أخرى، ويمكن أن يتم االعتماد في 
ىذه الطريقة عمى استخدام األلياف الضوئية وأشعة الميزر في محطات اإلرسال واالستقبال إلجراء 

 .االتصال عبر األقمار الصناعية
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 وتطوير صناعة األلياف البصرية أمكن الربط بين مقرات 1960وبفضل اختراع ىذه األشعة عام 
 ix.الصحف ومكاتبيا الخارجية التي يمكن أن تبعد عنيا آالف األميال

 
وىي األنابيب الضوئية القادرة عمى بث كمية ضخمة من : Optical fibersاأللياف البصرية  -3

المعمومات وىي عبارة عن لوح من زجاج الفيبر، وىي مزيج من تكنولوجيات عديدة أشعة الميزر وألياف 
رسال رقمي  .زجاجية، تحويل متناظر وا 

وتستخدم ىذه الكابالت في نقل النبضات الكيربائية بتحويميا إلى نبضات ضوئية يتم تجميعيا عمى 
األلياف بواسطة عدسة خاصة، وتؤدي ىذه الطريقة إلى نقل البيانات دون أي تدخل ألن الضوء ال يتأثر 

 x.باي موجات ممغنطة أو كيربائية
وتتميز األلياف الضوئية بأنيا ال تتأثر بشوشرة الموجات الكيرومغناطيسية أو الكيربية، وال تحتاج إلى 

عازل قوي، إضافة إلى ضآلة الفقد الذي قد يسببو طول المسافات، وانخفاض وزنيا النسبي وأسعار البنية 
 ومن مزاياىا أيضا أنيا قادرة عمى اإلرسال في اتجاىين مختمفين xiاألساسية ليا وتكمفة الصيانة الدورية،

في الوقت نفسو، وىي خاصية ىامة لتحقيق عامل التفاعل الميم بالنسبة لوسائل اإلعالم، وتوفر خدمات 
اتصاالت ىاتفية بوساطة الفيديو، عرض بوساطة التمفزيون الكابمي، مكتبة برامج فيديو : عديدة منيا

 الذي يسمح لمشخص باالتصال بالحاسب Video dataتسمح بانتقاء البرامج المرغوبة، نظام فيديو داتا 
بوساطة الياتف وىو في منزلو، واختيار الصور أو البيانات التي يرغب في رؤيتيا عمى شاشة التمفزيون 

 xii.لديو
 
وىي تكنولوجيا االتصاالت أو تكنولوجيا توصيل المعمومات عن : االتصاالت السمكية والالسمكية -4

رساليا  بعد، وتبنى عمى إرسال اإلشارات الكيرومغناطيسية بعد تحويل البيانات والمعمومات إلى إشارات وا 
 xiii.إلى متمقي ثم تحويميا مرة اخرى إلى بيانات ومعمومات، وتتمثل وسائميا بالراديو والتمفزيون والتمفون

وتشمل البنية األساسية لالتصاالت عمى نوعيات عديدة من الكابالت أو األجزاء الخارجية المتصمة بيا، 
بالكابالت المزدوجة التي تستخدم لوصل المشتركين بشبكة التمفونات، والكابالت  وتتمثل أنواع الكابالت

المحورية التي تستخدم في شبكة التمفونات واالتصاالت ذات السعة العالية، وتطبيقات الكابل التمفزيوني، 
 xiv.إضافة غمى كابالت األلياف الضوئية التي تستخدم عادة في اإلرسال ذي السعة العالية
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ىي عبارة عن استخدام خاص لالتصال عن طريق : Satellite (التوابع)األقمار الصناعية  -5
 تسمى Microwave relay stationوصالت الميكروويف، حيث يتم وضع محطة تقوية ميكروويف 

 ويوضع ىذا المحول داخل القمر الصناعي قبل إطالق المركبة الفضائية من Transponderالمحول 
خالل صاروخ عابر لمقارات، وذلك لكي يتخذ مكانو في مدار خاص عمى ارتفاع معين من سطح الكرة 
األرضية، حيث يتم توجيو اإلشارات من المحطة األرضية إلى القمر الصناعي باستخدام ترددات معينة 

 من المحطة األرضية Uplinkليقوم جياز التحويل الموجود بالقمر الصناعي باستالم الوصمة الصاعدة 
وتكون اإلشارة قد ضعفت خالل رحمتيا من األرض بشكل كبير فيقوم بتقويتيا حوالي عشرة ماليين مرة 

حيث المنطقة الجغرافية التي يغطييا  Down linkلترتد إلى األسفل باتجاه األرض عبر وصمة ىابطة 
 من قبل االتحاد السوفيتي باسم سبوتنيك 1957اإلرسال، وقد تم إطالق أول قمر صناعي عام 

Sputnik عن طريق 1962، فيما يرجع أول استخدام لمقمر الصناعي في مجال االتصاالت إلى عام 
 حيث تم مشاىدة برنامج تمفزيوني في أمريكا وبريطانيا وفرنسا في نفس الوقت عن Telstarالقمر تمستار 

 xv.طريقو
ويشتمل القمر الصناعي عمى ىوائيات وأجيزة الستقبال الرسائل من األرض وتكبير اإلشارات ثم إعادة 

بثيا إلى نقطة أخرى عمى األرض، ويغطي سطح القمر الصناعي بطاريات شمسية دقيقة، وتصل سرعة 
 xvi . مميون ميجا بت في الثانية الواحدة100نقل البيانات عبره إلى 

 
 xvii:ولألقمار الصناعية أنواع يمكن تصنيفيا حسب الوظيفة التي تقوم بيا إلى

 .وىي أقمار الرصاد الجوية واالستشعار عن بعد: أقمار الرصد  -1
 .، والمالحة واإلغاثة/Tele/Fax/Telexمنيا االتصاالت الثنائية : أقمار االتصاالت -2
 .التمفزيوني والراديوي: أقمار البث اإلذاعي -3

قميمية ووطنية  .ويمكن تقسيميا من حيث المنطقة الجغرافية التي تغطييا إلى أقمار دولية وا 

 xviii:ويتيح استخدام األقمار الصناعية المزايا التالية لالتصال

 .اجتياز العوائق الطبيعية لإلرسال مثل الجبال والمحيطات وغيرىا -1
 .تتيح الوصمة الفضائية اتصاال مباشرا من نقطة إلى عدة نقاط في نفس الوقت -2
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ال تواجو الترددات الفضائية العقبات الجوية التي تصادف انتشارىا في المحيط األرضي مثل  -3
 .التشويش وتكثيف الغالف الجوي

ينتشر اإلشعاع الراديوي من خالل األقمار الصناعية في خطوط مستقيمة تصل إلى سطح الرض  -4
لتغطي مساحة كبيرة تعادل ثمث مساحة الكرة األرضية تقريبا، مما يحقق انتشارا اكبر لإلذاعة 

 .الموجية من الفضاء
 .تحقيق السرعة والوضوح الكافيين في نقل األحداث والمعمومات من مكان آلخر -5

وتبث البرامج حاليا مباشرة بدون الحاجة لوجود محطات األقمار الصناعية األرضية التي تم االعتماد 
عمييا في المراحل األولى في استقبال البرامج من األقمار الصناعية ثم إعادة إرساليا إلى أجيزة 

 .االستقبال، فيما حاليا ترسل اإلشارة مباشرة لتستقبميا أجيزة االستقبال التمفزيوني في المنازل

رسال كل اشكال المعمومات السمعية  وقد أتاحت ىذه القدرة المتطورة لمقمر الصناعي عمى استقبال وا 
 xix:والسمعية البصرية والبصرية الفرصة لتقديم خدمات اتصالية ومعموماتية ىائمة من أبرزىا

 .إمكانية تبادل الوثائق بين المكتبات ومراكز المعمومات باستخدام جياز تمفزيون .1
 .إمكانية البحث في فيارس المكتبات ومراكز المعمومات وقواعد البيانات .2
 .التغطية اإلخبارية الفورية لألحداث خالل وقوعيا في أي مكان في العالم .3
 .Teleconferenceإمكانية عقد مؤتمرات عن بعد  .4
 .إمكانية إصدار أكثر من طبعة لمجريدة أو المجمة في اكثر من مكان في الوقت نفسو .5

 
حققت الحاسبات اإللكترونية الثورة االتصالية الثالثة، حيث تحول وسائل : الحاسبات اإللكترونية -6

االتصال وتكنولوجياتو إلى خاليا الكترونية يتم السيطرة الكترونيا عمى عممية جمع المادة وتوثيقيا 
 .وتخرينيا واسترجاعيا ومعالجتيا وبثيا عبر وسائل االتصال الجماىيري

 وقد دخل الحاسب اإللكتروني في مجال معالجة المعمومات كضرورة بعد أن تزايدت معدالت دخول 
المعمومات ومعدالت خروجيا وتغيرىا بشكل يفوق قدرات اإلنسان، ويعد فيم تكنولوجيا الحاسبات 

 .اإللكترونية المفتاح الرئيسي لفيم تكنولوجيا المعمومات
ن استخدام الحاسب اإللكتروني الذي بدأ منذ الخمسينيات من القرن العشرين وأصبح في الستينيات  وا 
واسع النتشارا لعب دورا كبيرا في مجال تسريع عممية انتاج الرسالة الصحفية وبثيا وفي مجال توسيع 
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دائرة مستخدمييا، سواء أكان باختراع الكمبيوتر الشخصي أو بارتباطو بأنظمة النصوص المرئية 
 xx.والمؤتمرات عن بعد والبريد اإللكتروني وبقواعد البيانات وشبكاتيا

 xxi :وقد مرت الحاسبات اإللكترونية باربعة اجيال تطور فييا اسموب تصميميا واستخداميا
 والذي استخدم في تكوينو صمامات 1946 عندما صمم أول حاسب الكتروني عام :الجيل األول

 .الكترونية مفرغة
 حيث استخدمت عناصر الترانزستور في بناء دوائر األجيزة الحاسبة 1958 حوالي عام :الجيل الثاني

 .بدال من الصمامات
 حيث استخدمت الدوائر اإللكترونية المطبوعة والدوائر اإللكترونية 1963 في عام :الجيل الثالث

 .المتكاممة
 أوائل السبعينات بعد أن تطورت الدوائر اإللكترونية المتكاممة بسرعة كبيرة وأصبحت ذات :الجيل الرابع
 .سعة كبيرة

 في بداية الثمانينات ،ىو جيل الحاسبات الصغيرة جدا، التي يطمق عمييا الحاسبات :الجيل الخامس
الشخصية والتي تتمتع بحجم صغير ومرونة وسيولة التشغيل والربط واالستقبال بوسائط اخرى كالياتف 

 .المنزلي والتمفزيون والياتف المحمول وغيرىا
إن تحميل التطورات الراىنة في تكنولوجيا االتصال منذ أوائل التسعينيات وحتى اآلن يوضح أن العالم يمر 

في مرحمة تكنولوجية اتصالية جديدة تتسم بسمة أساسية، وىي المزج بين أكثر من تكنولوجيا اتصالية 
تمتمكيا أكثر من وسيمة لتحقيق اليدف النيائي، وىو توصيل الرسالة االتصالية لمجميور المستيدف، لذا 

 أو Multimediaيمكن أن نطمق عمى ىذه المرحمة مرحمة تكنولوجيا االتصال متعدد الوسائط  
 وغيرىا من المصطمحات، والمرتكزات األساسية لنمو ىذه interactionالتكنولوجيا االتصالية التفاعمية 

المرحمة وتطورىا ىي الحاسبات اإللكترونية في جيميا الخامس المتضمن أنظمة الذكاء الصناعي واأللياف 
الضوئية والميزر واألقمار الصناعية، ويمكن حصر أبرز سمات ىذه المرحمة االتصالية في الجوانب 

 xxii:التالية

أحدثت التطورات الراىنة في الحاسبات اإللكترونية ونظم اإلرسال واالستقبال التمفزيوني - 1
تغييرات في أساليب انتاج بعض الوسائل التقميدية ، مثل الوسائل المطبوعة كالجريدة، والوسائل 

 .اإللكترونية مثل اإلذاعة والتمفزيون والتصوير الفوتوغرافي
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يشيد العالم حاليا العيد الثالث في مجال اإلذاعة، حيث بدأ العيد األول بظيور الراديو، - 2
والعيد الثاني بظيور التمفزيون، والعيد الثالث المتمثل بعيد التمفزيون الذي يوزع برامجو باألقمار 

 .الصناعية واألنظمة السمكية
ويمكن القول أن التطورات التكنولوجية الحديثة قد عممت عمى إزالة الفوارق بين األدوات 

االتصالية، والحدود التي طالما فصمت بين وسائل اإلعالم المختمفة، حيث نشأت عالقات جديدة 
 xxiii.غير متوقعة باتت تربط بين األدوات السمعية والبصرية واالتصاالت بعيدة المدى والمعموماتية

 

 :التطور التكنولوجي لإلذاعة- رابعا

تميزت كل مرحمة من مراحل تطور اإلذاعة بانجازات جديدة بالنسبة لإلرسال، فقد تطورت 
الموجات الالسمكية الحاممة لمصوت من موجات متوسطة إلى موجات قصيرة، وقد اخترقت اإلذاعة 

الحدود الدولية باستخداميا لمموجات القصيرة والطويمة المدى، وكان الستخدام الموجات القصيرة أىمية 
كبيرة في االتصال الدولي، ألنيا أدت إليجاد منافذ جديدة لالتصال بالعالم الخارجي بين الدول، وكانت 

، حينما طورت خدمة إخبارية 1915ألمانيا أول من استخدم اإلذاعة الدولية لتحقيق أىداف سياسية سنة 
منظمة بالراديو لموصول إلى عدد من الدول المحايدة، وكذلك تقديم رسائل مشفرة موجية لعمالئيا في 

  xxiv.الواليات المتحدة األمريكية عبر اإلذاعة

عمد التطور التكنولوجي لإلذاعة عبر مراحل نشأتيا إلى استخدام موجات المايكروويف أو الموجات  وقد
 .متناىية القصر التي تعمل عمى حمل اإلرسال عبر وسائل االتصال الحديثة كاألقمار الصناعية

 تم الطمب إلى اتحاد المواصالت السمكية والالسمكية لدراسة وسائل االتصال حتى تكون 1963وفي عام 
متاحة لكل شعوب العالم، كما أصدرت قرارا يتضمن أىمية تقديم المساعدات الفنية واالقتصادية لرفع 

  xxv.المستوى الدولي لوسائل االتصال في الدول النامية

وتعطى أىمية خاصة لتطوير أنظمة الراديو واستخدامات جديدة لو بسبب النقائص الموجودة فيو 
 xxvi:كوسيمة اتصال جماىيرية مقارنة بالتمفزيون ومن ىذه التطويرات واالستخدامات الجديدة
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: Satellite aided ground radio: الراديو األرضي المتحرك بواسطة القمر الصناعي -
فكر العمماء في توظيف القمر الصناعي كمساعد لمراديو الرضي والمتحرك، بسبب معوقات 

 .التداخل، ويتم توظيفو اللتقاط إشارات السفن والمركبات وتحديد مواقعيا
وىي البديل لقراءة صفحة من المادة المطبوعة، باالشتراك : خدمات الموجة التجارية الخاصة -

في خدمة راديو خاصة معدة لرجال األعمال، تقدم خدمة إخبارية خاصة ليم ترسل بواسطة 
 .، ويمكن تسجيل الخبار لسماعيا في وقت الفراغFMموجة 

وىي تقنيات تحاول أن تستغل عمميا اإلمكانات المتاحة نظريا : االستغالل المتزايد لمطيف -
لموجات الراديو في الطيف الكيرومغناطيسي، من خالل استغالل األقمار الصناعية لموصول 

 . جيجا ىيرتز300-30إلى حدود موجية بين 
وىي من احدث أساليب انتاج الصوت لممستيمك وتستعمل : األجيزة السمعية الرقمية -

التكنولوجيا الرقمية كادوات النتاج اإلشارة، وتستعمل في التسجيل الرقمي لمحصول عمى 
 .صوت واضح ونقي، مجسم

و شممت التطورات الحاصمة في اإلرسال اإلذاعي استخدام الساتل المسؤول عن توزيع اإلشارات 
من محطة إلى أخرى، والتي يمكن تعريفيا بأنيا أدوات إلرسال برامج من نقطة إلى نقطة، أي 

من محطة أرضية عن طريق الساتل إلى محطة أرضية اخرى أو أكثر ثم يتم ترحيل اإلشارة من 
ىناك بالطرق التقميدية إلى أجيزة االستقبال، أما سواتل االستقبال المباشر فيتم استخدام ترددات 

جديدة لقنوات جديدة والتي توفر خدمة محسنة في المناطق التي يصعب استقبال الموجات 
 xxvii.التقميدية فييا

كما يتحدث الخبراء اآلن عن مفيوم جديد لإلذاعة يعتمد عمى اإلذاعات المحدودة أو الضيقة، ليحل محل 
المفيوم الشائع لإلذاعات الواسعة النطاق، حيث يشير ىذا المصطمح إلى أن اإلذاعات الضيقة سوف 

 .تخاطب جماعات أقل عددا وأكثر تجانسا

 xxviii:ومن ىذا الجانب يمكن تحديد التأثيرات المحتممة لتكنولوجيا االتصال عمى اإلذاعة بـ 

 في اإلرسال اإلذاعي بدال من FMاتجاه محطات الراديو نحو استخدام نظام التشكيل بالتردد  -1
يقمص من اتساع النطاق الجغرافي لمحطات الراديو،  FM، وىذا التشكيل AMنظام التشكيل باالتساع 
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وبالتالي يزداد التوجو نحو مخاطبة أعدادا اقل من الجماىير ذات الخصائص المتشابية، ففي الواليات 
المتحدة األمريكية يالحظ أن حوالي نصف محطات الراديو والشبكات اإلذاعية تتوجو إلى جماىير محددة 

 .قميمة العدد
تمر خدمات الراديو التقميدية بمرحمة نحو التوسع في استخدام محطات الراديو منخفضة القوة  -2

Low power station والتي تخاطب عددا محدودا من الفراد أو الجماعات الصغيرة، وىي إذاعات 
ذات نطاق محدود لمغاية ال يتعدى قرية صغيرة او حي سكني، وال تعتمد ىذه اإلذاعات عمى توصيالت 

نما تستخدم موجات اليواء العادية  .الكابالت وا 
 

 : التطور التكنولوجي لمتمفزيون- خامسا

 :يمكن رصد أىم التطورات الراىنة في أنظمة التمفزيون عمى الشكل التالي

  :التطور في أنظمة اإلرسال التمفزيوني -1
 :وتنقسم إلى

نظام اإلرسال متعدد النقاط الذي يستعمل موجات الميكروويف إلرسال إشارات تمفزيونية،  حيث  -
ترسل اإلشارة من ىوائي رئيسي إلى ىوائي فرعي في المنزل، يدفع المشترك رسما مقابل 

 .الحصول عمى الخدمة
حيث يتمقى : Direct Television satellite نظام اإلرسال المباشر من القمر الصناعي -

 .اإلشارة من القمر الصناعي مباشرة، وال يتكمف الفرد سوى تشييد ىوائي عمى قمة البناء
 .نظام التمفزيون باالشتراك نظير دفع رسم شيري -
تشبو محطات التحويل التي تعيد إرسال : Low power television التمفزيون منخفض القوة -

 .اإلشارات، لكن يسمح في ىذه الحالة لممحطات بانتاج البرامج الخاصة بيا
نظام لإلرسال التمفزيوني ليعطي .: High definition television  التمفزيون عالي الكثافة -

 xxix . خط1000صورة واضحة جدا، ويستعمل نظام 
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بالنسبة لنظم االستقبال نجد أنو بعد تطوير التمفزيون المجسم وتمفزيون الشاشة الضخمة  -
والتمفزيون المصغر، وتمفزيون الشاشة المستقيمة، والتمفزيون الرقمي ، ومحاوالت انتاج 

التمفزيون ذو البعاد الثالثية، والتمفزيون المجيز الستقبال إرسال األقمار الصناعية مباشرة 
دون االستعانة بيوائيات االستقبال الخارجية التقميدية، وقد ظير الجيل األول منو محتويا 

، وىناك خدمات satellite receiverعمى جياز استقبال إرسال القمار الصناعية بداخمو 
 تقدم لممشاىد األنظمة السمكية المحورية واأللياف Cable TVجديدة لمتمفزيون السمكي 

البصرية واألقمار الصناعية في توصيل خدمات تمفزيونية نظير اشتراك محدد وىناك تجارب 
النتاج تمفزيون يوجد بداخمو جياز كمبيوتر، وىو من أىم مؤشرات مدى المحاوالت التي يقوم 

 xxx.بيا التمفزيون لمثبات ضمن المنافسة التي دخمت بعد اختراع الكمبيوتر وشبكة االنترنت
 

 :استخدام الحاسبات اآللية في اإلنتاج التمفزيوني- 3

استفاد التمفزيون من تقنيات الحاسب اآللي وتعددت استخداماتو  في مجال اإلنتاج التمفزيوني من خالل 
 xxxi: مجموعة من البرامج المتخصصة الممحقة بو والتي يتيح استخداميا اإلمكانيات التالية

القيام بكل وظائف المونتاج التمفزيوني من جمع أجزاء البرنامج ومن ثم ترتيبيا وفقا السكريبت  .1
عادة البناء  .البرنامج ثم تصحيح األخطاء من خالل قطع المقطات غير المرغوب فييا، وا 

 Animatedاستخدام الكمبيوتر في كتابة العناوين لمبرامج والرسوم البيانية الثابتة والمتحركة  .2

titling مع إمكانية تموين خمفية العنوان بدرجات وألوان مختمفة، فضال عن إمكانية كتابة 
 .العناوين وأسماء الضيوف أثناء اإلذاعة عمى اليواء مباشرة

مما يمكن من إنتاج أفالم كارتون ورسوم  Animationتصميم شخصيات كارتونية وتحريكيا  .3
دخال التعميق الصوتي   . والموسيقى والمؤثرات الصوتية أو المرئيةNarrationمتحركة وا 

يتيح إمكانية التالعب بالصورة التمفزيونية داخل البرنامج أو الفيمم التمفزيوني مثل ضغط الصورة  .4
و نقميا من مكان إلى آخر عمى الشاشة بسيولة تامة، كما يتيح إمكانية تكبير الصورة  أو جزء 

 .Foldoverمنيا، أو تغيير الصورة بطريقة تغيير صفحات الكتاب وىو ما يسمى 

 .يعمل عمى النقل بين المقطات المصورة بمختمف الوسائل مثل القطع والمزج والظيور والتالشي .5

 المختمفة التي تصاحبيا في الخمفية مثل الموسيقى تيمكن عمل تزامن دقيق لمصورة مع األصوا .6
 .والمؤثرات الصوتية

 : التطور في أنظمة االستقبال التمفزيوني -2
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وقد بدأت محطات التمفزيون باستخدام الكمبيوتر مكان الممقن العادي الورقي في حجرات األخبار، إضافة 
إلى تغذية األخبار المرسمة من وكاالت األنباء إلى الحاسبات اإللكترونية، وحساب الوقت الذي تتطمبو كل 

مكانية تعديميا بحيث يمكن لتصبح النشرة بالطول المناسب  .قصة خبرية لوحدىا، وا 

 : التمفزيون والبث الفضائي المباشر

 لقد كان لتكنولوجيا االتصال تأثيرا كبيرا عمى تطور البث التمفزيوني، ونقل البرامج التمفزيونية عبر  
 xxxii:األقمار الصناعية، حيث يتم بإحدى طريقتين

 TV. Receive only and TV.Satellite Master أي  SMA&TVROمحطات لالستقبال فقط  -1

Antenna وتعتمد ىذه الطريقة عمى نقل البرامج من موقع لموقع بحيث يتم اإلرسال من مكان ما 
 أو محطات ذات ىوائي كبير وذو تقنية TVROواالستقبال في مكان آخر بوساطة محطة لالستقبال 

، وذلك إلعادة توصيميا لممواطنين بوساطة الكوابل نظرا لوجود محطة واحدة فقط SMATVعالية 
 .لالستقبال

 by satellite to the homes of viewer  Direct : بث مباشر لممشاىدين في منازليم -2

broadcast  : وتسمى اإلذاعة باألقمار الصناعية، حيث يتم نقل البرامج إلى القمر الصناعي عبر
المحطة األرضية في مكان ما ثم ترتد اإلشارة من القمر الصناعي إلى منطقة جغرافية واسعة حيث 

 .يتم استقباليا بشكل مباشر عن طريق أجيزة االستقبال التمفزيوني فقط

والبث اإلذاعي المباشر يمكن أن يغير صناعة االتصال عن بعد بشكل كبير بما يوفره من صورة 
 خطا 525 خط أفقي بدال من النظام األمريكي الذي يتيح 1000تمفزيونية شديدة الوضوح مكونة من نحو 

 خطا، وتستطيع المنازل استقبال ىذا االتصال الفضائي عن طريق 625والنظام األوروبي الذي يتيح 
 .أطباق االستقبال الفضائي

 

 :التمفزيون الرقمي

كانت تقنيات بث برامج التمفزيون تعتمد عمى تحويل الصورة والصوت إلى إشارات من الموجات التي 
يجري بثيا عبر األجواء ليمتقطيا اليوائي في المنازل، أما حاليا فالتمفزيون الرقمي يعد من احدث 
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التطورات التي اصبح بإمكان المشاىدين التمتع بمزايا وخدمات االتصال التفاعمي التي توفرىا تكنولوجيا 
 xxxiii.التمفزيون الرقمي، أىميا إمكانية الدخول لشبكة االنترنت عبر التمفزيون بدال من أجيزة الكمبيوتر

 حيث يتم التعبير عن المعمومات OnlOffإلى حالتين ىما التشغيل واإليقاف  Digitalوتشير كممة رقمي 
عمى شكل سمسمة أو إشارات التشغيل واإليقاف، وتتخذ الحروف والرموز واألرقام واألصوات والصور شكل 

0:1. 

 حيث يوفر ىذا النظام لممشاىدين صورة 1998وبدأ العمل بنظام التمفزيون الرقمي في أواخر عام 
وصوتا أدق وأنقى مما يوفره البث العادي، ويمتاز بعدة مزايا ليست متوفرة في أنظمة البث التقميدية 

 xxxiv:ىي

 توافر قنوات إضافة لمبيانات .1
 سيولة الربط بالحواسيب اإللكترونية وشبكات االتصال .2
 .تحويل اإلشارة القياسية التي تصمو إلشارة رقمية .3

ويتيح استخدام االتصال الرقمي العديد من المزايا عند مقارنتو بنظام االتصال التماثمي، وتكمن ىذه 
 xxxv:المزايا في النقاط التالية

في حالة االتصال التماثمي يعمل اإلرسال بشكل مستقل عن االستقبال مما يؤدي لوجود قدر عال  .1
من التشويش بسبب ظروف البيئة، بينما يتخذ االتصال الرقمي شكل شبكة رقمية من البداية 

 .لمنياية كوحدة متكاممة
يتفوق االتصال الرقمي بنقل المعمومات إلى مسافات بعيدة من خالل استخدام وصالت األلياف  .2

 .الضوئية التي تحافظ عمى قوة االتصال لمنياية
 .تتسم الشبكة الرقمية بالمرونة حيث تخضع لمتحكم في المادة المبرمجة بالحاسب اآللي .3
 .يمتاز االتصال الرقمي بالشمول حيث يسمح بنقل كل أشكال البيانات بقدر عال من الدقة .4
 .تأمين قدر عالية من السرية لمرسائل االتصالية .5

وتنتشر شبكات التمفزيون الرقمي حاليا سواء بالبث عبر األقمار الصناعية أو الكابالت أو البث 
من المحطات األرضية، وىي تجعل باإلمكان إرسال عدد اكبر من البرامج عمى نفس الموجة 

 xxxvi.باستخدام تكنولوجيا الضغط مقابل قناة واحدة لمتمفزيون التقميدي
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 الخالصة

تعرفنا في ىذا الفصل إلى مفيوم التكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا االتصال والمعمومات بشكل خاص، 
كما تحدثنا عن المرتكزات الساسية لتكنولوجيا االتصال من الميكروويف وأشعة الميزر والمياف البصرية، 
واألقمار الصناعية وأىميتيا وأنواعيان إضافة إلى تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية واالتصاالت السمكية 

 .والالسمكية

وتطرقنا إلى التطور التكنولوجي لإلذاعة، والتأثيرات المحتممة لتكنولوجيا االتصال عمى اإلذاعة، والتطور 
التكنولوجي لمتمفزيون والتأثيرات المحتممة لتكنولوجيا االتصال عميو أيضا، إضافة لمتعرف عمى التطورات 

استخدام الحاسبات اآللية في اإلنتاج التمفزيوني والبث الفضائي الراىنة في أنظمة التمفزيون، وتأثير 
 .المباشر وطرقو،  والتمفزيون الرقمي ومزايا االتصال الرقمي
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 االسئمة

 :من المرتكزات األساسية لتكنولوجيا االتصال .1
A- الميكروويف 

B- األقمار الصناعية 

C- أشعة الميزر 

D- كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

 :  ترددات الميكروويف أنيامن خصائص .2

A-  تنتقل في خطوٍط متعرجٍة قابمٍة لالنعكاس 

B- تنتقل في خطوٍط مستقيمٍة قابمٍة لالنعكاس 
C-  تنتقل في خطوط مستقيمة وال تنعكس 

D- كل اإلجابات خاطئة 

 cاإلجابة الصحيحة 

 

 :من مزايا األلياف الضوئية أنيا .3

A- ال تتأثر بشوشرة الموجات الكيرومغناطيسية 

B-  الذي قد يسببو طول المسافاتضآلة الفقد 

C- انخفاض وزنيا النسبي وأسعار البنية األساسية 

D- كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 
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 :يرجع أول استخدام لمقمر الصناعي في مجال االتصاالت إلى عام .4

A- 1960  

B- 1962   

C- 1964   

D- 1966 

 bاإلجابة الصحيحة 

 

 :صمم أول حاسب الكتروني عام .5

A- 1940  

B- 1946  
C- 1950    
D- 1956 

 bاإلجابة الصحيحة 
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 التعميمية الثانية عشرالوحدة 

 االنترنت والعولمة 

 

  األىداف التعميمية

 : يتألف ىذا الفصل من جزأين ىما
 اإلنترنت كوسيمة اتصال-         الجزء األول
 وسائل االتصال في عصر العولمة -         الجزء الثاني

 
 :ييدف ىذا الفصل إلى تعريف الطالب بـ

 االنترنت كوسيمة اتصال- أوال
 الخصائص الفريدة التي تميز اإلنترنت عن الوسائل األخرى- ثانيا
 : تأثيرات اإلنترنت عمى وسائل االتصال التقميدية - ثالثا
 : وسائل االتصال في عصر العولمة- رابعا

 مفيوم العولمة 
 أسباب ومظاىر العولمة 
 تدفقات االتصال الدولي في إطار العولمة: 
 سمبيات العولمة 
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: اإلنترنت كوسيمة اتصال - أوال
 

 تسارع انتشار تكنولوجيا الحاسب اآللي منذ الثمانينيات من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر بحيث 
أصبح جزءا من الحياة اليومية لعدد كبير من األفراد، وتزايدت أىمية شبكة اإلنترنت وارتفع عدد روادىا 

 مميون نسمة بحمول عام 800بشكل كبير وسريع حيث تقدر إحدى الدراسات عدد مستخدمي اإلنترنت بـ 
.  دولة200، وتتكون الشبكة من ماليين الحاسبات اإللكترونية و تغطي أكثر من 2004

 ونتيجة لقدرة الشبكة عمى ربط األفراد بعضيم ببعض بغض النظر عن اعتبارات الوقت والمكان، 
وباستخدام األلياف الضوئية ذات السعة والسرعة اليائمة إلرسال البيانات والرسائل الحية واألفالم وصور 
الفيديو، فقد أصبحت أداة قوية لالتصال الجماىيري، مما دعا البعض إلى اعتبارىا وسيمة اتصالية جديدة 
ن كان البعض ما زال متحفظا في قبول ىذه  بحد ذاتيا، ويمكن أن تحل محل وسائل اإلعالم التقميدية، وا 

 عمى أن اإلنترنت وسيمة اتصال 1996الرؤية والبعض اآلخر ما زال يعارضيا، ويؤكد موريس وأوجان 
 i .جماىيرية مستقمة

 وتطرح اإلنترنت عدة رؤى جديدة تعتبر من المحاور األساسية لدراسات االتصال، وتبرز أشكال متميزة 
من التفاعل واالتصال واإلعالم يبدو معيا التصنيف التقميدي لالتصال المباشر والجماىيري غير محدد 

المعالم وغير مناسب لالحتياجات االتصالية الجديدة، حيث تمثل اإلنترنت أعمى مراحل الدمج بين وسائل 
  ii.االتصال التقميدية والجديدة معا

فجياز الحاسب المرتبط بشبكة اتصال يتميز بإمكانية أداء وظائف االتصال الشخصي من جية من 
 والمؤتمرات عن بعد (Voice Mail)والبريد الصوتي  ( E-Mail)خالل تطبيقات مثل البريد اإللكتروني

(Desktop Video Conferencing) باإلضافة إلى دعم المناقشات بين الجماعات وتوفير بيئة ،
تفاعمية ، كما يمكنو أداء وظائف االتصال الجماىيري حيث يستخدم الحاسب الشخصي ألداء وظائف 

 iii.ترتبط أساسا بالعمل في الصحف والراديو والتمفزيون

التطورات الراىنة في تكنولوجيا االتصال لو كما يرى بعض الباحثين أن النمط االتصالي الذي أفرزتو 
سمات تختمف عن سمات األنماط االتصالية التقميدية السابقة المتمثمة في االتصال الشخصي،االتصال 

 Technical)الجمعي والجماىيري، وىو نمط االتصال المنقول بواسطة وسائل تقنية 
Communication)أو االتصال الوسطي ،(Medio Communication) أو االتصال المستعين ،

 (Technologically Mediated Communication)بالتقنيات الحديثة الكيربائية واإللكترونية 
الذي يتسم بسمات كل من االتصال الشخصي  المواجيي واالتصال الجماىيري، ولو وسائمو االتصالية 
الخاصة بو، فمو من سمات االتصال الشخصي قمة عدد المشاركين، إلى جانب إمكانية السيطرة عمى 
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ن كان يفتقد ألفة االتصال  مكانية إظيار رد الفعل، وا  الموقف االتصالي، والتفاعل الثنائي فكريا، وا 
ولالتصال الوسطي بعض سمات االتصال الجماىيري، وىي أن المشاركين فيو يمكن أن , الشخصي

يكونوا غير متجانسين من حيث السمات، ومتباعدين مكانيا، أي يتمقون الرسالة نفسيا ويردون عمييا من 
لجماىيري، ويستخدم أداة أو فاالتصال الوسطي يقع بين االتصال الشخصي واالتصال ا. مواقع مختمفة

 iv.وسيط تكنولوجي، ويشمل داخمو كل أشكال االتصاالت عن بعد غير الجماىيرية

 ثالثة أنماط رئيسية لمتفاعل تتشابو مع أنماط االتصال (Thompson 1995)ويحدد تومسون
: السابقة في خصائصيا، وىي

 . والذي يأخذ طبيعة حوارية في مكان واحد(Face to face interaction) التفاعل المباشر  -1

 الذي يشمل استخدام تقنية ما لتوصيل : (Mediated interaction) التفاعل الوسيط -2
 .المحتوى

 عن طريق وسائل االتصال (:Mediated quasi- interaction)  التفاعل شبو الوسيط -3
 .الجماىيري

 v:وكانت أوجو االختالف الرئيسية بين ىذه األنواع من التفاعل كما يراىا تومسون تتمثل في اآلتي 

 يتوجو المشاركون في التفاعل المباشر والتفاعل الوسيط برسائميم عادة إلى أشخاص : الجميور
محددين ومعروفين مسبقا، أما التفاعل شبو الوسيط فيتم إنتاج وبث الرسائل لعدد غير محدود من 

. المستقبمين

 حيث ينطوي التفاعل المباشر والوسيط عمى الحوار : اتجاه االتصالdialogical أما التفاعل ، 
مكانية الرد، كما أنو ال monologicalشبو الوسيط فيعد اتصاال أحادي االتجاه   ال يتسم بالتبادلية وا 

. يحمل السمة الفردية التي يتميز بيا كل من التفاعل المباشر والوسيط

 يتسم التفاعل الوسيط وشبو الوسيط بمرونة نقل االتصال عبر الزمان والمكان مقارنة :المرونة 
. بالتفاعل المباشر الذي يشترط التواجد الفيزيقي ألطراف االتصال

 يتيح كل من التفاعل الوسيط وشبو الوسيط كما أقل من المحددات : مالمح السياق االتصالي
. والرموز التي تساعد عمى فيم وتفسير الرسائل مقارنة بالتفاعل المباشر الذي يعد نمطا اتصاليا أكثر ثراء

فاإلنترنت ىي وسيمة اتصال متعددة األوجو، تحتوي عمى صور وأشكال مختمفة لالتصال الشخصي 
، وأحيانا تضع الجميور (رجع الصدى- مستقبل- رسالة- مصدر)والجماىيري، وىي تتعامل مع نموذج 

 فمصدر الرسالة قد يكون مجرد فرد vi.في إطار الوسائل التقميدية، وأخرى ضمن أنماط االتصال الحديثة
مثل استخدام البريد اإللكتروني، أو مكونا من مجموعة ذات اىتمامات مشتركة مثل جماعات األخبار، 
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ويمكن أن تأخذ الرسالة شكل قصة إخبارية تقميدية يكتبيا محرر صحفي، أو قصة كتبيا مجموعة من 
األشخاص أو مجرد محادثة وتبادل الرأي كاستخدام برامج المحادثة، أما المستقبل ليذه الرسائل قد يكون 

فرد أو عدة ماليين، كما تتيح اإلنترنت فرصة تبادل األدوار بين المرسل والمستقبل ليصبح ىو أيضا 
 vii.منتجا لمرسالة

 

 viii :الخصائص الفريدة التي تميز اإلنترنت عن الوسائل األخرى -ثانيا
 
نما منتج ليا، ويرى: Interactivityالتفاعمية -1  فالجميور ليس مجرد مستقبل لمرسائل وا 

December حيث يمكن استخدام اإلنترنت لتحقيق :  أن األفراد يستخدمون اإلنترنت لتحقيق التفاعل
التفاعل والتواصل من أجل أنشطة اجتماعية والتفاعل مع الجماعات والتربية، المعب، التعمم، ويمكن 

 . ICRتحقيق ذلك من خالل مواقع المحادثة

وتطمق ىذه السمة عمى الدرجة التي يكون فييا لممشاركين في عممية االتصال تأثير عمى أدوار اآلخرين، 
 ويقاس مدى ix.وباستطاعتيم تبادليا، ويطمق عمى القائمين باالتصال لفظ مشاركين بدال من مصادر
 x.نجاح أو فشل المواقع المختمفة عمى الشبكة بمدى وجود تفاعل بين المترددين عمييا

 تتميز بيا الشبكة عن الوسائل التقميدية من :Elasticity of Synchronicityمرونة التزامن -2
وتيتم وسائل االتصال بمدى حداثة المضمون الذي تقدمو، .حيث التخزين والتشغيل أو إمكانية اإلرسال

ومدى سرعة وصولو إلى المستقبل، ويستطيع أن يحقق االتصال عبر الشبكة نوعين ىما االتصال 
 xi.المتزامن وغير المتزامن

وليس من الضروري أن يكون المستخدم موجودا أثناء إرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، ويستطيع  
ويمكن . البريد اإللكتروني  حفظ رسائمو بطريقة ال توفرىا أي وسيمة أخرى من الوسائل التقميدية

لممستخدمين االتصال مع آخرين دون أي قيود، واالستفسار عن أي من األمور الغامضة والحصول عمى 
 xii.إجابات ليا، وبالتالي ىناك تفاعل كبير عند استخدام طرق االتصال عبر اإلنترنت

وتعني إمكانية التحكم : controlالتحكم   وىناك أبعاد لمتدفق عبر الشبكة منيا:تعدد أبعاد التدفق-3
والسيطرة أثناء التفاعل مع الشبكة، حب االستطالع الحسي والمعرفي لدى الفرد من خالل التنوع والحداثة 

. والوسائط المتعددة التي تتيحيا الشبكة

يحقق االتصال عبر اإلنترنت الفردية حيث يمكن :    Demassificationالتفتيت والالجماىيرية -4
. أن توجو الرسالة من فرد إلى فرد أو جماعة محددة
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وتعني أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجو إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة، وليس إلى 
جماىير ضخمة، وتعني أيضا درجة تحكم في نظام االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج 

 xiii.الرسالة إلى مستيمكيا

الجميور يختار بنفسو نوعية المواد التي سوف يتعرض ليا، مما يضاعف من تأثير : االنتقائية-5
ويرى أن الذين يستخدمون . فاالتصال عبر اإلنترنت يوفر لممستخدمين فرصة التعرض االنتقائي. األفراد

اإلنترنت يتشاركون اىتمامات مشتركة، والشعور بالراحة ألن من السيل التكمم دون أن يشعر الفرد 
 xiv.باإلحراج كما في االتصال المواجيي مثال

حيث يمكن االستفادة منيا في االتصال أثناء حركة الشخص من مكان :  Mobilityقابمية التحرك  -6
. إلى آخر، مثل التمفون المحمول

وىي قدرة وسائل االتصال عمى نقل المعمومات من وسيط :  Convertibility قابمية التحويل - 7
. آلخر، كالتقنيات التي يمكنيا تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة

وتعني إمكانية توصيل األجيزة االتصالية بتنويعة كبرى من : Connectivity قابمية التوصيل - 8
. أجيزة أخرى، بغض النظر عن الشركة الصانعة ليا أو البمد الذي تم فيو الصنع

أي االنتشار المنيجي لنظام وسائل االتصال حول العالم، وفي كل : Ubiquity الشيوع واالنتشار - 9
. طبقة من طبقات المجتمع، بحيث يتحول إلى ضرورة وليس مجرد ترفيو

فالبيئة األساسية الجديدة لوسائل االتصال ىي بيئة عالمية دولية، :  Globalizationالكونية -10
.  بحيث يمكنيا تتبع األحداث الدولية في أي مكان في العالم

. تحيط اإلنترنت مستخدمييا عمما بالتغييرات في المحظات األخيرة-11

. تعتبر وسيمة غير مكمفة لإلمداد بالمعمومات والحمالت الترويجية- 12

. تتيح الفرصة لمعرفة حجم الجماىير التي تزور المواقع- 13

فتحت إمكانية تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية في المجتمع، وتعد نقطة تحول عميقة في تقدم - 14
. االتصال البشري

تعتبر اإلنترنت سوقا جديدة لمخدمات والمعمومات ويمكن التعرف من خالليا عمى أسعار - 15
 .البورصات والعمالت

. سيولة االستخدام- 16
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 اإلنترنت لدييا القدرة عمى تخزين ونقل المعمومات، ويوفر لمستخدميو متابعة ومعالجة أعمق -17
 ويتميز بالقدرة xv..لألحداث مما توفره الوسائل التقميدية، بما توفره اإلنترنت من خيارات ومضامين عديدة

عمى استخدام اإلنترنت في الوقت المناسب لمفرد واستقبال المعمومات في مختمف الموضوعات، وتعطيو 
. قدرة عمى التحكم

وفي الوقت الذي أصبحت فيو اإلنترنت وسيمة اتصال جماىيرية، ظيرت قضايا حول الطبيعة االتصالية 
 xvi :لمحتوى ىذه الوسيمة، وتتمثل في اآلتي

 حيث أن وسائل اإلعالم التقميدية وضعت أساليب ومقاييس لتحقيق المصداقية، لكن :المصداقية 
. ال يمكن التحقق من ىذا العنصر في اإلنترنت

 اإلنترنت تسمح ألعداد كبيرة من الجميور أن تكون منتجة لرسائل : المصدر والمحتوى والجميور
 .االتصال، ومعرفة خصائص منتجي الرسائل من خالل رسائميم اإللكترونية

 المستخدم ليذه الوسيمة:الجميور . 

 تحقق التفاعمية بمعدالت مختمفة، فيناك أشكال اتصالية ليست تفاعمية، وأخرى شبو :التفاعمية 
 .تفاعمية، وأخرى تفاعمية تماما

 

:  تأثيرات اإلنترنت عمى وسائل االتصال التقميدية - ثالثا
 

أدى ىذا التطور في االنترنت إلى اتجاه وسائل االتصال التقميدية لالنتفاع من خدمات ومميزاتيا، 
وترى الدراسات أن اإلنترنت تسمح لمشبكات التمفزيونية باستكمال دورىا التقميدي في توصيل المواد 

التمفزيونية لمشاىدييا في كافة أنحاء العالم، إال أن ىناك حاجة إلنتاج مواد خاصة بالبث من خالل 
الشبكة فقط ومن ثم تؤدي النتاج مواد بأشكال مخصصة لإلنترنت، باإلضافة إلى فرص أفضل لتوزيع 

كما تمكنيا من استخدام . البرامج لجماعات لم يكن من الممكن أن يصل إلييا البث في فترات سابقة
 كبوابات ووصالت فائقة بالمواقع األخرى التي تدفع مقابال ليذه Yahoo, Portalsمحركات البحث مثل 

 .الخدمة

:   بشكل عامومن أىم التاثيرات التي يمكن رصدىا في ىذا المجال

بادرت وسائل االتصال التقميدية المسموعة والمرئية والمقروءة إلى تأسيس مواقع ليا عمى شبكة -1
. اإلنترنت
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خمقت وسائل االتصال المختمفة من تمفزيون وراديو مناخا عاما مؤيدا لإلنترنت من خالل ما تنشره - 2
. تمك الوسائل عنيا من اكتشافات وتطورات

تؤكد بعض الدراسات عمى أن الخصائص التي تتمتع بيا اإلنترنت جعمت منيا أكفأ وأسرع الوسائل - 3
. وأكثرىا فاعمية، األمر الذي أدى النخفاض كثافة استخدام فئات معينة لموسائل األخرى

وتشيد الساحة اإلعالمية حاليا مناوشات أولية بين التمفزيون واإلنترنت، فبينما يرى التمفزيون اإلنترنت 
مصدرا من مصادر معموماتو تراه ىي مجرد وسيط معموماتي جديد يضاف إلى قائمة وسائطيا المتعددة، 

، (الريموت كنترول) عمى فكرة استخدام وسيمة التحكم عن بعد  "Web TV"حيث يقوم النظام المعروف بـ
وال سبيل لممقارنة بين قدرات الكمبيوتر الفائقة في التعامل مع اإلنترنت وقدرات التمفزيون المحدودة، إال أن 

التمفزيون لو جاذبيتو الخاصة من حيث قاعدة جماىيرية عريضة وسيولة استخدامو دونما حاجة إلى 
 xvii.معدات أو برامج إضافية

 

: وسائل االتصال في عصر العولمة
  :مفيوم العولمة- أوال

يشير مفيوم العولمة في شكمو العام إلى عمميات التحول والتطور السريع في الترابط والتشابك والتداخل 
المعقد بين المجتمعات والثقافات والمؤسسات واألفراد عمى مستوى العالم، عمى النحو الذي يجعميا أكثر 

. قربا وتفاعال مع بعضيا البعض، ويمتد مفيوم العولمة ليشمل أيضا العالقات االجتماعية

 ويرى فريق من الباحثين أن اصطالح العولمة يستخدم لإلشارة إلى الطريقة التي تمتد بيا عالقات القوى 
واالتصاالت عبر العالم في ظل الظروف الدولية المعاصرة، والمتضمنة اختصار عاممي الزمن 

 xviii.والمكان

ذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل لمعولمة ال بد أن نضع في االعتبار ثالث عمميات تكشف  وا 
 xix:عن جوىرىا ىي

 . تتعمق بانتشار المعمومات بحيث تصبح متاحة لمجميع:العممية األولى -1

 . تتعمق بتذويب الحدود بين الدول:العممية الثانية -2

 .ىي زيادة معدالت التشابو بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات: العممية الثالثة -3

وترتبط العولمة ارتباطا شديدا بتكنولوجيا اإلعالم والمعمومات الجديدة، إذ اصبحت العولمة ممكنة بسبب 
معطيات ىذه الثورة التي أسست لعالم التسعينيات من القرن العشرين، ولمعظم التحوالت االقتصادية 
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واالجتماعية والسياسية المتالحقة، فالثورة التكنولوجية ىي التي جعمت العالم اكثر اندماجا، وىي التي 
سيمت حركة األفراد ورأس المال والسمع والمعمومات والخدمات، وىي التي جعمت المسافات تتقمص 

والزمن والمكان يقل، وىي التي جعمت التحوالت سريعة وساىمت في انتقال المفاىيم واآلراء والتصورات 
 xx. واألذواق بين الثقافات والحضارات، وىي التي جعمت العولمة االقتصادية والقافية والسياسية ممكنة

وقد ظيرت العولمة في األساس كظاىرة اقتصادية متطورة عما سبقيا من أنظمة تجمت في دمج بعض 
قوانين الشيوعية والرأسمالية حيث ظير ما يسمى باقتصاد السوق الحر، ومبدأ تحرير التجارة الذي ظير 
في أوروبا لمتيرب من سيطرة الحكوماات عمى السوق في الوقت الذي كانت فيو ىذه الحكومات الغربية 

تستحسن ىذا المبدأ لتخفيف بعض األعباء االقتصادية عنيا، وبدأت بخصخصة مؤسسات القطاع العام، 
وشرعت قوانين تحمي مبدأ تحرير التجارة مثل قوانين حرية تنقل األموال وعقدت االتفاقيات مثل توحيد 

التعرفة الجمركية، وأسست المنظمات كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد جذبت الدول الغربية دول 
 xxi.العالم لمدخول في ىذه االتفاقيات والتشبو بيا

 

 xxii:أسباب ومظاىر العولمة- ثانيا

ىناك العديد من األسباب التي أسيمت في بروز ظاىرة العولمة من اىميا انتياء الحرب الباردة 
وتفكك االتحاد السوفيتي الذي كان يشارك امريكا بزعامة العالم، ووجود فائض من االنتاج العالمي 
لمدول الصناعية الذي تحتاج لتسويقو خارج حدود ىذه الدول، وبفضل قانون حرية تنقل األموال بدأ 

بحث ىذه الدول عن األسواق العالمي حيث اليد العاممة الرخيصة، ىذا باإلضافة إلى التطورات 
التكنولوجية والتوجيات االقتصادية الجديدة، ورغبة بعض الدول في تحويل ديونيا ومساعداتيا لمدول 

وبناء عمى ما سبق فإن العولمة تعددت مجاالتيا . النامية إلى استثمارات وىذا ما نممسو حقيقة اآلن
عالميا وثقافيا : ومظاىرىا سياسيا واقتصاديا وا 

 تتمثل في زيادة معدالت التجارة العالمية وحركة انتقال التكنولوجيا :المظاىر االقتصادية لمعولمة -1
ورأس المال عبر الحدود، والزيادة الكبيرة في عدد الشركات متعددة الجنسيات، واتساع نطاق 
أنشطتيا مع اتجاه نحو االندماج والتكتل لخمق كيانات أكبر، مما يؤدي إلى عولمة عمميات 

االنتاج والتسويق بالنسبة لمعديد من الصناعات الحديثة ما يشار إليو باالعتماد الدولي المتبادل 
. الذي يتم بمقتضاه توزيع العممية االنتاجية الصناعية بين أكثر من دولة

 إن الثورة العممية والتكنولوجية أضحت آثارىا عمى العالم سواء في :المظاىر العممية والتكنولوجية -2
شكل منتجات صناعية أو أجيزة ومعدات، ويظير دور الحاسبات اآللية جميا في ىذا المجال، 
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والتطور يحدث بمعدالت متسارعة لمغاية، وتوصف ىذه الثورة بأنيا ستؤدي إلى مزيد من االرتباط 
 .واالعتماد المتبادل بين األطراف الرئيسية ليذه التكنولوجية

 تتمثل في تزايد انتشار بعض أنماط القيم الثقافية والسموكيات :المظاىر االجتماعية والثقافية -3
االجتماعية الغربية، والتي ساىمت فيو بشكل كبير حقب االستعمار في الدول النامية والتفوق 
االقتصادي والتكنولوجي والعممي، من خالل فرض المغات الغربية اإلنكميزية والفرنسية كمغات 

أساسية فييا، وىو عامل ىام في نشر ثقافتيا خارج حدودىا، كما أثر التطور الكبير في وسائل 
 .اإلعالم في نشر ىذه األنماط وتكوين ثقافة عالمية  كإحدى ظواىر العولمة

 تتمثل أبرز مظاىر العولمة في زيادة عمميات التدفق اإلعالمي عبر الحدود :المظاىر اإلعالمية -4
الوطنية لمدول، ويكمن خمفو شركات إعالمية عمالقة قادرة عمى الوصول بالبث إلى أي منطقة 

 .في العالم، ومن أىم مقوماتو البث المباشر باألقمار الصناعية

وتعني العولمة اإلعالمية إنشاء مؤسسات دولية ضخمة ليا قاعدة أساسية في بمد تنطمق منو 
.  إلى الدول األخرى وليا أثر فاعل في اإلعالم المحمي لتمك البمدان

تتجمى أبرز مظاىر العولمة السياسية ما حدث من تغيير في قوة الدولة، : العولمة السياسية -5
حيث بدأ دورىا يتضاءل وصار الخضوع لرؤوس األموال أمرا تقتضيو الحكمة السياسية، وصار 
رأس المال يتحكم في الخيارات السياسية، واصبحت الشركات العمالقة تحل محل الدولة، وىذا ما 
نالحظو من تحكم الرأسمال الييودي بقرارات امريكا السياسية، وظيرت مشكمة إزدواجية المعايير 
في تطبيق قواعد حقوق اإلنسان بسبب مشكمة ىيمنة الدول الكبرى عمى مجمس األمن واألمم 

 .المتحدة

 

: تدفقات االتصال الدولي في إطار العولمة- ثالثا

يتضمن االتصال الدولي في عصر العولمة أشكاال متنوعة لتدفقات االتصال، كميا تتم خارج 
 xxiii:سيطرة الدول الوطنية، وتخضع لمسيطرة التامة لمشركات عبر الوطنية، ومن ىذه األشكال

تدفقات األنباء التي يحمميا الالعبون األساسيون في مجال األنباء المطبوعة أو المصورة، وتاتي  -1
وشبكة التمفزيون الدولية،  (فيزنيوز سابقا)في مقدمتيا وكاالت األنباء الدولية إلى جانب تمفزيون رويترز 

 . وغيرىا من الخدماتCNN الدولية وشبكة BBCإلى جانب خدمات 

تدفقات الرسائل الترفييية والمواد التعميمية، حيث تسيطر عمييا شركات االنتاج الكبرى في العالم  -2
 .وفي مقدمتيا برتمزمان، والت ديزني، نيوزكوربريشن، تايم وارنر
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التدفقات الترويجية التي تتكون أساسا من اإلعالن التجاري الذي تحممو وسائل االتصال الدولية،  -3
 . تكتالت تضم داخميا عددا من وكاالت اإلعالن الدولية7وتسيطر عميو 

مثل تبادل البيانات اإللكترونية، وتحويل التمويل غمكترونيا، والبيانات التي : تدفقات البيانات -4
توفرىا أقمار االستشعار عن بعد والبريد اإللكتروني، وقواعد البيانات التي تحمميا الشبكات الدولية 

 .لممعمومات

التي تستخدم في االتصاالت الشخصية والتجارية، والتي يوفرىا : تدفقات الرسائل الصوتية -5
 .الالعبون األساسيون في مجاالت االتصاالت السمكيو والالسمكية

التي تنقل عبر وسائل التميفاكس والتمكس والخدمات : (النصوص)تدفقات الرسائل المكتوبة  -6
وتضم التدفقات ثالثة مكونات اساسية ىي منتج الرسائل، الشبكات، وصانعي األجيزة . البريدية

 .اإللكترونية

 

: سمبيات العولمة- رابعا

بالرغم من التدفق المعموماتي وتسييل االتصاالت بين الشعوب، إال أن الحقيقة تكشف أن العولمة أو 
األمركة باعتبار أن العولمة ىي الوجو الحقيقي لمييمنة األمريكية عمى العالم خالل نظاميا العالمي الجديد 

تعمل عمى ضرب المقومات المعنوية وطمس القيم والمبادىء التي تتشكل منيا شخصيات األمم 
 xxiv:والشعوب، مما أدى إلى السمبيات التالية

السعي الدائم لترسيخ األمركة الثقافية واإلعالمية جعل الدنيا قرية أمريكية بدال من قرية عالمية صغيرة  -1
 .عن طريق سمطان المعرفة وشحن تقنيات االتصال

السيطرة األمريكية عمى العالم عن طريق وسائل االتصال والمعمومات التي تمتمكيا كمصادر عالمية  -2
مثل األسيوشيتد برس واليونايتد برس، واألقمار الصناعية، وشبكة اإلنترنت التي تعود أصوليا إلى 

. أمريكا

وترتبط تأثيرات العولمة عمى الدول النامية بشكل خاص بالخصخصة، والتوسع في مجاالت االتصاالت 
السمكية والالسمكية، حيث تشكل الدول النامية سوقا متزايد األىمية لممعمنين الدوليين نتيجة لتزايد الطبقة 

الوسطى في الدول النامية، والتي لم تصل أسواقيا إلى مستوى التشبع كما ىو الحال في الدول الصناعية 
. الكبرى

كما لعبت عولمة تكنولوجيا االتصال دورا ميما في عولمة السمع االستيالكية الغربية في كل أرجاء العالم 
. النامي
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وتؤدي الرؤية التي تؤكد عمى ان التقدم السريع في تكنولوجيا االتصال والمعمومات وخضوعيا لقوى 
العولمة قد يؤدي إلنياك سيادة الدول إلى وجود نظرة تشاؤم، حيث أن التدفق غير المحكوم لممضامين 

. اإلعالمية والثقافية عبر الحدود الوطنية جعل الحكومة الوطنية بال قوة وفتح الباب عمى مصراعيو

ويدور الجدل حول اآلثار الثقافية السمبية لقوى العولمة، والحاجة إلى تبني إجراءات جماعية تؤكد الحقوق 
 xxv.الثقافية والسيادة الوطنية عمى المستوى الدولي
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 الخالصة
تحدثنا في ىذا الفصل عن االنترنت كوسيمة اتصال، والخصائص الفريدة التي تميزىا عن غيرىا من 

. الوسائل األخرى كالتفاعمية ومرونة التزامن وقابمية التحرك والتحويل والتوصيل

كما تطرقنا لتأثيرات اإلنترنت عمى وسائل االتصال التقميدية كتأسيس مواقع لتمك الوسائل عمى شبكة 
. اإلنترنت

أما بالنسبة لمجزء الثاني المتمثل بوسائل االتصال في عصر العولمة تم تعريف مفيوم العولمة  ونشأتيا 
. وأسبابيا ومظاىرىا كالعولمة السياسية واالقتصادية واإلعالمية والثقافية

ومن جية أخرى كان ال بد من التعرف عمى أبعاد تدفقات االتصال الدولي في إطار العولمة، وسمبياتيا 
.  خاصة عمى البمدان النامية
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 االسئمة
 

 :من أنماط التفاعل التي حددىا تومسون والتي تتشابو مع أنماط االتصال األخرى .1

A-  التفاعل الحركي 

B- التفاعل الوسيط 

C- التفاعل عن بعد 

D- كل اإلجابات صحيحة 

 bاإلجابة الصحيحة 

 

 :من الخصائص الفريدة التي تميز اإلنترنت عن الوسائل األخرى .2

A- التفتيت والالجماىيرية 

B- قابمية التوصيل 

C- قابمية التحريك 

D- كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

 :من تأثيرات اإلنترنت عمى وسائل االتصال التقميدية .3

A- خمقت وسائل االتصال المختمفة مناخًا موجيًا لمحاربة ىذه الوسيمة الجديدة 
B- خمقت وسائل االتصال المختمفة من تمفزيون وراديو مناخًا عامًا مؤيدًا لإلنترنت 
C-  لم تالحظ أية تأثيرات عمى وسائل االتصال األخرى
D- كل اإلجابات خاطئة 

 cاإلجابة الصحيحة 
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 :من أسباب العولمة .4

A. تفكك االتحاد السوفيتي 

B. وجود فائض من اإلنتاج العالمي لمدول الصناعية وحاجتيا لتسويقو 

C. التطورات التكنولوجية 

D. كل اإلجابات صحيحة 

 dاإلجابة الصحيحة 

 

 :من أشكال تدفقات االتصال الدولي في إطار العولمة .5

A. تدفقات الرسائل الترفييية والمواد التعميمية 

B. التدفقات الترويجية 

C. تدفقات الرسائل الصوتية 

D. تدفقات الرسائل المكتوبة 

 dاإلجابة الصحيحة 
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