
 1 

تقنيات التنشيط اإلعالمي: حماضرات مقياس  

مرمي رمحاين. إعداد   د                                                 

  العمل يف التلفزيون

ملا كان الربنامج التلفزيوين هو فكرة تصاغ يف قالب تلفزيوين معني، باستخدام الصورة والصوت      

    البشرية  إمكانياتجسيد هذه الفكرة إىل  فإنه حيتاج لت عنيبكامل تفاصيلها الفنية، لتحقيق هدف م

 :عملية انتاج الربنامج التلفزيوين  واليت متر بثالث خطوات أساسيةترتجم يف شكل  و التقنية كبرية 

 .مرحلة ما قبل اإلنتاج1 

 .مرحلة اإلنتاج  2

 .مرحلة ما بعد اإلنتاج 3 

 

 مرحلة ما قبل اإلنتاج: املرحلة األوىل

 :وهي فرتة التحضري، ومعاينة املواقع، وتشمل العناصر اآلتية

وأهم عناصرها أن تكون جديدة، ومبتكرة، جذابة، بسيطة غري معقدة،  :اختيار الفكرة وحتديدها  1

 .تالمس الواقع، تراعي قيم اجملتمع، ختدم اهلدف

دات حول املوضوع، والعمل وهو يشمل البحث املعلومايت وامليداين، وحصر كافة املستج :اإلعداد  2

 .على ابتكار ما هو جديد

وتشمل الفكرة الرئيسية، اسم الربنامج، نوعه، القالب الفين، املقدمني، الضيوف،  :إعداد خطة العمل 3

املواضيع، الفقرات، املدة، عدد احللقات، اجلمهور املستهدف، جدول اإلنتاج الزمين، املوازنة العامة أو 
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 .التفصيلية

وفيه يتم التخيل الكامل لشكل الربنامج بكامل عناصره مكتوباً على الورق، متاماً   :ة السيناريوكتاب  4

 .كأنك تراه على الشاشة، ويشمل النص والصوت والصورة واملؤثر والنقلة واملشهد

 اإلنتاج مرحلة :الثانية املرحلة

 :وهي مرحلة التنفيذ الفعلي وتشمل

 .كوادر التصوير  إعداد املوقع والديكور وحتديد  1

ختطيط وتصميم وتنفيذ اإلضاءة اليت تسهم يف بناء املشهد البصري، وإثراء لغة الربنامج، وحتقيق   2 

 .أهدافه

وهي لغة التلفزيون يف التعبري عن الرسالة اإلعالمية أو الفنية، وهو الفن الذي : تنفيذ عملية التصوير  3

اسه، ويهدف التصوير الناجح املتميز إىل خلق رؤية مؤثرة يقوم جبذب انتباه املشاهد والسيطرة على حو 

 الربنامج قوة ألن وجذابة ملوضوع التصوير والشيء الذي نصوره، وليس جمرد التعرف عليه أو نقل صورته،

 .نصوره كيف  بل نصوره مما تأيت ال وتأثريه وإمتاعه

يف استخدام عناصر اللغة البصرية، ويف تنفيذ عملية التصوير تربز مهنية املخرج وملساته الساحرة   4

 .للتعبري عن رسالة الربنامج وأهدافه

 :التصوير زاوية اختالف :مثال* 

على سبيل املثال فإن زاوية التقاط الصورة يف الكامريا بارتفاعها واخنفاضها تعطي معاين خمتلفة، ومن 

 :ذلك مثالً 

وجالاًل وقوة، وتعزز من سيطرته داخل  اللقطة ذات الزاوية املنخفضة للشخص تظهره أكثر طوالً . أ

 .اللقطة
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اللقطة ذات الزاوية املرتفعة، حيث توضع الكامريا أعلى الشخص املصّور تظهره أقل من حجمه . ب

 .الطبيعي، وتعطي ظالاًل من ضعف املوقف واهلزمية

 .وهكذا يف سائر أدوات اللغة البصرية املعرّبة يف صناعة التلفزيون

 

 

 اإلنتاج بعد ما مرحلة:ثةالثال املرحلة

 :ويف هذه املرحلة جتري العمليات اآلتية

 .تفريغ اللقطات املصورة، وفهرستها وتصنيفها واالختيار من بينها 1

 .تنفيذ املونتاج، جبمع اللقطات املطلوبة يف سياق متتابع حسب السيناريو  2

 .تسجيل نص التعليق 3

 .يريةتسجيل املؤثرات الصوتية واملوسيقى التصو  4

 .مزج الصوت 5

 .استخدام اجلرافيك، مثل كتابة أمساء املتحدثني  6

 .النسخ 7

 .البث 8
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ويالحظ أن كل عنصر من هذه العناصر له قواعد فنية وإبداعية خاصة، ولغة أداء مميزة، تصنع الفرق بني 

 .خمرج وخمرج، وبرنامج وبرنامج
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 نشاط تطبيقي: 

 :التايل النحو على وذلك املتنقل، اهلاتف كامريا  بواسطة تلفزيوين مشهد تنفيذ

 .اكتب حوار تلفزيوين بسيط بني شخصني يف عشرة أسطر 1

 .دّرب الزمالء الذين سيشاركون يف أداء احلوار التلفزيوين 2

 .قم بتصميم شكل اجللسة وموقع كل منهم بالنسبة إىل اآلخر 3

 .حدد منظور الرؤية الذي ستصور منه اللقطات 4

اإليقاف ) م بتصوير احلوار بني الزمالء والتنويع يف حجم اللقطات وزوايا التصوير باستخدام خاصية ق 5
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 .يف كامريا اهلاتف املتنقل( املؤقت 

 .كرر العملية حىت خترج بنتيجة مناسبة 6

 

ال بُدَّ له   (Script Writer)كاتب النص اإلذاعيمن جهة أخرى البد أن نشري إىل أن  

من ميكروفونات  والتلفزيوين اإلمكانات الفنية لالستديو اإلذاعيالتلفزيون  صائص اإلذاعة وأْن يلم خب

وغريها، وأْن يعرف شيئًا عن هندسة األستديو وهندسة الصوت، جبانب معرفته بأنواع امليكروفونات 

 و أ  (Control Room)وأنواع االستوديوهات وملحقاهتا كغرف املراقبة امللحقة باالستوديوهات

 . (Continuity) املراقبة الرئيسية حجرة

 

املذيع، واملخرج، ومهندس االستديو، : ومن أهم الشخصيات العاملة يف إنتاج الربامج باإلذاعة      

ومهندس اإلرسال، وكاتب النص، وفين الصوت، ومدير أو مراقب االستديو، جبانب ضابط احلجز، 

واملذيع قد يكون قارئاً لألخبار أو مذيعاً  .بة،وعامالالستديوومنسق الربامج، ومراقب الربنامج، وفين املكت

أو مديرًا لندوة أو نقاش أو   (Interviewer)للربط أو مقدمًا للربامج أو حماوراً 

 (Reporter)  مندوباً 

 

 :التلفزيوين اإلنتاج عناصر

ية يف آن واحد، يشكل ملا كان التلفزيون هو إذاعة مرئية أو على األصح هو إذاعة مسموعة مرئ        

الصوت والصورة العنصريني الرئيسيني يف براجمه ومادته املذاعة؛ فإنَّنا هنا ال نكرر ما ذكرناه من عناصر 
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املادة املذاعة من خالل الراديو، إذ ينطبق ما قلناه يف هذا الصدد على املادة املذاعة أو املعروضة من 

ة املتحركة يف املقام األول جتعل من املهم اإلقالل من الكالم، خالل التلفزيون، إالَّ أنَّ استخدام الصور 

ا تعربّر وتتحدث كثرياً عما  حبسبان أنَّ الصورة تغين عن جانب كبري من املادة املقروءة أو املنطوقة، إذ إَّنَّ

م ومن هنا كانت الكتابة للتلفزيون تتس. يراد التعبري عنه أو عكسه من خالل الشاشة البلورية الصغرية

 .بإجياز أو اختصار أكرب مما هي عليه يف اإلذاعة

 :الصورة التلفزيونية

كامريا التصوير التلفزيوين، وشرائط الفيديو : للصورة التلفزيونية مصادر عديدة، أمهها    

 ، والشرائح(التليسينما)املسجلة، واألفالم السينمائية 

(Slides)واخلرائط واجلداول والبيانات، والعناوين ،ions)(Capt  ،والصور الفوتوغرافية، واخلطوط ،

علمًا بأنَّ جهاز احلاسب اآليل أو احلاسوب أو الكمبيوتر أصبح يقوم بدور كبري ومقدر يف العمل 

من داخل االستديوهات، أو صورة  (Live) (مباشرة)وكامريا التلفزيون قد تنقل صورة حية  .التلفزيوين

وقد م وحدات النقل اخلارجي للوقائع واألحداث املهمة، من خارج االستديو، باستخدا( منقولة)حية 

 .تستخدم وحدات املايكرويف أو األقمار الصناعية أو األجهزة احلديثة املتنقلة لنقل الصورة التلفزيونية

 

وتكتسب الصورة يف التلفزيون أمهية قصوى، فالتلفزيون يعتمد أساسًا على الصورة احلية املرئية، 

 برية يف التأثري على عواطفه، وهيفاعليتها يف جذب اهتمام املشاهد، وتشكل قدرة كواليت هلا أمهيتها و 

 .أقدر على التعبري من آالف الكلمات
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وتـَُعدُّ الصورة من أحسن الوسائل إقناعاً، خاصة وحنن نعلم أنَّ الرؤية أساس اإلقناع ـ كما 

حواس اإلنسان استخدامًا يف والرؤية أو البصر أهم وأكثر   .(Seeing is Believing)يقولون ـ

 .اكتساب املعلومات

 

ويـَُعدُّ التلفزيون من أكثر وسائل اإلعالم قدرة على التفسري والتوضيح، ملا يتميز به من خاصية       

ا تتضمن  اجلمع بني الصورة املقرتنة أو املدّعمة بالصوت يف مشاهد واقعية قريبة من مدارك اإلنسان ألَّنَّ

ر، عمديْت احلواس اإلدراكية، وعن طريقهما حيصل الفرد على معظم معارفه إشراك حاسيْت السمع والبص

 .وخرباته

 

وتـَُعدُّ الصورة احلية أقوى تأثرياً من الكلمة املكتوبة أو املسموعة، كما أنَّ األلوان تساعد املشاهد          

ة إىل صورة حية قابلة يف استبيان املعلومات واستيعاهبا، وبالتايل حييل التلفزيون املعلومات واألفكار اجملرد

 .للفهم واإلدراك

 

 :حركات الكامريا

 

تلتقط كامريا التلفزيون املناظر واملشاهد املراد تصويرها، إمَّا وهي ثابتة يف مكاَّنا على احلامل أو           

 .هي متحركة أو متنقلة من مكاَّنا

 :وحركة الكامريا وهي ثابتة على حاملها نوعان
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  :(Panorama)اللقطةاالستعراضية-

ي حركة أفقية تتم فيها متابعة حركة املنظور أو الشيء املراد تصويره أو استعراض املنظر بشكل عام، وه

وتكون هذه احلركة من اليمني إىل اليسار أو العكس، وقد تكون بطيئة أو متوسطة أو سريعة حسب 

 .مقتضيات احلال

 (Tilting):اللقطة الرئيسية -

 

امل ولكنها تقوم حبركة رأسية على حمورها أثناء التصوير، ملتابعة حركة تكون الكامريا ثابتة على احل       

املنظور أو الشيء املراد تصويره يف حركته من أعلى إىل أسفل أو العكس، وقد تكون بطيئة أو متوسطة 

 .أو سريعة

 :أمَّا حركات الكامريا اليت تنتقل فيها الكامريا من مكاَّنا، فهي أنواع ثالثة    

 

  .(Dolly in)ملقرتبة و الزاحفة إىل األماماحلركة ا -1

  .(Dolly out)احلركة املبتعدة أو الزاحفة إىل اخللف -2

   Tracking). -(Travelingاحلركة املصاحبة -3

 

 (Zoom):عدسةالزوم

ا بوساطة      الزوم هي حركة أشبه حبركة االقرتاب واالبتعاد، وإْن كانت الكامريا ال تتحرك فيها، إَّنَّ

أو العدسة متغرية البعد البؤري، وهي  (Zoom Lens)هي ما تسمَّى بالعدسة الزوم( ة خاصةعدس)
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عدسة ميكن تغيري بعدها البؤري بسرعة أثناء التصوير دون توقف أو قطع، حبيث يتغري حجم اللقطة عند 

ة الكبرية أو من اللقط  (Zoom in)عرضها على الشاشة من اللقطة العامة إىل اللقطة الكبرية يف حالة

 . out). (Zoomإىل اللقطة العامة يف حالة

 

 :اللقطات

 

هناك أنواع كثرية من لقطات الكامريا، ولكل لقطة معناها اليت تعربّر عنه، ولذلك ال بُدَّ للمخرج        

أْن يتوخى احلذر يف اختيار اللقطات املناسبة   (Script Writer)واملصور ومن قبلهما كاتب النص

 :ومن هذه اللقطات. صه التلفزيويناملعربة عن مضامني ن

 

  (Establishing Shot)اللقطة التأسيسية [1]

  (Close up)اللقطة املكربة [2]

  (Extreme Close)اللقطة املكربة جداً  [3]

  (Medium Close)اللقطة املتوسطة الكربى [4]

  (Medium)اللقطة املتوسطة [5]

  (Medium Long)اللقطة املتوسطة الطويلة [6]

  (Long Shot)اللقطة الطويلة [7]

  (Extreme Long)اللقطة الطويلة جداً  [8]
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 :أي االنتقال من كامريا إىل أخرى، وتتمثل فيما يلي :وسائل االنتقال

 

  (Cutting)القطع [1]

  (Fade in and Fade out)الظهور والتالشي [2]

  (Dissolve)املزج [3]

  (Wipe)املسح [4]

 (Superimposure) (رتاكبال)التطابق  [5]

  (Matched Dissolve)املزج املتطابق [6]

   In Focus) –(Out of Focusاملزج عن طريق تغيري البعد البؤري [7]

 

ال بُدَّ للمخرج وكاتب النص وكل فريق اإلنتاج التلفزيوين أْن يكون ملماً هبندسة  :استديو التلفزيون

 :وأجهزته وملحقاته، ومن هذهاالستديو التلفزيوين وأنواعه وخصائصه 

 

 

 .استديو التصوير-البالتوه  [1]

  (Control Room)الغرفة الفنية [2]

 مراقبة الصوت [3]
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  (Camera Control)مراقبة الكامريا [4]

  (Monitors)أجهزة الرؤية [5]

   Telescene) -(Telecinemaالتليسنما [6]

 

 :اإلضاءة

 ن، وهي اليت تعتمد عليها جودة الصورة التلفزيونيةمن أهم عناصر اإلنتاج يف التلفزيو      

(Quality).  وهلذا كان من الضروري توفري اإلضاءة الالزمة وتوزيعها بشكل مناسب مع مراعاة

 .من حيث األلوان  (Objects)األجسام املراد تصويرها

 

وء اإلضاءة قد أْن تتفق شدة اإلضاءة ونوعيتها مع اللقطات واملشاهد املطلوبة، ذلك أنَّ س  جيب    

وعمل موزع اإلضاءة شاق ومضٍن، حيتاج إىل فهم كامل ملعدات اإلضاءة  .يفسد املشاهد واللقطات

وأنواعها املتباينة، وجيب أْن يكون على دراية واسعة باإللكرتونيات، خاصة ما يتصل باستديو التلفزيون 

 .كهربائيومكوناته، وتشغيل الكامريات، واملايكروفونات، وأنواع التيار ال

 

 :وهذه ال يكتمل العمل التلفزيوين بدوَّنا، وتتمثل فيما يلي :اخلدمات اإلنتاجية

 

 .الديكور [1]

 .اإلكسسوار [2]

 .املاكياج [3]
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 .وسائل اإليضاح [4]

 .األزياء [5]

 .األثاث [6]

 .اخلطوط [7]

 

 :حترير الصوت والصورة

 

ات من مصدرها ليتم تشكيلها حسب نوعية يبدأ إعداد برامج التلفزيون بتلقي األفكار واملعلوم     

الربنامج، ونوعية مجهور املشاهدين، حيث تتعدد برامج التلفزيون، فهناك األخبار، الربامج اإلخبارية، 

الثقافية، االجتماعية، التعليمية، الرياضية، اخلاصة، الطارئة، الدينية، الفئوية كربامج األطفال والشباب 

 .واملرأة

 أو السينارست  (Script Writer)لتلفزيوين من صاحبه الـويتطلب اإلعداد ا        

(Scenarist)  َّالقدرة على جتسيد أفكاره ومعلوماته يف صور ولقطات ومشاهد مرئية، على اعتبار أن

التلفزيون صورة مرئية يف املقام األول، فضاًل عن قدرته يف اختيار مكونات النص من كلمات ومجل 

 .وفقرات تؤدي املعىن بوضوح

 

ويعمل معد الربنامج يف ظل قيود الزمان واملكان واخلصائص اليت متيز التلفزيون كجهاز إعالمي       

 .غايته توصيل أفكاره ومعلوماته من خالل خماطبة حاسيْت السَّمع والبصر
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فمن الطبيعي أنَّ عليه أْن يلم بعناصر التعبري التلفزيوين ومعداته، وخيتار ما جيّسد مشاهده، لينجح يف 

يل مفاهيمه إىل مشاهديه، بل ويستحوذ على اهتماماهتم منذ اللحظة األوىل وحىت َّناية الربنامج توص

 .باستخدام أساليب التشويق املتعددة

حممد معّوض ليست جمرد تسطري كلمات يلقيها املشرتكون يف . فالكتابة للتلفزيون كما يقول د         

ا الكيفية اليت تظهر هبا الصورة وال لقطات واملشاهد يف قالب واضح حمدَّد، يعاجل مجيع الربنامج، وإَّنَّ

جوانب الفكرة أو اهلدف املطلوب يف فرتة زمنية حمددة وأساليب متنوعة، ختتلف حسب طبيعة الربنامج 

 .التلفزيوين، ونوعيته وإمكانياته واخلامات اليت يستخدمها

 

 طلق اخلرباء على التحرير بالصورةوالتحرير بالنسبة للتلفزيون يعين حترير النص وحترير الصورة، وي       

(Editing Films and Video Tapes) ويسميها الباحثون والعاملون يف اجملال بالتوليف 

(Editing). 

 

وهتدف عملية التوليف إىل جتميع اللقطات الفلمية أو التجميع اإللكرتوين للمادة املصورة لربنامج       

 معني عن طريق ما يسمى املونتاج

e)(Montag ،وتعين اختيار وترتيب اللقطات املصورة، وفقًا لتسلسلها وترتيبها املوضوعي املطلوب ،

 .)خللق تأثري فين مطلوب أو معىن إضايف معني قد يتعّدى املعىن اخلاص الذي تعربّر عنه اللقطات
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  :املونتاج

 .فيلمي، وإلكرتوين: يستخدم التلفزيون نوعني من املونتاج

     

 :اج الفيلمياملونت: أوالً 

 

ويعين تقطيع أجزاء الفيلم إلبعاد اللقطات غري املطلوبة أو غري الصاحلة، مث ترتيب وجتميع ما تبقى     

والشخص الذي يقوم . من لقطات وربطها ببعضها، مع مراعاة تسلسل املوضوع، وفقًا للنص املكتوب

 .عد الفلممبساعدة م  (Monteur)أو املونتري"مؤلف األفالم"هبذه املهمة هو 

 

 :وهو نوعان (اإللكرتوين)مونتاج الفيديو : ثانياً 

 

الذي يتم عند إذاعة الربنامج على اهلواء مباشرة من داخل األستديو أو بوساطة وحدات النقل        

الذي ميكننا من اختيار أية إشارة مرئية من اإلشارات   (Switch)اخلارجي، وذلك بوساطة احملول

 .كن اختيار الصوت املصاحب للصورة احليةالداخلة له بسهولة، كما مي

تنفيذ تعليمات املخرج الذي يتابع الصور واللقطات على الشاشات   (Switcher)ويتوىل الفين       

 .واملتصلة مبصادر الصورة  (Monitors)أمامه أجهزة الرؤية
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 :املونتاج اإللكرتوين [2]

 

ل الفقرات املطلوبة من شريط آخر، حيث يتم نق  (VTR)للربامج املسجلة على شرائط الفيديو     

  Video Production)ويتميز بالسرعة والدقة، ولكنه يتطلب وحدات عالية الثمن ملونتاج الفيديو

Apparatus). القطع، املزج، االختفاء، الظهور : وميكن إضافة املؤثرات اإللكرتونية أثناء املونتاج، مثل

 .التدرجيي

 تلفزيونتصنيف الربامج يف االذاعة وال

: جاَء يف معجم املصطلحات اإلعالمّية أن مصطلح برنامج يف اإلذاعة والتلفزيون يشري إىل

شكل فين يشغل مساحة زمنية حمددة وله اسم حمدد وثابت، ويقدم يف مواعيد حمددة وثابتة يومًيا 

والعلمية وغريها،  وأسبوعًيا وشهريًا أو كل أسبوعني، يعرض من خالله مساحة من املواد الفنية والثقافية

مستخدما يف ذلك كل أو بعض الفنون السمعية والبصرية من سرد وحوار وتعليق وندوات ومقابالت، 

منهاج يصف شيئا ويعلن عنه وله صيغ واشكال  هوالربنامج التلفزيوين واإلذاعي ف آخرويف تعريف 

خيطط له، اما مربمج فتعين خارجية، هي عبارة عن الشكل واملضمون، والقول يربمج أي يضع برناجما و 

 .ذو برنامج، وهذا املقال للحديث حول تصنيف الربامج التلفزيونية

 

تقسم الربامج السمعية واملرئية إىل تقسيمات متعددة حبسب اجلهة اليت تضع التصنيف                  

برامج إخبارية : إىل والغرض املصنفةر حتتُه تلك الربامج، فمن حيث مضمون الربامج ميكن تقسيم الربامج
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وبرامج ثقافية وبرامج دينية وبرامج رياضية وبرامج تعليمية، ومن حيث الشكل الفين للربنامج فإّن تصنيف 

برامج احلديث الوصفي السردي وبرامج احلوار وبرامج املقابالت، يف حني : الربامج التلفزيونية يقسم إىل

تصنيف الربامج التلفزيونية كان نقول برامج يومية أو هنالك تقسيمات اعتمدت أوقات عرض الربنامج يف 

كما أن بعض الربامج تقدم حبلقة واحدة يضع فيها املعد كل ما يريد تقدميه . اسبوعية أو شهرية

للجمهور، يف حني أن املعتاد تقدمي الربامج التلفزيونية يف حلقات متعددة وبعضها يستمر لشهور أو 

تمع حتت عنوان واحد، وهناك تقسيمات اعتمدت تصنيفات فنية لسنوات تشمل مواضيَع خمتلفة جت

وهي تلك : الربامج االخبارية: متخصصة باإلذاعة السمعية واملرئية فقامت بتصنيف الربامج التلفزيونية إىل

النشرة اإلخبارية : الربامج اليت تقوم بوظيفة تفسري وتقدمي األخبار إىل مجهورها، ومن اهم أشكاهلا

إلخباري وموجز األنباء والربورتاج اإلخباري والربنامج اإلخباري اخلاص والتقرير اإلخباري والتحليل ا

وهي الربامج اليت تتضمن األعمال الدرامية اليت متثل حبكة أو : برامج الدراما. و اجمللة اإلخباريةواجلريدة أ

قصة معينة حتول إىل عمل تلفزيوين أو إذاعي، وتشمل كل أنواع الدراما سواء تلك اليت يقوم بإنتاجها 

رامي التسجيلي واملسرحية كالتمثيلية واملسلسل والفيلم والسلسلة الدرامية والربنامج الد-التلفزيون 

الربامج . املسرحية والفيلم السينمائي: أم تلك اليت يعرضها التلفزيون دون أن ينتجها مثل -التلفزيونية

برامج الفوازير والكامريا اخلفية : وهي الربامج اليت تؤدي وظيفة الرتفيه بكل أشكاهلا، مثل: املنوعة والرتفيهية

وهي الربامج اليت تُعّد لتؤدي وظيفة التثقيف أو : الثقافية والتعليميةالربامج . ومقاطع مضحكة وغريها

برامج التعليم ما قبل التعليم املدرسي، وبرامج التعليم املستمر، وبرامج التعليم املدرسي : التعليم، وتشمل

وهي : يةالربامج اجلماهري . واجلامعي، وبرامج إكساب املهارات وبرامج حمو األمية وتعليم الكبار، وغريها

الربامج اليت حتظى جبماهريية واسعة وتقوم يف العادة على مشاركة اجلمهور سواء املشاركة املباشرة يف 

احلضور أثناء تسجيل الربنامج أو عن طريق االتصاالت، وتكمن أمهية هذا النوع من الربامج يف كونه 
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كما أّن هناك مدارس . ون عادة متنوعةينشئ صلة بني احملطات االذاعية والتلفزيونية وبني اجلماهري، وتك

اهلدف أو الوظيفة من هذه الربامج : إعالمية قامت بوضع معايري لتصنيف الربامج التلفزيونية، مثل

واحملتوى واملضمون والفئة املستهدفة من اجلمهور وغريها، واملعايري اليت يتم تصنيف الربامج التلفزيونية من 

. إخل... اإلعالم، الرتفيه، التثقيف، التعليم، اإلعالن : لوظيفة أو اهلدفا: خالهلا، هي على النحو اآليت

عامة : اجلمهور. إخل... ديين، سياسي، اقتصادي، ثقايف، رياضي، فين، علمي : احملتوى واملضمون

يومي، أسبوعي، شهري، نصف : دورية البث. اخل...اجملتمع، األطفال، الشباب، النساء، خنبة متخصصة 

لغة : اللغة. إخل... برامج الصباح، برامج الظهرية، برامج املساء، برامج السهرة : وقت البث. اخل..شهري 

حديث، : القالب أو الشكل الفين. إخل... عربية فصحى، هلجة عامية، لغة أجنبية، لغة أجنبية مرتمجة 

ميثل املدخل الذي يسهل وهذا أهم أنواع تصنيف الربامج التلفزيونية؛ ألنّه . إخل... حوار، حتقيق، جملة 

. دراسة البنية األساسية لربامج التلفزيون، كان هذا حديث موجز مفصل حول تصنيف الربامج التلفزيونية

اخلرب التلفزيوين يرى ولبشرام أن األخبار من العناصر األساسية لوسائل اإلعالم، واخلرب التلفزيوين هو 

تلفزيوين هو خرب مصور ينشأ يف موقع احلدث وتتوىل أساس نشرات األخبار وعنصرها األول، واخلرب ال

نقله وتسجيله على أفالم أو " املصور واملندوب ومسجل الصوت وموزع اإلضاءة"أطقم التصوير اإلخبارية 

، ويتكون اخلرب التلفزيوين من جمموعة من اللقطات املصورة واحدة تلو األخرى مرتبطة VTR شرائط

من الناحية النظرية إطارًا واحًدا كما يف األفالم وهو ما يسمى باللقطة مًعا، ويبلغ أدىن طول اللقطة 

املتناهية الصغر، أما أقصى طول هلا من الناحية النظرية أيًضا فتحدده املادة اخلام اليت تستطيع آلة التصوير 

القصرية ما  أما من الناحية العملية فيبلغ طول اللقطة. أن تستوعبها سواء كانت أفالًما أو شرائط فيديو

يعادل عدة ثوان، يف حني قد تستمر لقطات احلدث اإلخباري لعدة دقائق، كما حيدث عند تصوير 

إن اخلرب التلفزيوين يتكون من سلسة من الصور واإلطارات، حبيث : املقابالت، وبشكل آخر ميكن القول
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 .تكون يف جمموعها لقطة وتكون جمموعة من اللقطات ما يسمى باملشهد

نب آخر يقسم بعض الباحثني الربامج يف االذاعة والتلفزيون إىل أنواع أخرى ميكن حصرها فيما من جا 

 :يلي

هو برنامج يقدمه مذيع أو ضيف واحد فقط ، ويتحدث أمام امليكروفون أو  :املباشر احلديث برنامج

الدينية والصحية  الكامريا هبدف ترفيهي أو تثقيفي أو إعالمي أو إقناعي ، ويستخدم عادة يف األحاديث

 . والبيئية والتوجيهية

 

أن تكون هذه الشخصية متخصصة يف املوضوع الذي تقدمه وتتمتع خبصائص فن اإللقاء : من شروطه 

 . واخلطابة وتتسم بالبساطة والرتكيز على املوضوع وتتمتع حبضور قوي أمام الكامريا

رنامج يعرض حواراً بني شخصني ، حيث حياور املذيع هو ب (التليفزيوين احلوار) التلفزيونية املقابلة برنامج

: ومن شروطها  .ضيف الربنامج وقد يكون حوار معلومات أو حوار رأي أو حوار شخصية أو غري ذلك

 .أن تلتزم بقدر كبري من البساطة والواقعية والتلقائية

 :أنواع التلفزيونيةكما أن للحورات 

لنوع معرفة رأي الضيف يف قضية معينة ، والرتكيز فيه يكون يستهدف هذا ا : النوع األول حوار الرأى

على املوضوع وليس الشخصية ، وصاحب الرأى قد يكون متخصصاً أو مفكراً أو عاملاً أو أديباً أو حىت 

 .مواطناً عادياً 

 : كيفية اإلعداد
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 حتديد القضية الىت هتم اجلمهور .1

 مجع املعلومات عن القضية .2

 .رأي الضيف وضع األسئلة بطريقة تكشف .3

يهدف هذا النوع احلصول على معلومات من الضيف باعتباره مصدراً  : حوار املعلومة: النوع الثاىن 

 .للمعلومات أو مطلعاً عليها

 

مجع املعلومات عن املوضوع والبحث شخصية مناسبة مرتبطة باملوضوع وإعداد أسئلة  :كيفية اإلعداد

 .شاملة تغطي املوضوع

حياته الشخصية )اهلدف منه هو التعريف جبوانب شخصية الضيف  : الشخصية النوع الثالث حوار

 .، وقد تكون شخصية مشهورة أو غري مشهورة( اخل… وأفكاره ، ومسريته ، وعوامل متيزه 

 : كيفية اإلعداد

 البحث والتنقيب عن اجلوانب اخلفية ، واملتميزة للشخصية من احمليطني هبا. 

 شخصية غري املعلومةإعداد أسئلة تكشف جوانب ال. 

يهدف لتغطية األحداث حلظة وقوعها ، وفيها يلتقي املذيع مع أحد املشاركني  :النوع الرابع حوار الرواية

 .يف احلدث أو شاهد عليه ، ورواية ما رآه أو مسعه عن احلدث
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طلعوا على يشبه حوار الرواية لكنه يتم مع أشخاص عاصروا فرتة احلدث وا :النوع اخلامس حوار الشهادة

 .تفاصيله لكنهم مل يشاركوا فيه

 : كتابة احلوار التلفزيوين

جتنب  –سالمة اللغة  –أن تكون األسئلة مباشرة : عند إعداد أسئلة احلوار التليفزيوين ينبغي مراعاة

 .اإلقالل من األسئلة املغلقة –األسئلة املركبة 

  

 أنواع األسئلة

أين   ؟  هل)إلجابات قصرية ، وعادة ما تبدأ بأدوات االستفهام هي اليت حتتاج : األسئلة املغلقة  -1

 (مىت ؟ من ؟  ؟

هي اليت حتتاج إلجابات طويلة وتطلب التفكري وتسمح بشرح املشاعر : األسئلة املفتوحة  -2

 .( ماذا ؟ كيف)واألحاسيس ، وعادة ما تبدأ بأدوات االستفهام 

وهى غالبًا ما تكون استجابة إلجابة ( ملاذا ؟) بعة وتبدأ بـ وهذه هى أسئلة املتا: األسئلة املتعمقة  -3

 .الضيف

 .وهى األسئلة الىت توحى للضيف اإلجابة بشكل معني: األسئلة اإلحيائية  -4
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برنامج املناظرة هي مقابلة إذاعية جيريها مذيع مع ضيفني حول موضوع معني لكل منهما وجهة نظر 

أن تعطى كل : ومن شروط املناظرة  .عن رأيه أو وجهة نظره خمتلفة فيه ، وحياول كل ضيف الدفاع

 . شخصية الوقت الكايف للتعبري عن رأيها وتتناول قضية حمددة هلا أبعاد خمتلفة

يستضيف من خالله املذيع جمموعة من ( يسمى أيضًا املائدة املستديرة)برنامج الندوة برنامج حواري 

 .من زوايا خمتلفةالضيوف الذين يتناقشون حول موضوع معني 

 : ومن شروطها

 استضافة أكثر من ضيف يعكسون أكثر من وجهة نظر. 

 وجود معلومات مسبقة عن الضيوف واملوضوع. 

 توزيع متوازن للوقت بني املتحدثني. 

هو برامج يشرتك اجلمهور يف مضمونه سواء باحلضور داخل  TALK SHOW الربنامج اجلماهريي

تف أو بالربيد اإللكرتوين ومواقع التواصل من خارج االستديو أو باألسلوبني االستديو أو باحلوار عرب اهلا

 .معاً على أن يتم استضافة بعض املتخصصني أو بعض الشخصيات العامة

برنامج اجمللة التليفزيونية يتضمن فقرات متنوعة من حيث الشكل واملضمون، تربطها وحدة عضوية، 

لب داخلها فقد حتتوى على حديث وحوار وتقرير وغري ذلك ، كما ويشبه اجمللة املطبوعة يف تعدد القوا

 .«العدد»قد يطلق على حلقة الربنامج اسم 
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الفيلم التسجيلي أو الوثائقي برامج يتناول قضايا تراثية أو ثقافية أو دينية أو تارخيية ، وتظهر الربامج 

 .التسجيلية أو الوثائقية يف صورة تعليق مصاحب مبادة فيلمية

امج املسابقات واأللعاب هو برامج يهدف إىل التسلية وإثراء اجلوانب املعرفية والثقافية أو الرتفيهية ، برن

وقد يكون املتسابقون يف شكل فرق منافسه أو بشكل فردي يف الشارع أو قاعة استديو أو عرب اهلاتف 

 .أو غري ذلك

يف شكل نشرة إخبارية أو موجز إخباري أو  الربامج اإلخبارية تتعدد أشكال الربامج اإلخبارية وقد تظهر

 .تغطية إخبارية أو تعليق إخباري أو تقرير إخباري

 

برنامج يقدم يف أوقات دورية ثابتة لعرض مستجدات األخبار بأسلوب وترتيب خيضع  : النشرة اإلخبارية

ع احلدث ، لسياسة املؤسسة، وتضم النشرة كافة أشكال تقدمي اخلرب وتستعني مبراسل فوري من موق

 .وتعرض التقارير اإلخبارية ، وتستضيف خرباء للتعليق

أخبار قصرية ومهمة تذاع خالل الفرتات اليت ختلو من النشرات اإلخبارية ، وتستغرق  : موجز األنباء

 .دقائق قليلة ، ويكتفى فيها بعناوين األخبار وقليل من التفاصيل

ون إىل موقع احلدث هبدف تقدمي تغطية وافية وفورية للحدث انتقال الكامريا أو امليكروف : تغطية إخبارية

 .أثناء وقوعه
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هو تعليق إذاعي يعرب عن رأي سياسي أو اقتصادي أو ثقايف أو غري ذلك هبدف التأثري  : تعليق إخباري

 .على املشاهدين وخلق رأي عام مؤيد هلذا الرأي

 .د يتم من خالل املراسل يف موقع احلدثيعرض كم أكرب من املعلومات عن اخلرب ، وق :تقرير إخباري

القالب الدرامي يشمل األعمال التمثيلية من فيلم تليفزيوين وسينمائي ومسلسل تليفزيوين وإذاعي 

 .ومسرحية تلفزيونية

 VIDEO القالب الغنائي هي األغاين املصورة أي املصحوبة بشريط مصور وتسمى فيديو كليب

CLIP ة أو املسجلة يف استديو إذاعي أو تلفزيوينأو املنقولة من حفالت غنائي. 

 

  

القالب االستعراضي الربامج اليت تضم استعراضات راقصة أو مصحوبة بأداء متثيلي صامت أو أداء 

 . حركى مع موسيقى مصاحبة

القالب املوسيقي يعرض املقطوعات املوسيقية الكالسيكية والرتاثية واحلديثة ، واليت تنقل من احلفالت أو 

 .سجلة يف استديوهات وغري مصحوبة بغناءامل

القالب اإلعالين يقدم مادة إعالنية عن سلعة أو خدمة ، وتنتج هذه املادة عادة من قبل شركات 

 .إعالنية
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فقرات الربط هي فقرة قصرية يظهر فيها املذيع ليقدم معلومات خمتصرة عن الربنامج التايل أو عن الفرتة 

 . أو الفرتة الصباحية هرة اإلذاعية التالية كفرتة الس

تنويهات الربامج هي مادة إعالنية عن برنامج تلفزيوين أو إذاعي مرتقب ، وعادة ما تكون مركزة وقصرية 

 .تنوه عن يوم وموعد إذاعة الربنامج

 خصائص املذيع وعالقته بامليكروفون والكامريا

ي، و من األفضل أن يشارك املذيع هو لشخص الذي يقوم باملرحلة األخرية من العمل اإلخبار 

املذيع يف املراحل السابقة هلذه املرحلة من خالل حترير األخبار أو املشاركة يف ذلك، وهو االجتاه املعروف 

يف القنوات العاملية مبا يسمى احملرر املذيع،، حيث تقع على املذيع مسؤولية كبرية فمهنة املذيع ليست 

واالستعداد النفسي ألي موقف كما أن هناك عدة عوامل وظيفة ولكنها عشق وحب التعلم للمهنة 

 .تقف وراء عالقة املشاهد بالنشرات اإلخبارية أمهها شخصية قارئ النشرة

 

 :مسات وخصائص املذيع

يوجد يف بعض القنوات مراسلون يقرأون النشرة يف األوقات اليت ال يكون لديهم قصص حتتاج إىل تغطية 

رر بنفسه النص الذي سيقوم بقراءته ويطلق عليه املذيع احملرر وهناك قراء إخبارية، وهناك قارئ نشرة حي

 .نشرة يقرأون النشرة فقط

 

إن املذيع الناجح هو الذي يعرف ما يدور من أحداث بدقة، ويكون على دراية بكل مستجدات 
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بل أن  األحداث وخلفياهتا على حد السواء، كما أنه ال يُنَصح بأن يبدأ شخص بالعمل كقارئ نشرة

 .يقوم بعمل أبسط يف البداية حىت يعتاد مناخ العمل اإلعالمي الذي يتسم بالضغط

  

وحيتاج املذيع إىل التدريب على اإللقاء وطول النفس بشكل مكثف وجاد وملدة طويلة، باإلضافة إىل 

قت ضرورة التمتع بصوت إذاعي رزين ومعرب حيث أن قراءة النشرة هتدف لتوصيل رسالة معينة يف و 

 .قصري ويعتمد ذلك على مهارات املذيع بشكل أساسي

 

ألن قراءة األخبار حباجة إىل مهارة وهذه املهارة تكتسب من خالل . فاملذيع ليس قارئ أخبار فقط

قراءهتا باملران والتكرار ولكن عليه أن يتعلم كيفية تقدمي وإعداد خمتلف الربامج من ثقافية وسياسية 

 .مث عليه أن يكون حاضر الذهن دائماً واقتصادية ومنوعات ومن 

 

وعلى املذيع أن يثقف نفسه وأن يتقن وجييد لغات أجنبية جبانب لغته العربية تساعده على النطق السليم 

 .لألمساء األجنبية بشكل صحيح حىت ال ينفر منه املستمعون أو املشاهدون

بفرتة كافية تسمح له بالتدريب على قراءة وجيب أن يهتم املذيع بالوصول إىل األستوديو قبل موعد اهلواء 

النص، كما إنه من املستحسن أن يرتدى مالبس رمسية، ألن ذلك يعطيه مظهرًا يتناسب مع طبيعة 

مضمون النشرة، كما توفر هذه املالبس إمكانية إخفاء الكابالت والبطاريات اخلاصة بامليكروفون بشكل 

األخبار مضمونًا جافًا حيتاج أن يقدم بشكل ظريف أسهل، ولقد أثبتت العديد من الدراسات أن 

ويكون ذلك باالستعانة بقارئ نشرة بشوش يتمتع مبصداقية لدى اجلمهور، باإلضافة إىل استخدام 

 .عنصر الصورة واملعينات البصرية بشكل جذاب
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الكثري من قراء  ومن املهارات اهلامة اليت جيب أن يتمتع هبا املذيع القدرة على االتصال بالعني، حيث أن

النشرة يقرأون األخبار بدون النظر إىل الكامريات مما يؤدى إىل ملل املشاهد و يتم حل هذه املشكلة 

باستخدام جهاز امللقن عن بعد والذي يفيد يف احلفاظ على االتصال بالعني حيث يتم قراءة النص منه 

 .والنظر للكامريا يف الوقت نفسه

 

ارية على األسلوب الغريب والذي يتمثل يف أن لكل نشرة طاقمها اخلاص، وتعتمد بعض القنوات اإلخب

فنشرة السادسة هلا طاقم خمتلف عن نشرة التاسعة على سبيل املثال، باإلضافة إىل وجود ثالث مذيعني 

ار لقراءة النشرة الواحدة األول لقراءة األخبار العامة والثاين لقراءة أخبار الرياضة والثالث لقراءة األخب

االقتصادية، وهناك قنوات تعتمد على اثنني من املذيعني فقط لقراءة األخبار العامة،، وهناك بعض 

 .القنوات اليت تعتمد على القارئ األوحد

مواصفات ومقومات املذيع الواجب توفرها، باختالف جمال  وعموما ميكن القول بأن

دى املذيع التلفزيوين عن املواصفات الواجب اختصاصه، وهناك فرقًا نوعيًا بني املواصفات املطلوبة ل

توافرها لدى املذيع اإلذاعي، كما أّن هناك اختالفاً شاسعاً يف مواصفات كلٍّ من املذيع السياسي واملذيع 

لكن هناك بعض . االقتصادي، وختتلفان عن مواصفات املذيع الرياضي أو الفين على سبيل املثال

، واليت يشرتط وجودها لدى املذيع مهما (التلفزيوين واإلذاعي)اجملالني املواصفات العامة، واملشرتكة يف 

اختلفت الوسيلة اإلعالمية اليت يعمل هبا، وذلك حىّت يضمن جناحه ومتيزه بني الكم الكبري من املذيعني 

 واملذيعات املوجودين حالياً يف الوسط اإلعالمي، وذلك دون احلاجة إىل تدخل الواسطات واملعارف
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فاللغة العربية السليمة من أولويات عمل املذيع، فإن مل يكن متقنًا لقواعد اللغة العربية بشكٍل    

ميتلك املوهبة، واليت قد تصقل مع التدريب . كاٍف، عليه البدء بتطوير مهاراته، وصقلها قدر اإلمكان

يكون شكله مقبواًل لدى اجلمهور، وال تشرتط الوسامة هنا، بل يتعلق . ة، واخلربة العمليةاملكثف، والقراء

حيافظ على مظهره العام دون . األمر باحلضور، والقبول لدى املتلقي سواًء كان مشاهدًا أم مستمعاً 

لص من ميتلك القدرة على التم. حيسن اإللقاء، وصوته جهورياً، وخمارج حروفه واضحة. تكلٍف زائد

املواقف احملرجة على اهلواء مباشرة، ويكون سريع البديهة يف تاليف األخطاء اليت قد حتدث من جهته، أو 

من قبل ضيوف الربنامج، فقد يتفاجئ املذيع بفقدان النص املطلوب، وقد يأتيه اتصاٌل مزعج خالل بث 

املذيغ جاهزاً، ومستعداً ملثل هذه احللقة، وقد يعتذر ضيٌف ما عن احلضور لالستوديو فجأة، وإن مل يكن 

ميتلك ثقافًة واسعة، واطالعًا تامًا على . الظروف الطارئة فسيقع بالفخ، ويُقضى على مستقبله املهين

املستجدات، وإملاماً بكل جوانب املوضوع حىّت يتمكن من إدارة احلوار بشكٍل جيد، وأال سيكون مهزوزاً 

ومتمالكًا ألعصابه مع ضيوفه ويف براجمه إلدارة احلوار بالشكل يكون صبوراً، واسع الصدر، . وصامتاً 

يكون خمتصًا يف جماٍل معني، ويكرس وقته وجهده يف هذا اجملال حىّت يربز امسه فيه، لتكون له . املطلوب

بصمته اخلاصة، فالقوالب اجلاهزة، والتقليد األعمى ملذيعني مشهورين ستقلل شأنه مع الوقت، وإن كانت 

ميتلك اجلرأة، . يكون حمبًا لعمله، ومؤمنًا بنجاحه حىّت يتسىن له اإلبداع فيه. سهلًة للشهرةطريقًة 

والشخصية القوية، وال خيشى املواجهة احلوارية، ويتحلى بأخالقيات الصحافة من مصداقيٍة، وشفافيٍة، 

يكون . بعضهم يطور نفسه، ويتعلم من جتارب غريه، ويستفيد من خرباهتم، ويتفادى أخطاء. ومرونةٍ 

متواضعاً، وتلقائيًا غري متصنٍع، وال يغرت على الناس، ووسط أقرانه الصحفيني مهما ارتفعت مكانته وذاع 

https://www.eskchat.com/article-3678.html
https://www.eskchat.com/article-3678.html
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حيرتم املهنة، ويفي مبتطلباهتا، فيلتزم باملواعيد ويتصف باللباقة، واالبتسامة، وحيرص على بث روح . صيته

 .املرح بني طاقم العمل ككل
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