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  .إمتام هذا البحث يف القيمة اليت كانت عوان لنا

 ساعدان من قريب أو من بعيد  من لك  إىلو كما نتوجه ابلشكر اجلزيل اىل كل أساتذة التخصص ، 
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 هداءاإل

 
 طال هللا يف عمرمها، اللذين ندين هلما بكل االمتنان أىل الوالدين الكرميني إ

 األصدقاء دون استثناء ىل كل افراد العائلة و إ

 العمل. هذا واملساعدة إلمتامىل كل من قدم لنا العون إو 

مران أ الحصن يوفقنا ملا فيه خريان و أالعلي القدير نرجو من هللا ىل كل هؤالء، هندي هذا العمل و إ

 .ن شاء هللاإاستقامة هنجنا و 
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Resumé : 

 Notre étude a analysée l’impact de la nouvelle technologies de 

l’information sur les services de l’information dans les medias. 

 Méthodologiquement, on a utilisé l’étude de cas, et on a choisi la station de 

télévision régionale de Constantine comme échantillon pour notre étude. 

 Comme résultats on a constaté que la station de Constantine utilise quelques 

nouvelles technologies de l’information, et elle essaye d’attendre ses objectifs 

par renouveler son équipement technologique.  

 

 



 امللخص:
تتناول هذه املذكرة موضوع أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على العمل اإلخباري وهي عبارة عن دراسة 

واعتمدت منهج أفراد  09ى عينة قصدية تتكون من حالة أجريت ابحملطة اجلهوية للتلفزيون اجلزائري بقسنطينة، عل
دراسة احلالة ابعتبارها دراسة وصفية حيث يساعد هذا املنهج يف مثل هذا النوع من الدراسات على دمج أكرب عدد 

 )حمطة قسنطينة اجلهوية(.ممكن من املعلومات والبياانت من احلالة املراد دراستها 
خباري سواء حلديثة على العمل اإلوسعت الدراسة إىل التعرف على األثر الذي حتدثه تكنولوجيا االتصال ا

، وكذا التعرف على أهم التغريات اليت أحدثتها الوسائل التكنولوجية املستحدثة يف من انحية الشكل أو املضمون
عليها وتوظيفها واستخدامها من قبل العاملني يف احملطة وانعكاس كل ذلك على سري العمل، احملطة ومدى االعتماد 
 هو أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على العمل إخباري؟ ن التساؤل التايل: ماوقد انطلقت الدراسة م

 وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:
يرتكز عمل احملطة اجلهوية على صياغة مادة إعالمية إخبارية متميزة والعمل على حتقيق السبق اإلخباري 

 ديثة.ية املباشرة وذلك ابالعتماد على بعض الوسائل التكنولوجية احلواملتابعات اإلخبارية املتواصلة للمواد اإلعالم
تعمل احملطة على حتقيق أهدافها من أجل االستمرار والبقاء من خالل اقتناءهم للمعدات التقنية احلديثة 

 لتكنولوجيا االتصال اليت توافق املعايري الدولية.
 ولوجية احلديثة.رغم تزويد احملطة ببعض الوسائل التكنملية مستوى العمل اإلخباري مل يرقى إىل االحرتافية العا

يواجه اإلعالمي صعوابت كثرية أثناء استخدامه لتكنولوجيا االتصال احلديثة نتيجة لعدم معرفته بكيفية 
 توظيف وسائل هذه التكنولوجيا يف عمله، وهذا ينعكس سلبا على استخدام تكنولوجيا االتصال يف العمل اإلخباري.

ابلرغم من التحول إىل األنظمة الرقمية إالّ أّن احملطة ال زالت تعتمد يف عملها على األنظمة التماثلية بكامل 
جتهيزاهتا فالتكنولوجيا املستخدمة هي تكنولوجيا بسيطة مقارنة مع التكنولوجيا العاملية اليت يتم االعتماد عليها 

 وتوظيفها يف احملطات العاملية.
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 مقدمة:
التقدم والتطور التكنولوجي الذي يشهده العامل يف جمال االتصاالت احلديثة والديناميكية اليت عرفها يف ظل  

عتاا  األمثل مبجال االتصاالت وتقنياته احلديثة واالالقطاع التكنولوجي يف السنوات األخرية، وخاصة تلك املتعلقة 
ات الرفع من مستوى أ اء املؤسسات، وابلنظر إىل هذه التطور من أجل  حنو استعااهلا وتوظيفها يف مجيع األنشطة

شكل على املؤسسات اإلعالمية، فتطور وسائل االتصال ب كان من الطبيعي أن تنعكس  احلاصلة يف جمال االتصاالت
ة على دد ري الفت للنظر سبب "ثورة تكنولوجيا االتصال احلديثة" وتصاعدت أتثرياهتا، مما جعل العامل يبدو قرية صغ

يا احلديثة إىل جتاوز املسافة املطلوبة لعالية االتصال، فأصبحت التكنولوج" فدفعت ابألفرا  تعبري "مارشال ماكلوهان
من ضرورايت العصر خاصة ابملقارنة مع  ورها الفعال يف شىت لالتصال بكامل وسائلها وتقنياهتا ضرورة ملحة 

امليا ين، وكلاا زا ت داجة اإلنسان واملؤسسات هلذه التكنولوجيا كلاا زا ت استاراريتها واستحداثها وصوال إىل 
تتسم  افهذه التحوالت والتطورات أثبتت ضرورة إ خال التكنولوجيا الرقاية إىل املؤسسة اإلعالمية كوهنتطويرها، 

ذلك بابلسرعة واآلنية، ومن جهة أخرى فهي مل تلغي الوسائل التقنية التقليدية بل سامهت يف تطويرها مواكبة 
 التكنولوجيا احلديثة لالتصال.

فتكنولوجيا االتصال احلديثة أصبحت تشكل إددى الدعائم األساسية يف العال اإلعالمي للعديد من  
 االتصال احلديثة أمر البد منه، من أجل احلصول على املعلومة وحتسني تكنولوجيااملؤسسات اإلعالمية، ألن امتالك 

ث أن استخدام كفاءات ومهارات عالية، ديتطلب تالعالية االتصالية ابإلضافة إىل إنتاج ما ة إعالمية ذات جو ة 
مام وسرعة التطورات التكنولوجية وضع املؤسسات اإلعالمية أ الواسع الذي تشهده احملطات التلفزيونية االنطالق

، وخاصة يف ظل التنافس الشديد بني احملطات من أجل استخدام التكنولوجيا احلاسب اآليل، والتكنولوجيا مر الواقعاأل
ى النص لالسلكية والالسلكية، واإللكرتونيات الدقيقة والوسائط املتعد ة من األشكال اجلديدة أبسلوب يعتاد ع

 والصورة والصوت واملؤثرات ودفظها وبثها ابستعاال أددث التقنيات االتصالية احلديثة.
املزااي اجلديدة  ومعيف دني أن معظم املؤسسات اإلعالمية تعتاد على التدفق املعلومايت ابلدرجة األوىل،  

ها يف عالها اإلعالمي اجتهت حنو توظيف اليت توفرها تكنولوجيا االتصال احلديثة جند أن معظم احملطات التلفزيونية
تطبيقات فتعتاد األخبار التلفزيونية يف جماهلا اإلعالمي على تقنيات و اإلخباري من أجل التحسني يف مستوى األ اء، 

لق تفاعلية لدى خإخبارية متنوعة مما أكسبها التزامن مع احلدث وقت وقوعه وتغري أساليب حترير الربامج اإلخبارية، 
منافسة يف تقدمي األخبار وعلى غرار مجيع الدول واحملطات التلفزيونية العاملية تسعى ور مما أ ى إىل ظهور اجلاه

يف جمال  للتلفزيون اجلزائري وحمطاهتا اجلهوية من تطوير مستوى تقنياهتاالدولة اجلزائرية من خالل املؤسسة العاومية 
 التكنولوجيا احلديثة لالتصال.العال اإلخباري وإنتاجها، مواكبة بذلك 

أتيت هذه الدراسة لتكشف األثر الذي حتدثه تكنولوجيا االتصال احلديثة على العال اإلخباري  ومن هنا
 :ولاجلزائري بقسنطينة، ديث قانا بتقسيم الدراسة إىل أربعة فص وهي  راسة دالة ابحملطة اجلهوية للتلفزيون



 مقدمة 
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اإلشكالية وتساؤالت الدراسة وأسباب اختيار موضوع لدراسة ويتضان لخاص ابإلطار املنهجي  الفصل األول:
افة إىل الدراسة، إضالدراسة وحتديد مصطلحات الدراسة، واملنهج املتبع وجمتاع وعينة  الدراسة وأهداف وأمهية

 الدراسات السابقة.
إلعالمية الذي يف املؤسسة ا ن تكنولوجيا االتصال احلديثةويضم فصلني: الفصل األول حتت عنوا اإلطار النظري

 ية املؤسسة اإلعالمية.تصال احلديثة، واملبحث الثاين ماهيعرض يف املبحث األول تكنولوجيا اال
والفصل الثاين حتت عنوان: العال اإلخباري يف ظل تكنولوجيا االتصال احلديثة، والذي يعرض هو كذلك مبحثني، 

 ثر تكنولوجيا االتصال احلديثة و ورها يف العال اإلخباري.األول خاص ابلعال اإلخباري والثاين يعاجل أ
وأخريا واإلطار التطبيقي الذي سعينا من خالله جلاع كافة البياانت اخلاصة بتكنولوجيا االتصال احلديثة يف احملطة 

تهاء خبامتة ناجلهوية للتلفزيون اجلزائري بقسنطينة، وحتليل ومناقشة تساؤالت الدراسة وصوال إىل نتائج الدراسة وا
 الدراسة كحوصلة عامة ملا مت تقدميه.

  ويف األخري حناد هللا تعاىل ونسأله التوفيق إلجناز هذا العال.  
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 اإلشكالية:
تعد تكنولوجيا االتصال من أهم العوامل والعناصر اليت شكلت التقدم الذي تشهده حياة االنسان، حيث  

يف اجملتمع  ، حيث يلعب هذا األخري دور فعالأمههاهم يف التأثري على مجيع اجملاالت، ويعترب اجملال اإلعالمي تسا
مي التكنولوجية وما محلته من تغريات خصوصا يف اجملال اإلعال من خالل املؤسسات اإلعالمية اليت وضعتها الثورة

أمام حتدايت جديدة أاتحت هلا فرصا مل يسبق هلا مثيل سواء على مستوى غزارة املعلومات أو يف سرعتها وسرعة 
 نقلها واستخدامها.

املؤسسات  قبل زادت احلاجة إليها من قدف االتصالونظرا لعمق هذا التطور احلاصل يف جمال تكنولوجيا  
زين ختتتسابق يف توظيف التكنولوجيا اجلديدة يف عملها اإلخباري من خالل مجع و اإلعالمية فأصبحت هذه األخرية 

، ويعترب األنيةو ونقل كم هائل من املعلومات والبياانت والوسائل اإلعالمية على نطاق واسع وبدرجة فائقة من الدقة 
سائط اليت أاتحت العديد من الوسائل والو جمال االتصاالت أكثر اجملاالت اليت أتثرت ابلتكنولوجيا اجلديدة حيث 

 ألغت مجيع احلدود اجلغرافية، وسهلت مهمة احلصول على املعلومات لتوظيفها يف العمل اإلخباري.
دخال اإلخباري )النشرات اإلخبارية(، وإ أدى إىل تنوع وتعزيز مضمون العملفتطور تكنولوجيا االتصال  

احلاسوب يف نظم صناعة اخلرب بدءا من احلصول على املعلومات مرورا ابلتحرير ووصوال إىل تسخري كل اإلمكانيات 
ا على اإلخباري وانتهاء مبراحل العرض على املتلقي مبا حيفظ ميزة الوسيلة ووزهنلتقدمي أفضل إخراج للعمل  املتوفرة

إلعالمية وتتمثل أقوى أتثريات التكنولوجيا احلديثة يف أهنا استطاعت دمج وسائل اإلعالم مع  تكنولوجيا الساحة ا
وسيلة إعالمية ك  املؤسسة اإلعالمية والتلفزيون االتصال احلديثة والذي أحدث بدوره حتوالت هيكلية يف جهاز عمل

 برامج احلدث ارية ابلشرح والتفسري ويقوم على تقدميإخبارية فهو يضم جمموع النشرات اإلخبارية والتحليالت اإلخب
 واملناقشة.
 ننتظر البث على أهنا خدمة مقدمة للمتلقي، حيثفإعداد وتقدمي عمل إخباري جزء أساسي من رسالة  

ختاطب النشرات اإلخبارية التلفزيونية مجهورا ينتظر جمموعة من األخبار واملعلومات املختلفة املتوازنة والشاملة والبد 
ة ة احلقيقة الكاملة واملصداقية التامة، وكلما زادت جودة ومصداقيتياطدم حيمل يف أن يكون هذا العمل اإلخباري املق

ات قدرة الوسيلة اإلعالمية )التلفزيون( على زايدة نسبة اجلمهور املتعرض للنشر التقارير والنشرات اإلخبارية ازدادت 
 والربامج اإلخبارية.

تصال اإلعالمية املستفيدة من التطور التكنولوجي أين أصبحت تكنولوجيا االفالتلفزيون يعترب من الوسائل  
ل على البديل التقليدي ويقبن نطاق عمله إحدى الدعام األساسية له، ولقد أتثر هبا أتثرا جعله خيرج ماحلديثة 

 مستوى أداء عمله اإلخباري.لتحسني 
وتكنولوجيا االتصال احلديثة عموما أصبح هلا أتثري قوي وواضح على مجيع األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة اإلعالمية  

داخل املؤسسة  لوجياتكما أضافت هذه التكنولوجيا حتدايت أخرى متثلت يف االنتشار الواسع الستخدام التكنو 
وما أحدثته من أثر على نشاطها وعلى سري أدائها اإلعالمي، فهي تعترب قوة يرتكز عليها التلفزيون فأصبحت اليوم 
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مقياس جلودة العمل اإلعالمي، وذلك لقدرهتا على مزج وسائل اإلعالم يف شكل جديد من خالل خدمات جديدة 
طاهتا اجلهوية، العمومية اجلزائرية وجبميع حم تخداماهتا واملؤسسة اإلعالميةأاتحتها التكنولوجيا اجلديدة مبختلف اس

إطار املنافسة على البقاء وإثبات حضورها تسعى جاهدة للتطوير والتحسني من أدائها من خالل مواكبة التطور  ويف
التكنولوجي واستغالل مجيع تكنولوجيات االتصال احلديثة لتجعل هذا األداء يتماشى مع الوسائط املتعددة ولكي 

احملطات  ات احلاصلة، ووفقا ملا هو سائد يف خمتلفكمحاولة ملواكبة التطور ختلق لنفسها فضاء إعالميا تفاعليا  
ميز التلفزيونية املتقدمة واليت تستخدم خمتلف التقنيات اليت توفرها التكنولوجيا، والعمل أبجهزة متطورة حتقق هلا الت

اهدا جيف العمل واإلنتاج اإلخباري، فلقد ابت واقع احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة كغريه من احملطات يسعى 
املهين والتقين واستغالل  اءداألللسري وفق متطلبات التقنية احلديثة وتوظيفها على مستوى العمل اإلخباري، لتحسني 

واستخدام التقنيات اجلديدة اليت وفرهتا تكنولوجيا املعلومات واالتصال لصناعة املادة اإلخبارية وإرساهلا من وإىل 
 احملطة املركزية للتلفزيون.

ثه تكنولوجيا االتصال احلديثة على مستوى املؤسسات اإلعالمية جاءت دراستنا ق األثر الذي حتدومن منطل
 هذه لتطرح اإلشكالية التالية:

 ما هو أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على العمل اإلخباري؟ -
 وهذا يؤدي بنا إىل طرح العديد من التساؤالت:

 شهدها العام حاليا يف جمال العمل اإلخباري؟ما هي أهم التطورات التكنولوجية اليت ي -
 ما هي التكنولوجيات املستخدمة يف إنتاج العمل اإلخباري؟ -
 كيف يتم العمل اإلخباري ابحملطة؟  -
 ما هي املراحل اليت مير هبا العمل اإلخباري ابحملطة؟ -
 هل سامهت تكنولوجيا االتصال احلديثة يف ترقية العمل اإلخباري ابحملطة؟ -
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 أسباب اختيار املوضوع:
 لقد وقع اختياران للموضوع للعديد من األسباب نوجزها فيما يلي: 

مع وهو أثر اجملتمتاشي املوضوع مع طبيعة التخصص حيث يعاجل أهم جمال من اجملاالت ذات الفعالية يف  -
 التكنولوجيا احلديثة لالتصال على العمل اإلخباري.

إىل جمال اإلعالم من أحد أبوابه الواسعة واملتمثل يف العمل اإلخباري من خالل احملطات الرغبة يف الدخول  -
 التلفزيونية.

الرغبة والفضول يف التعرف على طرق نقل األخبار للجمهور وصناعة املادة اإلخبارية من خالل االستخدامات  -
 املتعددة لتكنولوجيا االتصال.

 تكنولوجيا االتصال احلديثة على مستوى أداء املؤسسة اإلعالمية.التعرف على األثر الذي ترتكه  -
أمهية املوضوع من الناحية العلمية ألنه يعاجل أحد املواضيع املطروحة على الساحة اإلعالمية وهو أثر التكنولوجيات  -

 املستخدمة يف العمل اإلخباري.
 يف التلفزيون. توى العمل اإلخباريظيفها على مسالتطور املتسارع لتكنولوجيا االتصال يوم عن يوم وكيفية تو  -
 التطلع ملعرفة آخر املستجدات التكنولوجية داخل املؤسسات اإلعالمية. -
 املكتبة اجلامعية ببحث علمي جديد، مبا أن املوضوع خيدم حبوث اإلعالم واالتصال. حماولة إثراء -

 أهداف املوضوع:
راسة أثر تكنولوجيا االتصال على العمل اإلخباري حيث من خالل هذه الدراسة واليت جاءت بغرض د 

 فيما يلي:نوردها نسعى من خالهلا لتحقيق جمموعة من األهداف 
 التعرف على مدى استخدام احملطة للتقنيات التكنولوجية احلديثة يف عملها اإلخباري وتغطياهتا امليدانية. -
 ا.التكنولوجيات احلديثة واملؤهالت اليت متكنهم من استخدامهمعرفة مدى قدرة موظفي احملطة على التأقلم مع  -
 ظل اجلهوية للتلفزيون بصفة عامة وعلى العمل اإلخباري بصفة خاصة يف معرفة التغريات اليت طرأت على احملطة -

 تكنولوجيا االتصال.
ا على إثبات احملطة وقدرهت نبني مدى أمهية استعمال تكنولوجيا االتصال يف العمل اإلخباري ورفع مردودية أداء -

 وجودها واملنافسة اليت ختلقها على املستوى احمللي.
كيف تؤثر تكنولوجيا االتصال على العمل اإلخباري وعن كيفية سري العمل اإلخباري داخل املؤسسة نبني   -

 اإلعالمية.
  العمل اإلخباري.يتم توظيفها يفحماولة إبراز املفاهيم التكنولوجية ومعظم الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت  -
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 أمهية الدراسة:
وهلا بكافة جوانب الصناعة املستمر ومشتتميز التكنولوجيا االتصالية احلديثة بتعاقبها السريع وجتددها وتطورها  

 لي:ياإلعالمية، ولذلك تقتين املؤسسات اإلعالمية املعدات التقنية احلديثة ألمهيتها وميكن حصر أمهية البحث فيما 
التعرف على كافة األمناط السلوكية واملمارسات وطرق العمل اليت يلتزم هبا الصحفيون والعاملون ابملؤسسة الصحفية  -

 يف تعاملهم مع التكنولوجيا اجلديدة.
ملعلومات اإللكرتونية امدى أتثري تكنولوجيا االتصال احلديثة ابملؤسسة واملساعدة اليت وفرهتا هلم من خالل مصادر  -

 تتمثل يف اإلنرتنيت، وكذا الصحافة اإللكرتونية وما مييزها من تقليص يف حجم الوقت.واليت 
الدخول إىل عصر املعلومات ومواكبة تطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تطور املؤسسات اإلعالمية من أجل  -

 األخبار. التكنولوجيا الرقمية يف العمل اإلخباري لتقدمي احلديثة ابستخدام وسائل االتصال احلديثة وخاصة وسائل
 والتعرف على الواقع التكنولوجي اإلعالمي املعاصر وخاصة الرقمي يف العمل اإلخباري. االطالع -
 اختيار التلفزيون ابعتباره وسيلة إعالمية هلا عدة وظائف )صوت، صورة، نص( وأتثريه على العملية اإلخبارية. -

 صطلحات:حتديد امل
يبدأ أوال بتحديد إطاره النظري من خالل مراجعة القواميس واملعاجم واملوسوعات  إن حتديد املصطلح 

العلمية، حيث يقوم الباحث إبعطاء التعريف العلمي الشائع لدى الباحثني هلذا املصطلح، مث حتديد معناه اإلجرائي 
 .(1)املستخدم يف هذا البحث

 حتديدها يف دراستنا هي كاآليت:واملصطلحات اليت مت 
 تكنولوجيا:

 Technologie، يعد لفظ تكنولوجيا يف الكلمة اليواننية (2)هي التقنية، أصول خمتصة بفن أو مبهنة أو حبرفة لغة:
" تعين علم + دراسة، وعلى Ligos" أو "Logis، وكلمة "" ويعين تقنية أو فنTeckenوهي مشتقة من كلمتني "

، وهي تعين "علم الوسيلة" والذي هبا يستطيع اإلنسان أن (3)التكنولوجيا إىل الدراسة الرشيدة هذا األساس تشري
 .(4)يبلغ مراده

 .(5)ورد يف قاموس املورد مفهوم التكنولوجيا على أهنا العلم التطبيقي وطريقة فنية لتحقيق غرض علمي اصطالحا:
 .(6)ليا عن طريق الدراسة العلميةالتكنولوجيا هي فن استغالل احلرف واملهن استغالال عق

                                                           
 . 84، ص2003، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال .أمحد ،بن مرسلي (1)
 .203، ص2006، لبنان: مكتبة لبنان، 1، طمعجم العربية الكالسيكية واملعاصرة .يوسف، حممد رضا (2)
 .18، ص1992، اجلزائر، دار املطبوعات اجلامعية، عقود نقل التكنولوجيا يف جمال التبادل الدويل .بومجعة سعدي، نصرية (3)
لقاهرة: املكتب اجلامعي ا ، دراسة تطبيقية ميدانية،استخدام تكنولوجيا االتصال يف اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين .مد عبد الوهابعبد الباسط، حم (4)

 .82، ص2005احلديث، 
 .954؛ صقاموس املوردالبعلبكي، منري.  (5)
 .696، ص2003، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 5 ، اجمللداملوسوعة اإلعالميةمنري حجاب، حممد.  (6)
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من النظم والقواعد التطبيقية وأساليب العمل اليت تستقر لتطبيق املعطيات املستخدمة للبحوث هي جمموعة 
والدراسات مبتكرة يف جمال اإلنتاج واخلدمات كوهنا التطبيق املنظم للمعرفة واخلربات املكتبية واليت متثل جمموعة 

مركب قوامه املعدات  حياته العلمية وابلتايل فهي الفنية اليت يستخدمها اإلنسان يف خمتلف نواحيالرسائل واألساليب 
  .(1)واملعرفة اإلنسانية

 التعريف اإلجرائي:
اليت حيتاجها املتطورة واملتجددة يوم بعد يوم، و  التكنولوجيا هي جمموعة املعارف العلمية والتقنيات احلديثة 

 ه والتطوير من أعماله والتحسني من مستواه أثناء توظيف هذه التقنيات.اإلنسان لتلبية حاجيات
 تكنولوجيا االتصال:

تلك الوسائل واألدوات اليت ظهرت إىل الوجود وعلى حياة اجملتمعات اإلنسانية نتيجة التطورات احلاصلة  
يف ميدان االتصال وهذا نتيجة زايدة حاجيات اإلنسان ومتطلباته اليومية، فنحن نعيش كل دقيقة وكل اثنية مبتكرات 

 .(2)ضلحبثا عن اجلديد واألفمية واالتصالية وهذا جديدة يف جل امليادين، ونركز هنا على ميدان االتصال اإلعال
تعريف آخر: هي كل ما يرتتب على االندماج بني تكنولوجيا احلاسب اإللكرتوين والتكنولوجيا السلكية والالسلكية 
واإللكرتونيات الدقيقة والوسائط املتعددة من أشكال جديدة لتكنولوجيا ذات قدرات فائقة على إنتاج املعلومات 
ومجعها وختزينها ومعاجلتها ونشرها، واسرتجاعها أبسلوب غري مسبوق يعتمد على جمموعة من مؤمترات االتصال 

 .(3)التفاعلي اجلماهريي والشخصي معا
يب قطاعات املعلوماتية مبا فيها صناعة احلواس ةأهنا قائمة النشاطات الشاملة لثالث 1998ويعرفها االحتاد األوريب سنة 

 .(4)وبرجميات االتصاالت عن بعد الشاملة لشبكات )األنرتنيت أساسا( واإللكرتونيك
 التعريف اإلجرائي لتكنولوجيا االتصال:

هي جمموعة األدوات والوسائل واآلليات املزودة أبحدث التقنيات والربجميات والوسائط املتعددة السلكية  
لالسلكية اليت تسمح بتبادل املعلومات واألفكار والبياانت وإمكانية اسرتجاعها يف أي وقت ويف أي مكان وعملت وا

على اخرتاق احلدود القومية، وهذه اإلمكانيات اليت وفرهتا التكنولوجيا يتم استخدامها بشكل يومي وتوظيفها يف 
 خمتلف األعمال اليت يقوم هبا الفرد داخل اجملتمع.

 مل اإلخباري:الع
 .(5)األخبار: يف اللغة األنباء، مفردها خرب وهو النبأ -

                                                           
 .15-14، ص2005، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1، طالصحافة اإللكرتونية يف الوطن العريبالفيصل، عبد األمري.  (1)

 .87، ص2006، عمان: دراسات املشرق العريب، املعجم اإلعالميالفار، حممد مجال.  (2)
 .9، ص2009أفريل  6-7، جامعة البحرين، املؤمتر الدويل لإلعالم اجلديد = تكنولوجيا جديدةالنجار، حسن رضا.  (3)
، 2010، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ط، األفاق، االتاالستعماالتصال= املفهوم، التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم و دليو، فضيل.  (4)
 .28ص

 .223، ص2001، القاهرة: العربية للنشر، قاموس املصطلحات اإلعالميةعزت، حممد فريد.  (5)
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التعليقات النشرات واملوجزات و األخبار: يقصد هبا الربامج اليت تقدم هبا األخبار وشرحها وتفسريها وتشمل  -
 واجملالت اإلخبارية وما إىل ذلك من أي مادة مذاعة.

لإلشارة إىل الشكل الفين الذي يشغل مساحة زمنية حمددة وهلا أيضا هي ما ينشر يف اإلذاعة وتستخدم  
أمساء اثبتة وتقدم يف مواعيد املواد الفنية أو الثقافية أو العلمية... ويستخدم يف ذلك كل أو بعض الفنون اإلذاعية 

 .(1)من سرد وتعقيب وحوار وندوات ومقابالت
 ولية واحمللية اليت يتم تناوهلا يف وسائل اإلعالم.هو مجيع األحداث واملستجدات على الساحة الد إجرائيا:

نشرات األخبار مع  ، وهو حترير وإعداد(2)العمل اإلخباري: هو شكل من أشكال اإلنتاج اإلخباري التلفزيوين
 .(3)إمكانية إضافة خرب أو حذف بعضها أثناء قراءة املذيع للخرب

ق ما من مصادر خمتلفة وصياغتها والقيام بتحريرها ومراجعتها وفإجرائيا: هو عملية مجع املعلومات واألخبار اآلتية 
 يتالءم وسياسة املؤسسة اإلعالمية وإذاعتها عن طريق النشرات اإلخبارية من قبل الصحفي أو املذيع مقدم النشرة.

  الدراسة السابقة:
 هي دراسة مسحية يفوهي حتت عنوان أثر تكنولوجيات االتصال على اإلذاعة ومجهورها و الدراسة األوىل: 

 لدى الشباب. تعاواإلشبااالستخدامات 
 الدراسة من إجناز "تسعديت قدوار" مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت يف علوم اإلعالم واالتصال للسنة اجلامعية

2010/2011. 
حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى تعرض الشباب اجلزائري لإلذاعة وخاصة مع العدد اهلائل من 
التكنولوجيات االتصالية اليت جيوز عليها الشباب ويستخدمها وهذا من خالل حماولة الوصول إىل نتائج مبنية على 

تخداما من طرف الشباب، حيث أسس علمية، كذلك التعرف على الوسائل اإلعالمية واالتصالية األكثر اس
حليلية ذلك عليه كثريا يف البحوث الكشفية والوصفية والت االعتماداعتمدت الدراسة على املنهج املسحي والذي يتم 

ملسح قت احلاضر، كما أن منهج اأنه عبارة عن دراسة عامة لظاهرة موجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني ويف الو 
 اليت تبحث يف اجتاهات اجلمهور وخصائصه وكذا احتياجاته يف حبوث اإلعالم.يعترب من أفضل املناهج 

وقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج أمهها: أن التأثري الواضح الستخدام التكنولوجيات احلديثة على مجهور 
 تكن موجودة مل يدة، وتغري العادات االجتماعية وظهور عادات جداإلذاعة من فئة الشباب يف تناقص شدة االستماع

ا ة ومتنوعة، كما قدمت التكنولوجيمن قبل، إذ أصبح االستماع يف كل وقت ويف كل مكان وعلى حمامل متعدد
ات ياحلديثة لإلعالم واالتصال وسائل عديدة للجمهور من أجل التواصل مع املراسل، مما أاتح للمستمع إمكان

ية وحمصورة مل تسبق معرفتها لكنها ابلنسبة لعينة الدراسة تبقى متدن عديدة للمشاركة والتفاعل واحلوار أبشكال وأزمنة

                                                           
 .371، ص1989، القاهرة: دار الشروق، معجم املصطلحات اإلعالميةشليب، كرم.  (1)
 .47، ص2005، القاهرة: دار األمني للطباعة، 1، طصناعة األخبار يف عصر املعلومات )دليل إنتاج النشرات التلفزيونية(خالد، جمد الدين حممد.  (2)
 . 81-80، ص2005، القاهرة: كلية اإلعالم، األخبار اإلذاعية والتلفزيونيةالشريف، سامي. . السيد، سعيد (3)
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القتصادية إىل الظروف ا همرديف تقنية اهلاتف، كذلك توصلت الدراسة إىل أن حمدودية تفاعل الشباب واإلذاعة 
للشباب، فليس ابإلمكان العديد من أفراد العينة التواصل مع القائم ابالتصال بواسطة اهلاتف أو عرب األنرتنيت لبقاء 

غالل مقارنة ابإلمكانيات املادية هلذه الشرحية أضف إىل ذلك عدم استوالتجهيزات احلاسوبية مرتفعة  االشرتاكأسعار 
هم الرقمية التفاعلية داخل املوقع اإلذاعي، رغم أن التفاعلية اإلذاعية تعترب وسيط مسائط املتعددة اإلذاعة األمثل للو 

املتلقي يف العمل اإلذاعي وتساهم يف حترر اإلذاعة من شكلها التقليدي ما يضعها يف  يف عملية تفعيل واشراك
 إلعالمية.مركزهم ملواجهة املنافسة الشرسة اليت تواجهها من خمتلف الوسائل ا

وتوصلت الدراسة أيضا إىل أن الفردانية هو اجتاه عام يسود حاليا يف استهالك املضامني اإلعالمية واستخدام خمتلف 
التقنيات االتصالية وحفزته احملامل االتصالية اليت تشجع أشكاال من التلقي أكثر فردية أو ما يطلق عليه الباحثون 

نية يف لشباب هي مرحلة عصرية مير هبا الفرد حيتاج خالهلا إىل استقاللية وفردامصطلح فردية التلقي: كما أن فرتة ا
بناء ذاته وشخصيته، كما أظهرت الدراسة أن الشباب يتمثلون اإلذاعة كوسيلة للحصول على املعلومات وتعلم أشياء 

ل حيزا هاما واالتصال حيتجديدة واكتشاف العامل، كما كشفت الدراسة أن استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم 
يف النشاطات اليومية للشباب، فهم عادة أول من يتبىن التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وأسرع تقبال للجديد 

 .(1)وأكثر أتثرا وأتثريا من اآلخرين وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات األخرى
 الدراسة الثانية:

هوية احلديثة يف املؤسسة اإلعالمية اجلزائرية" مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اجل حتت عنوان "تكنولوجيا االتصال 
 .-منوذجا  –من وجهة نظر اإلعالميني  –لوالية ورقلة 

 لسنة -ورقلة  –الدراسة من إعداد: "خليل سوسن" و"خوالدية حورية": مذكرة جامعة قاصدي مرابح 
2014/2015. 

واستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة اإلعالمية اجلزائرية،  حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع
أثر تكنولوجيا االتصال على أداء وسري املؤسسة اإلعالمية اجلزائرية، وكذلك معرفة املستوى الذي بلغه انتشار 

تصال يف رفع يا االتكنولوجيا االتصال يف احلقل اإلعالمي اجلزائري، كما هتدف الدراسة إىل إبراز أمهية تكنولوج
 املؤسسات اإلعالمية واليت تعرف تطورات معتربة.
ر هبا ني إىل أن مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اجلهوية بورقلة تتوفتوأشارت النتائج املتوصل إليها من خالل الباحث

التلفزيون اجلهوية اإلذاعة و إىل حد ما، وأن تكنولوجيا االتصال احلديثة املتواجدة لكل من تكنولوجيا االتصال احلديثة 
 تتناسب، واملقاييس العاملية املتفق عليها دوليا.

كذلك توصلت الدراسة إىل أن جمال استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف العمل اإلعالمي ابملؤسسة اإلذاعة 
زي، وجهل اإلعالميني تلفوالتلفزيون بورقلة ضيق، مبعىن عدم استغالهلا بشكل أوسع سواء يف اإلنتاج اإلذاعي أو ال

                                                           
 كرةمذ -الشبابدراسة مسحية يف االستخدامات واالشباعات لدى -، اإلذاعة ومجهورهاأثر تكنولوجيا االتصال على قدوار، تسعديت.  (1)

 .2010، قسم اإلعالم واالتصال، 3ماجستري، جامعة اجلزائر 
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ابملؤسسة لبعض التقنيات تكنولوجيا االتصال احلديثة ونقص خربة اإلعالميني يف جمال استخدام تكنولوجيا االتصال 
ل ابملؤسسة مما ضعف شبكة األنرتنيت وتغطية اهلاتف النقا نيتالباحثاحلديثة، كذلك وكنتيجة أخرية توصلت إليها 

 .(1)يؤدي إىل صعوبة االتصال
 الدراسة الثالثة:

حتمل الدراسة الثالثة عنوان: "تكنولوجيا االتصال وعالقتها أبداء املؤسسات اإلعالمية مؤسسة اإلذاعة  
   .-منوذجا– والتلفزيون األردنية

عبد هللا العالوين" رسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف  لبىنالدراسة من إعداد "
 .2009 اإلعالم، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا،

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تكنولوجيا االتصال وعالقتها أبداء املؤسسات اإلعالمية، ودراسة الفروق بني 
نة الدراسة حول استخدام تكنولوجيا االتصال وأداء مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية متوسطات تقديرات أفراد عي

الوظيفي، وكذلك قياس  املسمىر واملؤهل العلمي واخلربة و وفقا للخصائص الدميغرافية املتمثلة ابلنوع االجتماعي والعم
، التنظيم، األردنية، متمثال مبجاالت )التخطيطفزيون أثر تكنولوجيا االتصال على أنشطة وأداء مؤسسة اإلذاعة والتل

 املتابعة، التقومي واختاذ القرارات، املوارد البشرية واإلنتاجية وكفاءة األداء(.
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي والذي يستهدف دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة الظاهرة وخلصت 

 نتائج نوجزها فيما يلي:الباحثة يف دراستها إىل جمموعة من ال
أظهرت الدراسة التأثري اإلجيايب الستخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات مما يؤدي إىل زايدة املقدرة التنافسية  -

للمؤسسات اإلعالمية األردنية على املستوى احمللي واإلقليمي، كذلك املؤسسة اإلعالمية األردنية هتتم برفع جودة 
عمل املؤسسة مع الرتكيز على دقة أعماهلا وسرعة إجنازها يف الوقت احملدد مع الرتكيز على أعماهلا وتسهيل أداء 

 الكشف على مواطن القوة والضعف يف أداء املؤسسة اإلعالمية.
ويتضح من خالل الدراسة أن استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات قد ساهم يف تطوير جماالت أداء املؤسسة، 

ما قدمته الدراسة أكدت نتائجها على وجود أثر الستخدام تكنولوجيا امج اإلعالمية، وعلى ضوء وجمال ختطيط الرب 
 االتصال يف أداء مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية.

 الدراسة الرابعة:
اسة تطبيقية على للراديو وهي در  وهي حتت عنوان دور تكنولوجيا االتصال يف تطوير إنتاج الربامج اإلخبارية 

د عبده يف من إجناز آسيا إبراهيم أمحلنيل درجة الدكتوراه يف الراديو والتلفزيون ذاعة السودانية وهي حبث مقدم اإل
 جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 2014-2011 فرتة

                                                           
قلة من وجهة نظر ، مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون لوالية ور تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة اإلعالمية اجلزائريةخوالدية، فوزية.  .خليل، سوسن (1)

 .2015اإلعالميني، مذكرة ماسرت، جامعة قاصدي مرابح، قسم اإلعالم واالتصال، 
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إلخبارية تطوير إنتاج الربامج اومتثلت أهداف الدراسة يف التعرف على دور التكنولوجيا ومدى استخدامها يف 
والوقوف على استخدام التقنية الرقمية احلديثة يف اإلستوديوهات اإلذاعية السودانية حيث استخدمت الباحثة 

ة والوصفي لتجري دراستها التطبيقية على جمتمع البحث، وهو الربامج اإلخبارية يف إذاعة مجهورياملنهجي التارخيي 
 :أمههاة إىل العديد من النتائج حثالسودان، وتوصلت البا

أصبحت التقنية تؤدي دورا أساسيا ومهما يف تطوير العمل اإلخباري يف اإلذاعة السودانية، مما أكسب الراديو  -
التصال يف ا أمهية يف حتقيق تنمية اإلنتاج اليت تتطلب االستفادة من مزااي تلك الوسيلة وتوظيفها يف تكنولوجيا

مية موظفة تقنيات لهتدف إىل التنمية وتواكب التطور التقين والفين وتستخدم الطرق العالنشرات اإلخبارية، حيث 
 ق طريقها عرب األثري لتصل إىل أذن املستمع.الصوت اليت تش

طيع التعامل مع بيئة ستأن القائمني على إنتاج وحتليل األخبار حيتاجون إىل مهارات اإلذاعي املنتج واحملرر الذي ي -
ومهارات حترير  احملمولمتعددة الوسائط واخلدمات، مما يتطلب استخدام التقنية الرقمية والعمل امليداين ابحلاسب 

 وإنتاج النشرات اإلخبارية.
جي و وأثبتت الدراسة أن العالقة بني التطور التكنولوجي والعمل اإلذاعي عالقة طردية، أنه كلما زاد التقدم التكنول

زاد حجم التقدم يف األداء اإلذاعي، كذلك أكدت الدراسة ضعف االهتمام بعمليات التدريب اخلارجي للعاملني، 
وقصر املدى الزمين للدورات التدريبية مما يقلل من فرص االستفادة من اجلوانب العلمية وابلتايل عدم حتقيق األهداف 

 املرجوة يف عملية التدريب.
 نتاج الربامج اإلخبارية حباجة إىل حتسني التدريب والتأهيل للعاملني، وتوفري األجهزة واآللياتوأثبتت الدراسة أن إ

 .(1)واملعدات املواكبة حىت تكتمل فعالية اإلنتاج اإلخباري
 التعليق على الدراسة السابقة:

موضوع استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسات اإلعالمية لكن  تناولت العديد من الدراسات 
عليها أن هذه الدراسات مل تتطرق إىل دراسة األثر الذي حتدثه تكنولوجيا االتصال احلديثة على العمل ما يعاب 

عة ومجهورها ذااإلخباري يف املؤسسات اإلعالمية، حيث تناولت الدراسة األوىل أثر تكنولوجيا االتصال على اإل
لدى الشباب حيث ركزت على دراسة اجلمهور واستخدامه  اعاتبواإلشوهي دراسة مسحية يف االستخدامات 

للتكنولوجيات احلديثة لالستماع لإلذاعة، كذلك فقد بينت الدراسة أن فئة الشباب هم األكثر استخداما للتكنولوجيا 
ا احلديثة مل تبني الدراسة وتوضح مدى األثر الذي حتدثه التكنولوجياحلديثة، وهذا هبدف االستماع للربامج اإلذاعية و 

 لالتصال على اإلذاعة وجهاز العمل هبا.
أما الدراسة الثانية فتناولت تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة اإلعالمية اجلزائرية "مؤسسة اإلذاعة  

واقع  حيث ركزت الدراسة على الكشف عن "،-منوذجا–والتلفزيون اجلهوية لوالية ورقلة من وجهة نظر اإلعالميني 

                                                           
كرة دكتوراه، انية، مذ ، دراسة تطبيقية على اإلذاعة السوددور تكنولوجيا االتصال يف تطوير انتاج الربامج اإلخبارية للراديوإبراهيم أمحد عبده، اسيا.  (1)

 .2014جامعة العلوم والتكنولوجيا، السودان، 
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تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة اجلهوية وتوصلت الدراسة أيضا إىل أن جمال استخدام التكنولوجيا استخدام 
ذه لكن مل تتطرق الدراسة إىل األثر الذي حتدثه ه احلديثة يف احملطة ضيق وال يتم استغالهلا بشكل أوسع،

 التكنولوجيات احلديثة املتوفرة على العمل اإلخباري وال على األداء اإلعالمي للصحفيني ابحملطة.
وتطرقت الدراسة الثالثة إىل موضوع تكنولوجيا االتصال وعالقتها أبداء املؤسسات اإلعالمية "مؤسسة  

ال يف تكنولوجيا االتص"، ركزت الباحثة يف هذه الدراسة على استخدام -منوذجا-يةاإلذاعة والتلفزيون األردن
بينهم يف جمال استخدامها مما رفع من جودة أداء عمل املؤسسة  التنافسيةاملؤسسات اإلعالمية مما زاد من درجة 

العام ألداء  على املستوىاإلعالمية األردنية، يف حني أكدت الدراسة على وجود أثر الستخدام تكنولوجيا االتصال 
 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية.

أما الدراسة الرابعة فتناولت دور تكنولوجيا االتصال يف تطوير إنتاج الربامج اإلخبارية للراديو وهي دراسة تطبيقية 
يو يف إنتاج الربامج دعلى اإلذاعة السودانية وركزت الدراسة على الدور الذي تلعبه التقنيات احلديثة على مستوى الرا

اإلخبارية بغية مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة فيما أمهلت الدراسة جانب أتثري أو األثر الذي حتدثه هذه 
 التقنيات على العمل اإلخباري.

وختتلف دراستنا من حيث املشكلة عن هذه الدراسات السابقة حيث أن مشكلة دراستنا تتمثل يف دراسة أثر 
تكنولوجيا االتصال على العمل اإلخباري ابملؤسسة اإلعالمية )احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة(، حيث هتدف 
دراستنا على معرفة كيف يسري العمل اإلخباري يف املؤسسة وكيف يتم توظيف التكنولوجيا احلديثة واألثر الذي 

 حتدثه على سري األداء اإلعالمي اإلخباري داخل املؤسسة.
 لدراسات األجنبية:ا

1- L’information télévisée : sources d’information ou objet de distraction ? Gros 

plan sur l’Allemagne et le canada. 

 Katrine Lange, Thierry Rabiller إعداد:

اليت عرضت براديو كندا وحمطة  1992حددت الدراسة جمتمع الدراسة يف احلصيلة اإلخبارية السنوية لسنة  
ARD  القناة األوىل األملانية(، وعمدت الدراسة إىل املقارنة بني الربماجني اإلخباريني حملطتني عموميتني هدفهما(

اإلعالم والرتبية، واهلدف من تناول هذا اجلانب هو التعرف والكشف على الطريقة اليت من خالهلا يتم انتقاء األخبار 
 رضها يف الربانجمني.وجتميعها مث ع

 وتناولت الدراسة طريقة التقدمي من خالل:
 والعناصر املكونة له وطرق االستمالة املستخدمة فيه.حتليل اجلينرييك  -1
 على جاذبية املقدمني )الصحفيني(. االعتماد -2
 حتليل أسس انتقاء املعلومات. -3
 حتليل وقياس املوضوعية واجتاهات املعاجلة. -4
 املزاوجة بني الصوت والصورة.حتليل  -5
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 ومتثلت نتائج الدراسة فيما يلي:
 احملطة الكندية تتبع التغطية ابلتحليل والتفسري من طرف املعلق. -
احملطة األملانية قدمت التغطية من خالل مقدم النشرة اإلخبارية وهو صحفي حمرتف يف حني أن احملطة األملانية  -

 انب منشط تلفزيوين، وهذا ما يؤكد ميل احملطة إىل االستعراض اإلعالمي.اعتمدت على مقدم وهو صحفي إىل ج
 الربانجمان اإلخباراين مها نتاج النشرات اإلخبارية اليومية اليت تقدمها احملطات خالل السنة. -
 احملطة الكندية متنح جماال ضيقا لألخبار الدولية وهذا على عكس احملطة األملانية. -

2- The Future of agenda setting new audience and new gate keeprs. 

 Burns, Joseph إعداد:
تناولت هذه الدراسة مستقبل نظرية وضع األولوايت خاصة بعد ظهور ما يسمى ابملشاهدين اجلدد وحراس البوابة، 
وكشفت الدراسة ان فرضية أتثري الشبكات اإلخبارية على املشاهدين يف إطار نظرية وضع األولوايت مل تعد صاحلة 

ت األلياف البصرية والتكنولوجيات احلديثة قد تغريت، كذلك مكنيف الوقت الراهن ألن عادات املشاهدين 
ال الربامج التلفزيونية، وابلتايل كشفت الدراسة عن توجهات جديدة يف جممن خيارات خمتلفة ملختلف املشاهدين 

تعامل القائم ابلعملية اإلخبارية مع اجلمهور واملشاهدين، وتنبه إىل أن مجهور وسائل اإلعالم حتول إىل مجهور نشط 
  .(1)شارك يف العمل اإلعالمي وعلى القائمني على وسائل اإلعالم مراعاة ذلكوفعال وم

 نقد الدراسات األجنبية:
اعتمدت كال الدراستني على حتليل شكل وطريقة عرض األخبار يف التلفزيون أكثر من حتليلها ملضمون  

إلخباري من حيث على مستوى املضمون ااملادة اإلخبارية، حيث جندها مل تتطرق إىل ما حتدثه التغريات التكنولوجية 
 املصداقية مثال.

فالدراستني ركزت على التغريات اليت أحدثتها التكنولوجيا على مستوى طريقة عرض األخبار والعناصر اليت البد من 
  استخدامها جلذب اجلمهور أكثر إىل تلقي األخبار.

 منهج الدراسة:
لكل دراسة فهو الضابط واملوجه األساسي لكل ابحث،  يعد املنهج يف البحث العلمي العمود الفقري 

 يتحدد استعماله حسب هدف الدراسة واالشكالية العلمية املعاجلة.
وجدير بنا إىل أن نشري إىل التنوع الكبري ملعىن هذا املصطلح، إال أنه ال ميكننا اخلوض يف هذا الكم املتنوع، بينما 

كلة والوصول إىل ه أو دراسة مشينتهجه العامل يف حبثقة أو األسلوب الذي ميكننا أن نورد بعضها، فاملنهج هو الطري
  .(2)النتائج ضبع

                                                           
 56، ص2007، دار الكتاب احلديثاجلزائر: ر، دراسات عربية وأجنبية يف اإلعالم التلفزيوين، نشرات األخباشطاح. ، حممد (1)
 .13، ص2008، لبنان: دار الراتب اجلامعية، مناهج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي والفكر احلديثالعيساوي، عبد الرمحن.  (2)
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أبنه جمموعة من القواعد واملبادئ  le dictionnaire englopédique 2000ه املنجد الفرنسي ويعرف 
 .(3)واملراحل املنظمة اليت تنتج للباحث بلوغ النتائج

خ منظمة تتيح أسلواب وخطة معينة لدراسة ظاهرة ما ويهدف التوصل إىل احلقائق وترسيطريقة ويعترب املنهج العلمي 
 .(1)املعارف واختبارها بعد التأكد من صحتها

اسات الوصفية اري ضمن الدر باالخ وتندرج دراستنا هذه واملتضمنة ألثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على العمل
بحث بعدد من املناهج والدراسات األخرى املتفرعة من ال ترتبطعتبار أن الدراسات الوصفية ومنهج دراسة احلالة، اب

 .(2)العلمي، وأمهها منهج دراسة احلالة
واهلدف العلمي من األحباث الوصفية هو تصويري للواقع املدروس، رهن ذلك فهي ال تستخدم الفرضيات  

ستخدم التساؤالت تفسريية للعالقات السائدة بني املتغريات، بل ت يف حتقيق نتائجها النهائية، لكوهنا ليست أحبااث
 .(3)حىت يتمكن الباحث على التطوير السليم ملسارات البحث وفق ما يستجيب ألهدافه النهائية

والبحوث الوصفية شائعة جدا يف العلوم االتصالية ويف علوم الرتبية وعلم االجتماع وغريها من العلوم اإلنسانية، 
ة القائمة بني الظاهرات مادقيقة عن الظروف القائمة وتستنيط العالقات اهل وصلنا البحوث الوصفية إىل دقائقحيث ت

ساعدان على التخطيط وبذلك ت املختلفة وتساعد على تفسري معىن البياانت ومتد الباحثني مبعلومات مفيدة وقيمة
تقبل على فهم احلاضر وأسبابه ورسم خطط املسنا نواإلصالح ووضع األسس الصحيحة للتوجيه والتغيري وتعي

 .(4)واجتاهاته
والبحوث الوصفية يف علوم اإلعالم واالتصال تستخدم العديد من املناهج ومن بينها منهج دراسة احلالة  

" املستخدم يف البحث العلمي للداللة على تلك الدراسة املتعمقة Etud de casه يف اللغة الفرنسية "والذي يقابل
لة فردية معينة، بغض النظر عن طبيعة هذه احلالة سواء كانت فردا أو مجاعة أو هيئة سياسية أو اقتصادية أو حلا

 .(5)مؤسسة إعالمية...
ن أثر تكنولوجيا ع للحصول على معلومات كافية وحقيقية الوصفي املنهج ستنا هذه استخدامواقتضت درا 

  املعلومات واالتصال على العمل اإلخباري.
وتعد املؤسسات اإلعالمية )حمطة تلفزيونية( وحدة واحدة يستدعي االقرتاب منها، وصف وسياستها وكيفية  
 عملها...

                                                           
، 2009اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،  ،1ط ،منهجية كتابة املذكرات وأطروحات الدكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصالعظيمي، أمحد.  (3)
 .12ص
 .47، ص1996، مدبويل، مصر: مكتبة 1، طفلسفة مناهج البحث العلميحسن عقيل.  عقيل، (1)
 .85، ص1993، بغداد: دار الشؤون الثقافية، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، عامر إبراهيم. قندليجي (2)
 .52، ص2003، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصالبن مرسلي، أمحد.  (3)

 .82-81، ص2002، 1، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، طاإلعالمية واالجتماعيةأساسيات البحوث ، حممد منري. حجاب (4)
 .302صمرجع سبق ذكره، ، مي يف علوم اإلعالم واالتصالالعل. مناهج البحث بن مرسلي، أمحد (5)
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دام كامل هلذه الوحدة ابستخكل هذا يتطلب إدارة شاملة متعمقة ومركزة على كل هذه اجلوانب للخروج بوصف  
دراسة احلالة الذي يقوم على الدراسة املتعمقة أدوات منهجية تتسم ابلصدق واملوضوعية وهذا هو جوهر منهج 

واملركزة والشاملة ملفردة واحدة أو عدة مفردات أو وحدات اليت ميكن التعرف على عناصرها وخصائصها هبذا 
 . (1)املنهج

وهلذا فإن دراسة كل حالة تتطلب معلومات وافية عن كل حالة، وكذلك تتطلب حتليال موضوعيا ملتغريات   
تشخيصا وافيا للحالة مباشرة، أي أن التحليل دائما للمعلومات اليت احلاالت املدروسة واملبحوثة، مث  كل حالة من

ال تتطلب ابلضرورة أن يكون الفرد حاضرا أمام الباحث، والتشخيص دائما للحالة من خالل مقابالت مباشرة مع 
 الفرد أو األفراد ذوي العالقة ابحلالة قيد البحث والدراسة.

ة دراسة احلالة ال تتوقف عند حد جتميع البياانت واملعلومات وإبداء املقرتحات أو التوصيات اليت قد طريق 
يؤخذ هبا وقد ال يؤخذ، بل هي طريقة تستهدف اإلصالح والعالج مبا تستند عليه من تعمق وتتبع أثناء البحث ومبا 

 .(2)يظهره من حلول ومعاجلات
وضوع واألهداف املراد حتقيقها من خالل دراستنا، فقد مت االعتماد على ونظرا لطبيعة الدراسة وطبيعة امل 

املنهج الوصفي ومنهج دراسة احلالة، وهذا بغرض تقدمي ثراء وعمق يف املعلومات من خالل دمج أكرب عدد من 
ية للموضوع ماملعلومات والبياانت من احلالة املراد دراستها )حمطة قسنطينة اجلهوية(، وحماولة إعطاء تفسريات عل

واإلجابة على تساؤالت الدراسة، وكذلك دراسة الواقع ووصفه وصفا دقيقا، ووصف اخلصائص الدميغرافية ألفراد 
جمتمع عينة الدراسة يف احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة، والوقوف على تقديرات أفراد العينة وتصوراهتم حول مدى 

 ثر الذي حتدثه على أداء احملطة.استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة واأل
 أدوات مجع البياانت:

اليت بواسطتها يتمكن الباحث من مجع  أدوات البحث العلمي أو أدوات مجع البياانت هي الوسائل 
ختدم حبثه وجيب أن تطبق هذه األدوات بطريقة علمية ، واليت (3)املعلومات والبياانت واملعطيات اليت حيتاج إليها

 .(4)تؤدي إىل التوصل إىل نتائج عملية حتيط جبميع جوانب الظاهرة املدروسةوموضوعية 
وحنن يف دراستنا هذه قد اعتمدان على أدوات مجع البياانت احملددة ابملقابلة واملالحظة، وهذا لطبيعة الدراسة اليت 

را لطبيعة جمتمع عية نظتقتضي هذا النوع من أدوات مجع البياانت، وكذلك هبدف احلصول على نتائج دقيقة وموضو 
 البحث والعينة املعتمدة.

                                                           
 .168، ص2000، القاهرة: عامل الكتب، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالميةعبد احلميد، حممد.  (1)

 .324، ص2009، مصر: دار ابن كثري، قواعد املنهج وطرق البحث العلميعقيل، حسني عقيل.  (2)
 .121، ص1983، القاهرة: عامل الكتب للنشر والتوزيع، حتليل املضمونحسني، مسري.  (3)
 .97-96صص ، 2004عمان: دار الفكر،  ،8ط ،. البحث العلمي وأدواته وأساليبهدوقان، عبيدات وآخرون (4)



 اإلشكالية 
 

17 

النمط أو األسلوب املتخصص لالتصال الشخصي والتفاعل اللفظي الذي «املقابلة: يعرفها "روبرت كاهن" هي:  -
، وميكن تعريفها أيضا أبهنا عبارة عن حمادثة موجهة بني الباحث وشخص أو (5)«جيري لتحقيق غرض خاص

الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى الباحث إىل معرفته من أجل حتقيق أهداف أشخاص آخرين هبدف 
 التعرف على إىل الدراسة، ومن األهداف األساسية للمقابلة احلصول على البياانت اليت يريدها الباحث ابإلضافة

 .(1)مالمح أو مشاعر أو تصرفات املبحوثني يف مواقف معينة
تعملة ويف هذا السياق نقوم بتسجيل بعض السلوكات الدقيقة طاملا أن اهلدف املالحظة: هي وسيلة أخرى مس -

 ، واألحداثواملالحظة، وهي عبارة عن عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت (2)هو قياس الظواهر
بقصد التفسري  فومكوانهتا املادية والبيئة ومتابعة سريها واجتاهاهتا وعالقتها أبسلوب علمي منظم وخمطط وهاد

 .(3)وحتديد العالقة بني املتغريات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجدها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته
بصفة عامة هي عبارة عن مشاهدة ومراقبة سلوك او ظاهرة معينة بصورة دقيقة، مث تسجيل هذه املالحظات عنها 

 .(4)اإلحصائية اليت حيددها الباحثيف ورق خمصص لذلك واالستعانة ابألساليب 
 جمتمع وعينة البحث:

إن اختيار العينة يعترب من أهم اخلطوات املنهجية اليت يقوم هبا أي ابحث إذ تعترب العينات املنتقاة وفق  
، ومبجرد حتديد العينة (5)وحدات متثيلية مصغرة عن اجملتمع األصلي الذي سيخرج منهو ليب وطرق منهجية اأس

البحث ال يبقى على الباحث سوى الشروع يف مجع املعطيات والبياانت اليت حتصل عليها من خالل األدوات وجمتمع 
 املستعملة يف دراسته.

ذلك ، استلزم أن نقوم بتحديد العينة بدقة من عناصر جمتمع البحث و ونظرا لطبيعة املوضوع املختار للدراسة 
للوصول إىل التقديرات اليت تتطابق على جمتمع البحث األصلي، وهلذا الغرض قمنا حنن جمموعة البحث ابختيار 

مهنيني  09ها عدد ابحملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة واليت كان"عينة قصدية" واليت متثلت يف جمموعة من املهنيني 
كل حسب اختصاصه من صحفيني ومصورين وحمررين وتقنيني، حيث حاولنا التقرب   على خمتلف املناصب موزعني

لى طبيعة دراستنا اليت تدور حول "أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة ع منهم واستجوبناهم يف جمال عملهم مبا خيدم
 :، وقد متثلت عينة الدراسة يف-تلفزيون بقسنطينةدراسة حالة ابحملطة اجلهوية لل-العمل اإلخباري"، 

 السيد رفيق الشيخ صحفي ورئيس حترير بقسم األخبار. -

                                                           
 .184، ص2004، تدريبات عملية، اجلزائر: دار القصبة، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةموريس، أجنرس. ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون،  (5)
 .55، ص1999، عمان: دار وائل للطباعة والنشر، 2، طمنهجية البحث العلمي، القواعد واملراحل والتطبيقاتعبيدات، حممد وآخرون،  (1)
 .272موريس، أجنرس وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .73، مرجع سبق ذكره، صمنهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقاتعبيدات، حممد وآخرون.  (3)
 .81ص، 2006، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 6، طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثبوحوش، عمار، ذنيبات، حممد حممود.  (4)
، 1997، الرايض: منشورات عبد الرزاق أبو شعر، اإلدارة العامة للبحوث، العينات وتطبيقاهتا يف البحوث االجتماعيةأمني.  عبد الرزاق ،أبو شعر (5)
 .12ص
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 ة صحفي وحمرر بقسم األخبار.نور الدين بن عابس -
 بن عاشور رئيس الفرقة التقنية بقسم األخبار. -
 عز الدين مدير التصوير.قلقول  -
 زهري مصور بقسم األخبار.خمتاري أمحد  -
 فريوة مصور أبستوديو األخبار.نور الدين  -
 منوشي عبد الرمحان مهندس الصوت. -
 اآلنسة رمية زرمايت مركبة صورة وصوت )مونتاج(. -
 اآلنسة سارة حلمي مركبة صورة وصوت )مونتاج(. -

 اإلطار املكاين والزماين للدراسة:
قسم لتحديد نة، وابأجريت الدراسة على مستوى املؤسسة العمومية اجلهوية لإلذاعة والتلفزيون بقسنطي 

األوىل يوم  ثالثة أايم، فكانت الزايرة، حيث دامت الدراسة على مدار اجلزائري األخبار ابحملطة اجلهوية للتلفزيون
مت بعد أين قدمت لنا نبذة اترخيية عن احملطة، و الدراسة  وكانت زايرة استطالعية استكشافية مليدان 2016أفريل  11

 فيما خيص موضوع حبثنا.اليت سنقوم ابستجواهبا  ذلك اختيار العينة
وكانت زايرة من أجل التعرف على األجهزة والتكنولوجيا  ،2016أفريل  13للمحطة كانت يوم الزايرة الثانية  

ألجهزة اليت يتم والتقاط جمموعة من الصور ل ،احلديثة املستخدمة يف العمل اإلخباري على مستوى احملطة التلفزيونية
 عليها يف العمل. االعتماد
، أين مت مقابلة جمموعة من املهنيني من أجل اإلجابة 2016أفريل  25الزايرة الثالثة واألخرية كانت يوم  

   على أسئلة املقابلة.
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 تعريف المؤسسة اإلعالمية. -1
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 مدخل الفصل )تمهيد(:
تطورا هائال يف السنوات األخرية ما جعلها أحد أهم  (NTIC) شهدت التكنولوجيا احلديثة لالتصال 

الوسائل يف عصرنا، نظرا ملا توفره من مزايا فيما خيص تسهيل وتسريع عملية االتصال وتسيري خمتلف النشاطات 
 اليت يقوم هبا األفراد.

على املتطورة أمهية بالغة، وهلذا وجب وبأدواهتا  (NTIC) حيث متثل تكنولوجيا االتصال احلديثة 
املختصني إنشاء تكنولوجيا تكون أكثر توافقا مع احتياجات اجملتمع، فالتحوالت التكنولوجية املتالحقة وما أنتجته 

احلدود واملسافات بني القارات، اتصال متطورة خلقت وضعا اتصاليا كونيا جديدا، ألغت فيه من وسائل 
تغيري يف الفكر اإلنساين ويف تنظيم اجملتمع، ومع وتشابكت فيه الثقافات وقدمت وسيلة ميكن من خالهلا إحداث 

، فلقد أصبحت تكنولوجيا الكبري احلاصل يف تكنولوجيا االتصال وارتباطها املطلق بنشاط وعمل املؤسسات التطور
اليت تعتمد عليها املؤسسات يف مجيع نشاطاهتا، ونفس الشيء الركيزة األساسية  (NTIC) االتصال احلديثة

للمؤسسات اإلعالمية، حيث اجتهت هذه املؤسسات إىل استثمار التكنولوجيات اجلديدة وعلى رأسها بالنسبة 
ملا توفره من سرعة ودقة عاليتني، وجودة متميزة على الساحة اإلعالمية،  (NTIC) تكنولوجيا االتصال احلديثة

صل تقدمي حملة عامة عن تكنولوجيا ونتيجة هلذا التطور اهلائل يف جمال تكنولوجيا االتصال سنحاول يف هذا الف
االتصال احلديثة يف املؤسسة اإلعالمية من خالل معرفة خصائصها ووظائفها وخمتلف تأثرياهتا، واألداء اإلعالمي 
للمؤسسات اإلعالمية يف ظل تكنولوجيا االتصال احلديثة، والتطرق كذلك إىل خمتلف االبتكارات التكنولوجية 

 المية عامة ويف التلفزيون بصفة خاصة.احلديثة يف املؤسسة اإلع
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 الفصل األول: تكنولوجيا االتصال الحديثة:
 مفهوم تكنولوجيا االتصال: -1

وامتدادا إىل بداية القرن احلادي والعشرين ثورة  من النصف الثاين من القرن العشرين ابتداءشهد العامل لقد  
جماالت من اجملتمعات املعاصرة بدءا بالسياسة عدة  توغري  ،معلوماتية كبرية أثرت يف كل مناحي احلياة االجتماعية
املتزايدة لألمهية ، ونظرا (1)وإىل غري ذلك من امليادين األخرىواالقتصاد والدين وصوال إىل املعرفة والثقافة واإلعالم 

واضح على عملية إنتاج  اجملتمع املعاصر دجد أن العوامل التكنولوجية تؤثر بشكل لتكنولوجيا االتصال احلديثة يف
الرسالة اإلعالمية اليت تقوم هبا الوسيلة اجلماهريية، وتتميز التكنولوجيا االتصالية احلديثة بتعاقبها السريع، وجتددها 

، ونعين (2)ة جوانب الصناعة اإلعالمية خاصة بعد اندماجها مع تكنولوجيا املعلوماتوتطورها املستمر ومشوهلا بكاف
جممل املعارف واخلربات املرتاكمة واملتاحة واألدوات والوسائل املادية يف مجيع املعلومات  بتكنولوجيا االتصال

قول العامل الشهري "مارشال وإنتاجها وختزينها واسرتجاعها وتبادهلا أي توصيلها إىل األفراد واجملتمعات، وي
املعاصرة،  اإلنسانيةماكلوهان" أن تكنولوجيا االتصال واملعلومات احلديثة هي إحدى الركائز األساسية حلضارتنا 

من إجيابياهتا كفيل بأن يقذف بأي جمتمع إىل حضيض التخلف ويف نفس و وامهال استخدامها واالستفادة منها 
تسوية احلقائق واملعلومات وتزييف صورة احلياة التكنولوجيا تستخدم من جانب البعض من أجل  الوقت فإن هذه

  .(3)لتحقيق أهداف معينة
الفوارق بني األدوات االتصالية واحلدود اليت طاملا فصلت بني ولقد سامهت التطورات التكنولوجية احلديثة بإزالة 
معقدة وهي عالقات أصبحت تربط  نشأت عالقاتفقد  وسائل اإلعالم املختلفة حىت أواخر السبعينات،

 األدوات السمعية والبصرية واالتصاالت البعيدة املدى واملعلوماتية والتداخل املتزايد بني أجهزة اإلعالم.
إن تطور وسائل تكنولوجيا االتصال عمل على توفري املرونة وفرص االختيار من حيث طرق جتهيز خدمات 

جتميع نظم تكنولوجية، وهي النظم املرتبطة بعمليات االتصال واليت تساهم يف رفع األداء داخل االتصال وإمكانية 
 املؤسسة بشكل كبري، وتتمثل تكنولوجيا االتصال املعاصر مبا يأيت:

 التكنولوجيا املتقدمة اخلاصة بالكامريات يف استخداماهتا التلفزيونية والسينمائية.  -
 احلاسوب اليت تعاجل الصوت والصورة والوسائط املتعددة.التكنولوجيا املتصلة بأجهزة  -
التقارب التكنولوجي بني املعلوماتية والوسائل اإلعالمية الذي أدى إىل مصطلح عصر الوسائط  -

   .(4)املعلومايت

                                                           
 .119، ص2011، القاهرة: دار الكتاب احلديث، 1، طتكنولوجيا االتصال الحديثة وتأثيراتها االجتماعية والثقافيةبعزيز، إبراهيم.  (1)
 .7، ص2013، عمان: دار األيام للنشر والتوزيع، 1، طتطور اإلعالم وفق تكنولوجيا االتصال الحديث .كنعان، علي عبد الفتاح  (2)
 .6املرجع السابق، ص  (3)

، رسالة -منوذجا-مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية =القتها بأداء المؤسسات اإلعالميةتكنولوجيا االتصال وععبد اهلل العالوين، لبىن.  (4)
 .11-10، ص2009جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، األردن:  غري منشورة،ماجستري، 
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 Dictionnaire enyclopédique de l’information et de la وجاء تعريف تكنولوجيا االتصال يف

communication أهنا جمموعة التقنيات املتعلقة بالسمعي البصري واالتصاالت عن بعد، واإلعالم اآليل  على
 .(1)والتداخل فيما بينهما

ويتفق مع هذا التعريف "برنت روبني" حيث يرى أن تكنولوجيا االتصال هي أي أداة، أو جهاز، أو وسيلة تساعد 
 .(2)اتعلى إنتاج أو توزيع أو ختزين أو استقبال أو عرض البيان

مبوضوعات الثقافة املادية وهي تتضمن بذلك كل ما يقدمه العامل  ثركفتكنولوجيا االتصال هبذا املفهوم مرتبطة أ
يف اعتقادنا بالكثري من جوانبه فتكنولوجيا يلم تور "عارف نبيل" تعريفا هلا الطبيعي من أمور مادية، وقد أورد الدك

االتصال هي: جمموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل والنظم املختلفة اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو 
من خالل عملية االتصال اجلماهريي أو الشخصي أو التنظيمي أو اجلمعي أو  الذي يراد توصيلهاحملتوى 

املسموعة  أو املصورة أو املرسومة أو املسموعة أو املكتوبة، الهلا مجع املعلومات والبياناتالوسطى، واليت يتم من خ
املرئية أو املطبوعة أو الرقمية )من خالل احلاسبات االلكرتونية(، مث ختزين هذه املعلومات مث استخراجها يف الوقت 

امني املسموعة أو مسموعة مرئية، أو مطبوعة أو مث عملية نشر هذه املواد االتصالية أو الرسائل أو املضاملناسب، 
ن تلك التقنيات اليدوية أو آلية او إلكرتونية، أو كهربائية و ن مكان إىل آخر وتبادهلا، وقد تكرقمية، ونقلها م

 .(3)حسب مرحلة التطور التارخيي لوسائل االتصال واجملاالت اليت يشملها هذا التطور
 Interactive أو املميزة هلذه املرحلة اليت نعيشها التكنولوجيا التفاعلية ويطلق على التكنولوجيا السائدة 

Technologyأو التكنولوجيا متعددة الوسائط ، "Multimédia Technology مما أدى إىل ظهور ،"
وتتمثل تكنولوجيا االتصال احلديثة حسب رؤى  ،(4)إىل املعلوماتخدمات متعددة ومتنوعة لتلبية حاجات األفراد 

بعض الباحثني واملختصني يف الوسائل التالية: أقمار االتصال الصناعية، الفيديو تكس، والتليتكست، احلاسبات 
، (5)الشخصية، شبكة األنرتنيت، أجهزة التلفزيون فائق اجلودة، نظم البث اإلذاعي فائق القدرة، األلياف البصرية

تكنولوجيا االتصاالت  هي القنوات اجلديدة اليت ميكن من خالهلا نقل وبث الثورة املعلوماتية، إهنا دمج لكل من 
 تكنولوجيا التخزين واالسرتجاع مع وسائل االتصال اليت تتم عملية البث بواسطتها.  

                                                           
(1) Bernard Lamizet, Ahmed Salem. histoire des Medias audiovisuals, allipexs, Paris, 1997, p313. 

 .63، ص2000، مصر: مركز القاهرة للتعليم املفتوح، 1، طتكنولوجيا المعلومات واالتصالمكاوي، حسن عماد، سليمان، علم الدين.  (2)
 .24، ص2006، اجلزائر: دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، التكنولوجيا واإليديولوجيةمن العولمة بين ز قضايا اإلعالم في ، حممد. شطاح (3)
 .7، مرجع سبق ذكره، صتطور اإلعالم وفق تكنولوجيا االتصال الحديثكنعان، علي عبد الفتاح.  (4)
ة ميدانية يف قسم األخبار بالقناة األرضية للتلفزيون ، دراسة نظريالوظيفة اإلعالمية لشبكة األنترنيت في عصر ثورة المعلوماتبرنيس، نعيمة.  (5)

 .55، ص2010واالتصال،  اإلعالمقسم  ،قسنطينة جامعة منتوري غري منشورة، اجلزائري، مذكرة ماجستري،
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عية وأيضا ترتبط مبنظومة إهنا منظومة وسائل االتصال التكنولوجية ترتبط داخليا بني مجيع عناصرها الفر 
التكنولوجيا املعلوماتية إذ ال يعقل أن تعمل التكنولوجيا املعلوماتية بعيدا عن وسائل االتصال لنقل ثورة املعلومات 

 .(1)من مكان إىل آخر
 أو اتصال (Technology) وميكن التعرض ملفهومها من خالل داللة كل من شطرية تكنولوجيا

(Communication) تكنولوجيا بتعدد واختالف رؤى املختصني واملهتمني هبذا ، ويتعدد معاين مصطلح
 وتطبيق ومن التعريفات أيضا تعين متابعة استخدام معطيات العصر من وسائل وأجهزة ومبتكرات، اجملال،

ال املعلومات مناحي احلياة اإلنسانية مبا يف ذلك تأثريها يف جماستخداماهتا احلديثة، واالستفادة منها يف شىت 
  .(2)مبختلف وسائله وقنواته وأجهزتهواالتصال اإلعالمي 

احلديثة فيجمع الباحثني أن ليس هناك تعريف حمدد هلا رغم ذيوع استخدامها، غري أما عبارة تكنولوجيا االتصال 
الكهرومغناطيسي )الكاسيت أن مدلوهلا أصبح ينصب على الوسائل اإللكرتونية املستخدمة يف اإلنتاج والتسجيل 

الصويت والفيديو واسطوانات الليزر، والبث اإلذاعي والتلفزيوين الذي توج باستخدام الشيكات الفضائية، 
والشبكات األرضية اليت ، UHF وفائقة القدرة VHE وشبكات املكرويف املعتمدة على الرتددات عالية القدرة

العالية يف محل العديد من الربامج التلفزيونية واإلذاعية واملعلومات ذات الكفاءة  O.F الضوئيةتستخدم األلياف 
وما يتصل به من تقنيات، وإذا قلنا تكنولوجيا  املستخدمة، هذا باإلضافة إىل استخدام احلاسوب )الكمبيوتر(

توقف يف االتصال احلديثة إن كلمة )حديثة( يف تعريف تكنولوجيا االتصال حتمل قدرا كبريا من النسبة، فهي ت
قليدية يف الدرجة األوىل على مدى تطور اجملتمع وأخذها باألساليب احلديثة يف اإلنتاج فما يعترب من التقنيات الت

اجملتمعات املتقدمة قد ال يعترب حديثا يف جمتمعات أقل تقدما، كما أن النسبة متتد إىل املراحل الزمنية من مراحل 
سوف يصبح تقليديا يف مرحلة تارخيية تالية، كما يتوقف األمر كذلك على  تطور اجملتمع، فما يعترب حديثا اليوم

 .(3)التقدم الصناعي يف إنتاج تكنولوجيا االتصال، وهو تقدم يسري بسرعة كبرية
 خصائص تكنولوجيا االتصال الحديثة: -2

التقليدية إىل أن هناك تكنولوجيا االتصال احلديثة بتشاهبها يف العديد من السمات مع الوسائل  زمتت 
مسات مميزة للتكنولوجيا االتصالية الراهنة بأشكاهلا املختلفة مما يلقي بضالله ويفرض تأثرياته على الوسائل اجلديدة، 

واخلصائص تساعدها يف تقدمي أفضل اخلدمات من معاجلة  ويؤدي إىل تأثريات أكثر حدة مبجموعة هذه املميزات
 األجهزة اإللكرتونية جمموعة من ة والصوتية ومعاجلتها وختزينها ونشرها بواسطةاملعلومات الرقمية واملكتوب

تكس  يويدفوالواالتصاالت السلكية والالسلكية واألقمار الصناعية واحلاسبات الشخصية وأجهزة التلفزيون 
وأقراص الفيديو بأنواعها والربيد اإللكرتوين، وشبكة األنرتنيت  والتليتكس والكابالت احملورية واأللياف الضوئية

                                                           
 .32-22-21، ص2010، مصر: العلم واإلميان للنشر والتوزيع، 1، طتكنولوجيا المعلومات ووسائلها اإللكترونيةحممد مازن، حسام الدين.  (1)

، القاهرة: مكتبة املدينة، 1، طتكنولوجيا االتصال اإلعالمي التفاعلي في عصر الفضاء اإللكتروني المعلوماتي والرقميحسني حافظ، أمساء.  (2)
 .205، ص2005

 .15، ص2009، األردن: الشبكة العربية للتعليم املفتوح، تكنولوجيا االتصال الحديثةالالمي، رامي.  (3)
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، فالتطور الناتج عن التكنولوجيات االتصالية احلديثة أضفى عليها العديد من (1)واهلواتف احملمولة مبختلف أجياهلا
  املميزات واخلصائص أمهها:

ل الرسالة االتصالية ومستقبلها إذ يتحول بني مرس : هي القدرة على تبادل األدوارInteractivity التفاعلية -
من يتعامل مع وسائل االتصال احلديثة من جمرد متلقي سليب إىل مشارك متفاعل يرسل ويستقبل املعلومات يف 

 الوقت ذاته.
وتعين وهذه السمة مل تكن متيز سوى أشكال االتصال املواجهي، بينما كان االتصال اجلماهريي يفتقدها متاما، 

إىل سل و االتصال يف اجتاه واحد من املر أ Linear انتهاء فكرة االتصال اخلطي Interactivity التفاعلية
املتلقي وهو ما كان يتسم به االتصال اجلمعي واجلماهريي والثقايف اعتمادا على وسائل االتصال اجلماهريي 

 .(2)التقليدية
االتصال األدوار، ويكون لكل طرف فيها القدرة واحلرية يف عملية وأصبح االتصال يف اجتاهني تتبادل فيه أطراف 

 التأثري على عملية االتصال يف الوقت واملكان الذي يناسبه وبالدرجة اليت يراها ويرتتب على ذلك ما يلي:
عن  ايت بعيداات املعرفية يف إطار االتصال الذال يقف دور املستقبل أو املتلقي عند حدود التلقي والقيام بالعملي -

عن العملية عزوف أو تكون قراراته يف حدود القبول واالستمرار أو التوقف والاملرسل أو القائم باالتصال، 
املتلقي إىل مشارك يف عملية االتصال ومؤثر يف بناء عناصرها باختياراته  االتصالية فقط، ولكن حتول املستقبل أو
 املتنوعة واملتعددة ومسيطرا على خمرجاهتا.

قف املشاركة على االختيار املطلق من بني املخرجات أو احملتوى النهائي يف عملية االتصال، بل متتد إىل ال تتو  -
عند التعرض إىل  التأثري تزامنيا مع عرض الربامج أو احملتوى، أو ال تزامنيابناء احملتوى وتوجيهه سواء كان هذا 

الربامج طبقا خليارات أمن التعرض بالنسبة للمتلقي، وذلك ما كان مفقودا يف االتصال اجلماهريي قبل استخدام 
بعض الوسائط التقنية احلديثة اليت أصبحت تستخدم معه لتضيف ملسة من التفاعلية يف أثناء العرض، مثل 

أسفل شاشة العرض وغريها  Strip ج احلوارية أو الشريط املكتوباستخدام اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين أو الربام
 .(3)لتدعيم مشاركة املتلقي فيما يذاع أو يتم عرضه تزامنيا

 -وأكثر من متلقيمن مرسل  أكثر- وأدى ذلك أيضا إىل إمكانية تعدد املشاركني يف عملية االتصال من بعد -
مع تبادل األدوار خالل عملية االتصال  Vidéo conférences يف إطار متزامن من خالل مؤمترات الفيديو

  طبقا حلركة احلوار واجتاهاهتا.

                                                           
، 1999 ديسمرب-أكتوبر، (2)، ع(28)، الكويت: جملة عامل الفكر، معولمة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربيشومان، حممد.  (1)
 .161ص
على عينة من طالب جامعة  دراسة ميدانية – عالقة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة باغتراب الشباب الجامعيمنصر، خالد.  (2)

 .53، ص2012 فسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة احلاج خلضر باتنة، غري منشورة، ،ماجستري مذكرة-باتنة
 .54-53، صمرجع سابق (3)
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بناءا على اختيارات  Active أن نصف املشاهد بأنه نشط خاصية التفاعلية أنه مل يعد يكفيويرتتب على  -
باالتصال،  القائم بناءا على رفضه أو قبوله للمحتوى أو Obstinate من بني وسائل االتصال املتعددة أو عنيد

 .(1)بل أصبح مشاركا ومتفاعال يف العملية االتصالية الكلية يؤثر فيها ويف وعناصرها ونتائجها
 :A synchronisation الالتزامنية
وال تتطلب من كل املشاركني  وتعين إمكانية ارسال الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للفرد املستخدم، 

أن يستخدموا النظام يف الوقت نفسه، فمثال يف نظم الربيد اإللكرتوين، ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل 
  .(2)مستقبلها يف أي وقت دوهنا حاجة ملستقبل الرسالة

 :Miniaturisation التوجه حنو التصغري
رسائل االتصال اجلماهريية يف ظل هذه الثورة إىل وسائل صغرية ميكن نقلها من مكان إىل آخر،  تتجه 

هذا العصر الذي يتميز بكثرة التنقل والتحرك عكس مستهلك العقود  وبالشكل الذي يتالءم وظروف مستهلك
زيون اجليب، اهلاتف النقال، األمثلة على هذه الوسائل اجلديدة: تلف، ومن ساملاضية الذي اتسم بالسكون والتجان

 .(3)احلاسوب النقال املزود بطابعة إلكرتونية
 :Convertibility قابلية التحويل

االتصال على نقل املعلومات من وسط آلخر، كالتقنيات اليت ميكنها حتويل الرسالة وهي قدرة وسائل  
للرتمجة اآلتية، وقد ظهرت مقدماته يف نظام املسموعة إىل رسالة مطبوعة وبالعكس وهي يف طريقها لتحقيق نظام 

الفرنسي، فاحلدود او الفروق أو السمات اليت كانت متيز وسائل االتصال اجلماهريية عن " Minitel" املينتال
يف دور  بعضها البعض، قد زال بعضها وبعضها اآلخر يف طريقه إىل الزوال، فاألفالم السنيمائية ميكن عرضها

لتلفزيون وعلى أشرطة الفيديو كاسيت، وعلى األسطوانات املدجمة على الرغم من اختالفها السنيما على شاشة ا
 .(4)يف الشكل

 :Ubiquité الشيوع واالنتشار
لنظام وسائل االتصال حول العامل، ويف داخل كل طبقة من طبقات اجملتمع،  ونعين به االنتشار املنهجي 

وكل وسيلة تظهر تبدو يف البداية على أهنا ترف مث تتحول إىل ضرورة... وكلما زاد عدد األجهزة املستخدمة زادت 
هنا  لألثرياء القويةأن من املصلحة " Alvin Tofler" قيمة النظام لكل األطراف املعنية، ويف رأي "ألفني توفلري"

                                                           
)دراسة ميدانية ملؤسسة سونلغاز فرع تسيري شبكة  استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية الجزائريةبولعويدات، حورية.  (1)

 .74، ص2008جامعة منتوري قسنطينة، قسم اإلعالم واالتصال،  غري منشورة،نقل الغاز بالشرق قسنطينة( مذكرة ماجستري، 
ميدانية مبؤسسة أرسيلو ميتال تبسة(،  )دراسة المشاركة التنظيميةمساهمة التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال في دعم منصوري، فوزي.  (2)
 .25، ص2011، قسم اإلعالم واالتصال، عنابة جامعة باجي خمتار ذكرة ماجستري، غري منشورة،م

 .25، ص2006، اجلزائر: دار اهلدى، قضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا واإليديولوجياشطاح، حممد.  (3)
، القاهرة: املكتب اجلامعي احلديث، 1، طاستخدام تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيونعبد الباسط، حممد عبد الوهاب.  (4)

 .263-262، ص2005
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أن جيدوا طرقا لتوسيع النظام اجلديد ليشمل، ال ليقصي من هم أقل ثراء، حيث يدعمون بطريقة غري مباشرة 
 .(1)اخلدمة املقدمة لغري القادرين على تكاليفها

لنظامها وكذلك قابلية التوسع أكثر لوسائل االتصال حول العامل حبيث تكتسب قوهتا من هذا االنتشار املنهجي 
 .(2)املرن

 :Globalisation الكونية
لوسائل االتصال هي بيئة عاملية دولية، حىت تستطيع املعلومات أن تتبع املسارات  البيئة األساسية اجلديدة 

املعقدة تعقد املسالك اليت يتحقق عليها رأس املال إلكرتونيا عرب احلدود الدولية جيئة وذهابا من أقصى مكان يف 
على ألف من الثانية، إىل جانب تتبعها مسار األحداث الدولية يف أي مكان من  أدناه يف أجزاءاألرض إىل 

 .(3)العامل
لقد دجحت التكنولوجيا احلديثة لالتصال يف حتقيق املعادلة الصعبة، ونعين بذلك دجاحها يف أن جتمع بني األكفأ 

 أو على قدرة مبين األرخص واألكثر سهولة يف االستخدام.
 وتتضمن منظومة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال املكونات الرئيسية التالية:

 اإلعالم واالتصال. العناصر الداخلية ملنظومة تكنولوجيا -
شبكة العالقات اليت تربط منظومة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اجتماعيا كمنظوميت السياسة واالقتصاد  -

 والثقافة على سبيل املثال.
 .(4)حتية ملنظومة تكنولوجيا اإلعالم واالتصالعناصر البىن الت -

 :Demessification الالمجاهريية
ومعناه أن رسالة االتصال قد توجه إىل جمموعة من األفراد )اجلماهري( أو قد توجه على فرد بعينه، فقد  

حمطات البث  يستقيل عن اجملموع من حيث الرسائل اليت يتابعها، ومثال ذلك مسحت الوسائل اجلديدة للفرد أن
 .(5)التلفزي يف البلدان املتقدمة اليت تقدم برامج متنوعة حسب طلب املشرتك ورغباته

 
 
 

                                                           
، 2000، القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، تكنولوجيات المعلومات واالتصالمكاوي، حسن عماد، سلمان علم الدين، حممود.  (1)
 .314ص
، مذكرة -دراسة ميدانية ملستشفى سليمان عمريات بتقرت-تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المؤسسة العموميةبن دانية، عائشة، بوراس خولة.  (2)

 .33، ص2014، صالقسم علوم اإلعالم واالت ،ورقلة قاصدي مرباحجامعة  غري منشورة، ليسانس،
 .316مرجع سبق ذكره، ص، تكنولوجيات المعلومات واالتصالحسن عماد، سليمان علم الدين، حممود. مكاوي،  (3)
 .81-8، ص1994، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 184 املعرفة، عامل، عثقافة العربية وعصر المعلوماتالنبيل، علي.  (4)
 .216، ص2002، عمان: الوراق، 1، طتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهان. إمياامر إبراهيم، فاضل السمراين، قندليحي، ع (5)
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 :Mobility القابلية احلركية
مث نقلها تعين أن هناك وسائل اتصالية كثرية ميكن ملستخدمها االستفادة منها يف االتصال من أي مكان،  

وحاسب آيل نقال مزود بطابعة، كما تعين والتلفون املدمج يف ساعة اليد،  إىل آخر، حركته مثل اهلاتف النقال
 .(1)إمكانية نقل املعلومات من مكان إىل آخر بيسر وسهولة

 وميكن لنا أن نلخص جمموعة من خصائص تكنولوجيا االتصال احلديثة يف النقاط التالية:
 التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته. -
 تطبيقي يسعى لتطبيق املعرفة.التكنولوجيا علم  -
 التكنولوجيا عملية تشتمل مدخالت وعمليات خمرجات. -
 التكنولوجيا عملية شاملة جبميع العمليات اخلاصة بالتصميم والتطوير واإلدارة. -
 .(2)التكنولوجيا متطورة ذاتيا تستمر دائما يف عمليات املراجعة والتحسني -

 االتصال الحديثة:وظائف تكنولوجيا  -3
 لتكنولوجيا االتصال احلديثة وظائف عديدة أمهها: 

العمل على التحول من السليب )أحادي االجتاه( إىل التجاويب )ثنائي االجتاه(: معظم نظم بث املعلومات تعمل  -
تنتقل املعلومات يف اجتاه واحد من املرسل إىل املستقبل، وظهرت أخريا مرافق  على أساس الطور السليب، حيث

فظهرت شبكات الفيديو تكس ثنائية  ؛(intractive mode) املعلومات اليت تعمل على أساس الطور التجاويب
 .(3)االجتاه، أين ميكن للمشرتك تبادل الرسائل مع مركزات املعلومات

 الرقمي:التحول إىل التكوين  -
الكتب املطبوعة والسينما واهلاتف والتلفزيون، كانت كل فمنذ الرسوم األوىل على جدران الكهوف إىل  

نما ال ميكن يوسيلة تعيق قناة االتصال بطريقة ما، فالرسوم ترى وال تسمع، واهلاتف للحديث الذي ال يرى، والس
د من الوسائل املتنوعة لتناسب األنواع املختلفة الشعور هبا، فهذا القصور الداخلي أجربنا على استخدام عد

والكثرية من االتصاالت االنسانية، كما مت حتويل املعلومات إىل رموز ثنائية عاملية، ميكن ألي نوع من االتصاالت 
وأنواع كثرية من املعلومات  أن يعاجل من خالل الزمان واملكان بالوسيلة نفسها، فالنصوص والرسوم واألصوات

يتم نقلها إىل رمز ثنائي تصبح قابلة للبث يف شبكات رقمية، مما أدى إىل حتسن واضح يف مستوى  عندما
 واحلد من التشويش.اخلدمات 

                                                           
، -دراسة ميدانية -القنوات الفضائية وتأثيرها على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب الجزائريشطاح، حممد. )وآخرون(،  (1)

 .100، ص2002عني مليلة: دار اهلدى، 
غري  مذكرة ماسرت، ،واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةالمية.  ،صربينة، عطايلية ،بن أبركان (2)

 .29-28، ص2012، قسم العلوم اإلنسانية، قاملة 1945ماي  08 منشورة، جامعة
، 2005، القاهرة: املكتب اجلامعي احلديث، االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني استخدام تكنولوجيا. عبد الباسط، حممد عبد الوهاب (3)
 . 252ص
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 التحول من الثابت إىل النقال: -
اجلماهرية يف ظل هذه الثورة إىل وسائل صغرية ميكن نقلها من مكان إىل حيث تتجه رسائل االتصال  

مستهلك آخر، وبالشكل الذي يتالءم وظروف مستهلك هذا العصر، الذي يتميز بكثرة التنقل والتحرك، عكس 
من مصادر  ، فما على االنسان حاليا لكي يتنقل مبا حيتاجه(1)بالسكون والثبات اتسم العقود املاضية الذي

إال اقتناء كومبيوتر نقال، وهاتف نقال، األول حيمل له ملفاته وبراجمه، والثاين هو معلوماتية، ومراجع وبيانات كثرية 
 نافذته اليت يطل منها على العامل حيثما كان، حمققا بذلك أقصى درجات الشفافية اجلغرافية واملعلوماتية.

 لتنافسية:التحول حنو الرخيص املتاح دوما وزيادة القدرة ا -
على تقليل الوقت، وخفض تكلفة نقل املعلومات وتسهيل خزن تعمل وسائل االتصاالت احلديثة  

املعلومات ومعاجلتها، كما أزالت احلواجز اجلغرافية والسياسية، وقربت املسافات بني الدول، وأصبحت القدرة 
االقتصادية على  هتا وجودهتاوالتطوير، وقدر كنولوجيا والبحث التنافسية للدول تتوقف على قدراهتا يف العلم والت

قابلة للتسويق، فقد أصبحت املعلومات هي االقتصاد بعينه، واجملتمع نقل نتائج البحث العلمي إىل منتجات 
 العاملة يف حبوث BM السنوي لشركةاملعلومايت هو القوة االقتصادية القادمة لدول العامل، حيث يصل االنفاق 

 .(2)مليون دوالر سنويا 500 إىل التطوير واملعلومات
ولو نظرنا للمعلومات بشمولية لرأينا أن اقتصاد الدول يبىن على معلومات وبيانات واحصائيات دقيقة  

يف مجيع جماالت احلياة، فثورة املعلومات هي القوة احلالية القادمة جلميع الدول، لذا تستطيع أن حتقق النجاح 
وتوفري فرص العمل،  اح اقتصاد الدول،بالشكل الصحيح أحد أهم عوامل دجا املعلومات واستغالهلأصبح إنتاج 

فاملعدات والوسائط الفيزيائية والربجميات اليت توفرها تكنولوجيا االتصال احلديثة تربط خمتلف لواحق العتاد وتعمل 
شبكات لتبادل وصل احلواسيب ومعدات االتصال لتشكيل على نقل املعطيات من مكان إىل آخر حبيث ميكن 

إن التكنولوجيا احلديثة ستشكل احملور واملنطلق األهم للثروات اليت ستمر  ،(3)وتقاسم األصوات والصور والفيديو
 .(4)عربه شركات املستقبل والعمليات الناجحة يف العامل

 
 
 
 

                                                           
 .191، ص2007، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب، مدخل إلى اإلعالم وتكنولوجيا االتصال في عالم متغيرمهن، حممد نصر.  (1)
 .191املرجع السابق، ص  (2)
)حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأثر شاديل، شوقي.  (3)

 .  13، ص2008جامعة قاصدي مرباح ورقلة: قسم العلوم االقتصادية،  رة،غري منشو  بوالية اجلزائر(، مذكرة ماجيسرت،
، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، نمية = طريق إلى مجتمع المعرفة ومواجهة الفجوة الرقميةوالتتكنولوجيا المعلومات صالح، زين الدين.  (4)

 .36، ص2002
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 التحول من التجميع إىل التفتيت: -
مع الزيادة اهلائلة يف عدد قنوات االتصال اليت تتيح خدمات خمتلفة تليب احلاجات الفردية، ميكن القول أن  

إنتاج االتصال وتوزيعه أصبحت متيل إىل خماطبة مجاهري أكثر ختصصا، وإذا استمر هذا التوجه فإن وسائل 
سي لوسائل االتصال اجلماهريي حىت عام االتصال التقليدية قد خترج بعيدا عن املنافسة، وظل االجتاه الرئي

 .(1)مييل إىل املركزية أو توحيد اجلماهري املستقبلية هلذه الرسائل م1980
م، فقد بدأ يتوجه حنو المركزية االتصال أو تفتت اجلماهري، 1980 أما االجتاه اجلديد لالتصال بعد عام 

ىل مجاعة معينة وليس بالضرورة إىل مجاهري ضخمة، أي أن الرسالة االتصالية ممكن أن توجه إىل فرد واحد أو إ
واالستقبال من تكريس الالمركزية يف االرسال  وميكن وصف هذه اخلاصية بأهنا حتول من التجميع إىل التفتيت، أو

خالل اخلدمات اإلعالمية اجلديدة اليت توجه رسائل متخصصة تليب امليول والنزاعات الفردية، وتتالءم مع رغبات 
حمددة من اجلمهور، وهو ما يسميه الدكتور "صادق رابح" باملفاضلة والتفريد يف طرائق استهالك وسائل فئات 

 .(2)اإلعالم اجلديدة من طرف مستخدميها
 تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على الوسائل اإلعالمية والجمهور: -4

وجه خاص على وسائله، وعليه كعملية بأثرت التطورات الراهنة يف تكنولوجيا االتصال اجلماهريي، و  
مستمرة متصلة ذات أطراف متعددة، وميكن رصد بعض التأثريات اليت أحدثتها التطورات الراهنة يف تكنولوجيا 

 االتصال على وسائل االتصال اجلماهريي وعلى اجلمهور يف اجلوانب التالية:
 التأثريات على وسائل االتصال التقليدية: -

االتصاالت احلديثة ال تلغي وسائل االتصال القدمية، ولكن تطورها وتغريها بشكل ضخم، إن تكنولوجيا  
ينطبق على اجلرائد واجملالت بظهور  الد ظهور الصوت، وكذلك اللون، واحلفقد تغري الفلم السينمائي بع

عرب توضيحها، ويف نظم الطباعة ونظم ارسال الصفحات و مستجدات جديدة يف جمال صف حروف اجلريدة 
 األقمار الصناعية مما أثر على أساليب التحرير واإلخراج واإلنتاج بشكل عام.

اتصالية جاءت لتطور تكنولوجيا سابقة تقليدية كانت أساسا امتداد حلواس االنسان،  جيافكل تكنولو  
 وذلك يف كل مستويات االتصال:

كانت الوسائل التقليدية لالتصال ": comm unication intrapersonal" فعلى مستوى االتصال الذايت
 .(3)توغرافية، اآلالت احلاسبةو هي تدوين املالحظات، املذكرات الشخصية، األجندة، الصور الف

                                                           
 .243-242، ص1993، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات. ، حسن عمادمكاوي (1)
 . 26، ص2004، اإلمارات العربية املتحدة، دار الكتاب اجلامعي، 1، طالحديثةاإلعالم والتكنولوجيا الصادق، رابح.  (2)
 .66، مرجع سبق ذكره، صالوظيفة اإلعالمية لشبكة األنترنيت في عصر ثورة المعلوماتبرنيس، نعيمة.  (3)
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 أما املستحدثات التكنولوجية فهي: األشرطة املسموعة، احلاسبات االلكرتونية، وعلى مستوى االتصال اجلماهريي
"Mass "لفزيون، الكتب، لوحات العرض، أما املستحدثات التكنولوجية يو، التكانت الوسائل هي: اجلرائد، الراد

 .(1)فنجد التلفزيون باالشرتاك مع أنظمة املعلومات الرقمية، الكتاب االلكرتوين
إن الشكل أو النمط اإلنتاجي العام أو املبسط الذي كان مييز التطورات التكنولوجية السابقة هو ظهور مراكز 

ومكانية، بينما أعداد من اجلماهري ال ترتبط بوحدة زمانية توزيع على نطاق واسع من مصادر مركزية حمددة إىل 
ري قليلة وحمددة جغرافيا من خالل مراكز إقليمية خمتلفة اجلماه إىلالنمط احلايل لالتصال اجلماهريي يتميز بالتوجه 

 التوازن بني املراكز واألطراف.
والبعض  ،البعض، قد زال بعضهااجلماهريية عن بعضها  إن احلدود أو الفروق اليت كانت متيز وسائل االتصال

االتصال حادة جدا كما كان من  احلدود بني األمناط املختلفة واملتنوعة من وسائلاآلخر يف طريق الزوال، ومل تعد 
قبل، فاألفالم السينمائية دجدها اآلن متاحة العرض يف دور السينما وعلى شاشات التلفزيون وعلى أشرطة الفيديو  

 .(2)كاست
التلفزيوين كان هلا أثارها على إن التطورات الراهنة يف تكنولوجيا االتصال خاصة يف جمال االرسال واالستقبال 

 األخرى كالسينما والصحافة.بعض الوسائل 
إن وسائل االتصال اجلماهرية قد أصبحت تتسم بالطابع الدويل أو العاملي، حيث أحدثت الثورة املعاصرة طفرة 

 .(3)هائلة يف ظاهرة اإلعالم الدويل أو عاملية االتصال
وقد اتسمت الوسائل اإلعالمية التقليدية بأن املرسل فيها يتكون من فئة حمدودة من الناس، تلتف حول قناة 

ارسال أنواع خمتلفة من الرسائل اإلعالمية جلمهور كبري عرب قنوات قليلة إعالمية، وتعمل يف مؤسسة تقوم على 
اعل، وحتويل قناة االستقبال إىل قناة ارسال ومتكني وحمددة، أما تكنولوجيا االتصال احلديثة فتقوم على مبدأ التف

 .(4)املشرتك يف حمطة تلفزيونية سلكية أن خيتار نوع الربامج اليت يتعرض هلا
 التأثري على مجهور وسائل االتصال: -

قد صاحبه أيضا منو وتطور اجلمهور، وتصنف البحوث تطور إن تطور وسائل االتصال اجلماهريية  
 ع مراحل هي:اجلمهور إىل أرب

                                                           
)دراسة ميدانية باملؤسسة  الجزائرية العموميةوتأثيرها على أداء العامل في المؤسسة تكنولوجيا االتصال الحديثة وهجة، إميان وآخرون. ب (1)

، 2014قسم علوم اجتماعية،  ،قاملة 9415ماي  08جامعة  غري منشورة، التجارية التصاالت اجلزائر بدائرة سدراتة والية سوق أهراس( مذكرة ليسانس،
 . 52ص
 .180، ص2005، القاهرة: دار الرحاب للنشر، . تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومستقبل الصحافةحممود، علم الدين (2)
)مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اجلهوية لوالية ورقلة من  . تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االعالمية الجزائريةخليل سوسن، خوالد حورية (3)

 .24-23، ص2014، علوم اإلعالم واالتصال قسمرباح ورقلة: جامعة قاصدي مغري منشورة، وجهة نظر االعالميني منوذجا(، مذكرة ماسرت، 
 .66مرجع سبق ذكره، ص ،الوظيفة اإلعالمية لشبكة األنترنيت في عصر ثورة المعلومات برنيس، نعيمة. (4)
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 امتعليوميثل القطاعات األكثر صغريا نسبيا، مجهور الوسيلة االتصالية  وفيها يكون: Elite مرحلة الصفوة -أ
 .(1)وثراءا، وهنا تصمم الرسائل حبيث يروق حمتواها ألذواق الصفوة

يبدوا أهنا  ون اجلمهور الفعلي من كل السكان ومن كل قطاعات اجملتمع اليتويتك: Mass مرحلة احلشد -ب
 متثله، وتصمم الرسائل حبيث تروق ملا ميكن أن نطلق عليه العنصر املتوسط يف اجملتمع.

وتتميز بظهور مجاعات مجهور متفككة وذات مصاحل خاصة، وحمتوى : Specialized مرحلة التخصص -جـ
 وسائل االتصال يف هذه املرحلة يصمم لريوق لقطاعات مجاهريية متميزة وخاصة.

وتتميز بوجود نوع من التحكم االنتقائي للفرد يف نوعية املعلومات اليت : Interactivity لة التفاعلمرح -د
 خيتارها ليسمعها أو ليشاهدها.

ويف إطار التحليل السابق لتطور مسات اجلمهور ميكن حتديد بعض تأثريات تكنولوجيا االتصال الراهنة  
 على اجلمهور يف اجلوانب التالية:

ملشاهدة واالستماع ملئات أصبح باإلمكان اتعدد قنوات االتصال والربامج املسموعة واملرئية أمام الفرد، حيث  -
 .(2)القنوات بدون أن يكلفه ذلك أي عناء مادي أو معنوي

فقد التطورات الراهنة يف تكنولوجيا االتصال كان هلا تأثريها على عادات واستخدام اجلمهور لوسائل االتصال،  -
حصل مشاهدو التلفزيون السلكي على فرص جديدة ومتسعة لزيادة إمكانيات وفعالية استقبال القنوات وتبىن 
املشاهدون اسرتاتيجيات جديدة للتكيف مع العدد املتزايد من القنوات، وإحدى هذه االسرتاتيجيات اجلديدة 

وحصرها بقائمة من القنوات خصية املشاهدة الش وتقوم على تقليل ،(Channel répertoire) يطلق عليه
املتاحة اليت تتوافق مع اهتمامات الشخص، إضافة إىل الرميوت كونرتول، أو جهاز التحكم عن بعد، والفيديو  

 كاسيت الذي يتيح للمشاهد مرونة أكثر فيما يتعلق بأوقات املشاهدة.
املرسل وإمكانية حتكم املستقبل يف العمليات اجلديدة بالتفاعل بني املستقبل و  اتسام هذه التكنولوجيا االتصالية -

االتصالية، وهذا يعطي املستقبل سيطرة أكرب على عملية االتصال، مما يساعده على التكيف مع انفجار 
 من خالل االنتقاء واالختيار. والكيفاملعلومات، والسيطرة عليها من حيث الكم 

ذلك على املدى الطويل إىل عزل أفراد اجلمهور ألنفسهم عن أن يؤدي ونتيجة لتلك االنتقائية فإنه من املتوقع  -
 املعلومات اليت قد جيدوهنا غري متفقة مع إدراكهم، أو خمالفة مليوهلم ورغباهتم.

وميكن القول أن للتكنولوجيات االتصالية اجلديدة أثر ملموس وبناء على التقنيات االتصالية القدمية حيث  
 .(3)ادا طبيعيا هلا، ومل تعمل على إلغاءهاعملت على تطويرها، وشكلت امتد

 

                                                           
 .325، مرجع سبق ذكره، صتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتحممود، سليمان علم الدين.  ،حسنعماد مكاوي،  (1)
 .5، ص1997، القاهرة: دار الشروق، الحاسبات االلكترونية وتكنولوجيا االتصال ، حممود.الدينعلم . تيمور، حممد (2)
 .333-332، مرجع سبق ذكره، صاستخدام تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعيحممد عبد الوهاب.  ،عبد الباسط (3)
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 تأثريها على اجملتمع: -
حلل املشكالت االجتماعية واالنسانية، كاالستعانة هبا يف  وتظهر التأثريات االجتماعية عند استخدامها

كما واستحداثها لوظائف جديدة يف العمل،  ومسامهتها يف زيادة اإلنتاجية وتطبيق القوانني  الطبيةالتشخيصات 
اعتربت مسؤولة على ارتفاع مستوى املعيشة وذلك نتيجة إلدجاز املهام اإلدارية واإلنتاجية يف زمن وجيز، حيث 
وفرت الوقت للعديد من األفراد فقضت على العديد من املهام املتعبة واململة، وبصفة عامة رفعت من مستوى 

 يل اخلصوصية واجلانب النفسي واالجتماعي.جودة األعمال احلياتية، كما برزت تأثرياهتا بشدة على جما
اخلصوصية: إن اخلصوصية حق األفراد يف عدم افشاء أو نشر معلومات ختصهم، ولكن بعد ربط احلاسوب  -

بشبكة األنرتنيت أصبح من السهل الكشف عن أي شخص ويف أي وقت كان، نتيجة هذا األمر أبدى الكثري 
بة لألمور املرتبطة باملعامالت املالية والسجالت اإلجرامية والصحية من األفراد قلقهم وخماوفهم خاصة بالنس

لنتائجها الوخيمة على حياهتم ومستقبلهم املهين، إال أن هذه القضايا املتعلقة باخرتاق حق اخلصوصية تنتشر أكثر 
 يف الدول املتقدمة المتالكها وحيازهتا على أعداد هائلة من احلواسيب وشبكات األنرتنيت.

جلانب النفسي واالجتماعي: يتوقع علماء االجتماع أن إدماج بني احلاسوب وشبكة األنرتنيت سيؤدي إىل ا -
عزلة نفسية واجتماعية لألفراد، وقد برزت هذه املشكلة بعد أن أصبحت عملية االتصال تتم داخل املنزل مبعىن 

على ذلك قلت عدد الصدقات  املعروف، بناءون اللقاء املباشر فرتاضي دإلكرتوين أو ما يسمى االتصال اال لقاء
 (1)ويشعرون بالعزلة واالكتئابوأصبح األفراد يعانون ضغوطا كثرية يف حياهتم 

 ثانيا: المؤسسة اإلعالمية:
 تعريف المؤسسة اإلعالمية: -1

أصبحت املؤسسات اإلعالمية يف القرن احلادي والعشرين شبكات اتصال ضخمة تتصارع داخلها  
، وكل ما حيدث يف حمطة التلفزيون ما أن كل مؤسسة هي يف حد ذاهتا نظام معقد للسلطة والنفوذاملصاحل، ك

، فاملؤسسات اإلعالمية (2) يوحي عن مدى تعقد وتشابك أعماهلا، ففي داخل املؤسسات يتم اختاذ قرارات مهمة
تستمد شرعيتها من قيم هي مؤسسات تعمل على صيانة ثقافة اجملتمع ونقلها إىل األجيال وتقوم سلطتها و 

أخالقية ومبادئ وقواعد سلوكية مبنية على اقناع اجلمهور هبا واعتناقه هلا، وهذه املؤسسات تتبع النموذج  
وتتفرع املؤسسات اإلعالمية  ،(3)وتستخدم اسرتاتيجية املبدأ يف تعاملها مع مستجدات البيئة احمليطة هباالعضوي، 

 .(4)لتشمل مؤسسات صحفية، إذاعية، تلفزيونية، فضائيات، وكاالت األنباء، دور النشر، شركات إعالنات
 مل يتطرق إىل 12/01/2012 املؤرخ يف: 12/05 أما التشريع اجلزائري ويف القانون العضوي لإلعالم رقم 

، لكن أشار إليها القانون اجلزائري لإلعالم إىل )املؤسسة اإلعالمية(تعريف املؤسسة اإلعالمية هبذه التسمية 
                                                           

  .24، مرجع سبق ذكره، صاإلعالمية الجزائريةتكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة ، خليل سوسن. خوالد حورية (1)

 .22:00، 26/02/2016تاريخ الزيارة [، www.jabyr.net املباشرمتاح على اخلط ]، المؤسسة اإلعالمية وسطو المالجابر، ، حدبون (2)

 .107، ص2014، اجلزائر: جسور للنشر والتوزيع، والوسائل والتطبيقاتمدخل إلى اإلعالم الجديدة المفاهيم ، رضوان. بلخريي (3)

 .22:30، 26/02/2016تاريخ الزيارة [، www. rozhnamaway.com متاح على اخلط املباش] ،اإلعالمية. إدارة المؤسسات أرسالن (4)

http://www.jabyr.net/
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كالتايل: "يقصد بأنشطة  03املؤسسات اليت تضمن القيام بالنشاط اإلعالمي الذي مت تعريفه حسب املادة 
أي اإلعالم يف مفهوم القانون العضوي كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو أراء أو أفكار أو معارف عرب 

مبمارسة  املخولةأما املؤسسات  "،وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة إلكرتونيا، وتكون موجهة جلمهور أو لفئة
 تضمن أنشطة اإلعالم على وجه اخلصوص عن طريق:كالتايل:  04النشاط اإلعالمي فقد جاءت حسب املادة 

 وسائل اإلعالم التابعة للقطاع القانوين. -
 تنشئها هيئات عمومية.وسائل اإلعالم اليت  -
وميتلك رأس ماهلا أشخاص  معتمدةشئها أحزاب سياسية أو مجعيات وسائل اإلعالم اليت متلكها أو تن -

 .(1)طبيعيون أو معنويون حيملون اجلنسية اجلزائرية
فقا و هي عبارة عن جمموعة من النشاطات املتميزة اليت يقوم هبا أشخاص يؤدون بعض األدوار واملؤسسة اإلعالمية 

لبعض القواعد، وتتميز املؤسسة اإلعالمية بأهنا هتتم بإنتاج وتوزيع املعرفة كاإلعالن والثقافة، وتعترب املؤسسة 
اإلعالمية مهزة وصل بني أفراد اجملتمع حيث توفر قنوات تربط فيها بني الناس وتربط كل فرد مبجتمعه، وكذلك 

لقضايا اليت تعاجلها هي قضايا عمومية حيث ال تعاجل مسائل على اجملال العام ألن اتقتصر املؤسسة اإلعالمية 
 شخصية اليت يلتف حوهلا الرأي العام.

املؤسسة اإلعالمية فضاء مفتوح واملشاركة فيها من أطراف أعضاء اجلمهور وتكون إرادية دون إرغام بدون مسؤولية 
من حيث التنظيمات القانونية واجلانب اجتماعية تتميز أيضا بربطها لكل القطاعات واجملاالت، وترتبط بالسلطة 

 .(2)والرغبات اجلماعية والفرديةالقانوين وتتوحد املؤسسات اإلعالمية يف تلبية احلاجات 
بالوسائل اإلعالمية يف جمتمعنا يتزايد ويأخذ أبعادا أكثر عمقا ومشوال، وأمهية وتأثريا وخاصة  االهتمامولقد أصبح 

من خالل تطور األدوات والتقنيات اإلعالمية احلديثة اليت زادت من فاعلية االتصال اجلماهريي، وأصبحت وسائل 
ؤسسات اإلعالمية خاصة ميدانا كبريا وجماال خصبا للمنافسة وإحراز قصب السبق اإلعالمي اإلعالم عامة وامل

 للجماهري.
والعمل اجلاد على حتقيق إن احلصول على املعلومات وتوثيقها واسرتجاعها وصياغة مادة إعالمية متميزة  

دمي املواد اإلعالمية املباشرة بأداء فريد السبق اإلخباري واملتابعات اإلخبارية املتواصلة والتحليالت املتعمقة وتق
وإخراج تقين وجذاب، كل ذلك يساعد املشاهد على التفاعل مع الوسيلة اإلعالمية التابعة ملؤسسة معينة ويزبد 

                                                           
)دراسة حتليلية ميدانية الستخدام املؤسسات اإلعالمية  استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المؤسسة اإلعالميةسيوان، آمنة.  (1)

قاملة: قسم  1945ماي  08جامعة غري منشورة، ( مذكرة ماسرت، -منوذجا–لتفاعلية مواقع التواصل االجتماعي= صفحة الشروق نيوز على الفايس بوك 
 .32-31، ص2015نسانية، إعلوم 

[، تاريخ www.communication.yooy.comاملباشر ]متاح على اخلط  ووظائفه وخصائصهمفهوم اإلعالم ومؤسساته  علي، أبو قاسم. (2)
 .19:10، 27/02/2016الزيارة 
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من شعبيتها، السيما مع التزايد املستمر يف وسائل االتصال اجلماهريي التفاعلي املباشر وزيادة التفاعل املباشر 
 .(1)ع زيادة مساحة احلرية للتعبري وتبادل اآلراء ووجهات النظر واألفكارواملنشود م

 األداء اإلعالمي للمؤسسة اإلعالمية في ظل تكنولوجيا االتصال الحديثة: -2
والالسلكية واملعلوماتية بالتزامن إن اقرتان تكنولوجيات السمعي املرئي بتكنولوجيات االتصاالت السلكية  

مع شيوع البث الفضائي عرب األقمار الصناعية، كان منذ مطلع مثانينات القرن العشرين وراء إحداث حتوالت 
حتوالت تكنولوجية مهنية وتنظيمية واقتصادية وسوسيوجلية، حيث سجلت الثورة عميقة يف جمال وسائل اإلعالم، 

أت معها على اقتحام جمال الصوت والصورة الثابتة، ومنذ بداية استخدام األدوات ر جتاملعلوماتية تقدما بلغ درجة 
خمتلف مهن الصحافة اليت تساهم يف ممارسة العمل الصحفي تطورات املعلوماتية يف جمال وسائل اإلعالم، شهدت 

ومعاجلتها وإنتاجها ونشرها وحتوالت عميقة مشلت كل مكونات احللقة اإلعالمية من مصادر املعلومات ومجعها 
 وتوزيعها واستهالكها وتوثيقها وختزينها.

إن تطور التقنيات والتجهيزات وعمليات املعاجلة قد غريت جذريا مهن الصحافة، ويف هذا السياق ثالثة  
اقرتان بعض املهن بعضها ببعض إىل جانب إعادة النظر يف حتديد املهام  ،اجتاهات هامة برزت بكل وضوح

وحذف أو اختفاء بعضها اآلخر من جهة أخرى، مث ظهور مهن جديدة مل يعهدها من قبل ظائف من جهة، والو 
الذي التأزري عامل الصحافة والصحافيون؛ إضافة إىل هذه االجتاهات تضاف مسألة تصميم البىن الشبكية والعمل 

ت من ناحية، وتداول املعلومات وسبل نقلها أمناط التنظيم وأساليب الرتتيب والتدرج يف توزيع املهام واملسؤوليا غري
 .(2)إىل جانب إعداد املضامني وصياغتها من ناحية أخرى

، إال أن اجملال اإلعالمي ظل وبالنظر ملا غريته الثورة التكنولوجية اجلارية يف الكثري من حياة األفراد واجملتمعات -
ى توغل هذه التكنولوجيا االتصالية احلديثة يف أكثرها تأثريا حىت ظهر مصطلح اإلعالم اجلديد معربا عن مد

النشاط اإلعالمي، فاحمليط اجلديد الذي استحدثه هذا اإلعالم مل يغري فقط يف سلوكيات وطبيعة العالقة 
باملؤسسات، بل ساهم أيضا يف تغيري منط تلقي املادة اإلعالمية، كما زادت حاجة املؤسسات اإلعالمية هلذه 

ة مبيدان االتصال حبيث كلما زادت حاجتها زادت استمراريتها واستحداثها لإلنتاج اإلعالمي التكنولوجيا املتعلق
 .(3)وبالتايل تطويرها

 
 

                                                           
حبث  –)دراسة تطبيقية على اإلذاعة السودانية(  دور تكنولوجيا االتصال في تطوير إنتاج البرامج اإلخبارية للراديوآسيا، ابراهيم حممد عبده.  (1)

 .21، ص2014جامعة السودان: قسم اإلعالم واالتصال، ، غري منشورة، راديو والتلفزيونتوراه يف المقدم لنيل درجة الدك
، اجلولة الثانية تكنولوجيا المعلومات واالتصال الفرص الجديدة المتاحة لوسائل اإلعالم بالمغرب العربي. ، مجال الدينناجي ،دجار، رضا (2)

 .41، ص2005للقمة العاملية جملتمع املعلومات = تونس: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
من وجهة  –، مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اجلهوية لوالية ورقلة تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة اإلعالميةخليل سوسن، خوالد حورية.  (3)

  .33، ص2014 قسم علوم اإلعالم واالتصال، ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،ماسرت، غري منشورة، مذكرة -وذجامن –اإلعالميني نظر 
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 وتقتين املؤسسات اإلعالمية املعدات التقنية احلديثة لتحقيق هدفني: 
 اهلدف األول: يتعلق باستخدامها االستخدام األمثل يف إنتاج املواد اإلعالمية.

 .(1)الثاين: يتعلق بأمور تتصل هبيئة املؤسسة واحرتام نفوذهااهلدف 
 االبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجال التلفزيون: -3

االتصال احلديثة بكل ما يتعلق من معدات إلكرتونية واهلواتف النقالة واستغالل مدارات ترتبط تكنولوجيا  
 يديو الصغرية املتحولة وكامريابتقنية فائقة ومتطورة، إضافة إىل كامريا الفيديو الرقمي وكامريا الف األقمار الصناعية

CDD األخبار  ومسجالت األشرطة املغناطيسية الصغرية احملولة ومسجالت التصوير اخلاصة جبمع عمليات
-Mag أنظمةسية املغناطيومقاطع التسجيل  Sp بني كام وبيتكام وحمالت التسجيل ،(EIVG) اإللكرتونية

bftacam، مفتاح األلوان وتسجيل الصوت باألسلوب الرقمي، واملونتاج عن طريق الكمبيوتر، وكذا تقنية 
إضافة إىل الذاكرة الرقمية املتعلقة  Corrector ونظام التصويت الزمين الرقمي A/B كروماكي ومازح القنال

والرسومات التصويرية بواسطة الكمبيوتر، أما بالنسبة  Codة واخلاصة من منوذج ر بكادر الصورة وتسطري الصو 
فيها  للتقنيات املتعلقة باإلرسال فنجد تقنيات ختتص بتشفري بطيء إلرسال الصوت ودارات حتويلية ميكن التحكم

 .(2)عن بعد مما جيعلها توفر تكاليف النقل
 يا االتصال فيما يلي:وميكن أن نوجز االبتكارات احلديثة لتكنولوج 

 النقل التلفزيوين عرب األقمار الصناعية:
دورة واحدة كل  قبال تدور يف مدار حول األرضاألقمار الصناعية هي عبارة عن حمطات إرسال واست 

وأجهزة تقوم باستقبال الرسائل وبثها  (Antennes) أربع وعشرين ساعة، ويشتمل القمر الصناعي على هوائيات
 معينة على األرض. إىل أي نقطة

وأصبح استخدام األقمار الصناعية يف االتصاالت مرتكزا أساسيا لتكنولوجيا االتصال للتخلص على  
عائق املسافة وتوفري الزمن، وهذا ما أثر تأثريا إجيابيا يف وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون، حيث ميكن استخدام 

ومن رسال من مكان واالستقبال يف مكان آخر، إل، حبيث يتم االربامج الصناعية يف نقل الربامج من موقع ملوقع
رساهلا من إحدى الدول األوروبية عن طريق وصلة صاعدة إىل القمر لك التقارير االخبارية اليت يتم إأمثلة ذ

مث يرتد االتصال من القمر الصناعي إىل مدينة نيويورك حيث ميكن بث التقرير االخباري على اهلواء الصناعي، 
 .(3)اشرة أو تسجيله على أشرطة الفيديو وإذاعته يف وقت الحقمب

أما بالنسبة للنمط الثاين لألقمار الصناعية الذي يقوم بإرسال اإلشارات التلفزيونية دون احلاجة واللجوء  
 إىل حمطات أرضية.

                                                           
 .7، مرجع سبق ذكره، صتطور اإلعالم وفق تكنولوجيا االتصال الحديثة .كنعان، علي عبد الفتاح  (1)
 .40، ص2011، اجلزائر: دار صفاء، االتصال الحديثةتكنولوجيا مصطفى.  ،عليان رحبي .حممد ،عبد الدبس (2)
 .58، ص2000دار هومة، اجلزائر: ، مجتمع اإلعالم والمعلومات. لعقاب، حممد (3)
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اإلذاعة باألقمار  كما يعتمد النمط الثالث على استخدام األقمار الصناعية لصاحل اخلدمة التلفزيونية وتسمى
 احملطة األرضية يف مكان ما مث ترتد ويف هذه الطريقة يتم نقل الربامج إىل ،"Satellite Broadcst" الصناعية

اإلشارة على القمر الصناعي وصوال إىل منطقة جغرافية شاسعة، حبيث يتم استقباهلا بشكل مباشر من خالل 
 وميكن (TVRO) ويطلق عليها اختصارا" TV Receive only" العديد من أجهزة االستقبال التلفزيون فقط

فة، أو من خالل حمطات تلفزيونية تقدم نفس الربامج يف مواقع أو مدن خمتل (TVRO) أن يتم االستقبال
شبكات التلفزيون الكابلي اليت تعيد توزيع اإلشارات التلفزيونية على املستقبليني يف مناطق صغرية نسبيا أو إىل 

 .(1)لذي تتوافر لديهم هوائيات استقبال البث املباشر من األقمار الصناعية إىل منازهلماألشخاص ا
 تكنولوجيا األلياف الضوئية: -

حتت األرض، كما يف االتصاالت اهلاتفية من خالل مد كابالت هذه األلياف تستخدم األلياف الضوئية  
وميكن كذلك حبيث يتم نقل كميات ضخمة جدا من احملادثات اهلاتفية، تستعمل أيضا يف االتصال بني جهتني، 

أيضا عرب األقمار الصناعية، ومتكن األلياف الضوئية  األلياف الضوئية كقنوات لنقل اإلشارة التلفزيونيةاستخدام 
 مليكروويفاالتصال السلكي والكابالت املركزية وامن إتاحة العديد من احللول النامجة من مشكالت استخدام 

، فهي حمصنة ضد تفريغ خرىزل الكهربائي من نقطة إىل أالع ونظم االتصال اليت تشبع باهلوائيات، كما توفر
 .(2)الربق، وضد التداخل الكهرومغناطيسي والكهروستاتيكي، وتتيح قدر من األمان عند استخدامها

 تكنولوجيا امليكروويف: -
لتحقيق عملية االتصال عن بعد، ومن بني خصائصها الفعالة  التقنياتتعترب تكنولوجيا امليكروويف من  

اإلرسال واالستقبال، وتستخدم خطوط  أهنا تعتمد على خطوط مستقيمة يتطلب وجودها خط نظر بني نقطتني
ة، اإلشارة التلفزيونية لتصل إىل األماكن املعتزلامليكروويف أيضا يف إتاحة عدد كبري من قنوات الراديو وتقوية 

 .وتدعيم نظم التلفزيون الكابلي، وحتقيق االتصال عن طريق األقمار الصناعية، ومجع األخبار إلكرتونيا
 استخدامات االتصال الكابلي يف التلفزيون: -
 التلفزيون الكابلي:  -أ

واليت ال التلفزيونية وذلك خاصة يف املناطق النائية واملعتزلة كوسيلة لتحسني اخلدمة تستخدم تقنية الكابل   
 .(3)تصلها اإلشارة واضحة من خالل العديد من االعتبارات اجلغرافية، خاصة اليت توجد يف املناطق اجلبلية

قناة تلفزيونية، كما أن له  40كما يسمى التلفزيون الكابلي بالتلفزيون السلكي وله القدرة على بث حنو 
 استخدامات أخرى عديدة:

                                                           
 .58ص مرجع سبق ذكره، ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات .مكاوي، حسن عماد (1)
[ www.olukah.net على اخلط املباشر، ]متاح ، شبكة األلوكة،على فن التحرير الصحفيأثر التطور التكنولوجي  حممد عبده حسونة، نسرين. (2)

 .10ص، 08:30 لساعةا 15/02/2016 تاريخ الزيارة:

 .62، مرجع سبق ذكره، صتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات .مكاوي، حسن عماد (3)

http://www.olukah.net/
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 قة واضحة اليت تستخدم املوجات الكهرومغناطيسية.يتيح االتصال جلميع القنوات بطري -
إمداد املشرتكني بتنوع شاسع من اخلدمات الرباجمية من خالل عشرات القنوات التلفزيونية الواضحة  -

 اإلرسال.
ميكن أيضا من استخدام االتصال الكابلي يف جتميع ردود أفعال اجلماهري اجتاه الربامج، واستطالع  -

 بشكل فوري.أراءهم ومقرتحاهتم 
 تقدمي الربامج التعليمية من خالل أسئلة خاصة تظهر على شاشة التلفزيون.استخدامه أيضا من خالل  -

 تلفزيون ال سلكية: -ب
تقنية الكهرومغناطيسية حيث تقدم للمشاهد العرض أو اخلدمة بدون اللجوء إىل  وتعتمد فيها على 
 أسالك.

 كابالت األلياف الضوئية:  -جـ
 تنقل البيانات ضوئيا عرب ألياف من الزجاج.اليت هي  

 الكابالت احملورية: -د
 .(1)تقوم بنقل البيانات وتتميز بالسرعة 

 استخدام الكومبيوتر يف وسائل اإلعالم: -
عمليات التطوير والتحديث اليت عرفها جهاز الكومبيوتر منذ بداية النصف الثاين من القرن العشرين إن  

ميكن االستغناء عنها يف العمل الصحفي، حيث ال ميكن تصور قاعة حترير بدون جهاز  جعلت منه أداة ال 
كومبيوتر أو بالتو تلفزيوين دون أجهزة مراقبة، أين تكون حلقة الربط األساسية هي احلاسوب أو أستوديو إذاعي 

بواسطته هذه  يشغل دون مزج الصوت، أو توزيع املوجات والرتددات أين يكون الكومبيوتر أهم جهاز متر
 التقنيات.

وبواسطة الكومبيوتر ميكن للصحفي الدخول إىل األنرتنيت وإرسال واستقبال الرسائل اإللكرتونية عن 
طريق الربيد اإللكرتوين واملشاركة يف املؤمترات الصحفية ومنتديات النقاش، وسامهت أشكال الكومبيوتر احلالية يف 

ية، السيما الكومبيوتر احملصول الذي يعطي إمكانيات جديدة للصحفي، إلعالمإضافة أنواع جديدة على اخلدمة ا
 Personal) وذلك بنقله خارج املكتب واستخدامه يف املؤمترات والندوات الصحفية فضال عن كومبيوتر اجليب

Digitalassiatnt) (2)يالذي يستعملها الصحف. 
 
 

                                                           
 .52، مرجع سبق ذكره، صاستخدام التكنولوجيا الرقمية في النشرة االخبارية التلفزيونيةلبىن جالل، سكيك.  (1)
 ، شهادة ماسرت،-منوذجا–، حصة ألوان بالدي يةاستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إنتاج الحصص التلفزيونكنزة، وآخرون. ،  بن معاش (2)

 .35-34، ص2012قسم العلوم االنسانية،  قاملة، 1945ماي  08جامعة  عري منشورة،
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 تكنولوجيا الكومبيوتر النقال واهلاتف النقال: -
وهو نظام يتيح لإلنسان أن ينقل معه وثائقه ومصادره ومعلوماته واتصاالته فتصبح قدرة اإلنسان فيها  

 إىل قدرته على النفاذتستطيع ذاكرته البشرية احملدودة أن حتمله وال عقله املقيد أن يتصدى له، بل أصبحت 
يصادفه أو يعرض عليه من مشكالت العملية حلل ما مصادر املعلومات عندما حيتاجها وعلى توفري الوسائل 

، Portable Phone ، وهاتف نقالPortable Computer وهكذا أصبح لإلنسان رفيقان: كومبيوتر نقال
حمققا بذلك أقصى درجات  األول حيمل له ملفاته وبراجمه والثاين هو نافذته اليت يطل منها على العامل حيثما كان،

  .(1)الشفافية اجلغرافية واملعلوماتية
حيث أضفت التكنولوجيا للهاتف النقال العديد من التحسينات خاصة يف جمال التقنية، حيث تعدت  

جمال االتصاالت وأصبح يقدم العديد من املهام اليت تتمثل يف ختزين ونقل امللفات واملعلومات، وكذا تشكيل الرقم 
املشرتك بوجود نداء يف االنتظار من خالل باالستعانة باإلعالم اآليل دون تشكيل ذلك الرقم للتفاعل وإعالم 

يضا اهلاتف الرقمي هو االتصال مكاملة هاتفية بواسطة إشارة ضوئية تبني له أن هناك مشرتك آخر مما يوفره أ
 الثالثي الذي يكون بني ثالثة أشخاص.

هواتف تقوم برتمجة الصوت إىل عدة لغات وذلك من حتويل إشارات الصوت إىل رموز  كما أن هناك 
رقمية ميكن ختزينها يف احلاسب اإللكرتوين، ودجد أيضا اهلواتف النقالة ذات التكنولوجيا األمريكية اجلديدة اليت 

يف ذات الوق على نفس  توفر طاقة عالية جدا، حيث متكن من متابعة برامج تلفزيونية وإجراء مكاملة هاتفية
 .(2)اخلط

 الصور التلفزيونية:
املكوة لرسالته، اليت يعتمد عليها التلفزيون أو هي أوىل العناصر  تعترب الصور إحدى املقومات األساسية 

 ،(3)بفعالية مما يعمق األثر اإلعالميأن تنقل للمشاهد مضمون الرسالة التلفزيونية  أن الصورة من املفرتضحبيث 
بالتلفزيون أو من  ىل الصور اليت يتم احلصول عليها من الربامج اإلخباريةإحيث يشري مصطلح الصور التلفزيونية 

مصدر فيديو آخر بواسطة ما يعرف بالكامريات التلفزيونية، وتعد من مصادر الصورة الصحفية اليت نتجت عن 
عالم املرئي واإلعالم املطبوع، ومن مث فإن هذا املصدر التطورات التقنية املتالحقة يف سبيل إمكانية الدمج بني اإل

من تقنية األقمار الصناعية يف البث اإلعالمي، وقنوات  لالستفادةيتيح الفرصة أمام الصحف أو التلفزيون 
طوال األربعة والعشرين ساعة يف احلصول على الصورة الصحفية اإلخبارية من أحناء العامل كافة، التلفزيون العاملة 

 بشكل أسرع مما تستطيعه وكاالت األنباء العاملية.و 

                                                           
 .14مرجع سبق ذكره، ص، تطور اإلعالم وفق تكنولوجيا االتصال الحديثة، علي عبد الفتاح. كنعان  (1)
 122-121مرجع سبق ذكره، ص، استخدام التكنولوجيا الرقمية في النشرة االخبارية التلفزيونية. لبىن ،سكيك جالل (2)

عمان: دار  ،إعداد البرامج الوثائقية رسالة للباحثين واألكاديميين للتوجه للكتابة والتلفزيون بجامعة عمر المختار ليبياأمين.  ،احلليم نصار عبد (3)
 .40-39، ص2007والنشر،  املناهج
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وعلى أية حال، فإن تقنية الكامريا التلفزيونية متاحة وتستخدم يف احلقل الصحفي منذ سنوات عديدة،  
ولكنها قد شهدت يف السنوات األخرية تطورات أكسبتها القدرة على حتويل األخبار املصورة بالتلفزيون وبأي 

صور مطبوعة يف وقت ال يتجاوز الدقيقتني، بل حتويلها مباشرة إىل شبكة الكمبيوتر  مصدر فيديو آخر إىل
بالتلفزيون، وذلك بواسطة اجليل احلديث من هذه الكامريات الذي أتاح جمموعة من الكامريات التلفزيونية 

 .(1)الرقمية
 الرقمي: االتصالتكنولوجيا 

خدمة خاصة تقدمها هيئة  باعتبارهايف البداية استخدمت شبكات اهلاتف لنقل بيانات الكمبيوتر، 
لعدد حمدود من العمالء كشركات الطريان والبنوك وأجهزة األمن وغريها، ونظرا ألن هذه الشبكات قد  االتصاالت

ية، املعلومات والبيانات حمدود للغاق صممت أصال لنقل الصورة ال البيانات، فقد كانت اخلدمة رديئة ومعدل تدف
املكتوبة بدال من الصوت،  تعمل على نقل املعلومات عن طريق البياناتوقد مت بعد ذلك تصميم إشارة رقمية 

وهذه اإلشارات الرقمية، أصبحت أقل عرضة للضوضاء والتشويش والتداخل من اإلشارات الصوتية، كما يتميز 
تصال مؤسسا ومصانا كوحدة متكاملة عالية اجلودة، كما تتسم اليت جتعل االقمي بالنشاط والقوة الر  االتصال

 الشبكة الرقمية بقدر عايل من الذكاء، حيث ميكن أن يصمم النظام الرقمي لكي يراقب أوضاع القناة
Channel، بصفة مستمرة ويصحح مسارها، كذلك يستطيع النظام الرقمي التحكم يف الصدى 

Echocontrol، النظام الرقمي بالشمول كما يتسم Generic  حيث يسمح النظام الرقمي بنقل البيانات
الرقمي بتحقيق قدر عايل من  االتصالوصورة ورسوم بقدر عايل من الدقة، كما يتسم  تنصوص وصو بشكل 
  .Security (2)االتصال تأمني 

 دة:تكنولوجيا الوسائط املتعد
الوسائط املتعددة على عرض النص مصحوبا بلقطات حية من فيديو وصور وتأثريات يرتكز مفهوم  
يزيد خربة املتلقي يف أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة، وتعين الوسائط املتعددة بعرض مما يزيد من قوة العرض و خاصة 

ة من الفيديو وغريه، املعلومات يف شكل نصوص مع إدخال كل أو بعض العناصر مثل املواد السمعية، املواد املصور 
يوضح الكومبيوتر للمستخدمني عالمات ، ويف عروض الوسائل الفائقة (3)الرسوم املتحركة، لقطات الفيديو احلية

تعرب عن وصالت بني أجزاء احملتوى وتعترب عروض الوسائل الفائقة اليوم ثورة يف نظام األنرتنيت يف صورة وسائط 
متعددة وقد تكون واجهة املستخدم مركزة حول البحث عن الكلمات والصور والنصوص، وتتيح عروض الوسائل 

 .(4)إىل املعلومات اليت يريدها مباشرة االنتقالالفائقة للمستخدم 

                                                           
 .40-39، ص2003، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، 1، طتكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية. الغريب النجار، سعيد (1)
 .151رجع سبق ذكره، صم ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات مكاوي، عماد حسن. (2)
 .15مرجع سبق ذكره، ص، تطور اإلعالم وفق تكنولوجيا االتصال الحديثةكنعان، علي عبد الفتاح.  (3)

 تاريخ الزيارة:[، mashaeelmm.wordpress.com ، ]متاح على اخلط املباشرتكنولوجيا الوسائط المتعددة وعناصرها مفهومبدون كاتب.  (4)
20/02/2016 ،22:56. 
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وهتدف هذه التقنية إىل دمج تقنية احلاسب اإللكرتوين والتليفزيوين واالتصاالت السلكية والالسلكية يف  
من الناحية اللفظية تعين وسائل االتصال متعددة، MultiMedia  وتقنية املعلومات ثالثية األبعادتقنية واحدة، 

املسموعة املرئية وكذا املسموعة، وأيضا حي احلديث عين به يف البداية مزج التكنولوجيات ولكن مفهومها االصطال
Technology سهيله بواسطة التكنولوجيا الرقمية املرئية مع تكنولوجيات احلاسب اإللكرتوين، وهذا املزج قد مت ت

Digital (1) ومع رسومات احلاسب اإللكرتوين، وقد وظفت يف البداية ملزج الصوت مع صورة الفيديو املتحركة 
ومعلوماته وحروفه وأرقامه وبياناته التوضيحية، وذلك بغرض تقدمي املعلومات بأفضل طريقة للعرض وللمنافسة 

النشاطات الدعائية، وهناك العديد من اخلدمات اليت بدأت تتحول خالل اجتماعات رجال األعمال أو بغرض 
مثل الربامج التلفزيونية ونظم البنوك فيما يعرف بـ:  MultiMediaاألبعاد  ثالثية تدرجييا حنو تقنية املعلومات

Telebanking ... اخلدمة املصرفية عن بعد 
 ويف هذا السياق ظهرت تطبيقات عملية ملا سبق متثلت يف: 
 أنظمة الفيديو التفاعلي املستخدم أساسا للتدريب. -
 احلاسبات اإللكرتونية.عن طريق  Animation أنظمة الرسوم املتحركة -
ضغط البيانات على أقراص الفيديو واحلاسبات اإللكرتونية حبيث تتسع للمزيد من البيانات تزيد عن  -

من قدرة التخزين، وبعد ذلك نلمح اندماجا ثالثيا وشيك احلدوث بني احلاسبات اإللكرتونية  100%
من االندماجات الثنائية مما أكسب هذا واالتصاالت السلكية والالسلكية والتلفزيون قام على جمموعة 

 االندماج الفوقي قوة مضاعفة هائلة.
هناك اندماج احلاسبات اإللكرتونية والتلفزيون والذي تضمن استخدام شاشات الفيديو كوسيلة للتفاعل  -

 والتجاوب اإلجيايب بينه وبني املستخدم.
ة من خالل شبكات نقل البيانات اليت اندماج احلاسبات اإللكرتونية واالتصاالت السلكية والالسلكي -

 تربط الفروع وهنايتها مبركز احلاسب اإللكرتوين.
اندماج التلفزيون واالتصاالت السلكية والالسلكية، كما ظهر يف شبكات التلفزيون بقنواهتا الفضائية،  -

إىل جانب  وشبكات نقل اإلرسال التلفزيوين املختلفة اليت أصبحت اليد الطولية النتشار هذه األجهزة
 .(2)أنظمة التلفزيون السلكي

 
 
 

                                                           
 .71، ص2007ائري، اجلزائر: بدون دار النشر، التفاعلية وسائلها في التلفزيون الجز، فضيلة. تومي (1)

 .17-16-15ص ، علي عبد الفتاح. مرجع سبق ذكره،كنعان  (2)



صال احلديثة يف املؤسسة اإلعالميةتكنولوجيا االت  الفصل األول 
 

42 

 ملخص الفصل:
احلديثة عدد كبري من التقنيات املتطورة اليت سامهت بشكل أو بآخر يف تطوير أفرزت تكنولوجيا االتصال  

عمل الوسائل التقليدية وساعدهتا على التطور واالستمرارية، فجميع أنواع التكنولوجيات املستخدمة يف تشغيل 
وقد خلقت  وختزين البيانات يف شكل إلكرتوين ساعدت املؤسسات اإلعالمية على إثبات وجودها،ونقل 

التكنولوجيا احلديثة لالتصال ظروفا جديدة مالئمة ومتطلبات العصر واحتياجات اجلمهور املتتبع ملضامني الوسائل 
إلعالمي متخطية بذلك مجيع احلدود اإلعالمية مبختلف حماورها، هذا ما جعلها أمام حتديات جديدة يف اجملال ا

أحدثت تغريات نوعية يف العديد من أوجه احلياة مبا  (NTIC) الزمانية واملكانية، فتكنولوجيا االتصال احلديثة
 توفره من أجهزة ووسائل اتصال وتقنيات حديثة.
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 مدخل الفصل
 :العمل اإلخباريأوال: 

 األخبار وأهميتها.مفهوم  -1
 القيم اإلخبارية واختيار األخبار في التلفزيون. -2
 مصادر وأساليب تحرير البرامج اإلخبارية. -3
 الصحفية والمادة اإلخبارية في نشرات األخبار التلفزيونية. األنواع -4
 أشكال ومتطلبات البرامج اإلخبارية. -5
 إنتاج النشرات التلفزيونية ووظيفتها اإلخبارية. -6

 أثر تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في العمل اإلخباري:ثانيا: 
 .استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في التلفزيون -1
 .تطور تقنيات اإلنتاج اإلخباري -2
 .شبكات التبادل اإلخباري العالمية للتلفزيون -3
 دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في ترقية العمل اإلخباري. -4
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 مدخل الفصل )تمهيد(:
أفرزهتا تطورات هامة يف جمال  يف خمتلف مناحي احلياة هذه التحوالتيشهد العامل اليوم حتوالت هائلة  

أي قطاع من قطاعات احلياة على حاله بل أدخلت عليه  هتكنولوجيا االتصال احلديثة، اجملال الذي مل يبقى يف ظل
وجعلته مواكبا لروح العصر، ومن أبرز القطاعات اليت كانت تكنولوجيا االتصال  تغريات عديدة سامهت يف تطوره

قطاع العمل اإلخباري الذي يعد من أهم القطاعات اليت ال يستطيع أي فرد االستغناء  احلديثة سببا يف تقدمها هو
للعمل اإلخباري مما جعلته يرتقي عنها خاصة يف ظل تكنولوجيا االتصال احلديثة؛ اليت أدخلت تطورات هامة 

النواحي بدءا  ليحتل الصدارة يف التقدم وكسب مجاهرية أكرب، هذه التطورات غريت العمل اإلخباري من كل
بظهور مصادر وأساليب حتريرية وأشكال مستحدثة للربامج اإلخبارية إىل استخدام وتوظيف التكنولوجيا يف 
التلفزيون أوال، وتطور تقنيات اإلنتاج اإلخباري ثانيا، وهذا ما إن دل على شيء إمنا يدل عن األثر والدور الكبري 

خباري، وهذا ما نستعرضه يف الفصل الثاين من خالل التعرف على لتكنولوجيا االتصال احلديثة على العمل اإل
األخبار يف التلفزيون، مصادر وأساليب حترير الربامج اإلخبارية،  ختياراو مفهوم األخبار وأمهيتها، القيم اإلخبارية 

اإلخبارية، وعنصر أشكال ومتطلبات الربامج  يف نشرات األخبار التلفزيونية، خباريةاألنواع الصحفية واملادة اإل
 مستقل خصصناه ألثر تكنولوجيا االتصال احلديثة ودورها يف العمل اإلخباري تناولنا فيه العناصر التالية:

استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف التلفزيون، تطور تقنيات اإلنتاج اإلخباري، شبكات التبادل اإلخباري 
 ل احلديثة يف ترقية العمل اإلخباري.العاملية للتلفزيون، دور تكنولوجيا االتصا

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاين     العمل اإلخباري يف ظل تكنولوجيا االتصال احلديثة
 

46 

 أوال: العمل اإلخباري:
 مفهوم األخبار وأهميتها: -1

التعريفات للخرب، بعضها جاء من طرف خمتصني أكادمييني والبعض اآلخر من خالل  هناك عشرات 
احلديثة وعمودها الفقري  اإلعالمي واخلرباء يف جمال اإلعالم، ذلك ألن اخلرب هو أساس الصحافةاملمارسني للعمل 

 التحرير الصحفي ألنه هو صانع كل هذه الفنون وهو الذي يوجدها. وهو ميثل مكان الصدارة بني فنون
ذاهتا يف وسائل اإلعالم األخرى،  باألمهية حيظىوال تقتصر أمهية اخلرب على الصحافة وحدها بل أن اخلرب  

العصر وذلك لقدرته على إعالمية وإخبارية مسة من مسات  من راديو وتلفزيون، حيث أصبح التلفزيون كوسيلة
تغطية األحداث وتقدميها يف مشاهدة كاملة ليحكى يف لغة بصرية مفهومة لغالبية البشر، فهو يقدم األحداث 

 .(1)األصلية وحركاهتا اليت جتذب انتباه املشاهدين أكثر من أي شيءبألواهنا الطبيعية وأصواهتا 
 ،للخرب ترتكز على الناحية اللغوية، فلقد جاء يف القاموس احمليط أن اخلرب هو كل ما ينقلوهناك تعريفات  

أي أن اخلرب هو أي معلومة أو  تعين الشيء اجلديد، News وما يتحدث به الناس، واألخبار يف اللغة اإلجنليزية
كد على عنصر الغرابة أو الطرافة رأي عن حدث مل يعرفه الفرد من قبل أو مل يسبق له معرفته، وهناك تعريفات تؤ 

يف اخلرب، مبعىن أن اخلرب هو اخلروج عن املألوف "فعندما يعض الكلب رجال فليس هذا خبرب"، ولكن "عندما يعض 
والرومنسية واإلثارة والتفرد الرجل كلبا فهذا هو اخلرب" ويرى جوزيف بوليتزر أن اخلرب توجده اجلدة والتميز والدراما 

 والطرافة والفكاهة... ويشرتط أن تكون هذه األخبار صاحلة ألن تدور حوهلا أحاديث القراء. وحب االستطالع
وميكن تعريف اخلرب بصفة عامة سواء جاء يف الصحافة أم اإلذاعة، أم التلفزيون على أنه وصف موضوعي  

و لغالبيتهم وهو يكون غري معرف للناس أودقيق أو تقرير صادق لواقعة من الوقائع أو حدث من األحداث، 
والتشويق، والطرافة وغريها من عناصر القيمة اخلربية أو القيم  حيتوي عناصر اجلدة والفائدة والضخامة والصراع

 .(2)اإلخبارية اليت جتعله صاحلا لكي يقدم يف وسائل اإلعالم
وما تذيعه  ويقول أحد الدارسني: إن األخبار هي ما تطبعه وتنشره الصحف يف أعمدهتا اإلخبارية 

احملطات اإلذاعية والتلفزيونية يف براجمها اإلخبارية، وإذ ما عدنا إىل بداية األخبار الرمسية فإننا نرى أن ما نقرأه 
 ونسمعه ونشاهده اآلن ال خيتلف كثريا عن املادة املوجودة يف النشرات اليومية.

 .(3)اصةفاألخبار تؤدي دورا مهما إذا دعمت بالرأي والتحليل يف برامج خ
 ويقوم اخلرب على أربعة ركائز هي:

 األخبار هي أحداث وقعت بالفعل. -
 األخبار هي وقائع آنية أي وقائع جديدة. -

                                                           
 .09، ص2000، القاهرة: دار الفكر العريب، الخبر اإلذاعي والتلفزيونيمعوض، حممد، بركات، عبد العزيز.  (1)
 .109-108، ص2001، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، فن الكتابة اإلذاعية والتلفزيونيةسيد اخلليفي، طارق أمحد.  (2)
 .45-39، ص2011، اجلزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ة والتلفزيون واألنترنيتالخبر في الصحافة واإلذاعرزاقي، عبد العايل.  (3)
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 األخبار هي وقائع هامة. -
 .(1)األخبار هي وقائع خمتارة ومكتوبة يف قالب صحفي -

ودقة عن أحداث جارية أيا كان  اخلرب هي معلومات حديثة تنقل بأمانة واخلرب التلفزيوين يعرفه "عبد الستار جواد"
ويف أي مكان من العامل، تقارن مبعلومات أساسية أخرى رويت بأمانة ودقة، ومجعت على شكل خرب،  نوعها،

وقد اختريت مبوضوعية ودوهنا موازنة مصطنعة أو دافع سياسي من قبل الصحفيني احملرتفني، تتضمن نشرة إخبارية 
 .(2)مجهور النشرة من وجهة نظر صحفية ومهمة أو ألهنا تناسب ممتعةألهنا 

، ومع ازدياد قيمة اخلرب وترتفع قيمة اخلرب كلما زادت أمهيته بالنسبة للقراء سواء بالسلب أو باإلجياب 
تزداد املساحة املخصصة هلذا اخلرب وتوابعه من متابعات أو مقاالت أو تعليقات تقدمها الصحافة جلمهور املتلقني 

 .(3)لرسائل إعالمية من وسائل متعددة ومتنوعة مطبوعة ومرئية ومسموعةالذين يتعرضون 
أصبحت لألخبار قيمة ذاتية وهي سلعة تتحرك حبرية يف السوق إىل أن تلتقطها وسائل اإلعالم، وتعمل  

ا على نشرها على نطاق واسع، هل نستطيع املوافقة على هذا؟، املسألة صعبة ألنه يعين أن قيمة اخلرب ليست فيم
 .(4)ميثله... مبعىن أن قيمة اخلرب تتمثل فيما ميثله للناس

 القيم اإلخبارية واختيار األخبار في التلفزيون: -2
يعترب موضوع القيم اإلخبارية من أهم املوضوعات اليت مت تناوهلا يف الكثري من البحوث والدراسات اليت  

صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون، وجند هذا املوضوع حتت من تناولت العملية اإلخبارية يف وسائل اإلعالم عامة 
 Lesأو خباريةالعربية أو األجنبية، كالقيم اإلخبارية أو العناصر اإل أمساء متعددة يف البحوث والدراسات

informationnelles valeurs يف املراجع الفرنسية أو Eléments News  ويثري(5)والتلفزيونالراديو ، 
يف املراجع والبحوث اإلجنليزية واألمريكية، ورغم  اإلخبارية جدال معرفيا وخلطا يف املفاهيم وتشابكامفهوم القيم 

اختالف املصطلحات واملفاهيم فإن القيم اإلخبارية تعين: "جمموعة اخلصائص اليت يتميز هبا اخلرب الصحفي وهي 
يف الصحف واألخبار اليت تذيعها حمطات خصائص أمكن حصرها تارخييا من خالل مالحظة األخبار اليت تنشرها 

مفهوم اخلرب وخصائصه، ولعل هذا اخللط املعريف القائم بني املصطلحني يستند إىل أن اخلرب ينطلق من  الرؤى اجتاه
أبعاد متعددة انسجاما مع الدور الوظيفي الذي تلعبه األخبار اجتاه اجملتمعات يف املعرفة الثقافة، فضال عن التوجه 

واجلماعة،  أمهيته تيجي له اجتاه اجلمهور املعين األول بالعملية اإلعالمية، وهذا ما جعل مفهوم اخلرب وتقديراالسرتا

                                                           
 .30، اجلزائر: مطبعة جريدة الوحدة، بدون تاريخ، ص. فن كتابة األخبار لإلذاعة والتلفزيونزيوش، ابراهيم (1)
 . 48للنشر، دون تاريخ، ص ، عمان: دار جمداويفن كتابة األخبارجواد، عبد الستار.  (2)
 .12، ص2002، القاهرة: دار الشروق، 1، ط. الصحافة اإلخباريةمدكور، مرعي (3)
 .17-16، ص2005، بدون دار نشر، األخبار اإلذاعية والتلفزيونيةسعيد، سامي.  السيد (4)
، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة باجي اإلخباريةاألخبار في التلفزيون نحو إعالم استعراضي وقيم جديدة في التغطية شطاح، حممد.  (5)

 .02، صPDF ،chettah_mohamed@yahoo.frخمتار عنابة: 
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وتقدير أمهيته ومدى مسايرته األمر الذي يتطلب تعريف اخلرب من خالل حتديد عناصر القيمة اإلخبارية له، 
حيدد مكان هذا اخلرب ومساحة نشره ومدته الزمنية لسياسة املؤسسة اإلعالمية واملصلحة العامة، وعلى أساس ذلك 

 .(1)يف اإلذاعة والتلفزيون
 Soft) احلديثة ومن الواضح أن وسائل اإلعالم تركز على نوعية خاصة من األخبار وهي األخبار 

News)ئل اإلعالم إىل ، أي تلك اليت تشكل ما اصطلح على تسميته بالسبق الصحفي، وهي قيمة تسعى وسا
يف اإلعالم بشكل عام، ويف األخبار التلفزيونية على وجه حتقيقها، ومبا أن القيم اإلخبارية تعد املرتكز الرئيسي 

هو ضرورة التفرقة بني ثالثة أسس ظل اخللط بينهما على الدوام، معايري اخلصوص، فإن أول ما ينبغي مالحظته 
 الواجب توفرها يف اخلرب.، الصفات نشر اخلرب، القيم اخلربية

"وريدة ملياين" تعريف القيم  ويف إطار الدراسات األجنبية والعربية اليت تناولت مفهوم القيم اإلخبارية تورد 
اإلخبارية بأهنا: املعيار الذي ميارس احملرتفون يف وسائل االتصال أحكامهم التقوميية وتفصيالهتم لشيء على شيء 

أساسها يتم ار وانتقائها وتقدميها، وكذلك هي جمموعة املعايري املادية والذهنية اليت على مما يوجه عملية مجع األخب
بالتفاعل بني احلدث وبني اجلمهور، وهي اليت املرتبطة حتويل احلدث إىل خرب صحفي وهي الصفات الرتكيبية 

 . (2)فهم واملعرفةتكشف عن جوهر احلدث وعن استخدامه االجتماعي، أي حتويله إىل موضوع لالطالع وال
القيم اإلخبارية بأهنا: جمموعة املعايري اليت يعتمدها الصحفيون يف اختيارهم للخرب، وهناك من يعرف  

قيم متعارف عليها لدى أمة من األمم، وهذه املعايري ليست فردية تنسب إىل صحفي دون سواه، بل إهنا جمموعة 
وإن جمموع هذه القيم أو ات وطرائق السلوك تسمى بالقيم، من األفكار واملعتقدويف كل جمتمع هناك جمموعة 

اليت تعتمد على إصدار حكم قد تصل إىل مستوى نظام قيمي ينظر إليه نظرة تعميمية مبعىن أن قيمة  املعايري
معايري عامة لدى اجملتمع أو اجملموعة، وهي كتاب األخبار هنا، ويرى الدكتور "حممد مصاحلة" القيم اإلخبارية بأهنا 

ي ليست قواعد مكتوبة أو مقننة، يسرتشد هبا حمرر نتقائي لألخبار وهليت تكون لدى اإلعالميني احلس االاملبادئ ا
املهنة واملبادئ اليت يسري على وفقها (3)األخبار يف انتقاء مادة األخبار، بل إنه يتعلم ويفهم من خالل ممارسة

 النظام اإلخباري.
 وميكن تلخيص عناصر القيمة اإلخبارية فيما يلي:

 :New Nessاحلداثة أو اجلدة  -
ويقصد هبا أن يكون اخلرب جديدا، " Fresh Ness" اخلرب باحلداثة أو اجلدة أو احلاليةينبغي أن يتسم  

أي معاصرا لألحداث ومواكبا هلا، فاخلرب سلعة سريعة التلف والبوار والقارئ يرفض أن يضيع وقته يف قراءة خرب 

                                                           
 .400-399، ص1989، جدة: دار الشروق، 1، طمعجم المصطلحات اإلعالميةشليب، كرم.  (1)
، 2004، العني: دار الكتاب اجلامعي، 2، طسناء. التحرير الصحفي في عصر المعلومات = الخبر الصحفينصر، حسين، عبد الرمحان،  (2)
 .75ص
 .76، ص1989، بغداد، 2، جملة التوثيق اإلعالمي، العدد صناعة األخبار في وسائل اإلعالممصاحلة، حممد محدان.  (3)
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وتعين هذه القيم  ،(1)ما يقولونالذي مل يسبق نشره وإال أصبح خرب "بايت" ك يهتم باخلرب اجلديد قدمي، إن القارئ
أن تقدم األحداث ساعة وقوعها لذلك حترص القنوات الفضائية على تبليغ مجهورها بالواقع حلظة حدوثها، فاجلدة 

جدة املوضوع وحداثته بل تتعداه إىل جدة التناول واملعاجلة، فقد تبدو لإلنسان العادي بعض واحلالية ال تعين فقط 
املوضوعات قدمية، ولكن القائم باإلعالم بإمكانه أن مينحها فرصة أخرى لكي تطفو على سطح األحداث 

 .(2)وتصبح حمل متابعة من قبل املهتمني ومن قبل اجلمهور ذاته
 :Nearness القرب -

املعروف أن اإلنسان عامة يهتم باألحداث اليت تقع بالقرب منه ليس املقصود به القرب املكاين فقط، من  
 بل أيضا القرب العاطفي والنفسي املرتبط باجلانب اإلنساين يف مجهور وسائل اإلعالم.

، وخري دليل يشعر أنه قريب من األحداث واألفراد الذين تربطه هبم روابط وصالت عاطفيةفاجلمهور  
التلفزيونات العربية، حيث حتتل أخبار فلسطني والعراق املقدمة لقرهبا جغرافيا ولتأثرنا على ذلك ما تبثه نشرات 

 .(3)عاطفيا بأحداثها
 :Proéminenceالثقل والشهرة  -

كلما كان اخلرب عن دولة أو مؤسسة أو شخص ذي قيمة وثقل كبريين، كلما زادت فرصة انتقاءه للنشرة،   
األخبار اليت تتناول  ، كذلكتستأثر مبعظم األخبار العامليةكما حيدث مع أخبار الواليات املتحدة اليت 

ئيس دولة أو وزير أهم من خرب الشخصيات الشهرية تعد من اهتمامات العديد من قطاعات اجلماهري، خنرب عن ر 
 عن أي مواطن عادي، فاألمساء تضع األخبار على حد تعبري القول الصحفي القدمي واملأثور.

وكذلك قد تأخذ الشهرة أمكنة جبد ذاهتا من مناظر طبيعية أو آثار، إذن فالوقائع تصنعها الشخصيات  
 (4)واألماكن

 :Suspense et Excitement اإلثارة والغرابة -
أكثر حضورا اليوم يف وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون إال أن احملطات اجلادة حترص  تبدو هذه القيمة 

على أن ختصص برامج خاصة بذلك؛ وتنطلق أغلب القنوات الفضائية اليت تركز على عنصر اإلثارة والغرابة 
ري االهتمام وليس بالضرورة الشيء اخلرب هو كل شيء يثوالطرافة من تعريف مدرسة اإلثارة للخرب، من حيث أن 

                                                           
 .110، ص2011، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، والتلفزيونيةفن الكتابة اإلذاعية . ، طارق أمحدسيد اخلليفي  (1)
 .48، ص2007، اجلزائر: دار الكتاب احلديث، المحتوى والجمهور ألخباراإلعالم التلفزيوني = نشرات ا، حممد. شطاح (2)

 .  188، صسبق ذكرهمرجع  ،استخدام التكنولوجيا الرقمية في النشرة اإلخبارية التلفزيونية .سكيك، لبىنجالل  (3)

 .17، ص1998، القاهرة: دار النشر والتوزيع، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق، ابراهيم. امساعيل (4)
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 ارة، قد يؤدي يف بعض األحيان إىلاهلام، إن ما ميكن أن نسجله هو أن إغراق القنوات الفضائية يف اجلد أو اإلث
 .(1)قلب موازين العمل اإلعالمي ومنه اإلخباري

 :Conflictالصراع  -
لدى اجلمهور وحمطات اإلذاعة والتلفزيون،  دائما ما حتظى أخبار الصراعات والكوارث بأمهية خاصة 

وهو ما يتخذ أشكال عدة، فهناك صراع ضد الطبيعة فالصراع على قائمة أولويات االهتمامات اإلنسانية 
يف القطب الشمايل من أجل البقاء...، وهناك صراع بني الكائنات والدول والظروف القاسية مثل صراع اإلنسان 

 .(2)احلروب وكذلك هناك أخبار حول التنافسمثل األخبار اليت تدور حول 
 :Hugeness الضخامة -

نعين أن يثري اخلرب أو الواقعة أكرب قدر ممكن من اجلمهور، الضخامة التحويل واملبالغة، ولكن ال يعين ب 
 فخرب زيادة اسعار النقل والغاز الطبيعي ال يضم أكرب عدد من اجلمهور وال يلقى اهتماما واسعا سوى من عدد

حمدود، إذا كان األمر يتعلق مبفاوضات بني إدارة النقل أو الغاز والنقابة، وقد يتخذ اخلرب صفة الضخامة بناء على 
أن له عواقب أو نتائج مهمة، فأمهية اخلرب تزداد قيمة كلما زادت توقعات الناس حول ما يتبعه من تأثريات أو 

 عواقب.
 :Importance األمهية -

توافر للخرب نتيجة لتوافر أكثر من عنصر من عناصر القيمة اخلربية به كالشهرة إن عنصر األمهية ي 
والضخامة والصراع والغرابة والقرب، فكلما توفر للخرب أكرب قدر ممكن من هذه العناصر كلما كان أكثر أمهية عن 

 .(3)غريه من أخبار
 مصادر وأساليب تحرير البرامج اإلخبارية: -3
 تحرير البرامج اإلخبارية: مصادر -3-1

وانفراد صحيفة أو إذاعة أو أي وسيلة إعالمية أخرى ببث خرب معني قبل  صبح السبق الصحفيلقد أ 
األخرى من األهداف اليت تسعى هذه الوسائل دائما إىل حتقيقها لكسب ثقة اجلمهور من جهة، ولكسب مجهور 

ومتعددة  لديها مصادر خمتلفة جديد من جهة أخرى، وهلذا حترص كل وسائل االتصال اجلماهريي على أن تكون
حملطة تستقي منها األخبار ووفقا لعدد هذه املصادر وحجم األخبار اليت تتدفق منها حتدد كفاءة التغطية اإلخبارية 

 .(4)التلفزيون

                                                           
ملة(، )دراسة ميدانية جبامعة قا االعتماد على القنوات اإلخبارية العربية كمصدر للمعلومات الخاصة باألزمة في مالي، سارة، فراقة، سامية. فلويت (1)

 .57، ص2013قسم العلوم اإلنسانية، املة، ق 1945ماي  08مذكرة ماسرت، جامعة 
 .114، مرجع سبق ذكره، صفن الكتابة اإلذاعية والتلفزيونية. سيد اخلليفي، طارق أمحد (2)

 .115-111املرجع السابق، ص  (3)
 .105ص، مرجع سبق ذكره، يوالبرامج اإلخبارية للراددور تكنولوجيا االتصال في تطوير إنتاج . عبده، آسياإبراهيم أمحد  (4)
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 حترير الصورة للخرب التلفزيوين: .أ
تكمل القصة اإلخبارية أساسية والكلمة جمرد شرح وتفسري للخرب، فالصورة  إن الصورة يف التلفزيون 

شكلني من املادة اإلخبارية الكالمية، بل إن بعض الصور ميكن أن تكون خربا قائما بذاته، وميكن أن منيز بني 
 :(1)املصورة
 الصورة الثابتة )رسومات الغرافيك(: -

فيلمية فهي األخبار اليت ال يتوفر هلا مادة تعد جزء حيوي من تكوين أي نشرة إخبارية، ومتكن من إذاعة  
 األخبار بإعدادها.بعزف وسيلة إيضاح للخرب ال ميكن االستغناء عنها، ويقوم القسم الفين 

 الصور املتحركة )املادة الفيلمية(: -
املادة الفيلمية أو ما يطلق عليه الفيديو، فهي الشغل الشاغل للقائمني بالعمل اإلخباري التلفزيوين ألن  

أصعب املهام اإلخبارية، فهي عنصر التفوق اإلخباري نظرا ألمهية الصورة يف حتقيق توفري املادة الفيلمية يعد من 
 املصداقية ومعايشة املشاهد للحدث.

 وهناك عدة مصادر للمادة الفيلمية لنشرة األخبار:
 :وكاالت األنباء الفيلمية العاملية 

عرب شبكات باملواد اإلخبارية  التلفزيونيةعاملية التغطية تقوم بتزويد احملطات واملؤسسات وهي وكاالت 
التابعة هلا واملنتشرة يف أحناء العامل، لذا تعد مصدرا أساسيا من مصادر أخبار التلفزيون التصوير  وطاقممراسليها 

 اليت ينفرد هبا دون غريه من وسائل االتصال األخرى.
زويدها باألخبار من خالل عدد من هذه الوكاالت لتوتشرتك احملطات واملؤسسات اإلخبارية يف خدمات 

الرسائل اليومية، اليت تبث يف أوقات حمددة يتم حتديدها لتناسب مع مواعيد النشرات األساسية للتلفزيونات 
 .(2)واحملطات املختلفة

بإعادة صياغة تلك األخبار اليت ترسل إليها، وعمل املونتاج الالزم هلا لكي حيث تقوم هذه األخرية 
ما  وجهات النظر الرمسية للدول اليت تتعامل معها، وختتار كل حمطة من املواد اليت تقدمها هذه الوكاالتتتالءم مع 

ببث موادها اإلخبارية املصورة عن طريق األقمار الصناعية يتناسب مع سياستها اإلعالمية، وتقوم هذه الوكاالت 
 .(3)ائراتأو الكابل احملوري أو شبكات امليكروويف أو الشحن اجلوي بالط

 :اتفاقيات التبادل اإلخباري 
وتقوم هبا املنظمات اإلذاعية التلفزيونية اإلقليمية اإلخبارية املصورة ذات األمهية الكربى،  وهي من املصادر

، والعربسات اليت يقدمها احتاد Eurovisionمثل خدمة األوروفيزيون اليت يقدمها احتاد اإلذاعات األوروبية 
                                                           

 . 180، ص1988، مصر: عامل الكتب، إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيونسعيد، حممد.  السيد (1)
 .175ص ،2005القاهرة: دار األمني،  صناعة األخبار في عصر المعلوماتية )دليل إنتاج النشرات التلفزيونية(،حممد. ، خالد جمد الدين (2)
 .201، ص1994، القاهرة: دار الفكر العريب، الخبر في وسائل اإلعالم. ، حممدمعوض (3)
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، وهي تقوم بتنمية التبادل اإلخباري والرباجمي بني املؤسسات اإلعالمية وتبادل Arabsatاإلذاعات العربية 
 اخلربات الفنية والتغلب على مشكالت البث التقنية.

 وحدات مجع األخبار اإللكرتونية ENG: 
وتعين مندوبا ومصورا ومسجال  Electronic News Gathering( ENGوهي أطقم التصوير )

إضاءة، إال أنه مع تطور كامريا التصوير أصبح يكتفي بوجود مندوب ومصور فقط، وأطقم ووحدات للصوت 
التصوير هي املسؤولة عن تزويد النشرات باحلصص اإلخبارية احمللية من خمتلف أحناء البالد وعلى رأسها أخبار 

 احلكومة واألنشطة االجتماعية والرياضية وغريها.
 :شبكات املراسلني يف اخلارج 

تساهم يف تفوق احملطات اإلخبارية بتزويدهم بأخبار العامل، ويتوقف حتقيق ذلك على اإلمكانيات وهي 
 املادية والتقنية املتوفرة لدى املؤسسة واخلطط اإلعالمية اليت تسري عليها املؤسسة اإلخبارية.

 :صور القنوات الفضائية عرب األقمار الصناعية 
ا من إمكانيات االنتشار والوصول إىل معظم أحناء املعمورة، تعد أحد أهم مصادر الصورة ملا تتيح هل

 يتم مراسل للمحطة يف موقع احلدث أو مل وتتجلى أمهية القنوات الفضائية كمصدر لألخبار يف حالة عدم توفر
 بعد بث مادة مصورة عرب وكاالت األنباء العاملية واإلقليمية. 

 الدولية للمعلومات )األنرتنيت(: الشبكة 
هي مصدر من مصادر األخبار املصورة سواء صور ثابتة أو فيلمية، وهي وسيلة من وسائل احلصول على 

 األخبار عرب االتصال املباشر مع املصادر وتسجيل هذه االتصاالت بالصوت والصورة.
 :الصحف واجملالت 

لرئيسية أو  تستخدم خاصة يف إعدادها ما يعرف باجلولة اإلخبارية يف الصحف كجزء من النشرات ا
أجهزة الكومبيوتر وبرامج الغرافيك على انتشار استخدام الصحافة كمصدر كربنامج منفصل، وقد ساعدت 

 وكمادة إخبارية ميكن تشكيلها واالستفادة منها.لألخبار 
 حترير النص اإلخباري: .ب

العاملية ووكاالت األنباء إن مصدر املادة اإلخبارية اليت تستخدم يف حترير األخبار هي وكاالت األنباء  
 املتوسطة احلجم وكالة األنباء اإلقليمية.

 وكاالت األنباء العاملية: -
  كالة األنباء الفرنسية وAFP: 

بباريس حيث كانت تسمى وكالة هافاس، ويف سنة  1835هي أوىل وكالة أنباء عاملية أسست سنة  
لتصل  1971أصبح امسها "وكالة األنباء الفرنسية"، وبدأت الوكالة يف استخدام األقمار الصناعية عام  1940
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أخبارها إىل مجيع أحناء العامل وتغطيتها لألحداث يف مجيع امليادين، وهي تعمل بست لغات الفرنسية، اإلجنليزية، 
 األملانية، اإلسبانية، الربتغالية والعربية.

 بلدا. 165ة عن أي سلطة سياسية، تعطي الشبكة العاملية لوكالة فرانس برس وهي وكالة مستقل
  د برس سوشيتكالة أنباء األوAssociated Poress-AP: 

إذاعية داخل الواليات املتحدة، أما مؤسسة  5000صحفية و 1500هي مؤسسة ضخمة ختدم أكثر من  
دولة عرب الكرة األرضية حيث تبث هلم  112ألف مؤسسة صحفية يف  15عامليا فخدمات الوكالة تبث وتطبع يف 

 مليون كلمة وألف صورة صحفية. 20يوميا 
وسامهت الوكالة يف تطوير العمل الصحفي بأنواعه املختلفة بتوفريها األدوات اليت متكن من االستفادة القصوى من 

 .(1)التدفق اإلخباري اهلائل
  وكالة رويرتزReutery: 

، وغريها من األخبار مبختلف كالة رويرتز ذات شهرة واسعة يف تزويد الصحف باألخبار االقتصاديةتعترب و  
 دولة حول العامل.  94مدينة يف  200أنشطتها، مقرها الرئيسي بلندن، وتعمل عرب شبكة من املكاتب تغطي 

 وكاالت األنباء متوسطة احلجم: -
 األنباء األملانية  وكالةDPA: 

مكاتب ومراسلني يف مائة دولة حول العامل، وتبث خدماهتا بأربع لغات األملانية، اإلسبانية،  تشغل الوكالة 
 اإلجنليزية، العربية.

وحمطات التلفزيون فضال عن وكالة األنباء  الصحف واجملالتخدمة إقليمية يف أملانيا، كما ختدم  12وتقدم الوكالة 
خرب باإلجنليزية وحنو  300خربا باألملانية يوميا، أما اخلدمة العاملية فتؤمن يوميا  30دولة، وتبث  31احمللية يف 

خرب بالعربية، كما تؤمن خدمة التحقيقات املصورة باإلجنليزية  100خرب باإلسبانية، فيما توفر يوميا حنو  280
 واإلسبانية.

 وكاالت األنباء اإلقليمية: -
  وكالة أنباء الشرق األوسطMENA: 

واإلجنليزية والفرنسية، وتصل  الوكالة يوميا وطوال أربعة وعشرون ساعة ربع مليون كلمة ولغات العربية تبث
بدأت الوكالة يف بث خدماهتا عرب ثالثة أقمار صناعية  1996خدماهتا اإلخبارية إىل مجيع أحناء العامل، ويف سنة 

لبدء يف استخدام الكومبيوتر يف مجيع عمليات تغطي قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكيتني، تلي ذلك ا
 .(2)التحرير

 أساليب تحرير البرامج اإلخبارية:  -3-2
                                                           

 .180 ،175، مرجع سبق ذكره، صاستخدام التكنولوجيا الرقمية في النشرة اإلخبارية التلفزيونية لبىن. جالل سكيك، (1)
 .194-107مرجع سبق ذكره، ص ،صناعة األخبار في عصر المعلوماتية جمد الدين. ،خالد (2)
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من جمموعة من القصص اإلخبارية واليت أصبحت هي الشكل السائد  تتكون نشرة أخبار التلفزيون
للخدمات اإلخبارية، يتخللها جمموعة من األخبار القصرية واملتفرقة واليت ال يتم ترتيبها بشكل عشوائي بل جيري 

بة املفتاح الذي مبثا وترتيبها يف الربامج اإلخبارية (1)تقييمها وفق مكانتها وطريقة تسلسلها، ويعترب تنسيق األخبار
 يكسبها فعالية فائقة.

وطرق القصص اإلخبارية من جوانب ال توجد طريقة واحدة لعرض القصة اخلربية يف التلفزيون وإمنا تعرض 
متعددة، وتتخذ القصة اإلخبارية ثالثة أساليب يعرف األول منها بأسلوب الذروة، ويعرف الثاين بأسلوب الرتتيب 

الثالث بأسلوب التفسري؛ وفق األسلوب األول يتم ترتيب املعلومات اهلامة يف املقدمة  الزمين، كما يعرف األسلوب
هبدف إعطاء املشاهدين كل احلقائق بسرعة، أما النوع الثاين والذي يطلق عليه أسلوب الرتتيب الزمين فيستخدم 

 مبعلومة مثرية مث مقدمة بسيطة يف القصص اإلخبارية املثرية الهتمام املشاهدين ويأخذ شكل اهلرم املعتدل، ويبدأ
خمتصرة، مث جسم القصة متضمنا موضوعها مث النتيجة وهناية القصة يف تسلسل درامي شيق، أما األسلوب الثالث  
كما يرى بعض الباحثني فيجمع بني النمطني السابقني، حيث تضم املقدمة، املعلومات اهلامة عليها التفاصيل 

وب يف حترير القصص اإلخبارية اليت تتكون من مكونات وعناصر على مستوى األقل أمهية، يستخدم هذا األسل
واحد من األمهية، ويضيف بعض الدارسني أسلوبا رابعا يستخدم عندما ال يستطيع احملرر أن يعرف آخر 

آخر التطورات، إال قبل إذاعة العرض بفرتة قصرية، حيث يضطر احملرر إىل عدم االلتزام باألساليب السابقة ويضع 
 .  (2)التطورات اهلامة يف هناية القصة اخلربية

 األنواع الصحفية والمادة اإلخبارية في نشرات األخبار التلفزيونية: -4
 األنواع الصحفية في نشرات األخبار التلفزيونية: -4-1

 أدوات التغطية اإلخبارية يف التلفزيون، وهي ختتلف عن التغطية اإلعالمية، النشرات اإلخبارية هي أحد 
املقصود بالتغطية اإلعالمية هي ونقصد باألوىل هو كتابة خرب حول احلدث مع احتمال تدعيمه بتقرير خربي، أما 

 .(3)احلدث من كافة نواحيه وكذا استعمال أنواع صحفية أخرى يتطلبها احلدث تغطية
على أن األنواع الصحفية هي صيغ وأشكال تعبريية  احث نصر الدين العياضي مع أديب خيضوريتفق الب 

هلا بنية داخلية متماسكة متتاز بالثبات واالستمرارية وتعكس الواقع بشكل مباشر وواضح كما تسعى لتقدمي 
األنواع الصحفية اليت يتم بني وتفسري األحداث وأهم التطورات مستهدفة ايصال الرسالة للقارئ وإقناعه، ومن 

 استخدامها وتناوهلا يف النشرات اإلخبارية هي:
 املقال االفتتاحي: -

                                                           
 .159، ص2000، القاهرة: دار الكتاب احلديث، 1، طالخبر اإلذاعي والتلفزيوني .عبد العزيز ،بركات حممد، ،معوض (1)
قسم اإلعالم  ،3 جامعة اجلزائرغري منشورة، ، وذجا، مذكرة ماجستري، قناة اجلزيرة منبنية األخبار في القنوات الفضائية العربية ، رضوان.بوقرة (2)

 .57، ص2006 واالتصال،
 53 -51السابق، ص املرجع (3)
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على تفسري وشرح األحداث واألخبار املوجودة يوميا والتعليق عليها مبا يكشف عن  يقوم املقال االفتتاحي 
 دية أو اجتماعية.سياسة الصحيفة، ورؤيتها يف جمال احلياة اليومية، سواء كانت سياسية أو اقتصا

القضية  يعتمد من خالل اهتماماته على القضايا اجلادة، ويتوىل كتابة املقال االفتتاحي رئيس التحرير إذا كانت
 سياسية وتستدي رأي حاسم.

 كذلك يقوم املقال االفتتاحي على املزج بني الصورة والصوت والنص.
 اخلرب التلفزيوين: -

وقعت أيا كان نوعها تنقل دون زيادة أو نقصان ويف أي مكان ث اهي عبارة عن معلومات حديثة ألحد 
من العامل لتصبح على شكل خرب، تتضمنها نشرة إخبارية مهمة، ويقوم اخلرب على معايري عديدة وهي تناول 

 أحداث واقعية ال خيالية، تقدمي أخبار آنية وجديدة.
طاقمه اإلخباري تغطية ذلك احلدث عن  ينشأ يف موقع احلدث ويتوىل اخلرب التلفزيوين هو خرب مصور 

واخلرب التلفزيوين عبارة عن جمموعة من اللقطات املصورة الواحدة تلو  ،طريق نقله وتسجيله على أفالم وشرائط
 وترتاوح مدة اخلرب التلفزيوين ما بني دقيقة ونصف دقيقتني. (1)األخرى
 التقرير اإلخباري: -

 ينقسم التقرير اإلخباري يف نشرات األخبار إىل قسمني:  
 يقوم بار واألحداث،ري بعض الزوايا او اجلوانب من األخيقوم هذا النوع على شرح وتفس التقرير اإلخباري: -أ

بتقدمي بيانات ومعلومات عنها ال يوفرها اخلرب الصحفي، وال يتعمق يف تفاصيلها أو تقدمي اخللفية التارخيية 
 دث اليت تبني وتوضح الغموض يف القضية.للح
للوقائع أكثر من الرتكيز على شرحها، فهو يتناول األحداث ير احلي يكون عن طريق التصو  التقرير احلي: -ب

 اجلارية.
لقاء التقارير وعلى هذا التقسيم جيب اإلشارة على مضمون التقرير وطرق معاجلته يف النشرة اإلخبارية، فهناك إ

على اهلواء يف وقتها احملدد، وتقدم كاملة من بدايتها إىل  لقاؤهامباشرة؛ تسجيلها يف األستوديو وإلى اهلواء ع
 هنايتها يف عرض واحد دون انقطاع.

على اهلواء ويف وقتها احملدد ويف مواقع األحداث مث عملية التنسيق والربط بواسطة تسجل يف األستوديو وإلقاؤها 
 املونتاج.

العودة إىل على اهلواء مباشرة مع السماح مبقاطعة التقرير يف حني وجود خرب عاجل مث  كذلك يكون إلقاؤها
 .CNN (1) التقرير، كما حيدث يف حمطة

                                                           
؟ ]متاح على اخلط املباشر -نشأة مستأنفة أم قطيعة-األنواع الصحفية في الصحافة االلكترونية ، نصر الدين. العياضي (1)

http://site.iugaza.edu :04، ص09:25، 2016 /25/03[ تاريخ الزيارة. 
 .54مرجع سبق ذكره، ص، بنية األخبار في القنوات الفضائية العربيةبوقرة، رضوان.  (1)

http://site.iugaza.edu/
http://site.iugaza.edu/
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 الروبورتاج: -
عمليات تتمثل يف التطورات الواقعية واألحداث مكان وقوعها، حبيث تكون على عدة بورتاج و الر يقوم  

الربورتاج التلفزيوين، يف من خالل الكامريا إىل املشاهدين، حيث ختلق فيهم اإلحساس باملشاركة وجند هذا خاصة 
 .(2)فال تستطيع أي وسيلة أخرى حتقيقه، وهو الذي يعرف بقوة وتأثري احلضور واملشاركة

 بورتاج يف التلفزيون إىل نوعني:و اضي الر ويقسم الباحث نصر الدين العي
، ويكون يطلق عليه احملرتفون تغطية ويكون حول حدث آين، يقوم بتقدمي معلومات إخبارية بورتاج احلي:و الر  -أ

 وجود الصحفي واضحا يف الصورة اليت تغطي احلدث ألنه يعترب الشخصية الضرورية واألساسية.
الذي يقوم بتحرير موضوع ما حول قضية ما، ال يلتزم بتقدمي أخبار ومعطيات ختص  :بورتاج املوضوعايتو الر  -ب

 ذلك إىل رصد نبضات اجملتمع وتقدمي السلوك اإلنساين. يتعدىاحلدث عينه، بل 
 التصريح اإلخباري: -

اجلمهوريات والنقابات يدور حول التصرحيات والبيانات اليت يديل هبا املتحدثون الرمسيون لرئاسيات  
 واملنظمات الدولية والوطنية الكربى.

 ولنجاح التصريح اإلخباري وبثه يف النشرة عدة شروط أمهها:
 .أن يكون واضحا 
 .قصريا 
 .أن يكون موضوع جديد 
 .أن يكون مهما للرأي العام 

 املقابلة اإلخبارية:  -
عن إجابة مقنعة هي نوع من املقابالت اليت جيريها الصحفي يف نشرة أخبار التلفزيون، حيث يبحث  

املكان الرمسي هلا، فيستطيع الصحفي أن  باستخدام جمموعة من األسئلة يف موضوع معني، كما تتعدى املقابلة
املأساوية من خالل إجراء مقابالت  يقوم باملقابالت يف موقع احلدث أو املناسبة القائمة وختتص هذه يف احلوادث

 .(3)مع شهود أعيان أو أفراد تعرضوا لكارثة
 التعليق التلفزيوين:  -

هو إضفاء كمال املعىن على األخبار، حيث يتصف املعلق باخلربة والثقافة الواسعة واملتنوعة واملنطق  
 .القوي

                                                           
مذكرة ماجستري، غري منشورة، ، (ن عينات النشرة الرئيسيةدراسة وصفية وحتليلية لنماذج م) تحرير األخبار في التلفزيون الجزائرينواري، أمحد.  (2)

 .112، ص2001، علوم اإلعالم واالتصال، قسم 3 جامعة اجلزائر
 .55رجع سبق ذكره، صم، بنية األخبار في القنوات الفضائية العربية .، رضوانبوقرة (3)
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 أشكال أو صيغ وهي:ويوظف التعليق يف النشرات اإلخبارية بالتلفزيون وفق ثالث  
 وهو حترير نص للصورة بغرض تفسريها. التعليق على الصورة: -أ

 التعليق بالصورة: تستخدم فيه الصور يقوم على كتابة نص للربط بني الصور األخرى. -ب
 التعليق املصور: هو تعليق إخباري تستخدم فيه التصرحيات واألدلة إلقناع اجلمهور. -جـ

تمد على التقيد باآلنية، فإن التعليق التلفزيوين يكون عبارة عن رد اجتاه حدث وإذا كانت اإلذاعة تع 
 .(1)وتفسري مباشر وسريع له، يقدم يف كل النشرات األساسية املركزية اليت تقدم يف اليوم

 التحقيق التلفزيوين:  -
إىل الكشف  ال يعتمد التحقيق الصحفي إىل تقدمي املعلومات واألخبار حول قضية ما بل يتعدى ذلك 

عن احلقائق املوجودة يف القضية، ويعترب التحقيق القصري هو األنسب من أنواع التحقيقات لالستخدام يف نشرات 
 األخبار كونه يناسب عرضها السريع.

 المادة اإلخبارية في نشرات األخبار التلفزيونية: -4-2
املختلفة، هلذا تسعى هذه  ئل اإلعالمتعترب املادة اإلخبارية مادة دمسة لدى اجلمهور املستهدف لوسا 

الوسائل على تلبية رغبات اجلمهور بتقدمي املادة اإلخبارية يف نشرات األخبار لكسب ثقة اجلمهور وتتكون املادة 
 اإلخبارية من مادة مصورة أو مكتوبة.

 املادة اإلخبارية املصورة: .أ
الشرح والتفسري، والصورة تكون مكملة يف التلفزيون حبيث تقوم بعملية أساسية  حتتل الصورة مكانة

 للقصة اإلخبارية، وقد تكون بعض الصور هي نفسها خربا يف حد ذاته وقد ال تستوجب تعليقا بعدها.
 :(2)وميكن أن منيز بني شكلني من املادة اإلخبارية املصورة

 :)الصور الثابتة )رسومات الغرافيك 
 يتوفر هلا مادة فيلمية وعليه ميكن أن نستنتج بأهنا وسيلة ن الصور الثابتة من إذاعة األخبار اليت الكمت 

 إيضاح للخرب، وميكن التميز بني نوعني رئيسيني:
 2D.)الصور ذات البعدين )الطول والعرض : 
 3Dرتفاع(.الثالث أبعاد )الطول، العرض واال : الصور ذات 

 ويستخدم كل من النوعني وفقا ملا يناسب املوضوع...
وهناك العديد من برامج احلاسوب اآليل الذي جعلت من تصميم الغرافيك يكون بأقل اإلمكانيات مثل: 

Photoshop  3وD Max. 
 أما بالنسبة لطرق عرض الصور الثابتة ولوحات الغرافيك داخل نشرات األخبار هناك:

                                                           
 .06جع سبق ذكره، صمر االلكترونية، األنواع الصحفية في الصحافة الدين.  ، نصرالعياضي (1)
 .178، ص1988، مصر: عامل الكتب، إنتاج األخبار في الراديو والتلفزيون، سعيد حممد. السيد (2)
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 لشاشة.تركيب صورة على صورة: وهي وضع صورة فوق الصورة األصلية اليت تظهر على ا -
حتتل فيه الصورة الثانية جانب من كادر املذيع، ودائما ما تكون يف اجلانب األعلى األيسر جزء من الكادر:  -

واألعلى األمين من الشاشة، وذلك لتوضيح اخلرب الذي يقرأ كما يف االتصاالت اهلاتفية اليت حتدث بني الزعماء 
 والرؤساء.

 : وتظهر فيها الصورة خلف املذيع ليظهر الصورة واحدة وعادة ما تكون الصورة خلفية .الكروما -
 العرض اخللفي: تكون الصورة فيه خلف املذيع وعادة ما تستخدم كديكور. -
 حيث تستخدم فيه الصورة كاملة حبيث تغطي حدث مهم أو مكان غري معروف.الشاشة الكاملة:  -

  الفيلمية(:الصور املتحركة )املادة 
، أو ما يعرف باملادة الفيلمية ويطلق عليها الفيديو، ويعد توفري املادة الفيلمية من أصعب املهام اإلخبارية 

ر للمادة فهي عامل أساسي يف حتقيق املصداقية من خالل تقدمي املشاهد اخلاصة باحلدث، وهناك عدة مصاد
 الفيلمية لنشرة األخبار:

 غطية حيث تزود احملطات واملؤسسات هي وكاالت عاملية تقوم بالتالعاملية:  وكاالت األنباء الفيلمية
 التلفزيونية باملواد اإلخبارية من خالل طاقمها.

 حتمل األخبار العاجلة من مواقع األحداث يف العامل.: أول وكالة تلفزيونية APTNوكالة  -
ايل سنوي لعدة إعتبارات منها: حجم خدماهتا : تقدم رسائل إىل كل أحناء العامل مقابل رسم موكالة رويرتز -

 التلفزيونية وحجم اجلمهور.
تقوم بتزويد النشرات باحلصص اإلخبارية احمللية من خمتلف أحناء  :ENG وحدات مجع األخبار اإللكرتونية -

 البالد، وعلى رأسها أخبار احلكومة واحملافظات واألنشطة الرياضية وغريها...
ضمن ما يناسب اإلمكانيات  د احملطات اإلخبارية بأخبار العاملوتقوم بتزوي شبكات املراسلني يف اخلارج:  -

املادية والتقنية املتوفرة لدى املؤسسة باإلضافة إىل ذلك صور القنوات الفضائية عرب األقمار الصناعية، ومن خالل 
ادر األخبار املصورة وذلك للحصول على صور ثابتة الشبكة الدولية للمعلومات )األنرتنيت( حيث تعترب من مص

أو فيلمية وهي وسيلة من وسائل احلصول على األخبار عرب االتصال املباشر مع املصادر، وتسجيل هذه 
االتصاالت بالصوت والصورة وإمكانيات الشبكة للمحطات اإلخبارية املزودة بالوسائط املتعددة وخط للشبكة 

 .(1)سل ببث أخباره املصورة يف موقع احلدث ويف أي حلظةالدولية حيث يقوم املرا
 
 
 

                                                           
 .109-107، ص2005، القاهرة: دار األمني، صناعة األخبار في عصر المعلوماتيةحممد.  ،خالد جمد الدين (1)
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 أشكال ومتطلبات البرامج اإلخبارية: -5
 أشكال البرامج اإلخبارية: -5-1
 النشرة اإلخبارية: -أ

مستمع أو املشاهد خالل فرتة زمنية ترتاوح غالبا وهي عبارة عن جمموعة أخبار متنوعة ومهمة، تقدم لل 
وقد متتد هذه النشرة يف دقيقة وهلا مواعيد ثابتة يوميا على خريطة احملطة اإلذاعية والتلفزيونية،  15دقائق و 10بني 

بعض األحيان إىل ما يقارب من الساعة كما يف نشرة أخبار التاسعة اليت يقدمها التلفزيون املصري، وتسمى يف 
يتم عرض األخبار بالتفصيل، يقوم بقراءهتا هذه احلالة "بالفرتة اإلخبارية الشاملة"، حيث تبدأ بالعناوين مث 

املذيعون مث يتم االنتقال إىل بعض مواقع األحداث فتقدم تقارير إخبارية يقوم فيها املراسلون أو املندوبون بنقل 
 صورة صوتية أو مرئية حلدث أو خرب معني.

ة، أي اليت توجه إىل اجملتمع  وهي النشرات اإلخبارية العام وميكن أن منيز نوعني من نشرات األخبار األوىل 
كله وتتضمن أخبار متنوعة سواء داخلية أو خارجية، وهناك النشرات املتخصصة سواء على أساس اجلمهور 
املستهدف أم على أساس النطاق اجلغرايف وتسمى النشرة احمللية، أو على أساس املوضوع وهي تلك اليت تتناول 

 أو العلم أو الفن.أخبارا أو أحداثا يف جمال واحد كاألدب 
 موجز األنباء: -ب

شرات اإلخبارية وضرورة إمداد اجلمهور بآخر األخبار وتطوراهتا عمدت احملطات نظرا لتباعد مواعيد الن 
لألنباء خالل الفرتات اليت ختلو من النشرات اإلخبارية، ويتميز موجز األنباء  إىل إذاعة مواجيزاإلذاعية والتلفزيونية 

باألخبار القصرية اليت ال تزيد مدة إذاعتها يف أغلب األحوال عن ثالث دقائق وقد متتد إىل مخس دقائق، وقد 
ميكن قطع إرسال احملطة ، وعند الضرورة ويف الظروف الطارئة تكتفي فقط بعناوين األخبار يف مدة ال تتجاوز دقيقة

وتطوراته، وبعض أخبار املوجز قد يكون ملخصا ألخبار نشرة سابقة، اإلذاعية أو التلفزيونية إلذاعة خرب مهم 
وموجز األخبار عبارة عن جمموعة خمتصرة من األخبار تقدم عدة مرات على مدار فرتة اإلرسال اإلذاعي يف توقيت 

 ثابت وترتكز عادة على آخر األحداث.
 التحليل اإلخباري: -جـ

، (2)يقوم التحليل اإلخباري على املعلومة حيث تقدم التحليالت معلومات عن القضية اليت يتناوهلا اخلرب 
الصدد تقدم بعض احملطات اإلذاعية والتلفزيونية حتليالت منتظمة لبعض األخبار احمللية أو الدولية املنتقاة ويف هذا 

هبدف تقدمي معلومات إضافية للجمهور عن اخلرب، ميكن أن تزيد مدة التحليل اإلخباري أكثر من دقيقتني خاصة 
 .(1)إذا صاحبته صورة فيلمية تعرب عنه

                                                           
 .120-119، ص2011دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية: ، فن الكتابة اإلذاعية والتلفزيونية. ، طارق أمحداخلليفي سيد (2)

 .135، ص1986، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، المدخل لحرفية الفن اإلذاعييوسف.  ،مرزوق (1)
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ويكون التحليل اإلخباري مبثابة شرح للخرب ومقابلته باألخبار الواردة يف املوضوع ذاته، وإضفاء معلومات  
ما يف التحليل هو عرض احلقائق حول اخلرب، وذلك بشرح وجهة نظر معينة، فأهم  توضحه ونشرحه دون إبداء

 وتفسري وتبسيط املعاين اليت وردت يف اخلرب الذي جاء يف النشرة.
 التعليق اإلخباري: -د

ي معني يف قضية أو حدث معني هو حديث إخباري مباشر يكتبه شخص متخصص للتعبري عن رأ 
لرأي، أو هو تعبري عن الرأي من خالل اختيار لفكرة أو حدث مهم هبدف التأثري على لذلك فالتعليق يقوم على ا

 .(2)اجلمهور وإجياد رأي عام مؤيد هلذا الرأي
إن التعليق اإلخباري هو دعوة إىل اعتناق رأي معني، وهو وإن كان رأي شخصي يف مظهره فهو يف  

احملطات يتوىل كتابة التعليق رجال السياسة أو أساتذة اجلامعة أو الواقع يعرب عن رأي احملطة اليت تقدمه، ويف بعض 
 . (3)كبار الصحفيني من األمساء الكبرية املعروفة، كما قد يتوىل قراءة التعليق وتقدميه كاتبه أيضا

 التقرير اإلخباري: -ه
قوم وهو عبارة عن خرب تفصيلي حلدث أو موضوع أو نشاط وهو غالبا من موقع األحداث، حيث ي 

املراسل أو املندوب اإلذاعي بنقل صورة صوتية للحدث أو صورة تلفزيونية تتميز باحلالية وإثارة االهتمام، وميكن أن 
من موقع األحداث وأية مادة أرشيفية مكتوبة أو فيلمية أو يتم املزج بني ما يرسله املندوب أو الفريق التلفزيوين 

 صوتية من احملطة اإلذاعية.
 إلخباري:التحقيق ا -و

التلفزيون، فالتحقيق أو يأيت التحقيق التلفزيوين يف مقدمة القوالب الفنية اليت تقدم يف كثري من حمطات  
الربورتاج هو برنامج إذاعي يقوم بتقصي حقيقة حدث معني مطروح على ساحة االهتمام اجلماهريي ويعتمد على 

وهتدف التحقيقات اإلخبارية إىل تقدمي  (4)املتنوعة للموضوعوالنص اإلذاعي الذي يعكس املعاجلة احلوار املتعمق، 
هور احملطة، وهو يعتمد غالبا على املقابالت التلفزيونية مع متعددة عن احلدث نظرا ألمهيته مج معلومات وأراء

 شخصيات مرتبطة هبذا احلدث.
 وهناك عدة أنواع من التحقيقات نذكر منها ما يلي:

اصرة خاصة تلك اليت تتضمن جوانب اول اجلوانب والظواهر املهمة للمشكالت املعحتقيق املشكالت: وهو يتن -
دراسة أبعاد املشكلة بأسلوب موضوعي ومجع كافة املعلومات واآلراء واالجتاهات  فتتم ،افية عن عيوب اجلماهريخ

كافية باملوضوع فتجرى باألخصائيني والفنيني الذين هلم دراية  ويتم االستعانة  ،من املؤيدين واملعارضني على السواء
 معهم األحاديث واحلوارات اليت يستطلع فيها آرائهم وتتم املقارنة بينها الستخالص أرجحها وأقرهبا إىل العقل.

                                                           
 .121مرجع سبق ذكره، ص ،فن الكتابة اإلذاعية والتلفزيونية .سيد اخلليفي، طارق أمحد (2)

 .137-136مرجع سبق ذكره، ص، المدخل لحرفية الفن اإلذاعي. مرزوق، يوسف (3)
 .122مرجع سبق ذكره، ص، فن الكتابة اإلذاعية والتلفزيونية. اخلليفي، طارق أمحدسيد  (4)
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دمية حتقيق اإلجنازات: ويهدف هذا النوع من التحقيقات إىل تسليط األضواء على اإلجنازات يف املشروعات اخل -
واإلنتاجية سواء على املستوى احلكومي أم الشعيب، وتقدميها للمجتمع وتعريف اجلماهري بالقائمني عليها وتقدميهم 

 هبا.وصفهم مناذج صاحلة وقدوة حيتذى ب
حتقيق الشخصية: ويطلق عليه أحيانا حتقيق االهتمامات اإلنسانية وموضوعه يكون شخصية معينة، وقد يتعمق  -

 حتليل اجلوانب النفسية لشخصية عظيمة أو مشهورة هتم الرأي العام.التحقيق يف 
حتقيق املكان: يقوم على وصف مكان معني وإبقاء الضوء على جوانبه املختلفة، وتارخيه وأمهيته ومكانته، وإبراز  -

 قيمته ونواحي متيزه مثل التحقيقات حول األماكن التارخيية واألثرية والسياحية.
تاء: وهو يهدف إىل معرفة آراء الناس يف قضية أو مشكلة تؤثر يف حياهتم سواء يف احلاضر أو حتقيق االستف -

 املستقبل.
حتقيق املوضوعات الطريفة: وهو التحقيق الذي يدور حول الغريب والطريف من األمور سواء كانت قضايا أو  -

 مواقف أو شخصيات أو آراء.
 الربنامج اإلخباري اخلاص: -ي

يعد سلفا بشكل تسجيلي، ويرتبط غالبا مبناسبات وطنية أو سياسية، وقد تصل مدته إىل وهو برنامج 
 نصف ساعة أو أكثر وميكن أن يتضمن حتليل لألحداث ومقابالت وأخبار خفيفة.

 الربامج التسجيلية اإلخبارية: -ر
أساسه أيضا ألهنا تبىن أساسا على حقائق ووثائق وحمتواها يف  Documentaryوهي برامج وثائقية  
ئق، والربنامج التسجيلي اإلخباري )التقريري( برنامج وثائقي يعتمد على تقدمي صورة صوتية تسجل ثاو حقائق و 

األحداث اجلارية من مواقعها، وميكن نقل هذه الصورة حية على اهلواء مباشرة، وميكن أن تسجل وتقدم على 
اما من ناحية ترتيب فقرات شكل برنامج تسجيلي وثائقي ليس به دراما، ولكن أسلوب تناوله حيمل طابع الدر 

الربنامج وتصاعدها، وميكن أن يقدم عن طريق نص مكتوب أو بدون نص مكتوب كنقل إذاعة خارجية حية 
والربنامج يكون يف حد ذاته وثيقة للتاريخ وهو بذلك يقرتب من املفهوم الشائع للربورتاج اإلذاعي، الذي يعين نقل 

بصوت املذيع أو املندوب أو املراسل اإلذاعي  on the stop reportageصورة حية لألحداث يف مواقعها 
 بشكل من أشكال الربامج اإلخبارية اليت تسجل لألحداث من مواقعها. 

 اجلرائد واجملالت اإلخبارية: -ز
على أساس أن اجلريدة اإلخبارية عبارة عن برنامج  ميكن أن نفرق بني اجلريدة اإلخبارية واجمللة اإلخبارية 

األحداث اليت وقعت على مدار اليوم من خالل األخبار املوجزة، احلوار، احلديث املباشر )حتليل أو  يتناول
 .(1)تعليق(

                                                           
 .124، صاملرجع السابق (1)
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عليها صفة اجمللة املطبوعة،  لكنها تضفيأما اجمللة اإلخبارية فتقوم على نفس أسس اجلريدة اإلخبارية و  
وتقدم بصورة دورية متابعة )أسبوعية، نصف أسبوعية، شهرية، نصف شهرية(، حبيث تتعامل مع أهم األحداث 

 .(2)اليت وقعت خالل هذه املدة، ومن أمثلتها النشرة الفنية
 متطلبات البرامج اإلخبارية: -5-2

وقت حمدد، ويقتضي ذلك حتويل قدر كبري من  يفتفرض عملية اإلنتاج ضغوطا خاصة إلجناز العمل  
نشاط املؤسسات اإلعالمية إىل نشاط روتيين بغض النظر عن متطلبات اخللق والتجديد اليت يفرتض أهنا من 
مسات العمل اإلعالمي، يتخذ مجع األخبار شكال روتينيا عوضا عن البحث العشوائي لضمان تدفق قدر كاف 

حتياجات اإلخبارية للوسيلة اإلعالمية، واملراسلون على اجلهات اليت تنتج كما ومنتظم من املفردات لتلبية اال
معقوال من األنباء بطريقة منتظمة وعلى رأسها الدوائر الكومية، وترجع ضرورة التخطيط املسبق هذه إىل أن موارد 

 أو مادية بأقصى درجة ممكنة.أي وسيلة إعالمية حمدودة بالضرورة وال بد من استغالل هذه املوارد أيا كانت بشرية 
وتؤدي ضرورة حتويل عملية مجع األنباء إىل روتني، إىل االستخدام املكثف لنوعيات معينة من األخبار  

اليت تتوافق مع معايري خاصة للقيمة اإلخبارية فرضتها يف املقام األول متطلبات العمل، حتدد هذه املعايري إجراءات 
 ية اليت تتميز باخلصائص التالية:اختيار وتناول القصص اإلخبار 

: وهي تقارير يتم إسنادها مباشرة إىل مصدر رمسي، أو تقارير تقوم Straight Newsتفصيل األنباء املباشرة  -
 على حضور املندوب بنفسه وقائع احلدث.

قوة اخلرب  للمصدر، زادتتفضيل املصادر املسؤولة اليت متتلك قدرا أكرب من السلطة، فكلما ارتفع املركز الرمسي  -
 ومصداقيته.

، اليت تنفرد احملطة بإذاعتها حىت لو كانت ذات قيمة إخبارية Exclusiveتفضيل املوضوعات احلصرية  -
 متوسطة.
وتقوم املؤسسة اإلذاعية شأهنا شأن أي مؤسسة إنتاجية أخرى جبدولة العمل، وتوزيع مندوبيها وفرق  

توقعة لألحداث والتعامل مع تكنولوجيا خاصة، وحتديد وتوزيع املهام اليت جيب التصوير املتاحة على األماكن امل
  .(3)إجنازها قبل موعد النشرة الرئيسية األوىل

 الربامج اإلخبارية على ثالث مستويات رئيسية هي:تقوم وما وعم
 وهي أساس النشرات اإلخبارية يف التلفزيون. News Bulletinsاألخبار  -

                                                           
 .50، ص2008عامل الكتب، القاهرة: ، فنون ومهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيونعبد الرمحان. علي،  (2)

 .27-26ص ،2005، ، القاهرة: كلية اإلعالماألخبار اإلذاعية والتلفزيونية الشريف، سامي. .سعيد السيد، (3)
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وهي أساس برامج التحليالت والتعليقات، وهي  Views and perspectivesوجهات النظر و اآلراء  -
برامج دورية هتدف إىل مساعدة املشاهد على تكوين وجهة نظر أو رأي فيما يتعلق باألخبار وشؤون 

 الساعة، وتفسري مغزى ومعىن اخلرب.
لربامج اإلخبارية واملواجهات أو ومنها تستمد ا Current Affairesاألحداث اجلارية وشؤون الساعة  -

 .(1)املقابالت التلفزيونية والتحقيقات )الربورتاج(
 إنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية ووظيفتها اإلخبارية: -6
 إنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية: -6-1

اجلمع أو االنتقاء أو الرفض  تعد عملية إنتاج األخبار داخل التلفزيون مبثابة سلسلة متكونة من حلقات 
أو املعاجلة ويربز يف هذه السلسلة دور رئيس التحرير كدور "حارس البوابة"، الذي يقرر عليه انتقاء أو رفض 

عن أنواع الربامج األخرى فهي أقل  ، وختتلف مراحل إنتاج النشرات اإلخبارية(2)األخبار حسب قيمه وتوجهاته
وجود روتني واضح للعمل ووجود مبادئ معمول هبا لتسيري مهمة اإلنتاج، وقد تعقيدا وكلفة، ويساعد على ذلك 

حتم وجود هذه املبادئ طبيعة العمل اإلخباري نفسه وضرورة سرعة إجنازه، كما أن وضوح اهلدف هو نقل صورة 
رين على واضحة ملا حيدث يف العامل إىل املشاهدين له دخل كبري يف حتديد مراحل اإلنتاج، ويطلق بعض احملر 

النشرة اإلخبارية مصطلح "العرض اإلخباري"، ألهنا بالفعل ليست سوى استعراض لألحداث يتم تنفيذه بأسلوب 
ولتسهيل مهمة اإلنتاج، ومن بني أهم اخلطوات  ، من خالل تقدمي األخبار(3)معني وهي متر بالعديد من املراحل

جتماع صباحي مع املندوبني، حيث يقوم رئيس حترير اليت تكون يف عملية إنتاج النشرات اإلخبارية هو عقد ا
األخبار باالطالع على نشرات وكاالت األنباء العاملية أو الوطنية أو اإلقليمية، وكذا نشرات االستماع اليت تضيف 

 مزيدا من التفاصيل والتطورات اإلخبارية اهلامة.
وكذا احملررون واملخرجون ومدير التصوير حيث جيتمع املدير واملندوبون مبكتب رئيس التحرير أو املدير  

حيث يقوم املندوب باختيار املشاهد وتكون للمصور رؤيته الختيار أهم األخبار والقصص اليت سيتم تغطيتها، 
اخلاصة، ولكن املندوب هو املرجع األخري، حيث يرأس الفريق، يقوم املصور بتحديد الزوايا واللقطات املختلفة 

وتبادل اآلراء فيما بينهم إلثراء العمل اإلخباري، وعليه جيب أن تكون هناك درجة التفاهم  بالتشاور مع املندوب
بني أفراد العمل كفريق واحد، أما بالنسبة للتسجيل فكل فرد يف الفريق عليه تسجيل األحداث املكلف هبا وأن 

 .  (1)يقوم بتسجيل املادة اليت حيصل عليها أول بأول

                                                           
 ، غري منشورة،املاجيسرت ، مذكرةاتجاهات المشاهدين نحو البرامج والخدمة اإلخبارية في التلفزيون األردنيحرب. قبالن، ، عبده. قبالن (1)

 .36، ص2008 قسم اإلعالم، عمان، عة الشرق األوسط للدراسات العلياجام
 .151، ص2000، القاهرة: دار الكتاب احلديث، 1، طالخبر اإلذاعي والتلفزيونيعبد العزيز.  ،بركات حممد. ،معوض (2)
 .81، القاهرة: دار الفكر العريب، دون تاريخ، صالمدخل إلى فنون العمل التلفزيونيمعوض، حممد.  (3)
 .118-117صمرجع سبق ذكره، ، األخبار اإلذاعية والتلفزيونية .، ساميالشريف سعيد. ،السيد (1)
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ر كتابة أخبار النشرة خاصة املواد اإلخبارية داخل األستوديو، لذلك على احملرر حيث يتوىل قسم التحري 
بعينه، لكي أن يتعرف على مجيع األخبار اليت ترد إىل احملطة أو القناة، وعلى كل ما يرد عن خرب أو حدث 

هلا واختيار وصياغته بالطريقة اليت تتناسب مع فلسفة وسياسة احملطة اليت يعمل من خاليتمكن من متحيصه 
، بعد ذلك ترسل نسخة من الربنامج النهائي إىل املخرج الذي يضع (2)األفالم اليت تتناسب مع كل خرب على حدة

عليه عالمات إرشادية، حتدد حركات الكامريا والفيديو والرسوم التوضيحية، وما إىل ذلك من العناصر الفنية، 
 خبار يف صورهتا النهائية بنصف ساعة قبل بثها، حىت حيدثولكي يتسىن لقارئ النشرة االطالع على نشرة األ

 أخطاء البث املباشر. االستيعاب ملضموهنا، ويتم تاليف
ويقصد به تقدمي نشرة األخبار التلفزيونية وإذاعتها  يعترب تنفيذ أخبار التلفزيون هو آخر مراحل إنتاجها، 

ي إىل نص تصويري، وذلك بتحديد أوضاع الكامريات على اهلواء مباشرة، فبعد قيام املخرج بتحويل النص اخلرب 
بالنسبة لكل خرب، ولكل كامريا على حدى، واالطمئنان على مستوى اإلضاءة مع األخذ يف عني االعتبار الوقت 
الذي يستغرقه كل خرب ويف هذا يكون رئيس التحرير قد قرر ترتيب األخبار يف النشرة، ويأخذ املخرج مكانه يف 

 ة لبث نشرة األخبار.غرفة املراقب
يعطي املخرج أوامره للفنيني العاملني معه ومساعد املخرج ومن خالل غرفة املراقبة امللحقة بأستوديو  

األخبار واليت يفصلها عنه حاجز شفاف، يستطيع املخرج مراقبة أداء املذيع والفنيني الذين يشاركون يف عملية 
 . (3)التنفيذتنفيذ النشرة وتوجيههم إلجناح عملية 

 الوظيفة اإلخبارية للتلفزيون: -6-2
ترتبط الوظيفة اإلخبارية للتلفزيون كسائر وسائل اإلعالم اجلماهريي واليت تستمد وظيفتها من وظائف  

 االتصال أيضا، ومن بني أهم الوظائف اإلخبارية للتلفزيون:
 اإلعالم: -أ

لإلقناع، ها وتزويدها بالصور واآلراء والتعليقات الواردة حيث يقوم جبمع املادة اإلعالمية وختزينها ومعاجلت 
 وفهم الظاهرة والوصول إىل اختاذ قرارات صائبة. 

 ئة االجتماعية:التنش -ب
خيلق االنسجام اد من التعاون املشرتك كأعضاء مما حيث تقوم بتوفري رصيد من املعرفة متكن األفر  

 االجتماعي.
 خلق الدوافع: -جـ

اف والغايات للمجتمع وتشجيع االختيارات ودعم األنشطة اخلاصة باألفراد، بتدعيم األهدحيث تقوم  
 واليت حتمل يف هنايتها حتقيق األهداف املتفق عليها.

                                                           
 .57، ص2003، القاهرة: مكتبة اآلداب، األخبار والبرامج اإلخبارية في الراديو والتلفزيونعامر، عرفة. أمحد  (2)
 .200-199، ص1993، القاهرة: املكتبة األكادميية، 1، طالتغطية اإلخبارية للتلفزيونلويس، كارولني ترمجة: حممود شكري العدوي. ديانا  (3)
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 احلوار والنقاش: -د
من خالل وضع اآلراء وتبادهلا لالتفاق وتوضيح خمتلف وجهات النظر حول القضايا وتوفري األدلة لدعم  
 واملشاركة الفردية سواء كانت الوطنية أو الدولية.االهتمام 

 الرتبية: -ه
 املعرفة ونشرها.تبين  تكوين الشخصية واكتساب أهم القدرات واملهارات يف كافة امليادين من خالل 

 النهوض الثقايف: -و
من خالل تبين ونشر األعمال الثقافية للحفاظ على الرتاث وتطويره عن طريق توسيع آفاق الفرد وإشباع  

 احتياجاته ودفعه على اإلبداعات. 
 الرتفيه: -ي

واملقصود به ممارسة أهم النشاطات الثقافية املختلفة واملتمثلة سواء يف التمثيلية والرقص واملوسيقى واألدب  
 ستمتاع اجلماعي.هبدف الرتفيه واال

 التكامل: -ن
 وذلك من خالل توفري املتطلبات واحلاجات اليت حتقق غاياهتم وتطلعاهتم لكل األشخاص. 

اليت أصبحت حتتل مكانة عظيمة يف بلدان  La publicitéوميكن أن نظيف إىل هذه الوظائف وظيفة اإلعالن 
 املشرق.

تضاهيه أي وسيلة أخرى مهما كان نوعها على تغطية كشفت الدراسات بأن التلفزيون له دور فعال ال  
األحداث ونقلها عند وقوعها، وتقدميها للمشاهد بلغة بصرية جتمع بني الصوت والصورة، وصوهتا األصلي مما 

 . (1)جيذب انتباه املشاهدين هلا من مجيع بلدان العامل اليت حتمل ثقافات خمتلفة ومتعددة
التكنولوجيا احلديثة لالتصال يف وتشكل األخبار املادة الرئيسية ألغلب احملطات التلفزيونية ووظفت  

عملية نقل األحداث فور وقوعها سواء كانت حملية أو عاملية مباشرة على اهلواء أو عن طريق األقمار الصناعية، 
 سياسية معينة تتمثل فيما يلي:وقد عدت أكثر حمطات التلفزيون الغربية يف توظيف األخبار ألغراض 

ما يتداوله اإلعالم الغريب، سلعة استهالكية جيب بيعها وتسويقها إىل الناس، األخبار سلعة استهالكية: وهذا  -
 يقصد إرضاء رغبات وميول املتلقني وإثارة انتباههم رغم أن حمتوى األخبار واحد لكن هناك التفنن يف العرض.

، وذلك األخبار يكون يف كثري من األحيان على األشخاص وليس على األحداث إن الرتكيز يفالشخصنة:  -
باألشخاص، ولكنها من املؤكد أقل إثارة، ويبدو امليل إىل الرتكيز على األشخاص يف بث بسبب اإلثارة املتعلقة 

 األخبار يعطي اجلمهور صورة مشوهة عن السلطة والقضايا والنتائج املختلفة.

                                                           
 .51، ص2007، اجلزائر: دار الكتاب احلديث، اإلعالم التلفزيوني = نشرات األخبار المحتوى والجمهور، حممد. شطاح (1)



 الفصل الثاين     العمل اإلخباري يف ظل تكنولوجيا االتصال احلديثة
 

66 

اخلادعة: هناك أمور سياسية خطرية حتدث يف العامل الذي نعيش فيه، ولكن األخبار تقدم نسخة  الصورة الومهية -
 ل فعال.أخرى من احلدث الفعلي بسبب اخلشية من ردود فعل الناس إزاء ما حص

ما تستخدم الرموز واملصطلحات لتسويغ أعمال سياسية معينة من قبل استخدام الرموز واملصطلحات: غالبا  -
للفيتنام، أو احلرب النظيفة يف  غارات وقائية" يف قصف احلكومة األمريكيةالسياسيني مثال: استخدام مصطلح "

  وغريها. 1991اهلجوم األمريكي الصاروخي على العراق أو العمليات النفطية مطلع 
بشكل مسبق ألغراض األخبار املصطنعة: هناك نوع من األخبار تنشر وتذاع ولكنها يف الواقع معدة ومصطنعة  -

 .(1)سياسية ودعائية
 ثانيا: أثر تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في العمل اإلخباري:

 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في التلفزيون: -1
أحدثت الثورة املعاصرة يف تكنولوجيا االتصال طفرة هائلة يف ظاهرة اإلعالم الدويل أو عاملية االتصال،  

عرب الوطنية جزءا من نسيج احلياة اليومية للمواطن، ويف ظل تزايد حبيث أصبح العرض لوسائل االتصال الدولية أو 
ضائية احململة على النايل سات واملتخصصة مثل قنوات املساحة الزمنية إلرسال هذه القنوات مبا فيها القنوات الف

 وألن اإلنتاج الرباجمي ال يكفي لتغطية فرتات اإلرسال...الطفل واألسرة... 
أضفت الثورة املعاصرة يف تكنولوجيا االتصال طابعا دوليا على كافة وسائل اإلعالم اجلماهريية، حبيث أصبح من 

إعالم دويل، فاإلعالم الوطين الذي ينتجه جمتمع ما ملواطنيه الم وطين وما هو الصعوبة مبكان التفرقة بني ما هو إع
دوليا، فالربامج اليت تبثها حمطات التلفزيون يف الواليات  ا  عدن األشكال مقصودا أو غري مقصودا بقد أصبح م

أعدت من األساس جلمهورها وكندا أو اليابان ودول غرب أوربا، واليت  املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت سابقا،
احمللي وأصبحت تشاهد عرب األقمار الصناعية يف أحناء متفرقة من العامل، وقد اكتسبت بذلك بعدا دوليا مل تسع 

حمليتها ألن  ذلك ممكنا، ومن هنا فإن هذه القنوات احمللية فقدتإليه أصال، ولكن تطور تكنولوجيا االتصال جعل 
وهو ما يؤكد أن وسائل االتصال هذه القنوات تكنولوجيا يتم مشاهدهتا خارج حدودها الوطنية ونطاقها احمللي، 

نتيجة التغريات الكبرية يف طبيعة شبكات االتصال  Globalاجلماهريية أصبحت تتسم بالطابع الدويل أو العاملي 
 .(2)تصال احلديثةاحمللية التقليدية الناجتة عن تكنولوجيا اال

ينتشر يف العامل، وهو نظام يتيح استقبال أكثر من هذا وقد أخذ نظام التوزيع والبث باستخدام الكوابل 
نظام شبيه للتوزيع يسمى "الكيبل الالسلكي" ال يستلزم حفرا أو مدا لشبكة  مائة قناة تلفزيونية يف املنازل، ورافقة

قناة تأيت من  (18)األسالك بل يعتمد على اإلرسال عرب امليكروويف لعدد من القنوات، يصل اآلن إىل حوايل 
 األقمار الصناعية، أو من الشبكات األرضية والبد أهنا ستزيد يف املستقبل.

                                                           
 .115-114، ص2006، عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع، 1، طاإلعالم المعاصر وتقنياته الحديثةاهلامشي، جمد هاشم.  (1)
 .110-100مرجع سبق ذكره، ص ،تكنولوجيا االتصال الحديثتطور اإلعالم وفق كنعان، علي عبد الفتاح.   (2)
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األلياف الضوئية بديال عن األسالك النحاسية، وهي تستطيع محل أكثر تطور استخدام ويتزامن مع هذا ال 
 من مائة قناة تلفزيونية يف وقت واحد إىل املشرتكني، وبدرجة عالية من وضوح الصوت والصورة.

تحرك ولذا فإن هذا التقدم التكنولوجي اجلديد يف دول الغرب املتقدم ترتب عليه تطورا ثقافيا واجتماعيا ي 
من خالل آليات اجتماعية وثقافية وتربوية حديثة مواتية ومتوازية، إلقامة نظام إعالمي ثقايف حيقق العديد من 

 املكاسب السياسية واالقتصادية وخلدمة ايديولوجية الدول الكربى الصناعية املتقدمة.
ة يف ظاهرة اإلعالم الدويل أو ولذا فإن الثورة املعاصرة يف تكنولوجيا االتصال تكون قد أحدثت طفرة هائل 

عاملية االتصال، حبيث أصبح التعرض لوسائل االتصال الدولية أو عرب الوطنية جزءا من نسيج احلياة اليومية 
 للمواطن.
ومع اقرتابنا من القرن احلادي والعشرين ظهرت إىل الوجود العديد من التعبريات اليت مل تكن مستخدمة  

من قال بأنه عصر الفضاء، ويقول عنه آخرون بأنه عصر املعلومات أو العصر من قبل لوصف هذا العصر، ف
اإللكرتوين، وقد أمساه عامل االجتماع "دانييل بل" عصر ما بعد الصناعة بينما وصفه "مارشال مالكوهان" بأنه 

عصري الزراعة ث تر ليت ، وقال عنه عامل املستقبليات "ألفني توفلر" إنه عصر املوجة الثالثة ا(1)عصر القرية الكونية
 والصناعة.

هذه املسميات العديدة فإن الشيء املؤكد أن العصر احلايل مرتبط ارتباطا وثيقا مبجال وبغض النظر عن 
االتصاالت واملعلومات، فهو وال شك العصر الذي حتقق فيه نقل املعلومات من أحد أطراف املعمورة إىل طرفها 

 األقصى اآلخر بسرعة وكفاءة.
وعلى هذا فإن السمة األساسية للبيئة االتصالية يف العصر احلديث تنبع بالدرجة األوىل من التطور اهلائل 
واملستمر يف تكنولوجيا االتصال واألقمار الصناعية، واالتصاالت اليت كانت ال تتسع ألكثر من عدد حمدود من 

وسيزيد عددها مرة ا إىل ثالثة أو أربعة أضعاف، زادت قدرهت -رمبا يتجاوز العشرين إال قليال–القنوات القمرية 
بث أكثر من برنامج تلفزيوين على القناة القمرية شارات الرقمية املضغوطة" الذي يتيح باستخدام نظام "اإلأخرى 

الصادرة عنها مع تطور هوائيات الواحدة يصل إىل مثانية برامج يف نفس الوقت، ويرافق هذا زيادة قوة اإلشارة 
االستقبال الفضائية، حبيث أصبح من املمكن التقاط اإلشارات الصادرة عن األقمار هبوائيات صغرية احلجم 

 رخيصة التكلفة.
ولذا فقد اتسم العصر الراهن بثورة تكنولوجية ومعلوماتية عابرة للقارات، وثورة معرفية نقالة ال تعرف 

 العقول وحتذير الشعوب. كلمة والصورة القادرتني على تطويرلاحلدود، وتقنية فائقة الدقة يف االتصاالت إنه عصر ا
وإذا كنا قد بدأنا احلديث عن القنوات التلفزيونية باستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة فإن ذلك يرجع 

 :(2)إىل سببني
                                                           

 .101-100املرجع السابق، ص (1)
 .103-102السابق، ص املرجع (2)
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إلعالم هو أن هذا النظام يف بث أو توزيع اإلشارات قد وضع يف خدمة وكاالت األنباء اليت ختدم وسائل ا -
وكاالت األنباء الكربى بدأت يف السنوات األخرية يف استخدام االتصاالت الفضائية سواء يف املختلفة، كما أن 

تلقي األنباء أو توزيعها، بل إن الفوارق ذابت بني وكاالت األنباء اليت تعتمد على الكلمة املطبوعة أو املرئية أو 
 بح كذلك مصدرا من مصادر وسائل األخبار األخرى.املسموعة، كما أن وسيلة من هذه الوسائل أص

هو أن التلفزيون وقنواته الفضائية أو األرضية أصبح من أهم مصادر املعلومات لدى املواطنني يف الدول  -
املصدر األول للمعلومات واملعرفة األمر الذي إنه يعد يف كثري من احلاالت املتقدمة، ويف معظم الدول العربية، بل 

زاد تأثريه، مث إن ما يقدمه من مواد إعالمية تتشابه إىل حد كبري مع ما يقدم من الصحافة املطبوعة، بل إهنا 
أصبحت تسمى الصحافة اإلذاعية أو التلفزيونية، وهلذا كان الرتكيز على الصحافة التلفزيونية بالدرجة األوىل دون 

لغريها من وسائل اإلعالم بالنظر إىل سعة انتشارها واعتمادا على األشكال واألمناط الصحفية األخرى، إغفال 
واستخدامها ألحداث أنواع تكنولوجيا االتصال املتمثلة يف األقمار الصناعية ونظم املعلومات، حبيث ميكن أن 

فضل استخدام التكنولوجيا احلديثة أن تلغي واحلق أن الصحافة التلفزيونية استطاعت بنسميها الصحافة الشاملة، 
أهم عقبتني، العمل يف الصحافة املطبوعة ومها عنصرا الزمان واملكان، فالصحافة التلفزيونية أصبحت "صحافة 
آنية" تستطيع أن تنقل اخلرب يف حلظة وقوعه إىل املشاهدين دون انتظار إلعداد أو طباعة أو توزيع، كما تستطيع 

مكان يف الدنيا تنقل منه ما جيري من أحداث وتنقلها أيضا إىل أي مكان من العامل، فلم يعد أن تصل إىل أي 
تعقيدا اآلن، ألن النظام اإلعالمي احلديث الوضع أصبح اكثر يدخل يف حساباهتا "ال املسافة وال الوقت" ولكن 

 الفضائية علمي وميثلها القنواتيف ضوء تلك السياسة اإلعالمية واليت تدور حول مبدأ التقدم التكنولوجي وال

أو قنوات الفضاء ال حيقق األخذ والعطاء الثقايف أي التواصل الفكري والثقايف، ألن العالقة منذ البداية  ،لالتصال
 من الكيان الوطين،هي عالقة غري متوازنة فالعلم والتكنولوجيا والصناعة واالضطرار إىل استريادها قد ينال مبدئيا 

التبعية، تبعية  قدرة على اإلنتاج الثقايف باملواصفات العاملية احلديثة، فتكون يف هذه احلالة يف موقفوذلك لعدم ال
هي من األدوات احلديثة  الثقافة والعلم وإعالم الدول املالكة للتقنيات والصناعة والتكنولوجيا، الثقافة واإلعالم

 .(1)لغزو واخرتاق الشعوب، فهي السالح احلديث اجلذاب والسلمي
فلقد طرأت تغريات هائلة على املشهد اإلعالمي اإلخباري خالل العقد املاضي، هناك تغريات رئيسية يف  

اليومية  اإلعالم اإلخباري التقليدي حيث أن بعض وسائل اإلعالم تعاين من تدهورا واضح مثل الصحف
حمتوى أكثر والتلفزيون، كما حتاول أن تعيد تنشيط نفسها مبساعدة األنرتنيت وأصبحت وسائل إعالم أخرى تقدم 

تنوعا خاصا بالشؤون العامة مباهلا العديد من املنافذ اليت أصبحت مصدرا للمادة اخلربية وأفضل مثال على ذلك 
ن السبب فإن هناك تغريات عميقة قد طرأت على وسائل اإلعالم هو التلفزيون والراديو الفضائيني، وبغض النظر ع

وباإلضافة إىل ذلك يستخدم الصحفيون اإلخباري التقليدية وسوف تستمر هذه التغريات حىت سنوات قادمة، 

                                                           
 .104السابق، ص املرجع (1)
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التقليديون كل التطبيقات التكنولوجية الرقمية اليت تقع حتت أيديهم، وذلك لنشر األخبار ألن تكنولوجيا االتصال 
وقنوات االتصال اليت يستخدمها الصحفيون لكتابة الرقمية أخذت يف التوسع والتطور، حلديثة والتكنولوجيا ا

احلديثة "األنرتنيت" عن طريق إدخال التقنيات ذلك و  ،(1)تقاريرهم عن قضايا الساعة سوف تزداد بشكل هائل
حلديثة، وتدريب العاملني على كيفية استخدامها ووسائل االتصال احلديثة، واملواقع اإللكرتونية، وأجهزة التصوير ا

بصورة صحيحة لضمان سرعة إيصال األخبار والتقارير، وبالتايل حتقيق أكرب فائدة للمؤسسة اإلعالمية ووسائل 
 .(2)اإلعالم على حد سواء

 تطور تقنيات اإلنتاج اإلخباري: -2
أدرك املشتغلون باألخبار يف التلفزيون والفضائيات أن جمرد سرد اخلبار يف نشرات األخبار، أو التعليق  

أو املشاهد املتعطش الستقاء املعرفة باألخبار، لذا جلأ أو حتليلها غري كايف إلشباع الشغف لدى املستمع عليها 
 .(3)وعة ومتعددة قوامها أشكال اإلنتاج املختلفةوتقدميها بأشكال متنهؤالء لتطوير عملية اإلعالم واألخبار، 

التقنية احلاصلة يف جمال إنتاج الربامج  أصبحت األخبار متوفرة وحمدثة باستمرار بفضل التطورات 
اإلخبارية، خصوصا مع تغذية القنوات املتخصصة بنشر األخبار وأزمات الساعة من خالل املقابالت املباشرة عرب 
األقمار الصناعية، ويقوم العديد من املشاهدين بالتنقل باستمرار ما بني برامج األخبار والطقس، الرياضة والرتفيه، 

عض برامج األخبار أصبحت تعلن عن موعد بث التقارير اإلخبارية التالية من أجل إغراء املتنقلني بني حىت أن ب
 .(4)احملطات املختلفة بالعودة إليها إن كانوا قد حتولوا عنها ملشاهدة برامج أخرى

 العناصر التقنية املستحدثة للخرب: -2-1
النطاق، أضيفت لعناصر القصة اخلربية عنصران  واسعةمع تطور التلفزيون كوسيلة إخبارية ذات مجاهريية  

 جديدان مها:
فقط، بل أن الصوت  عنصر الصوت: ال تقتصر وظيفة الصوت على نقل املعلومات اليت يضمنها نص اخلرب -أ

الطبيعي للحدث جيعل املشاهد جزءا من احلدث الذي يتابعه، كما يف أخبار املعارك واحلروب، فأصوات القنابل 
والطائرات وهدير املدافع اليت تكون يف اخللفية وتصاحب صوت املذيع، تنقل املشاهد إىل موقع احلدث ذاته وتزيد 

                                                           
، القاهرة: دار الفجر للنشر 1، طاألخبار والرأي العام= تأثير اإلعالم على الحياة المدنية، ماكومز وآخرون. ترمجة: حممد صفوة حسن، ماكس (1)

 .33، ص2012والتوزيع، 
، (دراسة حالة جتربة قناة أبو ظيب يف تغطية احلرب يف أفغانستان والعراق)، إدارة األخبار في القنوات التلفزيونية في أوقات األزمات، محزة. هشام (2)

 .85، صArab british Academy for higher Education ،2007مشروع حبث مقدم لنيل درجة املاجيسرت، اجلامعة االفرتاضية الدولية، 
العالقة بين االعتماد على القنوات التلفزيونية الفضائية العربية اإلخبارية ومستويات المعرفة بالقضايا  ، فريوز.شحادة صفاء، سعيد، أبو (3)

، جامعة األزهر، (استكمال درجة البكالوريوس يف اإلعالمدراسة ميدانية يف إطار )، الجامعات في قطاع غزةطلبة فلسطين لدى  السياسية في
 . 44، ص2008

تاريخ [ iipdigital.usembasy.gov http//:متاح على اخلط املباشر ]، اإلذاعات تنتقل إلى األنترنيت لتبقى على الهواء. ، مايكلموري (4)
 .07:30على الساعة  15/11/2015 الزيارة:
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اخلربية عبارة عن عنصرين ال يتجزآن مها: الصوت  من معايشته لتفاصيل اخلرب ودقائقه، والصوت بالنسبة للقصة
 .Voice، النطق اللفظي لنص اخلرب Natural Soundالطبيعي 
بالنسبة لألخبار حترص وكاالت األنباء املصورة على بث موادها الفيلمية ونظرا ألمهية الصوت الطبيعي  

طلق عليه املسار الدويل فتنقل صوت احلدث الطبيعي على مسار ي Two Tracksعلى مسارين للصوت 
International Tracks أما التعليق على احلدث فيكون على مسار منفصل، مما يتيح للمحطات املختلفة ،

 استخدام الصوت الطبيعي ومزجه بتعليق أو نص خاص هبا.
الصورة كعنصر من عناصر اخلرب التلفزيوين، يرى كثري من الباحثني أهنا أصبحت األهم بني عناصر  :الصورة -ب

اخلرب يف السنوات األخرية، فمع اتساع اخلدمات اإلخبارية التلفزيونية وتطور شكل القنوات بظهور املتخصص منها 
 .(2)عناصر القصة اإلخبارية املتلفزة أصبحت الصورة هي كل شيء، وأمهيتها جعلتها ترتاقي سلم (1)يف األخبار

وميكن أن منيز بني شكلني من الصورة اإلخبارية التلفزيونية ومها: الصورة الثابتة )رسومات اجلرافيك(، املادة 
 الفيلمية.
أي نشرة إخبارية، ويعتمد  تطوينتعد رسوم اجلرافيك جزء حيوي من  الصورة الثابتة )رسومات اجلرافيك(: -

لفحوى اليت ال يتوفر هلا مادة فيلمية، فهي وسيلة إيضاح التحرير واملخرج يف إذاعة األخبار عليها كل من رئيس 
وعني رئيسيني من اخلرب ال ميكن االستغناء عنها ويقوم القسم الفين بغرف األخبار بإعدادها، وميكن التمييز بني ن

 .3D، ذات الثالث أبعاد )الطول والعرض واالرتفاع( 2Dدين )الطول والعرض( ذات البعرسوم اجلرافيكس 
 ولكل من النوعني استخدامه وفقا للتأثري املطلوب، وهناك أنواع من الرسوم واجلرافيك يف نشرات األخبار منها:

 كما يف أخبار وهي إما لشخصيات للداللة على الشخص الذي يتحدث أو يدور حوله اخلرب :الصور ،
االتصاالت اهلاتفية بني الزعماء والرؤساء، وإما ملواقع األحداث كالبيت األبيض، مقر رئاسة اجلمهورية، 

 وتستخدم للداللة على مكان اخلرب.
 ما، ويلزم استخدامها مع وهي وسيلة إيضاح ضرورية لبيان املوقع اجلغرايف الذي وقع به حدث  :اخلرائط

 ف ذكرها.األحداث اليت تقع يف مناطق غري مألو 
 كمية ذات داللة يتضمنها اخلرب كأسعار هي تستخدم لتوضيح بيانات رقمية أو  و  :التوضيحية سومر ال

 البورصة ونتائج االنتخابات.
 الصور الثابتة، ويقوم به جهاز بسط أنواع وهو أ :اإللكرتونية الكتابةCharacter Generator  ويتم

اليت كان يعدها اخلطاطون الستخدامها  وقد أصبح بديال فعاال للوحات اخلط ،ربطه بأستوديو التنفيذ

                                                           
 ، مذكرة ماسرت، غري منشورة، جامعة باجي خمتار عنابة،اإلخباري لقناة الجزيرة وتأثيره على جمهور األساتذة الجامعيينالعرض  ساسان، وسيلة. (1)

 .49-47صبدون تاريخ، قسم علوم اإلعالم واالتصال، 
 .55، ص1993، دار الفكر العريب، القاهرة، فن صناعة الخبر في اإلذاعة والتلفزيون حممد عمر، نوال. (2)
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أو أماكن األحداث أو للتعريف أن احلدث مسجل أو مباشر  ،للتعريف بأمساء مقدمي النشرة والضيوف
 على اهلواء، أو كتابة ملخص لفحوى اخلرب املعروض على الشاشة.

 جلرافيك داخل نشرات األخبار وهي:وهناك مخس طرق لعرض الصور الثابتة ولوحات ا
الكتابة  تركيب صورة على صورة: ويقصد هبا وضع صورة فوق الصورة األصلية، ويستخدم هذا التكنيك عادة يف *

 اإللكرتونية اليت تظهر فوق املادة الفيلمية املعروضة على الشاشة.
ودائما ما  ،جزء من الكادر: وحتتل فيها الصور الثابتة أو املتحركة أو الشرحية أو اخلريطة جانب من كادر املذيع *

كما يف لتوضيح اخلرب الذي يقرأ،  تكون يف اجلانب األعلى األيسر أو األعلى األمين من الشاشة كعامل مساعد 
الذي أصبح " البينت بوكس" ويتم تنفيذ ذلك عرب جهاز  االتصاالت اهلاتفية لرئيس اجلمهورية مع زعماء العامل،

 جزءا ال يتجزأ من أي أستوديو.
جتمعهما، الصورة واحدة وتظهر فيها الصورة الثابتة أو املتحركة مأل الشاشة خلف املذيع ليبدو أن  :الكروما *

وتعتمد هذه الطريقة على وضع خلفية مثلما توضع صورة حلديقة مليئة بالزهور ليظهر املذيع كأنه باحلديقة بالفعل، 
زرقاء وراء املذيع إلغاء حساسية الكامريا هلذا اللون، فال تلتقطه وتظهر خلفية املذيع خالية فتستبدل بالشرحية 
الثانية املراد إظهارها، وعادة يستخدم هذا التكنيك كبديل للديكور، توضع صورة أو فيلم يعرض العمل بغرفة 

  .(1)ذيع أثناء قراءته للنشرةاألخبار يف خلفية ال
وهو نظام عرض للصور الثابتة واملتحركة باالستوديوهات اليت ال يتوافر فيها عرض الكروما،  :اخللفي العرض* 

ويعتمد على آلة عرض شرائح أو آلة عرض سينمائية اليت تظهر صورها على شاشة بيضاء خلف املذيع، وعلى 
قد يستخدمه كمؤثر بصري أو كجزء من الديكور خاصة يف الربامج ن البعض الرغم من ندرة استخدامه حاليا إال أ

 اإلخبارية.
معينة إذا كانت للصورة  ستخدم يف حاالتي الصورة الثابتة كامل الشاشة، وتوفيه تغط :الكاملة الشاشة* 

حدث ما أو رسم بياين حيتاج لعرضه  املعروضة قيمة هامة بالنسبة للخرب مثل بيان مكان غري معروف وقع به
FullCadre.ولكن حيذر من اإلفراط يف استخدام هذه الطريقة ألهنا تؤدي إىل التأثري العكسي على املشاهد ، 

 املادة الفيلمية:  -
يعترب من  و ما يطلق عليه الفيديو، هي عنصر التفوق اإلخباري يف أي حمطة، وتوفري املادة الفيلميةاملادة الفيلمية أ

أصعب املهام اإلخبارية على اإلطالق، وهو الشغل الشاغل للقائمني بالعمل اإلخباري التلفزيوين وباألخص رئيس 
ية راكه أمهية الصورة يف حتقيق املصداقالتحرير الذي يريد أن يوفر مادة فيلمية ملعظم أخبار نشرته، نظرا إلد

 ومعايشة املشاهد للحدث وتطوراته.
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 لب اإلخبارية املستحدثة:القوا -2-2
 : Uead Linesعناوين األخبار  -أ

وختتتم هبا أيضا النشرة، بل قد تفضل بعض  أصبحت جزءا ال يتجزأ من كل خدمة إخبارية فيستهل هبا 
كما سيتابعه إذا احملطات اإلخبارية أن تكون هناك عناوين أخرى يف منتصف خدماهتا، ألهنا تعترب تنويها للمشاهد  

 يف مشاهدة خدمتها احلالية.استمر 
وحيتاج هذا النوع املستحدث من القوالب اإلخبارية إىل قدرة حتريرية فائقة وخربة طويلة متكن صاحبها من  

 ذكر خرب كامل يف مدة ال تزيد عن عشرة ثوان فقط، حبث ينقل للمشاهد أهم ما فيه.
اإلخبارية أو يف منتصفها وسيلة من وسائل الرتويج األخبار سواء قدمت يف بداية النشرة وتعترب عناوين  

"Tease" " واجلذبPromoللمشاهد ليظل متابعا ألخبار احملطة ". 
 شريط األخبار:  -ب

التسعينات من القرن املنصرم وهو عن شريط ملون يوضع يف أسفل الشاشة تبث  أواخربدأ استخدامه يف  
عليه عناوين أهم األخبار؛ وكان استخدام شريط األخبار يف البدايات من أجل بث بيانات البورصة واألخبار 

منها، وقد  يف معظم احملطات خاصة اإلخباريةاملتخصصة إىل أن اتسع استخدامه  االقتصادية بالقنوات اإلخبارية
 ساعد على انتشاره عدة عوامل منها:

املتخصصة يف األخبار يف مالحقة هذه األحداث رية األحداث الساخنة يف العامل، ورغبة القنوات غري تصاعد وت -
 دون قطع براجمها العادية إلذاعة هذه األنباء.

الطارئة فور وصوهلا للمحطة إىل أن و  رغبة القنوات املتخصصة يف جذب املشاهد بتوفري آخر األخبار العاجلة -
 يتم إذاعتها مفصلة يف خداماهتا إال حقه.

 دراسات اجتاهات املشاهدين اليت أكدت منو اجتاهات التعرف على آخر األخبار بنظرة سريعة ويف وقت قصري. -
يلحق بأجهزة  Visual Basicويعتمد الشريط اإلخباري على برنامج إلكرتوين مصمم بطريقة  

األخبار املتصلة بربنامج حترير األخبار اآليل، وخيتص بإدارته فريق من احملررين الذين يتابعون  الكومبيوتر يف غرف
مصادر األخبار وعلى رأسها وكاالت األنباء ويقوموا بتحرير عناوين إخبارية قصرية ليقوم الربنامج بعرضها مباشرة 

اري عرض ما بني مخسة عشر خربا إىل عشرين خربا، تعرض على الشاشة على الشاشة؛ ويتيح الشريط اإلخب
بطريقة أفقية دائرية متر على الشاشة من اليمني إىل اليسار أو اليسار إىل اليمني حسب اللغة املستخدمة، كما أن 

نقل  خصائص ومسات الشريط اإلخباري جعلته جزءا ال يتجزأ من حياة مشاهدي التلفزيون ملا حيققه من سرعة
 .(1)ثهاااألخبار، فضال عن عدم احتياج املشاهدين سوى لدقائق معدودة ليتعرفوا على آخر األخبار وأحد
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 تكنولوجيا التلفزيون: -2-3
حيث تكنولوجيا اإلنتاج والتشغيل  وتضم تكنولوجيا التلفزيون عدد كبري من التقنيات احلديثة متمثلة يف: 

التقنية والتجهيزات املستخدمة يف عمليات  والتشغيل يف التلفزيون كافة الوسائطتغطي تكنولوجيا االتصال احلديثة 
 املواقع اخلارجية واملعدات اليت يستخدمها الصحفيون واحملررون اإلنتاج داخل األستوديو، وهي لقطات التصوير يف

ذي يعتربون مسؤولني عن وا الصوت واألستوديو الي، واملصورون والقائمون على عمليات املونتاج وفنيواملنتجون
 خروج كافة أنواع الربامج إىل الوجود.

لقد حلت التكنولوجيا اجلديدة حمل التقنيات التقليدية املكلفة نسبيا واليت حتتاج إىل قدر كبري من الصيانة  
 وتشمل هذه التكنولوجيا:

 .معاجلة الفيديو الرقمية 
 .كامريا الفيديو الصغرية احملمولة 
  كامرياCCD. 
 .مسجالت األشرطة املغناطيسية احملمولة 
  مسجالت التصوير اخلاصة بعمليات مجع األخبار اإللكرتونية(EIVG). 
 " بينكام" و"بيتاكاممسجالت التسجيل املغناطيسية "(SP)  وواحد بوصة(B). 
  أنظمة( مقاطع التسجيل املغناطيسيةUSB- Beta Cam - Mac( ونظام )Mac.) 
  تسجيل الصوت باألسلوب الرقمي(PCM). 
 .املونتاج الذي يتم على الشريط املرئي مبساعدة الكومبيوتر 
 .)تقنيات مفتاح األلوان )كروماكي 
  مازج القناة التالية(A B). 
  نظام التصويب الزمين الرقمي(Corrector). 
 ر الصورة.دالذاكرة الرقمية لكا 
 .تسطري الصورة 
  املاسحة من منوذجCCD. 
 .الرسومات التصويرية بواسطة الكومبيوتر 
 (1)وحدات اإلنتاج اإللكرتونية يف مواقع العمل وغريها. 
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 شبكات التبادل اإلخباري العالمية للتلفزيون: -3
هي شبكات تعمل على التغطية اإلخبارية والتدفق اإلخباري من خالل العروض والنشرات التلفزيونية  

 على مستوى العامل.
 إذاعة الدول األوروبية )البورفيزيون(: احتاد -3-1

تبادل األخبار التلفزيونية ، أما 1954جوان  06حيث بدأ التبادل املنتظم لألخبار التلفزيونية رمسيا يف  
وكذا الربامج  شبكة عاملية لتبادل األخبار ، وهي أول1961املصورة فكان يف التاسع والعشرين من شهر ماي سنة 

عرب األقمار الصناعية، كما هتدف رسالة اليورفيزيون إىل تزويد أخبار التلفزيون يف مجيع احملطات التلفزيونية يف 
الدول األعضاء باحتاد إذاعات الدول األوروبية باملواد اإلخبارية يف أسرع وقت، واالهتمام بأهم األحداث العاملية، 

فنيا وثقافيا، ومتيل أيضا  يةن حيث املساحة وتتمتع بكفاءة عالن أوروبا قارة صغرية مومن عوامل جناح اليورفيزيون أ
حيث تضم شبكة اليورفيزيون عددا كبريا من املنظمات إىل التجانس والتقارب اإلقليمي والوحدة احلضارية فيها؛ 

التلفزيون  (ABC- NBC- CBS)اإلذاعية يف خمتلف دول العامل ومنها: شبكات التلفزيون األمريكية الثالثية 
 املصري، األردين والربازيلي.

 اهليئة العاملية ألخبار التلفزيون )األنرتفيزيون(: -3-2
واألخبار اليت ختص الدول  تقوم هذه الشبكة بث األحداث والربامج من األخبار بالرتكيز على املعلومات 

األعضاء، وذلك يف شىت امليادين السياسية واالقتصادية، الثقافية والتكنولوجية، وكذا تبادل الربامج األدبية والفنية 
 ونقل األحداث الرياضية.

 شبكة نورد فيزيون: -3-3
إسكندنافية: الدمنارك، تقوم هذه الشبكة على تبادل وحدات الربامج التلفزيونية، وتضم مخس دول  

يف  (SATNORD)، تستخدم قمر الشمال 1969والسويد، بدأت اإلرسال سنة  إيسلندافنلندة، النرويج، 
تبادالهتا التلفزيونية، حيث تعمل أيضا هذه الشبكة على أساس غري جتاري هبدف تقدمي برامج إخبارية بني الدول 

 األعضاء.
 شبكة آسيا أفيزيون: -3-4

وذلك يف مؤمتر  1964دول الشرق األقصى وجنوب شرق آسيا، حيث تأسست سنة تضم هذه الشبكة  
الدول اآلسيوية، وكانت مدينة طوكيو مقرها، وتتم التغطية فيها عن طريق القمر الصناعي من ناحية وعن طريق 

 شبكات امليكروويف من ناحية أخرى.
 املنظمة اإليربو أمريكية للتلفزيون: -3-5

، حيث هتدف إىل حتقيق اخلدمات التلفزيونية 1971حمطة تلفزيونية، تأسست سنة  90تضم أكثر من  
 اإلخبارية للدول األعضاء مثل: األرجنتني، الربازيل والواليات املتحدة األمريكية وغريها.
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 :CNNالشبكة األمريكية  -3-6
 أساسيا لألخبار الدولية.هي شبكة أمريكية تركز على مناطق الشرق األوسط، تعد مصدرا  

 فزيون(: احتاد إذاعات الدول العربية )عرب -3-7
، وتبادل اخلربات (1)بالدول العربية، يهدف إىل تنسيق اخلدمات اإلذاعية يف الدول العربيةخاص  

 إليه املؤسسات اللبنانية لألخبار وانضمتعضو ميثلون األقمار العربية  21واملعلومات، مقره تونس يضم 
املنظمة أيضا من ، وتستفيد (MBC)، وتلفزيون الشرق األوسط (ART)وراديو تلفزيون العرب  ،إنرتناشيونال

 املعلوماتية اليت توفرها.خدمات الوكاالت العاملية بنقلها األخبار من خالل األقمار الصناعية واالستعانة باألنظمة 
 اإلخباري جند:ومن بني الشبكات العربية األخرى لدعم التبادل  
 .شبكة الكويت البصرة 
 (2)شبكة تلفزيون اخلليج . 

 الحديثة في ترقية العمل اإلخباري: االتصالدور تكنولوجيا  -4
وحققت نسبة مشاهدة  ال األخبار والربامج اإلخباريةجم يفشهدت اخلمسون عاما املاضية تقدما هائال  

التلفزيون أكثر من أصبح يثق يف أخبار أن اجلمهور  Andrew Goodwinعالية حيث يؤكد أندرو جودوين 
بسبب تأثري لنوع املادة  ،غريها من املصادر اإلخبارية ألنه أصبح يبحث عن أكثر من املعرفة يف النشرات اإلخبارية

بتمرب سنة س 11امل عرب البث املباشر هجمات وجند ذلك عندما تابع الع ،الفيلمية املصاحبة لألخبار التلفزيونية
بالشكل الذي هبار مج جيمع بني كل عوامل التشويق واإلحيث وصلت نشرة األخبار إىل قمة اإلثارة كربنا 2001

وبذلك أصبحت  ،برج التجارة العاملي اخلدع السينمائية اهنيارحيث تشبه مشاهد  ،فاق خيال السينما األمريكية
اس قليلون لديهم اهتمامات به إال أنكانت برناجما ال يهتم نشرة األخبار برنامج مجاهريي واسع االنتشار بعدما  

 .(3)سياسية
جعلت تكنولوجيا االتصال احلديثة املدة الزمنية الفاصلة بني وقوع احلدث ونقله تتقلص إىل حد إلغاء  

الذي  الفرق بني الزمن اإلعالمي والزمن الواقعي يف حالة البث املباشر عرب األقمار الصناعية، ويتجلى التطور
أحدثته أقمار االتصال يف جمال اإلعالم السيما يف البث التلفزيوين يف حتقيق اآلنية يف نقل األخبار واملعلومات 
والربامج من دول العامل املختلفة، وتقدميها زمن حدوثها، وهذا ما جعل املشاهد يتعايش مع األحداث بشكل 

 مباشر.
ح يقاس يف الغالب بالسرعة واملقدرة على جتاوز ما هو راهن، فالنجاح يف اجملال اإلخباري واإلعالمي أصب 

للتلفزيون من سرعة نقل ونشر مبدى ارتباطه بالواقع أو ببنائه الفكري، حيث استفادت الوظيفة اإلخبارية وليس 
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تايل باشر ومواكبة التطورات، وبالفإرسال األخبار إلكرتونيا حقق البث امل، لالنتباهوتوزيع األخبار بشكل ملفت 
تكنولوجيا يف أصبح هناك تعايش أكثر صدقا مع أحداث العامل ومشاكله، وبصفة أكثر كفاءة، سامهت هذه ال

حتقيق السبق الصحفي، فأصبحت هناك سرعة يف حترير األخبار وتقليص مدة إعدادها عن طريق التمكن من 
ومات واملشاركة يف التحليالت عن أقمار االتصال جبمع املعلاحلصول على األخبار من األنرتنيت، حيث تقوم 

طريق أجهزة االتصال اإللكرتوين، ومعاجلتها عن طريق احلواسيب وبثها من خالل القنوات الفضائية، مما وفر 
 .(1)إمكانية الوصول إىل مسافات أبعد وبوت وصورة أوضح وأدق

أضاف البث املباشر عرب  ولقد أدى التطور التقين السريع للتلفزيون إىل تطور اخلدمة اإلخبارية، كما 
إىل إعادة كتابة تعريف اخلرب من شيء حدث إىل شيء أدى  ،األقمار الصناعية بعدا جديدا للخدمة اإلخبارية

 حيدث يف نفس اللحظة.
بار سلعة حملية فحسب بل أصبحت اجلماهري داث العاملية وتالحقها مل تعد األخاألحويف ظل ترابط  

كما أن سرعة وفورية األخبار وعناصر اإلهبار بقاع العامل مهما تباعدت األحداث،  تتابع تطورات األحداث يف كل 
 .اليت تقدم هبا جعل من مشاهدهتا متعة يف قدراهتا، مما جعل منها مادة ضرورية وجذابة ألعداد كبرية من الناس

إلخبارية لتلبية تلك االهتمام بإنشاء قنوات تلفزيونية متخصصة يف تقدمي األخبار والربامج اومن هنا جاء  
االحتياجات الزائدة، ومن أهم القنوات التلفزيونية املتخصصة يف األخبار واليت كان هلا اهتمام مجاهريي بالغ 

 نستعرض القنوات التالية:
 شبكة CNN: 

على يد رجل اإلعالم  1980يف أول يونيو  CNN (Cable News network) أنشئت شبكة 
وصفها بأهنا: "سوف ختلق قوة إجيابية يف عامل األخبار وتقدم معلومات غري متاحة للناس العاملي "تيد ترينر" حيث 

 من قبل، كما تتيح كما هائال من اخلدمات اإلخبارية اليت يتطلع إليها الشعب األمريكي".
أسلوبا جديدا يف اخلدمة يعتمد على تقدمي األخبار والتقارير احلية من  CNNولقد استخدمت شبكة  

على شبكة  CNN، وتعتمد (2)ع حدوثها، ومتابعة تطوراهتا أوال بأول، وتقدمي خمتلف وجهات النظر حوهلامواق
ضخمة من احملررين واملراسلني الذين يستخدمون أحدث التقنيات لتزويد اجلماهري باألخبار احلية والساخنة من 

 خمتلف أحناء العامل.
  القناة األوروبية اإلخبارية(Euro News): 

، وهي أول حمطة تلفزيونية أوروبية مشرتكة، وقد جاء تأسيسها كرد فعل لعجز 1993يناير  1بدأ بثها يف  
 Euroالتلفزيون األورويب على مواكبة التطورات اليت كانت حتدث يف اجملال اإلخباري خالل الثمانينات، وتبث 
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News  براجمها بسبع لغات أوروبية، وتعتمد على تقدمي الصوت على الفيلم بدال من إظهار مقدم الربنامج وهو
 يتحدث.

  حمطةBBC :الربيطانية 
 ابتداءبالبث التلفزي باستخدام األقمار الصناعية  BBCأعلنت احلكومة الربيطانية موافقتها على قيام  
 100مكتبا يف العامل، وتستخدم فريقا إخباريا يضم  50مراسال وهلا  250ويعمل يف احملطة ، 1980من عام 

شخص يضمنهم فريق من خرية مقدمي الربامج يف العامل، وأحد عشر مندوبا متخصصا يف أخبار التلفزيون 
لتغطية أخبار العاصمة لندن فقط، تضم احملطة استوديوهات حديثة يف املركز، حيث الربيطاين مع عشرين شخصا 

الربامج مع أكثر من عشرين نظاما تلفزيونيا  الهلا ميكن للمهندسني أن يتبادلوا)غرفة املراقبة الدولية( ومن خ توجد
الكبرية يف جمال البث خبربهتا  BBCيف أوروبا وأمريكا الشمالية، وكذلك من خمتلف دول العامل، ومتتاز حمطة 

بنقل  BBCرونة العمل يف تغطية األحداث العاملية، وهتتم الـ التلفزيوين املوجه عرب األقمار الصناعية، كما متتاز مب
  األخبار والتقارير عن األحداث العاملية، والتقارير التحليلية العميقة اليت متيز برامج احملطة.

  قناةStar  اآلسيويةاإلخبارية: 
باللغة اإلجنليزية  وتعد من أهم خدمات التلفزيون الدولية اليت ظهرت يف التسعينات، وقد بدأت إرساهلا 

واحدة من مخس قنوات تقدمها خدمة ستار اآلسيوية للتلفزيون واليت ، وهي 1991أكتوبر  14يف  من هونغ كونغ
اإلذاعية يف هونغ كونغ وهيئة اإلذاعة الربيطانية  Whampoa huthionأنشئت كمشروع مشرتك بني مؤسسة 

BBC وتستمد براجمها أساسا من هيئة اإلذاعة الربيطانية ،BBC (1)خصيصا. 
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 ملخص الفصل:
يعترب التلفزيون الوسيلة اإلعالمية األكثر مشاهدة من قبل اجلمهور نظرا النفراده بالرتكيبة الثالثية )نص،  

صوت، صورة(، واليت متيزه عن خمتلف الوسائل اإلعالمية األخرى، وإضافة إىل ذلك احتالل الوظيفة اإلخبارية 
التلفزيونية بتقدمي األخبار وفق مسار معني وقيم  صدارة االهتمام يف جمال العمل التلفزيوين حيث تقوم احملطات

معينة، هذا ما جعلها تستفيد من تقنيات إعالمية حديثة يف جمال انتقاء وإنتاج النشرات اإلخبارية، ما مكنها من 
ات سابرزها اليت تقوم هبا املؤسفالعمل االخباري هو أهم املهام و ىل عامل املنافسة وإثبات الذات، الدخول إ

معاجلتها وبثها صحفي املؤسسة يف مجع األخبار و حيث يتوجه  ،التلفزيون بشكل خاصبشكل عام و  ميةاإلعال
ومع التطور التكنولوجي احلاصل تطورت العديد من التقنيات احلديثة اليت  ،بأساليب خمتلفةا و حلظة وقوعه

ه التطورات التقنية من التغيري هذ حيث مل تكتفي ،التلفزيونيةطات خباري يف احملعلى ارتقاء العمل اإلساعدت 
ة سخباري داخل املؤستأثري ويكون هلا الدور الفعال والكبري يف سري العمل اإلتصبح أداة ذلك لدت تعفقط بل 
وتطبيقاهتا املختلفة  (NTIC)تكنولوجيا االتصال احلديثة فأصبحت التقنيات املتطورة اليت وفرهتا  ،اإلعالمية

سهلت من قدرة  (NTIC)فتكنولوجيا االتصال احلديثة  ،ومجع األخبار وانتقاءهااألحداث تساعد على تغطية 
  الوسيلة اإلعالمية على الوصول إىل مصادر اخلرب وكذا عملية التغطية اإلخبارية.
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 اإلطار التطبيقي للدراسة:
 حملة عن حمطة قسنطينة اجلهوية. -1
 ل احملطة اجلهوية للتلفزيون.يكه -2
 تكنولوجيا االتصال احلديثة يف احملطة. -3
 العمل اإلخباري يف احملطة. -4
 النتائج العامة للدراسة. -5
 استنتاجات الدراسة. -6
 اقرتاحات الدراسة. -7
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 اإلطار التطبيقي للدراسة:
 حملة عن حمطة قسنطينة اجلهوية للتلفزيون: -1

أشرف ، حيث 1968مارس  29اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة غداة االستقالل مباشرة بتاريخ  أنشأت احملطة 
تغطية األحداث تعىن بعلى تدشينها آنذاك الرئيس الراحل هواري بومدين وأصبحت بذلك حمطة تلفزيونية هامة، 

 والية ابلشرق اجلزائري. 15واألنشطة على مستوى 
 هياكل احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة: -2

 تتشكل احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة من عدة أقسام هي: 
 قسم اإلدارة واملالية: -2-1

ا بتسيري عالقة أيض على ترتيب أمور اإلدارة بكل أنواعها على املستوى الداخلي فيما يقوميعمل هذا القسم  
 املؤسسة ابملؤسسات األخرى اخلارجية، كما يعمل أيضا على تسيري األمور املالية للمؤسسة.

 قسم األخبار: -2-2
عامال  50هو القسم األكثر أمهية ابملؤسسة وركيزهتا األساسية، إذ يسهر هذا القسم املشكل من حويل  

وتقنيني يسهرون على تغطية الشرق اجلزائري إعالميا من حيث التغطية الرمسية  مسريين وإطارا بني صحفيني
والية على مستوى  15، وإجناز الريبوراتجات لتزويد ودعم احملطة املركزية ابلعاصمة ويغطي هذا القسم حاليا لألحداث

 الشرق.
 قسم اإلنتاج: 3-2-

از خمتلف يف خمرجني، ومساعديهم إبجنمتمثل حيث ميلك طاقم إخباري هذا القسم له أمهيته اخلاصة أيضا  
 املنوعات واألفالم واألعمال الدرامية، كما توكل إليه تغطية أخبار خمتلف والايت الشرق.

 القسم التقين: -2-4
ميلك بدوره طاقم هام من العمال واإلطارات من  هو نواة أساسية يف حمطة قسنطينة اجلهوية للتلفزيون 

مصورين وتقنيني يعملون بداخل املؤسسة وخارجها، وهو القسم الذي ميتلك أيضا عتادا هاما، منه الثابت كاألستوديو 
 وخلية املراقبة، ومنه املنتقل كحافالت النقل املباشر وتعمل من خالل تسخري عتاده إلجناز متطلبات األخبار واإلنتاج.

 قسم التبادل اإلخباري: -2-5
ة من أمهها استقبال وإرسال املواد اإلخبارية، والتنسيق مع األقمار الصناعية مبختلف أنظمتها، وله مهام عديد 

  وكذلك يتوىل مهمة إرسال املادة اإلخبارية للمراسلني يف اخلارج.
 قسم األرشيف والتنسيق اإلخباري: -2-6

ق خالل واستقبال وحفظ املادة اخلام فيلمية أو صوتية، والتنسي قسم األخبار ابملادة الفيلميةومهمته تزويد  
 النشرة اإلخبارية.
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 قسم الروبوراتج: -2-7
الذي  من الركن االجتماعي واالقتصادي، والثقايف والركن السياسي يضم رئيس حترير وانئبني، حيث يتكون 

 يتواله رئيس حترير خمتص، ويهتم هذا الركن ابلسياسة الوطنية والقضااي املتعلقة ابجلزائر.
 مديرية األخبار: -3

لوطين ا ما حيدد طبيعة املديرية يف كوهنا مكلفة جبمع املعلومات واألخبار على املستوى 03جاء يف املادة  
 والدويل، وتقدميها لربامج وحصص لتغطية األحداث يوميا.

 وحدد املرسوم مهام املديرية يف:
 التغطية املالئمة واملناسبة لألحداث الوطنية والدولية. ضمان -
 إثراء الربامج اإلخبارية والسهر على إنتاجها. -
 تنسيق خمتلف األنشطة جبميع املصاحل اإلعالمية للمؤسسة. -
 وتطوير اإلعالم املتخصص.ترقية  -

 ويشرف على مديرية األخبار مدير يساعده مدير مساعد ومهيكلة كاآليت:
 رائسات التحرير. -
 هيئات حترير متخصصة. -
 أركان )هناك ركن سياسي وركن اجتماعي وغريها من األركان(. -

 :قسم التنسيق
 رائسات: 04رائسات التحرير بـ املرسوم وحدد 

رائستان مكلفتان بنشرات األخبار املصورة، ويشرف على كل واحدة منها رئيس حترير وتتكون كل واحدة من اثنني 
هيئات حترير متخصصة خاصة مبتابعة وتغطية األحداث الوطنية والدولية، وكل هيئة حترير متخصصة إىل ثالث 

 تتضمن من اثنني إىل ثالثة أركان.
قسمت إىل ، حيث 1996ف األول من سنة ستوى التنظيمي حتولني يف النصامل وشهدت مديرية األخبار على

 مديريتني:
 مديرية اجلرائد املصورة. -
 مديرية الربامج اخلاصة أو املتخصصة. -
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 -قسنطينة  –اهليكل التنظيمي للمحطة اجلهوية للتلفزيون اجلزائري 
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 تكنولوجيا االتصال احلديثة يف احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة: -4
املالحظة والتجول يف خمتلف أقسام احملطة مت التعرف على خمتلف التقنيات واألجهزة اليت تتوفر من خالل  

عليها احملطة التلفزيونية من أجهزة التصوير وأجهزة ضبط الصوت وكذلك األجهزة املعتمدة يف عملية التسجيل 
هزة الرقمية كما هو ، فاألجحديثواليت تنوعت بني عتاد تقين قدمي وعتاد رقمي  عثوالبوالعرض وتقنيات البث 

ة العمومية عليها معظم القنوات واحملطات التلفزيوني معروف يف الوقت احلايل أصبحت وسائل العصر واليت تعتمد
 واخلاصة للرقي مبستوى خدماهتا اإلعالمية.

التقنية املتنقلة  لفرقةاوما مت توفريه على مستوى احملطة إضافة إىل خدمات األنرتنيت هي أجهزة تقنية رقمية حديثة و 
وجيا االتصال أبقل تكلفة ممكنة، مواكبة للتكنولعلى إجناز أعماهلم اليت ساعدت الصحفيني واملصورين والتقنيني 

صص اإلخبارية، ففي الرقمي للربامج واحلاحلديثة وعامل التقنية بدأ تلفزيون قسنطينة ابستحداث أنظمة البث واإلنتاج 
ئة محيد قرين" للمحطة ومت التصريح أبنه سيتم إعادة هتيكانت هناك زايرة لوزير االتصال " 2014سبتمرب  22اتريخ 

 .(1)احملطة وحتسني مستوى خدماهتا حتسبا لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
كما تبني لنا أن عملية االتصال يف احملطة ال تعتمد على ما وفرته تكنولوجيا األنرتنيت من بريد إلكرتوين وسكايب 
وما إىل ذلك إال يف حاالت معينة، والزالت احملطة حمافظة على عملية االتصال عن طريق الفاكس الذي يفيد يف 

لذي مت واحملطة املركزية، واهلاتف األرضي واهلاتف احملمول ا استقبال وارسال املعلومات بني احملطات اجلهوية عملية
 توظيفه يف الكثري من التغطيات اإلخبارية لغرض التسجيل.

 العمل اإلخباري يف احملطة: -5
حفيني ق خروج الصيف احملطة داخل وخارج احملطة، حيث يتم خارج احملطة عن طرييتم العمل اإلخباري  

نتخاابت حول موضوع معني أو أثناء حدوث مناسبات معينة مثل االلقيام ابلتغطيات اإلخبارية رين لوالتقنيني واحملر 
لفرقة ازايرات املسؤولني ومؤخرا اختتام فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ففي مثل هذه احلاالت يتم خروج 

انية اليت مت تكليفه ابلقيام هبا التغطية اإلخبارية امليدالتقنية املتنقلة اجملهزة جبميع األجهزة اليت حيتاج إليها الصحفي يف 
تم التغطية كفي مصور جمهزة بكامريا وصحفي لكي تي املوضوع ال يستلزم فرقة تقنية من طرف مدير احملطة، وإن كان

 يف احملطة فهناك قسم خاص ابألخبار خيتص إبنتاج وجتهيز العمل اإلخباري يفاإلخبارية، ويف العمل اإلخباري 
مصور، ملتقط صوت، مهندس صوت، خمرج، مساعد خمرج، رئيس ) احملطة، ويتم العمل اإلخباري من فريق كامل

وجمهز أبجهزة تقنية وفرهتا هلم تكنولوجيا االتصال احلديثة، ويكون العمل اإلخباري  التحرير، مذيع األخبار...(
 على الفريق االلتزام هبا. قوانني وضوابطحسب 

 
 

                                                           
اتريخ الزايرة  [communication.gov.dz www.minister متاح على الخط المباشر:]: إعادة هتيئة حمطة قسنطينة اجلهويةبدون كاتب:  (1)
:21/04/2016 ،h17:15. 

http://www.minister/
http://www.minister/
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 العامة للدراسة:النتائج 
 احملور األول:

 أهم التطورات التكنولوجية احلديثة اليت يشهدها العامل حاليا يف جمال العمل اإلخباري؟ 
طلبات اجلهوية للتلفزيون اجلزائري بقسنطينة على توفري جمموعة من األجهزة تتماشى واملتعمل قسم األخبار ابحملطة  -

ر اإلخباري حيث تنوعت هذه األجهزة من تقنيات رقمية متاحة يف التصوي التكنولوجية، يتم توظيفها يف العمل
)كامريات رقمية( وأجهزة التقاط الصوت وأجهزة ارسال واستقبال الرسالة وكذلك الربامج احلديثة لإلعالم اآليل اليت 

إلضافة إىل القسم اب التقارير واألخبار املصورة، ونتاج )تركيب الصوت والصورة( منيتم العمل عليها يف عملية امل
 بار يف عمله اإلخباريي بقسم األخالتقين الذي يتوفر على جمموعة من التقنيات الرقمية احلديثة اليت يعتمد الصحف

 الذي يتم تكليفه به من طرف اجلهات املعنية.
ستوى احملطة م ولقد متثلت التقنيات أو التكنولوجيا احلديثة اليت يتم العمل هبا يف جمال العمل اإلخباري على 

 التلفزيونية فيما يلي:
 كوسيطحتمل على الكتف، تعترب  " Sony سوين"وهي آلة تصوير من شركة  MPEG من صنف :IMXكامريا   -

جب على شكل أرقام ابلنظام الثنائي حبيث يتو ختزن فيها الصور "بطاقة الذاكرة"،  أو" K7لتخزين الصور عن طريق "
، ويتم العمل هبذا النوع من الكامريا (1)البياانت الرقمية وملشاهدة البياانت املخزنةاستخدام بعض الوسائل إلظهار 

، وداخل استوديو البث املباشر والفرق بينهما هي أن األوىل تعمل على بطارية ويف االستوديو تعمل خارج احملطة
  .(2)متصلة أبسالك تربطها ابلقسم التقين وبعض األجهزة

 IMXكامريا 
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:

                                                           
   .h:1501مبحطة قسنطينة اجلهوية،  2016أفريل  25أجريت بتاريخ:  ،مقابلة مع السيد: خمتاري أمحد زهري، مصور يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري (1)
 .h00:11مبحطة قسنطينة اجلهوية،  2016أفريل  25مقابلة مع السيد: نور الدين فريوة، مصور يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ:  (2)
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-Pxw"، أحدث كامريا فيديو رقمية، حتمل على الكتف "Sony" شركة من إنتاج: XD-CAM-HDكامريا   -

Z4504ليت إبمكاهنا التقاط الصور جبودة "" واK( )( ابستخدام حساس 3840×2160" قائمة )جودة عالية
(Exmor TM CMOS جديد من نوع )الطاقة إىل جانب إمكانية االتصال ابلوزن الرائع وتوفريوتتميز ، 3/2 

 (.CDابلشبكات واألجهزة األخرى، تعمل على بطاقة الذاكرة وعملية التفريغ تكون يف قرص صلب )

 
 XD. CAM. HDصورة كامريا 

 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:
 
" مع جهاز استشعار Canonكامريا رقمية صغرية احلجم مدجمة من شركة "كانون   :GX3 HDكامريا   -

CMOSى تسجيل فيديو أو التقاط الصور بدرجة عالية وذات جودة ورؤية ل، صور كبرية وعدسة سريعة تعمل ع
 .(1)مجالية جيدة

 GX3 HDكامريا 
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:

                                                           
 .املقابلة السابقة: خمتاري أمحد زهري (1)
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( fibroticتيك و رب )في وهو جهاز مزود مبحرك ومنبع ضوئي مثقوب على الوجه متصل بسلك جهاز األونكودور: -
لقمر اببعث واستقبال الصورة والصوت، وابإلضافة إىل أجهزة البعث واالستقبال اليت مت إيصاهلا  ميكن عن طريقه

  الصناعي )مينوس(.

 للبعث صناعي قمر مينوس            الصناعية األقمار طريق عن البعث جهاز ونكودورأ  
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:
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ويتكون القسم التقين على أجهزة خاصة ابلصوت والصورة وهي عبارة عن جمموعة من الشاشات اليت يتم 
 من خالهلا ضبط األلوان ودرجة التحكم يف دقة الصورة والصوت.

 

 أجهزة ضبط الصورة والصوت
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:

كما يضم القسم غرفة التقاط الصوت، وجهاز مزج الصوت والصورة )ملينجور( الذي يتحكم فيه املخرج 
  .(1)وية ابحملطة املركزيةيربط احملطة اجلهومساعد املخرج اثناء عملية البث املباشر 

 
 امليلنجور

 بقسنطينةاحملطة اجلهوية للتلفزيون  املصدر:
                                                           

مبحطة قسنطينة اجلهوية،  2016أفريل  25مع السيد: بن عاشور، رئيس الفرقة التقنية يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ:  مقابلة (1)
h12:00. 
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مزودة حبوامل، واحدة منهم مزودة بشاشة عرض  3كامريات،   4وحيتوي استوديو البث اإلخباري على 
"، أما الكامريا الرابعة فلقد مت تثبيتها أبعلى مكان ابألستوديو لضمان Téléprompetaireاحملتوى اإلخباري "

 تغطية شاملة.

 
 أستوديو التصوير 

 للتلفزيون بقسنطينةاحملطة اجلهوية  املصدر:
 
ريات فيديو وتصوير ثة فلقد متثلت يف كاماحلدي أما ابلنسبة ملدى استفادة احملطة اجلهوية للتكنولوجيا االتصالية -

 (1)كامريات ذات جودة عالية من انحية التقاط الصورة والصوتوهي   XD. CAM. HDرقمية مثل كامريا 
طة بربانمج ومبساعدة أجهزة اإلعالم اآليل مت تزويد احمل ومواكبة لتكنولوجيا االتصال احلديثة يف جمال املونتاج الرقمي

 النظام ن" بكامل جتهيزاته، كما عملت احملطة على نقل البث مAvid media composerاملونتاج العاملي "
 عاصمة.والصورة املرسلة من وإىل استوديو البث املركزي ابل التماثلي إىل النظام الرقمي لتحقيق وضمان دقة الصوت

رتزية التكنولوجيا الرقمية يف بداايت الثمانينات حيث دشنت الشبكة اهل التحول والتغيري حنو عامل وكانت بداايت
عمل تستكل الوطن، و على مستوى   أصبح يبث يف وقت واحد ، فوحدت الربانمج الوطين الذي1970االقدمية سنة 
شبكة اهلرتزية دة اجليغا هرتز، وتعرف اللرتددات العالية جدا املقاسة بوحة ما يسمى ابحلزم اهلرتزية ذات اهذه الشبك

                                                           
 مع السيد: نور الدين فريوة. مقابلة (1)
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 التلفزيونية أبهنا شبكة ارسال تلفزيوين يتم بواسطتها نقل الصورة والصوت أنيا وبسرعة الضوء إىل خمتلف مراكز البث
 طين لتواصل بثها للمشاهد.التلفزيوين املنتشرة عرب الرتاب الو 

تقنية الرقمية أو تري الصورة والصوت أساسا يف جتربة اإلشارة _ الصوت والصورة كل على حدى_ بدال الل ثوتتم
بداللة الزمن إىل جزيئات صغرية جدا، وترددات عالية إىل ان نصل إىل جرد كل هذه اجلزئيات دون املساس مبحتوى 

به الدراسة وهذا ما أفادت  .CODAGEوتسمى العملية  0-1ذلك يتم ترقيمها وفق الثنائية  اإلشارة مث بعد
السابقة للبىن جالل سكيك واليت حتمل عنوان استخدام التكنولوجيا الرقمية يف النشرة اإلخبارية التلفزيونية، نشرة 

 ئري منوذجا.ااالخبار الرئيسية يف التلفزيون اجلز 
من خالل جمموع أفراد العينة اليت مت استجواهبا هي أن األجهزة التقنية واهليكلية املوجودة يف ما مت االتفاق عليه  -

احملطة هي موافقة للمعايري الدولية بدءا من العتاد التقين القدمي وصوال إىل العتاد التقين احلايل املتوفر على مستوى 
الذي اإلخبارية  املباشر للتغطياتالنقل ومبقاييس عاملية عالية اجلودة حيث تتوفر على مزااي عديدة أمهها: احملطة، 

يربط احملطة اجلهوية ابحملطة املركزية مثل: نشرة الظهرية كل يوم اخلميس من كل أسبوع، وما زاد األمر سهولة هي 
حافالت متنقلة جمهزة ) بث والبعث يف أي وقت ويف أي مكانالفرقة التقنية املتنقلة واليت مت جتهيزها بتقنيات ال

 .(1)(أبجهزة اتصال وتقنيات البعث واالرسال

 فقط( األجهزة التقنية اجملهزة هبا احلافلة املتنقلة )جزء منها
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:

ومن خالل ما تقدم وما أفدتنا به عينة البحث واملتمثلة يف جمموع الصحفيني والتقنيني ابحملطة اجلهوية 
 :أنه بقسنطينة توصلنا إىلللتلفزيون اجلزائري 

                                                           
مبحطة قسنطينة اجلهوية،  2016أفريل  25مع السيد: عز الدين قلقول، مدير التصوير يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ: مقابلة  (1)
h13:45. 
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 وابلرغم من املكانة اليت حتتلها والية قسنطينة على مستوى الشرق اجلزائري إىل أن الدولة اجلزائرية أو املؤسسة -
 تعىن ابلتغطية اإلخبارية اليتبث اإلذاعي والتلفزيون اجلزائري تبقى مقصرة يف حق حمطتها اجلهوية العمومية لل

 والية ابلشرق اجلزائري. 15لـ: 
إن استجابة احملطة من الناحية التقنية واهليكلية تقوم على مدى توفري األجهزة املواكبة للتكنولوجيا االتصال  -

ي فمن خالل مالحظتنا للوضع الذي تعيشه احملطة فه -وزارة االتصال-احلديثة من طرف اجلهات املعنية 
معنية بتغطية  أن احملطة اجلهوية كانت تعاين من نقائص عديدة فيما خيص تكنولوجيا االتصال احلديثة، علما

 .2016أفريل  16إىل  2015أفريل  16فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية خالل عام كامل من 
وهذا من خالل مالحظتنا ملختلف األجهزة اليت زودت هبا حمطة التلفزيون بقسنطينة فمثال: الكامريا الرقمية 

 يستطيع املصور العمل عليها كدعم للموضوع املعاجل. مبؤثراتجمهزة  XD. CAM. HDمن نوع 
 ستخدمة يف إنتاج العمل اإلخباري؟احملور الثاين: التكنولوجيا احلديثة امل

 من انحية احملتوى تغيرياملعلومات املقدمة لنا تبني أن العمل اإلخباري يف التلفزيون مل يطرأ عليه أي  من خالل -
نيات كان على مستوى التق  دثحالعمل، حيث بقي نفس مبدأ العمل املعمول به سابقا، لكن التغيري الذي 

 .(1)املستعملة داخل احملطة أو خارجها واليت يتم توظيفها يف العمل اإلخباري
حرتافية واتقان اجناز العمل ابسوب وذلك عند الضرورة ملساعدهتم يف حيث يتم االستعانة ابألنرتنيت واحلا 

، كما يتم توظيف اهلاتف النقال عند الضرورة، وهذا التطور مس كافة اجلوانب وهذا ما مت مالحظته يف قاعات وسرعة
 التحرير.

والوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تقوم إبنتاج وعرض واستقبال وارسال املعلومات يف احملطة، تعددت األجهزة  -
سائل من احملطة املركزية، فسابقا كانت الو تطلبات اإلنتاج وحسب ما تكلف بعمله من املسؤولني وذلك حسب م

ئل التقنية الرقمية متوفرة ساولوجيا االتصال احلديثة أصبحت الو التقنية حمدودة جدا، بينما حاليا وبفضل ما وفرته تكن
المي من وسائل تقنية تساعدها يف العمل اإلع وهذا ما سامهت به الدولة، حيث أهنا توفر مجيع احتياجات احملطة

ة، شبكات ت مونتاج رقميميكروفوانت حديثة السلكية، وحدابصفة عامة والعمل اإلخباري بصفة خاصة من أجهزة 
 .(2)أرضية وألياف بصرية...

 العمل يفمصورين بقسم األخبار وكل مصور مت تزويده بكامريا رقمية خاصة به ملساعدته  09حيث تضم احملطة  -
والتغطية اإلخبارية للمواضيع خارج احملطة، ويتم ضبط الكامريا حسب درجات معينة لكي يتمكن املصور من التقاط 

 . (3)أفضل الصور والفيديوهات بدقة وجودة جيدة

                                                           
 مقابلة مع السيد: خمتاري أمحد زهري. (1)
 مقابلة مع السيد: عز الدين قلقول. (2)
 مع السيد: خمتاري أمحد زهري. مقابلة (3)
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 .(1)آلة آبلة مزج الصوت والصورة وتتم االستعانة أيضا ابلتقنيات املستخدمة يف عملية املونتاج، وهي عملية -

 خلية مزج صورة وصوت آلة آبلة
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة  املصدر:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل  25: رمية أرماين، مركبة صورة وصوت يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ: مقابلة مع اآلنسة (1)

.11:30h 
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: وهو برانمج مونتاج عاملي بنسخته األخرية الصادرة Avid media composerإىل برانمج املونتاج  إضافة -
الربانمج مع ث مت جتهيز احملطة هبذا حي Avid media composer 4.04.9350 احلاملة لرقم 2009سنة 

شاشات كومبيوتر(، واجملهزة أبعلى التقنيات من وحدات مركزية وقارئة الذاكرة أين  03أحدث شاشات الكومبيوتر )
 .(1)يتم تفريغ املادة اخلام للعمل اإلخباري

 Avid medai composerصفحة من برانمج املونتاج 
-http://final-cut-studio.wonderhowto.com/inspiration/hate-final-cut-pro-x املصدر:

try-adobe-premiere-pro-avid-media-composer-0128541/ 
 

 Ppiter sonأما ابلنسبة للصوت فيتم التقاط الصوت يف أحد الغرف التقنية املزودة جبهاز التقاط الصوت 
 .(2)حيث أن أي صوت داخل أو خارج يف األستوديو مير عرب غرفة الصوت

 جهاز التقاط الصوت  
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:

                                                           
ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل  25مقابلة مع اآلنسة: سارة حلمي، مركبة صورة وصوت يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ:  (1)

.12:40h  
ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل  25مقابلة مع السيد: منوشي عبد الرمحان، مهندس صوت يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ:  (2)

.10:45h  
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وقد مت ختصيص استوديو واحد فقط على مستوى احملطة، هذا األستوديو يتم جتهيزه حسب كل املناسبات ووقت  -
وم مخيس من كل أسبوع(، حيث مت تزويد األستوديو ابإلضاءة ذات جودة بار كذلك )أخبار الظهرية كل يخاأل

(، وكامريات متصلة ابلغرفة التقنية ADBعالية مستخدمني بذلك أحدث تقنيات اإلضاءة )مصابيح إضاءة من نوع 
 .(1)(téléprompetaire)كامريا رقمية جمهزة بتلي برومبتار 

 téléprompetaireكامريا رقمية جمهزة بتلي برومبتار 
 احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة املصدر:

 
يتم استخدام تكنولوجيا االتصال يف احملطة يف عملية اإلرسال عن طريق األلياف البصرية واألمواج أو عرب األقمار  -

الصناعية، ومل يتم االستغناء عن التقنيات القدمية اليت كانت تستخدم من قبل حيث تستخدم هذه التقنيات لنقل 
بل الوحش ــــــ جبم العلمية من قسنطينة عن طريق )كاف لكحل الرسالة من احملطة اجلهوية إىل احملطة املركزية قس

هاز خاص املناطق ج نس ــــــــــــــــــــــــــــ برج بوعريريج ـــــــــــــــــــــــــــ بوزريعة(، ويوجد يف كل منطقة من هذهسطيف مبنطقة مق
ني منطقة وأخرى ال تتجاوز ب مسافة التباعدتكون والذي  les antenneبعث الرسائل بعملية استقبال وإعادة 

كلم، لتسهل عملية مترير الرسالة من حمطة إىل حمطة حىت تصل إىل احملطة املركزية لتتم عملية البث يف نفس  150
 .(2)الوقت ونفس املوعد املتفق عليه

                                                           
 مع السيد: نور الدين فريوة. مقابلة (1)
 مع السيد: بن عاشور. مقابلة (2)
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إن الدور الذي قامت به تكنولوجيا االتصال احلديثة يف العمل الصحفي اإلخباري هي أهنا سهلت من عملية  -
لنقاوة على كما أهنا ساعدت على توفري اجلودة وااألداء وتوفري الوقت وتوفري أفضل الظروف للربط بني احملطات،  

كلما تتطور فالعتاد والتقنيات احلديثة، العمل عن طريق تطوير مستوى الصوت والصورة وعملت على تسهيل 
حث عن الدقة معينة، حيث يبقى البتحصل على امتيازات التكنولوجيا جيب مواكبتها وكل ما تواكبها املؤسسة ت

 ما كان أفضل.لواجلودة، فكلما مت استخدام التكنولوجيا احلديثة يف العمل اإلخباري ك
فمبدأ العمل اإلخباري هو دائما مبدأ االحرتافية مثل مجيع املؤسسات اإلعالمية، ومبا أن احملطة اجلهوية  

لى جل األخبار، وأصبحت ليوم عااجلزائري فإن املواقع اإللكرتونية اليت استحوذت اتبعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون 
عمل احملطة، ألن عمل احملطة يقوم حسب قوانني  تعمل عمل املؤسسات اإلعالمية فهي ال تعود ابلسلب على

وأوامر من جهات خمتصة وأن التغطية اإلخبارية للمحطة تكون حسب أمهية املوضوع، فليس أي خرب جدير ابلتغطية 
سنطينة عاصمة الثقافة ق إذ مل يشكل أمهية على املستوى احمللي أو الدويل، مثل: التغطية اإلخبارية لفعاليات اختتام

  .(1)2016أفريل  16بية يوم العر 
التصال بني تتم عملية ا من دون استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة بشكل عادي، حيث يتم العمل اإلخباري -

 العمال واملسؤولني عن طريق الفاكس أو اهلاتف إلعالمهم عن ورقة الطريق اليت يقوم غالبا رئيس التحرير بصياغتها.
 يثة؟تخدام تكنولوجيا االتصال احلداإلخباري ابحملطة واملراحل اليت مير هبا ابساحملور الثالث: العمل 

يف حمطة قسنطينة ال يتم االعتماد إطالقا على مصادر إلكرتونية جلمع املادة اإلخبارية املصورة  يف العمل اإلخباري -
ا، أو مببادرة من ة لتغطية مواملكتوبة، فالصحفي إما يكلف من طرف رئيس التحرير بتغطية موضوع معني أو دعو 

طرف صحفي احملطة لعمل معني، فيأخذ التصريح من طرف رئيس التحرير لتزويده بفريق عمل ملساعدته يف عملية 
 التغطية.
ن املوضوعات واملعلومات اليت أتتينا، فاألخبار هي اليت أتتينا يف معظم احلاالت م"الفاكس" مصدر ويعترب  

 .(2)اليت يقدمها الصحفيني املراسلني واملندوبني خالل الدعوات واالقرتاحات
ال  أن مجع املادة اإلخبارية املصورة واملكتوبة يف احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينةومن خالل هذا نستنتج  

 تعتمد على مصادر إلكرتونية إال يف حاالت معينة.
لذين يعتربون ا كما يوجد مراسلون  ،التقليدية حيث يتم االعتماد على مصادر خارجية متمثلة يف وكاالت األنباء -

خاصة أثناء الزايرات الرمسية للوالايت الشرقية من طرف املسؤولني، إضافة لذلك تعتمد احملطة على مصدرا لألخبار 
 ،( واليت تضم خمتلف األخبار الوطنية والدولية على حد سواءAPSمصادر داخلية واملتمثلة يف وكالة األنباء اجلزائرية )

  وهذا ما يعتربه صحفي احملطة كبديل لصناعة املادة اإلخبارية.

                                                           
ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل  25زائري، أجريت بتاريخ: اجلمقابلة مع السيد: رفيق الشيخ، صحفي ورئيس حترير قسم األخبار ابلتلفزيون  (1)

.9:30h 
ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل  25مع السيد: نور الدين بن عابسة، صحفي وحمرر يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ: مقابلة  (2)

.02:00h  
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مع التطور التكنولوجي احلاصل يعتمد صحفي احملطة واحملررين والتقنيني واملصورين ابالتصال عن طريق العديد من  -
عث الرسائل القصرية بأدوات االتصال احلديثة، أمهها اهلاتف النقال واملزااي اليت يوفرها من سرعة يف االتصال وحىت 

عند الضرورة، كما يعتمد أيضا على الربيد اإللكرتوين وهذا أثناء عملية نقل املهام بني الصحفيني أثناء تواجدهم 
وامر ابعتباره وسيلة هامة يتم من خالهلا تلقي األ خارج احملطة، كما ال ميكن لصحفي احملطة التخلي عن الفاكس

 وورقة الطريق اليت يقوم ابإلشراف عليها رئيس التحرير.
 بصفة مباشرة على مجيع التقنيات احلديثة اليت وفرهتا تكنولوجيا االتصال من كامريات رقمية، وكذلكيتم االعتماد  -

عجل تتم فعندما يكون العمل مستت والصورة امللتقطة، يستخدم للمزج بني الصو  واملكساج الذيجهاز املونتاج 
 يسمى "خلية تركيب الصورة والصوت".العملية عن طريق جهاز 

 .(1)واليت حتتوي على آلة تسجيل وآلة قراءة الصوت وآلة لقراءة الصورة، واليت يتم عرضها على الشاشة التابعة للجهاز
أما إذا كان العمل غري مستعجل فيتم حتويله إىل غرفة املونتاج املزودة أبجهزة اإلعالم اآليل، والذي يقوم أساسا  -

بكامل جتهيزاته التقنية حيث يتم العمل على  Avid media composerعلى نظام أو برانمج خاص ابملونتاج 
 الربانمج وفقا للمراحل التالية:

، وبعدها يتم تنزيلها على قرص يف آلة خاصة " يقدمها الصحفي للمنتجK7املصورة تكون "املادة  املرحلة األوىل:
" ليتم نقل املادة اخلام إىل ذاكرة الكمبيوتر ليقوم املنتج بقراءهتا من خالل قارئة الذاكرة اآللة Disque Durصلب "

  قراءة الصورة.
لذي قام ادور الصحفي أو رئيس التحرير الذي يقوم ابقرتاح ماذا حيتاج يف اخلرب املصور  وهنا أييت املرحلة الثانية:

إبعداده من موسيقى تصويرية، صور، تعليق... حسب رغبة الصحفي حبيث يكون التعليق موافق للصورة املرفقة يف 
 عملية املونتاج.
رانمج املونتاج وصورة( بطريقة أكثر تطورا ابستخدام ببعد االنتهاء من عملية املونتاج )تركيب صوت  املرحلة الثالثة:

"Avid media composerتقوم بتنزيلها على ،" "KS"  للتسجيل ليتم تقدميها فيما بعد للصحفي أو لرئيس
 التحرير، ليتم عرضها يف أي عمل إخباري سواء نشرة إخبارية أو برانمج إخباري.

 .(2)للمحطة املركزية للتلفزيون اجلزائري ابلعاصمةكما تتم عملية إرسال املعلومات واحملتوى  
 مسامهة تكنولوجيا االتصال احلديثة يف العمل اإلخباري ابحملطة اجلهوية للتلفزيون؟ احملور الرابع:

إن إدخال تكنولوجيا االتصال احلديثة يف جمال السمعي البصري حقق ثورة تقنية يف حتسني جودة الصورة والصوت  -
طة اجلهوية فالتقنيات احلديثة اليت تتوفر عليها احمليف العمل اإلعالمي بصفة عامة والعمل اإلخباري بصفة خاصة، 

 لعمومي،على إجناز عمل إخباري يف مستوى يليق ابلتلفزيون اسامهت يف املساعدة  )كامريات رقمية، وأجهزة املونتاج(

                                                           
 مع اآلنسة: رمية أرماين. مقابلة (1)
 مع اآلنسة: سارة حلمي.مقابلة  (2)
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وعملية  وتصوير الفيديوهات والصوت حيث أصبح العمل اإلخباري أكثر سهولة من حيث عملية التقاط الصور
 .(1)عالم اآليلا تكنولوجيا االتصال احلديثة يف احملطة وهي تكنولوجيا اإلهتاج اليت أصبحت بطريقة مبتكرة وفر املونت

ن خالل ورقة م كما سامهت التكنولوجيا احلديثة يف تسهيل عملية التواصل بني احملررين ورئيس التحرير 
ن خالل إلمكانية الرجوع إليها ماملعلومات أبنواعها وكذا تسهيل ختزين األخبار  الطريق، مما زاد من سرعة انتقال

( فور ورودها وحني استخدامها، كما Vidéo serveurبعض األنظمة الرقمية، حيث يتم تسجيلها على فيديو )
 .(2)ميكن بثها على اهلواء مباشرة

مل تساهم التكنولوجيا االتصالية احلديثة يف ترقية العمل اإلخباري بشكل كبري، فبالرغم من وجود إمكانيات حمدودة  -
عملها  الزالت تعتمد يفمن حيث األجهزة والتقنيات احلديثة )كامريات رقمية، برانمج مونتاج( إال أن احملطة 

  .(3)يستقبلها صحفي احملطة عن طريق الفاكسعلى الصيغة التقليدية )ورقة + قلم( وأوامر اإلخباري 
االجتاهات حنو استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف العمل اإلخباري يكون حسب الظروف، حىت يتأقلم  -

 الصحفي مع التقنيات احلديثة.
أن التدريب ليس  بهكوينية وتدريبية، لكن ما مت اإلفادة من دورات تولكي حيدث ذلك يستلزم استفادة هذا األخري 

دائم يف بعض األحيان، وعند دخول وسائل وآالت جديدة يتم إرسال املسؤول عن جهاز معني إىل احملطة املركزية 
  .(4)والتكوين على جهاز معنيابلعاصمة أو إرساله إىل اخلارج أين يتم التدريب 

أما ابلنسبة ملسامهة تكنولوجيا االتصال احلديثة يف صنع اخلرب، تستطيع القول أهنا من أهم العوامل والعناصر اليت  -
ر واألجهزة احلديثة أصبحت عنصرا أساسيا من العناص ،الوسائل اإلعالمية من بعضها البعضسامهت يف تقريب 

واخلرب فة عامة وإخراج والتعديل على الربامج اإلخبارية بص عملية كتابة وتصميم وإنتاج اليت تساهم بشكل كبري يف
يف  مع السرعة والدقة (دقيقة اليت وقع فيها )حلظة وقوعهبصفة خاصة، حيث أهنا سامهت يف نقل اخلرب يف الثانية وال

 16متدة ما بني فمثال ويف الفرتة املاألخرى عملية اإلجناز واألداء وهذا نتيجة اإلرسال والتلقي السريع بني احملطات 
إخبارية كثيفة مت تكليف احملطة إبجنازها وخاصة التغطيات ، كانت هناك أعمال 2016أفريل  16و 2015أفريل 

احلديثة  وجيا االتصالميز هذه الفرتة أن تكنولقسنطينة عاصمة الثقافة العربية وما  اختتاماإلخبارية املباشرة لفعاليات 
املزااي اليت توفرها من سهولة يف اإلجناز واحلصول على املعلومات ساعدت صحفي احملطة يف العمل اإلخباري  وبفضل

  .(5)بصفة كبرية
 
 

                                                           
 مقابلة مع السيد: عز الدين قلقول. (1)
 مع السيد: رفيق الشيخ. مقابلة (2)
 مع السيد: نور الدين بن عابسة. مقابلة (3)
 مع السيد: عز الدين قلقول. مقابلة (4)
 مع السيد: نور الدين بن عابسة. مقابلة (5)
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 استنتاجات الدراسة:
يا عرضه وتقدميه يف اجلانبني النظري والتطبيقي يف دراستنا واليت حتمل عنوان "أثر تكنولوجمن خالل ما مت  

الل مقابلتنا خ االتصال احلديثة على العمل اإلخباري" دراسة حالة ابحملطة اجلهوية للتلفزيون اجلزائري بقسنطينة، ومن
مع الصحفيني والتقنيني يف احملطة التلفزيونية استنتجنا أن هناك فرق شاسع بني اإلنتاج يف عصر وسائل االتصال 

لسرعة الذي ظهرت فيه التكنولوجيا أبنواعها وتكنولوجيا االتصال عصر ا والعصر احلايل ،(Analogiqueالتماثلية )
احلديثة اليت تنوعت بفضلها الرسائل االتصالية، مما خيلق لإلعالميني روح التميز والتجديد يف الرسائل اإلعالمية 

 اإلخبارية عامة وجودهتا خاصة.
ة حديثة من تستفيد من تقنيات إعالمياحملطات التلفزيونية تقدم األخبار وفق مناسبات معينة ما جعلها 

تكنولوجيا الكامريات، التكنولوجيا املتصلة ابحلاسوب اليت تعاجل الصوت والصورة وكذلك انتقاء وإنتاج األعمال 
راسة إثباته يف دوإثبات الذات وهذا ما مت  والنشرات اإلخبارية، وهذا ما مكنها من الدخول إىل عامل املنافسة

 وعالقتها أبداء املؤسسات اإلعالمية للبىن عبد هللا العالوين. تكنولوجيا االتصال
احملطة اجلهوية هي اتبعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون اجلزائري فهي تتخذ قرارات مهمة وفق أطر مبا أن 

ستجدات مقانونية حمددة تعمل على صيانة ثقافة اجملتمع، ونقلها لألجيال واستخدام اسرتاتيجية املبدأ يف تعاملها مع 
 البيئة احمليطة هبا.

يرتكز عمل احملطة اجلهوية على صياغة مادة إعالمية إخبارية متميزة والعمل على حتقيق السبق اإلخباري 
 واملتابعات اإلخبارية املتواصلة للمواد اإلعالمية املباشرة على مستوى والايت الشرق اجلزائري.

احلديثة ة للمعدات التقنير والبقاء من خالل اقتناءها تعمل احملطة على حتقيق هدفني من أجل االستمرا
لتكنولوجيا االتصال اليت توافق املعايري الدولية، فاهلدف األول: يتعلق ابالستخدام األمثل هلذه التكنولوجيا من أجل 

جل احرتام أواهلدف الثاين: يتعلق أبمور تتصل هبيئة املؤسسة من المية إخباري يف املستوى املطلوب، إنتاج مواد إع
 نفوذها وحتقيق متيزها يف الساحة اإلعالمية.

ما يعاب على احملطة أن العمل اإلخباري غالبا ما يكون يف مناسبات معينة واللقاءات والزايرات الرمسية 
 فقط، وهذا راجع لسياسة املتبعة من طرف اهليئات الوطنية.

إلخباري مل يرقى إىل االحرتافية العاملية، رغم أن مستوى العمل اكذلك ومن خالل ما أورده إعالمي احملطة 
دريبية ببعض تكنولوجيا اتصالية توافق املعايري العاملية، وميكن إرجاع ذلك إىل نقص الدورات التكوينية والتتزويد احملطة 

 ون غريهم.اليت تقتصر على أشخاص معينني فقط ود
 تكنولوجيا االتصال احلديثة، حيث حققتال يوجد هناك من هم ذو كفاءة مهنية وخربة عالية يف جمال 

ستخدامه االتكنولوجيا يف احملطة قفزة نوعية ال تتناسب مع مستوى اإلعالميني حيث تواجه اإلعالمي صعوابت أثناء 
ية اليت هلا دور كبري احلواسيب واهلواتف الذك ل الصحفي للربامج والتطبيقات املنتشرة يفكجه  لتكنولوجيا االتصال،
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الدراسة السابقة اليت حتمل عنوان "تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة يف العمل اإلخباري، وهذا ما أكدته 
 .-مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اجلهوية لوالية ورقلة- "اإلعالمية اجلزائرية

 كانت وسائل بسيطة لكن العمل كان أكثر بكثري، ولكن يفالفرق بني املاضي واحلاضر يف عمل احملطة  
الوقت احلايل وابلرغم من األجهزة املتطورة إىل أن العمل الذي تكلف به احملطة أصبح قليل جدا، وهذا ال ينفي أن 

ل يتكنولوجيا االتصال احلديثة اليت مت توظيفها على مستوى احملطة كان هلا األثر الواضح والدور الكبري يف تسه
وحتسني مستوى العمل، فاملنتوج أو العمل اإلخباري أصبح أكثر جودة ونوعية من انحية الصوت والصورة مقارنة 

 مما كان عليه يف السابق.
قمية إىل أن احملطة الزالت تعتمد يف عملها على األنظمة التماثلية بكامل ابلرغم من التحول لألنظمة الر 
حملطة ينا إىل عدم خربة العاملني على األجهزة الرقمية احلديثة اليت مت توفريها ابجتهيزاهتا، وميكن إرجاع ذلك حسب رأ

 دا.ابلرغم من قلتها وعددها احملدود ج
فتكنولوجيا البث الرقمي أو التكنولوجيا املستخدمة هي تكنولوجيا بسيطة مقارنة مع التكنولوجيا العالية اليت 

 العاملية.يتم توظيفها واالعتماد عليها يف احملطات 
م به عناصر اتسالتوافق والتناقض الذي ما مت مالحظته من خالل اإلجاابت املقدمة أثناء املقابلة هو عدم 

 عينة اليت مت استجواهبا، فهناك من يقول "ان احملطة حتتوي على تكنولوجيا حديثة يتم توظيفها يف العمل اإلخباري"،ال
 التكنولوجيا احلديثة لالتصال يف العمل اإلخباري".وهناك من يقول "انه ال يتم توظيف 

ميكن اعتبار احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة مصدر من مصادر حتصيل ومجع املادة اإلخبارية ابلنسبة 
 للمحطة املركزية للتلفزيون اجلزائري ابلعاصمة.

 اقرتاحات الدراسة:
ر العمل هبا  احملطة اجلهوية للتلفزيون، وهذا من أجل تطويضرورة توسيع استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف -

 وايصاله إىل مستوى االحرتافية وترقية الربامج التقنية للعمل لتحقق إجناز أفضل.
ضرورة االهتمام ابلعنصر البشري يف احملطة من صحفيني وتقنيني وعدم هتميشهم، وضرورة تكليفهم كذلك مبهام  -

 لة إليهم.يف إجناز األعمال املوكيستطيعون من خالهلا إثبات كفاءهتم وقدراهتم 
 ون آخر.ديستلزم توفري التقنيات واملعدات احلديثة جلميع أقسام احملطة وليس اقتصارها على قسم  -
 احملطة وتقنييها أبمهية التكنولوجيا احلديثة لالتصال، ومتكينهم من فهمها الستغالهلا يف صحفي ضرورة توعية -

صياغة وصناعة اخلرب عن طريق إعطاءهم فرصة التدريب والتكوين بشكل دائم ومستمر، حىت يتسىن هلم استيعاب 
 يعة العمل.ورة صيانة تلك التقنيات احلديثة لتتالءم مع طبوفهم كامل بطبيعة عمل كل تقنية مع الرتكيز على ضر 

تسخري و  ضرورة تعزيز الصلة بني جامعة قاملة واحملطة اجلهوية بقسنطينة خاصة واملؤسسات اإلعالمية عامة، -
عمل لاإلمكانيات للدراسات امليدانية لطلبة علوم اإلعالم واالتصال لتدريبهم على العمل اإلعالمي مما يسهل عليهم ا

 الحقا.
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دامها بشكل فعلي وتوسيع عملية استخ ،إعطاء أولوية وأمهية لتكنولوجيا االتصال احلديثة يف احملطة التلفزيونية -
 لتحقيق التميز اإلعالمي.
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 :خامتة
أثر " تقدميه يف كل من اإلطار النظري واإلطار التطبيقي للدراسةمن خالل ما مت تخالصه و ما ميكن اس

الذي يشهده العامل اليوم يف اجملال  التكنولوجي على العمل اإلخباري" أن التطورتكنولوجيا االتصال احلديثة 
تكنولوجيا  وكان له الدور الفعال فيما توفره ،اإلعالمي قد ساهم يف رفع مستوى أداء املؤسسات اإلعالمية

العاملية مقارنة مبا كانت تعتمد عليه يف السابق من هلذه املؤسسات من تقنيات حديثة مواكبة للتكنولوجيا  االتصال
 تقليدية.وسائل 

فيه تكنولوجيا  شكلتقد  ختل  أنواعها يف الدول املتقدمةفاملستوى الذي وصلت إليه وسائل اإلعالم مب
خصوصا يف جمال مجع وختزين االتصال احلديثة النسبة األكرب بفضل التسهيالت اليت تتيحها للمؤسسة اإلعالمية 

االتصال الدقة اليت تتميز هبا تقنيات واسرتجاع املعلومات والبياانت ونشرها على نطاق واسع، فضال عن السرعة و 
ر الوسيلة توظيفها يف العمل اإلخباري ميثل معيار لتطو لوجيا و صبح التحكم يف هذه التكنو ، حيث أاحلديثة

 .هتا ملسايرة التكنولوجيا احلديثةمدى قدر مقياسا على اإلعالمية أو ختلفها و 
ومن خالل دراستنا اليت أجريناها يف احملطة اجلهوية للتلفزيون بقسنطينة ، وعلى النقيض ملا ورد سابقا
نسبيا مقارنة مبا توصل إليه العامل من تطورات يف ظلها حيث ديثة كانت بعيدة الحظنا أن تكنولوجيا االتصال احل

 التقنيني يعتمدون على التكنولوجيا اليت، فقد أظهرت الدراسة أن جمموع تخدامها منحصرا على فئة التقنينيبقي اس
ا وفق ما تتطلبه الضرورة إنتاجهعدهتم يف عملية استقاء األخبار و ذلك ملساتوفرها احملطة حسب احتياجاهتم و 

 .املهنية
ت املالئمة يف التقنياتصال احلديثة يف العمل اإلخباري، يستلزم البحث عن الوسائل و فتطبيق تكنولوجيا اال

يف تسهيل  ، حيث سامهت تكنولوجيا االتصالام التكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية، إذ أن استخدالعملية االتصالية
ارية اليت تتكفل احملطة من خالل عملية النقل والبث املباشر للربامج اإلخب حملطةالعمل اإلعالمي اإلخباري اب

رات ، يف حني مل يرقى مستوى العمل اإلخباري إىل املستوى املطلوب الوصول إليه ملواكبة أحدث التطو إبنتاجها
من خالل التغطيات  أبرز مثال على ذلك هو ما متت مالحظتهالتكنولوجية يف هذا اجملال )العمل اإلخباري( و 

   .اإلخبارية املناسبتية اليت تكّل  احملطة بتغطيتها يف مناسبات معينة فقط
اليت أاتحتها أهم الوسائل التقنية ء القسم اإلخباري بتوظي  خمتل  و ففي هذه احلاالت يقوم أعضا

 ، اهلوات رقمية، برامج مونتاج، ميكروفوانت التسجيل الرقمي )كامريات تكنولوجيا االتصال احلديثة من
 .احملمولة...(
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وظيب يف دراسة حالة جتربة قناة أب –هشام، محزة. إدارة األخبار يف القنوات التلفزيونية يف أوقات األزمات  .19
 Arabتغطية احلرب على أفغنستان والعراق، مشروع حبث لنيل درجة املاجستري، اجلامعة االفرتاضية الدولية 

brittish academy for higher education ،2007. 
 

 :اجملالت
(، 02(، ع )28م )، الكويت: جملة عامل الفكر، عوملة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العريب شومان، حممد. .1

 .1999ديسمرب  -أكتوبر
داب والفنون، ع عرفة، اجمللس الوطين للثقافة واآلنبيل، علي. الثقافة العربية وعصر املعلومات، الكويت: عامل امل .2

184 ،1994.   

 ملؤمترات:ا

جنار رضا، انجي مجال الدين. تكنولوجيا املعلومات واالتصال= الفرص اجلديدة املتاحة لوسائل اإلعالم ابملغرب . 1
 .2005العريب، اجلولة الثانية للقمة العاملية جملتمع املعلومات، تونس: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 املواقع االلكرتونية: 

 أبو القاسم، علي. مفهوم اإلعالم ومؤسساته ووظائفه وخصائصه، ] متاح على اخلط املباشر. 1
www.communication.yoy.com 19:10، 27/02/2016: يخ الزايرة[ اتر. 

[ اتريخ www.rozhnamaway.com، ] متاح على اخلط املباشر أرسالن. إدارة املؤسسات اإلعالمية. 2
 .22:30، 26/02/2016الزايرة: 

http://www.communication.yoy.com/
http://www.rozhnamaway.com/
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بدون كاتب. مفهوم تكنولوجيا الوسائط املتعددة وعناصرها، ] متاح على اخلط املباشر . 3
mashaeelmm.wordpress.com :22:56، 20/02/2016[ اتريخ الزايرة. 

www.minister بدون كاتب: إعادة هتيئة حمطة قسنطينة اجلهوية: ]متاح على اخلط املباشر: . 4
on.gov.dzcommunicati: 21/04/2016[ اتريخ الزايرة ،h17:15. 

www.minister  متاح على اخلط املباشر:]ون كاتب: إعادة هتيئة حمطة قسنطينة اجلهوية: بد. 5

on.gov.dzcommunicati: 21/04/2016[ اتريخ الزايرة، h17:15. 

[ اتريخ www.jabyr.net، جابر. املؤسسة اإلعالمية وسطو املال، ] متاح على اخلط املباشر حدبون. 6
 .22:00، 26/02/2016 الزايرة:

ى اهلواء، ] متاح على اخلط املباشر لاإلذاعة تنتقل إىل األنرتنيت لتبقى عمايكل، موري. . 7
http://iipdigital.usembasy.gov ]15/01/2016 ،07:15. 

أثر التطور التكنولوجي على فن التحرير الصحفي، شبكة األلوكة: ] متاح على حممد عبده حسونة، نسرين. . 6
 .08:30، 15/02/2016[ اتريخ الزايرة: www.olukah.netاخلط املباشر 
 املقابالت:

 25: رمية أرماين، مركبة صورة وصوت يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ: مقابلة مع اآلنسة. 1
 .11:30hابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل 

 25مقابلة مع اآلنسة: سارة حلمي، مركبة صورة وصوت يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ:  .2
 12:40h.ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل 

 فريلأ 25 مع السيد: بن عاشور، رئيس الفرقة التقنية يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ: مقابلة .3

 .h12:00، مبحطة قسنطينة اجلهوية 2016

 25مقابلة مع السيد: رفيق الشيخ، صحفي ورئيس حترير قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ:  .4
 9:30h.ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل 

 25مقابلة مع السيد: عز الدين قلقول، مدير التصوير يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ:  .5
 .h13:45مبحطة قسنطينة اجلهوية،  2016أفريل 

أفريل  25: خاجلزائري، أجريت بتاريالسيد: خمتاري أمحد زهري، مصور يف قسم األخبار ابلتلفزيون مقابلة مع . 6
  .h10:15، مبحطة قسنطينة اجلهوية 2016

مقابلة مع السيد: منوشي عبد الرمحان، مهندس صوت يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ: . 7
  10:45h.حملطة اجلهوية بقسنطينة، اب 2016أفريل  25

http://www.minister/
http://www.minister/
http://www.minister/
http://www.minister/
http://www.jabyr.net/
http://iipdigital.usembasy.gov/
http://www.olukah.net/
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مع السيد: نور الدين بن عابسة، صحفي وحمرر يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ: مقابلة  .8
 02:00h.ابحملطة اجلهوية بقسنطينة،  2016أفريل  25
 2016 فريلأ 25 :مع السيد: نور الدين فريوة، مصور يف قسم األخبار ابلتلفزيون اجلزائري، أجريت بتاريخ مقابلة .9

 .h11:00، مبحطة قسنطينة اجلهوية
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 دليل املقابلة:
 احملور األول: أهم التطورات التكنولوجية احلديثة اليت يشهدها العامل حاليا يف جمال العمل اإلخباري؟

 .إن وجدت() ماهي أهم الوسائل واألجهزة التكنولوجية احلديثة اليت مت إدخاهلا يف العمل اإلخباري التلفزيوين؟ -1
 للتلفزيون من هذه التكنولوجيا احلديثة؟ما مدى استفادة احملطة اجلهوية  -2
 هل الوسائل التكنولوجية احلديثة ابحملطة توافق املعايري الدولية؟ -3
 ما مدى استجابة احملطة اجلهوية للتلفزيون من الناحية التقنية واهليكلية للتطورات اليت حدثت يف هذا اجملال؟  -4

 يف إنتاج العمل اإلخباري؟احملور الثاين: التكنولوجيا احلديثة املستخدمة 
 ماهي أهم التغريات اليت طرأت على العمل اإلخباري ابحملطة اجلهوية للتلفزيون يف العهد الرقمي؟ -1
ماهي خمتلف الوسائل واألجهزة التكنولوجية احلديثة اليت تقوم إبنتاج وتوزيع وعرض واستقبال وإرسال املعلومات  -2

 يف احملطة؟
 به تكنولوجيا االتصال احلديثة يف العمل الصحفي اإلخباري؟ هو أهم دور قامت ما -3
نتيجة انتشارها الواسع وانتشار مواقع عديدة تعمل عمل ) هي سلبياهتا على العمل الصحفي اإلخباري ما -  

 املؤسسات اإلعالمية(؟
ل اإلخباري من العمكيف يتم   :-نقول -تصال احلديثة يف احملطة يف حال أهنم ال يستخدمون تكنولوجيا اال -4

 دون االعتماد على هذه الثورة التكنولوجية االتصالية؟
 احملور الثالث: العمل اإلخباري ابحملطة واملراحل اليت مير هبا ابستخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة؟

 مع املادة اإلخبارية املصورة واملكتوبة؟االلكرتونية جلصادر املهي أهم  ما -1
 املعتمد عليها يف صناعة املادة اإلخبارية ابلتلفزيون؟هي البدائل  ما -2
 هو نظام العمل يف غرفة األخبار؟ ومع التطور التكنولوجي احلاصل كيف يتم ذلك؟ ما -3
 هل هناك اعتماد كلي على األدوات التكنولوجية املتوفرة لديكم يف العمل اإلخباري؟ -4
والصوت والصورة كساج تاج واملتكنولوجيا االتصال احلديثة يف عملية املونهي التقنيات والربامج اليت وفرهتا  ما -5

 اليت يتم اعتمادمها يف العمل اإلخباري؟
 يف رأيك هل التكنولوجيا احلديثة تسهل وتساعد يف عملية العمل اإلخباري؟ -6

 وية للتلفزيون؟اجله احملور الرابع: مسامهة تكنولوجيا االتصال احلديثة يف ترقية العمل اإلخباري ابحملطة
 هل سامهت التكنولوجيا احلديثة يف تسهيل العمل الصحفي عامة والعمل اإلخباري خاصة؟ -1
 إىل أي مدى سامهت التكنولوجيا االتصالية احلديثة يف ترقية العمل اإلخباري؟ -2
 العمل اإلخباري احلديثة يفكصحفي أو حمرر أو مدير نّودُ التعرف على اجتاهاتكم حنو استخدام هذه التكنولوجيا   -3

 ومعرفة أتقلم هذا األخري واستفادته منها؟
ما رأيكم يف أتهيل الصحفيني وتدريبهم بشكل مستمر على التعامل مع األدوات التكنولوجية اليت ختدمهم )مبا  -4

 أهنا أصبحت وسائل العصر املعتمد عليها يف العديد من اجملاالت...(



    نولوجية احلديثة يف تكوين الرأي العام أو صنع اخلرب؟    كيف سامهت الوسائل التك  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 والصوت ابحلافلة املتنقلة ابلصورة اخلاصة الضبط أجهزة

 
 

 
 املتنقلة ابحلافلة الرقمية األجهزة

 
 
 
 
 



 املتنقلة ابحلافلة العرض شاشات
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 التقنية ابلغرفة والصوت الصورة ضبط



 التقنية ابلغرفة والصوت الصورة ضبط جهاز

 ابألستوديو التصوير كامريات  ضبط جهاز
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