Arab Journal of Sciences
and Research Publishing

امللجة العربي لةعةوم
ون ـشـ ـ ـر األبـحـ ـاث

Volume (7), Issue (4): 30 Dec 2021
P: 1 - 21

 م2021  ديسمبر30 :)4(  العدد،)7( امللجةد
21 - 1 :ص

ISSN: 2518- 5780

The use of modern television technology and its impact on increasing
viewing of news programs on Jordanian television from the perspective
of employees and technicians working in the news programs
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Abstract :The study aimed to uncover the level of use of modern television technologies and their impact on increasing the
watching of news programs on Jordanian television. The study used a descriptive and analytical approach, and the data
were collected through developing a scale for the use of modern television technologies for news programs. The sample of
the study consisted of (110) workers and technicians in news programs on Jordanian television, chosen by the available
deliberate sample method.
The results of the study showed that the use of modern television technologies increases the degree of television viewing,
especially watching news programs. The study also showed that Jordanian television still uses old television technologies.
The study recommended the necessity of transforming Jordanian television into the HD broadcasting technology system
instead of the SD system and working on training employees on modern television technologies (infographic, graphics,
audio effects, and visual effects).
Keywords: modern television technologies, news programs, Jordanian television.

استخدام التقنيات التةفزيوني الحديث وأثرها في زيادة متابع مشاهدة البرامج
اإلخباري في التةفزيون األردني من وجه نظر العامةين والفنيين العامةين في البرامج
اإلخباري
مالك رحاب العزة
التلفزيون ا ألدرن ي

عزت محمد حجاب
جامعة الشرق الوسط || ا ألدرنن
أثرها على زيانة متابعة مشاهدة
 هدفت هذه الددراسة إلى الكشف عن مستوى استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة أو أ:املستخةص
 استخدمت الددراسة.البرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهة نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي
 وتم، وتم جمع البيانات من خالل تطوير مقياس ألستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة للبرامج اإلخبادرية،املنج الوففي التلليلي
) من العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي تم110(  أوتكونت عينة الددراسة من.التلقق من نللت فدقه وثباته
 أ.اختيادرهم بطريقة العينة العمدية القصدية
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أظهرت نتائج الددراسة أن استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة يزيد من ندرجة املشاهدة التلفزيونية ،وخافة مشاهدة النشرات
والبرامج اإلخبادرية ،كما أظهرت الددراسة أن التلفزيون ا ألدرن ي ل يزال يستخدم التقنيات التلفزيونية القديمة .واستنانا للنتائج أوص ى
ً
الباحثان بضرودرة تلول التلفزيون ا ألدرن ي لنظام تقنية البث عالي الجونة  HDبدل من نظام  ،SDوالعمل على تددريب العاملين واملوظفين
على التقنيات التلفزيونية الحديثة (انفوجرافيك ،جرافيك ،مؤثرات سمعية ،مؤثرات بصرية) .أ
الكةمات املفتاحي  :التقنيات التلفزيونية الحديثة ،البرامج والنشرات اإلخبادرية ،التلفزيون ا ألدرن ي .أ

 -1املقدم .
التغيرات السريعة والحديثة في مجال ا أإلعالم ،نجد أن ا أإلعالم التلفزيو ي يسعى إلى التميز واملنافسة
أ
في ظل
مع وسائل ا أإلعالم الخرىأ ،من خالل استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة املختلفة ،التي تسهم في تلسين أناءه
وزيانة متابعته من قبل الجمهودر .أ
وتعد القنوات التلفزيونية أحد مظاهر التطودر الحديث التي باتت تتنافس في شتى مجالت الحياة اليومية
وفي شتى أنلاء العالم ،فالتسادرع الكبير في تكنولوجيا املعلومات ،أنى إلى تزايد حجم الخبادر املتاحة أمام وسائل
ا أإلعالم ،مما نفع إلى ضرودرة إعانة النظر في التقنيات املستخدمة من قبل القنوات التلفزيونية في بث برامجها
املختلفة (عبد النبي .)2014 ،أ
ً
لقد تطودرت تكنولوجيا التصال في إنتاج البرامج التلفزيونية حديثا بصودرة متسادرعة وخافة في مجال
التقنيات التلفزيونية مليزاتها العالية في تطودر البرامج التلفزيونية ،وملا أحدثته من إبهادر وجذب للمشاهدين املتابعين
للبرامج التلفزيونية من خالل استخدام الحاسب اآللي ووسائطه املتعدنة .وقد كان لدخول التقنيات الحديثة
واملتمثلة في كل من البرامج واملعدات الخافة في التصوير والتسجيل واملونتاج ،واإلضاءة والصوت والتصميم
(الجرافيك) ،والنفوجرفيك والصودرة والنصوص املقدمة التي باتت أنوات ل بد من اقتنائها من أجل تلسين
ً
ً
مخرجات ا أإلعالم عامال جديدا ومهما في تطودر عمل الفضائيات التلفزيونية بشكل عام ،والبرامج اإلخبادرية بشكل
خاص ،ول سيما بالتزامن مع نخول القرن الحاني والعشرين بتقنيات تلفزيونية حديثة تتعلق في البث واملؤثرات
السمعية والبصرية (بوسعدة .)144 :2019 ،أ
تتميز وسائل ا أإلعالم الحديثة عن وسائل ا أإلعالم التقليدية ،في خافية التفاعلية بين املرسل واملستقبل،
والقددرة على النقل الحي السريع للمعلومات ،أواستخدامها للوسائط املتعدنة ،كالصوت والصودر الثابتة واملتلركة،
وتبانل الرسائل بين أطراف العملية التصالية ،والجمع بين خصائص وسائل التصال الشخص ي والجماهيري
والكونية والزمانية في أن واحد .أ
الخبادر التلفزيونية ،من خالل الساليب التقنية املستخدمة في
أ
ولقد برز نودر التقنيات الحديثة في إنتاج
إنتاج الصودرة التلفزيونية الحاملة للمعلومات الخبرية في سياقها القيمي والبنيوي من خالل التقنيات التي يتم
استعمالها لترويج فودرة تلفزيونية تعمل على شر وترسيخ معلومة خبرية معينة لدى جمهودر املتلقين مع نقلها
ي يستطيع أن يشكل معا ي نللية مضبوطة وفق أ ساق ملدنة بغرض تدعيم أو تغيير مواقف
لخطاب إعالمي إخبادر أ
أو تعميم تصودرات وانطباعات حول أخبادر مرتبطة بقضايا وأحداث تشهدها الدول واملجتمعات ،للوفولأ إلى تلقيق
التأثير املرغوب الذي يستطيع أن يلدث التغيير املتوقع لدى املتلقي في سلوكه واتجاهاته وآدرائه (ملمد وموس ى،
 .)377 :2018أ
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ً
وانطالقا مما سبق تسعى الددراسة إلى التعريف بالتقنيات التلفزيونية الحديثة وإبراز نودرها في زيانة متابعة
الخبادر
أ
ومشاهدة البرامج اإلخبادرية من قبل املشاهدين في التلفزيون ا ألدرن ي من خالل تقييم العاملين والفنيين في إنادرة
في التلفزيون ا ألدرن ي .أ
مشكة الدراس :
باتت التقنيات التلفزيونية الحديثة من أهم الهداف التي تسعى القنوات التلفزيونية لتبنيها ملا لها من فائدة
مرجوة يشهدها وقتنا الراهن والذي يتسم في الثودرة التقنية الهائلة .لقد ساهمت ثودرة تكنولوجيات التقنيات
التلفزيونية الحديثة بشكل كبير ومؤثر في تطوير الخدمات اإلخبادرية املقدمة من وسائل ا أإلعالم ،كما كشفت عن تلول
ً
الخبادر تواجهه التنافسية بين القنوات من خالل تقديم شكال
أ
جذدرية في الحاجة إلى املعلومات؛ وأفبلت فناعة
ً
ً
جذابا مميزا يميز هذه القناة عن الخرىأ ،ولقد أحدث تطودر التقنيات التلفزيونية الحديثة في مجال التصال
الخبادر
أ
ا عكاسات معتبرة على حقل ا أإلعالم التلفزيو ي وخافة على إنتاج املضامين ا أإلعالمية بمختلف أنواعها بما فيها
عبر استخدام عدة أساليب تقنية في إنتاج الصودرة التلفزيونية والخطاب املرئي وفق أطر قيمية وبنيوية يران الترويج
لها وإقناع الجماهير بها حتى تتشكل لديها معا ي نللية مضبوطة وفق أ ساق معينة بغرض تدعيم أو تغيير آدراء
ومواقف أو اتجاهات وسلوكيات أو تعميم تصودرات وانطباعات حول موضوعات مرتبطة بقضايا وأحداث تشهدها
الدول واملجتمعات ،للوفولأ إلى تلقيق التأثير املرغوب من شأنه أن يلدث التغيير املتوقع لدى املشاهد في سلوكه
واتجاهاته وآدرائه .أ
أسئة الدراس :
بناء على ما سبق؛ تتلدن مشكلة الددراسة في التساؤلت اآلتية :أ
 -1ما التقنيات التلفزيونية الحديثة املستخدمة في البرامج والنشرات اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهه
نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية؟
أثر على زيانة عدن املشاهدين
 -2هل ألستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة واملتمثلة في املؤثرات السمعية أ
للبرامج والنشرات اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهه نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية؟
أثر في زيانة عدن املشاهدين
 -3هل ألستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة واملتمثلة في املؤثرات البصرية أ
للبرامج والنشرات اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهه نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية؟
 -4كيف تساهم التقنيات التلفزيونية الحديثة املستخدمة في البرامج أوالنشرات اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي في
زيانة جونة النشرات والبرامج اإلخبادرية املقدمة كما يراها العاملون والفنيون في البرامج اإلخبادرية ؟
فرضيات الدراس
أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≥0.05ألستخدام التقنيات
 -1الفرضية الرئيسة الولى :ل يوجد أ
التلفزيونية الحديثة على زيانة عدن مشاهدي النشرات والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهه نظر
الخبادر والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي؟
أ
العاملين والفنين في قسم
أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )0.05≥αألستخدام املؤثرات
 -2الفرضية الفرعية الولى :ل يوجد أ
السمعية على زيانة عدن مشاهدي النشرات والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهه نظر العاملين
والفنين في قسم اإلذاعة والتلفزيون في التلفزيون ا ألدرن ي؟ أ
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أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )0.05≥αألستخدام املؤثرات
 -3الفرضية الفرعية الثانية :ل يوجد أ
البصرية على زيانة عدن مشاهدي التلفزيون ا ألدرن ي كما يراها العاملين والفنين في قسم اإلذاعة والتلفزيون في
التلفزيون ا ألدرن ي؟
أهداف الدراس
هدفت الددراسة إلى التعرف على التقنيات التلفزيونية الحديثة املستخدمة في البرامج والنشرات اإلخبادرية في
أثرها على زيانة متابعة هذه البرامج من وجهة نظر الفنيين والعاملين في البرامج اإلخبادرية بالتلفزيون
التلفزيون ا ألدرن ي أو أ
ا ألدرن ي .أ
ويتفرع من الهدف الرئيس ي الهداف الفرعية اآلتية :أ
 -1التعرف على أثر استخدام املؤثرات البصرية املستخدمة في البرامج والنشرات اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي
في زيانة أعدان مشاهدي البرامج .أ
 -2التعرف على أثر استخدام املؤثرات السمعية املستخدمة في البرامج والنشرات اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي
في زيانة أعدان مشاهدي البرامج.
 -3التعرف على مدى إسهام التقنيات التلفزيونية في زيانة جونة البرامج والنشرات اإلخبادرية املتابعة في التلفزيون
ا ألدرن ي.
أهمي الدراس :
تنبع أهمية الددراسة النظرية من خالل التعرف على ما تقدمه التقنيات التلفزيونية الحديثة من نعم لعمل
القنوات الفضائية ومساهمة في زيانة عدن املشاهدين لهذه القنوات التلفزيونية .ويؤمل الباحثان اآلتي :أ
 أن تقدم نتائج الددراسة توفيات مناسبة ملؤسسات التلفزيون في املنطقة العربية وللمهتمين من أكانيميين ومراكزبلث أإلجراء املزيد من الددراسات والبلوث في مجال استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة لتلسين الخدمات
التي تقدمها هذه امللطات ولزيانة عدن املشاهدين.
 كما يأمل الباحثان ،أن تقدم الددراسة توفيات علمية وعملية لتطوير البرامج والنشرات والبرامج اإلخبادرية فيالتلفزيون ا ألدرن ي للوفولأ إلى حجم مشاهدة أكبر ،ولكي تكون نليل يمكن ا ألسترشان به في عمل امللطات
التلفزيونية ا ألدرننية الخرى .أ
حدود الدراس
تقتصر هذه الددراسة على الحد أون التالية :أ
 الحدون املوضوعية :استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وأثرها على زيانة متابعة مشاهدة البرامج
اإلخبادرية.
 الحدون البشرية :العاملين والفنين في نائرة البرامج اإلخبادرية في التلفزيونأ ا ألدرن ي .أ
 الحدون الجغرافية :التلفزيون ا ألدرن ي في اململكة ا ألدرننية الهاشمية .أ
 الحدون الزمنية :اجريت هذه الددراسة خالل الفترة من بداية اكتوبر وحتى نهاية نيسمبر  .2020أ
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مصطلحات الدراس :
 تأثير :تعرف موسوعة علوم ا أإلعالم والتصال ال أثر بأنه نتيجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثر ما (ثمادر)21 :2007 ،فال أثر هو نتيجة التصال ،وهو يقع على املرسل واملتلقي على السواء وقد يكون ال أثر نفس ي أو اجتماعي ويتلقق
الخبادر واملعلومات والترفيه واإلقناع وتلسين الصودرة الذهنية ،كما أن كلمة
أ
أثر وسائل ا أإلعالم من خالل تقديم
أ
ي سواء تلك
أثر في عمل وسائل ا أإلعالم ترجع إلى أية نتائج يمكن أن تنجم عن عمل وسائل التصال الجماهير أ
أ
النتائج املقصونة أو غير املقصونة (مكاوي والسيد .)201 :2001 ،أ
 التقنيات التةفزيوني الحديث  :مجموعة من النظمة واملعدات والبرامج الخافة والتي تدعم عمل القنواتالفضائية والتي تسعى إلى تلسين جونة الصوت والصودرة من خالل منظومة عمل متكاملة (الجمال:2013 ،
 .)35أ
 oويقصد بها إجرائيا :بأنها كل ما يتم استخدامه من قبل التلفزيون ا ألدرن ي من معدات وبرمجيات وأنظمة تهدف
إلى إيصال النشرات أوالبرامج اإلخبادرية بكل جونة ووضوح من خالل ما تلققه من خصائص تأثيرية على
الصوت والصودرة في امللتوى الخاص بالبرامج املقدمة للمشاهدين .أ
 املؤثرات البصري واملؤثرات السمعي  :حيث ّتعد أجهزة نقاء الصودرة وأجهزة تسجيل وعرض الفيديو وأجهزة
املونتاج ،باإلضافة إلى أجهزة مزج الصودرة واملؤثرات الرقمية والرسومات والتصميم أجهزة مهمة تساهم في نقل
الصودر بأحسن حال للمشاهد ،أما املؤثرات السمعية والتي يمكن ا أإلشادرة إليها في املايكروفونات والسماعات
ومازجات الفوات ،باإلضافة إلى أجهزة التسجيل الصوتي املغناطيس ي وأجهزة قياس الصوت وغيرها ،لها القددرة
على الوفو أل إلى مسامع املشاهدين والتأثير فيهم قددر اإلمكان (ابو درستم .)2016،أ
 البرامج اإلخباري  :تلك الشكال التي ترسلها أوسائل ا أإلعالم إلى الجمهودر بهدف إخبادرهم بالحداث ومجرياتأثراء ثقافتهم مما يساعد على التكيف مع الحياة ،ومجمل البرامج املبثوثة يعطي
المو أدر ،التي تهتم بمصالحهم أو أ
ملصلة هوية امللطة وتتنوع هذه البرامج من اإلخبادرية إلى السياسية وإلى أفالم تسجيلية (ملمد وموس ى:2018 ،
 .)377أ
 oوتعرف إجرائيا على أنها :البرامج التلفزيونية اإلخبادرية التي تبث من خالل القنوات الفضائية ا ألدرننية والتي
تهدف إلى شر الخبادر والحداث بشكل مستمر وملدث للمشاهدين على شكل شرات ومواجز وتقادرير مصودرة
(أفالم إخبادرية وأدرقام ودرسومات إيضاحية) .أ
 التةفزيون األردني أو القناة األردني  :قناة فضائية وأدرضية عامة ،تابعة للحكومة ا ألدرننية ومؤسسة اإلذاعةوالتلفزيون ا ألدرن ي .انطلق بث التلفزيون ا ألدرن ي بتادريخأ 27ابريل عام  1968ليكون الشاشة ا ألدرننية
وفودرةأا ألدرنن وفوته إلى أبناء ا ألدرنن ،وأناة اتصال وتوافل مع الدول العربية والقليمية والدولية .وفي مطلع
التسعينيات وفي ظلأالثودرة التقنية الهائلة التي شهدهاأالعالم في ذلك الحين ،أفبلتأنائرة الخبادر في التلفزيون
ا ألدرن ي أول نائرة أخبادر فيأالوطن العربي تدخل نظام الحاسوب في معالجة وتلرير الخبادر .كما تم
عامأ 1993إ شاء قناة الفضائية ا ألدرننية ليصل البث املباشر منذ ذلك الحين إلى املنازل مباشرة وليخرج
(التلفزيون) من إطادره اإلقليمي إلى اإلطادر العربي والعالمي الوسع بما يقدمه من برامج وأخبادر
الرسمي للتلفزيون ا ألدرن ي .)jrtv.com ،أ
ومنوعاتأومسلسالت ندرامية (املوقع أ
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 -2األدب النظري :التقنيات التةفزيوني الحديث .
التقنيات التلفزيونية الحديثة هي عبادرة عن مجموعة من التقنيات الحديثة ل ألعالم والتلفزيون تعمل على
نقل املعلومات من منظومة إلى أخرى عبر أنظمة التصالت ،والقددرة على استخدام مجموعة من الجهزة الخافة
ً
وفول إلى التكاملية والتأثير في الجماهير املتلقية لهذه املعلومات من خالل شاشة
أ
إليصال املعلومات بعدة لغات
التلفزيون (ابراهيم .)246 :2017 ،أ
يعد استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة في تغطية النشرات اإلخبادرية مهمة أساسية في فناعة الخبر
ّ
التلفزيو ي ،المر الذي منلها أهمية بالغة تمثلت في عملية انتقاء الحداث التلفزيونية واملفاضلة بينها وبثها ،وذلك
ندراستها والكشف عنها ،وبيان مدى أهمية كل منها
للفت انتباه وأنظادر املشاهدين واملهتمين بهذا املجال ،والســعي إلى أ
الخبادر واملضامين التي
أ
بالنسبة لبيئة النظام السياس ي الذي نتج منه ،وإمكانية قددرتها على تلبية حاجاته ودرؤيته ملهام
تلملها ،واملعايير التي تعتمد للتغطيات اإلخبادرية ،ووظيفة أجهزة ا أإلعالم املرئي .أ
ونتيجة لثودرة التقنيات التكنولوجية الحديثة ل ألعالم ،والتي تتميز في الحركة التقنية باتجاه تصاعدي ،ومع
اللفية الثالثة ،أفبح التلفزيون أحد الوسائل ا أإلعالمية الولى والجماهيرية التي ّ
تربعت على عرش ا أإلعالم ،وهنا نقولأ
إن ا أإلبداع أن نجعل ا أإلعالم مبهر بقوة التكنولوجيا ،وليس أن تجعل التكنولوجيا مبهرة بقوة ا أإلعالم ،ولهذا المر فقد
ً
درقميا ،وتوظيف البرامج والتقنيات الحديثة للوفولأ إلى أقص ى ندرجة
أ
بدأ العاملون في مجال التلفزيون بتطويره
ممكنة من التفاعل ،ليتماش ى مع الحاجات البشرية في وقتنا الراهن الذي يتسم بالتسادرع التكنولوجي الكبير (فانق،
.)246 :2008
وعليه تعتبر وسائل ا أإلعالم والتصال الحديثة ثمرة للمعرفة العلمية ونتاج للثودرة التقنية الهائلة التي
أثرت هذه الثودرة على الجماهير بمختلف أعراقهم ،ومن هنا فإن ما يشهده العالم ككل من
يشهدها العالم ،حيث أ
ثودرة معلوماتية وتكنولوجيا أقمادر التصالت والحواسيب ا أإلعالمية ،باإلضافة إلى تطودر في استخدام تقنيات التصال
الحديثة جعلت العالم قرية كونية فغيرة ،وتالشت ملدونية املكان والزمان ،وذلك ملا تنتجه هذه التقنيات من
اندماج وادرتباط العالم في منظومة واحدة تتصف بالتماسك (إبراهيم .)97 :2017 ،أ
ويرى أبو درستم ،أن أبرز التقنيات الحديثة املستخدمة في مجال التلفزيون والهانفة إلى جذب املتابعين
وزيانة أعدانهم ،تتمثل بما تستخدمه إنادرة القنوات الفضائية من برمجيات ومعدات خافة ،بهدف إخراج العمل
ا أإلعالمي بأعلى مستويات الجونة وذلك لنقل كل ما هو جديد من خالل هذه التقنيات .كما أن أهم هذه التقنيات
تتجلى في املؤثرات البصرية واملؤثرات السمعية ،حيث ّ
تعد أجهزة نقاء الصودرة وأجهزة تسجيل وعرض الفيديو وأجهزة
املونتاج ،باإلضافة إلى أجهزة مزج الصودرة واملؤثرات الرقمية والرسومات والتصميم أجهزة مهمة تساهم في نقل
الصودر بأحسن حال للمشاهد ،أما املؤثرات السمعية والتي يمكن اإلشادرة إليها في املايكروفونات والسماعات ومازجات
الفوات ،باإلضافة إلى أجهزة التسجيل الصوتي املغناطيس ي وأجهزة قياس الصوت وغيرها ،لها القددرة على الوفو أل
إلى مسامع املشاهدين والتأثير فيهم قددر اإلمكان (ابو درستم .)2016،أ
التقنيات الحديث املستخدم في إنتاج األخبار التةفزيوني :
ً
تتدخل التقنية الرقمية في جميع مراحل إنتاج البرامج التلفزيونية عموما وينطبق ذلك على البرامج
اإلخبادرية ،باعتبادرها أحد أشكال البرامج التلفزيونية ،ويبدأ استخدام التقنية من البث ومن هذه التقنية عملية
اإلدرسال وا ألستقبال .أ
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ا
الخبادر التلفزيونية بتطودرات هائلة في أساليب إنتاجها بفعل استخدام
أ
أول -البث التلفزيو ي املباشر لقد حظيت
التقنيات الحديثة وخافة بعد ظهودر القمادر الصناعية التي سملت بالبث املباشر الفضائي للتغطيات اإلخبادرية،
ويعتبر البث الحي من أهم التقنيات الحديثة التي ميزت النشاط اإلخبادريأ الراهن في التلفزيون باعتبادره يوظف
إمكانات فنية وهندسية هائلة ويتمتع بخصائص متميزة تتمثل في سهولة تركيبه ووفوله للمتلقي املشاهد أينما
كان موقعه والحرية في اختيادر القنوات التي يريدها من بين مئات القنوات التلفزيونية التي يتم بثها من عشرات
القمادر مما يزيد من عدن املشاهدين للقنوات التلفزيونية كنتيجة للبدائل املتنوعة التي يستطيع املشاهد أن
يختادر منها (اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية .)3 :2010 ،أ
ا
ثانيا -كاميرات التلفزيون الرقمية تعتبر هذه الكاميرات من أهم وسائل التصوير الرقمية الحديثة التي تسمح بنقل
الحداث والوقائع عبر الصوت والصودرة سواء بطريقة مباشرة ( )Liveمن ناخل ا ألستونيو أو خادرجه أو تسجلها
على الشرطة املغناطيسية .توفر كاميرات التلفزيون الرقمية إمكانية مشاهدة املانة املصودرة من قبل املراسل في
موقع الحدث مما يتيح له إعانة التصوير قبل عونته إلى مقر القناة ،كما أفبح اآلن باستخدام هذه الكاميرات
ً
الحديثة ممكنا بث الصودرة مباشرة إلى امللطة التلفزيونية مما يمكن للمنتج املنفذ أن يتابع الخبر خالل تصويره
في امليدان .ولقد كان لدخول النظام الرقمي الحديث في فناعة أجهزة الكاميرا وظهودر أجيال متطودرة من
الكاميرات الرقمية تتمتع بتقنيات متطودرة نودرا بادرزا في تنفيذ عمليات نقيقة في إنتاج فودر
الخبادر التلفزيونية
أ
وهو ما ساعد الجمهودر على متابعة الحداث مباشرة وبالتالي زيانة اعدان املشاهدين (معوض وبركات:2015 ،
 .)165أ
ا
الخبادر التلفزيونية كانت عملية تسجيلها
أ
ثالثا -شرائط التسجيل الرقمية قبل نخول التقنيات الحديثة في إنتاج
تتم بواسطة الف أالم املكلفة والتي كانت بلاجة إلى عدة عمليات فنية قبل أن تكون فالحة للبث ،لكن مع ظهودر
شرائط الفيديو الرقمية وتقنيات التسجيل والتخزين املتطودرة أفبلت تغطية الحداث تتم بسهولة وبشكل
ً
سريع بأقل تكلفة مما ا عكس إيجابا على التغطية اإلخبادرية وساهم في زيانة عدن املشاهدين .أ
ا
رابعا -املونتاج :كلمة مونتاج هي كلمة فر سية ويعانلها في اإلنجليزية ( ،)editingوتعني ترتيب لقطات ومشاهد
الفيلم املصودر وفق شروط معينة للتتابع وللزمن (سليمان .)96 :201 ،وللمونتاج فوائد وأهمية عديدة وهي
التصوير أن أمكن ،خلق تأثيرات وبيئات وأشكال على الواقع
أ
حذف الجزاء الزائدة من املشاهد ،تصحيح أخطاء
بغرض توفيل أوضح للرسالة التلفزيونية ،إضافة مؤثرات مختلفة مثل النتقالت والفالتر املختلفة ،ويالحظ أن
جميع هذه العمليات الفنية قد ساهمت في تجويد املنتج اإلخبادريأ وساهم في زيانة عدن املاهدين للبرامج
اإلخبادرية .أ
ا
ً
وجماليا ،أما الغراض التقنية فهي إضاءة املنظر أمام الكاميرا
أ
خامسا-اإلضاءة :تستخدم اإلضاءة لغراض تقنية
للحصول على أفضل فودرة ممكنة ،وتلقيق التوازن اللو ي الواقعي بددرجاته ويرتبط ذلك بكمية الضوء وشدته
ً
ً
وتنوعه وتوازنه ادرتباطا مباشرا من مصاندره املختلفة وأن طبيعة إضاءة املكان هي التي تيسر وضع كل من الكاميرا
الرقمية والغرض املران تصويره في املكان املناسب أو املكان املطلوب ،أما الغراض الفنية للضاءة فإنها تؤني
العديد من الوظائف ومنها تجسيم املكان والشياء على سطح الصودرة ،وتلديد كل عنصر من عنافر الصودرة
وحجمة وشدة وضوحه وشدة الضوء املسلط عليه .كما أن الضاءة تعطي إضافات جمالية للمشهد (حمد،
 .)156 -155 :2018أ
ا
سادسا -الصوت :كان تسجيل الصوت أو بثه يعتمد على نظام فوتي يبدأ باملايكروفون ثم أجهزة التلكم
ً
والتسجيل التي تعمل وفقا للتقنية التناظرية أو التماثلية مثل جهاز ( )Nagaraأو أي جهاز ذي شرائط تتزامن مع
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-

-

الكاميرا ،وعلى الرغم من جونة الصوت بواسطة تلك الجهزة إل أنها ل تخلو من التشويش ،خافة إذا تم نقل
ً
أكثر من مرة فهو يفقد كل مرة جزءا من جونته ووضوحه ،أما الوسائط الرقمية في نقل
الصوت وتسجيله أ
الصوت مثل الشريط الرقمي فهي توفر عدة مزايا من أهمها جونة الصوت ،وقلة الحجم وزيانة زمن التسجيل
ً
ً
وسهولة الحمل والتخزين ،أما السطوانات املدمجة ( )cdفيمكن أيضا استخدامها أيضا كوسيلة درقمية في
تسجيل الفوات وتتميز أيضا بنفس ميزات شريط ( Digital Audio Tape DATاشليخ .)70 -29 :2014 ،وقد أتاح
استخدام الحاسوب في املجال الصوتي إمكانات متعدنة في سهولة إنخال الفوات ومزجها ،فمن خالل
الحاسوب يمكن الحصول على أنواع مختلفة من املوسيقى واملؤثرات الصوتية من خالل الذاكرة الصلبة
بالحاسوب أو من خالل املدخالت الخرى والسطوانات ،كما أتاحت أجهزة الحاسوب نقة إنخال الصوت على
الصودرة الدوبالج .أ
ا
سابعا -التصميم (الجرافيك) هناك برامج بالحاسوب تعمل على تصميم الشكال والرسوم والخلفيات والشعادرات
في الفالم والبرامج التلفزيونية ،وتساعد هذه البرامج املصممين في تشكيل وتصميم الخلفيات والشعادرات
أكثر نقة وجونة من حيث املقاييس واللوان والحركة ،وهناك نوعان من برامج التصميم
التلفزيونية بصودرأة أ
بواسطة الحاسوب أحدهما تصميم ثنائي البعان ( )2Dوالنوع اآلخر للتصميم ثالثي البعان ( ،)3Dويتيح هذه
الخير إمكانات عالية في تصميم الرسومات والشكال بشكل واقعي يمكن درؤيتها من جهات مختلفة وكأنها
حقيقية ،ومن خالل هذه البرامج يمكن تلويل الرسوم إلى أشكال ثالثية البعان أوإضفاء اللون واإلضاءة والحركة
ً
أكثر جذبا وزيانة عدن املشاهدين (وليد .)206 :2016 ،أ
عليها مما يساهم في بعرض املانة الخبرية بشكل أ
ا
ثامنا -ا ألستونيو الفتراض ي يعرف ا ألستونيو الفتراض ي بأنه استونيو مجهز يتيح إمكانية مزج مجموعة من
الشخاص أو العنافر الحقيقية مع بيئات الكمبيوتر الفتراضية الثالثية البعان ،فبالرغم من أن هذا ا ألستونيو
ً
فغير سبيا إل أنه إمكانياته غير ملدونة وأهم ما فيه أنه ليس بلاجة إلى نيكودرات أو اكسسوادرات ،إذ أنه
يعتمد على خافية إحالل اللوان في التصوير مثل اللون الزدرق والففر ،والحمر ،والخضر ،ويعتمد ا ألستونيو
الفتراض ي على استخدام فودر مصممة بالكمبيوتر والتي هي عانة تكون مصممة لتتناسب مع الغرض املطلوب
في البرنامج أو املنتج ا أإلعالمي ،وتكون هذه الصودرة هي فودرة خلفية ثالثية البعان أو ثنائية البعان (ملب الدين
واخرون .)149 -148 :2011 ،أ
ا
تاسعا -الكروما هو إضافة فودرة أو جزء معين منها إلى فودرة أخرى لليلاء للمشاهد بأن الصودرتين عبادرة عن
ً
ً
فودرة واحدة ،وتتم هذه الخدعة بوضع ش يء أو شخص أمام خلفية تكون غالبا من اللون الزدرق ،وأحيانا من
ى ،وتلعب اإلضاءة الدقيقة واملتقنة إضافة إلى نقاء
اللون البيض أو الخضر ،ومن ثم مزجها مع فودرة أخر أ
ً
ً
الخبادر
أ
أكثر الحالت استعمال لعملية الكروما هي في شرات
الخلفية الزدرقاء نودرا في إنجاح خدعة الكروماكي .أو أ
وفي اإلعالنات التجادرية والبرامج الرياضية والترفيهية (الحاج .)150 :2020 ،أ
ا
عاشرا -الهولوجرام كلمة هولوجرام أفلها يونا ي مشتق من كلمة هولوس وتعني الرؤية الشاملة ،وكلمة جراما
أي املكتوب ،وعند جمع هاتين الكلمتين يتضح معنى التصوير الهولوجرامي وهو عبادرة عن تقنية تنفرن بخافية
ما تمنلها القددرة على إعانة إ شاء فودرة لألجسام بصودرة ثالثية البعان في الفضاء بالعتمان على الليزدر ،ومبدأ
التداخالت .ويقوم جهاز الهولوجرام بتخطيط الجسم املران تصويره ،ثم نقل املعلومات الالزمة حول هذا
ً
الجسم ،وذلك نظرا لعتمان هذه التقنية على درفد موجة الجسم ،ويتيح هذا الجهاز أمكانية تكرادر وإ شاء فددر
ً
املوجة مجدنا في حال إضاءة جهاز الهولوجرام ول يتم ذلك إل بعنافر درئيسية هي :الليزدر ،تداخل املوجات،
الحيد الضوئي ،شدة اإلشعاع الضوئي ،اإلضاءة املناسبة للتسجيل (سويدان .)23 -1 :2017 ،أ
العزة ،حجاب

() 8

استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وأثرها على زيادة متابعة
مشاهدة البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ المجلد السابع ــ العدد الرابع ــ ديسمبر  2021م

مفهوم البرامج اإلخباري :
تعد النشرة اإلخبادرية من أولى أشكال البرامج اإلخبادرية ويقصد بها املعلومات أو اآلدراء حولأ حدث مللي أ أو
عالمي والذي يرتبط مع مختلف املجالت الجتماعية منها والسياسية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية والتي
الخبادر في بملتواها بمعلومات تتضمن الدقة
أ
تهدف إلى أخبادر املشاهدين حول هذا الحدث ،أولبد من أن تتصف
والتوازن واملوضوعية وبصيغة واضحة وبسيطة .أ
وتتضمن البرامج اإلخبادرية أشكال عدة منها :أ
الخبادر املتنوعة التي تهم املشاهد وتقدم بفترة زمنية تتراوح بين ()15 -10
أ
 -1النشرات اإلخباري  :وهي مجموعة من
نقيقة أوأكثر ،وفي أوقات ملدنة في اليوم الواحد .وتعتبر النشرات اإلخبادرية إحدى فودر ا أإلعالم والتصال
أكثر في نقل الخبر .أ
باملشاهدين ،وتعتمد على الصودرأة الثابتة واملتلركة والصوت وذلك بهدف إعطاء مصداقية أ
 -2املقابالت اإلخباري  :والتي تتم من خالل مندوب صحفي يهدف البلث عن إجابات مختصرة حول حدث معين.
وتنقسم املقابلة إلى مقابلة إخبادرية ومقابلة شخصية ،وتعتمد على عدن من الساليب امللدنة .أ
 -3املقابالت الهاتفي  :وتتم هذه املقابلة عن طريق التصال مع املراسلين ،باإلضافة إلى إمكانية إجرائها مع
املس أؤوألين ناخل الدولة وخادرجها حول قضية ما .أ
الخبادر املوجزة واملختصرة ،ويأتي
أ
للنشرات اإلخبادرية ويتم من خاللها تقديم بعض
أ
 -4موجز األنباء :وهو مختصر
الخبادر نتيجة التباعد بين الفترات الزمنية بين النشرات اإلخبادرية ول يتجاوز مدتها ) 3نقائق).
أ
موجز
 -5األخبار العاجة  :أحداث غير متوقعة تستدعي من ا أإلعالمي التوجه إليها لتغطيتها ،وغالبا ما تكونأ املعلومات
الخبادر العاجلة مقتضبة.
أ
املتوافرة عن تلك
أكثر من مصددر ومن مواقع مختلفة لتغطية خبر او حدث معين بين
 -6الربط املباشر التةفزيوني :وهو دربط بين أ
مجموعة من املراسلين يتخلل هذا الربط اجراء لقاءات وحوادرات بطريقة حية ومباشرة أ
الخبادر املللية والدولية ،وتهدف إلى
أ
 -7التحةيل اإلخباري :وهي عبادرة عن مجموعة من التلليالت املنتظمة لبعض
لألخبادر املعروضة .أ
أ
تقديم أخبادر عميقة وموسعة
أثر على املشاهدين .أ
 -8التعةيق اإلذاعي :ويقصد بها التعبير عن الرأي من خالل اختيادر موضوع إخبادريأ مهم له أ
 -9التقرير اإلخباري :وهو كم كبير من املعلومات التي تلتاج إلى التلليل واملعالجة .وغالبا ما يتم في موقع الحدث
ويقوم به املراسلونأ في بث ونقل فودر وأفوات تلفزيونية حال حدوثها .أ
 -10الربورتاج اإلخباري :ويطلق عليه التلقق اإلخبادريأ ويتناول خبر بشكل سريع قد تم ذكره في إحدى النشرات،
أكثر مدعمة بآدراء .أ
ويهدف إلى تقديم معلومات أ
 -11البرنامج اإلخباري الخاص :وهو برنامج يتم إعدانه بشكل تسجيلي بمناسبة وطنية أ أو حدث سياس ي مهم أو
حدث معين ومدته تتراوح بين نصف ساعة وساعة أو أكثر .أ
الخبادر في التلفزيون
أ
 -12الجريدة أو امللجة اإلخباري  :وهي عبادرة عن عرض خبري يومي يتم إجرا أؤه من قبل فريق
الخبادر على مدى أسبوع .أ
أ
والشتراك مع متخصصين لتناول تلليل
 -13البرامج الجماهيري  :وهي برامج تهدف إلى خلق نوع من العالقة بين التلفزيون واملشاهدين من خالل تناول
آدرائهم وإشراكهم بالقضايا التي تتعلق بهم وتقدم استعراضا لهم مشاكلهم .أ
ً
ً
لقد ساعد التلفزيون من خالل استعماله للتقنيات الحديثة للنتاج اإلخبادريأ في أن يتيح كما هائال من
الخبادر لجماهير املشاهدين ويوفرها لهم وفق القوالب والنماط التي يرغبونها بشكل سهل وسريع وسمح بتخزينها
أ
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جوهرها هي موان سمعية بصرية
أ
الخبادر التلفزيونية في
أ
أواسترجاعها وإعانة بثها إضافة إلى إعانة ترتيبها بسرعة فائقة ،أو
تقدم عبر الشاشة في شكل مواجيز أو شرات أو برامج إخبادرية تزون املستقبل باملعلومات (مكاويأ .)22 :2012 ،أ

 -3الدراسات السابق :
-

-

-

-

الخبادر التلفزيونية
أ
دراس بو سعدة ( ،)2019سعت هذه الددراسة إلى إبراز نودر التقنيات الحديثة في إنتاج
ندراسة نظرية؛ وذلك من خالل تبيان الساليب التقنية املستخدمة في إنتاج الصودرة التلفزيونية الحاملة
ي ،مع التركيز على تلديد وشرح مختلف التقنيات التي يتم استعمالها
للمعلومة الخبرية في سياقها القيمي والبنيو أ
لترويج فودرة تلفزيونية تعمل على شر وترسيخ معلومة خبرية معينة لدى جمهودر املتلقين .وأظهرت نتائج
الخبادر التلفزيونية شهدت بتطودرات هائلة في أساليب إنتاجها بفعل استخدام التقنيات الحديثة
أ
الددراسة أن
املباشر الفضائي للتغطيات اإلخبادرية .كما أظهرت
أ
وخافة بعد ظهودر القمادر الصناعية التي سملت بالبث
الددراسة أن الدخول للنظام الرقمي الحديث في فنعة أجهزة الكاميرا وظهودر أجيال متطودرة من الكاميرات
الرقمية تتمتع بتقنيات متطودرة لعب نودر بادرز في تنفيذ عمليات نقيقة في إنتاج فودر
الخبادر التلفزيونية ،أوإن
أ
الخبادر
أ
استخدام املؤثرات الخافة املصاحبة للصودر من خالل أساليب تقنية نقيقة له نودر بادرز في إنتاج
التلفزيونية .أ
دراس الرمحي ( ،)2018هدفت هذه الددراسة التعرف على كيفية توظيف ا أإلعالم الرقمي في إنتاج البرامج
اإلخبادرية التلفزيون ا ألدرن ي .ولتلقيق هذا الهدف تم اختيادر املنج الوففي باستخدام أسلوب املسح امليدا ي
الخبادر في التلفزيون ا ألدرن ي ،وقد تم تطوير أناة جمع البيانات املتمثلة
أ
ملجتمع الددراسة املتمثل بالعاملين في إنتاج
باستبانة مالئمة لهذا الغرض لجمع البيانات من أفران عينة الددراسة التي تكونت من معظم أفران املجتمع
ً
شخصا ،وبعد تلليل الناة توفلت الددراسة إلى مجموعة من النتائج كان من
أ
املبلوث والبالغ عدنهم ()48
ً
ً
مرتفعا،
أ
الخبادر كان
أ
أبرزها بأن مستوى التطبيقات الرقمية املستخدمة حاليا في التلفزيون ا ألدرن ي في مجال إنتاج
كما وبينت الددراسة بأن اآلثادر وال عكاسات املتلققة جراء التطبيقات الرقمية كانت مرتفعة .أ
دراس الزعبي ( ،)2017هدفت هذه الددراسة التعرف على تأثير الصودرة على املشاهد في التلفزيون ا ألدرن ي من
خالل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ،أواستخدمت الددراسة املنج الوففي ،ولتلقيق أهداف الددراسة تم
استخدام ا ألستبانة كأناة لجمع البيانات من أفران عينة الددراسة التي تكونت  300عامل وعاملة .أظهرت
الددراسة :وجون مهادرات مرتفعة على أبعان العمل الفني والذي يتضمن هوية الحدث أو الخبر ونوعيته ،جمال
الكاندر أو الصودرة من خالل اإلضاءة ،نودر املونتاج ،لفت نظر املشاهدين إلى مواقع الحداث بالتقنيات الخرىأ،
كما وأظهرت الددراسة وجون فروق ذات نلل إحصائية بين فئة العمر  30فأقل مقادرنة بفئة العمر  50سنة
فأكثر ،حيث إن مستوى تلقيق جمال الكاندر أو الصودرة من خالل اإلضاءة لدى الفنين من أفران الفئة العمرية
 30فأقل مقادرنة في الفئة العمرية  50سنة فأكثر ،أما بقية الفئات العمرية فم تظهر أي فروقات نالة بينهما .أ
دراس جمال الدين بوعزة ( .)2015هدفت هذه الددراسة إلى معرفة نودر تكنولوجيا التصال الحديثة ومدى
ي ندراسة وففية تلليلية بملطة ودرقلة الجهوية ،حيث سعت الددراسة إلى
فاعليتها في مؤسسة التلفزيون الجزائر أ
اإلجابة عن عدة تساؤلت تمثلت في مدى تأثير تكنولوجيا التصال على فاعلية أناء التلفزيون الجزائري بملطة
ً
ودرقلة ،باإلضافة إلى بيان وسائل ا أإلعالم والتصال الكثر استخداما في املؤسسة .وخلصت الددراسة إلى عدن من
أثر لتكنولوجيا التصال الحديثة على فاعلية أناء العاملين واملؤسسة ذاتها ،حيث
النتائج كان من أهمها وجون أ
غيرت التجهيزات واملعدات بنسبة  %80بتطوير أناء املؤسسةـ في حين أظهرت نتائجها أيضا أن العاملين في
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مؤسسة التلفزيون الجزائري في ودرقلة يعتمدون على الحاسب اآللي في أعمالهم بنسبة  ،%100باإلضافة إلى أن
التقنيات الحديثة املستخدمة في املؤسسة كان لها أثر إيجابي على تلسين أناء العاملين سيما أن  %76منهم
تلقوا نودرات تددريبية خافة في هذا املجال .أ
 دراس عبده ( .)2015هدفت الددراسة إلى التعرف على نودر تكنولوجيا التصال الحديثة ومدى استخدامها فيتطوير إنتاج البرامج اإلخبادرية للرانيو ،والوقوف على استخدام التقنية الرقمية الحديثة في استونيوهات اإلذاعة
السونانية في الفترة من  ،2014 -2011استخدمت الباحثة املنججين التادريخي والوففي .توفلت الباحثة إلى أن
التقنية تؤني نودرا أساسيا ومهما في تطوير العمل اإلخبادريأ في اإلذاعة السونانية ومنها تقنيات الصوت ،وتوفلت
أيضا إلى أن القائمين على إنتاج وتلليل النشرات اإلخبادرية يلتاجونأ إلى مهادرات للتعامل مع التقنيات الرقمية
والى مهادرات اإلذاعي املنتج وامللردر في استخدام متعدنة الوسائط ،كما أثبتت الددراسة أن هناك عالقة طرنية
بين التطودر التكنولوجي والعمل اإلذاعي كلما زان التقدم التكنولوجي زان حجم التقدم في الناء اإلذاعي ،وأكدت
الددراسة على ضعف الهتمام بعمليات التددريب الخادرجي للعاملين وقصر املدى الزمني للدودرات مما يقلل من
فرص ا ألستفانة من الجوانب العملية وبتالي عدم تلقيق الهداف املرجوة من التددريب ،وكما أثبتت الددراسة أن
توفر الجهزة واآلليات واملعدات حتى
إنتاج البرامج اإلخبادرية بلاجة إلى تلسين وتددريب وتأهيل العاملين وعدم أ
ي.
تكتمل فاعلية اإلنتاج اإلخبادر أ
 هدفت دراس  ،(Ellis, K.. 2014) .إلى بيان نودر التقنيات الحديثة املتاحة في التلفزيونات الرقمية على تسهيلاستفانة الشخاص ذوي اإلعاقات املتنوعة في استراليا؛ بليث شملت عدن متنوع من اإلعاقات كالسمعية
والبصرية .ولتلقيق هدف الددراسة تم إجراء ندراسة استقصائية في استراليا تمت على عدة مراحل حيث بدأ
الباحث بإجراء مسحا شامال ملنطقة الددراسة لتلديد الشخاص املستهدفين ثم إجراء تلليل ملدى إمكانية
ا ألستفانة من بعض املواقع اللكترونية للوفولأ إلى التلفزيونات الرقمية ،ومن ثم إجراء زيادرات ميدانية وإجراء
مقابالت مع ذوي اإلعاقات في مقر إقامتهم .بناء على نتائج تلليل البيانات توفلت الددراسة إلى أن التقنيات
املتاحة في التلفزيون الرقمي توفر تلسين للصودرة والصوت وكذلك مرونة لختيادر الشكل الذي تعرض به
املعلومات إلى املشاهد مما يساعده على تعويض أثادر انخفاض القيمة ،فمثال يقدم وفف الصوت لضعاف
البصر وسيلة مسموعة بشكل يقلص من أثادر انخفاض الرؤية لدى املشاهدين ،وكذلك تقدم التسميات
التوضيلية لألشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع وففا بصريا مللتوى مسموع ،من جهة أخرى بينت
النتائج أن توفر إمكانية استخدام التلفزيون عبر تقنيات النترنت تمكن ذوي اإلعاقة من ا ألستفانة من هذه
التقنيات في تعويض النقص الذي يعانون منه.
 نراس ) .)Michael D. McNiven, Dean Krugman, Spencer F. Tinkham (2012هدفت هذه الددراسةللتعرف على آدراء متابعي التلفزيون حول ميولهم ملشاهدة البرامج واإلعالنات من خالل أجهزة التلفزيون ذات
الشاشة الكبيرة التي احتلت مكانة بادرزة في السوقأ وتمتلك مواففات تقنية متقدمة ولتلقيق أهداف الددراسة
تم التركيز على مجموعات ملدنة من بلغت ( )36مستجيبا أوكذلك إجراء ندراسة استقصائية عبر النترنت
ملجموعة بلغ عدنها ( )1328مستجيبا للتلقق في مشاهدة التلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة من حيث فلتها
باملواقف تجاه اإلعالن وطريقة عرض اإلعالنات والبرامج .وقد بينت النتائج أن هناك تأثيرا إيجابيا للشاشات
الكبيرة على كيفية استهالك البرامج اإلعالنية والتلفزيونية .كما بينت أن مشاهدي التلفزيون بشاشة كبيرة أقل
تشككا في اإلعالنات من املشاهدين للشاشة الصغيرة .وأنهم أكثر إيجابية تجاه اإلعالن؛ باإلضافة إلى أنهم يول أون
مزيدا من الهتمام لكل من اإلعالنات التجادرية والبرامج ،وقد تبين أن استيعاب املشاهدين للبرامج التلفزيونية
العزة ،حجاب

()11

استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وأثرها على زيادة متابعة
مشاهدة البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ المجلد السابع ــ العدد الرابع ــ ديسمبر  2021م

الكبيرة ،وهي ظاهرة تتوسط تأثير حجم الشاشة على الهتمام والتقييم والشك تجاه اإلعالنات
أ
من خالل الشاشة
التلفزيونية.
التعقيب على الدراسات السابق :
يتبين من الددراسات السابقة آنفة الذكر أنه من املمكن ا ألستفانة من النتائج العملية لهذه الددراسات والتي
أجمعت بضرودرة اعتمان التقنيات التلفزيونية الحديثة والتددريب الالزم للكواندر البشرية العاملة في القنوات ،مع وجون
فروق تعون إلى السلوب الذي تتبناه البرامج اإلخبادرية لزيانة متابعة مشاهدي البرامج اإلخبادرية في التلفزيون .كما
يمكن ا ألستفانة من الددراسات السابقة بالرجوع إلى ما توفلت إليه الددراسات السابقة من أثر استخدام التقنيات
التلفزيونية الحديثة في تطودر البرامج اإلخبادرية وزيانة مشاهديها ،والبدء من حيث انتهى هؤلء الباحثو أن ،وكذلك من
املمكن ا ألستفانة من النتائج العملية لددراساتهم باملقادرنة مع النتائج التي يلصل عليها الباحث في هذه الددراسة ،ودرؤية
ً
أن كان هناك فروقا تعون إلى السلوب الذي تتبناه البرامج اإلخبادرية لزيانة متابعة مشاهدي البرامج اإلخبادرية في
التلفزيون ا ألدرن ي .أ

 -4منهجي الدراس وإجراءاتها.
منهجي الدراس :
اعتمدت الددراسة على املنج الوففي املسحي والذي يلاول تلليل وتفسير ظاهرة موضوع البلث ويفسرها
على أمل تعميم نتائجه ،ونتكلم عن تأثير التقنيات التلفزيونية الحديثة في زيانة عدن املشاهدين .أ
ملجتمع الدراس وعينتها:
الخبادر في التلفزيون ا ألدرن ي واملتمثلين في (درئيس تلرير،
أ
تكون مجتمع الددراسة من العاملين والفنيين في نائرة
أثرها على
ي الختصاص واملعرفة بدودر استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة أو أ
ملردرأ ،مخرج ،فني) كونهم من ذو أ
زيانة متابعة مشاهدة البرامج اإلخبادرية ،وبينت سجالت نائرة املوادرن البشرية في التلفزيون ا ألدرن ي للعام  ،2020أن
ً
موظفا ،وحيث أن عدن
أ
مجموع عدن العاملين والفنيين في قسم البرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي يبلغ ()148
ً
سبيا ،تم استخدام عينة املسح الشامل لجميع العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية في
أ
أفران املجتمع قليل
التلفزيون ا ألدرن ي واملتواجدين في وقت إجراء الددراسة حيث بلغ عدن ا ألفران الذين تمت مقابلتهم ( )110شخص .أ
أداة الدراس :
بغرض الوفولأ إلى أهداف الددراسة واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام ا ألستبانة كوسيلة لجمع املعلومات
جزأين :الجزء الول :يتضمن معلومات عامة
من أفران عينة الددراسة .تكون مقياس التقنيات التلفزيونية الحديثة من أ
عن أفران عينة الددراسة ،في ضوء متغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي ،طبيعة العمل في البرامج اإلخبادرية) .أما
الجزء الثا ي فتكون من ( )25عبادرة ،موزعة على خمسة ملاودر :ملودر النشرات والبرامج اإلخبادرية ،وتتكون من ()7
عبادرات ،ملودر التقنيات التلفزيونية الحديثة ،وتتكون من ( )5عبادرات ،وملودر املؤثرات الصوتية وتتكون من ()6
عبادرات ،وملودر املؤثرات السمعية ،وتتكون من ( )3عبادرات ،وملودر جونة البرامج ،وتتكون من ( )4عبادرات .أ
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صدق األداة وثباتها:
ّ
تم اخضاع املقياس إلى مؤشرات الصدق والثبات للمقياس ،حيث تم عرضه على  8ملكمين من اصحاب
الخبرة بهدف تلكيمه من حيث مناسبته ملوضوع الددراسة ،ومدى نقة الصياغة اللغوية للعبادرات ووضوحها ،ومدى
ّ
امللكمين حول املقياس ،ثم أجريت التعديالت ً
بناء على
مالءمتها للهدف الذي تقيسه .وقد تم الخذ بمالحظات
ّ
املالحظات التي قدمها امللكمونأ .أولحساب فدق البناء تم تطبيق املقياس على عينة مكونة من ( )30من العاملين
والفنيين في التلفزيون ا ألدرن ي من خادرج أفران عينة الددراسة ،حيث تم حساب قيم معامالت الدرتباط بيرسون بين
العبادرة ،والبعد الذي تنتمي له ،والددرجة الكلية للمقياس .أوتم التلقق من ثبات املقياس بلساب قيم معامالت
التساق الداخلي باستخدام معانلة (كرونباخ ألفا) ،وبلغت قيمة التساق الداخلي للمقياس ككل ( )0.72وهي ما
وبالنظر إلى هذه القيمة ،فإنها تعد مقبولة ألستخدام املقياس لغراض الددراسة .أ
أ
سبته %72
الوزن النسبي لإلجابات:
وقد تم تددريج مستوى اإلجابة على كل عبادرة من العبادرات وفق مقياس ليكرت الخماس ي ،وحدنت بخمس
مستويات ،وهي :موافق بشدة ( 5ندرجات) ،موافق ( 4ندرجات) ،ملايد ( 3ندرجات) ،غير موافق ( 2ندرجتان) ،غير موافق
ندرجةً .
وبناء على ذلك ،فقد تراوحت الددرجة على كل عبادرة من عبادرات املقياس بين واحد وخمس ندرجات،
بشدة ( )1أ
وبما أن املقياس يتكون من ( )25عبادرة ،فإن الددرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ( )25ندرجة ،وهي أن ى ندرجة،
و( )125ندرجة ،وهي أعلى ندرجة يمكن أن يلصل عليها املستجيب .وقد تم تصنيف املتوسطات الحسابية وفق املعيادر
التالي 2.33( :فما نون منخفض) ،ومن ( 2.34أ–  3.66متوسط) ،ومن ( 3.67أ–  5مرتفع) ،وذلك لتلديد مستوى
استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة في البرامج اإلخبادرية لدى أفران عينة الددراسة.
املعالج اإلحصائي :
تم جمع البيانات وتلليلها عن طريق معالجتها بواسطة الحاسوب ،وتم استخدام معامل ك أروأنباخ ألفا
لحساب الصدق والثبات والتساق الداخلي لناة الددراسة ،وكما تم استخدام بيرسون لحساب معامالت الدرتباط بين
عبادرات ملاودر الددراسة ،وتم استخدام الرزمة اإلحصائية ( )SPSSلقياس النسب كـ (الوسط ،والوسيط ،والنلراف
املعيادري) ،واختبادر  T- Testلختبادر فرضيات الددراسة .أ

 -5نتائج الدراس ومناقشتها.
البرامج والنشرات اإلخبادرية في التلفزيون
 إجاب السؤال األول" :ما التقنيات التلفزيونية الحديثة املستخدمة في أ
ا ألدرن ي من وجهة نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية " ؟
جدول ( )1املتوسطات الحسابي والنحرافات املعياري ملستوى التقنيات التةفزيوني الحديث املستخدم
في التةفزيون األردني
الرتب

املحاور

املتوسط الحسابي*

النحراف املعياري

املستوى العام

1
2
3

النشرات والبرامج اإلخبادرية
التقنيات التلفزيونية الحديثة
املؤثرات البصرية

4.86
4.70
4.77

.417
.524
.476

مرتفع أ
مرتفع
مرتفع
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الرتب

املحاور

املتوسط الحسابي*

النحراف املعياري

املستوى العام

مرتفع
.561
4.80
املؤثرات السمعية أ
4
مرتفع
.561
4.80
جونة البرامج
4أ
مرتفع أ
.479
 4 .45أ
التقنيات التلفزيونية الحديثة ككل
أ
أظهرت النتائج أن مستوى استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة في التلفزيون ا ألدرن ي جاء بددرجة مرتفعة
على الناة ككل ،وعلى جميع امللاودرأ ،وجاء ملودر النشرات والبرامج اإلخبادرية في املرتبة الولى ،في حين جاء ملودر
استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة في املرتبة الخيرة .أ
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة التنافس الهائل بين القنوات الفضائية العامة في تطوير وتلديث
التقنيات التلفزيونية لديها ،بليث تقدم مختلف وسائل ا أإلعالم أفكادر متنوعة وتطلعات جديدة ومتطودرة ،لتنافس
غيرها من القنوات الفضائية ،في أوجون الكم الهائل منها ،والتي تستخدم العديد من الساليب والتقنيات التكنولوجية
ً
الحديثة ،بليث أفبح ا أإلعالم يعتمد على هذه التقنيات الحديثة ،ول يزال التطودر مفتوحا ومستمر ،بليث ليس
ً
هناك مدى ملدن يصل إليه ا أإلعالم ،وذلك بسبب تطودر أشكال وأساليب التنافس في مجال ا أإلعالم بدءا من التلكم
ً
ً
ووفول إلى إعدان الخبر وتلريره وبثه ،وبفضل السرعة
أ
في فناعة الوسائل ا أإلعالمية ومرودرا بأشكال وطرق التقديم،
الخبادر واملعلومات و شرها على نطاق
أ
الرهيبة والفائقة التي تتميز بها التقنيات التلفزيونية الحديثة في الوفولأ إلى
واسع ،وتميزها بقددرات هائلة باستخدام تلك التقنيات .أ
ً
نانا إلى طبيعة التلفزيون ا ألدرن ي ،وما يمتلكه من إمكانيات
ومن ناحية أخرى يمكن تفسير هذه النتيجة است أ
ملدونة ،تجعله غير قاندر على التنافس مع القنوات الفضائية الخرى في تلسين وتطوير نائم ومستمر ألستخدام
التقنيات الحديثة ،فمن املعلوم أن هذه التقنيات الحديثة مكلفة على الصعيدين املاني ،وا ألستخدام البشري .أ
كما أن زيانة املعلومات والتكنولوجيا الحديثة لهما نودر فعال في تلسين مستوى العمل التلفزيو ي بشكل
ً
أثر على مدى زيانة مشاهدة متابعين تلك البرامج ،ونظرا ملدى أهمية التلفزيون كوسيلة
عام ،فهي مكونات تؤثر وتت أ
إعالمية وخافة في املجتمعات التي تشهد مؤثرات واحتياجات عديدة تميزها بخصائصها ،كل ذلك يجعل من هذه
الوسيلة في مقدمة أنوات التغيير والتنمية ،وا ألدرنن من هذه املجتمعات التي تواجه تلديات وعقبات ذات أوجه
ً
متفرقة سواء كانت اقتصانية ،سياسية ،اجتماعية ،أم ثقافية ،كان ذلك عائقا بين اقتناءها أواستغاللها للتقنيات
التلفزيونية الحديثة وتطويرها والدخولأ إلى عالم املنافسة بينها وبين القنوات الفضائية الخرى .أ
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى إندراك القائمين بالتصال في التلفزيون ا ألدرن ي إلى تأثير التقنيات التلفزيونية
أثر ملحوظ في زيانة أعدان املشاهدين للنشرات والبرامج اإلخبادرية وتوفل الرسالة
الحديثة ،حيث أن لهذه التقنيات أ
ا أإلعالمية اإلخبادرية للمشاهدين ،التي كانت ضمن أهداف وتساؤلت الددراسة .وتتفق هذه النتائج مع نتائج ندراسة بو
ً
سعدة ( )2019وندراسة الرمحي ( )2017وندراسة عبدة ( )2015من أن للتقنيات الحديثة نودر بادرزا في إنتاج البرامج
اإلخبادرية وفي زيانة عدن املشاهدين لهذه البرامج اإلخبادرية .أ
أثر في زيانة عدن
 إجاب السؤال الثاني" :هل ألستخدام التقنيات الحديثة واملتمثلة في املؤثرات السمعية أ
املشاهدين للبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهه نظر العاملين في البرامج اإلخبادرية؟"
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جدول ( )2املتوسطات الحسابي والنحرافات املعياري ملمارس التقنيات التةفزيوني الحديث
السمعي في التةفزيون األردني من وجه نظر العامةين والفنيين في البرامج اإلخباري مرتب
املتوسط النحراف
العبارات
م
الحسابي املعياري
 0.57أ
 4.83أ
أثر في جذب انتباه املشاهدين أ
املؤثرات السمعية له أ
 20أ
يتضمن التلفزيون ا ألدرن ي املؤثرات الصوتية املتطودرة في النشرات
 0.60أ مرتفعة أ  2أ
 4.79أ
 21أ
والبرامج اإلخبادرية أ
يستخدم التلفزيون ا ألدرن ي مؤثرات سمعية خافة حديثة
 0.53أ مرتفعة أ  3أ
 4.78أ
 19أ
ومتطودرة في بثها للبرامج اإلخبادرية بشكل ملحوظ أ
أ
 0.54أ مرتفعة أ
 4.80أ
امللودر ككل أ
أ
يبين الجدول ( )2املتوسطات الحسابية والنلرافات املعيادرية والرتبة لكل عبادرة من عبادرات ملودر املؤثرات
السمعية ،وامللاودر ككل ،ويالحظ أن املتوسطات الحسابية تتراوح بين ( )4.83 –4.78بددرجة ممادرسة مرتفعة لجميع
العبادرات ،أما امللودر ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( )4.80وانلراف معيادري ( )0.54وبددرجة ممادرسة مرتفعة .أ
أظهرت النتائج أن مستوى استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة واملتمثلة في املؤثرات السمعية جاء
أثر في جذب انتباه املشاهدين" في املرتبة الولى،
بددرجة مرتفعة على امللودرأ ككل ،وجاءت عبادرة "املؤثرات السمعية لها أ
في حين جاءت عبادرة "يستخدم التلفزيون ا ألدرن ي مؤثرات سمعية خافة وحديثة ومتطودرة في بثها للبرامج اإلخبادرية
بشكل ملحوظ" في املرتبة الخيرة .أ
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء قلة اإلمكانيات املتوفرة لتلسين وتطوير التقنيات السمعية الحديثة،
ً
ً
حيث أن املؤثرات الصوتية تلعب نودرا أساسيا في التأكيد على واقعية الخبر ،وفى إتمام فهم املشاهد للصودرة التي
يراها على الشاشة .أ
ويعتبر الصوت إحدى وسائل التصال الهامة بين البشر ،ويعتمد عليها اإل سان في التخاطب وامللانثة
وإبداء الرأي والتعبير عن الحاسيس النفسية ،كما أن لجهاز السمع عند اإل سان قددرة على خلق فودرة ذهنية لذلك
تعتمد على استخدام تقنيات تلفزيونية حديثة ،ونقصد هنا املؤثرات السمعية سواء أكانت تستخدم لوضوح البث
الصوتي وعدم التشويش ،وبتالي فهي عنصر مهم جدا لشعودر املشاهد بالراحة أو شعودره بعدم الراحة بسبب بعض
الوتادر أو املؤثرات الصوتية املنبعثة من القناة التلفزيونية .وتعد املؤثرات الصوتية عنصر هام وضرودري في إعطاء
تشويق أكثر ،وبعد نللي درمزي لنوع الصودرة وملضمونها ،وبالتالي تساهم في إنتاج املعلومة ،كما أن املؤثرات الصوتية
مهمة في عملية التفاعل والتأثير وحدوث ا ألستجابة املطلوبة من قبل املشاهد والتي تعتبر جوهر وهدف الرسالة
ا أإلعالمية .ونلخص بأن املؤثرات السمعية تستخدم مع بعضها البعض ،حيث تساعد تلك املؤثرات على إثادرة
أثر بالعديد من إشكال البرامج اإلخبادرية .أ
العواطف والتأثير على املشاهدين ،أما بزيانة أو قلة متابعيها ،وهي تستخدم وت أ
واتفقت هذه النتيجة مع ندراسة عبده ( )2015التي أشادرت إلى وجون عالقة بين نودر تكنولوجيا الحديثة
أوتطوير البرامج اإلخبادرية ومنها استخدام التقنيات البصرية ،وان كلما زان التقدم التكنولوجي زان حجم التقدم في
الناء ا أإلعالمي ،واتفقت مع ندراسة ) )Ellies, 2014التي أشادرت إلى وجون عالقة بين نودر التقنيات الحديثة املتاحة في
التلفزيونات الرقمية على تسهيل استفانة الشخاص ذويأ اإلعاقات املتنوعة بليث شملت عدن متنوع من اإلعاقات
كالسمعية والبصرية ،وتوفلت إلى وجون عالقة بين تكنولوجيا الحديثة الرقمية وبين تلسين الصوت والصودرة .أ
واملتمثة باملثيرات
ا
ا
ترتيبا تنازليا
درج
الترتيب
املمارس
مرتفعة أ  1أ
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أثر في زيانة عدن
 إجاب السؤال الثالث" :هل ألستخدام التقنيات الحديثة واملتمثلة في املؤثرات البصرية أ
املشاهدين للبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهه نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبادرية؟"
جدول ( )3املتوسطات الحسابي والنحرافات املعياري ملمارس التقنيات التةفزيوني الحديث واملتمثة باملثيرات
ا
ا
البصري في التةفزيون األردني من وجه نظر العامةين والفنيين في البرامج اإلخباري مرتب ترتيبا تنازليا
املتوسط النحراف درج
الترتيب
العبارات
م
الحسابي املعياري املمارس
 0.50أ مرتفعة أ  1أ
 16أ يستخدم التلفزيون ا ألدرن ي التقنيات الحديثة في وضوح الصودرة أ  4.80أ
يقوم التلفزيون ا ألدرن ي باقتطاع أجزاء من الصودرة للتركيز على
 0.54أ مرتفعة أ  2أ
 4.78أ
 18أ
جوانب معينة أ
 0.51أ مرتفعة أ  3أ
 4.78أ
 17أ يستخدم التلفزيون ا ألدرن ي برامج املونتاج واملؤثرات الحديثة أ
يعرض التلفزيون ا ألدرن ي درسومات بيانية درقمية حديثة في
 0.50أ مرتفعة أ  4أ
 4.76أ
 15أ
النشرات والبرامج اإلخبادرية أ
يستخدم التلفزيون ا ألدرن ي تقنيات املؤثرات البصرية والجرافيك
 0.56أ مرتفعة أ  5أ
 4.75أ
 13أ
الحديثة لعرض الرسومات التوضيلية أ
يستعين التلفزيون ا ألدرن ي بالنفوجرافيك الحديثة في النشرات
 0.60أ مرتفعة أ  6أ
 4.72أ
 14أ
والبرامج اإلخبادرية أ
أ
 0.47أ مرتفعة أ
 4.76أ
امللودر ككل أ
أ
يبين الجدول ( )3املتوسطات الحسابية والنلرافات املعيادرية والرتبة لكل عبادرة من عبادرات امللودرأ ،وامللودر
ككل ،ويالحظ أن املتوسطات الحسابية تتراوح بين ( )4.80 –4.72بددرجة ممادرسة مرتفعة لجميع العبادرات ،أما امللودر
ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( )4.76وانلراف معيادري ( )0.47وبددرجة ممادرسة مرتفعة .أ
أظهرت النتائج أن مستوى استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة واملتمثلة في املؤثرات البصرية جاء بددرجة
مرتفعة على امللودرأ ككل ،وجاءت عبادرة "تساهم املؤثرات البصرية في التلفزيون في وضوح الصودرة" في املرتبة الولى ،في
حين جاءت عبادرة "يستعين التلفزي أون ا ألدرن ي بالنفوجرافيك في النشرات والبرامج اإلخبادرية" في املرتبة الخيرة .أ
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن من أهم الوسائل التي تقدم بها املعلومات والفكادر عبر شاشة التلفاز
ما يعرف بالتقرير التلفزيو ي ،أومن أهم عنافر التقرير التلفزيو ي املؤثرات البصرية التي تشد انتباه املشاهدين أوتقدم
لهم املعلومات املختلفة ،بطرق مبتكرة وجذابة مستخدمة فيها الصودر واملقاطع املصودرة من أدرض الواقع ،مما يعكس
ً
ً
فودرة واقعية عن الخبر ونليال حقيقيا على واقعيته .أ
كما وان شاشة التلفزيون تعتمد على حاسة البصر بالددرجة الولى ،فهي أسرع الحواس في تسجيل الصودرة
الذهنية في عقل اإل سان ،وهي بذلك تتقدم على جميع الحواس الخرى لل سان في اكتساب املعلومات ،كما ولها
أيضا قوه هائلة على جذب النتباه واإلبهادر وشدة التأثير على املشاهد .لذلك يكتسب املشاهد دراحة عند اختيادر القناة
لنفوجرافيك ،وهي التقنية الجديدة في عالم التقنيات الحديثة املستخدمة للتلفزيونأ ،وتقوم
أ
التي تستخدم تقنية ا
بعرض املعلومات أوالخبادر بأسلوب جديد يساعد على توفيل الفكادر املعقدة بطريقة واضحة وجميلة .أ
ً
أكثر تراكما من الناحية املعلوماتية وهناك املزيد من البيانات أوالرسوم
ومن ناحية أخرىأ ،العالم بدأ أ
البيانية ،فان التصاميم ا ألنفوجرافيكية لها نودر مهم أوفعال في تبسيط هذه املعلومات والسهولة في قراءة هذه
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أكثر سالسة في قراءتها
الكميات الهائلة من البيانات املعلوماتية ،والتي يسهل قراءتها وتمكينها لجعل هذه البيانات أ
ومعرفتها واملقددرة على تلليل هذه البيانات بأسلوب جميل أوجذاب وملفت للنظر .أ
ويمتلك املشاهد بشكل عام ،القددرة العالية للتمييز بين القنوات الفضائية التي تستخدم التقنيات الحديثة،
وبين القنوات التي تستخدم الحد الن ى من تلك التقنيات ،فأفبح ينجذب لقنوات معينة ويعرض عن قنوات أخرىأ،
لذا أفبح من الضرودرة التركيز وا ألستغالل التام للتقنيات التلفزيو ي الحديثة .أ
اتفقت نتيجة الددراسة مع ندراسة عبده ( )2015التي أشادرت إلى وجون عالقة بين نودر تكنولوجيا الحديثة
أوتطوير البرامج اإلخبادرية ومنها استخدام التقنيات البصرية ،وان كلما زان التقدم التكنولوجي زان حجم التقدم في
ا ألناء ا أإلعالمي ،واتفقت مع ندراسة ) )Ellies, 2014التي أشادرت إلى وجون عالقة بين نودر التقنيات الحديثة املتاحة في
التلفزيونات الرقمية على تسهيل استفانة الشخاص ذوي اإلعاقات املتنوعة بليث شملت عدن متنوع من اإلعاقات
كالسمعية والبصرية ،وتوفلت إلى وجون عالقة بين تكن أولوجيا الحديثة الرقمية وبين تلسين الصوت والصودرة ،ومع
الخبادر
أ
ندراسة بو سعدة ( )2019من أن استخدام املؤثرات الخافة املصاحبة للصودرة له نودر بادرز في إنتاج
التلفزيونية وزيانة عدن املشاهدين.
 إجاب السؤال الرابع" :كيف تساهم التقنيات التلفزيونية املستخدمة في البرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي في
زيانة جونة النشرات والبرامج اإلخبادرية املقدمة كما يراها العاملون والفنيون في البرامج اإلخبادرية؟" أ
جدول (( )4معامل الرتباط  /بيرسون) واملتوسطات الحسابي والنحرافات املعياري لةمحور الخامس "جودة
البرامج" مع باقي جميع املحاور الرئيسي ككل
النشرات التقنيات
املؤثرات املؤثرات املحاور
جودة
والبرامج التةفزيوني
املحاور الرئيسي
ككل
البصري السمعي
البرامج
الحديث
اإلخباري
 **0.735أ  **0.742أ  **0.741أ  **0.853أ  **0.884أ
1أ
معامل الدرتباط أ
 4.76أ  4.80أ  4.78أ
 4.70أ
 4.86أ
 4.79أ
املتوسط الحسابي أ
جونة البرامج أ
 0.44أ
 054أ
 0.47أ
 0.52أ
 0.41أ
 0.56أ
النلراف املعيادريأ أ
 0.00أ  0.00أ  0.00أ
 0.00أ
 0.00أ
 0.00أ
مستوى الدللة أ
بينت الددراسة انه يوجد عالقة ادرتباط بين امللودر الخامس جونة البرامج وامللودر الول النشرات والبرامج
اإلخبادرية وقيمة معامل الدرتباط ( )0.735وهي عالقة إيجابية وقوية ،والوسط الحسابي ( ،)4.86وانلراف معيادري
( )0.41وعند مستوى نللة ( )0.00وهي نالة إحصائيا .أ
لقد أظهرت النتائج أن مساهمة التقنيات التلفزيونية الحديثة واملستخدمة في البرامج والنشرات اإلخبادرية في
التلفزيون ا ألدرن ي قد ساهمت في زيانة جونة النشرات والبرامج اإلخبادرية أوبددرجة مرتفعة على امللودرأ ككل ،وجاءت
عبادرة "تلقق املؤثرات البصرية هدفها في جذب انتباه املشاهدين للقنوات الفضائية" في املرتبة الولى ،في حين جاءت
عبادرة "يسهم الوسائط املتعدنة في التلفزيون ا ألدرن ي على زيانة جونة النشرات والبرامج اإلخبادرية " في املرتبة الخيرة .أ
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء التنافس ا أإلعالمي الذي يعتمد على الصودرة والخبر ،فتنبع أهمية
التقنيات التلفزيونية الحديثة في تطوير إنتاج وجونة البرامج اإلخبادرية والدودر الساس ي التي تؤنيها في عملية تطوير
ً
ً
ً
الخبادر ،وتأتي أهميتها في تشكيل وفياغة الرأي العام املللي والعالمي ،حتى أفبلت طرفا مشادركا وفاعال في العملية
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ً
ً
ً
التصالية ،بليث تمثل جونة اإلنتاج ملودرا درئيسيا تدودر حوله كافة ال شطة اإلخبادرية ،وبتالي فهي تعتبر أمرا ضرودريا
ً
ومهما في نعم التقنيات التلفزيونية الحديثة .أ
ومن املعلوم أيضا أن التقنيات التلفزيونية الحديثة قد أنت إلى تغيرات ملموسة ليس من جانب الشكل
البرامجي فلسب ،بل ولدت معها أساليب فنية جديدة في كيفية كتابة وإعدان البرامج التلفزيونية العامة واملخصصة،
ُ
الخبادر التلفزيونية والتقنيات الحديثة التي أنخلت في هذا املجال وحسنت من العمل
أ
وبالخص إعدان وجونة
ً
ً
اإلخبادريأ شكال ومضموما .أ
كما أن تشخيص جونة تقنيات التلفزيون ا ألدرن ي في الوقت الراهن يلتاج إلى فلص البيئة الداخلية من
خالل تلليل نقاط الضعف والقوة ،والتي تتضمن بيان فرص استغالل التقنيات التلفزيونية الحديثة والتي يمكن
ً
ً
ً
استغاللها بأقص ى ندرجة ممكنه ،فضال عن التلديات التي تشكل عائقا خادرجيا على النظام ا أإلعالمي والتعامل معها
وتجاوزها ،والتي من شأنها أن تساهم في تنمية جونة البرامج اإلخبادرية وزيانة متابعيها من املشاهدين .أ
واتفقت نتيجة الددراسة الحالية مع ندراسة بوعزة ( )2015التي أشادرت إلى وجون عالقة بين معرفة نودر
أثر
ي ،وخلصت أن هناك عالقة بين أ
تكنولوجيا التصال الحديثة ومدى فاعليتها في مؤسسة التلفزيون الجزائر أ
لتكنولوجيا التصال الحديثة على فاعلية أناء العاملين واملؤسسة ذاتها ،واتفقت نتيجة الددراسة الحالية مع ندراسة
) )Michael.D ,Dean. K, Spencer F. 2012التي أشادرت إلى وجون عالقة بين ميولأ املشاهدين ملشاهدة البرامج
واإلعالنات من خالل أجهزة التلفزيون ذات تقنية ( ،)HDوخلصت إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا لتقنيات ( )HDوبين
زيانة مشاهدة البرامج اإلعالنية والتلفزيونية ،وخلصت الددراسة إلى أن عدم استفانة القنوات من التقنيات الحديثة
قد يعرضها إلى عدن من املشكالت أهمها قله عدن مشاهديها .أ
 فحص فرضيات الدراس
تم اإلجابة على فرضيات الددراسة باستخدام حساب معانلة النلدادر الخطي البسيط ( Regression liner
) moduleلختبادر الفرضيات الثالثة الرئيسية والفرعية .أ
أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى نللة ( )α≥0.05ألستخدام
 oفحص الفرضي الرئيسي األولى" :ل يوجد أ
التقنيات التلفزيونية الحديثة على زيانة عدن مشاهدين النشرات والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من
وجهة نظر العاملين والفنيين في التلفزيون ا ألدرن ي؟" أ
املتغير املستقل :التقنيات التلفزيونية الحديثة  /املتغير التابع :النشرات والبرامج اإلخبادرية أ
جدول رقم ( )5نموذج النحدار الخطي البسيط () Regression liner moduleلختبار الفرضي
القرار
ملجموع املربعات درج الحري مربع الوسط قيم (ف) مستوى الدلل
النموذج
 11.82أ
1أ
 11.62أ
النلدادر الخطي أ
نال
 *0.00أ
 172.11أ
 0.068أ
 108أ
 7.29أ
سبة الخطاء أ
إحصائيا أ
أ
 109أ
 18.91أ
املجموع أ
* نال عند مستوى نللة إحصائية ( )α≥0.05أ
أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05ألستخدام
بالعتمان على الجدول درقم ( )5يبين انه يوجد أ
التقنيات التلفزيونية الحديثة على زيانة عدن مشاهدين النشرات والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهة
نظر العاملين والفنيين في التلفزيون ا ألدرن ي .كما أن معامل الدرتباط بين التقنيات التلفزيونية الحديثة والنشرات
والبرامج اإلخبادرية تساوي ( )0.784وهي عالقة قوية أوإيجابية .أ
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أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى نللة ( )α≥0.05ألستخدام
 oفحص الفرضي الفرعي األولى" :ل يوجد أ
املؤثرات السمعية على زيانة عدن مشاهدين النشرات والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهة نظر
العاملين والفنيين في التلفزيون ا ألدرن ي؟" أ
متغير املستقل :استخدام املؤثرات السمعية /متغير التابع :النشرات والبرامج اإلخبادرية أ
الجدول رقم ( )6نموذج النحدار الخطي البسيط ( )Regression liner moduleلختبار الفرضي
القرار
مربع الوسط قيم (ف) الدلل
درج الحري
ملجموع املربعات
النموذج
 11.97أ
1أ
 11.98أ
النلدادر الخطي أ
نال
 186.32أ  *0.00أ
 0.064أ
 108أ
 6.94أ
سبة الخطاء أ
إحصائيا أ
أ
 109أ
 18.91أ
املجموع أ
* نال عند مستوى نللة إحصائية ( )α≥0.05أ
أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى نللة ()α≥0.05
بالعتمان على الجدول درقم ( )6يبين انه يوجد أ
ألستخدام املؤثرات السمعية على زيانة عدن مشاهدين النشرات والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهة نظر
العاملين والفنيين في التلفزيون ا ألدرن ي .كما أن معامل الدرتباط بين املؤثرات السمعية أوالنشرات والبرامج اإلخبادرية
تساوي ( )0.796وهي عالقة قوية أوإيجابية .أ
أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05ألستخدام املؤثرات
 oفحص الفرضي الفرعي الثاني " :ل يوجد أ
البصرية على زيانة عدن مشاهدين النشرات والبرامج اإلخبادرية في القنوات الفضائية من وجهة نظر العاملين
والفنيين في التلفزيون ا ألدرن ي؟" أ
متغير املستقل :املؤثرات البصرية /متغير التابع :النشرات والبرامج اإلخبادرية أ
جدول رقم ( )7نموذج النحدار الخطي البسيط () Regression liner moduleلختبار الفرضي
مستوى
ملجموع
القرار
درج الحري مربع الوسط قيم (ف)
النموذج
الدلل
املربعات
 12.69أ
1أ
النلدادر الخطي أ  12.69أ
نال إحصائيا أ
 *0.00أ
 220.31أ
 0.058أ
 108أ
 6.22أ
سبة الخطاء أ
أ
 109أ
 18.91أ
املجموع أ
* نال عند مستوى نللة إحصائية ( )α≥0.05أ
أثر ذو نللة إحصائية عند مستوى نللة ()α≥0.05
بالعتمان على الجدول درقم ( )7يبين انه يوجد أ
ألستخدام املؤثرات البصرية على زيانة عدن مشاهدين النشرات والبرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي من وجهة نظر
العاملين والفنيين في التلفزيون ا ألدرن ي .كما أن معامل الدرتباط بين املؤثرات البصرية أوالنشرات والبرامج اإلخبادرية أنها
تساوي ( )0.819وهي عالقة قوية أوإيجابية .أ

التوصيات واملقترحات.
 -1ضرودرة الهتمام بوضع الخطط والسياسات ملواجهة استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة والسعي لرقمنة
جميع الجهزة في جميع مراحل اإلنتاج التلفزيو ي ،وخافة البرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي.
 -2ضرودرة إيالء أهمية كبرى للتخطيط ألستخدام ا ألستديوهات الفتراضية بالتلفزيون بشكل يسهم في إحداث نقلة
نوعية في اإلنتاج التلفزيو ي بما تمتاز به من جونة وجماليات ،وخلق توافل مع املشاهدين بصودرة جذابة.
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 -3ضرودرة ا ألستفانة بشكل متكامل من التقنيات التلفزيونية الحديثة في اإلضاءة والتصميم والصوت والصودرة
واللوان والتسجيل من أجل جذب انتباه املشاهد.
 -4ضرودرة ابتعاث الفنيين في مجال التصوير والصوت واإلضاءة والجرافيك واملونتاج للخادرج لكتساب الخبرة
واملهادرات وتبانل الخبرات في املجالت املرتبطة باإلنتاج التلفزيو ي .أ

قائم املراجع.
ا
أول -املراجع بالعربي :
 إبراهيم ،علي ( .)2017التكامل بين ا أإلعالم التقليدي والجديد .عمان ،نادر املعتز للنشر والتوزيع .أ ابو درستم ،درستم ( .)2016الجهزة واملعدات في التلفزيونأ ،عمان ،نادر املعتز للنشر والتوزيع.الخبادر التلفزيونية :ندراسة نظرية .مجلة بلوث
أ
 بو سعدة ،عمر إبراهيم ( .)2019نودر التقنيات الحديثة في إنتاجالعالقات العامة الشرق الوسط ،الجمعية املصرية للعالقات العامة ،القاهرة .)1(23 ،أ
 بوعزة ،جمال الدين بن عائشة ( .)2015استخدام تكنولوجيا التصال الحديثة في التلفزيون الجزائري :ندراسةوففية تلليلية بملطة ودرقلة الجهوية .درسالة ماجستير غير منشودرة ،جامعة قافدي مرباح ،ودرقلة ،الجزائر.
 ثمادر ،يوسف ( .)2007تلليل امللتوى للباحثين والطلبة الجامعيين ،الجزائر ،طاكسيج للددراسات والنشروالتوزيع.
 الجمال ،نجالء ( .)2013فن املونتاج التلفزيو ي .القاهرة ،الدادر املصرية اللبنانية.والتلفزيو ي ،نمشق :الجامعة الفتراضية السودرية.
أ
 الحاج ،كمال ( .)2020اإلنتاج اإلذاعيً
 حمد ،غسان ملسن ( .)2018توظيف النص الضوئي في البرامج التلفزيونية العربية برنامج ذا فويس انموذجا.مجلة الكانيمي .)1(89
 الرمحي ،تمادرا ملمد ( .)2018توظيف ا أإلعالم الرقمي في إنتاج البرامج اإلخبادرية في التلفزيون ا ألدرن ي .درسالةماجستير غير منشودرة جامعة الشرق الوسط ،عمان ،ا ألدرنن.
 الزعبي ،أشرف فالح ( .)2017تأثير الصودرة على املشاهدة في التلفزيون ا ألدرن ي من خالل التقنيات والتكنولوجياالحديثة ،املجلة املصرية لبلوث ا أإلعالم ،جامعة القاهرة.)1(58 :
 سليم ،عبد النبي ( .)2014ا أإلعالم التلفزيو ي ،ط 2القاهرة ،الدادر املصرية اللبنانية .أ سويدان ،عبير حامد ( .)2017إمكانية تطوير التصميمات واملعالجات الداخلية في التصميم الداخلي كمرنونألستخدام تقنية الهولوجرام ،مؤتمر الفنون التطبيقية الدولي الخامس ،نمياط ،درأس البر ،الفنون التطبيقية
والتوقعات املستقبلية في تادريخ  23 -21مادرس .أ
 الشيخ ،ملمد بكري أحمد ( .)2014تلديات استخدامات التقنية الرقمية في اإلنتاج التلفزيو ي :تلفزيونً
أنموذجا ،مجلة جامعة بلري لآلناب والعلوم اإل سانية جامعة بلريأ .)4(3 ،أ
أ
السونان
 الصانق درابح ( ،)2004ا أإلعالم والتكنولوجيات الحديثة ،العين ،المادرات العربية املتلدة. فانق ،عباس مصطفى ( .)2008ا أإلعالم الجديد ،عمان :نادر الشروق للنشر والتوزيع. عبده ،آسيا إبراهيم أحمد ( .)2015نودر تكنولوجيا التصال في تطوير إنتاج البرامج اإلخبادرية للرانيو ،ندراسةتطبيقية على اإلذاعة السونانية في الفترة  .2014 – 2011أطروحة نكتودراه غير منشودرة ،جامعة السونان
للعلوم والتكنولوجيا .أ
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-

-

ملب الدين ،يادرا أحمد ،وملمد ،سالم عبد البديع ،وجان ،عزمي نبيل ( .)2011معايير توظيف تقنيات
ا ألستونيو اإلفتراض ي في إنتاج برامج التلفزيون التعليمية تكنولوجيا التربية ،ندراسات وبلوث مصر.)1(4 ،
ملمد ،آمنة إبراهيم وموس ى ،عبد املولى موس ى ملمد ( .)2018البرامج اإلخبادرية التلفزيونية ونودرها في تشكيل
الصودرة الذهنية للمجتمعات :ندراسة وففية تلليلية بالتطبيق على برنامج حديث الساعة لقناة  BBCالعربية:
ً
السونان أنموذجا من  .2016 -2013مجلة العلوم اإل سانية ،جامعة السونان للعلوم والتكنولوجيا .)3(19 ،أ
املصريأ ،عز الدين عطية ( .)2010الددراما التلفزيونية مقوماتها وضوابطها الفنية .درسالة ماجستير غير منشودرة،
الجامعة اإلسالمية غزة ،فلسطين .أ
القاهرة ،نادر الكتاب الحديث.
أ
معوض ،ملمد ابراهيم أوبركات ،عبد العزيز ( .)2015البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
الخبادر اإلذاعية والتلفزيونأ ،القاهرة :نادر العربية للنشر والتوزيع.
أ
مكاويأ ،حسن عمان (.)2012
مكاويأ ،حسن عمان والسيد ،ليلى حسن ( .)2002التصال ونظرياته املعافرة .ط ،3مصر ،الدادر املصرية
اللبنانية للنشر.
وليد ،عمشة ( .)2006مذكرة حول اقتصانيات اإلنتاج ا أإلعالمي ،نمشق :منشودرات جامعة نمشق .أ

ا
ثانيا -املراجع باإلنلجةيزي :
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Edition, (Boston: Mc Graw Hill).
Baran, Stanly J., (2009), "Introduction to Mass Communication, Media Literacy and Culture" Fifth
Edition, (Boston: Mc Graw Hill).
Ellis, K. (2014). Digital television flexibility: A survey of Australians with disability. Media
International Australia (150): pp. 96- 105. Source Title. Media International 2014.
Hudspeth, M. What Does Color Mean Machine design, 6(1), Circle157.
Michael D. McNiven, Dean Krugman, Spencer F. Tinkham (2012), The Big Picture for Large- Screen
Television Viewing for Both Programming and Advertising, Audiences Are More Attentive, More
Absorbed, and Less Critical. Journal of Advertising Research, DOI: 10.2501/JAR- 52
أ
أ
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