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  شكر وتقدير

 

العيـون....... , وشرح بنوره الصدور وأقـر بفضـله وباطنةالحمد هللا العلي القدير الذي أسبغ نعمه ظاهرة 

  وبعد 

أنعـم علـّي مـن سـداٍد وتوفيـق, ومـا منحنـي إيـاه مـن صـبر وثبـات,  مـا أسجد هللا العظيم شـكرًا وحمـدًا علـى

  التي أسال اهللا أن تكون شمعة على الطريق, تنير الدرب لكل طالب علم منيب. األطروحةحتى ُأنجزت هذه 

بالفضــل والجــزاء مــن اهللا ألولــي العلــم وأربــاب المعرفــة, أتقــدم بالشــكر الجزيــل  واالعتــرافالشــكر والتقــدير 

لما منحه لي من وقته وعلمه وتوجيهاته وتوصياته, حتى عزت حجاب والعرفان إلى أستاذي الدكتور  واالمتنان

  خرجت األطروحة إلى حيز النور بدرجٍة من الدقة والموضوعية وجزاه اهللا كل الخير.

             لتوفيقواهللا ولي ا

  

  الباحث
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  اإلهداء

  الرحمن الرحيم اهللابسم 

  )عملكم ورسوله والمؤمنون اهللاقـل اعملوا فسيرى و (

سمه بكل افتخار اطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل له اهللا بالهيبة والوقـار .. إلى من علمني العإلى من كلّ 

وستبقى كلماتك نجوم أهتدي  ،حان قطافها بعد طول انتظار.. أرجو من اهللا أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد 

  والدي العزيز   …بها اليوم وفي الغد وٕالى األبد

إلى من كان  ..التفـاني.. إلى بسمة الحياة وسر الوجودن و الحنالحياة ..إلى معنى الحب و إلى مالكي في ا

إلى من رافقتني منذ أن حملنا  ..إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة ..ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيؤ دعا

  حقـائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى اآلن..

لنجاحي بنظرات  مإلى من تطلعت ،النبيلة معلى مواقفك كمفي نهاية مشواري أريد أن أشكر  ..ي األحباء .إخوت

، ع الصدق الصافي إلى من معهم سعدتإلى ينابي ،يزوا بالوفـاء والعطاءو باإلخاء وتمإلى من تحلّ  ،األمل

إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير من عرفت كيف  ،وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة سرت

  .ع أصدقـائيأجدهم وعلموني أن ال أضيّ 

م وسأبقى شاكرًا لكم ما دمت نتم من وجهتموني إلى طريق النجاح وكنت على عهدكإلى أساتذتي األفاضل؛ أ

  حيًا 
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"استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وتأثيرها على زيادة متابعة مشاهدة البرامج اإلخبارية 

 في التلفزيون األردني

  مالك رحاب محمود العزة: إعداد الطالب 

  أ.د. عـزت حجـابإشراف : 

   ملخصال

اســتخدام التقنيــات التلفزيونيــة الحديثــة وأثرهــا علــى زيــادة  الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوىهــدفت هــذه 

متابعة مشاهدة البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني من وجهه نظـر العـاملين والفنيـين فـي البـرامج اإلخباريـة 

السـتخدام بنـاء مقيـاس و  تحليلـياسـتخدام المـنهج الوصـفي ال ولتحقيق أهـداف الدراسـة تـم في التلفزيون األردني.

تكونـــت عينـــة كمـــا و ، وتـــم التحقـــق مـــن دالالت صـــدقه وثباتـــه. التقنيـــات التلفزيونيـــة الحديثـــة للبـــرامج اإلخباريـــة

طريقـة ال، وتـم اختيـارهم بمن العاملين والفنيين فـي البـرامج اإلخباريـة فـي التلفزيـون األردنـي )110الدراسة من (

  .ميسرةالقصدية ال

مـن درجـة المشـاهدة فـي التلفزيـون  يزيـداسـتخدام التقنيـات التلفزيونيـة الحديثـة أظهرت نتائج الدراسة أن 

 ،النشـرات والبـرامج اإلخباريـة وخاصـة محـور، محـاورهعلـى األداة ككـل، وعلـى جميـع  مرتفعـةجاء بدرجة  حيث

 يـزال يسـتخدم التقنيـات القديمـة وهـو بينت الدراسة أن التلفزيون األردني ال المرتبة األولى، في حين حيث احتل

التقنيات التلفزيونيـة حصائيًا بين إلة الد ذات أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابيةو كما  .الدراسة هذه ما أظهرته

  وزيادة اإلقبال على النشرات والبرامج اإلخبارية.  هالحديثة بكامل محاور 

  



 
 م
 

 

  توصيات منها: إلى عدةاستنادًا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج كما أوصى الباحث 

حدث التدريب على استخدام والتمكن من أالعاملين والموظفين من توفير البرامج التدريبية التي تمكن  .1

 بصرية).  تالتقنيات التلفزيونية (انفوجرافيك، جرافيك، مؤثرات سمعية، مؤثرا

 .  ثةء وتحديث واقتناء األجهزة الجديدة والمحدّ تشكيل لجنة فنية متخصصة لشرا .2

 العمل على استغالل األجهزة السمعية والبصرية بكفاءة عالية، مقارنة بما هو مستخدم. .3

، والعمل على تدريب SDبدًال من نظام  HDالعمل على التحول لنظام تقنية البث عالي الجودة  .4

 الحديثة.العاملين والموظفين على هذه التقنيات واألجهزة 

...) في استخدام  MBCروسيا اليوم، سكاي نيوز،خبرات القنوات الفضائية األخرى ( االستفادة من .5

 التقنيات الحديثة من خالل برامج تدريبية مشتركة مع هذه الفضائيات.

بتعاث الفنيين في مجال التصوير والصوت واإلضاءة والمونتاج للخارج الكتساب الخبرة عمل على اال .6

 الت المرتبطة باستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة.اات وتبادل الخبرات في المجوالمهار 

استخدام الطرق الحديثة والمتطورة في تقديم النشرات والبرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني، بحيث  .7

 ،فيكاالنفوجرا، الجرافيك، لوسائط المتعددةوخاصة النشرات الرئيسة استخدام ا يكون في كل نشرة

 والمؤثرات الصوتية.  

  .التلفزيون األردني، البرامج والنشرات اإلخبارية، التقنيات التلفزيونية الحديثة: المفتاحية الكلمات -
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The use of Modern Television Technology and its impact on 

increasing viewing of news programs on Jordanian Television  

 

Prepared by :Malik Rehab Al Azza 

Supervisor  : Izzat Hijab 

Abstract 

 
The aim of this study was to reveal the level of use of modern TV 

technology and its impact on increasing viewing of news programs on Jordanian 

TV - from the perspective of the employees and technicians in the news programs. 

To achieve the objectives of the study, the questionnaire was used to collect the 

necessary data. Study’s sample consisted of (110) employees and technicians in the 

news programs on Jordanian TV. 

 The results showed that the use of modern television techniques enhances 

the degree of viewing television highly at all dimentions, especially at the 

dimention of news releases and news programs. 

 The results also showed that Jordanian Television is still using the old 

techniques, which came in the last place among all dimensions. in addition to a 

statistically positive associations exist between the use of modern television 

techniques in all its dimensions  and increasing  in the viewing of newsletters and 

news programs. 

According to the results, study recommends the following:   

1. Provide training programs that enable employees to use the latest TV 

technologies (info graphic, graphic, sound effects, and visual effects). 

 



 
 س
 

 

2. Work on the transformation of the system of high-quality broadcast technology 

(HD) instead of SD system, and work on training to staff on these technologies and 

modern devices. 

3. Benefit from the experiences of other satellite channels (Russia Today, Sky 

News, MBC ...) in the use of modern technologies through joint training programs 

with these satellite channels. 

4. Using modern and advanced methods in presenting news bulletins and news 

programs on Jordanian TV, So that multimedia, graphics, info graphic and sound 

effects are used in each bulletin especially the main ones. 

 

Keywords: Modern Television Technologies, Programs and Newsletters, Jordan 

Television. 
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ولالفصل األ   

  اإلطار العام للدراسة

  مقدمة  1- 1

ر من ضغوطات الحكومات، التي ال تريد أن يبحث عن التحرّ  مفتوحاً  قطاع التلفزيوني سوقاً  بات

 هذه التقنيات في عده مستويات كعمليةيفلت من أيديها التحكم في األخبار والمنتج التلفزيوني، وقد تم توظيف 

التلفزيونية، وأصبح التنافس على أشده بين مختلف  اإلخبارية عدد القنوات البث وٕاعداد البرامج. كما تضاعف

  .المشاهدينكبر عدد من التلفزيونية لشد وجذب أ هذه القنوات

لتلفزيوني يسعى إلى ، نجد أن اإلعالم ااإلعالممجال والحديثة في وفي ظل التغيرات السريعة 

ونية الحديثة بشتى أنواعها وذلك من أجل تحسين التنافس مع هذه المعطيات، وذلك باستخدام التقنيات التلفزي

  .وزيادة متابعتها من قبل الجمهورها أداء

تتنافس في شتى مجاالت الحياة التي باتت  التطور الحديثاحد مظاهر  التلفزيونيةتعد القنوات كما و 

النمو  ساعدو  الكبير،التطور التكنولوجي  عمقمن  القنواتجاءت هذه  العالم. حيث أنحاءفي شتى و  اليومية،

تطوير المزيد من ال حونفي توجيه الجهود وبذلها  على السعي قدماً ها الرقمية وانتشار  التكنولوجياالمتزايد في 

  منها . الرقميةفي مختلف مناحي الحياة وخاصة 
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 األخبارحجم قد أدى إلى تزايد  التسارع الكبير في تكنولوجيا المعلوماتن إومما ال شك فيه ف

النظر في التقنيات المستخدمة  مما دفع إلى ضرورة إعادة ,سريعة بصورة اإلعالميةالوسائل  أمامالمنافسة 

  .)2014 ,بث برامجها المختلفة (عبد النبي في التلفزيونية من قبل القنوات

عن وسائل اإلعالم التقليدية في امتالكها أدوات التفاعل بين المرسل  الحديثةتتميز وسائل اإلعالم 

الثابتة للوسائط المتعددة كالصوت والصور والمستقبل، والقدرة على النقل الحي السريع للمعلومات واستخدامها 

ل الشخصي والمتحركة، وتبادل الرسائل بين أطراف العملية االتصالية والجمع بين خصائص وسائل االتصا

  والجماهيري والكونية والزمانية في آن واحد.

والمتمثلة في كل من البرامج والمعدات  الحديثة يةتقنيات التلفزيونالدخول ل كانومن هذا المنطلق فقد 

ها من أجل ئوالتي باتت أدوات ال بد من اقتنا وجودة البرامج، الخاصة في الصوت والصورة والنصوص

العربية بشكل عام  التلفزيونية في تطور عمل الفضائيات اً ومهم جديداً  العربي عامالً  اإلعالم تحسين مخرجات

السيما بالتزامن مع دخول القرن الحادي والعشرين بتقنيات تلفزيونية حديثة  ،بشكل خاصاإلخبارية والبرامج 

  )2015 ,ة والبصرية (عبد الرزاق والساموكتتعلق في البث والمؤثرات السمعي

خلق جو تفاعلي بين  إلى أدىالتلفزيون  إلىن دخول التقنيات الحديثة أق ذاته يرى علوان وفي السيا

على  السابقةعلى مدى العقود  اً حيث اقتصرت مشاهدة التلفاز سابق .التلفاز الخاصة بهم وأجهزةالمشاهدين 

القائمين على القنوات التلفزيونية والباحثين في  دعا, مما زوايا منزلهم ىحدإالتحديق في صندوق موضوع في 

 قنيات التي كانت متبعة لتصبح على ما هي عليه اليومتتطوير ال فيبذل الجهد الالزم  إلىهذا المجال 

  ) .2009علوان،(
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وتركيزها بشكل كبير على المشاهد والذي يعد  الحديثة ومن واقع تطور التقنيات التلفزيونية ؛وعليه

ظهر لدينا اهتمام الفضائيات  ،كل ما يبث من خالل شاشة التلفاز واستجابته نحو في تلقي ساسياألالعنصر 

هد جقل كلفة و أالمشاهدين في  أعدادفي زيادة  لدورهاالتلفزيونية بهذه التقنيات وصرف جل اهتمامها بها وذلك 

 شتىالتي باتت تقدم مؤثرات و المتطورة  وبرامج الحاسوبالرقمية  وسائل االتصالاعتمادها على من خالل 

  وقت ممكن . أقلو يصال المعلومات بكل سهولة إلها، وعملت على  ينالمشاهد متابعةجذب  ساهمت في

من تميز القنوات  يزيدحديثة ن االهتمام بكل ما هو جديد من تقنيات تلفزيونية أبع ضويرى ال

البرامج التلفزيونية بشكل عام تخدام واسن يتضم أنكما  كبر قدر ممكن من المشاهدين.أالفضائية وكسب 

على عمل القنوات الفضائية  بإيجابيةيساهم  والتقنيات،البرامج و  المؤثراتببشكل خاص اإلخبارية والبرامج 

  ).2011 الضبع،( المادي والبشري العبء أهمهاعديدة من  أعباءويساهم في تخفيف 

بالتقنيات التلفزيونية الحديثة وٕابراز دورها في زيادة وانطالقًا مما سبق تسعى الدراسة إلى التعريف 

 البرامج اإلخبارية من قبل المشاهدين في التلفزيون األردني، كون أن البرامج اإلخبارية تعدّ  ومشاهدة متابعة

 من أهم البرامج التي تقدم عبر شاشة التلفاز والتي تتم متابعتها من قبل كافة شرائح المجتمع، لما تقوم به من

  وظيفة نقل األحداث وٕاطالع المشاهدين على كل ما يدور حولهم من أحداث، وكل ما هو جديد لهم. 

عن استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وأثرها على زيادة متابعة  الحالية الدراسة كما وتكشف

عن عدد من التساؤالت مشاهدي البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني كدراسة ميدانية تهدف إلى اإلجابة 

  للوصول إلى نتائجها وتوصياتها المرجوة.
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  الدراسةمشكلة  1- 2

باتت التقنيات التلفزيونية الحديثة من أهم األهداف التي تسعى القنوات التلفزيونية لتبنيها لما لها من 

فائدة مرجوة يشهدها وقتنا الراهن والذي يتسم في الثورة التقنية الهائلة، وعليه فإن هذه الدراسة تسعى الى بيان 

االنتاج دور في زيادة عدد المشاهدين للتلفزيون  هل كان الستخدام التقنيات الحديثة وانعكاسها على أعمال

 األبحاثندرة األردني، حيث تأتي هذه الدراسة كدراسة حديثة تتناول هذا الموضوع وتفتقر لها المكتبات بسبب 

  حسب علم الباحث .بهذا الموضوع  تناولتوالدراسات التي 

  الدراسة  أهداف 1 - 3

الحديثة التقنيات التلفزيونية  لىالتعرف ع إلىتهدف الدراسة بشكل عام  ؛على ما سبق بناءً 

  البرامج. هذه على زيادة متابعة وأثرها البرامج والنشرات اإلخبارية في التلفزيون األردنيالمستخدمة في 

  :اآلتية الفرعية  األهدافمن الهدف الرئيسي  ويتفرع

التلفزيون  البرامج والنشرات اإلخبارية في ستخدمة فياستخدام المؤثرات البصرية الم أثر لىع التعرف - 1

 .مشاهدي البرامج أعدادفي زيادة  األردني

التلفزيون  البرامج والنشرات اإلخبارية في استخدام المؤثرات السمعية المستخدمة في أثر لىعالتعرف  - 2

 .مشاهدي البرامج أعدادفي زيادة  األردني

 اإلخبارية المتابعة فيوالنشرات التقنيات التلفزيونية في زيادة جودة البرامج  إسهاممدى  لىع التعرف - 3

 التلفزيون األردني.
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  الدراسة  أهمية 1 - 4

  األهمية النظرية : -

تنبع أهمية الدراسة النظرية من خالل ما تلعبه التقنيات التلفزيونية الحديثة من دور مهم في عمل 

القنوات الفضائية، حيث تشكل البرامج اإلخبارية من أهم البرامج التي تبث عبر هذه القنوات؛ وعليه فإن هذه 

شاهدي التلفزيون األردني لهذه استخدام هذه التقنيات على زيادة أعداد م أثرالدراسة ستسعى الى بيان 

البرامج، حيث يعتبر التلفزيون األردني مؤسسة حكومية تمثل الدولة. من هنا فال بد من التعرف الى أهم 

المواضيع التي تتعلق في هذه التقنيات في هذه الدراسة من خالل ما سيقوم به الباحث من تتبع لألدبيات 

  والدراسات السابقة في هذا المجال.

  :مية التطبيقية األه -

تتمثل األهمية التطبيقية العملية في هذه الدراسة في ما ستتوصل به من نتائج تتعلق في استخدام 

حيث أن التقنيات الحديثة في التلفزيون األردني وانعكاسها في زيادة أعداد متابعي البرامج االخبارية، 

مشهودة على  آثارالتقنيات التلفزيونية الحديثة تعتبر ميزة تنافسية تسعى لها القنوات لما لها من  ستخدامال

خالل التعرف إلى من  أهميتهاهذه الدراسة  وعليه تكتسب، متابعي برامجها من المشاهدين أعدادزيادة 

معداتها (المؤثرات  ألردني وأهميةالتقنيات الحديثة المستخدمة في البرامج والنشرات اإلخبارية في التلفزيون ا

 )، وجودة البرامج، والبرامج والنشرات اإلخباريةالمستخدمة الحديثة والتقنيات ،البصرية ، والمؤثراتالسمعية

علمية وعملية تقدم الدراسة توصيات  أن يأمل الباحثكما هذه البرامج.  مشاهدة أعدادودورها في زيادة 
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، ولكي كبرللوصول إلى حجم مشاهدة أ التلفزيون األردني فياإلخبارية امج البر لتطوير البرامج والنشرات و 

  .تكون دليل يمكن االسترشاد به في عمل التلفزيون

  الدراسة  أسئلة  1- 5

  تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

التلفزيون األردني  البرامج والنشرات اإلخبارية في التقنيات التلفزيونية الحديثة المستخدمة في هي ما )1

 ؟من وجهه نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية 

زيادة عدد ى لع أثروالمتمثلة في المؤثرات السمعية  هل الستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة )2

للبرامج والنشرات اإلخبارية في التلفزيون األردني من وجهه نظر العاملين والفنيين في المشاهدين 

 ؟البرامج اإلخبارية 

زيادة عدد في  أثررية الستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة والمتمثلة في المؤثرات البصهل  )3

ظر العاملين والفنيين في التلفزيون األردني من وجهه ن للبرامج والنشرات اإلخبارية فيالمشاهدين 

 ؟البرامج اإلخبارية 

المستخدمة في البرامج والنشرات اإلخبارية في التلفزيون  التقنيات التلفزيونية الحديثة كيف تساهم )4

كما يراها العاملين والفنيين في البرامج  المقدمةالنشرات والبرامج اإلخبارية في زيادة جودة األردني 

 ؟اإلخبارية 
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 فرضيات الدراسة  1 - 6

  تحاول الدراسة اإلجابة عن الفرضيات اآلتية: 

=&) الستخدام 0.05( الداللةإحصائية عند مستوى  داللةذو  أثر ال يوجداألولى:  الرئيسةالفرضية  )1

 النشرات والبرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني التقنيات التلفزيونية الحديثة على زيادة عدد مشاهدي

 ؟ ر العاملين والفنين في قسم اإلذاعة والتلفزيون في التلفزيون األردنيمن وجهه نظ

الستخدام  =&)0.05( الداللةعند مستوى  إحصائية داللةذو  أثرال يوجد  :األولىالفرضية الفرعية  )2

من  النشرات والبرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني المؤثرات السمعية على زيادة عدد مشاهدي

  ؟ العاملين والفنين في قسم اإلذاعة والتلفزيون في التلفزيون األردنيوجهه نظر 

ستخدام ال=&) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةذو داللة  أثرال يوجد  :الفرضية الفرعية الثانية )3

كما يراها العاملين والفنين في قسم  التلفزيون األردني  المؤثرات البصرية على زيادة عدد مشاهدي

 ؟ التلفزيون في التلفزيون األردنياإلذاعة و 

  صطلحات الدراسة م 1 -7

التي والمعدات والبرامج الخاصة  األنظمةمجموعة من  بأنهاتعرف  التقنيات التلفزيونية الحديثة: - 1

خالل منظومة تحسين جودة الصوت والصورة من  إلىتدعم عمل القنوات الفضائية والتي تسعى 

  .)2013 ,عمل متكاملة (الجمال

من معدات وبرمجيات  التلفزيون األردنيمن قبل  هنها كل ما يتم استخدامأب :إجرائياويقصد بها  •

البرامج اإلخبارية بكل جودة ووضوح من خالل ما تحققه من النشرات و  إيصال إلىتهدف  وأنظمة

  على الصوت والصورة في المحتوى الخاص بالبرامج المقدمة للمشاهدين. تأثيريةخصائص 
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تعد البرامج اإلخبارية من الركائز المهمة للمواد التي يتم تقديمها في القنوات  :اإلخباريةالبرامج  - 2

 المختلفة التي تدور في وطنه وفي باألحداثربط الجمهور  إلىالفضائية التلفزيونية والتي تهدف 

التي تهم المشاهدين  األخبارفي نقل  مباشر بشكلوتهتم البرامج اإلخبارية في  العالم المحيط به,

  .) 2014 ,لمعلومات الجديدة لهم (عبد النبيا وٕايصال

نشر  إلىوالتي تهدف  التلفزيون األردنيبرامج تلفزيونية تبث من خالل  بأنها : إجرائياً ويقصد بها  •

ث للمشاهدين على شكل نشرات ومواجز وتقارير مصورة بشكل مستمر ومحدّ  واألحداث األخبار

 .) إيضاحيةورسومات  وأرقام إخبارية أفالم(

في التلفزيون األردني في كل من األقسام  العاملون: ويقصد بهم اجرائيًا بأنهم  والفنيون العاملون - 3

والدوائر المسؤولة عن تقديم البرامج االخبارية وهم : رئيس التحرير، محرر األخبار، مخرج 

  النشرات والبرامج، فني صوت، فني صورة، فني مونتاج، مصمم جرافيكي ..الخ.

  حدود الدراسة 1 - 8

   :تقتصر هذه الدراسة على

  .الهاشمية األردنيةالمملكة التلفزيون األردني في  الحدود الجغرافية: -

  .)2016/2017هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الصيفي ( ىالزمنية: ستجر  الحدود -

 .األردني التلفزيونالنشرات اإلخبارية في في قسم  والفنيون العاملون: التطبيقيةالحدود  -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

   األدب النظري:  أوالً 

  التقنيات التلفزيونية الحديثة  2- 1

شكلت وسائل االتصال منذ نشأتها وحتى اليوم قنوات للمعرفة اإلنسانية، وأهميتها تتزايد باستمرار 

نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات االتصال، األمر الذي جعلها تقع في دائرة اهتمام الجمهور الذي بات 

  .ساعات طويلة لتلقي المضامين االتصالية التي تبث على مدار الساعةيخصص من وقته 

أساسية في صناعة  مهمةاإلخبارية  تغطية النشرات في الحديثة التقنيات التلفزيونية ويعد استخدام

ها التلفزيونية والمفاضلة بين األحداثلت في عملية انتقاء الذي منحها أهمية بالغة تمثّ ر الخبر التلفزيوني، األم

عنها،  إلى دراستها والكشف يســعالوالمهتمين بهذا المجال، و  المشاهدينأنظار انتباه و ت لفلذلك و وبثها، 

وبيان مدى أهمية كل منها بالنسبة لبيئة النظام السياسي الذي نتج منه، وٕامكانية قدرتها على تلبية حاجاته 

للتغطيات اإلخبارية، ووظيفة أجهزة  التي تعتمد ورؤيته لمهام األخبــار والمضامين التي تحملها، والمعايير

 .اإلعالم المرئي

في الحركة التقنية باتجاه تصاعدي,  تتميزلإلعالم والتي  الحديثة لثورة التقنيات التكنولوجيةونتيجة 

عرش  عت علىالتي تربّ  ةالجماهيرياألولى و  األلفية الثالثة أصبح التلفزيون أحد الوسائل اإلعالميةومع 

وتوظيف البرامج والتقنيات الحديثة  ،اإلعالم، ولهذا األمر فقد بدأ العاملون في مجال التلفزيون بتطويره رقمياً 
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التفاعل، ليتماشى مع الحاجات البشرية في وقتنا الراهن الذي يتسم  من ةأقصى درجة ممكن للوصول إلى

  ).2004بالتسارع التكنولوجي الكبير (رابح، 

التي  الهائلةللمعرفة العلمية ونتاج للثورة التقنية  واالتصال الحديثة ثمرة سائل اإلعالموعليه تعتبر و 

 ككل ومن هنا فإن ما يشهده العالم أعراقهم،رت هذه الثورة على الجماهير بمختلف يشهدها العالم، حيث أثّ 

استخدام  في إلى تطور باإلضافة ،وتكنولوجيا أقمار االتصاالت والحواسيب اإلعالمية معلوماتيةمن ثورة 

وذلك لما تنتجه  ,, وتالشت محدودية المكان والزمانتقنيات االتصال الحديثة جعلت العالم قرية كونية صغيرة

  ).2017 هذه التقنيات من اندماج وارتباط العالم في منظومة واحدة تتصف بالتماسك (ابراهيم،

 الحديثةيمكن تعريف التكنولوجيا حيث  ،لوجياتأتي كلمة التقنيات ككلمة عربية مرادفة لكلمة التكنو و 

كل ما هو مكتوب ومنطوق وكل من الصورة الساكنة والمتحركة عبر كل من  كلمة تجمع أنهالإلعالم على 

المعلومات نقل  إلتاحةفضائية باستخدام تقنيات حديثة  أوكانت  أرضية ،االتصاالت السلكية والالسلكية

  .)2004 (بو معيل وبوباكور, المناسب والسرعة الالزمةوبالوقت بالشكل المرغوب 

المستخدمة في  واألجهزةتشير إلى جميع أنواع التقنيات  الحديثةاإلعالم  ن تكنولوجيةويرى حيضر أ

وتشمل كل من الحواسيب ووسائل االتصال وشبكات  ،نقل وتشغيل وتخزين المعلومات في شكل الكتروني

  ) .2002 الربط وغيرها من معدات تستخدم بشكل كبير في االتصاالت واإلعالم (حيضر،

من أبرزها القدرة على  عدد من المميزات المهمة والتيوتتميز التقنيات الحديثة لإلعالم والتلفزيون في 

مة اتصاالت، والقدرة على استخدام مجموعة من األجهزة عبر أنظ أخرى منظومة إلىنقل المعلومات من 
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إلى التكاملية والتأثير في الجماهير المتلقية لهذه المعومات  وصوالً  ،الخاصة إليصال المعلومات بعدة لغات

  ).2017  من خالل شاشة التلفزيون ( ابراهيم،

ون والهادفة إلى جذب المتابعين برز التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التلفزيويرى أبو رستم أن أ

إخراج العمل  بهدفمن برمجيات ومعدات خاصة، الفضائية القنوات  أعدادهم تتمثل بما تستخدمه إدارةوزيادة 

أهم هذه  أننقل كل ما هو جديد من خالل هذه التقنيات. كما ل وذلكبأعلى مستويات الجودة اإلعالمي 

الصورة وأجهزة تسجيل  نقاءأجهزة  مؤثرات السمعية، حيث تعدّ التقنيات تتجلى في المؤثرات البصرية وال

إلى أجهزة مزج الصورة والمؤثرات الرقمية والرسومات والتصميم  ةباإلضاف ،وعرض الفيديو وأجهزة المونتاج

أما المؤثرات السمعية والتي يمكن اإلشارة إليها في  للمشاهد،تساهم في نقل الصور بأحسن حال أجهزة مهمة 

إلى أجهزة التسجيل الصوتي المغناطيسي وأجهزة  ةباإلضاف ،المايكروفونات والسماعات ومازجات األصوات

 ,أثير فيهم قدر اإلمكان (ابو رستمالمشاهدين والت معامسلها القدرة على الوصول إلى  ،قياس الصوت وغيرها

2016.(  

التلفزيونية  اإلعالمية اتمذهلة في الممارستحوالت كبيرة و  ا الهائل إلىالتطور التكنولوجي حدثأ كما

عبر  األخبارخالل نشرات  يجهاترو و  اإلخباريةالمعلومة  إنتاج كيفيةعلى  طرأت من خالل التغييرات التي

زيونية المختلفة المرتبطة التلفوبث البرامج  إعداد وأيضاً  ،بثهاركيب المعلومة السمعية البصرية و تتحرير و 

التلفزيونية وفق  اإلخباريةالمعلومة  إنتاجيتم كما و  الراهن.يمثل عصب الحياة في الوقت  ياألخبار الذبعالم 

 من خالل أساليب وتقنيات تكنولوجية دقيقة اإلعالمية اتمعينة للمؤسس أغراض تخدم أهدافاً  اتجاهات أو

  ).2009 (عمار، الصورة التلفزيونية لتشكيل
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  :من خالل تكنولوجيا التلفزيوناإلخبارية المعلومة  جأساليب إنتا  2-2

في إنتاج  متطورة وسائلفي تحديد  السيميولوجياتها مع علم ساعدت التكنولوجيا وتطبيقالقد 

، أعمال "السيميولوجي" الفرنسي "روالن باث"  باستخدام، وذلك التلفزيونية عبر الصور اإلخبارية اتالمعلوم

نها في كتاب "علم الداللة" حيث والتي ضمّ حيث يقصد في هذا العلم بأنه الداللة الخاصة للسلوك االنساني، 

فهمها من خالل مالحظة كل ما هو موجود سواء في الشكل أو لصورة و نتاج احدد عدة مستويات إل

تحويل الرسالة البصرية آخر بمعنى و  ،وفق المستوى العلمي لكل فردو المضمون ثم تفكيكها حسب الثقافات 

على مجموعة من الرموز والدالالت التي  قائمةن قراءة وٕانتاج الصورة إوفي هذا اإلطار ف ،إلى لغة مكتوبة

العين التي تنتقل بين  مشاهدةمرئية متطورة من خالل استخدام آليات للقراءة متنوعة وناتجة عن  تعتبر لغة

شكلها الظاهري للكشف عن  وتحويل ،ود الصورة التقديريةبذلك حدحور الرؤية مخترقة م لتشكلالرموز 

 ماتفسير نسيجها الداخلي بغية و  عناصرهاعملية تفكيك  هااإليحاء لمحتوى المضمون الباطن فيها ليتولد عن

  في كل من المستوى العيني والمستوى التضميني. المستوياته تخفيه هذه الرموز والدالالت وتتمثل هذ

  مستويات الرموز والدالالت المرئية  3-2

  المستوى العيني -1

تتم القراءة األولية ). وفيه 2009 " (عمار،"أي المعنى الموضوعي للدليل هنعني به اتحاد الدال بمدلولو 

وصف الشكل الذي حيث يتم كبير،  تها دالئل ذات معنىً في حد ذاتشكل ألنها  للمادة البصرية التلفزيونية

فهم خصائصها البنيوية وتبيان خطوطها الرئيسية التي تسمى  يسهم فيها الذي ئتحديد بناالصورة و تظهر به 

أو  ووحدة التكوين بداخلها سواء أكان تجريبياً  توازنهاها وتشكيل عناصر  في توزيع عدبخطوط القوة التي تسا
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أن كل تكوين له خصوصيته وداللته التي تكتشف من خالل  ، باعتبارأو غيره أو عفوياً  و هندسياً أ تشخيصياً 

وكذلك درجة  ،البصري االرتكازاتجاهات الخطوط داخل الصورة وتحديد النقطة المحورية التي تسمى بمركز 

بحيث أن سيطرة مجموعة لونية  ،واللون السائد مختلف األلوانوتعيين  ،بهااألشكال  نتواز لء والفراغ و الم

مختلفة، ويتضمن المستوى العيني كل يحيل إلى قراءات وتأويالت متعددة و وزيعها بالصورة حددة وكيفية تم

من تقنيات االختزال، وحذف أجزاء من الصور، وتغيير حجمها، واستخدام الكاميرات الرقمية، واالختيار 

 المستهدف للقطات، اضافة الى التغيير في عناصر الصورة، حيث يمكن تناولها كاآلتي :

اصر أحد عن وهو ،هاتتم تقنية االختزال من خالل اقتطاع الصور، أو اختزال:  ية االختزالتقن   -أ

حديثة من خالل أجهزة فنية تتمتع بتقنيات تكنولوجية  اإلضاءة كاللون أو االتصميم األساسية لتكوينه

  ).2009 ومتطورة (عمار،

مرغوب من الصور التلفزيونية الجزء غير حيث يتم اقتطاع ال: من الصورة ءاقتطاع أو حذف جز   -ب

إحالة تركيز رؤية المشاهد وحصرها في العناصر األساسية المهمة التي تخدم الموضوع  بهدف

 انتباه تشتتمن  اً مثيرات التي قد تسبب نوعالمن  المستهدف في الصورة مع حذف ما دون ذلك

  ).2009 رة (عمار،المقصود من الصو ي أو قد تصرفه عن المعنى األساس المشاهد

فـي حجـم الصـور مـن خـالل التكبيـر أو التصـغير ألحـد تتم عمليـة التغييـر : التغيير في حجم الصورة   -ج

المشـاهد، حتـى يقـوم بمقارنـة معلوماتــه علـى انتبـاه  بهـدف السـيطرةالصـورة  عالمكـون لموضـو  العناصـر

 المخالفـةحول الحجم النسبي للعناصـر الموجـودة فـي الصـورة مـع تلـك المعلومـات والتصـورات  نةالمخزّ 

 ولفته إليه.في ذهن المشاهد  به اإلعالمية لتشكيل المعنى المرغوب المادة بها التي توحي
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يستخدم للفت انتباه المشاهد والتأثير عليه أو هو في جوهره شيء في الصور غيير حجم الثم إن ت

التي تتحكم  يتم تحديده عبر العالقة محايداً أو  أو سلبياً  ايجابياً يكون إما  معينموقف  خلقوكذا  ،ه عنهإبعاد

الصورة  في عناصرأنواع وأحجام اللقطات التلفزيونية القريبة، والمتوسطة، والعامة، التي تشكل  في استخدام

من الرسالة  المرجوةالتلفزيونية وخاصة عندما يتم استخدامها بشكل دقيق ومضبوط يتماشى وفق األهداف 

  ). 2009اإلعالمية (عمار، 

مــع دخــول األنظمــة الرقميــة فــي صــناعة أجهــزة الكــاميرات وظهــور أجيــال و : مميــزات الكــاميرا الرقميــة  -د

تتمتــع بتقنيــات تكنولوجيــة حديثــة ســمحت بتنفيــذ عمليــات دقيقــة فــي إنتــاج الصــورة  هــا والتــيمتطــورة من

  وتتمثل هذه العمليات فيما يلي: ،التلفزيونية للرسالة اإلعالمية اإلخبارية المرئية

إن زوايــا التصــوير فــي مضــمونها تعبــر عــن وضــع الكــاميرات التلفزيونيــة : التنــوع فــي زوايــا التصــوير  - 1

وهـــي تهـــدف فـــي  ،، أو الرأســـي، أو المنحـــرف بالنســـبة للموضـــوع المـــراد تصـــويرهســـواء أكانـــت األفقـــي

ــإاســتخداماتها بأبعــاد بنيويــة جديــدة   اً جــذب العناصــر المكونــة للصــورة، وتضــيف إليهــا أيضــًا أبعــادى ل

وتسـتوقف المشـاهد  ،أخرى درامية، لها تأثيرات كبيرة على كيفية فهم المشاهد لهـذا الموضـوع ولحركتهـا

إعـــادة اكتشـــاف تلـــك األبعـــاد والعالقـــات النســـبية التـــي تجمـــع هـــذه العناصـــر فـــي تلـــك المـــادة ليقـــوم ب

مـــن  راء ومواقـــف المشـــاهداإلخباريـــة المرغوبـــة التـــي توجـــه آ كونـــة للمعلومـــاتالماإلعالميـــة الجديـــدة، و 

التـــأثير علـــى اتجاهاتـــه وفهمـــه لتحقيـــق اســـتجاباته وفـــق الوجهـــة والهـــدف المقصـــود خـــالل إقناعـــه بهـــا و 

  ).2004 عبدالرحمن، (حسني،
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خذ لقطات وصول إلى أتتنوع وتتعدد حركات الكاميرا الرقمية المتطورة لل: التعدد في حركات الكاميرات - 2

تلفزيونية متعددة تهدف في إعداد صور لها دالالت مرغوبة تتماشـى مـع أهـداف المعلومـات اإلخباريـة 

  نواع رئيسية:تنحصر هذه الحركات في ثالثة أ، و جلهامن أ التي هدفت

 بتغيير األبعاد البؤرية للعدسة. تحركة الكاميرا -

 بتغيير اتجاه الرؤية دون تغيير موقعها. تحركة الكاميرا -

  بتغيير مكانها . تحركة الكاميرا -

ن اسـتعمال التلفزيونيـة وأ الوحـدة البنائيـة للصـور الصورية تعتبر اللقطة: االختيار المستهدف للقطات   -ه

اللقطـــات المكونـــة لمختلـــف الصـــور لـــه دور فـــي ترســـيخ المعلومـــات اإلخباريـــة أنـــواع محـــددة مـــن هـــذه 

 باعتبــار أن كــل نــوع لــه داللتــه الخاصــة، فمــثالً  ،ق تــأثير معــين لــدى المشــاهد وتوجيــه اســتجاباتهيــلتحق

فــت فــي ســياق معــين تصــنع فكــرة إخباريــة معينــة نجــد أن اللقطــة المقربــة تعكــس دالالت معينــة إذا وظّ 

معلومات إخبارية أخرى جديدة ومدى تأثيرها علـى المشـاهد يختلـف مـن حيـث درجـة القـوة مكونة بذلك 

  مقارنة باللقطة العامة أو المتوسطة في نفس السياق.

 التلفزيونية وأساس تصنيعها فيما يلي: ةللصور  الهامةوتتمثل هذه اللقطات التي تعتبر المادة 

بالنسبة لمساحة اإلطار  الشيء المصور صغيراً  وهي اللقطة التي يظهر فيها حجم: اللقطة العامة -

باللقطة التأسيسية وهي تستعمل في استعراض الديكور بكامله، ولتحديد أماكن  تسمى أحياناً ، و ككل

عديدة  تضم أنواعاً ي انطباعا عاما على موضوع معين و الشخصيات التي يتم تصوريهم فيها ولتعط

وكذلك  ،والتي تتولى القيام بتقديم جزء مهم من الديكور مثل لقطة الجزء الكبير أو اللقطة الجامعة

  باللقطة الوضعية لتقديم الشخصيات في وسط تشويقي درامي. لقطة الجزء الصغير التي تسمى أيضاً 
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في صرف  فيمكن أن تستعمل أيضاً  ،في الحجم ن الشيء المصور في اللقطة العامة يظهر صغيراً وأل

خاذ انتباه المشاهد عن هذا الشيء وتوصيل اإلحساس بعزلة الشخص الذي يتم تصويرها والتأثير عليه بات

 المباالة حيال هذا الشيء أو الشخصية الظاهرة في الصورة (حسني، موقف فيه معارضة أو تهميش أو

  ).2004 عبدالرحمن،

بالنسبة  عامة، حيث يظهر الشيء المصور كبيراً لقطة اللّ  وهي الحجم العكسي تماماً : اللقطة القريبة -

لمساحة إطار الشاشة ككل، وبذلك فهي عادة ما تستخدم للتأكيد على هذا الشيء المصور أو على 

  ).2004 عبدالرحمن، موقف أو رأي معين من خالل التركيز على ردود األفعال والمالمح (حسني،

وعادة ما تستخدم كلقطة وسط مابين  ،اللقطة القريبةوهي تقع بين اللقطة العامة و : اللقطة المتوسطة -

وتستخدم بغرض  ،وفيه يظهر الشخص بكامل طوله داخل إطار الصورة ،لقطة عامة ولقطة قريبة

د يأو لتوجيه عينيه للتأك ،إشعار المتفرج بالحميمة والتعاطف اتجاه شخص أو موضوع ما في اللقطة

 (حسني، امن قبله هحتى يتم تنبيه معينة وقف مرغوب حول قضية إخباريةعلى رأي أو م

  ).2004 عبدالرحمن،

يمكن لحجم الموضوع المصور أن يتغير داخل اللقطات : حيث تغيير حجم الموضوع داخل اللقطة -

إذا كان الممثل يظهر  فمثالً  ،معاً  موضوع نفسه، أو بتحريكهماسواء بتحريك الكاميرا، أو بتحريك ال

عن الكاميرا، فينتقل إلى لقطة عامة، أو يتحرك في اتجاه  رك بعيداً في لقطة متوسطة، يمكنه التح

الكاميرا فينتقل إلى لقطة قريبة لتكوين معلومة إخبارية معينة وتحقيق تأثيرها المرغوب لدى المشاهد 

  ).2004 عبدالرحمن، (حسني،
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تخدام مـن خـالل اسـ إن التغيير الذي يطال الصور التلفزيونية: التلفزيونية التغيير في عناصر الصور  -و

ًال، بزيـادة الطـول أو العـرض، أو حديثة تسمح بالمبالغة في شكل الصـورة مـثتقنيات وأجهزة تكنولوجية 

بهدف توجيه المشـاهد الوجهـة منشودة  اتصالية جديدة تخدم أغرضاً  حداث تغيير معين يضيف أبعاداً إ

راء ير عليــــه لتبنــــي أو تغييــــر آه والتــــأثوكســــب اســــتجاباته المتوقعــــة مــــن خــــالل إقناعــــ ،المرغــــوب بهــــا

  .)Martine Joly, 1994(واتجاهات ومواقف وسلوكيات 

  .المستوى التضميني -2

دليل  وهيوالقيم التي تحملها،  هارموز و ها للصورة التلفزيونية الستكشاف دالالت المعمقةالقراءة  وتعني

خر سواء أكان لشيء آ جزءفقد يكون أي شيء  ،الشيء الذي يدل عليه بفضل سمات خاصة يمتلكها يحول

ويستخدم كدليل له  ،متشابهة بينهمشريطة أن تكون هناك عالقة  ،أو قانوناً  هذا الشيء صفة أو كائناً 

(Gilles Amaadeo,1995).  

 يات المونتاجتقن 4-2

خاصة مع  تي أصبحت من أساسيات إنتاج الصورمن خالل تقنيات وأساليب التركيب ال تنشأ

 ملونة ة، أو صور وعامةومتوسطة  قريبةتسمح بالجمع بين لقطات متنوعة  الحديثةاستعمال وسائل تكنولوجية 

من خالله  يتمكنن أهم ما يحققه المونتاج الرقمي هو اإليحاء الذي مع أخرى أبيض وأسود ....الخ ، وأ

). كما تتيح عملية المونتاج 2006 يق،تغيير المعاني بتغيير الخلفية العامة للموضوع األساسي (البطر 

ن أنواعها المختلفة تمكن من ذلك. فنجد منها الزمن بتكثيفه أو تمديده، خاصة وإ في أو التحكم التغيير  ةالرقمي

المجال والمجال المقابل، والتعاقبي المقام بين التعاقب في المكان  ه لقطاتالمونتاج التناوبي الذي يتم في

والمتوازي الذي يقيم مقاربات بين قضايا متناقضة،  ،ن خالل تركيب لقطات أطولم ،والزمان والبطيء
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 والتبايني الذي يبرز تداخل في اللقطات بين مشهدين أو أكثر، والسريع الذي يقوم على وثبات زمنية. فمثالً 

نها أن من شأأو غير مرتبطة بعضها ببعض  أو متشابهة متضادة، سواء أكانتتلك التصميمات والتكوينات 

للرموز  معانيهافي تمرير  تم نجاحها، فإذا والتعرف عليها على انتباه وٕادراك المشاهد الستكشافها تسيطر

  في الذاكرة. حفظهاالداللية التي تشكل مضمونها فإن وقعها البصري العالي يضمن 

 : تقنيات الدمج -1

المرغوبة جديدة و ال المعانيإليجاد  من بين األساليب األكثر استعماالً تستخدم تقنيات البرامج التي تعد 

التلفزيونية نجد تقنيات الدمج لصوت واحد أو أصوات مختلفة ومتعددة مع موسيقى ومؤثرات صوتية  للصور

 أساسي في تكوين المعلومات ولها دور ،معينة منفردة ومتميزة مدلوالتله  ةسياق موحد يرافق الصور في 

المتضمنة لهذه  الرسائلمن  لألهداف المرجوة المشاهد لتوجيهه وفقاً مدركات في  التأثيراإلخبارية من خالل 

  ).1995 المعلومة (ابراقن،

 : التقابل والمقارنة -2

 المتباينة أو المختلفة في الصور لعدد من العناصر والمتجاور المتقابليؤدي استخدام العرض 

وخاصة من خالل لدى المشاهد  مهماً  تفاعلياً  اتصالياً  ، دوراً الحديثةتقنية الجهزة األالتلفزيونية من خالل 

مكونات هذه أهم حيث أن عرض التناقضات يبرز ، رالحيوي المثيعن مظهر الصور  المقارنة بينها، فضالً 

 المميزة ويعبر عن المدى الذي يفصل بينهما.العناصر 
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 :  المؤثرات الخاصة -3

التلفزيونية من خالل أساليب تقنية  للصورمثيرات الخاصة المصاحبة الإن استخدام نوع معين من 

خاصة في والتأثير وتوجيهه  الفاعليةحداث ، وإ في إنتاج معلومة إخبارية تلفزيونية معينة مهمدور ، له دقيقة

 الحديثة يتم باالنتقال من لقطة إلى أخرى من خالل استعمال بعض هذه التقنياتو المشاهد،  تثبيته في ذهن

تالشي أو المزج "ديسولف" و "الفالش باك" و" التراكيب والمسح" و"البانوراما السريع" الظهور والو  مثل القطع

  وغيرها.

للتعبير عن مرور فترة زمنية بين مشهدين يقعان  من الظهور والتالشي للقطة مزيجاً  يستخدم فمثالً 

 حدثحدوث أي في نفس المكان والمنظر، وكما يستعمل القطع في االنتقال من لقطة إلى أخرى في حالة 

ثنين في وقت واحد. ويستخدم دث فيه المشهد السابق مع حدوث اإلفي مكان مختلف عن المكان الذي ح

 ،أو ناعماً  وأما المسح فيمكن أن يكون حاداً  ،"الفالش باك" للتعبير عن االختالف الكبير في الزمان والمكان

  لها دور بالغ في التأثير البصري والنفسي واإلدراكي للمشاهد. الحديثة فهذه التقنيات

 :  الموسيقى -4

في كثير من األحيان  اً وضروري اً هام اً التلفزيونية عنصر  المؤثرات الموسيقية المرافقة للصورتعتبر 

 إنتاج المعلومات وتسهل وبالتالي تساهم ،ولمضمونها أكثر وبعد داللي رمزي لنوع الصورإلعطاء حياة 

 هدف الرسالة اإلعالمية.لوبة من قبل المشاهد والتي تعتبر المط التفاعل والتأثير وحدوث االستجاباتعملية و 

 

  



 
20 
 

 

 : اإلضاءة -5

وجعل  انتباه المشاهدفي التعبير المرئي التلفزيوني إلبراز المواقف الدرامية، ولجذب  هاماً  اإلضاءة عنصراً  تعدّ 

للمشاهد  وخلق مختلف اإليحاءات الخاصة والتي تؤدي إلى التأثير النفسي ،الطبيعة والجو المعنوي محسوساً 

ما ، إاألسفلإلى  األعلىفعملية اإلضاءة سواء أكانت رئيسية بإلقاء الضوء من  الذي يجب أن تحدثه الصورة،

الخلف  لوجه أو جانبية إلبراز جزء جانبي أو خلفية أو طاردة منمن اليمين إلى الشمال أو مواجهة إلضاءة ا

أو متقاطعة لتبيان مختلف الخلفيات الموجودة خارج مجال اإلضاءة الرئيسية  ،وتحت الجسم المراد تصويره

في رؤية بيئة المشهد التلفزيوني وبتوفير اإليحاءات لكل  االنتباه)، وتهدف إلى تقليص حجم 1995 (براقن،

  اللقطات.

 :  (القرائي) لسنيالمستوى األ  -6

نية أمر في سياق ارتباطها بالنص المصاحب لها. فوجود الرسالة األلس الصوريهدف إلى قراءة 

تمتاز  سواء أكانت مكتوبة أو مسموعة، وذلك بسبب أن الصورالتلفزيونية  ضروري واعتيادي في الصور

في بحر من المعاني مما يجعل الرسالة  بتعددية المعاني في حال غياب هذا النص، ويكون المشاهد غارقاً 

والتفسير لسنية آلية وأداة أساسية لتوجيه المشاهد إلى المدلوالت التي حملت بها الصورة من خالل اإلقناع األ

تحديد يتم من خالله في الترسيخ الذي  وتتمثلا الصورة، مبه تتميزوالتأثير عليه عبر وظيفتين هامتين 

بة وهي وظيفة ها للمشاهد، وفي المناو توصيل المرادوكذلك المعاني  ،التي تتواجد في ثنايا الصورة المدلول

يقوني تتولى مهمة سد النقائض والفراغ الموجود في الصورة بالتعبير عن المعاني التي لم تعويضية للتمثيل األ
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والتأكيد عليها لتكون هي  المشاهدمحددة لها من قبل  إلى قراءات التوجه بهدفتستطع توضيحها كاملة 

  .)2009 المطلوبة والمرغوبة في آن واحد (عمار،

 : التلفزيونية التحرير المصاحب للصور -7

يعد التحرير للصور التلفزيونية من أحد تقنيات المونتاج المتبعة في القنوات، حيث يسعى 

 ) :2016هذا التحرير الى جملة من الوظائف الخاصة به وهي (أبو رستم، 

التلفزيونية باستخدام كلمات وجمل لغوية تتميز  ومرافقة للصورخبارية اإل اإلعالميةمادة التحرير  -

 .انتباه المشاهدباإلثارة وجذب 

 من المعلومة اإلخبارية. المقصودةوتغيير مفرداته بما يخدم الوجهة اإلعالمي تجزئة الخبر  -

 اإلخبارية وخاصة الخبرية في قاعات التحرير. المعالجة الموجهة للمعلومات -

 استخدام قوالب وأنواع صحفية معينة وخاصة التقارير اإلخبارية المكتبية. -

االعتماد على مصادر إخبارية معينة مثل فيديوهات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي يمكن  -

  . ف فيها من خالل أجهزة تكنولوجية معينةاستغاللها وحرية التصرّ 

 : "االعتماد على مصدر "شاهد عيان -8

شاهد عيان كمصدر وحيد دون أن يقابلها مع مصادر أخرى للتحقق  يالتلفزيوناإلعالم ما يأخذ  كثيراً 

ترويجها  بهدفاإلخبارية في قاعات التحرير  ى أساسه يتم تكوين وبناء المعلوماتمن صحة المعلومات، وعل

 .المشاهدينلدى 
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 : التكرار أو " الجلد اإلعالمي"  -9

والموجز النشرات كمن خالل إعادتها وذلك اإلخبارية  التكرار المتواصل في بث المعلومات استعمال عملية

وترويجها  المعلومات والبرامج والفواصل الترويجية أو ما يسمى بالجلد اإلعالمي" يحقق ترسيخ اإلخباري

  ).2001والتفاعل معها (بينغل، 

 : التلفزيونية وترتيبها مكانية الصور  -10

 اختيار أوقات البث واإلعادة للبرامج والفواصل الترويجية. -

 والفيديو.اختيار مدة بث الصور  -

  ).2001(بينغل، ةاختيار ترتيب معين للصور  -

  . اإلخباريةالبرامج التلفزيونية  2- 5

، متفق عليه معيننه ال يوجد تقسيم إوعلية ف ،المختلفة اإلعالميةتتنوع البرامج التلفزيونية في القنوات 

 ,الموضوعمن ناحية  أومن نشر الوعي حول قضية معينة  إليههدف تبما  ةالتلفزيوني البرامجرتبط تحيث 

األنواع عدد من  تم تصنيفها إلىعدد من القوالب الفرعية لبرامج التلفزيون حيث  عدد من الباحثين إلىويشير 

) و(القاهري، 2008 ) و(حسين،44، ص2007) و(محمد، 2012بو عرقوب، (أ كاآلتي:

  .) 2013)و(بوجالل،2013

السينمائية والمسرحيات والتي تقوم بعرضها دون  األفالممن  والتي تضم كالً  :البرامج الدرامية  - 1

ومسلسالت تلفزيونية ومسلسالت درامية  أفالمما ينتجه التلفزيون من  إلى ةإنتاجها، باإلضاف

  ومسرحيات.
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 مععالمي والذي يرتبط  أوحدث محلي  حول أو اآلراءالمعلومات ويقصد بها  :اإلخباريةالبرامج  - 2

إلى والتي تهدف  ،والعلمية والرياضية والفنية االجتماعية منها والسياسية والثقافية المجاالتمختلف 

 تتضمنمعلومات ب محتواهافي  األخبارصف تتّ  أنالبد من حول هذا الحدث، و  المشاهدين خبارإ

  يغة واضحة وبسيطة.صالدقة والتوازن والموضوعية وب

  عدة منها : أشكاالً وتتضمن البرامج اإلخبارية 

وتقدم بفترة زمنية تتراوح بين  المشاهدالمتنوعة التي تهم  األخباروهي مجموعة من  :اإلخبارية اتالنشر  -

صور  إحدىوتعتبر النشرات اإلخبارية . في اليوم الواحدمحددة  أوقاتوفي  ،وأكثر دقيقة) 15- 10(

 إعطاء بهدفوذلك  ،واألصوات والمتحركة الثابتة ةوتعتمد على الصور  ،بالمشاهدينواالتصال  اإلعالم

  .في نقل الخبر أكثرمصداقية 

مختصرة حول حدث  إجاباتتتم من خالل مندوب صحفي يهدف البحث عن  المقابالت اإلخبارية: -

  .دةدالمح األساليبوتعتمد على عدد من  ،ومقابلة شخصية إخباريةمقابلة  إلىالمقابلة  وتنقسم .معين

 إجرائها ةإلى إمكاني ةباإلضاف ،المراسلين مع االتصالعن طريق  توتتم هذه المقابال المقابالت الهاتفية: -

  .حول قضية ما الدولة وخارجها داخللين و ؤ مع المس

، والمختصرة األخبار الموجزةتقديم بعض  ااإلخبارية ويتم من خالله اتوهو مختصر للنشر  :األنباءموجز  -

 (3 اوال يتجاوز مدته اإلخبارية األخبار نتيجة التباعد بين الفترات الزمنية بين النشراتموجز  ويأتي

  .)دقائق

 ،المحلية والدولية األخبارمجموعة من التحليالت المنتظمة لبعض عبارة عن وهي  :اإلخباريالتحليل   -

  المعروضة. لألخباروموسعة  عميقةأخبار تقديم  إلىوتهدف 
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ثر على أاختيار موضوع إخباري مهم له من خالل  الرأيويقصد به التعبير عن  :اإلذاعيالتعليق   -

  .المشاهدين

ما يتم في  وغالباً  .التحليل والمعالجة إلى تحتاجوهو كم كبير من المعلومات التي  :اإلخباريالتقرير   -

كما ويمكن أن  تلفزيونية حال حدوثها. وأصواتفي بث ونقل صور  ونويقوم به المراسل حدثالموقع 

  يكون هذا التقرير اما في الميدان خارجي، أو داخل االستديو.

 إحدىبشكل سريع قد تم ذكره في  اً ناول خبر توي ،اإلخباري التحققويطلق عليه  :اإلخباريالريبورتاج  -

  .بآراءمدعمة  أكثرتقديم معلومات  إلىويهدف  ،النشرات

حدث سياسي مهم  أوبشكل تسجيلي بمناسبة وطنية  إعدادهوهو برنامج يتم  الخاص: اإلخباريالبرنامج   -

  .أو أكثرومدته تتراوح بين نصف ساعة وساعة  ،أو حدث معين

في  األخبارمن قبل فريق  إجراؤهوهي عبارة عن عرض خبري يومي يتم  المجلة اإلخبارية: أوالجريدة   -

  .أسبوععلى مدى  األخبارلتناول تحليل واالشتراك مع متخصصين التلفزيون 

 تإكسابهم معلومامن خالل  المشاهدينتثقيف  إلىوهي برامج تهدف  البرامج الثقافية والتعليمية: - 3

برامج التعليم من قبل المدرسة  إلىهذه البرامج التعليمية وتتنوع ، ومهارات جديدة ومتنوعةمعينة 

  وبرامج المهارات. األميةوالبرامج التعليمية المدرسية والجامعية وبرامج التعليم المستمر وبرامج محو 

على  الفضائية والقنوات التلفزيون اإلعالميحرص ي يتالبرامج ال وهي البرامج الترفيهية والمنوعة:  - 4

 تالفنية والثقافية والكاميرا واألخباروقد تشمل الدراما  ،ترفيههم إلى والتي تهدف للمشاهدينبثها 

  .والمرح طابع التسلية ابرامج له ةإضافة إلى األغاني وأي ،الخفية
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من  والمشاهدينخلق نوع من العالقة بين التلفزيون  إلىوهي برامج تهدف  البرامج الجماهيري:  - 5

   .مشاكلهم ألهم استعراضاً بالقضايا التي تتعلق بهم وتقدم  رائهم وٕاشراكهمآخالل تناول 

وتتكون من الحديث المباشر والحديث الحواري وحوار المعلومات  مفردات البرامج التلفزيونية:  - 6

  الحوارات الشخصية.  إضافة إلى ،الرأيوحوار 

حيث  .والمعايير حسب كل قناة األسسعدد من  إلى المشاهدين إلىوترجع حرية اختيار البرامج المقدمة 

 ،التلفزيونيةنوعية القناة  أو ينالمستهدف المشاهدين أوعلى مضمون البرنامج  يتم اختيارها اعتماداً  أنيمكن 

  .للقناةالسائد  اإلعالميللنظام  وتوافر عناصره وفقاً  إلنتاجعملية الالوقت المتاح  إلىضافة إلاب

تجاه مفهوم الخبر في الرؤى  في المفاهيم وتشــابكاً  وخلطاً  معرفياً  اإلخبارية جدالً  البرامجيثير مفهوم و 

نطلق من أبعاد متعددة وخصائصه، ولعل هذا الخلط المعرفي القائم بين المصطلحين يســتند إلى أن الخبر ي

عن التوجه  لمجتمعات في المعرفة والثقافة، فضالً اتجاه ر الوظيفي الــذي تلعبه األخبار مع الدو  انســجاماً 

بالعملية اإلعالمية، وهذا ما جعل مفهوم الخبر وتقدير  األول الهدف وهو ،المشاهديناالســتراتيجي له تجاه 

على حياة الفرد والجماعة، األمر الذي يتطلب تعريف  يؤثر ةاالجتماعي تهه أمرًا يثير الجدل، ألن مدلوالأهميت

 اتميته ومدى مسايرته لسياسة المؤسسه، وتقدير أهالخبر من خالل تحديد عناصر القيمة اإلخبارية ل

العامة، وعلى أساس ذلك يحدد مكان هذا الخبر ومساحة نشرة ومدته الزمنية في اإلذاعة  والمصالحاإلعالمية 

 ).1989(شلبي، والتلفزيون 
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  معايير وعناصر نشر األخبار  6-2

األخبار الحديثة، وهي  على نوعية خاصة من األخبار تسلط الضوءومن الواضح أن وســائل اإلعالم 

وهي قيمة تسعى وسائل اإلعالم إلى تحقيقها،  أي تلك التي تشكل ما اصطلح على تسميته بالسبق الصحفي،

المرتكز الرئيس في اإلعالم بشكل عام، وفي األخبار التلفزيونية على وجه  وبما أن القيم اإلخبارية تعد

 ينبغي مالحظته هو ضرورة التفرقة بين ثالثة أسس ظل الخلط بينها على الدوامالخصوص، فإن أول ما 

  :)2004 (عبدالرحمن،وهي

س التي تحدد وسائل اإلعالم في ار نشــر الخبر أو إذاعته هي األسيافمع معايير نشر الخبر : - 1

تحديد قد اهتم عدد من الباحثين بموضوع . من هنا فصالحية الخبر لإلذاعة أو النشر مضمونها

واختلفت التسميات وتعددت بشــأنها،  ،وأفضليتهالنشر المعايير التي تتحكم في أســبقية أسس 

كما . فهناك من يسميها بالعناصر، وآخرون يسمونها بالصفات، وغيرهم يســميها باالعتبارات

اإلعالمي والسياسي، أو بحسب طبيعة الوسيلة  النظاماجتهد آخرون بشأن تصنيفها بحســب 

 .بشــكل أو بآخر في تحديد أو تشكيل تلك المعايير إلعالمية التي البد أن تؤثرا

 اعتبارهالتي يجب توافرها كلها أو بعضها في الخبر لكي يمكن  العنصرفهي :  القيمة اإلخبارية - 2

الختيار األخبار الصالحة للبث أو  اإلخبارية ال تعد األســاس الوحيد ةخبرًا، وبالتالي، فإن القيم

ومع اختالف القيم اإلخبارية بين منطقة وأخرى، بل في داخل المناطق ذاتها وضــع ، النشر

مســتوى القيم اإلخبارية، حيث كان المعيار األول  بعض الباحثين من اإلعالميين معايير لقياس

تعكس األحداث كما هي مثلما تعكس صورة المرء الواقف  يقول بأن األخبار هي عبارة عن مرآة

بغض النظر عمن  ،األخبار تعكس األحداث والقضايا الجارية ها، وهو افتراض يظهر بأنأمام
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). وأن هناك اتجاهًا 1999بث هذه األخبار (ستيفن ايزالير وآخرون،  سيستفيد أو يخسر جراء

وذلك بسبب تأثير الضوابط  آخر يظهر بأن األخبار أصبحت أقل جدية وأكثر ميًال إلى الترفية،

، إذ أن مركز الجاذبية قد انتقل من معايير المشاهدينوالمنافسة الكبيرة الجتذاب االقتصادية 

 تهدف إلى خلق أجواء تتسم باإلثارة واالستعراض معاييرالعمل اإلخباري وأسس الموضوعية إلى 

ففي كل مجتمع هنـاك مجموعة من األفكار والمعتقدات وطرائق السلوك  ).1999(جان جبران، 

المعتقدات تعني حكم أو رأي أو  هي مفهوم أشمل وأوسع من المعتقدات، إال أنتسمى بالقيم، و 

ويختلف هذا المفهوم عن مفهوم القيم . الفرد مقتنعًا بصحتهقه اتجاه يتعلق بالواقع االجتماعي يعتن

لمواقف، ولهذا فإن المعتقد هو ل هتقديــر ي شبه مقنن يستخدمه الفرد ف ما تكون نسق التي غالباً 

  ه.اقعي صادق، فيما تتصل القيم بما يعده الفرد أمرًا مرغوبًا فيه أو مرغوبًا عنحكم و 

هي الشروط و الصفات التي يجب توافرها في الخبر  وهي: المميزات الواجب توافرها في الخبر - 3

أصبح نقل الخبر يتميز بالتحيز ، في حين  الواجب توافرها فيه مثل الدقة والصدق والموضوعية

السياسي واالقتصادي، وهذا هو المعيار الثالث لقياس  المجتمعيوانعدام التوازن بســبب التأثير 

قيم األخبار، إذ نجد أن االعتبارات االقتصادية تحول دون قيام العدل المطلوب بين األخبار، 

 .)1999(جان جبران،  هاوذلك العتماد الشبكات اإلخبارية على األرباح التي تجني

  مفهوم القيم اإلخبارية  7-2

هذا الخبر عن  ىيبن مضمونهااإلخبارية بمفهومها أسلوبًا يحدد الصيغة المهنية التي في  ةالقيم تعدّ 

المختلفة، فعند تفكيك التشكيل البنائي للخبر نجــده  التلفزيوني ذاك ليكون ذا معالم واضحة في وســائل اإلعالم

اإلخبارية، فكم من القصص ة نتيجة اجتماع عدد من العوامل التي ســاهمت في صياغة القص تكونقد 
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هي المرتكز األساس في العملية  اإلخبارية فالقيم .اإلخبارية لم تعرف ألنها لم تأخذ طريقها إلى النشــر

صل على مادة هي أول ما يسأل الصحفي نفسه عندما يح ةاإلعالمية، وعصب الحياة للخبر، وهذه القيم

الخبر، فإذا تأكد من توافر بعض القيم في الخبر استمر في جمع مادة الخبر وكتبه وقدمه إلى رئيس القسم 

  .فيهيعمل  الذي اإلعالمفي 

في  الصحافيون يستخدمهاالمعايير التي من اإلخبارية بأنها: "مجموعة  ةوهناك من يعرف القيم

اختيارهم الخبر، وهذه المعايير ليســت فردية تنسب إلى صحفي دون سواه، بل إنها مجموعة قيم متعارف 

، ففي كل مجتمع هناك مجموعة من األفكار والمعتقدات وطرائق السلوك تسمى بالقيم، المجموعةعليها لدى 

ى مستوى نظام قيمي ينظر إليه وٕان مجموع هذه القيم أو المعايير التي تعتمد في إصدار حكم قد تصل إل

 عامة لدى المجتمع أو المجموعة، وهي كتاب األخبار هنا"المعايير البمعنى أن قيمة  .نظرة تعميمية

الحس االنتقائي و لدى اإلعالميين  تالمبادئ التي تكون تعدّ اإلخباريــة  ةالقيموعليه ف. )1989(مصالحة، 

، متعلمة ار األخبار في انتقاد مادة األخبار، بل إنهبها محرّ ، يسترشد ـت قواعد مكتوبةوهي ليسلألخبار، 

 .العام اإلخباري فقها النظاماو يها و ـوالمبادئ التي يسـير علاإلخبارية المهنة  تهـمن خالل ممارسا هويفهم

اإلطار اإلدراكي أو الداللي _الصريح أو الضمني _الذي يجعل  اإلخبارية تعدّ القيم  رى آخرون أنوي

اإلخباريــة األكثر أهمية  ةباالتصال فردًا أو مجموعة أفراد أو مؤسســة _ قادرًا على إدراك وانتقاء القيمالقائم 

وٕانشاء  هاوله القدرة على صياغتها وتشــكيل ،كبير من الوقائع أو المعلوماتد بين عدلدى المشاهدين 

اإلعالم بدرجات من البروز  ائلومنحها فرص الظهور عبر إحدى وسـ عناصرها في ترتيب إخباري خاص،

  .وظرفها الخاص والعام الوسيلة المستخدمةتستمد من طبيعة 
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من الناحية الموضوعية تعني مجموعة المكونات الجوهرية التي تشكل منها األخبار، وتتميز بتميزها،  والقيم 

في وسائل  والنشر برازأنها مثيرة لالهتمام وتستحق التفضيل واإلالمشاهدين وتغيب بغياب أبرزها ويجد فيها 

  .اإلعالم في زمان ومكان معينين

يتم على المعايير المادية والذهنية التي  من ـةمجموعوهي  " اإلخبارية ةويوجد تعريف آخر للقيم

، والمشاهدينالمرتبطة بالتفاعل بين الحدث المركبة و صحفي، فهي الصفات  سبقـها تحويل الحدث إلى أساس

الحدث وعن اســتخدامه االجتماعي أي تحويله إلى موضوع لالطالع والمعرفة  أهميةوهي التي تكشف عن 

اإلخبارية ظهرت  ةذه التعريفات، يالحظ الباحث أن التباين المفاهيمي للقيمومن ه).1994والفهم (العياضي، 

  مفهومها. د اتجاهدتحمختلفة لنا بثالث وجهات نظر 

اإلخبارية هي المعيار الذي بموجبه يمارس المحترفون في وسائل االتصال  ةيرى أن القيم فالمفهــوم األول: 

  . ونشرهاعملية جمع األخبار وانتقاءها  يحددشيء على شيء آخر مما  وتفضيلهمأحكامهم التقويمية 

المعايير المادية والذهنية التي على أساسها يتم من اإلخبارية هي مجموعة  ةيرى أن القيم والمفهوم الثاني:

، وهي التي المشاهدينالمرتبطة بالتفاعل بين الحدث وبين المركبة و تحويل الحدث إلى خبر، وهي الصفات 

  تحويله إلى موضوع لالطالع والمعرفة والفهم.و الحدث وامتداده االجتماعي،  مضمونـف عن تكش

النتقاء الذي يستخدم للحدث  المدلولاإلدراكي أو  طاراإلاإلخبارية هي  ةيرى أن القيم أما المفهوم الثالث:

التي  وقائع أو المعلومات، وهي المكون الجوهريالاألخبار و  ـدد كبير مناألكثر أهمية من بين عالخبر 

 .شكل منها األخبارتت

 ةـماإلخبارية يرى الباحث أن القي ي تحديد المفاهيم المعرفية للقيمف ياومن خالل هذه الرؤ وعليه 

، وتوجهات القائم باالتصال الفكري ـيلة اإلعالميةالوس على خبرة قائمال الخبر قاءاإلخبارية تعني عملية انت
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 ةن القيمأوبما . ةالخبريـ ةعن امتالك الخبر لعناصر تشكيل القيم وسياسة المؤسسة اإلعالمية، فضالً 

والحاجة للمشاهدين بحسب المنفعة العامة د إعالميًا يتحد إن مفهومهاً بعدًا متغيرًا لذا فة تمثل اإلخباريـ

 ك.المؤسسة أو تل الخطاب اإلعالمي لهذه أهدافووفق  ألفرادلواالهتمام 

وعنايته  الفرداإلخبارية تطلق على كل ما هو جدير باهتمام  على ما تقدم، فإن القيم اً تأسيسو 

 للقيم عاماً  يفرز مفهوماً  الرأيـذا وه .العتبارات اقتصادية أو سيكولوجية أو اجتماعية أو أخالقية أو جمالية

 ةالسيكولوجي اتر واالعتبا ةاالقتصادي اتباالهتمام واالعتبار  تتمحور ،مجموعة من االعتبارات هـتيندرج تح

 اجتماعي انعكاسن اإلعالم هو أـا وبم. ةالجمالي اتواالعتبار  ةاألخالقي اتواالعتبار  ةاالجتماعي اتر واالعتبا

 (اهتمام التقويم لألخبار. ولهذا يحدد  محورواعتبارات عامة، فإن من األهمية أن تكون هذه االعتبارات 

زادت من  معين كلها أو بعضها في حدث توفرتبأنها المعايير التي إذا  :اإلخبارية ةمفهوم القيم )بوهان 

الوضوح، الداللة، االعتياد، التطابق،  التكرار، الجسامة، :وهذه المعايير هي ،عنه واإلبالغ نشره احتمالية

 االستمرارية.و والتركيبة  التوافق، المفاجأة،

، أم في فيما بينهااألخبار  مفاضلةاإلخبارية ســواء في  ةوقد أثارت األهمية البالغة التي تمثلها القيم

شف الكو  والبحث  دراستهاعوا إلى أنظار الباحثين، وسـلفتت ، للمشاهدينتحديد طبيعة هذه األخبار وتوجهاتها 

اثني عشر عنصرًا أو قيمة أن هناك ـير إلى يش )فريزد بوند  (باحثًا مثل  ، فنجد مثالً تهاعنها، وبيان أهمي

 :التاليةتدور حول الجوانب 

 ).الغرابة( أن يحدث ومع ذلك يحدث هال يمكنحدث ، كل )الشهرة(في المجتمع  بارز صشخ حول

ـرًا أو غير مباشر في حافظة المحلي، كل ما يؤثر تأثيرًا مباشكل ما يؤثر تأثيرًا مباشرًا في الحكم الوطني 

 المشاهدين نه التأثير في مشاعرأكل ما من ش ،المشاهدينلفرد، كل ما يثير مزاج ل األمر المادية واالقتصادية
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الكوارث أحداث ، )غرائزال(ـال الم رأس كبيرة من فيحملهم عبء األسف أو االرتياح ، كل ما له عالقة بمبالغ

 أو موقف ، كل حدث)صراع، الضخامة(ئر كبيرة باألرواح والممتلكات ايصاحبها خسـ التيوالحوادث وبالذات 

  ).الفائدة( األفراديهم عددًا كبيرًا من 

 الذي يحدد مدى اإلطاراإلخبارية من  ةالقيممفهوم إن المدخل األيديولوجي الذي يسعى إلى تحديد    

خبارية تدعم اإل تهقيمو  ،ومبادئه األفرادنه خدمة مصالح أمؤسسـة اإلعالمية، وكل ما من شااللتزام بسياسة ال

ما يجعل من الناحية الفعلية عملية وضع تصنيف  وهو ،األخرى خبر للظهور والمنافسة مع األخبارقابلية ال

في المعالجات اإلخبارية لكل  بهامحدد لمجموعة من المعايير اإلخبارية تصلح لالستخدام واالحتكام 

ـفته وحاجاته التي تتالءم مع ظروفه التي يمر تحقيقه، فلكل مجتمع توجهاته وفلسالمجتمعات أمر يصعب 

  ت.بين هذه المجتمعا ي القيم اإلخبارية أمرًا واقعاً ف االختالفبها، وهذا ما يجعل 

 الوسائط المتعددة (المؤثرات السمعية والمؤثرات البصرية) 2- 8

 وسائل اإلعالمالتي تستخدم في  والمتطورة مظاهر التقنيات الحديثة إحدىتعتبر الوسائط المتعددة 

المكتوبة من الصوت والصورة والنص  اإلعالميةمزيج من المواد  أنهاحيث يمكن تعريفها على  ،يةالتلفزيون

 ر.خب كأنهيتصوره  أن لمشاهدلقروء في شكل كلمات والذي البد فيمثل النص في الخبر الم ،ولقطات الفيديو

فهم  المشاهديسهل على  مراً أ الصورة المتحركة تعدّ  أنبلغ من الخبر المقروء من حيث أ الصورة والتي تعدّ  أما

  بصوت. امتزجتما  أوالمعلومات 

اإلعالمية استخدام مشترك لمجموعة من الوسائط  أنهاف الوسائط المتعددة على تعرّ  أنويمكن 

النشر  ألغراضالتلفزيون شاشة نقل المعلومات بصورة مرئية عبر  بهدف ،واإلضاءةوالموسيقى  كاألفالم

  ).2002 ,نحو المشاهدين باستخدام بعض الرسومات (فلحي واإلعالن



 
32 
 

 

مجموعة من التكنولوجيات التي تسمح بإدماج  أنهاويعرف ميشال إنوال الوسائط المتعددة على كما 

حيث يتم دمجها من خالل المعلوماتية ، )أصوات ،صور ،من مصادر مختلفة (نصوص األجزاءالكثير من 

  .)2004 ،(إنوال

 إلىهذه الوسائط تحتاج  أن, حيث التي البد من التعرف عليها األدواتوللوسائط المتعددة عدد من 

  أنواع كاآلتي:ويمكن وضعها في ثالثة  ،والمعدات لتفعيلها وتشغيلها والتحكم بها األجهزةمجموعة من 

حيث يعتبر  ،الصوت بطاقة: والمتمثلة في كل من السماعات والمايكروفون و  السمعية األدوات - 1

وفائدة  مميزاً  عطي تطبيقاً تس امع باقي الوسائط فإنه تما اجتمع وٕاذا ،الوسائط ىحدإالصوت من 

 اآللةلغة  إلىالصوت عبر المايكروفون والذي بدوره ينقل ما يلتقطه ويترجمه  إدخالويتم  .كبرى

 قوم بمعالجته ومن ثم تخزينه وبثه. ت تيالصوت ال إلى بطاقة وصوالً 

والرسومات ، الضوئية واألفالموالفيديو  ةفي كل من الصور  األدوات: وتتمثل  المرئية األدوات - 2

 اتمعلوم إيصال والهدف منهاعبر شاشة التلفاز  األخرىالمتحركة وغيرها من الوسائل المرئية 

ويصل  سيقوم بقراءتهان المشاهد المرئية أل األدواتمن  كما ويمكن اعتبار النصوص جزءاً  .للمشاهد

  ها. ياتمحتو  إلى

المدمجة ذات  األقراصالمتمثلة في الحديثة و  الذكر على عدد من التقنيات سابقةاألدوات وتعتمد 

جميعها  والتي تهدف ،األبعادثالثية  والفيديو واألقراص ،الصورية األقراصو  ،التفاعلية وأخرىالذاكرة القرائية 

  اإلعالم.تخزين واسترجاع البيانات والمعلومات وتخزينها للنشر والبث عبر وسائل  إلى
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 ثانيًا: النظرية المستخدمة في هذه الدراسة

يمكن اتخاذها إطارًا  حيثاإلعالمية المرتبطة بموضوع الدراسة،  ةيتناول البحث في هذا الجزء النظري

  اإلعالم. ا في هذه الدراسة وهي نظرية االعتماد على وسائلملالعتماد عليه

  نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم :  -

أثير التي تعتمد على فكرة أنه (كلما زادت درجة عدم االستقرار في المجتمع وهي من نظريات الت

يحتاج في وقت األزمات إلى مزيد من المعلومات  ذلك انه (الفرد) ،يزداد تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم )

حول ما يحدث من حوله، وذلك في إطار حيوية اجتماعية تزيد من درجة اعتماد الجمهور على تلك الوسائل 

  .)  1993 (ميلفين, وساندرا,

ات على أساس وجود عالقة قوية بين يولقد ظهر نموذج االعتماد على وسائل اإلعالم في السبعين

وسائل اإلعالم والنظام االجتماعي، ويقوم هذا النموذج على أن الجمهور يعتمد و  من المشاهدين الجمهور

على وسائل اإلعالم لتزويده بالمعلومات التي تلبي حاجاته وتساعده في تحقيق هذه الحاجات (رشتي، 

1991.(  

اإلعالم. انتقلت دراسات وبعد االنتقادات الالذعة التي تعرضت لها نظريات التأثير المباشر لوسائل 

تأثير وسائل اإلعالم على المعارف، على اعتبار أن التغير في المعارف سواء الفردية أو المجتمعية شرط 

آخر  أساسي لتحقيق التغيير في اتجاهات واألنماط الثقافية والسلوك االجتماعي. صاحب هذا التحول تطوراً 

  .يف األفراد أو ما يسمى باألثر المعرفي لوسائل اإلعالمر سائل اإلعالم في التشكيل معافي دراسة دور وو 

وتقوم فكرة األثر المعرفي لوسائل اإلعالم على أساس أن وسائل اإلعالم تمارس تأثيرها عن طريق تقديم 

المعرفة التي من خاللها يشكل األفراد اتجاهاتهم وسلوكياتهم ومن أبرز النظريات التي تركز على الدور 



 
34 
 

 

لوسائل اإلعالم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم. والتي تعد من نظريات التأثير المعتدل لوسائل المعرفي 

 .)2014(غزالي والمية،  اإلعالم

تعد نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم إحدى النظريات التي تهتم برصد ودراسة التأثيرات المختلفة 

نماذج كثيرة وجديدة  العشرينرت في النصف الثاني من القرن ظهلوسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع. ولقد 

  تدرس آثار وسائل اإلعالم عرفت بنظريات التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم. 

أن وسائل اإلعالم عبارة عن نظم اجتماعية ذات طبيعة بنائية تتفاعل مع النظم هذه النماذج ترى 

م االجمهور. قدم هذا النموذج في العاالجتماعية وأعضاء األخرى في المجتمع، وتراعي الخصائص النفسية و 

 .)2006(الطرابيشي والسيد،  من طرف ملفين ديلفر وساندرا بول روكتيش 1967

ألن الجمهور يعتمد على المعلومات التي تنقلها وسائل االتصال في المجتمع الحديث، فإن  نظراً و 

لفهم متى ولماذا تغير  أساسياً  سائل االتصال تعتبر متغيراً درجة اعتماد األفراد على المعلومات يشتقونها من و 

 .)2006درويش، ( وسائل االتصال معتقدات ومشاعر وسلوك األفراد

ر لماذا يكون لوسائل االتصال الجماهيرية ل اإلعالم تفسنظرية االعتماد على وسائ أهدافومن 

ما. وتعتمد النظرية  أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعاً  تأثيرات قوية ومباشرة، وأحياناً  أحياناً 

على المسائل الرئيسية لكل من الصور المثالية العامة، منها اهتمام البناء الوظيفي باالستقرار االجتماعي 

 مل الفرديةللمثال التطوري، والتركيز على إنشاء المعاني في المنظور التبادلي للتفاعل الرمزي، وتفسير العوا

 (البواعث، القيم، المواقف والسلوك من النموذج اإلدراكي).

وتوصف نظرية االعتماد على نظام وسائل اإلعالم بأنها نظرية (بيئية). فهي تركز على العالقات 

. عضوياً  بين النظم الصغرى والمتوسطة والكبيرة ومكوناتها. فالنظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيباً 
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وهي تبحث في كيف أن أجزاء من نظم اجتماعية صغيرة وكبيرة يرتبط كل منها باآلخر، ثم تحاول تفسير 

من النسيج  هاماً  والمفترض أن يكون نظام وسائل اإلعالم جزءاً  ،سلوك األجزاء فيما يتعلق بهذه العالقات

ماعات والمنظمات والنظم االجتماعية االجتماعي للمجتمع الحديث، وقد اعتبر أنها لها عالقات باألفراد والج

األخرى. وقد تكون مثل هذه العالقات تسلط عليها الصراعات قد تكون متعاونة، ديناميكية أو ساكنة أو 

منتظمة، كما أنها قد تتراوح بين أن تكون مباشرة وقوية، وبين أن تكون غير مباشرة أو ضعيفة. وكيفما كانت 

 .)2002ديفلر، وروكيتش، ( نها هي العالقة التي تتحمل عبء التفسيرإف لتفاصيل المميزة لهذه العالقة،ا

 ،وكما يوحي اسم النظرية، فإن العالقة الرئيسية التي يقوم عليها منطق هذا المنهج هي عالقة تبعية

مثل الصناعات  قد تكون هذه العالقات مع نظام وسائل اإلعالم واالتصال بشكل إجمالي أو مع أحد أجزائهو 

  .التلفزيون واإلذاعة أو الصحف أو المجاالت

إن أهم فكرة في هذا النموذج أن األفراد في المجتمع الحديث يعتمدون بصورة كبيرة على المعلومات 

بالمعلومات والتوجيه فيما يتعلق بما يحدث في مجتمعاتهم،  إلمدادهمالمستمدة من وسائل اإلعالم وذلك 

  ويتوقف نوع ودرجة هذا االعتماد على أساسين هما:

ر أو الصراع أو عدم االستقرار الذي يعاني منها المجتمع: حيث إن قدرة وسائل اإلعالم يدرجة التغي - 1

د عندما تقوم هذه الوسائل على تحقيق قدر كبير من التأثير المعرفي والعاطفي والسلوكي سوف تزدا

بوظائف نقل المعلومات بشكل متميز ومكثف في فترات الصراع والتغيير وعدم االستقرار التي 

تحدث في المجتمعات، ويفترض أنه كلما زادت التغييرات واألزمات في المجتمع زادت حاجته 

مات والبحث عنها، وفي مثل مما يؤدي إلى استثارة الحاجة للمعلو  ،للمعلومات والتوجيه وتأكيد القيم
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هذه الظروف يصبح الجمهور أكثر اعتمادًا على ما تقدمه وسائل اإلعالم من معلومات في هذا 

  ).2003، إسماعيلالمجتمع (

درجة أهمية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات في هذا المجتمع: إذ يختلف الجمهور من حيث  - 2

ثًال تكون لديه مصادر أخرى غير وسائل اإلعالم اعتماده على وسائل اإلعالم، فجمهور النخبة م

التقليدية ليعتمد عليها في الحصول على معارفه المختلفة، كما يمكن أن يحدث ذلك فئات معينة من 

، ووفقًا لنموذج االعتماد وخصائصها االجتماعية والتعليمية لظروف هذه الفئات الجمهور المتلقي وفقاً 

يعتمد على وسائل اإلعالم ونوعها تبعًا لفئاته االجتماعية والطبقية  على وسائل اإلعالم فإن الجمهور

(رشتي،  ووفقًا لقدرة النظام اإلعالمي لالستجابة الحتياجات الجمهور ،وخصائصه التعليمية

1991.(  

ن تأثيرات النظام عاد لوسائل االتصال ال تتم بمعزل تعتمد فكرة هذه النظرية على أن استخدام األفر 

الذي يعيشون بداخله مع ووسائل االتصال. والطريقة التي تستخدم بها وسائل االتصال ونتفاعل  االجتماعي

ما يتعلمه الفرد من وسائل االتصال.  ويشمل هذا أيضاً  ،بها مع تلك الوسائل تتأثر بما نتعلمه من المجتمع

. لذلك فإن أي رسالة كما أنه يتأثر كذلك بما سيحدث في اللحظة التي يتعامل فيها مع وسائل االتصال

على خبرته السابقة عن الموضوع.  يتلقاها اإلنسان من وسائل االتصال قد يكون لها نتائج مختلفة اعتماداً 

 .وكذلك تأثيرات الظروف االجتماعية المحيطة
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  فرضيات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم -

 :)2003وتقوم هذه النظرية على عدة فرضيات (حجاب، 

لهذا االختالف تزيد أو  درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه نتيجة التغيرات المستمرة وتبعاً  تختلف - 1

ففي حالة عدم االستقرار االجتماعي تزداد الحاجة للمعلومات، فيكون  ،تقل الحاجة إلى المعلومات واألخبار

 .على وسائل اإلعالم في حالة عدم االستقرار األفراد أكثر اعتماداً 

للمجتمع وتزداد درجة اعتماده عليه في حالة إشباعه الحتياجات الجمهور  يعتبر النظام اإلعالمي مهماً  - 2

وتقل درجة اعتماده عليه في حالة إشباعه الحتياجات الجمهور وتقل درجة اعتماده على النظام اإلعالمي في 

  .حالة وجود قنوات بديلة للمعلومات

هم في األهداف والمصالح على وسائل اإلعالم نتيجة اختالف يختلف الجمهور في درجة اعتماده - 3

  .والحاجات الفردية

من االعتماد المتبادل بين وسائل  من هنا يمكن القول أن اعتماد األفراد على وسائل االتصال يعد جزءاً 

 .عالقات الجمهور مع وسائل اإلعالماإلعالم والنظم االجتماعية، والذي يشكل بدوره 

  :متغيرات ةنطوي على العالقة الرئيسية التي تتكون من ثالثيرية االعتماد على وسائل اإلعالم إن مفهوم نظ

 .وسائل اإلعالم •

 .الجمهور •

 .النظام االجتماعي •

 :وتقوم عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم على ركيزتين أساسيتين هما
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أهدافهم الشخصية واالجتماعية، فإن لكي يحقق األفراد والجماعات والمنظمات المختلفة األهداف:  -

عليهم أن يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو منظمات أخرى والعكس 

 .صحيح

يسعى األفراد والمنظمات إلى المصادر المختلفة التي تحقق أهدافهم، وتعد وسائل  المصادر:  -

بلوغ أهدافهم خاصة في نشر  اإلعالم نظام معلومات يسعى إليها األفراد والمنظمات من أجل

 .)2002(مكاوي والسيد،  المعلومات أو القدرة على توزيعها إلى أكبر جمهور ممكن

 :آثار االعتماد على وسائل اإلعالم -

اآلثار التي تنتج عن اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم من  من يرصد ملفن ديلفر وساندرا روكيتش مجموعة

 .اآلثار الوجدانية واآلثار السلوكية ة،اآلثار المعرفيفئات أساسية هي: خالل ثالث 

 التأثيرات المعرفية .1

سلوك بشكل صريح وواضح، لكن رغم ذلك التتميز التأثيرات المعرفية عن تلك التأثيرات التي تؤثر على 

  :فإن االثنين يرتبطان معا بصورة واضحة، وتتمثل في مجاالت عديدة منها

نقص المعلومات أو وجود معلومات متضاربة ومتناقضة لدى الناس هو مشكلة إما في  :الغموض   -أ

وتوضح  ،أو إليجاد تفسير صحيح للحدث من بين تفسيرات ممكنة وعديدة ،لفهم معنى حدث معين

مثل الكوارث الطبيعية أو اغتيال قائد سياسي، فإن العديد  عالبحوث أنه عندما يقع حدث غير متوق

كافية فإن أعضاء المن خالل معلومات وسائل اإلعالم غير من الناس يدركون هذه األحداث 

ولكنهم ال يعرفون ماذا يعني ذلك الحدث وال يعرفون كيف  ،ما حدث  هور سيعرفون أن حدثاً مالج

  .يفسرونه، وسوف يتم البحث عن مزيد من المعلومات في محاوالت لحل مثل هذا الغموض
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والغموض يمكن أن  ،متطورة مع وسائل اإلعالم فالغموض يدفع الناس إلى إنشاء عالقات اعتماد

أو  ، ويمكن أن يستمر إلى أياميحل في ثواني لو أن تقديم المعلومات من خالل سائل اإلعالم كان كافياً 

  .أشهر أو حتى سنوات في حالة غياب مثل هذه المعلومات

مصادر المعلومات بشكل مكثف على من المتلقين يتحقق عندما يعتمد الجمهور  :تشكيل االتجاه   -ب

في العالم الخارجي، ويقومون باستخدام معلومات تلك الوسائل في   وسائل اإلعالم لمعرفة ما يحدث

تشكيل اتجاهات جديدة حول األحداث كالمشاكل البيئية وأزمات الطاقة والفساد السياسي وأحوال 

اإلعالم لم تكن متطابقة  ووسائل ،األزمات أو الحروب، وهكذا يتم تشكيل اتجاهات جديدة باستمرار

 كبيراً  دوراً  تؤدي -كدت الدراسات المبكرةأكما  -عمليات االنتقائيةالفي تأثيرها على االتجاهات، فإن 

يوجهون انتباه الناس و كذلك قادة الرأي في المجتمع المحلي ينتقون  ،في عملية تشكيل االتجاهات

 .لألحداث ويؤثرون في محتوى وكثافة االتجاه المكون

يحدث هذا التأثير في المجتمع الذي يعتمد على وسائل اإلعالم،  :توسع نظم المعتقدات لدى الناس   -ج

نذ فترة طويلة ليشير إلى أن م  Enlargementالتوسيعمصطلح  Cooley-Charles وقد استخدم

واألشياء معرفة الناس ونظم المعتقدات لديهم تزداد ألنهم يتعلمون ويعرفون الكثير عن الناس اآلخرين 

 .األخرى من وسائل اإلعالم

 كان شكل المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم، فإنها تتضمن توضيحاً  أياً :  توضيح القيم    - د

 كن أن يسبب هذا التوضيح ألماً موي ،للصراع بين القيم مما يدفع األفراد للنظر في مواقف قيمهم

إلى خيارات متعددة، يفاضل الجمهور  يويؤد ،اهداف وسبل تحقيقهفي األ لإلفراد ألنه يخلق تضارباً 

 .ا في محاولة لتقرير أيها أكثر أهمية، حتى تصبح أولويات القيم واضحة لديههبين
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إلى الفئات  العمليات الوجدانية هي التي تشير عموماً  :Affective effects التأثيرات الوجدانية .2

المختلفة من المشاعر والعواطف والمكونات األساسية من الحب والكره. وفي المجتمعات التي يتم 

فيها تطوير االعتماد على وسائل اإلعالم للحصول على المعلومات نجد أن التأثير أو التغير 

مية تؤثر ن خالل رسائل إعالالعاطفي لدى الناس يمكن أن يحدث عندما تقدم معلومات معينة م

 مشاعر األفراد واستجاباتهم .على 

الحاالت  والتغيير في االتجاهات أو في االعتقادات أ: Behavioral effects التأثيرات السلوكية .3

وقد حصر ملفن ديفلر  ،العاطفية هي أشياء يهتم بها الناس حيث أنها تؤثر بوضوح في سلوكهم

التنشيط :وروكيتش اآلثار السلوكية لالعتماد الفرد على وسائل اإلعالم في سلوكيين هما

اتخاذ مواقف جديدة مؤيدة أو جة للتعرض للوسيلة اإلعالمية نتي ذلك قيام الفردبويعني  والخمول

عالمية، حيث تنشط معارضة أو القيام بفعل إيجابي أو سلبي نتيجة لكثافة التعرض للرسالة اإل

 خصار  اصالسلوك االجتماعي المفيد مثل اإلقالع عن التدخين. وقد تنشط سلوك ةالرسائل اإلعالمي

وفي نفس الوقت  ،ط الجمهوريويرى الباحثون أن وسائل اإلعالم قادرة على تنش .مثل محاكاة العنف

قادرة على تقليل نشاطهم. وهم يعتقدون أنها كلما كانت مصادر المعلومات متنوعة بشكل أقل في 

كلما كان تأثيرها في األفكار واالتجاهات وكيفية التصرف أكثر احتماال، كما أن تأثير  ،عالم اإلعالم

ار في المجتمع بسبب الصراع وسائل اإلعالم يزداد عندما تكون هناك درجة عالية من عدم االستقر 

 .)2006(الطرابيشي والسيد،  والتغير
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  ثالثًا: العالقة بين نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم مع الدراسة الحالية:

إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على التقنيات التلفزيونية الحديثة التي تقدمها القنوات الفضائية 

مهور) للبرامج اإلخبارية، من خالل وجهة نظر مشاهدي التلفزيون األردني في لزيادة متابعة المشاهدين (الج

المجتمع المحلي، وهو ما ترتكز عليه نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم بحيث أنها تركز على قيام وسائل 

ت االتصال في تسليط الضوء بشكل أوسع على العالقة بين المجتمع ووسائل االتصال والمشاهدين كمحددا

  لالعتماد على هذه الوسائل، وهذا ما يحاول الباحث دراسته في هذه الدراسة . 
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  .الدراسات السابقةرابعًا : 

  الدراسات باللغة العربية. -

اإلعالم المسموع والمرئي ومجاالت تطويره باالستفادة من : ) بعنوان1990دراسة شقرون ( - 1

 .انجازات تكنولوجيا االتصال الحديثة

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور تكنولوجيا االتصاالت في اإلعالم المسموع والمرئي ومدى مساهمة 

استعرضت في مجال اإلعالم. كما إمكانياته الجديدة، من خالل ما تقدمه تكنولوجيا البث ومدى توفرها 

  الدراسة كل من إمكانيات اإلنتاج والتواصل الجديدة في وسائل اإلعالم.

ذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها أن اإلمكانيات المتاحة من خالل وتوصلت ه  

تؤثر في تطوير اإلعالم، في حين أن هذه التكنولوجيا تبقى رهينة المهنة تكنولوجيا االتصال الجديدة 

 والخبرات الخاصة لدى القائمين على وسائل اإلعالم. وتستفيد وسائل اإلعالم السمعية والمرئية من

االبتكارات الجديدة العديد من المنافع عبر إمكاناتها المختلفة. كما وأشارت إلى أن التدريب المستمر 

والفعال على استخدام الوسائل الحديثة لإلعالم يساهم في التطبيق والفهم المعمق ألولويات وسائل 

  اإلعالم .

إلنتاج التلفزيوني دراسة : تكنولوجيا البث الفضائي وتطوير ا) بعنوان2000دراسة ابراهيم ( -2

  تطبيقية على قناة الجزيرة.

هدفت هذه الدراسة إلى دارسة اإلطار التطبيقي لقناة الجزيرة اإلخبارية ومدى استفادتها من التطور التقني 

 %63، وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة  1997 -1999في مجال اإلنتاج التلفزيوني خالل الفترة مابين 
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إلى أن مستقبل  القنوات الفضائية ولم تكن وفق دراسة إستراتيجية، وتوصلت أيضاً قد زاد انتشار 

الفضائيات العربية سيكون في تحسين توظيف التقنية في ظل االتصال المصاحب للبث المباشر، كما 

لألسس  أكدت الدراسة على ضرورة تحديد منهج علمي ومعايير لتحليل وتقويم أداء القنوات والبرامج وفقاً 

العلمية والشرف المهني، كما وأكدت الدراسة على نجاح قناة الجزيرة اإلخبارية وفرضها ألسلوب ونمط 

  وٕانها شكلت سياسات ونظم جديدة مقارنة ببقية القنوات العربية. ،مميز

المعلومات مع  ا: المؤسسات اإلعالمية في عصر تكنولوجي) بعنوان 2005دراسة المخالفي ( -3

  ت الصحفية اليمنية.دراسة لواقع المؤسسا

بالعمل  ها، وارتباطالحديثة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، والتأكد من استفادة المؤسسات اإلعالمية منها في العمل اإلعالمي، والمعوقات التي تعيق اإلعالمي

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج المسحي تطوير وتحديث المؤسسة اإلعالمية في عصر التكنولوجيا، 

ومنهج دراسة الحالة، بهدف التعرف على الواقع التطبيقي في مؤسسة اإلعالم اليمنية، والتعرف على 

كيفية االستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة وكيفية التعامل معها. وتوصل الباحث إلى العديد من 

مة دورات تدريبية في مؤسسة اإلذاعة للصحفيين العاملين على النتائج منها أن هناك نقصًا في إقا

استخدام التقنية الحديثة، األمر الذي جعل االستفادة من الحاسوب في العمل الصحفي ال يتعدى نصف 

العاملين، وكذلك توصل الباحث إلى غياب مركز معلومات تقني وحديث للمؤسسة جعلها تفتقر إلى 

  تقنية خزن المعلومات واسترجاعها بصورة دقيقة وسريعة.اإلمكانيات في الحصول على 
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التطور التقني وأثره في أداء المؤسسات اإلعالمية : دراسة ) بعنوان : 2006دراسة الشيخ ( - 4

 .وصفية تحليلية على الهيئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون

مي، وهدفت إلى التعرف هدفت هذه الدراسة إلى بحث التطور التقني وأثره في أداء المؤسسات اإلعال

باإلضافة إلى بيان مدى استخدام هذه  ،على التقنيات الحديثة المستخدمة في التلفزيون السوداني

معوقات التي تقف أمام التعرف على ال حاولتالتقنيات في مجال البرامج التلفزيونية. كما وأنها 

  التلفزيون.

ها أن الكادر البشري ال يواكب التطور التقني وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرز 

باإلضافة إلى عدم وجود اهتمام بالرضا الوظيفي للعاملين.  ،بالشكل المطلوب في التلفزيون السوداني

وأشارت الدراسة إلى أن عدم استفادة القنوات من التقنيات الحديثة قد يعرضها إلى عدد من 

  المشكالت.

: تكنولوجيا االتصال وعالقتها بأداء المؤسسات اإلعالمية:  ) بعنوان2009دراسة العالوين ( - 5

 .مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية أنموذجا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة تكنولوجيا االتصاالت بأداء المؤسسات اإلعالمية،   

وأداء  الحديث تصالأفراد العينة حول استخدام تكنولوجيا اال بينحيث قام الباحث بدراسة الفروق 

المؤسسات اإلعالمية المتمثلة في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية وفقًا لعدد من الخصائص 

قياس أثر لمهنة، الخبرة) في حين أنها تناولت الديموغرافية والتي من ( النوع االجتماعي، العمر، ا
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تنظيم، المتبعة والتقويم، اتخاذ القرارات، تكنولوجيا االتصال في كل من األبعاد المتمثلة في (التخطيط، ال

  اإلنتاجية، الموارد البشرية، كفاءة األداء). 

دالة إحصائية بين تقديرات أفراد  فروقوخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها وجود   

الستخدام تكنولوجيا  عينة الدراسة تعزى لبعض الخصائص الديموغرافية ووجود أثر دال إحصائياً 

  االتصال في بعض المجاالت اإلدارية.

استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في ) بعنوان : 2015دراسة جمال الدين وبوعزة (  - 6

 .التلفزيون الجزائري: دراسة وصفية تحليلية بمحطة ورقلة الجهوية

فاعليتها في مؤسسة التلفزيون هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور تكنولوجيا االتصال الحديثة ومدى 

الجزائري، حيث سعت الدراسة إلى اإلجابة عن عدة تساؤالت تمثلت في مدى تأثير تكنولوجيا االتصال 

على فاعلية أداء التلفزيون الجزائري بمحطة ورقلة، باإلضافة إلى بيان وسائل اإلعالم واالتصال األكثر 

  استخدامًا في المؤسسة.

دد من النتائج كان من أهمها وجود أثر لتكنولوجيا االتصال الحديثة على وخلصت الدراسة إلى ع  

بتطوير أداء  %80ت بنسبة فاعلية أداء العاملين والمؤسسة ذاتها، حيث غيرت التجهيزات والمعدا

أن العاملين في مؤسسة التلفزيون الجزائري في ورقلة يعتمدون  في حين أظهرت نتائجها أيضاً  المؤسسة،

مستخدمة في ، باإلضافة إلى أن التقنيات الحديثة ال%100ب اآللي في أعمالهم بنسبة على الحاس

خاصة منهم تلقوا دورات تدريبية  %76يجابي على تحسين أداء العاملين سيما أن المؤسسة كان لها أثر إ

  في هذا المجال.
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ة للراديو دراسة االتصال في تطوير إنتاج البرامج اإلخباري ادور تكنولوجي) 2015دراسة عبده ( -7

  م2011،2014تطبيقية على اإلذاعة السودانية في الفترة من 

ومدى استخدامها في تطوير إنتاج البرامج الحديثة هدفت الدراسة في التعرف على دور التكنولوجيا 

اإلخبارية، والوقوف على استخدام التقنية الرقمية الحديثة في االستوديوهات اإلذاعة  السودانية، 

 أساسياً  وتوصلت الباحثة إلى أن التقنية تؤدي دوراً  ،استخدمت الباحثة المنهجين التاريخي والوصفي

إلى أن  في تطوير العمل اإلخباري في اإلذاعة السودانية ومنها تقنيات الصوت، وتوصلت أيضاً  ومهماً 

والى  ،ع التقنيات الرقميةالقائمين على إنتاج وتحليل النشرات اإلخبارية يحتاجون إلى مهارات للتعامل م

، كما أثبتت الدراسة أن هناك عالقة طردية متعددة وسائطنتج والمحرر في استخدام مهارات اإلذاعي الم

بين التطور التكنولوجي والعمل اإلذاعي كلما زاد التقدم التكنولوجي زاد حجم التقدم في األداء اإلذاعي، 

لتدريب الخارجي للعاملين وقصر المدى الزمني للدورات وأكدت الدراسة على ضعف االهتمام بعمليات ا

ي عدم تحقيق األهداف المرجوة من التدريب، التالمما يقلل من فرص االستفادة من الجوانب العملية وب

وعدم توفر  ،وكما أثبتت الدراسة أن إنتاج البرامج اإلخبارية بحاجة إلى تحسين وتدريب وتأهيل العاملين

 المعدات حتى تكتمل فاعلية اإلنتاج اإلخباري.األجهزة واآلليات و 
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  الدراسات باللغة االنجليزية. -

  :) بعنوان   (Michael .D ,Dean. K ,Spencer F. 2012دراسة  -1

The Big Picture for Large-Screen Television Viewing For Both Programming 

and Advertising, Audiences Are More Attentive, More Absorbed, and Less 

Critical.  

من  واإلعالناتمتابعي التلفزيون حول ميولهم لمشاهدة البرامج   راءآهدفت هذه الدراسة للتعرف على 

 وتمتلك مواصفات تقنية متقدمة، خالل أجهزة التلفزيون ذات الشاشة الكبيرة التي احتلت مكانة بارزة في السوق

دراسة  كذلك إجراءو  ،) مستجيباً 36بلغت ( على مجموعات محددةسة تم التركيز الدرا أهدافولتحقيق 

مشاهدة التلفزيونات ذات  من قللتحق ) مستجيباً 1328مجموعة بلغ عددها (عبر االنترنت ل استقصائية

  وطريقة عرض اإلعالنات والبرامج.  ،الشاشات الكبيرة من حيث صلتها بالمواقف تجاه اإلعالن

الكبيرة على كيفية استهالك البرامج اإلعالنية  للشاشات يجابياً إ تأثيراً وقد بينت النتائج  أن هناك 

شاشة للالمشاهدين  في اإلعالنات من مشاهدي التلفزيون بشاشة كبيرة أقل تشككاً  أنوالتلفزيونية. كما بينت 

من اإلعالنات  من االهتمام لكل مزيداً ن أنهم يولو باإلضافة إلى أكثر إيجابية تجاه اإلعالن؛  وأنهمالصغيرة. 

، وهي ظاهرة الشاشة  الكبيرة زيونية من خاللاستيعاب المشاهدين للبرامج التلف أنوقد تبين  ،التجارية والبرامج

  .تتوسط تأثير حجم الشاشة على االهتمام والتقييم والشك تجاه اإلعالنات التلفزيونية

 Digital Television Flexibility :A survey ofبعنوان  (Ellies,2014)دراسة  -2

Australian With Disability 
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تسهيل استفادة  متاحة في التلفزيونات الرقمية فيهدفت هذه الدراسة إلى بيان دور التقنيات الحديثة ال

  السمعية والبصرية.ًا من اإلعاقات متنوع اً األشخاص ذوي اإلعاقات المتنوعة بحيث شملت عدد

مراحل حيث بدأ الباحث بإجراء تقصائية في استراليا تمت على عدة ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء دراسة اس

ثم إجراء تحليل لمدى إمكانية االستفادة من بعض  ،لمنطقة الدراسة لتحديد األشخاص المستهدفين مسح شامل

ي ومن ثم إجراء زيارات ميدانية وٕاجراء مقابالت مع ذو  ،للوصول إلى التلفزيونات الرقمية المواقع االلكترونية

  . إقامتهماإلعاقات في مقر 

 اً على نتائج تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى أن التقنيات المتاحة في التلفزيون الرقمي توفر تحسين بناءً 

، مما يساعده على وكذلك مرونة الختيار الشكل الذي تعرض به المعلومات إلى المشاهد ،للصورة والصوت

يقلص من يقدم وصف الصوت لضعاف البصر وسيلة مسموعة بشكل  ، فمثالً تعويض آثار انخفاض القيمة

ات التوضيحية لألشخاص الذين يعانون من ضعف وكذلك تقدم الرسوم ،آثار انخفاض الرؤية لدى المشاهدين

من جهة أخرى بينت النتائج أن توفر إمكانية استخدام التلفزيون  ،لمحتوى مسموع بصرياً  في السمع وصفاً 

في تعويض النقص الذي يعانون ترنت تمكن ذوي اإلعاقة من االستفادة من هذه التقنيات عبر تقنيات االن

  منه.

  التعليق على الدراسات السابقة وبيان االستفادة وعدم االستفادة منها. خامسًا:

  التعليق على الدراسات السابقة: -1 
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واالتصال الحديث، وهذا ما ساعد العديد من المؤسسات  اإلعالم القد تناولت العديد من الدراسات تكنولوجي

ثر استخدام التقنيات أ في هذه الدراسة يتناول الباحثاإلعالمية في تبني التقنيات التلفزيونية الحديثة، 

  .التلفزيون األردنيالتلفزيونية الحديثة على زيادة متابعة مشاهدي البرامج اإلخبارية في 

  سات السابقة:عدم االستفادة من الدرا-2

تتمثل عدم االستفادة من الدراسات السابقة بأنها تناولت التقنيات التلفزيونية الحديثة بشكل عام، ولم تأخذ بعين 

أساليب التقنيات تتناول غالبية الدراسات تطبيق  االعتبار أثرها على المشاهدين من الجمهور، وكما لم

  . التلفزيون األردنيالتلفزيونية الحديثة على زيادة متابعة مشاهدي البرامج اإلخبارية في 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: -3

تقنيات ال ثر استخدامأ من الدراسات السابقة يمكن االستفادة من الدراسات السابقة بالرجوع إلى ما توصلت إليه

، والبدء من حيث انتهى هؤالء الباحثون، وزيادة مشاهديها حديثة في تطور البرامج اإلخباريةالتلفزيونية ال

وكذلك من الممكن االستفادة من النتائج العملية لدراساتهم بالمقارنة مع النتائج التي يحصل عليها الباحث في 

برامج اإلخبارية لزيادة متابعة هذه الدراسة، ورؤية إن كان هناك فروقًا تعود إلى األسلوب الذي تتبناه ال

  .التلفزيون األردنيمشاهدي البرامج اإلخبارية في 
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 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصل وصفًا لعينة الدراسة وأدواتها التي تم اسـتخدامها فـي جمـع البيانـات، وطـرق التحقـق 

ت تطبيق الدراسة ومتغيراتها والمنهجيـة المسـتخدمة من صدقها وثباتها. كما يتضمن هذا الفصل وصفًا إلجراءا

 فيها، باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات واستخالص النتائج.

 مجتمع الدراسة: 1-3

تكون مجتمع الدراسة من العاملين والفنيين في التلفزيون األردني والمتمثلين في ( رئيس تحرير، 

استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وأثرها م من ذوي االختصاص والمعرفة بدور كونه محرر، مخرج، فني)

أن مجموع عدد العاملين  2017في عام  متابعة مشاهدة البرامج اإلخبارية، حيث أشارت النتائجعلى زيادة 

لدراسة ستكون عينية عينة او ) موظفًا، 145( ة في التلفزيون األردني بلغوالفنيين في قسم البرامج اإلخباري

) من العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية في التلفزيون 110كون عدد العينة (ذلك سيمقصودة ، وب

  .حسب طبيعة عملهم في البرامج اإلخبارية) يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1والجدول ( ،األردني
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  )1جدول (

  البرامج اإلخبارية طبيعة عمله فيتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب 

 العدد طبيعة العمل

 9 رئيس تحرير

 28 محرر

 11 مخرج

 97 فني

 145                         المجموع الكلي

  

  عينة الدراسة 2-3

 عــامًال وفنيــًا ممــن يعملــون فــي البــرامج اإلخباريــة بــالتلفزيون األردنــي) 110تكونــت عينــة الدراســة مــن (

تم حـذف لـم يـ نـهباختيـار العينـة، كمـا أوتم اختيار عدد العينة حسـب نظريـة شـكرون  ،)145من إجمالي العدد(

معظـم العـاملين ، حيـث مثلـت الميسـرةالقصـدية ، وتم اختيارهم بالطريقة الشروط فيها جميع الكتمالاستبانة  ةأي

مســتوى الدراســي، ال(كمــا روعــي تنــوع العينــة مــن حيــث  البــرامج اإلخباريــة فــي التلفزيــون األردنــي. والفنيــين فــي

العـــاملين  مـــنمحـــدد حيـــث وزعـــت االســـتبانات علـــى عـــدد  ،)وطبيعـــة العمـــل فـــي التلفزيـــون األردنـــي والجـــنس،

) يبــين توزيــع 2. والجــدول (وهــم العــاملون والفنيــون فقــط فــي البــرامج اإلخباريــة ،والفنيــين فــي التلفزيــون األردنــي

فـي البـرامج  العمـلطبيعـة ، المؤهـل العلمـي العمـر،، الجـنس(المتغيـرات الديموغرافيـة أفراد عينـة الدراسـة حسـب 

  ).اإلخبارية 
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  )2جدول (

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

  

  110المجموع                                                          

  

 التكرار المستوى المتغير

 الجنس -1
 85 ذكر □

 25 أنثى □

 العمر -2

 8 24-20من  □

  29-25من  □

  34-30من  □

  39-35من  □

 فأكثر -40من  □

13     
23  
36  
30 

المؤهل  -3

 العلمي

 16 ثانوية عامة فأقل □

 39 دبلوم □

  سبكالوريو  □

  
44  

  ماجستير □

  
10  

  دكتوراه □

  
1  

طبيعة عملك  -4

في البرامج 

 اإلخبارية

 8 رئيس تحرير □

 18 محرر □

 9 مخرج □

 75 فني □
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  أدوات الدراسة 3-3

، وفيمــا يلــي هــا بمــا يتناســب مــع الدراســةؤ تــم بنا أداةلإلجابــة عــن أســئلة الدراســة قــام الباحــث باســتخدام 

  .األداةوصف تفصيلي لهذه 

   استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثةمقياس  -

ذي العالقـة، واالسـتفادة مـن آراء المختصـين فـي هـذا المجـال،  النظريقام الباحث بالرجوع إلى األدب 

التقنيـــات التلفزيونيـــة وبعـــض الدراســـات التـــي اطلـــع عليهـــا الباحـــث أثنـــاء مراجعتـــه للدراســـات الســـابقة المتعلقـــة ب

 والعالويـن)، 2006( والشـيخ)، 2005(مخالفـي)، وال2000( وٕابـراهيم)، 1990( شـقرونومنها؛ دراسـة الحديثة 

  .موضوع الدراسة. ثم قام الباحث ببناء المقياس لجمع البيانات حول ، وغيرها )2015( وعبده)، 2009(

  وصف المقياس 4-3

الجـزء األول: يتضـمن معلومـات عامـة عـن أفـراد : نيجزئمن  التقنيات التلفزيونية الحديثةتكون مقياس 

أمـا  ).طبيعـة عملـك فـي البـرامج اإلخباريـة، المؤهـل العلمـي، العمـر(الجـنس، عينة الدراسة، في ضوء متغيرات 

، محــور النشــرات والبــرامج اإلخباريــة، وهــي: محــاور خمســة) فقــرة، موزعــة علــى 25الجــزء الثــاني فتكــون مــن (

ومحــــور المــــؤثرات ) فقــــرات، 5كــــون مــــن (ت، وتالتقنيــــات التلفزيونيــــة الحديثــــة محــــور ) فقــــرات،7كــــون مــــن (توت

، ومحـور جـودة البـرامج ،) فقـرات3كـون مـن (ت، وتومحـور المـؤثرات السـمعية) فقـرات، 6وتتكون من ( الصوتية

فقرات وفق مقياس ليكرت الخماسـي، الوقد تم تدريج مستوى اإلجابة على كل فقرة من  ) فقرات.4كون من (توت

غيــر درجــات)،  3( محايــد درجــات) , 4( موافــقدرجــات),  5( موافــق بشــدةوحــددت بخمــس مســتويات، وهــي: 

  درجة واحدة).  1( غير موافق بشدةدرجتان)،  2( موافق

 



 
54 
 

 

وبناًء على ذلك، فقد تراوحت الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياس بين واحد وخمس درجات، وبمـا 

) درجــة، وهــي أدنــى درجــة 25) فقــرة، فــإن الدرجــة الكليــة  للمقيــاس تراوحــت بــين (25أن المقيــاس يتكــون مــن (

) درجة، وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص. وقـد 125يمكن أن يحصل عليها المفحوص، و(

 3.66 – 2.34( )، ومـــنفمـــا دون مـــنخفض 2.33تـــم تصـــنيف المتوســـطات الحســـابية وفـــق المعيـــار التـــالي: (

اسـتخدام التقنيـات التلفزيونيـة الحديثـة فـي البـرامج مرتفع )، وذلك لتحديد مستوى  5 – 3.67متوسط )، ومن ( 

  لدى أفراد عينة الدراسة. اإلخبارية

  تقنيات التلفزيونية الحديثةصدق مقياس ال 5-3

  تم استخراج مؤشرات الصدق اآلتية:

  صدق المحتوى   -أ

) يبين المقيـاس بصـورته 1) فقرة، والملحق (25بصورته األولية، والذي تكون من (بعد إعداد المقياس 

من المختصـين فـي الشرق األوسط، محّكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة  8األولية، تم عرضه على 

تحكيمـه مـن ، وذلـك بهـدف تعلـيمال اواإلذاعـة والتلفزيـون، والصـحافة والدعايـة والـرأي العـام، وتكنولوجيـ ،اإلعـالم

، ومدى دقة الصياغة اللغوية للفقرات ووضوحها، ومدى مالءمتها للهدف الـذي لموضوع الدراسةحيث مناسبته 

تقيسه. وقد تم األخـذ بمالحظـات المحّكمـين حـول المقيـاس، ثـم أجريـت التعـديالت بنـاًء علـى المالحظـات التـي 

  ) يبين ذلك.2قدمها المحّكمون، والملحق (
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  صدق البناء -ب

مـــن العـــاملين والفنيـــين فـــي ) 30لحســـاب صـــدق البنـــاء تـــم تطبيـــق المقيـــاس علـــى عينـــة مكونـــة مـــن (

بــين الفقــرة،  بيرســون مــن خــارج أفــراد عينــة الدراســة، حيــث تــم حســاب قــيم معــامالت االرتبــاط التلفزيــون األردنــي

  ) يوضح ذلك.3والبعد الذي تنتمي له، والدرجة الكلية للمقياس، والجدول (

  

  )3جدول (

  والبعد الذي تنتمي له والمقياس ككل فقرات المحاور الخمسةقيم معامالت االرتباط بين 

 االرتباط مع المقياس ككل االرتباط مع البعد السؤالرقم 

 0.30 0.30 المحور األول

 0.757 .147       المحور الثاني

 0.583 .438 المحور الثالث

 0.417 .298 المحور الرابع

 0.30 0.30 الخامسالمحور 

   

  

والبعـد والمقيـاس ككـل كانـت دالـة  محـور) أن جميع معامالت االرتباط بين كـل 3يالحظ من الجدول (

)، فـــي حـــين 0.30  - 0.438والبعـــد بـــين ( المحـــور إحصـــائيًا، وتراوحـــت قـــيم معـــامالت االرتبـــاط بـــين فقـــرة

) وهــذا يــدل علــى 0.757 -0.30والمقيــاس ككــل بــين ( المحــاور تراوحــت قــيم معــامالت االرتبــاط بــين الفقــرات

  صدق بناء مقبول للمقياس.
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  اس التقنيات التلفزيونية الحديثةثبات مقي 6-3

، حساب قيم معامالت االتساق الداخلي باستخدام معادلة (كرونباخ ألفـا)تم التحقق من ثبات المقياس ب

، فإنهـا تعـد ةوبالنظر إلى هـذه القيمـ %60ا نسبته وهي م )0.60وبلغت قيمة االتساق الداخلي للمقياس ككل (

 مقبولة الستخدام المقياس ألغراض الدراسة. 

  إجراءات الدراسة 7-3

  اإلجراءات اآلتية في تنفيذ دراسته: تباعباولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 

التلفزيـون األردنـي فـي  العـاملون والفنيـون (رئـيس التحريـر، محـرر، فنـي )تم تحديد عينة الدراسة، وهم  .1

 .والملحق 2017لعام  في سجالت التلفزيون األردني والمسجلين

، وتمـت عمليـة العـاملين والفنيـين بـالتلفزيون األردنـيالدراسـة شخصـيًا علـى  اسـتبانةقام الباحـث بتوزيـع  .2

الدراســـة مـــن خـــالل المتابعـــة الشخصـــية مـــن الباحـــث مـــع توضـــيح اإلرشـــادات  اســـتبانةمتابعـــة تطبيـــق 

 رية الالزمة لإلجابة على فقرات أدوات الدراسة.الضرو 

 الدراســة ســوف تســتخدم لغايــات البحــث العلمــي اســتبانةتــم إعــالم أفــراد العينــة بــأن إجابــاتهم علــى فقــرات  .3

 . فقط وستعامل بسرية تامة

تــم إعطــاء عينــة الدراســة الوقــت الكــافي لإلجابــة علــى فقــرات أدوات الدراســة، والتأكيــد علــى عــدم وجــود  .4

 محدد لإلجابة، إضافة إلى متابعة استفساراتهم.وقت 

 الشـروط كامـل مسـتوفيةاالسـتبيانات  التأكـد علـى أنطبقت أدوات الدراسـة علـى كامـل أفـراد العينـة، وتـم  .5

، مؤهـل العلمـي، أو الالعمـركـالجنس، أو  األفـرادذكر البيانات األولية التي تختص بمعلومات عـن مثل (

تــرك  عــدم وضــع أكثــر مــن إجابــة للفقــرات، أو التأكــد مــن عــدم، و خباريــةطبيعــة عملــك فــي البــرامج اإلأو 
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مـــوزعين حســـب  عـــامًال وفنيـــاً ) 110. وبـــذلك فـــإن عينـــة الدراســـة الفعليـــة تكونـــت مـــن ()الفقـــرات فارغـــة

 .متغيرات الدراسة

معامل كرنبـاخ استخدام وتم تحليلها عن طريق معالجتها بواسطة الحاسوب، و  البيانات جمعتم ومن ثم   .6

آلفـــا لحســـاب الصـــدق والثبـــات واالتســـاق الـــداخلي ألداة الدراســـة، وكمـــا تـــم اســـتخدام بيرســـون لحســـاب 

لقيـاس النسـب  )SPSSالرزمـة اإلحصـائية (معامالت االرتباط بين فقرات محاور الدراسة، وتم اسـتخدام 

  .ضيات الدراسةالختبار فر  T-Test( الوسط، والوسيط، واالنحراف المعياري)، واختبار  كـ

  منهجية البحث 8-3

  .لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها المسحي قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي  
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  الرابعالفصل 

  حصائيةالمعالجات اإل

  عرض النتائج . 1-4

يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة لإلجابـة عـن األسـئلة والفرضـيات التـي 

  عرض لهذه النتائج: وفيما يليتم طرحها، 

ما التقنيات التلفزيونية الحديثة المستخدمة في البرامج والنشرات أوًال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: "

  .؟" دني من وجهة نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية اإلخبارية في التلفزيون األر 

لمحــاور اســتخدام المعياريــة علــى هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات  لإلجابــة

 ، كمـاالتقنيات التلفزيونية الحديثة لدى التلفزيون األردني من وجهة نظر العاملين والفنيين في البـرامج اإلخباريـة

 ).4هو مبين في الجدول (

  )4جدول (
   التقنيات التلفزيونية الحديثة لدى التلفزيون األردنيلمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المستوى العام االنحراف المعياري المتوسط الحسابي* المحاور الرتبة

النشرات والبرامج  1

 اإلخبارية

 مرتفع  .417 4.86

التلفزيونية تقنيات ال 2

 الحديثة

 مرتفع .524 4.70

 مرتفع .476 4.77 مؤثرات البصريةال 3

  مرتفع .561 4.80 مؤثرات السمعيةال  4

  مرتفع  .561 4.80 جودة البرامج 4

التقنيات التلفزيونية  *

  ككل الحديثة

 مرتفع  4.79  .445
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النشـــرات  محـــور جـــاءف، )4.70 -4.86المتوســـطات الحســـابية تراوحـــت مـــا بـــين (أن ) 4يتبـــين مـــن الجـــدول (

التقنيــــات  محــــور، بينمــــا جــــاء )4.86متوســــط حســــابي بلــــغ (بــــأعلى فــــي المرتبــــة األولــــى،  والبــــرامج اإلخباريــــة

، )4.77بمتوســط حســابي ( البصــرية محــور المــؤثراتوجــاء )، 4.70بمتوســط حســابي بلــغ ( التلفزيونيــة الحديثــة

بمتوســط حســابي  محــور جــودة البــرامج وجــاء  )،4.80بمتوســط حســابي بلــغ (محــور المــؤثرات الســمعية وجــاء 

.) حيـث جـاءت بمسـتوى 445(ككـل  التقنيـات التلفزيونيـة الحديثـةبلغ المتوسط الحسابي لمستوى كما  ،)4.80(

      .مرتفع

) 5أما من ناحية المحور الثاني في أداة الدراسة محور( التقنيات التلفزيونية الحديثة) والذي اشتمل على (

فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة في مجال التقنيات التلفزيونية فقرات 

الحديثة والمرتبة لكل فقرة مع درجة ممارسة التقنيات التلفزيونية الحديثة في التلفزيون األردني من وجهة نظر 

  العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية .
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  ) 5جدول (

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور ممارسة التقنيات التلفزيونية الحديثة في التلفزيون األردني من وجهة المتو 

  تنازلياً  اً نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية مرتبة ترتيب

المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الممارسة

  الترتيب

التلفزيون األردني تقنيات البث الحديثة في نقل يستخدم   9

  الصوت والصورة في النشرات والبرامج اإلخبارية

  1  مرتفعة   0.55  4.76

  2  مرتفعة   0.52  4.76  يسعى التلفزيون األردني إلى تحسين أدوات البث الرقمي  10

 أثراستخدام التقنيات الحديثة في التلفزيون األردني له   11

  المشاهدين للنشرات والبرامج اإلخبارية عددملحوظ في زيادة 

  3  مرتفعة   0.54  4.76

  4  مرتفعة   0.51  4.75  للتلفزيون األردني اهتمام في استخدام التقنيات الحديثة  8

يتبنى التلفزيون األردني تقنيات حديثة تدعم البث عالي   12

  )HDالوضوح(

  5  مرتفعة   0.95  4.47

    مرتفعة   0.52  4.70  محور التقنيات التلفزيونية الحديثة ككل   

  

) أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقـرات المجـال، والمجـال 5يبين الجدول (

) بدرجة ممارسـة مرتفعـة لجميـع الفقـرات ، 4.76 – 4.47ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين (

  ) وبدرجة ممارسة مرتفعة.0.52) وانحراف معياري (4.70أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (

) ونصــها " يســتخدم التلفزيــون األردنــي تقنيــات البــث الحديثــة فــي نقــل 9وجــاءت فــي المرتبــة األولــى الفقــرة رقــم (

) ودرجـة 0.55) وانحـراف معيـاري (4.76والبرامج اإلخبارية " بمتوسط حسـابي ( الصوت والصورة في النشرات

  ممارسة مرتفعة. 
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) ونصـها "يسـعى التلفزيـون األردنـي إلـى تحسـين أدوات البـث الرقمـي" 10وجاءت فـي نفـس المرتبـة الفقـرة رقـم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.52) وانحراف معياري (4.76بمتوسط حسابي (

ثـر لحديثـة فـي التلفزيـون األردنـي لـه أ) ونصها " اسـتخدام التقنيـات ا11في نفس المرتبة فقرة رقم (وكما جاءت 

) وانحــراف معيــاري 4.76ملحــوظ فــي زيــادة إعــداد المشــاهدين للنشــرات والبــرامج اإلخباريــة" بمتوســط حســابي (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة.0.52(

ا " للتلفزيــون األردنــي اهتمــام فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة" ) ونصــه8وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة الفقــرة رقــم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.51) وانحراف معياري (4.75بمتوسط حسابي (

) ونصها " يتبنى التلفزيـون األردنـي تقنيـات حديثـة تـدعم البـث عـالي 12وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.95وانحراف معياري () 4.47)" بمتوسط حسابي (HD( الوضوح

أما في محور البرامج والنشرات اإلخبارية فقد تم حساب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لكـل فقـرة 

) فقرات تقيس ممارسة البـرامج 7من فقرات محور البرامج والنشرات اإلخبارية، حيث اشتمل هذا المحور على (

وجـدول رقـم  ،اإلخبارية في التلفزيون األردني من وجهـة نظـر العـاملين والفنيـين فـي البـرامج اإلخباريـةوالنشرات 

  ) يوضح ذلك.6(
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  )6جدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور ممارسة البرامج والنشرات اإلخبارية في التلفزيون األردني من وجهة نظر 

  تنازلياً  اً برامج اإلخبارية مرتبة ترتيبالعاملين والفنيين في ال

المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الممارسة

  الترتيب

تلجأ النشرات اإلخبارية إلى تغطية الفعاليات الثقافية والسياسية   7

  والفنية وغيرها

  1  مرتفعة   0.40  4.90

  2  مرتفعة   0.41  4.89  حول أحداث معينةتقدم النشرات اإلخبارية تقارير إخبارية خاصة   5

تساهم النشرات اإلخبارية في تكوين صورة ذهنية معينة حول   4

  قضية ما لدى المشاهدين

  3  مرتفعة   0.43  4.87

  4  مرتفعة   0.46  4.85  تسعى النشرات اإلخبارية الختيار أوقات مناسبة للمشاهدين  2

  5  مرتفعة   0.45  4.85  الرأي العام للنشرات اإلخبارية تأثير على تكوين اتجاهات  3

تراعي النشرات اإلخبارية القيم اإلخبارية والمعايير المهنية   6

  المتمثلة بالصدق والموضوعية وعدم التحيز

  6  مرتفعة   0.49  4.85

تلبي النشرات والبرامج اإلخبارية الحاجات األساسية المدركة لدى   1

  المشاهدين

  7  مرتفعة   0.49  4.82

    مرتفعة   0.41  4.86  المحور ككل   

  

) المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة والرتبـة لكـل فقـرة مـن فقـرات محـور البـرامج 6يبين الجـدول رقـم (

ـــين  ـــون األردنـــي، والمحـــور ككـــل، ويالحـــظ أن المتوســـطات الحســـابية تتـــراوح ب ـــة فـــي التلفزي والنشـــرات اإلخباري

) بدرجــة ممارســة مرتفعــة لجميــع الفقــرات، أمــا المحــور ككــل فقــد حصــل علــى متوســط حســابي 4.90 – 4.82(

  ) وبدرجة ممارسة مرتفعة .0.41) وانحراف معياري (4.86(
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) ونصـــها " تلجـــأ النشـــرات اإلخباريـــة إلـــى تغطيـــة الفعاليـــات الثقافيـــة 7وجـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى الفقـــرة رقـــم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.40) وانحراف معياري (4.90" بمتوسط حسابي (والسياسية والفنية وغيرها

) ونصها " تقدم النشرات اإلخبارية تقارير إخبارية خاصـة حـول أحـداث 5وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.41) وانحراف معياري (4.89معينة" بمتوسط حسابي (

) ونصــها " تراعــي النشــرات اإلخباريــة القــيم اإلخباريــة والمعــايير 6بــل األخيــرة الفقــرة رقــم (وجــاءت فــي المرتبــة ق

) 0.49) وانحـــراف معيـــاري (4.85المهنيـــة المتمثلـــة بالصـــدق والموضـــوعية وعـــدم التحيـــز" بمتوســـط حســـابي (

  ودرجة ممارسة مرتفعة. 

والبـــرامج اإلخباريـــة الحاجـــات األساســـية ) ونصـــها "تلبـــي النشـــرات 1وجـــاءت فـــي المرتبـــة األخيـــرة الفقـــرة رقـــم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة.0.49) وانحراف معياري (4.82المدركة لدى المشاهدين " بمتوسط حسابي (

أثـر م التقنيات الحديثة والمتمثلة فـي المـؤثرات السـمعية استخدهل إلثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

للبـرامج اإلخباريـة فـي التلفزيـون األردنـي مـن وجهـه نظـر العـاملين والفنيـين فـي زيادة عدد المشـاهدين في 

  ؟"البرامج اإلخبارية

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لكـل فقـرة فـي محـور المـؤثرات 

بــًا تنازليــًا مــع درجــة الممارســة، وجــدول ) فقــرات والمرتبــة ترتي3الســمعية فــي التلفزيــون األردنــي، والمتكونــة مــن (

  ) يوضح ذلك:7رقم (
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  )7جدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسة التقنيات التلفزيونية الحديثة والمتمثلة بالمثيرات السمعية في التلفزيون 

  تنازلياً  اً األردني من وجهة نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية مرتبة ترتيب

المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الممارسة

  الترتيب

  1  مرتفعة   0.57  4.83  المؤثرات السمعية له اثر في جذب انتباه المشاهدين  20

يتضمن التلفزيون األردني المؤثرات الصوتية المتطورة في النشرات   21

  والبرامج اإلخبارية

  2  مرتفعة   0.60  4.79

يستخدم التلفزيون األردني مؤثرات سمعية خاصة حديثة ومتطورة   19

  في بثها للبرامج اإلخبارية بشكل ملحوظ

  3  مرتفعة   0.53  4.78

    مرتفعة   0.54  4.80  المحور ككل   

  

) المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات محــور المــؤثرات 7يبــين الجــدول (

) بدرجـــة ممارســـة 4.83 –4.78الســـمعية، والمحـــاور ككـــل، ويالحـــظ أن المتوســـطات الحســـابية تتـــراوح بـــين (

) 0.54) وانحـراف معيـاري (4.80مرتفعة لجميع الفقرات، أما المحـور ككـل فقـد حصـل علـى متوسـط حسـابي (

  وبدرجة ممارسة مرتفعة.

ثــر فــي جــذب انتبــاه المشــاهدين" أ االســمعية لهــ ) ونصــها "المــؤثرات20وجــاءت فــي المرتبــة األولــى الفقــرة رقــم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.57) وانحراف معياري (4.83بمتوسط حسابي (

) ونصها "يتضمن التلفزيون األردنـي المـؤثرات الصـوتية المتطـورة فـي 21وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.60انحراف معياري () و 4.79النشرات والبرامج اإلخبارية" بمتوسط حسابي (
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) ونصـها "يسـتخدم التلفزيـون األردنـي مـؤثرات سـمعية خاصـة حديثـة 19وجاءت في المرتبة األخيرة الفقـرة رقـم (

) ودرجـة 0.53) وانحـراف معيـاري (4.78ومتطورة في بثها للبرامج اإلخبارية بشكل ملحوظ" بمتوسـط حسـابي (

  ممارسة مرتفعة. 

أثـر م التقنيات الحديثة والمتمثلـة فـي المـؤثرات البصـرية اهل الستخد: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: لثاً ثا

زيادة عدد المشـاهدين للبـرامج اإلخباريـة فـي التلفزيـون األردنـي مـن وجهـه نظـر العـاملين والفنيـين فـي في 

  ؟البرامج اإلخبارية

الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لكـل فقـرة فـي محـور التقنيـات لإلجابة على هذا السؤال تم حسـاب المتوسـطات 

التلفزيونية الحديثة والمتمثلة في المؤثرات البصرية في التلفزيون األردنـي مـن وجهـة نظـر العـاملين والفنيـين فـي 

جــدول  ) فقــرات، مرتبــة ترتيبــًا تنازليــًا مــع درجــة الممارســة،6البــرامج اإلخباريــة، وقــد اشــتمل هــذا المحــور علــى (

  ) يوضح ذلك:8رقم (
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  )8جدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسة التقنيات التلفزيونية الحديثة والمتمثلة بالمثيرات البصرية في التلفزيون 

  تنازلياً  اً األردني من وجهة نظر العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية مرتبة ترتيب

المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الممارسة

  الترتيب

  1  مرتفعة   0.50  4.80  التلفزيون األردني التقنيات الحديثة في وضوح الصورة يستخدم  16

يقوم التلفزيون األردني باقتطاع أجزاء من الصورة للتركيز على   18

  جوانب معينة

  2  مرتفعة   0.54  4.78

  3  مرتفعة   0.51  4.78  األردني برامج المونتاج والمؤثرات الحديثةيستخدم التلفزيون   17

يعرض التلفزيون األردني رسومات بيانية رقمية حديثة في النشرات   15

  والبرامج اإلخبارية

  4  مرتفعة   0.50  4.76

يستخدم التلفزيون األردني تقنيات المؤثرات البصرية والجرافيك   13

  التوضيحيةالحديثة لعرض الرسومات 

  5  مرتفعة   0.56  4.75

يستعين التلفزيون األردني باالنفوجرافيك الحديثة في النشرات   14

  والبرامج اإلخبارية

  6  مرتفعة   0.60  4.72

    مرتفعة   0.47  4.76  المحور ككل   

  

والمحــور  ) المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المحــور،8يبــين الجــدول (

) بدرجــة ممارســة مرتفعــة لجميــع الفقــرات، 4.80 –4.72ككــل، ويالحــظ أن المتوســطات الحســابية تتــراوح بــين (

) وبدرجـة ممارسـة مرتفعـة 0.47) وانحـراف معيـاري (4.76أما المحور ككل فقد حصل على متوسـط حسـابي (

.  



 
67 
 

 

فــي التلفزيــون األردنــي  لتقنيــات الحديثـةتسـاهم اســتخدام ا) ونصــها " 16وجـاءت فــي المرتبــة األولـى الفقــرة رقــم (

  .  ) ودرجة ممارسة مرتفعة0.50ياري () وانحراف مع4.80في وضوح الصورة" بمتوسط حسابي (

) ونصها " يقوم التلفزيون األردني باقتطاع أجزاء من الصورة للتركيـز 18وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.54) وانحراف معياري (4.78على جوانب معينة" بمتوسط حسابي (

) ونصها " يستخدم التلفزيون األردني تقنيـات المـؤثرات البصـرية 13وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم (

) ودرجـة 0.56) وانحـراف معيـاري (4.75والجرافيك الحديثـة لعـرض الرسـومات التوضـيحية" بمتوسـط حسـابي (

  ممارسة مرتفعة. 

) ونصــها " يســتعين التلفزيــون األردنــي باالنفوجرافيــك الحديثــة فــي 14وجــاءت فــي المرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.60) وانحراف معياري (4.72النشرات والبرامج اإلخبارية" بمتوسط حسابي (

لمســتخدمة فــي البــرامج اإلخباريــة فــي كيــف تســاهم التقنيــات التلفزيونيــة ا: الرابــعالنتــائج المتعلقــة بالســؤال 

فــي  العــاملون والفنيــونالتلفزيـون األردنــي فــي زيــادة جــودة النشــرات والبــرامج اإلخباريـة المقدمــة كمــا يراهــا 

  ؟البرامج اإلخبارية

ــــة علــــى هــــذا الســــؤال  ــــاط (بيرســــون)لإلجاب ، وتــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابية تــــم حســــاب معامــــل االرتب

ية لجميع محاور التقنيات التلفزيونية الحديثة األربعة، مع المحـور الخـامس والمتمثـل بجـودة واالنحرافات المعيار 

  ).9البرامج اإلخبارية، كما هو مبين في الجدول رقم (
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  )9جدول (

مع باقي جميع  "جودة البرامجالخامس " للمحور(معامل االرتباط / بيرسون) والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  المحاور الرئيسية ككل

جودة   المحاور الرئيسية 

  البرامج

النشرات والبرامج 

  اإلخبارية

التقنيات 

التلفزيونية 

  الحديثة

المؤثرات 

  البصرية

المؤثرات 

  السمعية

المحاور 

  ككل

  

جودة 

  البرامج

معامل 

  االرتباط 

1  0.735**  0.742**  0.741**  0.853**  0.884**  

الوسط 

  الحسابي

4.79  4.86  4.70  4.76  4.80  4.78  

االنحراف 

  المعياري

0.56  0.41  0.52  0.47  054  0.44  

مستوى 

  الداللة

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  والشرح المفصل بناء على أعلى وسط حسابي: ) يوضح ما يلي،9على الجدول رقم (باالعتماد 

اإلخباريـــة وقيمـــة  النشـــرات والبـــرامجيوجـــد عالقـــة ارتبـــاط بـــين المحـــور الخـــامس جـــودة البـــرامج والمحـــور األول 

) 0.41), وانحــراف معيــاري (4.86, والوســط الحســابي () وهــي عالقــة ايجابيــة وقويــة0.735( معامــل االرتبــاط

  ) وهي دالة إحصائيا .0.00وعند مستوى داللة (

المـــؤثرات الســـمعية وقيمـــة معامـــل يوجـــد عالقـــة ارتبـــاط بـــين المحـــور الخـــامس جـــودة البـــرامج والمحـــور الرابـــع 

) وعنــد 0.54), وانحــراف معيــاري (4.80) وهــي عالقــة ايجابيــة وقويــة , والوســط الحســابي (0.853االرتبــاط  (

  ) وهي دالة إحصائيا .0.00مستوى داللة (
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وقيمـة معامـل االرتبـاط  خامس جودة البـرامج والمحـور الخـامس جـودة البـرامج يوجد عالقة ارتباط بين المحور ال

) وعنـــد مســـتوى 0.56), وانحـــراف معيـــاري (4.79, والوســـط الحســـابي () وهـــي عالقـــة ايجابيـــة وقويـــة وتامـــة1(

  . ) وهي دالة إحصائياً 0.00داللة (

) 0.884(قيمــة معامــل االرتبــاط  المحــاور ككــل يوجــد عالقــة ارتبــاط بــين المحــور الخــامس جــودة البــرامج مــع 

) 0.00) وعنـد مسـتوى داللـة (0.44), وانحـراف معيـاري (4.78, والوسـط الحسـابي (وهي عالقة ايجابية وقوية

  . وهي دالة إحصائياً 

المـــؤثرات البصـــرية وقيمـــة معامـــل يوجـــد عالقـــة ارتبـــاط بـــين المحـــور الخـــامس جـــودة البـــرامج والمحـــور الثالـــث 

) وعنـــد 0.47), وانحـــراف معيـــاري (4.76عالقـــة ايجابيـــة وقويـــة, والوســـط الحســـابي ( ) وهـــي0.741االرتبـــاط (

  .) وهي دالة إحصائياً 0.00مستوى داللة (

التقنيــات التلفزيونيــة الحديثــة وقيمــة يوجــد عالقــة ارتبــاط بــين المحــور الخــامس جــودة البــرامج والمحــور الثــاني 

) 0.52), وانحـراف معيـاري (4.70, والوسـط الحسـابي () وهـي عالقـة ايجابيـة وقويـة0.742(معامل االرتبـاط  

  . ) وهي دالة إحصائياً 0.00وعند مستوى داللة (

ـــرامج  ـــرة مـــن فقـــرات محـــور جـــودة الب ـــة كـــل فق ـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياري وكمـــا ت

كـل فقـرة مـع درجـة الممارسـة، كمـا والمرتبـة تنازليـا ل) فقـرات 4اإلخبارية في التلفزيـون األردنـي، والمقسـمة إلـى (

  ).10هو مبين في الجدول (
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  )10جدول (

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات محور جودة البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني من وجهة نظر 

  تنازلياً  اً العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية مرتبة ترتيب

المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الممارسة

  الترتيب

تحقق المؤثرات البصرية هدفها في جذب انتباه المشاهدين للقنوات   24

  الفضائية

  1  مرتفعة   0.51  4.84

تساهم جودة البرامج في التلفزيون األردني في تحسين جودة   22

  البرامج اإلخبارية

  2  مرتفعة   0.58  4.80

أن هناك تطورًا في استخدام التقنيات الحديثة في التلفزيون يالحظ   25

  األردني

  3  مرتفعة   0.61  4.78

سهم الوسائط المتعددة في التلفزيون األردني على زيادة جودة ت  23

  النشرات والبرامج اإلخبارية

  4  مرتفعة   0.61  4.77

    مرتفعة   0.56  4.79  المحور ككل   

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات محور جودة ) 10يبين الجدول رقم (

) بدرجة ممارسة مرتفعة 4.84 –4.77البرامج، والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين (

بدرجة ) و 0.51) وانحراف معياري (4.79لجميع الفقرات، أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (

  ممارسة مرتفعة.

) ونصــــها " تحقــــق المــــؤثرات البصــــرية هــــدفها فــــي جــــذب انتبــــاه 24وجــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــى الفقــــرة رقــــم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.51) وانحراف معياري (4.84المشاهدين للقنوات الفضائية" بمتوسط حسابي (
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جــودة البــرامج فــي التلفزيــون األردنــي فــي تحســين  ) ونصــها "تســاهم22وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة الفقــرة رقــم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.58) وانحراف معياري (4.80جودة البرامج اإلخبارية " بمتوسط حسابي (

) ونصها "يالحظ أن هناك تطـورًا فـي اسـتخدام التقنيـات الحديثـة 25وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم (

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.61) وانحراف معياري (4.78بمتوسط حسابي ( في التلفزيون األردني "

سهم الوسائط المتعددة في التلفزيون األردنـي علـى زيـادة ) ونصها " ت23ألخيرة الفقرة رقم (وجاءت في المرتبة ا

  ) ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.61) وانحراف معياري (4.77جودة النشرات والبرامج اإلخبارية" بمتوسط حسابي (
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  فرضيات الدراسة 2-4

 Regressionتم اإلجابة على فرضيات الدراسة باستخدام حساب معادلة االنحدار الخطي البسيط (

liner module  .الختبار الفرضيات الثالثة الرئيسية والفرعية (  

ذو داللة إحصائية عند  أثرالفرضية الرئيسية األولى: نصت الفرضية الرئيسية األولى على أنه "ال يوجد 

) الستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة على زيادة عدد مشاهدي النشرات والبرامج 0.05مستوى داللة (

  اإلخبارية في التلفزيون األردني من وجهة نظر العاملين والفنيين في التلفزيون األردني ؟"

  :متغيرات الفرضية

) 11متغيـر التـابع: النشـرات والبـرامج اإلخباريـة، وجـدول رقـم (الالحديثـة،  متغير المستقل: التقنيات التلفزيونيـةال

  يوضح ذلك:

  )11جدول رقم (

  ) الختبار الفرضية .  Regression liner moduleنموذج االنحدار الخطي البسيط (

مجموع   النموذج 

  المربعات 

  القرار  مستوى الداللة  قيمة (ف )  مربع الوسط   درجة الحرية

  دال إحصائيا   *0.00  172.11  11.82  1  11.62 االنحدار الخطي 

  0.068  108  7.29  الخطأنسبة 

    109  18.91  المجموع 

  )α≥0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية (
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) α≥0.05ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( أثـــر) يبـــين أنـــه يوجـــد 11ل رقـــم (باالعتمـــاد علـــى الجـــدو 

التقنيـــات التلفزيونيـــة الحديثـــة علـــى زيـــادة عـــدد مشـــاهدين النشـــرات والبـــرامج اإلخباريـــة فـــي التلفزيـــون الســـتخدام 

  األردني من وجهة نظر العاملين والفنيين في التلفزيون األردني.

) وهـي عالقـة  0.784النشـرات والبـرامج اإلخباريـة تسـاوي (يـات التلفزيونيـة الحديثـة و ومعامل االرتباط بين التقن

  ة وايجابية . قوي

ذو داللــة إحصــائية عنــد  أثــرالفرضــية الفرعيــة األولــى: نصــت الفرضــية الفرعيــة األولــى علــى انــه "ال يوجــد 

) الستخدام المـؤثرات السـمعية علـى زيـادة عـدد مشـاهدي النشـرات والبـرامج اإلخباريـة  0.05مستوى داللة (

  لتلفزيون األردني ؟"والفنيين في افي التلفزيون األردني من وجهة نظر العاملين 

  :متغيرات الفرضية

) 12متغير التابع: النشرات والبرامج اإلخبارية، وجدول رقم (المتغير المستقل: استخدام المؤثرات السمعية، ال

  يوضح ذلك:
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  )12الجدول رقم (

  ) الختبار الفرضية   Regression liner moduleنموذج االنحدار الخطي البسيط (

مجموع   النموذج 

  المربعات 

  القرار  مستوى الداللة  قيمة (ف )  مربع الوسط   درجة الحرية

  دال إحصائيا   *0.00  186.32  11.97  1  11.98 االنحدار الخطي 

  0.064  108  6.94  نسبة الخطاء

    109  18.91  المجموع 

  )α≥0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية (

) α≥0.05ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( أثـــر) يبـــين أنـــه يوجـــد 12الجـــدول رقـــم ( باالعتمـــاد علـــى

السـتخدام المــؤثرات السـمعية علــى زيـادة عــدد مشــاهدين النشـرات والبــرامج اإلخباريـة فــي التلفزيـون األردنــي مــن 

  وجهة نظر العاملين والفنيين في التلفزيون األردني.

) وهـــي عالقـــة قويـــة 0.796النشـــرات والبـــرامج اإلخباريـــة تســـاوي (ســـمعية و االرتبـــاط بـــين المـــؤثرات المعامـــل و 

  وايجابية. 

ذو داللـة إحصـائية عنـد  أثـرالفرضية الفرعيـة الثانيـة:  نصـت الفرضـية الفرعيـة الثانيـة علـى انـه "ال يوجـد 

) الستخدام المـؤثرات البصـرية علـى زيـادة عـدد مشـاهدي النشـرات والبـرامج اإلخباريـة 0.05مستوى داللة (

  في القنوات الفضائية من وجهة نظر العاملين والفنيين في التلفزيون األردني؟"
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  متغيرات الفرضية :

) يوضح 13ع: النشرات والبرامج اإلخبارية، والجدول رقم (متغير التابالمتغير المستقل: المؤثرات البصرية، ال

  ذلك:

  )13جدول رقم (

  ) الختبار الفرضية   Regression liner moduleنموذج االنحدار الخطي البسيط (

مجموع   النموذج 

  المربعات 

  القرار  مستوى الداللة  قيمة (ف )  مربع الوسط   درجة الحرية

  دال إحصائيا   *0.00  220.31  12.69  1  12.69 االنحدار الخطي 

  0.058  108  6.22  الخطأنسبة 

    109  18.91  المجموع 

  )α≥0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية (

) α≥0.05ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( أثـــر) يبـــين انـــه يوجـــد 13باالعتمـــاد علـــى الجـــدول رقـــم (

النشــرات والبــرامج اإلخباريــة فــي التلفزيــون األردنــي مــن  الســتخدام المــؤثرات البصــرية علــى زيــادة عــدد مشــاهدي

  وجهة نظر العاملين والفنيين في التلفزيون األردني.

) وهــي عالقــة  0.819النشــرات والبــرامج اإلخباريــة أنهــا تســاوي ( فــيمعامــل االرتبــاط بــين المــؤثرات البصــرية 

  قوية وايجابية. 
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  نتائج تحليل المتغيرات 3-4

  )14جدول (

, والنسبة مثلة في الوسط الحسابي, والوسيطاألساليب اإلحصائية المستخدمة على المحاور الخمسة لعينة الدراسة والمت

  المئوية, واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بيرسون لكل المجاالت

النسب المئوية = (الوسط   المجال 

 *0.20*(100%  

الوسط 

  الحسابي 

االنحراف   الوسيط 

  المعياري 

معامل ارتباط 

  بيرسون 

  **0.921  0.416  5  4.86  %97.2  النشرات والبرامج اإلخبارية

  **0.901  0.523  5  4.70  %94  التقنيات التلفزيونية الحديثة 

  **0.922  0.476  5  4.76  %95.2  المؤثرات البصرية

  **0.900  0.544  5  4.80  %96  المؤثرات  السمعية 

  **0.884  0.561  5  4.79  %95.8  جودة البرامج 

  1  0.445  5  4.78  %95.6  االستمارة ككل 

  

) واالنحـراف المعيـاري 4.86) في مجال النشرات والبرامج اإلخباريـة كـان الوسـط الحسـابي (14يوضح جدول (

  ).0.92وكانت معامل االرتباط لهذا المجال تساوي ( ),%97.2), والنسبة المئوية (5() والوسيط 0.41(

) والوســيط 0.52) واالنحــراف المعيــاري (4.70التلفزيونيــة الحديثــة كــان الوســط الحســابي (فــي مجــال التقنيــات 

  ).0.90), وكانت معامل االرتباط لهذا المجال تساوي (%94) , والنسبة المئوية (5(

) , 5) والوســـيط (0.47) واالنحـــراف المعيـــاري (4.76فـــي مجـــال المـــؤثرات البصـــرية كـــان الوســـط الحســـابي (

  ).0.92), وكانت معامل االرتباط لهذا المجال تساوي (%95.2ئوية (والنسبة الم
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ـــاري (4.80فـــي مجـــال المـــؤثرات الســـمعية كـــان الوســـط الحســـابي ( ) , 5) والوســـيط (0.54) واالنحـــراف المعي

  ).0.90), وكانت معامل االرتباط لهذا المجال تساوي (%96والنسبة المئوية (

) , والنســبة 5) والوســيط (0.56) واالنحــراف المعيــاري (4.79ابي (فــي مجــال جــودة البــرامج كــان الوســط الحســ

  ).0.88), وكانت معامل االرتباط لهذا المجال تساوي (%95.8المئوية (

), والنســبة المئويــة 5) والوســيط (0.45راف المعيــاري () واالنحــ4.78فــي المحــاور ككــل كــان الوســط الحســابي (

  ).1جال تساوي (وكانت معامل االرتباط لهذا الم ),95.6%(
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  )15جدول (

  )independent t testم اختبار عينتين مستقلتين (ااختبار الجنس : تم استخد

  ) تبعا للمتغير الجنس مع المحاور الرئيسية الخمسة لعينة الدراسة  t‐testاختبار (

مستوى   محاور االستبانة  م

  المتغير

عدد 

  األفراد

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري

مستوى   قيمة (ت)

  الداللة 

  القرار

النشرات والبرامج   1

  اإلخبارية

دال   *0.04  2.05-  0.46  4.83  85  ذكر

  0.10  4.94  25  أنثى  إحصائيا 

التقنيات التلفزيونية   2

  الحديثة

غير دال   0.30  1.03-  0.56  4.68  85  ذكر

  0.34  4.77  25  أنثى  إحصائيا

دال   *0.04  2.06-  0.52  4.73  85  ذكر  المؤثرات البصرية  3

  0.21  4.88  25  أنثى  إحصائيا

غير دال   0.78  0.278-  0.59  4.79  85  ذكر  المؤثرات السمعية  4

  0.33  4.82  25  أنثى  إحصائيا

غير دال   0.07  1.82-  0.61  4.76  85  ذكر  جودة البرامج  5

  0.27  4.92  25  أنثى  إحصائيا

غير دال   0.06  1.88-  0.49  4.76  85  ذكر  المحاور ككل

  0.14  4.87  25  أنثى  إحصائيا

  )α≥0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية (

  :أنه ) 15يوضح جدول (

) فـــي مجـــال النشـــرات والبـــرامج اإلخباريـــة α≥0.05يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة (

  لصالح اإلناث.
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) فـــي مجـــال المـــؤثرات البصـــرية لصـــالح α≥0.05عنـــد مســـتوى الداللـــة (يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية 

  اإلناث.

 )في التقنيات التلفزيونية الحديثة.α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  ) في مجال المؤثرات السمعية.α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) في مجال جودة البرامج .α≥0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ال يوجد فروق ذات

  ) في المحاور ككل.α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
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  )16جدول (

  )one way anovaمتغير العمر : تم استخدام تحليل التباين األحادي (

سة الستخدام تحليل التباين ار ر العمر مع المحاور الرئيسية للدالمعيارية والعدد لمتغيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  )one way anovaاألحادي (

  االنحراف المعياري   الوسط الحسابي   العدد  مستويات المتغير العمر  المجال 

النشرات والبرامج 

  اإلخبارية

20-24  8  4.3750  0.74  

25-29  13  4.9341  0.13  

30-34  23  4.8820  0.29  

35-39  36  4.9087  0.24  

  0.54  4.8857  30  فأكثر 40

  0.41  4.8610  110 المجموع 

التقنيات التلفزيونية 

  الحديثة

20-24  8  4.3000  0.81  

25-29  13  4.7231  0.44  

30-34  23  4.7652  0.39  

35-39  36  4.6722  0.48  

  0.57  4.7867  30  فأكثر 40

  0.52  4.7018  110 المجموع 

  0.72  4.4167  8  24-20  المؤثرات البصرية

25-29  13  4.8077  0.25  

30-34  23  4.7826  0.44  

35-39  36  4.7685  0.40  

  0.55  4.8278  30  فأكثر 40

  0.47  4.7667  110 المجموع 

  1.25  4.2083  8  24-20  المؤثرات السمعية

25-29  13  4.8462  0.37  

30-34  23  4.7826  0.42  

35-39  36  4.8611  0.32  

  0.55  4.8778  30  فأكثر 40

  0.54  4.8000  110 المجموع 
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  1.41  4.0000  8  24-20  جودة البرامج

25-29  13  4.9038  0.28  

30-34  23  4.8152  0.41  

35-39  36  4.8542  0.35  

  0.44  4.8833  30  فأكثر 40

  0.56  4.7977  110 المجموع 

  0.85  4.2900  8  24-20  المحاور ككل

25-29  13  4.8462  0.17  

30-34  23  4.8122  0.35  

35-39  36  4.8133  0.30  

  0.52  4.8507  30  فأكثر 40

  4.7891 0.44  110 المجموع 

  

) الذي يوضح بأن المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري والعـدد لكـل فئـة 16باالعتماد على الجدول رقم (

  ) .one way anovaإلى تحليل التباين األحادي ( من فئات متغير العمر، الذي يتبع

) 4.85ســنة فــأكثر) بمتوســط حســابي ( 40جــاء فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة (حيــث  

  ).0.52وانحراف معياري (

) وانحــراف 4.84) بمتوســط حســابي (29 - 25جــاء فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة ( و

  ).0.17معياري (

) 4.81) بمتوســـط حســـابي (39 - 35جـــاء فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث المتوســـط الحســـابي فئـــة ( فـــي حـــين

  ).0.19وانحراف معياري (
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) وانحـراف 4.81) بمتوسـط حسـابي ( 34 – 30جاء في المرتبة الرابعة من حيث المتوسط الحسابي فئـة ( وقد

  ).0.35معياري (

ـــة الخامســـة مـــن  بينمـــا ـــةجـــاء فـــي المرتب ) 4.29بمتوســـط حســـابي ()  24 – 20(حيـــث المتوســـط الحســـابي فئ

  ).0.85وانحراف معياري (
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  )17جدول (

  سةار ر العمر مع المحاور الرئيسية للد) لمتغيone way anovaتحليل التباين األحادي (

مجموع   مصدر التباين  المجال 

  المربعات 

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى   قيمة ف 

  الداللة

  القرار 

النشرات والبرامج 

  اإلخبارية

دال   *0.01  3.22  0.51  4  2.069  بين المجموعات

  0.16  105  16.847  داخل المجموعات  إحصائيا

    109  18.917  المجموع

التقنيات التلفزيونية 

  الحديثة

غير دال   0.20  1.52  0.40  4  1.637  بين المجموعات

 إحصائيا   0.27  105  28.262  داخل المجموعات

    109  29.900  المجموع

غير دال   0.29  1.24  0.28  4  1.120  بين المجموعات  المؤثرات البصرية

 إحصائيا   0.22  105  23.613  داخل المجموعات

    109  24.733  المجموع

دال   *0.02  2.84  0.78  4  3.151  بين المجموعات  المؤثرات  السمعية

 إحصائيا   0.27  105  29.116  المجموعاتداخل 

    109  32.267  المجموع

دال   *0.00  5.09  1.39  4  5.579  بين المجموعات  جودة البرامج

 إحصائيا   0.27  105  28.733  داخل المجموعات

    109  34.312  المجموع

دال   *0.02  2.94  0.54  4  2.182  بين المجموعات  المحاور ككل

 إحصائيا   0.18  105  19.440  المجموعاتداخل 

   21.622 109  المجموع

  )α≥0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية (

) α≥0.05) حيث انه يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة (17باالعتماد على الجدول رقم (

  السمعية ومجال جودة البرامج .  لبرامج اإلخبارية ومجال المؤثراتفي المجاالت ككل وفي مجال النشرات وا
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ســنة فــأكثر ) الرتفــاع  40ســنة فــأكثر ولصــالح فئــة (  40) مــع فئــة  24 – 20والفــروق لصــالح العمــر فئــة (

  المتوسط الحسابي لها. 

  ) في مجال النشرات والبرامج اإلخبارية.α≥0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  السمعية. ) في مجال المؤثراتα≥0.05إحصائية عند مستوى الداللة (يوجد فروق ذات داللة 

  ) في مجال جودة البرامج .α≥0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  ) في مجال المؤثرات البصرية .α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  ) في التقنيات التلفزيونية الحديثة .α≥0.05ند مستوى الداللة (ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ع
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  )18جدول (

  )one way anovaمتغير المؤهل العلمي: تم استخدام هنا تحليل التباين األحادي (

الستخدام تحليل سة ار العلمي مع المحاور الرئيسية للد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لمتغير المؤهل

  )one way anovaالتباين األحادي (

مستويات المتغير المؤهل   المجال 

  العلمي 

  االنحراف المعياري   الوسط الحسابي   العدد

النشرات والبرامج 

  اإلخبارية

  0.87  4.5882  17  فأقلثانوية عامة 

  0.28  4.8835  38  دبلوم

  0.22  4.9156  44  بكالوريوس 

  0.04  4.9857  10  ماجستير

  0.00  5.0000  1  دكتوراه 

  0.41  4.8610  110 المجموع 

التقنيات التلفزيونية 

  الحديثة

  0.90  4.5529  17  فأقلثانوية عامة 

  0.50  4.6947  38  دبلوم

  0.33  4.7909  44  بكالوريوس 

  0.42  4.5600  10  ماجستير

  0.00  5.0000  1  دكتوراه 

  0.52  4.7018  110 المجموع 

  0.87  4.5882  17  فأقلثانوية عامة   المؤثرات البصرية

  0.42  4.7763  38  دبلوم

  0.32  4.8068  44  بكالوريوس 

  0.26  4.8667  10  ماجستير

  0.00  4.6667  1  دكتوراه 

  0.47  4.7667  110 المجموع 

  1.11  4.4510  17  فأقلثانوية عامة   المؤثرات  السمعية

  0.39  4.8333  38  دبلوم
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  0.29  4.8788  44  بكالوريوس 

  0.16  4.9000  10  ماجستير

  0.00  5.0000  1  دكتوراه 

  054  4.8000  110 المجموع 

  1.14  4.4559  17  فأقلثانوية عامة   جودة البرامج

  0.36  4.8553  38  دبلوم

  0.32  4.8750  44  بكالوريوس 

  042  4.8000  10  ماجستير

  0.00  5.0000  1  دكتوراه 

  0.56  4.7977  110 المجموع 

  0.91  4.5435  17  فأقلثانوية عامة   المحاور ككل

  0.35  4.8095  38  دبلوم

  0.21  4.8536  44  بكالوريوس 

  0.19  4.8320  10  ماجستير

  0.00  4.9200  1  دكتوراه 

  110 4.7891 0.44 المجموع 

  

) والذي يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والعدد لكل فئة من متغيـر 18باالعتماد على الجدول (

جـــاء فـــي المرتبـــة األولـــى مـــن حيـــث المتوســـط الحســـابي فئـــة الـــدكتوراه بمتوســـط حســـابي  فقـــدالمؤهـــل العلمـــي، 

  ) وانحراف معياري (صفر) .4.92(

) وانحـراف 4.85لمتوسـط الحسـابي فئـة بكـالوريوس بمتوسـط حسـابي (وكما جـاء فـي المرتبـة الثانيـة مـن حيـث ا

  ) .0.21معياري (

) وانحــراف 4.83جــاء فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة ماجســتير بمتوســط حســابي ( وقــد

  ).0.19معياري (
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وانحــراف معيــاري ) 4.80جــاء فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة دبلــوم بمتوســط حســابي (و 

)0.35. (  

) 4.54بمتوسـط حسـابي (قـل ثانويـة العامـة فأالمرتبة الخامسة من حيث المتوسـط الحسـابي فئـة ال في حين حل

  ) .0.91وانحراف معياري (
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  )19جدول (

ولتحديد قبول أو  سةار مع المحاور الخمسة الرئيسية للد ) لمتغير المؤهل العلميone way anovaتحليل التباين األحادي (

  رفض الفرضية

مجموع   مصدر التباين  المجال 

  المربعات 

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى   قيمة ف 

  الداللة

  القرار 

النشرات والبرامج 

  اإلخبارية

دال   *0.05  2.40  0.39  4  1.590  بين المجموعات

  0.16  105  17.327  داخل المجموعات  إحصائيا

    109  18.917  المجموع

التقنيات التلفزيونية 

  الحديثة

غير دال   0.45  0.92  0.25  4  1.018  بين المجموعات

 إحصائيا   0.27  105  28.882  داخل المجموعات

    109  29.900  المجموع

غير دال   0.53  0.79  0.18  4  726.  بين المجموعات  المؤثرات البصرية

 إحصائيا   0.22  105  24.008  داخل المجموعات

    109  24.733  المجموع

غير دال   0.07  2.23  0.63  4  2.526  بين المجموعات  المؤثرات السمعية

 إحصائيا   0.28  105  29.740  داخل المجموعات

    109  32.267  المجموع

غير دال   0.10  1.98  0.60  4  2.416  بين المجموعات  جودة البرامج

 إحصائيا   0.30  105  31.896  داخل المجموعات

    109  34.312  المجموع

غير دال   0.17  1.62  0.31  4  1.260  بين المجموعات  المحاور ككل

 إحصائيا   0.19  105  20.362  داخل المجموعات

   21.622 109  المجموع

  )α≥0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية (

  ) أنه: 19يتضح من الجدول رقم (
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  ) في االستمارة ككل . α≥0.05إحصائية عند مستوى الداللة (ال يوجد فروق ذات داللة 

  أما في مجال النشرات والبرامج اإلخبارية يوجد فروق ذات داللة إحصائية. 

  ) في مجال النشرات والبرامج اإلخبارية .α≥0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  السمعية. ) في مجال المؤثراتα≥0.05الداللة ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  ) في مجال جودة البرامج .α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  ) في مجال المؤثرات البصرية .α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) في التقنيات التلفزيونية الحديثة .α≥0.05الداللة (ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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  )20جدول (

  )one way anovaمتغير العمل : تم استخدام تحليل التباين األحادي (

 oneسة الستخدام تحليل التباين األحادي (ار ر العمل مع المحاور الرئيسية للدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لمتغي

way anova(  

  االنحراف المعياري   الوسط الحسابي   العدد  مستويات المتغير العمل  المجال 

النشرات والبرامج 

  اإلخبارية

  0.10  4.9464  8  رئيس 

  0.10  4.9603  18  محرر 

  0.13  4.9286  10  مخرج 

  0.49  4.8185  74  فني 

  0.41  4.8610  110 المجموع 

التقنيات التلفزيونية 

  الحديثة

  0.14  4.8750  8  رئيس 

  0.31  4.8111  18  محرر 

  0.40  4.7400  10  مخرج 

  0.59  4.6514  74  فني 

  0.52  4.7018  110 المجموع 

  0.19  4.7708  8  رئيس   المؤثرات البصرية

  0.24  4.9259  18  محرر 

  0.30  4.7667  10  مخرج 

  0.54  4.7275  74  فني 

  0.47  4.7667  110 المجموع 

  0.15  4.9167  8  رئيس   المؤثرات السمعية

  0.14  4.9259  18  محرر 

  0.00  5.0000  10  مخرج 

  0.64  4.7297  74  فني 

  0.54  4.8000  110 المجموع 

  0.00  5.0000  8  رئيس   جودة البرامج
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  0.00  5.0000  18  محرر 

  0.31  4.8750  10  مخرج 

  0.65  4.7162  74  فني 

  0.56  4.7977  110 المجموع 

  0.08  4.8950  8  رئيس   المحاور ككل

  0.09  4.9244  18  محرر 

  0.17  4.8520  10  مخرج 

  0.52  4.7362  74  فني 

  110 4.7891 0.44 المجموع 

  

) والـذي يبـين المتوسـطات الحسـابية واالنحـراف المعيـاري والعـدد لكـل فئـة مـن فئـات 20باالعتماد على جدول (

  متغير العمل. 

) وانحــراف معيــاري 4.92المرتبــة األولــى مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة محــرر بمتوســط حســابي (جــاء فــي 

)0.09. (  

) وانحــراف 4.89وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة رئــيس تحريــر بمتوســط حســابي (

  ) .0.08معياري (

) وانحــراف معيــاري 4.85وســط حســابي (وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة مخــرج بمت

)0.17. (  

) وانحــراف معيــاري 4.73وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث المتوســط الحســابي فئــة فنــي بمتوســط حســابي (

)0.52. (  
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  )21جدول (

  سةار ر العمل مع المحاور الرئيسية للد) لمتغيone way anovaتحليل التباين األحادي (

مجموع   مصدر التباين  المجال 

  المربعات 

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى   قيمة ف 

  الداللة

  القرار 

النشرات والبرامج 

  اإلخبارية

غير دال   0.50  0.79  0.13  3  0.41  بين المجموعات

  0.17  106  18.502  داخل المجموعات  إحصائيا

    109  18.917  المجموع

التقنيات التلفزيونية 

  الحديثة

غير دال   0.49  0.79  0.21  3  0.65  المجموعاتبين 

 إحصائيا   0.27  106  29.242  داخل المجموعات

    109  29.900  المجموع

غير دال   0.47  0.83  0.19  3  0.57  بين المجموعات  المؤثرات البصرية

 إحصائيا   0.22  106  24.163  داخل المجموعات

    109  24.733  المجموع

غير دال   0.27  1.31  0.38  3  1.160  بين المجموعات  السمعيةالمؤثرات 

 إحصائيا   0.29  106  31.107  داخل المجموعات

    109  32.267  المجموع

غير دال   0.16  1.74  0.53  3  1.615  بين المجموعات  جودة البرامج

 إحصائيا   0.30  106  32.697  داخل المجموعات

    109  34.312  المجموع

غير دال   0.34  1.12  0.22  3  0.66  بين المجموعات  المحاور ككل

 إحصائيا   0.19  106  20.956  داخل المجموعات

   21.622 109  المجموع

  )α≥0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية (

  ) بأنه:21يبين جدول (
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ككـل، وفـي جميـع مجـاالت  ) فـي االسـتمارةα≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة (

  الدراسة.

  .مجال النشرات والبرامج اإلخبارية) في α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  السمعية.) في مجال المؤثرات α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  ) في مجال جودة البرامج .α≥0.05ة (ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

  ) في مجال المؤثرات البصرية.α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 ) في مجال التقنيات التلفزيونية الحديثة.α≥0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
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  الفصل الخامس

  والتوصياتمناقشة النتائج 

  .النتائج مناقشة  1-5

 ،يتناول هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة والتوصـيات التـي انبثقـت عنهـا

  .ج وعالقتها باألدب النظري السابقوفيما يأتي مناقشة لهذه النتائ

الحديثــة المســتخدمة فــي البــرامج "مــا التقنيــات التلفزيونيــة أوًال: مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول: 

والنشــرات اإلخباريــة فــي التلفزيــون األردنــي مــن وجهــة نظــر العــاملين والفنيــين فــي البــرامج اإلخباريــة فــي 

  . ؟التلفزيون األردني"

جــاء بدرجــة  اســتخدام التقنيــات التلفزيونيــة الحديثــة فــي التلفزيــون األردنــيأظهــرت النتــائج أن مســتوى 

فـي المرتبـة األولـى،  محـور النشـرات والبـرامج اإلخباريـة، وجـاء المحـاورعلى األداة ككـل، وعلـى جميـع  مرتفعة

  في المرتبة األخيرة. محور استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثةفي حين جاء 

التنـافس الهائـل بـين القنـوات الفضـائية العامـة فـي تطـوير ويمكن تفسـير هـذه النتيجـة فـي ضـوء طبيعـة 

متنوعــــة وتطلعــــات جديــــدة  اً حــــديث التقنيــــات التلفزيونيــــة لــــديها، بحيــــث تقــــدم مختلــــف وســــائل اإلعــــالم أفكــــار وت

ومتطورة، لتنافس غيرها من القنوات الفضائية، في وجود الكم الهائل منها، والتي تستخدم العديـد مـن األسـاليب 

التقنيـــات الحديثـــة، وال يـــزال التطـــور والتقنيـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة، بحيـــث أصـــبح اإلعـــالم يعتمـــد علـــى هـــذه 

، بحيـــث لـــيس هنـــاك مـــدى محـــدد يصـــل إليـــه اإلعـــالم، وذلـــك بســـبب تطـــور أشـــكال وأســـاليب اً مفتوحـــًا ومســـتمر 

التنــافس فــي مجــال اإلعــالم بــدءًا مــن الــتحكم فــي صــناعة الوســائل اإلعالميــة ومــرورًا بأشــكال وطــرق التقــديم، 
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وبفضــل الســرعة الرهيبــة والفائقــة التــي تتميــز بهــا التقنيــات التلفزيونيــة ووصــوًال إلــى إعــداد الخبــر وتحريــره وبثــه، 

الحديثة في الوصول إلى األخبار والمعلومات ونشـرها علـى نطـاق واسـع، وتميزهـا بقـدرات هائلـة باسـتخدام تلـك 

  التقنيات.

لكــه مــن ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن تفســير هــذه النتيجــة اســتنادًا إلــى طبيعــة التلفزيــون األردنــي، ومــا يمت

إمكانيــات محــدودة، تجعلــه غيــر قــادر علــى التنــافس مــع القنــوات الفضــائية األخــرى فــي تحســين وتطــوير دائــم 

ومســتمر الســتخدام التقنيــات الحديثــة، فمــن المعلــوم أن هــذه التقنيــات الحديثــة مكلفــة علــى الصــعيدين المــادي، 

  واالستخدام البشري.

ثــة لهمــا دور فعــال فــي تحســين مســتوى العمــل التلفزيــوني كمــا أن زيــادة المعلومــات والتكنولوجيــا الحدي

بشــكل عــام، فهــي مكونــات تــؤثر وتتــأثر علــى مــدى زيــادة مشــاهدة متــابعين تلــك البــرامج، ونظــرًا لمــدى أهميــة 

التلفزيون كوسيلة إعالمية وخاصة في المجتمعـات التـي تشـهد مـؤثرات واحتياجـات عديـدة تميزهـا بخصائصـها، 

لوســيلة فــي مقدمــة أدوات التغييــر والتنميــة، واألردن مــن هــذه المجتمعــات التــي تواجــه كــل ذلــك يجعــل مــن هــذه ا

تحديات وعقبات ذات أوجه متفرقة سواء كانـت اقتصـادية، سياسـية، اجتماعيـة، أم ثقافيـة، كـان ذلـك عائقـًا بـين 

ة بينهـــا وبـــين القنـــوات اقتناءهـــا واســـتغاللها للتقنيـــات التلفزيونيـــة الحديثـــة وتطويرهـــا والـــدخول إلـــى عـــالم المنافســـ

  الفضائية األخرى.

) التــــي أشــــارت إلــــى وجــــود عالقــــة بــــين 1990واتفقــــت نتيجــــة الدراســــة الحاليــــة مــــع دراســــة شــــقرون (

ال للتقنيـات الحديثـة يزيـد مـن التـأثر والتـأثير تطـوير اإلعـالم، وان االسـتخدام الفّعـتكنولوجيا االتصـال الجديـدة و 

) التــي أشــارت إلــى وجــود 2005واتفقــت مــع دراســة المخالفــي (المســتمر علــى الفهــم العميــق لوســائل اإلعــالم، 
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، كمـــا اتفقـــت مـــع دراســـة العالويـــن يث واســـتفادة مؤسســـات اإلعـــالم منهـــاعالقـــة بـــين تكنولوجيـــا االتصـــال الحـــد

  .تكنولوجيا االتصاالت وأداء المؤسسات اإلعالميةعالقة بين  ) التي أشارت إلى وجود2009(

"هل السـتخدام التقنيـات التلفزيونيـة الحديثـة والمتمثلـة فـي المـؤثرات ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

لزيــادة عــدد المشــاهدين للبــرامج والنشــرات اإلخباريــة فــي التلفزيــون األردنــي مــن وجهــه نظــر  أثــرالســمعية 

  ؟.لعاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية"ا

جـاء  استخدام التقنيات التلفزيونيـة الحديثـة والمتمثلـة فـي المـؤثرات السـمعية أظهرت النتائج أن مستوى 

فــي جــذب انتبــاه المشــاهدين" فــي  أثــرفقــرة "المــؤثرات الســمعية لــه  تككــل، وجــاء المحــورعلــى  مرتفعــةبدرجــة 

فقـرة "يسـتخدم التلفزيـون األردنـي مـؤثرات سـمعية خاصـة وحديثـة ومتطـورة فـي  تالمرتبة األولى، فـي حـين جـاء

  في المرتبة األخيرة. بثها للبرامج اإلخبارية بشكل ملحوظ"

قلة اإلمكانيات المتوفرة لتحسين وتطوير التقنيات السمعية الحديثة، حيث  تفسير هذه النتيجة في ضوء ويمكن

 التيللصورة  المشاهدإتمام فهم  ي، وفالخبرالتأكيد على واقعية  فيسيًا دورًا أسا تؤديإن المؤثرات الصوتية 

  يراها على الشاشة. 

بين البشر, ويعتمد عليها اإلنسان في التخاطب والمحادثة  الهامة االتصالوسائل  إحدىعتبر الصوت وي

 ،خلق صورة ذهنية ىقدرة عللجهاز السمع عند اإلنسان كما أن  ،ةفسيوٕابداء الرأي والتعبير عن األحاسيس الن

قصد هنا المؤثرات السمعية سواء أكانت تستخدم لوضوح يعلى استخدام تقنيات تلفزيونية حديثة، و لذلك تعتمد 

لشعور المشاهد بالراحة أو شعوره بعدم الراحة  تالي فهو عنصر مهم جداً الالبث الصوتي وعدم التشويش، وب

الموسيقى المرافقة المنبعثة من القناة التلفزيونية، أو أن تكون بسبب بعض األوتار أو المؤثرات الصوتية 

وضروري في إعطاء تشويق أكثر وبعد داللي رمزي لنوع  مهماً  اً للصورة التلفزيونية، وهو يكاد أن يكون عنصر 
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ة وبالتالي تساهم في إنتاج المعلومة ومهمة في عملية التفاعل والتأثير وحدوث االستجاب ،الصورة ولمضمونها

  المطلوبة من قبل المشاهد والتي تعتبر جوهر وهدف الرسالة اإلعالمية.

 في توافرهامتطلبات الواجب للومدى مراعاته الصوت البشري عند قراءة النشرات اإلخبارية،  ن يكونأ أو 

ومهارات، ل، فهو يتطلب موهبة وتدريب وتمارين خاصة الوجه األمث حتى يتقنه ويؤديه علىر، القائم بهذا الدو 

  باإلضافة انه يجب أن يثقف نفسه ليستطيع إيصال المعلومة بشكل واضح ومفهوم.

لعواطف والتأثير على المشاهدين، تساعد على إثارة ا كونهاالمؤثرات السمعية تستخدم مع بعضها البعض، و 

  شكال البرامج اإلخبارية.تؤثر بالعديد من أوهي  إما بزيادة أو قلة متابعيها،

التكنولوجيا ) التي أشارت إلى وجود عالقة بين دور 2015تيجة الدراسة الحالية مع دراسة عبده (واتفقت ن

كلما زاد التقدم التكنولوجي زاد حجم  هتطوير البرامج اإلخبارية ومنها استخدام التقنيات البصرية، وانالحديثة و 

دور ) التي أشارت إلى وجود عالقة بين Ellies, )2014 واتفقت مع دراسةالتقدم في األداء اإلعالمي، 

التقنيات الحديثة المتاحة في التلفزيونات الرقمية على تسهيل استفادة األشخاص ذوي اإلعاقات المتنوعة 

بحيث شملت عدد متنوع من اإلعاقات كالسمعية والبصرية، وتوصلت إلى وجود عالقة بين تكنولوجيا الحديثة 

  والصورة. الرقمية وبين تحسين الصوت
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"هـل السـتخدام التقنيـات التلفزيونيـة الحديثـة والمتمثلـة فـي المـؤثرات الثالـث : النتائج المتعلقة بالسـؤال ثالثاً 

لزيــادة عــدد المشــاهدين للبــرامج والنشــرات اإلخباريــة فــي التلفزيــون األردنــي مــن وجهــه نظــر  أثــرالبصــرية 

  ؟العاملين والفنيين في البرامج اإلخبارية"

جاء  استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة والمتمثلة في المؤثرات البصرية أظهرت النتائج أن مستوى 

فقرة "يساهم في التلفزيون التقنيات الحديثة في وضوح الصورة" في  تككل، وجاء المحورعلى  مرتفعةبدرجة 

 وجرافيك في النشرات والبرامج اإلخبارية"ت فقرة "يستعين التلفزيون األردني باالنفالمرتبة األولى، في حين جاء

  في المرتبة األخيرة.

 األفكار عبر شاشة التلفازوسائل التي تقدم بها المعلومات و أهم ال من نأ ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء

قدم لهم تشد انتباه المشاهدين و ت المؤثرات البصرية التيالتقرير التلفزيوني هو ما يعرف بالتقرير التلفزيوني، و 

مما  ،المقاطع المصورة من أرض الواقعفيها الصور و  مستخدمةالمعلومات المختلفة، بطرق مبتكرة وجذابة 

  .دليًال حقيقيًا على واقعيتهيعكس صورة واقعية عن الخبر و 

ن شاشة التلفزيون تعتمد على حاسة البصر بالدرجة األولى، فهي أسرع الحواس في تسجيل الصورة كما وأ

ساب المعلومات، كما في عقل اإلنسان، وهي بذلك تتقدم على جميع الحواس األخرى لإلنسان في اكت الذهنية

هائلة على جذب االنتباه واإلبهار وشدة التأثير على المشاهد. لذلك يكتسب المشاهد راحة عند  ولها أيضا قوة

 ،عبر عن الموضوعتعلى رموز حتوي ت وهي تقنية حديثة ،النفوجرافيكاختيار القناة التي تستخدم تقنية ا

 أشكاليحتوي على  أيضااالنفوجرافيك و  للمشاهد، ةومحبوب ،للعين ةمريح ألوانهوتكون  ،الهدف منهد تحديو 

التقنيات الحديثة المستخدمة للتلفزيون، ويقوم بعرض المعلومات في عالم  الجديدةوهي التقنية  ة،مسطح وألوان

  .على توصيل األفكار المعقدة بطريقة واضحة وجميلةبأسلوب جديد والتي تساعد واألخبار 
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راكمًا من الناحية المعلوماتية وهناك المزيد من البيانات والرسوم البيانية, ت أكثرالعالم بدأ ومن ناحية أخرى 

فعال في تبسيط هذه المعلومات والسهولة في قراءة هذه الكميات يم اإلنفوجرافيكية لها دور مهم و ن التصامإف

سالسة في قراءتها  أكثرالهائلة من البيانات المعلوماتية, والتي يسهل قراءتها وتمكينها لجعل هذه البيانات 

  .جذاب وملفت للنظرحليل هذه البيانات بأسلوب جميل و المقدرة على تومعرفتها و 

كل عام، والمشاهد األردني بشكل خاص القدرة العالية بالتمييز بين القنوات كما ويمتلك المشاهد بش    

الفضائية التي تستخدم التقنيات الحديثة، وبين القنوات التي تستخدم الحد األدنى من تلك التقنيات، فأصبح 

نيات ينجذب لقنوات معينة ويعرض عن قنوات أخرى، لذا أصبح من الضرورة التركيز واستغالل التام للتق

  التلفزيوني الحديثة.

تكنولوجيا ) التي أشارت إلى وجود عالقة بين دور 2015واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة عبده (

كلما زاد التقدم التكنولوجي زاد حجم  وأنهتطوير البرامج اإلخبارية ومنها استخدام التقنيات البصرية، الحديثة و 

دور ) التي أشارت إلى وجود عالقة بين Ellies, )2014 ت مع دراسةواتفقالتقدم في األداء اإلعالمي، 

التقنيات الحديثة المتاحة في التلفزيونات الرقمية على تسهيل استفادة األشخاص ذوي اإلعاقات المتنوعة 

بحيث شملت عدد متنوع من اإلعاقات كالسمعية والبصرية، وتوصلت إلى وجود عالقة بين تكنولوجيا الحديثة 

 الرقمية وبين تحسين الصوت والصورة.
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" كيـف تسـاهم التقنيـات التلفزيونيـة الحديثـة المسـتخدمة فـي البـرامج الرابـع : النتائج المتعلقـة بالسـؤال رابعاً 

والنشرات اإلخبارية فـي التلفزيـون األردنـي فـي زيـادة جـودة النشـرات والبـرامج اإلخباريـة المقدمـة كمـا يراهـا 

  ؟البرامج اإلخبارية"في  العاملون والفنيون

التقنيــات التلفزيونيــة الحديثــة والمســتخدمة فــي البــرامج والنشــرات اإلخباريــة  مســاهمةأظهــرت النتــائج أن 

ككــل،  المحــورعلــى  مرتفعــةجــاء بدرجــة فــي التلفزيــون األردنــي فــي زيــادة جــودة النشــرات والبــرامج اإلخباريــة، 

المرتبـة األولـى، فقرة "تحقق المؤثرات البصرية هدفها في جذب انتباه المشاهدين للقنوات الفضائية" في  توجاء

ت فقـــرة "يســـهم الوســـائط المتعـــددة فـــي التلفزيـــون األردنـــي علـــى زيـــادة جـــودة النشـــرات والبـــرامج فـــي حـــين جـــاء

  في المرتبة األخيرة. اإلخبارية "

التنافس اإلعالمي الذي يعتمد على الصورة والخبر، فتنبع أهمية  ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء     

التقنيات التلفزيونية الحديثة في تطوير إنتاج وجودة البرامج اإلخبارية والدور األساسي التي تؤديها في عملية 

ركًا تطوير األخبار، وتأتي أهميتها في تشكيل وصياغة الرأي العام المحلي والعالمي، حتى أصبحت طرفًا مشا

وفاعًال في العملية االتصالية، بحيث تمثل جودة اإلنتاج محورًا رئيسيًا تدور حوله كافة األنشطة اإلخبارية، 

  ضروريًا ومهمًا في دعم التقنيات التلفزيونية الحديثة. تالي فهي تعتبر أمراً الوب

سة ليس من جانب الشكل أن التقنيات التلفزيونية الحديثة قد أدت إلى تغيرات ملمو  ومن المعلوم أيضاً 

البرامجي فحسب، بل ولدت معها أساليب فنية جديدة في كيفية كتابة وٕاعداد البرامج التلفزيونية العامة 

والمخصصة، وباألخص إعداد وجودة األخبار التلفزيونية والتقنيات الحديثة التي ُأدخلت في هذا المجال 

  وحسنت من العمل اإلخباري شكًال ومضمومًا.
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تشخيص جودة تقنيات التلفزيون األردني في الوقت الراهن يحتاج إلى فحص البيئة الداخلية من خالل  كما أن

تحليل نقاط الضعف والقوة، والتي تتضمن بيان فرص استغالل التقنيات التلفزيونية الحديثة والتي يمكن 

على النظام اإلعالمي والتعامل استغاللها بأقصى درجة ممكنه، فضًال عن التحديات التي تشكل عائقًا خارجيًا 

  معها وتجاوزها، والتي من شأنها أن تساهم في تنمية جودة البرامج اإلخبارية وزيادة متابعيها من المشاهدين.

معرفة دور ) التي أشارت إلى وجود عالقة بين 2015واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة بوعزة (

تكنولوجيا االتصال الحديثة ومدى فاعليتها في مؤسسة التلفزيون الجزائري، وخلصت أن هناك عالقة بين أثر 

الحالية مع  دراسةواتفقت نتيجة اللتكنولوجيا االتصال الحديثة على فاعلية أداء العاملين والمؤسسة ذاتها، 

 ميولتي أشارت إلى وجود عالقة بين ال)   (Michael .D ,Dean. K ,Spencer F. 2012 دراسة

 تأثيراهناك )، وخلصت أن HDتقنية ( من خالل أجهزة التلفزيون ذات واإلعالناتلمشاهدة البرامج المشاهدين 

واتفقت نتيجة الدراسة الحالية كما  ،البرامج اإلعالنية والتلفزيونية وبين زيادة مشاهدة  )HDلتقنيات (ايجابيا 

التطور التقني وأثره في أداء المؤسسات ) التي أشارت إلى وجود عالقة بين 2006مع دراسة الشيخ (

اإلعالمي، وخلصت الدراسة إلى أن عدم استفادة القنوات من التقنيات الحديثة قد يعرضها إلى عدد من 

) التي أشارت إلى وجود عالقة 2005( مخالفيدراسة كما اتفقت مع  عدد مشاهديها، ةالمشكالت أهمها قل

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين التأكد من ضرورة استفادة المؤسسات اإلعالمية منها في العمل  بين

ك نقصًا في إقامة دورات تدريبية في مؤسسة اإلذاعة للصحفيين العاملين لهنا أنإلى  وخلصتاإلعالمي، 

  الحديثة.على استخدام التقنية 
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  .التوصيات  2-5

  وصي بما يلي:يأن  للباحثاستنادًا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن 

حدث التدريب على استخدام والتمكن من أالعاملين والموظفين من توفير البرامج التدريبية التي تمكن  - 1

 بصرية).  تالتقنيات التلفزيونية (انفوجرافيك، جرافيك، مؤثرات سمعية، مؤثرا

، والعمل على تدريب SDبدًال من نظام  HDالعمل على التحول لنظام تقنية البث عالي الجودة  - 2

 العاملين والموظفين على هذه التقنيات واألجهزة الحديثة.

...) في استخدام  MBCاالستفادة من خبرات القنوات الفضائية األخرى( روسيا اليوم، سكاي نيوز، - 3

 الل برامج تدريبية مشتركة مع هذه الفضائيات.التقنيات الحديثة من خ

استخدام الطرق الحديثة والمتطورة في تقديم النشرات والبرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني، بحيث  - 4

يكون في كل نشرة وخاصة النشرات الرئيسة استخدام للوسائط المتعددة والجرافيك واالنفوجرافيك 

  والمؤثرات الصوتية.  
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 42ع  مصـــر-جامعـــة طنطـــا  -مجلـــة كليـــة التربيـــة  ".التليفزيونيـــة وعالقتـــه بقـــيمهم المجتمعيـــة

)2010 :(292 - 343. 

  .سامة للنشر والتوزيعأ، عمان :دار  1ط ،تطور:النشأة وال اإلعالموسائل ، )2011الساري , فؤاد ( -

المســموع والمرئــي ومجــاالت تطــويره باالســتفادة مــن انجـــازات  اإلعــالم). 1990شــقرون، عبــداهللا ( -

 ).19(1تكنولوجيا االتصال الحديثة، المجلة العربية الثقافية، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، 

يـة: دراسـة وصـفية تحليليـة اإلعالم). التطور التقني وأثـره فـي أداء المؤسسـات 2006مام (إالشيخ،  -

 م درمان االسالمية، السودان.أفي قطاع التلفزيون، (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة 

 ، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.1), التلفزيون النوعي، ط 2011الضبع، رفعت ( -

 .ةدار اإليمان للطباع القاهرة: ). نظريات االتصال،2006، السيد، عبد العزيز،(الطرابيشي، مرفت  -
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والوسـيلة الوصـفية .  األداءالجديـد : تطـور  اإلعالم) 2011( دصف عبد الرزاق , انتصار والساموك, -

 بغداد : الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة. 1ط

الســلطة الخامســة دراســة ســيميولوجية: الجزائــر،  )، الصــورة والــرأي العــام2009عمــار، عبــدالرحمن( -

  منشورات بغدادي.

  القاهرة :الدار المصرية اللبنانية. 2التلفزيوني ، ط اإلعالم) 2014عبد النبي , سليم ( -

  , عمان : دار اسامة للنشر والتوزيع  1التلفزيوني ,ط  اإلعالم).2014عبد النبي ,سليمان ( -

, عمــان : دار الجنادريــة للنشــر 1، ط  اإلخــراجمبــادئ .)(2009عبــد ربــه , رائــد وصــالح ,عكاشــة   -

  والتوزيع .

يـة مؤسسـة االذاعـة اإلعالم). تكنولوجيا االتصال وعالقتها بأداء المؤسسات 2009العالوين، لبنى ( -

وســط، عمــان، نموذجــًا، (رســالة ماجســتير غيــر منشــورة)، جامعــة الشــرق األ أردنيــة والتلفزيــون األ 

 ردن.األ 

). التلفزيون في العصـر الرقمـي فـي مواجهـة التغيـر ,مجلـة االكـاديمي ,العـدد 2009,عصام (علوان  -

 .128-103 )ص1), المجلة (52(

االجتمـاعي فـي  اإلعـالم). "انعكاسـات االعتمـاد علـى شـبكات 2014غزالي، محمد، و المية، صـابر ( -

ــة  ".اإلعــالمســائل تحصــيل المعرفــة العلميــة: دراســة ميدانيــة فــي ضــوء نظريــة االعتمــاد علــى و  مجل

 . 185 - 155: 27ع الجزائر -مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع  -الحكمة 

, عمـان : الـدار العلميـة الدوليـة 1) . صـناعة العقـل فـي عصـر الشاشـة , ط 2002فلحي , محمد ( -

  للنشر والتوزيع . 
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 المتحققـةواإلشـباعات  الوثائقيـة للبرامج األردنية الجامعات طلبة استخدام. ) 2015 ( عدي قاقيش، -

 .األردن عمان، ،البترا جامعة ،)منشورة غير ماجستير رسالة(. منها

). اتجاهــات القــائمين باالتصــال نحــو أســاليب تقــديم نشــرات األخبــار دراســة 2013القــاهري، خليــل ( -

 دكتوراة غير منشورة)، جامعة البحر األحمر، السودان. أطروحةتطبيقية على قناة اليمن الفضائية، (

 .) .االتصال وسائله ونظرياته، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر1998القليني، سوزان ( -

ـــيق : تطبيــق علــى إذاعــة ُأم2007أديــب (محمــد،  - ـــنظرية والتطبـ ـــا اإلذاعيــة بــين الـ  ). إخــراج الدرامــ

  منشورة)، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.درمان ، (رسالة ماجستير غير 

ت االتصـال المعاصـرة، الطبعـة ا). نظريـ2009مكاوي والسـيد، حسـن عمـاد والـدكتورة ليلـى حسـين ،( -

 الثامنة ،الدار اللبنانية المصرية بالقاهرة.

  .اللبنانية ، الدار المصرية3). نظريات االتصال، ط2002مكاوي، حسن عماد ، السيد ، ليلى حسن( -

، ترجمة كمال عبد الرؤوف، القاهرة، اإلعالمنظريات وسائل  )،1993( ملفين، وساندرا بول روكيتش -

  .الدار الدولية للنشر والتوزيع

 .). النظرية اإلعالمية، جامعة البحرين، مطبوعات كلية التربية2004الموسوي، محمد. ( -

ـــة فـــي الســـينما 2006بطريـــق، نســـمة ( - والتلفزيـــون فـــي عصـــر العولمـــة: الجزائـــر، ديـــوان )، الدالل

 المطبوعات الجامعية.
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  )1(الملحق 

  الشرق األوسطجامعة 

    اإلعالمكلية 

  استمارة تحكيم

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

  تحية طيبة وبعد،،

  ...................................................                       التخصصالدكتور............

بالنظر إلى المكانة العلمية التي تتمتعون بها ارجوا منكم التفضل بإبداء الرأي والمشورة العلمية باستمارة تحكيم 

المرفقة بها طيًا، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم من جامعة  نالمضمو 

  الشرق األوسط .

  شراف األستاذ الدكتور:عزت حجابوذلك بإ

 ةاستخدام التقنيات التلفزيونية الحديثة وأثرها على زيادة متابعة مشـاهد(وتسعى هذه الدراسة بالتعرف على  

مــن وجهــه نظــر العــاملين والفنيــين فــي البــرامج اإلخباريــة فــي  -التلفزيــون األردنــي البــرامج اإلخباريــة فــي 

بأهميـــة االســـتنارة بـــرأيكم وبخبـــرتكم المشـــهودة فـــي هـــذا المجـــال فإننـــا نأمـــل مـــن ، وٕايمانـــًا )التلفزيـــون األردنـــي

حضــرتكم التكــرم بإبــداء رأيكــم فــي أداتهــا المرفقــة وتعــديل مــا ترونــه مناســبًا مــن تعــديالت ومقترحــات مــن شــأنها 

فها ومـدى إثراء الدراسة وتجويدها وذلك من حيث مدى مالئمة وحدات التحليل ومالئمة مع طبيعة الدراسة وهد

  كفاية هذه الفئات ووضوح مدلوالتها.

 ،،،التقدير لتعاونكمفائق الشكر و  مع

  الباحث
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  الخصائص الديموغرافية  أوًال : 

 الجندر  -

 أنثى         ذكر 

  العمر :  -

 سنة  20اقل من    

 24 – 20من  

 29 –25من  

 34_   30من  

  39ـ 35 من  

 ـ فأكثر . 40من  

  المؤهل العلمي : -

 ثانوية عامة  

 دبلوم    

 بكالوريوس 

 ماجستير  
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  أسئلة االستبانة

  في الخانة المناسبة.  )√( عالمةثانيًا  : فقرات االستبانة : الرجاء وضع 

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

  النشرات والبرامج اإلخباريةالمحور األول :   

الحاجات األساسية  تلبي النشرات والبرامج اإلخبارية 1

  .المدركة لدى المشاهدين

          

            تسعى الختيار أوقات مناسبة للمشاهدين   2

            لها تأثير على تكوين اتجاهات الرأي العام   3

تساهم في تكوين صورة ذهنية معينة حول قضية ما   4

  لدى المشاهدين .

          

            خاصة حول أحداث معينة . تقدم تقارير إخبارية   5

تراعـــي القـــيم اإلخباريـــة والمعـــاير المهنيـــة المتمثلـــة   6

  بالصدق والموضوعية وعدم التحيز 

          

إلى تغطية الفعاليـات الثقافيـة والسياسـية والفنيـة تلجأ   7

  وغيرها .

          

            تستخدم التقارير اإلخبارية   8
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 المحور الثاني: التقنيات التلفزيونية الحديثة

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

  في التلفزيون األردني  أوًال : التقنيات التلفزيونية

            لديها اهتمام في استخدام التقنيات الحديثة   1

لديها تأثير في بث النشرات والبرامج   2

  اإلخبارية.

          

يستخدم التلفزيون األردني تقنيات البث   3

المتحرك في نقل الصوت والصورة في 

  النشرات والبرامج اإلخبارية 

          

            يسعى إلى تحسين أدوات البث الرقمي   4

ملحوظ في زيادة أعداد المشاهدين  أثرلها   5

  للنشرات والبرامج اإلخبارية 

          

 تدعم البث عالي الوضوحتقنيات  يتبنى  6

)HD.(  

          

  ثانيًا: المؤثرات البصرية

تستخدم تقنيات الجرافيك لعرض الرسومات   7

  التوضيحية .

          

تستعين باالنفوجرافيك  في النشرات والبرامج   8

  اإلخبارية 

          

تعرض رسومات بيانية  في النشرات والبرامج  9

  اإلخبارية .

          

            تساهم التقنيات الحديثة على وضوح الصورة   10
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            تستخدم برامج المونتاج والمؤثرات الحديثة   11

تؤثر األلوان المستخدمة على جذب انتباه   12

  المشاهدين 

          

تقوم باقتطاع أجزاء من الصور لتركيز على   13

  جوانب معينة 

          

يستخدم التلفزيون األردني مؤثرات سمعية   14

خاصة في بثها للبرامج اإلخبارية بشكل 

  ملحوظ.

          

            في جذب انتباه المشاهدين  أثرلها   15

تتضمن المؤثرات الصوتية في النشرات   16

  والبرامج اإلخبارية .

          

  رابعًا: جودة البرامج

            تساهم في تحسين جودة البرامج اإلخبارية   17

زيادة جودة تسهم الوسائط المتعددة في   18

  النشرات والبرامج اإلخبارية.

          

تحقق المؤثرات البصرية هدفها في جذب   19

  انتباه المشاهدين للقنوات الفضائية.

          

يالحظ أن هناك تطورا الستخدام التقنيات  20

  الحديثة في التلفزيون األردني 

          

  

 شكرًا لكم
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  )2(الملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين

  

 الجامعة التخصص االسم

 جامعة البترا صحافة وٕاعالم د. منال المزاهرة

 جامعة البترا إذاعة وتلفزيون د. ابراهيم خصاونة

 جامعة اليرموك  صحافة وٕاعالم د. خلف الطاهات

 جامعة الشرق األوسط دعاية ورأي عام أ.د.حميدة سميسم

 األوسطجامعة الشرق  تكنولوجيا تعليم د. عبدالحافظ محمد سالمه

 جامعة الشرق األوسط دعاية ورأي عام د. ليلى احمد جرار

 جامعة الشرق األوسط اإلذاعة والتلفزيون د. رائد احمد البياتي

 جامعة الشرق األوسط  اإلعالم  د. كامل خورشيد مراد

  

  

  



 
117 
 

 

  )3(الملحق 

  الشرق األوسطجامعة 

  اإلعالمكلية 

  دراسة ماجستيراستبانة 

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته.السالم 

  تحية طيبة وبعد،،

  المستجيبين األعزاء،،، 

استخدام التقنيات التلفزيونية الحديثـة وأثرهـا علـى زيـادة يقوم الباحث  بإجراء دراسة ميدانية بعنوان (

مـن وجهـه نظـر العـاملين والفنيـين فـي البـرامج  -التلفزيـون األردنـي البرامج اإلخباريـة فـي  ةمتابعة مشاهد

التقنيـات التلفزيونيـة المسـتخدمة فـي  التعـرف إلـى إلـى)، حيـث تهـدف الدراسـة اإلخبارية في التلفزيون األردني 

ين مشــاهدمــن قبــل  البــرامج هــذه علــى زيــادة متابعــة وأثرهــا البــرامج والنشــرات اإلخباريــة فــي التلفزيــون األردنــي

  في التلفزيون األردني. النشرات اإلخبارية

وذلـــك كمتطلـــب لحصـــول الباحـــث علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي تخصـــص اإلعـــالم فـــي جامعـــة الشـــرق 

بحسـب  )√( المرفقـة بوضـع عالمـة االسـتبانةحقـول  ملـئتعـاونكم فـي حسـن لكم  شاكراسأكون  وعليه األوسط،

ســتعامل االســتبانة هــذه إجابــاتكم علــى فقــرات علمــًا بــأن  فقراتهــا.الخيــارات المتاحــة لإلجابــة عــن كــل فقــرة مــن 

    بكل مصداقية عليها. اإلجابة . آملين منكمستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطبسرية تامة و 

 ،،،التقدير لتعاونكمفائق الشكر و  مع

  الباحث

  مالك رحاب العزة      
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  الخصائص الديموغرافية  أوًال : 

 النوع االجتماعي -

 أنثى         ذكر 

  العمر :  -

 24 – 20من  

 29 –25من  

 34_   30من  

  39ـ 35 من  

 ـ فأكثر . 40من  

  المؤهل العلمي: -

 فأقلثانوية عامة  

 دبلوم    

 بكالوريوس 

 ماجستير  

 دكتوراه 

  طبيعة عملك في البرامج اإلخبارية : -

 رئيس تحرير 

 مخرج   

 محرر 

 فني 
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  اسئلة االستبانة

  في الخانة المناسبة.  )√( عالمةثانيًا  : فقرات االستبانة : الرجاء وضع 

  المحور األول: النشرات والبرامج اإلخبارية:/1

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

تلبي النشرات والبرامج اإلخبارية الحاجات األساسية  1

  .المدركة لدى المشاهدين

          

تسعى النشرات اإلخبارية الختيار أوقات مناسبة   2

  للمشاهدين 

          

للنشرات اإلخبارية تأثير على تكوين اتجاهات الرأي   3

  العام .

          

تساهم النشرات اإلخبارية في تكوين صورة ذهنية   4

  معينة حول قضية ما لدى المشاهدين.

          

خاصة حول  إخبارية تقاريرتقدم النشرات اإلخبارية    5

  أحداث معينة.

          

تراعـــي النشـــرات اإلخباريـــة القـــيم اإلخباريـــة والمعـــاير   6

  المهنية المتمثلة بالصدق والموضوعية وعدم التحيز.

          

إلـى تغطيـة الفعاليـات الثقافيـة  النشرات اإلخبارية تلجأ  7

  والسياسية والفنية وغيرها.
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  التلفزيونية الحديثة:/ المحور الثاني: التقنيات 2

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

للتلفزيون األردني اهتمام في استخدام التقنيات  8

  الحديثة .

          

يستخدم التلفزيون األردني تقنيات البث الحديثة في  9

  نقل الصوت والصورة في النشرات والبرامج اإلخبارية. 

          

يسعى التلفزيون األردني إلى تحسين أدوات البث  10

  الرقمي.

          

استخدام التقنيات الحديثة في التلفزيون األردني له  11

ملحوظ في زيادة أعداد المشاهدين للنشرات  أثر

  والبرامج اإلخبارية. 

          

تدعم البث يتبنى التلفزيون األردني تقنيات حديثة  12

  ).HDعالي الوضوح (
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  / المحور الثالث: المؤثرات البصرية 3

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

المؤثرات البصرية  تقنيات التلفزيون األردني ستخدمي 13

  لعرض الرسومات التوضيحية . الحديثة الجرافيكو 

          

يستعين التلفزيون األردني باالنفوجرافيك الحديثة في  14

  النشرات والبرامج اإلخبارية. 

          

يعرض التلفزيون األردني رسومات بيانية رقمية  15

  حديثة في النشرات والبرامج اإلخبارية.

          

يساهم في التلفزيون األردني التقنيات الحديثة في  16

  وضوح الصورة.

          

يستخدم التلفزيون األردني برامج المونتاج والمؤثرات  17

  الحديثة. 

          

يقوم التلفزيون األردني باقتطاع أجزاء من الصور  18

  للتركيز على جوانب معينة.

          

  

  

  

  

  

  

  



 
122 
 

 

  / المحور الرابع: المؤثرات السمعية 4

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

يستخدم التلفزيون األردني مؤثرات سمعية خاصة  19

حديثة ومتطورة في بثها للبرامج اإلخبارية بشكل 

  ملحوظ.

          

            في جذب انتباه المشاهدين. أثرالمؤثرات السمعية له  20

يتضمن التلفزيون األردني المؤثرات الصوتية  21

  المتطورة في النشرات والبرامج اإلخبارية.

          

  / المحور الخامس: جودة البرامج 5

موافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

تساهم جودة البرامج في التلفزيون األردني في  22

  تحسين جودة البرامج اإلخبارية. 

          

التلفزيون األردني على الوسائط المتعددة في  سهمي 23

  اإلخبارية.زيادة جودة النشرات والبرامج 

          

تحقق المؤثرات البصرية هدفها في جذب انتباه   24

  المشاهدين للقنوات الفضائية.

          

يالحظ أن هناك تطورا في استخدام التقنيات الحديثة   25

  في التلفزيون األردني. 

          

  مشكرًا لحسن تعاونك

  الباحث


