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 صالملخ

ً بالعالقة بين اإلنتاج المرئي والتلفزيوني من جهة، والتقنيات  ً بالغا ً اهتماما يشهد العالم حاليا

من جهة أخرى. وبالتالي  الحديثة التي تمثل الجوهر األساسي في تطوير عمليات اإلنتاج المرئي

ى استخدامات التقنيات الحديثة في اإلنتاج المرئي وتطوير اإلنتاج إلتطرقت هذه الدراسة 

التلفزيوني، والوقوف على مدى االستفادة منها في اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي الحالي. 

وخلصت الدراسة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة الرقمية في اإلنتاج التلفزيوني يتطلب 

كما  ت في جميع المراحل المرتبطة بالعملية اإلنتاجية المرئية.التخطيط الستخدام هذه التقنيا

 في مرحلة أفضل بشكل وتوظيفه الحاسوب من القصوى االستفادة ضرورةبأوصت الدراسة 

اإلنتاج  في المتخصصةالتطبيقات الكية الحديثة واستغالل  االنتاج، قبل ما مرحلة وفي اإلعداد،

 بشكل االفتراضية وهاتاالستدي استخدام التركيز علىه. باإلضافة إلى المرئي وجميع مراحل

 جودة وجماليات. من به تمتاز بما التلفزيوني، اإلنتاج في نوعيّة نقلة إحداث في يسهم

، األفالم تلفزيونياإلنتاج الالمرئي، تكنولوجيا المعلومات،  االتصال :الكلمات المفتاحية

 .نتفلكس، السينمائية
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Abstract 

The world is currently witnessing a great interest in the relationship 

between visual and television production, and modern technologies that 

represent the main essence in developing visual production processes. 

Thus, this study discussed how modern technologies are used in visual 

production, how television production has evolved, and how much they are 

utilized in current television and film productions. According to the study's 

findings, using contemporary digital technologies in television production 

needs planning to include them into every phase of the visual production 

process. The study also stressed the importance of utilizing computers to 

their fullest potential during the planning and pre-production phases as well 

as the need to take advantage of contemporary quantitative applications 

tailored specifically for visual production and all of its stages. Along with 

emphasizing how the usage of virtual studios affects the quality and 

aesthetics of television production, it also focuses on this topic. 

Keywords: Visual Communication, Information Technology, Television 

Production, Movies, Netflix. 
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 المقدمة -1

واالتصال االلكتروني بوسائطه  الرقمية وتقنية المعلومات العولمةالي بظاهرة الح العصر يتميز

 االتصالمفاهيم وتغير  مصادرها وتعدد لمعلوماتتراكم كبير ل الظاهرة هذه عن نتج وقدالمختلفة، 

 التكنولوجيا إلى صورة غير بهذه والمرئي. حيث انتقل اإلنسان المقروء والمسموع واإلنتاج

واسترجاعه. كما ساعدت الوسائط التقنية  وإنتاجه وخزنه الرقمي النص تلقي مجال في مسبوقة

ي، وخصوصاً اإلنتاج المرئي المتعددة وتكنولوجيا المعلومات في تطوير اإلعالن واإلنتاج المرئ

أصبح اإلنتاج التلفزيوني على وجه الخصوص يتصف بعناصر االبتكار واالبهار التلفزيوني، حيث 

البصري والذي يعد الجزء األهم في عالم التصوير التلفزيوني، كإضافة عناصر مطورة من 

 الوسائط المتعددة مثل الصورة والحركة واللون والصوت والنص.

د اعتماد الشعوب على هذه التطورات، وازدياد االعتماد على المحتوى اإلعالمي الرقمي ومع ازديا

في إطار مواكبة آخر التطورات التكنولوجية في عالم التلفزيون واألفالم المرئي والمسموع، و

صعوبات  أنشأتبدورها  المرئي يواجه العديد من التحديات والتيالمرئية عالمياً، بات اإلنتاج 

الضروري تطوير  بناًء على ذلك، أصبح من. (2018)ادريس وآخرون،  تطويره وتعقيدات عدة في

 ً ، وتعديل القيم اإلبداعية التي تواكب الطفرة األداء واإلنتاج المرئي بشكل متواصل شكالً ومضمونا

اإلضافة العالمية، بفي ظل التنافس الكبير بين الخدمات والشركات اإلعالمية  اإلعالمية العالمية

إلى ضرورة اتباع أساليب جديدة للتخطيط االستراتيجي لمضمون المحتوى اإلعالمي المرئي، 

واتقان فن علم البيانات التحليلي لمواكبة هذه التطورات في حقل اإلنتاج المرئي وغيره من الحقول 

 .(2021)العدل،  ذي العالقة

من حيث األفكار وطرق  إلنتاج المرئيبناء على ما سبق، جاءت هذه الدراسة للبحث في مفهوم ا

 التطرق إلى ، باإلضافة إلىفي ظل التقنيات الحديثة التنفيذ وإعطاء نظرة شاملة لعمليه تطويره

وخاصة المنصات  المرئي في ظل التطور التكنولوجي التلفزيونيمستقبل إنتاج المحتوى واقع و

 الحديثة مثل منصة نتفلكس.
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 مشكلة الدراسة -2

ً للتطور  إن المزيج الذي تقدمه عمليات اإلنتاج المرئي ما بين الفن والتكنولوجيا يمثل انعكاسا

ير المعايير التي تحكم عمليات اإلنتاج اإلعالمية نعيشه، كما ويعد مؤشراً يوضح تغالمستمر الذي 

ثة في طرق المرئية، حيث أصبحت هذه العمليات تحمل سمات وأساليب تشمل التقنيات الحديوالفنية 

العرض، باإلضافة إلى أن اإلنتاج المرئي بواسطة األدوات الرقمية الحديثة له تأثير كبير على 

 (.2019)رضوان،  االقتصاد والثقافة والسلوك البشري بشكل عام

التي أحدثتها  ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة في البحث حول اإلنتاج البرامجي المرئي والتحوالت

، خاصةً أن والوقوف على آفاق تطويره مستقبالً  واالعالم،األفالم تطوير و التقنيات في صناعة

بناًء على ما تم ذكره، ستجيب الدراسة  تعميم فني ذو قيم فنية إبداعية.اإلنتاج المرئي يحتاج إلى 

 عن التساؤل الرئيسي التالي:

 معلومات في تطوير عملية اإلنتاج المرئي؟دور التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الما 

 كما وسيتم االجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هي أهم التقنيات الرقمية واستخداماتها في عملية اإلنتاج المرئي؟ -1

 ؟الرقمية تتقنياالبفعل  المرئي تطور اإلنتاج التلفزيونيكيف  -2

 السينمائية؟كيف أثرت التقنيات الرقمية على انتاج األفالم  -3

 

 أهمية الدراسة -3

تتأتى أهمية الدراسة من أهمية موضوع الدراسة ذاته المتصل بالثورة التقنية في استخدام 

وتطوير اإلنتاج المرئي، وبسبب حداثة الموضوع فإنه ال بد من القيام بالمزيد من الدراسات 

واألبحاث حول مدى استفادة اإلعالم وشركات اإلنتاج المرئي من التطورات التكنولوجية 

كما وتستمد الدراسة أهميتها من إبرازها لسبل تطوير اإلنتاج التقني. المستوى  الهائلة على

 لوجيا الحديثة.التكنواستخدام تطبيقات المرئي من خالل 
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 الخلفية النظرية -4

 التقنية الرقمية 4.1

نية في هذه التق ، تم استخداماظرية مرة أخرى إلى إشارة رقميةتقنية تحويل اإلشارة التن هي

أنواع مختلفة من  ها في، وقد تطورت منذ ذلك الحين لالستفادة منرأجهزة الكمبيوت األصل في

 .(2014، الشيخشكل سلسلة من اإلشارات ) على، حيث يتم التعبير عن المعلومات االتصاالت

، ومع تطور تقنيات االتصال منذ نشأتها شكلت وسائل االتصال قناة للمعرفة البشرية الشاملة

يثة مهمة أساسية للصناعة هميتها يوًما بعد يوم. يعد استخدام تقنية التلفزيون الحدالمختلفة زادت أ

، وذلك لجذب انتباه ر األحداث التلفزيونية ومقارنتها، مما يجعلها مهمة في عملية اختياالمرئية

 لتطور السريع لتكنولوجيا الوسائطنظًرا لوواهتمام المشاهدين والمهتمين بالوسائط المرئية. 

، بدأ العاملون في هذا ت الحديثة في الوسائط المرئية، وتطبيق اإلجراءات والتقنياتعددةالم

بية االحتياجات المجال في تطوير اإلنتاج المرئي لتحقيق أكبر درجة ممكنة من التفاعل وتل

 .(2021، تسارع تكنولوجي ضخم )السنوسيب الذي يتميز البشرية في عصرنا

اإلعالم واالتصاالت الحديثة هي نتيجة للتقدم العلمي والثورة التقنية ، فإن وسائل في ضوء ذلك

أثرت هذه الثورة على الناس من جميع الخلفيات العرقية . الواسعة التي يشهدها العالم حاليًا

االت وأجهزة فإن ثورة المعلومات وتطور األقمار الصناعية لالتص بالتساوي، وبالتالي

أدت إلى تحويل  استخدام تقنيات االتصال الحديثة قد التطور في ، وكذلكالكمبيوتر اإلعالمية

  .غيرة وإزالة قيود المكان والزمانالعالم إلى قرية عالمية ص

، سعت أبرز التقنيات المعاصرة المستخدمة في صناعة التلفزيون إلى زيادة باإلضافة إلى ذلك

إدارة القنوات الفضائية البرامج  استخدمت ومن أجل القيام بهذه العملية ،اعداد المشاهدين

نتيجة لهذه  كل ما هو جديد لمعدات المتخصصة لتصوير أعدادهم، وذلك من أجل إيصالوا

، حيث تظهر مناهج الصوتية هي التأثيرات عالوةً على ذلك، فإن أهم هذه التأثيرات. التقنيات

ات للفيديو والمونتاج، وعرض المعد أجهزة نقاء الصور وأجهزة التسجيل في المؤثرات المرئية

األدوات الهامة التي تساعد من ، والتصميم ات، والرسومومزج الصور، والمؤثرات الرقمية

 يمكن والتي السمعية المؤثرات أما. على نقل الصور إلى مشاهدين في أفضل حالة ممكنة
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 الصوتي التسجيل أجهزة إلى باإلضافة والسماعات، الميكروفونات في إليها اإلشارة

 المشاهدين مسامع إلى الوصول على القدرة لهاف وغيرها، الصوت قياس وأجهزة المغناطيسي

 .(2019، بوسعدة) أيضاً والتأثير فيهم بشكل مباشر

تكنولوجيا االتصال إلى نشوء مرحلة تكنولوجية جديدة تدمج ما  وتشير التطورات الحديثة في 

أنواع التكنولوجيا االتصالية بما يسمى بتكنولوجيا االتصال متعدد الوسائط. حيث ان المرتكزات 

 األساسية لهذه المرحلة هي الحاسبات اآللية، والذكاء االصطناعي، واأللياف الضوئية وغيرها.

 دام تطبيقات الذكاء االصطناعي في اإلنتاج المرئي.( استخ1ويمثل الشكل رقم )

 

 (.Lim, 2021(: استخدام الذكاء االصطناعي في اإلنتاج المرئي )1الشكل رقم )

 استخدام التقنية الرقمية في اإلنتاج المرئي  4.2

 : اإلنتاج قبل ما مرحلة في الّرقمية التقنية استخدام -

فيتم . وكتابتها وإعدادها بهذه المرحلة المرئيةيشار إلى المراحل التي ينطوي عليها تخطيط البرامج 

 مما يسمح عداد المعلومات األساسية للتحضير،الكمبيوتر في مجال التخطيط واإل استخدام برامج

باإلضافة . وليةلومات الدللمرء الوصول بسرعة وبدقة إلى العديد من قواعد البيانات العالمية والمع

كما  المعلومات، ، يمكن استخدام أقراص الكمبيوتر والطرق األخرى لجمع قدر كبير منإلى ذلك

ساعدة في تفسير وصوالً سهالً وسريعًا إلى المصادر التاريخية باإلضافة إلى الم يوفر الكمبيوتر أن

 تساعد وكما .والقواميسعلى فهم معنى كل كلمة من خالل الذاكرة  الكلمات وتحليلها، مما يساعد

 والتكاليف الموازنة، وحسابات أعمالهم، جدولة في اإلنتاج ومديري المنتجين الحاسوب برامج

 .(2019،رضوان) لإلنتاج الالزمة
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 ة طرق بفضل برامج معالجة الكلمات،لقد جعل الكمبيوتر اإللكتروني كتابة النصوص ممكنة بعد

حيث  .البرامج الكتابية، وفقًا لنوع البرنامج الذي يتم إنشاؤه تعديالت أثناء معالجةحيث يتم إجراء ال

توفر هذه األدوات لعمالئها مجموعة متنوعة . يتم إدخال النصوص والبيانات وتخزينها باستخدامها

 .من خدمات التدقيق اللغوي والتحرير باإلضافة إلى تصحيح القواعد النحوية واإلمالئية المباشرة

 خالل استخدام من اإليضاحية، الرسوم تصميم جودة على تحسين التصميم ساعدتبرامج  أنّ  كما

 .(2020)محمد وآخرون،  السابق من أسهل بشكل وتغييرها وتخزينها التصميم واالبتكار، نظم

يتم خالل هذه المرحلة تحديد شكل الصورة ومطابقتها مع الصوت والنص طبقاً للقواعد المتعارف 

عليها، كما باإلمكان تبادل المعلومات والمالحظات والتعديل بكل يسر وسهولة. كما أن وجود أنظمة 

ة التي لتوضيح العالقات المتشابهة والمقارنة بينها يوضح للمنتج ويوجهه نحو األفكار األساسي

ا وتشمل هذه المرحلة حصر ميزانية البرنامج أو الفيلم التلفزيوني وتفاصيل متطلبات يحتاجها. كم

 اإلنتاج.

 :اإلنتاج مرحلة في الرقمية التقنية استخدام -

 البرامج تنفيذ مرحلة في خاصة الرقمية التقنية من التلفزيوني اإلنتاج حقل في العاملون استفاد

 آليا وجدولتها البرامج تنفيذ في والمراقبة للتحّكم باإلضافة البرامج وتقديم ،المرئية التلفزيونية

واالضاءة، والتصميم، ومن هذه المجاالت التصوير، . اآللي التشغيل بخاصية يسمي ما أو

 .(2019)علي وآخرون،  تقنيات المونتاج، والموسيقى، واإلضاءةو

 محاور عدّة في يتمثل الرقمية التقنيات باستخدام حدث الذي التطور أنّ ومن الجدير ذكره، 

 بواسطة لقطاتها بين المزج وإمكانية الكاميرات عدد في التحّكم وأنظمة الصورة، بتكوين ترتبط

 لقطات أم كاميرات أكانت سواء الصورة مصادر بجميع المرتبطة بالحاسوب التحكم وحدة

 إمكانية إلى باإلضافة التحّكم وحدة خالل من بالحاسوب ومؤثرات شرائح أو باألشرطة مسّجلة

ً آلي الحركة تلك وبرمجة الكاميرا حركة في الدقيق التحّكم  .(2021)العدل،  الحاسوب خالل من ا

ساعدت الثورة التقنية في عملية اإلنتاج المرئي بشكل كبير، حيث تم التركيز على التنويع في 

الرقمية المتطورة للوصول إلى  زوايا التصوير، باإلضافة إلى التعدد في حركات الكاميرات

 األبعاد بتغيير الكاميرات حركةيونية تتناسب مع المحتوى المطلوب، مثل أخذ لقطات تلفز

 الكاميرات حركةموقعها، و تغيير دون الرؤية اتجاه بتغيير الكاميرات حركةللعدسة، و البؤرية
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تنويع  الحديثة في التقنيات( صورة توضيحية الستخدام 2الشكل رقم )ويبين  .مكانها بتغيير

 زوايا التصوير.

 

 (.Janisse, 2021(: صورة توضيحية الستخدام التقنيات الحديثة في اإلنتاج المرئي )2الشكل رقم )

 درجة جودة الصورة المرئية: 4.3

 ،للصورة المكونة البيكسل عدد أنها على المرئية الرقمية التليفزيونية الصورة جودة درجة تعرف

 عدد قل وكلما المقدمة التليفزيونية الصورة جودة درجة ازدادت البيكسل تلكازدادت  كلمابحيث 

 بين فرق هناك أن حيث ،ذلك غير أوضحتالدولية  المعايير ولكن . الجودة درجة قلت لالبيكس

 للصورة بنائية وحدة أصغر هو البيكسل تعريف فإن العملية الناحية فمن، والبيكسل الجودة درجة

من أعداد كبيرة  من تتكون التى والصور كسل،البي حجمى عل تعتمد الجودة درجة بينما ،ةالرقمي

ً غالب الحجم صغيرة بيكسل  ،الرقمية التليفزيونية الصورة داخل المعلومات بكمية مرتبطة تكون ما ا

 المكونة البيكسالت وعدد حجم على باألساس تعتمد الرقمية التليفزيونية الصورة جودة درجة أن يأ

 .(2018)محمود،  فقط عددها وليس لها

 شكال درجات الجودة المختلفة للبثثمانية عشر شكل من أ يحوال ومن الجدير ذكره، أن هناك

ويجب ، لقياسية العالمية المتقدمةالحديث والتى وافقت عليها لجنة التليفزيون ا ميالرق يالتليفزيون

األشكال. ومن أهم  هذه شفرة وفك استقبال إمكانية مني الرقمالتلفزيون  إشارة يعلى جميع مستقبل

 (. P( ،)720 P( ،)1080 480هذه األشكال )
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بنظام المسح عدد الخطوط التلفزيونية االفقية، حيث تعمل هذه الخطوط ( P 480تمثل اإلشارة )

 أشكال أحد فهو( P 720التقليدي. وأما جودة ) التقدمي، حيث يشبه هذا النظام جودة التلفزيون

ويعتبر هذا النظام أكثر  ،الوضوح يعال التليفزيون أشكال أول يعتبر ولكنه يالرقم التليفزيون

 يعال التليفزيون أشكال أكثر وهو( 1080)وأما النظام %، 30وضوحاً من النظام السابق بنسبة 

ً شيوع الوضوح  عليه ويطلق السابق النظام من جودة أعلى وهو البث عمليات فى المستخدمة ا

FULL HD كان هذا  .يفقأ بيكسل 1920ورأسي  بيكسل 1080 وعرض استقبال على قادر فهو

 صورة رقمية عالية الجودة والوضوح السبب في ظهور السينما الرقمية بسبب انتاجه النظام

( مقارنة بين جودة كل من هذه االنظمة في الصورة 3. ويوضح الشكل رقم )(2018)محمود، 

 يتضح أن الصورة ذات الجودة األعلى تتمتع بوضوح أكبر.المرئية. حيث 

 

 (.Cinema8, 2022) (. جودة الصور المرئية باختالف النظام التقني3الشكل رقم )

 الرقمية: التقنياتبفعل اإلنتاج التلفزيوني تطور  4.4

ً Netflixالمنصات بظهور عمالق  بدأت المعركة مبكراً  ً  جديداً  والذي أظهر معه نموذجا في  كليا

 ً من األفالم والمسلسالت من  هائالً  التجربة الفنية، فأن تمتلك في هاتفك أو شاشتك منصة تحوي كما

عزز هذه  كسر دائرة الصناعة الفنية كما أن .تجربة فريدة يعتبركل بقاع العالم باشتراك رمزي 

ً التجربة ينما بحثا عن حصد الجوائز ريثما ينهي جولته في صاالت الس منتظراً  ، فلم تعد األفالم حدثا

هذا النموذج تسبب في زعزعة المعايير المستقرة لعالم  .تذاكر ليصل بعد أشهر إلى المنازلوال
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السينما وهو حدث يذكر بأحداث أخرى سابقة، مثل جهاز الفيديو المنزلي في السبعينات والذي 

 .اعتبره الكثير حينها كارثة ستهدم السينما

الساحة الفنية وصلت لمرحلة من الشلل اإلبداعي إذ لم يعد هناك استديو مستعد  ومما ال شك أن

للمخاطرة بالضخ المالي على تجربة محتوى جديد، فالبحث عن الربح المضمون جعل الساحة 

-وقد تالشى  .اإلنتاجية عبارة عن دائرة من إعادة التكرار والتصنيع لما هو آمن أو مجّرب سابقا

 ً ساحات ال تنتهي للتجريب، عائق مع ظهور المنصات والتي بهيكل عملها أتاحت مال هذا-ما نوعا

 .للرائي فرصة تمنح صنّاع المحتوى الحرية من القيود والسعة التي تفتح لهم باب التجريب فأصبح

كسر محدودية حيث تم  المالمح األساسية للسوق الفني تغيرت بفعل ظهور هذه المنصات، كما أن

كما  .المستهدفة، فلم تعد الفئة المستهدفة هي مناطق جغرافية محصورة بل أصبحت العالم كلهالفئة 

التمويل الجماعي لإلنتاج، فعالمية المنصة منحتها مالءة مالية إنتاجية غير مسبوقة في عوالم ازداد 

رئي تغييراً المالمح غيرت قواعد اللعبة وعملية االنتاج الم ، بالتالي يمكن القول إن هذهاإلنتاج

 ً  .جذريا

الصراعات انحصرت المعركة الفنية العالمية في ساحة المحتوى، فبعد تسوية ومن جهة أخرى، 

بقيت ساحة المحتوى هي الفيصل.  الفنية والترشيحات، واحتكار الجوائزفي احتكار اإلنتاج  العديدة

الفايننشال تايمز أن وقد ظهر ذلك في التوجه غير المسبوق لإلنفاق على المحتوى، فبحسب 

مليار دوالر، وهو رقم  140االفصاحات ألكبر ثمان شركات كنتفلكس وآبل وديزني تجاوزت 

مليار دوالر خالل عام واحد. ونجد حصة 230سيتضاعف بحسب تحليل آمبير أنانليس إلى 

 .مليار دوالر33الواصلين متأخراً لسوق المنصات كديزني تجاوزت في إنفاقها 

 توصيات:النتائج وال -5

في مفهوم اإلنتاج المرئي من حيث األفكار وطرق التنفيذ وإعطاء  إلى التعمق هدفت الدراسة

مستقبل إنتاج واقع و، باإلضافة إلى في ظل التقنيات الحديثة نظرة شاملة لعمليه تطويره

. وخلصت الدراسة إلى أن استخدام المرئي في ظل التطور التكنولوجي التلفزيونيالمحتوى 

التقنيات الحديثة الرقمية في اإلنتاج التلفزيوني يتطلب التخطيط الستخدام هذه التقنيات في جميع 

 ناًء على ذك، توصي الدراسة بما يلي:وبالمراحل المرتبطة بالعملية اإلنتاجية المرئية. 
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 وفي اإلعداد، مرحلة في أفضل بشكل وتوظيفه الحاسوب من القصوى االستفادة ضرورة -1

اإلنتاج المرئي  في المتخصصةالتطبيقات الكية الحديثة  واستغالل االنتاج، قبل ما مرحلة

 وجميع مراحله.

 التقليدية الكاميرات عن كامل بشكل واالستغناءلرقمية أعداد الكاميرات ا زيادة على العمل -2

 المرئية. الصورة في والوضوح والدقة الجودة من قدر أكبر تحقيق ، وذلك بهدفالتماثلية

 التعرف التلفزيوني، بهدف العمل في الفنية للجوانب والدراسات إجراء المزيد من البحوث -3

المختلفة  المجاالت في التلفزيوني اإلنتاج في الحديثة التقنيات من مدى االستفادة على

 .الصوت وتسجيل والتصوير والتصميم والكتابة كاإلعداد

 في نوعيّة نقلة إحداث في يسهم بشكل االفتراضيةهات االستديو استخدام التركيز على -4

 جودة وجماليات. من به تمتاز بما التلفزيوني، اإلنتاج
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