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 التلفزيون التفاعليعنوان المحاضرة : 

 

  -:المشاهدة خبرة وتطور التفاعلي التلفزيون 

,  المتلقٌن على جدٌدة ادوارا   عامة بصفة الجدٌدة الوسائل فً التفاعلٌة فرضت

 مراحل خالل و التقلٌدٌة الوسائل فً بها ٌقوم كان التً االدوار على اختلفت

,  االٌجابٌة او بالسلبٌة المتلقٌن وصف على انعكست التً وهً,  االخٌرة تطور

 عالقتها مراحل من مرحلة كل فً التعرض خبرات نتٌجة والعناد النشاط ثم

 والعرض االنتاج بأشكال الخاصة والتطورات,  جانب من التكنلوجً بالتطور

 والخبراء الباحثٌن من جادة محاوالت ذلك وصاحب.  اخر جانب من والتقدٌم

 ووظائف,  جانب من ودوافعهم المتلقٌن خصائص اطار فً الخبرات هذه لتفسٌر

 .اخر جانب من االجتماعٌة وعالقاتها االعالف وسائل

 المستحدثات خصائصباالضافة الى ما سبق ان ذكرناه فً الفصول السابقة حول 

 على ٌؤكدان وفٌرجسون الٌزابٌت فأن الرقمً والتلفزٌون والتفاعلٌة,  الرقمٌة

  .الجمهور نشاط بزٌادة وعالقاتها المعالم هذه

,  والجودة الصوت وضخامة واكبر  بوصة 04 الى الشاشة حجم فزٌادة •

 بأنهم الجمهور ٌشعر هذا كل,  تفاصٌله بكل الواقع نقل على التكنلوجٌا وقدرة

 عقلٌا   ومتفاعلون الشاشة على الحدث فً مشاركون ولكنهم فقط مشاهدٌن لٌسوا

 .  البرامج مع وعاطفٌن
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 عدد زٌادة فً والكوابل الرقمٌة الصناعٌة واالقمار,  الرقمً الضغط ساعد •

 على والبرامج للقنوات التفاعلً الدلٌل وٌساعد,  قناة الفً عن ماٌزٌد الى القنوات

 هذا اهمٌة ازدٌاد مع االنتقائً المشاهد مفهوم على واكد,  المئات خالل التحول

 .  التفاعلً الدلٌل

 الفٌدٌو ومسجالت الرقمً التخزٌن خالل من البرامج مشاهدة فً التحكم  •

 البرامج واستدعاء ساعة 04 حتى الحً بالتسجٌل ٌسمح الذي الشخصٌة

,  المشاهد نشاط ٌعزز سوف الجهاز هذا.  الحقٌقً الوقت غٌر فً ومشاهدتها

 العدٌد فً  ٌعرض مما المنتقاة البرامج الشخصً التسجٌل جهاز ٌعرض حٌث

 . القنوات من

 العقلً االرتباط من زاد الشخصً المسجل ان الى المؤشرات وتشٌر •

 على والسٌطرة,  الحٌة الرامج واعادة بتسجٌل ٌسمح حٌث,  بالبرامج والعاطفً

 . االعالنً االفراد وٌتجنب,  مقاطعة بأقل وٌسمح,  البرامج فً االفراد

 الى وتؤدي المتلقً نشاط فً توفر فأنها متعددة اسالٌب لها التفاعلٌة  اما •

 العمد من وتزٌد,  التلفزٌون مشاهدة من مستقاة اعاتبوإش,  جدٌدة استخدامات

 ٌروا ان ٌرٌدون الذٌن للمشاهدٌن بالنسبة خصوصا  ,  المشاهدة وتخطٌط والقصد

 . البرامج فً مداخالتهم تأثٌر

 

 

 

 

 

 

 

 


