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 خطوات انتاج البرنامج التلفزٌونً 

ترتكز عملية االنتاج التلفزيوني إلى مدى اكتمال واتمان عناصره وهذا ما يميز عمل 

 اعالمي عن غيره ومن اهم خطوات االنتاج التلفزيوني ما يأتي : 

 الرؤٌة للعمل :  .1

تساعد على التركيز في اهداف واولوياات  التاي تحمم اا مماا يالد  الاى حيث 

بناء عدد من المرارات الم مة في عملية االنتاج بشكل عام . وال بد للتعرياف 

 االنتاجي ان يكون على دراية كبيرة بأهداف العمل اإلعالمي .

 معرفة الجمهور المستهدف : .2

فااة الجم ااور الااذ  سيشاااهد تعاارف الخطااوات الم مااة فااي االنتاااج هااي معر

البرنااااامر ودراسااااة اهتماماتااااا ومسااااتوياتا االجتماعيااااة وتركيبتااااا السااااكانية 

وااللتصادية حتى يصبح باإلمكان تخصيص الرساالل االعالمياة المناسابة لاا 

 بالشكل والمضمون الذ  يتناسب معا .

 الحرص على االستدامة :  .3

ور ، وما يحفزه الذ  يجعل ان يكون العمل مستمراً من ثمافة المجتمع والجم 

 النوع من العروض ومنجذباً الي ا .الجم ور راغباً بذلن 

 وجود فرٌق انتاج متعاون :  .4

أن لكل عضو في اعضالا دور فعاال ومسالولية محاددة كاالتخطيط للميزانياة 

والتعاماال مااع االج اازة والمعاادات ، علماااً ان هااذا الفريااك يتضاامن المخاارج ، 

 الفني ، والكاتب وغيرهم .والمنتر ، والطالم 

 االهتمام بتقنٌات التصوٌر : .5

يستخدم في عملية التصوير البرامر طريمتان هما : طريمة الفلام الواحاد وهاو 

عادة ماا يساتخدم إلنتااج المسلساالت . وطريماة شاريط الكااميرا المتعادد التاي 

 يمكن استخدام ا النتاج البرامر االخبارية والحوارية .
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حيااث تباادأ هااذه المرحلااة ماان لباال العناصررر برحلتررً مررا قبررل وبعررد االنترراج :  .6

 التصوير الى وتنت ي بتسليم المشروع الى شبكة معينة لبثا .

 تنفٌذ البرنامج داخل االستودٌو 

يعتبر اعداد وتنفيذ البرنامر من الوظالف الم مة في شبكات التلفزة المحلية والعربية 

برنامر تلفزيوني ، فإعداد البرنامر هو االساس التي تبنى ، ف ي العمود الفمر  أل  

عليااا بميااة العناصاار فااي التلفزيااون ماان لالتمااديم ، التصااوير ، الااديكور ، االخااراج ، 

 المونتاج ، اسلوب عمل ا ( . 

كما أن هذه العناصر تحوا ما كتب على الورق الى والع مرلي وهناان نوعياة معيناة 

كلياً على السيناريو الذ  يمدما المعد او الكاتب لكن هناان من البرامر تعتمد اعتماداً 

برامر أخرى يموم ب ا المعد في ا بأختيار الموضوع ألشخاص المشاركين واالتصال 

ب اام والناااع م بالمشاااركة واالتفاااق مع اام علااى كافااة الخطااوات وترتيبااات وصااياغة 

تاباة بعاض النمااط االسللة التي يستخدم ا ممدم البرنامر فاي حاواره ماع الضايوف وك

الم مة التي ت م المجتماع والجم اور. كماا أن علاى معاد البرناامر أن يساتوعب جياداً 

ممومااات صااياغة الرسااالة التلفزيونيااة وكيفيااة اسااتخدام كاال عنصاار في ااا الن هااذه 

العناصر هي مفردات لغة التلفزيونية التي تصوغ ب ا ويعبر مان خالل اا عان افكااره 

يل ا للمشاااهد فالصااورة ومكونات ااا وزوايااا تصاااويرها ومعلوماتااا التااي يريااد توصاا

وشكل ا وحجم ا واالضواء والمالبس والمكياج والحركاات الشخصاية كل اا عناصار 

كاان الانص على الكاتب ان يوضح ا فاي الانص الاذ  يكتباا داخال االساتوديو ساواء 

درامياً او غيار دراماي ، عاالوة علاى اساتخدام عناصار الصاوت ومكوناتاا والتعبيار 

نا في النص .. وكل هذه العناصار المرلياة والصاوتية ماع تف ام االساسايات التمنياة ع

للتلفزيااون واج اازة االنتاااج ماان كاااميرات وغرفااة المرالبااة والااتحكم ومكااان االنتاااج 

وكيفية تغيير االنتاج ، كل هذه الممومات تشكل في اعداد التلفزيوني واالذاعي داخل 

ل متكامل ومتارابط االجازاء وتوصايل الرساالة االستوديو من اجل بث البرنامر بشك

 للجم ور المست دف .
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 اعداد البرامج 

 تمر عملية التخطيط إلعداد البرنامر بخمس مراحل اساسية هي : 

: ال بااااد للفكاااارة المختاااارة ان ت اااام الجم ااااور  اختٌرررار الف رررررة عالموضررروع  .1

المسااات دف وتثيااار انتباهاااا وتماااس مشاااكالتا وان تناساااب الفكااارة موضاااوع 

البرنااامر واهتمامااات المعااد وان تكااون الفكاارة اخالليااة بمعنااى ان ااا تحتاارم 

 اخالليات المجتمع وليما وعاداتا .

م ا  يتاراو  غارض البرناامر ماا باين االعاال تحدٌد الغرض مرن البرنرامج : .2

تمديم معلومات معينة لجم ور المشاهدين او لفلة معيناة ، ويتضاح ذلان اكثار 

من خالل النشرات والبرامر االخبارية والتثميف كالبرامر السياسية او الدينية 

او االجتماعياااة او الترفي ياااة كاااالبرامر الرياضاااية وبااارامر المنوعاااات ، او 

 ة . التوجيا والتعليم كالبرامر الصحية او الزراعي

تبادأ هاذه المرحلاة  بعاد االساتمرار علاى الموضاوع او  جمع المرادة العلمٌرة : .3

فكرتا االساسية بشكل عام وتحديد ال دف منا ، وهي تجمع من خاالل الكتاب 

 ، المراجع ، والنشرات والصحف ، واالنترنت .

ُكتااال ومعاادو الباارامر شااكلين للساايناريو اول مااا يعاارف   تابررة السررٌنارٌو : .4

كاملة ف ي تستخدم عادة في البرامر الدرامياة حياث يكاون بوساع النصوص ال

الكاتب ان يتحكم في كل عناصرها ويحادد كال تفاصايل ا ، أماا الشاكل االخار 

ف و النصوص غير كاملاة . فاي هاذا الناوع ال يساتطيع الكاتاب أن ياتحكم فاي 

كاال عناصاار البرنااامر حيااث يمتصاار منااا تحديااد الخطااوط الرليسااية للبرنااامر 

 نب التي يلتزم ب ا االشخاص المشاركون .والجوا
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وهااي المرحلاة التااي تعتبار الممارسااات الن الياة إلعااداد  االتصرال والتنسرٌق : .5

البرنامر كاالتصال بالمصادر والتأكيد مع ام علاى ميعااد التصاوير والتنسايك 

مااع فريااك العماال كااالمخرج ومماادم البرنااامر والتواجااد فااي مكااان التصااوير 

وفماااً للطاارق المتفااك علي ااا وسااير علااى الخطااوات فااي لمتابعااة سااير العماال 

 السيناريو واإلعداد . 

 م ونات استودٌو التصوٌر التلفزٌونً 

 استوديو التصوير لالمسر (. .1

 مرالبة الصوت . .2

 مرالبة الكاميرا . .3

 اج زة المونتاج .  .4

 

 تنفٌذ البرنامج خارج االستودٌو :

م خارج االستوديو ولكن عادة ما ان المادة االساسية للكاتب ومعد البرنامر هي تأتي 

يتم ترتيب ا وتنسايم ا واخراج اا عان طرياك المونتااج لاتاللم وتتماشاى ماع ماا ينبغاي 

عرض على الجم ور والمجتماع المسات دف . ومان الملكاد ان الثاورة لام تكان لالماة 

ن فااي مولااع الحاادث ويطلااك علااى هااذا باا  لداخاال االسااتوديو( باال كااان المصااور هنااا

طريمتين لتصويره االولى ان كان البرنامر لمساجالً( او لالتصوير الميداني( وهنان 

ان كان البث لحياً( ففي الحالة البرنامر الحي فيكون االمر معمداً وذلن بوضع ج از 

لى لعمل على نمل الصوت والصورة المباشرة الى المحطة كل هذه المعطيات تشير ا

ان التصااوير او تنفيااذ الباارامر خااارج االسااتوديو هااو اصااعب وذلاان لوجااود جم ااور 

 يعيك التصوير واستخدام التمنيات الفنية .


