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املحتويات

يـر تصـد

الدورة برنامج 

الدورة يف  املشاركون  اإلعالميون 

االفتتاحية: الكلمات 
ية ا جلر ا ن  نو كا ة  ر سا ة  ير ز لو ا يل  معا كلمة 

واملسنني والطفولة  واألسرة  املرأة  شئون  وزيرة 

ن ا ر بد ة  د و د و ة  ر كتو لد ا ة  ذ ستا أل ا كلمة 
العربية املرأة  ملنظمة  العامة  املديرة 

ن عثما ملنعم  ا عبد  ر  كتو لد ا ذ  ستا أل ا كلمة 
بريوت  - اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  مدير 

الدورة فاعليات 

العمل: أوراق 

اإلعالمي املنتج  استكمال  إىل  الفكرة  من  اإلبداعي  التفكري   -
ي د حملمو ا ح  صبا ة  ر كتو لد ا

5

9

��

�5

�7

�3

�9

33

39

4�



4

اإلعالمية الكتابة  تقنيات   -

ت ا عبيد يم  ر ة  ذ ستا أل ا

اإلعالمي البحث  خطوات   -

ت ا عبيد يم  ر ة  ذ ستا أل ا

بفاعلية اإلعالمي  العمل  أولويات  إدارة   -

ت ا عبيد يم  ر ة  ذ ستا أل ا

اإلعالمي العمل  يف  املهنية  القيم   -

ي د حملمو ا ح  صبا ة  ر كتو لد ا

العمل اإلعالمي إدارة األداء يف  - عناصر اجلودة يف 

ت ا عبيد يم  ر ة  ذ ستا أل ا

وقوالبها والتليفزيونية  اإلذاعية  الربامج  أشكال   -

ي د حملمو ا ح  صبا ة  ر كتو لد ا

للصورة الكتابة   -

ي د حملمو ا ح  صبا ة  ر كتو لد ا

والتليفزيونية اإلذاعية  الربامج  تقييم   -

ي د حملمو ا ح  صبا ة  ر كتو لد ا
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ت�صـديـر

قامت منظمة املراأة العربية، بالتعاون مع مكتب اليون�شكو الإقليمي - بريوت، بتنظيم دورة تدريبية لالإعالميني العرب يف فنون الكتابة 

اأيام  اأربعة  مدار  على  التون�شية، وذلك  باجلمهورية  ال�شحفيني والت�شاليني  لتدريب  الإفريقي  املركز  احت�شنها  والتليفزيون،  لالإذاعة 

خالل الفرتة �0-�3 نوفمرب/ت�شرين الثاين �009م. 

مثلت الدورة نقطة تالقي لهتمامات اجلهات امل�شاركة يف تنظيمها؛ حيث تتبنى منظمة املراأة العربية منذ ن�شاأتها برناجًما بعنوان “الإعالم 

ودعم املراأة”، متثلت اأهم خمرجاته يف و�شع وثيقة �شّباقة على امل�شتوى العربي، هي “ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة العربية”، التي 

ا�شرتك يف �شياغتها وتطويرها نخبة من اخلرباء والإعالميني العرب حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك )اأم الإمارات( رئي�شة 

املنظمة يف دورتها الثالثة )�007-�009(، والتي تف�شلت باإطالق ال�شرتاتيجية يف افتتاح اأعمال املوؤمتر الثاين للمنظمة الذي انعقد يف 

اأبو ظبي يف الفرتة ��-�3 نوفمرب/ت�شرين الثاين �008م.

ا يدور حول بناء ثقافة اإعالمية اإيجابية عن املراأة العربية واأدوارها فى املجتمع.  وحتمل )ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة العربية( هدًفا عامًّ

اأما الأهداف ال�شرتاتيجية الفرعية لها فتت�شمن: بناء املعرفة، وتعزيز الوعي الثقايف والجتماعي للموؤ�ش�شة الإعالمية مبا يخدم تقدمي 

ر�شالة اإعالمية تدعم �شورة اإيجابية عن املراأة العربية، من حيث مكانتها ودورها يف املجتمع، وبناء القدرات الفكرية واملهنية لالإعالميني 

والإعالميات وتعزيزها مبا ميكنهم من التفاعل اليجابي مع ق�شايا املراأة، وبناء ال�شراكات وتعزيزها بني املوؤ�ش�شات الإعالمية بع�شها 

البع�س، وبينها وبني املوؤ�ش�شات املختلفة؛ لدعم دور املراأة ومكانتها يف املجتمع.

عليها   ا�شتملت  التي  املحورية  الربامج  اأحد  تفعيل  �شبيل  يف  اأوىل  كخطوة  التدريبية  الدورة  هذه  بعقد  املنظمة  مبادرة  جاءت  وقد 

لال�شرتاتيجية  الثاين  ال�شرتاتيجي  للهدف  ا�شتجابة  الإعالمي(؛  الحرتاف  )برنامج  العربية”، وهو  للمراأة  الإعالمية  “ال�شرتاتيجية 
الإعالمية، اأي الهدف اخلا�س ببناء قدرات الإعالميني. 

وتقوم فكرة )برنامج الحرتاف الإعالمي( على عقد جمموعة من الدورات التدريبية رفيعة امل�شتوى ت�شتهدف الإعالميني بوجه عام، 

والإعالميات بوجه خا�س؛ مل�شاعدتهم على التعامل الإبداعي الر�شني مع العمل الإعالمي املتعلق ب�شئون املراأة يف ع�شر املعلومات. وتعد 

الدورة التدريبية لالإعالميني العرب على فنون الكتابة لالإذاعة والتليفزيون حلقة اأوىل يف �شل�شلة من الدورات التدريبية املزمع عقدها، 

والتي تتناول مو�شوعات خمتلفة ت�شمل مهارات البحث الإعالمي، والقيم املهنية والأخالقية للعمل الإعالمي، وفنون الكتابة ال�شحفية، 

الإنرتنت،  مواقع  وبناء  اجلرافيك،  ت�شميم  وفنون  املتعددة،  الو�شائط  واإنتاج  اجلديد،  والإعالم  وم�شمونه،  اخلرب  كتابة  وتقنيات 

والت�شوير التليفزيوين ومونتاج الفيديو، واحلمالت الإعالمية.
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وينفذ مكتب اليون�شكو الإقليمي ببريوت من جهته برناجًما طموًحا لتنمية الت�شال، يعمل على حت�شني املوارد التقنية والب�شرية لو�شائل 

الإعالم امل�شتقلة والتعددية يف الدول النامية، كما ينفذ برناجًما حلث امل�شامني الإبداعية على م�شتوى الإذاعة والتليفزيون والو�شائل 

ا لدعم املراأة الإعالمية ب�شفة عامة ودجمها يف قطاع الت�شال واملعلومات ب�شفة  الإعالمية اجلديدة، ويف هذا الإطار يويل اهتماًما خا�شً

خا�شة. وانطالًقا من هذا جاءت خطوته جتاه املنظمة للم�شاركة الفاعلة يف تنظيم هذه الدورة.

 .)�0��-�009( الرابعة  العربية يف دورتها  املراأة  التون�شية، ويف ظل رئا�شتها ملنظمة  اأر�س اجلمهورية  الدورة على  انعقدت  وقد 

وتوجه اجلمهورية التون�شية، ممثلة يف ال�شيدة الفا�شلة ليلى بن علي، رئي�شة املنظمة، عناية فائقة لالأن�شطة التي تهدف اإىل الرتقاء 

ب�شورة املراأة العربية يف الإعالم، كما كانت فخامتها �شاحبة فكرة تقدمي املنظمة جلائزة “اأف�شل اإنتاج اإعالمي عن املراأة العربية” 

ُعقد  احتفال  يف  جوائزها  وزعت  التي  الأوىل  دورتها  يف  بقيمتها  التون�شية  اجلمهورية  وتربعت  �006م،  عام  يف  طرحتها  التي 

ال�شخ�شية. وتقدم  الأحوال  التون�شية بخم�شينية جملة  �006م، واَكب الحتفالت  اأغ�شط�س/اآب من عام  التون�شية يف  باجلمهورية 

اإيجابية  �شورة  يطرح  الذي  والإلكرتوين(  وامل�شموع  واملرئي  )املكتوب  الإعالمي  لالإنتاج  �شنوات  ثالث  كل  ا  دوريًّ اجلائزة  هذا 

ومتوازنة عن املراأة العربية، وت�شتهدف لفت نظر الإعالميني لأهمية املعاجلة املو�شوعية لق�شايا املراأة العربية ومنحها م�شاحة اأكرب 

مبدع  عربي  اإعالم  ظهور  يف  ي�شهم  مبا  املراأة،  عن  يقدمونه  الذي  املحتوى  مبراجعة  الهتمام  على  وحثهم  والهتمام،  التغطية  من 

ال�شورية  الثانية يف احتفال عقد باجلمهورية  املراأة وق�شاياها بوجه عام. وقد ُقدمت اجلائزة يف دورتها  ومن�شف ومتوازن حول 

يف دي�شمرب/كانون الأول من عام �009م.

اإ�شراف وزارة  تعمل حتت  عامة  موؤ�ش�شة  ال�شحفيني والت�شاليني(، وهو  لتدريب  الإفريقي  )املركز  مقر  الدورة يف  فاعليات  انعقدت 

الت�شال والعالقات مع جمل�س النواب وجمل�س امل�شت�شارين باجلمهورية التون�شية، وقد اأن�شيء هذا املركز عام �983م، وداأب منذ ذلك 

احلني على تقدمي خدماته اإىل الإعالميني من خمتلف الدول العربية والإفريقية. و�شارك يف الدورة عدد من الإعالميني الذين ينتمون اإىل 

كل من الإذاعة والتليفزيون يف �شائر الدول الأع�شاء يف منظمة املرة العربية*. وتوىّل مهمة التدريب يف هذه الدورة كل من: الأ�شتاذة 

تون�شية  اأكادميية  املحمودي، وهي  والدكتورة �شباح  والإدارة،  والإعالم  الت�شال  اأردنية يف  عبيدات، وهي خبرية وم�شت�شارة  رمي 

متخ�ش�شة يف جمال الإعالم.

مملكة  املتحدة،  العربية  الإمارات  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  هي:  عربية،  دولة  ع�شرة  �شت  �0�0م-  مار�س/اآذار  -حتى  العربية  املراأة  منظمة  ع�شوية  ت�شم   *

البحرين، اجلمهورية التون�شية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية، جمهورية ال�شودان، اجلمهورية العربية ال�شورية، جمهورية العراق، �شلطنة عمان، 

الإ�شالمية  اجلمهورية  املغربية،  اململكة  العربية،  م�شر  جمهورية  العظمى،  ال�شرتاكية  ال�شعبية  الليبية  العربية  اجلماهريية  اللبنانية،  اجلمهورية  فل�شطني،  دولة 

اليمنية. اجلمهورية  املوريتانية، 
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وقد جمعت املعارف التي قدمتها الدورة اجلانبني النظري والتطبيقي، وذلك عرب مقاربة منهجية اجتهدت يف اأن ت�شتعني باأحدث الأفكار 

من  كبرية  جمموعة  الدورة  وناق�شت  الذات.  وتطوير  الإدارة  فنون  مثل  اأخرى  جمالت  ويف  الإعالم،  جمال  يف  العلمية  والنظريات 

الق�شايا املهمة حول ما يتعلق بتجاوز م�شكالت الإعالم العربي، وجتويد الأداء الإعالمي، وتطوير قدرات الإعالمي نحو فكرة  “الفرد 

املوؤ�ش�شة”، وتطوير الكتابة لالإذاعة والتليفزيون لت�شبح اأكرث ح�شا�شية وتعبرًيا عن الواقع ومتطلباته، و�شمن ذلك واقع املراأة العربية 

وق�شايا النوع الجتماعي.
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برنامج

الدورة التدريبية للإعلميني العرب يف فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون

تون�س 10-2009/11/13م

�ليوم �لأول: �لثالثاء 2009/11/10م

اجلل�شة الفتتاحية:9:30-9:00

- كلمة معايل الوزيرة �شارة كانون اجلراية، وزيرة �شئون املراأة والأ�شرة والطفولة وامل�شنني.

- كلمة الأ�شتاذة الدكتورة ودودة بدران، املديرة العامة ملنظمة املراأة العربية.

- كلمة الأ�شتاذ الدكتور عبد املنعم عثمان، مدير مكتب اليون�شكو الإقليمي - بريوت.

 التفكري الإبداعي من الفكرة وحتى ا�شتكمال املنتج الإعالمي.�0:30-9:30

ا�شرتاحة قهوة.�0:45-�0:30

خ�شائ�س الكتابة الإذاعية والتليفزيونية.45-�0:45:��

البحث النظري والبحث امليداين للفكرة الإذاعية والتليفزيونية.45:��-45:��

ا�شرتاحة غداء.45:��-30:�

ا�شتماع وم�شاهدة لربامج اإذاعية وتليفزيونية وحتليلها وتقييمها.30:�-45:�

ا�شرتاحة قهوة.45:�-3:00

متارين يف و�شع الت�شور للبحث والكتابة الإذاعية: ت�شور لربنامج اإذاعي واآخر تليفزيوين.4:30-3:00

�ليوم �لثاين: �لأربعاء 2009/11/11م

جل�شة مناق�شة للتمارين املعطاة للمجموعات.9:30-9:00

- اأولويات الإنتاج والتنفيذ الإعالمي )الإذاعي والتليفزيوين( املبا�شر وامل�شجل.�0:30-9:30

- الرتكيب: الرقمي والتناظري.

ا�شرتاحة قهوة.�0:45-�0:30

متابعة-اأولويات الإنتاج والتنفيذ الإعالمي.45-�0:45:��

اأ�شكال الربامج الإذاعية/التليفزيونية وقوالبها.45:��-45:��

ا�شرتاحة غداء.45:��-30:�
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متارين يف تخطيط الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين.30:�-45:�

ا�شرتاحة قهوة.45:�-3:00

واملعنيني 4:30-3:00 الأماكن  والزوايا- حتديد  املو�شوعات  والتليفزيوين:  الإذاعي  الإنتاج  تخطيط  - متارين يف  متابعة 

بالت�شوير والت�شجيل- دليل الربنامج

التقييم.

�ليوم �لثالث: �خلمي�س 2009/11/12م

جل�شة مناق�شة للواجب املعطى للمجموعات حول )تنفيذ خطة اإنتاجية اإذاعية وتليفزيونية(.9:30-9:00

البدء بتنفيذ برنامج اإذاعي/تليفزيوين.�0:30-9:30

العمل امليداين.45-�0:30:��

ا�شرتاحة غداء.45:��-30:�

- املونتاج التليفزيوين واملونتاج الإذاعي.30:�-45:�

- اإعداد دليل الربامج الإذاعية والتليفزيونية.

ا�شرتاحة قهوة.45:�-3:00

متابعة املونتاج الإذاعي والتليفزيوين.4:30-3:00

�ليوم �لر�بع: �جلمعة 2009/11/13م

مناق�شة جماعية ملا مت اإجنازه، وتقييم للخطوات املنجزة.9:30-9:00

متابعة املونتاج الإذاعي والتليفزيوين.�0:30-9:30

ا�شرتاحة قهوة.�0:45-�0:30

متابعة املونتاج التليفزيوين واملونتاج الإذاعي.45-�0:45:��

جل�شة مناق�شة وتقييم للربامج الإذاعية والتليفزيونية املنتجة.45:��-45:��

ا�شرتاحة غداء.45:��-30:�

القيم املهنية يف العمل الإعالمي.30:�-45:�

ا�شرتاحة قهوة.45:�-3:00

معايري جودة الربامج الإذاعية / التليفزيونية.4:30-3:00

التقييم.5:30-4:30

اخلتام وتوزيع ال�شهادات.6:30-5:30
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الإعلميون امل�شاركون يف الدورة

�لتخ�ش�س�مل�شارك�لدولة

اهلامشية األردنية  معدة ومذيعة بالإذاعة الأردنية. اإنعام حممد احلويان    اململكة 

خمرج/دائرة الربامج/التليفزيون الأردين.رامي عارف امل�شري    

املتحدة العربية  اأبو هدى ال�شعدي   اإلمارات  والتليفزيون(-�شركة  )الإذاعة  برامج  معدة 

ظبي لالإعالم.

مذيعة/ مرا�شلة اأبو ظبي.فاطمة خمتار البلو�شي

البحرين مملكة ن�شرين معروف عمر مملكة  برامج”-اإذاعة  ومعدة  “مقدمة  مذيعة 

البحرين.

مذيعة  “مقدمة ومعدة برامج”- تليفزيون مملكة �شمية املري 

البحرين.

مذيعة ومعدة برامج اأول، رئي�شة ق�شم الإنتاج-اإميان من�شور مرهون

تليفزيون البحرين.

التونسية �شحفية بالإذاعة التون�شية.اآمال القطاري العيارياجلمهورية 

�شحفية بقناة تون�س 7.لبنى العبيدي 

التون�شي.ي�شر احلزقي بالإذاعة والتليفزيون  اأوىل  �شحفية 

التون�شي.كرمية الو�شالتي والتليفزيون  بالإذاعة  �شحفية 

التون�شية.هندة الع�شكري  ال�شباب  باإذاعة  من�شقة ومنتجة 

�شحفية خمبـرة / مقــدمة اأخبـار بالتلفـزة التون�شية.اإن�شاف بن مو�شى يو�شف

�شحفية/مقدمة اأخبار وبرامج تليفزيون.رحمة الهمادي

�شحفية.علياء القادري
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الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
لشعبية ا

رئي�شة ن�شرة اأخبار بالتليفزيون اجلزائري.ن�شريية اآيت �شاحلت

رئي�شة جريدة/ الإذاعة اجلزائرية.فتيحة زراق 

السودان بوزارة �شالفة عبد الله حممد مجهورية  العامة  والعالقات  الإعالم  باإدارة  موظفة 

والطفل-  املراأة  و�شئون  الجتماعية  الرعاية 

وحدة الإذاعة.

املراأة  هويدا ق�شم اخلالق بابكر اأحمد دياب الجتماعية و�شئون  الرعاية  بوزارة  موظفة 

والطفل- اإعالمية بالتليفزيون القومي.

السورية العربية  معدة ومقدمة برامج بالتليفزيون ال�شوري.رائدة وقاف اجلمهورية 

معدة ومذيعة بالإذاعة ال�شورية.ثناء العبا�س

العراق م�شئولة التقرير والن�شر يف وزارة الرتبية.اإميان �شالح حممد مجهورية 

اإعالمي- مدير املرا�شم يف اإعالم وزارة الرتبية.فرا�س حممد ح�شن 

فلسطني مذيعة اأخبار ومعدة ومقدمة برامج.و�شال اأبو عليادولة 

حمررة �شحفية.حنني حامد هديب

اللبنانية �شحفية/ مقدمة ومعدة برامج.هند عطوىاجلمهورية 

�شحفية.نبيلة ر�شيد غ�شني

الليبية  العربية  اجلماهريية 
العظمى االشرتاكية  الشعبية 

اأ�شتاذة جامعية.جناة ال�شادق انبيه 

حقوق مراد م�شباح ك�شالف جمال  يف  ونا�شط  قانوين  م�شت�شار 

الإن�شان ويف املجال الإعالمي.
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العربية مصر  مقدمة برامج- الإذاعة امل�شرية.اأماين م�شطفى ال�شياد مجهورية 

مذيعة بالتليفزيون امل�شري.هبة ر�شوان توفيق

املغربية �شحفية.اإح�شان بنبيلاململكة 

�شحفي، رئي�س الربجمة الإذاعية.ح�شن الأ�شهب

املوريتانية اإلسالمية  �شحفية - رئي�شة م�شلحة الربامج بالإذاعة.فاطمة بنت حممد فالاجلمهورية 

�شحفي - التلفزة املوريتانية/ نواك�شوط.اأحمدو ولد دهمار

اليمينة معدة برامج اإذاعية/ اإذاعة �شنعاء.فاطمة علي ال�شريف اجلمهورية 

مذيعة برامج واأخبار/ قناة اليمن.ليلى ربيع راجح عو�س 
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الفتتاحية الكلمات 
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كلمة 

ية ا جلر ا ن  نو كا ة  ر سا ة  ير ز لو ا يل  معا
* واملسنني  والطفولة  واألسرة  املرأة  شئـون  وزيرة 

* اأثناء انعقاد الدورة كانت ال�شيدة �شارة كانون اجلراية وزيرة �شئـون املراأة والأ�شرة والطفولة وامل�شنني باجلمهورية التون�شية، وع�شو املجل�س التنفيذي للمنظمة عن 

اجلمهورية التون�شية.



�8



�9

، بية لعر ا ة  أ ملر ا ملنظمة  مة  لعا ا ة  ير ملد ا ن  ا ر بد ة  د و د و ة  ر كتو لد ا

، ت و ببري قليمي   إل ا نسكو  ليو ا مكتب    ير  مد ن   عثما ملنعم  ا عبد  ر  كتو لد ا  

، ت و ببري قليمي   إل ا نسكو  ليو ا مبكتب    خلبري ا د   ا عو ج  ر جو ر  كتو لد ا   

، ليني تصا ال ا و لصحفيني  ا يب  ر لتد يقي  فر إل ا كز  للمر م  لعا ا ير  ملد ا ة   ر قنطا حممد  ذ  ستا أل ا    

، م ا لكر ا فنا  ضيو     

، ة د لسا ا و ت  ا لسيد ا ت  ا حضر      

ي�شعدين اأن اأ�شارككم افتتاح فاعليات هذه الدورة التدريبية املتميزة حول فنون الكتابة لالإذاعة والتليفزيون التي تعتز تون�س باحت�شانها. 

العربية،  الأوىل ورئي�شة منظمة  ليلى بن علي �شيدة تون�س  الفا�شلة  ال�شيدة  اأبلغكم حتيات  اأن  اأت�شرف من خاللها  وهي منا�شبة طيبة 

ومتنياتها لكم بالنجاح والتوفيق يف اأعمالكم.

املنظمة  تلك  العربية،  املراأة  ملنظمة  التقدير  عن  اأعرب  واأن  كراًما،  اأ�شقاًء  تون�س،  يف  بكم  اأرحب  اأن  املنا�شبة  بهذه  يل  يطيب  كما 

اأع�شاء  حيي 
ُ
اأ واأن  اأو�شاعها،  وتطوير  العربية  املراأة  مكانة  رفع  اأجل  من  متميزة  مو�شولة  جهود  من  تبذله  ملا  والن�شيطة؛  الفتية 

مكتب اليون�شكو الإقليمي -بريوت- على دعمه لإقامة هذه الدورة التدريبية وهو ما يوؤكد عمق التزام منظمة اليون�شكو بتكري�س قيم 

احلداثة والتنوير وحقوق املراأة، كما ل يفوتني اأن اأتوجه بال�شكر اجلزيل لكل من ال�شيد اأ�شامة رم�شاين الوزير املكلف بالت�شال 

ال�شحفيني  لتدريب  الإفريقي  للمركز  العام  املدير  قنطارة  حممد  وال�شيد  بالنيابة،  وامل�شت�شارين  النواب  جمل�شي  مع  والعالقات 

لإجناح  الالزمة،  والتقنية  الفنية  الإمكانيات  لكافة  وت�شخريهما  الظروف،  اأف�شل  تاأمني  يف  الكامل  تعاونهما  على  والت�شاليني 

الدورة. هذه 

، ة د لسا ا و ت  ا لسيد ا ت  ا حضر

– الب�شري؛ الذي  البالغة التي يكت�شبها قطاع الإعالم يف حياتنا املعا�شرة، ول�شيما الإعالم ال�شمعي  يدرك اجلميع اليوم، الأهمية 

اأ�شبح يف ع�شر التدفق الإعالمي والف�شاء الت�شايل املعومل اأداة نافذة ذات تاأثري بالغ يف حتديد �شلم القيم، و�شياغة ثقافة املجتمعات 

ومواقف الأفراد جتاه العديد من الق�شايا.
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ت�شخي�س  اإىل  ت�شتند  العربية  للمراأة  اإعالمية  ا�شرتاتيجية  و�شع  اإىل  العربية  املراأة  منظمة  تبادر  اأن  ال�شدف  باب  من  ولي�س 

اإعالمي  خطاب  بلورة  بهدف  العربية؛  باملراأة  املهنية،  واملمار�شات  امل�شامني  حيث  من  وعالقته،  العربي  الإعالمي  للواقع  علمي 

العقلية  عربي يت�شم باملو�شوعية والتوازن يف التعبري عن و�شع املراأة، ويعمل على ن�شر ثقافة حقوق املراأة، مبا ي�شهم يف تغيري 

عملية  يف  اأ�شا�شي  و�شريك  كفاعل  ومكانتها  اأدوارها  حيث  من  املراأة  جتاه  العامة  والتمثالت  ال�شلوكيات  وتطوير  املجتمعية، 

وامل�شتدامة. ال�شاملة  التنمية 

تنفيذها  املزمع  الأن�شطة  باكورة  للمنظمة  علي  بن  ليلى  الفا�شلة  ال�شيدة  رئا�شة  فرتة  يف  تون�س  حتت�شن  باأن  ملعتزون  واإننا 

�شتى  يف  املنظمة  عمل  برامج  دعم  على  احلر�س  كل  علي  بن  ليلى  الفا�شلة  ال�شيدة  حتر�س  حيث  ال�شرتاتيجية؛  هذه  اإطار  يف 

القمة  منذ  �شيادتها  مبادرة  وما  الإعالم.  يف  املراأة  ب�شورة  الرتقاء  اإىل  تهدف  التي  لالأن�شطة  خا�شة  عناية  وتويل  املجالت، 

اجلائزة  -وهي  العربية  املراأة  حول  اإعالمي  اإنتاج  لأف�شل  جائزة  تخ�شي�س  باقرتاح  ��00م  عام  العربية  للمراأة  ال�شتثنائية 

ت�شجيع  على  والثابت  القوي  وحر�شها  الكبري  اهتمامها  على  دليل  اإل  �006م-  عام  الأوىل  دورتها  يف  اإ�شنادها  تولت  التي 

وي�شعدين  العربية.  املراأة  ق�شايا  مع  واليجابي  املبدع  التعامل  يف  طاقاتهم  وحتفيز  قدراتهم،  وتعزيز  والإعالميات  الإعالميني 

الإعالم  جمال  يف  اجلائزة  هذه  على  حل�شولها  الو�شالتي  كرمية  التون�شية  الإعالمية  املنا�شبة  بهذه  اأهنئ  اأن  جميًعا  با�شمكم 

�009م. ل�شنة  امل�شموع 

اأهمية  من  اجلانب  هذا  يت�شف  ما  على  تاأكيد  ذلك  فاإن  والتليفزيون،  لالإذاعة  الكتابة  فنون  على  التدريبية  الدورة  هذه  ترتكز  واإذ 

– الب�شري؛ حيث تبقى الكتابة لالإذاعة والتليفزيون هى ال�شغل ال�شاغل لالإعالميني،  بالغة يف تقنيات الإعالم والت�شال ال�شمعي 

الإعالمية،  واملواد  املو�شوعات  خمتلف  مع  التعامل  على  ي�شاعد  دئوًبا  عمال  منها  والتمكن  اإتقانها  ي�شتلزم  ومهارة  تقنية  بو�شفها 

ول�شيما التعامل مع املو�شوعات املت�شلة باملراأة ب�شورة مبتكرة ومو�شوعية؛ حيث نالحظ اأن الكتابة لالإذاعة والتليفزيون ل تزال 

اأ�شرية الأمناط التقليدية، واأنها تت�شف ب�شيغ تعليمية تلقينية قد تبعد عما نطمح اإليه من اإبداع يف ال�شكل وامل�شمون؛ وهو ما يدعو 

اإىل طرح ال�شوؤال التايل:

لالإذاعة  الكتابة  فنون  خ�شو�شيات  ظل  يف  الب�شري،  ال�شمعي  الإعالم  يف  ومكانتها  العربية  املراأة  �شورة  مالمح  ما   •
والتليفزيون؟

لي�شهم يف تطوير اخلطاب  املراأة  ال�شطحية لدور  النظرة  التحرر من روا�شب  العربي من  الإذاعي والتليفزيوين  الإنتاج  • وهل متكن 
الإعالمي باجتاه تقدمي �شورة اإيجابية واأكرث ات�شال بالواقع عن املراأة العربية؟
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، ة د لسا ا و ت  ا لسيد ا ت  ا حضر

ل�شك يف اأن الهدف الذي ن�شعى اإليه ل يتمثل يف  “جتميل” ال�شورة املتداولة للمراأة يف و�شائل الإعالم العربي، اأو يف  “ت�شخيم” 

دورها وتقدميها ككائن مثايل، بل املن�شود يف هذا املجال هو نقل �شورة مو�شوعية للمراأة يف خمتلف و�شائط الإعالم تتطابق مع 

–وهذا هو الأهم- عن م�شاغلها احلقيقية، وعن حيويتها وطاقاتها واإبداعاتها  حقيقة دورها يف الأ�شرة واملجتمع واأهميته، وتعرب 

املراأة  حول  الإعالمي  اخلطاب  يظهر  ل  واأن  بامل�شداقية،  املراأة  حول  الإعالمية  الر�شالة  تت�شف  اأن  هو  املطلوب  اإن  وانت�شاراتها. 

العربية،  املراأة  عن  اأ�شنافه  بكافة  الإعالم  يقدمها  اأن  نطمح  التي  املن�شودة  ال�شورة  هي  تلك  عليه.  متعالًيا  اأو  الواقع  عن  منف�شاًل 

ا م�شهًما يف تنمية جمتمعه. �شورة املراأة الإن�شان واملواطن، ذي القدرات واملكانة التي توؤهله لأن يكون عن�شًرا اإيجابيًّ

الإعالمي  الحرتاف  برنامج  الإعالمية، من خالل  املوؤ�ش�شات  قدرات  تعزيز  على  العربية  للمراأة  الإعالمية  ال�شرتاتيجية  تركيز  اإن 

ال�شياقات  مع  واملتفاعلة  املتكاملة  احل�شارية  الروؤية  لهذه  جت�شيم  هو  اإمنا  التدريبية-  الدورات  من  العديد  على  ي�شتمل  -الذي 

بها  تتمتع  التي  الإيجابية  اجلوانب  دعم  يف  الإ�شهام  اإىل  بالأ�شا�س  تهدف  ا�شرتاتيجية  وهي  العربي.  للواقع  والثقافية  املجتمعية 

املوؤ�ش�شات الإعالمية العربية، وتعزيز قدراتها على ا�شتثمار الفر�س املتاحة اأمامها يف الدفع مب�شرية التنمية والتحديث ملجتمعاتنا 

املحفزة اإىل مزيد من التقدم.

، ة د لسا ا و ت  ا لسيد ا ت  ا حضر

اإن القيم النرية التي قام عليها اإرثنا احل�شاري العربي -وما يحدو بلداننا العربية من عزم قوى على الدفع مب�شارات الإ�شالح والتقدم 

والتحديث- متثل دعامة اأ�شا�شية تعزز اجلهود الرامية اإىل الرقي باأو�شاع املراأة يف جمتمعاتنا؛ فاجلميع اليوم على وعي تام باأن ك�شب 

رهانات التقدم والتنمية ل تتحقق بدون متكني املراأة وحتريرها من كل اأ�شكال التمييز وتر�شيخ حقوقها كان�شان وكمواطنة، وهو ما 

اأدركته تون�س بعد ال�شتقالل مبا�شرة عام �956م، ف�شنت الت�شريعات املتكاملة ل�شيانة كرامة املراأة ومتكينها من حقوقها باإ�شدار جملة 

الأحوال ال�شخ�شية )اأغ�شط�س/اآب �956م(.

ا  ومنذ تغيري ال�شابع من نوفمرب/ت�شرين الثاين �987م بادر �شيادة الرئي�س زين العابدين بن علي، بتطوير هذه املجلة واإثرائها حر�شً

على الرتقاء مب�شامني خمتلف الت�شريعات الداعمة حلقوق املراأة ومنزلتها يف الأ�شرة ويف املجتمع. واآمن الرئي�س را�شخ الإميان باأن 

تكري�س قيم امل�شاواة ون�شر ثقافة حقوق املراأة على اأو�شع نطاق يقت�شي -اإىل جانب تطوير الت�شريعات- العمل املتوا�شل من اأجل تغيري 

العقليات، وغر�س هذه القيم ال�شامية يف الوعي اجلماعي مبا يجعلها جتري جمرى العن�شر املتاأ�شل يف الثقافة املجتمعية العامة.
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، ة د لسا ا و ت  ا لسيد ا ت  ا حضر

يف  وتطلعاتها  مكانتها  تطور  مع  املراأة  اأو�شاع  مع  تعامله  يف  اأ�شنافه  مبختلف  العربي  الإعالم  باأداء  الرتقاء  يف  كبري  طموحنا  اإن 

جمتمعاتنا العربية. وما من �شك يف اأن ما تقوم به منظمة املراأة العربية من برامج ودرا�شات ودورات تدريبية يف هذا املجال �شوف يوؤتي 

كله بف�شل ت�شافر جهود اجلميع ويف مقدمتهم الإعالميون والإعالميات واملوؤ�ش�شات الإعالمية يف العامل العربي وجتاوبهم مع هذه 
ُ
اأ

الأن�شطة، وهو رهان ح�شاري باأمت معنى الكلمة يف عامل زالت فيه احلواجز بف�شل الثورة التكنولوجية وتطور التقنيات احلديثة لالإعالم 

والت�شال، رهان ح�شاري ا�شرتاتيجي، نحن على ثقة تامة باأننا قادرون على رفعه تعزيًزا ملناعة جمتمعاتنا العربية.

اأمتنى لكم �شيوفنا الكرام من البلدان ال�شقيقة اإقامة طيبة يف ربوع بالدنا، تون�س اخل�شراء، واأرجو لأعمالكم كل التوفيق والنجاح.

ته كا بر و هلل  ا حـمة  ر و عليكم  م  لسال ا و
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كلمة 

ن ا ر بد ة  د و د و ة  ر كتو لد ا ة  ذ ستا أل ا
العربية املرأة  ملنظمة  العامة  املديرة 
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، نسية لتو ا ية  ر جلمهو با ملسنني  ا و لة  لطفو ا و ة  سر أل ا و ة  أ ملر ا ن  شئو ة  ير ز و ية  ا جلر ا ن  نو كا ة  ر سا ة  ير ز لو ا يل  معا

، ت  و ببري قليمي  إل ا نسكو  ليو ا مكتب  ير  مد ن  عثما ملنعم  ا عبد  ر  كتو لد ا  

، ليني تصا إل ا و لصحفيني  ا يب  ر لتد يقي  فر إل ا كز  ملر ا ير  مد ة  ر قنطا حممد  ر  كتو لد ا   

، ت و ببري قليمي   إل ا نسكو  ليو ا مبكتب  خلبري  ا د  ا عو ج  ر جو ذ  ستا أل ا    

، ة د لسا ا و ت  ا لسيد ا     

، يم لكر ا ر  حلضو ا      

ي�شعدين اأن اأحييكم واأرحب بكم يف بداية هذه الدورة التدريبية حول فنون الكتابة لالإذاعة والتليفزيون، والتي حتت�شنها اجلمهورية 

التون�شية ال�شقيقة.

تاأتي هذه الدورة كنقطة انطالق لتفعيل اأحد امل�شروعات الرئي�شة ملنظمة املراأة العربية األ وهو م�شروع )ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة 

العربية( وهي ال�شرتاتيجية التي ُو�شعت العام املا�شي برعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة منظمة املراأة العربية يف دورتها 

الثالثة )�007م-�009م( وا�شرتك يف و�شعها و�شياغتها نخبة من الإعالميني واخلرباء العرب يف جمال الإعالم .

كاحد  العربية  للمراأة  الإعالمية  ال�شرتاتيجية  تفعيل  لبدء  نوؤرخ  ال�شقيقة-  التون�شية  اجلمهورية  اأر�س  -وعلى  اليوم  كنا  واإذا 

مهمة  مبادرة  منطلق  ا  اأي�شً كانت  ال�شقيقة  تون�س  اأن  اإىل  الإ�شارة  في�شعدين  العربية؛  املراأة  منظمة  يف  بها  نعتز  التي  الإجنازات 

املراأة  منظمة  رئي�شة  علي  بن  ليلى  الفا�شلة  ال�شيدة  بادرت  حني  وذلك  �شنوات،  منذ  املنظمة  تبنتها  والإعالم  املراأة  جمال  يف 

من  واحدة  اجلائزة  هذه  اأ�شبحت  وقد  العربية.  املراأة  ق�شايا  حول  اإعالمي  عمل  لأف�شل  جائزة  تقدمي  فكرة  باقرتاح  العربية 

اجلمهورية  وتف�شلت  �006م،  عام  الأوىل  دورتهــا  يف  ُقدمت  حيث  �شنـوات،  ثالث  كل  املنظمة  تقدمها  التي  الدورية  اجلوائز 

�شمن  تون�س  يف  هنا  اجلوائز  بتوزيع  علي  بن  ليلى  الفا�شلة  ال�شيدة  وقامت  الدورة،  لهذه  بقيمتها  بالتربع  م�شكورة  التون�شية 

يف  الله  مب�شيئة  الثانية  دورتها  يف  اجلائزة  هذه  و�شتقدم  �006م.  اأغ�شط�س/اآب  يف  التون�شية  املراأة  بيوم  الحتفال  فاعليات 

الأول  دي�شمرب/كانون  يف  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  يف  للمنظمة  التنفيذي  املجل�س  اجتماعات  هام�س  على  يعقد  احتفال 
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هذا  كان  �شواء  العربية،  للمراأة  ومتوازنة  واإيجابية  مو�شوعية  �شورة  ينقل  اإعالمي  اإنتاج  لأف�شل  تقدم  جائزة  وهي  القادم. 

ا. اإلكرتونيًّ اأو  ا  مرئيًّ اأو  م�شموًعا  اأو  مكتوًبا  الإنتاج 

واحلقيقة، فقد بداأ اهتمام املنظمة بق�شايا املراأة العربية والإعالم منذ ن�شاأتها؛ اإذ ميثل الإعالم اأحد جمالت العمل ال�شبع التي حتددها 

وثيقة ال�شيا�شات العامة للمنظمة. ويف ظل ذلك بلورت املنظمة برنامج )الإعالم ودعم املراأة( الذي ا�شتهدف توظيف الإعالم خلدمة املراأة 

وق�شاياها عرب اآليات خمتلفة �شملت الندوات الفكرية والدورات التوعوية. 

ويف اإطار هذا الربنامج ولدت فكرة و�شع )ال�شرتاتيجية الإعالمية للمراأة العربية( من اأجل تن�شيق الت�شورات واجلهود التي ت�شرتك يف 

الهتمام بق�شية املراأة والإعالم من زواياه املختلفة، وو�شع اأجندة عمل �شاملة ووا�شحة للمعنيني باملو�شوع. وت�شتهدف ال�شرتاتيجية 

بوجه عام دعم الر�شالة الإعالمية املوجهة للمجتمع عن املراأة وتر�شيدها، مبا يت�شمنه هذا من تزويد لالإعالميني والإعالميات باملهارات 

واملعارف الالزمة من اأجل ت�شحيح �شورة املراأة يف الإعالم، واإظهارها ب�شكل متوازن وعادل، ف�شاًل عن الرتويج حلقوقها املختلفة مبا 

ي�شهم يف النهاية يف دعم املكانة الجتماعية للمراأة ودعم ح�شولها على ن�شيب من�شف من الفر�س الجتماعية. وقد ت�شمنت ال�شرتاتيجية 

جمموعة من امل�شروعات الإعالمية املقرتحة يف جمالت خمتلفة، هي: ال�شيا�شة، والقت�شاد، والجتماع، والثقافة، والتعليم، وال�شحة، 

والبيئة، والريا�شة، حيث ُتطرح هذه امل�شروعات على �شائر املعنيني بالعمل الفعلي من اأجل حتقيق الهدف الذي حتمله ال�شرتاتيجية. 

كذلك �شمت ال�شرتاتيجية مقرتحات مف�شلة لثالثة م�شروعات رئي�شة ت�شتجيب لأهدافها املختلفة.

اأحد هذه امل�شروعات الرئي�شة، وهو )برنامج الحرتاف الإعالمي(. وهذا  اأخذ زمام املبادرة بالبدء يف تفعيل  اإىل  وقد عمدت املنظمة 

الربنامج عبارة عن جمموعة من الدورات التدريبية رفيعة امل�شتوى ت�شتهدف الإعالميني بوجه عام والإعالميات بوجه خا�س؛ مل�شاعدتهم 

على التعامل الإبداعي الر�شني مع العمل الإعالمي املتعلق ب�شئون املراأة يف ع�شر املعلومات. 

وتعد دورة اليوم حلقة اأوىل يف �شل�شلة من الدورات املزمع تنفيذها يف اإطار برنامج الحرتاف الإعالمي يف مو�شوعات متنوعة ت�شمل 

القيم املهنية والأخالقية للعمل الإعالمي، وفنون الكتابة ال�شحفية وتقنيات كتابة اخلرب وم�شمونه، والإعالم اجلديد، واإنتاج الو�شائط 

الفيديو،  ومونتاج  التليفزيوين  والت�شوير  الإنرتنت،  مواقع  وبناء  اجلرافيك،  ت�شميم  وفنون  الإعالمي،  البحث  ومهارات  املتعددة، 

واحلمالت الإعالمية.

وقد كان من دواعي �شرورنا اأن اأبدت جهة مرموقة وذات ح�شور فاعل يف جمال التطوير الإعالمي والثقايف بوجه عام -مثل املكتب 

القليمي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )UNESCO( ببريوت- رغبتها يف التعاون مع املنظمة يف تنظيم هذه الدورة، 

وهو تعاون نتطلع لأن يتوا�شل مبا يخدم ق�شايا املراأة العربية يف امللف الثقايف بوجه عام.
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كذلك فكل ال�شكر للمركز الإفريقي لتدريب ال�شحفيني والإعالميني، الذي تف�شل با�شت�شافة فاعليات الدورة يف بادرة تعاون حميدة 

ومتوقعة من الأخوة التون�شيني الذين ل ياألون جهًدا يف دعم كل ما يتعلق بالعمل من اأجل املراأة العربية والرتقاء بها، واإنني اأنتهز هذه 

الفر�شة لأتوجه لكال اجلهتني بجزيل ال�شكر على ح�شن التعاون.

اأن ان�شمت العراق  اأول ن�شاط للمنظمة ي�شارك فيه متدربون من جمهورية العراق ال�شقيقة بعد  اأن هذا الن�شاط يعد  اأنوه  اأن  اأود  كما 

لع�شوية املنظمة يف منت�شف هذا العام، حيث اأعلنت ال�شيدة الفا�شلة ليلى بن علي نباأ الن�شمام خالل الجتماع الرابع للمجل�س الأعلى 

للمنظمة التي راأ�شته �شيادتها وا�شت�شافته اجلمهورية التون�شية يوم �5 يونية/حزيران من العام احلايل. واإنني لأرحب بالأخوة من 

العراق، كما اأرحب بهذه الكوكبة املتميزة من الإعالميني الذين يح�شرون الدورة التي اأرجو لها كل التوفيق يف حتقيق اأهدافها.

واأتقدم بجزيل ال�شكر لكل من الدكتورة �شباح اآل حممودي، والأ�شتاذة رمي عبيدات لإتاحة الفر�شة لنا لال�شتفادة من خرباتهما املتميزة 

يف جمال الإعالم.

التون�شية ال�شقيقة، ولوزارة �شئون املراأة والأ�شرة والطفولة وامل�شنني،  اأتوجه بجزيل ال�شكر للجمهورية  اأن  وا�شمحوا يل يف اخلتام 

وعلى راأ�شها معايل الوزيرة �شارة كانون اجلراية على تعاونها يف تنظيم هذه الدورة، وعلى جهودها املتوا�شلة دعًما للمنظمة.

و�شكر خا�س لل�شيدة الفا�شلة ليلى بن علي رئي�شة املنظمة التي تويل املنظمة واأن�شطتها بالغ اهتمامها، وحتر�س على تقدمي كل الدعم 

والت�شهيالت املمكنة من اأجل ح�شن اأداء املنظمة لأعمالها واإجنازها على الوجه الأف�شل.

ع ستما ال ا حسن  على  كم  شكر أ و
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كلمة 

ن عثما ملنعم  ا عبد  ر  كتو لد ا ذ  ستا أل ا
بريوت  - اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  مدير 
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، مة حملرت ا ية  ا جلر ا ن  نو كا ة  ر سا ة  ر كتو لد ا   ، ملسنني ا و لة  لطفو ا ة  سر أل ا و ة  أ ملر ا ن  شئو ة  ير ز و يل  معا ة  حضر

، مة حملرت ا ن  ا ر بد ة  د و د و ة  ر كتو لد ا ة  ذ ستا أل ا   ، بية لعر ا ة  أ ملر ا منظمة  م  عا ير  مد ة  حضر  

، م حملرت ا ة  ر قنطا حممد  ذ  ستا أل ا  ، ليني  تصا إل ا و لصحفيني  ا يب  ر لتد يقي  فر إل ا كز  ملر ا م  عا ير  مد ة  حضر   

، ن ميو عال إل ا و ت  ميا عال إل ا    

، يم لكر ا ر  حلضو ا     

ي�شرفني اأن اأكون معكم اليوم يف انطالق ور�شة العمل هذه حول “فنون الكتابة لالإذاعة والتليفزيون” التي ينظمها مكتب اليون�شكو 

ال�شيدة  رئا�شة  والطفولة وامل�شنني، ويف ظل  والأ�شرة  املراأة  �شئون  بالتعاون مع وزارة  العربية،  املراأة  الإقليمي يف بريوت، ومنظمة 

الفا�شلة ليلى بن علي ملنظمة املراأة العربية يف دورتها احلالية.

نعي�س اليوم ع�شًرا جديًدا من احل�شارة الإن�شانية، ع�شر التقدم العلمي واحل�شاري، حيث ي�شهد املجتمع الإن�شاين تطورات مذهلة من 

اكت�شاف اخلارطة اجلينية اإىل تكنولوجيا الت�شال وثورة الإعالم والدفق الإخباري. ول�شك يف اأنه ظل ثورة الت�شالت الكونية هذه، 

وظهور تكنولوجيا الت�شال واملعلومات اجلديدة، يربز دور و�شائل الإعالم يف عمل اإ�شهام تاريخي لتقدم املراأة ومتكينها، اأي احل�شول 

املتكافئ على الفر�س يف ا�شتخدام موارد املجتمع، ومنع التفرقة على اأ�شا�س النوع يف الفكر واملمار�شة، ومنع العنف، وال�شتقالل 

اأمور تتعلق بحياة الفرد، وغريذلك. ومما ل�شك فيه اأن  القت�شادي، وامل�شاركة يف كل موؤ�ش�شات �شنع القرار، وحرية الختيار يف 

تكنولوجيا املعلومات متكن املراأة من ممار�شة حقها يف ال�شعي اإىل تلقي املعلومات والأفكار. فعلى �شبيل املثال، يعد البث عرب الأقمار 

الأخبار  تقدم  التي  املختلفة  الف�شائية  اخلدمات  خالل  من  العربية  للمراأة  واملعرفة  املعلومات  على  للح�شول  ممتازة  فر�شة  ال�شناعية 

وبرامج ال�شئون العامة، حيث اإن هذه الربامج تعد اأدوات مهمة لزيادة الوعي بالق�شايا الدولية. ويحمل البث املبا�شر عرب الف�شائيات 

ا و�شيلة للتعليم تتحدى عوائق  الكثري للمراأة العربية. فهو يوفر منرًبا لتبادل الآراء والأفكار، ويعد و�شيلة مهمة للتنمية والتمكني، واأي�شً

الزمن وامل�شافات، كما ي�شكل اأداة لالإ�شراع بالتقدم والتنمية.

هائلة  اأدوات  تكون  اأن  نف�شه  الوقت  يف  ت�شتطيع  للتغيري،  هائلة  اأدوات  تكون  اأن  الإعالم  و�شائل  فيه  ت�شتطيع  الذي  الوقت  يف  لكن 

التي يتم توظيفها لإعالء  للمراأة م�شتخدًما الإعالنات والأعمال الدرامية  اإذ يركز الإعالم على الأدوار ال�شتهالكية  للظلم الجتماعي؛ 

�شوت الأمناط ال�شتهالكية والفردية والإثراء ال�شريع، والتي توؤدي اإىل ا�شتفزاز اجلمهور املتلقي؛ من هنا، يجب دعم م�شاركة املراأة 
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واإعطاوؤها الفر�شة للتعبري عن النف�س واتخاذ القرار من خالل و�شائل الإعالم وتكنولوجيا الت�شال احلديثة. كما يجب مراعاة اإعطاء 

�شورة متوازنة وغري منطية عن املراأة يف الإعالم، حيث تعد ال�شحافة والراديو والتليفزيون وال�شينما وامل�شرح والإنرتنت و�شائل قوية 

للمطالبة بامل�شاواة بني اجلن�شني، واإبراز دور املراأة يف املجتمع، وذلك بعر�س النماذج امل�شرفة للمراأة يف كل املجالت. كما يجب دعم 

الدور اليجابي الذي ميكن اأن يلعبه الإعالم يف عملية متكني املراأة، ويجب ال�شتمرار يف البحث عن طرق واأ�شاليب جديدة للتاأكد من 

اأن �شوت املراأة يجد من ي�شمعه.

ا على عاتق الن�شاء العامالت يف احلقل الإعالمي الالتي  اإن تقدمي �شورة املراأة يف و�شائل الإعالم بطريقة اأكرث اإيجابية وواقعية يقع اأي�شً

يجب عليهن بذل املزيد من اجلهد ليكون لهن التاأثري املن�شود. وتفيد تقارير �شادرة عن الأمم املتحدة اأن هناك زيادة يف عدد الن�شاء 

املتخرجات يف اأق�شام ال�شحافة وكليات الإعالم، والالتي يعملن يف املوؤ�ش�شات الإعالمية على امل�شتوى املهني. وميكن مالحظة هذا احل�شور 

املتزايد يف و�شائل الإعالم على امل�شتوى الدويل ويف العامل العربي. ولكن رغم اأن بع�س الن�شاء قد ح�شلن على منا�شب �شنع القرار يف 

املوؤ�ش�شات الإعالمية، فمازال عليهن اأن يلعنب دوًرا اأكرث ن�شاًطا وحيوية يف �شبيل تغيري ال�شورة التي تقدم بها املراأة يف الإعالم. فال �شك 

يف اأن الن�شاء العامالت يف احلقل الإعالمي هن اأكرث النا�س قدرة على عر�س ال�شورة احلقيقية للمراأة العربية وللمجتمع العربي. ومن 

هذا املنطلق يجب تنفيذ التدابري التي ت�شمن زيادة متثيل املراأة يف الهيئات التقنية والتنظيمية على جميع م�شتويات �شياغة ال�شيا�شات 

وا�شرتاكها فيها ويف عملية التنفيذ، ويف جهود التن�شيق الدويل املبذولة ب�شدد و�شائل الإعالم وتكنولوجيا الت�شالت واملعلومات.

قطاع  يف  وربطها  ودعمها  وت�شويبها  عموًما  الإعالمية  املراأة  بتطوير  اليون�شكو  اهتمامات  اإطار  يف  الور�شة  هذه  تاأتي  هنا  ومن 

وبناء  ذواتهن،  تطوير  من  ومتكينهن  الإعالميات  دعم  اإىل  الور�شة  هذه  ت�شعى  ال�شياق،  هذا  ففي  ا.  خ�شو�شً واملعلومات  الت�شال 

قدراتهن املعرفية ولكي يواكنب التطور يف جمالت التكنولوجيا بالقدر الذى يوؤهلهن لحتالل مكانهن الطبيعي يف املجتمع.

يف اخلتام، اأود اأن اأ�شكر احلكومة وال�شعب التون�شي على ا�شت�شافتهم الكرمية. وال�شكر مو�شول لل�شيدة الفا�شلة ليلى بن علي رئي�شة 

املنظمة يف دورتها احلالية، ومدير عام املنظمة الدكتورة ودودة بدران، وكل فريق العمل على م�شاهمتهم يف اإجناح هذه الور�شة. 

كما اأ�شكر وزارة �شئون املراأة والأ�شرة والطفولة وامل�شنني، وكذلك املركز الإفريقي لتدريب ال�شحفيني والإت�شاليني ب�شخ�س مديره 

الأ�شتاذ حممد قنطارة على احت�شانهم لهذه الور�شة، اآمال اأن تثمر جهودنا جميعا مبا فيه خري املراأة العربية وتطوير قدراتها من اأجل 

التنمية يف الوطن العربي.

وحتقيق  النجاح  الور�شة  لهذه  واأمتنى  الور�شة،  هذه  ونقا�شات  جل�شات  من  ال�شتفادة  وامل�شاركني  للم�شاركات  اأمتنى  واأخرًيا، 

املرجوة. اأهدافها 

ئكم صغا إل ا  شكًر و
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فـاعليـــات الدورة
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باجلمهورية  والت�شاليني  ال�شحفيني  لتدريب  الإفريقي  املركز  مبقر  والتليفزيون  لالإذاعة  الكتابة  فنون  يف  التدريبية  الدورة  ُعقدت 

التون�شية يف الفرتة من �0-�3/��/�009م. وقد توزعت فاعليات الدورة بني املحا�شرات والنقا�س خالل اليومني الأولني بالأ�شا�س، 

الإذاعية  للربامج  التطبيقية  للنماذج  امليداين  والت�شوير  الت�شجيل  عمليات  �شهد  والذي  الثالث،  اليوم  خالل  امليدانية  الزيارات  وبني 

والتليفزيونية التي نفذها امل�شاركون تطبيًقا للمعارف التي تلقوها، ثم عمليات املونتاج والتحرير الن�شي وال�شوتي وال�شوري التي 

قاموا بها يف اليوم الرابع والأخري.

وقد اعتمد الربنـامج التدريبي علـى املـادة العلمية املطبوعة، وا�شتخدام العرو�س الب�شرية، واملناق�شات احلرة، والتمارين. كما ت�شمن 

عر�س مقاطع فيديو ق�شرية )اأفالم تدريبية( كنماذج تطبيقية على بع�س الأدوات واملهارات التي يدور حولها النقا�س مثل اأداة الع�شف 

اإذاعية وتليفزيونية لإخ�شاعها للنقا�س والتقييم. ويف ال�شق التطبيقي منه كان على  ا لنماذج من برامج  الذهني. كذلك �شمل عرو�شً

امل�شاركني اأن يقوموا بتنفيذ برامج اإذاعية وتليفزيونية ق�شرية يطبقون فيها املعارف التي طرحتها الدورة، ثم يقومون بعر�شها والنقا�س 

حولها فيما بينهم وبني زمالئهم بتوجيه من املدربتني ويف �شوء معايري التقييم التي و�شحها التدريب.

فاعليات الدورة

فاعليات اليوم الأول )الثالثاء 2009/11/10م(:

• مت يف م�شتهل الربنامج التدريبي تعريف اأهداف الدورة وم�شامينها. وجرت مناق�شة عامة لتوقعات امل�شاركني وما يهدفون للو�شول 
اإي�شاحها  على  للعمل  بحاجة  اأنهم  يرون  التي  الأ�شا�شية  املعرفية  واحلاجات  للمهارات  اإ�شافة  التدريبي.  الربنامج  نهاية  مع  اإليه 

وتر�شيخها. مت كذلك تو�شيح وجود �شق عملي �شمن التدريب. 

• وعقب تعريف امل�شاركني بع�شهم ببع�س عن طريق مترين ا�شتهدف و�شعهم كاإعالميني اأمام اإحدى التحديات املعتادة يف عملهم، 
اأقل وقت ممكن، حيث طلب  اإلخ يف  وهو حتدي كيفية تقدمي وتعريف ال�شخ�شيات من حيث ال�شم واملهنة والتعليم والطموح... 

يحتاجها  التي  املهنية  املهارات  الربنامج وطبيعة  نقا�س حول طبيعة  اإىل جواره. وجرى  باجلال�س  الوايف  التعريف  منهم  كل  من 

املعا�شر. الإعالمي 

• مت تعريف امل�شاركني بفكرة الكتابة ال�شاملة مبعناها الوا�شع واملبدع والعميق، كالكتابة بالكلمة وال�شورة والفكرة واأ�شلوب احلياة 
وطريقة التفكري... اإلخ. 
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• وناق�شت اجلل�شة الأوىل ق�شية مركزية هي ق�شية  “التفكري الإبداعي من الفكرة وحتى ا�شتكمال املنتج الإعالمي”. حيث تعر�شت 
املدربتان لتعريف التفكري املبدع، والفكرة املبدعة، وطبيعة املنتج الإعالمي، والإبداع كوعاء للفكرة الإعالمية، وكيفية بناء الآليات 

الإذاعي  الإنتاج  بعملية  يتعلق  ما  اإىل  النقا�س  تطرق  كما  ا.  اإبداعيًّ وبناءها  الفكرة  وتطوير  الأفكار  ا�شتمطار  تت�شمن  التي  املبدعة 

والتليفزيوين بو�شفها عملية اإبداعية، ومراحل هذه العملية بدًءا من التحديد الدقيق لحتياجات اجلمهور واختيار املو�شوع وزاوية 

التناول. ونوق�س كذلك مدى تاأثري املهارات وال�شمات ال�شخ�شية لالإعالمي على عملية الإبداع من حيث ما يتعلق بقدرته على التقاط 

الفكرة اجلديدة، وقدرته على التعامل املرن مع معتقداته واآرائه ال�شخ�شية، وعدم حتويلها اإىل حاجز اأو �شندوق مغلق يحول بينه 

وبني الإبداع، وكذا تاأثري البيئة الإعالمية املنفتحة على التوجهات الإعالمية من حيث دفعها اإىل التطور وا�شتيعاب اجلديد، اأو دفعها 

-على النقي�س- اإىل التقوقع.

• ت�شمنت اجلل�شة حما�شرات نظرية، ثم متارين حول جوانب الفكرة الإبداعية وعالقتها ب�شناعة املنتج الإعالمي. ثم مت عر�س فيلم 
تدريبي ق�شري حول  “اآلية الع�شف الفكري” كاأحد اأ�شاليب اإنتاج وا�شتمطار الأفكار املبدعة، وكو�شيلة ميكن ا�شتخدامها ب�شورة 

يومية يف جمريات الإنتاج الإذاعي اأو التليفزيوين. 

• تعر�شت اجلل�شة التدريبية الثانية خل�شائ�س الكتابة الإذاعية والتليفزيونية، اإذ مت تعريف الإطار النظري والتحليلي لفكرة الكتابة 
لل�شوت والكتابة لل�شورة، والعوامل التي تلعب اأكرب الأثر يف الكتابة كالثقافة العامة، وم�شتوى احلياة، واأ�شلوب التفكري، واملهارات 

والقدرات ال�شخ�شية.. اإلخ. 

للفكرة الإذاعية/والتليفزيونية، وكيفية توثيق البحث  الثالثة متت مناق�شة مو�شوع البحث النظري والبحث امليداين  ويف اجلل�شة   •
الإعالمي، وكيفية بناء اأنظمة البيانات اخلا�شة بالإعالمي وعمله ومواده وتقاريره و�شوره ومواده الفيلمية...اإلخ، و�شًول اإىل بناء 

اأنظمة التوثيق الإعالمي املوؤ�ش�شية. 

• نوق�س كذلك -وعرب التمارين- ما يتعلق بقدرة الإعالمي على تطوير منظور perspective متميز ملقاربة �شتى الأحداث واملظاهر 
اقت�شادية...اإلخ،  اأو  قانونية  اأو  اأو اجتماعية  نف�شية  نف�شه عرب مقرتبات  للمو�شوع  توليد قراءات متنوعة  الجتماعية، وقدرته على 

واملهارة يف ترجمة هذه القراءة يف �شكل منتج اإعالمي حمدد. كما مت التاأكيد على تعدد طرق النظر اإىل الأمور، واأنه لي�س هناك 

فهم �شحيح واحد يف املطلق، وبيان اأن ذلك ل ي�شادر على ما يتعلق بالتاأكد من م�شداقية املعلومة، والتزام احلياد واملو�شوعية قدر 

الإمكان، واحلر�س على العمل اجلاد الذي يقل�س هام�س الأخطاء. 

ا؛ حيث متت م�شاهدة مناذج من برامج تليفزيونية، وال�شتماع اإىل مناذج ملقاطع من برامج  اتخذت اجلل�شة الأخرية طابًعا تطبيقيًّ  •
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اإذاعية من عدد من الدول العربية، ونوق�س من خاللها عدٌد من املزايا والعيوب املتعلقة بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوين فيما يخ�س 

الكتابة بال�شوت، واللغة امل�شتخدمة، والقدرة على الربط املو�شيقي اجليد، وعلى ملء جميع امل�شاحات بطريقة ل تطويل فيها، عرب 

ا�شتخدام التعليق اأو املو�شيقى بالن�شبة للعمل الإذاعي، وكالهما مع ال�شور يف العمل التليفزيوين.

فاعليات اليوم الثاين )الأربعاء 2009/11/11م(:

• مت يف اجلل�شة الأوىل البدء با�شتعرا�س اأهم ما ورد يف يوم التدريب الأول، وكذلك مناق�شة ما ُطلب من امل�شاركني اإعداده من متارين 
تطبيقية على معارف اليوم الأول من الدورة، وتال ذلك النتقال اإىل مناق�شة تاأثري التخطيط والتنظيم كمهارات اإدارية وقيادية اأ�شا�شية 

يف اأي عمل ناجح، وب�شفة خا�شة العمل الإعالمي، وذلك عرب جل�شتني متخ�ش�شتني ناق�شتا ق�شايا اأولويات الإنتاج والتنفيذ الإعالمي 

)الإذاعي والتليفزيوين(، واأهم الق�شايا التي فر�شتها التكنولوجيا، وكيف اأ�شهمت يف تطوير احلرفة الإعالمية ب�شورة عامة.

الإنتاج والبحث والتخطيط  واأنواعها، ومتطلبات  والتليفزيونية وقوالبها،  الإذاعية  الربامج  اأ�شكال  الثانية  نوق�شت يف اجلل�شة  ثم   •
واملهارات املختلفة التي حتتاجها كل منها. 

التنظيم والتخطيط  الإعالميني، ودور مهارات  التي تواجه  املختلفة  املهنية  التحديات  انعكا�شات  الثالثة جرت مناق�شة  ويف اجلل�شة   •
يف احلد من الكثري منها. وجرى يف هذا الإطار نقا�س حول ق�شايا املراأة يف املجتمع، وكيفية تق�شيم العمل والأدوار الجتماعية، 

و�شبل الو�شول للموارد وال�شيطرة عليها، والحتياجات املرتبطة بالنوع الجتماعي وم�شتويات امل�شاركة الجتماعية، وعالقة ذلك كله 

بالإعالم العربي، وما يتعلق بدور املراأة الإعالمية يف ك�شر الأمناط القائمة حول املراأة واأدوارها، وكذا كيفية جناح الإعالمية العربية 

يف التوفيق بني التزاماتها الجتماعية واملهنية عن طريق ال�شتخدام اجليد لإدارة الوقت وحتديد الأولويات والتخطيط، وكيفية تطوير 

املنتج الإعالمي يف ذاته ليكون ح�شا�ًشا لق�شايا النوع الجتماعي.

• مت تخ�شي�س اجلل�شة التالية لتعريف مو�شوع التخطيط والإدارة والقيادة ال�شحيحة للم�شروع الإعالمي، مبا ياأخذ يف احل�شبان 
جوانب التكلفة املادية والزمنية، وعدد اأفراد فريق العمل، واملهام املوكلة لهم... اإىل غري ذلك من مهارات الإدارة بالأهداف .

• يف ختام اأعمال اليوم التدريبي الثاين مت تق�شيم امل�شاركني اإىل عدة جمموعات ا�شتعداًدا لل�شق التطبيقي من التدريب الذي �شينفذ 
يف اليوم التايل.

• وقد مت تق�شيم امل�شاركني اإىل جمموعتني: اإحداهما جمموعة العاملني بالإذاعة، والثانية جمموعة العاملني بالتليفزيون، ومت تق�شيم 
التقليدية  الأ�شواق  التوجه يف زيارة ميدانية لواحد من مكانني حمددين، هما:  اأربع فرق، بحيث تختار كل فرقة  اإىل  كل جمموعة 
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التون�شية، اأو قرية احلرفيات. وقد ُطلب من كل فرقة اختيار مو�شوع لنموذج برنامج ق�شري )يف حدود دقيقتني( وتنفيذه بالكامل. 

ومت توجيههم اإىل البدء باختيار الفكرة واختيار القالب ثم جتميع املعلومات وو�شع املخطط الأويل للعمل.

فاعليات اليوم الثالث )اخلمي�س 2009/11/12م(:

• بعد جل�شة توجيه �شباحية، انتقلت فرق العمل اإىل العمل امليداين، حيث توجهت اإىل كل من قرية احلرفيات بالدنانة والأ�شواق ال�شعبية 
و�شط مدينة تون�س، وبا�شرت التمرين العملي بالت�شجيالت والت�شوير امليداين، حتت اإ�شراف املدربتني، ومب�شاحبة الفريق الفني التابع 

للمركز الإفريقي لتدريب ال�شحفيني والت�شاليني، ومن�شقي الدورة من منظمة املراأة العربية. وعقب العودة اإىل املركز مت عقد جل�شة 

تقييمية للعمل امليداين، ومراجعة بع�س فنيات العمل ومهاراته، ومناق�شة اأبرز امل�شكالت الفنية وامليدانية التي �شادفته، وكيفية تداركها.

فاعليات اليوم الرابع )اجلمعة 2009/11/13م(:

• مت البدء با�شتعرا�س اأهم ما اأجنز يف اليوم ال�شابق اأثناء الت�شوير واملونتاج، كما متت مناق�شة الأعمال املختلفة التي مت اإجنازها، 
وال�شيناريو النهائي لكل مو�شوع، وخطة ا�شتكمال العمل، ثم توجهت الفرق مرة اأخرى اىل غرف املونتاج لإمتام العملية اخلا�شة 

باملونتاج النهائي للق�ش�س الإذاعية والتليفزيونية. 

• �شهدت اجلل�شة التالية عر�س الأعمال املنتجة من قبل الفرق ومناق�شتها، وحتليلها وفًقا جلوانب القوة ومناطق التطوير فيها، وحتديد 
الدرو�س امل�شتفادة من كل عمل. وقد ُطلب من امل�شاركني تقييم عمل كل فريق تبًعا ملعايري حمددة تت�شمن مدى التوفيق يف اختيار 

عنوان الربنامج، واللحن املميز له، والفكرة ومدى جودتها من حيث الأ�شالة والتجديد، واجلهد املبذول يف البحث عن املعلومات، 

عملها  يف  النظر  اإعادة  نف�شها  الفرق  من  ُطلب  كما  والإخراج.  الن�س  �شياغة  وطريقة  التناول،  وزاوية  ال�شحفي،  النمط  واختيار 

وتقييمه من حيث الوقت امل�شتغرق، وكيفية اإمتام العمليات املختلفة، ومراجعة الأمور التي فاتتهم والتي يرون – لو اأتيحت لهم فر�شة 

تكرار املحاولة – اأنه من املهم تطبيقها لتوفري وقت واإ�شافة عنا�شر جناح .

• وقد مت ر�شد بع�س عوامل القوة يف الأعمال املعرو�شة، وعلى راأ�شها ال�شوت املتميز، والأفكار، وزوايا املعاجلة اجلديدة، وكذلك 
ر�شد عدد من امل�شكالت، واأهمها اخللط بني القوالب ال�شحفية، وال�شعف الن�شبي يف مهارات التحرير و�شحافة التحقيق، وعدم 

الإملام الكايف مببادئ تقنيات املونتاج، خا�شة املونتاج الرقمي الذي يقت�شي التطور املهني لل�شحافة الوقوف على اأبجدياته لأنه عملية 

اأ�شا�شية يف الإنتاج ال�شمعي وال�شمعي املرئي.

• وقد اختتمت الدورة بجل�شة ح�شرها ممثلو اجلهات املنظمة، ووزعت �شهادات ح�شور الدورة على امل�شاركني.
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العمــــل اأوراق 
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ورقة العمل الأوىل

مي عال إل ا ملنتج  ا ل  ستكما ا ىل  إ ة  لفكر ا من  عي  ا بد إل ا لتفكري  ا
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الإبداع:

الإبداع هو جمموعة العوامل والو�شائل التي تودي اإىل حتقيق اإنتاج جديد اأ�شيل من قبل الفرد واجلماعة. 

وهناك بع�س الطرق للحث على الإبداع، تت�شمن: اإثارة احلرية، والت�شنيف واإدراك املت�شابه واملختلف، والع�شف الذهني )ا�شتمطار 

الأفكار (، وا�شتخدام اأ�شئلة التفكري العليا )كيف؟، ملاذا؟، ما راأيك؟، ف�شر؟(، والقدرة على تكوين ال�شور يف الذهن. 

وقد حازت طرق ا�شتدراج الإبداع والأفكار -ومن بينها ا�شتمطار الأفكار، وما يعرب عنه بالع�شف الذهني- على الهتمام؛ ملا لهذه 

الطريقة من اإ�شافات ملمو�شة يف واقع تطور الإنتاج الإعالمي والتخطيط له.

ويت�شمن اأ�شلوب الع�شف الذهني مايلى:

اأو ال�شوؤال الذي وقع عليه الختيار،  حتديد املو�شوع، اأي حتديد امل�شكلة حمل املناق�شة، حيث يقوم قائد املجموعة بكتابة امل�شكلة 

ويجب اأن يكون امل�شاركون يف جل�شة الع�شف الذهني على علم ببع�س تفا�شيل املو�شوع. 

اإعادة �شياغة املو�شوع: قد يكون للمو�شوع حمل النقا�س اأبعاد اأخرى تظهر عن طريق طرح الأ�شئلة:  )“من؟”،  “كيف؟”،  “ملاذا؟”(.

ُيطلب من امل�شاركني طرح اأفكارهم بحرية، ويطلب منهم اأن يفكروا كيف ميكن حتويل هذه الأفكار اإىل اأفكار علمية وعملية ومفيدة.

تقييم الأفكار وحتديد ما ميكن اأخذه منها. وحتتاج عملية التقييم نوًعا من التفكري التحليلي.

يلى: ما  إبداعية  بأنها  توصف  اليت  القدرات  أهم  ومن 

1. الإح�شا�س بامل�شكالت:

اإدراك ال�شعوبات والثغرات والبحث عن حلول منا�شبة لها. ويتميز املبدعون بقدرتهم على التحديد  اإىل  وتظهر هذه القدرة يف امليل 

الدقيق للم�شكالت.

2. الأ�شالة:

يق�شد بها التجديد واخلروج عن املاألوف، اأي القدرة على اإنتاج اأفكار جديدة وفريدة.

.�
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3. الطالقة:

ويق�شد بها الطالقة الفكرية، اأي القدرة على اإنتاج عدد كبري من الأفكار املبتكرة يف فرتة زمنية حمددة. وهي تختلف عن الطالقة اللفظية 

التي ت�شري اإىل القدرة على ا�شتح�شار األفاظ كثرية يتوافر فيها الدقة والرتابط والت�شل�شل.

4. املرونة:

وتظهر يف القدرة على تغيري الجتاهات الذهنية ب�شهولة؛ فيكون ال�شخ�س قادًرا على تغيري جمرى اأفكاره نحو وجهات جديدة و�شريعة 

وفق متطلبات املوقف، واملرونة عك�س اجلمود يف التفكري الذي يعني التفكري النمطي.

5. الدقة:

وتظهر يف القدرة على ا�شتخال�س م�شامني الأفكار، وا�شتكمال التفا�شيل والأفكار التي ت�شاف اإىل الفكرة الأ�شلية، فالدقة تت�شمن 

عمق الفكرة، والتو�شع يف العنا�شر املت�شلة بها، واإعداد اخلطوات، وترتيب خطوات التنفيذ بعناية.

الإبداع يف الإنتاج الإعلمي:

بالإنتاج  يقوم  فيمن  يفرت�س  ثم  ومن  للفرد؛  ال�شخ�شية  باملقومات  ترتبط  الإبداعية  العملية  اأن  على  والجتماع  النف�س  علماء  اتفق 

العامة،  والثقافة  واملوهبة،  معه،  والعمل  الفريق  مع  التعامل  على  القدرة  راأ�شها  على  �شمات،  بعدة  يت�شم  اأن  والتليفزيوين  الإذاعي 

والثقافة املتخ�ش�شة، واملثابرة، والرغبة يف التجديد والبتكار. واإذ تعد الأدوات التقنية بالغة الأهمية، لكنها تظل مكمالت اأ�شا�شية 

لتج�شيدها. وُتوظف  للفكرة، 

ف النتاج الإذاعي والتليفزيوين كعملية اإبداعية باأنه: )عملية فكرية وتقنية تهدف اإىل حتويل الأفكار اإىل �شور واأ�شوات، وو�شعها  ويعرَّ

يف قالب فّني بهدف تو�شيلها اإىل جمهور امل�شاهدين، والتاأثري عليهم، بل والتفاعل معهم(.

وهو يف تعريف اآخر: )املراحل املتعددة التي توؤدي اإىل حتويل فكرة جيدة اإىل مادة م�شّجلة اأو مبا�شرة، متثل يف كل اأجزائها بناء مادة 

متكاملة تاأتي يف �شكل برنامج اإذاعي اأو تليفزيوين (.

ويحتاج الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين بهذا املعنى اإىل تكاتف خربات عديدة يف جمالت الإدارة، والتخطيط، واملحا�شبة، والهند�شة الإذاعية، 

والت�شوير بكل اأنواعه، وال�شوت، وفنون الإ�شاءة، والديكور، والأزياء، واملاكياج، والتمثيل، واملوؤثرات، والت�شويق، والبحوث.
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خطوات الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين:

حتديد احتياجات اجلمهور: من خالل درا�شة ما يريد اجلمهور، واحتياجاته، وما تريد الو�شيلة الإعالمية قوله لهذا اجلمهور.

اإعداد فكرة الربنامج: اختيار الفكرة املنا�شبة ملو�شوع معنّي.

حتديد الهدف من الربنامج: ملاذا نعر�س هذه الفكرة؟ ما الذى نريد تقدميه من معلومات؟ ماذا ي�شتفيد اجلمهور بعد امل�شاهدة؟ ما 

الذي نريد اإقناع اجلمهور به؟ ما الذى نريد للجمهور اأن يفكر فيه بعد امل�شاهدة؟.

حتديد اجلمهور امل�شتهدف: تختلف خطوات الإنتاج باختالف اجلمهور امل�شتهدف. 

تت�شمن عملية �إجر�ء �لبحث �ملنا�شب يف �ملو�شوع و�لفكرة مايلى:

- بحث علمي )مكتبي، مادة نظرية حول املو�شوع(، 

- بحث اأر�شيفي )اإذا ما توافرت مادة اأر�شيفية حول املو�شوع(،

- بحث يف ال�شخ�شية،

- بحث ميداين )حتديد ال�شخ�شيات/حتديد الأماكن/زوايا الكامريا/ حركات الكامريا/اأماكن املقابالت(.

حتويل البحث اإىل ن�س اإذاعي/ تليفزيوين منا�شب من الناحية الزمنية التقريبية اأو املقرتحة.

و�شع اآليات املعاجلة ال�شمعية/ الب�شرية وحماور العمل وفًقا للن�س املكتوب.

و�شع ال�شيناريو املبدئي.

.�
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مراحل الإنتاج:

املرحلة الأوىل: الإعداد لالإنتاج.

املرحلة الثانية: مرحلة ما قبل الإنتاج/مرحلة ما قبل الت�شوير.

املرحلة الثالثة: مرحلة الإنتاج/الت�شوير.

املرحلة الرابعة: مرحلة املونتاج.

املرحلة اخلام�شة: مرحلة ما بعد الإنتاج.

تعد املرحلتان الأوىل والثانية: )الإعداد- ما قبل الإنتاج( من اأهم املراحل، وفيها يتم مايلى:

حتديد املو�شوع والفكرة وزاوية التناول: ينبغي اأن تكون الفكرة اأ�شيلة وتقدم �شيًئا جديًدا، اأي اأن تكون مبدعة وتدفع اإىل التفكري، 

ترتيب  واإعادة  وتبديالت،  لتعديالت  الفكرة  تخ�شع  ما  وعادة  الإعالمية.  الو�شيلة  وتالئم  ما،  وفعل  �شلوك  على  امل�شاهد  وت�شتحث 

عنا�شرها وت�شل�شل حمتوياتها، واإعادة حتديد اأهدافها بدقة.

حتديد الكيفية التي يتم بها حتقيق هذه الفكرة، اأي الأ�شاليب املمكنة لتنفيذها، وذلك عرب و�شع ت�شّورات على الورق حول الإمكانات 

املادية والب�شرية واملوارد املتاحة لإجناز الفكرة )امل�شروع(. 

و�شع ت�شّور اأويل للعنا�شر الأ�شا�شية املكّونة للعمل، مت�شمنة مايلى:

العنوان. املميز/اجلنرييك،  − اللحن 
− الفكرة.
− الن�س.

− التنفيذ.

و�شع ت�شميم �شامل وعام للعمل.

اجتماع املنتج مع اأبرز منفذى العمل ملناق�شة الفكرة )املخرج /الفنيون/ �شاحب الن�س(.

تاأمني الن�شجام داخل الفريق.

.�
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ويف اإنتاج الربامج التليفزيونية، تت�شمن عنا�شر النتاج مايلى:

- املو�شوع - الفكرة - املعاجلة الفنية الب�شرية - الن�س املبدئي - الن�س التنفيذي - الإمكانات الب�شرية والفنية - القالب الفني املحتمل 

)الأ�شكال الفنية ( - املونتاج - التقدمي- البث.

املن�شط:

• هو املكلف بتقدمي الآراء والأفكار واملعلومات للجمهور، ويعد ال�شوت اأداته الأ�شا�شية يف الت�شال؛ وبالتايل يتحتم عليه الهتمام به، 
وبذل كل ما يف و�شعه للتخل�س من الأ�شوات اخل�شنة واحلادة واملزعجة.

• جمال ال�شوت عند الكالم يكمن يف قوته، وو�شوحه، و�شالمته، واأن يكون عاك�ًشا ل�شخ�شية �شاحبه.

• يتعلق اإنتاج ال�شوت اجليد اأ�شا�ًشا باحلالة العامة للمن�شط؛ اإذ توؤثر حالته ال�شحية على ال�شوت، واإذا اأهمل املن�شط جهازه ال�شوتي 
�شيوؤدي ذلك اإىل ظهور عدة عيوب يف ال�شوت. كما يجب على املن�شط اأن يعرف كيف يتنف�س بطريقة جيدة حتى يدخل كمية منا�شبة 

من الهواء بطول اجلملة التي �شينطق بها، فال ينقطع كالمه ويفقد بالتايل معناه احلقيقي. ومن اأمناط الأ�شوات التي يتدرب املن�شط 

على جتنبها:

احللق. عن  ال�شادر  وهو  احللقي:  − ال�شوت 
واخلافت. الهام�س  وهو  املكتوم:  − ال�شوت 
الأنف. عن  ال�شادر  وهو  الأنفي:  − ال�شوت 

املرتع�س. − ال�شوت 
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ورقة العمل الثانية

مية عال إل ا بة  لكتا ا ت  تقنيا

ت ا عبيد يم  ر  . أ
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الو�شيلة هي الر�شالة:

 Wilbur( الباحث الإعالمي ويلبور �شرام  التي قالها  العبارة  )The Medium is The Message( بهذه  الر�شالة  الو�شيلة هي 

ا يتعلق باإنتاج الربامج بالإذاعة والتليفزيون، وهما اأهم واأخطر  Schramm(، اأبداأ هذا البحث الق�شري الذي يتناول مو�شوًعا مهمًّ

و�شيلتي ات�شال يف هذا الع�شر الذي اأ�شبح يطلق عليه تارة ع�شر الإعالم، واأخرى “ع�شر التليفزيون” ثم �شار ع�شر املعلومات، 

برامج  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة  والتليفزيون،  الإذاعة  عن  يبعد  مل  هذا  ورغم  “احلا�شوب”.  الآيل” اأو  “احلا�شب  اأو  الكمبيوتر  ع�شر 

 Super( التليفزيون الآن اأ�شبحت تعر�س من خالل �شا�شة الكمبيوتر، كما اأن هناك الآن م�شروع الطريق ال�شريع لالإعالم اأو املعلومات

Highway of Information( الذي يجعل من الراديو والتليفزيون و�شيلتني رئي�شتني يف نقل وتبادل املعلومات. اإن عبارة ويلبور 

اإن  اأن يقول:  اإىل  اإليه واإدراكه متاًما؛ فقد رمى �شرام  ُبدَّ من النتباه  اأمر ل  الإعالمية، وهذا  الو�شيلة والر�شالة  �شرام تطابق ما بني 

ا ب�شدد  الر�شالة الإعالمية تت�شكل وفق خ�شائ�س الو�شيلة الإعالمية �شواًء املقروءة اأو امل�شموعة اأو املرئية اأو امل�شموعة املرئية. فاإذا كنَّ

تو�شيل م�شمون معني جلمهور م�شتهدف من خالل و�شائل الإعالم اأو الت�شال فاإننا جند اأن عر�شه ب�شحيفة ما يختلف لغة واأ�شلوًبا 

و�شكاًل عما نعر�س بالراديو اأوالتليفزيون اأو ال�شينما اأو امل�شرح اأو املل�شقات اأو من خالل الت�شال املواجهي اأو املبا�شر اأو غري ذلك. 

نا ل نريد هنا اأن نعر�س ملدلول كلمات مثل: اإعالم )Information( وات�شال )Communication(؛ اإذ اإنَّ هذا �شيبعدنا  ورغم اأنَّ

“اإعالم” تتعلق  اأن كلمة   الإعالم والت�شال يرون  اإنَّ علماء  اإيجاز:  اأن نقول يف  باأ�س من  اأنه ل  اإل  الغر�س من بحثنا،  �شيًئا ما عن 

باملعلومات، واإنَّ كلمة  “ات�شال” اأكرث �شموًل، لأنها تتعلق باملعلومات وبغريها، بالب�شر وبالآلت. 

تخطيط الربامج:

يتطلب التخطيط للربامج الإذاعية والتليفزيونية، و�شمان جناحها مايلى: 

بادية، يف  اأو يف  قرية  الريف، يف  اأو يف  امل�شتهدف يف احل�شر كان  اأو اجلمهور  الفئة  بدقة وفق  املراد حتقيقها  الأهداف  حتديد 

م�شروع زراعي اأو غري ذلك، وقد يكون اجلمهور امل�شتهدف طالًبا اأو عماًل اأو زّراًعا اأو اأطفاًل اأو �شباًبا اأو ن�شاًء. ول ُبدَّ اأن حتقق 

الأهداف املحددة الحتياجات الجتماعية، والقت�شادية، والثقافية، وال�شحية للجمهور وللمجتمع امل�شتهدف.

التي تنا�شب املو�شوع، مثل: مكافحة املالريا،  اأو احلملة الإعالمية  للم�شروع  وبناًء على الأهداف املحددة تو�شع اخلطة الإعالمية 

تنظيم النَّ�شل، تعداد ال�شكان.

.�
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د من توفري الإمكانات الفنية، من اأجهزة ات�شال ثابتة ومتنقلة. التاأكُّ

ا من عنا�شر جناح اخلطة اأو احلملة الإعالمية؛ فال ُبدَّ من توفري املال الالزم وو�شائل  الإمكانات املادية واملالية ت�شكل عن�شًرا مهمًّ

النقل واحلركة.

الكوادر الب�شرية املقتدرة واملدربة هي الأ�شا�س يف جناح العمل الإعالمي؛ ولذلك من ال�شروري اأن يكون الكادر الب�شري متوافًرا، 

تدريبهم  يلزم  قد  كما  احلالة.  هذه  مثل  يف  بالتعامل  الدراية  ذوي  والعمال  املوظفني  من  م�شاعدة  وكوادر  وفنيني،  اإعالميني،  من 

وتوجيههم واإر�شادهم؛ حتى ي�شتطيعوا اأن ي�شطلعوا بدورهم ويوؤدوا ر�شالتهم كما ينبغي.

عنا�شر الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين:

اأوًل: عنا�شر الإنتاج الإذاعي:

ملا كانت الإذاعة امل�شموعة )الراديو( تعتمد اأ�شا�ًشا على ال�شوت، اأي على حا�شة ال�شمع؛ كان على القائمني بالإعالم الإذاعي امل�شموع 

اأن يعملوا على اأن يحمل هذا ال�شوت م�شامني ر�شالتهم الإعالمية، مع مراعاة اأن املادة املذاعة ت�شمع مرة واحدة؛ فالبد اإًذا اأن تت�شم 

بالو�شوح، والخت�شار، والدقة يف انتقاء الكلمات املعربة عن امل�شمون، والبعد عن ا�شتخدام الكلمات والعبارات املعّقدة واجلمل املطولة 

واملركبة والألفاظ امل�شتهلكة اأو امل�شتهجنة؛ اإذ اإن البالغة دائًما يف الإيجاز والبيان.

من حديث،  اأ�شكال خمتلفة،  تقدم يف  الكلمة  هذه  اأن  اإل  الإذاعي،  العمل  الأول يف  العن�شر  هي  املنطوقة  الكلمة  اأن  نعلم  هنا  من 

كو�شائل  ت�شتخدم  التي  تلك  اأو  والت�شويرية،  التعبريية  وباملو�شيقى  ال�شوتية  باملوؤثرات  م�شحوبة  ودراما،  ومقابلة  وحوار 

من  به  يتعلق  وما  وم�شادره  ال�شوت  ماهية  الإذاعيون  الإعالميون  يدر�س  اأن  اإًذا  املهم  فمن  وامل�شامع.  الفقرات  بني  انتقال 

والرنني.  ال�شدى 

ولعله من املنا�شب اأن ن�شري اإىل اأن م�شادر ال�شوت يف الإذاعة، هي: ال�شرائط امل�شجلة وال�شطوانات، املو�شيقى، واملوؤثرات ال�شوتية، 

بجانب الكالم املبا�شر احلي الذي ياأتي على ل�شان املذيع اأو مقدم الربنامج على الهواء دون ت�شجيل م�شبق. 

الفنية لال�شتديو الإذاعي من ميكروفونات  اأن يلم بخ�شائ�س الإذاعة والإمكانات  له  )Script Writer( لبد  وكاتب الن�س الإذاعي 

ال�شتوديوهات  واأنواع  امليكروفونات،  باأنواع  معرفته  بجانب  ال�شوت،  وهند�شة  ال�شتديو  هند�شة  عن  �شيًئا  يعرف  واأن  وغريها، 

.)Continuity( اأو حجرة املراقبة الرئي�شة ،)Control Room( وملحقاتها، كغرف املراقبة امللحقة بال�شتوديوهات

.3

.4

.5
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ومن اأهم ال�شخ�شيات العاملة يف اإنتاج الربامج بالإذاعة: املذيع، واملخرج، ومهند�س ال�شتديو، ومهند�س الإر�شال، وكاتب الن�س، وفني 

ال�شوت، ومدير اأو مراقب ال�شتديو، بجانب �شابط احلجز، ومن�شق الربامج، ومراقب الربنامج، وفني املكتبة، وعامل ال�شتديو. 

اأو نقا�س اأو مندوًبا  )Interviewer( اأو مديًرا لندوة  واملذيع قد يكون قارًئا لالأخبار اأو مذيًعا للربط اأو مقدًما للربامج اأو حماوًرا 

.)Reporter(

ثانًيا: عنا�شر الإنتاج التليفزيوين:

وملا كان التليفزيون هو اإذاعة مرئية، اأو على الأ�شح هو اإذاعة م�شموعة مرئية يف اآن واحد؛ فاإن ال�شوت وال�شورة ي�شكالن العن�شرين 

الرئي�شني يف براجمه ومادته املذاعة. اإننا ل نكرر هنا ما ذكرناه من عنا�شر املادة املذاعة من خالل الراديو، اإذ ينطبق ما قلناه يف هذا 

ال�شدد على املادة املذاعة اأو املعرو�شة من خالل التليفزيون، اإلَّ اأنَّ ا�شتخدام ال�شورة املتحركة يف املقام الأول جتعل من املهم الإقالل 

من الكالم، حيث اإن ال�شورة تغني عن جانب كبري من املادة املقروءة اأو املنطوقة، اإذ اإنَّها تعربرِّ وتتحدث كثرًيا عما يراد التعبري عنه اأو 

عك�شه من خالل ال�شا�شة البلورية ال�شغرية؛ ومن هنا كانت الكتابة للتليفزيون تت�شم باإيجاز اأو اخت�شار اأكرب مما هي عليه يف الإذاعة. 

1. �ل�شورة �لتليفزيونية:

لل�شورة التليفزيونية م�شادر عديدة، اأهمها: كامريا الت�شوير التليفزيوين، و�شرائط الفيديو امل�شجلة، والأفالم ال�شينمائية )التلي�شينما(، 

وال�شرائح )Slides(، واخلرائط، واجلداول، والبيانات، والعناوين )Captions(، وال�شور الفوتوغرافية، واخلطوط. علًما باأنَّ جهاز 

احلا�شب الآيل اأو احلا�شوب اأو الكمبيوتر اأ�شبح يقوم بدور كبري ومقدر يف العمل التليفزيوين. 

ال�شتديو  من خارج  )منقولة(  اأو �شورة حية  ال�شتديوهات،  داخل  من   )Live( )مبا�شرة(  تنقل �شورة حية  قد  التليفزيون  وكامريا 

الأجهزة  اأو  ال�شناعية،  الأقمار  اأو  املايكرويف،  وحدات  ت�شتخدم  وقد  املهمة،  والأحداث  للوقائع  اخلارجي  النقل  وحدات  با�شتخدام 

احلديثة املتنقلة لنقل ال�شورة التليفزيونية. وتكت�شب ال�شورة يف التليفزيون اأهمية ق�شوى، فالتليفزيون يعتمد اأ�شا�ًشا على ال�شورة 

احلية املرئية، والتي لها اأهميتها وفاعليتها يف جذب اهتمام امل�شاهد، وت�شكل قدرة كبرية يف التاأثري على عواطفه، وهي اأقدر على التعبري 

 Seeing is( من اآلف الكلمات. وُتَعدُّ ال�شورة من اأح�شن الو�شائل اإقناًعا، خا�شة ونحن نعلم اأنَّ الروؤية اأ�شا�س الإقناع كما يقولون

Believing(. والروؤية اأو الب�شر اأهم واأكرث حوا�س الإن�شان ا�شتخداًما يف اكت�شاب املعلومات. 

املقرتنة  ال�شورة  بني  اجلمع  خا�شية  من  به  يتميز  ملا  والتو�شيح؛  التف�شري  على  قدرة  الإعالم  و�شائل  اأكرث  من  التليفزيون  وُيَعدُّ 

اأهم  وهما  والب�شر،  ال�شمع   
ّ
حا�شتي اإ�شراك  تت�شمن  لأنَّها  الإن�شان؛  مدارك  من  قريبة  واقعية  م�شاهد  يف  بال�شوت  املدّعمة  اأو 
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املكتوبة  الكلمة  تاأثرًيا من  اأقوى  ال�شورة احلية  الفرد على معظم معارفه وخرباته. وُتَعدُّ  الإدراكية؛ فعن طريقهما يح�شل  احلوا�س 

اأو امل�شموعة، كما اأن الألوان ت�شاعد امل�شاهد يف الك�شف عن املعلومات وا�شتيعابها، وبالتايل يحيل التليفزيون املعلومات والأفكار 

املجردة اإىل �شورة حية قابلة للفهم والإدراك. 

2. حركات �لكامري�:

ا وهي ثابتة يف مكانها على احلامل اأو متحركة اأو متنقلة من مكانها. تلتقط كامريا التليفزيون املناظر وامل�شاهد املراد ت�شويرها، اإمَّ

)�أ( وحركة �لكامري� وهي ثابتة على حاملها نوعان: 

:)Panorama( �ل�شتعر��شية  − �للقطة 

وهي حركة اأفقية تتم فيها متابعة حركة املنظور اأو ال�شيء املراد ت�شويره، اأو ا�شتعرا�س املنظر ب�شكل عام. وتكون هذه احلركة من 

اليمني اإىل الي�شار اأو العك�س، وقد تكون بطيئة اأو متو�شطة اأو �شريعة ح�شب مقت�شيات احلال. 

:)Tilting( �لرئي�شة  − �للقطة 

املراد  ال�شيء  اأو  املنظور  ملتابعة حركة  الت�شوير،  اأثناء  راأ�شية على حمورها  بحركة  تقوم  على احلامل ولكنها  ثابتة  الكامريا  تكون 

ت�شويره يف حركته من اأعلى اإىل اأ�شفل اأو العك�س، وقد تكون بطيئة اأو متو�شطة اأو �شريعة. 

ا حركات �لكامري� �لتي تنتقل فيها �لكامري� من مكانها، فمنها: )ب( �أمَّ

:)Zoom( �لزوم  − عد�شة 

ا حتدث احلركة بوا�شطة )عد�شة خا�شة(  الزوم هي حركة اأ�شبه بحركة القرتاب والبتعاد، واإن كانت الكامريا ل تتحرك فيها، اإمنَّ

ب�شرعة  البوؤري  بعدها  البوؤري، وهي عد�شة ميكن تغيري  البعد  العد�شة متغرية  اأو   ،)Zoom Lens( الزوم  بالعد�شة  ى  ي�شمَّ هي ما 

اأثناء الت�شوير دون توقف اأو قطع، بحيث يتغري حجم اللقطة عند عر�شها على ال�شا�شة من اللقطة العامة اإىل اللقطة الكبرية يف حالة 

.)Zoom out( اأو من اللقطة الكبرية اإىل اللقطة العامة يف حالة ،)Zoom in(

− �للقطات:

هناك اأنواع كثرية من لقطات الكامريا، ولكل لقطة معناها الذى تعربرِّ عنه؛ ولذلك لُبدَّ للمخرج وامل�شور ومن قبلهما كاتب الن�س 

)Script Writer( اأن يتوخى احلذر يف اختيار اللقطات املنا�شبة املعربة عن م�شامني ن�شه التليفزيوين. 
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3. �لإ�شاءة:

وهى من اأهم عنا�شر الإنتاج يف التليفزيون، وهي التي تعتمد عليها جودة ال�شورة التليفزيونية )Quality(؛ ولهذا كان من ال�شروري 

توفري الإ�شاءة الالزمة وتوزيعها ب�شكل منا�شب، مع مراعاة الأج�شام املراد ت�شويرها )Objects( من حيث الألوان. ويجب اأن تتفق 

�شدة الإ�شاءة ونوعيتها مع اللقطات وامل�شاهد املطلوبة؛ ذلك اأنَّ �شوء الإ�شاءة قد يف�شد امل�شاهد واللقطات.

وا�شعة  دراية  على  يكون  اأن  ويجب  املتباينة،  واأنواعها  الإ�شاءة  ملعدات  كامل  فهم  اإىل  يحتاج  وم�شٍن،  �شاق  الإ�شاءة  موزع  وعمل 

بالإلكرتونيات، خا�شة ما يت�شل با�شتديو التليفزيون ومكوناته، وت�شغيل الكامريات، واملايكروفونات، واأنواع التيار الكهربائي.

4. �خلدمات �لإنتاجية:

و�ل�شورة: �ل�شوت  • حترير 

يبداأ اإعداد برامج التليفزيون بتلقي الأفكار واملعلومات من م�شدرها ليتم ت�شكيلها ح�شب نوعية الربنامج، ونوعية جمهور امل�شاهدين، 

واخلا�شة،  والريا�شية،  والتعليمية،  والجتماعية،  والثقافية،  الإخبارية،  والربامج  الأخبار،  فهناك  التليفزيون،  برامج  تتعدد  حيث 

والطارئة، والدينية، والفئوية كربامج الأطفال وال�شباب واملراأة. ويتطلب الإعداد التليفزيوين من كاتب الن�س الـ )Script Writer( اأو 

ال�شينار�شت )Scenarist( القدرة على جت�شيد اأفكاره ومعلوماته يف �شور ولقطات وم�شاهد مرئية، حيث اإن التليفزيون �شورة مرئية 

يف املقام الأول، ف�شاًل عن قدرته على اختيار مكونات الن�س من كلمات وجمل وفقرات توؤدي املعنى بو�شوح. 

اأفكاره  تو�شيل  غايته  اإعالمي  كجهاز  التليفزيون  متيز  التي  واخل�شائ�س  واملكان  الزمان  قيود  ظل  يف  الربنامج  معد  ويعمل 

مع والب�شر. فمن الطبيعي اأن يكون من الالزم عليه اأن يلم بعنا�شر التعبري التليفزيوين   ال�شَّ
ّ
ومعلوماته من خالل خماطبة حا�شتي

ومعداته، ويختار ما يج�ّشد م�شاهده، لينجح يف تو�شيل مفاهيمه اإىل م�شاهديه، بل وي�شتحوذ على اهتماماتهم منذ اللحظة الأوىل 

اأ�شاليب الت�شويق املتعددة. فالكتابة للتليفزيون لي�شت جمرد ت�شطري كلمات يلقيها امل�شرتكون يف  وحتى نهاية الربنامج با�شتخدام 

د، يعالج جميع  الربنامج، واإمنا لبد من رعاية الكيفية التي تظهر بها ال�شورة واللقطات وامل�شاهد؛ حتى تكون يف قالب وا�شح حمدَّ

التليفزيوين، ونوعيته  الربنامج  املطلوب يف فرتة زمنية حمددة وباأ�شاليب متنوعة، تختلف ح�شب طبيعة  الهدف  اأو  الفكرة  جوانب 

عليه  اخلرباء  ويطلق  ال�شورة،  وحترير  الن�س  حترير  يعني  للتليفزيون  بالن�شبة  والتحرير  ي�شتخدمها.  التي  واخلامات  واإمكانياته 

 .)Editing( بالتوليف  املجال  والعاملون يف  الباحثون  )Editing Films and Video Tapes( وي�شميها  بال�شورة  التحرير 

ي�شمى  ما  طريق  عن  معني  لربنامج  امل�شورة  للمادة  الإلكرتوين  التجميع  اأو  الفيلمية  اللقطات  جتميع  اإىل  التوليف  عملية  وتهدف 

فني  تاأثري  املطلوب، خللق  املو�شوعي  وترتيبها  لت�شل�شلها  وفقًا  وترتيبها  امل�شورة،  اللقطات  اختيار  وتعني   ،)Montage( املونتاج 

مطلوب اأو معنى اإ�شايف معني قد يتعّدى املعنى اخلا�س الذي تعربرِّ عنه اللقطات.



56

• �ملونتاج:

ي�شتخدم التليفزيون نوعني من املونتاج: فيلمي، واإلكرتوين. 

�أوًل: �ملونتاج �لفيلمي:

ويعني تقطيع اأجزاء الفيلم لإبعاد اللقطات غري املطلوبة اأو غري ال�شاحلة، ثم ترتيب ما تبقى من لقطات وجتميعها وربطها ببع�شها، مع 

 )Monteur( املونتري  الأفالم” اأو  “موؤلف  املهمة هو   بهذه  يقوم  الذي  املكتوب. وال�شخ�س  للن�س  املو�شوع، وفًقا  ت�شل�شل  مراعاة 

مب�شاعدة معد الفيلم. 

ثانًيا: مونتاج �لفيديو ]�لإلكرتوين[ وهو نوعان:

بو�شاطة  وذلك  اخلارجي،  النقل  وحدات  بو�شاطة  اأو  ال�شتديو،  داخل  من  مبا�شرة  الهواء  على  الربنامج  اإذاعة  عند  يتم  الذي   −
املحول )Switch( الذي ميكننا من اختيار اأية اإ�شارة مرئية من الإ�شارات الداخلة له ب�شهولة، كما ميكن اختيار ال�شوت امل�شاحب 

الروؤية  واأجهزة  ال�شا�شات  على  واللقطات  ال�شور  يتابع  الذي  املخرج  تعليمات  تنفيذ   )Switcher( الفني  ويتوىل  احلية.  لل�شورة 

)Monitors( املت�شلة مب�شادر ال�شورة. 

− املونتاج الإلكرتوين للربامج امل�شجلة على �شرائط الفيديو )VTR(، حيث يتم نقل الفقرات املطلوبة من �شريط اآخر، ويتميز بال�شرعة 
.)Video Production Apparatus(والدقة، ولكنه يتطلب وحدات عالية الثمن ملونتاج الفيديو

وميكن اإ�شافة املوؤثرات الإلكرتونية اأثناء املونتاج، مثل: القطع، املزج، الختفاء، الظهور التدريجي. 

اأ�ش�س تقومي املادة الإذاعية والتليفزيونية:

اأوًل: اأ�ش�س تقومي املادة الإذاعية:

ا، فيما يلي: تتلخ�س اأ�ش�س تقومي املادة املذاعة من خالل الراديو، �شواء كان ذلك برناجًما اأو اأغنية اأو حلًنا مو�شيقيًّ

1. لغة �لن�س و�أ�شلوبه:

ي�شبق و�شع اخلطة الإعالمية اأو تخطيط الربنامج الإذاعي درا�شة املجتمع اأو اجلمهور امل�شتهدف اأو الفئة اأو الفئات امل�شتهدفة مب�شامني 
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الربنامج؛ بهدف اختيار اللُّغة املنا�شبة التي ميكن اأن يخاطب بها ذلك اجلمهور، عربية ف�شيحة، عربية عامية، لهجة اأو لغة لقبيلة ما، 

مع انتقاء الأ�شلوب املنا�شب، ومراعاة ا�شتخدام العنا�شر املوؤثرة واجلاذبة، مثل: الأغاين ال�شعبية، واملحفوظات الرتاثية، والق�ش�س 

والأمثال ال�شعبية، وما اإىل ذلك، وا�شعني يف احل�شبان امل�شتوى الثقايف والجتماعي ب�شفة عامة، والعقائد والعادات والتقاليد.

2. �لتقدمي �أو �لتعليق: 

الربنامج،  عنا�شر جناح  من  ورئي�ًشا  مهًما  عن�شًرا  الربنامج،  متطلبات  مع  يتفق  املحاور مبا  اأو  املقدم  املذيع  اختيار  ي�شكل ح�شن 

و�شمان و�شول الر�شالة وحتقيق اأهدافها؛ حيث ت�شيف �شخ�شيته الكثري لعنا�شر اجلذب والتاأثري، كما اأنَّه ميكن اأن ي�شتعني بقادة 

الراأي يف املجتمع املعني ـ الريفي مثاًل ـ اأو حماورة املواطنني مبا يفهمون. 

3. م�شتوى �ل�شوت وو�شوحه: 

قوة ال�شوت، وارتفاعه اأوانخفا�شه، ومدى و�شوحه، كل ذلك يت�شبب يف اأن يكون مفهوًما وم�شتوعًبا وموؤثًرا. 

4. ��شتخد�م �ملو�شيقى: 

د من ح�شن ا�شتخدام املو�شيقى، �شواء كنقالت من فقرة اإىل اأخرى )Bridges(، اأو كمعرّب اأو م�شّور للمعاين املرادة.  لُبدَّ من التاأكُّ

5. ��شتخد�م �ملوؤثر�ت �ل�شوتية: 

املوؤثرات ال�شوتية ت�شيف قوة للن�س الإذاعي، وتعربرِّ عن الزمان واملكان والبيئة، كما قد ت�شتخدم كاأدوات انتقال من فقرة اإىل فقرة 

اأخرى.

6. �مل�شمون:

ال�شتجابة  واأنَّ  قد جنحت،  الإعالمية  الر�شالة  اأنَّ  من  نتيقن  وبالتايل  املرجوة؛  الأهداف  يحقق  الربنامج  اأن م�شمون  د  التاأكُّ من  لبد 

للر�شالة اإيجابية ذات اأثر وذات مردود يبتغى. 

7. �لوقت �أو �لزمن �ملخ�ش�س للربنامج: 

الإجابة على هذا ال�شوؤال مهمة جًدا يف تقومي الربنامج الإذاعي: هل الوقت اأو الزمن املخ�ش�س للربنامج منا�شب اأو اأقل اأو اأكرث من 

الالزم؟ 
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ثانًيا: اأ�ش�س تقومي املادة التليفزيونية: 

التليفزيوين من حيث  الن�س  لتقومي  منا�شبة  كاأ�ش�س  امل�شموع  الإذاعي  الربنامج  اأو  املادة  لتقومي  املذكورة  الأ�ش�س  تعتمد  اأن  ميكن 

البلورية  ال�شا�شة  خالل  من  املعرو�شة  اأو  املذاعة  التليفزيونية  باملادة  تخت�س  اأخرى  واأ�ش�ًشا  عنا�شر  ن�شيف  اأن  ويبقى  ال�شوت، 

ال�شغرية، وتتمثل فيما يلي: 

�شحة  ومدى  املراد،  املعنى  عن  تعبريها  مدى  يف  ينظر  اأن  فالبد  التليفزيونية؛  املادة  يف  الرئي�س  العن�شر  هي  �ل�شورة:   .1

اللقطات   
َ
حتكى وهل  توزيعها،  �شوء  اأو  وح�شن  الإ�شاءة  وم�شتوى   ،)Quality( ال�شورة  جودة  وم�شتوى  الت�شوير،  زاوية 

وامل�شاهد فعاًل امل�شمون املراد. وهنا لبد من النظر كذلك يف م�شتوى احلركة والإيقاع، هل هو �شريع اأم بطيء اأم عادي. فاللقطات 

الق�شرية تعطى اإيقاًعا �شريًعا، واللقطات الطويلة تعطى اإيقاًعا بطيًئا، واللقطات املتو�شطة تعطى اإيقاًعا عادًيا. 

املادة  للت�شويق وجاذبية  كثرًيا  �شيًئا  ت�شيف  فهي  باهتة؟  اأم  نا�شعة  وتنا�شقها، وهل هي  الألوان  د من �شالمة  التاأكُّ �لألو�ن:   .2

العك�س.  اأو 

اجلو  خلق  يعاون يف  ه  اأنَّ كما  امل�شاهدين.  وتب�شيطه جلمهور  املفهوم  تو�شيل  عنا�شر  من  مهًما  عن�شًرا  الديكور  ُيَعدُّ  �لديكور:   .3

لتعليمات  ووفًقا  الن�س،  احتياجات  وفق  ت�شميمه  يتم  والديكور  الدرامية.  وخا�شة  الربامج،  من  لكثري  وال�شيكولوجي  الطبيعي 

املخرج )Director( الذي يتوىل حتويل الن�س املكتوب اإىل م�شاهد ولقطات مرئية تعالج الفكرة اأو املو�شوع الذي يعر�شه. 

يبدو على  الإك�ش�شوار حتى  اإىل قطع  التليفزيوين  العمل  ال�شورة. ويحتاج ت�شوير  ن  تكورِّ التي  العنا�شر  اأحد  ُيَعدُّ  �لإك�ش�شو�ر:   .4

طبيعته. وقد يكون الإك�ش�شوار جزًءا من الديكور، اأو جزًءا تابًعا للممثل كاملجوهرات والنيا�شني، اأو ي�شتخدمه املوؤدي اأثناء التمثيل اأو 

تقدمي برناجمه، كاملوؤثرات امل�شتخدمة يف ال�شرح اأو التو�شيح اأو ال�شيوف اأو الأ�شلحة ... اإلخ من اأدوات تفيد يف تو�شيح ال�شخ�شية 

ودورها. وهناك نوعان من الإك�ش�شوار، هما الثابت واملتحرك. فاملتحرك مثل: ال�شيارة وال�شفينة، والثابت مثل: الهاتف، والكتب، 

وباقات الورود، وال�شاعة، والعقود، وكل ما يريده املخرج اأو يحتاجه للربنامج مع حتديد موا�شفاتها. 

5. �ملاكياج: ي�شتخدم فن املاكياج يف اأغرا�س التزيني والتمثيل، حيث يراد اإخفاء ال�شكل الطبيعي للممثل واإظهاره ب�شورة ال�شخ�شية 

�شا�شة  على  تظهر  التي  ال�شخ�شيات  لكل  بالن�شبة  جدًا  مهم  واملاكياج  ومالحمها.  و�شكلها  بتمثيلها  يقوم  اأو  دورها  يتقم�س  التي 

التليفزيون: من مذيعني، وممثلني، و�شيوف، كاإظهار احلروق اأو اجلروح اأو الو�شم، كما ي�شتخدم املاكياج لإظهار املالمح املميزة 

ال�شخ�شيات  ينا�شب  الذي  املاكياج  على  لالتفاق  واملاكيري  املخرج  ويحتاج  ال�شيخوخة.  اأو  البالهة  كاإظهار  الدرامية،  لل�شخ�شيات 

ودورها يف العمل التليفزيوين. 
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ا خا�شة يف الربامج الدرامية، حيث جندها من عنا�شر الق�شة الأ�شا�شية ذاتها؛ فهى ت�شاعد املمثل على  6. �لأزياء: ُتَعدُّ عن�شًرا مهمًّ

اأن يتقم�س ال�شخ�شية التي ميثلها، كما اأنَّها تقوم باأدوار مهمة لها دللتها يف ك�شف �شمات الأ�شخا�س، كمالب�س املهرج، ومالب�س 

العمل املختلفة، كما اأنَّها ت�شاعد يف اإبراز املو�شوع، وتزيد من رونق الأداء والإخراج وجودتهما، اأو حتط من قيمتهما، ولها اأهميتها 

يف اإظهار مدى ان�شجام امل�شاهد اأو تعار�شها. 

7. �لأثاث: يحدد الأثاث طبيعة املكان وقيمته من وجهة النظر التاريخية والدرامية، ومن حيث امل�شتوى الجتماعي، وُيَعدُّ جزًءا رئي�ًشا 

من ديكور املناظر احلية، وله قيمة تعبريية يف كثري من الربامج. والربامج على اختالف اأنواعها ت�شتخدم قطع الأثاث املتنوعة من 

كرا�شي ومنا�شد ومقاعد، اأو ت�شتخدم غرًفا متكاملة للمعي�شة اأو النوم اأو اجللو�س، كما هو احلال يف الربامج الدرامية كالتمثيليات 

وامل�شل�شالت وال�شال�شل. 

8. و�شائل �لإي�شاح: ولها دور كبري ومهم يف تب�شيط املعلومات املجردة وجت�شيدها، مبا يزيد من فهم امل�شاهدين لها وا�شتيعابهم 

اإياها، ومنها: 

الفوتوغرافية.  − ال�شورة 

والبيانية.  والكاريكاتورية  اليدوية  − الر�شوم 

− اخلرائط. 

9. �خلطوط: وي�شتخدم التليفزيون نوعني من اخلط: 

.)Caption Card( والر�شومات  اللوحات  عر�س  جهاز  خالل  من  ويعر�س  اليدوي،  − اخلط 

ا اأثناء تنفيذ الربنامج  Video Font لكتابة اأية �شعارات اإلكرتونيًّ اأو جهاز الـ  اأو الكمبيوتر  − اخلط الذي ت�شتخدم فيه الآلة الكاتبة 
ا اأو م�شجاًل. واجلهاز ي�شبه الآلة الكاتبة، والتي تظهر حروفها على ال�شا�شة، ويو�شع اجلهاز يف غرفة املراقبة بجوار من�شدة  حيًّ

الإخراج اأو اأحياًنا يف غرفة اأجهزة العر�س.
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مقدمة منهجية:

البحث الإعالمي العلمي ذو طبيعة متما�شكة، تت�شل فيه املقدمات بالنتائج؛ لذا فاإنه من ال�شروري اأن يقوم الباحث منذ اختياره 

و�شيلة  باأنه  العلمي  الإعالمي  البحث  ويعرف  البحث.  عليها  ي�شتمل  التي  اخلطوات  لكافة  دقيق  منهجي  ت�شميم  بو�شع  للم�شكلة 

ال�شواهد  جلميع  والدقيق  ال�شامل  ال�شتق�شاء  طريق  عن  وذلك  حمددة،  مل�شكلة  حل  اإىل  الو�شول  بوا�شطتها  ميكن  للدرا�شة 

املنظمة  العلمية  )الدرا�شة  باأنه  البحث  تعريف  املمكن  ومن  املحددة.  امل�شكلة  بهذه  تت�شل  والتي  منها،  التحقق  ميكن  التي  والأدلة 

فاإنه  التعريف،  لهذا  ووفًقا  �شحتها(.  من  والتحقق  تو�شيلها  ميكن  حقائق  اإىل  للو�شول  العلمي  املنهج  با�شتخدام  معينة  لظاهرة 

والهدف. واملنهج،  املو�شوع،  ثالثة:  اإىل  الأ�شا�شية  البحث  عنا�شر  تق�شيم  املمكن  من 

عن  الك�شف  حماولة  اإىل  وتدفعه  الباحث  تفكري  تتحدى  معينة  م�شكلة  اأو  ظاهرة  وجود  البحث  ي�شتلزم  املو�شوع  حيث  فمن 

يف  الزواج  نظام  كدرا�شة  مر�شية،  ظاهرة  اأو  �شوية  ظاهرة  املدرو�شة  الظاهرة  تكون  اأن  املمكن  ومن  الغام�شة.  جوانبها 

في�شتلزم  املنهج،  حيث  ومن  املتعلمني.  بني  البطالة  اأو  الأحداث،  جنوح  اأو  الطالق،  م�شكلة  اأو  احل�شرية،  اأو  الريفية  املجتمعات 

واملو�شوعية،  باحلياد  واللتزام  العلمي،  املنهج  خطوات  اتباع  ذلك  ويتطلب  الدرا�شة،  يف  العلمي  املنهج  ا�شتخدام  بحث  كل 

التي  بال�شورة  املح�شو�شة  الوقائع  درا�شة  على  والقت�شار  النتائج،  دقة  على  تعني  التي  واملقايي�س  بالأدوات  وال�شتعانة 

والتحقق،  لالختبار  قابلة  البحث  نتائج  تكون  اأن  العلمي  املنهج  ا�شتخدام  على  ويرتتب  تكون.  اأن  ينبغي  كما  ل  عليها  توجد 

يف  ا�شتخدمت  التي  والأدوات  املناهج  نف�س  وا�شتخدم  اخلطوات،  نف�س  واتبع  امل�شكلة،  نف�س  اآخر  باحث  اختار  اإذا  بحيث 

الإ�شافات  اإ�شافة جديدة، وهذه  اإىل تقدمي  البحث يهدف  فاإن  الهدف  اأما من حيث  النتائج.  اأن يح�شل على نف�س  اأمكنه  البحث 

باحث  فيه  ي�شعى  الذي  الوقت  يف  اأحد،  اإليها  ي�شبقه  مل  جديدة  علمية  حقيقة  وراء  باحث  ي�شعى  فقد  اآخر.  اإىل  بحث  من  تختلف 

حتقيق  اإىل  البحث  يتجه  اأن  ال�شروري  ومن  الباحثني.  من  غريه  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  بع�س  �شدق  من  التحقق  اإىل  اآخر 

تكون  اأن  ال�شروري  من  اأن  غري  معينة،  مب�شكلة  الباحث  ب�شعور  يبداأ  بحث  كل  اأن  �شحيح  �شخ�شية.  وغري  عامة  اأهداف 

اإىل  الو�شول  يف  الباحث  يوفق  اأن  بحث  كل  يف  ال�شروري  من  ولي�س  عامة.  اجتماعية  دللة  اأو  علمية،  قيمة  ذات  امل�شكلة 

البحث،  قيمة  من  يقلل  ما  ذلك  يف  ولي�س  بطالنها،  له  يثبت  ثم  �شحتها  من  التحقق  يحاول  معينة  ا  فرو�شً ي�شع  فقد  احلقيقة؛ 

كلما  الفرو�س،  من  فر�س  خطاأ  البحث  اأثبت  وكلما  ال�شحيحة،  غري  والفرو�س  ال�شحيحة  الفرو�س  من  ي�شتفيد  فالعلم 

احلقيقة. من  الباحثون  اقرتب 



64

مراحل البحث الجتماعي وخطواته:

متر عملية البحث بثالث مراحل رئي�شة هي:

التح�شريية. − املرحلة 

امليدانية. − املرحلة 

النهائية. − املرحلة 

وتت�شمن كل مرحلة من املراحل جمموعة من اخلطوات. ففي املرحلة التح�شريية يقوم الباحث باختيار م�شكلة البحث و�شياغتها وحتديد 

جلمع  الالزمة  والأدوات  البحث،  يف  امل�شتخدم  املنهج  نوع  وكذا  بها،  يقوم  التي  الدرا�شة  نوع  وحتديد  العلمية،  والفرو�س  املفاهيم 

البيانات، كما يقوم بتحديد جمالت البحث الثالثة؛ الب�شري، املكاين، الزمني. 

ويف املرحلة امليدانية يقوم الباحث بجمع البيانات، اإما بنف�شه، اأو عن طريق جمموعة من الباحثني امليدانيني الذين ي�شتعان بهم يف اأغلب 

الأحيان يف البحوث الكبرية التي جتريها مراكز البحث الإعالمي العلمي والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة، وتت�شمن هذه املرحلة جمموعة 

والإ�شراف  وتدريبهم،  امليدانيني  الباحثني  واإعداد  البحث،  لعملية  وتهيئتهم  باملبحوثني  الالزمة  الت�شالت  عمل  اأهمها:  اخلطوات  من 

عليهم اأثناء جمع البيانات من امليدان للوقوف على ما يعرت�شهم من �شعاب، والعمل على تذليلها اأوًل باأول، ثم مراجعة البيانات امليدانية 

ل�شتكمال نواحي النق�س فيها، والتاأكد من اأنها �شحيحة ودقيقة وم�شجلة بطريقة منظمة، ويف املرحلة النهائية يقوم الباحث بت�شنيف 

البيانات وتفريغها وجدولتها وحتليلها وتف�شريها، ثم يقوم بكتابة تقرير مف�شل ي�شتمل على كل اخلطوات التي مرت بها عملية البحث. 

وفيما يلي عر�س لهذه اخلطوات ب�شيء من الإيجاز:

1. العنوان:

ي�شرتط يف عنوان البحث اأن يوؤدي وظيفتني اأ�شا�شيتني:

البحث  نطاقه، واجتاهات  يبحث يف  الذي  البحث، واحلقل  الباحثني خا�شة والقراء عامة مبو�شوع  اإعالم  اأي  اإعالمية،  �لأوىل:   −
يف  ي�شرتط  لذلك  وجماله؛  البحث  مو�شوع  فيعرف  الوظيفة  هذه  العنوان  ويوؤدي  يعاجلها.  التي  وامل�شكالت  ا(،  – تطبيقيًّ ا  )نظريًّ

العنوان اأن يكتب بعبارات موجزة ولغة �شل�شة مقبولة، ويف�شل فيه اإبراز الفكرة الأ�شا�شية، وخا�شة الكلمات التي متثل حمور امل�شكلة 

التي ي�شتهدفها البحث.
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دعائية، اأي اإقناع الباحثني والقراء بالفكرة واملو�شوع الذي يدر�شه البحث، وعدم الكتفاء باجتذاب القراء اأو اأن يت�شم  − �لثانية: 
ا. ول ي�شرتط توافر ال�شروط املذكورة جميعها  بالطرافة اأو الإثارة. فالعنوان لبد اأن يت�شم بالعلمية، واملو�شوعية، واأن يكون منطقيًّ

يف العنوان، ولكن على الأقل لبد اأن يت�شمن العنوان اأحدها. والقاعدة التي يعرفها معظم من مار�س مهنة الكتابة والبحث: اأن ي�شمل 

العنوان من املعلومات ما يدفع باحًثا اآخر لأن يبحث عن هذه املعلومات حتت هذا العنوان. وقيل عنه اأنه الالفتة ذات ال�شهم املو�شوعة 

يف مكان ما لرت�شد ال�شائرين حتى ي�شلوا اإىل اأهدافهم.

2. م�شكلة البحث:

عن  عبارة  باأنها:  مفهومها  حتديد  وميكن  تليها،  التي  اخلطوات  جميع  يف  توؤثر  لأنها  البحث؛  خطوات  اأهم  من  اخلطوة  هذه  تعد 

وجهات  وتباينت  حولها  الختالف  مت  ق�شية  هي  اأو  تف�شري،  اإىل  حتتاج  ظاهرة  اأو  ال�شك،  يعرتيه  موقف  اأو  غام�س،  موقف 

�شيء  بها  ويحيط  مالحظتها  اأو  اإدراكها  ممكن  ق�شية  كل  هي  اأو  جوهرها،  يف  البحث  عملية  اإجراء  يقت�شي  مبا  ب�شاأنها  النظر 

الغمو�س.  من 

3. حتديد نوع الدرا�شة اأو منط البحث:

اأ�شا�س الهدف الرئي�س للبحث. فاإذا كان ميدان  اأ�شا�س م�شتوى املعلومات املتوافرة لدى الباحث، وعلى  يتحدد نوع الدرا�شة على 

الدرا�شة جديًدا مل يطرقه اأحد من قبل ا�شطر الباحث اإىل القيام بدرا�شة ا�شتطالعية )ك�شفية( تهدف اأ�شا�ًشا اإىل ا�شتطالع الظروف 

املحيطة بالظاهرة التي يرغب يف درا�شتها، والتعرف على اأهم الفرو�س التي ميكن اإخ�شاعها للبحث العلمي الدقيق، اأو ليتمكن من 

الدرا�شات  املو�شوع حمدًدا عن طريق بع�س  واإذا كان  تالية.  بحًثا متعمًقا يف مرحلة  لبحثها  امل�شكلة �شياغة دقيقة متهيًدا  �شياغة 

التي مت اإجراوؤها يف امليدان اأمكن القيام بدرا�شة و�شفية تهدف اإىل تقرير خ�شائ�س الظاهرة وحتديدها حتديًدا كيفًيا وكمًيا. واإذا 

للتحقق من  البحث فيقوم بدرا�شة جتريبية  ثالثة من مراحل  اإىل مرحلة  ينتقل  اأن  الباحث  ا�شتطاع  اأكرث حتديًدا ودقة،  امليدان  كان 

العلمية. الفرو�س  �شحة بع�س 

ويالحظ اأن و�شع الفرو�س يرتبط بنوع الدرا�شة. فالدرا�شات ال�شتطالعية تخلو من الفرو�س، على حني اأن الدرا�شات الو�شفية قد 

ا  ا اإذا كانت املعلومات املتوافرة لدى الباحث متكنه من ذلك، اأما الدرا�شات التجريبية فمن ال�شروري اأن تت�شمن فرو�شً تت�شمن فرو�شً

دقيقة حمددة بحيث تدور الدرا�شة بعد ذلك حول حماولة التحقق من �شحتها اأو خطئها.
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4. حتديد املنهج اأو املناهج املالئمة للبحث:

الكلمة  على  يجيب  وهو  البحث.  مو�شوع  امل�شكلة  درا�شة  يف  الباحث  يتبعها  التي  الطريقة  اأو  الكيفية  اإىل  املنهج  مفهوم  ي�شري 

ال�شتفهامية: كيف؟ فاإذا ت�شاءلنا كيف يدر�س الباحث املو�شوع الذي حدده؟ فاإن الإجابة على ذلك ت�شتلزم حتديد نوع املنهج. ومن 

املناهج التي ت�شتخدم يف البحوث الجتماعية: امل�شح الجتماعي، واملنهج التاريخي، ومنهج درا�شة احلالة، واملنهج التجريبي.

5. حتديد الأداة اأو الأدوات الالزمة جلمع البيانات:

مباذا؟  اأو  مب  ال�شتفهامية،  الكلمة  على  يجيب  وهو  تلزمه.  التي  البيانات  الباحث  بها  يجمع  التي  الو�شيلة  اإىل  الأداة  مفهوم  ي�شري 

البيانات.  الالزمة جلمع  الأدوات  اأو  الأداة  ت�شتلزم حتديد  الت�شاوؤل  هذا  على  الإجابة  فاإن  بياناته؟  الباحث  يجمع  ت�شاءلنا مب  فاإذا 

العالقات  ومقايي�س  واملقابلة،  وال�شتبانة،  املالحظة،  بينها  من  البيانات  جمع  اأدوات  من  كبرًيا  عدًدا  الباحث  ي�شتخدم  ما  وغالًبا 

اأنواعها. الإح�شائية على اختالف  البيانات  اإىل  بالإ�شافة  امل�شمون،  العام، وحتليل  والراأي  الجتماعية 

بع�س  يف  ت�شلح  البحث  اأدوات  فبع�س  كثرية.  عوامل  على  البيانات  جلمع  الالزمة  الأدوات  اأو  لالأداة  الباحث  اختيار  ويتوقف 

الالزمة  املعلومات  نوع  يكون  عندما  وال�شتبانة  املقابلة  ا�شتخدام  عام  ب�شكل  يف�شل  فمثاًل  غريها.  يف  عنها  والأبحاث  املواقف 

ب�شلوك  تت�شل  معلومات  جمع  عند  املبا�شرة  املالحظة  وتف�شل  معني.  مو�شوع  نحو  واجتاهاتهم  الأفراد  بعقائد  وثيق  ات�شال  له 

موقف  يوؤثر  وقد  املا�شي.  عن  الالزمة  املعلومات  اإعطاء  يف  وال�شجالت  الوثائق  تفيد  كما  معني.  مو�شوع  نحو  الفعلي  الأفراد 

ويرف�شون  املقاومة،  من  نوًعا  املبحوثون  يبدي  الأحيان  بع�س  ففي  اأخرى.  و�شيلة  على  و�شيلة  تف�شيل  يف  البحث  من  املبحوثني 

الذي نق�شده  املعنى  البيانات. وزيادة يف تو�شيح  الباحث، ويف هذه احلالة يتعني ا�شتخدام املالحظة يف جمع  اأ�شئلة  الإجابة عن 

التايل: اأو منط البحث واملنهج والأداة ن�شرب املثال  با�شتخدامنا ملفهوم نوع الدرا�شة 

اإذا قمنا بدرا�شة حول ميزانية الأ�شرة العربية، وكان همنا من وراء هذه الدرا�شة معرفة م�شتوى معي�شة الفرد، وحتديد م�شادر 

بهذه  متعلقة  تعميمات  اإىل  والو�شول  والرتويح  واملكيفات،  وامللب�س  وامل�شكن  الغذاء  يف  الإنفاق  ومتو�شط  املختلفة،  الدخل 

التي  العينة  اأفراد  اإىل  ا�شتبانة  باإر�شال �شحائف  لنقوم فيها مب�شح اجتماعي، وقمنا  النواحي، ثم وقع اختيارنا على منطقة معينة 

حددناها، يف هذه احلالة ن�شتطيع اأن نقول اإن منط البحث و�شفي، ومنهج البحث هو امل�شح الجتماعي، واأداة جمع البيانات هي 

ال�شتفتاء. اأو  ال�شتبانة 
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6. حتديد املجال الب�شري للبحث ) وحدة الدرا�شة (:

وذلك بتحديد جمتمع البحث. وقد يتكون هذا املجتمع من جملة اأفراد، اأو عدة جماعات، ويف بع�س الأحيان يتكون جمتمع البحث من 

عدة م�شانع اأو مزارع اأو وحدات اجتماعية، ويتوقف ذلك بالطبع على امل�شكلة )مو�شوع الدرا�شة(.

7. حتديد املجال املكاين للبحث:

وذلك بتحديد املنطقة اأو البيئة التي جتري فيها الدرا�شة.

8. حتديد املجال الزمني للبحث:

وذلك بتحديد الوقت الذي جتمع فيه البيانات. ويقت�شي ذلك القيام بدرا�شة ا�شتطالعية عن الأ�شخا�س الذين تتكون منهم العينة لتحديد 

الوقت املنا�شب جلمع البيانات.

9. جمع البيانات من امليدان:

البيانات هي التي تتوقف عليها �شحة  البيانات بنف�شه، وقد يجمعها عن طريق مندوبني عنه. وملا كانت عملية جمع  قد يجمع الباحث 

النتائج ودقتها، فاإن جامعي البيانات يجب اأن تتوافر لديهم اخلربة والدراية الكاملة بالبحوث امليدانية، واأن تكون لديهم من القدرات 

واملواهب ال�شخ�شية ما يوؤهلهم جلمع البيانات كح�شن الت�شرف، واللباقة، وال�شرب. ويجب كذلك اأن يكون لديهم اإملام ببع�س الق�شايا 

الجتماعية اخلا�شة باملجتمع ب�شفة عامة، وجمتمع البحث ب�شفة خا�شة، كما اأنه من ال�شروري اأن يقوم الباحث بتدريب جامعي البيانات 

قبل النزول اإىل امليدان، وذلك عن طريق �شرح الهدف من البحث وخطته وكيفية تطبيق اأدوات البحث، على اأن ي�شمل ذلك التدريب 

للعمل امليداين ليكون مرجًعا  اأن يطبع دليل  اأداة، وكيفية الت�شرف يف املواقف املتوقعة، ويف�شل  ال�شروط الأ�شا�شية يف تطبيق كل 

جلامعي البيانات ي�شرت�شدون به وقت احلاجة.

10. ت�شنيف البيانات وتفريغها وتبويبها:

بعد مراجعة البيانات ينبغي على الباحث اأن ي�شنف البيانات يف ن�شق معني يتيح للخ�شائ�س الرئي�شة اأن تبدو وا�شحة جلية، وينبغي 

على الباحث اأن يفرغ البيانات، اإما بالطريقة اليدوية اأو بالطريقة الآلية.
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البيانات يف  تبويب  تبداأ عملية  ال�شتجابات  البيانات واإح�شاء  تفريغ  الباحث. وبعد  التي جمعها  ال�شتمارات  ويتوقف ذلك على عدد 

جداول ب�شيطة اأو مزدوجة اأو مركبة.

11. حتليل البيانات وتف�شريها:

ولتحديد  عليها،  احل�شول  اأمكن  التي  للبيانات  دقيقة  و�شفية  �شورة  لإعطاء  ا؛  اإح�شائيًّ حتليلها  البيانات  جدولة  بعد  ال�شروري  من 

الدرجة التي ميكن اأن تعمم بها نتائج البحث على املجتمع الذي اأخذت منه العينة وعلى غريه من املجتمعات، وي�شتعان يف ذلك بالأ�شاليب 

الإح�شائية املختلفة التي تفيد يف هذا املجال.

12. كتابة تقرير البحث:

بعد النتهاء من تف�شري البيانات، تبداأ خطوة كتابة تقرير عن البحث. وعن طريق هذه اخلطوة ي�شتطيع الباحث اأن ينقل اإىل القراء ما 

تو�شل اإليه من نتائج، كما ي�شتطيع اأن يقدم بع�س املقرتحات والتو�شيات التي خرج بها من البحث. وي�شرتط اأن تكون هذه املقرتحات 

ذات �شلة وثيقة بالنتائج التي اأمكن الو�شول اإليها، واأن تكون حمددة حتديًدا دقيًقا. وتتجلى مهارة الباحث يف الربط بني ما يتو�شل اإليه 

من نتائج وبني ما يقرتحه من حلول للم�شكالت التي اأ�شفرت عنها الدرا�شة، والتي ت�شري اإليها نتائج البحث بدون مبالغة اأو تطويل.

منهج حتليل امل�شمون:

ارتبطت ا�شتخدامات حتليل امل�شمون بالدرا�شات الإعالمية والت�شالية بو�شفها اأداة واأ�شلوًبا لتعرف املعلومات والتف�شريات من خالل 

الأن�شطة الت�شالية املختلفة. وكان هذا الرتباط وتلك الن�شاأة قد تولدا تبًعا للحاجة املا�شة التي فر�شتها منهجية علم الإعالم وتعقيداته 

منذ بواكري القرن الع�شرين، وحتديًدا بعد طغيان ال�شفة اجلماهريية عرب الو�شائل لت�شكيل اخلطاب اجلمعي اجلماهريي 

وكانت املحاولت الأوىل ل�شتخدامات حتليل امل�شمون ما قام به الباحثان )ليبمان وت�شارلز مريز( من خالل قيامهما بتحليل م�شمون 

اإمكانية ال�شبط  عينة من املادة الإخبارية املن�شورة يف جريدة )نيويورك تاميز(، وقد ت�شاعد هذا النمط من الدرا�شات بعدما ظهرت 

اهتمت  قد  ال�شحافة يف جامعة كولومبيا  عليها. وكانت مدر�شة  التعويل  نتائج ميكن  اإىل  والو�شول  التحليل  على عوامل  وال�شيطرة 

بتحليل امل�شمون للعديد من ال�شحف الأمريكية اهتماًما وا�شًعا وكبرًيا يف ثالثينيات القرن املا�شي، بالإ�شافة اإىل بع�س الدرا�شات 

التحليلية املتخ�ش�شة.
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وي�شري ا�شطالح التحليل )Analysis( اإىل عملية ت�شتهدف اإدراك الأ�شياء والظواهر عن طريق ف�شل عنا�شر تلك الأ�شياء بع�شها عن 

بع�س، ومعرفة اخل�شائ�س التي متتاز بها هذه العنا�شر، ف�شاًل عن معرفة طبيعة العالقات التي تربط بينها. وي�شري ا�شطالح امل�شمون 

اإليه، واملعلومات التي تقدم،  اأو ما يرمز  اأو ما يكتبه  اأو املحتوى)Content(  يف علوم الت�شال اىل كل ما يقوله الفرد من عبارات 

وال�شتنتاجات التي يخرج بها، والأحكام التي يقرتحها اأهداًفا ات�شالية مع الآخرين. 

وهذه الطريقة ت�شتخدم يف حالة تعذر ات�شال الباحثني باملبحوثني ب�شورة مبا�شرة لتعرف اجتاهاتهم واأفكارهم وا�شتجابتهم من خالل 

التعبري  غري  ن�شو�س  درا�شة  خالل  من  وذلك  تقليدية،  غري  بديلة  لطرائق  الباحثون  يلجاأ  لذا  وغريها؛  وال�شتبانة  واملقابلة  املالحظة 

ال�شفهي اأو التحـريري )املكتوب( لهذه اجلمـاعـات درا�شــة منهجيـة باتبـاع طريقـة منظمة و�شارمة من خالل اأ�شلوب )حتليل امل�شمون(.

ا يف عملية البحث العلمي، ولتعرف الجتاهات والآراء، �شواء كانت  وي�شتخدم هذا الأ�شلوب يف جمالت اأخرى متعددة، ليوؤدي دوًرا مهمًّ

ر�شائل موجهه عرب اأجهزة الإعالم، اأو جمرد ر�شائل ون�شو�س اعتيادية، اإ�شافة اإىل ا�شتخدامه كطريقة لتعرف ما توؤديه اأجهزة الإعالم من 

وظائف حتقيًقا لأهدافها، وافرتا�س ما ميكن اأن تفعله يف اجلمهور من تاأثريات. وميكن حتديد بع�س املجالت التي ي�شتخدم فيها كالتاىل:

الك�شف عن اجتاهات الأفراد واجلماعات اإزاء مو�شوعات خمتلفة .

املقارنة بني و�شائل الإعالم اجلماهريي من حيث مو�شوعاتها واجتاهاتها واأهدافها .

قيا�س مدى تطبيق و�شائل الت�شال للمعايري والأ�ش�س الإعالمية والثقافية والفنية .

ت�شخي�س خ�شائ�س الأ�شلوب الأدبي اأو ال�شحفي من خالل حتليل الر�شائل املختلفة .

التي  الر�شائل  الطارئة والعتيادية، من خالل حتليل  الأو�شاع  لالأفراد واجلماعات يف  النف�شي والجتماعي  الو�شع  لتعرف 

يعربون بها عن اأنف�شهم باأي �شكل من الأ�شكال. 

احل�شول على افرتا�شات حول تاأثري و�شائل الت�شال على اجلمهور .

تعرف الدولة على املعلومات وعلى نوايا الدول الأخرى واأهدافها، وخا�شة يف حالت ال�شراع واحلروب، اإذ ي�شعى كل طرف 

اىل حتليل الوثائق والت�شريحات واخلطب وما تن�شره و�شائل الإعالم حول الطرف الآخر. 

الكتب واملناهج  التي حتملها  الأهداف، والآثار  املعارف والقيم ومدى حتقيق  لتعرف  ال�شلوب  ا�شتخدام هذا  اإىل ذلك، ميكن  اإ�شافة 

والأدبيات الرتبوية والثقافية وغريها.
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الأفكار  اأو  النتاج  بالر�شالة  ونق�شد   .)Message( بالر�شالة  وحمورًيا  وثيًقا  ات�شاًل  )املحتوى(  امل�شمون  حتليل  اأ�شلوب  ويت�شل 

)منطوقة  لفظية  تكون  اأن  ميكن  الرموز  وهذه  والدليل،  الرمزي  التتابع  خالل  من  اجلمهور  اإىل  تو�شيلها  يراد  التي  املفاهيم  اأو 

واإيجاد  وحتليله  وتكوينه  املنجز  هذا  فهم  ويّعد  ر�شوم..(.  األوان،اأ�شكال،مو�شيقى  اإمياءات،  )اإ�شارات،  لفظية  غري  اأو  مكتوبة(،  اأو 

هو  والرف�س،  والتاأييد  والجتاهات  القيم  وت�شيد  التاأكيد،  ودرجات  والكيفية،  والتكرار،  كال�شدة،  )الظاهرة(  الرمزية  العالقات 

 ،)Classification( ت�شنيفها  اأو  بالإمكان جتزئتها  وعالقات  اكت�شافات  اإىل  للو�شول  امل�شمون،  وظائف حتليل  يدخل �شمن  ما 

ومن ثم اإيجاد ارتباطها والك�شف عنها على اأ�شا�س كمي ونوعي )Quantity and Quality(؛ ذلك اأن حتليل الر�شالة قد يدلنا 

التنبوؤ مبقا�شد من�شئ الر�شالة  اأو )الإنتاج الت�شايل ب�شكل عام(؛ وبالتايل  اأغوار الن�س  على موؤ�شرات متنوعة ت�شاعدنا يف �شرب 

واجتاهاته وتاأثرياته على املتلقي من خاللها.

واإن التحليل الكمي املنظم يتيح لنا قيا�س مقا�شد املر�شل )املرمز( ومرجعياته وقدراته، وبوؤر الرتكيز القيمي اأو التف�شيل الذي ان�شاق 

معه الن�س اأو املادة الت�شالية قيد التحليل والدرا�شة، وتك�شف كذلك عن دوافع )املرمز( وقيمه التي يوؤمن بها، والأهداف التي ي�شعى اإىل 

حتقيقها، وهذه تت�شل باجتاهاته ال�شيا�شية والدينية والجتماعية وتكويناته املرجعية ) بيئة، عقائد، اأفكار، تاأثريات اأخرى خمتلفة(. 

وميكن الك�شف عن هذه املرجعيات املت�شمنة يف ثنايا الر�شالة، �شمن نظام الت�شنيف )Classification( ات�شاًقا مع اأهداف البحث 

الرئي�شة؛ وبذلك فان الر�شالة تعد الركن الأ�شا�س الذي ميكن عن طريقه فهم ماكان، وما يريد )مق�شدية املر�شل(، والتنبوؤ باإمكانية 

التغيري )Change( اأو التاأثري )Effect( الذي ميكن اأن حتدثه الر�شالة يف اجلمهور املتوقع .

املعنى  هو  املحتوى  حتليل  اأن  بدر  د.اأحمد  يرى  مانع.  جامع  بتعريف  يح�شم  مل  الجتماعية  املفاهيم  من  كغريه  امل�شمون  وحتليل 

الإح�شائي )Statistical Semantics( لالأحاديث واخلطب ال�شيا�شية. اأما بيزيل )Paisley:�969( فريى اأن )حتليل املحتوى 

بالتطبيق  وذلك  ومقارنتها،  تلخي�شها  ميكن  بيانات  اإىل  الت�شايل  املحتوى  فيه  يتحول  حيث  املعلومات،  جتهيز  اأطوار  اأحد  هو 

�أن   )Berelson:�95�-�97�( بريل�شون  ويرى   .)Categorization Rule( الفئوي  الت�شنيف  لقواعد  والن�شقي  املو�شوعي 

الإعالمية  للمادة  ال�شريح  امل�شمون  اأو  الظاهر  املحتوى  و�شف  يف  ت�شتخدم  التي  البحثية  الأ�شاليب  اأحد  “هو  امل�شمون   حتليل 

ال�شريح  امل�شمون  اأو  الظاهري  املحتوى  اإىل حتليل  يهدف  الذي  البحث  “اأ�شلوب  باأنه  ا”. كما عرفه  منتظًما كميًّ ا  و�شًفا مو�شوعيًّ

التعريف  احلميد)�000(  عبد  حممد  الدكتور  اأورد  بينما  بالأرقام”.  ا  وكميًّ ا  ومنهجيًّ ا  مو�شوعيًّ و�شًفا  وو�شفها  الت�شال  ملادة 

املعاين من  لهذه  الرتباطية  والعالقات  املحتوى،  الكامنة يف  املعاين  اكت�شاف  اإىل  ت�شعى  التي  املنهجية  “جمموعة اخلطوات  الآتي: 

خالل البحث الكمي، املو�شوعي، واملنظم لل�شمات الظاهرة يف هذا املحتوى”.
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من جهة اأخرى ينبغي تو�شيح نقطة مهمة قد يغفل عنها بع�س الباحثني، وهي اأن حتليل امل�شمون لي�س منهًجا قائًما بذاته، اإمنا هو 

جمرد اأ�شلوب اأو اأداة ا�شتكمالية )Complimentary( ي�شتخدمها الباحث �شمن اأ�شاليب واأدوات اأخرى يف اإطار منهج متكامل 

هو: املنهج امل�شحي )Survey Method(؛ اإذ ي�شعى الباحث عند ا�شتخدامه اإىل م�شح جمهور القّراء، وامل�شتمعني اأو امل�شاهدين، 

الأ�شكال  اأو  امل�شرحية،  والن�شو�س  املقالت  كمجموعة  امل�شمون(،  حتليل  طريق  )عن  الت�شالية  املادة  اأو  العام  الراأي  م�شح  اأو 

)Correlations( معينة،  ارتباطات  اإىل  الو�شول  ال�شرياميك( بغر�س  اأعمال  املنحوتات،  الر�شوم،  )للوحات،  الفنية  والتكوينات 

اأو وظيفة  ال�شابقة من و�شف طبيعة  التعريفات  اإليه  ما ذهبت  القول -مع  دللية. وعليه ميكن  اأو رموز  �شائدة  قيم  البحث عن  اأو 

الآتية: باخل�شائ�س  يتميز  اأنه  امل�شمون-  حتليل 

ي�شعى حتليل امل�شمون عن طريق ت�شنيف البيانات وتبويبها اإىل و�شف امل�شمون الظاهر وال�شريح للمادة قيد التحليل. ول يقت�شر 

ا. على اجلوانب املو�شوعية، واإمنا ال�شكلية اأي�شً

يعتمد على تكرارات وردت اأو ظهور جمل اأو كلمات اأو م�شطلحات اأو رموز اأو اأ�شكال )املعاين املت�شمنة يف مادة التحليل( بناًء على 

ما يقوم به الباحث من حتديد مو�شوعي لفئات التحليل ووحداته .

يجب اأن يتميز باملو�شوعية ويخ�شع للمتطلبات املنهجية ) كال�شدق والثبات (، حتى ميكن الأخذ باأحكام نتائجه كاأحكام قابلة للتعميم 

.)Generalization(

ينبغي اأن يكون التحليل )منتظًما(، واأن يعتمد اأ�شا�ًشا الأ�شلوب الكمي يف عمليات التحليل، بهدف القيام بالتحليل الكيفي على اأ�ش�س 

مو�شوعية.

يجب اأن تكون نتائج )حتليل امل�شمون( مطابقة يف حالة اإعادة الدرا�شة التحليلية للمادة نف�شها وبا�شتخدام الأداة ذاتها.

ترتبط نتائج حتليل امل�شمون مع ما ورد من نتائج و�شفية وحتليلية ونظرية باإطار عام و�شامل؛ ليتم وفقها تف�شري الظاهرة اأو امل�شكلة، 

اأي اأنه يف هذه احلالة يعد مكماًل لإجراءات منهجية اأخرى ت�شبقه، اأو تلحقه يف اإطار الدرا�شة ال�شاملة.

خطو�ت حتليل �مل�شمون:

�شياغة م�شكلة البحث وفرو�شه اأو ت�شاوؤلته.

حتديد جمتمع البحث والعينة مو�شع الختبار.

ا. اختيار وحدة التحليل وتعريفها، واإعداد الت�شنيفات )Categories( لفئات امل�شمون الذي �شيتم حتليله وتعريفها اإجرائيًّ

.�

.�
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تاأ�شي�س نظام ح�شاب كمي .

.)Reliability( اإجراء درا�شة ا�شتك�شافية لتحقيق الثبات

ترميز امل�شمون بناًء على التعريفات الإجرائية التي متت �شياغتها.

حتليل البيانات التي مت ا�شتخال�شها ومناق�شتها يف �شوء جداول اأو ت�شنيفات.

ا�شتخال�س ال�شتنتاجات وتف�شري املوؤ�شرات الكمية والإح�شائية.

واأخرًيا لبد من الإ�شارة هنا اإىل خ�شائ�س حتليل امل�شمون و�شفاته يف التعريف الذي اأورده بريل�شون، والذي جاء فيه )اأ�شلوب بحث 

و�شفي، كمي، منتظم، مو�شوعي، للم�شمون الظاهر لالت�شال(، فامل�شطلحات  “مو�شوعي” و“منتظم” و“كمي” و“ظاهر”، هي 

التي متيز بني التحليل العلمي والو�شف العادي املبني على ذاتية الباحث، كما يف الآراء التي ترد يف ال�شحف واملجالت والأحاديث 

اأن الفئات امل�شتخدمة  )Objective( تعنى  اأ�شا�س منهجي �شارم. وكلمة مو�شوعي  اإىل  والأحكام اجلاهزة والعابرة، التي ل ت�شتند 

لتحليل امل�شمون يجب اأن تكون بالغة التحديد، بحيث ميكن لأي باحث اآخر اأن يتو�شل اإىل ذات النتيجة وبتكرارات قريبة مع ن�شبتها 

الريا�شية عرب الأداة نف�شها والرتميز ذاته. اأما كلمة منتظم )Systematic( فتعني اخت�شار امل�شمون )املحتوى( مو�شوع التحليل، 

كلمة  اأما  التحّيز.  ولتجنب  غريها  دون  الباحث  ذهن  يف  معينة  نقطة  اإثبات  ل�شتبعاد  الإعداد  �شابقة  من�شقة  ر�شمية  خطة  وفق  ويتم 

كمي )Quantitative( فتعني التعبري عن نتائج التحليل يف �شكل رقمي بطريقة ما، كتوزيع التكرارات، وجداول التخيل، ومعامل 

الرتباط، والن�شب املئوية... وغري ذلك. 
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ورقة العمل الرابعة

علية بفا مي    عال إل ا لعمل  ا ت  يا لو و أ ة  ر ا د إ

ت ا عبيد يم  ر  . أ
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اأولويات العمل الإعلمي:

لقد اأ�شبح الوقت املتاح اأمام الإعالميني الكبار على درجة عالية من الأهمية؛ حتى اأن كثرًيا من املنظمات اليوم تعترب وقت الإدارة معياًرا 

حا�شًما للدخول يف م�شروعات جديدة، بدًل من النظر اإىل مدى العائد من ا�شتثمار هذا الوقت. اإن عمل الإعالمي اأ�شا�شًا جمزاأ؛ ولهذا 

فان وقته ينبغي اأن يكون جمزاأ بني اإجناز عمل اليوم والتفكري يف ن�شاطات واأعمال الغد؛ ولهذا فان الفائدة من وراء اإدارة وقت الإعالمي 

ل ميكن اأن يبخ�س حقها. اإن الوقت مورد فريد يف نوعه؛ اإذ اأن كل �شخ�س ميلك منه نف�س املقدار. كل عمل يحتاج اإىل وقت ل ميكن 

�شراوؤه، واإمنا احلل احلقيقي والوحيد هو ا�شتخدام اأف�شل للوقت املتاح؛ وعلى هذا ينبغي على الإعالميني اأن يتعلموا كيف يديرون 

عملية ا�شتخدام وقتهم. اإن اإحدى العادات اخلم�س امل�شرتكة بني كل الإعالميني الفّعالني هي معرفة كيف مير وقتهم، وكيف ينبغي اأن 

الإعالميني  التجربة واخلطاأ. والكثري من  اإحداها  التعلم بطرق متعددة،  مير. اإن ممار�شة اإدارة الوقت عادة ميكن تعُلّمها. ويحدث 

الطريقة. بهذه  وقتهم  م�شكالت  يحلوا  اأن  تعلموا  الناجحني 

احلاجة اإىل مفاهيم اإدارة الوقت:

اإدارة الوقت. وهناك ع�شرة  العملية الإدارية من مهام التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة، وهذه الأخرية حتتوي على مهمة  تتكون 

مبادئ لإدارة الوقت مت تطويرها نتيجة للمراجعة ال�شاملة للكتابات واملقالت يف جمال اإدارة الوقت. واإذا ما ا�شتعر�شنا كل عملية اإدارة 

الوقت جند اأن هذه املبادئ ل تعترب �شاملة، واإمنا تعترب مبدئية وتخ�شع لختبار وحتتاج اإىل مزيد من ال�شقل.

اأوًل: املبادئ املتعلقة بالتخطيط:

التخطيط هو اختيار من بني البدائل املتاحة. وتخطيط ا�شتخدام وقت الفرد يت�شمن اأن يعرف كيف ي�شتخدمه حالًيا، ثم يقرر كيف يجب 

ا�شتخدامه. اإن معظم النا�س ل يعرفون ما الذي ي�شغل وقتهم. وقد اقرتح بع�س املفكرين طريقتني ملعرفة اأين يذهب وقتهم هما: الحتفاظ 

مبذكرة مواعيد اأو تكليف �شخ�س اآخر اأن يالحظ الوقت ويدون ن�شاطات العمل.

1- مبد�أ حتليل �لوقت:

حتليل الوقت من متطلبات اإدارة الوقت. ومن ال�شروري، كاأ�شا�س لهذا التحليل الحتفاظ بجدول يومي للن�شاطات لت�شجيلها عرب فرتات 

من �5 اإىل 30 دقيقة وملدة اأ�شبوعني متتاليني. اإذا مل يفهم الإعالمي كيف ي�شرف وقته عادة، فلن يتمكن من الختيار من بني الطرق 

البديلة ل�شتخدامه. ينبغي عليه اأوًل اأن يحدد كيف ي�شرف وقته حالًيا، وذلك با�شتخدام الإجراء ال�شائع واملقبول، وهو حتليل ا�شتخدام 

الفرد للوقت بوا�شطة البيانات التي جتمع عرب فرتة من الوقت. هذا هو اأول مبداأ يف التخطيط، وي�شمى مبداأ حتليل الوقت. اإن اأ�شا�س 
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حتليل الوقت يتخذ عادة �شكل جدول يكتب فيه الفرد ن�شاطاته اليومية التى ت�شجل مع اأوقاتها. ينبغي تق�شيم وقت الإعالمي اليومي اإىل 

فرتات، كل فرتة �5 دقيقة حتى ت�شتوعب كل الوقت امل�شتخدم. بعد الت�شجيل الكافى يكون الإعالمي قادًرا على معرفة اجتاه اأو منط 

ن�شاطاته اليومية، الأمر الذى ميكنه من القيام بعملية التحليل. وعند القيام بالتحليل يجد الإعالمي اأن وقًتا كبرًيا قد �شاع منه اأو مل 

يح�شب ح�شابه اأ�شاًل ب�شبب التاأجيل اأو املقاطعات اأو عدم وجود خطة اأو اأي �شبب اآخر. 

2- مبد�أ �لتخطيط �ليومي:

من ال�شروري القيام بالتخطيط اليومي بعد انتهاء عمل اليوم اأو قبل ابتداء العمل يف اليوم التايل، بحيث يتالءم مع الأهداف ق�شرية 

الأجل ومع املهمات؛ وذلك من اأجل ال�شتفادة الفعالة من الوقت ال�شخ�شي.

اإن التخطيط غري املالئم هو ال�شبب الأ�شا�شي لالإدارة ال�شيئة للوقت. فالتخطيط الفعال �شيق�شي على م�شكلة ت�شييع الوقت. والتو�شيات 

ا، واأن تتاألف من قائمة من الأعمال وجدول  لإعداد اخلطط تاأخذ اأ�شكاًل خمتلفة. فمعظم الكتاب يتفقون على اأن اخلطط ينبغي اأن تعد يوميًّ

زمني لإجنازها، ويبدو اأنه عند حتديد اخلطة اليومية يجب ترتيب الأولويات للقيام بالعمل املقرر؛ وعليه  “حدد الأولويات واتبع قراراتك 

التي اتخذتها يف ذلك”.

3- مبد�أ تخ�شي�س �لوقت ح�شب �لأولوية:

املبداأ الثالث من مبادئ التخطيط هو تخ�شي�س الوقت ح�شب الأولوية. ونقوم بذلك بعد اأن نكتب الأعمال املطلوب القيام بها يف اخلطة 

اليومية، وذلك ح�شب اأولوياتها وتخ�شي�س الوقت املتاح لإجنازها.

اإن طريقة حتديد الأولويات قد در�شت ب�شمول بوا�شطة املفكرين الذين اقرتحوا ت�شنيف مهمات العمل بثالث طرق ت�شاعد يف الو�شول 

اإىل حتديد الأولويات. تعتمد طريقتان على ظاهرة اأن الأ�شياء التي نعتربها ملحة لي�شت دائًما مهمة، والأ�شياء املهمة لي�شت دائما ملحة. 

لذلك يجب اأن ت�شنف الأعمال ح�شب اإحلاحها و�شرورتها وذلك با�شتخدام مقيا�س يتدرج من  “ملح جًدا” اإىل  “غري ملح”؛ ومن ثم 

يعاد ت�شنيفها ح�شب اأهميتها على مقيا�س يتدرج من  “مهم جًدا” اإىل  “مهم”. اأما الطريقة الثالثة فقد اأو�شت بتحديد الأعمال التي 

ميكن تفوي�شها للغري وتلك التي ل ميكن تفوي�شها. من الوا�شح اإذن اأن اأكرث الأعمال اأولوية هي تلك التي ل ميكن تفوي�شها وملحة ويف 

نف�س الوقت على درجة عالية من الأهمية.

4- مبد�أ �ملرونة:

يجب اأن تكون املرونة من الأمور الرئي�شة التي توؤخذ يف العتبار عند اختيار اخلطط فيما يتعلق با�شتخدام الوقت ال�شخ�شي، اأي اأنه 

يجب األ يتم الإفراط اأو التقليل من الوقت املطلوب. وعند اإعداد اخلطة اليومية ينبغي اأن يدرك الفرد حدود مقدار الوقت يف يوم العمل 
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الذي ميكن اأن جتدول فيه املهام. فالإعالمي الذي يخطط مللء كل دقيقة من يوم العمل �شيجد اأن عدم املرونة يف اجلدول �شتجعله غري 

قادر على اتباعه. اإن اأي �شخ�س يف موقع اإداري مهم يقوم بجدولة اأكرث من ن�شف يومه يكون مغالًيا. فعلى الأقل ميكن اأن نتوقع اأن 

ن�شف وقت الإعالمي �شيق�شيه يف معاجلة الأزمات والطوارئ و�شغوط العمل اليومي يف منظمة كبرية. ينبغي اأن ندرك اأن ن�شبة تبلغ 

)50%( من يوم العمل ميكن جدولتها يف �شكل اأعمال خمتارة لالإجناز يف خالل ن�شف اليوم، ويف نف�س الوقت املخ�ش�س لها. فعلى 

�شبيل املثال: اإذا كانت هناك مهام جمدولة يف فرتة ركود اأو هدوء من اليوم وتاأخذ وقًتا اأقل من ن�شف اليوم فاإن الذي يحدث هو اأننا 

مندد العمل ونرتاخى حتى منالأ ن�شف اليوم املتاح لنا، هذا هو ما يوؤدي بنا اإىل اكت�شاب عادات �شيئة يف اإدارة الوقت. ينبغي احلفاظ 

على نف�س الن�شباط احلازم بالن�شبة ل�شتخدام الوقت عندما توجد فرتات ركود اأو هدوء يف �شري العمل. هذه الإجراءات الوقائية ينبغي 

على املخطط تنفيذها حتى مينع التجاوز يف متديد العمل والإبطاء فيه مللء الوقت املتاح.

ثانًيا: املبادئ املتعلقة بالتنظيم:

تهتم وظيفة التنظيم بكيفية تنظيم الإعالمي لوقته وبيئته حتى ي�شبح اأكرث فاعلية يف ا�شتخدام وقته. واأول مبداأ للتنظيم هو:

1- مبد�أ �لتفوي�س:

اإن تفوي�س كل الأعمال املمكنة مبا يتنا�شب مع حدود عمل الإعالمي اأمر �شروري لتوفري الوقت املطلوب للقيام باملهام الإدارية.

وتبداأ عملية حتديد اأولويات الأعمال وترتيبها يف اخلطة اليومية باأن يتم اأوًل حتديد اأي من هذه الأعمال ميكن تفوي�شها اإىل الغري. فاإذا 

فو�س الإعالمي غريه يف القيام بتلك الأعمال فاإن ذلك مينحه وقًتا حًرا ي�شتطيع خالله اأن يقوم باأعمال اأخرى ل ميكن لغريه القيام بها. 

ولكي يتم حتديد الأعمال التي ميكن تفوي�شها للغري ينبغي على الإعالمي اأن يتبع مبادئ التفوي�س املعروفة والرا�شخة.

2- مبد�أ تق�شيم �لن�شاط )�لعمل(:

كل الأعمال املت�شابهة بطبيعتها، والتي تتطلب بيئة وموارد مماثلة لإجنازها، ينبغي اأن جتمع مًعا يف اأق�شام من خطة العمل اليومية.

3- مبد�أ �لتحكم يف �ملعوقات:

من ال�شروري جًدا لإدارة الوقت اأن يكون هناك نوع من التحكم يف الن�شاطات وترتيبها بحيث يقل عدد املقاطعات غري ال�شرورية ومددها.

الفوائد من تنفيذ املبداأين الأخريين وا�شحة، اإذ يجب التقليل من املقاطعات، وذلك بتق�شيم الن�شاطات وجتميعها ح�شب الت�شابه املوجود 

بينها، فاإذا مت تق�شيم الن�شاطات -بحيث يلتقي املرءو�شون مع مديرهم يف وقت معني، ويكون الرد على الت�شالت الهاتفية يف وقت 
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ا- عندها تتح�شن  حمدد، ويتم حتديد موعد لالجتماعات يف وقت معني، كما يحدد وقت  “الهدوء” للتفكري اخلا�س بالإعالمي يوميًّ

اأو املعرت�شات(  ا عدد مرات البتداء والتوقف )املعوقات  اأي�شً فاعلية ا�شتخدام الوقت ويزداد التح�شن كلما خفت املقاطعات، و�شيقل 

يف اإجناز الأعمال، فاملحافظة على عدد مرات البتداء والتوقف عند حد اأدنى �شوف يوؤدي اإىل حت�شني فاعلية اإجناز املهام وهو مايوؤدي 

بدوره اإىل توفري الوقت.

4- مبد�أ �لإقالل من �لأعمال �لروتينية:

ينبغي القالل من الأعمال اليومية ذات الطبيعة الروتينية، والتي ت�شكل قيمة ب�شيطة لتحقيق الأهداف العامة. اإن تنظيم العمل والعاملني 

مبا يقلل من كمية العمل الروتيني �شيوؤدي اإىل ا�شتخدام اأكرث فاعلية للوقت. لن ي�شتطيع اأي مدير اأن يخل�س نف�شه من الأعمال الروتينية 

متاًما، لكن ينبغي الإقالل منها. وتعرف الأعمال الروتينية باأنها اإجراءات �شغرية كثرية احلدوث يف املنظمة، وتقدر ن�شبة الوقت الذي 

مي�شيه الإعالميون يف الأعمال الروتينية بني )30%( و)65%( من الوقت املتاح اأمامهم.

ثالًثا: املبادئ املتعلقة بالرقابة:

بعد تخطيط العمل وتنظيمه مبا يتفق واملبادئ ذات العالقة يبقى فقط تنفيذ اخلطة واملتابعة اليومية. 

اإن فكرة الرقابة من خالل اخلطط واجلداول اأ�شا�س الإدارة ال�شليمة. ولكي يحقق الإعالمي الهدف كما خطط له يجب عليه اأن يقارن 

الإنفاق احلقيقي للمورد باخلطة وباجلدول، وي�شمح له التباين باأن ي�شنع قرارات تتعلق باخلطة واجلدول والأداء، وي�شمح له بتعديل 

هذه الأ�شياء الثالثة لتتالءم مع الهدف ومع الظروف التي يواجهها. ويتطلب الأمر ا�شتخدام املبادئ التالية:

1- مبد�أ تنفيذ �خلطة �ليومية ومبد�أ �ملتابعة �ليومية:

وهما مبداآن �شروريان لإدارة الوقت. اإن تنفيذ اخلطة اأمر �شروري لوظيفة الرقابة؛ اإذ ل ميكن اإجناز هذه الوظيفة اإل اإذا كانت هناك 

النتائج املتوقعة به. ومتابعة تعديل اخلطة واجلدول والأداء مبا يتالءم مع الأهداف والظروف املحيطة هي  اأو معيار تتم مقارنة  خطة 

الرقابة بذاتها.

2- مبد�أ �إعادة �لتحليل:

يجب اإعادة حتليل الوقت مرة كل �شتة اأ�شهر على الأقل. فقد وجد اأن �شعوبات تنفيذ اخلطة اليومية جتعل معظم الإعالميني يعودون 

ملمار�شاتهم القدمية. ولتفادي هذا ينبغي تكرار حتليل ا�شتخدام الوقت من وقت لآخر.
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مفهوم التخطيط الإذاعي:

هو التخطيط الأمثل للموارد والطاقات املتاحة لالإذاعة من اأجل حتقيق اأهداف حمددة يف اإطار زمني معني، ويت�شمن ذلك مايلى: 

• اختيار نوعية الربامج التي يف�شلها امل�شتمع. ويجب اأن تكون هادفة، اأي اأن تعالج ق�شية اأو ظاهرة جمتمعية. وكلما كانت الفكرة 
مبتكرة �شمنت قدًرا من التميز .

عنوان  باختيار  الهتمام  ويجب  جديًدا.  تقدمه  الذي  التناول  اأ�شلوب  يكون  واأن  ال�شتهالل،  على  الفكرة  يف  الرتكيز  يجب   •
ويتم  املتلقي،  يجذب  ب�شكل  للربنامج  اإعالن  عن  عبارة  والربومو  جذاب،  )برومو(  وكذلك  املتلقي،  يجذب  حتى  وملفت  مميز 

الربنامج . بدء  قبل  عر�شه 

• اخللفية املو�شيقية، وهي �شديدة الأهمية؛ لأنها روح الربنامج وترتبط به يف ذهن امل�شتمع كلما ي�شمعها يدرك اأن هذا برنامج كذا؛ 
لذلك لبد من اختيارها بعناية، ولبد اأن تكون منا�شبة مل�شمون الربنامج، مع مراعاة األ ت�شكل ت�شوي�ًشا على امل�شتمع للحوار فالبد اأن 

يكون �شوتها خفي�شا؛ ولذلك ت�شمى خلفية مو�شيقية .

• الإعداد امل�شبق مل�شمون الربنامج الإذاعي، ويف�شل اأن يكون مقدم الربنامج هو املعد كلما اأمكن حتى يكون مدرًكا ملا يقدمه بدرجة اأكرب. 
اإنهاء  اأن يكون للربامج مقدمة يرحب فيهااملذيع باملتلقي، ويو�شح ما �شوف يت�شمنه احلوار، وعند  لكل �شيء بداية ونهاية، ولبد   •
الربنامج لبد من كلمات ال�شكر والثناء على امل�شتمعني لال�شتماع للربنامج ومتابعته، مع نبذه خمت�شرة ملا �شوف يقدمه باحللقة القادمة 

من الربنامج. اأي اأن يتم التعامل مع امل�شتمعني على غرار التعامل مع ال�شيوف، ت�شتقبلهم وتودعهم حتى ي�شعروا بالنتماء للربنامج.

• الفوا�شل: وهي عبارة عن اأغنية اأو اإعالن اأثناء اإذاعة الربنامج، ومن املهم اأن يت�شمن الربنامج فا�شاًل كل حني؛ حتى ل ميل امل�شتمع 
من ت�شل�شل احلوار.

• حتديد موعد لإذاعة الربنامج واللتزام به حتى ي�شتطيع امل�شتمع متابعته با�شتمرار.
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• بداأ تدوين اأخالقيات العمل الإعالمي ومواثيق ال�شرف وقواعد ال�شلوك املهنية للمرة الأوىل يف بداية الع�شرينات من هذا القرن، وذلك 
يف الدول ذات النظم املتطورة يف الت�شال اجلماهريي. 

• اأكدت اأول املواثيق ال�شحفية على اأ�شا�شيات املهنة، وتتمثل يف م�شداقية اخلرب والثقة والتعامل مع احلدث بحيادية ومو�شوعية.

• تعالج القيم املهنية اأ�شئلة من قبيل: ما املحددات الكربى لأفكارنا و�شلوكنا؟ ما نوع القيم اأو امل�شئولية اأو الأخالق الواجب اللتزام بها 
يف ممار�شة الإعالم؟ ومن الذي يحددها؟ اأين تبداأ واأين تقف حرية التعبري؟ كيف ن�شمن التعددية والختالف والعدالة؟ 

• تطرح الأخالق اإ�شكاليتني يف مهنة الإعالم، هما:

- اإ�شكالية حتديد مفهوم الخالق ذاتها: ما مرجعيتها؟ هل هي دينية اأم عرفية اأم و�شعية؟ ما مبادئها، وهل هي ملزمة اأم ل ...؟

- اإ�شكالية ترجمة هذه الخالق اإىل قوانني واإجراءات وتنظيمات، حتدد م�شئولية كل طرف بدقة، ماله وما عليه، مايجب اأن يقوم به 

اأو ميتنع عنه؟ و�شرورة التفريق بني ما هو اأخالقي حم�س -اأي يرجع اإىل ال�شمري الفردي )لل�شحفي اأو غريه(- وما هو اأخالقي 

قانوين يخ�شع اإىل املحا�شبة والعقاب.

اأخلقيات املهنة:

تت�شمن اأخالقيات املهنة جمموعة من القيم العامة، هي:

�ل�شـدق: وهو الدافع لأدبيات التعامل مع املادة الإعالمية. فاحلقيقة هي املحور املحرك لالإعالمي، �شواء كان يعمل يف �شحيفة اأو اإذاعة 

اأو تليفزيون؛ ذلك لأن الو�شائل الإعالمية ت�شعى اإىل الو�شول اإىل احلقائق يف املقام الأول.

�حرت�م �لكر�مة �لإن�شانية: فيجب عر�س الأخبار وال�شور مبا ل مي�س الكرامة الن�شانية، جماعية كانت )فئة اأو ثقافة اأو دين( اأو 

فردية )مثل عر�س �شورة �شخ�شية دونه اإذن �شاحبها(. ويحتم هذا ا�شتعمال و�شائل قانونية �شليمة للح�شول على املعلومات، بحيث ل 

يجوز ا�شتعمال اأ�شاليب اخلداع اأو التوريط اأو البتزاز اأو التالعب بالأ�شخا�س )مثل الت�شجيل اأو الت�شوير غري القانوين(.

�لنز�هة: وتعني تقدمي اخلرب وال�شور بنوع من احلياد وجتنب اخللط، مثل: اخللط بني اخلرب والتعليق اأو الإ�شهار، واخللط بني ال�شالح 

العام وال�شالح اخلا�س )العتبارات الذاتية(. كما تعني النزاهة التجرد من الهوى، وال�شتقاللية يف العمل، وعدم اخل�شوع لأي تاأثري 

اأو رقابة، داخلية كانت اأم خارجية، وكذا التحرر من ال�شغوط ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية بجميع اأ�شكالها. 
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منه  التحقق  دون  اأي خرب  نقل  يجوز  ل  اأنه  ين�شر، مبعنى  فيما  ال�شحة  م�شئولية  يتحمل  اأن  الإعالمي  على  يجب  اأنه  اأي  �مل�شئولية: 

والتحري ب�شاأنه والتزام الدقة يف معاجلته.

�لعد�لة: اإن املواطنني مت�شاوون يف احلقوق والواجبات، كما اأنهم مت�شاوون اأمام و�شائل الإعالم، ومن هنا تاأتي �شرورة احلر�س 

على اأن لتكون هذه الو�شائل تعبرًيا عن فئة اأو ثقافة اأو جهة دون اأخرى. وتقت�شي العدالة توخي احلكمة يف عر�س الأخبار وال�شور، 

والبتعاد ما اأمكن عن اأ�شاليب املبالغة والتهويل والإثارة الرخي�شة. 

ميثاق ال�شرف الإعلمي ملركز الإعلميات العربيات:

و�شع مركز املراأة العربية لالإعالم ميثاق ال�شرف الإعالمي لل�شحفيني فى موؤمتره الذي ُعقد يف الأردن يف حزيران/يونية �007م. 

عد القانون لحرتام الختالفات بني النا�س، وُكتب جلميع ال�شحفيني الذين يعملون يف العامل العربي.
ُ
واأ

وتن�س املبادىء التي �شمها ميثاق �شرف الإعالمية العربية على ما يلي: 

• احرتام الكرامة الن�شانية .

اللتزام بالبحث عن احلقيقة، ونقلها بكل دقة وم�شداقية و�شفافية ونزاهة ومو�شوعية وعدم حتيز، واحلفاظ على �شرية م�شادر   •
املعلومات.

• احرتام حق الرد والت�شحيح.

• احرتام حرمة احلياة اخلا�شة.

• الف�شل بني العمل الإعالمي وامل�شالح اخلا�شة، والبتعاد عن البتزاز.

• الت�شامن مع الإعالميات والإعالميني عند انتهاك حقوقهم.

• البتعاد عن التحري�س على العنف املبني على اأ�شا�س متييزي، والبعد عن الكالم الذي ينم عن الكراهية.

• اإعطاء �شوت ملن ل �شوت لهم، مثل الأطفال والفئات املهم�شة.

• عدم الدفع اإىل م�شادر املعلومات.
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• عدم اخللط بني العمل الإعالمي والعمل الإعالين.

• البتعاد عن كافة اأ�شكال الإثارة والبتذال.

• عدم اخللط بني فنون العمل الإعالمي )الأجنا�س الإعالمية(.

• احرتام التعددية، وتقبل الراأي والراأي الآخر، وعدم التمييز على اأ�شا�س الدين اأو العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو الثقافة.

• اإدماج مقاربة النوع الجتماعي يف العمل الإعالمي، والبتعاد عن الأحكام امل�شبقة وال�شور النمطية.

• تدعيم ا�شتقالل الإعالم ك�شلطة رابعة.

كما اأو�شت امل�شاركات يف هذا املوؤمتر بعدة تو�شيات ت�شمنت مايلى: 

والتعبري. الراأي  بحرية  يتعلق  فيما  الدولية  املعايري  مع  تتوافق  كي  العربية  القوانني  − تعديل 

والإعالم. ال�شحافة  ق�شايا  يف  للحرية  ال�شالبة  العقوبات  − اإلغاء 

املعلومات. على  احل�شول  يف  والإعالميات  الإعالميني  حق  − �شمان 

املهنية. كفاءتهم  لرفع  لهم  تدريبية  ودورات  والإعالمييات  لالإعالميني  عمل  ور�س  − عقد 

. �شغط  كجماعات  الإعالميني  واحتادات  ال�شحفيني  وجمعيات  النقابات  دور  − تفعيل 

الإعالم. ح�شانة  − حفظ 

والراأي. التعبري  حرية  مبادىء  خرق  �شاأنه  من  ما  كل  ومراقبة  − ر�شد 

الإن�شان. حلقوق  الدولية  باملواثيق  القانوين  الوعي  ثقافة  − ن�شر 

مناطق  يف  لل�شحفيني  تعريف  هوية  وتوفري  النزاعات،  اأوقات  خالل  الإعالميني  حلماية  دولية  اتفاقية  �شياغة  على  العمل   −
النزاعات امل�شلحة حتت اإ�شراف الهيئات الدولية وال�شليب الأحمر.

يف  الإعالمي  والعمل  املهنية  ال�شرف  ومواثيق  ال�شحافة  وحرية  التعبري  حلرية  الناظمة  بالقوانني  املتعلقة  الت�شريعات  − تدري�س 
الأكادمييات الإعالمية العربية.
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− الت�شامن مع الإعالميات والإعالميني الذين يتعر�شون لأي نوع من ال�شغوط، وت�شجيل الوقائع ذات ال�شلة ور�شدها خا�شة 
يف فل�شطني والعراق ولبنان ودارفور ون�شرها على املواقع الإعالمية املختلفة.

اإىل  وتقدميها  العربي  العامل  يف  واأخالقياتها  ال�شحافة  حالة  عن  �شنوية  تقارير  باإعداد  العربيات  الإعالميات  مر�شد  يقوم  − اأن 
اجلهات املعنية.

يف  الإعالم  حلرية  جائزة  وتخ�شي�س  والتعبري،  الراأي  بحرية  املخت�شة  العربية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  بني  للت�شبيك  اآلية  − و�شع 
العامل العربي.

الإعالمية، وتفعيل  املهنة  باأخالقيات  يتعلق  فيما  الجتماعي  النوع  اإطار مقاربة  لالإعالميات يف  تدريبية  − العمل على عقد دورات 
مواثيق ال�شرف الإعالمية مع تعزيز الثقافة القانونية.

العربية. املنطقة  يف  لل�شحفيني  الالزمة  احلماية  تقدمي  يف  بدوره  العرب  ال�شحفيني  احتاد  ا�شطالع  − �شرورة 

الدويل. امل�شتوى  على  بذلك  بالقيام  وال�شحافة  الإعالم  حريات  جمال  يف  العاملة  الدولية  الهيئات  − مطالبة 
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ورقة العمل ال�شاد�شة

مي عال إل ا لعمل  ا يف  ء  ا د أل ا ة  ر ا د إ يف  ة  د جلو ا صر  عنا

ت ا عبيد يم  ر  . أ
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اجلودة.. املفهوم والتطور:

اإن امل�شطلحات التي كان ي�شتخدمها املديرون يف ال�شابق عند البدء يف حتديث الكيفية التي يديرون بها موؤ�ش�شاتهم، مثل م�شطلحات 

بناء الفريق، والتميز، وتفوي�س ال�شلطة اأ�شبحت غري م�شتخدمة حالًيا بذات النت�شار ال�شابق، وقد حلت بدًل عنها م�شطلحات جديدة، 

القيادية؛ حيث  املديرين وال�شخ�شيات  لأكرث  رنانة وذات جذب خا�س  اأ�شبحت  واإدارة اجلودة، وهي كلمات  ال�شاملة،  مثل: اجلودة 

اأ�شحت اإدارة اجلودة ال�شاملة املعيار الذي ُتقا�س به منتجات املوؤ�ش�شات.

ًنا بني مفهوم اإدارة اجلودة ومفهوم اإدارة  ومفهوم اجلودة -كما تذهب الدرا�شات- مفهوم �شائك، وبه كثري من التعقيد، كما اأن هناك فرًقا بيرِّ

اجلودة ال�شاملة، على ما فيهما من ت�شابه، فبينما ين�شرف الأول )اإدارة اجلودة( اإىل جودة املنتج، ين�شرف الثاين )اإدارة اجلودة ال�شاملة( 

اإىل فل�شفة اإدارية معا�شرة ت�شتهدف اأن ي�شري هم جودة الأداء يف كافة القطاعات والإدارات واأق�شام العمل باملوؤ�ش�شة ب�شكل �شامل، واأن 

تكون اجلودة م�شئولية ت�شامنية بني كافة امل�شتويات والتخ�ش�شات، ويكون التح�شني امل�شتمر هو عماد هذه الفل�شفة الإدارية.

 ومن بني التعريفات املتعددة للجودة تعريف يرى اأنها جمموعة من املزايا واخل�شائ�س اخلا�شة باملنتج اأو اخلدمة، ت�شهم يف اإ�شباع 

رغبات امل�شتهلكني، وتت�شمن: ال�شعر، والأمان، والتوفري، واملوثوقية، وقابلية ال�شتعمال. وهناك تعريف ل�شبط اجلودة ابتكرته اجلمعية 

الأمريكية، ين�س على اأنها جمموعة من مزايا وخ�شائ�س املنتج اأو اخلدمة القادرة على تلبية حاجات امل�شتهلكني.

وعن مفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة، هناك جمموعة من التعريفات التي ينتمي كل واحد منها ملدر�شة خمتلفة، ونختار منها ذلك التعريف 

الذي يقول اإنها “التزام �شامل باأداء العمل ب�شكل �شحيح”. كما اأن اإدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر اأخرى تعني خلق عادة التح�شني 

على م�شتوى النظام الإنتاجي؛ اإذ اإن جوهر فكرة اجلودة ال�شاملة هي تاأ�شي�س فكرة التح�شني امل�شتمر، والعمل على جعل هذا )التح�شني( 

ا و�شلًبا. اأمًرا داخليًّ

التح�شني امل�شتمر:

ل تعني اجلودة ال�شاملة اأن املوؤ�ش�شة يجب اأن ت�شعى لتحقيق الكمال، بل تعني اأنه ينبغي حتقيق اأعلى جودة ممكنة يف �شوء الإمكانيات 

والظروف التي تواجه املوؤ�ش�شة.

وفيما يت�شل باأهمية الإدارة ال�شاملة للجودة، تو�شح الدرا�شات جمموعة من املحاور التي تك�شف عن اأهمية املو�شوع، مثل: حتقيق 

اإر�شاء العميل، حت�شني الأرباح، زيادة الفاعلية التنظيمية، حتقيق القدرة على املناف�شة، ال�شعي للح�شول على �شهادات اجلودة، وف�شل 

املداخل اجلزئية يف حل م�شكالت املوؤ�ش�شات.
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وملفاهيم اجلودة جذور تاريخية �شاربة يف القدم؛ اإذ اأو�شحت مدونة )حمورابي( -حوايل �شنة �700 قبل امليالد- اهتمام هذا امللك 

باجلودة، وعمله على تاأكيدها يف جمتمعه. ويف الفكر الإ�شالمي الكثري من العناية باجلودة والإتقان، والرتاث الإ�شالمي يحفل بالكثري 

مما يح�س على اجلودة، مثل قوله تعاىل: 

َا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن( ]التوبة:�05[...  َفُيَنّبمُِئُكم بمِ َهاَدةمِ  مِ الَْغْيبمِ َوالشَّ وَن إمِىَل َعالمِ دُّ ُنوَن َوَسرُتَ ْؤممِ ى الّلُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوامْلُ )َوُقلمِ اْعَمُلواْ َفَسرَيَ

نمِنَي(... ْسمِ اْلُ ُيمِبُّ  الّلَ  إمِنَّ  ُنَواْ  تعاىل: )َوَأْحسمِ وقوله 

وبالتايل فاإن اإجادة العمل )اجلودة( هي يف الأ�شل تلبية لأوامر ال�شريعة الإ�شالمية.

وقد مر مفهوم اجلودة ب�شكل عام باأربع مراحل مركزية:

• �أولها: مرحلة الفح�س: وقد كانت حتليالت اجلودة تركز فقط على فح�س املنتج.
• �لثانية: �شبط اجلودة.

• �لثالثة: مرحلة تاأكيد اجلودة.
�لر�بعة: اإدارة اجلودة ال�شاملة. • �ملرحلة 

التخطيط ال�شرتاتيجي:

ينظر للتخطيط ال�شرتاتيجي من قبل الكثري من املديرين الناجحني على اأنه عبارة عن منهج حياة، وروؤية قيادية �شاملة تتيح معرفة 

للجميع.  املتاحة  والإمكانيات  للموارد  الأمثل  ال�شتخدام  للمجتمعات  ال�شرتاتيجي  التخطيط  ويتيح  املوؤ�ش�شة.  لكل  الأكرب  املنظور 

وح�شب اأحد خرباء التخطيط فاإن ق�شاء دقيقة يف التخطيط يوفر من ثالث اإىل اأربع دقائق عند بدء التنفيذ. ومن الأمثلة الدالة على 

اأهمية التخطيط ال�شرتاتيجي للموؤ�ش�شات واملجتمعات، ودوره يف التنمية منوذج  “دولة ماليزيا” التي حتّولت يف ظرف ع�شرين 

عاًما من دولة نامية واقت�شاد متخلف اإىل )منر( اآ�شيوي يف ال�شناعة. وتوؤكد الدرا�شات اأن التخطيط ي�شاعد على حتديد الجتاه، 

ويحدد املالمح احلقيقية للموؤ�ش�شات، وبالذات املوؤ�ش�شات الإعالمية؛ لكرثة القرارات الدقيقة التي يجب اأن تتخذ باأ�شرع وقت. كما 

اأن و�شوح الروؤية امل�شتقبلية، والتنبوؤ بالتغيري، ي�شاعد يف التجهز لهذا التغيري، كما اأنه يفر�س منهج التفكري العقالين لدى املن�شاأة 

وموظفيها. وقيادييها 
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مراحل التخطيط ال�شرتاتيجي وخطواته:

ي�شمل التخطيط ال�شرتاتيجي مرحلتني ر ئي�شتني، هما: و�شع اخلطة ال�شرتاتيجية، ثم تنفيذ هذه اخلطة. وتعتمد املرحلة الأوىل على 

عدة خطوات يف تنفيذها، هي:

التخطيط للتخطيط.

ا�شتعرا�س القيم واملبادئ.

الروؤية، وهي مبثابة حلم مبوؤ�ش�شة اأف�شل.

�شياغة الر�شالة.

و�شع الأهداف ال�شرتاتيجية.

حتليل البيئة اخلارجية، ويق�شد بها حتليل العوامل اخلارجة عن �شيطرة املوؤ�ش�شة لتحديد كيفية التعامل معها.

حتليل البيئة الداخلية للموؤ�ش�شة.

حتليل الفجوات ال�شرتاتيجية.

حتديد البدائل ال�شرتاتيجية.

و�شع اخلطة ال�شرتاتيجية و�شياغتها.

وتدخل اجلودة والتميز يف نطاق عملية اإدارة الأداء الإعالمي لتحقيق اأرفع معدلت اجلودة من خالل مايلى:

• التعريف بوظائف العمل وو�شفها للموظفني بالإ�شافة اإىل مهمة املنظمة.
• تعريف ال�شرتاتيجيات الأولية املالئمة لوظائف املوظفني والتي تدعم اأهداف املنظمة.

• تطوير معايري منا�شبة وواقعية لالأداء .
• تقدمي تغذية راجعة ُم�شاعدة حول الأداء وا�شتالمها.

• كتابة تقييم اأداء بّناء.
• التخطيط للدرا�شة وتطوير الفر�س للدعم وحت�شني اأو بناء عملية الأداء احلالية.

.�

.�

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.�0
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تعريفـات:

بالتايل: القيام  خاللها  من  يتم  واملوظف،  الأداء  مدير  من  كاًل  تت�شمن  م�شتمرة  ات�شال  عملية  هي   ... الأداء  • اإدارة 
- وظائف العمل املهمة ومقاربتها اإىل املهمة واأهداف املنظمة.

- تطوير معايري اأداء منا�شبة وواقعية.

- تقدمي التغذية الراجعة حول الكفاءة وتلقيها.

- كتابة تقييم اأداء بّناء واإر�شاله.

- التخطيط وتطوير فر�س لدعم اأداء املوظف وحت�شينه.

كفاءته. اإدارة  تتم  الذي  ال�شخ�س  هو   ... • املوظف 
جيد. ب�شكل  ما  عمل  تاأدية  كيفية  ت�شف  مكتوبة  تعليمات  وهي   ... الأداء  • معايري 

وتطويرها. وتلخي�شها  املوظف  عمل  كفاءة  تقييم  عملية  وهي   ... الأداء  • تقييم 

نظرة �شاملة حول اإدارة الأداء:

الأوامر  اإ�شدار  يف  املنظمات  يف  ت�شدد  درجة  يف  تغيرًيا  الب�شرية  امل�شادر  اإدارة  يف  جديد  كنموذج  الأداء  اإدارة  تطور  يعك�س 

اإىل  واملوؤ�ش�شة  املوظفني  اأداء  ربط  باأهمية  اعرتاف  التغيري  هذا  رافق  وقد  القيادة.  من  مي�شر  منوذج  اإىل  للو�شول  واملراقبة 

ومدير  للموظف  فر�شة  الأداء  اإدارة  عملية  وتوفر  ككل.  للمنظمة  املو�شعة  واملهمات  املدى  طويلة  الأهداف  اأو  ال�شرتاتيجيات 

الأهداف  يف  التطوير  خطط  ت�شهم  اأن  يجب  كما  الأهداف.  هذه  لتحقيق  م�شرتكة  خطة  واإن�شاء  التطوير،  اأهداف  ملناق�شة  الأداء 

للموظف.  املتخ�ش�س  والنمو  التنظيمية 

اأوًل: التو�شيف الوظيفي واخلطة ال�شرتاتيجية:

املنظمة  العمل وحتليلها وتوثيقها. وتتاألف اخلطة ال�شرتاتيجية من ر�شالة  املهمة حول  الوظيفي جمع احلقائق  التو�شيف  ي�شتهدف 

وال�شرتاتيجيات  الأهداف  هذه  حتقيق  مهمة  وترتبط  هدف.  كل  لتحقيق  �شرورية  ا�شرتاتيجية  اأولويات  اإىل  بالإ�شافة  واأهدافها، 

الوظيفي. التو�شيف  التي يت�شمنها  باملهام  الأولية 
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�لتو�شيف �لوظيفي:

قبل الإعالن عن وظيفة يتم اإعداد و�شف وظيفي لها. وبعد تعيني املوظف ي�شبح الو�شف الوظيفي اأ�شا�ًشا لتقييم اأدائه. وت�شمى عملية 

التو�شيف  “بتحليل العمل”، وتقدم الأ�ش�س الالزمة لالإجراءات واملقايي�س املتعلقة بالأداء. ويحدد الو�شف الوظيفي ما يلي:

• الوظائف اأو املهمات املحددة للعمل.

• الوظائف واملهمات التي ُتعد مهمة.

• الوقت الالزم لأداء كل وظيفة.

• املهارات واملعلومات والقدرات املطلوبة لأداء العمل بنجاح.

• املتطلبات اجل�شدية والعقلية للوظيفة.

• ال�شروط اخلا�شة بالتوظيف.

• م�شتوى الإر�شاد املُتلقى واملمار�س.

يجب على مدير الأداء اأن يناق�س الو�شف الوظيفي مع املوظف خالل الأيام الأوىل من عمله، وعليه، عند و�شف الوظيفة، اأن ياأخذ 

بعني العتبار الأهداف ال�شنوية وال�شرتاتيجيات الأولية التي تكون �شمن م�شئولية املوظف، وو�شع املعايري لكفاءة العمل، واإعطاء 

املعلومات الراجعة حول الأداء والإعالم بالكفاءة ال�شنوية، والتخطيط لتعليم املوظف والتدريب والتطوير.

ثانًيا: معايري الأداء:

معايري الأداء هي بيانات مكتوبة ت�شف كيف ميكن تاأدية العمل ب�شكل جيد. وتتطور معايري الكفاءة مع تطور املوظفني متى كان ذلك 

الو�شف  م  ُيقدرِّ بينما  للتقييم.  الأداء مبوؤ�شرات  الأول من عملهم. وتزودنا معايري  ال�شهر  للموظفني اجلدد خالل  ممكًنا. ويتم �شرحها 

الوظيفي املهام التي يجب عملها .
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جتيب معايري �لكفاءة على �ل�شوؤ�ل �لتايل:

كيف �شيعلم كل من املوظف ومدير الكفاءة متى يكون اأداء 

املوظف مالئًما اأو يفوق التوقعات؟

كيف ُتطور معايري �أد�ء مكتوبة؟ 

عندما تكون معايري الأداء موجودة ف�شيكون من ال�شهل على مدير الأداء واملوظفني معرفة التوقعات من اأداء كل وظيفة اأو مهمة. وهذه 

املعرفة العامة توفر الأ�شا�س الذي ت�شري عليه التغذية الراجعة. 

�لتطوير �مل�شرتك ملعايري �لأد�ء:

بال�شتعانة  املعايري  الأداء  مدير  فيه  يكتب  الذي  املبا�شر  املنهج  هو  املناهج  هذه  اأحد  الأداء،  معايري  لتطوير  املناهج  من  عدد  يوجد 

املتعلقة  الأداء  معايري  تطوير  يف  املوظفون  ي�شارك  حيث  امل�شرتك  املنهج  هو  الآخر  واملنهج  املوظفني.  و�شئون  الإدارة  با�شت�شارة 

املوظف  من  فكل  مهمة؛  فوائد  امل�شرتك  للمنهج  اأن  اإل  املوظف،  اإ�شراك  دون  املعايري  تطور  اأن  امل�شروع  من  اأنه  ورغم  بوظائفهم. 

مة للعملية، وتكون النتيجة اأف�شل ويدعمها كل �شخ�س ي�شارك يف هذه العملية. واملدير يقدم معلومات قيرِّ

�أن  �ملحتمل  من  فاإنه  وظائفهم،  بالتايل  يطورون  �لذين  �ملوظفني،  مع  بال�شرت�ك  �ملعايري  تطوير  يتم  عندما 

ت�شبح �ملعايري:

الوظيفة. ملتطلبات  • منا�شبة 
و�شروطه. العمل  م�شمون  واقع  • تعك�س 

الأداء.  ومدير  املوظف  • يفهمها 
الأداء ومدير  املوظف  • يقبلها 

اأف�شل. اأداء  اإىل  يوؤدي  الأف�شل  الفهم  فاإن  • وبالتاىل 



95

ومع ذلك، فاإن مدير الكفاءة هو من يتخذ القرار النهائي حول مالءمة املعايري بالن�شبة لالإدارة، وعالقات املوظفني يف دائرته. ورغم 

تف�شيل التفاق امل�شرتك مع املوظف حول املعايري، فاإن هذا لي�س ممكًنا دائًما.

ويف العملية امل�شرتكة لتطوير املعايري ملهمة اأو وظيفة عادة ما تتم اإ�شافة جميع املوظفني الذين �شيتم تقييم عملهم وفًقا لهذه املعايري. 

�إىل مدير �لأد�ء:

ا�شتخدامها. �شيتم  وكيف  اأهميتها،  ومدى  الأداء،  معايري  ما  بال�شبط  للجميع  ح  • و�شرِّ
وتعليقاتهم. لت�شاوؤلتهم  وانتبه  العملية،  يفهمون  املوظفني  اأن  • تاأكد 

واآرائهم  تو�شياتهم  اأخذ  �شيتم  واأنه  بوظائفهم،  املتعلقة  املعايري  لتطوير  معهم  امل�شرتك  العمل  يف  ترغب  باأنك  • اأخربهم 
بعني العتبار.

�شتتبعها. التي  العملية  لهم  • �شف 
املعايري. مالءمة  حول  نهائي  لقرار  التو�شل  هي  م�شئوليتك  اأن  لهم  ح  • و�شرِّ

التالية: الوثائق  لديهم  املعايري  كتابة  عملية  يف  امل�شاركني  جميع  اأن  تاأكد  املعايري،  كتابة  • يف 
- ن�شخة حُمّدثة لو�شف عملهم.

- ن�شخة من مهمة الدائرة واأهدافها اإن توافرت.

ال�شروري  من  فلي�س  هذا  ومع  كامل،  ب�شكل  اأ�شا�شية  وظيفة  على  تطبق  التي  املعايري  تعريف  املنا�شب  من  جتد  • قد 
كتابة معايري الأداء لكل مهمة يف الوظيفة ؛ ولذلك رّكز على تلك املعايري التي ُتعد مهمة للوظيفة.

ملن  النظر  دون  ومالئمة  معقولة  املعايري  تكون  اأن  يجب  لذا  معني؛  ل�شخ�س  ولي�س  للوظيفة  ُتكتب  املعايري  اأن  • تذكر 
يوؤدي هذا العمل.

اأن  ا  اأي�شً الوظيفة. وميكنك  اأو  للمهمة  الكفاءة  من  مقبول  اأدنى حد  قد حتقق  التي  والنتائج  الت�شرفات  ف  و�شِ • ناق�س 
ت�شف الت�شرفات والنتائج التي حتقق الكفاءة التي تفوق التوقعات و/ اأو قد تكون اأدنى منها.

العمل.  اأداء  يتطلبها  التي  املحددة  والأعمال  الت�شرفات  وت�شف  وا�شحة،  بلغة  مكتوبة  املعايري  تكون  اأن  • يجب 
لالأداء. املحللة  اأو  املُقا�شة  اخل�شائ�س  و�شف  يف  حمددة  م�شطلحات  • ا�شتخدم 

• قم بو�شف توقعات الأداء من حيث حتديد الوقت )الوقت النهائي، التاريخ(، التكلفة )قيود امليزانية، املحددات(، النوعية 
)مقايي�س مادية وغري مادية لالإر�شاء(، الكمية، اإر�شاء الزبون، ..اإلخ.
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الهام�س املقبول للخطاأ.  • حدد 
من املعايري: • التاأكد 

بعد كتابتك ملعايري الأداء، تفح�شها من خالل الأ�شئلة التالية: 

- هل املعايري واقعية؟

اأمام ما يتطلبه تنفيذ العمل. وتقدم معايري الأداء احلد الأدنى  يجب اأن تكون املعايري واقعية، وممكنة التحقيق، وثابتة 

املقبول لأداء جلميع املوظفني يف كل الوظائف. 

- هل املعايري حمددة؟ 

يجب اأن تر�شد املعايري املوظف اإىل طبيعة عمله والنتائج املتوقعة منه .

- هل املعايري مبنية على معلومات ميكن قيا�شها ووفق معطيات ثابتة؟

الكفاءة ميكن اأن تقا�س وفًقا للوقت املحدد والتكلفة والكمية والنوعية.

- هل تتما�شى املعايري مع الأهداف التنظيمية؟

تربط املعايري اأداء الأفراد )فريق العمل( باأهداف املنظمة، ويجب اأن تتما�شى مع هذه الأهداف. 

- هل املعايري وا�شحة ومفهومة؟ 

يتم تقييم املوظفني على اأ�شا�س املعايري التي تخ�شهم؛ ولذلك يجب اأن تكون لغة املعايري وا�شحة.

- هل املعايري حركية؟

من حيث كونها قابلة للتطوير.

مراحل اإدارة اجلودة ال�شاملة:

يت�شمن بدء عملية اإدارة اجلودة ال�شاملة ب�شفة عامة اأربع مراحل:

تت�شمن املرحلة الأوىل فكرة عامة عن اجلودة، حيث تقوم الإدارة العليا بتعريف مفهوم املوؤ�ش�شة عن اجلودة .

وتت�شمن املرحلة الثانية التخطيط ال�شرتاتيجي للجودة الذي يتطلب حتديد املجالت املختلفة للعمليات التي حتتاج للتح�شني )مثل القيادة، 

املعلومات والتحليل، التخطيط ال�شرتاتيجي، تنمية املوظفني، العمليات التجارية اأو ال�شناعية، نتائج امل�شروعات واإر�شاء الزبائن(. ويتم 

ربط هذه املجالت بالأهداف الثالثة الرئي�شية للموؤ�ش�شة، وهي اإر�شاء الزبائن واإر�شاء اأ�شحاب املوؤ�ش�شة، واإر�شاء املوظفني. 
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اأما املرحلتان الثالثة والرابعة من بدء اإدارة اجلودة ال�شاملة فتت�شمنان التعليم والتدريب لكل �شخ�س يف املوؤ�ش�شة، بداية من الإدارة 

العليا وحتى جميع املوظفني، والتح�شني امل�شتمر فيما يتعلق بتح�شني الأعمال التجارية وحت�شني العمل اليومي.

عملية حت�شني �جلودة

ذ  ط     Do  D  نفرِّ Plan  P  خطرِّ

ع      Act  A  افعل  Check  C  راجرِّ

دور القيادة يف حتقيق اجلودة:

الإدارة  اإدراك  على  ا  واأي�شً الإدارة،  من  كامل  التزام  على  كبرية  بدرجة  يعتمد  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  عملية  جناح  اأن  املوؤكد  من 

الإدارة  عاتق  على  وتنفيذها  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  لتح�شري  املطلقة  امل�شئولية  وتقع  القيادة.  من  املنا�شب  النمط  توفري  ل�شرورة 

اجلودة  تنفيذ  عملية  قيادة  ُتناط  اأن  ويجب  دقيقة.  ملقايي�س  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  قادة  اختيار  عملية  تخ�شع  اأن  يجب  لذا  وحدها؛ 

الذي �شيقود اجلودة يجب  ال�شخ�س  اأن  اأى  الأن�شطة واملهام.  اأن اجلودة ت�شمل كافة  ال�شاملة، ويفهم  ب�شخ�س واٍع متاًما باجلودة 

اأن تتوافر لديه ال�شخ�شية والن�شاط والروؤية الوا�شحة لعملية حت�شني اجلودة، فبدون اإعطاء مثال من خالل املثابرة والت�شميم على 

التزام املعايري، لن ي�شتطيع قائد اجلودة اأن يخلق يف املوظفني الإح�شا�س املنا�شب باجلودة.

هل نحتاج

لبدء عملية

اجلودة ؟

- حتديد الأ�شخا�س الأ�شا�شيني.

- تقدير اأويل للموقف احلايل.

- خطة عمل ا�شرتاتيجية.

P

 D        A

C

- الإدارة.

- الإدارة املتو�شطة.

- باقي املوظفني.

التح�شني التغيريالتعليم والتدريبالتح�شريالقرارالفكرة العامة
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على  والثبات  وال�شتقامة،  واملناف�شة،  اخلربة،  مثل:  بالقيادة،  ترتبط  التي  العامة  لل�شمات  ا  اأي�شً اجلودة  برنامج  قيادة  وحتتاج 

مع  للتعامل  واملرونة  النا�س،  مع  الت�شال  مهارات  لديه  تتوافر  اجليد  القائد  فاإن  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  العالية.  والثقة  املبداأ، 

اخلالفات  مبعاجلة  القيادة  تقوم  اأن  ويجب  اإمكانياتهم.  مع  تتنا�شب  التي  النتائج  حتقيق  اأجل  من  للموظفني  املختلفة  النوعيات 

املنا�شب. الوقت  يف  القرار  واتخاذ  وال�شراعات 

التطوير ال�شرتاتيجي للجودة:

تتطلب قيادة برنامج اإدارة اجلودة ال�شاملة حتديد روؤية معينة ي�شتطيع كل فرد اأن يفهمها، وكذلك و�شع اأهداف فرعية يتوقع من 

ل جزًءا من اخلطة ال�شرتاتيجية. د ُي�شكرِّ ا. ويجب و�شع الأهداف �شمن اإطار عمل جلدول زمني حمدَّ املوظفني حتقيقها واقعيًّ

د من املوؤ�شرات الأ�شا�شية. ويجب على قائد اجلودة التاأكد من وجود  وميكن ت�شهيل متابعة التقدم يف حت�شني اجلودة باختيار عدد حمدَّ

اإجراءات وا�شحة وثابتة ملراقبة هذه املوؤ�شرات.

ومن املهم ا�شتغالل التغذية العك�شية من اإجراءات املراقبة ب�شكل منا�شب، واإعالم املوظفني بالنتائج حتى ت�شبح عملية حت�شني اجلودة 

حقيقية بالن�شبة لهم.

ويجب عر�س الن�شاطات للموظفني يف خطوات مت�شل�شلة مدرو�شة، واأن يكون عدد هذه الن�شاطات املعرو�شة حمدوًدا، ويتم و�شفها 

وعر�شها بو�شوح مع �شرح كل ن�شاط نوعي بطريقة خمت�شرة ومب�شطلحات عملية.

الرئي�س  الهدف  يكون  اأن  ويجب  اجلودة.  اإجناز  �شبيل  يف  الة  فعَّ اأداة  جيد  ب�شكل  م  امل�شمَّ التدريبي  الربنامج  يكون  اأن  وميكن 

للربنامج هو اإعالم املوظفني واإ�شراكهم وحفزهم للتاأكد من اأن مفهوم اإدارة اجلودة ال�شاملة وا�شح ومقبول لدى كل فرد.

كيف ي�شتفيد املوظفون من اجلودة:

كما ورد �شابًقا، فاإن الأهداف الثالثة للموؤ�ش�شة ميكن حتديدها كما يلي: اإر�شاء الزبائن، واإر�شاء اأ�شحاب العمل، واإر�شاء املوظفني. 

ا اأقل بالن�شبة لهم، حيث يقل بدل العمل الإ�شايف واملخ�ش�شات. وقد يبدو لبع�س املوظفني اأن اإدخال اجلودة ال�شاملة �شوف يعني ر�شً

اأعلى يفيد كل فرد يف املوؤ�ش�شة. ويجب النظر اإىل حت�شني  اأن حتقيق جودة  وفيما يخت�س بهذه النقطة يجب، ومنذ البداية، تو�شيح 

اجلودة ب�شفته �شمان املحافظة على ا�شتمرارية املوؤ�ش�شة لأطول فرتة ممكنة. بعبارة اأخرى، يجب على املوظفني اأن يفهموا اأن وظائفهم 

تعتمد على بقاء املوؤ�ش�شة وا�شتمراريتها، واأن هذا البقاء يعتمد بدوره على جودة اأعلى. ويجب التو�شيح هنا، اأنه بالرغم من اأن اجلودة 

الأف�شل تقلرِّل من فر�س العمل الإ�شايف اإل اأنها توؤدي اإىل ر�شا وظيفي اأكرب وزيادات ملمو�شة يف �شكل عالوات.
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املحافظة على ر�شا الزبائن:

يت�شمن الرتكيز على الزبائن ال�شتماع اإىل توقعاتهم. ويجب على م�شئويل الت�شالت املحافظة على حوار حول اجلودة مع الزبائن الذين 

يتلقون خدماتهم. واأحد متطلبات ا�شتمرار هذا احلوار هو اإر�شاء املوؤ�ش�شة لزبائنها الداخليني، اأي موظفيها، حيث اإن املوظفني الرا�شني 

يجدون من ال�شهل جتاوز اخلوف اأو الرتدد يف مقابلة الزبائن. كما اأنهم يكونون م�شتعدين بطريقة اأف�شل لتفهم حاجات الزبائن، ومتثيل 

�شركاتهم بفخر، والت�شرف تبًعا ل�شيا�شة اجلودة التي تتبناها ال�شركة.

ومن املهم روؤية �شكاوى الزبائن من عدة زوايا خمتلفة، فعلى �شبيل املثال، قد ل يتوافر لدى جميع املوظفني احلافز لال�شتماع والفهم 

والت�شرف جتاه �شكاوى معينة. ويف هذه احلالة يكون دور قائد اجلودة دعم املوظفني، واإيجاد الطرق املنا�شبة ملكافاأة الأفعال التي 

ز اجلودة. كذلك يجب اأن يتولد لدى املوظفني، اإدراك  ن اجلودة. يجب اأن تتوافر لدى القائد ال�شلطة ملنح مكافاآت مادية لأفعال تعزرِّ حت�شرِّ

وا�شح لكيفية حت�شني اجلودة ولنتائج اأو اأن�شطة اجلودة. وهذا يعني اأن يتعلَّموا حتديد اأنف�شهم وربطها مع اأهداف ال�شركة الأ�شا�شية 

بالإ�شافة اإىل املفهوم العام للجودة.

:)Process-Oriented approach( الأ�شلوب املوجه للعملية

اإداراتها  املوؤ�ش�شة عرب  اإىل  النظر  يتم  فال  لإجنازها،  الإدارات  تتكاتف جهود  متكاملة  عمليات  بو�شفها  الأن�شطة  على  الرتكيز  ويعني 

)Billing Process( م�شاركة عدة وحدات  الفواتري  اإعداد  تت�شمن عملية  املثال،  لها مهام خمتلفة... فعلى �شبيل  كوحدات منف�شلة 

تنظيمية بداية من قراءة عداد الزبون مروًرا باإ�شدار الفاتورة اإىل ت�شجيل القيمة املالية املطلوب حت�شيلها. ول ُيعد هذا الأمر �شهاًل دائًما، 

حيث اعتاد املوظفون على انتظار �شدور الأوامر، وعمل ما يطلب منهم فقط اأو ما اعتادوا عمله.

وعلى القائد معرفة املوظفني الذين فهموا الأ�شلوب املوجه للعملية واإقناعهم بت�شجيع زمالئهم على امل�شاركة. وكثرًيا ما ت�شاعد الربامج 

ه للعملية. مة ب�شكل جيد وامل�شروعات اخلا�شة على ن�شر ا�شتيعاب الأ�شلوب املوجرِّ التدريبية امل�شمَّ

املثابرة:

ا يف مكافاأة التقدم يف عملية اجلودة. وميكن التعبري عن املثابرة بالثبات يف اإعطاء  تتطلب القيادة املثابرة لي�س فقط يف التنفيذ، بل اأي�شً

ز اجلودة، وكذلك الثبات يف رف�س ال�شلوك ذي التاأثريات غري املرغوبة اأو املعاك�شة. وغالًبا ما يكون  املكافاآت والتقدير لل�شلوك الذي يعزرِّ

من ال�شعب جتاوز �شغط املجموعات الر�شمية اأو القادة الذين ميثرِّلون اهتماماتهم ال�شخ�شية فقط. ويجب على قادة عملية اإدارة اجلودة 

ال�شاملة املبادرة باإعداد طرق وو�شائل التخل�س من هذه ال�شغوط.
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:)Rewarding Verified Quality Improvement( مكافاآت حت�شينات اجلودة املحققة

تتنوع مكافاآت حت�شينات اجلودة املحققة ح�شب الثقافات املختلفة، ويف معظم الأحيان يجب ا�شتخدام جميع املكافاآت املتاحة. ويجب 

ر اأن املكافاآت املالية املنتظمة �شوف ينظر اإليها على اأنها جزء طبيعي من الراتب، و�شوف تفقد تاأثريها على املدى البعيد. كما اأن كلمات  تذكُّ

الثناء بدون مكافاآت مالية �شوف يكون لها نف�س التاأثري ال�شلبي على املدى البعيد. وتاأخذ املكافاآت املنا�شبة اأحد الأ�شكال التالية: �شهادات 

تقدير، ترقيات، زيادات مالية، اإعالن عن ال�شخ�س اأو الأ�شخا�س الذين حققوا نتائج متميزة. ومن املهم جعل املكافاآت �شخ�شية بقدر 

ا؛ ف�شوف يوؤدي ذلك على املدى البعيد اإىل تعزيز مفهوم العمل  الإمكان؛ حتى ي�شعر املوظف بالر�شا الفردي. ويجب مكافاأة الفرق اأي�شً

اجلماعي، ويجعل من املجهود املبذول يف اجلودة جزًءا من واجباتهم اليومية.
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ورقة العمل ال�شابعة

لبها ا قو و نية  يو لتليفز ا و عية  ا ذ إل ا مج  ا لرب ا ل  شكا أ

ي د حملمو ا ح  صبا . د
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الربامج الإذاعية

تتعدد اأ�شكال الربامج الإذاعية فت�شمل مايلى:

• التحقيق.
• احلوارات.

• اللقاءات.
• الأخبار.

• الربامج الق�شرية.
• الوثائقيات.

• املجالت.

ويتميز �شكل  “املجلة” باأنه �شامل يف ذاته لعدة اأ�شكال؛ اإذ قد يت�شمن كاًل من: الربامج الق�شرية - الأخبار- احلوارات – اللقاءات 

الريبورتاج.  - – التحقيق  – الوثائقيات 

ويت�شمن اإنتاج برنامج اإذاعي عدًدا من اخلطوات، بع�شها ثابت مثل اختيار اللحن املميز للربنامج، واأغلبها متجدد، ويتمثل ذلك يف :

اختيار املو�شوع - وينطوي ذلك على عملية  “بحث” عن املو�شوع املنا�شب وفًقا لعدة اعتبارات .

حتديد زاوية املعاجلة - ويتطلب  “جمع املعلومات” حول املدخل املختار.

معاجلة املعلومات .

�شياغة املعلومات الإذاعية – املونتاج.

التقدمي املبا�شر اأو امل�شجل: البث – التفاعل - التقييم.

ال�شحفية واأمناطها، والإحاطة مب�شادر  بالأ�شكال  ثقافة عامة ومتخ�ش�شة، واإحاطة  التوفر على  الإذاعي والتليفزيوين  الإنتاج  يحتم 

الأخبار، وتقنيات جمع املعلومات والأخبار والإخبار )ال�شتجواب- الريبورتاج – التحقيق(. 

.�
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ذلك  يلي  ثم  الن�س،  وكتابة  الأويل،  الربنامج  دليل  اأو  ال�شيناريو  اإعداد  يتم  الربنامج  ن�شق  حتديد  اأو  القالب  اختيار  اإثر  وعلى 

عمليات املونتاج. وبا�شتخدام التقنيات احلديثة، يتم حفظ املادة امل�شجلة يف الكمبيوتر، يلي ذلك ال�شتماع، واختيار املقاطع، واإجراء 

التدخالت، واإدخال العنا�شرال�شوتية.

وتختلف نوعية الربامج الإذاعية ح�شب نوعية املحطة: ثقافية، جهوية، دولية.

والكتابة الإذاعية هي كتابة بال�شوت، وال�شوت يت�شمن �شوت املقدم اأو املو�شيقى، فلم يعد مقبوًل اأن ي�شتمر احلديث )املونولوج( مدة 

ا ل ميكن اأن ينقلب الربنامج اإىل ف�شاءات مو�شيقية دون معنى وتوظيف. واملطلوب هو التوازن بني الفقرات التي  خم�س دقائق. اأي�شً

تكون الربنامج، اأي بني الأمناط ال�شحفية والعنا�شر ال�شوتية.
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ورقة العمل الثامنة

ة ر للصو بة  لكتا ا

ي د حملمو ا ح  صبا . د
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• متثل الكتابة لل�شورة الهم الرئي�س لل�شحفيني التليفزيونيني. ويعرتف اجلميع باأنها مهارة لي�شت هينة، واإتقانها والتمكن منها يحتاج 
عماًل دءوًبا ل�شنوات.

• يعطي قالب التقرير التليفزيوين فر�شة كبرية لل�شحافيني التليفزيونيني لإجناز عمل متكامل ميكن اأن يحظى باهتمام اأكرب قطاع 
امل�شاهدين. من 

• تتكون عنا�شر التقرير التليفزيوين من:

املقدمة/ال�شتهالل.

رواية الق�شة / كتابة الن�س.

تركيب التقرير.

1- املقدمة:

• هي التي “تقدم” التقرير، وتقوم “بالرتويج” له اأو “جتذب” امل�شاهد للبقاء اأمام ال�شا�شة ومتابعة التقرير؛ بب�شاطة لأنه يتوقع املزيد 
من الإثارة يف التقرير، وبالتايل اأ�شواأ املقدمات هي تلك التي ت�شرد النقاط الأ�شا�شية يف التقرير، و“حترقه” قبل اأن يبداأ.

• املقدمة “تربر” التقرير؛ فيجب اأن حتتوي على معلومة اأ�شا�شية لها عالقة باخلرب. اأي اأنها جتيب عن ال�شوؤال الأول لدى اأي م�شاهد: 
بالهتمام؟” جدير  املو�شوع  هذا  “ملاذا 

• يجب اأن حتافظ املقدمة على عدد من املعايري:

املو�شوع. تربر  معلومة  على  حتتوي  اأي  اإخبارية؛  تكون  − اأن 

− اأن تكون مبتكرة؛ اأي اأن تقدم املعلومة ب�شورة جديدة خمتلفة عن اخلرب العادي؛ لأنها متهد لتقرير من املفرت�س اأن يقدم املزيد.

�شائع  خطاأ  )وهو  الأول،  اجلزء  يف  يرد  ما  تكرار  تتجنب  اأن  يجب  لكنها  منه،  الأول  باجلزء  �شيما  ول  بالتقرير،  ترتبط  − اأن 
يف التليفزيونات العربية(.

التقرير. عن  تغني  األ  مبعنى  ؛  اإليها  بال�شتماع  امل�شاهد  يكتفي  − األ 

.�

.�
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�5 ثانية باأي حال. )يحتاج ذلك الأمر اإىل الكثري من املهارة اأثناء �شياغة املقدمات(. على  مدتها  تزيد  − األ 

على  يحتوي  التقرير  باأن  يوقن  جتعله  باأن  للبقاء  امل�شاهد  ف�شول  تثري  اأن  مبعنى  الإيجابي،  الغمو�س  من  القليل  تت�شمن  − اأن 
الكثري من الإجابات عن الأ�شئلة التي مازالت تدور يف ذهنه.

من  اأ�شواأ  هناك  فلي�س  ال�شاعة.  مدار  على  تبث  اإخبارية  قناة  يف  نعمل  كنا  اإن  با�شتمرار  �شياغتها  واإعادة  تطويرها  يتم  − اأن 
ا اآخر للتطوير هو تالحق وت�شارع الأخبار بحيث اأ�شبح من  املقدمة املكررة حتى لو ُكتبت بعناية. كما اأن هناك �شبًبا اأ�شا�شيًّ

ال�شعب بقاء املقدمة الإخبارية �شاحلة ملدة طويلة.

• يف املو�شوعات ال�شيا�شية قد ي�شعب الإبداع يف كتابة املقدمة. لكن، يف املو�شوعات الجتماعية والثقافية والريا�شية وما �شابه، 
هناك اآفاق رحبة للكتابة غري التقليدية.

2- رواية الق�شة:

متثل رواية الق�شة العن�شر الأول من عنا�شر التقرير، وت�شتمل على ما يلي:

)اأ( اختيار املو�شوع:

- علينا اأن نكون وا�شحني وحمددين.

- يجب الت�شاور مع رئي�س العمل اأو رئي�س حترير الن�شرة. 

- باإمكاننا اإقناع امل�شاهد بالتقرير بدرجة اأكرب اإن تناولنا مو�شوًعا حمدًدا.

حدثت  اإذا  )مثال:  للمو�شوع  مرتابطة  وحدة  ل�شمان  جاهدين  ن�شعى  اأن  وعلينا  اخلربية،  العنا�شر  من  عدد  بني  الربط  باإمكاننا   -

جمموعة من النفجارات يف دولة ما ل تربط بينها اأية عالقة، فاإن مو�شوع التقرير يف هذه احلالة لن يكون النفجارات بل �شيكون 

الو�شع الأمني..(.

)ب( البناء – الهيكل:

• هناك طريقتان يف بناء الق�شة:



�09

- الطريقة الأوىل: بناء �شورة واقعية للموقع، حيث �شيبداأ احلدث بعد قليل. الإيقاع الزمني بطيء و�شفي لكنه مفعم بالتوتر، وذلك 

ح�شب طبيعة احلدث... ويوؤدي ال�شتخدام املوفق حلركة الكامريا وال�شوت الطبيعي، اإىل جعل الن�س اأكرث تاأثرًيا.

- الطريقة الثانية:البناء حول املقتطفات ال�شوتية؛ بحيث يثري الن�س �شوؤاًل يجيب عنه املقتطف ال�شوتي اأو العك�س.

• من امل�شكالت ال�شائعة عند بناء الن�س اأن تتم اإثارة ف�شول امل�شاهد يف اجتاه معني دون الإجابة عن الت�شاوؤل الالحق. 
• عليك اأن تعي ما الأ�شئلة املنطقية التي قد تدور يف ذهن امل�شاهد، وت�شتخدمها لزيادة ن�شبة التما�شك الهيكلي عن طريق ح�شن اختيار 

موقع الإجابة عليها �شمن بناء التقرير. 

• عليك اأن جتد طريقة منظمة لرواية الق�شة. 
• البناء الأ�شهل للتقرير التليفزيوين هوالذي يعتمد الت�شل�شل الزمني. لكن الكثري من املو�شوعات اخلربية معقد، ول ميكننا ال�شتناد 

يف رواية معظم تلك املو�شوعات على الت�شل�شل الزمني. علينا اأن نربط بني كل جمموعة من اأجزاء التقرير برابط منطقي. 

• ميكن تق�شيم التقرير اإىل اأجزاء مبنية على العنا�شر اخلربية، وعلى املادة الفيلمية املتعلقة بها. قم بعد ذلك مبحاولة الربط املنطقي بني 
هذه الأجزاء؛ بحيث تبدو وكاأنها متما�شكة، ميكنك ا�شتخدام منطق اللغة وكلمات مثل:  “من ثم... وبالتايل... غري اأن...”.

• عادة ما ُيقال “يجب اأن نبداأ التقارير التليفزيونية بال�شور احلديثة اأو بتلك الأكرث تاأثرًيا” لكن حقيقة الأمر اأن ذلك لي�س قاعدة ملزمة. 
• قد نبداأ التقرير بلقطات، لي�شت الأحدث ول الأكرث تاأثرًيا، لكنها الأقرب اإىل البناء املنطقي للمو�شوع. 

ا مراحل معينة وي�شتطرد يف مراحل  • الزمن خا�س جًدا بالتقرير. والتقرير اجليد هو الأقرب اإىل الفيلم ال�شينمائي الذي يخت�شر زمنيًّ
اأخرى. }الهدف هو احلبكة الدرامية{.

3-  الرتكيب:

• هو عمل فريق مرحلة ما بعد الإنتاج. حيث يكون املونتري هو امل�شئول عن بناء ال�شكل النهائي، ويتوقف ذلك على مدى توافر اللقطات 
الكافية والحتياطية التي قام املخرج بت�شويرها.

اآخر متابعة عملية املونتاج من  ل خمرج  اأحياًنا يرتك املخرج احلرية للمونتري يف بناء امل�شهد خالل مرحلة املونتاج، يف حني يف�شّ  •
بدايتها اإىل نهايتها.
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• املونتاج هو عملية اختيار اللقطات وامل�شاهد، ومعرفة ما �شوف يعر�س من كل لقطة قبل النتقال اإىل اللقطة التالية، وال�شيطرة على 
ال�شرعة، والإيقاع، والتدفق. اإل اأن املونتاج هو اأول مرحلة يتم فيها جتميع العنا�شر املتفرقة مًعا.

• موا�شفات التقرير التليفزيوين اجليد:
التقرير التليفزيوين اجليد عليه الإجابة عن ت�شاوؤلت امل�شاهد التالية:

- ماذا حدث؟

- ما التطورات الأخرية ملا حدث؟

 اأن اأفهمها للربط بني تلك التطورات؟
ّ
- ما الق�شايا التي يجب علي

ا؟ - ملاذا ُيعد ما حدث مهمًّ

- و ما الذي يعنيني من كل ذلك؟

ولكي ننجح يف تقدمي اإجابات عن تلك الأ�شئلة علينا اأوًل اأن نلم بها، ثم علينا اأن نتمكن من نقلها اإىل امل�شاهد بطريقة جذابة و�شهلة.

- وحدة املو�شوع، مبعنى األ يهدف التقرير اإىل بحث اأكرث من ق�شية.

ال�شائع  ال�شتخدام  لكن  بينهما.  ومنطقية  ع�شوية  عالقة  هناك  كانت  اإن  فقط  مو�شوعني  بني  الربط  اجليد  للمرا�شل  ميكن  اأحياًنا   -

ا... اأو على ال�شعيد كذا..”؛ كلها حماولت من ال�شحفي لتربير ف�شله  لعبارات:  “من جهة اأخرى... اأو من ناحية اأخرى... اأو ميدانيًّ

يف العثور على مو�شوع متكامل.

- تف�شل اجلمل الق�شرية التي ت�شمح لقارئ التقرير بالتقاط اأنفا�شه كل 3 – 5 ثواين، وهي املدة نف�شها التي يحتاجها امل�شاهد للتقاط 

اأنفا�شه. فاجلمل الطويلة معقدة بطبيعتها، وي�شعب عمل املونتاج لها.

- يجب اأن ُيق�شم التقرير اإىل اأجزاء يف ان�شياب منطقي ووا�شح.

- من املهم اأن يكون �شياق ال�شور الأر�شيفية يف اجتاه زمني واحد.

ا، يجب اأن يكون مربرًا، واأن ي�شيف اإىل �شعور امل�شاهد بروح املو�شوع. - ظهور املرا�شل يف التقرير، اإن كان ميدانيًّ

- ترتاوح مدة كل جزء يف التقرير ما بني �5 اإىل �0 ثانية.

يف  الجتاهني  ا�شتخدام  ُيف�شل  ول  العك�س،  اأو  الأقدم  اإىل  الأحدث  من  اإما  واحد،  اجتاه  يف  ي�شري  اأن  يجب  الزمني  ال�شياق   -

التقرير. نف�س 
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ورقة العمل التا�شعة

نية يو لتليفز ا و عية  ا ذ إل ا مج  ا لرب ا تقييم   

ي د حملمو ا ح  صبا . د
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هناك خم�شة مقايي�س مقرتحة لتقييم الربامج الإذاعية والتليفزيونية:

)1( العنوان:

يفرت�س اأن يكون العنوان دالًّ ومعرًبا وخمت�شًرا وقريًبا من فكرة العمل الإنتاجي، واأن ل يكون خّداًعا اأو كاذًبا.

)2( الفكرة:

�شيًئا  تقّدم  واأن  موؤثرة، م�شّوقة ومثرية،  اإبداعية،  اأ�شيلة، ممتعة،  تكون  اأن  التالية:  املوا�شفات  الناجحة  الفكرة  تتوافر يف  اأن  ينبغي 

جديًدا، واأن تكون فكرة حّية ومرنة، واأن تدفع امل�شاهد اإىل التفكري، واأن ت�شتحث امل�شاهد على فعل �شيء ما اأو �شلوك ما، واأن تفي 

الفكرة بالغر�س املطلوب. و�شروط اختيار الفكرة هي:

�أوًل: مالءمتها للو�شيلة الإعالمية، فهناك اأفكار ت�شلح لالإذاعة )الراديو(، وهناك اأفكار لل�شينما، وهناك اأفكار للتليفزيون.

ا. ا اأو تليفزيونيًّ ثانًيا: ميكن معاجلتها اإذاعيًّ

ثالًثا: اأن تكون مالئمة للمجتمع اأو املجموعة.

ر�بًعا: اأن تكون هادفة.

خام�ًشا: اأن ت�شهم يف التعبري عن ق�شايا املجتمع واحتياجاته واهتماماته ومتطلباته.

�شاد�ًشا: �شرورة حتديد املجموعة امل�شتهدفة من هذه الفكرة.

�شابًعا: معرفة خ�شائ�س اجلمهور من خالل بحوث ودرا�شات )�شابقة وحديثة(.

)3( الن�س:

ينبغي اأن يكون الن�س حماكًا ب�شكل جيد، واأن ي�شاأل الناقد ذاته: هل حظي املو�شوع بالبحث والتطوير ب�شكل جيد؟ وهل يتمتع احلوار 

بدرجة عالية من اجلودة؟ وهل الأ�شخا�س على قدر الأدوار التي يقومون بها؟ وهل تبنوا اأدوارهم ب�شكل جيد؟.
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)4( التنفيذ:

على الناقد اأن ي�شاأل ذاته عن التايل: هل مت حتويل الفكرة ب�شكل جيد اإىل عمل اإذاعي اأو تليفزيوين؟ )نق�شد التقان يف: امل�شاهد احل�شية 

الب�شرية، الت�شوير، املو�شيقى، اأداء الأدوار، الأ�شلوب، التحرير اأو املونتاج … اإلخ(

 هل كان تواتر الحداث متناغًما؟ هل الإذاعة/التليفزيون هو اأف�شل و�شيلة لعر�س هذه الفكرة؟

)5( اجلمهور امل�شتهدف:

ا من الناحية الثقافية؟ هل كان ممتًعا؟ هل اأ�شاف اجلديد من املعلومات؟. هل العمل مالئم لتلك الفئة العمرية التي اأعد من اأجلها؟ هل كان مهمًّ
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