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ت�صـديـر
قامت منظمة املر�أة العربية ،بالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي  -بريوت ،بتنظيم دورة تدريبية للإعالميني العرب يف فنون الكتابة
للإذاعة والتليفزيون ،احت�ضنها املركز الإفريقي لتدريب ال�صحفيني واالت�صاليني باجلمهورية التون�سية ،وذلك على مدار �أربعة �أيام
خالل الفرتة  13-10نوفمرب/ت�شرين الثاين 2009م.
برناجما بعنوان “الإعالم
مثلت الدورة نقطة تالقي الهتمامات اجلهات امل�شاركة يف تنظيمها؛ حيث تتبنى منظمة املر�أة العربية منذ ن�ش�أتها
ً
ودعم املر�أة” ،متثلت �أهم خمرجاته يف و�ضع وثيقة �س ّباقة على امل�ستوى العربي ،هي “اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية” ،التي
ا�شرتك يف �صياغتها وتطويرها نخبة من اخلرباء والإعالميني العرب حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك (�أم الإمارات) رئي�سة
املنظمة يف دورتها الثالثة ( ،)2009-2007والتي تف�ضلت ب�إطالق اال�سرتاتيجية يف افتتاح �أعمال امل�ؤمتر الثاين للمنظمة الذي انعقد يف
�أبو ظبي يف الفرتة  13-11نوفمرب/ت�شرين الثاين 2008م.
وحتمل (اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية) هدفًا عا ًّما يدور حول بناء ثقافة �إعالمية �إيجابية عن املر�أة العربية و�أدوارها فى املجتمع.
�أما الأهداف اال�سرتاتيجية الفرعية لها فتت�ضمن :بناء املعرفة ،وتعزيز الوعي الثقايف واالجتماعي للم�ؤ�س�سة الإعالمية مبا يخدم تقدمي
ر�سالة �إعالمية تدعم �صورة �إيجابية عن املر�أة العربية ،من حيث مكانتها ودورها يف املجتمع ،وبناء القدرات الفكرية واملهنية للإعالميني
والإعالميات وتعزيزها مبا ميكنهم من التفاعل االيجابي مع ق�ضايا املر�أة ،وبناء ال�شراكات وتعزيزها بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية بع�ضها
البع�ض ،وبينها وبني امل�ؤ�س�سات املختلفة؛ لدعم دور املر�أة ومكانتها يف املجتمع.
وقد جاءت مبادرة املنظمة بعقد هذه الدورة التدريبية كخطوة �أوىل يف �سبيل تفعيل �أحد الربامج املحورية التي ا�شتملت عليها
“اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية” ،وهو (برنامج االحرتاف الإعالمي)؛ ا�ستجابة للهدف اال�سرتاتيجي الثاين لال�سرتاتيجية
الإعالمية� ،أي الهدف اخلا�ص ببناء قدرات الإعالميني.
وتقوم فكرة (برنامج االحرتاف الإعالمي) على عقد جمموعة من الدورات التدريبية رفيعة امل�ستوى ت�ستهدف الإعالميني بوجه عام،
والإعالميات بوجه خا�ص؛ مل�ساعدتهم على التعامل الإبداعي الر�صني مع العمل الإعالمي املتعلق ب�شئون املر�أة يف ع�صر املعلومات .وتعد
الدورة التدريبية للإعالميني العرب على فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون حلقة �أوىل يف �سل�سلة من الدورات التدريبية املزمع عقدها،
والتي تتناول مو�ضوعات خمتلفة ت�شمل مهارات البحث الإعالمي ،والقيم املهنية والأخالقية للعمل الإعالمي ،وفنون الكتابة ال�صحفية،
وتقنيات كتابة اخلرب وم�ضمونه ،والإعالم اجلديد ،و�إنتاج الو�سائط املتعددة ،وفنون ت�صميم اجلرافيك ،وبناء مواقع الإنرتنت،
والت�صوير التليفزيوين ومونتاج الفيديو ،واحلمالت الإعالمية.


طموحا لتنمية االت�صال ،يعمل على حت�سني املوارد التقنية والب�شرية لو�سائل
وينفذ مكتب اليون�سكو الإقليمي ببريوت من جهته
ً
برناجما ً
برناجما حلث امل�ضامني الإبداعية على م�ستوى الإذاعة والتليفزيون والو�سائل
الإعالم امل�ستقلة والتعددية يف الدول النامية ،كما ينفذ
ً
خا�صا لدعم املر�أة الإعالمية ب�صفة عامة ودجمها يف قطاع االت�صال واملعلومات ب�صفة
الإعالمية اجلديدة ،ويف هذا الإطار يويل اهتما ًما ً
خا�صة .وانطالقًا من هذا جاءت خطوته جتاه املنظمة للم�شاركة الفاعلة يف تنظيم هذه الدورة.
وقد انعقدت الدورة على �أر�ض اجلمهورية التون�سية ،ويف ظل رئا�ستها ملنظمة املر�أة العربية يف دورتها الرابعة (.)2011-2009
وتوجه اجلمهورية التون�سية ،ممثلة يف ال�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي ،رئي�سة املنظمة ،عناية فائقة للأن�شطة التي تهدف �إىل االرتقاء
ب�صورة املر�أة العربية يف الإعالم ،كما كانت فخامتها �صاحبة فكرة تقدمي املنظمة جلائزة “�أف�ضل �إنتاج �إعالمي عن املر�أة العربية”
التي طرحتها يف عام 2006م ،وتربعت اجلمهورية التون�سية بقيمتها يف دورتها الأوىل التي وزعت جوائزها يف احتفال ُعقد
باجلمهورية التون�سية يف �أغ�سط�س�/آب من عام 2006م ،وا َكب االحتفاالت التون�سية بخم�سينية جملة الأحوال ال�شخ�صية .وتقدم
هذا اجلائزة دور ًّيا كل ثالث �سنوات للإنتاج الإعالمي (املكتوب واملرئي وامل�سموع والإلكرتوين) الذي يطرح �صورة �إيجابية
ومتوازنة عن املر�أة العربية ،وت�ستهدف لفت نظر الإعالميني لأهمية املعاجلة املو�ضوعية لق�ضايا املر�أة العربية ومنحها م�ساحة �أكرب
من التغطية واالهتمام ،وحثهم على االهتمام مبراجعة املحتوى الذي يقدمونه عن املر�أة ،مبا ي�سهم يف ظهور �إعالم عربي مبدع
ومن�صف ومتوازن حول املر�أة وق�ضاياها بوجه عام .وقد قُدمت اجلائزة يف دورتها الثانية يف احتفال عقد باجلمهورية ال�سورية
يف دي�سمرب/كانون الأول من عام 2009م.
انعقدت فاعليات الدورة يف مقر (املركز الإفريقي لتدريب ال�صحفيني واالت�صاليني) ،وهو م�ؤ�س�سة عامة تعمل حتت �إ�شراف وزارة
االت�صال والعالقات مع جمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين باجلمهورية التون�سية ،وقد �أن�شيء هذا املركز عام 1983م ،ود�أب منذ ذلك
احلني على تقدمي خدماته �إىل الإعالميني من خمتلف الدول العربية والإفريقية .و�شارك يف الدورة عدد من الإعالميني الذين ينتمون �إىل
كل من الإذاعة والتليفزيون يف �سائر الدول الأع�ضاء يف منظمة املرة العربية* .وتولىّ مهمة التدريب يف هذه الدورة كل من :الأ�ستاذة
رمي عبيدات ،وهي خبرية وم�ست�شارة �أردنية يف االت�صال والإعالم والإدارة ،والدكتورة �صباح املحمودي ،وهي �أكادميية تون�سية
متخ�ص�صة يف جمال الإعالم.
* ت�ضم ع�ضوية منظمة املر�أة العربية -حتى مار�س�/آذار 2010م� -ست ع�شرة دولة عربية ،هي :اململكة الأردنية الها�شمية ،الإمارات العربية املتحدة ،مملكة
البحرين ،اجلمهورية التون�سية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،جمهورية ال�سودان ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،جمهورية العراق� ،سلطنة عمان،
دولة فل�سطني ،اجلمهورية اللبنانية ،اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية اال�شرتاكية العظمى ،جمهورية م�صر العربية ،اململكة املغربية ،اجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية ،اجلمهورية اليمنية.


وقد جمعت املعارف التي قدمتها الدورة اجلانبني النظري والتطبيقي ،وذلك عرب مقاربة منهجية اجتهدت يف �أن ت�ستعني ب�أحدث الأفكار
والنظريات العلمية يف جمال الإعالم ،ويف جماالت �أخرى مثل فنون الإدارة وتطوير الذات .وناق�شت الدورة جمموعة كبرية من
الق�ضايا املهمة حول ما يتعلق بتجاوز م�شكالت الإعالم العربي ،وجتويد الأداء الإعالمي ،وتطوير قدرات الإعالمي نحو فكرة “الفرد
امل�ؤ�س�سة” ،وتطوير الكتابة للإذاعة والتليفزيون لت�صبح �أكرث ح�سا�سية وتعب ًريا عن الواقع ومتطلباته ،و�ضمن ذلك واقع املر�أة العربية
وق�ضايا النوع االجتماعي.





برنامج
الدورة التدريبية للإعالميني العرب يف فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون
تون�س 2009/11/13-10م
اليوم الأول :الثالثاء 2009/11/10م
9:30-9:00

10:30-9:30
10:45-10:30
11:45-10:45
12:45-11:45
1:30-12:45
2:45-1:30
3:00-2:45
4:30-3:00

9:30-9:00
10:30-9:30
10:45-10:30
11:45-10:45
12:45-11:45
1:30-12:45

اجلل�سة االفتتاحية:
 كلمة معايل الوزيرة �سارة كانون اجلراية ،وزيرة �شئون املر�أة والأ�سرة والطفولة وامل�سنني. كلمة الأ�ستاذة الدكتورة ودودة بدران ،املديرة العامة ملنظمة املر�أة العربية. كلمة الأ�ستاذ الدكتور عبد املنعم عثمان ،مدير مكتب اليون�سكو الإقليمي  -بريوت.التفكري الإبداعي من الفكرة وحتى ا�ستكمال املنتج الإعالمي.
ا�سرتاحة قهوة.
خ�صائ�ص الكتابة الإذاعية والتليفزيونية.
البحث النظري والبحث امليداين للفكرة الإذاعية والتليفزيونية.
ا�سرتاحة غداء.
ا�ستماع وم�شاهدة لربامج �إذاعية وتليفزيونية وحتليلها وتقييمها.
ا�سرتاحة قهوة.
متارين يف و�ضع الت�صور للبحث والكتابة الإذاعية :ت�صور لربنامج �إذاعي و�آخر تليفزيوين.
اليوم الثاين :الأربعاء 2009/11/11م
جل�سة مناق�شة للتمارين املعطاة للمجموعات.
 �أولويات الإنتاج والتنفيذ الإعالمي (الإذاعي والتليفزيوين) املبا�شر وامل�سجل. الرتكيب :الرقمي والتناظري.ا�سرتاحة قهوة.
متابعة�-أولويات الإنتاج والتنفيذ الإعالمي.
�أ�شكال الربامج الإذاعية/التليفزيونية وقوالبها.
ا�سرتاحة غداء.


2:45-1:30
3:00-2:45
4:30-3:00

9:30-9:00
10:30-9:30
12:45-10:30
1:30-12:45
2:45-1:30
3:00-2:45
4:30-3:00

9:30-9:00
10:30-9:30
10:45-10:30
11:45-10:45
12:45-11:45
1:30-12:45
2:45-1:30
3:00-2:45
4:30-3:00
5:30-4:30
6:30-5:30

متارين يف تخطيط الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين.
ا�سرتاحة قهوة.
متابعة  -متارين يف تخطيط الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين :املو�ضوعات والزوايا -حتديد الأماكن واملعنيني
بالت�صوير والت�سجيل -دليل الربنامج
التقييم.
اليوم الثالث :اخلمي�س 2009/11/12م
جل�سة مناق�شة للواجب املعطى للمجموعات حول (تنفيذ خطة �إنتاجية �إذاعية وتليفزيونية).
البدء بتنفيذ برنامج �إذاعي/تليفزيوين.
العمل امليداين.
ا�سرتاحة غداء.
 املونتاج التليفزيوين واملونتاج الإذاعي. �إعداد دليل الربامج الإذاعية والتليفزيونية.ا�سرتاحة قهوة.
متابعة املونتاج الإذاعي والتليفزيوين.
اليوم الرابع :اجلمعة 2009/11/13م
مناق�شة جماعية ملا مت �إجنازه ،وتقييم للخطوات املنجزة.
متابعة املونتاج الإذاعي والتليفزيوين.
ا�سرتاحة قهوة.
متابعة املونتاج التليفزيوين واملونتاج الإذاعي.
جل�سة مناق�شة وتقييم للربامج الإذاعية والتليفزيونية املنتجة.
ا�سرتاحة غداء.
القيم املهنية يف العمل الإعالمي.
ا�سرتاحة قهوة.
معايري جودة الربامج الإذاعية  /التليفزيونية.
التقييم.
اخلتام وتوزيع ال�شهادات.
10

الإعالميون امل�شاركون يف الدورة
الدولة

اململكة األردنية اهلامشية
اإلمارات العربية املتحدة

امل�شارك
�إنعام حممد احلويان
رامي عارف امل�صري

معدة ومذيعة بالإذاعة الأردنية.
خمرج/دائرة الربامج/التليفزيون الأردين.

هدى ال�سعدي

معدة برامج (الإذاعة والتليفزيون)�-شركة �أبو
ظبي للإعالم.
مذيعة /مرا�سلة �أبو ظبي.

فاطمة خمتار البلو�شي

مملكة البحرين

ن�سرين معروف عمر
�سمية املري
�إميان من�صور مرهون

اجلمهورية التونسية

التخ�ص�ص

�آمال القطاري العياري
لبنى العبيدي
ي�سر احلزقي
كرمية الو�سالتي
هندة الع�سكري
�إن�صاف بن مو�سى يو�سف
رحمة الهمادي
علياء القادري
11

مذيعة “مقدمة ومعدة برامج”�-إذاعة مملكة
البحرين.
مذيعة “مقدمة ومعدة برامج” -تليفزيون مملكة
البحرين.
مذيعة ومعدة برامج �أول ،رئي�سة ق�سم الإنتاج-
تليفزيون البحرين.
�صحفية بالإذاعة التون�سية.
�صحفية بقناة تون�س .7
�صحفية �أوىل بالإذاعة والتليفزيون التون�سي.
�صحفية بالإذاعة والتليفزيون التون�سي.
من�سقة ومنتجة ب�إذاعة ال�شباب التون�سية.
�صحفية خمبـرة  /مقــدمة �أخبـار بالتلفـزة التون�سية.
�صحفية/مقدمة �أخبار وبرامج تليفزيون.
�صحفية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ن�صريية �آيت �صاحلت
فتيحة زراق
ا لشعبية

مجهورية السودان

رئي�سة ن�شرة �أخبار بالتليفزيون اجلزائري.
رئي�سة جريدة /الإذاعة اجلزائرية.

�سالفة عبد الله حممد
هويدا ق�سم اخلالق بابكر �أحمد دياب

اجلمهورية العربية السورية
مجهورية العراق
دولة فلسطني
اجلمهورية اللبنانية
اجلماهريية العربية الليبية
الشعبية االشرتاكية العظمى

موظفة ب�إدارة الإعالم والعالقات العامة بوزارة
الرعاية االجتماعية و�شئون املر�أة والطفل-
وحدة الإذاعة.
موظفة بوزارة الرعاية االجتماعية و�شئون املر�أة
والطفل� -إعالمية بالتليفزيون القومي.

رائدة وقاف
ثناء العبا�س

معدة ومقدمة برامج بالتليفزيون ال�سوري.
معدة ومذيعة بالإذاعة ال�سورية.

�إميان �صالح حممد
فرا�س حممد ح�سن

م�سئولة التقرير والن�شر يف وزارة الرتبية.
�إعالمي -مدير املرا�سم يف �إعالم وزارة الرتبية.

و�صال �أبو عليا
حنني حامد هديب

مذيعة �أخبار ومعدة ومقدمة برامج.
حمررة �صحفية.

هند عطوى
نبيلة ر�شيد غ�صني

�صحفية /مقدمة ومعدة برامج.
�صحفية.

جناة ال�صادق انبيه
مراد م�صباح ك�شالف

�أ�ستاذة جامعية.
م�ست�شار قانوين ونا�شط يف جمال حقوق
الإن�سان ويف املجال الإعالمي.
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مجهورية مصر العربية
اململكة املغربية

�أماين م�صطفى ال�صياد
هبة ر�شوان توفيق

مقدمة برامج -الإذاعة امل�صرية.
مذيعة بالتليفزيون امل�صري.

�إح�سان بنبيل
ح�سن الأ�شهب

�صحفية.
�صحفي ,رئي�س الربجمة الإذاعية.

اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية فاطمة بنت حممد فال
�أحمدو ولد دهمار

اجلمهورية اليمينة

�صحفية  -رئي�سة م�صلحة الربامج بالإذاعة.
�صحفي  -التلفزة املوريتانية /نواك�شوط.

فاطمة علي ال�شريف
ليلى ربيع راجح عو�ض
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معدة برامج �إذاعية� /إذاعة �صنعاء.
مذيعة برامج و�أخبار /قناة اليمن.
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الكلمات االفتتاحية

15

16

كلمة

معايل الوزيرة سارة كانون اجلراية
وزيرة شئـون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني *

* �أثناء انعقاد الدورة كانت ال�سيدة �سارة كانون اجلراية وزيرة �شئـون املر�أة والأ�سرة والطفولة وامل�سنني باجلمهورية التون�سية ،وع�ضو املجل�س التنفيذي للمنظمة عن
اجلمهورية التون�سية.
17
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الدكتورة ودودة بدران املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية،
الدكتور عبد املنعم عثمان مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي ببريوت،
		

الدكتور جورج عواد اخلبريمبكتب اليونسكو اإلقليمي ببريوت،

			
				

األستاذ حممد قنطارة املدير العام للمركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واالتصاليني،
ضيوفنا الكرام،

					

حضرات السيدات والسادة،

ي�سعدين �أن �أ�شارككم افتتاح فاعليات هذه الدورة التدريبية املتميزة حول فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون التي تعتز تون�س باحت�ضانها.
وهي منا�سبة طيبة �أت�شرف من خاللها �أن �أبلغكم حتيات ال�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي �سيدة تون�س الأوىل ورئي�سة منظمة العربية،
ومتنياتها لكم بالنجاح والتوفيق يف �أعمالكم.
كما يطيب يل بهذه املنا�سبة �أن �أرحب بكم يف تون�س� ،أ�شقا ًء كرا ًما ،و�أن �أعرب عن التقدير ملنظمة املر�أة العربية ،تلك املنظمة
الفتية والن�شيطة؛ ملا تبذله من جهود مو�صولة متميزة من �أجل رفع مكانة املر�أة العربية وتطوير �أو�ضاعها ،و�أن �أُحيي �أع�ضاء
مكتب اليون�سكو الإقليمي -بريوت -على دعمه لإقامة هذه الدورة التدريبية وهو ما ي�ؤكد عمق التزام منظمة اليون�سكو بتكري�س قيم
احلداثة والتنوير وحقوق املر�أة ،كما ال يفوتني �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل لكل من ال�سيد �أ�سامة رم�ضاين الوزير املكلف باالت�صال
والعالقات مع جمل�سي النواب وامل�ست�شارين بالنيابة ،وال�سيد حممد قنطارة املدير العام للمركز الإفريقي لتدريب ال�صحفيني
واالت�صاليني على تعاونهما الكامل يف ت�أمني �أف�ضل الظروف ،وت�سخريهما لكافة الإمكانيات الفنية والتقنية الالزمة ،لإجناح
هذه الدورة.
حضرات السيدات والسادة،

يدرك اجلميع اليوم ،الأهمية البالغة التي يكت�سبها قطاع الإعالم يف حياتنا املعا�صرة ،وال�سيما الإعالم ال�سمعي – الب�صري؛ الذي
�أ�صبح يف ع�صر التدفق الإعالمي والف�ضاء االت�صايل املعومل �أداة نافذة ذات ت�أثري بالغ يف حتديد �سلم القيم ،و�صياغة ثقافة املجتمعات
ومواقف الأفراد جتاه العديد من الق�ضايا.
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ولي�س من باب ال�صدف �أن تبادر منظمة املر�أة العربية �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية �إعالمية للمر�أة العربية ت�ستند �إىل ت�شخي�ص
علمي للواقع الإعالمي العربي وعالقته ،من حيث امل�ضامني واملمار�سات املهنية ،باملر�أة العربية؛ بهدف بلورة خطاب �إعالمي
عربي يت�سم باملو�ضوعية والتوازن يف التعبري عن و�ضع املر�أة ،ويعمل على ن�شر ثقافة حقوق املر�أة ،مبا ي�سهم يف تغيري العقلية
املجتمعية ،وتطوير ال�سلوكيات والتمثالت العامة جتاه املر�أة من حيث �أدوارها ومكانتها كفاعل و�شريك �أ�سا�سي يف عملية
التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة.
و �إننا ملعتزون ب�أن حتت�ضن تون�س يف فرتة رئا�سة ال�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي للمنظمة باكورة الأن�شطة املزمع تنفيذها
يف �إطار هذه اال�سرتاتيجية؛ حيث حتر�ص ال�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي كل احلر�ص على دعم برامج عمل املنظمة يف �شتى
املجاالت ،وتويل عناية خا�صة للأن�شطة التي تهدف �إىل االرتقاء ب�صورة املر�أة يف الإعالم .وما مبادرة �سيادتها منذ القمة
اال�ستثنائية للمر�أة العربية عام 2001م باقرتاح تخ�صي�ص جائزة لأف�ضل �إنتاج �إعالمي حول املر�أة العربية -وهي اجلائزة
التي تولت �إ�سنادها يف دورتها الأوىل عام 2006م� -إال دليل على اهتمامها الكبري وحر�صها القوي والثابت على ت�شجيع
الإعالميني والإعالميات وتعزيز قدراتهم ،وحتفيز طاقاتهم يف التعامل املبدع وااليجابي مع ق�ضايا املر�أة العربية .وي�سعدين
با�سمكم جمي ًعا �أن �أهنئ بهذه املنا�سبة الإعالمية التون�سية كرمية الو�سالتي حل�صولها على هذه اجلائزة يف جمال الإعالم
امل�سموع ل�سنة 2009م.
و�إذ ترتكز هذه الدورة التدريبية على فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون ،ف�إن ذلك ت�أكيد على ما يت�صف هذا اجلانب من �أهمية
بالغة يف تقنيات الإعالم واالت�صال ال�سمعي – الب�صري؛ حيث تبقى الكتابة للإذاعة والتليفزيون هى ال�شغل ال�شاغل للإعالميني،
بو�صفها تقنية ومهارة ي�ستلزم �إتقانها والتمكن منها عمال دئو ًبا ي�ساعد على التعامل مع خمتلف املو�ضوعات واملواد الإعالمية،
وال�سيما التعامل مع املو�ضوعات املت�صلة باملر�أة ب�صورة مبتكرة ومو�ضوعية؛ حيث نالحظ �أن الكتابة للإذاعة والتليفزيون ال تزال
�أ�سرية الأمناط التقليدية ،و�أنها تت�صف ب�صيغ تعليمية تلقينية قد تبعد عما نطمح �إليه من �إبداع يف ال�شكل وامل�ضمون؛ وهو ما يدعو
�إىل طرح ال�س�ؤال التايل:
• ما مالمح �صورة املر�أة العربية ومكانتها يف الإعالم ال�سمعي الب�صري ،يف ظل خ�صو�صيات فنون الكتابة للإذاعة
والتليفزيون؟
• وهل متكن الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين العربي من التحرر من روا�سب النظرة ال�سطحية لدور املر�أة لي�سهم يف تطوير اخلطاب
الإعالمي باجتاه تقدمي �صورة �إيجابية و�أكرث ات�صاال بالواقع عن املر�أة العربية؟
20

حضرات السيدات والسادة،

ال�شك يف �أن الهدف الذي ن�سعى �إليه ال يتمثل يف “جتميل” ال�صورة املتداولة للمر�أة يف و�سائل الإعالم العربي� ،أو يف “ت�ضخيم”
دورها وتقدميها ككائن مثايل ،بل املن�شود يف هذا املجال هو نقل �صورة مو�ضوعية للمر�أة يف خمتلف و�سائط الإعالم تتطابق مع
حقيقة دورها يف الأ�سرة واملجتمع و�أهميته ،وتعرب –وهذا هو الأهم -عن م�شاغلها احلقيقية ،وعن حيويتها وطاقاتها و�إبداعاتها
وانت�صاراتها� .إن املطلوب هو �أن تت�صف الر�سالة الإعالمية حول املر�أة بامل�صداقية ،و�أن ال يظهر اخلطاب الإعالمي حول املر�أة
منف�ص ًال عن الواقع �أو متعال ًيا عليه .تلك هي ال�صورة املن�شودة التي نطمح �أن يقدمها الإعالم بكافة �أ�صنافه عن املر�أة العربية،
�صورة املر�أة الإن�سان واملواطن ،ذي القدرات واملكانة التي ت�ؤهله لأن يكون عن�ص ًرا �إيجاب ًّيا م�سه ًما يف تنمية جمتمعه.
�إن تركيز اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية على تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،من خالل برنامج االحرتاف الإعالمي
الذي ي�شتمل على العديد من الدورات التدريبية� -إمنا هو جت�سيم لهذه الر�ؤية احل�ضارية املتكاملة واملتفاعلة مع ال�سياقاتاملجتمعية والثقافية للواقع العربي .وهي ا�سرتاتيجية تهدف بالأ�سا�س �إىل الإ�سهام يف دعم اجلوانب الإيجابية التي تتمتع بها
امل�ؤ�س�سات الإعالمية العربية ،وتعزيز قدراتها على ا�ستثمار الفر�ص املتاحة �أمامها يف الدفع مب�سرية التنمية والتحديث ملجتمعاتنا
املحفزة �إىل مزيد من التقدم.
حضرات السيدات والسادة،

�إن القيم النرية التي قام عليها �إرثنا احل�ضاري العربي -وما يحدو بلداننا العربية من عزم قوى على الدفع مب�سارات الإ�صالح والتقدم
والتحديث -متثل دعامة �أ�سا�سية تعزز اجلهود الرامية �إىل الرقي ب�أو�ضاع املر�أة يف جمتمعاتنا؛ فاجلميع اليوم على وعي تام ب�أن ك�سب
رهانات التقدم والتنمية ال تتحقق بدون متكني املر�أة وحتريرها من كل �أ�شكال التمييز وتر�سيخ حقوقها كان�سان وكمواطنة ،وهو ما
�أدركته تون�س بعد اال�ستقالل مبا�شرة عام 1956م ،ف�سنت الت�شريعات املتكاملة ل�صيانة كرامة املر�أة ومتكينها من حقوقها ب�إ�صدار جملة
الأحوال ال�شخ�صية (�أغ�سط�س�/آب 1956م).
حر�صا
ومنذ تغيري ال�سابع من نوفمرب/ت�شرين الثاين 1987م بادر �سيادة الرئي�س زين العابدين بن علي ،بتطوير هذه املجلة و�إثرائها ً
على االرتقاء مب�ضامني خمتلف الت�شريعات الداعمة حلقوق املر�أة ومنزلتها يف الأ�سرة ويف املجتمع .و�آمن الرئي�س را�سخ الإميان ب�أن
تكري�س قيم امل�ساواة ون�شر ثقافة حقوق املر�أة على �أو�سع نطاق يقت�ضي �-إىل جانب تطوير الت�شريعات -العمل املتوا�صل من �أجل تغيري
العقليات ،وغر�س هذه القيم ال�سامية يف الوعي اجلماعي مبا يجعلها جتري جمرى العن�صر املت�أ�صل يف الثقافة املجتمعية العامة.
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حضرات السيدات والسادة،

�إن طموحنا كبري يف االرتقاء ب�أداء الإعالم العربي مبختلف �أ�صنافه يف تعامله مع �أو�ضاع املر�أة مع تطور مكانتها وتطلعاتها يف
جمتمعاتنا العربية .وما من �شك يف �أن ما تقوم به منظمة املر�أة العربية من برامج ودرا�سات ودورات تدريبية يف هذا املجال �سوف ي�ؤتي
�أُكله بف�ضل ت�ضافر جهود اجلميع ويف مقدمتهم الإعالميون والإعالميات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العامل العربي وجتاوبهم مع هذه
الأن�شطة ،وهو رهان ح�ضاري ب�أمت معنى الكلمة يف عامل زالت فيه احلواجز بف�ضل الثورة التكنولوجية وتطور التقنيات احلديثة للإعالم
واالت�صال ،رهان ح�ضاري ا�سرتاتيجي ،نحن على ثقة تامة ب�أننا قادرون على رفعه تعزي ًزا ملناعة جمتمعاتنا العربية.
�أمتنى لكم �ضيوفنا الكرام من البلدان ال�شقيقة �إقامة طيبة يف ربوع بالدنا ،تون�س اخل�ضراء ،و�أرجو لأعمالكم كل التوفيق والنجاح.
والسالم عليكم ورحـمة اهلل وبركاته

22

كلمة

األستاذة الدكتورة ودودة بدران
املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية
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معايل الوزيرة سارة كانون اجلراية وزيرة شئون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني باجلمهورية التونسية،
الدكتور عبد املنعم عثمان مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي ببريوت ،
		

الدكتور حممد قنطارة مدير املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واإلتصاليني،

			
				

األستاذ جورج عواد اخلبري مبكتب اليونسكو اإلقليمي ببريوت،
السيدات والسادة،

					

احلضور الكريم،

ي�سعدين �أن �أحييكم و�أرحب بكم يف بداية هذه الدورة التدريبية حول فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون ،والتي حتت�ضنها اجلمهورية
التون�سية ال�شقيقة.
ت�أتي هذه الدورة كنقطة انطالق لتفعيل �أحد امل�شروعات الرئي�سة ملنظمة املر�أة العربية �أال وهو م�شروع (اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة
العربية) وهي اال�سرتاتيجية التي ُو�ضعت العام املا�ضي برعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة منظمة املر�أة العربية يف دورتها
الثالثة (2007م2009-م) وا�شرتك يف و�ضعها و�صياغتها نخبة من الإعالميني واخلرباء العرب يف جمال الإعالم .
و�إذا كنا اليوم -وعلى �أر�ض اجلمهورية التون�سية ال�شقيقة -ن�ؤرخ لبدء تفعيل اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية كاحد
أي�ضا منطلق مبادرة مهمة
الإجنازات التي نعتز بها يف منظمة املر�أة العربية؛ في�سعدين الإ�شارة �إىل �أن تون�س ال�شقيقة كانت � ً
يف جمال املر �أة والإعالم تبنتها املنظمة منذ �سنوات ،وذلك حني بادرت ال�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي رئي�سة منظمة املر�أة
العربية باقرتاح فكرة تقدمي جائزة لأف�ضل عمل �إعالمي حول ق�ضايا املر�أة العربية .وقد �أ�صبحت هذه اجلائزة واحدة من
اجلوائز الدورية التي تقدمها املنظمة كل ثالث �سنـوات ،حيث قُدمت يف دورتهــا الأوىل عام 2006م ،وتف�ضلت اجلمهورية
التون�سية م�شكورة بالتربع بقيمتها لهذه الدورة ،وقامت ال�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي بتوزيع اجلوائز هنا يف تون�س �ضمن
فاعليات االحتفال بيوم املر�أة التون�سية يف �أغ�سط�س�/آب 2006م .و�ستقدم هذه اجلائزة يف دورتها الثانية مب�شيئة الله يف
احتفال يعقد على هام�ش اجتماعات املجل�س التنفيذي للمنظمة يف اجلمهورية العربية ال�سورية يف دي�سمرب/كانون الأول
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القادم .وهي جائزة تقدم لأف�ضل �إنتاج �إعالمي ينقل �صورة مو�ضوعية و�إيجابية ومتوازنة للمر�أة العربية� ،سواء كان هذا
م�سموعا �أو مرئ ًّيا �أو �إلكرتون ًّيا.
الإنتاج مكتو ًبا �أو
ً
واحلقيقة ،فقد بد�أ اهتمام املنظمة بق�ضايا املر�أة العربية والإعالم منذ ن�ش�أتها؛ �إذ ميثل الإعالم �أحد جماالت العمل ال�سبع التي حتددها
وثيقة ال�سيا�سات العامة للمنظمة .ويف ظل ذلك بلورت املنظمة برنامج (الإعالم ودعم املر�أة) الذي ا�ستهدف توظيف الإعالم خلدمة املر�أة
وق�ضاياها عرب �آليات خمتلفة �شملت الندوات الفكرية والدورات التوعوية.
ويف �إطار هذا الربنامج ولدت فكرة و�ضع (اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية) من �أجل تن�سيق الت�صورات واجلهود التي ت�شرتك يف
االهتمام بق�ضية املر�أة والإعالم من زواياه املختلفة ،وو�ضع �أجندة عمل �شاملة ووا�ضحة للمعنيني باملو�ضوع .وت�ستهدف اال�سرتاتيجية
بوجه عام دعم الر�سالة الإعالمية املوجهة للمجتمع عن املر�أة وتر�شيدها ،مبا يت�ضمنه هذا من تزويد للإعالميني والإعالميات باملهارات
واملعارف الالزمة من �أجل ت�صحيح �صورة املر�أة يف الإعالم ،و�إظهارها ب�شكل متوازن وعادل ،ف�ض ًال عن الرتويج حلقوقها املختلفة مبا
ي�سهم يف النهاية يف دعم املكانة االجتماعية للمر�أة ودعم ح�صولها على ن�صيب من�صف من الفر�ص االجتماعية .وقد ت�ضمنت اال�سرتاتيجية
جمموعة من امل�شروعات الإعالمية املقرتحة يف جماالت خمتلفة ،هي :ال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،واالجتماع ،والثقافة ،والتعليم ،وال�صحة،
والبيئة ،والريا�ضة ،حيث تُطرح هذه امل�شروعات على �سائر املعنيني بالعمل الفعلي من �أجل حتقيق الهدف الذي حتمله اال�سرتاتيجية.
كذلك �ضمت اال�سرتاتيجية مقرتحات مف�صلة لثالثة م�شروعات رئي�سة ت�ستجيب لأهدافها املختلفة.
وقد عمدت املنظمة �إىل �أخذ زمام املبادرة بالبدء يف تفعيل �أحد هذه امل�شروعات الرئي�سة ،وهو (برنامج االحرتاف الإعالمي) .وهذا
الربنامج عبارة عن جمموعة من الدورات التدريبية رفيعة امل�ستوى ت�ستهدف الإعالميني بوجه عام والإعالميات بوجه خا�ص؛ مل�ساعدتهم
على التعامل الإبداعي الر�صني مع العمل الإعالمي املتعلق ب�شئون املر�أة يف ع�صر املعلومات.
وتعد دورة اليوم حلقة �أوىل يف �سل�سلة من الدورات املزمع تنفيذها يف �إطار برنامج االحرتاف الإعالمي يف مو�ضوعات متنوعة ت�شمل
القيم املهنية والأخالقية للعمل الإعالمي ،وفنون الكتابة ال�صحفية وتقنيات كتابة اخلرب وم�ضمونه ،والإعالم اجلديد ،و�إنتاج الو�سائط
املتعددة ،ومهارات البحث الإعالمي ،وفنون ت�صميم اجلرافيك ،وبناء مواقع الإنرتنت ،والت�صوير التليفزيوين ومونتاج الفيديو،
واحلمالت الإعالمية.
وقد كان من دواعي �سرورنا �أن �أبدت جهة مرموقة وذات ح�ضور فاعل يف جمال التطوير الإعالمي والثقايف بوجه عام -مثل املكتب
االقليمي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ( )UNESCOببريوت -رغبتها يف التعاون مع املنظمة يف تنظيم هذه الدورة،
وهو تعاون نتطلع لأن يتوا�صل مبا يخدم ق�ضايا املر�أة العربية يف امللف الثقايف بوجه عام.
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كذلك فكل ال�شكر للمركز الإفريقي لتدريب ال�صحفيني والإعالميني ،الذي تف�ضل با�ست�ضافة فاعليات الدورة يف بادرة تعاون حميدة
ومتوقعة من الأخوة التون�سيني الذين ال ي�ألون جه ًدا يف دعم كل ما يتعلق بالعمل من �أجل املر�أة العربية واالرتقاء بها ،و�إنني �أنتهز هذه
الفر�صة لأتوجه لكال اجلهتني بجزيل ال�شكر على ح�سن التعاون.
كما �أود �أن �أنوه �أن هذا الن�شاط يعد �أول ن�شاط للمنظمة ي�شارك فيه متدربون من جمهورية العراق ال�شقيقة بعد �أن ان�ضمت العراق
لع�ضوية املنظمة يف منت�صف هذا العام ,حيث �أعلنت ال�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي نب�أ االن�ضمام خالل االجتماع الرابع للمجل�س الأعلى
للمنظمة التي ر�أ�سته �سيادتها وا�ست�ضافته اجلمهورية التون�سية يوم  25يونية/حزيران من العام احلايل .و�إنني لأرحب بالأخوة من
العراق ،كما �أرحب بهذه الكوكبة املتميزة من الإعالميني الذين يح�ضرون الدورة التي �أرجو لها كل التوفيق يف حتقيق �أهدافها.
و�أتقدم بجزيل ال�شكر لكل من الدكتورة �صباح �آل حممودي ،والأ�ستاذة رمي عبيدات لإتاحة الفر�صة لنا لال�ستفادة من خرباتهما املتميزة
يف جمال الإعالم.
وا�سمحوا يل يف اخلتام �أن �أتوجه بجزيل ال�شكر للجمهورية التون�سية ال�شقيقة ،ولوزارة �شئون املر�أة والأ�سرة والطفولة وامل�سنني،
وعلى ر�أ�سها معايل الوزيرة �سارة كانون اجلراية على تعاونها يف تنظيم هذه الدورة ،وعلى جهودها املتوا�صلة دع ًما للمنظمة.
و�شكر خا�ص لل�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي رئي�سة املنظمة التي تويل املنظمة و�أن�شطتها بالغ اهتمامها ،وحتر�ص على تقدمي كل الدعم
والت�سهيالت املمكنة من �أجل ح�سن �أداء املنظمة لأعمالها و�إجنازها على الوجه الأف�ضل.
وأشكركم على حسن االستماع
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كلمة

األستاذ الدكتور عبد املنعم عثمان
مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي  -بريوت
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حضرة معايل وزيرة شئون املرأة واألسرة الطفولة واملسنني ،الدكتورة سارة كانون اجلراية احملرتمة،
حضرة مدير عام منظمة املرأة العربية ،األستاذة الدكتورة ودودة بدران احملرتمة،
		
			

حضرة مدير عام املركز اإلفريقي لتدريب الصحفيني واإلتصاليني  ،األستاذ حممد قنطارة احملرتم،
اإلعالميات واإلعالميون،

				

احلضور الكريم،

ي�شرفني �أن �أكون معكم اليوم يف انطالق ور�شة العمل هذه حول “فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون” التي ينظمها مكتب اليون�سكو
الإقليمي يف بريوت ،ومنظمة املر�أة العربية ،بالتعاون مع وزارة �شئون املر�أة والأ�سرة والطفولة وامل�سنني ،ويف ظل رئا�سة ال�سيدة
الفا�ضلة ليلى بن علي ملنظمة املر�أة العربية يف دورتها احلالية.
نعي�ش اليوم ع�ص ًرا جدي ًدا من احل�ضارة الإن�سانية ،ع�صر التقدم العلمي واحل�ضاري ،حيث ي�شهد املجتمع الإن�ساين تطورات مذهلة من
اكت�شاف اخلارطة اجلينية �إىل تكنولوجيا االت�صال وثورة الإعالم والدفق الإخباري .وال�شك يف �أنه ظل ثورة االت�صاالت الكونية هذه،
وظهور تكنولوجيا االت�صال واملعلومات اجلديدة ،يربز دور و�سائل الإعالم يف عمل �إ�سهام تاريخي لتقدم املر�أة ومتكينها� ،أي احل�صول
املتكافئ على الفر�ص يف ا�ستخدام موارد املجتمع ،ومنع التفرقة على �أ�سا�س النوع يف الفكر واملمار�سة ،ومنع العنف ،واال�ستقالل
االقت�صادي ،وامل�شاركة يف كل م�ؤ�س�سات �صنع القرار ،وحرية االختيار يف �أمور تتعلق بحياة الفرد ،وغريذلك .ومما ال�شك فيه �أن
تكنولوجيا املعلومات متكن املر�أة من ممار�سة حقها يف ال�سعي �إىل تلقي املعلومات والأفكار .فعلى �سبيل املثال ،يعد البث عرب الأقمار
ال�صناعية فر�صة ممتازة للح�صول على املعلومات واملعرفة للمر�أة العربية من خالل اخلدمات الف�ضائية املختلفة التي تقدم الأخبار
وبرامج ال�شئون العامة ،حيث �إن هذه الربامج تعد �أدوات مهمة لزيادة الوعي بالق�ضايا الدولية .ويحمل البث املبا�شر عرب الف�ضائيات
أي�ضا و�سيلة للتعليم تتحدى عوائق
الكثري للمر�أة العربية .فهو يوفر من ًربا لتبادل الآراء والأفكار ،ويعد و�سيلة مهمة للتنمية والتمكني ،و� ً
الزمن وامل�سافات ،كما ي�شكل �أداة للإ�سراع بالتقدم والتنمية.
لكن يف الوقت الذي ت�ستطيع فيه و�سائل الإعالم �أن تكون �أدوات هائلة للتغيري ،ت�ستطيع يف الوقت نف�سه �أن تكون �أدوات هائلة
للظلم االجتماعي؛ �إذ يركز الإعالم على الأدوار اال�ستهالكية للمر�أة م�ستخد ًما الإعالنات والأعمال الدرامية التي يتم توظيفها لإعالء
�صوت الأمناط اال�ستهالكية والفردية والإثراء ال�سريع ،والتي ت�ؤدي �إىل ا�ستفزاز اجلمهور املتلقي؛ من هنا ،يجب دعم م�شاركة املر�أة
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و�إعطا�ؤها الفر�صة للتعبري عن النف�س واتخاذ القرار من خالل و�سائل الإعالم وتكنولوجيا االت�صال احلديثة .كما يجب مراعاة �إعطاء
�صورة متوازنة وغري منطية عن املر�أة يف الإعالم ،حيث تعد ال�صحافة والراديو والتليفزيون وال�سينما وامل�سرح والإنرتنت و�سائل قوية
للمطالبة بامل�ساواة بني اجلن�سني ،و�إبراز دور املر�أة يف املجتمع ،وذلك بعر�ض النماذج امل�شرفة للمر�أة يف كل املجاالت .كما يجب دعم
الدور االيجابي الذي ميكن �أن يلعبه الإعالم يف عملية متكني املر�أة ،ويجب اال�ستمرار يف البحث عن طرق و�أ�ساليب جديدة للت�أكد من
�أن �صوت املر�أة يجد من ي�سمعه.
أي�ضا على عاتق الن�ساء العامالت يف احلقل الإعالمي الالتي
�إن تقدمي �صورة املر�أة يف و�سائل الإعالم بطريقة �أكرث �إيجابية وواقعية يقع � ً
يجب عليهن بذل املزيد من اجلهد ليكون لهن الت�أثري املن�شود .وتفيد تقارير �صادرة عن الأمم املتحدة �أن هناك زيادة يف عدد الن�ساء
املتخرجات يف �أق�سام ال�صحافة وكليات الإعالم ،والالتي يعملن يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية على امل�ستوى املهني .وميكن مالحظة هذا احل�ضور
املتزايد يف و�سائل الإعالم على امل�ستوى الدويل ويف العامل العربي .ولكن رغم �أن بع�ض الن�ساء قد ح�صلن على منا�صب �صنع القرار يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،فمازال عليهن �أن يلعنب دو ًرا �أكرث ً
ن�شاطا وحيوية يف �سبيل تغيري ال�صورة التي تقدم بها املر�أة يف الإعالم .فال �شك
يف �أن الن�ساء العامالت يف احلقل الإعالمي هن �أكرث النا�س قدرة على عر�ض ال�صورة احلقيقية للمر�أة العربية وللمجتمع العربي .ومن
هذا املنطلق يجب تنفيذ التدابري التي ت�ضمن زيادة متثيل املر�أة يف الهيئات التقنية والتنظيمية على جميع م�ستويات �صياغة ال�سيا�سات
وا�شرتاكها فيها ويف عملية التنفيذ ،ويف جهود التن�سيق الدويل املبذولة ب�صدد و�سائل الإعالم وتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات.
ومن هنا ت�أتي هذه الور�شة يف �إطار اهتمامات اليون�سكو بتطوير املر�أة الإعالمية عمو ًما وت�صويبها ودعمها وربطها يف قطاع
خ�صو�صا .ففي هذا ال�سياق ،ت�سعى هذه الور�شة �إىل دعم الإعالميات ومتكينهن من تطوير ذواتهن ،وبناء
االت�صال واملعلومات
ً
قدراتهن املعرفية ولكي يواكنب التطور يف جماالت التكنولوجيا بالقدر الذى ي�ؤهلهن الحتالل مكانهن الطبيعي يف املجتمع.
يف اخلتام� ،أود �أن �أ�شكر احلكومة وال�شعب التون�سي على ا�ست�ضافتهم الكرمية .وال�شكر مو�صول لل�سيدة الفا�ضلة ليلى بن علي رئي�سة
املنظمة يف دورتها احلالية ،ومدير عام املنظمة الدكتورة ودودة بدران ،وكل فريق العمل على م�ساهمتهم يف �إجناح هذه الور�شة.
كما �أ�شكر وزارة �شئون املر�أة والأ�سرة والطفولة وامل�سنني ،وكذلك املركز الإفريقي لتدريب ال�صحفيني والإت�صاليني ب�شخ�ص مديره
الأ�ستاذ حممد قنطارة على احت�ضانهم لهذه الور�شة� ،آمال �أن تثمر جهودنا جميعا مبا فيه خري املر�أة العربية وتطوير قدراتها من �أجل
التنمية يف الوطن العربي.
و�أخ ًريا� ،أمتنى للم�شاركات وامل�شاركني اال�ستفادة من جل�سات ونقا�شات هذه الور�شة ،و�أمتنى لهذه الور�شة النجاح وحتقيق
�أهدافها املرجوة.
وشكرا إلصغائكم
ً
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فـاعليـــات الدورة
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ُعقدت الدورة التدريبية يف فنون الكتابة للإذاعة والتليفزيون مبقر املركز الإفريقي لتدريب ال�صحفيني واالت�صاليني باجلمهورية
التون�سية يف الفرتة من 2009/11/13-10م .وقد توزعت فاعليات الدورة بني املحا�ضرات والنقا�ش خالل اليومني الأولني بالأ�سا�س،
وبني الزيارات امليدانية خالل اليوم الثالث ،والذي �شهد عمليات الت�سجيل والت�صوير امليداين للنماذج التطبيقية للربامج الإذاعية
والتليفزيونية التي نفذها امل�شاركون تطبيقًا للمعارف التي تلقوها ،ثم عمليات املونتاج والتحرير الن�صي وال�صوتي وال�صوري التي
قاموا بها يف اليوم الرابع والأخري.
وقد اعتمد الربنـامج التدريبي علـى املـادة العلمية املطبوعة ،وا�ستخدام العرو�ض الب�صرية ،واملناق�شات احلرة ،والتمارين .كما ت�ضمن
عر�ض مقاطع فيديو ق�صرية (�أفالم تدريبية) كنماذج تطبيقية على بع�ض الأدوات واملهارات التي يدور حولها النقا�ش مثل �أداة الع�صف
عرو�ضا لنماذج من برامج �إذاعية وتليفزيونية لإخ�ضاعها للنقا�ش والتقييم .ويف ال�شق التطبيقي منه كان على
الذهني .كذلك �شمل
ً
امل�شاركني �أن يقوموا بتنفيذ برامج �إذاعية وتليفزيونية ق�صرية يطبقون فيها املعارف التي طرحتها الدورة ،ثم يقومون بعر�ضها والنقا�ش
حولها فيما بينهم وبني زمالئهم بتوجيه من املدربتني ويف �ضوء معايري التقييم التي و�ضحها التدريب.

فاعليات الدورة
فاعليات اليوم الأول (الثالثاء 2009/11/10م):
• مت يف م�ستهل الربنامج التدريبي تعريف �أهداف الدورة وم�ضامينها .وجرت مناق�شة عامة لتوقعات امل�شاركني وما يهدفون للو�صول
�إليه مع نهاية الربنامج التدريبي� .إ�ضافة للمهارات واحلاجات املعرفية الأ�سا�سية التي يرون �أنهم بحاجة للعمل على �إي�ضاحها
وتر�سيخها .مت كذلك تو�ضيح وجود �شق عملي �ضمن التدريب.
• وعقب تعريف امل�شاركني بع�ضهم ببع�ض عن طريق مترين ا�ستهدف و�ضعهم ك�إعالميني �أمام �إحدى التحديات املعتادة يف عملهم،
وهو حتدي كيفية تقدمي وتعريف ال�شخ�صيات من حيث اال�سم واملهنة والتعليم والطموح� ...إلخ يف �أقل وقت ممكن ،حيث طلب
من كل منهم التعريف الوايف باجلال�س �إىل جواره .وجرى نقا�ش حول طبيعة الربنامج وطبيعة املهارات املهنية التي يحتاجها
الإعالمي املعا�صر.
• مت تعريف امل�شاركني بفكرة الكتابة ال�شاملة مبعناها الوا�سع واملبدع والعميق ،كالكتابة بالكلمة وال�صورة والفكرة و�أ�سلوب احلياة
وطريقة التفكري� ...إلخ.
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• وناق�شت اجلل�سة الأوىل ق�ضية مركزية هي ق�ضية “التفكري الإبداعي من الفكرة وحتى ا�ستكمال املنتج الإعالمي” .حيث تعر�ضت
املدربتان لتعريف التفكري املبدع ،والفكرة املبدعة ،وطبيعة املنتج الإعالمي ،والإبداع كوعاء للفكرة الإعالمية ،وكيفية بناء الآليات
املبدعة التي تت�ضمن ا�ستمطار الأفكار وتطوير الفكرة وبناءها �إبداع ًّيا .كما تطرق النقا�ش �إىل ما يتعلق بعملية الإنتاج الإذاعي
والتليفزيوين بو�صفها عملية �إبداعية ،ومراحل هذه العملية بد ًءا من التحديد الدقيق الحتياجات اجلمهور واختيار املو�ضوع وزاوية
التناول .ونوق�ش كذلك مدى ت�أثري املهارات وال�سمات ال�شخ�صية للإعالمي على عملية الإبداع من حيث ما يتعلق بقدرته على التقاط
الفكرة اجلديدة ،وقدرته على التعامل املرن مع معتقداته و�آرائه ال�شخ�صية ،وعدم حتويلها �إىل حاجز �أو �صندوق مغلق يحول بينه
وبني الإبداع ،وكذا ت�أثري البيئة الإعالمية املنفتحة على التوجهات الإعالمية من حيث دفعها �إىل التطور وا�ستيعاب اجلديد� ،أو دفعها
على النقي�ض� -إىل التقوقع.• ت�ضمنت اجلل�سة حما�ضرات نظرية ،ثم متارين حول جوانب الفكرة الإبداعية وعالقتها ب�صناعة املنتج الإعالمي .ثم مت عر�ض فيلم
تدريبي ق�صري حول “�آلية الع�صف الفكري” ك�أحد �أ�ساليب �إنتاج وا�ستمطار الأفكار املبدعة ،وكو�سيلة ميكن ا�ستخدامها ب�صورة
يومية يف جمريات الإنتاج الإذاعي �أو التليفزيوين.
• تعر�ضت اجلل�سة التدريبية الثانية خل�صائ�ص الكتابة الإذاعية والتليفزيونية� ،إذ مت تعريف الإطار النظري والتحليلي لفكرة الكتابة
لل�صوت والكتابة لل�صورة ،والعوامل التي تلعب �أكرب الأثر يف الكتابة كالثقافة العامة ،وم�ستوى احلياة ،و�أ�سلوب التفكري ،واملهارات
والقدرات ال�شخ�صية� ..إلخ.
• ويف اجلل�سة الثالثة متت مناق�شة مو�ضوع البحث النظري والبحث امليداين للفكرة الإذاعية/والتليفزيونية ،وكيفية توثيق البحث
الإعالمي ،وكيفية بناء �أنظمة البيانات اخلا�صة بالإعالمي وعمله ومواده وتقاريره و�صوره ومواده الفيلمية�...إلخ ،و�ص ًوال �إىل بناء
�أنظمة التوثيق الإعالمي امل�ؤ�س�سية.
• نوق�ش كذلك -وعرب التمارين -ما يتعلق بقدرة الإعالمي على تطوير منظور  perspectiveمتميز ملقاربة �شتى الأحداث واملظاهر
االجتماعية ،وقدرته على توليد قراءات متنوعة للمو�ضوع نف�سه عرب مقرتبات نف�سية �أو اجتماعية �أو قانونية �أو اقت�صادية�...إلخ،
واملهارة يف ترجمة هذه القراءة يف �شكل منتج �إعالمي حمدد .كما مت الت�أكيد على تعدد طرق النظر �إىل الأمور ،و�أنه لي�س هناك
فهم �صحيح واحد يف املطلق ،وبيان �أن ذلك ال ي�صادر على ما يتعلق بالت�أكد من م�صداقية املعلومة ،والتزام احلياد واملو�ضوعية قدر
الإمكان ،واحلر�ص على العمل اجلاد الذي يقل�ص هام�ش الأخطاء.
• اتخذت اجلل�سة الأخرية طاب ًعا تطبيق ًّيا؛ حيث متت م�شاهدة مناذج من برامج تليفزيونية ،واال�ستماع �إىل مناذج ملقاطع من برامج
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�إذاعية من عدد من الدول العربية ،ونوق�ش من خاللها عد ٌد من املزايا والعيوب املتعلقة بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوين فيما يخ�ص
الكتابة بال�صوت ،واللغة امل�ستخدمة ،والقدرة على الربط املو�سيقي اجليد ،وعلى ملء جميع امل�ساحات بطريقة ال تطويل فيها ،عرب
ا�ستخدام التعليق �أو املو�سيقى بالن�سبة للعمل الإذاعي ،وكالهما مع ال�صور يف العمل التليفزيوين.

فاعليات اليوم الثاين (الأربعاء 2009/11/11م):
• مت يف اجلل�سة الأوىل البدء با�ستعرا�ض �أهم ما ورد يف يوم التدريب الأول ،وكذلك مناق�شة ما ُطلب من امل�شاركني �إعداده من متارين
تطبيقية على معارف اليوم الأول من الدورة ،وتال ذلك االنتقال �إىل مناق�شة ت�أثري التخطيط والتنظيم كمهارات �إدارية وقيادية �أ�سا�سية
يف �أي عمل ناجح ،وب�صفة خا�صة العمل الإعالمي ،وذلك عرب جل�ستني متخ�ص�صتني ناق�شتا ق�ضايا �أولويات الإنتاج والتنفيذ الإعالمي
(الإذاعي والتليفزيوين) ،و�أهم الق�ضايا التي فر�ضتها التكنولوجيا ،وكيف �أ�سهمت يف تطوير احلرفة الإعالمية ب�صورة عامة.
• ثم نوق�شت يف اجلل�سة الثانية �أ�شكال الربامج الإذاعية والتليفزيونية وقوالبها ،و�أنواعها ،ومتطلبات الإنتاج والبحث والتخطيط
واملهارات املختلفة التي حتتاجها كل منها.
• ويف اجلل�سة الثالثة جرت مناق�شة انعكا�سات التحديات املهنية املختلفة التي تواجه الإعالميني ،ودور مهارات التنظيم والتخطيط
يف احلد من الكثري منها .وجرى يف هذا الإطار نقا�ش حول ق�ضايا املر�أة يف املجتمع ،وكيفية تق�سيم العمل والأدوار االجتماعية،
و�سبل الو�صول للموارد وال�سيطرة عليها ،واالحتياجات املرتبطة بالنوع االجتماعي وم�ستويات امل�شاركة االجتماعية ،وعالقة ذلك كله
بالإعالم العربي ،وما يتعلق بدور املر�أة الإعالمية يف ك�سر الأمناط القائمة حول املر�أة و�أدوارها ،وكذا كيفية جناح الإعالمية العربية
يف التوفيق بني التزاماتها االجتماعية واملهنية عن طريق اال�ستخدام اجليد لإدارة الوقت وحتديد الأولويات والتخطيط ،وكيفية تطوير
ح�سا�سا لق�ضايا النوع االجتماعي.
املنتج الإعالمي يف ذاته ليكون
ً
• مت تخ�صي�ص اجلل�سة التالية لتعريف مو�ضوع التخطيط والإدارة والقيادة ال�صحيحة للم�شروع الإعالمي ،مبا ي�أخذ يف احل�سبان
جوانب التكلفة املادية والزمنية ،وعدد �أفراد فريق العمل ،واملهام املوكلة لهم� ...إىل غري ذلك من مهارات الإدارة بالأهداف .
• يف ختام �أعمال اليوم التدريبي الثاين مت تق�سيم امل�شاركني �إىل عدة جمموعات ا�ستعدا ًدا لل�شق التطبيقي من التدريب الذي �سينفذ
يف اليوم التايل.
• وقد مت تق�سيم امل�شاركني �إىل جمموعتني� :إحداهما جمموعة العاملني بالإذاعة ،والثانية جمموعة العاملني بالتليفزيون ،ومت تق�سيم
كل جمموعة �إىل �أربع فرق ،بحيث تختار كل فرقة التوجه يف زيارة ميدانية لواحد من مكانني حمددين ،هما :الأ�سواق التقليدية
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التون�سية� ،أو قرية احلرفيات .وقد ُطلب من كل فرقة اختيار مو�ضوع لنموذج برنامج ق�صري (يف حدود دقيقتني) وتنفيذه بالكامل.
ومت توجيههم �إىل البدء باختيار الفكرة واختيار القالب ثم جتميع املعلومات وو�ضع املخطط الأويل للعمل.

فاعليات اليوم الثالث (اخلمي�س 2009/11/12م):
• بعد جل�سة توجيه �صباحية ،انتقلت فرق العمل �إىل العمل امليداين ،حيث توجهت �إىل كل من قرية احلرفيات بالدنانة والأ�سواق ال�شعبية
و�سط مدينة تون�س ،وبا�شرت التمرين العملي بالت�سجيالت والت�صوير امليداين ،حتت �إ�شراف املدربتني ،ومب�صاحبة الفريق الفني التابع
للمركز الإفريقي لتدريب ال�صحفيني واالت�صاليني ،ومن�سقي الدورة من منظمة املر�أة العربية .وعقب العودة �إىل املركز مت عقد جل�سة
تقييمية للعمل امليداين ،ومراجعة بع�ض فنيات العمل ومهاراته ،ومناق�شة �أبرز امل�شكالت الفنية وامليدانية التي �صادفته ،وكيفية تداركها.

فاعليات اليوم الرابع (اجلمعة 2009/11/13م):
• مت البدء با�ستعرا�ض �أهم ما �أجنز يف اليوم ال�سابق �أثناء الت�صوير واملونتاج ،كما متت مناق�شة الأعمال املختلفة التي مت �إجنازها،
وال�سيناريو النهائي لكل مو�ضوع ،وخطة ا�ستكمال العمل ،ثم توجهت الفرق مرة �أخرى اىل غرف املونتاج لإمتام العملية اخلا�صة
باملونتاج النهائي للق�ص�ص الإذاعية والتليفزيونية.
• �شهدت اجلل�سة التالية عر�ض الأعمال املنتجة من قبل الفرق ومناق�شتها ،وحتليلها وفقًا جلوانب القوة ومناطق التطوير فيها ،وحتديد
الدرو�س امل�ستفادة من كل عمل .وقد ُطلب من امل�شاركني تقييم عمل كل فريق تب ًعا ملعايري حمددة تت�ضمن مدى التوفيق يف اختيار
عنوان الربنامج ،واللحن املميز له ،والفكرة ومدى جودتها من حيث الأ�صالة والتجديد ،واجلهد املبذول يف البحث عن املعلومات،
واختيار النمط ال�صحفي ،وزاوية التناول ،وطريقة �صياغة الن�ص والإخراج .كما ُطلب من الفرق نف�سها �إعادة النظر يف عملها
وتقييمه من حيث الوقت امل�ستغرق ،وكيفية �إمتام العمليات املختلفة ،ومراجعة الأمور التي فاتتهم والتي يرون – لو �أتيحت لهم فر�صة
تكرار املحاولة – �أنه من املهم تطبيقها لتوفري وقت و�إ�ضافة عنا�صر جناح .
• وقد مت ر�صد بع�ض عوامل القوة يف الأعمال املعرو�ضة ،وعلى ر�أ�سها ال�صوت املتميز ،والأفكار ،وزوايا املعاجلة اجلديدة ،وكذلك
ر�صد عدد من امل�شكالت ،و�أهمها اخللط بني القوالب ال�صحفية ،وال�ضعف الن�سبي يف مهارات التحرير و�صحافة التحقيق ،وعدم
الإملام الكايف مببادئ تقنيات املونتاج ،خا�صة املونتاج الرقمي الذي يقت�ضي التطور املهني لل�صحافة الوقوف على �أبجدياته لأنه عملية
�أ�سا�سية يف الإنتاج ال�سمعي وال�سمعي املرئي.
• وقد اختتمت الدورة بجل�سة ح�ضرها ممثلو اجلهات املنظمة ،ووزعت �شهادات ح�ضور الدورة على امل�شاركني.
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�أوراق العمــــل
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ورقة العمل الأوىل
التفكري اإلبداعي من الفكرة إىل استكمال املنتج اإلعالمي
د.صباح احملمودي
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الإبداع:
الإبداع هو جمموعة العوامل والو�سائل التي تودي �إىل حتقيق �إنتاج جديد �أ�صيل من قبل الفرد واجلماعة.
وهناك بع�ض الطرق للحث على الإبداع ،تت�ضمن� :إثارة احلرية ،والت�صنيف و�إدراك املت�شابه واملختلف ،والع�صف الذهني (ا�ستمطار
الأفكار ) ،وا�ستخدام �أ�سئلة التفكري العليا (كيف؟ ،ملاذا؟ ،ما ر�أيك؟ ،ف�سر؟) ،والقدرة على تكوين ال�صور يف الذهن.
وقد حازت طرق ا�ستدراج الإبداع والأفكار -ومن بينها ا�ستمطار الأفكار ،وما يعرب عنه بالع�صف الذهني -على االهتمام؛ ملا لهذه
الطريقة من �إ�ضافات ملمو�سة يف واقع تطور الإنتاج الإعالمي والتخطيط له.
ويت�ضمن �أ�سلوب الع�صف الذهني مايلى:
 .حتديد املو�ضوع� ،أي حتديد امل�شكلة حمل املناق�شة ،حيث يقوم قائد املجموعة بكتابة امل�شكلة �أو ال�س�ؤال الذي وقع عليه االختيار،
ويجب �أن يكون امل�شاركون يف جل�سة الع�صف الذهني على علم ببع�ض تفا�صيل املو�ضوع.
� .إعادة �صياغة املو�ضوع :قد يكون للمو�ضوع حمل النقا�ش �أبعاد �أخرى تظهر عن طريق طرح الأ�سئلة“( :من؟”“ ،كيف؟”“ ،ملاذا؟”).
ُ .3يطلب من امل�شاركني طرح �أفكارهم بحرية ،ويطلب منهم �أن يفكروا كيف ميكن حتويل هذه الأفكار �إىل �أفكار علمية وعملية ومفيدة.
نوعا من التفكري التحليلي.
 .4تقييم الأفكار وحتديد ما ميكن �أخذه منها .وحتتاج عملية التقييم ً

ومن أهم القدرات اليت توصف بأنها إبداعية ما يلى:
 .1الإح�سا�س بامل�شكالت:
وتظهر هذه القدرة يف امليل �إىل �إدراك ال�صعوبات والثغرات والبحث عن حلول منا�سبة لها .ويتميز املبدعون بقدرتهم على التحديد
الدقيق للم�شكالت.

 .2الأ�صالة:
يق�صد بها التجديد واخلروج عن امل�ألوف� ،أي القدرة على �إنتاج �أفكار جديدة وفريدة.
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 .3الطالقة:
ويق�صد بها الطالقة الفكرية� ،أي القدرة على �إنتاج عدد كبري من الأفكار املبتكرة يف فرتة زمنية حمددة .وهي تختلف عن الطالقة اللفظية
التي ت�شري �إىل القدرة على ا�ستح�ضار �ألفاظ كثرية يتوافر فيها الدقة والرتابط والت�سل�سل.

 .4املرونة:
وتظهر يف القدرة على تغيري االجتاهات الذهنية ب�سهولة؛ فيكون ال�شخ�ص قاد ًرا على تغيري جمرى �أفكاره نحو وجهات جديدة و�سريعة
وفق متطلبات املوقف ،واملرونة عك�س اجلمود يف التفكري الذي يعني التفكري النمطي.

 .5الدقة:
وتظهر يف القدرة على ا�ستخال�ص م�ضامني الأفكار ،وا�ستكمال التفا�صيل والأفكار التي ت�ضاف �إىل الفكرة الأ�صلية ،فالدقة تت�ضمن
عمق الفكرة ،والتو�سع يف العنا�صر املت�صلة بها ،و�إعداد اخلطوات ،وترتيب خطوات التنفيذ بعناية.

الإبداع يف الإنتاج الإعالمي:
اتفق علماء النف�س واالجتماع على �أن العملية الإبداعية ترتبط باملقومات ال�شخ�صية للفرد؛ ومن ثم يفرت�ض فيمن يقوم بالإنتاج
الإذاعي والتليفزيوين �أن يت�سم بعدة �سمات ،على ر�أ�سها القدرة على التعامل مع الفريق والعمل معه ،واملوهبة ،والثقافة العامة،
والثقافة املتخ�ص�صة ،واملثابرة ،والرغبة يف التجديد واالبتكار .و�إذ تعد الأدوات التقنية بالغة الأهمية ،لكنها تظل مكمالت �أ�سا�سية
للفكرة ،وتُوظف لتج�سيدها.
ويع َّرف االنتاج الإذاعي والتليفزيوين كعملية �إبداعية ب�أنه( :عملية فكرية وتقنية تهدف �إىل حتويل الأفكار �إىل �صور و�أ�صوات ،وو�ضعها
يف قالب فنّي بهدف تو�صيلها �إىل جمهور امل�شاهدين ،والت�أثري عليهم ،بل والتفاعل معهم).
م�سجلة �أو مبا�شرة ،متثل يف كل �أجزائها بناء مادة
وهو يف تعريف �آخر( :املراحل املتعددة التي ت�ؤدي �إىل حتويل فكرة جيدة �إىل مادة ّ
متكاملة ت�أتي يف �شكل برنامج �إذاعي �أو تليفزيوين ).
ويحتاج الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين بهذا املعنى �إىل تكاتف خربات عديدة يف جماالت الإدارة ،والتخطيط ،واملحا�سبة ،والهند�سة الإذاعية،
والت�صوير بكل �أنواعه ،وال�صوت ،وفنون الإ�ضاءة ،والديكور ،والأزياء ،واملاكياج ،والتمثيل ،وامل�ؤثرات ،والت�سويق ،والبحوث.
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خطوات الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين:
.حتديد احتياجات اجلمهور :من خالل درا�سة ما يريد اجلمهور ،واحتياجاته ،وما تريد الو�سيلة الإعالمية قوله لهذا اجلمهور.
�.إعداد فكرة الربنامج :اختيار الفكرة املنا�سبة ملو�ضوع معينّ .
.3حتديد الهدف من الربنامج :ملاذا نعر�ض هذه الفكرة؟ ما الذى نريد تقدميه من معلومات؟ ماذا ي�ستفيد اجلمهور بعد امل�شاهدة؟ ما
الذي نريد �إقناع اجلمهور به؟ ما الذى نريد للجمهور �أن يفكر فيه بعد امل�شاهدة؟.
.4حتديد اجلمهور امل�ستهدف :تختلف خطوات الإنتاج باختالف اجلمهور امل�ستهدف.
تت�ضمن عملية �إجراء البحث املنا�سب يف املو�ضوع والفكرة مايلى:
 بحث علمي (مكتبي ،مادة نظرية حول املو�ضوع)، بحث �أر�شيفي (�إذا ما توافرت مادة �أر�شيفية حول املو�ضوع)، بحث يف ال�شخ�صية، بحث ميداين (حتديد ال�شخ�صيات/حتديد الأماكن/زوايا الكامريا /حركات الكامريا�/أماكن املقابالت)..5حتويل البحث �إىل ن�ص �إذاعي /تليفزيوين منا�سب من الناحية الزمنية التقريبية �أو املقرتحة.
.6و�ضع �آليات املعاجلة ال�سمعية /الب�صرية وحماور العمل وفقًا للن�ص املكتوب.
.7و�ضع ال�سيناريو املبدئي.
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مراحل الإنتاج:
املرحلة الأوىل :الإعداد للإنتاج.
املرحلة الثانية :مرحلة ما قبل الإنتاج/مرحلة ما قبل الت�صوير.
املرحلة الثالثة :مرحلة الإنتاج/الت�صوير.
املرحلة الرابعة :مرحلة املونتاج.
املرحلة اخلام�سة :مرحلة ما بعد الإنتاج.
تعد املرحلتان الأوىل والثانية( :الإعداد -ما قبل الإنتاج) من �أهم املراحل ،وفيها يتم مايلى:
.حتديد املو�ضوع والفكرة وزاوية التناول :ينبغي �أن تكون الفكرة �أ�صيلة وتقدم �شيئًا جدي ًدا� ،أي �أن تكون مبدعة وتدفع �إىل التفكري،
وت�ستحث امل�شاهد على �سلوك وفعل ما ،وتالئم الو�سيلة الإعالمية .وعادة ما تخ�ضع الفكرة لتعديالت وتبديالت ،و�إعادة ترتيب
عنا�صرها وت�سل�سل حمتوياتها ،و�إعادة حتديد �أهدافها بدقة.
.حتديد الكيفية التي يتم بها حتقيق هذه الفكرة� ،أي الأ�ساليب املمكنة لتنفيذها ،وذلك عرب و�ضع ت�ص ّورات على الورق حول الإمكانات
املادية والب�شرية واملوارد املتاحة لإجناز الفكرة (امل�شروع).
.3و�ضع ت�ص ّور �أويل للعنا�صر الأ�سا�سية املك ّونة للعمل ،مت�ضمنة مايلى:
 −اللحن املميز/اجلنرييك ،العنوان.
 −الفكرة.
 −الن�ص.
 −التنفيذ.
.4و�ضع ت�صميم �شامل وعام للعمل.
.5اجتماع املنتج مع �أبرز منفذى العمل ملناق�شة الفكرة (املخرج /الفنيون� /صاحب الن�ص).
.6ت�أمني االن�سجام داخل الفريق.
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ويف �إنتاج الربامج التليفزيونية ،تت�ضمن عنا�صر االنتاج مايلى:
 املو�ضوع  -الفكرة  -املعاجلة الفنية الب�صرية  -الن�ص املبدئي  -الن�ص 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�صوت �أداته الأ�سا�سية يف االت�صال؛ وبالتايل يتحتم عليه االهتمام به،
وبذل كل ما يف و�سعه للتخل�ص من الأ�صوات اخل�شنة واحلادة واملزعجة.
عاك�سا ل�شخ�صية �صاحبه.
• جمال ال�صوت عند الكالم يكمن يف قوته ،وو�ضوحه ،و�سالمته ،و�أن يكون ً
أ�سا�سا باحلالة العامة للمن�شط؛ �إذ ت�ؤثر حالته ال�صحية على ال�صوت ،و�إذا �أهمل املن�شط جهازه ال�صوتي
• يتعلق �إنتاج ال�صوت اجليد � ً
�سي�ؤدي ذلك �إىل ظهور عدة عيوب يف ال�صوت .كما يجب على املن�شط �أن يعرف كيف يتنف�س بطريقة جيدة حتى يدخل كمية منا�سبة
من الهواء بطول اجلملة التي �سينطق بها ،فال ينقطع كالمه ويفقد بالتايل معناه احلقيقي .ومن �أمناط الأ�صوات التي يتدرب املن�شط
على جتنبها:
 −ال�صوت احللقي :وهو ال�صادر عن احللق.
 −ال�صوت املكتوم :وهو الهام�س واخلافت.
 −ال�صوت الأنفي :وهو ال�صادر عن الأنف.
 −ال�صوت املرتع�ش.
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ورقة العمل الثانية
تقنيات الكتابة اإلعالمية
أ .ريم عبيدات
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الو�سيلة هي الر�سالة:
الو�سيلة هي الر�سالة ( )The Medium is The Messageبهذه العبارة التي قالها الباحث الإعالمي ويلبور �شرام
مو�ضوعا مه ًّما يتعلق ب�إنتاج الربامج بالإذاعة والتليفزيون ،وهما �أهم و�أخطر
� ،)Schrammأبد�أ هذا البحث الق�صري الذي يتناول
ً
و�سيلتي ات�صال يف هذا الع�صر الذي �أ�صبح يطلق عليه تارة ع�صر الإعالم ،و�أخرى “ع�صر التليفزيون” ثم �صار ع�صر املعلومات،
ع�صر الكمبيوتر �أو “احلا�سب الآيل” �أو “احلا�سوب” .ورغم هذا مل يبعد عن الإذاعة والتليفزيون ،خا�صة �إذا علمنا �أن برامج
التليفزيون الآن �أ�صبحت تعر�ض من خالل �شا�شة الكمبيوتر ،كما �أن هناك الآن م�شروع الطريق ال�سريع للإعالم �أو املعلومات (Super
 )Highway of Informationالذي يجعل من الراديو والتليفزيون و�سيلتني رئي�ستني يف نقل وتبادل املعلومات� .إن عبارة ويلبور
�شرام تطابق ما بني الو�سيلة والر�سالة الإعالمية ،وهذا �أمر ال ُب َّد من االنتباه �إليه و�إدراكه متا ًما؛ فقد رمى �شرام �إىل �أن يقول� :إن
الر�سالة الإعالمية تت�شكل وفق خ�صائ�ص الو�سيلة الإعالمية �سوا ًء املقروءة �أو امل�سموعة �أو املرئية �أو امل�سموعة املرئية .ف�إذا كنَّا ب�صدد
تو�صيل م�ضمون معني جلمهور م�ستهدف من خالل و�سائل الإعالم �أو االت�صال ف�إننا جند �أن عر�ضه ب�صحيفة ما يختلف لغة و�أ�سلو ًبا
و�شك ًال عما نعر�ض بالراديو �أوالتليفزيون �أو ال�سينما �أو امل�سرح �أو املل�صقات �أو من خالل االت�صال املواجهي �أو املبا�شر �أو غري ذلك.
(Wilbur

ورغم �أنَّنا ال نريد هنا �أن نعر�ض ملدلول كلمات مثل� :إعالم ( )Informationوات�صال ()Communication؛ �إذ � َّإن هذا �سيبعدنا
�شيئًا ما عن الغر�ض من بحثنا� ،إال �أنه ال ب�أ�س من �أن نقول يف �إيجازَّ � :إن علماء الإعالم واالت�صال يرون �أن كلمة “�إعالم” تتعلق
باملعلومات ،و� َّإن كلمة “ات�صال” �أكرث �شمو ًال ،لأنها تتعلق باملعلومات وبغريها ،بالب�شر وبالآالت.

تخطيط الربامج:
يتطلب التخطيط للربامج الإذاعية والتليفزيونية ،و�ضمان جناحها مايلى:
.حتديد الأهداف املراد حتقيقها بدقة وفق الفئة �أو اجلمهور امل�ستهدف يف احل�ضر كان �أو يف الريف ،يف قرية �أو يف بادية ،يف
م�شروع زراعي �أو غري ذلك ،وقد يكون اجلمهور امل�ستهدف طال ًبا �أو عما ًال �أو ز ّر ًاعا �أو �أطفا ًال �أو �شبا ًبا �أو ن�سا ًء .وال ُب َّد �أن حتقق
الأهداف املحددة االحتياجات االجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،وال�صحية للجمهور وللمجتمع امل�ستهدف.
.وبنا ًء على الأهداف املحددة تو�ضع اخلطة الإعالمية للم�شروع �أو احلملة الإعالمية التي تنا�سب املو�ضوع ،مثل :مكافحة املالريا،
تنظيم النَّ�سل ،تعداد ال�سكان.
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.3الت�أ ُّكد من توفري الإمكانات الفنية ،من �أجهزة ات�صال ثابتة ومتنقلة.
.4الإمكانات املادية واملالية ت�شكل عن�ص ًرا مه ًّما من عنا�صر جناح اخلطة �أو احلملة الإعالمية؛ فال ُب َّد من توفري املال الالزم وو�سائل
النقل واحلركة.
.5الكوادر الب�شرية املقتدرة واملدربة هي الأ�سا�س يف جناح العمل الإعالمي؛ ولذلك من ال�ضروري �أن يكون الكادر الب�شري متواف ًرا،
من �إعالميني ،وفنيني ،وكوادر م�ساعدة من املوظفني والعمال ذوي الدراية بالتعامل يف مثل هذه احلالة .كما قد يلزم تدريبهم
وتوجيههم و�إر�شادهم؛ حتى ي�ستطيعوا �أن ي�ضطلعوا بدورهم وي�ؤدوا ر�سالتهم كما ينبغي.

عنا�صر الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين:
�أو ًال :عنا�صر الإنتاج الإذاعي:
أ�سا�سا على ال�صوت� ،أي على حا�سة ال�سمع؛ كان على القائمني بالإعالم الإذاعي امل�سموع
ملا كانت الإذاعة امل�سموعة (الراديو) تعتمد � ً
�أن يعملوا على �أن يحمل هذا ال�صوت م�ضامني ر�سالتهم الإعالمية ،مع مراعاة �أن املادة املذاعة ت�سمع مرة واحدة؛ فالبد �إذًا �أن تت�سم
بالو�ضوح ،واالخت�صار ،والدقة يف انتقاء الكلمات املعربة عن امل�ضمون ،والبعد عن ا�ستخدام الكلمات والعبارات املعقّدة واجلمل املطولة
واملركبة والألفاظ امل�ستهلكة �أو امل�ستهجنة؛ �إذ �إن البالغة دائ ًما يف الإيجاز والبيان.
من هنا نعلم �أن الكلمة املنطوقة هي العن�صر الأول يف العمل الإذاعي� ،إال �أن هذه الكلمة تقدم يف �أ�شكال خمتلفة ،من حديث،
وحوار ومقابلة ودراما ،م�صحوبة بامل�ؤثرات ال�صوتية وباملو�سيقى التعبريية والت�صويرية� ،أو تلك التي ت�ستخدم كو�سائل
انتقال بني الفقرات وامل�سامع .فمن املهم �إ ًذا �أن يدر�س الإعالميون الإذاعيون ماهية ال�صوت وم�صادره وما يتعلق به من
ال�صدى والرنني.
ولعله من املنا�سب �أن ن�شري �إىل �أن م�صادر ال�صوت يف الإذاعة ،هي :ال�شرائط امل�سجلة واال�سطوانات ،املو�سيقى ،وامل�ؤثرات ال�صوتية،
بجانب الكالم املبا�شر احلي الذي ي�أتي على ل�سان املذيع �أو مقدم الربنامج على الهواء دون ت�سجيل م�سبق.
وكاتب الن�ص الإذاعي ( )Script Writerالبد له �أن يلم بخ�صائ�ص الإذاعة والإمكانات الفنية لال�ستديو الإذاعي من ميكروفونات
وغريها ،و�أن يعرف �شيئًا عن هند�سة اال�ستديو وهند�سة ال�صوت ،بجانب معرفته ب�أنواع امليكروفونات ،و�أنواع اال�ستوديوهات
وملحقاتها ،كغرف املراقبة امللحقة باال�ستوديوهات (� ،)Control Roomأو حجرة املراقبة الرئي�سة (.)Continuity
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ومن �أهم ال�شخ�صيات العاملة يف �إنتاج الربامج بالإذاعة :املذيع ،واملخرج ،ومهند�س اال�ستديو ،ومهند�س الإر�سال ،وكاتب الن�ص ،وفني
ال�صوت ،ومدير �أو مراقب اال�ستديو ،بجانب �ضابط احلجز ،ومن�سق الربامج ،ومراقب الربنامج ،وفني املكتبة ،وعامل اال�ستديو.
واملذيع قد يكون قارئًا للأخبار �أو مذي ًعا للربط �أو مقد ًما للربامج �أو حماو ًرا (� )Interviewerأو مدي ًرا لندوة �أو نقا�ش �أو مندو ًبا
(.)Reporter

ثانيا :عنا�صر الإنتاج التليفزيوين:
ً
وملا كان التليفزيون هو �إذاعة مرئية� ،أو على الأ�صح هو �إذاعة م�سموعة مرئية يف �آن واحد؛ ف�إن ال�صوت وال�صورة ي�شكالن العن�صرين
الرئي�سني يف براجمه ومادته املذاعة� .إننا ال نكرر هنا ما ذكرناه من عنا�صر املادة املذاعة من خالل الراديو� ،إذ ينطبق ما قلناه يف هذا
ال�صدد على املادة املذاعة �أو املعرو�ضة من خالل التليفزيون� ،إ َّال � َّأن ا�ستخدام ال�صورة املتحركة يف املقام الأول جتعل من املهم الإقالل
تعب وتتحدث كث ًريا عما يراد التعبري عنه �أو
من الكالم ،حيث �إن ال�صورة تغني عن جانب كبري من املادة املقروءة �أو املنطوقة� ،إذ �إنَّها رِّ
عك�سه من خالل ال�شا�شة البلورية ال�صغرية؛ ومن هنا كانت الكتابة للتليفزيون تت�سم ب�إيجاز �أو اخت�صار �أكرب مما هي عليه يف الإذاعة.
 .1ال�صورة التليفزيونية:
لل�صورة التليفزيونية م�صادر عديدة� ،أهمها :كامريا الت�صوير التليفزيوين ،و�شرائط الفيديو امل�سجلة ،والأفالم ال�سينمائية (التلي�سينما)،
وال�شرائح ( ،)Slidesواخلرائط ،واجلداول ،والبيانات ،والعناوين ( ،)Captionsوال�صور الفوتوغرافية ،واخلطوط .عل ًما ب� َّأن جهاز
احلا�سب الآيل �أو احلا�سوب �أو الكمبيوتر �أ�صبح يقوم بدور كبري ومقدر يف العمل التليفزيوين.
وكامريا التليفزيون قد تنقل �صورة حية (مبا�شرة) ( )Liveمن داخل اال�ستديوهات� ،أو �صورة حية (منقولة) من خارج اال�ستديو
با�ستخدام وحدات النقل اخلارجي للوقائع والأحداث املهمة ،وقد ت�ستخدم وحدات املايكرويف� ،أو الأقمار ال�صناعية� ،أو الأجهزة
أ�سا�سا على ال�صورة
احلديثة املتنقلة لنقل ال�صورة التليفزيونية .وتكت�سب ال�صورة يف التليفزيون �أهمية ق�صوى ،فالتليفزيون يعتمد � ً
احلية املرئية ،والتي لها �أهميتها وفاعليتها يف جذب اهتمام امل�شاهد ،وت�شكل قدرة كبرية يف الت�أثري على عواطفه ،وهي �أقدر على التعبري
إقناعا ،خا�صة ونحن نعلم � َّأن الر�ؤية �أ�سا�س الإقناع كما يقولون (Seeing is
من �آالف الكلمات .و ُت َع ُّد ال�صورة من �أح�سن الو�سائل � ً
 .)Believingوالر�ؤية �أو الب�صر �أهم و�أكرث حوا�س الإن�سان ا�ستخدا ًما يف اكت�ساب املعلومات.
و ُي َع ُّد التليفزيون من �أكرث و�سائل الإعالم قدرة على التف�سري والتو�ضيح؛ ملا يتميز به من خا�صية اجلمع بني ال�صورة املقرتنة
حا�ستي ال�سمع والب�صر ،وهما �أهم
املدعمة بال�صوت يف م�شاهد واقعية قريبة من مدارك الإن�سان؛ لأنَّها تت�ضمن �إ�شراك
�أو ّ
ّ
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احلوا�س الإدراكية؛ فعن طريقهما يح�صل الفرد على معظم معارفه وخرباته .و ُت َع ُّد ال�صورة احلية �أقوى ت�أث ًريا من الكلمة املكتوبة
�أو امل�سموعة ،كما �أن الألوان ت�ساعد امل�شاهد يف الك�شف عن املعلومات وا�ستيعابها ،وبالتايل يحيل التليفزيون املعلومات والأفكار
املجردة �إىل �صورة حية قابلة للفهم والإدراك.
 .2حركات الكامريا:
تلتقط كامريا التليفزيون املناظر وامل�شاهد املراد ت�صويرها� ،إ َّما وهي ثابتة يف مكانها على احلامل �أو متحركة �أو متنقلة من مكانها.
(�أ) وحركة الكامريا وهي ثابتة على حاملها نوعان:
 −اللقطة اال�ستعرا�ضية

(:)Panorama

وهي حركة �أفقية تتم فيها متابعة حركة املنظور �أو ال�شيء املراد ت�صويره� ،أو ا�ستعرا�ض املنظر ب�شكل عام .وتكون هذه احلركة من
اليمني �إىل الي�سار �أو العك�س ،وقد تكون بطيئة �أو متو�سطة �أو �سريعة ح�سب مقت�ضيات احلال.
 −اللقطة الرئي�سة

(:)Tilting

تكون الكامريا ثابتة على احلامل ولكنها تقوم بحركة ر�أ�سية على حمورها �أثناء الت�صوير ،ملتابعة حركة املنظور �أو ال�شيء املراد
ت�صويره يف حركته من �أعلى �إىل �أ�سفل �أو العك�س ،وقد تكون بطيئة �أو متو�سطة �أو �سريعة.
(ب) �أ َّما حركات الكامريا التي تنتقل فيها الكامريا من مكانها ،فمنها:
 −عد�سة الزوم

(:)Zoom

الزوم هي حركة �أ�شبه بحركة االقرتاب واالبتعاد ،و�إن كانت الكامريا ال تتحرك فيها� ،إنمَّ ا حتدث احلركة بوا�سطة (عد�سة خا�صة)
هي ما ي�س َّمى بالعد�سة الزوم (� ،)Zoom Lensأو العد�سة متغرية البعد الب�ؤري ،وهي عد�سة ميكن تغيري بعدها الب�ؤري ب�سرعة
�أثناء الت�صوير دون توقف �أو قطع ،بحيث يتغري حجم اللقطة عند عر�ضها على ال�شا�شة من اللقطة العامة �إىل اللقطة الكبرية يف حالة
(� ،)Zoom inأو من اللقطة الكبرية �إىل اللقطة العامة يف حالة (.)Zoom out
 −اللقطات:
تعب عنه؛ ولذلك ال ُب َّد للمخرج وامل�صور ومن قبلهما كاتب الن�ص
هناك �أنواع كثرية من لقطات الكامريا ،ولكل لقطة معناها الذى رِّ
(� )Script Writerأن يتوخى احلذر يف اختيار اللقطات املنا�سبة املعربة عن م�ضامني ن�صه التليفزيوين.
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 .3الإ�ضاءة:
وهى من �أهم عنا�صر الإنتاج يف التليفزيون ،وهي التي تعتمد عليها جودة ال�صورة التليفزيونية ()Quality؛ ولهذا كان من ال�ضروري
توفري الإ�ضاءة الالزمة وتوزيعها ب�شكل منا�سب ،مع مراعاة الأج�سام املراد ت�صويرها ( )Objectsمن حيث الألوان .ويجب �أن تتفق
�شدة الإ�ضاءة ونوعيتها مع اللقطات وامل�شاهد املطلوبة؛ ذلك � َّأن �سوء الإ�ضاءة قد يف�سد امل�شاهد واللقطات.
وعمل موزع الإ�ضاءة �شاق وم�ضنٍ  ،يحتاج �إىل فهم كامل ملعدات الإ�ضاءة و�أنواعها املتباينة ،ويجب �أن يكون على دراية وا�سعة
بالإلكرتونيات ،خا�صة ما يت�صل با�ستديو التليفزيون ومكوناته ،وت�شغيل الكامريات ،واملايكروفونات ،و�أنواع التيار الكهربائي.
 .4اخلدمات الإنتاجية:
• حترير ال�صوت وال�صورة:
يبد�أ �إعداد برامج التليفزيون بتلقي الأفكار واملعلومات من م�صدرها ليتم ت�شكيلها ح�سب نوعية الربنامج ،ونوعية جمهور امل�شاهدين،
حيث تتعدد برامج التليفزيون ،فهناك الأخبار ،والربامج الإخبارية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والتعليمية ،والريا�ضية ،واخلا�صة،
والطارئة ،والدينية ،والفئوية كربامج الأطفال وال�شباب واملر�أة .ويتطلب الإعداد التليفزيوين من كاتب الن�ص الـ (� )Script Writerأو
ال�سينار�ست ( )Scenaristالقدرة على جت�سيد �أفكاره ومعلوماته يف �صور ولقطات وم�شاهد مرئية ،حيث �إن التليفزيون �صورة مرئية
يف املقام الأول ،ف�ض ًال عن قدرته على اختيار مكونات الن�ص من كلمات وجمل وفقرات ت�ؤدي املعنى بو�ضوح.
ويعمل معد الربنامج يف ظل قيود الزمان واملكان واخل�صائ�ص التي متيز التليفزيون كجهاز �إعالمي غايته تو�صيل �أفكاره
ال�سمع والب�صر .فمن الطبيعي �أن يكون من الالزم عليه �أن يلم بعنا�صر التعبري التليفزيوين
ومعلوماته من خالل خماطبة
حا�ستي َّ
ّ
يج�سد م�شاهده ،لينجح يف تو�صيل مفاهيمه �إىل م�شاهديه ،بل وي�ستحوذ على اهتماماتهم منذ اللحظة الأوىل
ومعداته ،ويختار ما ّ
وحتى نهاية الربنامج با�ستخدام �أ�ساليب الت�شويق املتعددة .فالكتابة للتليفزيون لي�ست جمرد ت�سطري كلمات يلقيها امل�شرتكون يف
الربنامج ،و�إمنا البد من رعاية الكيفية التي تظهر بها ال�صورة واللقطات وامل�شاهد؛ حتى تكون يف قالب وا�ضح حم َّدد ،يعالج جميع
جوانب الفكرة �أو الهدف املطلوب يف فرتة زمنية حمددة وب�أ�ساليب متنوعة ،تختلف ح�سب طبيعة الربنامج التليفزيوين ،ونوعيته
و�إمكانياته واخلامات التي ي�ستخدمها .والتحرير بالن�سبة للتليفزيون يعني حترير الن�ص وحترير ال�صورة ،ويطلق اخلرباء عليه
التحرير بال�صورة ( )Editing Films and Video Tapesوي�سميها الباحثون والعاملون يف املجال بالتوليف (.)Editing
وتهدف عملية التوليف �إىل جتميع اللقطات الفيلمية �أو التجميع الإلكرتوين للمادة امل�صورة لربنامج معني عن طريق ما ي�سمى
املونتاج ( ،)Montageوتعني اختيار اللقطات امل�صورة ،وترتيبها وفق ًا لت�سل�سلها وترتيبها املو�ضوعي املطلوب ،خللق ت�أثري فني
تعب عنه اللقطات.
مطلوب �أو معنى �إ�ضايف معني قد يتع ّدى املعنى اخلا�ص الذي رِّ
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• املونتاج:
ي�ستخدم التليفزيون نوعني من املونتاج :فيلمي ،و�إلكرتوين.
�أو ًال :املونتاج الفيلمي:
ويعني تقطيع �أجزاء الفيلم لإبعاد اللقطات غري املطلوبة �أو غري ال�صاحلة ،ثم ترتيب ما تبقى من لقطات وجتميعها وربطها ببع�ضها ،مع
مراعاة ت�سل�سل املو�ضوع ،وفقًا للن�ص املكتوب .وال�شخ�ص الذي يقوم بهذه املهمة هو “م�ؤلف الأفالم” �أو املونتري ()Monteur
مب�ساعدة معد الفيلم.
ثانيًا :مونتاج الفيديو [الإلكرتوين] وهو نوعان:
 −الذي يتم عند �إذاعة الربنامج على الهواء مبا�شرة من داخل اال�ستديو� ،أو بو�ساطة وحدات النقل اخلارجي ،وذلك بو�ساطة
املحول ( )Switchالذي ميكننا من اختيار �أية �إ�شارة مرئية من الإ�شارات الداخلة له ب�سهولة ،كما ميكن اختيار ال�صوت امل�صاحب
لل�صورة احلية .ويتوىل الفني ( )Switcherتنفيذ تعليمات املخرج الذي يتابع ال�صور واللقطات على ال�شا�شات و�أجهزة الر�ؤية
( )Monitorsاملت�صلة مب�صادر ال�صورة.
 −املونتاج الإلكرتوين للربامج امل�سجلة على �شرائط الفيديو ( ،)VTRحيث يتم نقل الفقرات املطلوبة من �شريط �آخر ،ويتميز بال�سرعة
والدقة ،ولكنه يتطلب وحدات عالية الثمن ملونتاج الفيديو(.)Video Production Apparatus
وميكن �إ�ضافة امل�ؤثرات الإلكرتونية �أثناء املونتاج ،مثل :القطع ،املزج ،االختفاء ،الظهور التدريجي.

�أ�س�س تقومي املادة الإذاعية والتليفزيونية:
�أو ًال� :أ�س�س تقومي املادة الإذاعية:
برناجما �أو �أغنية �أو حلنًا مو�سيق ًّيا ،فيما يلي:
تتلخ�ص �أ�س�س تقومي املادة املذاعة من خالل الراديو� ،سواء كان ذلك
ً
 .1لغة الن�ص و�أ�سلوبه:
ي�سبق و�ضع اخلطة الإعالمية �أو تخطيط الربنامج الإذاعي درا�سة املجتمع �أو اجلمهور امل�ستهدف �أو الفئة �أو الفئات امل�ستهدفة مب�ضامني
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الربنامج؛ بهدف اختيار ال ُّلغة املنا�سبة التي ميكن �أن يخاطب بها ذلك اجلمهور ،عربية ف�صيحة ،عربية عامية ،لهجة �أو لغة لقبيلة ما،
مع انتقاء الأ�سلوب املنا�سب ،ومراعاة ا�ستخدام العنا�صر امل�ؤثرة واجلاذبة ،مثل :الأغاين ال�شعبية ،واملحفوظات الرتاثية ،والق�ص�ص
والأمثال ال�شعبية ،وما �إىل ذلك ،وا�ضعني يف احل�سبان امل�ستوى الثقايف واالجتماعي ب�صفة عامة ،والعقائد والعادات والتقاليد.
 .2التقدمي �أو التعليق:
ورئي�سا من عنا�صر جناح الربنامج،
ي�شكل ح�سن اختيار املذيع املقدم �أو املحاور مبا يتفق مع متطلبات الربنامج ،عن�ص ًرا مه ًما
ً
و�ضمان و�صول الر�سالة وحتقيق �أهدافها؛ حيث ت�ضيف �شخ�صيته الكثري لعنا�صر اجلذب والت�أثري ،كما �أنَّه ميكن �أن ي�ستعني بقادة
الر�أي يف املجتمع املعني ـ الريفي مث ًال ـ �أو حماورة املواطنني مبا يفهمون.
 .3م�ستوى ال�صوت وو�ضوحه:
قوة ال�صوت ،وارتفاعه �أوانخفا�ضه ،ومدى و�ضوحه ،كل ذلك يت�سبب يف �أن يكون مفهو ًما وم�ستوع ًبا وم�ؤث ًرا.
 .4ا�ستخدام املو�سيقى:
ال ُب َّد من الت�أ ُّكد من ح�سن ا�ستخدام املو�سيقى� ،سواء كنقالت من فقرة �إىل �أخرى (� ،)Bridgesأو كمعبرّ �أو م�ص ّور للمعاين املرادة.
 .5ا�ستخدام امل�ؤثرات ال�صوتية:
وتعب عن الزمان واملكان والبيئة ،كما قد ت�ستخدم ك�أدوات انتقال من فقرة �إىل فقرة
امل�ؤثرات ال�صوتية ت�ضيف قوة للن�ص الإذاعي ،رِّ
�أخرى.
 .6امل�ضمون:
البد من الت�أ ُّكد �أن م�ضمون الربنامج يحقق الأهداف املرجوة؛ وبالتايل نتيقن من � َّأن الر�سالة الإعالمية قد جنحت ،و� َّأن اال�ستجابة
للر�سالة �إيجابية ذات �أثر وذات مردود يبتغى.
 .7الوقت �أو الزمن املخ�ص�ص للربنامج:
الإجابة على هذا ال�س�ؤال مهمة ج ًدا يف تقومي الربنامج الإذاعي :هل الوقت �أو الزمن املخ�ص�ص للربنامج منا�سب �أو �أقل �أو �أكرث من
الالزم؟
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ثانيا� :أ�س�س تقومي املادة التليفزيونية:
ً
ميكن �أن تعتمد الأ�س�س املذكورة لتقومي املادة �أو الربنامج الإذاعي امل�سموع ك�أ�س�س منا�سبة لتقومي الن�ص التليفزيوين من حيث
أ�س�سا �أخرى تخت�ص باملادة التليفزيونية املذاعة �أو املعرو�ضة من خالل ال�شا�شة البلورية
ال�صوت ،ويبقى �أن ن�ضيف عنا�صر و� ً
ال�صغرية ،وتتمثل فيما يلي:
 .1ال�صورة :هي العن�صر الرئي�س يف املادة التليفزيونية؛ فالبد �أن ينظر يف مدى تعبريها عن املعنى املراد ،ومدى �صحة
حتكى اللقطات
زاوية الت�صوير ،وم�ستوى جودة ال�صورة ( ،)Qualityوم�ستوى الإ�ضاءة وح�سن �أو �سوء توزيعها ،وهل َ
وامل�شاهد فع ًال امل�ضمون املراد .وهنا البد من النظر كذلك يف م�ستوى احلركة والإيقاع ،هل هو �سريع �أم بطيء �أم عادي .فاللقطات
إيقاعا عاد ًيا.
إيقاعا بطيئًا ،واللقطات املتو�سطة تعطى � ً
إيقاعا �سري ًعا ،واللقطات الطويلة تعطى � ً
الق�صرية تعطى � ً
 .2الألوان :الت�أ ُّكد من �سالمة الألوان وتنا�سقها ،وهل هي نا�صعة �أم باهتة؟ فهي ت�ضيف �شيئًا كث ًريا للت�شويق وجاذبية املادة
�أو العك�س.
 .3الديكورُ :ي َع ُّد الديكور عن�ص ًرا مه ًما من عنا�صر تو�صيل املفهوم وتب�سيطه جلمهور امل�شاهدين .كما �أنَّه يعاون يف خلق اجلو
الطبيعي وال�سيكولوجي لكثري من الربامج ،وخا�صة الدرامية .والديكور يتم ت�صميمه وفق احتياجات الن�ص ,ووفقًا لتعليمات
املخرج ( )Directorالذي يتوىل حتويل الن�ص املكتوب �إىل م�شاهد ولقطات مرئية تعالج الفكرة �أو املو�ضوع الذي يعر�ضه.
 .4الإك�س�سوارُ :ي َع ُّد �أحد العنا�صر التي تك ِّون ال�صورة .ويحتاج ت�صوير العمل التليفزيوين �إىل قطع الإك�س�سوار حتى يبدو على
طبيعته .وقد يكون الإك�س�سوار جز ًءا من الديكور� ،أو جز ًءا تاب ًعا للممثل كاملجوهرات والنيا�شني� ،أو ي�ستخدمه امل�ؤدي �أثناء التمثيل �أو
تقدمي برناجمه ،كامل�ؤثرات امل�ستخدمة يف ال�شرح �أو التو�ضيح �أو ال�سيوف �أو الأ�سلحة � ...إلخ من �أدوات تفيد يف تو�ضيح ال�شخ�صية
ودورها .وهناك نوعان من الإك�س�سوار ،هما الثابت واملتحرك .فاملتحرك مثل :ال�سيارة وال�سفينة ،والثابت مثل :الهاتف ،والكتب،
وباقات الورود ،وال�ساعة ،والعقود ،وكل ما يريده املخرج �أو يحتاجه للربنامج مع حتديد موا�صفاتها.
 .5املاكياج :ي�ستخدم فن املاكياج يف �أغرا�ض التزيني والتمثيل ،حيث يراد �إخفاء ال�شكل الطبيعي للممثل و�إظهاره ب�صورة ال�شخ�صية
التي يتقم�ص دورها �أو يقوم بتمثيلها و�شكلها ومالحمها .واملاكياج مهم جد ًا بالن�سبة لكل ال�شخ�صيات التي تظهر على �شا�شة
التليفزيون :من مذيعني ،وممثلني ،و�ضيوف ،ك�إظهار احلروق �أو اجلروح �أو الو�شم ،كما ي�ستخدم املاكياج لإظهار املالمح املميزة
لل�شخ�صيات الدرامية ،ك�إظهار البالهة �أو ال�شيخوخة .ويحتاج املخرج واملاكيري لالتفاق على املاكياج الذي ينا�سب ال�شخ�صيات
ودورها يف العمل التليفزيوين.
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 .6الأزياءُ :ت َع ُّد عن�ص ًرا مه ًّما خا�صة يف الربامج الدرامية ،حيث جندها من عنا�صر الق�صة الأ�سا�سية ذاتها؛ فهى ت�ساعد املمثل على
�أن يتقم�ص ال�شخ�صية التي ميثلها ،كما �أنَّها تقوم ب�أدوار مهمة لها داللتها يف ك�شف �سمات الأ�شخا�ص ،كمالب�س املهرج ،ومالب�س
العمل املختلفة ،كما �أنَّها ت�ساعد يف �إبراز املو�ضوع ،وتزيد من رونق الأداء والإخراج وجودتهما� ،أو حتط من قيمتهما ،ولها �أهميتها
يف �إظهار مدى ان�سجام امل�شاهد �أو تعار�ضها.
رئي�سا
 .7الأثاث :يحدد الأثاث طبيعة املكان وقيمته من وجهة النظر التاريخية والدرامية ،ومن حيث امل�ستوى االجتماعي ،و ُي َع ُّد جز ًءا ً
من ديكور املناظر احلية ،وله قيمة تعبريية يف كثري من الربامج .والربامج على اختالف �أنواعها ت�ستخدم قطع الأثاث املتنوعة من
كرا�سي ومنا�ضد ومقاعد� ،أو ت�ستخدم غرفًا متكاملة للمعي�شة �أو النوم �أو اجللو�س ،كما هو احلال يف الربامج الدرامية كالتمثيليات
وامل�سل�سالت وال�سال�سل.
 .8و�سائل الإي�ضاح :ولها دور كبري ومهم يف تب�سيط املعلومات املجردة وجت�سيدها ،مبا يزيد من فهم امل�شاهدين لها وا�ستيعابهم
�إياها ،ومنها:
 −ال�صورة الفوتوغرافية.
 −الر�سوم اليدوية والكاريكاتورية والبيانية.
 −اخلرائط.
 .9اخلطوط :وي�ستخدم التليفزيون نوعني من اخلط:
 −اخلط اليدوي ،ويعر�ض من خالل جهاز عر�ض اللوحات والر�سومات (.)Caption Card
 −اخلط الذي ت�ستخدم فيه الآلة الكاتبة �أو الكمبيوتر �أو جهاز الـ  Video Fontلكتابة �أية �شعارات �إلكرتون ًّيا �أثناء تنفيذ الربنامج
ح ًّيا �أو م�سج ًال .واجلهاز ي�شبه الآلة الكاتبة ،والتي تظهر حروفها على ال�شا�شة ،ويو�ضع اجلهاز يف غرفة املراقبة بجوار من�ضدة
الإخراج �أو �أحيانًا يف غرفة �أجهزة العر�ض.
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ورقة العمل الثالثة
خطوات البحث اإلعالمي العلمي
أ .ريم عبيدات
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مقدمة منهجية:
البحث الإعالمي العلمي ذو طبيعة متما�سكة ،تت�صل فيه املقدمات بالنتائج؛ لذا ف�إنه من ال�ضروري �أن يقوم الباحث منذ اختياره
للم�شكلة بو�ضع ت�صميم منهجي دقيق لكافة اخلطوات التي ي�شتمل عليها البحث .ويعرف البحث الإعالمي العلمي ب�أنه و�سيلة
للدرا�سة ميكن بوا�سطتها الو�صول �إىل حل مل�شكلة حمددة ،وذلك عن طريق اال�ستق�صاء ال�شامل والدقيق جلميع ال�شواهد
والأدلة التي ميكن التحقق منها ،والتي تت�صل بهذه امل�شكلة املحددة .ومن املمكن تعريف البحث ب�أنه (الدرا�سة العلمية املنظمة
لظاهرة معينة با�ستخدام املنهج العلمي للو�صول �إىل حقائق ميكن تو�صيلها والتحقق من �صحتها) .ووفقًا لهذا التعريف ،ف�إنه
من املمكن تق�سيم عنا�صر البحث الأ�سا�سية �إىل ثالثة :املو�ضوع ،واملنهج ،والهدف.
فمن حيث املو�ضوع ي�ستلزم البحث وجود ظاهرة �أو م�شكلة معينة تتحدى تفكري الباحث وتدفعه �إىل حماولة الك�شف عن
جوانبها الغام�ضة .ومن املمكن �أن تكون الظاهرة املدرو�سة ظاهرة �سوية �أو ظاهرة مر�ضية ،كدرا�سة نظام الزواج يف
املجتمعات الريفية �أو احل�ضرية� ،أو م�شكلة الطالق� ،أو جنوح الأحداث� ،أو البطالة بني املتعلمني .ومن حيث املنهج ،في�ستلزم
كل بحث ا�ستخدام املنهج العلمي يف الدرا�سة ،ويتطلب ذلك اتباع خطوات املنهج العلمي ،وااللتزام باحلياد واملو�ضوعية،
واال�ستعانة بالأدوات واملقايي�س التي تعني على دقة النتائج ،واالقت�صار على درا�سة الوقائع املح�سو�سة بال�صورة التي
توجد عليها ال كما ينبغي �أن تكون .ويرتتب على ا�ستخدام املنهج العلمي �أن تكون نتائج البحث قابلة لالختبار والتحقق،
بحيث �إذا اختار باحث �آخر نف�س امل�شكلة ،واتبع نف�س اخلطوات ،وا�ستخدم نف�س املناهج والأدوات التي ا�ستخدمت يف
البحث �أمكنه �أن يح�صل على نف�س النتائج� .أما من حيث الهدف ف�إن البحث يهدف �إىل تقدمي �إ�ضافة جديدة ،وهذه الإ�ضافات
تختلف من بحث �إىل �آخر .فقد ي�سعى باحث وراء حقيقة علمية جديدة مل ي�سبقه �إليها �أحد ،يف الوقت الذي ي�سعى فيه باحث
�آخر �إىل التحقق من �صدق بع�ض النتائج التي تو�صل �إليها غريه من الباحثني .ومن ال�ضروري �أن يتجه البحث �إىل حتقيق
�أهداف عامة وغري �شخ�صية� .صحيح �أن كل بحث يبد�أ ب�شعور الباحث مب�شكلة معينة ،غري �أن من ال�ضروري �أن تكون
امل�شكلة ذات قيمة علمية� ،أو داللة اجتماعية عامة .ولي�س من ال�ضروري يف كل بحث �أن يوفق الباحث يف الو�صول �إىل
فرو�ضا معينة يحاول التحقق من �صحتها ثم يثبت له بطالنها ،ولي�س يف ذلك ما يقلل من قيمة البحث،
احلقيقة؛ فقد ي�ضع
ً
فالعلم ي�ستفيد من الفرو�ض ال�صحيحة والفرو�ض غري ال�صحيحة ،وكلما �أثبت البحث خط�أ فر�ض من الفرو�ض ،كلما
اقرتب الباحثون من احلقيقة.
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مراحل البحث االجتماعي وخطواته:
متر عملية البحث بثالث مراحل رئي�سة هي:
 −املرحلة التح�ضريية.
 −املرحلة امليدانية.
 −املرحلة النهائية.
وتت�ضمن كل مرحلة من املراحل جمموعة من اخلطوات .ففي املرحلة التح�ضريية يقوم الباحث باختيار م�شكلة البحث و�صياغتها وحتديد
املفاهيم والفرو�ض العلمية ،وحتديد نوع الدرا�سة التي يقوم بها ،وكذا نوع املنهج امل�ستخدم يف البحث ،والأدوات الالزمة جلمع
البيانات ،كما يقوم بتحديد جماالت البحث الثالثة؛ الب�شري ،املكاين ،الزمني.
ويف املرحلة امليدانية يقوم الباحث بجمع البيانات� ،إما بنف�سه� ،أو عن طريق جمموعة من الباحثني امليدانيني الذين ي�ستعان بهم يف �أغلب
الأحيان يف البحوث الكبرية التي جتريها مراكز البحث الإعالمي العلمي والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ،وتت�ضمن هذه املرحلة جمموعة
من اخلطوات �أهمها :عمل االت�صاالت الالزمة باملبحوثني وتهيئتهم لعملية البحث ،و�إعداد الباحثني امليدانيني وتدريبهم ،والإ�شراف
عليهم �أثناء جمع البيانات من امليدان للوقوف على ما يعرت�ضهم من �صعاب ،والعمل على تذليلها �أو ًال ب�أول ،ثم مراجعة البيانات امليدانية
ال�ستكمال نواحي النق�ص فيها ،والت�أكد من �أنها �صحيحة ودقيقة وم�سجلة بطريقة منظمة ،ويف املرحلة النهائية يقوم الباحث بت�صنيف
البيانات وتفريغها وجدولتها وحتليلها وتف�سريها ،ثم يقوم بكتابة تقرير مف�صل ي�شتمل على كل اخلطوات التي مرت بها عملية البحث.
وفيما يلي عر�ض لهذه اخلطوات ب�شيء من الإيجاز:

 .1العنوان:
ي�شرتط يف عنوان البحث �أن ي�ؤدي وظيفتني �أ�سا�سيتني:
 −الأوىل� :إعالمية� ،أي �إعالم الباحثني خا�صة والقراء عامة مبو�ضوع البحث ،واحلقل الذي يبحث يف نطاقه ،واجتاهات البحث
(نظر ًّيا – تطبيق ًّيا) ،وامل�شكالت التي يعاجلها .وي�ؤدي العنوان هذه الوظيفة فيعرف مو�ضوع البحث وجماله؛ لذلك ي�شرتط يف
العنوان �أن يكتب بعبارات موجزة ولغة �سل�سة مقبولة ،ويف�ضل فيه �إبراز الفكرة الأ�سا�سية ،وخا�صة الكلمات التي متثل حمور امل�شكلة
التي ي�ستهدفها البحث.
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 −الثانية :دعائية� ،أي �إقناع الباحثني والقراء بالفكرة واملو�ضوع الذي يدر�سه البحث ،وعدم االكتفاء باجتذاب القراء �أو �أن يت�سم
بالطرافة �أو الإثارة .فالعنوان البد �أن يت�سم بالعلمية ،واملو�ضوعية ،و�أن يكون منطق ًّيا .وال ي�شرتط توافر ال�شروط املذكورة جميعها
يف العنوان ،ولكن على الأقل البد �أن يت�ضمن العنوان �أحدها .والقاعدة التي يعرفها معظم من مار�س مهنة الكتابة والبحث� :أن ي�شمل
العنوان من املعلومات ما يدفع باح ًثا �آخر لأن يبحث عن هذه املعلومات حتت هذا العنوان .وقيل عنه �أنه الالفتة ذات ال�سهم املو�ضوعة
يف مكان ما لرت�شد ال�سائرين حتى ي�صلوا �إىل �أهدافهم.

 .2م�شكلة البحث:
تعد هذه اخلطوة من �أهم خطوات البحث؛ لأنها ت�ؤثر يف جميع اخلطوات التي تليها ،وميكن حتديد مفهومها ب�أنها :عبارة عن
موقف غام�ض� ،أو موقف يعرتيه ال�شك� ،أو ظاهرة حتتاج �إىل تف�سري� ،أو هي ق�ضية مت االختالف حولها وتباينت وجهات
النظر ب�ش�أنها مبا يقت�ضي �إجراء عملية البحث يف جوهرها� ،أو هي كل ق�ضية ممكن �إدراكها �أو مالحظتها ويحيط بها �شيء
من الغمو�ض.

 .3حتديد نوع الدرا�سة �أو منط البحث:
يتحدد نوع الدرا�سة على �أ�سا�س م�ستوى املعلومات املتوافرة لدى الباحث ،وعلى �أ�سا�س الهدف الرئي�س للبحث .ف�إذا كان ميدان
أ�سا�سا �إىل ا�ستطالع الظروف
الدرا�سة جدي ًدا مل يطرقه �أحد من قبل ا�ضطر الباحث �إىل القيام بدرا�سة ا�ستطالعية (ك�شفية) تهدف � ً
املحيطة بالظاهرة التي يرغب يف درا�ستها ،والتعرف على �أهم الفرو�ض التي ميكن �إخ�ضاعها للبحث العلمي الدقيق� ،أو ليتمكن من
�صياغة امل�شكلة �صياغة دقيقة متهي ًدا لبحثها بح ًثا متعمقًا يف مرحلة تالية .و�إذا كان املو�ضوع حمد ًدا عن طريق بع�ض الدرا�سات
التي مت �إجرا�ؤها يف امليدان �أمكن القيام بدرا�سة و�صفية تهدف �إىل تقرير خ�صائ�ص الظاهرة وحتديدها حتدي ًدا كيف ًيا وكم ًيا .و�إذا
كان امليدان �أكرث حتدي ًدا ودقة ،ا�ستطاع الباحث �أن ينتقل �إىل مرحلة ثالثة من مراحل البحث فيقوم بدرا�سة جتريبية للتحقق من
�صحة بع�ض الفرو�ض العلمية.
ويالحظ �أن و�ضع الفرو�ض يرتبط بنوع الدرا�سة .فالدرا�سات اال�ستطالعية تخلو من الفرو�ض ،على حني �أن الدرا�سات الو�صفية قد
فرو�ضا
فرو�ضا �إذا كانت املعلومات املتوافرة لدى الباحث متكنه من ذلك� ،أما الدرا�سات التجريبية فمن ال�ضروري �أن تت�ضمن ً
تت�ضمن ً
دقيقة حمددة بحيث تدور الدرا�سة بعد ذلك حول حماولة التحقق من �صحتها �أو خطئها.
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 .4حتديد املنهج �أو املناهج املالئمة للبحث:
ي�شري مفهوم املنهج �إىل الكيفية �أو الطريقة التي يتبعها الباحث يف درا�سة امل�شكلة مو�ضوع البحث .وهو يجيب على الكلمة
اال�ستفهامية :كيف؟ ف�إذا ت�ساءلنا كيف يدر�س الباحث املو�ضوع الذي حدده؟ ف�إن الإجابة على ذلك ت�ستلزم حتديد نوع املنهج .ومن
املناهج التي ت�ستخدم يف البحوث االجتماعية :امل�سح االجتماعي ،واملنهج التاريخي ،ومنهج درا�سة احلالة ،واملنهج التجريبي.

 .5حتديد الأداة �أو الأدوات الالزمة جلمع البيانات:
ي�شري مفهوم الأداة �إىل الو�سيلة التي يجمع بها الباحث البيانات التي تلزمه .وهو يجيب على الكلمة اال�ستفهامية ،مب �أو مباذا؟
ف�إذا ت�ساءلنا مب يجمع الباحث بياناته؟ ف�إن الإجابة على هذا الت�سا�ؤل ت�ستلزم حتديد الأداة �أو الأدوات الالزمة جلمع البيانات.
وغال ًبا ما ي�ستخدم الباحث عد ًدا كب ًريا من �أدوات جمع البيانات من بينها املالحظة ،واال�ستبانة ،واملقابلة ،ومقايي�س العالقات
االجتماعية والر�أي العام ،وحتليل امل�ضمون ،بالإ�ضافة �إىل البيانات الإح�صائية على اختالف �أنواعها.
ويتوقف اختيار الباحث للأداة �أو الأدوات الالزمة جلمع البيانات على عوامل كثرية .فبع�ض �أدوات البحث ت�صلح يف بع�ض
املواقف والأبحاث عنها يف غريها .فمث ًال يف�ضل ب�شكل عام ا�ستخدام املقابلة واال�ستبانة عندما يكون نوع املعلومات الالزمة
له ات�صال وثيق بعقائد الأفراد واجتاهاتهم نحو مو�ضوع معني .وتف�ضل املالحظة املبا�شرة عند جمع معلومات تت�صل ب�سلوك
الأفراد الفعلي نحو مو�ضوع معني .كما تفيد الوثائق وال�سجالت يف �إعطاء املعلومات الالزمة عن املا�ضي .وقد ي�ؤثر موقف
نوعا من املقاومة ،ويرف�ضون
املبحوثني من البحث يف تف�ضيل و�سيلة على و�سيلة �أخرى .ففي بع�ض الأحيان يبدي املبحوثون ً
الإجابة عن �أ�سئلة الباحث ،ويف هذه احلالة يتعني ا�ستخدام املالحظة يف جمع البيانات .وزيادة يف تو�ضيح املعنى الذي نق�صده
با�ستخدامنا ملفهوم نوع الدرا�سة �أو منط البحث واملنهج والأداة ن�ضرب املثال التايل:
�إذا قمنا بدرا�سة حول ميزانية الأ�سرة العربية ،وكان همنا من وراء هذه الدرا�سة معرفة م�ستوى معي�شة الفرد ،وحتديد م�صادر
الدخل املختلفة ،ومتو�سط الإنفاق يف الغذاء وامل�سكن وامللب�س واملكيفات ،والرتويح والو�صول �إىل تعميمات متعلقة بهذه
النواحي ،ثم وقع اختيارنا على منطقة معينة لنقوم فيها مب�سح اجتماعي ،وقمنا ب�إر�سال �صحائف ا�ستبانة �إىل �أفراد العينة التي
حددناها ،يف هذه احلالة ن�ستطيع �أن نقول �إن منط البحث و�صفي ،ومنهج البحث هو امل�سح االجتماعي ،و�أداة جمع البيانات هي
اال�ستبانة �أو اال�ستفتاء.
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 .6حتديد املجال الب�شري للبحث ( وحدة الدرا�سة ):
وذلك بتحديد جمتمع البحث .وقد يتكون هذا املجتمع من جملة �أفراد� ،أو عدة جماعات ،ويف بع�ض الأحيان يتكون جمتمع البحث من
عدة م�صانع �أو مزارع �أو وحدات اجتماعية ،ويتوقف ذلك بالطبع على امل�شكلة (مو�ضوع الدرا�سة).

 .7حتديد املجال املكاين للبحث:
وذلك بتحديد املنطقة �أو البيئة التي جتري فيها الدرا�سة.

 .8حتديد املجال الزمني للبحث:
وذلك بتحديد الوقت الذي جتمع فيه البيانات .ويقت�ضي ذلك القيام بدرا�سة ا�ستطالعية عن الأ�شخا�ص الذين تتكون منهم العينة لتحديد
الوقت املنا�سب جلمع البيانات.

 .9جمع البيانات من امليدان:
قد يجمع الباحث البيانات بنف�سه ،وقد يجمعها عن طريق مندوبني عنه .وملا كانت عملية جمع البيانات هي التي تتوقف عليها �صحة
النتائج ودقتها ،ف�إن جامعي البيانات يجب �أن تتوافر لديهم اخلربة والدراية الكاملة بالبحوث امليدانية ،و�أن تكون لديهم من القدرات
واملواهب ال�شخ�صية ما ي�ؤهلهم جلمع البيانات كح�سن الت�صرف ،واللباقة ،وال�صرب .ويجب كذلك �أن يكون لديهم �إملام ببع�ض الق�ضايا
االجتماعية اخلا�صة باملجتمع ب�صفة عامة ،وجمتمع البحث ب�صفة خا�صة ،كما �أنه من ال�ضروري �أن يقوم الباحث بتدريب جامعي البيانات
قبل النزول �إىل امليدان ،وذلك عن طريق �شرح الهدف من البحث وخطته وكيفية تطبيق �أدوات البحث ،على �أن ي�شمل ذلك التدريب
ال�شروط الأ�سا�سية يف تطبيق كل �أداة ،وكيفية الت�صرف يف املواقف املتوقعة ،ويف�ضل �أن يطبع دليل للعمل امليداين ليكون مرج ًعا
جلامعي البيانات ي�سرت�شدون به وقت احلاجة.

 .10ت�صنيف البيانات وتفريغها وتبويبها:
بعد مراجعة البيانات ينبغي على الباحث �أن ي�صنف البيانات يف ن�سق معني يتيح للخ�صائ�ص الرئي�سة �أن تبدو وا�ضحة جلية ،وينبغي
على الباحث �أن يفرغ البيانات� ،إما بالطريقة اليدوية �أو بالطريقة الآلية.
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ويتوقف ذلك على عدد اال�ستمارات التي جمعها الباحث .وبعد تفريغ البيانات و�إح�صاء اال�ستجابات تبد�أ عملية تبويب البيانات يف
جداول ب�سيطة �أو مزدوجة �أو مركبة.

 .11حتليل البيانات وتف�سريها:
من ال�ضروري بعد جدولة البيانات حتليلها �إح�صائ ًّيا؛ لإعطاء �صورة و�صفية دقيقة للبيانات التي �أمكن احل�صول عليها ،ولتحديد
الدرجة التي ميكن �أن تعمم بها نتائج البحث على املجتمع الذي �أخذت منه العينة وعلى غريه من املجتمعات ،وي�ستعان يف ذلك بالأ�ساليب
الإح�صائية املختلفة التي تفيد يف هذا املجال.

 .12كتابة تقرير البحث:
بعد االنتهاء من تف�سري البيانات ،تبد�أ خطوة كتابة تقرير عن البحث .وعن طريق هذه اخلطوة ي�ستطيع الباحث �أن ينقل �إىل القراء ما
تو�صل �إليه من نتائج ،كما ي�ستطيع �أن يقدم بع�ض املقرتحات والتو�صيات التي خرج بها من البحث .وي�شرتط �أن تكون هذه املقرتحات
ذات �صلة وثيقة بالنتائج التي �أمكن الو�صول �إليها ،و�أن تكون حمددة حتدي ًدا دقيقًا .وتتجلى مهارة الباحث يف الربط بني ما يتو�صل �إليه
من نتائج وبني ما يقرتحه من حلول للم�شكالت التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة ،والتي ت�شري �إليها نتائج البحث بدون مبالغة �أو تطويل.

منهج حتليل امل�ضمون:
ارتبطت ا�ستخدامات حتليل امل�ضمون بالدرا�سات الإعالمية واالت�صالية بو�صفها �أداة و�أ�سلو ًبا لتعرف املعلومات والتف�سريات من خالل
الأن�شطة االت�صالية املختلفة .وكان هذا االرتباط وتلك الن�ش�أة قد تولدا تب ًعا للحاجة املا�سة التي فر�ضتها منهجية علم الإعالم وتعقيداته
منذ بواكري القرن الع�شرين ،وحتدي ًدا بعد طغيان ال�صفة اجلماهريية عرب الو�سائل لت�شكيل اخلطاب اجلمعي اجلماهريي
وكانت املحاوالت الأوىل ال�ستخدامات حتليل امل�ضمون ما قام به الباحثان (ليبمان وت�شارلز مريز) من خالل قيامهما بتحليل م�ضمون
عينة من املادة الإخبارية املن�شورة يف جريدة (نيويورك تاميز) ،وقد ت�صاعد هذا النمط من الدرا�سات بعدما ظهرت �إمكانية ال�ضبط
وال�سيطرة على عوامل التحليل والو�صول �إىل نتائج ميكن التعويل عليها .وكانت مدر�سة ال�صحافة يف جامعة كولومبيا قد اهتمت
بتحليل امل�ضمون للعديد من ال�صحف الأمريكية اهتما ًما وا�س ًعا وكب ًريا يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الدرا�سات
التحليلية املتخ�ص�صة.
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وي�شري ا�صطالح التحليل (� )Analysisإىل عملية ت�ستهدف �إدراك الأ�شياء والظواهر عن طريق ف�صل عنا�صر تلك الأ�شياء بع�ضها عن
بع�ض ،ومعرفة اخل�صائ�ص التي متتاز بها هذه العنا�صر ،ف�ض ًال عن معرفة طبيعة العالقات التي تربط بينها .وي�شري ا�صطالح امل�ضمون
�أو املحتوى( )Contentيف علوم االت�صال اىل كل ما يقوله الفرد من عبارات �أو ما يكتبه �أو ما يرمز �إليه ،واملعلومات التي تقدم،
واال�ستنتاجات التي يخرج بها ،والأحكام التي يقرتحها �أهدافًا ات�صالية مع الآخرين.
وهذه الطريقة ت�ستخدم يف حالة تعذر ات�صال الباحثني باملبحوثني ب�صورة مبا�شرة لتعرف اجتاهاتهم و�أفكارهم وا�ستجابتهم من خالل
املالحظة واملقابلة واال�ستبانة وغريها؛ لذا يلج�أ الباحثون لطرائق بديلة غري تقليدية ،وذلك من خالل درا�سة ن�صو�ص غري التعبري
ال�شفهي �أو التحـريري (املكتوب) لهذه اجلمـاعـات درا�ســة منهجيـة باتبـاع طريقـة منظمة و�صارمة من خالل �أ�سلوب (حتليل امل�ضمون).
وي�ستخدم هذا الأ�سلوب يف جماالت �أخرى متعددة ،لي�ؤدي دو ًرا مه ًّما يف عملية البحث العلمي ،ولتعرف االجتاهات والآراء� ،سواء كانت
ر�سائل موجهه عرب �أجهزة الإعالم� ،أو جمرد ر�سائل ون�صو�ص اعتيادية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدامه كطريقة لتعرف ما ت�ؤديه �أجهزة الإعالم من
وظائف حتقيقًا لأهدافها ،وافرتا�ض ما ميكن �أن تفعله يف اجلمهور من ت�أثريات .وميكن حتديد بع�ض املجاالت التي ي�ستخدم فيها كالتاىل:
.الك�شف عن اجتاهات الأفراد واجلماعات �إزاء مو�ضوعات خمتلفة .
.املقارنة بني و�سائل الإعالم اجلماهريي من حيث مو�ضوعاتها واجتاهاتها و�أهدافها .
.3قيا�س مدى تطبيق و�سائل االت�صال للمعايري والأ�س�س الإعالمية والثقافية والفنية .
.4ت�شخي�ص خ�صائ�ص الأ�سلوب الأدبي �أو ال�صحفي من خالل حتليل الر�سائل املختلفة .
.5لتعرف الو�ضع النف�سي واالجتماعي للأفراد واجلماعات يف الأو�ضاع الطارئة واالعتيادية ،من خالل حتليل الر�سائل التي
يعربون بها عن �أنف�سهم ب�أي �شكل من الأ�شكال.
.6احل�صول على افرتا�ضات حول ت�أثري و�سائل االت�صال على اجلمهور .
.7تعرف الدولة على املعلومات وعلى نوايا الدول الأخرى و�أهدافها ،وخا�صة يف حاالت ال�صراع واحلروب� ،إذ ي�سعى كل طرف
اىل حتليل الوثائق والت�صريحات واخلطب وما تن�شره و�سائل الإعالم حول الطرف الآخر.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ا�ستخدام هذا اال�سلوب لتعرف املعارف والقيم ومدى حتقيق الأهداف ،والآثار التي حتملها الكتب واملناهج
والأدبيات الرتبوية والثقافية وغريها.
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اً
ات�صال وثيقًا وحمور ًيا بالر�سالة ( .)Messageونق�صد بالر�سالة النتاج �أو الأفكار
ويت�صل �أ�سلوب حتليل امل�ضمون (املحتوى)
�أو املفاهيم التي يراد تو�صيلها �إىل اجلمهور من خالل التتابع الرمزي والداليل ،وهذه الرموز ميكن �أن تكون لفظية (منطوقة
�أو مكتوبة)� ،أو غري لفظية (�إ�شارات� ،إمياءات� ،ألوان�،أ�شكال،مو�سيقى ر�سوم .)..وي ّعد فهم هذا املنجز وتكوينه وحتليله و�إيجاد
العالقات الرمزية (الظاهرة) كال�شدة ،والتكرار ،والكيفية ،ودرجات الت�أكيد ،وت�سيد القيم واالجتاهات والت�أييد والرف�ض ،هو
ما يدخل �ضمن وظائف حتليل امل�ضمون ،للو�صول �إىل اكت�شافات وعالقات بالإمكان جتزئتها �أو ت�صنيفها (،)Classification
ومن ثم �إيجاد ارتباطها والك�شف عنها على �أ�سا�س كمي ونوعي ()Quantity and Quality؛ ذلك �أن حتليل الر�سالة قد يدلنا
على م�ؤ�شرات متنوعة ت�ساعدنا يف �سرب �أغوار الن�ص �أو (الإنتاج االت�صايل ب�شكل عام)؛ وبالتايل التنب�ؤ مبقا�صد من�شئ الر�سالة
واجتاهاته وت�أثرياته على املتلقي من خاللها.
و�إن التحليل الكمي املنظم يتيح لنا قيا�س مقا�صد املر�سل (املرمز) ومرجعياته وقدراته ،وب�ؤر الرتكيز القيمي �أو التف�ضيل الذي ان�ساق
معه الن�ص �أو املادة االت�صالية قيد التحليل والدرا�سة ،وتك�شف كذلك عن دوافع (املرمز) وقيمه التي ي�ؤمن بها ،والأهداف التي ي�سعى �إىل
حتقيقها ،وهذه تت�صل باجتاهاته ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية وتكويناته املرجعية ( بيئة ،عقائد� ،أفكار ،ت�أثريات �أخرى خمتلفة).
وميكن الك�شف عن هذه املرجعيات املت�ضمنة يف ثنايا الر�سالة� ،ضمن نظام الت�صنيف ( )Classificationات�ساقًا مع �أهداف البحث
الرئي�سة؛ وبذلك فان الر�سالة تعد الركن الأ�سا�س الذي ميكن عن طريقه فهم ماكان ،وما يريد (مق�صدية املر�سل) ،والتنب�ؤ ب�إمكانية
التغيري (� )Changeأو الت�أثري ( )Effectالذي ميكن �أن حتدثه الر�سالة يف اجلمهور املتوقع .
وحتليل امل�ضمون كغريه من املفاهيم االجتماعية مل يح�سم بتعريف جامع مانع .يرى د�.أحمد بدر �أن حتليل املحتوى هو املعنى
الإح�صائي ( )Statistical Semanticsللأحاديث واخلطب ال�سيا�سية� .أما بيزيل ( )Paisley:1969فريى �أن (حتليل املحتوى
هو �أحد �أطوار جتهيز املعلومات ،حيث يتحول فيه املحتوى االت�صايل �إىل بيانات ميكن تلخي�صها ومقارنتها ،وذلك بالتطبيق
املو�ضوعي والن�سقي لقواعد الت�صنيف الفئوي ( .)Categorization Ruleويرى بريل�سون (� )Berelson:1952-1971أن
حتليل امل�ضمون “هو �أحد الأ�ساليب البحثية التي ت�ستخدم يف و�صف املحتوى الظاهر �أو امل�ضمون ال�صريح للمادة الإعالمية
و�صفًا مو�ضوع ًّيا منتظ ًما كم ًّيا” .كما عرفه ب�أنه “�أ�سلوب البحث الذي يهدف �إىل حتليل املحتوى الظاهري �أو امل�ضمون ال�صريح
ملادة االت�صال وو�صفها و�صفًا مو�ضوع ًّيا ومنهج ًّيا وكم ًّيا بالأرقام” .بينما �أورد الدكتور حممد عبد احلميد( )2000التعريف
الآتي“ :جمموعة اخلطوات املنهجية التي ت�سعى �إىل اكت�شاف املعاين الكامنة يف املحتوى ،والعالقات االرتباطية لهذه املعاين من
خالل البحث الكمي ،املو�ضوعي ،واملنظم لل�سمات الظاهرة يف هذا املحتوى”.
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منهجا قائ ًما بذاته� ،إمنا هو
من جهة �أخرى ينبغي تو�ضيح نقطة مهمة قد يغفل عنها بع�ض الباحثني ،وهي �أن حتليل امل�ضمون لي�س ً
جمرد �أ�سلوب �أو �أداة ا�ستكمالية ( )Complimentaryي�ستخدمها الباحث �ضمن �أ�ساليب و�أدوات �أخرى يف �إطار منهج متكامل
هو :املنهج امل�سحي ()Survey Method؛ �إذ ي�سعى الباحث عند ا�ستخدامه �إىل م�سح جمهور الق ّراء ،وامل�ستمعني �أو امل�شاهدين،
�أو م�سح الر�أي العام �أو املادة االت�صالية (عن طريق حتليل امل�ضمون) ،كمجموعة املقاالت والن�صو�ص امل�سرحية� ،أو الأ�شكال
والتكوينات الفنية (للوحات ،الر�سوم ،املنحوتات� ،أعمال ال�سرياميك) بغر�ض الو�صول �إىل ارتباطات ( )Correlationsمعينة،
�أو البحث عن قيم �سائدة �أو رموز داللية .وعليه ميكن القول -مع ما ذهبت �إليه التعريفات ال�سابقة من و�صف طبيعة �أو وظيفة
حتليل امل�ضمون� -أنه يتميز باخل�صائ�ص الآتية:
.ي�سعى حتليل امل�ضمون عن طريق ت�صنيف البيانات وتبويبها �إىل و�صف امل�ضمون الظاهر وال�صريح للمادة قيد التحليل .وال يقت�صر
أي�ضا.
على اجلوانب املو�ضوعية ،و�إمنا ال�شكلية � ً
.يعتمد على تكرارات وردت �أو ظهور جمل �أو كلمات �أو م�صطلحات �أو رموز �أو �أ�شكال (املعاين املت�ضمنة يف مادة التحليل) بنا ًء على
ما يقوم به الباحث من حتديد مو�ضوعي لفئات التحليل ووحداته .
.3يجب �أن يتميز باملو�ضوعية ويخ�ضع للمتطلبات املنهجية ( كال�صدق والثبات ) ،حتى ميكن الأخذ ب�أحكام نتائجه ك�أحكام قابلة للتعميم
(.)Generalization
أ�سا�سا الأ�سلوب الكمي يف عمليات التحليل ،بهدف القيام بالتحليل الكيفي على �أ�س�س
.4ينبغي �أن يكون التحليل (منتظ ًما) ،و�أن يعتمد � ً
مو�ضوعية.
.5يجب �أن تكون نتائج (حتليل امل�ضمون) مطابقة يف حالة �إعادة الدرا�سة التحليلية للمادة نف�سها وبا�ستخدام الأداة ذاتها.
.6ترتبط نتائج حتليل امل�ضمون مع ما ورد من نتائج و�صفية وحتليلية ونظرية ب�إطار عام و�شامل؛ ليتم وفقها تف�سري الظاهرة �أو امل�شكلة،
�أي �أنه يف هذه احلالة يعد مكم ًال لإجراءات منهجية �أخرى ت�سبقه� ،أو تلحقه يف �إطار الدرا�سة ال�شاملة.
خطوات حتليل امل�ضمون:
�.صياغة م�شكلة البحث وفرو�ضه �أو ت�سا�ؤالته.
.حتديد جمتمع البحث والعينة مو�ضع االختبار.
.3اختيار وحدة التحليل وتعريفها ،و�إعداد الت�صنيفات ( )Categoriesلفئات امل�ضمون الذي �سيتم حتليله وتعريفها �إجرائ ًّيا.
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.4ت�أ�سي�س نظام ح�ساب كمي .
�.5إجراء درا�سة ا�ستك�شافية لتحقيق الثبات (.)Reliability

.6ترميز امل�ضمون بنا ًء على التعريفات الإجرائية التي متت �صياغتها.
.7حتليل البيانات التي مت ا�ستخال�صها ومناق�شتها يف �ضوء جداول �أو ت�صنيفات.
.8ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات وتف�سري امل�ؤ�شرات الكمية والإح�صائية.
و�أخ ًريا البد من الإ�شارة هنا �إىل خ�صائ�ص حتليل امل�ضمون و�صفاته يف التعريف الذي �أورده بريل�سون ،والذي جاء فيه (�أ�سلوب بحث
و�صفي ،كمي ،منتظم ،مو�ضوعي ،للم�ضمون الظاهر لالت�صال) ،فامل�صطلحات “مو�ضوعي” و“منتظم” و“كمي” و“ظاهر” ،هي
التي متيز بني التحليل العلمي والو�صف العادي املبني على ذاتية الباحث ،كما يف الآراء التي ترد يف ال�صحف واملجالت والأحاديث
والأحكام اجلاهزة والعابرة ،التي ال ت�ستند �إىل �أ�سا�س منهجي �صارم .وكلمة مو�ضوعي ( )Objectiveتعنى �أن الفئات امل�ستخدمة
لتحليل امل�ضمون يجب �أن تكون بالغة التحديد ،بحيث ميكن لأي باحث �آخر �أن يتو�صل �إىل ذات النتيجة وبتكرارات قريبة مع ن�سبتها
الريا�ضية عرب الأداة نف�سها والرتميز ذاته� .أما كلمة منتظم ( )Systematicفتعني اخت�صار امل�ضمون (املحتوى) مو�ضوع التحليل،
ويتم وفق خطة ر�سمية من�سقة �سابقة الإعداد ال�ستبعاد �إثبات نقطة معينة يف ذهن الباحث دون غريها ولتجنب التح ّيز� .أما كلمة
كمي ( )Quantitativeفتعني التعبري عن نتائج التحليل يف �شكل رقمي بطريقة ما ،كتوزيع التكرارات ،وجداول التخيل ،ومعامل
االرتباط ،والن�سب املئوية ...وغري ذلك.
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ورقة العمل الرابعة
إدارة أولويات العمل اإلعالمي بفاعلية
أ .ريم عبيدات
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�أولويات العمل الإعالمي:
لقد �أ�صبح الوقت املتاح �أمام الإعالميني الكبار على درجة عالية من الأهمية؛ حتى �أن كث ًريا من املنظمات اليوم تعترب وقت الإدارة معيا ًرا
حا�س ًما للدخول يف م�شروعات جديدة ،بد ًال من النظر �إىل مدى العائد من ا�ستثمار هذا الوقت� .إن عمل الإعالمي �أ�سا�س ًا جمز�أ؛ ولهذا
فان وقته ينبغي �أن يكون جمز�أ بني �إجناز عمل اليوم والتفكري يف ن�شاطات و�أعمال الغد؛ ولهذا فان الفائدة من وراء �إدارة وقت الإعالمي
ال ميكن �أن يبخ�س حقها� .إن الوقت مورد فريد يف نوعه؛ �إذ �أن كل �شخ�ص ميلك منه نف�س املقدار .كل عمل يحتاج �إىل وقت ال ميكن
�شرا�ؤه ،و�إمنا احلل احلقيقي والوحيد هو ا�ستخدام �أف�ضل للوقت املتاح؛ وعلى هذا ينبغي على الإعالميني �أن يتعلموا كيف يديرون
عملية ا�ستخدام وقتهم� .إن �إحدى العادات اخلم�س امل�شرتكة بني كل الإعالميني الف ّعالني هي معرفة كيف مير وقتهم ،وكيف ينبغي �أن
مير� .إن ممار�سة �إدارة الوقت عادة ميكن تع ُّلمها .ويحدث التعلم بطرق متعددة� ،إحداها التجربة واخلط�أ .والكثري من ا لإعالميني
الناجحني تعلموا �أن يحلوا م�شكالت وقتهم بهذه الطريقة.

احلاجة �إىل مفاهيم �إدارة الوقت:
تتكون العملية الإدارية من مهام التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة ،وهذه الأخرية حتتوي على مهمة �إدارة الوقت .وهناك ع�شرة
مبادئ لإدارة الوقت مت تطويرها نتيجة للمراجعة ال�شاملة للكتابات واملقاالت يف جمال �إدارة الوقت .و�إذا ما ا�ستعر�ضنا كل عملية �إدارة
الوقت جند �أن هذه املبادئ ال تعترب �شاملة ،و�إمنا تعترب مبدئية وتخ�ضع الختبار وحتتاج �إىل مزيد من ال�صقل.

�أو ًال :املبادئ املتعلقة بالتخطيط:
التخطيط هو اختيار من بني البدائل املتاحة .وتخطيط ا�ستخدام وقت الفرد يت�ضمن �أن يعرف كيف ي�ستخدمه حال ًيا ،ثم يقرر كيف يجب
ا�ستخدامه� .إن معظم النا�س ال يعرفون ما الذي ي�شغل وقتهم .وقد اقرتح بع�ض املفكرين طريقتني ملعرفة �أين يذهب وقتهم هما :االحتفاظ
مبذكرة مواعيد �أو تكليف �شخ�ص �آخر �أن يالحظ الوقت ويدون ن�شاطات العمل.
 -1مبد�أ حتليل الوقت:
حتليل الوقت من متطلبات �إدارة الوقت .ومن ال�ضروري ،ك�أ�سا�س لهذا التحليل االحتفاظ بجدول يومي للن�شاطات لت�سجيلها عرب فرتات
من � 15إىل  30دقيقة وملدة �أ�سبوعني متتاليني� .إذا مل يفهم الإعالمي كيف ي�صرف وقته عادة ،فلن يتمكن من االختيار من بني الطرق
البديلة ال�ستخدامه .ينبغي عليه �أو ًال �أن يحدد كيف ي�صرف وقته حال ًيا ،وذلك با�ستخدام الإجراء ال�شائع واملقبول ،وهو حتليل ا�ستخدام
الفرد للوقت بوا�سطة البيانات التي جتمع عرب فرتة من الوقت .هذا هو �أول مبد�أ يف التخطيط ،وي�سمى مبد�أ حتليل الوقت� .إن �أ�سا�س
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حتليل الوقت يتخذ عادة �شكل جدول يكتب فيه الفرد ن�شاطاته اليومية التى ت�سجل مع �أوقاتها .ينبغي تق�سيم وقت الإعالمي اليومي �إىل
فرتات ،كل فرتة  15دقيقة حتى ت�ستوعب كل الوقت امل�ستخدم .بعد الت�سجيل الكافى يكون الإعالمي قاد ًرا على معرفة اجتاه �أو منط
ن�شاطاته اليومية ،الأمر الذى ميكنه من القيام بعملية التحليل .وعند القيام بالتحليل يجد الإعالمي �أن وقتًا كب ًريا قد �ضاع منه �أو مل
يح�سب ح�سابه �أ�ص ًال ب�سبب الت�أجيل �أو املقاطعات �أو عدم وجود خطة �أو �أي �سبب �آخر.
 -2مبد�أ التخطيط اليومي:
من ال�ضروري القيام بالتخطيط اليومي بعد انتهاء عمل اليوم �أو قبل ابتداء العمل يف اليوم التايل ،بحيث يتالءم مع الأهداف ق�صرية
الأجل ومع املهمات؛ وذلك من �أجل اال�ستفادة الفعالة من الوقت ال�شخ�صي.
�إن التخطيط غري املالئم هو ال�سبب الأ�سا�سي للإدارة ال�سيئة للوقت .فالتخطيط الفعال �سيق�ضي على م�شكلة ت�ضييع الوقت .والتو�صيات
لإعداد اخلطط ت�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة .فمعظم الكتاب يتفقون على �أن اخلطط ينبغي �أن تعد يوم ًّيا ،و�أن تت�ألف من قائمة من الأعمال وجدول
زمني لإجنازها ،ويبدو �أنه عند حتديد اخلطة اليومية يجب ترتيب الأولويات للقيام بالعمل املقرر؛ وعليه “حدد الأولويات واتبع قراراتك
التي اتخذتها يف ذلك”.
 -3مبد�أ تخ�صي�ص الوقت ح�سب الأولوية:
املبد�أ الثالث من مبادئ التخطيط هو تخ�صي�ص الوقت ح�سب الأولوية .ونقوم بذلك بعد �أن نكتب الأعمال املطلوب القيام بها يف اخلطة
اليومية ،وذلك ح�سب �أولوياتها وتخ�صي�ص الوقت املتاح لإجنازها.
�إن طريقة حتديد الأولويات قد در�ست ب�شمول بوا�سطة املفكرين الذين اقرتحوا ت�صنيف مهمات العمل بثالث طرق ت�ساعد يف الو�صول
�إىل حتديد الأولويات .تعتمد طريقتان على ظاهرة �أن الأ�شياء التي نعتربها ملحة لي�ست دائ ًما مهمة ،والأ�شياء املهمة لي�ست دائما ملحة.
لذلك يجب �أن ت�صنف الأعمال ح�سب �إحلاحها و�ضرورتها وذلك با�ستخدام مقيا�س يتدرج من “ملح ج ًدا” �إىل “غري ملح”؛ ومن ثم
يعاد ت�صنيفها ح�سب �أهميتها على مقيا�س يتدرج من “مهم ج ًدا” �إىل “مهم”� .أما الطريقة الثالثة فقد �أو�صت بتحديد الأعمال التي
ميكن تفوي�ضها للغري وتلك التي ال ميكن تفوي�ضها .من الوا�ضح �إذن �أن �أكرث الأعمال �أولوية هي تلك التي ال ميكن تفوي�ضها وملحة ويف
نف�س الوقت على درجة عالية من الأهمية.
 -4مبد�أ املرونة:
يجب �أن تكون املرونة من الأمور الرئي�سة التي ت�ؤخذ يف االعتبار عند اختيار اخلطط فيما يتعلق با�ستخدام الوقت ال�شخ�صي� ،أي �أنه
يجب �أال يتم الإفراط �أو التقليل من الوقت املطلوب .وعند �إعداد اخلطة اليومية ينبغي �أن يدرك الفرد حدود مقدار الوقت يف يوم العمل
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الذي ميكن �أن جتدول فيه املهام .فالإعالمي الذي يخطط مللء كل دقيقة من يوم العمل �سيجد �أن عدم املرونة يف اجلدول �ستجعله غري
قادر على اتباعه� .إن �أي �شخ�ص يف موقع �إداري مهم يقوم بجدولة �أكرث من ن�صف يومه يكون مغال ًيا .فعلى الأقل ميكن �أن نتوقع �أن
ن�صف وقت الإعالمي �سيق�ضيه يف معاجلة الأزمات والطوارئ و�ضغوط العمل اليومي يف منظمة كبرية .ينبغي �أن ندرك �أن ن�سبة تبلغ
( )%50من يوم العمل ميكن جدولتها يف �شكل �أعمال خمتارة للإجناز يف خالل ن�صف اليوم ،ويف نف�س الوقت املخ�ص�ص لها .فعلى
�سبيل املثال� :إذا كانت هناك مهام جمدولة يف فرتة ركود �أو هدوء من اليوم وت�أخذ وقتًا �أقل من ن�صف اليوم ف�إن الذي يحدث هو �أننا
مندد العمل ونرتاخى حتى منلأ ن�صف اليوم املتاح لنا ،هذا هو ما ي�ؤدي بنا �إىل اكت�ساب عادات �سيئة يف �إدارة الوقت .ينبغي احلفاظ
على نف�س االن�ضباط احلازم بالن�سبة ال�ستخدام الوقت عندما توجد فرتات ركود �أو هدوء يف �سري العمل .هذه الإجراءات الوقائية ينبغي
على املخطط تنفيذها حتى مينع التجاوز يف متديد العمل والإبطاء فيه مللء الوقت املتاح.

ثانيا :املبادئ املتعلقة بالتنظيم:
ً
تهتم وظيفة التنظيم بكيفية تنظيم الإعالمي لوقته وبيئته حتى ي�صبح �أكرث فاعلية يف ا�ستخدام وقته .و�أول مبد�أ للتنظيم هو:
 -1مبد�أ التفوي�ض:
�إن تفوي�ض كل الأعمال املمكنة مبا يتنا�سب مع حدود عمل الإعالمي �أمر �ضروري لتوفري الوقت املطلوب للقيام باملهام الإدارية.
وتبد�أ عملية حتديد �أولويات الأعمال وترتيبها يف اخلطة اليومية ب�أن يتم �أو ًال حتديد �أي من هذه الأعمال ميكن تفوي�ضها �إىل الغري .ف�إذا
فو�ض الإعالمي غريه يف القيام بتلك الأعمال ف�إن ذلك مينحه وقتًا ح ًرا ي�ستطيع خالله �أن يقوم ب�أعمال �أخرى ال ميكن لغريه القيام بها.
ولكي يتم حتديد الأعمال التي ميكن تفوي�ضها للغري ينبغي على الإعالمي �أن يتبع مبادئ التفوي�ض املعروفة والرا�سخة.
 -2مبد�أ تق�سيم الن�شاط (العمل):
كل الأعمال املت�شابهة بطبيعتها ،والتي تتطلب بيئة وموارد مماثلة لإجنازها ،ينبغي �أن جتمع م ًعا يف �أق�سام من خطة العمل اليومية.
 -3مبد�أ التحكم يف املعوقات:
من ال�ضروري ج ًدا لإدارة الوقت �أن يكون هناك نوع من التحكم يف الن�شاطات وترتيبها بحيث يقل عدد املقاطعات غري ال�ضرورية ومددها.
الفوائد من تنفيذ املبد�أين الأخريين وا�ضحة� ،إذ يجب التقليل من املقاطعات ،وذلك بتق�سيم الن�شاطات وجتميعها ح�سب الت�شابه املوجود
بينها ،ف�إذا مت تق�سيم الن�شاطات -بحيث يلتقي املرءو�سون مع مديرهم يف وقت معني ،ويكون الرد على االت�صاالت الهاتفية يف وقت
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حمدد ،ويتم حتديد موعد لالجتماعات يف وقت معني ،كما يحدد وقت “الهدوء” للتفكري اخلا�ص بالإعالمي يوم ًّيا -عندها تتح�سن
أي�ضا عدد مرات االبتداء والتوقف (املعوقات �أو املعرت�ضات)
فاعلية ا�ستخدام الوقت ويزداد التح�سن كلما خفت املقاطعات ،و�سيقل � ً
يف �إجناز الأعمال ،فاملحافظة على عدد مرات االبتداء والتوقف عند حد �أدنى �سوف ي�ؤدي �إىل حت�سني فاعلية �إجناز املهام وهو ماي�ؤدي
بدوره �إىل توفري الوقت.
 -4مبد�أ الإقالل من الأعمال الروتينية:
ينبغي االقالل من الأعمال اليومية ذات الطبيعة الروتينية ،والتي ت�شكل قيمة ب�سيطة لتحقيق الأهداف العامة� .إن تنظيم العمل والعاملني
مبا يقلل من كمية العمل الروتيني �سي�ؤدي �إىل ا�ستخدام �أكرث فاعلية للوقت .لن ي�ستطيع �أي مدير �أن يخل�ص نف�سه من الأعمال الروتينية
متا ًما ،لكن ينبغي الإقالل منها .وتعرف الأعمال الروتينية ب�أنها �إجراءات �صغرية كثرية احلدوث يف املنظمة ،وتقدر ن�سبة الوقت الذي
مي�ضيه الإعالميون يف الأعمال الروتينية بني ( )%30و( )%65من الوقت املتاح �أمامهم.

ً
ثالثا :املبادئ املتعلقة بالرقابة:
بعد تخطيط العمل وتنظيمه مبا يتفق واملبادئ ذات العالقة يبقى فقط تنفيذ اخلطة واملتابعة اليومية.
�إن فكرة الرقابة من خالل اخلطط واجلداول �أ�سا�س الإدارة ال�سليمة .ولكي يحقق الإعالمي الهدف كما خطط له يجب عليه �أن يقارن
الإنفاق احلقيقي للمورد باخلطة وباجلدول ،وي�سمح له التباين ب�أن ي�صنع قرارات تتعلق باخلطة واجلدول والأداء ،وي�سمح له بتعديل
هذه الأ�شياء الثالثة لتتالءم مع الهدف ومع الظروف التي يواجهها .ويتطلب الأمر ا�ستخدام املبادئ التالية:
 -1مبد�أ تنفيذ اخلطة اليومية ومبد�أ املتابعة اليومية:
وهما مبد�آن �ضروريان لإدارة الوقت� .إن تنفيذ اخلطة �أمر �ضروري لوظيفة الرقابة؛ �إذ ال ميكن �إجناز هذه الوظيفة �إال �إذا كانت هناك
خطة �أو معيار تتم مقارنة النتائج املتوقعة به .ومتابعة تعديل اخلطة واجلدول والأداء مبا يتالءم مع الأهداف والظروف املحيطة هي
الرقابة بذاتها.
 -2مبد�أ �إعادة التحليل:
يجب �إعادة حتليل الوقت مرة كل �ستة �أ�شهر على الأقل .فقد وجد �أن �صعوبات تنفيذ اخلطة اليومية جتعل معظم الإعالميني يعودون
ملمار�ساتهم القدمية .ولتفادي هذا ينبغي تكرار حتليل ا�ستخدام الوقت من وقت لآخر.
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مفهوم التخطيط الإذاعي:
هو التخطيط الأمثل للموارد والطاقات املتاحة للإذاعة من �أجل حتقيق �أهداف حمددة يف �إطار زمني معني ،ويت�ضمن ذلك مايلى:
• اختيار نوعية الربامج التي يف�ضلها امل�ستمع .ويجب �أن تكون هادفة� ،أي �أن تعالج ق�ضية �أو ظاهرة جمتمعية .وكلما كانت الفكرة
مبتكرة �ضمنت قد ًرا من التميز .
• يجب الرتكيز يف الفكرة على اال�ستهالل ،و�أن يكون �أ�سلوب التناول الذي تقدمه جدي ًدا .ويجب االهتمام باختيار عنوان
مميز وملفت حتى يجذب املتلقي ،وكذلك (برومو) جذاب ،والربومو عبارة عن �إعالن للربنامج ب�شكل يجذب املتلقي ،ويتم
عر�ضه قبل بدء الربنامج .
• اخللفية املو�سيقية ،وهي �شديدة الأهمية؛ لأنها روح الربنامج وترتبط به يف ذهن امل�ستمع كلما ي�سمعها يدرك �أن هذا برنامج كذا؛
لذلك البد من اختيارها بعناية ،والبد �أن تكون منا�سبة مل�ضمون الربنامج ،مع مراعاة �أال ت�شكل ت�شوي�شً ا على امل�ستمع للحوار فالبد �أن
يكون �صوتها خفي�ضا؛ ولذلك ت�سمى خلفية مو�سيقية .
• الإعداد امل�سبق مل�ضمون الربنامج الإذاعي ،ويف�ضل �أن يكون مقدم الربنامج هو املعد كلما �أمكن حتى يكون ً
مدركا ملا يقدمه بدرجة �أكرب.
• لكل �شيء بداية ونهاية ،والبد �أن يكون للربامج مقدمة يرحب فيهااملذيع باملتلقي ،ويو�ضح ما �سوف يت�ضمنه احلوار ،وعند �إنهاء
الربنامج البد من كلمات ال�شكر والثناء على امل�ستمعني لال�ستماع للربنامج ومتابعته ،مع نبذه خمت�صرة ملا �سوف يقدمه باحللقة القادمة
من الربنامج� .أي �أن يتم التعامل مع امل�ستمعني على غرار التعامل مع ال�ضيوف ،ت�ستقبلهم وتودعهم حتى ي�شعروا باالنتماء للربنامج.
• الفوا�صل :وهي عبارة عن �أغنية �أو �إعالن �أثناء �إذاعة الربنامج ،ومن املهم �أن يت�ضمن الربنامج فا�ص ًال كل حني؛ حتى ال ميل امل�ستمع
من ت�سل�سل احلوار.
• حتديد موعد لإذاعة الربنامج وااللتزام به حتى ي�ستطيع امل�ستمع متابعته با�ستمرار.
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• بد�أ تدوين �أخالقيات العمل الإعالمي ومواثيق ال�شرف وقواعد ال�سلوك املهنية للمرة الأوىل يف بداية الع�شرينات من هذا القرن ،وذلك
يف الدول ذات النظم املتطورة يف االت�صال اجلماهريي.
• �أكدت �أول املواثيق ال�صحفية على �أ�سا�سيات املهنة ،وتتمثل يف م�صداقية اخلرب والثقة والتعامل مع احلدث بحيادية ومو�ضوعية.
• تعالج القيم املهنية �أ�سئلة من قبيل :ما املحددات الكربى لأفكارنا و�سلوكنا؟ ما نوع القيم �أو امل�سئولية �أو الأخالق الواجب االلتزام بها
يف ممار�سة الإعالم؟ ومن الذي يحددها؟ �أين تبد�أ و�أين تقف حرية التعبري؟ كيف ن�ضمن التعددية واالختالف والعدالة؟
• تطرح الأخالق �إ�شكاليتني يف مهنة الإعالم ،هما:
 �إ�شكالية حتديد مفهوم االخالق ذاتها :ما مرجعيتها؟ هل هي دينية �أم عرفية �أم و�ضعية؟ ما مبادئها ،وهل هي ملزمة �أم ال ...؟ �إ�شكالية ترجمة هذه االخالق �إىل قوانني و�إجراءات وتنظيمات ،حتدد م�سئولية كل طرف بدقة ،ماله وما عليه ،مايجب �أن يقوم به�أو ميتنع عنه؟ و�ضرورة التفريق بني ما هو �أخالقي حم�ض �-أي يرجع �إىل ال�ضمري الفردي (لل�صحفي �أو غريه) -وما هو �أخالقي
قانوين يخ�ضع �إىل املحا�سبة والعقاب.

�أخالقيات املهنة:
تت�ضمن �أخالقيات املهنة جمموعة من القيم العامة ،هي:
ال�صـدق :وهو الدافع لأدبيات التعامل مع املادة الإعالمية .فاحلقيقة هي املحور املحرك للإعالمي� ،سواء كان يعمل يف �صحيفة �أو �إذاعة
�أو تليفزيون؛ ذلك لأن الو�سائل الإعالمية ت�سعى �إىل الو�صول �إىل احلقائق يف املقام الأول.
احرتام الكرامة الإن�سانية :فيجب عر�ض الأخبار وال�صور مبا ال مي�س الكرامة االن�سانية ،جماعية كانت (فئة �أو ثقافة �أو دين) �أو
فردية (مثل عر�ض �صورة �شخ�صية دونه �إذن �صاحبها) .ويحتم هذا ا�ستعمال و�سائل قانونية �سليمة للح�صول على املعلومات ،بحيث ال
يجوز ا�ستعمال �أ�ساليب اخلداع �أو التوريط �أو االبتزاز �أو التالعب بالأ�شخا�ص (مثل الت�سجيل �أو الت�صوير غري القانوين).
النزاهة :وتعني تقدمي اخلرب وال�صور بنوع من احلياد وجتنب اخللط ،مثل :اخللط بني اخلرب والتعليق �أو الإ�شهار ،واخللط بني ال�صالح
العام وال�صالح اخلا�ص (االعتبارات الذاتية) .كما تعني النزاهة التجرد من الهوى ،واال�ستقاللية يف العمل ،وعدم اخل�ضوع لأي ت�أثري
�أو رقابة ،داخلية كانت �أم خارجية ،وكذا التحرر من ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية بجميع �أ�شكالها.
83

امل�سئولية� :أي �أنه يجب على الإعالمي �أن يتحمل م�سئولية ال�صحة فيما ين�شر ،مبعنى �أنه ال يجوز نقل �أي خرب دون التحقق منه
والتحري ب�ش�أنه والتزام الدقة يف معاجلته.
العدالة� :إن املواطنني مت�ساوون يف احلقوق والواجبات ،كما �أنهم مت�ساوون �أمام و�سائل الإعالم ،ومن هنا ت�أتي �ضرورة احلر�ص
على �أن التكون هذه الو�سائل تعب ًريا عن فئة �أو ثقافة �أو جهة دون �أخرى .وتقت�ضي العدالة توخي احلكمة يف عر�ض الأخبار وال�صور،
واالبتعاد ما �أمكن عن �أ�ساليب املبالغة والتهويل والإثارة الرخي�صة.

ميثاق ال�شرف الإعالمي ملركز الإعالميات العربيات:
و�ضع مركز املر�أة العربية للإعالم ميثاق ال�شرف الإعالمي لل�صحفيني فى م�ؤمتره الذي ُعقد يف الأردن يف حزيران/يونية 2007م.
و�أُعد القانون الحرتام االختالفات بني النا�سُ ،
وكتب جلميع ال�صحفيني الذين يعملون يف العامل العربي.
وتن�ص املبادىء التي �ضمها ميثاق �شرف الإعالمية العربية على ما يلي:
• احرتام الكرامة االن�سانية .
• االلتزام بالبحث عن احلقيقة ،ونقلها بكل دقة وم�صداقية و�شفافية ونزاهة ومو�ضوعية وعدم حتيز ،واحلفاظ على �سرية م�صادر
املعلومات.
• احرتام حق الرد والت�صحيح.
• احرتام حرمة احلياة اخلا�صة.
• الف�صل بني العمل الإعالمي وامل�صالح اخلا�صة ،واالبتعاد عن االبتزاز.
• الت�ضامن مع الإعالميات والإعالميني عند انتهاك حقوقهم.
• االبتعاد عن التحري�ض على العنف املبني على �أ�سا�س متييزي ،والبعد عن الكالم الذي ينم عن الكراهية.
• �إعطاء �صوت ملن ال �صوت لهم ،مثل الأطفال والفئات املهم�شة.
• عدم الدفع �إىل م�صادر املعلومات.
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• عدم اخللط بني العمل الإعالمي والعمل الإعالين.
• االبتعاد عن كافة �أ�شكال الإثارة واالبتذال.
• عدم اخللط بني فنون العمل الإعالمي (الأجنا�س الإعالمية).
• احرتام التعددية ،وتقبل الر�أي والر�أي الآخر ،وعدم التمييز على �أ�سا�س الدين �أو العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو الثقافة.
• �إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف العمل الإعالمي ،واالبتعاد عن الأحكام امل�سبقة وال�صور النمطية.
• تدعيم ا�ستقالل الإعالم ك�سلطة رابعة.
كما �أو�صت امل�شاركات يف هذا امل�ؤمتر بعدة تو�صيات ت�ضمنت مايلى:
 −تعديل القوانني العربية كي تتوافق مع املعايري الدولية فيما يتعلق بحرية الر�أي والتعبري.
� −إلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف ق�ضايا ال�صحافة والإعالم.
� −ضمان حق الإعالميني والإعالميات يف احل�صول على املعلومات.
 −عقد ور�ش عمل للإعالميني والإعالمييات ودورات تدريبية لهم لرفع كفاءتهم املهنية.
 −تفعيل دور النقابات وجمعيات ال�صحفيني واحتادات الإعالميني كجماعات �ضغط .
 −حفظ ح�صانة الإعالم.
 −ر�صد ومراقبة كل ما من �ش�أنه خرق مبادىء حرية التعبري والر�أي.
 −ن�شر ثقافة الوعي القانوين باملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.
 −العمل على �صياغة اتفاقية دولية حلماية الإعالميني خالل �أوقات النزاعات ،وتوفري هوية تعريف لل�صحفيني يف مناطق
النزاعات امل�سلحة حتت �إ�شراف الهيئات الدولية وال�صليب الأحمر.
 −تدري�س الت�شريعات املتعلقة بالقوانني الناظمة حلرية التعبري وحرية ال�صحافة ومواثيق ال�شرف املهنية والعمل الإعالمي يف
الأكادمييات الإعالمية العربية.
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 −الت�ضامن مع الإعالميات والإعالميني الذين يتعر�ضون لأي نوع من ال�ضغوط ،وت�سجيل الوقائع ذات ال�صلة ور�صدها خا�صة
يف فل�سطني والعراق ولبنان ودارفور ون�شرها على املواقع الإعالمية املختلفة.
� −أن يقوم مر�صد الإعالميات العربيات ب�إعداد تقارير �سنوية عن حالة ال�صحافة و�أخالقياتها يف العامل العربي وتقدميها �إىل
اجلهات املعنية.
 −و�ضع �آلية للت�شبيك بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية العربية املخت�صة بحرية الر�أي والتعبري ،وتخ�صي�ص جائزة حلرية الإعالم يف
العامل العربي.
 −العمل على عقد دورات تدريبية للإعالميات يف �إطار مقاربة النوع االجتماعي فيما يتعلق ب�أخالقيات املهنة الإعالمية ،وتفعيل
مواثيق ال�شرف الإعالمية مع تعزيز الثقافة القانونية.
� −ضرورة ا�ضطالع احتاد ال�صحفيني العرب بدوره يف تقدمي احلماية الالزمة لل�صحفيني يف املنطقة العربية.
 −مطالبة الهيئات الدولية العاملة يف جمال حريات الإعالم وال�صحافة بالقيام بذلك على امل�ستوى الدويل.
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اجلودة ..املفهوم والتطور:
�إن امل�صطلحات التي كان ي�ستخدمها املديرون يف ال�سابق عند البدء يف حتديث الكيفية التي يديرون بها م�ؤ�س�ساتهم ،مثل م�صطلحات
بناء الفريق ،والتميز ،وتفوي�ض ال�سلطة �أ�صبحت غري م�ستخدمة حال ًيا بذات االنت�شار ال�سابق ،وقد حلت بد ًال عنها م�صطلحات جديدة،
مثل :اجلودة ال�شاملة ،و�إدارة اجلودة ،وهي كلمات �أ�صبحت رنانة وذات جذب خا�ص لأكرث املديرين وال�شخ�صيات القيادية؛ حيث
�أ�ضحت �إدارة اجلودة ال�شاملة املعيار الذي تُقا�س به منتجات امل�ؤ�س�سات.
ومفهوم اجلودة -كما تذهب الدرا�سات -مفهوم �شائك ،وبه كثري من التعقيد ،كما �أن هناك فرقًا ب ِّينًا بني مفهوم �إدارة اجلودة ومفهوم �إدارة
اجلودة ال�شاملة ،على ما فيهما من ت�شابه ،فبينما ين�صرف الأول (�إدارة اجلودة) �إىل جودة املنتج ،ين�صرف الثاين (�إدارة اجلودة ال�شاملة)
�إىل فل�سفة �إدارية معا�صرة ت�ستهدف �أن ي�سري هم جودة الأداء يف كافة القطاعات والإدارات و�أق�سام العمل بامل�ؤ�س�سة ب�شكل �شامل ،و�أن
تكون اجلودة م�سئولية ت�ضامنية بني كافة امل�ستويات والتخ�ص�صات ،ويكون التح�سني امل�ستمر هو عماد هذه الفل�سفة الإدارية.
ومن بني التعريفات املتعددة للجودة تعريف يرى �أنها جمموعة من املزايا واخل�صائ�ص اخلا�صة باملنتج �أو اخلدمة ،ت�سهم يف �إ�شباع
رغبات امل�ستهلكني ،وتت�ضمن :ال�سعر ،والأمان ،والتوفري ،واملوثوقية ،وقابلية اال�ستعمال .وهناك تعريف ل�ضبط اجلودة ابتكرته اجلمعية
الأمريكية ،ين�ص على �أنها جمموعة من مزايا وخ�صائ�ص املنتج �أو اخلدمة القادرة على تلبية حاجات امل�ستهلكني.
وعن مفهوم �إدارة اجلودة ال�شاملة ،هناك جمموعة من التعريفات التي ينتمي كل واحد منها ملدر�سة خمتلفة ،ونختار منها ذلك التعريف
الذي يقول �إنها “التزام �شامل ب�أداء العمل ب�شكل �صحيح” .كما �أن �إدارة اجلودة ال�شاملة من وجهة نظر �أخرى تعني خلق عادة التح�سني
على م�ستوى النظام الإنتاجي؛ �إذ �إن جوهر فكرة اجلودة ال�شاملة هي ت�أ�سي�س فكرة التح�سني امل�ستمر ،والعمل على جعل هذا (التح�سني)
�أم ًرا داخل ًّيا و�صل ًبا.

التح�سني امل�ستمر:
ال تعني اجلودة ال�شاملة �أن امل�ؤ�س�سة يجب �أن ت�سعى لتحقيق الكمال ،بل تعني �أنه ينبغي حتقيق �أعلى جودة ممكنة يف �ضوء الإمكانيات
والظروف التي تواجه امل�ؤ�س�سة.
وفيما يت�صل ب�أهمية الإدارة ال�شاملة للجودة ،تو�ضح الدرا�سات جمموعة من املحاور التي تك�شف عن �أهمية املو�ضوع ،مثل :حتقيق
�إر�ضاء العميل ،حت�سني الأرباح ،زيادة الفاعلية التنظيمية ،حتقيق القدرة على املناف�سة ،ال�سعي للح�صول على �شهادات اجلودة ،وف�شل
املداخل اجلزئية يف حل م�شكالت امل�ؤ�س�سات.
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وملفاهيم اجلودة جذور تاريخية �ضاربة يف القدم؛ �إذ �أو�ضحت مدونة (حمورابي) -حوايل �سنة  1700قبل امليالد -اهتمام هذا امللك
باجلودة ،وعمله على ت�أكيدها يف جمتمعه .ويف الفكر الإ�سالمي الكثري من العناية باجلودة والإتقان ،والرتاث الإ�سالمي يحفل بالكثري
مما يح�ض على اجلودة ،مثل قوله تعاىل:
(و ُق ِل اعم ُلواْ َفس ى هّ ُ
ِ
ِ
ون) [التوبة...]105 :
ون إِلىَ َعا مِل ِ ال ْ َغ ْي ِب َوا َّلش َه َادة َف ُي َن ِّب ُئ ُكم مِ َبا ُكن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون َو َسترُ َ ُّد َ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُ ْؤم ُن َ
َ يرَ َ
َ َْ
وقوله تعاىل( :و َأح ِسنواْ إِ َّن هّ َ
الل حُِي ُّب مْحُالْ ِس ِن َني)...
َ ْ َُ

وبالتايل ف�إن �إجادة العمل (اجلودة) هي يف الأ�صل تلبية لأوامر ال�شريعة الإ�سالمية.
وقد مر مفهوم اجلودة ب�شكل عام ب�أربع مراحل مركزية:
• �أولها :مرحلة الفح�ص :وقد كانت حتليالت اجلودة تركز فقط على فح�ص املنتج.
• الثانية� :ضبط اجلودة.
• الثالثة :مرحلة ت�أكيد اجلودة.
• املرحلة الرابعة� :إدارة اجلودة ال�شاملة.

التخطيط اال�سرتاتيجي:
ينظر للتخطيط اال�سرتاتيجي من قبل الكثري من املديرين الناجحني على �أنه عبارة عن منهج حياة ،ور�ؤية قيادية �شاملة تتيح معرفة
املنظور الأكرب لكل امل�ؤ�س�سة .ويتيح التخطيط اال�سرتاتيجي للمجتمعات اال�ستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات املتاحة للجميع.
وح�سب �أحد خرباء التخطيط ف�إن ق�ضاء دقيقة يف التخطيط يوفر من ثالث �إىل �أربع دقائق عند بدء التنفيذ .ومن الأمثلة الدالة على
�أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات واملجتمعات ،ودوره يف التنمية منوذج “دولة ماليزيا” التي حت ّولت يف ظرف ع�شرين
عا ًما من دولة نامية واقت�صاد متخلف �إىل (منر) �آ�سيوي يف ال�صناعة .وت�ؤكد الدرا�سات �أن التخطيط ي�ساعد على حتديد االجتاه،
ويحدد املالمح احلقيقية للم�ؤ�س�سات ،وبالذات امل�ؤ�س�سات الإعالمية؛ لكرثة القرارات الدقيقة التي يجب �أن تتخذ ب�أ�سرع وقت .كما
�أن و�ضوح الر�ؤية امل�ستقبلية ،والتنب�ؤ بالتغيري ،ي�ساعد يف التجهز لهذا التغيري ،كما �أنه يفر�ض منهج التفكري العقالين لدى املن�ش�أة
وقيادييها وموظفيها.
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مراحل التخطيط اال�سرتاتيجي وخطواته:
ي�شمل التخطيط اال�سرتاتيجي مرحلتني ر ئي�ستني ،هما :و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية ،ثم تنفيذ هذه اخلطة .وتعتمد املرحلة الأوىل على
عدة خطوات يف تنفيذها ،هي:
 .التخطيط للتخطيط.
 .ا�ستعرا�ض القيم واملبادئ.
 .3الر�ؤية ،وهي مبثابة حلم مب�ؤ�س�سة �أف�ضل.
� .4صياغة الر�سالة.
 .5و�ضع الأهداف اال�سرتاتيجية.
 .6حتليل البيئة اخلارجية ،ويق�صد بها حتليل العوامل اخلارجة عن �سيطرة امل�ؤ�س�سة لتحديد كيفية التعامل معها.
 .7حتليل البيئة الداخلية للم�ؤ�س�سة.
 .8حتليل الفجوات اال�سرتاتيجية.
 .9حتديد البدائل اال�سرتاتيجية.
.0و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية و�صياغتها.
وتدخل اجلودة والتميز يف نطاق عملية �إدارة الأداء الإعالمي لتحقيق �أرفع معدالت اجلودة من خالل مايلى:
• التعريف بوظائف العمل وو�صفها للموظفني بالإ�ضافة �إىل مهمة املنظمة.
• تعريف اال�سرتاتيجيات الأولية املالئمة لوظائف املوظفني والتي تدعم �أهداف املنظمة.
• تطوير معايري منا�سبة وواقعية للأداء .
• تقدمي تغذية راجعة ُم�ساعدة حول الأداء وا�ستالمها.
• كتابة تقييم �أداء بنّاء.
• التخطيط للدرا�سة وتطوير الفر�ص للدعم وحت�سني �أو بناء عملية الأداء احلالية.
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تعريفـات:
• �إدارة الأداء  ...هي عملية ات�صال م�ستمرة تت�ضمن ك ًال من مدير الأداء واملوظف ،يتم من خاللها القيام بالتايل:
 وظائف العمل املهمة ومقاربتها �إىل املهمة و�أهداف املنظمة. تطوير معايري �أداء منا�سبة وواقعية. تقدمي التغذية الراجعة حول الكفاءة وتلقيها. كتابة تقييم �أداء بنّاء و�إر�ساله. التخطيط وتطوير فر�ص لدعم �أداء املوظف وحت�سينه.• املوظف  ...هو ال�شخ�ص الذي تتم �إدارة كفاءته.
• معايري الأداء  ...وهي تعليمات مكتوبة ت�صف كيفية ت�أدية عمل ما ب�شكل جيد.
• تقييم الأداء  ...وهي عملية تقييم كفاءة عمل املوظف وتلخي�صها وتطويرها.

نظرة �شاملة حول �إدارة الأداء:
يعك�س تطور �إدارة الأداء كنموذج جديد يف �إدارة امل�صادر الب�شرية تغي ًريا يف درجة ت�شدد يف املنظمات يف �إ�صدار الأوامر
واملراقبة للو�صول �إىل منوذج مي�سر من القيادة .وقد رافق هذا التغيري اعرتاف ب�أهمية ربط �أداء املوظفني وامل�ؤ�س�سة �إىل
اال�سرتاتيجيات �أو الأهداف طويلة املدى واملهمات املو�سعة للمنظمة ككل .وتوفر عملية �إدارة الأداء فر�صة للموظف ومدير
الأداء ملناق�شة �أهداف التطوير ،و�إن�شاء خطة م�شرتكة لتحقيق هذه الأهداف .كما يجب �أن ت�سهم خطط التطوير يف الأهداف
التنظيمية والنمو املتخ�ص�ص للموظف.

�أو ًال :التو�صيف الوظيفي واخلطة اال�سرتاتيجية:
ي�ستهدف التو�صيف الوظيفي جمع احلقائق املهمة حول العمل وحتليلها وتوثيقها .وتت�ألف اخلطة اال�سرتاتيجية من ر�سالة املنظمة
و�أهدافها ،بالإ�ضافة �إىل �أولويات ا�سرتاتيجية �ضرورية لتحقيق كل هدف .وترتبط مهمة حتقيق هذه الأهداف واال�سرتاتيجيات
الأولية باملهام التي يت�ضمنها التو�صيف الوظيفي.
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التو�صيف الوظيفي:
أ�سا�سا لتقييم �أدائه .وت�سمى عملية
قبل الإعالن عن وظيفة يتم �إعداد و�صف وظيفي لها .وبعد تعيني املوظف ي�صبح الو�صف الوظيفي � ً
التو�صيف “بتحليل العمل” ،وتقدم الأ�س�س الالزمة للإجراءات واملقايي�س املتعلقة بالأداء .ويحدد الو�صف الوظيفي ما يلي:
• الوظائف �أو املهمات املحددة للعمل.
• الوظائف واملهمات التي تُعد مهمة.
• الوقت الالزم لأداء كل وظيفة.
• املهارات واملعلومات والقدرات املطلوبة لأداء العمل بنجاح.
• املتطلبات اجل�سدية والعقلية للوظيفة.
• ال�شروط اخلا�صة بالتوظيف.
• م�ستوى الإر�شاد املُتلقى واملمار�س.
يجب على مدير الأداء �أن يناق�ش الو�صف الوظيفي مع املوظف خالل الأيام الأوىل من عمله ،وعليه ،عند و�صف الوظيفة� ،أن ي�أخذ
بعني االعتبار الأهداف ال�سنوية واال�سرتاتيجيات الأولية التي تكون �ضمن م�سئولية املوظف ،وو�ضع املعايري لكفاءة العمل ،و�إعطاء
املعلومات الراجعة حول الأداء والإعالم بالكفاءة ال�سنوية ،والتخطيط لتعليم املوظف والتدريب والتطوير.

ثانيا :معايري الأداء:
ً
معايري الأداء هي بيانات مكتوبة ت�صف كيف ميكن ت�أدية العمل ب�شكل جيد .وتتطور معايري الكفاءة مع تطور املوظفني متى كان ذلك
ممكنًا .ويتم �شرحها للموظفني اجلدد خالل ال�شهر الأول من عملهم .وتزودنا معايري الأداء مب�ؤ�شرات للتقييم .بينما ُيق ِّدم الو�صف
الوظيفي املهام التي يجب عملها .
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جتيب معايري الكفاءة على ال�س�ؤال التايل:
كيف �سيعلم كل من املوظف ومدير الكفاءة متى يكون �أداء
املوظف مالئ ًما �أو يفوق التوقعات؟
كيف ُتطور معايري �أداء مكتوبة؟
عندما تكون معايري الأداء موجودة ف�سيكون من ال�سهل على مدير الأداء واملوظفني معرفة التوقعات من �أداء كل وظيفة �أو مهمة .وهذه
املعرفة العامة توفر الأ�سا�س الذي ت�سري عليه التغذية الراجعة.
التطوير امل�شرتك ملعايري الأداء:
يوجد عدد من املناهج لتطوير معايري الأداء� ،أحد هذه املناهج هو املنهج املبا�شر الذي يكتب فيه مدير الأداء املعايري باال�ستعانة
با�ست�شارة الإدارة و�شئون املوظفني .واملنهج الآخر هو املنهج امل�شرتك حيث ي�شارك املوظفون يف تطوير معايري الأداء املتعلقة
بوظائفهم .ورغم �أنه من امل�شروع �أن تطور املعايري دون �إ�شراك املوظف� ،إال �أن للمنهج امل�شرتك فوائد مهمة؛ فكل من املوظف
واملدير يقدم معلومات ق ِّيمة للعملية ،وتكون النتيجة �أف�ضل ويدعمها كل �شخ�ص ي�شارك يف هذه العملية.
عندما يتم تطوير املعايري باال�شرتاك مع املوظفني ،الذين يطورون بالتايل وظائفهم ،ف�إنه من املحتمل �أن
ت�صبح املعايري:
• منا�سبة ملتطلبات الوظيفة.
• تعك�س واقع م�ضمون العمل و�شروطه.
• يفهمها املوظف ومدير الأداء.
• يقبلها املوظف ومدير الأداء
• وبالتاىل ف�إن الفهم الأف�ضل ي�ؤدي �إىل �أداء �أف�ضل.
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ومع ذلك ،ف�إن مدير الكفاءة هو من يتخذ القرار النهائي حول مالءمة املعايري بالن�سبة للإدارة ،وعالقات املوظفني يف دائرته .ورغم
تف�ضيل االتفاق امل�شرتك مع املوظف حول املعايري ،ف�إن هذا لي�س ممكنًا دائ ًما.
ويف العملية امل�شرتكة لتطوير املعايري ملهمة �أو وظيفة عادة ما تتم �إ�ضافة جميع املوظفني الذين �سيتم تقييم عملهم وفقًا لهذه املعايري.
�إىل مدير الأداء:
• و�ضِّ ح للجميع بال�ضبط ما معايري الأداء ،ومدى �أهميتها ،وكيف �سيتم ا�ستخدامها.
• ت�أكد �أن املوظفني يفهمون العملية ،وانتبه لت�سا�ؤالتهم وتعليقاتهم.
• �أخربهم ب�أنك ترغب يف العمل امل�شرتك معهم لتطوير املعايري املتعلقة بوظائفهم ،و�أنه �سيتم �أخذ تو�صياتهم و�آرائهم
بعني االعتبار.
• �صف لهم العملية التي �ستتبعها.
• و�ضِّ ح لهم �أن م�سئوليتك هي التو�صل لقرار نهائي حول مالءمة املعايري.
• يف كتابة املعايري ،ت�أكد �أن جميع امل�شاركني يف عملية كتابة املعايري لديهم الوثائق التالية:
 ن�سخة محُ ّدثة لو�صف عملهم. ن�سخة من مهمة الدائرة و�أهدافها �إن توافرت.• قد جتد من املنا�سب تعريف املعايري التي تطبق على وظيفة �أ�سا�سية ب�شكل كامل ،ومع هذا فلي�س من ال�ضروري
كتابة معايري الأداء لكل مهمة يف الوظيفة ؛ ولذلك ّ
ركز على تلك املعايري التي تُعد مهمة للوظيفة.
• تذكر �أن املعايري تُكتب للوظيفة ولي�س ل�شخ�ص معني؛ لذا يجب �أن تكون املعايري معقولة ومالئمة دون النظر ملن
ي�ؤدي هذا العمل.
أي�ضا �أن
• ناق�ش ِ
و�صف الت�صرفات والنتائج التي قد حتقق �أدنى حد مقبول من الكفاءة للمهمة �أو الوظيفة .وميكنك � ً
ت�صف الت�صرفات والنتائج التي حتقق الكفاءة التي تفوق التوقعات و� /أو قد تكون �أدنى منها.
• يجب �أن تكون املعايري مكتوبة بلغة وا�ضحة ،وت�صف الت�صرفات والأعمال املحددة التي يتطلبها �أداء العمل.
• ا�ستخدم م�صطلحات حمددة يف و�صف اخل�صائ�ص املُقا�سة �أو املحللة للأداء.
• قم بو�صف توقعات الأداء من حيث حتديد الوقت (الوقت النهائي ،التاريخ) ،التكلفة (قيود امليزانية ،املحددات) ،النوعية
(مقايي�س مادية وغري مادية للإر�ضاء) ،الكمية� ،إر�ضاء الزبون�.. ،إلخ.
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• حدد الهام�ش املقبول للخط�أ.
• الت�أكد من املعايري:
بعد كتابتك ملعايري الأداء ،تفح�صها من خالل الأ�سئلة التالية:
 هل املعايري واقعية؟يجب �أن تكون املعايري واقعية ،وممكنة التحقيق ،وثابتة �أمام ما يتطلبه تنفيذ العمل .وتقدم معايري الأداء احلد الأدنى
املقبول لأداء جلميع املوظفني يف كل الوظائف.
 هل املعايري حمددة؟يجب �أن تر�شد املعايري املوظف �إىل طبيعة عمله والنتائج املتوقعة منه .
 هل املعايري مبنية على معلومات ميكن قيا�سها ووفق معطيات ثابتة؟الكفاءة ميكن �أن تقا�س وفقًا للوقت املحدد والتكلفة والكمية والنوعية.
 هل تتما�شى املعايري مع الأهداف التنظيمية؟تربط املعايري �أداء الأفراد (فريق العمل) ب�أهداف املنظمة ،ويجب �أن تتما�شى مع هذه الأهداف.
 هل املعايري وا�ضحة ومفهومة؟يتم تقييم املوظفني على �أ�سا�س املعايري التي تخ�صهم؛ ولذلك يجب �أن تكون لغة املعايري وا�ضحة.
 هل املعايري حركية؟من حيث كونها قابلة للتطوير.

مراحل �إدارة اجلودة ال�شاملة:
يت�ضمن بدء عملية �إدارة اجلودة ال�شاملة ب�صفة عامة �أربع مراحل:
تت�ضمن املرحلة الأوىل فكرة عامة عن اجلودة ،حيث تقوم الإدارة العليا بتعريف مفهوم امل�ؤ�س�سة عن اجلودة .
وتت�ضمن املرحلة الثانية التخطيط اال�سرتاتيجي للجودة الذي يتطلب حتديد املجاالت املختلفة للعمليات التي حتتاج للتح�سني (مثل القيادة،
املعلومات والتحليل ،التخطيط اال�سرتاتيجي ،تنمية املوظفني ،العمليات التجارية �أو ال�صناعية ،نتائج امل�شروعات و�إر�ضاء الزبائن) .ويتم
ربط هذه املجاالت بالأهداف الثالثة الرئي�سية للم�ؤ�س�سة ،وهي �إر�ضاء الزبائن و�إر�ضاء �أ�صحاب امل�ؤ�س�سة ،و�إر�ضاء املوظفني.
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�أما املرحلتان الثالثة والرابعة من بدء �إدارة اجلودة ال�شاملة فتت�ضمنان التعليم والتدريب لكل �شخ�ص يف امل�ؤ�س�سة ،بداية من الإدارة
العليا وحتى جميع املوظفني ،والتح�سني امل�ستمر فيما يتعلق بتح�سني الأعمال التجارية وحت�سني العمل اليومي.
عملية حت�سني اجلودة
الفكرة العامة
هل نحتاج

القرار

التعليم والتدريب

التح�ضري
 -حتديد الأ�شخا�ص الأ�سا�سيني.

 -الإدارة.

لبدء عملية

 -تقدير �أويل للموقف احلايل.

 -الإدارة املتو�سطة.

اجلودة ؟

 -خطة عمل ا�سرتاتيجية.

 -باقي املوظفني.

P
C

التح�سني التغيري

Plan

ِّ
خطط

D

Do

Check

راجع
ِّ

A

Act

P
D

A
C

نفِّذ
افعل

دور القيادة يف حتقيق اجلودة:
أي�ضا على �إدراك الإدارة
من امل�ؤكد �أن جناح عملية �إدارة اجلودة ال�شاملة يعتمد بدرجة كبرية على التزام كامل من الإدارة ،و� ً
ل�ضرورة توفري النمط املنا�سب من القيادة .وتقع امل�سئولية املطلقة لتح�ضري �إدارة اجلودة ال�شاملة وتنفيذها على عاتق الإدارة
وحدها؛ لذا يجب �أن تخ�ضع عملية اختيار قادة �إدارة اجلودة ال�شاملة ملقايي�س دقيقة .ويجب �أن تُناط قيادة عملية تنفيذ اجلودة
واع متا ًما باجلودة ال�شاملة ،ويفهم �أن اجلودة ت�شمل كافة الأن�شطة واملهام� .أى �أن ال�شخ�ص الذي �سيقود اجلودة يجب
ب�شخ�ص ٍ
�أن تتوافر لديه ال�شخ�صية والن�شاط والر�ؤية الوا�ضحة لعملية حت�سني اجلودة ،فبدون �إعطاء مثال من خالل املثابرة والت�صميم على
التزام املعايري ،لن ي�ستطيع قائد اجلودة �أن يخلق يف املوظفني الإح�سا�س املنا�سب باجلودة.
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أي�ضا لل�سمات العامة التي ترتبط بالقيادة ،مثل :اخلربة ،واملناف�سة ،واال�ستقامة ،والثبات على
وحتتاج قيادة برنامج اجلودة � ً
املبد�أ ،والثقة العالية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن القائد اجليد تتوافر لديه مهارات االت�صال مع النا�س ،واملرونة للتعامل مع
النوعيات املختلفة للموظفني من �أجل حتقيق النتائج التي تتنا�سب مع �إمكانياتهم .ويجب �أن تقوم القيادة مبعاجلة اخلالفات
وال�صراعات واتخاذ القرار يف الوقت املنا�سب.

التطوير اال�سرتاتيجي للجودة:
تتطلب قيادة برنامج �إدارة اجلودة ال�شاملة حتديد ر�ؤية معينة ي�ستطيع كل فرد �أن يفهمها ،وكذلك و�ضع �أهداف فرعية يتوقع من
املوظفني حتقيقها واقع ًّيا .ويجب و�ضع الأهداف �ضمن �إطار عمل جلدول زمني حم َّدد ُي�ش ِّكل جز ًءا من اخلطة اال�سرتاتيجية.
وميكن ت�سهيل متابعة التقدم يف حت�سني اجلودة باختيار عدد حم َّدد من امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية .ويجب على قائد اجلودة الت�أكد من وجود
�إجراءات وا�ضحة وثابتة ملراقبة هذه امل�ؤ�شرات.
ومن املهم ا�ستغالل التغذية العك�سية من �إجراءات املراقبة ب�شكل منا�سب ،و�إعالم املوظفني بالنتائج حتى ت�صبح عملية حت�سني اجلودة
حقيقية بالن�سبة لهم.
ويجب عر�ض الن�شاطات للموظفني يف خطوات مت�سل�سلة مدرو�سة ،و�أن يكون عدد هذه الن�شاطات املعرو�ضة حمدو ًدا ،ويتم و�صفها
وعر�ضها بو�ضوح مع �شرح كل ن�شاط نوعي بطريقة خمت�صرة ومب�صطلحات عملية.
وميكن �أن يكون الربنامج التدريبي امل�ص َّمم ب�شكل جيد �أداة ف َّعالة يف �سبيل �إجناز اجلودة .ويجب �أن يكون الهدف الرئي�س
للربنامج هو �إعالم املوظفني و�إ�شراكهم وحفزهم للت�أكد من �أن مفهوم �إدارة اجلودة ال�شاملة وا�ضح ومقبول لدى كل فرد.

كيف ي�ستفيد املوظفون من اجلودة:
كما ورد �سابقًا ،ف�إن الأهداف الثالثة للم�ؤ�س�سة ميكن حتديدها كما يلي� :إر�ضاء الزبائن ،و�إر�ضاء �أ�صحاب العمل ،و�إر�ضاء املوظفني.
ر�ضا �أقل بالن�سبة لهم ،حيث يقل بدل العمل الإ�ضايف واملخ�ص�صات.
وقد يبدو لبع�ض املوظفني �أن �إدخال اجلودة ال�شاملة �سوف يعني ً
وفيما يخت�ص بهذه النقطة يجب ،ومنذ البداية ،تو�ضيح �أن حتقيق جودة �أعلى يفيد كل فرد يف امل�ؤ�س�سة .ويجب النظر �إىل حت�سني
اجلودة ب�صفته �ضمان املحافظة على ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة لأطول فرتة ممكنة .بعبارة �أخرى ،يجب على املوظفني �أن يفهموا �أن وظائفهم
تعتمد على بقاء امل�ؤ�س�سة وا�ستمراريتها ،و�أن هذا البقاء يعتمد بدوره على جودة �أعلى .ويجب التو�ضيح هنا� ،أنه بالرغم من �أن اجلودة
الأف�ضل تق ِّلل من فر�ص العمل الإ�ضايف �إال �أنها ت�ؤدي �إىل ر�ضا وظيفي �أكرب وزيادات ملمو�سة يف �شكل عالوات.
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املحافظة على ر�ضا الزبائن:
يت�ضمن الرتكيز على الزبائن اال�ستماع �إىل توقعاتهم .ويجب على م�سئويل االت�صاالت املحافظة على حوار حول اجلودة مع الزبائن الذين
يتلقون خدماتهم .و�أحد متطلبات ا�ستمرار هذا احلوار هو �إر�ضاء امل�ؤ�س�سة لزبائنها الداخليني� ،أي موظفيها ،حيث �إن املوظفني الرا�ضني
يجدون من ال�سهل جتاوز اخلوف �أو الرتدد يف مقابلة الزبائن .كما �أنهم يكونون م�ستعدين بطريقة �أف�ضل لتفهم حاجات الزبائن ،ومتثيل
�شركاتهم بفخر ،والت�صرف تب ًعا ل�سيا�سة اجلودة التي تتبناها ال�شركة.
ومن املهم ر�ؤية �شكاوى الزبائن من عدة زوايا خمتلفة ،فعلى �سبيل املثال ،قد ال يتوافر لدى جميع املوظفني احلافز لال�ستماع والفهم
والت�صرف جتاه �شكاوى معينة .ويف هذه احلالة يكون دور قائد اجلودة دعم املوظفني ،و�إيجاد الطرق املنا�سبة ملكاف�أة الأفعال التي
حت�سِّ ن اجلودة .يجب �أن تتوافر لدى القائد ال�سلطة ملنح مكاف�آت مادية لأفعال تع ِّزز اجلودة .كذلك يجب �أن يتولد لدى املوظفني� ،إدراك
وا�ضح لكيفية حت�سني اجلودة ولنتائج �أو �أن�شطة اجلودة .وهذا يعني �أن يتع َّلموا حتديد �أنف�سهم وربطها مع �أهداف ال�شركة الأ�سا�سية
بالإ�ضافة �إىل املفهوم العام للجودة.

الأ�سلوب املوجه للعملية

(:)Process-Oriented approach

ويعني الرتكيز على الأن�شطة بو�صفها عمليات متكاملة تتكاتف جهود الإدارات لإجنازها ،فال يتم النظر �إىل امل�ؤ�س�سة عرب �إداراتها
كوحدات منف�صلة لها مهام خمتلفة ...فعلى �سبيل املثال ،تت�ضمن عملية �إعداد الفواتري ( )Billing Processم�شاركة عدة وحدات
تنظيمية بداية من قراءة عداد الزبون مرو ًرا ب�إ�صدار الفاتورة �إىل ت�سجيل القيمة املالية املطلوب حت�صيلها .وال ُيعد هذا الأمر �سه ًال دائ ًما،
حيث اعتاد املوظفون على انتظار �صدور الأوامر ،وعمل ما يطلب منهم فقط �أو ما اعتادوا عمله.
وعلى القائد معرفة املوظفني الذين فهموا الأ�سلوب املوجه للعملية و�إقناعهم بت�شجيع زمالئهم على امل�شاركة .وكث ًريا ما ت�ساعد الربامج
املوجه للعملية.
التدريبية امل�ص َّممة ب�شكل جيد وامل�شروعات اخلا�صة على ن�شر ا�ستيعاب الأ�سلوب ِّ

املثابرة:
أي�ضا يف مكاف�أة التقدم يف عملية اجلودة .وميكن التعبري عن املثابرة بالثبات يف �إعطاء
تتطلب القيادة املثابرة لي�س فقط يف التنفيذ ،بل � ً
املكاف�آت والتقدير لل�سلوك الذي يع ِّزز اجلودة ،وكذلك الثبات يف رف�ض ال�سلوك ذي الت�أثريات غري املرغوبة �أو املعاك�سة .وغال ًبا ما يكون
من ال�صعب جتاوز �ضغط املجموعات الر�سمية �أو القادة الذين مي ِّثلون اهتماماتهم ال�شخ�صية فقط .ويجب على قادة عملية �إدارة اجلودة
ال�شاملة املبادرة ب�إعداد طرق وو�سائل التخل�ص من هذه ال�ضغوط.
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مكاف�آت حت�سينات اجلودة املحققة

(:)Rewarding Verified Quality Improvement

تتنوع مكاف�آت حت�سينات اجلودة املحققة ح�سب الثقافات املختلفة ،ويف معظم الأحيان يجب ا�ستخدام جميع املكاف�آت املتاحة .ويجب
تذ ُّكر �أن املكاف�آت املالية املنتظمة �سوف ينظر �إليها على �أنها جزء طبيعي من الراتب ،و�سوف تفقد ت�أثريها على املدى البعيد .كما �أن كلمات
الثناء بدون مكاف�آت مالية �سوف يكون لها نف�س الت�أثري ال�سلبي على املدى البعيد .وت�أخذ املكاف�آت املنا�سبة �أحد الأ�شكال التالية� :شهادات
تقدير ،ترقيات ،زيادات مالية� ،إعالن عن ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين حققوا نتائج متميزة .ومن املهم جعل املكاف�آت �شخ�صية بقدر
أي�ضا؛ ف�سوف ي�ؤدي ذلك على املدى البعيد �إىل تعزيز مفهوم العمل
الإمكان؛ حتى ي�شعر املوظف بالر�ضا الفردي .ويجب مكاف�أة الفرق � ً
اجلماعي ،ويجعل من املجهود املبذول يف اجلودة جز ًءا من واجباتهم اليومية.
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ورقة العمل ال�سابعة
أشكال الربامج اإلذاعية والتليفزيونية وقوالبها
د.صباح احملمودي
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الربامج الإذاعية
تتعدد �أ�شكال الربامج الإذاعية فت�شمل مايلى:
• التحقيق.
• احلوارات.
• اللقاءات.
• الأخبار.
• الربامج الق�صرية.
• الوثائقيات.
• املجالت.
ويتميز �شكل “املجلة” ب�أنه �شامل يف ذاته لعدة �أ�شكال؛ �إذ قد يت�ضمن ك ًال من :الربامج الق�صرية  -الأخبار -احلوارات – اللقاءات
– الوثائقيات – التحقيق  -الريبورتاج.
ويت�ضمن �إنتاج برنامج �إذاعي عد ًدا من اخلطوات ،بع�ضها ثابت مثل اختيار اللحن املميز للربنامج ،و�أغلبها متجدد ،ويتمثل ذلك يف :
 .اختيار املو�ضوع  -وينطوي ذلك على عملية “بحث” عن املو�ضوع املنا�سب وفقًا لعدة اعتبارات .
 .حتديد زاوية املعاجلة  -ويتطلب “جمع املعلومات” حول املدخل املختار.
 .3معاجلة املعلومات .
� .4صياغة املعلومات الإذاعية – املونتاج.
 .5التقدمي املبا�شر �أو امل�سجل :البث – التفاعل  -التقييم.
يحتم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين التوفر على ثقافة عامة ومتخ�ص�صة ،و�إحاطة بالأ�شكال ال�صحفية و�أمناطها ،والإحاطة مب�صادر
الأخبار ،وتقنيات جمع املعلومات والأخبار والإخبار (اال�ستجواب -الريبورتاج – التحقيق).
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وعلى �إثر اختيار القالب �أو حتديد ن�سق الربنامج يتم �إعداد ال�سيناريو �أو دليل الربنامج الأويل ،وكتابة الن�ص ،ثم يلي ذلك
عمليات املونتاج .وبا�ستخدام التقنيات احلديثة ،يتم حفظ املادة امل�سجلة يف الكمبيوتر ،يلي ذلك اال�ستماع ،واختيار املقاطع ،و�إجراء
التدخالت ،و�إدخال العنا�صرال�صوتية.
وتختلف نوعية الربامج الإذاعية ح�سب نوعية املحطة :ثقافية ،جهوية ،دولية.
والكتابة الإذاعية هي كتابة بال�صوت ،وال�صوت يت�ضمن �صوت املقدم �أو املو�سيقى ،فلم يعد مقبو ًال �أن ي�ستمر احلديث (املونولوج) مدة
أي�ضا ال ميكن �أن ينقلب الربنامج �إىل ف�ضاءات مو�سيقية دون معنى وتوظيف .واملطلوب هو التوازن بني الفقرات التي
خم�س دقائقً � .
تكون الربنامج� ،أي بني الأمناط ال�صحفية والعنا�صر ال�صوتية.
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ورقة العمل الثامنة
الكتابة للصورة
د.صباح احملمودي
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• متثل الكتابة لل�صورة الهم الرئي�س لل�صحفيني التليفزيونيني .ويعرتف اجلميع ب�أنها مهارة لي�ست هينة ،و�إتقانها والتمكن منها يحتاج
عم ًال دءو ًبا ل�سنوات.
• يعطي قالب التقرير التليفزيوين فر�صة كبرية لل�صحافيني التليفزيونيني لإجناز عمل متكامل ميكن �أن يحظى باهتمام �أكرب قطاع
من امل�شاهدين.
• تتكون عنا�صر التقرير التليفزيوين من:
 .املقدمة/اال�ستهالل.
 .رواية الق�صة  /كتابة الن�ص.
 .3تركيب التقرير.

 -1املقدمة:
• هي التي “تقدم” التقرير ،وتقوم “بالرتويج” له �أو “جتذب” امل�شاهد للبقاء �أمام ال�شا�شة ومتابعة التقرير؛ بب�ساطة لأنه يتوقع املزيد
من الإثارة يف التقرير ،وبالتايل �أ�سو�أ املقدمات هي تلك التي ت�سرد النقاط الأ�سا�سية يف التقرير ،و“حترقه” قبل �أن يبد�أ.
• املقدمة “تربر” التقرير؛ فيجب �أن حتتوي على معلومة �أ�سا�سية لها عالقة باخلرب� .أي �أنها جتيب عن ال�س�ؤال الأول لدى �أي م�شاهد:
“ملاذا هذا املو�ضوع جدير باالهتمام؟”
• يجب �أن حتافظ املقدمة على عدد من املعايري:
� −أن تكون �إخبارية؛ �أي حتتوي على معلومة تربر املو�ضوع.
� −أن تكون مبتكرة؛ �أي �أن تقدم املعلومة ب�صورة جديدة خمتلفة عن اخلرب العادي؛ لأنها متهد لتقرير من املفرت�ض �أن يقدم املزيد.
� −أن ترتبط بالتقرير ،وال �سيما باجلزء الأول منه ،لكنها يجب �أن تتجنب تكرار ما يرد يف اجلزء الأول( ،وهو خط�أ �شائع
يف التليفزيونات العربية).
� −أال يكتفي امل�شاهد باال�ستماع �إليها ؛ مبعنى �أال تغني عن التقرير.
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� −أال تزيد مدتها على  25ثانية ب�أي حال( .يحتاج ذلك الأمر �إىل الكثري من املهارة �أثناء �صياغة املقدمات).
� −أن تت�ضمن القليل من الغمو�ض الإيجابي ،مبعنى �أن تثري ف�ضول امل�شاهد للبقاء ب�أن جتعله يوقن ب�أن التقرير يحتوي على
الكثري من الإجابات عن الأ�سئلة التي مازالت تدور يف ذهنه.
� −أن يتم تطويرها و�إعادة �صياغتها با�ستمرار �إن كنا نعمل يف قناة �إخبارية تبث على مدار ال�ساعة .فلي�س هناك �أ�سو�أ من
املقدمة املكررة حتى لو ُكتبت بعناية .كما �أن هناك �سب ًبا �أ�سا�س ًّيا �آخر للتطوير هو تالحق وت�سارع الأخبار بحيث �أ�صبح من
ال�صعب بقاء املقدمة الإخبارية �صاحلة ملدة طويلة.
• يف املو�ضوعات ال�سيا�سية قد ي�صعب الإبداع يف كتابة املقدمة .لكن ،يف املو�ضوعات االجتماعية والثقافية والريا�ضية وما �شابه،
هناك �آفاق رحبة للكتابة غري التقليدية.

 -2رواية الق�صة:
متثل رواية الق�صة العن�صر الأول من عنا�صر التقرير ،وت�شتمل على ما يلي:

(�أ) اختيار املو�ضوع:
 علينا �أن نكون وا�ضحني وحمددين. يجب الت�شاور مع رئي�س العمل �أو رئي�س حترير الن�شرة.مو�ضوعا حمد ًدا.
 ب�إمكاننا �إقناع امل�شاهد بالتقرير بدرجة �أكرب �إن تناولناً
 ب�إمكاننا الربط بني عدد من العنا�صر اخلربية ،وعلينا �أن ن�سعى جاهدين ل�ضمان وحدة مرتابطة للمو�ضوع (مثال� :إذا حدثتجمموعة من االنفجارات يف دولة ما ال تربط بينها �أية عالقة ،ف�إن مو�ضوع التقرير يف هذه احلالة لن يكون االنفجارات بل �سيكون
الو�ضع الأمني.)..

(ب) البناء – الهيكل:
• هناك طريقتان يف بناء الق�صة:
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 الطريقة الأوىل :بناء �صورة واقعية للموقع ،حيث �سيبد�أ احلدث بعد قليل .الإيقاع الزمني بطيء و�صفي لكنه مفعم بالتوتر ،وذلكح�سب طبيعة احلدث ...وي�ؤدي اال�ستخدام املوفق حلركة الكامريا وال�صوت الطبيعي� ،إىل جعل الن�ص �أكرث ت�أث ًريا.
 الطريقة الثانية:البناء حول املقتطفات ال�صوتية؛ بحيث يثري الن�ص �س�ؤا ًال يجيب عنه املقتطف ال�صوتي �أو العك�س.• من امل�شكالت ال�شائعة عند بناء الن�ص �أن تتم �إثارة ف�ضول امل�شاهد يف اجتاه معني دون الإجابة عن الت�سا�ؤل الالحق.
• عليك �أن تعي ما الأ�سئلة املنطقية التي قد تدور يف ذهن امل�شاهد ،وت�ستخدمها لزيادة ن�سبة التما�سك الهيكلي عن طريق ح�سن اختيار
موقع الإجابة عليها �ضمن بناء التقرير.
• عليك �أن جتد طريقة منظمة لرواية الق�صة.
• البناء الأ�سهل للتقرير التليفزيوين هوالذي يعتمد الت�سل�سل الزمني .لكن الكثري من املو�ضوعات اخلربية معقد ،وال ميكننا اال�ستناد
يف رواية معظم تلك املو�ضوعات على الت�سل�سل الزمني .علينا �أن نربط بني كل جمموعة من �أجزاء التقرير برابط منطقي.
• ميكن تق�سيم التقرير �إىل �أجزاء مبنية على العنا�صر اخلربية ،وعلى املادة الفيلمية املتعلقة بها .قم بعد ذلك مبحاولة الربط املنطقي بني
هذه الأجزاء؛ بحيث تبدو وك�أنها متما�سكة ،ميكنك ا�ستخدام منطق اللغة وكلمات مثل“ :من ثم ...وبالتايل ...غري �أن.”...
• عادة ما ُيقال “يجب �أن نبد�أ التقارير التليفزيونية بال�صور احلديثة �أو بتلك الأكرث ت�أث ًريا” لكن حقيقة الأمر �أن ذلك لي�س قاعدة ملزمة.
• قد نبد�أ التقرير بلقطات ،لي�ست الأحدث وال الأكرث ت�أث ًريا ،لكنها الأقرب �إىل البناء املنطقي للمو�ضوع.

• الزمن خا�ص ج ًدا بالتقرير .والتقرير اجليد هو الأقرب �إىل الفيلم ال�سينمائي الذي يخت�صر زمن ًّيا مراحل معينة وي�ستطرد يف مراحل
�أخرى{ .الهدف هو احلبكة الدرامية}.

 -3الرتكيب:
• هو عمل فريق مرحلة ما بعد الإنتاج .حيث يكون املونتري هو امل�سئول عن بناء ال�شكل النهائي ،ويتوقف ذلك على مدى توافر اللقطات
الكافية واالحتياطية التي قام املخرج بت�صويرها.
يف�ضل خمرج �آخر متابعة عملية املونتاج من
• �أحيانًا يرتك املخرج احلرية للمونتري يف بناء امل�شهد خالل مرحلة املونتاج ،يف حني ّ
بدايتها �إىل نهايتها.
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• املونتاج هو عملية اختيار اللقطات وامل�شاهد ،ومعرفة ما �سوف يعر�ض من كل لقطة قبل االنتقال �إىل اللقطة التالية ،وال�سيطرة على
ال�سرعة ،والإيقاع ،والتدفق� .إال �أن املونتاج هو �أول مرحلة يتم فيها جتميع العنا�صر املتفرقة م ًعا.
• موا�صفات التقرير التليفزيوين اجليد:
التقرير التليفزيوين اجليد عليه الإجابة عن ت�سا�ؤالت امل�شاهد التالية:
 ماذا حدث؟ ما التطورات الأخرية ملا حدث؟علي �أن �أفهمها للربط بني تلك التطورات؟
 ما الق�ضايا التي يجب ّ ملاذا ُيعد ما حدث مه ًّما؟ و ما الذي يعنيني من كل ذلك؟ولكي ننجح يف تقدمي �إجابات عن تلك الأ�سئلة علينا �أو ًال �أن نلم بها ،ثم علينا �أن نتمكن من نقلها �إىل امل�شاهد بطريقة جذابة و�سهلة.
 وحدة املو�ضوع ،مبعنى �أال يهدف التقرير �إىل بحث �أكرث من ق�ضية. �أحيانًا ميكن للمرا�سل اجليد الربط بني مو�ضوعني فقط �إن كانت هناك عالقة ع�ضوية ومنطقية بينهما .لكن اال�ستخدام ال�شائعلعبارات“ :من جهة �أخرى� ...أو من ناحية �أخرى� ...أو ميدان ًّيا� ...أو على ال�صعيد كذا”..؛ كلها حماوالت من ال�صحفي لتربير ف�شله
يف العثور على مو�ضوع متكامل.
 تف�ضل اجلمل الق�صرية التي ت�سمح لقارئ التقرير بالتقاط �أنفا�سه كل  5 – 3ثواين ،وهي املدة نف�سها التي يحتاجها امل�شاهد اللتقاط�أنفا�سه .فاجلمل الطويلة معقدة بطبيعتها ،وي�صعب عمل املونتاج لها.
 يجب �أن ُيق�سم التقرير �إىل �أجزاء يف ان�سياب منطقي ووا�ضح. من املهم �أن يكون �سياق ال�صور الأر�شيفية يف اجتاه زمني واحد. ظهور املرا�سل يف التقرير� ،إن كان ميدان ًّيا ،يجب �أن يكون مربر ًا ،و�أن ي�ضيف �إىل �شعور امل�شاهد بروح املو�ضوع. ترتاوح مدة كل جزء يف التقرير ما بني � 15إىل  20ثانية. ال�سياق الزمني يجب �أن ي�سري يف اجتاه واحد� ،إما من الأحدث �إىل الأقدم �أو العك�س ،وال ُيف�ضل ا�ستخدام االجتاهني يفنف�س التقرير.
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هناك خم�سة مقايي�س مقرتحة لتقييم الربامج الإذاعية والتليفزيونية:

( )1العنوان:
يفرت�ض �أن يكون العنوان دا ًّال ومع ًربا وخمت�ص ًرا وقري ًبا من فكرة العمل الإنتاجي ,و�أن ال يكون خ ّد ًاعا �أو كاذ ًبا.

( )2الفكرة:
ينبغي �أن تتوافر يف الفكرة الناجحة املوا�صفات التالية� :أن تكون �أ�صيلة ،ممتعة� ،إبداعية ،م�ؤثرة ،م�ش ّوقة ومثرية ،و�أن تق ّدم �شيئًا
جدي ًدا ،و�أن تكون فكرة ح ّية ومرنة ،و�أن تدفع امل�شاهد �إىل التفكري ،و�أن ت�ستحث امل�شاهد على فعل �شيء ما �أو �سلوك ما ،و�أن تفي
الفكرة بالغر�ض املطلوب .و�شروط اختيار الفكرة هي:
�أو ًال :مالءمتها للو�سيلة الإعالمية ،فهناك �أفكار ت�صلح للإذاعة (الراديو) ،وهناك �أفكار لل�سينما ،وهناك �أفكار للتليفزيون.
ثانيًا :ميكن معاجلتها �إذاع ًّيا �أو تليفزيون ًّيا.
ثال ًثا� :أن تكون مالئمة للمجتمع �أو املجموعة.
رابعًا� :أن تكون هادفة.
خام�سا� :أن ت�سهم يف التعبري عن ق�ضايا املجتمع واحتياجاته واهتماماته ومتطلباته.
ً
�ساد�سا� :ضرورة حتديد املجموعة امل�ستهدفة من هذه الفكرة.
ً
�سابعًا :معرفة خ�صائ�ص اجلمهور من خالل بحوث ودرا�سات (�سابقة وحديثة).

( )3الن�ص:
ينبغي �أن يكون الن�ص حماك ًا ب�شكل جيد ،و�أن ي�س�أل الناقد ذاته :هل حظي املو�ضوع بالبحث والتطوير ب�شكل جيد؟ وهل يتمتع احلوار
بدرجة عالية من اجلودة؟ وهل الأ�شخا�ص على قدر الأدوار التي يقومون بها؟ وهل تبنوا �أدوارهم ب�شكل جيد؟.
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( )4التنفيذ:
على الناقد �أن ي�س�أل ذاته عن التايل :هل مت حتويل الفكرة ب�شكل جيد �إىل عمل �إذاعي �أو تليفزيوين؟ (نق�صد االتقان يف :امل�شاهد احل�سية
الب�صرية ،الت�صوير ،املو�سيقى� ،أداء الأدوار ،الأ�سلوب ،التحرير �أو املونتاج … �إلخ)
هل كان تواتر االحداث متناغ ًما؟ هل الإذاعة/التليفزيون هو �أف�ضل و�سيلة لعر�ض هذه الفكرة؟

( )5اجلمهور امل�ستهدف:
هل العمل مالئم لتلك الفئة العمرية التي �أعد من �أجلها؟ هل كان مه ًّما من الناحية الثقافية؟ هل كان ممت ًعا؟ هل �أ�ضاف اجلديد من املعلومات؟.
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