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الكاتب: أدريان زيربيني
الكتّاب املشاركون: نيكوالس بواسيز/ مؤسسة إيرونديل Fondation Hirondelle وجان-إيف كليمينزو/ اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

شباط/ فرباير 2019
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مقدمة
لــن كان عــامل التواصــل اإلعالمــي اليــوم يتجــه أكــر 
ــاً  ــح فرص ــي تتي ــة الت ــائل الرقمي ــو الوس ــر نح فأك
كبــرة للتفاعــل، فــال تــزال اإلذاعــة وســيلة تواصــل 
ــو  ــا ه ــامل، ك ــن الع ــق م ــض املناط ــية يف بع رئيس
الحــال يف أفريقيــا الناطقــة بالفرنســية. وال تتطلــب 
اإلذاعــة الكثــر مــن البنــى التحتيــة، وميكــن التقــاط 
موجاتهــا يف املناطــق النائيــة، كــا تســمح، حســب 
نــوع الربامــج، بتفاعــٍل قــوي مــع املســتمعني. 
وتعتــرب الدراســات أن اإلذاعــة هــي وســيلة اإلعــالم 

ــة. ــة ومصداقي ــر موثوقي األك

وخــالل الفــرة املمتــدة بــني 21 و23 ترشيــن الثاين/ 
ــؤولني  ــة مس ــع يف داكار مثاني ــرب 2018، اجتم نوفم
إعالميــني مــن منطقــة أفريقيــا الناطقــة بالفرنســية 
تابعــني للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )اللجنــة 
ــن  ــا مهمــة مســاعدة املترضري ــاط به ــة( املن الدولي
مــن  الهــدف  ومتثــل  املســلحة.  النزاعــات  مــن 
تبــادل تجاربهــم  املســؤولني يف  اجتــاع هــؤالء 
للتواصــل  كأداة  اإلذاعــة  باســتخدام  املتعلقــة 
اإلعالمــي يف املجــال اإلنســاين، وتعلــم كيفيــة تقييــم 
ــك مبســاعدة  ــم، وذل ــه برامجه ــذي تخلف ــر ال التأث
أدريــان زيربينــي، املــدرب لــدى مؤسســة إيرونديل 

إيرونديــل  ومؤسســة   .Fondation Hirondelle
ــّدم معلومــات  منظمــة ســويرسية غــر ربحيــة، تُق
للســكان الذيــن يواجهــون األزمــات، بغيــة متكينهــم 
مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة يف حياتهــم اليوميــة 
واملدنيــة. ويف كانــون األول/ ديســمرب2017، وقّعــت 
ــم(  ــرة تفاه ــة )مذك ــاق رشاك ــة اتف ــة الدولي اللجن
 ،Fondation Hirondelle مــع مؤسســة إيرونديــل
بهــدف تعزيــز التعــاون بــني طواقمهــا يف امليــدان.

ــاق  ــار اتف ــن مث ــدة م ــذه واح ــل ه ــة العم وحلق
ــق  ــا، أن نوثِّ ــود، بعــد انتهائه ــور. ون ــة املذك الرشاك
املجــال،  هــذا  يف  الســائدة  الجيــدة  املارســات 
م وثيقــة مــن جزئــني بســيطني يســهل  وأن نقــدِّ
ــرش  ــة الع ــد الذهبي ــا: »القواع ــتخدامها، وه اس
اإلنتــاج  و»اختيــار  الناجــح«  اإلذاعــي  لإلنتــاج 

اإلذاعــي الناجــح وتقييمــه«. 

ونأمــل أن يكــون هــذا الدليــل مصــدر إلهــام، وأن 
يكــون مفيــداً لألشــخاص الذيــن يــودون اســتخدام 

اإلذاعــة ألغــراض إنســانية!
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تقريباً. ففي حالة  اإلذاعي،  اإلعالم  برامج  العرش عىل جميع  الذهبية  القواعد  تنطبق هذه 
ال  برنامجني قصريين:  عبارة عن  )وهام  املوجزة  اإلذاعية  الفقرة  أو  القصري  اإلذاعي  اإلعالن 
أّما يف  تتجاوز مدتهام الخمس )5( دقائق(، يجب أن تكون جميع القواعد قابلة للتطبيق. 
أنساق الربامج املفتوحة )طاولة مستديرة - خطوط مفتوحة - برامج املسابقات التفاعلية - 

برامج طويلة( تظل معظم هذه القواعد قابلة للتطبيق، ولكن مبرونة أكرب.

املامرسات الجيدة و/أو القواعد الذهبية 
لإلنتاج اإلذاعي الناجح

إنتاج واحد = رسالة واحدة. 1
يستســيغ املــرء دامئــاً نقــل العديــد مــن األفــكار يف 
ــرة  ــي - الفق ــالن اإلذاع ــد )اإلع ــي واح ــاج إذاع إنت
ــا(.  ــابقات، وغره ــج املس ــزة - برام ــة املوج اإلذاعي
ومــع ذلــك، فقــد يُفــي بــث العديــد مــن الرســائل 
يف إنتــاج واحــد إىل عــدم بقائهــا يف ذهــن املســتمع. 
لــذا فمــن األفضــل مضاعفــة عــدد اإلنتاجــات 
عــوض مضاعفــة عــدد الرســائل املوجهــة يف إنتــاج 
واحــد )فعــى ســبيل املثــال، مــن األفضــل إنتــاج 3 
إعالنــات إذاعيــة يــدوم كل منهــا 30 ثانيــة، عــوض 
ــاج إعــالن إذاعــي مطــول واحــد يــدوم دقيقــة  إنت

ــائل(. ــل 3 رس ــة ويحم و30 ثاني

ــة  ــا أن ننظــر يف كيفي ــاس، ميكنن وعــى ســبيل القي
إدارتنــا لرســائل الربيــد اإللكــروين: فعــادًة، عندمــا 
بريــد  رســالة  يف  منفصلــني  موضوعــني  نتنــاول 
ــوع  ــن موض ــلنا ع ــب مراس ــدة، يجي ــروين واح إلك
واحــد فقــط عــوض اإلجابــة عــن املوضوعــني معــاً.

ــع . 2 ــم التوس ــز ث ــة الرتكي ــن نقط ــالق م االنط
لعــرض صــورة أشــمل، ال العكــس

الرســائل بعــرض للمنظمــة  العديــد مــن  تبــدأ 
وإلحــدى وحداتهــا )مثــل إعــادة الروابــط العائليــة 
أو امليــاه والــرف الصحــي(، قبــل تنــاول الجانــب 
الجوهــري للخدمــة التــي ميكــن تقدميهــا للمجتمــع 
نرضبــه  أن  نــود  الــذي  املثــال  )أو  املســتهدف 
للمجتمــع بهــدف توعيتــه(. لكــن يُستحســن بــدء 
ــم  ــارش، ث ــكل مب ــتمع بش ــي املس ــا يعن ــالة مب الرس

اإلشــارة إىل اللجنــة الدوليــة يف نهايــة الرســالة. 
فعــى ســبيل املثــال، نبــدأ الرســالة بنقــل شــهادات 
أشــخاص أو رسد وقائــع قبــل أن نــرشح األفــكار 
بالجمهــور  الرســالة  تبــدأ  عنهــا.  تُعــرّب  التــي 
ــة  ــة الدولي ــك إىل اللجن املســتهدف لتصــل بعــد ذل

ــس. ــس العك ولي

عدم اإلفراط يف بث املوسيقى. 3
غالبــاً مــا تســتخدم املوســيقى لجعــل الرســالة 
ــع  ــن املجتم ــاً م ــر قرب ــا أك ــة أو جعله ــل رصام أق
املســتهدف. ولكــن يجــب أال نغفــل أن االســتاع إىل 
اإلذاعــة ال يكــون دومــاً يف ظــروف مثاليــة )بســبب 
الضوضــاء أو ســوء االســتقبال(: لــذا قــد تجعــل 
ــك،  املوســيقى الرســالة أقــل وضوحــاً. ولتجنــب ذل
ميكننــا مثــالً بــث مقاطــع موســيقية ملــدة قصــرة يف 
بدايــة الرســالة ويف نهايتهــا )فاصــل صــويت(، ولكــن 

ــا بشــكل مســتمر. دون بثه

قيمة الشهادات/ التقارير. 4
ال بــد يف أي عمــل إذاعــي أن يبقــى حــارضاً يف 
ــة  ــت قصــرة للغاي ــك أن الشــهادات، وإن كان ذهن
ــواٍن منهــا قــد تكفــي( ســتزيد مــن وقــع  )عــرش ث
ــهادة  ــوازي الش ــاس، ت ــبيل القي ــى س ــالتك. ع رس
الصــورة التــي تُرفــق مبقــال صحفــي: فالصــورة هــي 

ــال. ــرأ املق ــي ســتجعلنا نق الت
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قيمة الرسد  .5
ــرسد:  ــر بال ــتعاض عــن الشــهادات/ التقاري ــد يُس ق
ــخص  ــة ش ــا حال ــادًة، إذا تناولن ــالة ع ــون للرس فيك
ــه،  ــا حــدث ل ــا م ــر اســمه( ورسدن ــع ذك معــني )م
ــا  ــه حديثن ــذي يرك ــر ال ــًة باألث ــرب مقارن ــر أك تأث
ــع  ــى أن جمي ــب أاّل نن ــة. فيج ــادئ عام ــن مب ع
ــت  ــواء كان ــص، س ــى القص ــت ع ــارات قام الحض
تلــك القصــص تتعلــق بنشــأة الكــون أو بالديــن، أو 
غرهــا، وأن النــاس بطبيعتهــا تحــب بالتــايل ســاع 

ــص. القص

النقطة الحاسمة  .6
ــر،  ــهادات/ التقاري ــرسد أو الش ــا إىل ال ــواء لجأن س
مــن املفيــد دومــاً أن نتســاءل أي لحظــة مــن 
ــنّي.  ــإدراك وضــع مع ــرسد ستســمح للمســتمع ب ال
ومــن ثــم، ميكننــا اختصــار هــذا الــرسد إىل أدىن حــد 
يقتضيــه الوصــول إىل تلــك “النقطــة الحاســمة” 

ــة. ــة ممكن ــط طريق بأبس

تجنب استخدام املصطلحات املتخصصة  .7
وتتعاطــى  اإلنســاين،  املجــال  يف  تعمــل  أنــت 
ــدداً  ــتخدم ع ــة، وتس ــم مختلف ــع مفاهي ــاً م يومي
مذهــالً مــن االختصــارات: لكــن هــذا ليــس حــال 
مســتمعيك. لــذا، احــرص عــى عــدم اســتخدام تلــك 
االختصــارات )اســتخداماً مفرطــاً( يف رســائلك. فمــن 
الصعــب عــى املســتمعني، ال ســيا أولئــك الذيــن 
ــض  ــم بع ــم األم، فه ــة لغته ــة العربي ــرب اللغ ال تُعت
املصطلحــات املســتخدمة عــى نطــاق واســع يف 
مجــال العمــل اإلنســاين )مصطلحــات مثــل: البنيــة 
املجتمــع  و”تعزيــز  والوصــم  املدنيــة  التحتيــة 
املــدين” و”النهــج التشــاريك” و”العنــف الجنســاين” 

ــات(. ــن املصطلح ــا م ــتدامة وغره واالس
يُقــي  املتخصصــة  املصطلحــات  اســتخدام  إن 

املســتمع!

)5W ( اختبار األسئلة الخمسة  .8
عنــد إنتــاج أي رســالة إذاعيــة ال تكــون نظريــة 
بحتــة، مــن الصائــب التحقــق مــن أن الوضــع الــذي 
تصفــه يتبــع القاعــدة الصحفيــة لألســئلة الخمســة 
)مــن - مــاذا - أيــن - متــى - ملــاذا(. وتتيــح هــذه 

املوضــوع  املســتمع  يفهــم  أال  تفــادي  القاعــدة 
الــذي تتحــدث عنــه فهــاً دقيقــاً فيعتــرب رســالتك 

رســالة مبهمــة.

ما ميكن االستغناء عنه ليس رضورياً  .9
ال ينبغــي نقــل معلومــات غــر رضوريــة يف رســالة 
ــة  ــروءة(. ويف حال ــبقاً )أو مق ــجلة مس ــة مس إذاعي
اإلعالنــات اإلذاعيــة القصــرة، يجــب تقييــم كل 
ــا أم ال.  ــتغناء عنه ــة االس ــل يف إمكاني ــة للفص كلم
ــال يف مجــال الصحافــة: كــرة املعلومــات  فكــا يُق

ــا. ــا قيمته تُفقده

تكرار الفكرة الرئيسية من رسالتك  .10
إن متكنــت مــن إيجــاد جملــة قصــرة واحــدة 
تختــر الفكــرة الرئيســية مــن رســالتك )عــى 
ســبيل املثــال، “ال تســمح بانتشــار الكراهيــة”(، 
فيمكنــك أن تســتخدمها يف بدايــة الرســالة وختامهــا 
لتتأكــد مــن أن الرســالة ســتعلق يف ذهــن املســتمع.
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مامرسات اإلنتاج الجيدة  
ــراءة بضعــة  ــك مبجــرد ق ــن تغــدوا كذل ــني، ول ــني أو مراســلني إذاعي ــون صحفي ــد ال تكون ق
أســطر. إال أنكــم قــد تضطــرون، يف إطــار أنشــطتكم امليدانيــة، إىل تســجيل بعــض املقاطــع 
الصوتيــة. فعــىل ســبيل املثــال، ســيكون تســجيل شــهادة قصــرية جــد مفيــد إلنتــاج رســالة 
تتســم بالجــودة. وإليكــم بعــض النصائــح البســيطة التــي تهــدف إىل تزويدكــم بأساســيات 

تســجيل املقاطــع الصوتيــة بأفضــل طريقــة ممكنــة، بواســطة املعــدات املتوفــرة لديكــم.

التسجيل بواسطة الهاتف أو بواسطة أداة التسجيل الرقمية:
متتــاز ميكروفونــات الهواتــف الرقميــة اليــوم بجــودٍة مرضيــٍة إىل حــد مــا، إال أن وجــود بعــض 
ــح كفــة األفضليــة ألداة التســجيل الرقميــة. وأهــم تلــك القيــود  القيــود التقنيــة يف الهواتــف يرجِّ
اســتحالة ســاع املقطــع املســّجل يف الســاعة بالتزامــن مــع تســجيله )حتــى ثبــوت العكــس(.

مــن ناحيــة أخــرى، يتمثــل العامــل الــذي يرجــح كفــة أداة التســجيل الرقميــة يف ســعرها الــذي انخفــض 
بشــكل كبــر، حيــث تكلــف بعــض أدوات التســجيل أقــل مــن 100 دوالر أمريــي.

استخدام حاجب الريح: العادة الجيدة الواجب اعتامدها:
ــي  ــح الت ــط« الري ــون »يلتق ــح: فامليكروف ــو الري ــوت ه ــجيل الص ــة تس ــدو األول لعملي إن الع
تحــدث الكثــر مــن الضجيــج وتقلــل مــن وضــوح الصــوت. باإلضافــة إىل ذلــك، يُصــدر صــوت 
اإلنســان، يف حــد ذاتــه، ريحــاً، وباألخــص عنــد نطــق حــرف )p(، لــذا فــال غنــى عــن اســتخدام 
ــاً مــا ينصــح باســتخدام حاجــب الريــح املكســو  حاجــب الريــح، حتــى يف الداخــل. أمــا يف الخــارج، فغالب
بفــرو كثيــف )مــن نــوع Deadcat(. ويف بعــض األحيــان األخــرى، يجــب اســتخدام كل مــن حاجــب الريــح 
املصنــوع مــن اإلســفنج والحاجــب املكــي بفــرو كثيــف مــن نــوع Deadcat. تّذكــر أن اســتخدام »الكثــر 
مــن حاجبــات الريــاح« لــن يــؤدي إال إىل تخفيــف األصــوات الحــادة، أمــا وجــود الكثــر مــن الريــاح، فقــد 
يجعــل الصــوت غــر قابــل لالســتخدام إطالقــاً. وحتــى عنــد اســتخدام الهاتــف لتســجيل الصــوت، يظــل 

اســتخدام حاجــب الريــح أمــراً رضوريــاً. ويقــدر ســعر حاجــب الريــح البســيط بأقــل مــن 10 دوالرات.

سامعات الرأس:
ميــارس مراســل اإلذاعــة عملــه مرتديــاً ســاعة الــرأس. وميكنــه بهــذه الطريقــة ســاع الصــوت 
الــذي يدخــل ميكروفونــه فقــط، وتفــادي التشــويش الــذي قــد يؤثــر عــى جــودة الصــوت يف 
حالــة عــدم ارتــداء الســاعات )عــى ســبيل املثــال »املوجــات الحاملــة« لهواتــف GSM(. لذلــك 
يجــب عليــه دامئــاً اســتخدام الســاعات، ويُفَضــل اســتخدام الســاعات »املغلقــة« إن أمكــن. والســاعات 

األقــل تكلفــة هــي ســاعات األذن التــي تُســتخدم مــع الهواتــف.
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املسافة بني املتكلم وامليكروفون:
ال توجــد قاعــدة مطلقــة تحــدد املســافة املثاليــة التــي تفصــل املتكلــم عــن امليكروفــون )والتــي 
ــني 10  ــراوح ب ــافًة ت ــر أن مس ــرايف(. غ ــر الفوتوغ ــار يف التصوي ــد اإلط ــا بتحدي ــا مقارنته ميكنن
و15 ســم بــني املتكلــم وامليكروفــون )مــا يعــادل قبضــة اليــد( تعتــرب مســافًة جيــدًة. فــإذا كان 

امليكروفــون بعيــداً جــداً عــن فــم املتكلــم، قــد يضمحــل الصــوت وســط األصــوات املحيطــة.

البقاء عىل مقربة من املتكلم:
كُــن دامئــاً الئــق التــرف واحــرص عــى البقــاء عــى مقربــة مــن الشــخص الــذي أنــت بصــدد 
ــا إذا كان الشــخص  ــاً! أم ــق واقف ــذا الشــخص جالســاً، ال تب ــإذا كان ه ــه: ف ــة مع إجــراء مقابل
ــخص، إذ ال  ــذا الش ــع ه ــت للتحــّدث م ــض الوق ــص بع ــك. خّص ــى ركبتي ــتلقياً، فاجــث ع مس
ــا نحمــل ســاعات رأس  ــا، فقــط ألنن ــع الحصــول عــى شــهادات قيمــة مــن شــخص ال يعرفن ــا توق ميكنن

ــون. وميكروف

املونتاج:
إذا كنــت ســتتوىل عمليــة املونتــاج بنفســك، ومل تكــن قــد تلقيــت تدريبــاً عــى برنامــٍج معــني، 
ــة  ــم كيفي ــدء بتعل ــك الب ــا. وميكن ــتعانة به ــك االس ــدر ميكن ــة املص ــج مفتوح ــاك برام ــإن هن ف
هيكلــة برنامــج إذاعــي، مــن خــالل تصفــح املوقــع اإللكــروين الخــاص باألكادمييــة الفلســطينية 
لإلعــالم مثــالً، واالطــالع عــى املوضوعــني التاليــني “تقنيــات اإلذاعــة - الصــوت وامليكروفونــات” و “هندســة 

الصــوت وتقنيــات اإلذاعــة”:
https://palestinemedia.wordpress.com

https://palestinemedia.wordpress.com 
https://palestinemedia.wordpress.com 
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اإلذاعة واللجنة الدولية للصليب األحمر: 
تاريخ طويل األمد

لــدى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، التــي 
تتمثــل مهمتهــا اإلنســانية الحريــة يف حايــة 
أرواح ضحايــا النزاعــات املســلحة وغرهــا مــن 
حــاالت العنــف وكرامتهــم، بــاٌع طويــٌل يف اســتخدام 
اإلذاعــة. ففــي عــام 1948، حصلــت املؤسســة عــى 
تريــح بالبــث مجانــاً عــى تــردد إذاعــي ُخصــص 
لهــا حريــاً. وحملــت هــذه املحطــة اإلذاعيــة اســم 
إذاعــة أنركــرواروج Intercoixrouge، ثــم محطــة 
ــا  ــرب أثره ــت ع ــي بث ــر، الت ــب األحم ــة الصلي إذاع

ــى عــام 1990. ملــدة نصــف قــرن حت

ويف عــام 1978، قُتــل ثالثــة مندوبني يف نيانســاروب، 
الواقعــة بروديســيا )زميبابــوي حاليــاً(، وذلــك رغــم 
تنقلهــم يف ســيارة تحمــل شــارة الصليــب األحمــر. 
عميقــاً  أثــراً  الثــالث  الوفيــات  هــذه  وخلفــت 
ــا إىل وضــع خطــة  عــى املنظمــة اإلنســانية، دفعه
ــة،  ــتملت الخط ــد. واش ــذا البل ــة له ــة خاص إعالمي
التــي ســاهم يف صياغتهــا علــاء اجتــاع وأســاتذة 

وصحفيــون وأعضــاء آخــرون مــن املجتمــع املــدين، عــى اســتخدام اإلذاعــة، مــن بــني وســائل أخــرى، لتوجيه 
ــًة.  ــادة الجاعــات املســلحة والنازحــني داخــل بلدانهــم والجمهــور عام رســائل بســيطة إىل الحكومــة وق
ــز النــرش أو “التواصــل اإلعالمــي يف إطــار العمليــات”،  وهــذا مــا وصفتــه ماريــون هاروف-تافيــل* بتعزي
ــدى  ــة اإلنســانية ل ــول املنظم ــز قب ــدف إىل تعزي ــن حمــالت التواصــل ته ــة م ــارة عــن مجموع وهــي عب
الجمهــور املســتهدف، وبالتــايل ضــان ســالمة موظفيهــا. ومنــذ ذلــك التاريــخ، يُرَســل مندوبــون مختصــون 

ــه الرســائل. ــراً مــا يســتخدمون اإلذاعــة لتوجي ــات الرئيســية، وكث يف اإلعــالم إىل مناطــق العملي

       * Marion Harroff-Tavel, The International Committee of the Red Cross and the promotion of international humani-
tarian law: Looking back, looking forward in: International Review of the Red Cross )2014(, 96 )895/896(, 817-857.
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اختيار نوع اإلنتاج اإلذاعي وتقييمه
يكتيس اختيار نوع اإلنتاج اإلذاعي أهمية بالغة بالنسبة للهدف الذي حددناه من التواصل 

اإلعالمي. فعىل سبيل املثال، يسمح لنا اإلعالن اإلذاعي القصري بتكرار الرسالة، إال أنه ال 
يتيح تفاعالً كبرياً مع املستمعني. وفيام ييل تفصيل ألنواع الربامج الرئيسية التي ميكن 

إعدادها.

ــني 20  ــه ب ــراوح مدت ــري: ت ــي القص ــالن اإلذاع اإلع
و60 ثانيــة، ولكنــه يــدوم يف العــادة 30 ثانيــًة. 
ويســمح لنــا اإلعــالن اإلذاعــي القصــر ببــث فكــرة 
محــددة وواضحــة. وحســنة هــذا اإلعــالن أنــه 
قصــر املــدة، ويســهل بالتــايل ســاعه بأكملــه 
ــن  ــرب م ــدد أك ــل إىل ع ــراراً فيص ــراراً وتك ــه م وبث
ــل  ــخ بفض ــة، ويُرّس ــاعات مختلف ــتمعني يف س املس
ــا ســيئة  ــا. أم ــي يعــرب عنه ــه، الفكــرة الت ــرار بث تك
اإلعــالن اإلذاعــي القصــر فتكمــن يف أنــه ال ميكــن 
ــره  ــإن تأث ــايل ف ــراً، وبالت ــن إال رسداً قص أن يتضم
ــة  ــرة اإلذاعي ــن الفق ــاً م ــل وقع ــاً، أق يكــون، مبدئي

القصــرة.
ميكــن 	  نعــم،  املحليــة:  باللغــات  اإلنتــاج 

ترجمــة اإلعــالن اإلذاعــي بســهولة إىل لغــات 
ــدة. ع

املحليــة(: 	  )القــدرات  املهنيــة  املتطلبــات 
رســائل(. )تحريــر  أساســية  قــدرات 

تكاليــف البــث: التكاليــف املتوقعــة هــي 	 
تكاليــف رشاء حقــوق فــرات البــث مــن 

الــرشكاء.

الفقــرة اإلذاعيــة القصــرية: يعنــي مصطلــح "الفقــرة 
ــدة  ــدوم مل ــراً )ي ــاً قص ــرة" برنامج ــة القص اإلذاعي
ل كامــالً قبــل  تــراوح بــني 3 و5 دقائــق(، يُســجَّ
ــنة  ــر(. وحس ــي القص ــالن اإلذاع ــل اإلع ــث )مث الب
ــمل  ــن أن تش ــا ميك ــرة أنه ــة القص ــرة اإلذاعي الفق
شــهادات )تقاريــر( باإلضافــة إىل الــرسد، وأن هامش 
الحريــة فيهــا أوســع مــن هامــش اإلعــالن اإلذاعــي 
القصــر. وتســمح الفقــرة اإلذاعيــة القصــرة بوضــع 
ــه  ــا تتضمن ــا يف كل م ــياقها، وبتقدميه ــرة يف س الفك

مــن تعقيــد. )ولكــن يجــب االنتبــاه إىل أن الفقــرة 
ــائل  ــن الرس ــلة م ــت سلس ــرة ليس ــة القص اإلذاعي

ــة األوىل(. ــدة الذهبي ــددة - انظــر القاع املتع
اإلنتــاج باللغــات املحليــة: نعــم، إذ ميكــن 	 

ــهولة  ــرة بس ــة القص ــرة اإلذاعي ــة الفق ترجم
ــدة. ــات ع إىل لغ

املحليــة(: 	  )القــدرات  املهنيــة  املتطلبــات 
ــر  ــر وإعــداد تقاري ــدرات متقدمــة )تحري ق

ومونتــاج(.
تكاليــف البــث: التكاليــف املتوقعــة هــي 	 

تكاليــف رشاء حقــوق فــرات البــث مــن 
الــرشكاء.

املــرسح  )أو  الدرامــا  إن  اإلذاعــي:  املــرسح 
اإلذاعــي( شــكل مــن اإلنتــاج اإلذاعــي صعــب 
اإلتقــان، ذلــك أن كتابــة الحــوارات مهنــة، وأداء 
ــك،  ــرى. لذل ــة أخ ــون مهن ــام امليكروف ــا أم أدواره
يجــب التأكــد مــن توفــر املــوارد البرشيــة الالزمــة 
ــد مــن  ــك، يجــب التأك ــة إىل ذل ــا. باإلضاف إلنجاحه
أن املســتمعني يستســيغون الدرامــا يف ثقافتهــم 
ــة  ــات مناقش ــم مجموع ــالل تنظي ــن خ ــك م )وذل
عــى ســبيل املثــال(. وحســنة الدرامــا أنهــا تســمح 
لجميــع املســتمعني أن يجــدوا صــدًى ألفكارهــم يف 
وجهــة نظــر متثلهــا شــخصيات الدرامــا وأن يفهمــوا 
بالتــايل الرســالة التــي تــودون إيصالهــا مــن وجهــة 
ــة  ــارة إىل إمكاني ــدر اإلش ــخصية. وتج ــم الش نظره
ــى  ــرة، أو حت ــة القص ــرة اإلذاعي ــتعانة يف الفق االس
يف اإلعــالن اإلذاعــي القصــر، مبشــهد درامــي قصــر 

ــالة. ــة الرس يف بداي
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اإلنتــاج باللغــات املحليــة: يُنتــج املسلســل 	 
أو الحلقــات بلغــة واحــدة. الرجمــة ممكنــة 

ــة. ــف إضافي ــب تكالي ــا تتطل لكنه
)القــدرات 	  الالزمــة  املهنيــة  املتطلبــات 

املحليــة(: قــدرات متقدمــة ومزدوجــة )فريــق 
مــن الصحفيــني يتكفلــون بالتحريــر واملونتــاج 

ــني(. ــن املمثل ــق م + فري
تكاليــف البــث: التكاليــف املتوقعــة هــي 	 

تكاليــف رشاء حقــوق فــرات البــث مــن 
الــرشكاء.

اســتطالع اآلراء يف الشــارع: إن الخــروج إىل الشــارع 
لطــرح ســؤال )ســؤال واحــد فقــط!( عــى العديــد 
ــم االســتعانة بأجوبتهــم لصياغــة  مــن األشــخاص ث
إعــداد  إليهــا يف  اللجــوء  تقنيــة ميكــن  رســالة، 
ــالن  ــي )إع ــل اإلعالم ــن التواص ــة م ــكال مختلف أش
ــات  ــة قصــرة - منتدي إذاعــي قصــر - فقــرة إذاعي
الشــارع،  يف  اآلراء  اســتطالع  وحســنة  إذاعيــة(. 
نظريــاً، أن املســتمع يــرى نفســه يف الشــخص الــذي 
ــب  ــك، يج ــارع. لذل ــؤال يف الش ــى الس ــب ع يجي
متعــددة.  آراء  املقدمــة  األجوبــة  “تغطــي”  أن 
ولتحقيــق ذلــك، يجــب الحــرص عــى مخاطبــة 
عــدد كبــر مــن األشــخاص. فعــى ســبيل املثــال، إذا 
كانــت اإلذاعــة يف منطقــة حرضيــة، يجــب الســعي 
ــون يف  إىل الحصــول عــى شــهادات أشــخاص يقطن

ــاً.  ــة أيض ــق الريفي املناط
ــة: يجــري االســتطالع 	  ــاج باللغــات املحلي اإلنت

عــدة، وذلــك  بلغــات  املبــدأ  مــن حيــث 
عليهــم  يُطــرح  الذيــن  األشــخاص  حســب 
الســؤال. لــذا قــد تكــون الرجمــة رضوريــة.

املتطلبـات املهنية )القـدرات املحلية(: قدرات  	 
متقدمـة )تحديد األسـئلة واملونتاج(.

تكاليــف البــث: التكاليــف املتوقعــة هــي 	 
تكاليــف رشاء حقــوق فــرات البــث مــن 

الــرشكاء.

ــوار  ــي أو “الح ــدى اإلذاع ــي: املنت ــدى اإلذاع املنت
اإلذاعــي” شــكل مفتــوح مــن أشــكال الربامــج 
ــون يف  ــخاص مختلف ــه أش ــش خالل ــة، يتناق اإلذاعي
ــرح  ــه ط ــاح )أو ال( خالل ــد يُت ــني، وق ــوع مع موض
أســئلة مــن طــرف املســتمعني )إمــا عــرب االتصــاالت 
ــا أن  ــارع(. ومب ــتطالع يف الش ــاء اس ــة أو أثن الهاتفي
املنتــدى اإلذاعــي برنامــٌج مفتــوٌح بحكــم تعريفــه، 
ال ميكننــا التحكــم يف كل مــا يقــال خــالل بثــه، وال 
ــة  ــل مراقب ــة التواص ــة عملي ــايل مراقب ــنى بالت يتس
ــل  ــن التواص ــوع م ــذا الن ــمح ه ــن، يس ــة. ولك تام
يف  معــني  بوضــع  باإلحاطــة  باملقابــل  اإلذاعــي 
أدق تفاصيلــه املعقــدة، وبالتــايل تحســني إملــام 
النقــاش.  باملوضــوع محــل  املســتمعني  )وعــي( 
مخــرج  إليجــاد  التقليديــة  األســاليب  ومــن 
ــن  ملســألة التحكــم باملضمــون، اســتضافة متحاوري
يتشــاطرون وجهــة النظــر ذاتهــا يف الجوهــر. إال أن 
هــذه االســراتيجية غــر فعالــة، ألن املســتمع إن مل 
يجــد يف املتحاوريــن مــن يعــرّب عــن رأيــه، فسيشــعر 
ــدف  ــق اله ــّذر تحقي ــدى، فيتع ــن املنت باإلقصــاء م
ــوة  ــن دع ــدوى م ــل، ال ج ــه. وباملقاب ــى من املتوخ
ضيــوف يتعارضــون تعارضــاً عقيــاً. وبالتــايل، فــإن 
ــل املنتــدى  ــار الضيــوف عامــٌل حاســٌم يف تكلُّ اختي

ــاح. بالنج
ــك، إذ 	  ــة: ال ميكــن ذل ــاج باللغــات املحلي اإلنت

يجــب اســتخدام لغــة واحــدة لــكل منتــدى/ 
برنامــج. أمــا إذا أردتــم العمــل بلغــات عــدة، 
فيجــب إعــداد منتديــات متعــددة، لكــن 
الصعوبــة قــد تكمــن يف كــون الضيــوف ال 

ــة.  ــات املطلوب ــون اللغ يتحدث
املحليــة(: 	  )القــدرات  املهنيــة  املتطلبــات 

قــدرات متقدمــة/ عاليــة. يتطلــب تقديــم 
ــاً  ــة تدريب ــة ومهني ــة متوازن ــج بطريق الربنام
خاصــاً. كــا يجــب التنبــه إىل كيفيــة التعامــل 
مــع الجانــب التفاعــي )اتصــاالت هاتفيــة 

ــدى(. ــالل املنت ــتمعني خ ــرف املس ــن ط م
عــى 	  تكاليــف  توجــد  ال  البــث:  تكاليــف 

األرجــح. فهــذا النــوع مــن الربامــج مــدرج يف 
شــبكة الربامــج اإلذاعيــة، وقــد يخضــع البــث 

ــة. ــة أو رعاي ــد رشاك إىل عق
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املســابقات اإلذاعيــة: تســمح املســابقات اإلذاعيــة 
رســالة  إىل  املســتمع  انتبــاه  بجــذب  التفاعليــة 
محــددة، وذلــك يف إطــار عمليــة تواصــل مبســطة، 
مبنحــه إمكانيــة الفــوز بجائــزة معينــة مقابــل 
تقدميــه إلجابــات صحيحــة عــى األســئلة املطروحــة 
)عــى ســبيل املثــال، مــا هــو منشــأ شــارة الصليــب 
األحمــر؟(. وحســنة هــذا الشــكل مــن أشــكال 
التواصــل أنــه يجعــل حملــة مــن اإلعالنــات اإلذاعية 
القصــرة أكــر تفاعــالً، لكــن مســتوى اإلحاطــة فيــه 
بوضــع معــني يف أدق تفاصيلــه املعقــدة يكــون مــن 

ــدى”. ــه يف “املنت ــدأ أدىن مــا هــو علي حيــث املب

اإلنتـاج باللغات املحليـة: من األرجح أن يكون 	 
العمـل بلغـات عـدة، وفقـاً للغـة املشـاركني. 
لذلـك، يجـب أن يكـون مقـّدم الربنامج قـادراً 

عـى التحـدث بعـدة لغات.
املحليــة(: 	  )القــدرات  املهنيــة  املتطلبــات 

ــن  ــج(. ولك ــم برام ــية )تقدي ــالت أساس مؤه
ــة  ــابقات التفاعلي ــاه إىل أن املس ــب االنتب يج
ترتبــط  تخضــع لــرشوط أخالقيــة صارمــة 
وفقــاً  )تكفــل،  الهدايــا  الجوائــز/  برعايــة 
لبعــض الــرشوط، الشــفافية وإمكانيــة معرفــة 

مصدرهــا(.
عــى 	  تكاليــف  توجــد  ال  البــث:  تكاليــف 

األرجــح، فهــذا النــوع مــن الربامــج مــدرج يف 
شــبكة الربامــج اإلذاعيــة، وقــد يخضــع بثــه إىل 

ــة. ــة أو رعاي ــد رشاك عق
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التقييم
غالبــاً مــا نخــوض يف إعــداد الربامــج اإلذاعيــة وبثهــا 
ــم، أال  ــوة األه ــرور بالخط ــا امل ــا دومن ــادة بثه وإع
وهــي التقييــم. فــال نتســاءل؛ هــل فهــم املســتمع 
ــل  ــا؟ ه ــل معه ــل يتفاع ــداً؟ ه ــاً جي ــالتنا فه رس
ــف ينظــر املســتمع إىل  يطــرح أســئلة بشــأنها؟ كي
ــا  ــرح، في ــرض، نق ــذا الغ ــانية؟ له ــة اإلنس املنظم
ــًة للتقييــم النوعــي، وهــي: مجموعــة  يــي، منهجي

ــاش.  النق

مجموعة النقاش: القواعد األساسية
متى تُستخدم مجموعة النقاش؟

مجموعــة النقــاش هــي فريــق نقــاش يتكــون 
مــن حــوايل عــرشة أشــخاص ينتمــون إىل الجمهــور 
املســتهدف محــل اهتامنــا. وهــي عبــارة عــن نهج 
تقييــم نوعــي يهــدف إىل قيــاس نظــرة املســتمعني 
واعتقاداتهــم  ومواقفهــم  وآرائهــم  الرســالة،  إىل 

ــا. ــم له ــالة وتقبله ــتيعابهم للرس ــدى اس وم

متى ال يصلح استخدام مجموعة النقاش
يقتــي النهــج الكمــي االســتعانة بطريقــة أخــرى، 
وهــي اســتطالع الــرأي. ويف هــذه الحالــة، غالبــاً مــا 
ــرأي  تتــوىل مؤسســات خارجيــة إجــراء اســتطالع ال
ألن املنظــات اإلنســانية ال متلــك ال الوقــت الــكايف 
وال الخــربة الالزمــة إلجــراء اســتطالع للــرأي يشــمل 
عينــات كبــرة العــدد وواســعة التمثيــل. فعــى 
ســبيل املثــال، إذا أردنــا أن نعــرف مــا هــي املحطــة 
اإلذاعيــة األكــر اســتاعاً يف منطقــة معينــة، علينــا 
إجــراء اســتطالع للــرأي يضــم عــدداً أكــرب بكثــر من 

عــدد األشــخاص املشــاركني يف مجموعــة النقــاش.

ــاس  ــت أداة قي ــاش ليس ــة النق ــإن مجموع ــذا ف ل
ــا  ــة. إمن ــة محــدودة للغاي ــة، ألن العين ــة كمي علمي
هــي عمليــة جمــع لقصــص وشــهادات تعطــي 

ــددة. ــة مح ــورة يف لحظ ص
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التوقيت
ــار  ــى اختي ــر ع ــة تؤث ــرق محتمل ــدة ط ــد ع  توج
التوقيــت املناســب لتنظيــم مجموعــة النقــاش. 
ومــن بــني املنهجيــات، منهجيــة “قبل/بعــد” التــي 
تتمثــل، يف الوضــع األمثــل، يف تنظيــم مجموعــة 
بغيــة  وبعدهــا،  الحملــة  قبــل  ذاتهــا  النقــاش 

الحصــول عــى عنــارص قيــاس مضمونــة.
واملنهجيــة الثانيــة هــي تشــكيل مجموعــات نقــاش 
متعــددة يف الوقــت ذاتــه، فتُشــكل مثــالً مجموعــة 
تُســمى مجموعــة “شــاهدة”، تكــون قــد اســتمعت 
إىل الربامــج اإلذاعيــة، ومجموعــة أخــرى تتكــون 
مــن أشــخاص مل يســتمعوا إىل الربنامــج اإلذاعــي وال 

يتواجــدون يف نطــاق بــث الربنامــج. 

إعداد األسئلة
ال ينبغــي البــدء يف الربنامــج اإلذاعــي انطالقــاً مــن 
فرضيــة رئيســية، بــل تبنــي موقــف منفتــح وطــرح 
أســئلة مفتوحــة. ومــن الــرضوري التفكــر مســبقاً 
فيــا نــوّد معرفتــه قبــل الــرشوع يف إعــداد األســئلة. 
ويجــب أن تكــون األســئلة األساســية مفتوحــة، 
كــا يجــب طرحهــا بأبســط صيغــة ممكنــة. مثــالً: 
برأيكــم، مــن هــو املحتجــز؟ أو كيــف تنظــرون إىل 

املحتجــز؟

كــا يجــب توخــي الحــذر مــن طــرح أســئلة 
ــدون أن  ــل تعتق ــال: ه ــبيل املث ــى س ــة، ع موّجه
إســاءة معاملــة املحتجــز أمــر مقبــول؟ هذا الســؤال 
موّجــه ومحــدود الــرد )نعــم/ ال( يف الوقــت ذاتــه.

وترتيــب األســئلة عامــل مهــم أيضــاً: إذ يجــب 
طــرح األســئلة العامــة أوالً ثــم االنتقــال إىل األســئلة 
ــذاجة  ــر س ــون أك ــاركني يكون ــة، ألن املش املخصص

ــه. ــًة بنهايت ــاش مقارن ــة النق ــد بداي عن

تشكيل املجموعات
عـرش  اثنـي  إىل  سـتة  مـن  مجموعـات  تُشـّكل 
إىل  األشـخاص  هـؤالء  ينتمـي  أن  ويجـب  شـخصاً. 
الجمهـور الـذي نسـتهدفه. كا يجـوز أن تضّم هذه 
املجموعـة أشـخاصاً ليسـوا مـن مسـتمعي الربامـج 
اإلذاعيـة. ومبجـرد تحديـد شـكل املجموعـة، يجـب 
الحـرص، قدر املسـتطاع، عى تنويع سـن املشـاركني 

وجنسـهم ومهنتهـم وغـر ذلـك. ومـن املهـم أيضـاً 
مثـل  الهشـة،  الـدول  أخـرى يف  معايـر  تُراعـى  أن 
انتـاء املشـاركني للمناطـق الحرضيـة/ الريفيـة، أو 

اللغويـة والعرقيـة وغرهـا. انتاءاتهـم 

ومــن الــرضوري تحديــد رشوط املشــاركة ورشحهــا 
بوضــوح للمشــاركني يف مجموعــة النقــاش. ويــوىص 
يف املارســات املهنيــة بعــدم دفــع أموال لألشــخاص 
مقابــل مشــاركتهم. إال أنــه يجــوز، باملقابل، تســديد 
تكاليــف تنقــل املشــاركني وتقديــم وجبــات خفيفــة 
بالــرشوط  املشــاركون  يقبــل  أن  ويجــب  لهــم. 
املذكــورة. كــا يجــب الحــرص عــى أن يحصــل 
ــه.  ــن رأي ــر ع ــت كاٍف للتعب ــى وق ــارك ع كل مش
وتــراوح مــدة النقــاش عمومــاً بــني ســاعة وســاعة 
ــب  ــاش، فيج ــجيل النق ــا تس ــا إذا أردن ــف. أم ونص
إبــالغ املشــاركني قبــل املبــارشة بالتســجيل وطلــب 

ــم. موافقته

التحضري للنقاش
ــاء.  ــد اللق ــد لعق ــكان محاي ــار م ــم اختي ــن امله م
ــرضوري إطــالع املشــاركني  ــن ال ــدة، م ــة جي ولبداي
ــار  ــة باختص ــات الالزم ــى املعلوم ــة ع يف املجموع
)يف خمــس دقائــق عــى األقــل(، وبنــاء الثقــة، 
النقــاش  تنظيــم مجموعــة  مــن  الهــدف  ورشح 
ــات  ــع وجه ــعي إىل جم ــى الس ــد ع ــك، والتأكي تل
ــة يف  ــاع يف اآلراء، والرغب ــة، ال إىل إج ــر مختلف نظ
ســاع آراء الجميــع. وخــالل العــرش دقائــق األوىل، 
ــم نطــرح  ــم نفســه، ث ــكل مشــارك بتقدي نســمح ل
عليــه أســئلة عامــة وشــاملة للغايــة، لجعــل األجــواء 
أكــر انفتاحــاً، والســاح ملقــدم الربنامــج بفهــم 
ديناميــة املجموعــة، ثــم ننتقــل بعدهــا إىل األســئلة 

ــة(. ــدة 30 دقيق ــة )مل ــر أهمي ــة األك املفتوح

وتعتــرب مجموعــة النقــاش محطــة مثاليــة الختبــار 
العنــارص اإلذاعيــة املنتجــة أو املزمــع إنتاجهــا. ويف 
ــة الربنامــج، يجــب أال ننــى شــكر املشــاركني  نهاي
الحلقــة  الختتــام  الوقــت  ألنفســنا  نعطــي  وأن 

ــم. ــكل املالئ بالش
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دور املقدم/ امليسِّ
يجب أن يكون املقدم ودوداً، وأن يُشعر األشخاص 
بالثقة ويرُبز أهميتهم، ويكفل أن يعرّب كل مشارك 

عن وجهة نظره خالل النقاش.
ومن املهم أن يلتزم املقدم بخطة الربنامج، وأن يحرم 
النقاش إىل  يُعيد  للغرض، وأن  ة  املُعدَّ األسئلة  قامئة 
أن تحددوا  األمر ذلك. وعليكم  اقتىض  مساره كلا 
التي سيتحدث  اللغات  أو  اللغة  البداية،  معه، منذ 
بها خالل النقاش، واللغة أو اللغات التي سيتحدث 
محايداً  املقدم  يكون  أن  يجب  كا  املشاركون.  بها 

ألقىص درجة، وأال يؤثر عى إجابات املشاركني.
تنبهوا إىل احتال سيطرة الشخصيات القيادية عى 
النقاش  توجيه  يف  إيجابياً  أسلوباً  انتهجوا  النقاش. 

وافرضوا أنفسكم بوّد. 
كرس  قيادية  شخصيات  مع  التعامل  أساليب  ومن 
الجليد بفضل مناقشة قصرة مع كل منهم قبل بدء 

حلقة النقاش.
النقاش  إزاء مواضيع  يبقى حيادياً  أن  املقدم  وعى 
وإعادة  والتفّهم  اإلصغاء  عى  بقدرة  يتحّى  وأن 

صياغة األفكار. 

إعداد تقرير الحق لحلقة النقاش
معلومــات عــن املشــاركني: االســم والســن 	 

واملهنــة والوضــع العائــي.
نــص النقــاش مــع ذكــر األســئلة وملخــص 	 

اإلجابــات.
جيــدة 	  مقتطفــات  عــى  الضــوء  تســليط 

النقــاش. مــن  مقتبســة 

ــن  ــد ع ــة املزي ــع ملعرف ــىل مراج ــول ع للحص
"عــدة  رابــط  إليكــم  النقــاش،  مجموعــات 
جامعــة  موقــع  عــى  املجتمعــي"  العمــل 

اإللكــروين: األمريكيــة  كنســاس 
https://ctb.ku.edu/ar/content/assessment/
assessing-community-needs-and-resourc-

es/conduct-focus-groups/main

https://ctb.ku.edu/ar/content/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conduct-focus-group
https://ctb.ku.edu/ar/content/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conduct-focus-group
https://ctb.ku.edu/ar/content/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conduct-focus-group
https://ctb.ku.edu/ar/content/assessment/assessing-community-needs-and-resources/conduct-focus-group
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