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مقدمة

ثغجت ٍشبمو اىزَْٞخ ٗاّٖٞبس اىجٞئخ ٗاىزَٖٞش اىغٞبعٜ  ٗخبطخ) رظؼٞذ اىزطشف اىؼْٞف فٜ إفشٝقٞب ٗاىغبؽو
ٗاالعزَبػٜ ٗاىغشَٝخ اىَْزظَخ ٗمزىل ع٘ء اإلداسح، أدٙ ثجؼغ اىذٗه ثبىزَبط ٗاىؾظ٘ه ػيٚ دػٌ ٍِ 

 فٜ ٍذح خَظ (PDev II)اىؾنٍ٘خ ٍِ األٍشٝنٞخ ٍِ خاله رْفٞز ٍششٗع ٝغَٜ اىغالً ٍِ خاله اىزَْٞخ  
 ث٘سمْٞب فبع٘ ّٗٞغش ٗرشبد ّٗفز ػجش اىَْظَخ غٞش 2016 إىٚ 2011غطٚ ٕزا اىَششٗع  ٍِ . عْ٘اد

ثبىَشبسمخ ٍغ اىز٘طو إىٚ اىَغبٗاح اىذٗىٞخ ٗاىجؾش ٍِ أعو   .(IRD/Blumont)اىؾنٍ٘ٞخ االغبصخ اىذٗىٞخ ٗاىزَْٞخ
ٗمزىل ؽ٘سد ػيٚ اىَغز٘ٙ اىذٗىٜ اىششامخ ٍغ اىَْظَبد . األسػٞخ اىَشزشمخ ٍٗؼٖذ اىغالً ٗاىؼذاىخ 

. ٗاىغَؼٞبد اىَؾيٞخ

ٍِ أعو رؾقٞق إٔذافٔ، اعزٖذف ٕزا اىَششٗع اىغَبػبد اىَؾيٞخ خبطخ اىشجبة ٍْٗظَبد اىَغزَغ اىَذّٜ 
ٗاإلراػبد اىَؾيٞخ ٗاىَْزخجِٞ اىَؾيِٞٞ فٜ إؽبسح اإلداسح  (ٍِ دُٗ فٜ اىغْظ أٗ اىؼَش)ٗاىقبدح اىذِْٝٞٞ 

. اىَؾيٞخ

وشركائها طوروا المبادرات االبداعٌة ونسجوا التحالف وأتوا   (PDev II)اىغالً ٍِ خاله اىزَْٞخ  وأٌضا 
ّٗزمش ٍِ ثِٞ رىل اىَغبَٕخ فٜ االّزخبثبد .  اىزٛ ٖٝذد اعزقشاس ٗعالً اإلقيٌٞاىزطشف اىؼْٞفبالردود تجاه 

اىؾشح ٗاىشفبفخ  ٗاىٖبدئخ ٗإداسح ٗرغ٘ٝخ اىْضاػبد ٗاىز٘ػٞخ ؽ٘ه اىْضاػبد اىؼقبسٝخ ٗرق٘ٝخ اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ 
ٗاّزبط ٗثش اىجشاٍظ اإلراػٞخ اىغٞذح اىَ٘عٖخ إىٚ اىشجبة . ٗاإلداسح اىَؾيٞخ ٗرط٘ٝش اىؾ٘اه ثِٞ األدٝبُ

... ٗرذسٝت اىشجبة فٜ األّشطخ اىَْزغخ ىيذخو أىخ

اإلراػبد )ٍِ خاله ٕزٓ األّشطخ، ؽ٘س اىَششٗع  ٗؽذاد قٞبط ٗمزٞجبد ىيزذسٝت ٍِ أعو ٍغزٖذفٖٞب 
فإّٔ ٍِ دٗاػٜ اىفشػ ٗاىغشٗس ّؾِ ّؼغ رؾذ رظشف  (اىَؾيٞخ ٗاىقبدح اىذِْٝٞٞ ٗاىزقيٞذِٝٞ ٗاىشجبة

اىششمبء ٕزٓ اىنزٞجبد ٗاىذالئو اىَؼذح ثبىشعٌ اى٘ؽٞذ ىخذٍخ أٛ ػبٍو أٗ ٍْظَخ رشغت فٜ رط٘ٝش اىغالً ٗثْبء 
.       اىزطشف اىؼْٞفاىٖٞنو االعزَبػٜ رغبٓ 

 اىزِٝ طبؽج٘ا اىَششٗع  –االقيَِٞٞٞ ٗاىذٗىِٞٞ ٗاى٘ؽِْٞٞ ٗاىغَبػِٞٞ - ٍِٗ ٕزا، ّشنش عَٞغ اىَشبسمِٞ 
فٜ ٕزا اىؼَو اىَيٜء ٗ ثبىزؼيَٞبد ٗثبىْغبػ ٗاىفخش اىَزجبده ٍِ أعو اىَغبَٕخ فٜ اىزط٘س اىْغٞظ االعزَبػٜ 

.  فٜ صالصخ دٗه ٍغزٖذفخ

 اىَْظَخ غٞش اىؾنٍ٘ٞخ االغبصخ اىذٗىٞخ و  (PDev II)اىغالً ٍِ خاله اىزَْٞخ  إُ قبئذ اىشاثطخ ىزْفز ٍششٗع 
وكذلك الشركاء المنفذٌن ظلوا مقتنعٌن بأن األفكار الجٌدة مقبولة  وأن العمال    .(IRD/Blumont)ٗاىزَْٞخ

اىغالً ٍِ خاله المحلٌٌن فً دول تدخل مشروع ٌعرفون كٌفٌة زراعة واعتناء بشجرة السالم التً عرستها 
(PDev II)اىزَْٞخ  

        والشكر للجمٌع 
,ٌالننٌر }إٌزابٌل 

المدٌرة اإلقلٌمٌة  
 اىغالً ٍِ خاله
 (PDev II)اىزَْٞخ  



 محتویات الدلیل 

المحتويات
مقدمة 
   مدخل
نتاج المجبلت والصور والطاولة المستديرة  : 1الفصل  منيجية التوصؿ إلى المساواة وا 
  االعداد
  المجمة اإلذاعية : 1إنتاج 
  صورة: 2إنتاج 
  الطاولة المستديرة: 3إنتاج 

  .ما بعد اإلنتاج
      المسمسبلت    : 2الفصؿ 

شرح منيجية سابيدو  
إعداد  
 إنتاج

ما بعد اإلنتاج   
البرامج التفاعمية  :  3الفصؿ 
المعبة اإلذاعية   :   1البرنامج 
المناقشات والمناظرات   : 2البرنامج 
 التغذية الراجعة والتزامات المستمعيف  : 4الفصؿ 

أندية االستماع والمناقشة  
المتابعة والتغذية الراجعة  

الخاتمة  
 ترجمات إنتاج

أصبح المنشور ممكنا بفضل وكالة الوالیات المتحدة لل 
تنمیة الدولیة. ومضمون ھذا المنشور ال یعكس بالضرورة 
وجھات نظر الوكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة  أو 

حكومة الوالیات المتحدة. 

: بطاقة كاب  الممحؽ  1
الممحؽ 2 : تخطيط  البرامج  
: مثاؿ كتابة مجمة   الممحؽ 3

الممحؽ  4: بطاقة استماع نقدCAG  الممحؽ 
5 : تخطيط ورقة / دسيسة المسمسؿ الممحؽ  

6: تخطيط  واقعة  المسمسؿ الممحؽ  7: 
كتابة مشيد المسمسؿ 

بطاقة تقرير اجتماعات اتحاد أندية استماع 
مراجع 
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دیباجة 

 ىو عممية تشاركية يستخدـ قنوات مختمؼ التواصؿ والحوار بيف األفراد مف أجؿ  (CCC)التواصؿ مف أجؿ التغيير االجتماعي والسموكي 
اإلذاعة والتمفزيوف ووسائؿ التواصؿ ) بفضؿ مجموعة مف وسائؿ اإلعبلـ  .المساىمة في رفاىية األفراد والجماعات والمجتمع بشكؿ عاـ

و أنشطة االنخراط المباشر لممجتمعات المحمية، والتغيرات االيجابية في السموؾ الفردي وفي األنظمة   (االجتماعي، والرسائؿ القصيرة
معمومات موثوقة    يوفر التواصؿ مف أجؿ التغيير االجتماعي والسموكي .االجتماعية التي تساىـ في تحسيف الظروؼ المعيشية لمسكاف

 .ومعتدة تشجع عمى الحوار الجماعي والتفاىـ المتبادؿ والعمؿ اإليجابي

منيجية التوصؿ إلى المساواة تتصرؼ كعامؿ محفز لمتغيير االجتماعي النظامية مف خبلؿ الجمع بيف البرامج اإلعبلمية التفاعمية مع 
 ىذا النيج يولد آليات التغذية الراجعة التي تعزز استراتيجيات البرمجة االذاعية التي تركز عمى االحتياجات  .أنشطة تعبئة الجماعية

 .الحقيقية لمسكاف، وتدعـ حوارًا حقيقي بيف منتجي وسائؿ اإلعبلـ والمجموعات التي تخدميا

يصؼ الدليؿ  الحالي التدخبلت العممية ليذا النيج، الذي ىو وثيقة مرجعية لمنتجي اإلذاعة واإلعبلمييف، وقد صمـ بطريقة تشاركية مف 
فيي  .قبؿ فريؽ الوصوؿ إلى المساواة في بوركينا فاسو، في النيجر، في تشاد وبدعـ مف فريؽ المشروع في مقر الوصوؿ إلى المساواة

 تنفيذ المحتوى بسيط جدا  .تقدمو المنظمة   مخصصة في المقاـ األوؿ لئلذاعات الشريكة، وخاصة لدعـ المنتجيف في التدريب الذي 
إذا يكفي .  كأي دليؿ، ىناؾ بعض الجوانب اليامة مف منيجيتنا قد تبدو أقؿ مبلءمة لسياؽ بعض اإلذاعات.ويتطمب حد أدنى مف اإلرادة

. لممستخدـ أف يكيفو ويعثر عمى الخدعة التي مف شأنيا أف تساعد في التغمب عمى الصعوبات
أنا أشجع مديري محطات اإلذاعة والمنتجيف المتبلؾ ىذا الكتاب، وخصوصا لبلستفادة مف محتواه حتى نتمكف معا مف تحسيف نوعية وتنوع 

 .المعمومات المقدمة لممستفيديف مف مشاريعنا، وذلؾ مف أجؿ تقديـ مساىمة ممموسة في تطوير البمداف الناشئة

 روني غولفارد  
CEO  و     رئيسة
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  مدخل

:

التوصؿ إلى المساواة ىي منظمة غير حكومية أمريكية. مقرىا في ساف فرانسيسكو تعمؿ في قطاع االتصاالت ووسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ 
التنمية . تأسست المنظمة في عاـ 2001 مف أجؿ تحسيف حياة المبلييف مف الناس في المناطؽ النائية مف العالـ، استجابة الحتياجاتيـ في 

اإلعبلـ والتعميـ مف خبلؿ إنتاج البرامج وتقوية قدرات وسائؿ اإلعبلـ (اليد العاممة والمتطمبات التقنية). وتغطي مشاريع التوصؿ إلى 
المساواة أكثر مف عشرات بمدا في آسيا وأفريقيا. ويختار نيجيا االتصاالت التشاركية والمشاركة المجتمعات، وىذه األخيرة مدعومة مف 

قبؿ شراكات مع المؤسسات المحمية. 

 عمى المستوى االقميمي، تدير التوصؿ إلى المساواة مشاريع في تشاد والنيجر منذ 8 سنوات، وفي بوركينا فاسو منذ 3 سنوات، وفي 
نيجيريا منذ سنتاف، وفي الكاميروف منذ بداية عاـ 2016. تيدؼ ىذه المشاريع داخؿ المجتمعات إلى تطوير طرؽ المعتدلة وتدعيـ 

برامجيا 
المحمية مشجعة الحوار وتبادؿ المعمومات ذات المصداقية والجودة ومرونة المجتمع . لمقياـ بذلؾ، تعمؿ التوصؿ إلى المساواة عمى ثبلثة 

محاور رئيسية ىي  
، واإلشراؾ الجماعي.    اإلنتاج اإلعبلمي، وتقوية قدرات اإلذاعات المحمية (العمالة والمعدات)

بشكؿ عاـ، التوصؿ إلى المساواة تطور محتويات وسائؿ االعبلـ  المبتكرة التي تركز عمى احتياجات الناس وتكييفيا مع السياؽ 
االجتماعي والثقافي. بإنتاج برامج بالمغات المحمية التي تمبي احتياجات السكاف، تشجع التوصؿ إلى المساواة  أفراد المجتمع لمتعاوف عمى 
تبني السموؾ اإليجابي والمستداـ في القضايا المصيرية، مثؿ استقبللية الشباب والنساء، والبطالة، اإلدارة الرشيدة وحقوؽ اإلنساف. تعتبر 

احتياجات وتطمعات الشعب في غاية األىمية في تطوير المشاريع وفي وقت الحؽ بفضؿ نظاـ تغذية راجعة تشاركية ممتمسة التدخؿ 
المباشر لجميع أصحاب المصمحة. 

ىذه الوثيقة التي تبدو تطبيقية وعممية تيدؼ إلى تقاسـ المنيجية المطموبة أثناء اإلنتاج البرامج التي تجميع التجارب والخبرات لمتوصؿ 
إلى المساواة في منطقة الساحمية . يتـ تقديـ منيجية إنتاج المجبلت اإلذاعية في الفصؿ األوؿ، والمسمسبلت في الثانية، تمييا البرامج 

التفاعمية في الثالثة، وأخيرا في الفصؿ األخير، والتدخبلت المطموبة فيما يتعمؽ المشاركة الجماعية. 
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الفصل األول
منيجية التوصل إلى المساواة وانتاج المجالت والصورة والطاولة 

المستديرة، 
 سنوات في تنفيذ المشاريع اإلعبلمية ومعرفتيا بالبيئة األفريقية، التوصؿ إلى المساواة يدعو إلى إنتاج صيغ برامج محددة15منذ أكثر مف 

 ىذه األنواع ليا مف جية ، ميزة إعطاء الحديث  .تمبي توقعات المستمعيف مجبلت ومسمسبلت وبرامج مسابقات، وطاوالت مستديرة وصورة
لمسكاف والخبراء المحمييف لتقديـ معمومات مفيدة ومف جية أخرى، في حالة المسمسبلت، وذلؾ باستخداـ الخياؿ مف خبلؿ شخصيات مف 

وعموما، فإف إنتاج البرامج يتبع  .أجؿ جعؿ الواقع كاريكاتير مف استدعاء وتوعية المجتمع مف خبلؿ معمومات موثوقة وعالية الجودة
الالخطوات الت

االعداد
 تحديد المواضيع 

قبؿ البدء في إنتاج البرامج، . واختيار مواضيع البرامج يرتكز عمى نفس المبدأ. يشيد التوصؿ إلى المساواة بالمنيج التشاركي لجميع أنشطتو
. تجرى دراسة أساسية مف أجؿ جمع المعمومات المفيدة إلنتاج المحتوى، خاصة الموضوعات الرئيسية ذات الصمة بالسكاف المستيدفيف

لئلذاعات المجتمعية . تحقيقا ليذه الغاية، يدعو التوصؿ إلى المساواة إلى مساىمة أندية االستماع، ومراسمو الجماعة واإلذاعات الشريكة
التي ال تممؾ وسائؿ كافية إلنتاج مثؿ ىذه الدراسة، فإنو مف المفيد أف تمتـز بمشاركة أندية االستماع لفيـ أفضؿ لمموضوعات الت تعكس 

.يمكف لئلذاعات أف تعد أيضا برنامج خاصة تسمح ليا بسبر اقتراحات الموضوعات لدى مستمعييا . واقع وىمـو الجماعات

:عناصر صوتية  ترتيبتخطيط و
ىذا النيج . ("المعرفة والمواقف والسموكيات،")بعد تحديد المواضيع، تبدأ فرؽ وسائؿ اإلعبلـ  في المرحمة المقبمة مف التخطيط لنيج كاب 

عمى سبيؿ المثاؿ، سعيا إلى . لديو ميزة كبيرة لخمؽ الظروؼ المواتية لتغيير السموؾ مف خبلؿ العمؿ عمى اكتساب المعرفة وتغيير المواقؼ
لتوليد اإلجراءات في ىذا الصدد؛ عميؾ أوال أف المستمعيف يفيموف المفاىيـ " أكؿ الفواكو والخضروات"تعزيز التغذية، فإنو ال يكفي أف أقوؿ 

ولكف في وقت الحؽ فقط يمكف أف يغيروا مواقفيـ بالنسبة لمتغذية وتبني . األساسية المرتبطة بالتغذية الجيدة والمزايا التي تنطوي عمييا
 تساعد KAB("المعرفة والمواقف والسموكيات،")فإف ممارسة كاب . السموكيات التي مف شأنيا ضماف صحتيـ ورفاىيـ ورفاىية أسرىـ

(اىَيؾق األٗه ).المنتجيف عمى تحميؿ مشكمة معينة، وتعزيز امتصاص الرسالة المطموبة إلى السكاف المستيدفيف

دلیل إنتاج التوصل إلى المساواة 
2016

6



ما معنى مراسل محمي 

. ٌٕ دػبٍخ ّٖظ اىز٘طو إىٚ اىَغبٗاحؽيُٞ٘ ٍشاعيُ٘ اىٌ
ىٞظ طؾبفٞبً ٗىنْٔ شبة ٍِ اىغَبػخ ٗظف  ٍؾيٜاهٍشاعو اه

ٗدسة ٍِ اعو اعزخذأٍ مَٖضح ٗطو ثِٞ فشٝق االّزبط 
ٕٗ٘ رَزغ ثضقخ رٗٝٔ ٗٝغزطغ ثغٖ٘ىخ . ٗأػؼبء اىغَبػخ

االقزشاة ٌٍْٖ الىزَبط شٖبداد ثٖذف رقذٌٝ اىؾبىخ ثظ٘سح 
.عٞذح

يكمف التخطيط أيضا في تحديد كتابة الخطوات 
ويعني . (2الممحؽ )البلزمة لتحقيؽ االنبعاثات 

خاصة تحديد اليدؼ، والموضوع البرنامج 
ومدتو، والتغيرات في المواقؼ والسموكيات 

وخبلؿ ىذه العممية، يطمب مف . المطموبة
األشخاص ذوي الخبرة، مثؿ السمطات المحمية 

ومراسمو الجماعة لممساىمة بصورة تسمح 
وىو بنفس الطريقة . بتحقيؽ أىداؼ البرامج

بالنسبة لبلستبيانات المستخدمة مف قبؿ مراسمو 
الجماعة ىي أدوات مفيدة لبحث احتياجات 

ج عالية وتحديد معايير البراـ

إُ رأصٞش ّٗغبػ اىجشاٍظ ٝنَِ أعبعب فٜ قذسح اىَْزغِٞ ػيٚ اعزخذاً ثظ٘سح ؽنَٞخ ّٗشطخ ٍخزيف اىؼْبطش اىظ٘رٞخ اىزٜ 
إُ رشرٞت اىؼْبطش اىظ٘رٞخ اىشئٞغٞخ ٍِ اخزظبص اىَْزظ ٗرأخز ثؼِٞ االػزجبس . رَزينّٖ٘ب، ٗخظ٘طب ثشاٍظ رظٌَٞ اىَغيخ

فإّٔ ٍِ اىَغزؾغِ ألٗه ٍشح االعزَبع . صاٗٝخ اىؼالط اىَ٘ػ٘ع، ٗاىؼ٘اؽف اىزٜ ٝشٝذ اصبسرٖب ٗخبطخ اىشعبىخ اىزٜ ٝشٝذ ّقيٖب
 ،(اىَقبثالد ٗاىشٖبداد ٗاىف٘مظ ث٘ة، اىشعٌ، اىخ)إىٚ عَٞغ ػْبطش اىظ٘د 

ولكف بصفة عامة، فإف البرامج . ترتيب محاذاة العناصر ليست موحدة. وتسمسميا قبؿ كتابة نص االرتباط، والمقدمة والخاتمة
ىذا الترتيب يمتاز ببدء التي ينتجيا التوصؿ إلى المساواة تبدأ بفوكس بوب أو مسرحية ىزلية، تمييا المقاببلت وثـ الشيادات ، يميو تدخؿ متخصص في القضية لكي يخيـ أكثر حوؿ الموضوع (فوكس بوب)" رجؿ الشارع"العرض مع التقدير العاـ ؿ

.ليقص خبرتو وينصح المستمعيف (مونولوج)و أخيرا، شيادة شخص  (المقاببلت)

دور مراسل محميوالبحث واألصوات 

بعد االنتياء مف التخطيط، يختار فريؽ اإلنتاج 
 أسئمة حسب الموضوع والطرؽ لدى مختمؼ  

  .الجماعة لجمع العناصر الصوتية في لغات اإلنتاج راسميـ    
المرجعية  إذًا دور مراسمي الجماعة ىو تحديد الشخصيات     
 .في المجتمع وخاصة جمع شياداتيـ 

مراسؿ محمي يقابؿ شابتيف
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عمى الرغـ مف أنو يبدو معقدًا، يمكف لئلذاعة المحمية أيضا أف يكوف لدييا مراسمو جماعة في القرى، األمر الذي يتطمب اقتناع 
وبالتالي يمكف لئلذاعة لتحديدىا لدى مختمؼ أندية االستماع لمقرى، ال بد مف وجود شخص . وجدية في العمؿ مف جانبيـ

نتاج محتويات ىذا الشخص يمكف أف يحصؿ عمى . متحفز يوكؿ إليو عمؿ جمع البيانات واالستماع، وعقد دورات تدريبية، وا 
مف أجؿ تحفيزه  (إعبلـ مجاني ذكر اسمو في اإلذاعة ، الدعوة إلى المشاركة في األعماؿ اإلذاعية، وما إلى ذلؾ)فوائد خاصة 
إعبلـ مجاني ذكر اسمو في اإلذاعة ، الدعوة إلى المشاركة في األعماؿ اإلذاعية، )يحصؿ عمى فوائد خاصة  .لمواصمة عممو
. مف أجؿ تحفيزه لمواصمة عممو (وما إلى ذلؾ

 انتاج : المجمة اإلذاعية
التعريف

، وىو يركز عمى موضوع واحد أو مجموعة  المجمة ىو برنامج أخباري وتعميمي يستند عمى الواقع اليومي لمناس لتقديـ حالة ما
فإنو يوقظ الفائدة مف المستمعيف، ويوفر كؿ  .تقدـ مجمة اإلذاعة حالة واقعية .مختمفة مف المواضيع المتعمقة في نفس المجاؿ

 .وسائؿ الترفيو والمعمومات

األىمية والخصوصية  
ويفسر  .ويتميز شكؿ المجمة التي ينتجيا التوصؿ إلى المساواة بالمكانة اليامة التي يعطييا لمكممات والتي يمنحيا لممحتوى

اختيار المجمة بالواقع الذي يوفر االمكانات التقنية والفنية اليائمة إلحيائو ومبلبسو  وخاصة دمج أي عنصر صوتي لتسميط 
. الضوء عمى الحقائؽ اليومية لمشعب وخاصة العمؿ عمى تمرير الرسالة المطموبة

المحتوى
 وفيما يتعمؽ بالمحتوى، أي شيء تقريبا ينطبؽ عمى شكؿ

القضايا السياسية أو االقتصادية أو الزراعية، اإلعبلـ عف الصحة :  نوع المجمة 
 وتيدؼ المجمة كما ىي مصممة مف قبؿ التوصؿ ... والتعميـ، والثقافة، الخ 

 إلى المساواة إلى إعطاء الكممة ألصحاب المصمحة وأفراد الجماعة بحيث يمكف 
 لجعؿ البرامج  .ألي شخص أف يتحدث ويتعرؼ خاصة عمى البرامج

 في نفس الوقت معموماتية ومسمية، والحوارات بيف مقدمي البرامج والفوكس بوب 
 .والمقاببلت، وشيادات، والموسيقى، وأحيانا تقدـ التمثيميات لعدة دقائؽ في البرامج

كتابة المخطوطات  
ىذه تبدأ بجممة توثيقية مف . (3الممحؽ )في حيف أف مراسؿ محمييجمع العناصر الصوتية، يبدأ المنتجوف كتابة المخطوطات 
. أجؿ اإلحاطة بالموضوع بصورة أفضؿ وجمع كؿ المعمومات المفيدة وذات المصداقية

في حالة عدـ االمكانية . يجب عمى منتجي اإلذاعات األىمية القدرة عمى تجسيد أفكارىـ عمى الورؽ إلنجازىا بصورة أفضؿ ليـ 
ثـ ينبغي أف . ، قد يكوف منتج المحتوى مع المقاببلت التي أجريت إلنتاج برنامجو(ال يستطيع المنتج القراءة أو الكتابة بالفرنسية)

. ويتكوف ىيكؿ البرنامج مف ثبلثة عناصر رئيسية. تصاغ الجمؿ االنتقالية بشكؿ جيد مف أجؿ الحصوؿ عمى األثر المنشود
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:المدخل - 1الخطوة 
ىذا التبادؿ مشوب . المذاف يتبادالف المعمومات حوؿ حياة الجماعة (رجؿ وامرأة)دائما يبدأ البرنامج بحوار بيف اثنيف مف مقدميو 

ولكف أيضا العمؿ عمى تمرير رسائؿ معمومات قصيرة حوؿ المشروع . بنكت وحكايات، يسمح بالتعامؿ مع األخبار الحالية لمببلد
يعرض مقدـ البرنامج ىذا الموضوع والخصائص المرتبطة . كما أنو مف خبلؿ ىذا التبادؿ يتـ إعبلف موضوع البرنامج. وأنشطتو

كما تسمح ىذا المرحمة إلى مقدمي البرنامج بإقامة . بو، خاصة اإلشكاليات، واألسباب والنتائج واآلثار المترتبة عمى المجتمع
عبلقة حميمة مع المستمعيف دوف حكـ لمقيمة، ووضع أسس لمنقاش مميئة بالفكاىة وباستخداـ لغة بسيطة، ومألوفة في بعض 

وبعبارة . واليدؼ مف ذلؾ ىو إظيار لمجميور أنيـ طرؼ أساسي في البرنامج، وأنو ىو واقعيـ كما أف البرنامج يعنييـ. األحياف
 . البرنامجأخرى، تسمح ىذه المرحمة بإتقاف الموضوع وضع كؿ العالـ في حالة بث

 األصوات والحجج-2الخطوة  

ىذه المرحمة الثانية مخصصة تماما لممستمعيف  
لذلؾ، خبلؿ ىذه المرحمة،  وأفراد الجماعة، 
 البرنامج في نظاـ معيف العناصر ويدخؿ مقدمو 
 الفوكس)العناصر الصوتية مف األرصفة الصغيرة   
 .والمقاببلت والشيادات والتمثيميات (بوب 

 فوكس بوب سلم للمراسلین المحلیین لیعطوا فرصة الكالم ألعضاء الجماعة 

  .ىو إتاحة الفرصة لمناس لمتعبير عف آرائيـ حوؿ موضوع الذي تـ تطويره في البرنامج ("فوكس بوب " )الرصيؼ المصغر 
 .غالبا ما تكوف اآلراء مختمفة تمكف المستمعيف مف تحديد ىويتيـ بالعبارات وخاصة، بوضع أنفسيـ فيما يتعمؽ بيذه العبارات

وذلؾ مف أجؿ تمكيف المستمعيف مف الحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة، . ويتبع الفوكس بوب بمقابمة مع خبير في ىذا الشأف
ليطمع الجميور عمى الموضوعات التي تمت مناقشتيا لتسمح لمجميع لبلختيار عمى أساس  (أخصائي)ويسأؿ شخص مرجعي 

 .المعمومات المقدمة

مف أجؿ إظيار أنو مف الممكف أف يتـ التغيير إذا كنا نريده، يعمؿ البرنامج عمى سماع شيادة في شكؿ مونولوج، فإف الشخص 
الذي يحكي حياتو الماضية التي اتسمت بأعماؿ مخالفات أو ال، وخاصة الخطوات التي اتخذتيا لمخروج منيا، وأصبح اليـو 

اعتمادا عمى ىذا الموضوع الذي تمت معالجتو، وأدرج مسمسبل في البرنامج لتوضيح موقؼ مف الحياة والعمؿ . مقبواًل في مجتمع
 .عمى إبراز بعض الجوانب اليامة التي لـ نستطع كشفيا بالمقابمة
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الخطوة 3-الخاتمة 

.

المرحمة 3 مخصصة لختاـ البرنامج. ىذا ىو موضوع المعمومات العممية والمفيدة، التي يجب الحفاظ عمييا أساسيا في البرنامج. 
اعتمادا عمى ىذا الموضوع الذي يـ تناولو، ويقدـ مستضيفو البرنامج رسالة قصيرة ومحددة لممستمعيف بحيث يمكف أف تكونوا 

مصدر إلياـ  
االتصاالت المفيدة االتصاؿ بالمنتجيف وتتفاعؿ مع جياز الرد عمى الياتؼ وتعطى أيضا لممستمعيف قبؿ إعطاء الموعد 

لمبرنامج القادـ. 
مراجعة وتقدير الكتابة 

عند االنتياء مف كتابة السيناريو، تتـ مراجعتيا ألوؿ مرة مف قبؿ فريؽ لمتوصؿ إلى المساواة قبؿ إرساليا إلى أعضاء الفريؽ 
االستشاري لممحتوى (CAG) لتقديرىا.  دور الفريؽ االستشاري لممحتوى في ىذا المجاؿ، ىو تقدير جودة الكتابة ولكف أيضا 
وخاصة التأكد مف أف المعمومات الواردة في الكتابة ذات مصداقية وصادقة وال تخالؼ القوانيف المعموؿ بيا في بمد معيف. يجوز 
ألعضاء الفريؽ االستشاري لممحتوى أيضا اقتراح موضوعات وتقديـ مقترحات مختمفة لفرؽ اإلنتاج . ىذا وبعد التعديبلت 

المختمفة التي يتـ حفظ الكتابة بيا في استديو التوصؿ إلى المساواة عف قبؿ المستضيفيف. 

ما ىو الفريق االستشاري لممحتوى ؟ 

الفريؽ االستشاري لممحتوى ىو فريؽ تقدير 
المحتوى يمعب دورًا أساسيًا في انتاج التوصؿ 
إلى المساواة، لمتأكد مف أف محتوى البرنامج 
مؤثرة، ومفيدة، وخاصة مناسبة ومقبولة عمى 

المستوى الثقافي. وتتألؼ ىذه المجموعة 
الرسمية مف شخصيات مرجعية )قادة المجتمع 
المحمي وأعضاء مف المجتمع المدني والزعماء 
الدينييف والشباب والنساء، وما إلى ذلؾ( مف 

مختمؼ المجاالت، كؿ واحد منيـ  ذو خبرة أو 
مساىمة في جعؿ موضوع ىذه السمسمة. 

الفريؽ االستشاري لممحتوى  ويشارؾ أعضاء
في تنقيح البرامج المكتوبة في بداية كؿ شير 

.

عف طريؽ البريد اإللكتروني، ويدعوف في 
نياية كؿ شير الستماع، نقد، وتحقيؽ مف 

صحة  التسجيبلت بحيث يتـ نشرىا  

التقديم والتسجيل
يتـ تقديـ البرنامج مف قبؿ شخصيف )ويفضؿ أف يكوف رجؿ 

وامرأة( ىذا االخيار مف شخصيف يسمح مف جية تنشيط 
البرنامج  مف خبلؿ الحوارات المشوبة بروح الدعابة. أف 

اختيار رجؿ وامرأة يوافؽ مع الفمسفة التوصؿ إلى المساواة 
التي يريدىا دائما في نيجو لتقديـ نفس الفرص لمرجاؿ 

والنساء .ويشجع ىذا الخيار أيضا االنسجاـ الصوتي مف 
 .خبلؿ مزيج مف صوت اإلناث مع صوت الذكور
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اإلنتاج  2: الصورة
 تعريف

تقدـ صورة لمحة عامة عف المبلمح الرئيسية لشخصية مثؿ معموماتو في السيرة الذاتية والبيانات وطريقتو في الوجود، ومظيره 
مثؿ المظير، والسموؾ، والمغة، واألفكار، والعادات، )المادي، ونوعية الحياة، واألنشطة، الخ جامعة بيف العناصر المختمفة 

. وىذا يسمح بنيج أكثر إنسانية، وتاركًا المحؿ لمحكاية والذاتية. الصورة ىي النوع الصحفي معيف  .(والمنقوالت والحكايات
إخطارًا، فيي تسعى لتقديـ  إلى القارئ شخصية، سواء كانت مشيورة أو مجيولة، بكؿ تعقيداتيا  

األىمية والميزة 
بما أف التوصؿ إلى المساواة يريد ترويج األصػػػوات المعتدلة 

 وخاصة النماذج الناجحة، فالصورة تظيػػػػػر كنوع أنسب 
  تـ بصورة جيدة .لمحصوؿ عمى منافسة قوية داخؿ السكاف

 بشواىد مستيدفة، يمكف لمصػػػورة أف يكوف ليا تأثيػػػػػر 
 .كبيػػػػػر عمى السػػػػػػػػػػػػكاف

ختيار الشخص ا
 ويفضؿ  .البد أف تكوف ىناؾ صرامة لمغاية في اختيار الشخص. اختيار الشخص الذي سيكوف موضوعا لصورة شيء ضروري

أف يكوف االختيار عمى شخص حياتو مميئة بالتجربة واإلنجاز الميني أو األكاديمي أو لو دور داخؿ المجتمع يمكف أف يكوف 
عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف يكوف تمميذ مجتيد جدا واألوؿ في صفو، أو . نموذجا لحياة الناس الذيف يستمعوف إلى البرنامج

رجؿ أعماؿ ناجح يساىـ في تنمية مجتمعو، أو متقاعد لو تجربة في الحياة يمكف أف تميـ الجيؿ القادمة بصورة إيجابية ، الخ 

الوثائق
ىذه المرحمة أساسية ألنيا تسمح لممنتج بمعرفة  .مف أجؿ أف تكوف الصورة الناجحة بصورة جيدة، يجب توثيؽ الشخص المعني

ىذا البحث  (المكتوبة والخمفية التعميمية واألنشطة المينية والترفييية، وميزاتو الغذائية، وما إلى ذلؾ)كؿ التفاصيؿ عف شخصيتو 
الميـ، أف يكوف لديو أكبر قدر  (زوجة، طفؿ، صديؽ، وزميؿ، أخ الخ)عف المعمومات يمكف أيضا أف يتـ مع أقارب الشخص 

 .مف المعمومات واألدلة مف أجؿ تكوف الصورة واقعية وكاممة
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إنجاز المقابالت 
بعد مرحمة المعمومات، تالييا مرحمة اعداد الصورة، مصممة مف خبلؿ المقاببلت والشيادات التي تتـ عمى الشخص، اعتمادا 

عمى التوجيو المطموب، فمف الممكف لجمع آراء الزمبلء واألصدقاء أو األزواج، مقابمة الشخصية الرئيسية يجب أال تتـ إال جمع 
 .ىذا األسموب في العمؿ لديو ميزة لرد الفعؿ في بعض األقواؿ مف محيطو. كؿ المقاببلت األخرى

االشتراك في العناصر الصوتية 
بعد االنتياء مف جميع المقاببلت، عمى المنتج القياـ بأعماؿ حقيقية و فنية، وذلؾ بوضع جنب إلى جنب تعميقات المنتج، 

 .والموسيقى ومقتطفات مف األصوات التي تـ جمعيا

االنتاج 3 الطاولة المستديرة
 تعريف

 تجمع  .وىي المنبر الذي يسمح بشرح الوضع ."والبرنامج الحواري"الطاولة المستديرة ىي جزء مع النقاش اإلذاعية، والصيغة 
خبلؿ الطاولة المستديرة يقدـ أي   .تبادلوف آرائيـ حوؿ موضوع ما (4 إلى 2مف )حوؿ مقدـ البرنامج مجموعة مف الناس 

. مشارؾ معمومة إضافية حوؿ ىذا الموضوع الذي يتـ المعالج

األىمية والخصوصية   
 وبالفعؿ، فإف .تكمف أىمية الطاولة المستديرة بتنوع األشخاص المشاركيف فييا وأيضا بالحجج التي ستطور خبلؿ البرنامج

خصوصية الطاولة المستديرة ىو أنو يتيح الفرصة لمنص المكتوب في شرح ديناميكي لوضع وتعميؽ موضوع بيدؼ الوصوؿ 
 .إلى معمومة، وتربية وخاصة توعية الجماىير

 إعداد الطاولة المستديرة
 المرحمة األولى

:وىي رئيسية وىي تكمف في اختيار الموضوع والمتداخميف 

 اختيار الموضوع
نما أيضا يكوف مواكبًا بالنسبة إلى األخبار  ينبغي أف يكف اختيار الموضوع باىتماـ، وىذا يعني، ويجب أال تكوف فقط ميما وا 

 فمف المستحسف  .فأىمية ىذا الموضوع مف شأنيا أف تعطي شرعيتيا في اليوائي. اآلنية، ال في وقت مبكر جدا وال متأخرا جدا
 .اختيار موضوعات قريبة مف الحياة اليومية لمسكاف وقابمة أف تيميـ بمجرد عرض البرنامج

اختيار الضيوف 
 و 2فمف المستحسف أف تختار ما بيف  .  ويتوقؼ عددىـ عمى طوؿ البرنامج .فاألىمية ذاتيا يجب أف تحكـ اختيار الضيوؼ

ونوعية الضيوؼ تحدد الفائدة مف  . أشخاص بحيث يمكف ألي شخص أف يكوف عنده وقتا كافيا لمتعبير عما في أنفسو4
 ومف المستحسف أيضا أف ىؤالء المتداخموف لدييـ خبرات وأحاسيس مختمفة، وأنيـ يمكف أف يعبروا عف نفسيـ بكؿ  .المناقشة
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 .وضوح والتربية، في حيف يسمح لكؿ واحد بموحة متوازف

مرحمة اإلعداد  
o البحث الوثائقي 

تكمف ىذه المرجمة في التوثيؽ عف الموضوع، وعف المتداخميف المعنييف قبؿ إخراج إشكالية معينة مف جراء اتصاالت مع 
والتوثيؽ ينبغي أف تحدد الجوانب المختمفة لمموضوع ويختار زاوية لكي تتـ معالجتيا، في فخ األوؿ الذي يجب  .المتحاوريف

نما التعرؼ عمى المشكمة المحددة التي سيتـ . تجنبو ىي األسئمة العامة جدا الميـ ليس معرفة كؿ شيء عف الموضوع وا 
لى أيف نذىب (السؤاؿ االنطبلقة)تطبيقيا، وبالتالي تحديد مف أيف نبدأ  ، لموصوؿ إلى (مختمؼ القضايا التي يتعيف معالجتيا)، وا 

 .أي نتيجة

:- ثـ االتصاؿ بيـ مف أجؿ . والتوثيؽ يسمح أيضا بمعرفة المزيد عف المتداخميف والتزاميـ، وما كتبوه وما قالوه

x  التحقؽ مف مبلءمة  االختيار؛ 
x الحصوؿ عمى موافقة صارمة في المشاركة؛
x إببلغيـ عف كيفية إجراء البرنامج. 

o إعداد دليل قائد 
 ستكوف النقطة المرجعية التي مف شأنيا الحفاظ  .يتـ وضع عبلمة عمى تسجيؿ الطاولة المستديرة بدليؿ قائد في شكؿ أسئمة

 ويذكر، إذا لـز .وأنو يحتوي عمى تنظيـ األطراؼ لمحوار، وأوقات التداخؿ التقريبية وأسماء المشاركيف. عمى اتقاف البرنامج
. مسجمة مسبقاً     األمر، في أي وقت تدخؿ الفواصؿ الصوتية، والموسيقية، ومكالمات الرسائؿ والمستمعيف أو عناصر أخرى

استقبال المشاركين  
 دقيقة قبؿ البرنامج، وضع ضيوفو في ارتياح وسيولة، مع التأكيد 15ىذه المرحمة ال يستياف بيا، لذلؾ فأف الوقت المفضؿ،  

 :وبالتالي فإنو سوؼ .  كأنو سيد المعبة

x القياـ بالتعارؼ ؛
x تعريؼ الزوار بعضيـ عمى بعض
x  ًإدخاليـ في االستوديو وفقا لخطة جدوؿ معد مسبقا.
x ،جعميا يتكمموف ولكف مف دوف معالجة الموضوع بشكؿ مباشر
x  قواعد المعبة"تحديد"
x   شرح نظامكـ األساسي لممثؿ الجماىير ؛
x تحت سمطتكـ اليقظةىـ التأكيد عمى أف.

.يحب أيضا توفير حؿ احتياطي في حالة أف أحد ضيوفؾ لـ يأت في الموعد
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سير الطاولة المستديرة 
فيي المرحمة األكثر صعوبة ألنو يجب اإلتقاف المحتوى، ووقت البث وديناميكية الجماعة .وىي تدعو إلى اليقظة 

والتفاعؿ 
 :

 : يجب عميكـ .ألنو حتى لو لـ تكونوا مسؤوليف عف محتوى المداخبلت، أنتـ كنت مسؤولوف عف برنامجكـ
 االعتناء ببداية المناقشات*

x ،تقديـ الموضوع وتبريره
x  ،تعريؼ المشاركيف وسبب وجودىـ
x الدخوؿ مباشرة في صمب الموضوع بسؤاؿ قوي أو بجولة سريعة.

االحتفاظ بالمراقبة *
x ،عدـ تتردد في قطع مكالمة طويمة شاردة
x  ًاستخدـ حقكـ في االنطبلؽ عندما يطرح أحد المتصميف سؤاال
x استخدـ حقكـ في الرد عندما يذكر أحد المتصميف األكاذيب أو كممات معاقب عمييا؛
x  (عدوانية– فوضى صوتية )فرض السمطة في حالة انزالؽ.
x ،احتراـ ممكية وقت الكبلـ والمعالجة
x عدـ نسياف ذكر تحديد اليوية محطة البرنامج والمشاركيف.

 ختام الطاولة المستديرة
يتـ ختاـ الطاولة المستديرة مف خبلؿ خبلصة األفكار الرئيسية        
يمكف أف تتـ الكممة األخيرة إما عف طريؽ  .برزت أثناء التبادؿ       
العودة إلى  أحد  جولة طاولة لممشاركيف، سواء مف خبلؿ 
 إذا سمح الوقت،  . مف المشاركيف مف أجؿ خبلصة 
 .يمكف أف نجعؿ اعبلنات لمبرنامج والمدعويف 

. 

 منتج شريؾ إذاعة في النيجر يستضيؼ طاولة مستديرة
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 ما بعد اإلنتاج
إعداد المنظر والمزج 

ويعقب  .بعد التسجيؿ، يـو فني االستوديو بإعداد البرنامج مع دمج مقتطفات مف المقاببلت مف قبؿ مراسؿ محميالتي تـ جمعيا
ذلؾ عف طريؽ خمط، وىي عممية لوضع الممسات األخيرة عمى القضية مف خبلؿ تبادؿ الموسيقى والرسـو المتحركة التعميؽ 

 .وعناصر سميمة
مصادقة  فريق المحتوى االستشاري 

 االنتاج والمزج، يسمع البرنامج مرة ثانية مف عند
 (4الممحؽ )قبؿ فريؽ المحتوى االستشاري 

خبلؿ اجتماعاتيـ الشيرية، أنيـ يقدروف ويعمقوف  
   .عمى البرامج التي ينبغي إصدارىا في الشير المقبؿ

تؤخذ انتقاداتيـ واقتراحاتيـ بعيف االعتبار في نياية البرنامج ، 
 يعد تقرير ويوقع عميو مف قبؿ أعضاء فريؽ 

 الذيف  المحتوى االستشاري
 .يسمحوف ببث البرنامج

 إعداد المنظر والمزج لبرنامج بإذاعة بوسو

رساليا تسجيل البرامج في سي دي وا 
رساليا إلى اإلذاعات الشريكة وبمجرد وصوؿ البرامج إلى  .الخطوة األخيرة ىي تسجيؿ البرنامج في قراص مدمجة وا 
يتـ بث برامج دائما في الفترات . اإلذاعات الشريكة، تبرمج وتبث في الساعات المناسبة لبلستماع وفقا لمشروط التعاقدية

. ويبمغ المستمعوف بانتظاـ عف أياـ وساعات بث البرنامج عبر إعبلنات والبرامج .التي تـ تحديدىا عف طريؽ الراديو
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تعريف
والذي يصور  (أو عدة مسمسبلت)مسمسؿ إذاعي، ويسمى أيضا فيمـ الراديو، ىو برنامج إذاعي يبث في عدة حمقات 

 .شخصيات
: األىمية والخصائص

منيجية سابيدو في البحوث النظرية  ترتكز . 1كوسيمة لمتوعية والتربية تختار التوصؿ إلى المساواة  مسمسؿ أسموب سابيدو
  .واالجتماعية تستخدـ لتطوير المسمسبلت اإلعبلمية التي تستند إلى الحقائؽ التي يواجييا المستمعيف يومياً 

. 

شرح منيجية سابيدو
استخداـ شكؿ المسمسؿ وااللتزاـ الصاـر لمنظريات التي : يرتكز عمى عامميف أساسييف، ىما  االستخداـ السميـ لمنيجية سابيدو 

 في حيف أف معظـ برامج التعميـ مف خبلؿ التنوع يخصص بإرساؿ الرسائؿ، تستخدـ منيجية سابيدو  .تقـو عمييا منيجية
استخداـ ىذه النماذج المرجعية أمر بالغ األىمية لتطبيؽ . شخصيات تتصرؼ بوصفيا قدوة مرجعية إلظيار السموؾ المرغوب

 .نجاح لنيج سابيدو

  .ىذه المسمسبلت تتصرؼ عمى مستوى عاطفي وكذلؾ عمى مستوى معرفي، وتعد المزيد مف شروط التعمـ االجتماعي
 سابيدو تصؼ النماذج المرجعية التي تشير بصورة واقعية، مف أجؿ تجربة حياة شخصية والتعامؿ مع  المسمسبلت عمى غرار
 .اآلخريف أكثر الوفاء بيا

  .منيجية سابيدو ىي اتباع نيج شامؿ مف أجؿ تعزيز المواقؼ القريبة اجتماعية وتغيير السموؾ مف خبلؿ إعبلـ الجماىير
كانت تحمؿ بعدًا ومنيجي لمبحوث االعبلمي وتقييمية وتمخيصية  وىي قابمة لمتكيؼ مع المختمفة وسائؿ اإلعبلـ التجارية والبنية 

 .فيي تتطمب إنتاج المسمسبلت .التحتية الوطنية

المسمسبلت التي تجري عمى مدى عدة أشير أو سنوات ىي بشكؿ قوي جدا لمتربية مف خبلؿ التنوع الذي يمكف أف يؤثر في كؿ 
  .مف سموؾ المستمعيف وكذلؾ األعراؼ االجتماعية

الفصل اللثاني
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 :تتمتع المسمسالت بالعديد من المزايا
x وىي تستحوذ عمى انتباه ومشاعر الجميور بشكؿ دائـ ؛ 
x   وىي تقـو بتكرار واستمرارية الرسائؿ، التي تسمح لمجمسات بتحديد في مدة الشخصيات الخيالية ومشاكميـ وبيئتيـ

 االجتماعية ؛
x  فيي تستمر في الوقت المناسب لمسماح لمشخصيات أف تنمو تدريجيا واعتماد التغيرات السموكية، مع التردد

واالنتكاسات التي تحدث في الحياة الحقيقية ؛
x لدييا مختمؼ السيناريوىات الجانبية التي يمكف أف تدخؿ قضايا مختمفة جدا بصورة

. منطقية وذات مصداقية مف خبلؿ شخصيات مختمفة، وىذه ميزة خاصية لممسمسبلت المتفؽ عمييا
x  يمكف إعداد سياؽ اجتماعي واقعي يعكس المجتمع ويخمؽ فرص متعددة مف أجؿ تقديـ مشكمة اجتماعية مف عدة

.زوايا

ل تحد1 1یثبصفت التغیراھ نائت اب الرئالجتماعیة،یس للبحوث عن  والسلوكیالقناة وة ااإلعالمیلتلیفزیونیة فة والتصرفي المكسیكیة من خال 
خاللل برمجة السنوات  التلفزیون1970 التج-1990ــــــاري. ، وضع م وقد تم یغیاالعتل سابیدوراف فع نالیموة ذجانھَج نظریاً خالل جائزة 

وطنیة للوالیات المتحدة، وألھم منھجیة العدید من المنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال التنمیة في جمیع أنحاء العالم 

 اإلعداد
البحث التكويني  

تسمح ىذه الخطوة بجمع معمومات عف الخصائص ، احتياجات وتفضيبلت الجميور المستيدؼ، وتحديد القيـ والقضايا الرئيسية 
التي سيتـ مناقشتيا في المسمسبلت، ودراسة عادات وأنماط حياة المجتمعات . يزدىر البحث التكويني عمى التغذية الراجعة 
لمجميور المستيدؼ مف أجؿ التأكد مف وجيات نظرىـ حوؿ القضايا التي تبدو ليـ ميمة. يبدأ البحث التكويني عموما بمجمة 

 .وثائقية ويشمؿ كبل مف منيجيات البحث الكمية والنوعية 
كما تتضمف تحميبلت لبلستيبلؾ اإلعبلمي مف قبؿ الجميور المستيدؼ، وتحقيؽ كمي لدى ىذه األخيرة الستخداميا 
كقاعدة. المبدأ األساسي لمنيجية سابيدو و أف التربية ليس مف الضروري أف تكوف مممة ويمكف لممسرحية القصيرة أف 
يكوف تربوية.  وبعبارة أخرى، ييدؼ البحث التكويني إلى إعداد إطار أخبلقي أو التنظيمي لمبرنامج، وتحديد الفئات 

المستيدفة لمبرنامج، وتحديد القضايا التربوية وأخيرا، إلنشاء شبكة مف القـي. 

قائمة األسئمة، واإلطار األخالقي 
وشبكة القيم 

قائمة األسئمة ىي وصؼ لممواضيع 
الرئيسية والقضايا الرئيسية التي نود 

تعديميا. وتعمؿ عمى استخراج جميع 
األسئمة التي سوؼ يحميا البرنامج  
خبلؿ البحث التكويني. يتـ إنشاء ىذه 
القائمة عف طريؽ فحص المجاالت 

حيث تختمؼ القاعدة االجتماعية عف 
سياسة الحكومة الرسمية. 

 
كوميديوف في استوديو التوصؿ إلى المساواة بالنيجر يسجموف

حمقة ودابيف ماتازا"مسمسؿ 
. 
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فاإلطار األخبلقي ىو في حد ذاتو وثيقة يقدـ لمحة عامة عف اإلطار القانوني والسياسي القائـ في بمد معيف متعمؽ مع 
اإلطار األخبلقي تحميبل لدستور الببلد والتشريعات ذات الصمة بشأف الموضوعات المعالجة  يتضمف. المواضيع التي يتـ تنميتيا

إناث وضعؼ الفتيات في سياؽ فيروس نقص المناعة / اإليدز،  مساواة بيف ذكور / مثؿ فيروس نقص المناعة البشرية )
 .(اإليدز، وما إلى ذلؾ/ البشرية 

ويشكؿ اإلطار األخبلقي أساس شبكة القيـ، ويتألؼ مف قائمة مف القيـ اإليجابية والسمبية التي سيتـ تشجيعيا أو رفضيا في 
ويتـ التوقيع عمى ىذا اإلطار األخبلقي مف قبؿ ممثميف الحكومة والمنظمات االجتماعية والدينية والثقافية والمجتمعية . المسمسؿ

ليس مف الجيد أف " ، و "إنو ألمر جيد أف يرسؿ اآلباء بناتيـ إلى المدرسة : "  تتضمف شبكة قيـ عبارات مثؿ .إلظيار قبوليا
 " .األزواج يقوموف بضرب زوجاتيـ

تخطيط الشخصيات والحبكة  
كؿ مسمسؿ مف نوع سابيدو يشمؿ  .(5الممحؽ )تطوير مكونات وشخصيات المسمسؿ عنصر أساسي في تصميـ الميمودراما 

لكي . (الحكـ الرشيد، والصحة، والزراعة: عمى سبيؿ المثاؿ )الحبكة / ثبلثة عناصر متداخمة، كؿ منيـ لو موضوعو الخاص 
أف تكوف محبوبة جدا أو قادرة عمى – الجميور، يجب أف تكوف الشخصيات التي تشكؿ القصة مقنعة وليا شخصية قوية  يحدد

 تتحمؿ الشخصيات االيجابية السموؾ مثير لئلعجاب و االجتماعية والمساىمة مثبل عمى تشجيع تمدرس الفتيات  .إلياـ االزدراء
عمى سبيؿ المثاؿ -  مخالفة لممجتمع  وتعرض شخصيات سمبية عمى سموكيات .والزواج إلى سف متأخرة أو تباعد بيف الوالدات

 .يمكف أف تستيمؾ الكحوؿ بإفراط أو القياـ بمضايقات ضد المرأة

أو عابرة مع ذلؾ ميـ جدا ألف معظـ الجميور /مف أجؿ تغذية السرد القصصي، يقترح المسمسؿ الشخصيات نجومية  و
تدريجيا، تتغير تصرفاتيـ خبلؿ المسمسؿ، . فيي الشخصيات الذيف يواجيوف معضبلت ظروؼ الحياة اليومية. سيشخصيا

 .وتعتمد السموؾ أكثر تأييدًا لممجتمع، الحضور مجرور معيـ، وفقا لنموذجيـ

 يجب أف يستخدـ كتاب المسمسبلت الكفاح 
 ضد الشخصيات التي تجسد القيـ االجتماعية 
 اإليجابية والسمبية لتطوير القصص واألعماؿ 

تتقدـ القصة مف خبلؿ العمؿ . وفي أعماؿ فرعية
 أو / وتابعة ومحاوالت التأثير عمى شخصيات 

 .ىو أكثر ما ييـمتنقمة 
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وبعبارة أخرى، فإف . في تطوير الشخصيات، يجب أف تكوف المكافآت والعقوبات نتيجة طبيعية لسموؾ اختيار ىذه الشخصيات
وشخص لديو .  مف قبؿ التعاقد مع األمراض المنقولة جنسيا" معاقبة"شخصية تمارس الجنس مع عدة شركاء يمكف أف تكوف 

  .مشكمة مع الكحوؿ قد ينتيي بو المطاؼ في حادث سيارة، كنتيجة مباشرة سموكو الذاتي المدمر، قيادة السيارة في حالة سكر
الشخص الذي يستمع إلى نصيحة : عمى سبيؿ المثاؿ . وبالعكس، شخصية تستطيع أف تقود بشكؿ جيد قد يكوف ليا مكافأة

والديو قد ينجح إلى فصؿ عالي، ويعطيانو دراجة، الخ 
 :في إطار مسمسؿ مف نوع  سابيدو ىناؾ ثبلث شخصيات رئيسية

 الشخصية االيجابية 

نما المثؿ األعمى الذي يمكف  الشخصيات اإليجابية  ىي نمازج مثالية، وربما كانت أكثر أخبلقية ممكنة لشخص حقيقي، وا 
 .لمجميور أف يطمح إليو

x تجسد القيـ اإليجابية في الشبكة القيـ.
x ىي مرجعيات لممستمعيف؛
x تظير السموكيات االيجابية لمغاية.
x ىي أكثر إنسانية، ورعاية وحساسة.
x إنيـ أناس متواضعيف ييتموف بالعالـ مف حوليـ.
x تتـ مكافأة بانتظاـ مف أجؿ أعماليـ اإليجابية.

الشخصية السمبية  :
الشخصيات السمبية يمكف أيضا أف تكوف نمازج مثالية، تجسد القيـ المعادية لممجتمع وتتمقى عقوبات مناسبة 

 تتقمص السموكيات التي تظير القيـ السمبية في شبكة القيـ ؛ xلسموكيا 
x لدييا سموكيات سمبية قميمة المبالغة؛ 
x  يعاقبوف بانتظاـ بسبب سوء سموكيـ، أنيـ يعانوف في بعض األحياف مف داخؿ ويندموف ألعماليـ مف دوف تغيير في

سموكيـ.  الشخصية التابعة و / أو االنتقالية 

الشخصيات التابعة / أو عابرة توضح ممر قيـ سمبية عمى القيـ اإليجابية  مف خبلؿ المسمسؿ. 

x التأرجح بيف القيـ الجيدة والسيئة ؛
x مصالحيا وأفكارىا واتجاىاتيا تتصادـ مع مصالح اآلخريف.
x تمثيميا ىو أقرب إلى الواقع مف المستمعيف؛
x ىـ أناس عادييف يعانوف في الحياة؛ فيـ أحيانا يعاقبوف ويكافئوف عندما يتحولوف إلى سموكيات إيجابية. 

 المشاىد المزينة 
ويمكف أف تكوف في  .  ويجب أف تتطور مع الشخصيات وكذلؾ مع األماكف يجري فييا األعماؿ .يجب أف تكوف الزينة متحركة
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المناطؽ الريفية، والمناطؽ الحضرية أو شبو الحضرية .وىذا سيسمح لمجميور بتحديد الموقع (أو المواقع) حيث يجري 
العمؿ ويصؼ الديكور بأكبر قدر ممكف مف التفاصيؿ ، بما في ذلؾ: 

x  ؛(الذي يعيش ىناؾ)السكاف
x األنشطة االجتماعية؛
x األنشطة االقتصادية؛
x  الدينية ؛/ المراكز الثقافية
x ،التقسيـ الطبقي االجتماعي
x  عمى سبيؿ المثاؿ)مرافؽ التعميـ، وأماكف لقاء لمجماعة

؛(السوؽ، وبئر المياه، والساحات العامة، حانوت
x البنية التحتية الطبية.
x الطرؽ التي تربط القرى مع المناطؽ الحضرية أو الريفية، وطرؽ النقؿ، الخ.

مسيرة الشخصيات والمكونات
 :الحمقات األولى تتبع

x وىويات الشخصيات ؛
x ؛.عاداتيـ
x ؛.تصرفاتيـ
x التآلؼ مع المستمعيف.

  االنتاج 
اإلنتاج وأىمية الصوت

استخداـ ونوعية األصوات ذو أىمية قصوى في المسمسؿ، ألف مثمما كؿ شيء يحدث مف خبلؿ االستماع، فالمؤثرات الصوتية 
أنيا تنشئ الزينة وتخمؽ صورة المشيد في  (أصوات الشارع، ضجيج السوؽ، والصبلة في المسجد، صرخات الحيواف في مزرعة)

 بصورة متكاممة، المؤثرات الصوتية مثؿ ضجيج الخطى، رنيف الياتؼ، وصمصمة الزجاج تنقؿ المستمع خارج  .مخيمة المستمع
يجب أف نفكر كتاب المسمسبلت في وقت تحرير الكتابة حوؿ  . االستوديو لتجعؿ حقيقة الخياؿ الوىمي في عالـ المسمسؿ

   .البرنامج بإضافة اإلخراج المسرحي مف نبرة الصوت، موقؼ الشخصيات والمؤثرات الصوتية

بعد كتابة النصوص ومراجعاتيا مف قبؿ فريؽ لجنة المراقبة لمتوصؿ إلى المساواة وأعضاء المساعدة النقدية، يتـ نقمو إلى 
إذا تمف ىذه المرحمة يذىب الكوميديوف الى االستوديو لتسجيؿ  .ىذا األخير يدعو الكوميدييف مف أجؿ تمرير. المنجز

 .المسمسبلت
خبلؿ ىذا الوقت يقـو مراسمو الجماعة بناء عمى تعميمات مف المنتجيف بالبحث عف األصوات والمؤثرات الصوتية البلزمة 

  .لمتحقيؽ النيائي لممسمسبلت
في حالة أف فني لديو في حوزتو التسجيبلت والمؤثرات الصوتية، ويشرع في المزيج بحيث كؿ حمقة قد تعكس الواقع وتنقؿ 

 .المشاعر
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ىيــــكل
ترتيب المشيد ليس ثابتًا، الذي . (7 و 6المبلحؽ )كؿ حمقة تحتوي عمى مشيد بحسب العنصر، ليصبح المجموع ثبلثة مشاىد 

في . (المعمؽ)" التشويؽ"المشيد الثالث مف كؿ حمقة ينتيي ب .يبدأ في ىذا األسبوع يمكف أف يصبح ثالث في األسبوع التالي
 .الحمقات البلحقة، يبدأ المشيد األوؿ مع سمسمة مف المشيد الثالث مف الحمقة السابقة

 المستمع  .في منيجية سابيدو ميـ ألنو يساعد عمى استكماؿ المشيد إلى ذروتو، تاركًا الجميور متعطش لمحمقة القادمةاإللغاء 
في مسمسؿ لخمؽ  " التشويؽ" ويستخدـ. في عممية إثارة أو عمؿ غير مكتمؿ، مما يدفعو لمتطمع إلى الحمقة القادمة بفارغ الصبر

شراؾ الجميور،   عمدا المعمؽ وا 

 

تسجيل برنامج الشباب مونيقر سور في استوديو التوصل إلى  المساواة في بوركنا فاسو

إعداد مناقشة مشكمة دوف حميا، وقطع ربط العمؿ في وقت حرج، والسماح لمشخصيات تتمقى أنباء غير متوقعة أو إجراء عممية 
 .االكتشاؼ المفاجئ، وتشجيع المضاربة التالية السرد

 خاتمة
أرقاـ اليواتؼ والعناويف وارقاـ )وتبمغ الجميور عف الخدمات المتاحة . سابيتو خاتمة ىي ميزة خاصة مف المسمسبلت عمى غرار

يثير المستمعيف يجعميـ ليـ يطرحوف األسئمة حوؿ ما سيحدث الحقا في العمؿ ويعزز التواصؿ داخؿ عائبلت أو  (خضراء
 .مجموعات مف األصدقاء الذيف يمكف االستماع إلى المسمسؿ جميعا

.خاتمةلؿىناؾ نوعاف  .مف أجؿ استخداـ الجيد لمخواتـ، يجب عمى المحرريف كتابة الخواتـ وكذلؾ الحوار لممشاىد
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 أما الثاني فتتضمف معمومات واضحة لمجميور عف البنية .وتدعو الشخصيات لتبني سموكيات إيجابيةفاصؿ اؿ"وؿ تثير النوع األ
 .التحتية الصحية أو االجتماعية التي قد يسعوف إلى طمبيا بعد االستماع إلى حمقة

ال إذا 15-10 النوع الثاني مف الخاتمة ينبغي أف يبدأ فقط بعد  . ثانية45-30يجب أال تدـو الخواتـ إلى أكثر مف   الحمقات وا 
 . يمكف استخداـ وجو سمطة أو صوت محتـر لتعزيز السموؾ اإليجابي والحؽ في تغيير.دعت الحاجة

 " .عمى الميكروفوف"أو " خارج الميكرو " والشخصيات إما  .يجب أال ننسى أف اإلنتاج اإلذاعي، والميكروفوف ال يتحرؾ
 .الميمودراما ىي الصراع بيف الخير والشر، ويحتوي عمى الكثير مف المحتوى العاطفي

 المنتج يجب أف يعرؼ كيفية استخداـ الموسيقى لخمؽ أجواء  .ومف المستحسف أيضا توليد المشاعر مف خبلؿ الجو الموسيقى
المحتوى العاطفي يستمر لفترة أطوؿ في الذاكرة مف المعمومات  . استيداؼ العواطؼ مف خبلؿ ميمودراما، وليس الفكر .مختمفة

 .النظرية والعممية
ما بعد اإلنتاج

فريق المحتوى االستشاري  
في إطار المسمسؿ، يتـ تأسيس فريؽ محتوى استشاري وتتألؼ مف ممثميف عف الجميور المستيدؼ وكذلؾ مف ىياكؿ معنية 

فإف فريؽ المحتوى االستشاري ميمتو تقييـ محتوى ونوعية المسمسؿ، ويؤكد أف الحمقات ىي مسمية ومفيومة  .بمواضيع المسمسؿ
اليدؼ .... وذات صمة واقعية، وأف شخصيات إيجابية وسمبية يمكف أف تشخص، وأف الموسيقى عامة ومدة حمقة مناسبة، الخ 

في حالة السمسمة ىو ليس فقط إلعطاء التوجييات بحيث أف النص يطابؽ األنظمة السارية المفعوؿ حاليًا، ولكف أيضا التأكد 
 .مف أف المنتج النيائي يتوافؽ مع رغبات وتوقعات الجميور المستيدؼ

في حالة أف فريؽ المحتوى االستشاري يصادؽ عمى المحتوى، يتـ تسجيؿ المسمسبلت عمى أقراص مدمجة وتوزيعيا عمى 
. المحطات اإلذاعية الشريكة لمبث
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البرامج المتفاعلة 
 :التعريف والخصائص

فيي . البرامج المتفاعمة ىي برامج إذاعية تسمح لممستمعيف والمستمعات بالحديث عمى اليواء مباشرة عف القضايا التي تيميـ
أنيا توفر فرصة لممستمعيف لتبادؿ األفكار والخبرات، وتستعدوف لتدخؿ الخبراء والمختصيف في . تكوف أفضؿ مولد لمجميور

: ىناؾ نوعاف مف البرامج المتفاعمة التي تنتجيا التوصؿ إلى المساواة . موضوع معيف، والسماح لئلعبلـ بإيجاد حموؿ لممشاكؿ
 .مناقشات/ مسرحيات إذاعية ونقاشات 

 المسابقات اإلذاعٌة1البرنامج  

تعتبر المسابقات كبرامج . المسابقة اإلذاعية ىي برنامج يبث ويصمـ لتسمية الجميور بقواعد محددة جيدا ومعروؼ لدى الجميع
وفقا لمعديد مف استطبلعات الرأي، فيي إلى ". الخطيرة"بدال مف االنواع المعدات أو البرامج المسماة ب " خفيفة "و " سيمة"

 .جانب برامج أخرى مثؿ المسمسبلت ومتنوعة بشكؿ عاـ، وىو نوع مف برنامج ناؿ إعجاب الجميور

، باإلضافة إلى جذب المستمعيف واالحتفاظ بيا، تسمح المسابقة اإلذاعية بقياس فيميـ لمموضوعات التي لذلؾ
. مف خصوصياتو أنو يتيح لممستمعيف التبادؿ  المباشر عبر اإلذاعة ألفكارىـ وخبراتيـ. يتـ تناوليا أثناء البث

يجاد حموؿ ليا . كما انو يعطييـ أحيانا الفرصة لمتفاعؿ مع الخبراء في موضوع اليـو لمعرفة وا 

  يقوـ مراسؿ محمي بمقاببلت  خبلؿ مناقشة عامة بالنيجر

الفصل الثالث
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المحتوى 
عادة بث البرنامج يبث البرنامج عمى  . المسابقات االذاعية لمتوصؿ عمى المساواة تتـ مرة واحدة في األسبوع، ويفضؿ بعد تبث وا 

مف قبؿ فريؽ اإلنتاج، ويغطي بعض الجوانب المتطورة في  ( أسئمة5مف )في المرحمة األولى، يتـ إعداد استبياف . مرحمتيف
تتـ مكافأة أفضؿ اإلجابات . في وقت المسابقة، يخطر المضيؼ المستمعيف باألسئمة وىؤالء يدلوف بإجاباتيـ. برنامج األسبوع

في المرحمة الثانية، يطرح إشكالية عمى شكؿ سؤاؿ لممستمعيف وىـ مدعووف لبلتصاؿ . مع مختمؼ اليدايا والجوائز لممشاركة
ىذا الجزء الثاني ميـ جدا لمتوصؿ إلى المساواة ألنيا يمكف أف تعطي صوتا .  دقيقة لمقياـ بذلؾ20لدييـ . باإلدالء بأجوبتيـ

وفرص لممستمعيف لمتبادؿ فيما بينيـ في كثير . لممستمعيف مباشرة حتى يتمكنوا مف التعبير عف أنفسيـ وتبادؿ الخبرات الحياتية
. مف األحياف النادرة، ىذا المنبر يمعب دورًا ىامًا التوعية لمتنمية المتكاممة

  وظائف مقدم برنامج المسابقات االذاعية
يعتمد نجاح المسابقة إلى حد كبير في مقدـ برنامجيا ، الذي يجب أف يكوف قادرًا في آف واحد إلعطاء إيقاع معيف لمبرنامج، 

مقدـ برنامج المسابقات ىو قائد . أحيانا يساعده في أعمالو مف قبؿ مقدـ برنامج مساعد. ويفرض نفسو حكمًا باحتراـ القواعد
لذلؾ، يجب عميو أف . المسابقات ووظيفتو الرئيسية ىي ضماف أف المستمعيف يمكف أف يشاركوا في مسابقات في المرح والفكاىة

أف يكوف مريحًا، وأف يكوف لو خياال، وشعور باالرتجاؿ والتوزيع، وضبط النفس، والثقافة الجيدة : يمتمؾ عدد مف المواصفات 
. والمفردات مقبولة

كيف إنجاح برنامج مسابقات جيدة  
يبدأ دائما برنامجو في الوقت المحدد، : ترتكز نجاح برنامج المسابقات عمى بعض القواعد، يتبعيا مقدـ البرنامج بصورة منيجية

يقرأ االستبياف بصوت عاؿ بحيث يمكف لممستمعيف أف يفيموه، أف يكوف ميذب نحو المستمعيف،  تحفيزىـ لممشاركة في 
ولكف مف غير أف ينزعج، أف  (بالنسبة ألولئؾ الذيف يييموف عمى وجوىيـ)المسابقة، يعرؼ كيؼ يجمب المستمعيف في المسابقة 

يكوف لو خيارا جيدا لمموسيقى لمحفاظ عمى انتباه المستمعيف، ويذكر كؿ لحظة قواعد المسابقة، تدويف إجابات كؿ مستمع بشكؿ 
. وأخيرا، يجب عميو أف يأذف باالنصراؼ لممستمعيف بصورة جيدة. منيجي واثبات ىويتيـ بدقة ومعموماتيـ

البرامج التفاعمية تميـ مشاركة متحمسة مف 
المستمعيف وتقوي العبلقة بيف اإلذاعة والمجتمع.
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المناقشات والحوارات : البرنامج الثانً  

مثؿ ىذا االتصاؿ . المناقشات والحوارات ىي برامج التفاعمية تنطوي عمى اتصاؿ ثنائي االتجاه بيف محطة إذاعية ومستمعييا
يمكف أف يكوف وجيا لوجو تحت شكؿ مناقشة عامة تتـ داخؿ اإلذاعة، كما أنيا يمكف أف تتـ عبر الياتؼ، عف طريؽ الرسائؿ 

 . النصية أو مف خبلؿ خطابات أو أيضا عبر الفيسبوؾ وغيرىا مف األساليب عمى االنترنت
اإلذاعات '' عمى سبيؿ المثاؿ )يمكف أف تتـ بيف مستمع ومقدـ برنامج في إذاعة مباشر :- االتصاالت ذات االتجاىيف يمكف 

مناقشة تتـ بيف خبير أو . عمى سبيؿ المثاؿ)، بيف مستمع وخبير (حيث يدعى المستمعوف لمناقشة القضايا التي تيـ'' الحرة 
، أو بيف اثنيف أو أكثر مف (ضابط ، في ىذه الحالة يمكف لممستمعيف أف يتفاعموا أو اكتساب معمومات إثر تحاليؿ الخبير

. يمكف تسجيؿ البرامج التفاعمية في االستوديو أو في الميداف. المستمعيف

كما أنيا تساعد عمى التأكد مف أف .   المناقشات التفاعمية تسمح لممستمعيف بإسماع صوتيـ وآرائيـ في اإلذاعة وفي مجتمعيـ
لذلؾ، بالنسبة لمحطة إذاعية، احد المزايا الكبرى لمبرامج . محتوى البرامج اإلذاعية تكوف مباشرة مع احتياجات ومصالح المجتمع

مف خبلؿ تقديـ برمجة تفاعمية، يمكف . التفاعمية أنيا توفر فرصة الحصوؿ عمى معمومات عف ما ييـ ويؤثر عمى المجتمع
 .لمحطة إذاعية أف تفيـ بصورة أفضؿ ما يريده مستمعوىا وما يحتاجوف إليو

 ويمكف لمبرامج التفاعمية أيضا أف تعقد منتديات مف
 أجؿ إطبلؽ العناف لمشكاوى وآماؿ المجتمع ، 
لبلحتفاؿ بنجاح المجتمع، ومعالجة المشاكؿ 

عمى سبيؿ . الخطيرة والعميقة التي تؤثر عمييـ
المثاؿ، يمكف لمنجز أف يحدد موضوع مصمحة 

 لجزء كبير مف المجتمع، ثـ تسجيؿ شكاوى وتظممات الناس
ثـ يتـ عرض تسجيؿ .  في منزليـ أو في أماكف عمميـ

تبث شكاوى الشعب . لعمدة البمدية أو لسمطة مسؤولة األخرى
 واستجابة السمطة في برنامج يقدـ منظوريف مف المشكمة، ويدعى 

 المستمعوف لبلتصاؿ أو بإرساؿ الرسائؿ القصيرة أو إرساؿ عمى اليواء
.  لمتعميؽ ومواصمة التبادؿ

كيف ينجح برنامج جيد لمناقشة تفاعمية 
.  تعتمد البرامج التفاعمية الجيدة عمى شرطيف. مناقشة تفاعمية مباشرة ىي تماريف رياضية تنطوي عمى العديد مف التحديات

ال بد لو مف . يجب عمى منتج البرنامج أوال أف يحدد ويعرؼ مقدما موضوعًا وسمؾ ناقؿ لمبرنامج وىدفو الجميور المستيدؼ
إذا البرنامج يتطمب مشاركة مف الضيوؼ . معرفة الخطوط العريضة لمموضوع ومعرفة وجيات نظر مختمفة فيما يتعمؽ بيا

العنصر الثاني لمنجاح لممقدـ البرنامج أف يقدـ . والخبراء، فإنو يجب أف االستعبلـ عف قيـ ومواقؼ ومصالح ىذا األخير
. البرنامج، ويدير النقاش بطريقة عادلة ومينية
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يمكف لممتصميف أف يسألوا أسئمة الحساسة والصعبة، أو يكونوا صعبيف في أنفسيـ، أو عاطفييف، العدوانييف، وتعمقيف جدا بالقيـ والمعتقدات، 
: ىناؾ عدة طرؽ لمعالجة ىذه الحاالت الصعبة، بما في ذلؾ. أو الصامتيف

x جراء محادثة مع وبدوف تعاطؼ . استخدـ مسابقة، وا 
x  يجب أال ننجرؼ مقدـ البرنامج بعواطؼ المتداخميف
x طرح األسئمة غير المباشرة في البداية لكسب ثقتيـ، وضماف مشاركتيـ؛
x استخدـ نبرة صوت تجعؿ المتداخميف يشعروف بالراحة وييدئ المزاج العدواني.
x ال  تحكـ عمى آراء والعمؿ عمى التفريؽ بيف نقد األفكار أو كبلـ شخص وانتقاد الشخص نفسو.
x  ميما كانت التجربة، يمكف لمقدـ البرنامج قد ال يعرفيا ويشعر بيا". أنا أعرؼ ىذا األلـ" ،    أو "األشياء سوؼ تحؿ" ال تقؿ .

.يجب أف يقدر جيود الشخص لمتعامؿ مع ىذا الوضع
x إذف  إعطائيـ القدرة عمى التحكـ في – . يشرح لممتصميف غير المرتاحيف أو العاطفييف الذيف يمكف أف يوقفوا النداء في أي وقت

المناقشة؛
x  تفاصيؿ مف / صوت / في حالة وجود مناقشات حساسة، عدـ الكشؼ عف المتصؿ، واشرحوا ليـ أنو يمكف لكـ تغيير اسميـ

أجؿ حماية ىويتيـ إذا رغبوا في ذلؾ؛
x  في أسوأ األحواؿ، ال تخافوا مف ممارسة القدرة عمى تسييؿ المناقشة بإيقاؼ دعوة المسيئة أو العدوانية أو قطع كممة مف مشارؾ

 .المستبد
: ىناك أيضا ميارات التسييل يمكن يستخدميا مقدم برنامج ماىر 

x   البحث عف التوضيح مف خبلؿ تكرار األسئمة الرئيسية أو بطمب مف
المشاركيف إلى إعادة صياغة األفكار الرئيسية؛/ المتصميف 

x  إعادة تركيز النقاش مف خبلؿ وضع خط تحت سؤاؿ مركزي في المناقشة ووضع
الحقائؽ في األماـ ؛

x تحديد وتمخيص والتعبير بوضوح عف الرأي العاـ ؛
x ىذا يمكف أف تؤدي إلى المعب بمحاماة الشيطاف والتعبير . إعادة صياغة سؤاؿ ووضعو في السياؽ، معالجتو مف زاوية مختمفة

عف اآلراء المتباينة؛
x  توجيو النقاش نحو الجوانب اإليجابية بدال مف مجرد تسميط الضوء

عمى الجوانب السمبية؛
x  العمؿ كوسيط بيف أنصار األفكار المتعارضة مف أجؿ تحديد

المواقؼ المختمؼ لؤلطراؼ المعنية وحث المتداخميف عمى مناقشة المصالح المشتركة؛
x  واألىـ مف ذلؾ، االستماع بصبر مف أجؿ الكشؼ عف المعمومات األساسية في

 تعقيد اإلجابات والوقائع؛

عرض برنامج الشباب "بينال سيكابو في استوديو التوصل عمى المساواة  بوركينا فاسو
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التغذية الراجعة والتزام المستمعين 
وبما أف البرامج المخصصة ليـ، التوصؿ إلى المساواة يحرص عمى . المستمعوف ىـ جزء مف عممية اإلنتاج  وما بعد االنتاج

. إشراكيـ في جميع مراحؿ اإلنتاج وخصوصا جمع شياداتيـ إلتقاف الجودة والمحتوى لمبرامج

نوادي أندٌة االستماع والمناقشة 

إنشاء نادي لالستماع  والمناقشة 
أٛ إراػخ ٍؾيٞخ َٝنِ أُ رْشأ أّذٝخ ىالعزَبع ٗاىَْبقشخ، مَب 

اىَغزَؼِٞ أّفغٌٖ َٝنِ أُ ٝقشسٗا اىقٞبً ثزىل ٗرىل ثإثالؽ 
إّشبء ّ٘ادٛ االعزَبع ٗاىَْبقشخ ثبدسد . اإلراػخ اىخبطخ ثٌٖ

. اىز٘طو إىٚ اىَغبٗاح فٜ إقيٌٞ اىغبؽو ىذػٌ اىجشاٍظ اىَجض٘صخ
ٗمبُ ٕذف اىز٘طو إىٚ اىَغبٗاح ٕ٘ اى٘ط٘ه إىٚ أمجش ػذد 

ٍَنِ ٍِ اىْبط ػيٚ اىجشاٍظ ٗاىؾظ٘ه ػيٚ اىزغزٝخ 
اىشاعؼخ ألػؼبء ّبدٛ ػيٚ ّ٘ػٞخ ٗإَٔٞخ اىشعبئو اىزٜ رجش 

َٝنِ ألٛ شخض أُ ٝنُ٘ ػؼ٘ا فٜ ّبدٛ . فٜ اىجشاٍظ
االعزَبع ٗاىَْبقشخ ثششؽ أُ رؼشة ػِ رقذٝشٓ ىيجشاٍظ اىزٜ 

رجضٖب اإلراػخ ٗٝشٝذ ٝزقبعٌ أفنبسٓ ػيٚ اىَ٘ػ٘ػبد اىزٜ 
 رؼبىغٖب اىجشاٍظ

؟ ما ىو نادي االستماع والمناقشة

ّبدٛ االعزَبع ٗاىَْبقشخ ىيز٘طو إىٚ اىَغبٗاح ٕ٘ ٍغَ٘ػخ 
ٝغزَؼُ٘  (سعبه ٗاىْغبء ٗاىشجبة)ٍِ ػذح أشخبص 

ثبّزظبً العزَبع ٍْٗبقشخ اىجشاٍظ اىزٜ ْٝزغٖب ٗٝجضٖب 
اىز٘طو إىٚ اىَغبٗاح، ٗرىل ثذػٌ ٍِ ٍغٖو ٍؾيٜ ٍذسة 

األّذٝخ ٕٜ رغَؼبد . ػيٚ رقْٞبد اىزذسٝت ٗاىَْبقشخ
ٍ٘اؽِْٞ رغَؼ ىألػؼبء ثزقبعٌ ٌٍَٕٖ٘ ٗاؽزٞبعبرٌٖ 

ٗاىؾظ٘ه ػيٚ ثؼغ اىَؼيٍ٘بد ال َٝنِ اى٘ط٘ه إىٖٞب 
اىغشع ٍِ ّبدٛ . ٗارخبر إعشاءاد ثْبءح ثظ٘سح عَبػٞخ

االعزَبع ٗاىَْبقشخ ٕ٘ رؼضٝض رجبده اىَؼيٍ٘بد ٗاىخجشاد 
ٍِ أعو رط٘ٝش رغٞٞش اىغي٘ك ىظبىؼ ٗػغ ٍؼٞشٜ ٍالئٌ 

ٗاىٖذف اىْٖبئٜ ٕ٘ رطجٞق . ثشنو أفؼو فٜ اىَغزَغ
 .اىْظبئؼ اىَغزفبدح ٍِ اىجشّبٍظ

 رغزَغ ّغبء ّٞبٍٜ ىيَشبسمخ فٜ ّبدٛ اعزَبع ٍْٗبقشخ ىيز٘طو إىٚ اىَغبٗاح 

تسيير نادي االستماع والمناقشة  
ثشنو ػبً،  ٝزغزٙ رغٞٞش ّبدٛ االعزَبع ٗاىَْبقشخ ٍِ قجو عيغبد االعزَبع. ٍ٘عَٞخ ٕز
اىغيغبد رز٘قف ػيٚ ّبدٛ االعزَبع ٗاىَْبقشخ ٗىنِ ػٍَ٘ب رزٌ ٍشح ٗاؽذح فٜ األعج٘ع. 

أّذٝخ االعزَبع ٗاىَْبقشخ ٍضٗدح ثأعٖضح عَؼٞخ ٗػؼزٖب رؾذ رظشفٖب اىز٘طو إى ٚ
اىَغبٗاح. 

 ًٞ٘،مو عيغخ اعزَبع رزَضو مَب ٝيٜ: إرا اعزَغ األػؼبء، ٝقً٘ اىَغٖو ثإدخبه ثشّبٍظ اى
ذٝذػ٘ األػؼبء ىَزبثؼخ اىَؾز٘ٙ ثؼْبٝخ.

الفصل الرابع
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نساء نيامي يجتمعن لممشاركة في نادي استماع التوصل من أجل المساواة
  نادي االستماع والمناقشة لممجتمع دور وأىمية

بصفة عامة، يعد نادي االستماع والمناقشة وفقا لمنيج التوصؿ إلى المساواة ىو إطار لمتعبير عف أفكار جديدة لتطوير 
عمى ىذا النحو، ينبغي لمنادي أف يساعد في جمع المعمومات، وتوعية مف حولو، وأف يكوف القدوة الحسنة مف خبلؿ . المجتمع

. أعضائو وأف يمارس المساعدة المتبادلة، والقياـ بأنشطة المصمحة العامة أو اإلنسانية

فيو يولد المعمومات، ويحي المعارؼ المحمية، ويشجع عمى تبادؿ . نادي االستماع والمناقشة ميمة جدا في حياة المجتمع
جب أف يشجع النادي عمى . المعمومات، خاصة السكاف الذيف غالبا ما يكوف الوصوؿ إلى وسائؿ اإلعبلـ بالنسبة ليـ محدود

مشاركة أفراد المجتمع نساء ورجااًل، في األنشطة ومشاريع التنمية المنفذة عمى المستوى المحمي وتمكيف النساء والرجاؿ في 
الجماعة عف التعبير عما في أنفسيـ بحرية في األمور التي تيـ المجتمع و المشاركة بنشاط وطواعية في تنفيذ األعماؿ المتفؽ 

 .كؿ ذلؾ في تعاوف وثيؽ مع البرامج التي تبثيا اإلذاعة. عمييا
ونوعية التعاوف التي تعتمد عمى التماسؾ . اإلذاعة ونادي االستماع والمناقشة كيانيف يكمؿ كؿ منيما اآلخر بشكؿ متناغـ

تنشأ اإلذاعة المحتوى الذي ييـ أعضاء نادي االستماع والمناقشة وأفراد المجتمع، وكمما أندية االستماع . االجتماعي لممجتمع
يمكف . ىذا ىو بالتأكيد شراكة رابحة بيف الطرفيف. والمناقشة تحشد الناس لبلستماع إلى البرامج اإلذاعية، يساىـ في تطورىا

إنتاج برنامج إعطاء صوت : لئلذاعة أيضا أف تشارؾ في دعـ نادي أو نوادي االستماع والمناقشة التابعة ليا بطرؽ مختمفة 
عطاء وقت البث لؤلندية، وتنظيـ برامج عامة في المجتمعات المحمية بمشاركة أعضاء النادي، الخ أما بالنسبة  لؤلندية، وا 

لؤلندية، فإنيا يمكف أف تمتـز بالمشاركة بنشاط في إنتاج البرامج اإلذاعية، وتوفير التغذية الراجعة لمبرامج، واقتراح األفكار التي 
 .تعزز شبكة البرامج اإلذاعية المحمية

 األنشطة المجتمعية ألندية االستماع والمناقشة
يشجع التوصؿ إلى المساواة مثؿ ىذه . باإلضافة إلى جمسات استماع البرنامج، األندية ليا فرصة لمقياـ بأنشطة مجتمعية

قد تكوف األنشطة المجتمعية أياـ نظافة في . األنشطة في المجتمعات مف أجؿ أف يكوف معروؼ ويعزز مشاركة المواطنيف
، جمسات توعية في اإلذاعية بالنسبة لمواضيع الصحة وتوزيع األغذية، وتعميـ (األسواؽ والمستشفيات والمدارس)األماكف العامة 

. البنات، و بطوالت ماراكانا، الخ
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 اىشاعؼخ ٗاىزغزٝخ اىَزبثؼخ 

نتاج التوصؿ إلى المساواة معمومات مفيدة حوؿ المستعيف ىذه المعمومات . المتابعة خطوة ىامة يمكف أف توفر لفرؽ تحرير وا 
حوؿ الموضوعات والضيوؼ، والعرض، أو في حالة مسرحية، وحوؿ الشخصيات، حوؿ تطور الحبكة وجودة الكتابة، ويساعد 

أدت المناقشات في : ويمكف أف تتـ المتابعة بعدة طرؽ. اإلذاعة عمى ضبط اطبلؽ النار والتكيؼ والذوؽ واحتياجات الجميور
. المجموعات، رسائؿ المستمعيف أو المقاببلت الفردية

باإلضافة إلى تقارير األندية، . التغذية الراجعة ألعضاء أندية االستماع والنقاش ىي جزء مف أولويات التوصؿ إلى المساواة
يضع التوصؿ إلى المساواة تحت تصرؼ أندية المستمعيف خطوط الياتؼ لبلتصاؿ بفرؽ اإلنتاج لمعرفة آرائيـ بعد االستماع 

والرسائؿ النصية القصيرة التي تسمح لممستمعيف بالتفاعؿ  (الرد الصوتي التفاعمي)ىذا يعني بشكؿ خاص عمى . إلى البرامج
دماجيا في البرامج المستقبمية بحيث يتعارؼ المستمعوف .  ساعة24 في 24وذلؾ خبلؿ  كؿ ىذه التغذية الراجعة تتـ معالجتيا وا 

. يكوف لممستمعيف أيضا القدرة عمى استدعاء المحطات اإلذاعية لمتعبير عف حديث البرامج التي سمعوىا. واألندية في البرمجة
. وتستخدـ ردود فعؿ المستمعيف في البرامج مف أجؿ تبادؿ تقييمات وتعميقات المستمعيف

جحة االقصص الن
جحة ىي شيادة مف شخص قد تأثر بطريقة أو بأخرى بنشاط وضعت في إطار برنامج ويعتقد أنيا غيرت شيء االقصة الف

. يجب أف يكوف القصة النجاحة واقعية ومتفائمة بما فيو الكفاية مف أجؿ أف تكوف محفزة ومميمة. إيجابي في سموكو أو حياتو
جمع ىذه القصص النجاحة يعزز مف جية، ومصداقية البرنامج ومف جية أخرى، يطمئف الجيات المانحة عمى جودة البرامج 

في حيف أف المشاريع التي تنفذىا التوصؿ إلى المساواة محاولة لممساعدة في تغيير . وممكيتيا مف قبؿ السكاف المستيدفيف
المواقؼ وتعزيز السموؾ اإليجابي، وتبادؿ خبرات المستفيديف ميـ جدا ألنو يساعد عمى معرفة ما ىي اآلثار المترتبة عمى 

. األنشطة المستفيديف

كيف تبني القصة النجاحة 
مستمع، أو رسالة تركت عمى جياز الرد عمى /يمكف أف تتولد القصة النجاحة مف رسالة ىاتفية أو رسالة مرسمة مف مستفيد

المكالمات مف محطة اإلذاعة والتبادؿ المنتظـ لتي يتبادليا فريؽ اإلنتاج مع مديري اإلذاعة والشركاء اآلخريف، أو أيضا خبلؿ 
االجتماعات والزيارات الميدانية مف قبؿ موظفي التوصؿ إلى المساواة، إذا جمعت الشيادة تدمج التوصؿ إلى المساواة في 
التدريب، واجتماعات المجموعات االستشارية لممحتوى، وتقارير مشاريع التنظيـ، وكذلؾ في البرامج التي تبث في اإلذاعة 

.  المحمية حتى أف الشخص أو مجموعة يمكف أف تكوف نموذج إللياـ لمجميور

مثال قصة نجاحة في بوركينا 
 برنامج  وتـ 300و وتـ أنتاج وبث أكثر مف . 2013في يناير " رجاؿ شرفاء " بدأ التوصؿ إلى المساواة أنشطتو في الببلد مف 

وكاف استقباؿ ىذا التنوع مف التدخؿ مف قبؿ المستمعيف مف خبلؿ .  عامبل في اإلذاعة في مجاالت االتصاالت400تدريب 
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"

الرسائؿ القصيرة والرسائؿ الصوتية التي ترسؿ إلى فريؽ اإلنتاج. في الواقع، تمقى بوركينا فاسو في برنامجيا أكثر مف ،10
000 مكالمة ىاتفية في الشير. وينادي المستمعوف إلى حد كبير لمتعميؽ عمى نوعية الموضوعات والبرامج، يظير تقديرىـ 
ألىمية الرسائؿ الموجية في البرامج وخصوصا ليشيدوا عمى حقيقة أف البرامج التي أثرت عمى حياتيـ أو حياة أقاربيـ. 

ركزت البرامج األولى التي بثت في بوركنا فاسو في عاـ 2013 عمى تمكيف الشباب عمى وجو الخصوص مع موضوعات 
اجراء مقابمة عمؿ ناجحة.  مثؿ إعداد السيرة الذاتية و 

تامبورا، شابا مف مدينة جيبو (عمى بعد حوالي 300 كـ مف واغادوغو) تابع برنامجنا حوؿ "كيفية القياـ بعمؿ مقابمة" وكاف 
بعد ذلؾ التحؽ ببمدية مدينة ناسومبو. بعد دخولو في العمؿ كتب إلى التوصؿ إلى المساواة "ليشكر فريؽ االنتاج الختيار 

موضوع، ونوعية البرنامج، والتعبير عف فرحتو بعد نجاحو في االختبار. بالنسبة " لتامبورا، " ىي مواعظ حسنة قدمت في 
البرنامج الذي طبقو والذي مكنتو مف العثور عمى عمؿ.  

خبلؿ االنتفاضة الشعبية في 30 و 31 أكتوبر 2016 والتي أدت إلى رحيؿ بميز كومباوري، بدأ السكاف مياجمة جسدية 
لكبار الشخصيات السابقة لممؤتمر مف أجؿ الديمقراطية والتقدـ ، وحرؽ بيوتيـ و نيب ممتمكاتيـ. في مدينة واىيغويا ) عمى 

بعد  180كـ مف واغادوغو(، ونيب منازؿ كبار الشخصيات  CDPواألحزاب األخرى قريبة مف السمطة. وتقدـ المتظاىروف 
مف حي إلى حي. أبمغت مجموعة مف مستمعي برنامج التوصؿ إلى المساواة  التي تعمؿ في زراعة الخضراوات أف 

المتظاىريف يريدوف مياجمة منزؿ أحد البرلمانييف. مجموعة المستمعيف التي استمعت مرارا لبرامج التوصؿ إلى المساواة عف 
التماسؾ  والتسامح، توجيت الى منزؿ النائب البرلماني النتظار المتظاىريف ومحاولة إقناعيـ بالتخمي عف مشروعيـ. وفور 
وصوؿ المتظاىريف، قاـ أعضاء المجموعة بالتفاوض إلقناع المتظاىريف بعدـ نيب منزؿ البرلماني. بعد ىذا التدخؿ الناجح، 

نادى قائد المجموعة السيد توريو بالرد الصوتي التفاعمي لمتحدث  عف ما حدث: "أنت تعرؼ أف البرنامج يعمـ السبلـ والتسامح 
بيف الجيراف. عندما وصؿ المتظاىروف الغاضبوف نحف توسمنا ليـ بقدر ما نستطيع، وبعض منيـ، ثبطوا عف 

مشروعيـ الخاص، ألقوا بنفوسيـ عمى األرض أمامنا  

منتجي التوصل إلى المساواة لصالح آراء المستمعين وأندية االستماع 
    إلثراء البرامج والتكيف مع مصالح واىتمامات مستمعي برامج التوصل إلى مساواة. 
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لقد كاف مشيدًا متحركًا ولكف في النياية ىـ أنفسيـ شكرونا، وغادروا دوف مس أو كسر أي شيء. عمينا أف ندرؾ أف 
البرامج جمبت لنا المزيد مف المعرفة دوف أف يدرؾ ذلؾ بأنفسنا. وغرسوا فينا روح التصافح والتسامح. نحف مف اآلف 
فصاعدًا سفراء السبلـ ". وبعد ىذه الوساطة الناجحة، قررت مجموعة المزارعيف إنشاء نادي استماع ومناقشة لتواصؿ 

عمميا. 

مثال لقصة نجاحة في النيجر 
يزعموف أف أي .  عرفت بأعماؿ العنؼ واإلرىاب التي تسيمو" القصور" في مدينة زيندر، ىناؾ مجموعة مف الشباب تسمى 
بينما شاب اسمو آدو، عضو في . مف يجرؤ عمى تحدييـ يضرب بوحشية .نشاط ال يجب أف يتحقؽ في المنطقة دوف موافقتيـ

  .ىددوه بالقتؿ" القصر"إال أف أعضاء . نادي االستماع ومناقشة بزندر وأراد أف ينظـ نشاطًا مف أجؿ تطوير المجتمع المحمي
قرر فريؽ مف التوصؿ إلى المساواة جعؿ برنامج مف سمسمة قوابيدف ما تاسا . لكف ذلؾ لـ يمنعو مف المضي قدما في أعمالو

 الرسالة المقدمة في ىذا البرنامج أثرت في  ."حالة شباب  قصر منطقة زيندر: مساىمة الشباب في تعزيز السبلـ "موضوعو 
وقد وعدوا أيضا بعدـ تعطيؿ األنشطة التي  . أعضاء القصر الذيف لـ يترددوا في الذىاب إلى االعتذار آلدو مف سوء تصرفاتيـ

 وعمى حد  .ألوؿ مرة منذ بدأت الجماعة زرع الرعب في منطقة زيندر  .سيتـ تنظيميا في زندر، أو يصيبوا أي شخص بعنؼ
 ."برنامج التوصؿ إلى المساواة أنقذ حياتي" قوؿ آدو، 

مديرة إذاعة شريكة في نيامي داخؿ االستديو  

مصدر آخر لبلعتزاز واالرتياح لفريؽ النيجر ىو المقاـ األوؿ الذي فاز بو إنتاج إذاعة دلوؿ بيميارا خبلؿ مسابقة وطنية ألفضؿ 
ىذه اإلذاعة التي كافحت . 2014األعماؿ الصحفية، مف قبؿ وزارة االتصاالت والعبلقات مع المؤسسات التي تـ تنظيميا عاـ 

 الميارات  .مف أجؿ إنتاج برامج ذات نوعية جيدة تـ تدريبيا مف قبؿ فريؽ التوصؿ إلى المساواة حوؿ تقنيات اإلنتاج اإلذاعي
 دقيقة، بمغة زارما، 30 ىذا البرنامج الذي يبث لمدة  ."مكافحة الفساد"المكتسبة مكنت اإلذاعة مف انتاج برنامج حوؿ موضوع 

مميونيف فرنؾ  (2) وقد فاز بالجائزة األولى، تمقت اإلذاعة مبمغ  .وقد اشادت بو لجنة التحكيـ لجودة العمؿ و واقعية المحتوى
 .والكأس
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في إطار التدخبلت لدعـ اإلذاعات مف أجؿ استقبلليتيا تـ منح إعانات صغيرة لبعض اإلذاعات بما في ذلؾ إذاعة بآرو في 
 100، وقد ساعدت منحة عمى وضع تصرؼ تحت إذاعة معدات مكونة مف 2014في عاـ . المجتمع الحضري بمنطقة أواالـ

 مف  . حصاف، ونظاـ صوت كامؿ3 حصير كبير ومولد كيربائي بقوة 5و .  أقداـ6 باش طوؿ كؿ واحد 4كرسي ببلستيؾ و
 ووفقا لمدير اإلذاعة الحسف  .أجؿ زيادة إيرادات اإلذاعة، ىذه المعدات يتـ تأجيرىا لمناس ألحداث مختمفة مقابؿ رسـو رمزية

كوبو، وقد سمحت ىذه المبادرة لئلذاعة بتحسيف مواردىا المالية وعمؿ الموظفيف عمى تحمؿ فواتير المياه والكيرباء، وأيضا 
 وبعبارة أخرى، سمحت اإلعانة لئلذاعة بالنمو .لتوظيؼ مراسمي الجماعة كمسيؿ ودفع تكاليؼ اإلنتاج بشكؿ منتظـ لممنتجيف

.وترسيخ نفسيا باعتبارىا محطة إذاعية مستقمة في إدارتيا ومواردىا المالية

 حة في تشادجمثال لقصة نا
 وعمى الرغـ مف العديد مف القرارات  .في أنجمينا، النزاعات بيف الجيراف المتعمقة بمياه الصرؼ الصحي متكررة :1حة جقصة نا

 .حوؿ ىذا الموضوع كرس التوصؿ إلى المساواة برنامج مف سمسمة دببلي .والجيراف كثيرا ما يتشاجروف. المتخذة مف قبؿ البمدية
 فالسيد جبريف، شاب في العشريف مف عمره يعيشوف في حارة قجي، حيث تنشب نزاعات في كثير مف األحياف بيف الجيراف 

بعد أف تابع البرنامج، جمع أصدقائو في حي ليشرح ليـ  .بسبب قضية مياه الصرؼ الصحي، ىو واحد مف المستمعيف األوفياء
جميعا، قرروا مساعدة الناس في الحي الذيف ليس لدييـ ببلعات وبناءىا لمحفاظ عمى بيئة صحية  .ما تعممو في البرنامج

جبريف أف الببلعة يمكف أف تساعد عمى تخزيف مياه  باالستماع إلى البرنامج دببلي، فيـ . وخاصة تجنب النزاعات بيف الجيراف
ليخبرنا أنو مع أصدقائو وأنو قاـ   وبعد أسابيع قميمة، ودعانا جبريؿ .الصرؼ الصحي قبؿ تصريفيا مف قبؿ المتخصصيف

 .بتوعية مجتمعو وساىـ في بناء أوؿ ببلعة
عمى رأس عصابة مف التبلميذ  .يوسؼ، تمميذ في مدرسة ثانوية في الفصؿ األوؿ الثانوي، وكاف تمميذ مشاغبًا وعنيفاً : 2جحة اقصة ف

التي  ذات مساء أماـ جيازه االذاعي، استمع ليوسؼ حمقة مف مجمة دببلي . المتمرديف، ولـ يتوقؼ عف تعطيؿ الدروس ومياجمة رفاقو
 حسب يوسؼ، باستماع إلى البرنامج، وقاؿ انو رأى أف المسألة كانت موجية  .تناولت شرور العنؼ المدرسي واحتراـ القواعد في المدارس

أصبح تمميذًا مجتيدًا ومواظبًا، فاجأ كثيريف مف . لذلؾ، قاـ بتغيير السموؾ. أدرؾ أف سموكو التي تعرض في برنامج دببلي .إليو شخصيا
دارة المدرسة وجاء يوسؼ شخصيا إلى مكتب التوصؿ إلى .  ىذا التحوؿ المفاجئ لمسموؾ أثر في األعضاء اآلخريف لمعصابة .زمبلئو وا 

  المساواة في أنجمينا لشرح كيفية أف أحد برامجنا حولو
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 دليؿ اإلجراءات ىذا ييدؼ إلى شرح منيجية العمؿ 
التي تراكمت عمى مر السنين من خالل التوصل إلى المساواة والخبرة 

في إطار مكافحة التطرف العنيف وبعض الجرائم األخرى التي  
يعاني منيا المجتمع وتعيق التوازن والتنمية البشرية مثل سوء اإلدارة. 

 تأثير ىذه األساليب التي ينادي بيا التوصل إلى المساواة ضرورية 
 وال يمكن الحصول عمييا إال من خالل الجيد واالنضباط المناسب، 

 واحترام األخالق وتحسين المخططات الرئيسية لمجتمع عادل ومنصف.  
وبذلك، يمكن لفرق مشروع التوصل إلى المساواة أن تكافح بفعالية الوقائع السمبية 
 في المجتمع، وتولد السموك اإليجابي . لذا، يقدم ىذا الدليل أدوات وخبرات لممنتج 
ومخرج وكاتب المشاىد فيما يتعمق بالتواصل و انتاج السموك اإليجابي. يعمل من  

خالل مجموعة من القواعد والمعايير العامة ىادفًا احترام األخالق واالمتيازات التي تحكم اإلنتاج .ويتمتع ىذا الدليل أيضًا بمجموع من الخبرات مكتسبة 
خالل مشروع برنامج التنمية  الثاني. إلنجاز عمل ميني في احترام القيم اإلنسانية والقضايا األخالقية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية لمدو

الخاتمة  
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ممحق األول : بطاقة كاب  
 تطبيق نيج كاب ("المعرفة / المواقف / 

السموك").

جعؿ العماؿ في القطاع العاـ وشبة العاـ مف ممارسة واجبيـ بمسؤولية : اليدؼ

/ صدق )تغيير في الموقفالمعمومات / المعارف الجميور المستيدف 
 (أظن

 (فعل)تغيير السموك 

عماؿ القطاع العاـ وشبة 
العاـ 

أف يعرؼ العماؿ  
مسئولياتيـ  

أف يعرؼ العماؿ أف الرشوة 
تحمؿ عواقب قانونية 

وتعوؼ التنمية   

أف يعرؼ العماؿ أنيـ وظفوا 
مف أجؿ خدمة الشعب وليس 

. مف أجؿ خدمة أنفسيـ

أف تخمى العماؿ عف الرشوة 
داخؿ القطاع العاـ وشبو العاـ 

 أف يقدـ العماؿ الخدمة بنزاىة  

(موقؼ )يؤمف / ومنذ ذلؾ الحيف يعتقد  ... (المعرفة)ال بد أنو يعرؼ أف  ... (السموؾ)المستيدؼ يفعؿ مف أجؿ أف مستمعي 

بحيث أف عماؿ القطاع العاـ وشبو العاـ يؤدوف واجباتيـ بنزاىة ويتخموف عف الفساد داخؿ العمؿ، عمييـ اف يعرفوا مسؤولياتيـ 
 .وعواقب الفساد، وأف يعتقدوا أنو يجب عمييـ أف يخدموا الشعب وعدـ خدمة انفسيـ

المالحق 
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 (خدمة الشعب وعدـ خدمة النفس)إدارة الشئوف العامة : 1العدد 

ما رأيؾ في العماؿ الذيف يستغموف مناصبيـ في اإلدارة إلثراء أنفسيـ بشكؿ غير قانوني؟ : فوكس بوب

تفتيش األقساـ – عالـ اجتماع : مقابمة

االسـ، المقب والعنواف، والمحؿ   

ما الذي يجعؿ بعض الناس يريدوف خدامة أنفسيـ بدال مف خدمة الشعب ؟
 بدال مف خدمة نفسو؟" يخدـ الشعب"يتصرؼ الشخص الذي  كيؼ 

ما ىي عاقبة فعؿ الذي يخدـ نفسو بدال مف خدمة الشعب بالنسبة لبمدنا؟ 

أف يكوف في ممارسة وظيفتيـ ؟ ما ىو الموقؼ الذي يجب عمى عماؿ القطاع العاـ وشبو العاـ  
ما ىي النصائح التي تقدمونيا لعماؿ القطاع العاـ وشبو العاـ مف أجؿ أداء واجباتيـ ؟

شيادة أحد عمال القطاع العام وشبو العام يؤدي عممو بشكل صحيح  : مونولوج

االسـ، المقب ، المحؿ ، الوظيفة  

؟ (خدامة الشعب بدال مف خدمة النفس )لماذا قررتـ أداء واجبكـ تجاه العماؿ في قسمكـ كما ىو مطموب 

 ماىي المبادئ التي تتبعونيا في أداء واجباتكـ؟

 ما ىو رد فعؿ زمبلئكـ عند تصرفكـ وفؽ المبادئ المقررة؟

لكـ تثبيط تجاه تصرفات زمبلئكـ؟ ما ىي النصائح التي تقدمونيا ليؤالء حتى يتحصموا عمى نفس السموؾ  ىؿ حدث
 مثمكـ؟
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اليدؼ : جعؿ العماؿ في القطاع العاـ وشبة العاـ مف ممارسة واجبيـ بمسؤولية 

استيداؼ : عماؿ القطاع العاـ وشبو العاـ  

تغيير السموؾ : جعؿ عماؿ القطاع العاـ وشبو العاـ أف يخدموا الشعب بدال مف خدمة انفسيـ  

تغيير الموقؼ : عمى عماؿ القطاع العاـ وشبو العاـ أف يعتقدوا أنو يجب عمييـ خدمة الشعب بدال مف خدمة 

انفسيـ عمى عماؿ القطاع العاـ وشبو العاـ أف يعتقدوا أنو يجب عمييـ أداء خدمة بنزاىة  

الممحق الثاني : تخطيط البرنامج 



مثال لكتابة مجمة   : 3الممحق رقم 
المدة   الصوت  التفاصيل  /النصوصالعناوين  

 ثانية 30مقدمة البداية 

00: 00-00:

 مستمعيف ومستمعات زاف سونغ سور مرحبًا  بكـ في برنامجكـ :فرانسوازالمقدمة  
  مادي كيؼ حالؾ؟ !األسبوعي

 . أنا بخير فرانسواز وأنت؟ أتمنى أف تكوني بصحة جيدة:مادي

 نعـ مادي، ولكف قؿ لي، أنا ال أرى أخاؾ الذي يعيش بالقرب :فرانسواز
  ىؿ ىو جيد؟ .مني

 حصؿ عمى عمؿ داخؿ الببلد وسارع  .نعـ ىو جيد جدا: (فرح) مادي
 . ىا، يجب أف يذىب لمخدمة .لمحاؽ بمنصبو

 ! ىذا جيد:فرانسواز

 كاف سعيدا جدًا لمحاؽ بمنصبو ووعد ليعمؿ بجد لكسب ثقة :مادي
 .رؤسائو والسكاف

 لؤلسؼ جميع العامميف ليسوا  . ىا ، أنو صاحب ضمير حقافرانسواز
 .مثمو مادي

  ىا  كيؼ ذلؾ؟:مادي

ىييـ، مادي تعمـ، أمس كنت عند صديقتي سيتا ألقوؿ ليا : فرانسواز
 .صباح الخير

 ! أحسنت:مادي

  ىا، لكنؾ تعمـ المشيد الذي أنا شيدتو ؟فرانسواز

  ال  ماذا حدث؟:مادي

. ىييـ مادي، عندما وصمت وجدت صديقتي وزوجيا في الفرح:فرانسواز

 ! ولكف ىذا شيء جيد:مادي

 !  تـ تعييف زوجيا في منصب مسؤولية:فرانسواز

 ولكف ىناؾ شيء يؤدي إلى الفرح فرانسواز، وىذا المنصب   ! ىافمادي

 دقيقة 30

00: 00-00:  
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 !يحتفؿ بو

 نعـ مادي ولكف صديقتي وزوجيا لـ يكونا فرحيف لممنصب  فرانسواز
 ىييـ؟   :مادي

. ىما ينظراف ماذا يكسباف بيذا المنصب! ال : فرانسواز

 لكف فرانسواز كؿ منصب يكسب صاحبو منصب أو ماؿ؟ :مادي

لكف ىما ال ينظراف إلى ما يجدانو رسميا، لكف ما يجدانو  !نعـ : فرانسواز
  .المؼ والدوراف ، بالنسبة ليما منصب فائدة عف طريؽ 

بمجرد تعيينو يفكر كيؼ يصبح غنيًا بطريقة غير شرعية في ! ىيـ : مادي
. منصبو الجديد

. ىذا ىو نفس الشيء مادي 10/10: فرانسواز 

 إذا كؿ واحد يفكر كيؼ يمؤل جيوبو في منصبو  واي فرانسواز : مادي
. الجديد، ماذا يبقى لبناء المدارس والمستشفيات والطرؽ والجسور؟

ىذا ىو السؤاؿ الذي طرحتو ليما ولكف فاال لي إنو لـ يبدأ : فرانسواز  
. بيما وال ينتيي بيما وىوما يفعمو كؿ الناس

ىاف : مادي

حتي قاال لي إذا عينت في منصب أجمس وأنظر اآلخريف ! واي : فرانسواز 
 "ليس ىناؾ سبيؿ ىما يأكبلف ألنيا فرصتيـ " يأكموف، لكف ىـ عمى كؿ حاؿ، 

لكف ىو مجرد سوء إدارة، واي فرانسواز حقًا، لذلؾ بعض الناس : مادي
. يسرقوف الماؿ العاـ، فإف تنمية بوركينا ليست لمغد

ىا عمى كؿ حاؿ أنا خفت ، لذلؾ أريد أف نتحدث عف إدارة : فرانسواز 
. الشئوف العامة في برنامجنا زاف سونغ سور اليـو

ىذه فكرة جيدة وىذا يسمح لكؿ الذيف في الوظيفة العامة : مادي
والقطاعات شبو العامة ليعرفوا أنيـ وظفوا لخدمة الشعب وليس لخدمة 

. أنفسيـ مف الشعب ليصبحوا أغنياء
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 ما يؤلمني أف كثيرًا مف سكاف بوركينا يفكروف ماديصراحة : فرانسواز 
. مثؿ صديقتي وزوجيا

. مع األسؼ ال يربطوف بيف سموكيـ وفقر ببلدنا: مادي

األلـ عميؽ ففرقة المسرح عممت مسرحية في مادي ىؿ ترى : فرانسواز
. ىذا الموضوع

حسنًا في ىذه الحالة، فمنطمب منيـ أف يعرضوه لنا، : مادي

.   فكرة رائعة، فمنتابع إذف: فرانسواز 

 ثانية 30خشخشةخشخشة 

03:30:40:00

مسرحية 
قصيرة  

بيبل وزميمو تونسيدا اجتمعا لبلحتفاؿ بمناصبيما :  ممخص المشيد األول
لكف مف خبلؿ نقاشيما شعر الزميبلف بأف ليما أراء مختمفة . الجديدة 

.   حوؿ العمؿ العاـ

إسحاؽ ابف بيبل فاجأ سبل وسيتو ينقضاف وأبوه، : ممخص المشيد الثاني
    . ما سمعو الطفؿ يييجو، ويحاوؿ أبوه أف ييدئو بدوف جدوى

يحاوؿ بيبل أف يسمي ابنو يذكره باليدايا التي : ممخص المشيد الثالث
  . يممكيا، ولكف ابنو يقوؿ لو أنو يفضؿ يعيش فقيرًا لكنو شريؼ

 دقيقة 10

04:00:14:00 

بالنسبة بيبل عندما يدخؿ في الوظيفة العامة لخدمة نفسو وليس  ىا: مادي
 . لخدمة الشعب

شفت كيؼ ، وبالنسبة لو، الوظيفة العامة بقرة حموب كؿ واحد : فرانسواز 
 .  يريد أف يحمبيا كما يشاء

وىؿ أنت متأكد أف البقرة يمكف أف تبقى ىكذا ونحف نستمر في : مادي
 حمبيا كما نشاء ؟  

عمى كؿ حاؿ، إذا لـ نكف حذريف، فإف نفس البقرة ينقطع : فرانسواز 

دقيقة 1

14:00:15:00 
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. فتموت

فالذي يعمؼ البقرة سينقطع نفسو أو يمؿ إذا رأى أف البقرة التي : مادي
 . تغذي مبلييف البشر ال يستفيد منيا إال بضعة أشخاص

. وأخيرًا ىكذا نطمب غالبًا مف الدولة أف تنقص عدد عماليا: فرانسواز 

فإذا كاف األمر كذلؾ، فالمطروديف والمحاليف إلى المعاش قبؿ : مادي
 .  األواف ىـ الذيف يعانوف مف عواقب ىذا الفعؿ

مع كؿ األخطاء التي يرتكبيا نحو اآلخريف، أنا أعتقد أف الذي : فرانسواز 
     . يخدـ الشعب مف أجؿ أف يصبح غنيًا، حقًا أنو خبيث وأناني

أنت التي تقوليف ىذا، لكف إذا كنا نسمع ماذا يفكر السكاف عف أف : مادي
عماال بدؿ مف أف يخدموا الشعب، يخدموف الشعب مف أجؿ إثراء أنفسيـ 

 ؟   

. ىذه فكرة جيدة، كؿ واحد يستطيع أف يدلي برأيو حولة المسألة: فرانسواز 

  .فمنتابعيـ إذف: مادي

ماذا تفكروف عف عماؿ القطاع العاـ والخاص الذيف : فوكس بوب فوكس بوب 
بدال أف يؤدوا عمميـ بصورة مبلئمة  (خدمة أنفسيـ)يبحثوف عف الثراء 

 (خدمة الشعب)

دقيقة  3

15:00:18:00 

 ثانية  30خشخشة خشخشة  

03:30:04:00 

أنت ترى مادي األغمبية العظمى مف الشخصيات التي سألناىـ : فرانسواز حوار  
يعتقدوف أنو ال يجب خدمة الشعب مف أجؿ إثراء نفسو لكف يجب خدمة 

 . الشعب كما ينبغي

نعـ فرانسواز، ولكنؾ تعمميف، الحظت في جميع الخدمات أف الذي : مادي
 يخدـ الشعب مف أجؿ إثراء نفسو غالبًا ال يفعمو وحده،   

 دقيقة  1

18:30:19:00 
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. ىذه حقيقة، غالبا ما تكوف شبكة، وىذا ما يتوقع بيبل فعمو: فرانسواز 

ىذا ىو فرانسواز، ومف أجؿ تكويف شبكات، يعينوف في المناصب : مادي
األساسية أقاربيـ وأصدقائيـ أو أعضاء أحزابيـ السياسية مف أجؿ مراقبة 

       .كؿ التحركات

ىذا ما يسمى بالمحسوبية والمحاباة، لذلؾ يمكف أف ترى فراش : فرانسواز 
لو صبلحية أكثر مف رئيس القسـ، أو تجد حارس يياب منو أكثر مف 

 .   المدير نفسو

السيد الكبير ىو الذي عينو وكما ىو يمتمؾ أسرارًا كثيرة،  ىييف: مادي
. فإنو يعمـ أف السيد لـ يستطع طرده بسيولة بسبب الثنائية التي تربطيما

وغالبًا ما يكوف السيد متورط في ىذه القذارات مف أجؿ غناء   :فرانسواز 
.   نفس فيجد نفسو رىينة لمقبيمة

لذلؾ ، أنا أقوؿ أف فعؿ رغبة خدمة النفس بدال مف خدمة الشعب : مادي
 . تحولت بعض األقساـ إلى مافيا حقيقية

ىذه حقيقة : فرانسواز 

وزيادة عمى ذلؾ فرانسواز، المسرحية وضحت لنا أيضا عندما نحف : مادي
.    نقرر نخدـ أنفسنا بدال مف خدمة الشعب، يمكف نقع في فساد بسيولة

 %.10لذلؾ أصبح بيبل سيدًا : فرانسواز 

 .حقًا أنو مؤسؼ ألف ىذا االسـ جرح ابف بيبل بعمؽ: مادي

% 10واي مادي مف يكوف فخورًا يرى أبوه يسمى : فرانسواز 

األفضؿ أف يكوف فقيرًا وشريفًا بدال مف أف : حقا كما قاؿ االبف : مادي
 %.10تصبح غنيًا وتحمؿ لقب 

في نظري العمؿ عمى خدمة النفس بدال مف خدمة الشعب : فرانسواز 
يؤدي إلى تسييس االدارة وغالبًا بسبب تسييس اإلدارة يعيف الناس المكمفيف 

بإبعاد المعارضيف والمعارضيف و أعداء الحزب والمعاقيف لطي الشعب 
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  .بيدوء

 فيي الشرطة السرية : مادي

.إذا لـ تكف الجاسوسية، فيي أشبو بذلؾ: فرانسواز 

لذلؾ، بدال أف يعمموا العمؿ الذي مف أجمو وظفوا، يقضوا أوقاتيـ : مادي
 .   في تجسس ضد اآلخريف ونقؿ اإلشاعات

.ىـ إذف موجودوف ال لمعمؿ وأنما عيوف وأذف لممدير: فرانسواز 

رأيت، ليس فقط ال يعمموف العمؿ المطموب منيـ ولكف تدفع ليـ : مادي
 . الرواتب مف قروش ضرائبنا بينما ال يفعموا شيئا لمسكاف

ال يفعموا شيئا لمسكاف ويفعموف كؿ شيء لسيدىـ الذي ال يفكر : فرانسواز 
 .إال في غناء نفسو عاتؽ الشعب

ىذا يمكف أف يخمؽ انقسامات وينشب سوء تفاىـ والحذر  ونعـ: مادي
    صاحب حؽ االستعماؿ ىو الذي يعاني والضغينة بيف العماؿ

كيؼ تتطور الببلد إذا نقض الوقت في االنقساـ مف أجؿ ىان : فرانسواز 
 .يسود في األقساـ بدال مف خدمة السكاف

يقضوف األوقات في ليو الناس بالقضايا الزائفة مف أجؿ اختبلس : مادي
 .  االمواؿ

 شفت كيؼ، لذلؾ ببلدنا متأخرة ، لكف مادي، لمحصوؿ عمى :فرانسواز 
معمومات أكثر حوؿ عواقب خدمة النفس بدال مف خدمة الشعب، أدعوؾ 

. مع متخصص في المسألة فمنتابع حديثيما (...)لتتابع مراسمينا لمجماعة

دقيقة  5مقابمة عالم اجتماع  مقابمة  

19:00:24:00 

 ثانية  30خشخشة  خشخشةُ 

24:00:24:30 
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 ىا فرانسواز بعد السماع لما قالو المتخصص، ال شؾ، عندما  :ماديالحوار  
. نقرر خدمة النفس بدال مف خدمة الشعب ىذا يؤدي إلى عواقب وخيمة

حقيقة، فمنأخذ مثبل المسرحية أثر في كثيرًا، عندما قالت إحدى : فرانسواز 
   .   الفتيات أف والدىا أضاع عطاءات كبيرة بسبب موقؼ بيبل

 تريديف أف تتحدثيف عف سيتو ؟: مادي

ىا حالتيا تؤلمني، كانت مضطرة مغادرة المدرسة ألف والدىا : فرانسواز 
    ليس عنده قروش ليسجميا مما عرض مستقبميا لمخطر 

ىاي ىكذا يفعموف مع العطاءات الدولة وأخيرًا نجد أنفسنا مع : مادي
. مدارس تنكشؼ سقوفيا بأقؿ ريح وجسور تذوب كالقصور مف كرتوف

نعـ نساء حوامؿ يمتف ألنو يراد األكؿ عمى ظيورىف، بينما : فرانسواز 
.      فرنؾ سيفا900نعرؼ أف الوالدة المجرد ال تكمؼ إال 

ىيـ والذيف يسرقوف منتجات المرضى؟: مادي

 يسرؽ منتجات المرضى أليس مف الجشع كيؼ الواحد أف نعـ : فرانسواز 
 ليصبح غنيًا؟

انيارت األخبلؽ في قاسو كما قاؿ اآلخر : مادي

مع حسف الحظ ليس كؿ الموظفيف جشعيف  حقًا لكف تعرؼ : فرانسواز 
مثؿ بيبل بعض منيـ لو فضائؿ مثؿ بيمي صديؽ بيبل مراسمنا الجماعي 

التقى مع واحد منيما فمنتابع شياداتو،    

ثانية  30

24:30:25:00 

شيادة عامل القطاع العام وشبو العام يؤدي عممو بصور : مونولوج منولوج  
مالئمة 

دقيقة  3

25:00:28:00 

 ثانية  30خشخشة  خشخشة 

24:00:24:00 

دقيقة  1 تعرؼ يا مادي أرى أف في بعض الحاالت، األقارب ىـ الذيف : فرانسواز الخالصة  
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يدفعوف أو يشجعوف بعض األشخاص عمى خدمة أنفسيـ عبر الشعب 
.   ليصبحوا أغنياء

كزميمتؾ بوقبي مثبًل : مادي

نعـ ومثبل في المسرحية رأينا بيبل يريد أف يفعؿ مثؿ اآلخريف، : فرانسواز 

لكف بالتأكيد أماـ القاضي ال أعتقد أف الحجة تمر، إذف ، صحيح: مادي
    .   األفضؿ أف يؤدي عممو كما يجب بنزاىة ومينية

نعـ، مف دوف أف أتأثر باآلخريف ألنو في حالة مراقبة، كؿ : فرانسواز 
.     واحد يجيب عمى تصرفاتو أماـ القانوف

نحف نجتاز بحرية مسابقات الوظيفة العامة، إذف نقبؿ أف نخدـ : مادي
.     كما نحف وعدنا بفعمو

 إرادة خدمة النفس بدال مف خدمة الشعب يمكف أف يؤدي : فرانسواز 
.    تسييس اإلدارة، يجعمنا نقع في الرشوة وفي المحاباة

. كؿ ىذه الشرور تجعؿ مف إدارتنا غير فاعمة: مادي

نعـ  لخدمة : إذف عماؿ القطاع العاـ وشبة العاـ ليـ شعار: فرانسواز 
  .  الشعب   ال  لخدمة النفس

. مف أجؿ إدارة فاعمة فمنخدـ بنزاىة: مادي

 مستمعيف األعزاء، استمعتـ لبرنامجنا زاف زونغ أحسنت مادي : فرانسواز 
ضرورة خدمة الشعب بدال مف خدمة النفس " سور الذي تحدث لكـ عف 

عبر الشعب مف أجؿ الغناء، ىؿ تعتقدوف أف ىذا البرنامج يساىـ في 
.    توعية السكاف حوؿ ضرورة الخدمة بنزاىة

مف أجؿ تقديـ آرائكـ والرد عمى ىذا السؤاؿ ارسموا لنا عبر الرسائؿ : مادي
.    ويمكف أف تكتبوا لنا عمى البريد االلكتروني.......التمفونية في الرقـ 

 إلى ىنا ينتيي عدد زاف زونغ سور انتاج التوصؿ إلى : فرانسواز 

28:30:29:30 
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.   المساواة

نمتقيكـ في الحمقة القادمة  : مادي

  إف شاء اهلل  : فرانسواز 

 ثانية  30موسيقا  : النياية 

29:30:30:00 
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  CAGالممحق الرابع بطاقة استماع النقد من قبل 
مقدمة البرنامج / ىؿ السؤاؿ تـ تحديده بصورة جيدة مف قبؿ مقدـ  5 4 3 2 1 1

يجابية في نياية البرنامج؟ 5 4 3 2 1 ىؿ تعتقدوف أف الجميور يشعر أكثر تفاؤال وا  2

3 ىؿ تعتقدوف أف ىذا البرنامج كاف برنامجا يروج الحؿ اليادي لمنزاع في البحث عف ميداف مشترؾ؟ 5 4 3 2 1

ىؿ تعتقدوف أف محتوى ىذا البرنامج مبلئـ جدًا؟ 5 4 3 2 1 4

الرسالة المعتمدة  (فيـ)ىؿ استماع ىذا البرنامج يترؾ استخراج  5 4 3 2 1 5

ىؿ البرنامج يستجيب لطموحاتيـ ؟ 5 4 3 2 1  6

تقديم 
ىؿ المقدـ يدير البرنامج جيدًا ؟ 5 4 3 2 1 7

ىؿ المقدـ يساعد الجميور عمى فيـ األسئمة ؟ 5 4 3 2 1 8

ىؿ المقدـ يساعد في إيجاد الحموؿ ؟ 5 4 3 2 1 9

ىؿ المقدـ منفتح لؤلفكار ؟ 5 4 3 2 1 10

ىؿ المقدـ يدعو الناس لدعوة االذاعة لمحاولة إيجاد جوانب مشنرؾ ؟ 5 4 3 2 1 11

ىؿ المقدـ ودي في التقديـ ؟ 5 4 3 2 1 12

؟ (في لغة التقديـ)ىؿ المقدـ ينطؽ الكممات جيدًا  5 4 3 2 1 13

محتوى فوكس بوب 
ىؿ فوكس بوب تـ اختيارىـ جيدًا ؟ 5 4 3 2 1 14

ىؿ ىناؾ أصوات لمنساء مثؿ الرجاؿ ؟ 5 4 3 2 1 15

ىؿ في فوكس بوب يجاوب الناس عمى السؤاؿ المطروح ؟ 5 4 3 2 1 16

ىؿ فوكس بوب مسموعة ؟ 5 4 3 2 1 17

المقابمة / محتوى المنولوج 
ىؿ المنولوج أو المقابمة تحتوي عمى معمومات جيدة ؟ 5 4 3 2 1 18

ىؿ المنولوج أو المقابمة تجذب المستمعيف ؟ 5 4 3 2 1 19

ىؿ نوعية صوت المنولوج أو المقابمة جيدة ؟ 5 4 3 2 1 20
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محتوى الحمقة المسمسمة 
ىؿ الحمقة المسمسمة تظير موضوع االسبوع ؟  5 4 3 2 1 21

ىؿ نوعية الحمقة المسمسمة جيدة ؟ 5 4 3 2 1 22

؟ (أصوات- ضجيج مصطنع- أبطاؿ)ىؿ الحمقة المسمسمة تجذب المستمعيف 5 4 3 2 1 23

المناقشة / محتوى الطاولة المستديرة 
ىؿ المدعووف تـ اختيارىـ جيدًا؟ 5 4 3 2 1 24

25 مصدر لمنقاش أو الحوار ؟ عموما ىؿ البرنامج  5 4 3 2 1

ىؿ المقدـ يحاوؿ إيجاد ميداف مشترؾ؟ 5 4 3 2 1 26

ىؿ المقدـ يعطي مضموف إيجابي لمسؤاؿ ؟ 5 4 3 2 1 27

ىؿ المقدـ يحمؿ السؤاؿ مف الجانبيف ؟ 5 4 3 2 1 28

ىؿ المقدـ يحاوؿ جعؿ الناس إنسانييف حتى ولو ما يقولوف حرب كبلمية ؟ 5 4 3 2 1 29

30   ىؿ المقدـ يشجع الشرؼ بطرح األسئمة بصورة محترمة وليس بإصدار أحكاـ صارمة؟  5 4 3 2 1

ىؿ المقدـ يشجع نظرة بدعوة الناس لمتعبير عف أماليـ وأحبلميـ ؟ 5 4 3 2 1 31

ىؿ المقدـ يمنع الناس عف المناقشة عبر األثير ؟ 5 4 3 2 1 32

ىؿ المقدـ يحمؿ السؤاؿ مف الجانبيف ؟ 5 4 3 2 1 33

محتوى الموسيقى والخشخشة 
؟ 5 4 3 2 1 ىؿ الموسيقى تتحدث عف موضوع اليـو 34

ىؿ الموسيقى نوع يحبو الشباب جيدًا؟ 5 4 3 2 1 35

ىؿ الخشخشات وضعت في مكانيا الجيد ؟ 5 4 3 2 1 36

37 ألـ تكف الخشخشات طويمة جدًا ؟ 5 4 3 2 1

محتوى إعداد المناظر والمزج 
ألـ نشعر بالقطع والمصؽ في تركيب العناصر؟  5 4 3 2 1 38

ىؿ مستويات األصوات واألنغاـ متساوية؟  5 4 3 2 1 39

40 رنانة مقبولة في االستماع؟ ىؿ كمية  5 4 3 2 1
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x   الفراغ
x  البطالة
x البحث عف العمؿ
x  (االجراـ)الجنوح
x  المخدرات
x  اليجرة الجماعية
x  الجيؿ
x   عدـ المحاؽ بالمدرسة
x  أنشطة منتجة لمدخؿ
x  مبادرات الشباب
x  الحياة الجماعية
x  مكافئة االستحقاؽ
x  البحث عف الربح السيؿ
x  الزعامة
x  المصمحة الممصقة بالشباب
x  المساىمة في تنمية البمد
x  تدريب الشباب

مسيرة الشخصيات  
الشخصيات  

x   آدا شاب في الثامنة عشر مف عمره لـ يمتحؽ بالمدرسة، يحب الموسيقا اليادئة ويحمـ بحياة : شخصيات انتقالية
كريمة، ناشئ مف أسرة فقيرة غارؽ في الجنوح، يصاحب زمبلء مشكوؾ فييـ، منحرؼ عف األعماؿ الزراعية في الحقؿ 

 .آدا وأسرتو يعيشوف في القرية...ينتظر كؿ شيء مف السماء

x  أطفاؿ7 عامًا ، مزارع ومتعدد الزوجات أب ؿ50والده مانومي يبمغ مف العمر.
x  عامًا ، ربة منزؿ بائعة كسار 45والده حبسو تبمغ مف العمر 
x  عامًا فارغ يمعب القمار ويتعاطى المخدرات ؛25كارتاغي بالغ مف العمر : الشخصية السمبية 
x  سنة  طالبة في االعدادية، جميمة، واعية ومتفتحة ومتفائمة17ديمو عمرىا : الشخصية االيجابية .

محتوي األحداث 

. يبيع أغناـ والدتو ويرىف أرانب والده: آدا في بيئتو األسرية واالجتماعية  : 10 إلى 1مف 
. يبحث عف العمؿ في المدينة محاوالت. الخطوة األولى نحو اليجرة الجماعية : 20 إلى 11مف 
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 الممحق الخامس تخطيط المصراع /حبكة حمقة مسمسمة
 تخطيط حبكة استغاللية الشباب )الموضوع الرئيسي( 

 غوادابين ماتازا 

 :القيم التي تدخل 



 ...ضربات موجعة باءت بالفشؿ  االنضماـ إلى شبكة مجرميف  : 30 إلى 21مف 

  وفراغ  رجوع إلى القرية وبطالة  : 40 إلى 31مف 

. ىجرة جية الشماؿ واالنضماـ إلى شبكات متطرفة : 50 إلى 41مف 
 إقامة في المغرب والعيش مع مجموعة متطرفة ، السجف : 60 إلى 51مف 

حرر بفضؿ عممية دبموماسية ، مريض   : 70 إلى 61مف 
... اإلقامة في فندؽ، الرجوع إلى القرية واالنضماـ في جمعيات شبابية: 80 إلى 71مف 
... المشاركة في األعماؿ الجماعية وزراعة البقوؿ بدعـ مف الدولة  : 90 إلى 81مف 
 .ديمو تواصؿ في معيد المعمميف وترجع تخدـ القرية : 100 إلى 91مف 

 الممحق السادس تخطيط حدث حمقة مسمسمة
 17غوادابيف ماتازا برنامج رقـ 

موسيقى  
تحفظ . استقبؿ استقباال حارًا مف قبؿ دافيد ومالـ نورا...  وصوؿ الراىب في قرية قوريبا : جانب التسامح1مشيد رقم 

ليعمف ليـ  (جمعية النساء– رئيس القرية – اإلماـ )ينتيز الراىب الفرصة أماـ كؿ الناس . كوداقو رغـ اظيار انزعاجو
رئيس . كوداغو يعرض رفضًا تامًا عمى نوايا الراىب. توزيع مجاني لممواد غذائية ومجموعة أشياء لؤلطفاؿ: ىدؼ زيارتو 

.      القرية بمساعدة اإلماـ ييدئ الموقؼ
... الجو معتـ  فريدة وروجي فوجئا بوجود زعيـ معارضة سري لمغاية مع حمفائو، :  جانب االدارة الرشيدة 2مشيد رقم 

   .  روجي وفريدة يجروف المحادثة...يأخذ زعيـ المعارضة إجازة ويقوؿ لآلخريف أال ينسوا التزاـ 

ديمو منزعجة مف الطريؽ " مارايا"ديمو أردفيا دانكولكولي في طريقيـ إلى القرية :  جانب استقاللية الشباب3مشيد رقم 
عاطميف ...شباب محتاجيف)وقفا في الخبلء ينادي دانكولكولي سيده الشيخ ليخبره بنقطة تحركو ... التي سمكو دانكولكولي

يأمره الشيخ أف يذىب لينظر في ذلؾ . ويطمب إمكانيات إضافية (عف العمؿ ، قميمي التربية فريسة سيمة بنات وبنيف
...    كوداغو

خاتمة  / حدث 
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 3المشيد 

ديمو و دانكولكولي وصوت الشيخ  : الشخصيات 
الطريؽ  : المحل 
 التاسعة صباحًا  :الساعة 
الخبلء وضجيج الموتر    جو :اآلثار 
 ضجيج الموتر، وىبة نسيـ  : المشيد 
أنت تجرى بسرعة جدًا دانكولكولي مف فضمؾ،  (صارخة): ديمو 

 ماذا قمت ؟ (نفس الشيء)دانكولكولي 

أقوؿ لؾ خفض السرعة  : ديمو 
أنت تخافي   (ضحكة ساخرة): دانكولكولي 

ال أنا ال أحب السرعة  : ديمو 
ال تريديف أف تصمي مبكرة ؟  أ: دانكولكولي

! أريد أف أصؿ كاممة : ديمو 
ىؿ مثؿ ىذا كويس؟    (يخفض السرعة): دانكولكولي

ىنا كويس   (ينخفض صوت الموتر)خفض ثانيًا : ديمو 
! ديمو سنصؿ متأخريف بيذه السرعة : دانكولكولي 

!   ليس ميما دانكولكولي لست مستعجمة: ديمو 
  ! أنا كذلؾ ، إنما ىذا يسعفني  (ضحؾ):  دانكولكولي

 ؟ ماذا: ديمو 
 أقوؿ أف ىذا يسعفني: دانكولكولي 

ماذا تريد أف تقوؿ؟ لماذا يسعفؾ؟ ! ال أفيـ دانكولكولي (تتوقؼ حركة الموتر)قؼ قؼ دانكولكولي : ديمو 
...  مثؿ ىذا أريد أف أبقى معؾ فترة طويمة : دانكولكولي 

ال أريد أف نتحدث عف مثؿ ىذه األشياء  : ديمو 
.   لماذا إذف؟ ديمو أنت بنت عمي وأنا رجؿ، ثـ أنت أصبحت امرأة جميمة، ىذا ال شيء فيو: دانكولكولي

  !دانكولكولي  أنا أحب آدا وأنت تعرفو  لكف: ديمو 
دنيء ال يتعب في البحث عف القروش؟ قد أدفع لؾ المير منذ زمف  أتساءؿ جيدًا ماذا تجديف في آدا ىذا؟ إنساف : دانكولكولي

   .يعيد وأسكنتؾ معي محمية مف كؿ األنظار
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 الممحق السابع كتابة مشيد حمقة مسمسمة



  !أنا لست سمعة وأنت لست بدال مف آدا أحبو وال أحبؾ  (ىائجة) : ديمو 
لؾ الحظ كنت ابتة عمي إذا كانت أخرى تقوؿ لي ىذا؟ : دانكولكولي

!  ماذا تفعؿ بي ؟ إذا لـ ترد أف توصمني إذىب، أستطيع أف أدبر حالي وحدي: ديمو 
اركبي  : دانكولكولي

. موافقة ، لكف ال أريد أبدًا أف تتحدث لي في ىذا، أحب آدا ال أتزوج شخصًا آخر: ديمو 
:  انتظري وانظري المبلييف تحت قدميؾ أوال( ضحكة ساخرة)دانكولكولي 

يتحرؾ صوت الموتر 
ال ستواصؿ السفر وحدؾ  ال تشتمني: ديمو  أنا ال أمزح دانكولكولي ،  (يبدأ الموتر بينما يضحؾ دانكولكولي)دانكولكولي ، وا 

لماذا تترؾ الطريؽ ؟   
يجب أف أتحدث مع شخص ما،  : دانكولكولي

...  أيف الشخص الذي تريد أف تكممو؟ ال أحد ىنا (وقفة جديدة)أنا ...لشخص ما ؟ في ىذا الخبلء دانكولكولي : ديمو 
أنا لـ أقؿ أبدًا أنو أمامي  : دانكولكولي

 رندة بيانو تدؿ عمى استعماؿ تمفوف 

أتنادي شخصًا؟  : ديمو 
   ألـ تري ؟ : دانكولكولي

لكن  : ديمو 
ألو  سبلـ عميكـ الشيخ  : دانكولكولي

أأنت دانكولكولي  : صوت الشيخ 
... نعـ أنا الشيخ : دانكولكولي 

دانكولكولي؟ كيؼ أنت مف جانبؾ؟ : صوت الشيخ 
فيـ ...تركوا لوحدىـ ...فيـ شباب ينقصيـ العمؿ...الشباب تنضموف إلى أفكارنا...أنا بخير الشيخ، أعمؿ جيداً : دانكولكولي 

   .   مستعدوف لمعمؿ
كويس جدًا   كويس جدًا  : صوت الشيخ 

  الشيخ ...لكف ال بد مف إمكانيات : ديمو
اذىب وانظر كوداغو مف طرفي، سيقـو لؾ بالبلـز ...ال إشكاؿ في ذلؾ : دانكولكولي 
... نعـ الشيخ ، شكرًا الشيخ: دانكولكولي 

انحنى مشيرًا إلى نياية المحادثة   
عف ماذا تتحدثوف ؟ مف ىذا الشخص الذي تناديو الشيخ ؟ : ديمو 

صفري  (صفير احتقار)تحبيف آدا ىذا ما قمتيو، أنا لست خاضعا لؾ وال لو ألرد عمى أسئمتؾ؟ ! ىذا ال يعنيؾ ديمو: دانكولكولي
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فمنذىب؟ . بقدر ما تريديف، مرأة ال شيء عندي
 .تدوير الموتر الذي يبتعد ضجيجو  شيئا فشيئاً 

بطاقة تقرير اجتماع أندية االستماع  : الممحق الثامن 

اسـ المسيؿ  اسـ النادي  

اإلذاعة  المنطقة  التاريخ  

: إناث : ذكور: الجممة :  عدد األعضاء المشاركيف 

 3    برنامج رقـ 2   برنامج رقـ 1ما ىو البرنامج الذي استمعتـ إليو ؟ برنامج رقـ 

ماىي العناويف التي استمعتـ إلييا؟ 

ما ىي الرسائؿ التي حفظتموىا ؟ 

أو سموؾ األعضاء؟ /كيؼ وىؿ غير البرنامج مواقؼ و

ما ذا أحببتـ في البرنامج ؟ 

العناويف مؤثرة                    المواضيع جديدة وضرورية بالنسبة لنا   

نحف نحب الدراما                 نحف نريد االستماع إلى أصوات زمبلئنا  

نحف المقاببلت                    البرامج متفاعمة  

اشياء أخرى     

أي شيء لـ تحبوه في البرنامج ؟  

ىؿ النادي قاـ بنشاط التزاـ جماعي بعد االستماع إلى برامجنا؟ إذا كاف الجواب نعـ ما ىو نوع النشاط الذي قمتـ بو ؟ 

اقتراحات تقدـ إلى منتجي البرامج  / ىؿ لكـ اقتراحات عناويف أو أسئمة أخرى 

رساؿ البطاقات، ىؿ يرسؿ ناديكـ رسائؿ ىاتفية أو رسائؿ صوتية عمى الرد ؟  مف دوف االستماع وا 
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190 ص 1987اسرار الكتابة الصحفية ، طبعة سيروس  (جاف لوؽ)القارديت  -1

حمقة مسمسمة لمتغيير االجتماعي مف أجؿ الوقاية مف فيروس السيدا، دليؿ تدريب في (باركير)وكريس  (ميفيؿ)سابيدو  -2
 74 ص 2015ط . منيجية سابيدو لمصحفييف والمينييف في وسائؿ االعبلـ

2016درس في االتصاؿ مف تغيير السموؾ يدرس في جامعة واقا  (كاميؿ روجي)األستاذ أبولو 

المراجع 
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استقاللٌة الشباب بفضل إمكانٌات معٌشٌة -1
موسعة مهنٌة واختصاصٌة من خالل التدرٌب 

والتربٌة الوطنٌة وتقوٌة قدرات الجمعٌات 
الشبابٌة وتدرٌب القٌادة لزٌادة المشاركة فً 
اتخاذ القرار على المستوى المحلً من قبل 

 . الشباب
زٌادة األصوات المعتدلة من خالل اإلذاعات ووسائل -2

 االجتماعٌة والتربٌة الوطنٌة وأنشطة حل االعالم
النزاعات والنوعٌة المحسنة لوسائل االعالم 
االجتماعٌة واالعالم ذو المصداقٌة والحوار 

االٌجابً 
تقوٌة قدرات المجتمع المدنً من خالل التدرٌب -3

الرسمً وغٌر الرسمً وتقوٌة قدرات الدفاع  
ومبادرات المسئولٌة التً ٌؤدٌها المواطنون 

 والحمالت ؛ و
تقوٌة اإلدارة المحلٌة الرشٌدة من خالل تحسٌن -4

قدرات المجتمع المدنً ، أكبر مشاركة 
للمواطنٌن ، التدرٌب فً اإلدارة العامة والشفافٌة 

.     والدفاع وتوعٌة الحكومة

الوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة وغرب إفرٌقٌا   تساعد 
 من أجل تخفٌض خطر عدم بوركٌنا فاسو ونٌجر وتشاد

السالم االستقرار وزٌادة مكافحة التطرف العنٌف من خالل 
م 2011 ومبادرة خماسٌة انطلقت فً نوفمبر التنمٌةعبر 

شرٌك التنفٌذ الوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة وغرب إفرٌقٌا 
واالغاثة الدولٌة والتنمٌة وشركائها الدولٌٌن التوصل إلى 

المساواة والبحث عن أرضٌة مشتركة ومعهد السالم 
والعدالة االجتماعٌة وكذلك شركائها المحلٌون ٌطبقون نهج 

:- أهداف استراتٌجٌة هً  قصصً من أجل إنجاز أربعة
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