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السياق العام

بقيم  االرتقاء  »دعم  مل�شروع  �أجنع  تنزيل  يف  �لإ�شهام  �أجل  من   
التسامح والسلوك املدين واملواطنة والوقاية من السلوكيات 

املشينة يف الوسط املدريس« )APT2C( يتغيى هذ� �لدليل:

وقو�عد  ▪ و�ملعارف،  و�لقدر�ت،  �ملهار�ت،  من  جمموعة  بناء 
مع  و�لتعامل  للتكنولوجيا،  �لآمن  بال�شتخد�م  �ملتعلقة  �ل�شلوك 

�لرقميات �لفرت��شية �ملختلفة.
وطر�ئق  ▪ و�لتفعيل،  �لبناء  طر�ئق  وتقريب  تقا�شم  مت  ومن 

�أبعادها  يف  و�لتو��شلية  �لرقمية  للحو�مل  �ل�شليم  �ل�شتخد�م 
�لإعالمية، و�لتحريكية.

جتاوز �لتلقي �ل�شلبي و�لعمل �لفردي �إىل �عتماد �لتعلم �لذ�تي،  ▪
و�لقدرة على �حلو�ر و�مل�شاركة يف �لعمل �جلماعي، �أو عمل �لفريق.

1 - الهدف العام:
تعزيز�  �آمن،  رقمي  �إبحار  �أجل  من  وتربوية  تاأطريية  دعامة  �لدليل 
�ملو�كبة  وتوفري  و�ملتعلمات،  �ملتعلمني  لدى  و�ملو�طن  �ملدين  لل�شلوك 

�لرقمية �لفعالة ملو�جهة �ل�شلوكيات �مل�شينة ذ�ت �لأبعاد �خلطرة.

2 - األهداف الخاصة:
�لرقمي،  ▪ �ملجال  يف  �ملعارف،  من  مبجموعة  �ملكونني  تزويد 

و�لتحريكي، و�لتو��شلي. 
لقيم  ▪ وحامل  و��شرت�تيجي  مهنَد�س  ب�شكل  �لتمهري،  قدر�ت  بناء 

�إيجابية.
�لتاأطري �لقيمي و�لرتبوي و�ملو�كبة �لرقمية �ملبا�شرة عرب خمتلف  ▪

�لو�شائط �ملقرتحة،
توفري �لإجابات �لكافية ملو�جهة �ل�شلوكات ذ�ت �لأبعاد �خلطرية.   ▪
حت�شي�س �لتالميذ بتبعات ��شتعمال �لأنرتنت. ▪
�لتنبيه �إىل �ملخاطر و�لقو�عد من �أجل ��شتعمال �شليم لل�شبكة. ▪
تر�شيخ �ل�شتعمال �لأجنع و�لوظيفي لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي. ▪
�لرتبية على و�شائل �لت�شال و�ألعاب �لفيديو، وغريها. ▪
بناء �لكفايات �لتي متّكن من متنيع �لنا�شئة لكي ي�شطلعو� بالدور  ▪

�لذي يتعني عليهم �لقيام به، و�ملتمثل يف:
بناء �لذ�ت؛ -
بناء �ملجتمع؛ -
بناء �مل�شاريع؛ -
�ل�شالفة  - �لأ�شئلة  حول  تطبيقية  وتدريبات  حت�شي�س  ور�شات 

�لذكر.
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3 - لماذا دليل األسناد الرقمية والتحريكية؟

�لر�بطة  �أعدتها  �لتي  �لتكوينية  �حلقيبة  �شمن  �لدليل  هذ�  يندرج 
�ملحمدية للعلماء، ق�شد:

باململكة  �لتعليمية  باملوؤ�ش�شات  �ملدر�شية  �حلياة  من�شقي  متكني   - �أ 
ت�شاعدهم  وحتريكية،  رقمية  و�آليات  مهار�ت  �متالك  من  �ملغربية، 
من  و�لوقاية  و�ملو�طنة،  �ملدين  و�ل�شلوك  �لت�شامح  قيم  تعزيز  يف 

�ل�شلوكات �مل�شينة بالو�شط �ملدر�شي.
ب -  وهي مهار�ت يتملكونها من خالل تزويدهم بالإمكانات �ملتعددة 
�لوقاية  يف  �لتمنيعية  �أدو�رها  باختالف  �لرقمية  �لأ�شناد  ل�شتثمار 
من�شق  كل  ن  متكِّ مهار�ت  �أنها  كما  �مل�شينة.  �ل�شلوكات  خمتلف  من 
من من�شقي �حلياة �ملدر�شية من �لقيام بالتاأثري �لإيجابي، و�لتمنيع 
�لهادئ للمتعلمني و�ملتعلمات بالو�شط �ملدر�شي، بف�شل تكوين خا�س 

ي�شهر عليه خرب�ء �لر�بطة �ملحمدية للعلماء. 
نني  �ملكوِّ �ملدر�شية  �حلياة  من�شقي  م�شاعدة  �إىل  �لدليل  ي�شعى  ج- 
�لرقمية  �لأ�شناد  جمال  يف  لديهم  �ملعرفية  �لعدة  تطوير  �أجل  من 
يف  �ل�شرورية  �ل�شخ�شية  مهار�تهم  تطوير  وكذ�  و�لتحريكية، 
�مل�شينة  �ل�شلوكات  من  بالوقاية  �لرتباط  ذ�ت  �لرقميات  جمال 

�ملدر�شي. بالو�شط 

و�لتحريكية،  و�لفنية،  �لرقمية،  �خلرب�ت  تقا�شم  �لدليل  يروم   - د 
�ملتعلمني  خاللهم  ومن  �ملدر�شية،  �حلياة  من�شقي  مع  و�لتو��شلية، 
لالأنرتنت،  �لآمن  �ل�شتعمال  كفايات  ومتليكهم  و�ملتعلمات، 
وم�شاركتهم �لإمكانات �ملتاحة يف جمال و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
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الباب األول
البعد النظري والمفاهيمي

مقدمة
�لتطور  بفعل  �ملعا�شرة  �مل�شفوفات  يف  طر�أ  �لذي  �لكبري  �لتغيري  �إن 
وعلى  �لب�شر،  بني  �لتو��شلية  �لأبعاد  على  و��شح  ب�شكل  �أثر  �لتكنولوجي 
وعلى مناهج  بناء �خلطاب،  وكذ� طر�ئق  �ملعلومة  �لو�شول �ىل  طر�ئق 

�لتحليل وتخزين �ملعلومة و�لتوظيف.
لالإعالم  �جلديدة  �لتكنولوجيات  نا�شية  �متالك  �أهمية  تربز  وهنا 
�لنا�شئة،  و�ن�شغالت  �نتظار�ت  مع  �لتعاطي  �آليات  ملعرفة  و�لت�شال 
و�حدة،  دقيقة  �لزمنية  مّدتها  تتعّدى  قد  �لتي  �لرقمية  فالكب�شولت 
حتّديات  يطرح  ما  وهو  �ملعلومة،  �إي�شال  يف  وتاأثري�  قّوة  �أكرث  �أ�شبحت 
جديدة �أمام خمتلف �لفاعلني، ينبغي �لعمل على ك�ْشبها، يف ظل �إدر�ك 
�أّن �لو�شول �إىل �ملعلومات عرب �لو�شائط �حلديثة �أ�شحى �أكرث  �لنا�شئة 

ي�شر� من �مل�شفوفات �لقدمية، وب�شكل غايٍة يف �ل�شرعة.
وهنا تنبغي �لإ�شارة �إىل �شرورة �لنتباه �إىل �أهمية �أن يتاأقلم �خلطاب 
مقت�شيات  مع  �لإبد�ع  وفْعل  �لتو��شل،  وفعُل  �لتاأطري،  وفْعُل  �لرتبوي، 

�لع�شر  مو�كبة  �أجل  من  �جلديدة،  �لرقمية  �مل�شفوفات  وُم�شتلزمات 
وم�شتجد�ته، ومقت�شيات �ل�شياق �لر�هن.

مع �لعلم �أن �لو�شول �إىل هذه �لغاية يتطلب ��شتباَنة معامِل �لإ�شكال �أّول؛ 
�أي معرفة �لعو�ئق �لتي حتول دون �ل�شتفادة �لإيجابية من �مل�شفوفات 
مع  �لإيجابي  �لتعامل  مهار�ت  و�ليافعني  �لنا�شئة  متليك  ثم  �حلديثة، 
ليكونو�  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  منها  لي�شتفيدو�  �لرقمية  �ل�شبكة 
موؤثرين �إيجابيا على نظر�ئهم مبا يعود بالنفع على جمتمعهم، وذلك يف 

�إطار مقاربة »�لتثقيف بالنظري«.

الفصل األول: تحديد مفهوم األسناد الرقمية والتحريكية

�لذي  �لهائل  �لتطور  �ليوم،  �ملعا�شر  �شياقنا  مميز�ت  �أهم  من  لعل 
�أمناط  يف  �ملت�شارعة  و�مل�شتجد�ت  �حلديثة،  �لتكنولوجيات  عامل  عرفه 
�لتو��شل، و�لتي تتميز ب�شعة �لنت�شار، و�شهولِة  �لتو��شل، و�شبكات هذ� 
و�ليافعني  �لأطفال  فئة  وخ�شو�شا  �لأنرتنت،  رو�د  جعلت  �ل�شتخد�م. 
)�لهاتف  �لتو��شلية  �لو�شائل  لهذه  متعددة  �ختيار�ت  �أمام  و�ل�شباب، 
�لذكي، �للوحة �لرقمية، �حلا�شوب �لثابت و�ملحمول، وغريها مما يظهر 
من �أجهزة جديدة(، �أفرزت يف جمتمعاتنا �أجيال رقمية )جيل �ملدونات، 
جيل �ل�شكايب، جيل �لفاي�شبوك، جيل �لو�ت�شاب، جيل تويرت، جيل �شناب 

�شات، جيل live، جيل �ليوتوبور..(. 
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لعقول  ومتنيعا  �مل�شينة،  �ل�شلوكيات  نحو  �لنزلق  �أوجه  لكافة  ودرء� 
ووجد�نات �لن�سء من �لخرت�ق عرب �لأفكار �لهد�مة، ل بد من مو�كبة 
ملختلف  �شليم  ��شتخد�م  �شمان  �أجل  من  ناجع،  رقمي  وتوجيه  رقمية، 
�ليافعني و�ل�شباب، ون�شر وبث قو�عد  �لو�شائل و�لو�شائط من لدن  هذه 
ل�شتخد�م  قيمية  معايري  و�شع  وكذ�  �لرقمية،  للتعامالت  �أخالقية 
وتوظيف �لتكنولوجيا لدى �لنا�شئة و�ل�شباب، وقدح زند �لإبد�ع و�لبتكار، 

مع �لعناية باجلودة و�لتح�شني.
 ومن �أبرز �أهد�ف �ملو�كبة �لرقمية للن�سء و�ل�شباب:

�أجل  ■ من  ومتّلُكها  �عتمادها  يتم  عمل،  وو�شائل  �أدو�ت  بلورة 
تعزيز قدر�ت �لنا�شئة و�ل�شباب، ق�شد متكينهم من تعرف �ملخاطر 

و�لأفكار �لهد�مة ��شتباقيا، ومتكينهم من �لقدرة على جتنبها. 
تو�شل  ■ �أن  �شاأنها  من  �لتي  و�لكفايات  �لآليات  لمتالك  �ل�شعي 

�ل�شباب مل�شتوى �لوعي �لتمنيعي؛
�ل�شتمر�رية يف �لتاأ�شي�س لف�شاء�ت تفاعلية رقمية لبث �ملعرفة  ■

مقدمتها  ويف  �مل�شينة،  �ل�شلوكات  �أنو�ع  كل  من  و�ل�شليمة  �لآمنة 
�شلوك �لغلو، و�لتطرف، و�لعنف. وباملقابل تعزيز �ل�شلوكات �لبانية 

و�لإيجابية، ويف مقدمتها �لت�شامح، و�ل�شلوك �ملدين، و�ملو�طنة.
يف  ■ لالندماج  توؤهله  �لتي  و�ملهار�ت  و�ملعارف  �لقيم  �كت�شاب 

�ملحيط �لثقايف، و�لجتماعي، و�لبيئي، و�لرتبوي.

حتفيز منّو �لعقل، و�لنف�س، و�لوجد�ن بطريقة �شليمة ومتو�زنة. ■
�إن �ملر�د مبركب »�لأ�شناد �لرقمية و�لتحريكية«، هي �حلو�مل �لرقمية 
�لفعالة و�مل�شتعملة يف �مل�شفوفة �لرقمية �لر�هنة، و�لتي تتميز بتكامليتها 

و�شهولة �ملرور من �لرقمية �إىل �لتحريكية، و�لعك�س �شحيح.
وفيما يلي جرد لأهم �أ�شناف �لأ�شناد �لرقمية و�لتحريكية، ذ�ت �لطبيعة 

�لوظيفية يف �شياقنا �لر�هن:
من�شات رقمية؛  ■
مو�قع �إلكرتونية؛  ■
لينكد�إن  ■ تويرت،  )فاي�شبوك،  �لجتماعي  �لتو��شل  �شفحات 

 ،google+ ،غوغل بال�س ،)Pinterest( بينتريي�شت ،)LinkedIn(
فليكر   ،)VK( كي  يف   ،  Instagram �ن�شتاغر�م   ،Tumblr متبلر 
يوتوب،   ،Snapchat �شات  �شناب   ،Hangouts  ،  Vine flickr، فاين 

و�ت�شاب،...(.
 �لق�ش�س �مل�شورة؛  ■
�ألعاب �لفيديو؛  ■
�لر�شم و�لتحريك؛  ■
�إيقاف �حلركة  )Stop Motion(؛ ■
�لت�شميم  �لكر�فيكي؛ ■
�لتلفزة �لرقمية؛  ■
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�لإذ�عة �لرقمية؛  ■
�لكب�شولت �لرقمية عرب �ليوتوب. ■

يف  والتحريكية  الرقمية  األسناد  وظيفية  الثاين:  الفصل 

ترسيخ املعرفة اآلمنة

�مل�شرتك  �لتقا�شم  يف  و�لتحريكية،  �لرقمية  �لأ�شناد  وظيفية  تتجلى 
�ملدر�شي،  بالو�شط  �مل�شينة  �ل�شلوكيات  �لتمنيع من  للخرب�ت، يف جمال 
عنه  ي�شدر  �أن  ميكن  م�شتد�م،  وتقومي  قا�شدة،  تركيبية  هند�شة  وفق 
و�لتطبيق  �لنظر  بني  �ملز�وجة  خالل  من  لالختبار،  قابلة  خمرجات 

و�لتنزيل، �مل�شبع بامل�شمون �لآمن، �لباين و�لهادف.

و�لتمنيع  �لوقاية  و�لتحريكية يف  �لرقمية  �لأ�شناد  وظيفية  ر�شد  وميكن 
من �ل�شوكيات �مل�شينة بالو�شط �ملدر�شي، يف �لآتي:

�أـ  �جلانب �ملعريف: و�لذي ي�شتمل على كافة �لبيانات و�ملعلومات و�ملعارف 
�ملتعلقة بامل�شفوفة �لرقمية، وبتمايز�ت �لأ�شناد �لرقمية و�لتحريكية يف 

عالقتها باملعرفة �ملر�د تر�شيخها وتعزيزها.

ب ـ �جلانب �ملهاري: وي�شتمل على �ملهار�ت �لتكنولوجية �لتي يتمتع بها 
�ملتعلمات  �أو  �ملدر�شية،  �حلياة  من�شقو  �أو  �شو�ء �خلرب�ء،  �لفاعلني،  كل 
خالل  من  �أعمالهم  تنفيذ  خاللها  من  ي�شتطيعون  و�لتي  و�ملتعلمني، 

��شتثمار �لإمكانات �ملتاحة يف هذ� �لباب.
ج ـ �جلانب �ل�شلوكي: ويت�شمن �لقيم، و�لأخالق، و�ل�شلوكات �لإيجابية، 
وظيفي  با�شتثمار  عملية  تطبيقات  �إىل  حتويلها  ينبغي  �لتي  و�لبناءة، 

لالأ�شناد �لرقمية و�لتحريكية.

تواصل

ثقةكفاءة

من أجل
تقاسم معريف 
وظيفي وآمن
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الباب الثاني
األسناد الرقمية والتحريكية وآلية 

المواكبة في السياق الراهن

مقدمة
من  جمموعة  على  با�شتماله  �لر�هن  �شياقنا  يف  �ملو�كبة  مفهوم  يتميز 
و�مل�شاندة  و�ملتابعة،  و�لتوجيه،  للتاأطري،  �مل�شمنة  �مل�شاحبة  �لآليات 
توؤدي  �آليات  كلها  وهي  �لعلمي،  و�لتتبع  �لرتبوي،  و�لإ�شر�ف  �لنف�شية، 
�إىل �إبد�ع �حللول و�لتي ت�شبح جناعتها �أكرث با�شتثمار �لأ�شناد �لرقمية 

و�لتحريكية �لر�هنة.

�جلديد،  �لرقمي  �جليل  خ�شو�شية  تر�عي  عملية  �ملو�كبة  كانت  و�إذ� 
فاإنها يف نف�س �لآن تعد عملية تتطلب جمموعة من �ل�شروط، من �أهمها:

وعي �ملو�كب مبوقعه ووجهته. ■
�لت�شخي�س �لدقيق للو�قع �ملركب. ■
تنوع �ملقاربات وتكامليتها. ■
�لقدرة على �لتعبئة. ■

�لقدرة على تقا�شم وجهات �لنظر . ■
�لقدرة على �لرتجيح. ■
�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر يف �لوقت �ملطلوب. ■
 �لتهييء �ملحكم و�مل�شوؤول. ■

من هنا فلكي تكون مو�كبا يف �شياقنا �لر�هن ولرت�شيخ وتعزيز �لت�شامح 
بالو�شط  �مل�شينة  �ل�شلوكات  من  و�لوقاية  و�ملو�طنة  �ملدين  و�ل�شلوك 
بدون  و�لتقومي  و�لتوجيه  �لتاأطري  معاين  ��شتدماج  من  بد  ل  �ملدر�شي، 
�ملتعلمني  �إىل جنب مع  تلقني فوقي، بل مب�شاحبة و�شري م�شرتك جنبا 
�ليوم  عليه  نطلق  �أن  ميكن  �لذي  و�ل�شباب  �لنا�شئة  فجيل  و�ملتعلمات؛ 
�جليل �لرقمي �جلديد، و�لذي له مو��شفاته �خلا�شة، ومكوناته �ملحددة 
��شتئنافا  ي�شتوجب  جيل  هو  �شلوكاته.  وجميع  وميولته  ل�شخ�شيته، 

منهجيا وعمليا للتعاطي مع �إ�شكالته وتطلعاته.

 - اآلليات  والتحريكية:  الرقمية  األسناد  األول:  الفصل 

الوظائف - الدعامات

�عتبار� لل�شروط و�ملقت�شيات �لنف�شية �لتي يتميز بها �ملتعلمون و�ملتعلمات 
�أبناء �مل�شفوفة �لرقمية �لر�هنة، و�أبناء �جليل �لرقمي �جلديد، و�لتي 
مع  �لتعامل  �أثناء  �ل�شتعانة  ينبغي  و�ملعرفية،  �ملنهجية  ب�شرعتها  تتميز 

�لأ�شناد �لرقمية و�لتحريكية باآليتني، وهما: 
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- �لتثقيف بالنظري �لذ�تي؛ من خالل �عتماد مقاربة �لنظري لنظريه.
�لق�ش�س  م�شتوى  على  �شو�ء  �لأيقونات  �عتماد  خالل  من  �لأيقنة؛   -

�مل�شورة، �أو �لر�شوم �ملتحركة �لتي �شيتم �لتماهي معها. 
يتم  عمل،  وو�شائل  �أدو�ت  بلورة  ينبغي  �لآليتني،  هاتني  �إىل  بالإ�شافة   
�لرقمية  للخربة  �لوظيفي  �ل�شتثمار  خالل  من  ومتّلُكها  �عتمادها 

و�لإعالمية، لتكون دعامة تاأطريية يف بناء:
�ملهار�ت �لتو��شلية لدى �ملكونني؛ ■
�لوعي �لوظيفي باآفاق �لإمكانات �لرقمية؛  ■
حتفيز قدر�ت �لإبد�ع �لرقمي لدى �لتالميذ؛  ■
��شتدماج وعي وح�شور م�شوؤول عند ��شتعمال �لنرتنت لدى هذه  ■

�لفئات؛ 
وللحو�مل  ■ �لجتماعي  �لتو��شل  لو�شائل  �لوظيفي  �ل�شتعمال 

�لرقمية �ملختلفة؛ 
توجيه كفاء�ت �لتالميذ �لنقدية وطموحهم �لإبد�عي. ■

على  و�لتحريكية،  �لرقمية  بالأ�شناد  خا�س  دليل  �إعد�د  وظيفية  وتربز 
�مل�شتويني �لآتيني:

�لرقمية  �لتكنولوجيات  جعل  يف  �لدليل  ي�شهم  حيث  �جتماعيا:  ـ  �أ 
�ملدين  و�ل�شلوك  �لت�شامح  وتعزيز  دعم  يف  م�شاعدة  �أدو�ت  و�لتحريكية، 

و�ملو�طنة و�لوقاية من �ل�شلوكات �مل�شينة بالو�شط �ملدر�شي.
ب ـ عملياً: بحيث يكون �ملتعلمات و�ملتعلمني قادرين على تنمية قدر�تهم 
يف  لهم  �ملتاحة  �لتكنولوجية  �لإمكانات  من  م�شتفيدين  ومهار�تهم، 

حميطهم، وباأ�شهل �لو�شائل �مل�شتعملة من لدنهم يف حياتهم �ليومية.
ومن �أجل �لإ�شهام يف تنزيل �أجنع مل�شروع »دعم تعزيز �لت�شامح و�ل�شلوك 
�ملدين و�ملو�طنة و�لوقاية من �ل�شلوكات �مل�شينة بالو�شط �ملدر�شي« عرب 
��شتثمار �لأ�شناد �لرقمية و�لتحريكية، �شيتم �عتماد دعامتني �أ�شا�شيتني: 

�لتمنيع؛ وبال�شبط �لتمنيع من �ل�شلوكيات �خلطرة )خمدر�ت،  ■
�إدمان، عنف مدر�شي، عنف �ملالعب، فكر متطرف، ر�شوة، حتر�س، 

غ�س، ...
�ملبادرة؛ عرب بناء روح �ملبادرة، وتزويد �ملتعلمني و�ملتعلمات مبا  ■

يفتق فيهم مو�هب �لإبد�ع.

الفصل الثاين: الويبنار Webinar والنوادي الرقمية

�ملو�د  لتد�ول  تفاعلية  �أحدث طريقة   »Webinar »�لويبنار  تقنية  تعترب 
تتجاوز  تام،  وبتفاعل  �لنرتنت  �شبكة  خالل  من  و�لتعليمية  �لعلمية 

�لإمكانات �لتو��شلية �لتي حتققها تقنية »�ل�شمينار«.
و�إن كانت كلمة »ويبنار« حتاكى كلمة »�شيمينار«، فاإن �لإ�شافة �لوظيفية 
للمعلومة،  و�حلفظ  �لتو��شل،  طريقة  هي  �لويبنار  تقنية  مع  �حلا�شلة 
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Webinar لويبنار�

Seminar سيمنار�
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ب�شكل يجعل تلقى �ملادة �لعلمية بال�شوت و�ل�شورة، ومبنتهى �لو�شوح، 
وميّكن من �لتفاعل مع ملقي �ملادة �لعلمية �أو �لرتبوية، ب�شكل فعال جد�.
كما �أن تقنية �لويبنار لي�شت دورة تدريبية �أو در�شا عاديا، ولكنه عبارة 
ملناق�شة مو�شوع ما،  تكون عدة جل�شات متتالية  عن جل�شة مكثفة، وقد 

و�لفريد �أن كل ذلك يتم ب�شكل مكثف وبطريقة جذ�بة و�شيقة.
�لو�شط  يف  م�شينة  �شلوكيات  من  ووقاية  متنيع  عن  نتحدث  كنا  و�إذ� 
هذه  �أجيال  هم  و�مل�شتهدف  رقمية،  م�شفوفة  �شياق  ويف  �ملدر�شي، 
�شاأنها  من  »�لويبنار«  و�شيلة  فاإن  �لعمرية،  فئاتهم  مبختلف  �مل�شفوفة 
تر�شيخها  �ملر�د  �لآمنة  �ملعرفية  للم�شامني  �لناجع  قوة �حل�شور  تعزيز 
�لرقمية  �لتثقيفية  �لأ�شناد  با�شتثمار  �مل�شامني  هذه  تقا�شم  عرب 
و�لتحريكية. بل �إن تعدد �لويبينار�ت �ملتتالية، يتيح �حل�شور يف �مليعاد 

�ملنا�شب خللق �ملناعة �لالزمة ملكافحة �ل�شلوكيات �مل�شينة.
يف �ساأن �أهمية �إيجاد نو�دي رقمية:

و�لتحريكية،  �لرقمية  �لتثقيفية  �لأ�شناد  وظيفية  عن  نتحدث  ونحن 
ن�شتح�شر �شرورة ��شتثمار تقنيات حديثة ت�شعف يف �إك�شاب هذه �لأ�شناد 
د�خل  و�لتعليمي  �لرتبوي  بالأد�ء  �لرتقاء  �أجل  ومن  �لعملية،  وظيفيتها 
بالو�شط  �مل�شينة  �ل�شلوكات  من  �لن�سء  ومتنيع  �لتعليمية،  �ملوؤ�ش�شات 
�ملدر�شي، تربز �أهمية �إيجاد نو�دي رقمية حتت �إ�شر�ف كل موؤ�ش�شة من 

�ملوؤ�ش�شات �لرتبوية، وهي نو�دي مثلها مثل باقي �لنو�دي �لأخرى تهدف 
�إىل حتقيق عدد من �لأهد�ف �جلماعية و�لفردية، يف مقدمتها:

تقوية �ل�شعور بالنتماء. ■
و�لتجارب  ■ �لكفايات  بناء  يف  بالنظري  �لتثقيف  مقاربة  تعزيز 

�لف�شلى.
تنمية �ل�شخ�شية �لفردية و�جلماعية. ■
تنمية �لقدر�ت و�لقيم و�لكفايات و�ملهار�ت. ■

م�شمون  توفري  �لرقمية،  �لأندية  وتطوير  �إيجاد  �شروط  �أبرز  من  ولعل 
�إتقان  �إىل  بالإ�شافة  و�لت�شال،  �لتو��شل  و�شائط  لرتويجه عرب  معريف 
جملة مهار�ت لها عالقة باجلو�نب �ملعلوماتية و�لرقمية �لر�هنة، وهو ما 
ي�شتلزم بيانا وتو�شيحا خ�ش�شنا له �لق�شم �لثاين من هذ� �لدليل، وهو 

�لق�شم �لتطبيقي/�لعملي.
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نقا�سات بني �مل�ساركني
عن طريق �لدرد�سة �لكتابية 
كقناة جانبية، �أو �لبث �ملبا�سر 

بال�سوت �أو بال�سورة،
�أو هما معا.

م�ساركة �لأفكار
و�خلرب�ت 
و�لتجارب 

تبادل �لآر�ء 
و�لإجابة عن 

�لأ�سئلة
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القسم الثاني:

الجانب العملي التطبيقي،
الرقمي، التحريكي

�لهدف من تخ�شي�س ق�شم تطبيقي/ عملي يف هذ� �لدليل �لتثقيفي، 
هو تقدمي بطاقات تقنية ملختلف �لأ�شناد �لرقمية و�لتحريكية، ملو�كبة 

معاجلة �ل�شلوك �مل�شني مبختلف متظهر�ته بالو�شط �ملدر�شي.
 وقد متت مر�عاة �لتكامل �لوظيفي بني �جلو�نب �لتطبيقية لالأ�شناد 
وكذ�  حدة،  على  تطبيق  لكل  تقريبية  �شور  باعتماد  وذلك  �لرقمية، 
�أي�شر  �لتطبيقية  �جلو�نب  هذه  متلك  جتعل  حتريرية  لغة  �عتماد 
ونظر�ئهم،  �ملدر�سية  �حلياة  من�سقي  �مل�شتهدفني:  على  و�أ�شهل 

�ملتعلمني و�ملتعلمات ونظر�ئهم.
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الباب األول:

شبـكـات التواصـل االجتمـاعي
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تعريف
و�لتقنيات  �خلدمات  من  جمموعة  هي  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
�ملتاحة على �لويب،  توفر مل�شتخدميها �إمكانية  ت�شارك �لأفكار وتبادل 
�حلديثة  �لو�شائل  بني  من  وتعترب  معها؛  �مل�شتمر  و�لتفاعل  �ملعلومات 

�لأكرث ��شتخد�ما يف ن�شر وتتبع ومعرفة �مل�شتجد�ت.

األصناف
يوجد �شنفني �ثنني من �شبكات �لتو��شل �لجتماعي:

�ل�سنف �لأول: مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، وهي مو�قع �إلكرتونية  ■
توفر مل�شتخدميها �مكانية �لتو��شل �ملبا�شر وتبادل �ملعلومات و�لأفكار، 

وميكن �لولوج �إليها مبا�شرة عن طريق ر�بط �ملوقع.
تطبيقات  ■ هي  �لجتماعي،  �لتو��شل  تطبيقات  �لثاين:  �ل�سنف 

�إلكرتونية تتيح -بعد تثبيتها- �إمكانية �لتو��شل �ملبا�شر و�مل�شتمر بني 
عرب  حتميلها  وميكن  �لذكية،  و�للوحات  �لهو�تف  عرب  �مل�شتخدمني 

�ملتاجر �لإلكرتونية  �ملتاحة.

األنواع والمميزات
وميكن  ��شتخد�مها،  جمالت  بتنوع  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  تتميز 

�أجمالها فيما يلي:
■  YouTube, Vimeo,( �لفيديوهات:  وتخزين   ببث  خا�ص  نوع 

)…,Dailymotion

■  Flickr, Instagram,( وتخزينها  �ل�سور  بن�سر  خا�ص  نوع 
.)…Snapchat

■  Skype, WhatsApp,( و�لتو��ســل  بالدرد�ســة  خا�ــص  نــوع 
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.)…Messanger

■  wikipedia,( وتبادلها  و�لأفكار  �ملعلومات  بتدوين  خا�ص  نوع 
.)…Avaaz

■ .)…Facebook, Twitter( نوع ي�سمل كل ما ذكر �سابقا

مكونات شبكات التواصل االجتماعي
ت�شرتك �شبكات �لتو��شل �لجتماعي يف �لعديد من �خل�شائ�س �أهمها:

1. الحساب الشخيص

توفر �شبكات �لتو��شل �لجتماعي لكل م�شتخدم، فتَح ح�شابا �شخ�شيا، 
ملفا خا�شا به، ي�شم كل �ملعلومات و�لبيانات �لتي قام بتحديدها �أثناء 
عملية �لت�شجيل �أو لحقا من خالل �لتوجه �إىل �إعد�د�ت �مللف �ل�شخ�شي 
عام  حائط  �إىل  بالإ�شافة  �لهاتف..،  �لبلد،  �لزدياد،  تاريخ  كال�شم، 
�أو لالأ�شدقاء فقط، كما  �إما للعموم  ميكن من خالله عر�س من�شور�ته 
عرب  تفعيلها  ميكن  �لتي  و�ملميز�ت  �خل�شائ�س  من  جمموعة  له  يوفر 

خانة �لإعد�د�ت.

�أول على  �لتوفر  �لجتماعي يجب  �لتو��شل  لإن�شاء ح�شاب د�خل مو�قع 
بريد �لكرتوين �أو رقم هاتف �شخ�شي، ثم �لولوج ل�شفحة �ملوقع و�لنقر 

على �أيقونة �إن�شاء �حل�شاب وملئ ��شتمارة �لت�شجيل باملعلومات �ملطلوبة؛ 
وتاريخ  قوية،  �شر  كلمة  مع  و�لثاين،  �لأول  و�ل�شم  �لكرتوين،  بريد  من 
على  �لأخري  يف  �لنقر  ثم  �ل�شخ�شية،  �ملعلومات  من  وغريها  �لزدياد 
�أيقونة فتح �حل�شاب. يليها �إ�شافة �ل�شور �ل�شخ�شية )مقا�س 180*180 

بيك�شل( و�شورة غالف )مقا�س 315*851 بيك�شل(.
�أول حتميل  �لتو��شل �لجتماعي يجب  باإحدى تطبيقات  لإن�شاء ح�شاب 
تثبيته  بعد  مت  �جلهاز،  على  �ملتاحة  �لإلكرتونية  �ملتاجر  من  �لتطبيق 

وفتحه يجب �دخال �ملعلومات �ملطلوبة، لإكمال عملية �لت�شجيل.
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2. الصفحات العامة

من  م�شتخدميها  متكن  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  تقدمها  خدمة  هي 
�لتفاعالت و�لعالقات بني رو�د وم�شتخدمي  �أكرب عدد ممكن من  خلق 
هذه �ملو�قع، وذ�لك من �أجل �لو�شول �إىل هدف حمدد �أو �لرتويج له عرب 
�ملن�شور�ت مع �إمكانية �شبطها وتوجيهها عن طريق �إعد�د�ت �ل�شفحة، 
كتحديد �جلمهور �مل�شتهدف، تاريخ �لن�شر، �إ�شافة م�شريين �أو مر�قبني 
ي�شهرون على تطوير وجتويد وتتبع �ل�شفحة لتحقيق �أكرب تفاعل ممكن.

تتم عملية �إن�شاء �شفحة ب�شبكات �لتو��شل �لجتماعي من خالل �حل�شاب 
نوع  حتديد  وبعد  �شفحة،  �إن�شاء  �أيقونة  على  �لنقر  عرب  �ل�شخ�شي 
�ل�شفحة �ملر�د �إن�شاءها و��شمها و�لفئة �ملنا�شبة لها، يجب �ختيار �شورة 
�شخ�شية لل�شفحة )مقا�س 180*180 بيك�شل( و�أخرى لغالفها)مقا�س 
من  �ل�شفحة  �إعد�د�ت  نحو  مبا�شرة  �لتوجه  ثم  بيك�شل(،   851*315

�أجل �شبط خ�شائ�شها وحمتوياتها.
3. املجموعات

تتميز  للم�شتخدمني،  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  توفرها  خدمة  هي 
�إمكانية �لتو��شل و�لتعاون �جلماعي لتحقيق  بخا�شية �لنت�شاب، وتتيح 
هدف م�شرتك، وهي ثالثة �أنو�ع ح�شب �خل�شو�شية، وميكن �شبطها من 

خالل �لإعد�د�ت:

جمموعة مفتوحة: تظهر للعموم؛ تكون فيها �مل�شاركات )�ملن�شور�ت(  ■
عامة، وميكن لغري �ملنت�شبني لها �لتعليق عليها و�لتفاعل  معها.

من�شور�ت  ■ عر�س  خاللها  يتم  للعموم؛  تظهر  مغلقة:  جمموعة 
خا�شة،ول ميكن لغري �ملنت�شبني لها �لتعليق عليها �أو م�شاركتها و�لتفاعل 

معها.

من�شور�ت  ■ عر�س  خاللها  يتم  خمفية؛  جمموعة  �سرية:  جمموعة 
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عليها  �لتعليق  �أو  م�شاهدتها  لها  �ملنت�شبني  لغري  ميكن  ول  جد�،  خا�شة 
و�لتفاعل  معها.

�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  د�خل  �ملجموعات  �إن�شاء  عملية  تختلف 
ح�شب �ل�شنف )موقع �أو تطبيق( �ملر�د ��شتخد�مه:

�لتوفر  ■ يجب  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  د�خل  جمموعة  لإن�شاء 
�أول على ح�شاب �شخ�شي؛ من خالله يتم �لنقر على �أيقونة �إن�شاء 
جمموعة، ثم �إدخال ��شم �ملجموعة و�إ�شافة  م�شتخدم و�حد على 
�ملنا�شبة  �لأقل بها، وبعد حتديد نوع �ملجموعة ح�شب �خل�شو�شية 
)مفتوحة، مغلقة، �شرية(، يتم �لنقر يف �لأخري على �أيقونة �إن�شاء 

جمموعة.

تتم عملية �إن�شاء �ملجموعات على تطبيقات �لتو��شل �لجتماعي  ■
�إن�شاء  �أيقونة  على  و�ل�شغط  �حل�شاب  �إعد�د�ت  نحو  بالتوجه 
�إ�شافة م�شتخدم و�حد على �لأقل مع حتديد  جمموعة جديدة، مت 
وغالفها  بيك�شل(   180*180 )مقا�س  �ملجموعة  و�شورة  ��شم 

�ملو�فقة. �أيقونة  على  �ل�شغط  مت  بيك�شل(،   180*180 )مقا�س 

المنشورات
تعترب �ملن�شور�ت �لعن�شر �لأ�شا�شي ب�شبكات �لتو��شل �لجتماعي وبدونها 
ذ�ت  عادة  وتكون  �مل�شتخدمني،  بني  تفاعل  �أو  تو��شل  �أي  خلق  ل ميكن 
)ن�شو�س،  �أنو�ع  �أربعة  وهي  ترفيهي...  �إخباري،  تعليمي،  ثقايف،  طابع 

�شور، مرئيات، وم�شموعات(، وتنق�شم �إىل:

من�شور�ت يقوم �مل�شتخدم بعر�شها على �حلائط �ل�شخ�شي بنف�شه.

قبل  من  ن�شرت  �لعام،  �حلائط  على  للم�شتخدم  تظهر  من�شور�ت 
م�شتخدمني �آخرين.

1.  الرتويج للمنشورات

لرتويج �ملن�شور�ت وحتقيق �أكرب تفاعل ممكن بني �مل�شتخدمني لبد �أن 
ير�عى فيها جمموعة من �لنقاط �أهمها:

توفري حمتوى يثري �لهتمام باختيار عناوين وكلمات مفتاحية  ■
دقيقة.

�لتحفيز على �مل�شاركة و�لتجاوب مع �لتعليقات. ■
�لرتكيز على حجم وجودة �ملن�شور�ت. ■
حتديد �لتوقيت �ملنا�شب للن�شر و�للتز�م به. ■
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األمن والحماية
د�خل  �أهمية  �لأكرث  �ملجالت  من  �ملعلومات  وحماية  �أمن  جمال  يعد 
عامل �لويب، وهو �لأمر �لذي يغفل عنه بع�س مرتادي �شبكات �لتو��شل 
�لجتماعي، ولذ�لك توفر هذه �ل�شبكات بع�س ميز�ت �لأمان �لتي يجب 
على �مل�شتخدم �حلر�س على تفعيلها، �أو تطبيقها، �أو على �لأقل �لنتباه 

�إليها �أثناء �ل�شتخد�م، منها:

�ل�شتعانة بال�شفحات �ل�شديقة �لأكرث �نت�شار�. ■
تنويع  حمتوى �ملن�شور�ت. ■
��شتعمال �لو�شوم وتوظيف �لكلمات �ملفتاحية د�خل �ملن�شور�ت. ■

2.  الوسوم والكلامت املفتاحية

يتم  كلمات   :)Hashtag( �لو�سوم 
��شتخد�مها لت�شنيف �ملن�شور�ت؛ ت�شهل 
�ملو��شيع  �إىل  �لو�شول  �مل�شتخدمني  على 
�لتي تهتم مبجال حمدد )�لو�شم(، ويتم 

�إن�شاوؤها بو�شع �إ�شارة # قبل �لكلمة.

كلمات  هي   :)Tags( �ملفتاحية  �لكلمات 
خاللها  من  �ملن�شور،  مو�شوع  حتدد 
ت�شتطيع حمركات �لبحث حتديد م�شمون 
توظيفها  ويتم  عنه،  �ملبحوث  �ملحتوى 
من  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  د�خل 

�أجل دعوة �مل�شتخدمني للمن�شور �أو لفت �لنتباه �إليه. ويتم ذ�لك بو�شع 
�لرمز @ قبل �لكلمات.
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1. كلمة الرس

تتوفر  �أن  يجب  لذ�لك  �مل�شتخدم  حل�شاب  للولوج  �شروري  عن�شر  هي 
فيها بع�س �ل�شروط لتفادي �أي �خرت�ق حمتمل نذكر منها:

تفادي �لكلمات �ل�شهلة و�ل�شائعة. ■
�لهاتف  ■ رقم  �أو  �لزدياد  تاريخ  �أو  �لأ�شماء  توظيف  جتنب 

منفرد. ب�شكل 
ي�شتحب ��شتخد�م �حلروف �لكبرية مع �لرموز و�لأرقام ■
عدم ��شتعمال نف�س كلمة �ل�شر يف �أكرث من ح�شاب. ■
تغيري كلمة �ل�شر من حني لآخر. ■

2. املصادقة الثنائية

توفر معظم �شبكات �لتو��شل �لجتماعي، ميزة »�لتوثيق �أو �مل�سادقة 
�لثنائية« »l’authentification à deux facteurs« حلماية �مل�شتخدم 
رقم  على  حتتوي  هاتفية  ر�شالة  توفري  عرب  �خرت�ق،  حماولة  �أي  من 
�لآمن  �لولوج  �إمكانية  للم�شتخدم  ي�شمن  م�شتمر  ب�شكل  يتغري  �شري 

للح�شاب، وميكن تفعيلها من خالل �لإعد�د�ت.

3.  االخرتاق

هو حماولة �لو�شول �ىل �شالحيات م�شتخدم �حل�شاب �أو بياناته بطرق 
غري م�شروعة، ولتجنب ذلك ين�شح بـ:

تفادي �لنقر على �ل�شور �أو �لرو�بط �مل�شبوهة. ■
عدم حتميل بر�مج جمهولة �مل�شدر. ■
�لتاأكد من غلق �حل�شاب بعد كل ��شتخد�م. ■
مر�جعة �شفحة �حل�شاب مع �لإعد�د�ت من حني لآخر. ■
�لتاأكد من توفر �لأجهزة على م�شاد �لفريو�شات قبل كل ��شتخد�م. ■
�ملفتوحة  ■ �لعامة   )wifi( �لنرتنت  �شبكات  �إىل  �لدخول  عدم 

و�ملجهولة �مل�شدر.

4.  حفظ البيانات

ثم  �لتي  �لبيانات  حفظ  �إمكانية  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  توفر 
معلومات،  من  �مل�شتخدم  قبل  منِ  �حل�شاب  د�خل  تد�ولها  �أو  �إدخالها 
ومن�شور�ت، وتفاعالت... و��شرتجاعها كلما دعت �ل�شرورة لذ�لك؛ عرب 
�لتوجه �إىل خانة �لإعد�د�ت و�لنقر على �أيقونة تنزيل �لبيانات وتختلف 

مدة �لتحميل ح�شب حجم �لبيانات.
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نصائح عامة
ن�شائح تخ�س �شبكات �لتو��شل �لجتماعي �لأكرث ��شتعمال:

youtube 1.  اليوتيب

حتديد هدف عام للقناة ونوع تخ�ش�شها. ■
�ختيار ��شم ب�شيط وملفت للقناة . ■
�إن�شاء فيديو ق�شري تعريفي للقناة. ■
�للتز�م بالن�شر �لدوري للفيديوهات. ■
�حلر�س على ن�شر فيديوهات ق�شرية �ملدة جديدة �ملحتوى. ■
�ختيار �شورة م�شغرة )Miniature( منا�شبة للفيديو. ■
�لرتكيز على جودة �ل�شوت و�ل�شورة . ■
مر�عاة حقوق ملكية �ملحتوى. ■
■ .)tags( شتعمال �لكلمات �ملفتاحية��

Facebook 2.  الفايسبوك

�ل�سفحات �لعامة:
حتديد �لهدف من �إن�شاء �ل�شفحة. ■
�ختيار ��شم و�شورة منا�شبة لل�شفحة. ■
�لقتبا�س من �ل�شفحات ذ�ت نف�س �لهتمام. ■
تفادي ن�شر �ملعلومات �أو �لأخبار �لغري موثوقة. ■
�لرتكيز على �ملن�شور�ت �لهادفة و�ملتنوعة. ■
��شتعمال �لكلمات �ملفتاحية و�لو�شوم باملن�شور�ت. ■
�حلر�س على �لتفاعل �لد�ئم و�مل�شتمر. ■
متابعة �إح�شائيات �ل�شفحة. ■

�ملجموعات:
حتديد �شبب �إن�شاء �ملجموعة. ■
�ختيار ��شم و�شورة منا�شبة للمجموعة. ■
�إ�شافة م�شرفني للمجموعة وتق�شيم �لأدو�ر بينهم. ■
متابعة من�شور�ت �ملجموعة و�لتفاعل معها. ■
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Twitter 3.  التويرت

�ختيار �أ�شماء منا�شبة وخمت�شرة. ■
�لرتكيز على �لأوقات �ملنا�شبة للن�شر. ■
ن�شر من�شور�ت مميزة وجديدة. ■
�لخت�شار �أثناء كتابة �ملن�شور�ت )140 حرف(. ■
�حلر�س على �لتو��شل �مل�شتمر مع �ملتابعني. ■
توظيف �لو�شوم د�خل �لتغريد�ت �ملن�شورة ■
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الـبـاب الثـانـي:

تقنيات تحرير وصناعة الفيديو
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تعريف
مدته  تكون  ما  عادة  مرئي،  ت�شل�شل  عن  عبارة  هي  �لفيديو  كب�شولة 
�لزمنية ق�شرية ومكتوب على �شكل �شيناريو، لتطوير فكرة �أو مفهوم �أو 

مو�شوع معني.
يف  كبرية  ب�شعبية  حتظى  وهي  �لتعلم،  يف  �لآن  تدخل  �لفيديو  كب�شولة 
MOOC (Massive Open Online Course) جمال �لتعليم عن بعد 

على وجه �خل�شو�س.
تقدر �ملدة �ملثلى للكب�شولة بني 2 و5 دقائق.

تاأخذ كب�شولة �لفيديو �أ�شكاًل خمتلفة:
فيلم ق�شري؛ ■
■  Motion إعد�د حركة �لن�شو�س و�ل�شور �لثابتة مع تاأثري�ت �حلركة�

Graphics؛

�شورة متحركة ثنائية �أو ثالثية �لأبعاد يتم تنفيذها بو��شطة �ل�شورة  ■
)تقنيات �إيقاف �حلركة( Stop Motion؛

فيديو مت �لتقاطه با�شتخد�م كامري�: تقارير، مد�خالت؛ ■
ت�شجيل �لإجر�ء�ت �لتي حتدث على �ل�شا�شة �أو "Screencast"، مثل  ■

مقاطع �لفيديو �لتعليمية؛
عر�س ديابور�ما بتعليق �شوتي. ■
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مراحل صناعة كبسوالت الفيديو

املرحلة األوىل: تحديد الفكرة العامة أو الرسالة

ملاذ� ُنريد �شناعة فيديو؟ ما هي �لر�شالة �لتي ُنريد �أن يخرج بها �مل�شهد؟ 
ما �لتاأثري �لذي ُنريد �أن يكون �لفيديو عليه؟ �أ�شئلة حمورية وهامة يجب 

�أن جُنيب عليها قبل �ل�شروع يف �شناعة حمتوى ب�شري.

املرحلة الثانية: بناء السيناريو والحوار

و�لغاية  و�حدة،  لعملة  وجهان  �عتبارهما  ميكن  و�حلو�ر  �ل�شيناريو 
�لفيلم  عليه  �شيجري  �لذي  �مل�شار  كتابة  هي  �ل�شيناريو  من  �لأ�شا�شية 
�أو �ملادة �مل�شورة، و�حلو�ر هو ما يدور من �أحد�ث كالمّية خمتلفة بني 

�شخ�شيات �ملادة �مل�شورة.

كبري،  تركيز  �إىل  حتتاج  عملّية  هي  و�حلو�ر  �ل�شيناريو  كتابة  عملية  �إن 
وع�شف ذهنّي لإخر�جه باأف�شل �شورة ممكنة، ليكون بعد ذلك جاهز� 

لتحويله �إىل �شوت و�شورة.
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املرحلة الثالثة: الحصول عىل املعدات املناسبة

كيفية جعل  �ملرئي هي  �ملحتوى  �شانعي  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  �أكرث   من 
ولكن يف  �لفيديوهات �حرت�فيًة مع عدم وجود معد�ت جيدة ت�شنعها، 
�أو �أربع �شنو�ت  �لو�قع هذ� �لأمر كان ميكن �أن ي�شكل عائًقا قبل خم�س 
ما�شية، �لآن �لعديد من �أجهزة �لهو�تف �لذكية لديها تقنيات ثورية يف 
�لر�ئدة  �لهو�تف  �إحدى  �متالك  لذلك،  �لفيديوهات.  وت�شجيل  �لتقاط 
ل�شنع  �لطريق  ن�شف  يكون قطع  �أن  ت�شويرها ميكن  بدقة  تتميز  �لتي 

فيديو �حرت�يف.

املرحلة الرابعة: تحرير الفيديو

عملية حترير �لفيديو من �أهم �خلطو�ت �لتي يجب �أن ت�شع فيها كامل 
�لرتكيز، فهي �لعملية �لتي تبني �لحرت�فية يف �شناعة �ملحتويات �ملرئية، 
و�ل�شتعانة ببع�س �لرب�مج �لحرت�فية يف حترير �لفيديوهات قد يكون 

خياًر� جيًد� وهاًما.
لهذه  جيًد�  بالنتباه  عليك  �لفيديو  ومونتاج  حترير  على  �لعمل  وعند 

�لنقاط:
عنو�ن  ■ �أو  مبوقعك  �خلا�س  �ل�شعار  �شو�ًء  �شريعة  مقدمة  �إ�شافة 

جذ�ب ل�شد �نتباه �مل�شاهد.
حاول ت�شحيح �لألو�ن جلعل �لفيديو �أكرث و�شوًحا و�أكرث جاذبيًة. ■
و�إ�شافة  ■ �مل�شاهد  ترتيب  و�إعادة  لها،  د�عي  ل  �لتي  �للقطات  قطع 

�ملوؤثر�ت �خلا�شة خللق �أف�شل تاأثري لدي �مل�شاهد.
مع  ■ بك،  �خلا�س  �لفيديو  مع  يتو�فق  �لذي  �ل�شوت  مقطع  �إ�شافة 

مر�عاة توزيع �ملو�شيقى بقدر ما يتطلبه �ملقطع بدون مبالغة.
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أحجام اللقطات
من �أكرث �لقو�عد ر�شوًخا يف عامل �لإخر�ج، �أنو�ع �للقطات و�أحجامها.

تعترب �للقطة �أ�شغر وحدة يف �لفيلم و�لتي ينبني على �أ�شا�شها  ■
�مل�شهد.

ت�شمم كل لقطة بحيث تخدم هدفا و��شحا يف بناء �مل�شهد. ■
لقطات �مل�شهد �لو�حد يجب �أن تتو�فق يف �لزمان و�ملكان. ■
تقا�س �للقطات عادة مقارنة بج�شم �لإن�شان. ■

 Extreme Long shot التأسيسية  أو  العامة  اللقطة   .1

توؤ�ش�س  لأنها  بالتاأ�شي�شية  �للقطة  هذه  ت�شمى   :Establishing shot

�أو�شع �للقطات حجًما، وت�شتخدم  للمكان �لذي يتم �لت�شوير فيه، وهي 
عموًما ل�شرح جغر�فية �ملكان، �أو لتو�شيح متو�شع �ل�شخ�شيات يف �ملكان. 
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�للقطة  تعترب هذه   :Long shot الواسعة  أو  الطويلة  اللقطة   .2

�أ�شيق من �للقطة �لعامة.

�للقطة  هذه  �شميت   :American shot األمريكية  اللقطة   .3

لقطة  وهي  �لأمريكية،  �لوي�شرتن  �أفالم  يف  ظهرت  لأنها  �ل�شم  بهذ� 
ل�شخ�شية ما، من �لر�أ�س وحتى �لركبتني، وكان �شبب ظهور هذ� �حلجم 
يرتدون على خ�شرهم  كانو�  �لوي�شرتن،  �أفالم  �أبطال  �أن  �للقطات  من 
م�شد�شات تتدىل على جنبهم، ولذ� كان ل بد من لقطة ي�شمح حجمها 

مب�شاهدة �مل�شد�شات طو�ل �لوقت.

�للقطة  هذه  تت�شمن   :Medium shot املتوسطة  اللقطة   .4

لأنها  كثرًي�  ت�شتخدم  لقطة  وهي  و�خل�شر،  �لر�أ�س  بني  ما  �ل�شخ�شية 
ت�شمح للم�شاهد باأن يقرتب من �ل�شخ�شية وي�شاهد �أفعالها.
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ر�أ�س  �للقطة  تت�شمن هذه   :Close-up shot القريبة  اللقطة   .5

تفا�شيل  مبر�قبة  للم�شاهد  ت�شمح  لقطة  وهي  �لكتفني،  مع  �ل�شخ�شية 
�لوجه، وتربطه ب�شكل مبا�شر مبا تعرب عنه �ل�شخ�شية �أو بردود �أفعالها، 

وت�شعره بالقرب منها، وهي لقطة كثرية �ل�شتخد�م.
 

6. اللقطة القريبة جًدا Extreme Close-up shot: تت�شمن 

هذه �للقطة جمموعة من �لتنويعات ولكن �أو�شع �أحجامها هو لقطة من 
�أو  �أن تكون �أقرب فتت�شمن عيًنا  �أ�شفل �لفم، ولكنها ميكن  �لعينني �إىل 
فًما �أو تف�شياًل �شغرًي�، ت�شتخدم هذه �للقطة لإي�شاح �أهمية �شديدة ملا 

تقول �أو تفعل �ل�شخ�شية.

7. لقطة من فوق الكتف Over shouldershot: وهي كما يدل 

��شمها لقطة ل�شخ�شية من خلف كتف �شخ�شية �أخرى.
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أنــواع الـزوايـــا:
�إّن �لز�وية �لتي ت�شور بها �لكامري� �ملو�شوع �أو �ملنظر يف غاية �لأهمية 
عديدة  مز�يا  للم�شاهد  يعطي  �لكامري�  زو�يا  يف  �لتنوع  لأن  فقط  لي�س 
�إمّنا يعطي كذلك نقاط روؤية متنوعة، وكذلك ز�وية كامري� معينة تنتج 

منظورً� متميزً�.

:High angle 1. الزاوية املرتفعة

�شغري  ل�شخ�س  �لأ�شفل  �إىل  موجهة  �لكامري�  تكون  �ملرتفعة،  �لز�وية 
وتظهر �أن �شخ�شا يكون �أقوى من �شخ�س �آخر.

 

:Low angle  2. الزاوية املنخفضة

وفيها يتم �إظهار �ملو�شوع �أكرب من و�شعه �لطبيعي لإظهار �لقوة و�حلجم 
�لكبري.

 

:Dutch Angle 3. الزاوية املائلة

حيث يتم �إمالة �لكامري� وهي و�حدة من �لعديد من �لتقنيات �ل�شينمائية 
يف  �لتوتر  �أو  �لنف�شي  �لرتياح  عدم  لت�شوير  ت�شتخدم  ما  غالبا  �لتي 

�ملو�شوع �لذي يجري ت�شويره.
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:Eye Level  4. الزاوية العادية مبستوى النظر

تكون �لكامري� يف نف�س م�شتوى �لنظر وتعني ت�شاوي �لقوة.
 

:Eyebird angle 5. زاوية عني الطائر

وهو �إظهار �مل�شهد من مكان �لطائر:
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نصائح تصوير الفيديو
�شور   لإنتاج  �لت�شوير  �أ�شا�شيات  يتملك  �أن  �لفيديو  م�شور  على  يجب   

فنية جيدة، ون�شتعر�س يف �ل�شطور �لتالية �أبرز و�أهم �لأ�شا�شيات:

- استخدام اإلضاءة الصحيحة:

و�لغروب  �ل�شروق  �أوقات  ويف  �لناعم،  �لنهار  �شوء  يف  بالت�شوير  قم 
ت�شيء  �لك�شافات  �جعل  لياًل  �لت�شوير  وعند  للمثالية،  �أقرب  فالإ�شاءة 

�لهدف.
�شوءا  باعتباره  �شعيفة  �إ�شاءة  وجود  عند  �لفال�س  ب�شوء  و��شتعن 
�أل  و�نتبه  �ملظلمة،  �لأماكن  يف  �أ�شا�شي  ك�شوء  ت�شتخدمه  ول  م�شاعدً�، 

جتعل �ل�شوء �أمام �لكامري� فاإنها تف�شد �ل�شورة.

- تجنب اهتزاز الكامريا:

�م�شك �لكامري� بطريقة �شحيحة، و��شبط ج�شمك يف و�شعية �لثبات، 
و��شتند على جد�ر �أو ج�شم ثابت، و��شتعن بحامل كامري� ثالثي �لأرجل 

لتثبيته على �لأر�س.
بهدوء  ببطء وحرك ج�شمك  �لكامري�  �لفيديو حرك  ت�شوير  ويف حالة 
�لأر�شية  ذ�ت  �لأماكن  يف  بعجالت  متحرك  بحامل  و��شتعن  �شديد، 

�مل�شطحة �مل�شتوية.
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- ضبط تكوين الصورة:

�ل�شورة عبارة عن لوحة فنية، و�مل�شور هو من ي�شمم مكوناتها، �خرت 
�لز�وية �لتي تظهر �خللفية �ملنا�شبة، ووزع �لأهد�ف على جنبات �ل�شورة 

بطريقة مالئمة.
)قاعدة  منت�شفها  يف  ولي�س  �ل�شورة  ثلث  يف  �لهدف  جعل  ويف�شل 
�لأثالث(، وير�عى يف ت�شوير �لوجوه زيادة هام�س �لفر�غ يف �جتاه نظر 

�لعني، و�تباع قو�عد �لتقطع �ل�شليم لأجز�ء �جل�شم.
�أو تتد�خل معها، وميكن �ل�شتعانة  و�نتبه للخلفيات �لتي ت�شوه �ل�شورة 
مبيزة �لعزل )�أي �إ�شافة تاأثري �ل�شبابية على �خللفية( �إذ� كانت متوفرة 

بالكامري�.
�أي  للمكان  تاأ�شي�شية  تبد�أ ب�شورة  �أن  �لفيديو، يف�شل  ويف حالة ت�شوير 

�لتقاط منظر عام ثم تكبري �ل�شورة على �لهدف �ملطلوب.

- جعل لقطات الفيديو قصرية:

يف حالة ت�شوير �لفيديو، يف�شل جتديد و�شعية �للقطات، و�لنتقال من 
و�شعية لأخرى، على �أن تكون مدة �للقطة ق�شرية ن�شبيًا، وميكن �لنتقال 

من و�شعية لأخرى بتغيري حجم �للقطة، وز�وية �لت�شوير.
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- تسجيل الصوت بجودة عالية

�أكرب خطاأ يقع فيه �مل�شور هو �إهمال �ل�شوت، لهذ� �أهم ما يجب على 
�مل�شور جتهيزه هو �مليكرفونات وجتربتها قبل �لبدء يف �لت�شوير ومعاينة 

ت�شجيل �ل�شوت �أثناء �لت�شجيل �إن �أمكن.
�أو جهاز ت�شجيل خارجي، نقوم  ومن �لأف�شل �ل�شتعانة مبايك خارجي 

برتكيب �ل�شوت �مل�شجل وقت حترير �لفيديو.
ومن �أهم �أنو�ع �مليكروفونات �مل�شتخدمة يف �ل�شتوديوهات و�لتليفزيون 

وغريها؛ هما نوعان؛ وكل نوع له خ�شائ�س �لتي متيزه عن غريه:

dynamic microphone لنوع �لأول: هو �مليكرفون �لديناميكي�
حركة،  �لكرث  �حلالت  فى  ي�شتخدم  أنه  �لنوع  هذ�  خ�شائ�س  �أهم 
�خلا�س  منه  �أ�شكال،  عدة  وله  �ملو�شيقية،  �لآلت  مع  �أي�شا  وي�شتخدم 

بالآلت �ملو�شيقية ومنه �خلا�س بال�شوت �لب�شري.

condenser microphone  لنوع �لثاين: �مليكرفون �ملكثف�

�أنه  �إل  �مليكرفونات  من  �لنوع  هذ�  و�شناعة  حمتويات  فى  تعمق  وبدون 
�لأ�شو�ت  ت�شجيل  فى  يف�شل  �لنوع  وهذ�  كهربائي،  مكثف  من  ي�شنع 
يلتقط  فهو  �مليكرفون،  حل�شا�شية  نظر�  �ل�شتوديهات  د�خل  �لب�شرية 

جميع �لأ�شو�ت �ملحيطة بعك�س �مليكروفون �لديناميكي. 

على �لعموم عند ��شتخد�م �أي نوع من �مليكرفونات يجب جتنب مالم�شته 
لأن ذلك يعر�شنا لإف�شاد �ل�شوت غالبا؛

يجب  لذ�  �لفم  من  �خلارج  �لهو�ء  بكمية  �مليكروفون  هذ�  يتاأثر  و�أي�شا 
و�شع  pop filter؛

و�مليكروفون على ح�شب  �ملعلق  بني  �ملعتدلة  �مل�شافة  �أي�شا �شبط  ويجب 
قوة �ل�شوت .
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قواعد تصوير حوار بين شخصين

- اللقطة املتطابقة

�للقطة  ■ ��شتخد�م  ير�عى  �شخ�شني،  بني  حو�ر  ت�شوير  عند 
يف  كامريتني  با�شتخد�م  �ملنعك�شة(  �لز�وية  )لقطة  �ملتطابقة 
�لجتاهني �ملقابلني، على �أن تتطابقان يف ز�وية �لكامري� و�لعد�شة 

و�مل�شافة عن �جل�شم.
عند ت�شوير لقطات متطابقة ل�شخ�شني خمتلفني يف �لطول،  ■

�رتفاع  يت�شاوى  بحيث  كامري�  لكل  خمتلفني  �رتفاعني  ��شتخدم 
�لكامري� مع م�شتوى نظر كل �شخ�شية.

و�خل�شوع  ■ �ل�شيطرة  تاأثري  على  �لتغلب  يف  �لإجر�ء  هذ�  يفيد 
�لذي ينتج عن �لت�شوير بزو�يا منخف�شة �أو مرتفعة.

بت�شوير  ■ تقم  ل  �شخ�شيات،  ثالث  بني  حو�ر  ت�شوير  عند 
لقطتني متطابقتني متتاليتني ل�شخ�شيتني من �لثالثة، فهذ� �شيظهر 
�ل�شخ�شية �ملتو�شطة مرتني، وكاأنه قفز من جانب �للقطة �لأوىل �إىل 

�جلانب �لآخر يف �للقطة �لثانية.
ثم  ■ لقطة،  يف  �شخ�شني  ت�شوير  ميكن  �أنه  �ملنا�شب  و�لبديل 

�ل�شخ�س �لثالث يف لقطة �أخرى.

 - الفراغ واألجسام الالفتة لالنتباه

يكون  ■ �أل  و�حر�س  �ل�شخ�شية،  ر�أ�س  �أعلى  ثابتا  فر�غا  �ترك 
�ل�شخ�شيات  لكل  ثابتًا  �ملقد�ر  و�جعل  جدً�،  �شغريً�  �أو  جدً�  كبريً� 

�ملتحاورة حتى ل يظهر خلل �أثناء �لنتقال بني �للقطات.
عند ت�شوير حو�ر بني �شخ�شني ير�عى وجود م�شافات منا�شبة  ■

بني �ملتحاورين للح�شول على لقطة نظيفة للفرد �لو�حد.
لفت  ■ ج�شم  �أي  باإز�لة  وقم  �لكادر،  ومقدمة  للخلفية  �نتبه 

لالنتباه ي�شرق �هتمام �مل�شاهد عن �لهدف �لرئي�شي، �إل �إذ� كانت 
جزء� من �لق�شة.

�أو  ■ �أمام  حيو�نات  وجود  لالنتباه  �لالفتة  �لأج�شام  �أمثلة  ومن 
باأيديهم  يلوحون  �خللفية  يف  �ملارة  بع�س  وجود  �أو  �لإطار،  خلف 

للكامري�.
و�لديكور�ت  ■ و�لر�شوم  �لألو�ن  على  �لأمر  نف�س  ينطبق  كما 

�لالفتة يف �خللفية �لتي ت�شد �لنتباه �أو ت�شوه �شكل �ل�شخ�شية.

- رد الفعل

عند ت�شوير لقطة فعل، يقابلها لقطة تظهر رد �لفعل �ملرتبط به، �إل �إذ� 
فهم �مل�شاهد رد �لفعل دون �حلاجة �إىل �للقطة.
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أساسيات المونتاج
تبد�أ مرحلة �ملونتاج عمليًا بعد �لنتهاء من مرحلة �لت�شوير، وفيها يتم 
�ملوؤثر�ت  و�إ�شافة  �للقطة،  �لز�ئدة يف  �لأجز�ء  و�إز�لة  �للقطات،  ترتيب 

وعمل مز�منة لل�شوت مع �ل�شورة.

�لكمبيوتر  �أجهزة  على  باملونتاج  يقومو�  �أن  للهو�ة  متاحًا  و�أ�شبح 
�ل�شخ�شية، وتطورت �لتكنولوجيا حتى �أمكن عمل ذلك باأجهزة �لهاتف 

�لنقال.
يعتمد �ملونتاج على ثالثة مبادئ �أ�شا�شية:

�للقطة،  لقطع  �ملنا�شب  �ملو�شع  حتديد  يتم  �أي  املناسب:  القطع   .1

وجتنب �لقطع �خلطاأ، فال نقطع كالما �أو م�شهد� مل يكتمل، بل ننتظر 
�نتهاء �جلملة �أو �مل�شهد.

وجتنب  لقطة،  لكل  �ملنا�شب  �لزمن  تقدير  �أي  املناسب:  الزمن   .2

�لإطالة �لز�ئدةـ فالتنوع يف �مل�شاهد يبعث على  جتنب �مللل و�ل�شاآمة لدى 
�ملتلقي.

3. االنتقال املناسب: �أي �لنتقال من لقطة لأخرى بطريقة �شحيحة 

متنا�شبة ومتناغمة.
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نصائح في المونتاج:

  عند �لنتقال من لقطة ل�شورة وجه �إىل لقطة لوجه �آخر، �جعل  ■
حجم �لوجه متنا�شب، و�إذ� تعذر ميكنك �إ�شافة لقطة �إ�شافية ويتم 

�إدر�جها بني �للقطتني.

  ينبغي �إز�لة �لأجز�ء �لز�ئدة يف �مل�شاهد و�لتي ل تقدم معنى، لكن  ■
وقد  مفيدة  غري  تكون  قد  �ل�شمت  ففرت�ت  و�ملبالغة،  �لإخالل  دون 
تكون هامة ولها تعبري�ت ذ�ت دللة بلغة �جل�شد وبالتايل �إز�لتها قد 

يخل بالر�شالة.

  ل يف�شل تكر�ر �للقطة عدة مر�ت يف �لأعمال �لفنية. ■

�جعل  ■ �شاكنة،  �ل�شا�شة  جتعل  ل  فوتوغر�فية،  �شور  عر�س  عند   
إىل  توؤدي  �لتي قد   �ملبالغة  �لت�شميم يحتوي على حركة، لكن دون 

ت�شتت �لنتباه عن �لهدف �لرئي�شي.

  عند وجود حو�ر بني طرفني، يف�شل عمل قطع بيني لعر�س رد فعل  ■
�لطرف �مل�شتمع.

برامج المونتاج 

1.  الربامج الخاصة بالحواسيب الشخصية:

موقع �لتحميل�لرتخي�ص�لربنامج

HitFilm Expressجماينfxhome.com/express

OpenShotجماينwww.openshot.org

Shotcutجماينshotcut.org/download

Adobe Premier 

Pro
www.adobe.comجتاري

Vegasجتاريwww.vegascreativesof-

tware.com

Final Cut Proجتاريwww.apple.com

Avidجتاريwww.avid.com



/ األسناد التثقيفية: الرقمية والتحريكية APT2C 46

2. الربامج الخاصة بالهواتف املحمولة:

Kinemaster

VivaVideo

VideoShow

FilmoraGo

PowerDirector

اإلعدادات الخاصة بالفيديو 
�لفيديو وم�شتويات جودتها تبعًا لنوع �لفيديو ونظام  و�أنو�ع  تتعدد �شيغ 

�لت�شفري، وكذلك �إعد�د�ت جودة �لعر�س.
�لفيديو  ت�شفري  ونظم  �لفيديو،  حاوية  و�لإعد�د�ت  �لأنو�ع  وتت�شمن 
ون�شبة   ،Resolution �ل�شورة  ودقة  �مللف،  و�شيغة   ،codec و�ل�شوت 

.Aspect ratio لأبعاد�
�ل�شوئي �مل�شح  ونظام   fps �أو   F/S �لثانية  يف  �لإطار�ت  عدد  وكذلك 

.bit rate ومعدل �لتدفق ،scan

وهذه �لعو�مل لها تاأثري ن�شبي على نوع جودة �لفيديو، �أما �لتاأثري �لأكرب 
على م�شتوى �جلودة فيتوقف على عو�مل �شبط م�شتوى �جلودة.
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وتقا�س  �لفيديو  وتعني درجة و�شوح   :Resolution الصورة  دقة    •
بعدد وحد�ت �لبك�شل �لأفقية و�لر�أ�شية �لتي تكونه.

ولها عدة �أنو�ع للو�شوح مثل:

576 وهو  �أو  ر�أ�شية  بك�شل   480 بقيمة  وتقا�س   :SD �لقيا�شية  �لدقة   .1
�شوئي  مب�شح   PAL و   NTSC �لتلفزيوين  �لبث  لنظم  �ل�شائع  �لقيا�س 

. i مت�شابك يرمز له بالرمز

�ل�شابق  �لنوع  قيا�شات  نف�س  وهو   :ED حم�شن  و�شوح  �لثاين  و�لنوع   .2
.Pلكنه بنظام م�شح �شوئي حم�شن ويرمز له بالرمز

3. �لدقة �لعالية �جلودة HD : ويقا�س بقيمة 720 بك�شل ر�أ�شية �أو 1080 
ر�أ�شية، وهو �لنظام �لأحدث و�لأجود عن �لنظم �ل�شابقة وهو �شائع يف 

�ل�شا�شات و�لتليفزيونات �حلديثة ف�شال عن �لكامري�ت و�أنظمة �لبث.

للعرو�س  خم�ش�شة  �أكرب  بدقة  نظام  وهو  دي:  �ت�ص  �لرت�  نظام   .4
�أي�شا  ويقا�س   4k-UHD �أي�شا  وت�شمي   2160 بـ  وتقا�س  �ل�شينمائية 

.8K-UHD 4320  وي�شمى �أي�شاp بـ

وهي تتعلق بحجم �ملقطع ون�شبة   :Aspect ratio نسبة األبعاد   •
�حلديثة  و�لن�شبة   4:3 �لتقليدية  و�لن�شبة  �لفيديو،  �رتفاع  �إىل  �لعر�س 

.16:9

 :Frames per Second عدد اإلطارات يف الثانية الواحدة  •
�إىل  وت�شل  �إطار   24 بـ  تبد�أ  ما  وعادة   ،fpsأو�   F/Sبالرمز لها  ويرمز 

60 �إطار.

د�خل  �حلركة  تفا�شيل  ومرونة  جودة  ز�دت  �لإطار�ت  عدد  ز�د  وكلما 
وزيادة  �لفيديو،  عر�س  �شرعة  �إبطاء  يف  �أف�شل  �إمكانية  وتوفر  �لفيديو 

عدد �لإطار�ت توؤدي بال�شرورة لزيادة حجم �مللف.

�لطريقة  وهي   :ScanningMethod الضويئ  املسح  طريقة    •
�لتي �شيتم بها عر�س �ل�شورة. وهي نظامني:

وفيه تظهر �ل�شورة يف �شكل خطوط   :Interlaced نظام �لت�شبيك  -
متدرجة �لظهور.

وفيه: تظهر �ل�شورة كلها يف نف�س   Progressive و�لنظام �ملتدرج   -

�للحظة وهو �لنظام �لأكرث تطور� من �لت�شبيك.
.i أو� p ويرمز لكل نظام باحلرف �لأول من ��شمه

bit rate: وتعني معدل نقل �لبيانات يف  معدل تدفق البيانات    •
�لثانية �لو�حدة، وكلما ز�د معدل �لتدفق ز�د حجم �لفيديو وجودته.
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مراجع ومعلومات إضافية:

www.eskchat.com/category/فنون/ت�شوير

www.eskchat.com/category/فنون/مونتاج

www.under35.tv/7-أحجام-رئي�شة-للقطات�/
www.arageek.com/tech/2018/02/04/social-me-
dia-video-making.html



/ األسناد التثقيفية: الرقمية والتحريكية APT2C 50

برامج تحرير الفيديو
أ ـ باستعامل برنامج Kinemaster عىل الهواتف الذكية: 

مقدمة:

ومعاجلة  لإن�شاء   )kinemaster( �لفيديو  معاجلة  برنامج  ي�شتخدم 
�ل�شور  من  عالية  جودة  ذ�ت  فيديو  ملفات  �إنتاج  ميكن  حيث  �لفيديو 
و�خللفيات و�إ�شافة �ملقاطع �ل�شوتية لها، ويتميز هذ� �لربنامج بو�جهة 
وملفات  �ل�شور  �إ�شافة  خاللها  من  ميكن  �ل�شتخد�م،  �شهلة  ت�شغيل 
و�ملر�حل  �لفيديو  مل�شاهد  �لتاأثري�ت  �إ�شافة  مع  وي�شر،  ب�شهولة  �ل�شوت 
تلك  �إىل  �لن�شو�س  �إ�شافة  و�أي�شا  �ل�شور،  بني  كفو��شل  �لنتقالية 

�مل�شاهد.

خطو�ت �لتنفيذ:
لكي يتم �إن�شاء فيديو ب�شهولة وي�شر يتم �تباع �خلطو�ت �لتالية:

نفتح برنامج Kinemaster وننقر على ملف جديد ■

ننقر على media ل�شتري�د ملفات �لفيديو د�خل �لربنامج: ■
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نختار �لفيديو �ملر�د �ل�شتغال عليه ■

■ valider بعد �ختيار �لفيديوهات �ملر�د �ل�شتغال عليها ننقر على زر

تعديل م�ساهد �لفيديو
مثل  �لتعديل،  �إىل  �مل�شاهد  تلك  حتتاج  قد  �لفيديو  م�شاهد  معاينة  بعد 
�إعادة ترتيب �مل�شاهد، وحذف �أحد �مل�شاهد، وزيادة �لفرتة �لزمنية، �أو 

تقليل �لفرتة �لزمنية لإحد�ها.
وحلذف �أحد �مل�شاهد يجب �تخاذ �ملر�حل �لتالية:

- حتديد �شريط �لفيديو.
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Rogner/Fractionner ننقر على �لزر -

 Rogner vers la gauche ل�شريط يجب �ختيار� - حلذف بد�ية 
de la tête de lecture

 Fractionner au niveau ختيار� �ل�شريط يجب  - حلذف و�شط 
de la tête de lecture
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- حتديد �شريط �لفيديو �ملحذوف
 

- ننقر على حذف

 

 لإ�شافة تاأثري �لنتقال يف �لفيديو ننقر على �لزر + ■

■  Fondu كمثال  نختار  �لفيديو،  �لتاأثري�ت  من  جمموعة  �شنجد 
enchainé
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■  Couche – Texte لإ�شافة عنو�ن يف �لفيديو ننقر 

 لتكبري �لعنو�ن �أو �لت�شغري ■

■ Animation لإ�شافة تاأثري يف �لعنو�ن ننقر على 

 

■ Transition شنجد جمموعة من تاأثري�ت �لن�س، نختار كمثال� 
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لإ�شافة تاأثري �لنتقال بني �لفيديو 2 و�لفيديو  1 ننقر على �لزر + ■

■ Fondu enchainé ننقر على تاأثري 

عند �لنتهاء من �ملونتاج يجب حفظ �لفيديو ننقر على زر حفظ ■

زر   ■ على  ننقر  �لفيديوبها  ت�شجيل  نريد  �لتي  �خل�شائ�س  نختار   
Exporter et partage
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ب ـ باستعامل برنامج Hitfilm Express عىل أجهزة 

الكمبيوتر الخاصة: 

مقدمة:

برنامج  فاإن  وجماين،  �ملهنية  كامل  فيديو  حمرر  عن  تبحث  كنت  �إذ� 
HitFilm Express ، هو �أف�شل رهان.

من  �لكثري  وله  �ل�شوت  وتن�شيق  �لفيديو  �أنو�ع  كل  تقريًبا  يدعم  �ملحرر 
�ل�شركة  حتتفظ  كما  ��شتخد�مها.  ميكننا  �لتي  �لب�شرية  �ملوؤثر�ت 

مبجموعة كبرية من �لدرو�س �ملجانية �لتي ميكن �أن نح�شل عليها.

مت ت�شميم هذ� �لربنامج ليكون ب�شيًطا للتعلم و�ل�شتخد�م، �شو�ء كنت 
مبتدئ �أو لديك خربة يف بر�مج حترير �لفيديو �لأخرى.

يعمل برنامج HitFilm Express  على من�شتي ويندوز وماك.

�لتنزيل و�لتثبيت:

لتنزيل Hitfilm Express، قم بزيارة �ملوقع �لر�شمي: ■

https://hitfilm.com/express

■ "Get HitFilm Express Free" ثم ��شغط على

ثم قم باإن�شاء ح�شاب و�تبع �لتعليمات ■

ح�شابك  ■ على  �لربنامج  حتميل  ر�بط  �إر�شال  يتم  �لت�شجيل  بعد 
�لربيدي �لذي قمت باإدخاله.

بعد �لتثبيت نفعل �لربنامج، وذلك بال�شغط على ■

GET A FREE LICENCE

جند مفتاح �لتفعيل على ح�شابنا �خلا�س باملوقع: ■

 https://fxhome.com/account

■ ACTIVATE & UNLOCK ننقر على

■ .Hitfilm Express بعد هذه �ملر�حل نكون قد قمنا بتفعيل برنامج



APT2C57األسناد التثقيفية: الرقمية والتحريكية /

�لنو�فذ �لرئي�سية بالربنامج:

ت�شم  �لرئي�شية،  �لنافذة   :Home  •

وت�شم  موؤخًر�  �إغالقها  �لتي مت  �مل�شاريع 
�ملتعلقة  �لتعليمية  �لدرو�س  �أحدث  �أي�شا 
�لتي ميكن  �لإ�شافية  و�حلزم  بالربنامج 

�شر�وؤها.

للم�شروع  �لإعد�د  نافذة   :Project  •

�حلايل.

�ملكان  �لتحرير، هذ� هو  نافذة   :Edit  •

�لذي نقوم فيه بالتحرير.

• Export: نافذة �لت�شدير، نختار فيها 

�إنتاجه  �ملر�د  �لنهائي  �لفيديو  �إعد�د�ت 
مع �إطالق عملية �لت�شدير.
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�إن�ساء م�سروع:
.Home تظهر لنا �ل�شا�شة �لرئي�شية ،Hitfilm Express عندما نفتح

ننقر على "New" لإن�شاء م�شروع جديد.

 

�لأولية مل�شروعنا.  �لإعد�د�ت  �شنحدد  Project حيث  �شا�شة  �إىل  ن�شل 
 Start" فوق  ننقر  لحًقا.  وقت  �أي  يف  �لإعد�د�ت  هذه  تغيري  ميكننا 

."Editing

 

نحفظ �مل�سروع:
�لآن بعد �أن مت �إن�شاء �مل�شروع، نختار ��شما ونحفظه )حتى �إذ� مل نكن 
 ،"Untitled Project" قد فعلنا �أي �شيء فيه بعد(. لذلك، ننقر على

ونختار �ملجلد �لذي �شيتم �حلفظ بد�خله ونعطيه ��شما.

ن�شيحة: نحفظ م�شروعنا بانتظام.
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�كت�ساف و�جهة �لتحرير:
: Media •

نافذة �لو�شائط، يتم فيها تخزين جميع 
كر�فيك،  �شور،  )فيديوهات،  �مللفات 
�شوتيات...( �لتي �شيتم ��شتخد�مها يف 

�لتحرير.
ميكن �شحب جميع �مللفات �ملوجودة يف 

لوحة �لو�شائط �إىل �ملخطط �لزمني.

: Effects •

�لفيديو  موؤثر�ت  من  جمموعة  ت�شم 
و�لنتقالت.

: Editor •

�لنو�فذ �لرئي�شية و�لتي من  �إحدى  هي 
خاللها �شيتم متثيل مو�د م�شروعنا �ملختلفة وكيفية وترتيب ظهورها عرب 

�لزمن �لكلي للمادة.

: Viewer •

تعر�س �لنتيجة �لنهائية �ملت�شورة للتحرير.

: Trimmer •

هذه �لنافذة ت�شمح لنا بتحديد �أجز�ء �لفيديوهات �لتي �شيتم ت�شمينها 
يف �لتحرير، �إنها عملية ولكن ��شتخد�مها �ختياري.

: Controls •

هذه �لنافذة ت�شمح لنا باإد�رة �ملوؤثر�ت و�لنتقالت �لب�شرية.
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��ستري�د �مللفات: جللب مو�د �مل�شروع، هناك ثالث طرق:
.Media 1 - �شحب �مللف و�إ�شقاطه مبا�شرة يف نافذة

دجمها  �ملر�د  �مللفات  عن  و�لبحث   "…Import" على  �لنقر  �أو   -  2
بامل�شروع.

 Media �لفاأرة �لأمين يف �مل�شاحة �خلالية من نافذة  �أو ننقر بزر   - 3
:Import ومن �لقائمة ن�شغط على
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بناء �ملونتاج:
�لآن بعد �أن �شرحنا �لنو�فذ �لأ�شا�شية لو�جهة �لتحرير، وقمنا با�شتري�د 
وهو  �أهمية،  �لأكرث  �جلزء  �إىل  �لنتقال  على  قادرين  �شنكون  �مللفات، 

عملية �لتحرير.

Timeline جلدول �لزمني� •

�جلدول �لزمني �أو �ملخطط �لزمني هو �لعن�شر �ملهم يف نافذة �لتحرير 
.Editor
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 • �إ�سافة ملف و�سائط يف �ملخطط �لزمني

هناك طريقتان لإ�شافة و�شائط يف �ملخطط �لزمني: 

�مللف  على  �لأي�شر  �ملاو�س  بزر  �لنقر  عند   :Trimmer نافذة  عرب   -
.Trimmer يتم فتح �لفيديو يف لوحة ، Media خلا�س بنا يف لوحة�

�شتتيح لنا هذه �لنافذة حتديد جزء �لفيديو �لذي نريد �إ�شافته �إىل 
�ملخطط �لزمني.

�ملخطط  �إىل  �مللف  ن�شحب   :Trimmer نافذة  عرب  �ملرور  بدون   -
�ملحرر  �أدو�ت  نهايته.  �إىل  بد�يته  من  باأكمله  �مللف  �شي�شاف  �لزمني، 

�شت�شمح لنا بقطع �لفيديو للحفاظ على ما نريده فقط.

 Trimmer سريط �أدو�ت� •

:Trimmer يت�شمن �شريط

 Loop - 1: بحيث يتم عر�س مكرر للمقطع بدًل من �لتوقف يف �لنهاية.

Set in - 2 و Set out : لتحديد بد�ية ونهاية �ملقطع �لذي نريد ��شتري�ده 

�إىل �ملخطط �لزمني.

 3 - �لعودة �إىل بد�ية �ملقطع.

 4 - �لتحريك لقطة بلقطة �إىل �لأمام �أو �خللف.

5 - قر�ءة �لفيديو.

6 - �إدخال �ملقطع يف �ملخطط �لزمني للمحرر. "Insert Clip" �شيدفع 

�ملدة  �إىل  �ملدرج  �ملقطع  مدة  و�شت�شاف  �ملحرر  على  �ملوجودة  �ملقاطع 
وتبقى  �لإدر�ج  "Overlay Clip"�شيتم  عك�س  على  للتحرير.  �لزمنية 

�ملدة �لزمنية للتحرير ثابتة.
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لتحديد �جلزء �لذي نريد �إدر�جه، يجب �أن نقوم بنقل �ملقطع، ون�شبط 
. Insertون�شغط على Set Out و Set In نقطة

Trim- و Set Out، �شي�شبح �شريط   Set In  من خالل حتديد نقاط
mer �أكرث قتامة يف بع�س �لأماكن، و�شيكون �جلزء �لو��شح هو �ملنطقة 

�لتي �شيتم �إدخالها.

• �ل�سروع يف �لعمل مع �جلدول �لزمني

هناك بع�س �لأ�شياء �لتي نحتاج �إىل معرفتها ل�شتخد�م �ملخطط �لزمني 
ب�شكل �شحيح:

تكبري �ملخطط �لزمني ي�شمح لنا باأن نكون �أكرث دقة يف �لعمل. لذلك، 
ميكننا ��شتخد�م عجلة �لفاأرة بال�شغط على �ملفتاح Ctrl �خلا�س بلوحة 

�ملفاتيح، �أو حتريك �ملوؤ�شر �ل�شغري �لأبي�س يف �أ�شفل طبقات �ل�شوت.
ميكننا ب�شهولة حذف �لفر�غ بني مقطعني من �خلط �لزمني عن طريق 
�لنقر بزر �لفاأرة �لأمين على هذ� �لفر�غ و�لختيار من �لقائمة �ملنبثقة 

."Ripple Delete Gap"
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• حترير �ملقاطع يف �ملخطط �لزمني

�لأدو�ت �ملتاحة للعمل يف �جلدول �لزمني )بالرتتيب من �لأعلى(:

Selection Tool: �أد�ة �لتحديد ميكنها نقل مقطع وو�شعه يف �لوقت 

�لذي يتنا�شب مع روؤيتنا �لتحريرية �أو نقله من طبقة �إىل �أخرى.

Drag Tool: �أد�ة ت�شمح بالتحرك يف �ملخطط �لزمني.

Slice Tool: �أد�ة ت�شمح بتقطيع �ملقطع يف �ملكان �لذي تنقر فيه ، وهي 

�لأد�ة �لأكرث فائدة.

Set Out.و Set In أد�ة ت�شمح بتغيري نقاط� :Slip Tool

Slide Tool: �أد�ة ت�شمح لنا بتحريك �ملقطع على �ملحرر. �أد�ة �لتحديد 

ت�شمح بفعل نف�س �ل�شيء.

وحتريك  تقليله  �أو  �ملقطع  بتو�شيع  ت�شمح  �أد�ة   :Ripple Edit Tool

�ملقاطع �لأخرى.

Roll Edit Tool: �أد�ة ت�شمح لنا بتحرير مقطعني متجاورين عن طريق 

تغيري Set Out يف �لأول و Set In يف �لثاين.

Rate Stretch Tool: �أد�ة ت�شمح باإعادة تعريف حجم �لت�شل�شل عن 

طريق ت�شريعه �أو �إبطائه.
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• �إ�سافة طبقات �سوت �أو فيديو جديدة
�إذ� كنا نرغب يف تر�كب مقاطع �لفيديو �أو �إ�شافة �شوت، فيجب �إ�شافة 
طبقات جديدة. لذلك ننقر بزر �ملاو�س �لأمين على طبقة موجود بالفعل 

."Insert Track" ونختار

 • �إ�سافة �لن�سو�ص
 Composite Shot ثم  New لإ�شافة ن�س ننقر على

 

 

ن�شتعمل �أد�ة كتابة �لن�س:

 
 

�لربنامج يف ن�شخته �حلالية ل يدعم �للغة �لعربية. ناأمل يف �لن�شخ 
�لقادمة �أن يتم �أخذها بعني �لعتبار.

لكن هناك حلول تقدمها مو�قع وبر�مج من �أجل حل هذ� �مل�شكل، مثل 
موقع:

http://www.arabic-keyboard.org/photoshop-arabic

�أخرى  �إىل �شيغة  �إدر�جه ويتم حتويله  بكتابة �لن�س �ملر�د  حيث نقوم  
نن�شخها وندرجها يف �لربنامج.
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 وهناك �أي�شا برنامج »تدوين tadween« ميكن حتميله من �لر�بط: 
https://sourceforge.net/projects/tadween/files/
Tadween/Version%201.0.5

�إىل  �لن�س  ت�شم  �لتي   Composite Shot �ل  ب�شحب  نقوم  ذلك  بعد 
�ملخطط �لزمني للتحرير.

• تطبيق �ملوؤثر�ت على مقطع

تطبيق  �إىل  نحتاج  قد  �لزمني،  �ملخطط  يف  �ملقاطع  �إدر�ج  بعد  �لآن 
�ملوؤثر�ت عليها. للقيام بذلك، نفتح نافذة �ملوؤثر�ت، نحدد �ملوؤثر �ملطلوب 

ون�شحبه �إىل �ملقطع �لذي نختاره.

�ملوؤثر�ت متعددة وميكن �أن حتقق �أي �شيء تريده تقريًبا.
ن�شيحة: �أد�ة �لبحث مفيدة عندما نعرف ��شم �لتاأثري!
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• �إ�سافة �ملو�سيقى و�ملوؤثر�ت �ل�سوتية

��شتري�د  �أوًل  يجب  �ل�شوتية،  و�ملوؤثر�ت  �ملو�شيقى  مقاطع  �إىل  بالن�شبة 
و�إ�شقاط  �شحب  باإجر�ء  نقوم  ثم   .Media نافذة  يف  �ل�شوتي  �مللف 

ب�شيط على طبقة �شوتية للمخطط �لزمني.
• ت�سدير �مل�سروع

لإن�شاء  ت�شديره  �لآن  �ل�شروري  من  �أ�شبح  �لتحرير،  من  �لنتهاء  بعد 
ملف �لفيديو �لنهائي.

للقيام بذلك، ننقر فوق رمز �شريط �ل�شور يف �جلزء �لعلوي �لأمين من 
�ملخطط �لزمني.

بعد ذلك ن�شل لنافذة �لت�شدير، نختار �لتن�شيق �لذي نريد ت�شديره.
وميكننا تغيري �لتن�شيق عن طريق �لنقر فوق تن�شيق �لت�شدير �خلا�س 

بنا:

 
كل ما علينا فعله هو �لنقر على "بدء �لت�شدير" يف �لأ�شفل. ننتظر حتى 

نهاية �لت�شدير.
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الـبـاب الثـالـث:

القصة المصورة
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تعترب �لق�شة �مل�شورة من �أجنع �لو�شائل �لتعليمية �لتي يف�شلها �لتلميذ 
�لو�قعية  �لق�ش�س  قر�ءة  و  �للغات  بتعلم  �لأمر  يتعلق  خ�شو�شا عندما 
�نتباه  لإثارة  �أي�شا  عليها  �لعتماد  للمدر�س  وميكن  �ملتخيلة...  �أو  منها 
��شتخد�م  �إن  �لدر�س.  حمتوى  �إىل  وت�شويقه  خياله  وحتفيز  �لتلميذ 
�لق�ش�س �مل�شورة عامة يف جمالت �لتدري�س لديه �لعديد من �ملز�يا، 
فبطابعها �لتفاعلي تعطي حياة لتلك �لدرو�س �لنمطية و تقرب �لتلميذ 
�أن  �إل  �لدر��شية،  مردوديته  من  حت�شن  و  م�شاركته  وت�شمن  �أكرث  منها 
�ملتاحة  �ملو�رد  قلة  هو  �ملجال  هذ�  يف  �ملدر�س  يو�جهه  �لذي  �لتحدي 
خالل  من  �شنحاول  لذلك  �لف�شل.  د�خل  �مل�شور  �ل�شريط  ل�شتخد�م 
هذه �لبطاقة �أن نقرتح �أف�شل �لأدو�ت �ملتاحة و نعر�س �لتقنيات �لعامة 

�لتي �شتمكنك من �إن�شاء ق�شة م�شورة خا�شة رفقة �لتالميذ.

كيف ننجز قصة مصورة؟
فوتوغر�فية  �أو  مر�شومة  تكون  ثابتة  �شور  جمموع  هي  �مل�شورة  �لق�شة 
تو�شع جنبا �إىل جنب، يف ت�شل�شل وتر�تبية خا�شة وب�شكل فني وجميل، 
خم�ش�شة لتمرير خطاب �أو معلومة �أو حكاية... ولإجناز ق�شة م�شورة 

لبد من �عتماد خطو�ت لزمة وو�شائل فنية �شرورية.

أهم المراحل المعتمدة إلعداد قصة مصورة:
الفكرة:

م�شتوحاة  تكون  أن  ميكن  كما  �خليال  ن�شج  من  تكون  �أن  للفكرة  ميكن 
من �لو�قع، فن�شتلهمها من �ل�شرية �لذ�تية �أو حياة معا�شة �أو من �أخبار 
�جلر�ئد وق�ش�س �ملجتمع وكذلك �لتاريخ و�ملرويات و�لأ�شاطري و�لكتب 

�لرو�ئية و�لأفالم 
ملخص:

بعد ح�شويل على �لفكرة �لأ�شا�شية مل�شروع ق�شة، مبا�شرة �أبد�أ يف و�شع 
ن�س  بتحرير  و�أقوم  للق�شة،  خمت�شرة  جد  �أدبية  �شيغة  يف  �مللخ�س 
ق�شري �أ�شرد خالله �أهم عنا�شر �حلكاية، وتقدمي �شخو�شها �ملقرتحة، 

وعر�س �لإطار �لعام لأحد�ثها �لأ�شا�شية دون �لتف�شيل فيها.
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السيناريو:

وهنا �شنقوم بو�شف تف�شيلي ت�شل�شلي مكتوب ملجريات �لق�شة، بو�شفنا 
وكذ�  خارجية،  �أو  د�خلية  كانت  �إذ�  ما  �لأحد�ث  وقوع  لأمكنة  �لدقيق 
�ل�شخ�شيات  وو�شف  لياًل،  �أو  ظهر�  �أو  �شباحًا  كانت  �شو�ًء  �لأزمنة 
فيت�شمن  �ل�شيناريو،  من  جزءً�  �حلو�ر  يكون  وقد  ونف�شانيًا.  ج�شمانيًا 

حو�ر �ل�شخ�شيات �لتي تلعب �لأدو�ر يف �لق�شة.

دراسة الشخصيات:

�أ�شا�شا على �ختيارنا �ل�شخ�شيات  يرتكز �لبناء �لفني للق�شة �مل�شورة 
�أطو�رها،  �شتحيي  �لتي  و�لفاعلية  �لأدو�ر  �إليها  �شن�شند  و�لتي  �لأن�شب، 
وتقوية  تعزيز  على  بالأ�شا�س  تعمل  �أن  يجب  نقرتحها  �لتي  فال�شخ�شية 
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�لإطار �لفني �لعام للق�شة، كما �أن �جلانب �لقيمي يف �لق�شة �شيظهر 
بو�شوح من خالل هذه �ل�شخ�شيات يف نف�س �لوقت.. فقد �ت�شح ب�شكل 
ب�شكل  فيها  �لأحد�ث  تنبع  �لتي  تلك  �مل�شورة  �لق�ش�س  �أجنع  �أن  عام 
منطقي من طبيعة �ل�شخ�شيات �لتي ت�شنع �حلدث وبنائها �ملحكم. يف 
هذه �خلطوة يتوجب علينا و�شع در��شة عامة و مف�شلة عن �ل�شخ�شيات 
�لرئي�شية منها و�لثانوية، بعد ذلك نقوم بت�شميمها ور�شمها على �لورق 
زو�يا  من  ر�شمها  على  كثري�  و�لتدرب  لها،  خ�ش�س  �لذي  �ل�شكل  يف 
و�أبعادها  مظهرها  ن�شبط  �أن  �إىل  خمتلفة..  �أو�شاع  ويف  متنوعة  نظر 
�جل�شمانية و�لنف�شية ونتمكن يف �لأخري من �ختيار �لت�شميم �لنهائي لها.

البحث والتوثيق:

ودر��شة.  وتعمق  م�شتمر  بحث  نتاج  هي  ناجحة  �إبد�عية  عملية  كل  �إن 
�إعد�د ق�شة م�شورة يلزمنا �عتماد مر�جع وم�شتند�ت  فخالل م�شروع 
من  م�شتوحاة  �لق�شة  تكون  فعندما  وتي�شريه..  عليها  �لعمل  لتعزيز 

علينا  لز�ما  يكون  �لو�قع، 
�لو�قع  هذ�  مكونات  معاينة 
تدوينه  عرب  ومر�جعته، 
�لتفا�شيل  جممل  وت�شجيل 
�إليها. وكذلك  �لتي �شنحتاج 
�ل�شخ�شيات حيث نلجاأ �إليها 
و�أبعادها.. �أو�شافها   حلفظ 

�ل�شور  نلتقط  كما 
�لتي  لالأمكنة  �لفوتوغر�فية 
�شيحتاجها �لر�شام من �أجل 
�لق�شة..  يف  ومتثيلها  نقلها 
�لق�شة  �أن  جند  مثال 
�لعتماد  تقت�شي  �لتاريخية 
�لكلي يف كل جزئياتها على 
وذلك  و�لتوثيق،  �ملرجعية 
على  �حلفاظ  �أجل  من 
و�ملنقولة  �ملدونة  �حلقائق 
لالأمانة �لتاريخية و�لعلمية.

التقطيع التقني:
خطة،  بو�شع  نقوم  �مل�شودة،  �لورقة  على  و�ملب�شط  �ل�شريع  بالر�شم 
�إىل  �ل�شردية  ن�شخته  من  �ل�شيناريو  حمتوى  حتويل  كيفية  يف  و�لتفكري 
و�حلجم  بال�شكل   م�شهد  كل  ومنيز  مر�شومة.  ب�شرية  م�شاهد  �شل�شلة 
�لتقطيع  �إن  ثم  �لق�شة،  د�خل  و�أهميته  حمولته   يو�فق  �لذي  و�لإطار 
�لتقني هو خطوة �شرورية وملحة يف عملية �لإخر�ج �لفني، �إنه �لتفكري 
بالر�شم وت�شخري �لإمكانيات �لتقنية يف عزل لقطات لكل حدث و�إعطائها 
�لبعد �لثابت لل�شريط �ملر�شوم. يف هذه �خلطوة نقوم بتحديد: �للقطات  

ــ زو�يا �لنظر  ــ �لفقاعات  ــ �لإطار.

�ل�شخ�شيات
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�ل�شخ�شيات
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اللقطات:

ميكن  �لتي  �لق�شة،  و�شخ�شيات  �مل�شاهد  لعر�س  �ملختلفة  �لطرق  هي 
روؤيتها عن كثب ومقربة، �أو روؤيتها عن م�شافة بعيدة، كذلك نحاول �عتماد 
�أنو�ع خمتلفة من �للقطات، وذلك من �أجل �إ�شفاء عن�شر �لت�شويق على 

بدورها  �أي�شا  �للقطات  وتقوم  و�مللل.  �لرتابة  �لوقوع يف  �لق�شة وجتنب 
يف ت�شليط �ل�شوء على �أهم مكونات �لق�شة و�إبر�ز �مل�شاعر �لدر�ماتيكية 

)�أو�لكوميدية( لكل م�شهد. و�أنو�ع �للقطات هي:

زوايا النظر:

�إن �ختيار زو�يا متنوعة يف عر�س �مل�شاهد  ي�شفي نوعا من �لديناميكية 
�أو  �ل�شورة ويف قلب �حلدث  �أنه يف  لو  للقارئ كما  �لأمر  �لفنية، فيبدو 
يجب  فقط  �لتحرك.  �أثناء  �ملمثلني  بت�شوير  ويقوم  كامري�  يحمل  كاأنه 
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�أل نختار �لزو�يا ب�شكل ع�شو�ئي؛ لأن لكل ز�وية  قيمة موحية، مما يتيح 
وزو�يا  �ل�شخ�شيات  عليها  تكون  �لتي  �لذهنية  �حلالة  ترجمة  للقارئ 

�لنظر �أربعة �أنو�ع:
الفقاعات:

هي �ل�شيغة �ملتغرية و�حليز �ملخ�ش�س لعر�س حو�ر �أو �أفكار �شخ�شيات 
�إىل �شخ�شية  �إىل �مل�شاهد �ملعنية به وتن�شب  �لق�شة، تنتمي كل فقاعة 
�ملتحدث. و�لفقاعات �أنو�ع كلها تختلف يف �ل�شكل لتوؤدي دورها يف �إبر�ز 

�جلانب �لنفعايل و�حل�شي لدى �ل�شخ�شية �ملتحدثة.

الرسم أو التصوير:

نقوم  �خلطوة  هذه  ويف 
�ملنقحة  �لت�شميمات  بو�شع 
�أو  �مل�شاهد  ور�شم  لل�شر�ئح 
ت�شويرها يف حلتها �لنهائية 
�لتي  �خلطو�ت  بتتبع 

يت�شمنها �لتقطيع �لتقني:

كتابة النص والحوار

�خلط  نوع  نختار  �أن  يجب 
منا�شبا  يكون  حتى  بعناية، 
�لناحية  من  �لعمل  لطبيعة 
يكون  و�أن  �لكر�فيكية، 
باإدر�ج  نقوم  ثم  مقروء�.. 

�حلو�ر على �لفقاعات.
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Prisma محرر الصور

حتويل �ل�صور �إىل �أعمال فنية
تخلق  �لتي  �ل�شور  لتعديل  تطبيق   Prisma تعترب 
تاأثري�ت ر�شومية مذهلة، مما يوؤدي �إىل حتويل هده 
�شبكات   Prisma ت�شتخدم  لوحات.  �إىل  �لأخرية 
�إظهار  من  �مل�شتخدمني  متكن  ��شطناعية  ع�شبية 
�أو  Picasso بو��شطة  تر�شمها  وكاأنها   �ل�شور 

.Salvador Dali  أو حتى� Munch 

��صتخد�م هذ� �لتطبيق
play store نقوم �أول بفتح 

app store أو�
 Prisma نكتب كلمة

ثم نقوم بعملية حتميل 
�لتطبيق على �لهاتف

نقوم بالنقر على زر 
�لتطبيق
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نحدد �ل�سورة �لتي �سن�ستغل عليها نقوم 
بتحديد �لتاأثري �لذي ينا�سبنا

يف �لأ�سفل جند قائمة �لتاأثري�ت ثم حتويل 
�ل�سورة

يقوم �لتطبيق بعملية �لتحويل
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ميكننا �لتحكم يف �لتاأثري �ملطبق على �ل�سورة 
بال�سغط على �لقائمة �مل�سار �إليها �أ�سفله

نقوم بحفظ �ل�سورة بال�سغط على �لزر �مل�سار 
�إليه �أ�سفله

و�أخري� نقوم بتحميل �ل�سورة على �لهاتف 
بال�سغط على �لزر �مل�سار �إليه
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الـبـاب الرابع:

تقنية إيقاف الحركة
Stop Motion
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 )Stop Motion( تقنية �إيقاف �حلركة

�لكائنات  �لر�شوم �ملتحركة لإ�شفاء �حلياة على  هي تقنية ت�شتخدم يف 
�ملر�د  �جل�شم  ت�شوير  طريق  عن  ذلك  يحدث  �ل�شا�شة.  على  �ل�شاكنة 
بحيث  �شورة،  كل  يف  ب�شيط  تغيري  �إ�شافة  مع  متعاقبة،  �شوًر�  حتريكه 
يكون �لفرق بني �ل�شورة و�ل�شورة �لتي تليها هو حركة ب�شيطة. عندما 
يتم ت�شغيل جميع �ل�شور بالت�شل�شل تظهر �حلركة.  يتم �إجناز هذ� �لنوع 

من �شينما �لتحريك عرب خطو�ت:

�خلطوة 1: �ختيار �ل�صخ�صيات
من �أهم �ملميز�ت لتقنية توقف �حلركة هو �أن �أي �شيء ميكن �أن ي�شبح 
و�لأطباق  �لأطفال  لعب  �أو  �لطني  من  �أ�شكال  �أو  �لر�شومات  �شخ�شية. 
و�لأطعمة و �ملالب�س وحتى �لأ�شخا�س، حيث ميكن �لتعامل معها و�إعادة 
�إىل  ُينقل  عندما  ممتًعا  ذلك  كل  ي�شبح  �أن  ميكن  ب�شهولة،  تنظيمها 

�حلياة من خالل وهم �حلركة

�خلطوة 2: و�صعية �لكامري�
ثابت، كما  �لكامري� يف مو�شع  �مل�شتح�شن و�شع  �لت�شغيل، من  بدء  عند 
من  تاأكد  �حلركة.  لتقليل  �لقو�ئم،  �لثالثي  �حلامل  عند  �حلال  هو 
تركيز �مل�شهد و�ملو�شوع، وحاول جتنب �هتز�ز �لكامري� �أو حتريكها بني 

�للقطات.
على �لرغم من �أن ذلك لي�س �شرورًيا، من �مل�شتح�شن ��شتخد�م م�شغل 
عن بعد للت�شوير، لكي ل تخاطر بتغيري و�شعية �لكامري�. �لهدف هو �أن 
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تظل ز�وية �لكامري� ثابتة يف كل لقطة، بينما يتغري مو�شع �ل�شخ�شية من 
�شورة �إىل �أخرى.

�خلطوة 3: �إ�صاءة �مل�صهد
�لإ�شاءة �ملنا�شبة تلعب دوًر� مهًما يف خلق حالة مز�جية معينة. تاأكد من 
�إ�شاءة كل �شيء وعر�شه ب�شكل �شحيح. من �لأف�شل ��شتخد�م م�شدر 
�شوئي ميكن �لتحكم فيه، نظًر� لأن �أي تغيري لالإ�شاءة غري�ملق�شودة قد 

يت�شبب يف حركة ظل غري مرغوب فيها عرب �ل�شور.

�خلطوة 4: �لتقاط �ل�صورة وو�صع �ل�صخ�صيات
�أخرى، يجب تغيري مو�شع  �إىل  �أجل حتقيق حركة �شل�شة من نقطة  من 
�شخ�شيتك مب�شافة ثابتة من حركة �إىل حركة. كلما مت نقل �ل�شخ�شية 
يف م�شافة �أطول بني �حلركتني، كلما كان �أ�شرع يف �حلركة عند�لت�شغيل. 

و�لعك�س �شحيح، �إذ� �نتقلت مب�شافة �أق�شر، ف�شتبدو وكاأنها بطيئة.

�خلطوة 5:  ت�صغيل ت�صل�صل �ل�صور
مقاطع  لإن�شاء  م�شمم  تطبيق  �أي  على  متتالية  �شورك  جتميع  ميكنك 
 Adobe أو� Movie Maker أو حتى� Photoshop فيديو �أو تعديلها مثل

.AfterEffects أو� Premiere
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نحو �الحرت�فية يف فيديو »وقف �حلركة«
يبدو  بك  �خلا�س  �حلركة"  "وقف  فيديو  من  جتعل  �أن  تريد  كنت  �إذ� 
حمرتفا عليك �أن تاأخذ بعني �لعتبار بع�س �لنقط �ملهمة �لتي ل يجب 

جتاهلها.

�إن�ساء م�سار و��سح للحركة ■

حاول �أن جتعل �شخ�شيتك تتحرك على خط و�حد. هذ� ل يعني 
�شخ�شياتك  ت�شتطيع  م�شتقيم.  خط  يف  تتحرك  �أن  يجب  �أنه 
�لظهور،  �لختفاء،  �ل�شقوط،  �لقفز،  �لتعرج،  بحرية،  �لدور�ن 
لكنك تريد �أن تكون لديها �نتقالت مرنة من �شورة �إىل �أخرى. 
�إذ� مل تبق �ل�شخ�شية تتحرك على نف�س �مل�شار، ف�شتبدو �حلركة 

متعرجة �أو مت�شاربة عند ت�شغيلها.

تكوين �مل�ساهد ■
عرب  �مل�شهد  تكوين  �لأف�شل  من  يكون  �أن  ميكن  �لبد�ية،  يف 
)�خللفيات،  �لإطار  يف  �لتو�يل   على  له  �ملكونة  �لعنا�شر  �إدخال 
من  �أكرث  نقل  ا  �أي�شً ميكنك  كما  �لأ�شياء...(  �ل�شخ�شيات، 

�شخ�شية و�حدة �أو عن�شر و�حد د�خل �لإطار لتكوين �مل�شهد.

�أ�سف بع�ص �حلركة للكامري� ■
�لإبد�ع  لإن�شاء مزيد من  للكامري�  �إ�شافة بع�س �حلركات  حاول 
و �جلمالية فبدًل من حتريك عنا�شر �مل�شهد بني �للقطات فقط، 
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متاما  �لكامري�  ز�وية  �أو  �لكامري�  مو�شع  حتريك  ا  �أي�شً ميكنك 
كما يف �ل�شينما، فيعطينا مثال حتريك �لكامري� �شيئا ف�شيئا نحو 

�مل�شهد �نطباع �لزوم وما �إىل ذلك.
�لعمل �جلماعي ■

�إجناز مثل هذه �لأعمال على �شكل عمل جماعي  �أن يكون  حاول 
ومن  �لكامري�،  و�شعية  تثبيت  �شي�شمن  من  بني  �ملهام  فيه  توزع 
�شيقوم بعميلة �لت�شوير وكذلك �شخ�س �أو �أكرث يقومون بتحريك 
�لعنا�شر �ملكونة للم�شهد و�ملخرج �لذي �شري�قب كل هذه �ملهام، 

ويالحظ مدى �إتقان كل و�حدة منها.
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الـبـاب الخامس:

الـتصـمــيــم الجرافيكي
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أوال. تعريف التصميم الجرافيكي
�شور،  بني  للجمع  �لناجحة  �لعملية  هو  �جلر�فيكي  �لت�سميم 

كلمات، �ألو�ن و�لدمج فيما بينهم لإي�شال فكرة معينة.

ثانيا. عناصر التصميم الجرافيكي: 
)Line(  1. الخط

�أنه  �أ�شاًل هو خط، وميكن تعريف �خلط على  �لطبيعة  �إن كل �شيء يف 
د�خل  باحلركة  �حل�س  منها  عديدة  وظائف  وللخط  جدً�،  �شيق  �شكل 
�لفر�غ �أو حوله وذلك ملا للخط من مقدرة على جعل �لعني تتابع حركته 

�أينما �جته.

وللخطوط تعبري�ت معينة فاخلطوط �مل�شتقيمة �لناعمة تعرب عن �لهدوء 
و�ل�شتقر�ر، �أما �خلطوط �ملتقاطعة و�ملتعار�شة و�ملتعاك�شة يف �جتاهاتها 

تعرب عن �حلركة و�حليوية و�لتفاعل.

هناك �أنو�ع متعددة من �خلطوط منها �خلط �مل�شتقيم، �خلط �ملتعرج، 
منها  �خلطوط  لأنو�ع  �آخر  ت�شنيف  وهناك  �ملتقطع....�لخ،  �خلط 
�خلطوط �حلقيقية وهي �ملر�شومة ب�شكل و��شح وحاد، وهناك �خلطوط 

�لوهمية �ملتكونة نتيجة �لتقاء �شكلني يف �لت�شميم.

)Shape( 2. الشكل

�ملنتظمة(  منها  عديدة  و�لأ�شكال  ومغلق،  مكتمل  خط  عن  عبارة  وهو 
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�لهند�شية( كالد�ئرة و�ملربع و�ملثلث، ومنها غري �ملنتظمة وهي كثرية يف 
�لطبيعة، وميكن تكوين �شكل معني عن طريق تلوين م�شاحة من �لفر�غ 

د�خل �لت�شميم.

)Texture( 3. الخامات

هو �لعن�شر �لذي ميتاز باأننا نح�س به بحا�شتني هما: �للم�س و�لب�شر، 
وتكمن �أهمية هذ� �لعن�شر يف ��شتخد�مه للتمييز بني �أجز�ء �لت�شميم 

و�لنعومة  لل�شطح �خل�شن  �شيء طبيعته �خلا�شة فاخل�شونة  كل  لإعطاء 
على  يعمل  �لت�شميم  �أجز�ء  بني  �مللم�س  تنوع  �أن  كما  �لناعم،  لل�شطح 

�إعطاء �لت�شميم حيوية �أكرث ويبعده عن �لإح�شا�س بامللل.

تت�شّمن �أمناط �خلامات: �لورق، �حل�شى، �خلر�شانة، �لطوب، �لألياف، 
و�لعنا�شر �لطبيعية، وما بني �لألو�ن �لباهتة �أو �لناعمة. وميكن للخامات 
ا �أن تكون دقيقة �أو بارزة، و�أن ت�شتخدم باعتد�ل �أو باإ�شباغ؛ ميكنها  �أي�شً
�أن تعمل مع �أي �شيء تقريًبا. من �شاأن �خلامات �أن تغرّي �شكل �ملوقع كلّيا 

ريًّا خمتلًفا متاًما. حّتى و�إن بدت غري مهّمة، فهي توّفر وقًعا ب�شَ

)Color( 4. اللون

قد يكون �للون هو �لعن�شر �لأكرث �أهمّيًة يف �لت�شميم لأنه يعطي �لتاأثري 
مهار�ت  �إىل  يحتاج  ول  و��شح  �للون  و�حدة.  ملحة  يف  �لأقوى  �لب�شري 

ر�شم �أ�شا�شية ملالحظتها.

تد�عيات  �أو  معان  لها  يكون  �أن  ميكن  �لألو�ن  �لثقافات،  خمتلف  يف 
خمتلفة. وهي تثري م�شاعر خمتلفة ل ينبغي �ل�شتهانة بها عندما نعمل 
و�لتو��شل  �لفهم  �شوء  ولتجنب  ثقافية.  مناطق  �إىل  متتد  م�شاريع  على 

�لفعال، علينا �أن ناأخذ ذلك يف �لعتبار.
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)Value( 5. القيمة

يف  �مل�شيئة  فاملنطقة  �ل�شوئية،  �لقيمة  درجة  �أو  �لإ�شاءة  درجة  وهي 
�لت�شميم عادًة ما تكون �أكرث قيمة من �ملنطقة �ملعتمة، هذ� يف �لإعالنات 
�مللونة، �أما �لإعالنات �لتي ت�شتخدم �لأبي�س و�لأ�شود فقط فاإن �لأبي�س 
ي�شكل �أعلى قيمة، وكلما �قرتبنا من �لأ�شود نكون قد تدرجنا نحو �لقيمة 

�لأقل �شوءً�.

)Space( 6. املساحة

�لت�شميـم.  يف   � جـدًّ مهـمٌّ  تاأثـرٌي  ��شـتخد�مها  وطريقـة  للم�شـاحات 
�ل�شـلبية(  �مل�شـاحات  ـا  �أي�شً )ت�شـّمى  �لبي�سـاء«  »�مل�سـاحات  وت�شـتخدم 
ب�شكل و��شع يف �لآونة �لأخرية، لأنها ت�شمح للعني بالقر�ءة ب�شكل �أ�شهل. 
وملـن ل يعـرف م�شطلح »�مل�شـاحة �لبي�شـاء«؛ ل نق�شد هنا �أنها مملوءة 
باللـون �لأبي�ـس علـى وجـه �لتحديـد، ولكـن كل م�شـاحة �شمـن �لت�شميـم 
مملـوءة فقـط بلـون �خللفيـة. ميكنك روؤية �لعديد مـن �لأمثلة �أدناه لفهم 

�أف�شـل لهـذ� �ملفهوم. 

�ل�شلبّية  �مل�شاحات  من  �لعديد  على  يحتوي  �ل�شفحة  ت�شميم  كان  �إذ� 
فاإن هذ� ي�شفي �إ�شاءًة و�شعوًر� منفتًحا. وبخالف ذلك ي�شبح �لت�شميم 
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مبعرًث� وقدمي �لطر�ز. وبذلك يكون للم�شاحات تاأثري مهّم يف �لطريقة 
�لتي ُينظر بها �إىل �لت�شميم من ِقبل �لعني �لب�شرّية.

�للون  �إن  قلنا  و�إن  �ملهّمة، حّتى  �لت�شميم  �مل�شاحات يف مقدمة عنا�شر 
قد يكون �لعن�شر �لأهم، لأن �مل�شاحات من �ل�شهل مالحظتها من ِقبل 
�لعني �ملبتدئة. كما ميكنها �أن حتّول �لت�شميم ل�شاحلك و�حل�شول على 

�أف�شل �لنتائج ملخطط ت�شميمك.

ثالثا. أسس التصميم الجرافيكي
تعترب �أ�ش�س �لت�شميم هي مفرد�ت �للغة �لتي يقوم �مل�شمم من خاللها 
ببناء �لت�شميم وميكن ت�شبيه �أ�ش�س �لت�شميم باخلامات �مل�شتخدمة يف 
�لبناء مثل: �لرمل - �حلديد - �لإ�شمنت... �إلخ، وهناك عدة �أ�ش�س لبناء 

�لت�شميم �لناجح �ملعرب، وهي:
)Contrast( 1. التباين

هو  فقط  لي�س  �لتباين 
تباين �لألو�ن، و�إمنا تباين 
جميع عنا�شر �جلر�فيك، 
�لتباين،  حتقيق  وميكن 

عندما نخلق �ختالفا معينا بني عن�شرين �أو �أكرث يف �لت�شميم، ن�شتخدم 
�ل�شدمة  هذه  للم�شاهد،  �ل�شدمة  تاأثري  خللق  �لت�شميم  يف  �لتباين 
مهمتها �إظهار �لعنا�شر �لهامة مقابل �لعنا�شر غري �لهامة يف �لت�شميم، 
�لتباين يف �لت�شميم يعطي متعة �أكرب للم�شاهد، بالإ�شافة �إىل توجيهه 
للعنا�شر �لهامة.. �لتباين يعطي حيوية �أكرب للت�شميم. �لتباين، هو جزء 
ل يتجز�أ من �شياق �لت�شميم، هو �لعن�شر �لأ�شا�شي �ملحرك للت�شميم، 
ووجود عن�شر معني يف �لت�شميم ل ميكن �أن يكون هاما، �إل عند خلق 

�لتباين بني هذ� �لعن�شر و�لعنا�شر �ملجاورة له. 
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)Alignement( 2. التنسيق واملحاذاة

�إىل  �أن يتجنب �لع�شو�ئية بالت�شميم، ويلجاأ  �أوىل مهمات �مل�شمم،  من 
�لتنظيم، �حيانا هناك نوع من �لفو�شى �ملنظمة، ولكن لي�س �لع�شو�ئية، 
و�حد فقط يف  يكون هناك عن�شر  �لت�شميم، عندما  تقتل  فالع�شو�ئية 
�أ�شا�س  �لت�شميم غري د�خل يف �ملنظومة، �شتتم مالحظته ب�شرعة على 
�أنه عن�شر �شاذ و�شيعطي هذ� �لعن�شر �شعفا كبري� يف �لت�شميم كما لو 

�أن �مل�شمم قد قام بعمله با�شتهتار. لهذ� يجب د�ئما ��شتخد�م �خلطوط 
�خلفية يف �لت�شميم خللق جتان�س و��شح.

Repetition / 3. التكرار واإليقاع

�أمامنا،  �شيء  يتكرر  ما  بقدر  مرئية،  دماغ  غ�شل  عملية  هي  �لتكر�رية 
�شناعة  يف  �لأ�شا�س  �حلجر  وهي  لنا،  بالن�شبة  ماألوفا  ي�شبح  ما  بقدر 
�لهويات �لب�شرية، �ملنتج �ملتكرر �أكرث، يلفت �لنتباه �أكرث، وحتى �أ�شخم 
�ملنتجات مثل كوكاكول �أو بيب�شي، رغم �شهرتها �لكبرية، لز�لت تعتمد 

�أ�شلوب �لتكر�رية يف �إعالناتها.

�لت�شميم  د�خل  حركة  بوجود  �مل�شاهد  �شعور  هو  باحلركة  �ملق�شود 
ناجت  �إح�شا�س  وهو  �جلر�فيكي، 
توحي  بطريقة  �لعنا�شر  توزيع  عن 
حركة  طريقة  يف  وتتحكم  باحلركة، 
�لت�شميم،  د�خل  �ملتتابعة  �لعني 
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وللحركات �جتاهات و�أ�شكال، وقد تكون �شريعة �أو بطيئة، ووجود حركة 
يف �لت�شميم ي�شفي عليه �حليوية.

باحلركة،  لالإيحاء  خمتلفة  باأو�شاع  �شكل  تكر�ر  �حلركة:  �أمثلة  ومن 
�ل�شعر  �أو  �أطر�ف �ملالب�س  و��شتخد�م �شور معربة عن �حلركة كتطاير 
�ملوجهة حلركة  و�خلطوط  �لأ�شهم  و��شتخد�م  رياح،  وجود  للتعبري عن 
�لعني، وكذلك ��شتخد�م �لألو�ن بطريقة حتدد بد�ية �جتاه حركة �لعني 

ثم �لنتقال مع حركة �للون و�ن�شيابه د�خل �لت�شميم.

Proximity – Unity / 4. الوحدة والتقارب

و�ملق�شود بالوحدة هي وحدة �لعنا�شر �ملكونة للت�شميم، �أي وجود عالقة 
ر�شم  بتوحيد منط  �شكلية  تكون  قد  و�لعالقة  �لعنا�شر،  تربط بني هذه 
�لأ�شكال مثل منط �لأ�شكال �لهند�شية �أو منط �خلطوط �ملنحنية �أو منط 

�مل�شتخدم،  �لتلوين  نظام  بتوحيد  لونية،  �لعالقة  تكون  وقد  زخريف، 
و�حدة  فكرة  �أو  مو�شوع  طرح  �أي  �لفكرة،  وحدة  �أي�شًا  �لوحدة  وت�شمل 
دون ت�شتيت، �أو وحدة �ملو�شوع، وكذلك وحدة �لأ�شلوب كاختيار �أ�شلوب 
�لت�شميم  �أو    2D �لأبعاد  ثنائي  �لت�شميم  �أو   flat �مل�شطح  �لت�شميم 

.3D ثالثي �لأبعاد
�أما �لتقارب، فاملق�شود به و�شع �لكتل �ملت�شابهة حتت ت�شنيف و�حد �أو 
جمعها يف م�شاحة و�حدة ب�شكل متقارب �أو متال�شق، فتظهر وكاأنها كتلة 

و�حدة، مما ي�شهل على �مل�شاهد فهم �لعمل �لفني ككل بنظرة �شريعة.

Simplicity -Functionality / 5. البساطة والتوظيف

�لب�شاطة هي نظام �ختز�ل �لت�شميم لعنا�شره �لوظيفية وهذ� يعني �أن 
تعطيه �حلق  له وظيفة  تكون  �أن  �لت�شميم يجب  كل مكون من مكونات 
يف �أخذ مكان �شاغر د�خل �مل�شاحة. وهذ� يعني �أنه كلما قلت �لعنا�شر 
�لهويات  �أ�شهر  فمثال  �أكرث،  وقوة  ب�شرعة  �لأ�شا�شية  �لفكرة  و�شلت 

�لب�شرّية �لعاملية، هي �أب�شطها:
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رابعا. طرق التصميم
هناك طريقتان ينفذ بهما �لت�شميم:

)2D( 1. التصميم الثنايئ األبعاد

�ليقظ  �لو�عي  �جلهد  مع  �لبعدين  ذ�ت  �لأ�شكال  باإ�شر�ك  يهتم  وهو 
لتنظيم خمتلف �لعنا�شر د�خل �مل�شاحة مر�عيا �لن�شجام �ملرئي لإخر�ج 
عمل هادف مبتكر، وب�شكل عام فاإن معظم بر�مج �لت�شميم قادرة على 

�إنتاج �لأ�شكال ذ�ت �لبعدين.

�أهم بر�مج �لت�شميم �لثنائي �لأبعاد �لحرت�فية )غري جمانية(:

 Photoshop – Illustrator – Corel Draw 

�أهم بر�مج �لت�شميم �لثنائي �لأبعاد �ملفتوحة �مل�شدر )جمانية(:

 GIMP  - Pixlr - inkscape 

 

)3D( 2. التصميم الثاليث األبعاد

�شهولة  حيث  لالأ�شكال  جت�شيمه  يف  �لبعدين  ذي  �لت�شميم  عن  يختلف 
�لروؤية و�لإح�شا�س باخلامة، ملا له من قدرة ت�شاعد على روؤيته باأكرث من 
ذو  �لت�شميم  من  تعقيدا  �قل  فهو  ولهذ�  �جلهات،  خمتلف  ومن  ز�وية، 

�لبعدين �لذي ي�شاهد على �مل�شاحة دون حيز فر�غي.

�أهم بر�مج �لت�شميم �لثالثية �لأبعاد �لحرت�فية )غري جمانية(:

 3D Max – Maya – Cinema 4D

�أهم بر�مج �لت�شميم �لثالثية �لأبعاد �ملفتوحة �مل�شدر )جمانية(:

FreeCAD – Blender
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خامسا. األلوان وتقسيماتها
تنق�شم �لألو�ن �إىل:

1. ألوان أساسية: هي �أ�شل �لألو�ن ول ميكن �حل�شول عليها من دمج 

�ألو�ن �أخرى، وهي:

2. ألوان ثانوية: هي �لألو�ن �لتي نح�شل عليها مبزج لونني �أ�شا�شيني، 

وهي:

تنظيم  يتم  األلوان:  دائرة   .3

د�ئرة  �شكل  يف  �لألو�ن  هذه 
بت�شل�شل منطقي علمي متفق عليه 

كما يظهر يف �ل�شورة:

4. األسود و األبيض: �إذ� قمنا مبزج جميع �ألو�ن �لد�ئرة �للونية �أو 

�لألو�ن �لأ�شا�شية منها فاإننا �شنتح�شل على �شبغة �شود�ء. فبالتايل ل 
ميكننا �أن نقول �أن �لأ�شود هو لون كذلك �حلال بالن�شبة لالأبي�س �لذي 
هو عك�س �لأ�شود فنقول �أن �لأ�شود و�لأبي�س قيمتان �شوئيتان تعرب�ن عن 

�لنور �أو �لظالم.

أصفر أحمر أزرق

برتقايلبنفسجيأخرض
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فمثال �إذ� كان عندك ت�شميم �شتقوم بن�شره ب�شكل رقمي عرب �لأنرتنت، 
كان  �إذ�  �أما   ،RGB �للون  منط  �ختيار  يجب  بالت�شميم  �لبدء  فقبل 
موجها �إىل �لطباعة فيجب �ختيار �لنمط CMYK، مع �لعلم �أن �أغلب 
بر�مج �لت�شميم ت�شمح لك بالنتقال �أو �لتحول بني �لنمطني ب�شهولة يف 

�أي مرحلة من مر�حل �لت�شميم.

و�لبي�شاء  �ل�شود�ء  �لقيمتني  مبزج  قمنا  �إذ�  الحيادي:  الرمادي   .5

ف�شنتح�شل على قيمة جديدة ت�شمى �لرمادي �حليادي. 

:CMYK و RGB الفرق بني ألوان

● كلمة RGB هي �خت�شار لـ Red, Green, Blue و�لتي تعني �لأحمر 
م�شعة  �ألو�ن  هي  �لأ�شا�شية  باألو�نه   RGB �لنمط  و�لأزرق،  و�لأخ�شر 

وت�شتخدم يف �شا�شة �حلا�شوب �أو �لتلفاز ...

 ،Cyan Magenta Yellow blacK هي �خت�شار لـ CMYK أما كلمة� ●
يف  با�شتخد�مه  يتميز  و�لأ�شود،  �لأ�شفر  �لأرجو�ين،  �ل�شماوي،  وهي 

�لطباعة.
Print  / طباعة

CMYK

Digital  / رقمي

RGB
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سادسا. أنواع الصور وخصائص امتداداتها

vector و pixel 1. الفرق بني

ري�شرت  �شور  �أو  نقطية  �شور  �أنه  يعرف  �لبيك�شل  �أ�شا�س  على  �لت�شميم 
)raster images or bitmap graphics(. �إن كلمة بك�شل يف �لأ�شا�س 
مزج بني كلمتني هما “pix” و “el”، �ملقطع �لأول جاء من كلمة �شورة، 
�أن كلمة بك�شل  و�لثاين جاء من كلمة عن�شر “element”، وهذ� يعني 
نقاط �شغرية من  �أنه  �أو  �ل�شورة  �أو وحدة يف  �أ�شغر عن�شر  �أنها  تعني 
�لألو�ن )�أحمر، �أخ�شر، �أزرق(. �ل�شور �لنقطية �أو �ل�شور على �أ�شا�س 
�لبيك�شل ُت�شنع عن طريق جمع هذه �لنقاط �ل�شغرية على �شبكة. فكلما 
ز�د عدد �لبيك�شالت يف �ل�شطر �لو�حد من �ل�شورة ز�دت جودتها ودقتها 

وبالتايل حجمها وكلما نق�شت كان �لعك�س.

�لنوع  هذ�  )ففي  )�ملتجهات  فكتور  �أ�شا�س  على  �لت�شميم  بالن�شبة  �أما 
وتعليمات  �جلهاز  يجريها  ح�شابية  معادلت  على  نعتمد  �لت�شميم  من 
ريا�شية لكل من �لإحد�ثيات“Y, X” ، و�لتعديل يف �لت�شاميم �ملتجه �أكرث 
ب�شاطة و�شهولة من �لتعديل يف �ل�شور �لنقطية عن طريق �لبيك�شل. يف 
�لت�شاميم �ملتجه “Vector” ميكن تكبري �لت�شميم وت�شغريه باأي ن�شبة 
بدون �أي �آثار جانبية على جودته بعك�س ما يحدث يف �لت�شميم �لنقطي 
كما �أنه يحتاج �إيل م�شاحه �أ�شغر بكثري يف �لتخزين عن �لتي يحتاجها 

�لت�شميم �لنقطي.

2. بعض امتدادات الصور وخصائصها

�ل�شتخد�م  يف  و�شهولة  �شيوعًا  �لأنو�ع  �أكرث 
�أو �لرفع على �لنرتنت،  يف جمالت �لطباعة 
لكنها تختلف من ناحية خو�رزميات �ل�شغط 
مثل  �لتفا�شيل  بع�س  تفقد  قد  �لتي  �خلفيفة 
�لألو�ن �حلادة �أو �لدقة �أحيانًا، كما �أنها توفر 
م�شاحة منا�شبة يف جميع �أنو�ع �لتخزين، لكن 
�جلودة  يف  �لتحكم  ميكنك  �لتعديل  و�شع  يف 

وبنف�س �لوقت حجم �أقل.
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�شغط  تقنية  توظف  نقطية  �شورة  �شيغة  هو 
 PNG �متد�د  �شمم  �شياع.  دون  �لبيانات 
لنقل �ل�شور على �شبكة �لإنرتنت.  ومن �أهم 
للخلفيات  دعمه  �لمتد�د  هذ�  خ�شائ�س 

�ل�شفافة د�خل �ل�شور.

هو ن�شق مت ت�شميمه خ�شي�شا ل�شغط �ل�شور 
�أنه  حيث  �لإنرتنت.  عرب  ن�شرها  �شيتم  �لتي 
�أكرث  على  ويحتوي  �ل�شفافة  �خللفيات  يدعم 
يحتفظ  �لن�شق  هذ�  �أن  كما  لونًا،   256 من 

بجميع �لألو�ن و�أقنية �ألفا �خلا�شة بها.

256 لونا فقط كما �أن هذ�  هي �شيغة تدعم 
�لن�شق ل ياأخذ حيز� كبريً� من �لذ�كرة، حيت 
�ل�شور  وكذلك  �ملتحركة  �ل�شور  تدعم  �أنها 

�لتي تكون خلفيتها �شفافة.

خا�شة  هي  �لمتد�د�ت  هذه  كل 
وما   )vector( �ملتجهة  بال�شور 
تعتمد  ل  �أنها  �ل�شور  هذه  مييز 
على �لبيك�شل مما يعطيك �حلرية 
ل  ب�شكل  وتكبريها  ت�شغريها  يف 
نهائي مثال )%6400( من �حلجم 

�لأ�شا�شي بدون �أن تخ�شر �جلودة.

�ملا�شح  من  �لآتية  �ل�شور  حلفظ  �لأ�شل  يف 
�ل�شوئي )Scanner( �أو من بر�مج �ملعاجلة. 
�أي�شًا  و��شعة  ب�شهرة  حتظى  �ل�شيغة  هذه 
من  وهي  �لحرت�فية.  �لن�شر  تطبيقات  مع 
بنف�س  متتاز  و  �مل�شتعملة.  �ل�شيغ  �أقدم  بني 
تدرجات �ألو�ن �لـ JPG ولكن بدون �شغط وهذ� 
ما مييزها. وكثري من �مل�شممني و�مل�شورين 
يف  رغبتهم  حال  يف  ��شتخد�مها  يف�شلون 
طباعة �أحجام كبرية لأن هذه �مللفات ممكن 

�أن تو�شل �إىل )4 مليون x 4 مليون( بك�شل.
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للتعديل  �لقابلة  �ل�شور  �متد�د�ت  �أف�شل  من 
)�شور  خام  �شور  لأنها   RAW �لـ  �شور  هي 
على  �لتعديل  �مل�شور  وباإمكان  �أ�شا�شية(. 
�ل�شورة باأف�شل طريقة وبعدها يتم ت�شديرها 
لأي �شيغة �أخرى. يعيبها فقط حجمها �لكبري 

وقليل من �لرب�مج ت�شغل هذه �مللفات.

�لتي  بامل�شاريع  �خلا�شة  �مللفات  �متد�د  هو 
برنامج  با�شتخد�م  باإن�شائها  �مل�شمم  يقوم 
يحتفظ  حيث  فوتو�شوب.  �ل�شور  حترير 
بت�شميمك مفتوحا من �أجل �إعادة �لتعديل �أو 

�لإ�شافة.

سابعا. أهم أنواع المطبوعات الورقية

 Flyer :1. الفالير

�لهدف  وح�شب  �لطلب  ح�شب  مقا�شاتها  تختلف  فقط  و�حدة  ورقة  هو 
�لوجهني.  �أو على  و�حد  �لطباعة على وجه  ويتم  �لطباعة  و�لغر�س من 
عادة ما تكون دورة حياة �لفالير ق�شرية، من حلظة خروجه من �ملطبعة 
�لذي  �ل�شبب حتديد�  وهذ�  رميه جانبا،  �أو  مّدة �شالحيته  �نتهاء  حتى 
مادة  يكون جمّرد  غالبا  و�إمنا  هاّمة  فّنية غري  مادة  �لفالير  من  يجعل 
�شو�ء  ميكن  ما  باأ�شرع  �لر�شالة  �إي�شال  منها  �لهدف  جتارية،  دعائية 

ب�شكل غام�س �أو ب�شكل تف�شيلي. 

 Brochure :2. الربوشور

هو عدد حمدد من �ل�شفحات، وبه تفا�شيل �أكرث من �لفالير عن �مل�شروع 
�أف�شل من  �أجله غالبا. يطبع �لربو�شور على ورق  �ل�شركة �ملعدة من  �أو 
ورق �لفالير، فبينما ر�شالة �لفالير ق�شرية �ملّدة، فاإن �لربو�شور ميكن 
�أن ي�شتمر ملّدة �أطول وميكن �أن يتم ��شتخد�مه �أي�شا لفرتة طويلة، وميكن 
�ختيار  على  يتم �حلر�س  لذلك  بني �جلمهور،  �لربو�شور  وتبادل  تناقل 

نوعية ورق جّيدة ل�شمان ��شتمر�رية �ل�شتعمال.
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Dépliant :3. املطوية

باأنها  وهي من ورقة و�حدة كالفالير ولكنها تختلف عنها 
تطوى على �أكرث من ق�شم ح�شب �لت�شميم �خلا�س بها.

Folder :4. امللف

وهو ملف ذو ت�شميم مميز يعد لغر�س �إعالين �أي�شا ويكون 
به مكان منا�شب حلفظ �لأور�ق مثل: ملفات �ملعامل �لطبية 

.A4 ومر�كز �لأ�شعة، وغالبا ما يكون قيا�س

Poster  :5. البوسرت أو امللصق

هو من �أجمل �أنو�ع �لطباعة �لت�شويقية، لأنه يعتمد ب�شكل 
�أ�شا�شي على فنية �لت�شميم، ول يهدف �إىل �إي�شال معلومة 
�أو ر�شالة و��شحة، و�إمنا ملجرد لفت �لنظر وتركيز �لنتباه، 
�إعالنات ملحقة  �لتف�شيلية يف  �ملعلومات  �إدر�ج  يتم  حيث 
�أو عن طريق �لت�شال �لهاتفي. وعادة ما تكون �ملعلومات 
يف �لبو�شرت خمت�شرة جد� بحيث تقر�أ خالل مدة �أق�شاها 

دقيقتني.

ثامنا. قياسات أشهر قوالب الطباعة

1. املقاسات العاملّية للتصاميم الدعائية

�لّدقة�لرتفاع mm�لعر�ص�لــــنــــــوع

مطوّية
Brochure 300500300 dpi

dpi 95210300مطوّية �شغرية

بطاقة عمل
Business Card 

9055300 dpi

ُمفّكرة
Note book 

75115300 dpi

ُكتّيب
Booklet 

120170300 dpi

علبة �أ�شطو�نة
CD Box

240

)مق�شومة من 
�ملنت�شف(

120300 dpi
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2. املقاسات العاملّية للورق:
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تاسعا. ملحقات لتسهيل عملية التصميم الجرافيكي

 Adobe spark 1. برنامج

ونظام  )�لويب،  �لإلكرتونية  �ملن�شات  جميع  على  يتو�جد  برنامج  هو 
�لت�شغيل iOS و Android( ويتيح لك �إمكانية حتويل �لن�س و�ل�شور �إىل 
ر�شوم �حرت�فية جذ�بة، كل ما يلزمك هو �ختيار قالب ت�شميم و�إ�شافة 
لتنا�شب موقعك  ب�شرعة  �لت�شميم  تغيري حجم  ثم  ون�شو�شك،  �شورك 
على �ل�شبكات �لجتماعية �أو مدونتك �ملف�شلة، وكل هذ�خالل ثو�ٍن �إذ ل 

يتطلب �لأمر معرفة م�شبقة بقو�عد �لت�شميم �جلر�فيكي.

و�لأيقونات  و�ل�شور  �لفيديو  مقاطع  دمج  عملية  تي�شري  على  يعمل  كما 
وم�شار�ت  �ل�شينيمائية  �حلركة  �إىل  بالإ�شافة  هذ�  �ل�شوتي؛  و�لتعليق 
�ل�شوت بجودة �حرت�فية؛ وذلك بهدف ت�شميم ق�ش�س فيديو جذ�بة.

من  مكتبة  بتوفريه  �لتطبيق  ميتاز  ��شتخد�مه،  �شهولة  �إىل  بالإ�شافة 
�أنه يدعم  �ل�شور و�لإ�شافات ت�شاعدك يف ت�شاميمك وم�شاريعك. كما 

�لكتابة باللغة �لعربية بعدة �أنو�ع من �خلطوط و�لأمناط.



APT2C103األسناد التثقيفية: الرقمية والتحريكية /

2. مواقع خاصة مبكتبات الصور املجانية:

و�لت�شميمات  �ل�شور  من  حمتوياتها  جميع  باإتاحة  �ملو�قع  هذه  تتميز 
 ،)CC0( �لإبد�عي  �مل�شاع  رخ�شة  حتت  �لدقة  عالية  �لفيديو  ومقاطع 
مما يجعلها �آمنة لال�شتخد�م �ل�شخ�شي و�لتجاري دون �حلاجة �إىل طلب 
�لإذن، حيث ميكنك �لتعامل مع �ل�شور ومقاطع �لفيديو بحرية مطلقة، 
لالأغر��س  و��شتخد�مها  وتوزيعها  عليها  �لتعديل  �أو  ن�شخها  فيمكنك 

�لتجارية دون تقدمي �أي �عتماد�ت للفنان �أو �مل�شور. 

■ pixabay.com            :Pixabay موقع بيك�ساباي

■ pexels.com             :Pexels موقع بيك�سلز

■ stocksnap.io   :StockSnap موقع �ستوك �سناب

■ picjumbo.com    :pic jumbo موقع بيك جامبو

■ unsplash.com     :Unsplash موقع �أن �سبال�ص

3. مواقع موارد التصميم املختلفة:

و�لألو�ن  �لأيقونات  مثل:  بالت�شميم  �ملو�رد �خلا�شة  �لأدو�ت  توفر هذه 
زيادة  يف  �مل�شممني  ي�شاعد  مهما  عامال  وتعترب  وغريها.  و�ل�شور 

�لإنتاجية و�لتفرغ لالإبد�ع عو�س �لبحث �لد�ئم عن هذه �مل�شادر. 
وما مييز هذه �ملو�قع  �إمكانية �لت�شرف باملو�د �ملقدمة بكل حرية، بحيث 
توفر رخ�شة و��شحة متكنك من �ل�شتخد�م لكل �أنو�ع �ملهام و�لأغر��س 

�شو�ء لال�شتخد�م �ل�شخ�شي �أو �لتجاري.
من  ■ متنوعة  حزم  يقدم   :graphicburger.com موقع 

�لأيقونات و�ل�شور و�لعالمات �ملائية و Mock-Ups وموؤثر�ت �لن�شو�س، 
ومتوفرة باأغلب �ل�شيغ �ملعروفة مثل Illustrator AI و PSD وغريها.

موقع jozoor.com : يقدم خطوطا مميزة وعالية �جلودة. ■
�لتي  ■ �لأيقونات  من  حزمة  يقدم  �ملوقع  هذ�   :  linea.io موقع 

على  �ملتوفرة  و�لأيقونات  �ملجالت،  من  �لكثري  يف  ��شتخد�مها  ميكنك 
عليها  �مل�شدر  وميكنك �حل�شول  مفتوحة  و�أي�شا  �جلودة  عالية  �ملوقع 

.Webfont و SVG ب�شيغة
�لكثري  ■ على  يحتوي  جدً�  ر�ئع  موقع   :freepik.com موقع 

�شيغتي  وخ�شو�شًا  جدً�  كبري  ب�شكل  �مل�شممني  تفيد  �لتي  �ل�شور  من 
. Vectors + PSD
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الـبـاب السـادس:

إعداد وبناء المواقع اإللكترونية
Wordpress عبر برمجية
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ومتحرك  للجو�ل  منا�شب  جيد  ويب  موقع  �إن�شاء  يف  ترغب  كنت  �إذ� 
نظام  ا با�شم  �أي�شً �أ�شا�شي )ُيعرف  ب�شرعة، ف�شتحتاج �إىل �ختيار نظام 

.)CMS إد�رة �ملحتوى�

ماذ� نعني بـ "نظام �إد�رة �ملحتوى"؟
يف عام 2004 عندما بد�أ تطوير �لويب، مت �إن�شاء معظم �ملو�قع با�شتخد�م 
Flash. ��شتغرق �لكثري من �لوقت للتعلم وكانت  وحتى   CSS و   HTML

�شعبة �لإتقان.

�إن�شاء موقع  �أن  �أن معظم �لنا�س ل يز�لون يعتقدون  هذ� هو �ل�شبب يف 
�لربجمة  مهار�ت  من  �لكثري  يتطلب  �أو  �شعب  �أمر  �ل�شفر  من  ويب 
�إد�رة  �أنظمة  2018، جعلت  عام  �شحيًحا. يف  يعد  و�لت�شميم. هذ� مل 
�ملحتوى )CMS( مثل WordPress �إن�شاء موقع ويب متاح لأي �شخ�س.

بب�شاطة �إن نظام �إد�رة �ملحتوى )�أو من�شة بناء �ملو�قع( هو عبارة عن 
من�شة �شهلة �ل�شتخد�م لبناء مو�قع �لويب و�إد�رة �ملحتوى �خلا�س بك 

.HTML على �لإنرتنت بدًل من ��شتخد�م جمموعة من �شفحات

من�صات بناء �ملو�قع �الأكرث �صعبية يف عام 2018
بري�س  وورد   ،W3Techs قدمتها  �لتي  �لأخرية  �لإح�شاء�ت  يف 
تليها   )55٪( �شعبية  �لأكرث  �ملحتوى  �إد�رة  نظام  هو   )wordpress(

.)11٪ drupal( ودروبال )20٪  joomla( جملة
ي�شتخدم WordPress من قبل ٪ 31.9 من جميع �ملو�قع، وهي ح�شة 

�شوق نظام �إد�رة �ملحتوى من ٪ 59.4.

تعريف وورد بري�س 

��شتخد�ًما  )CMS(�لأكرث  �ملحتوى  �إد�رة  نظام  هو  بر�س"  "وورد 
و�شعبية يف �لعامل �لذي ي�شمح بخلق و�إد�رة معا موقع على �شبكة �لنرتنت 
قوي  جمتمع  هناك  ذلك،  �إىل  بالإ�شافة   .)BLOG( بلوق  جمرد  �أو 

)community( يف جميع �أنحاء �لعامل.
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على عك�س موقع ثابت مت تطويره يف HTML، وورد بر�س ي�شمح بتحرير 
�ملحتوى يف عدد قليل من �لنقر�ت. ول يلزمك �لنتقال �إىل م�شرف موقع 

�أو لغة برجمة لإ�شافة �شفحة جديدة �أو مقال.

Micro- مثل  ن�شو�س  حمرر  ��شتخد�م  كيفية  تعرف  كنت  ) �إذ� 
soft Word(، ف�شتتمكن من ن�شر �ملقالت وتعديل �شفحات موقع وورد 

.)WordPress( بر�س

قوة ورد بري�س
 �لمتثال ملعايري �لويب)interopérabilité( بني �ملت�شفح؛. 1
 تغيري �شريع ملظهر �ملوقع )styles css(؛. 2
خارج . 3 هي  �لتي  �لثابتة  �ل�شفحات  �إد�رة  ميكنك  �شفحات،   �إد�رة 

�لت�شل�شل �لزمني للمدونة؛
 �إد�رة �لتعليقات؛. 4
5 . )SPAM PROTECTION( �ملرغوب فيها  �لر�شائل غري  �حلماية من 

security plugins؛

 �إد�رة �مل�شتخدم، تعدد �ملوؤلفني؛. 6
 حماية �ملادة بكلمة �شر �أو عرب ت�شجيل �لدخول؛. 7

 �شهل �لتثبيت و�لتحديث؛. 8

 ��شتري�د �ملحتوى من من�شات �أخرى joomal ،drupla...؛. 9
 مكتبة للو�شائط �ملتعددة؛. 10
 �إد�رة �خلطوط �خلا�شة.. 11

ت�صجيل �لدخول
قبل �أن تتمكن من �إجر�ء �أي تغيري�ت على موقعك، �شتحتاج �إىل ت�شجيل 

�لدخول ملوقعك عادة ما يتوفر على عنو�ن URL كالتايل:
www.nobough.ma.

لت�شجيل �لدخول �ملرجو �لولوج �إىل هذ� �لر�بط:
www.nobough.ma/wp-admin
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لوحة �لقيادة

لوحة �لبيانات )wp-admin( هي �ل�شا�شة �لأوىل �لتي ت�شاهدها عند 
�لرئي�شية  �لفكرة  وتتمثل  للموقع.  �لإد�رة  منطقة  �إىل  �لدخول  ت�شجيل 
للوحة �لتحكم يف منحك مكاًنا ميكنك من خالله �حل�شول على نظرة 
�لأخبار،  على  �لطالع  ميكنك  �ملوقع.  يف  يحدث  ما  على  �شريعة  عامة 

�شعبية  مدى  �أو  بك  يرتبط  من  معرفة  �أو  �مل�شاركات،  على  �لطالع  �أو 
�ملحتوى �خلا�س بك، �أو �لتحقق من �لتعليقات �لأخرية. �إنها مثل نظرة 
عني �لطائر للعمليات، و�لتي ميكنك من خاللها �لنحد�ر �إىل �لتفا�شيل 

�خلا�شة.
WordPress، �شيظهر  عندما يتم تقدمي ميز�ت جديدة �أو حمدثة يف 

لك موؤ�شر جديد للميز�ت.
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خيار�ت قائمة لوحة �ملعلومات
�أ�شفل �جلانب �لأي�شر من لوحة �ملعلومات وعلى كل �شفحة �شرتى �خلا�س 
قائمة �لتنقل �لرئي�شية. هذ� هو �ملكان �لذي �شتجد فيه جميع �خليار�ت 

لتحديث وتكوين موقعك.

يوؤدي حتريك موؤ�شر �لفاأرة فوق كل خيار من خيار�ت �لقائمة �لرئي�شية 
قائمة  �خليار  لهذ�  �ملختلفة  �خليار�ت  مع  �لقائمة  "حتليق"  عر�س  �إىل 
معينة. مبجرد �لنقر على كل من خيار�ت �لقائمة �لرئي�شية، و�شوف تتو�شع 

تلك �لقائمة خا�شة لإظهار كل �خليار�ت �ملتاحة د�خل هذ� �لق�شم.
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Ü )Posts( مل�ساركات�
جديدة.  م�شاركة  �إن�شاء  خالله  من  ميكنك  �لذي  �ملكان  هو  هذ� 
وم�شاركة   )categories( �خلا�شة  �لفئات  حتديث  �أي�شا  ميكنك 

.)Tags( لعالمات�

Ü )Media( و�سائط
�أو  �أو �مل�شتند�ت  هذ� هو �ملكان �لذي يتم فيه تخزين جميع �ل�شور 
ت�شفح  وميكنك  ملف(.  فيديو،  حتميلها)�شورة،  مت  �لتي  �مللفات 

مكتبة �لو�شائط �خلا�شة، وكذلك حترير وحتديث �مللفات.

Ü )Pages( سفحات�
هذ� هو �ملكان �لذي تن�شئ فيه كل �ل�شفحات.

Ü )Comments( تعليقات
�لرد  �لق�شم، مبا يف ذلك  تعليقاتك د�خل هذ�  �إد�رة جميع  ميكنك 

على تعليق �أو و�شع عالمة عليها كر�شائل غري مرغوب فيها.

Ü )Appearance( مظهر خارجي
ميكنك  �ملوقع.  �شكل  يف  فيه  تتحكم  �لذي  �ملكان  هي  �لقائمة  هذه 
Me-( أو �لقو�ئم� )Widgets )�ختيار قالب جديد، و�إد�رة �لودجات 

nus( وحتى حترير ملفات قالب �ملوقع.

Ü )Plugins( لإ�سافات�
�لإ�شافات تزيد من وظائف WordPress. ميكنك �إ�شافة �أو حذف 

�لإ�شافات هنا وكذلك تن�شيط �أو �إلغاء تن�شيطها.

Ü )Users( مل�ستخدمني�
ت�شرد هذه �ل�شا�شة جميع �مل�شتخدمني �حلاليني للموقع. �عتماد� على 
�إىل  بالإ�شافة  جدد  م�شتخدمني  �إ�شافة  ا  �أي�شً ميكن   ،)role(دور

�إد�رة �أدو�رهم.

Ü )Tools( أدو�ت�
�أي�شا  ميكنك  خمتلفة.  �أدو�ت  �إىل  �لو�شول  �لق�شم  هذ�  لك  يتيح 
�أو ت�شدير جميع بيانات   WordPress ��شتري�د �لبيانات �إىل موقع 

WordPress �خلا�شة بك �إىل ملف.

Ü )Settings( لإعد�د�ت�
��شم  بتكوين  ي�شمح  �ملوقع،  تهييء  فيه  مت  �لذي  �ملكان  هو  هذ� 
�إذ�  وما  �مل�شاركات،  تظهر  حيث  به،  �خلا�س   URL وعنو�ن  �ملوقع 
من  وغريها  ل  �أم  �لتعليقات  بو�شت  ترك  �لأ�شخا�س  باإمكان  كان 
�لإعد�د�ت �لأخرى، مبجرد �إعد�د �ملوقع، ل توجد حاجة لتغيري �أي 

من �لإعد�د�ت �ملوجودة يف هذ� �لق�شم..
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 .Collapse قائمة  با�شم  ر�بًطا  �لقائمة، �شرتى  �ل�شفلي من  يف �جلزء 
�لنقر على هذه �لو�شية �إخفاء �لقائمة وبب�شاطة عر�س �لرموز �خلا�شة 
لتو�شيع  �أخرى  مرة  �ل�شغري  �ل�شهم  رمز  فوق  �نقر  بدل من ذلك.  بهم 

�لقائمة.
يف بع�س �لأحيان عندما يتم تن�شيب �إ�شافة، �شيكون لديها مكان خا�س 

بها �أو �شفحات �لإعد�د. 

Ü سريط �لأدو�ت�
يعـد �شـريط �أدو�ت WordPress و�شـيلة للو�شـول ب�شـهولة �إىل بع�ـس مـن 
�أكرث ميز�ت وورد بري�س. عندما تقوم بت�شجيل �لدخول �إىل لوحة �لقيادة 
وورد بري�ـس وتـزور موقـع �لويـب، �شـرتى �شـريط �لأدو�ت يعمـل يف �أعلـى 

�ملوقع.
يظهـر هـذ� �ل�شـريط فقـط �إذ� قمـت بت�شـجيل �لدخـول حالًيـا �إىل موقـع 

WordPress �خلا�ـس بـك، و�لـذي يعنـي �أنهـا لـن تكـون مرئيـة لـزو�ر 
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موقعـك �ليومـي. �إذ� مل تقـم بت�شـجيل �لدخـول يف �ملوقع، لـن يتم عر�س 
�شريط �لأدو�ت.

عند حتريك �ملوؤ�شر فوق كل �شف، �شتظهر بع�س �لرو�بط �أ�شفل عنو�ن 
�مل�شاركة.

�لنقر فوق  ● نف�س  بتحرير م�شاركتك. هذ� هو  �شي�شمح لك  حترير: 
عنو�ن �لن�شر

حترير �شريع: ي�شمح لك بتحرير معلومات �مل�شاركة �لأ�شا�شية مثل  ●
و�لتاريخ  و�ل�شلطة،  �لعنو�ن، 
�خليار�ت  بع�س  �إىل  بالإ�شافة 

�لأخرى
�إر�شال  ● �شيتم  �ملهمالت:  �شلة 

مبجرد  �ملهمالت.  �إىل  �مل�شاركة 
�إفر�غ �شلة �ملهمالت، يتم حذف 

�ل�شفحة
مل  ● �إذ�  �ملقالة.  يعر�س  عر�س: 

يتم ن�شر �مل�شاركة بعد، ف�شيظهر 
)preview( هذ� معاينة

�ل�شفحة،  من  �لعلوي  �جلزء  يف 
يف  �مل�شاركات  عدد  عر�س  ميكنك 

�ملوقع، وعدد �مل�شاركات �لتي مت ن�شرها �أو من�شورة، �أو جمدول، �أو مثبت، 
�أو معلق، يف �مل�شودة �أو يف �شلة �ملهمالت.

Ü خيار �ل�سفحات
بعد �لنقر على خيار قائمة �ل�شفحات، �شتظهر لك قائمة بال�شفحات 
�لتي يحتوي عليها موقعك. ومن بني �ملعلومات �ملعرو�شة عنو�ن �ل�شفحة 
و�ملوؤلف وعدد �لتعليقات و�إما تاريخ �لن�شر �أو تاريخ �آخر تعديل لل�شفحة.

�شتظهر �شا�شة Pages م�شابهة لل�شا�شة �أدناه
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Ü إ�سافة حمتوى �إىل �ملوقع�
تعد �إ�شافة حمتوى �إىل موقعك عملية �شهلة بغ�س �لنظر عما �إذ� كنت 
تن�شئ مقالة �أم �شفحة. �لإجر�ء متطابق تقريبا لكال �لفئتني. ب�شرف 
فاإن  �شابًقا،  و�شفها  مت  و�لتي  موقعك،  على  عر�شها  كيفية  عن  �لنظر 
�لفئات  بربط  لك  ت�شمح  �مل�شاركات  �أن  هو  �لآخر  �لرئي�شي  �لختالف 

و�لعالمات يف حني �أن �ل�شفحات ل تفعل ذلك.

و�لعالمات؟  �لفئات  بني  �لفرق  ما 
عبارة  �لعالمات  تكون  ما  عادًة 
خم�ش�شة  رئي�شية  كلمات  عن 
�ملقال  يف  مهمة  معلومات  حتدد 
�لتي  �لخ(  �ملو�شوعات،  )�لأ�شماء، 
م�شاركات  تتكرر يف  ل  �أو  تتكرر  قد 
هي  �لفئات  �أن  حني  يف  �أخرى، 
كنت  �إذ�  م�شبًقا.  حمددة  �أق�شام 
فاإن  كتاًبا،  كاأنه  موقعك  يف  تفكر 
�ملحتويات"  "جدول  ت�شبه  �لفئات 
�لعبار�ت  مثل  �لعالمات  وتكون 

�ملوجودة يف �لفهر�س.

Ü إ�سافة �سفحة جديدة�

لإ�شافة �شفحة جديدة، قم بتمرير �ملوؤ�شر فوق خيار قائمة �ل�شفحات 
يف قائمة �لتنقل �ليمنى ويف �لقائمة، �نقر فوق �لرتباط �إ�شافة جديد. 
�أو بدًل من ذلك، �نقر فوق خيار قائمة �ل�شفحات، ثم �نقر فوق �لر�بط 
�شيتم  �ل�شفحة.  �أعلى  يف  جديد  �إ�شافة  �لزر  �أو  �أ�شفل،  جديد  �إ�شافة 

عر�س �شفحة م�شابهة لل�شورة �أدناه.
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Ü إ�سافة م�ساركة جديدة�

قائمة  خيار  فوق  �لفاأرة  موؤ�شر  بتمرير  قم  جديدة،  م�شاركة  لإ�شافة 
�لرتباط  فوق  �نقر  �لقائمة،  ويف  �ليمنى  �لتنقل  قائمة  يف  �ملن�شور�ت 

ثم  �ملن�شور�ت،  قائمة  فوق خيار  �نقر  بدًل من ذلك،  �أو  �إ�شافة جديد. 
�أعلى  �إ�شافة جديد يف  �لزر  �أو  �أ�شفل،  �إ�شافة جديد  �لر�بط  فوق  �نقر 

�ل�شفحة. �شيتم عر�س �شفحة م�شابهة لل�شورة �أدناه.
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Ü )Post Format( تغيري بنية �ملقال

بنية �ملقال هو عبارة عن معلومات و�شفية ميكن ��شتخد�مها د�خل �شمة 
�لوظائف  تن�شيقات  ميزة  توفر  �مل�شاركة.  عر�س  تخ�شي�س  �أو  لأ�شلوب 
قائمة موحدة من �لتن�شيقات �ملتوفرة لكافة �ل�شمات �لتي تدعم �مليزة. 
ل يلزم وجود تيمات لدعم كل تن�شيق يف �لقائمة ول ميكن تقدمي �لبنيات 
�جلديدة ح�شب �ل�شمات �أو حتى �ملكونات �لإ�شافية. �إذ� كان مو�شوعك 

يدعم بنيات �مل�شاركة، فيمكنك �ختيار كيفية ظهور كل م�شاركة عن طريق 
حتديد بنية �ملقال من قائمة �أزر�ر �لختيار، على غر�ر �ل�شا�شة �لتالية. �إذ� مل 
.Format فلن يتم عر�س لوحة Post Formats يدعم �ملظهر �خلا�س بك

توفر �لقائمة �لتالية من بنيات �ملقالة
قيا�شي )Standard(: هذ� هو تن�شيق �لن�شر �لقيا�شي /  ●

�لفرت��شي.
جانبا )Aside(: مقال دون عنو�ن. م�شابه لتحديث  ●

.Facebook مالحظة
● .Podcast ملف �شوتي، مثل :)Audio( ل�شوت�
درد�شة )Chat(: ن�شخة حمادثة. ●
معر�س )Gallery(: معر�س لل�شور. من �ملحتمل �أن  ●

حتتوي �مل�شاركة على رمز ق�شري للمعر�س و �شيكون 
لديك مرفقات �ل�شور.

�شورة )Image(: �شورة و�حدة. ●
ر�بط )Link(: ر�بط �إىل موقع �آخر. ●
�قتبا�س )Quote(: �قتبا�س، على �لأرجح �لو�رد يف  ●

مقرتح.
�حلالة )Status(: حتديث ق�شري للحالة، م�شابه  ●

.Twitter لتحديث حالة
فيديو )Video(: فيديو و�حد. ●
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Ü إ�سافة �ل�سور و�لو�سائط �لأخرى�

�أو  �لفيديو  ملفات  مثل  �لأخرى  �لو�شائط  وملفات  �ل�شور  �إ�شافة  تعد 
 .WordPress د�خل  للغاية  �شهاًل  �أمًر�   PDF ملفات  �أو  �مل�شتند�ت 
مبجرد  �لو�شائط.  مكتبة  يف  و�مللفات  �ل�شور  كافة  تخزين  يتم 
يف  �إدر�جها  جًد�  ب�شيًطا  �أمًر�  يكون  �لو�شائط،  مكتبة  �إىل  حتميلها 
 Word �أو �مل�شاركة. يف حالة ملفات مثل م�شتند�ت  حمتوى �ل�شفحة 
�أو ملفات PDF، �إذ� لزم �لأمر، ف�شتكون عملية ب�شيطة لإن�شاء رو�بط 

تنزيلها. لالأ�شخا�س  ميكن  بحيث  �مللفات  هذه  �إىل 

Ü إدر�ج �سورة�
�إدر�ج  جًد�  �ل�شهل  من   ،WordPress يف  �لو�شائط  مدير  با�شتخد�م 

وحماذ�ة وربط �شورك �لفردية ومعار�س �ل�شور.
لإدر�ج �شورة يف �شفحتك / م�شاركتك ، �نقر على زر �إ�شافة و�شائط ثم 
قم ب�شحب �ل�شورة )�ل�شور( من �أي مكان على جهاز �لكمبيوتر �خلا�س 

بك ، يف نافذة �ملت�شفح. �شيتم حتميل ملفك )ملفاتك( تلقائًيا.
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�شيتم عر�س خ�شائ�س �ل�شورة )�أي �ل�شورة ذ�ت �حلد �لأزرق( على 
�خل�شائ�س  هذه  تت�شمن  �لو�شائط.  �إدر�ج  نافذة  من  �لأي�شر  �جلانب 
�ملرحلة،  هذه  ويف  �ل�شورة.  وحجم  �مللف  حتميل  وتاريخ  �مللف  ��شم 
�لبديل  �لن�س  تو�شيحية،  ت�شمية  �ل�شورة،  عنو�ن  تغيري  ا  �أي�شً ميكنك 
�لذي  و�حلجم  و�لرتباط  �ملحاذ�ة  �إىل  بالإ�شافة  �شورة،  لكل  و�لو�شف 

يتم �إدر�ج �ل�شورة به.
�لعنو�ن: يتم عر�شه على �شكل تلميح عندما يتحرك موؤ�شر �لفاأرة  ●

على �ل�شورة يف �ملت�شفح.
وو�شف ق�شري.  ● �ل�شورة  �أ�شفل  يتم عر�شها  �لتو�شيحية:  �لت�شمية 

ا ت�شمني HTML �لأ�شا�شي يف �لت�شميات �لتو�شيحية ميكنك �أي�شً
عر�س  ● من  �ملت�شفح  يتمكن  ل  عندما  عر�شه  يتم  �لبديل:  �لن�س 

�لذين  للم�شتخدمني  �ل�شا�شة  قارئات  ا  �أي�شً وي�شتخدمه  �ل�شورة. 
يعانون من �إعاقات ب�شرية لذ� من �ملهم ملء هذ� �حلقل بو�شف 
دوًر� يف حت�شني حمرك  ا  �أي�شً يلعب  فاإنه  �إىل حد كبري،  لل�شورة. 
�لبحث على �لويب )SEO(. نظًر� لأن حمركات �لبحث ل ت�شتطيع 

"قر�ءة" �ل�شور، فاإنها تعتمد على �لن�س �لبديل

�لو�شف: عادًة ما يتم عر�شه على �شفحة �ملرفقات للو�شائط. ●
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Ü )Gallery( إدر�ج معر�ص �ل�سور�

و�لذي  به  �خلا�س  �ملدمج  �ل�شور  معر�س  على   WordPress يحتوي 
ي�شمح لك باإ�شافة �شور متعددة �إىل �شفحة يف خطوة و�حدة �شهلة.

�إ�شافة  زر  على  �نقر  م�شاركتك،   / �شفحتك  يف  �شور  معر�س  لإدر�ج 
يتم عر�شه  �لذي  لالإطار  تبدو م�شابهة  نافذة منبثقة  �شتظهر  و�شائط 

�شور  حتميل  ميكنك  �مل�شاركة.   / �ل�شفحة  �إىل  �شورة  �إ�شافة  عند 
جديدة ل�شتخد�مها يف معر�س �ل�شور �خلا�س بك �أو ميكنك بب�شاطة 
�لختيار من بني �ل�شور �لتي مت حتميلها م�شبًقا.�نقر على ر�بط �إن�شاء 
�إدر�جها  معر�س يف �شريط �لتنقل �لأمين، ثم حدد �ل�شور �لتي تريد 

يف معر�س �ل�شور.
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�جلزء  يف  جديد  معر�س  �إن�شاء  �لزر  فوق  �نقر  �شورك،  حتديد  بعد 
�ل�شفلي من �لنافذة �ملنبثقة. �شتتغري �لنافذة بحيث يتم عر�س �ل�شور 

�ملحددة فقط.
Ü )audio ,video( إدرج قائمة ت�سغيل �سوتية �أو فيديو�

�إدر�ج  مع  تقريًبا  فيديو  �أو  �شوتية  ت�شغيل  قائمة  �إدخال  يت�شابه 
نافذة  �شتظهر  و�شائط"(.  "�إ�شافة  �لزر  فوق  �نقر  �شور.  معر�س 

�شورة  �إ�شافة  عند  عر�شه  يتم  �لذي  لالإطار  م�شابهة  تبدو  منبثقة 
جديدة  و�شائط  ملفات  حتميل  ميكنك  �ل�شفحة / �مل�شاركة.  �إىل 
بب�شاطة  ميكنك  �أو  بك  �خلا�شة  �لت�شغيل  قائمة  يف  ل�شتخد�مها 

�لختيار من �مللفات �لتي قمت بتحميلها م�شبًقا.
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Ü إدخال فيديو �أو �سوت �أو نوع ملف �آخر�

يف  �مللفات  من  �آخر  نوع  �أي  باإدخال  �خلا�س  �لإجر�ء  �إن 
�نقر  بب�شاطة  �شورة.  �إدر�ج  مثل  متاًما  نف�شه  هو  �شفحتك/ م�شاركتك 

فوق �لزر "�إ�شافة و�شائط". مبجرد عر�س �لنافذة �ملنبثقة �ملنا�شبة، قم 
بتنفيذ �خلطو�ت نف�شها لتحميل ملفك �إىل موقعك و�إدر�جه يف �شفحتك 

�أو م�شاركتك.
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Ü ت�سمني مقطع فيديو �أو �سورة �أو حمتوى �آخر
من  �شفحاتك  �إىل  �آخر  حمتوى  �أو  فيديو  لإ�شافة  �أخرى  طريقة  هناك 

خالل �لت�شمني.
من �لأمثلة �ل�شائعة على ذلك ت�شمني فيديو YouTube يف �شفحتك.

عند ت�شمني ملف ، ل يلزمك حتميل �مللف �إىل موقعك.

�أنت يف �لأ�شا�س تن�شئ ر�بًطا للملف، من د�خل �شفحتك �خلا�شة.
�ل�شفحة، ما عليك �شوى ل�شق عنو�ن  �أو  �ملن�شور  لت�شمني �شيء ما يف 
URL يف منطقة �ملحتوى �خلا�شة بك. يجب �أن يكون عنو�ن URL على 

�ل�شطر �خلا�س به ولي�س ر�بًطا ت�شعبًيا.
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Ü حفظ ون�سر �ملحتوى

حفظ  خيار  لديك  ن�شر  �أو  �شفحتك  �إىل  �ملحتوى  كل  �إ�شافة  مبجرد 
حفظ  �لزر  على  �لنقر  �شيوؤدي  �ل�شفحة.  ن�شر  �أو  كم�شودة  �ل�شفحة 

م�شودة �إىل حفظ �شفحتك / مقالة بب�شاطة. هذ� مفيد �إذ� كنت ترغب 
غري  كنت  �إذ�  �أو  �ملحتوى  من  �ملزيد  لإ�شافة  لحق  وقت  يف  �لعودة  يف 

م�شتعد للن�شر بعد.
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Ü )Categories( لأق�سام�
�أق�شام موقعك و�مل�شاركات ذ�ت �ل�شلة  ميكنك ��شتخد�م �لفئات لتعريف 
ذلك  تغيري  ميكن  ولكن  م�شنف  غري  هي  �لفرت��شية  �لفئة  باملجموعة. 
ب�شهولة يف �إعد�د�تك. ل ميكن ربط �ل�شفحات بالفئات. ميكنك فقط ربط 

�لفئات بامل�شاركات.

بالفئات  قائمة  لك  �شتظهر  �لفئات،  قائمة  خيار  فوق  �لنقر  عند 
ت�شمح  �لتي  �لفارغة  �حلقول  بع�س  مع  بالفعل  �إ�شافتها  متت  �لتي 
فوق  �نقر  ثم  �لفارغة  �حلقول  مبلء  قم  جديدة.  فئة  باإ�شافة  لك 

"�إ�شافة فئة جديدة" زر:
�ل�شم: �ل�شم هو كيف يظهر على موقعك ●
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The Slug :Slug هو �لإ�شد�ر �ل�شديق من �ل�شم. عادًة ما تكون  ●

جميع �لأحرف �شغرية وحتتوي على �أحرف و�أرقام وو��شالت فقط
Parent: �لفئات، على عك�س �لعالمات، ميكن �أن يكون لها ت�شل�شل  ●

هرمي. قد يكون لديك فئة �ل�شيار�ت، وحتت ذلك لديها فئات لالأطفال 
لفورد وجرن�ل موتورز وتويوتا. �ختياري متاما. لإن�شاء فئة فرعية، 
�لرئي�شية. �ملن�شدلة  �لقائمة  �أخرى من  ما عليك �شوى �ختيار فئة 

بع�س  ● ذلك،  ومع  �فرت��شي؛  ب�شكل  بارز  غري  �لو�شف  �لو�شف: 
�ملو�شوعات قد تعر�شها

Ü )Widgets( حلاجيات�
�أي  يف  و�شعها  ميكن  �ملحتوى  من  م�شتقلة  �أق�شام  عن  عبارة  �لأدو�ت 
�أن  �لرغم من  �ملظهر �خلا�س بك. على  يوفرها   widgetized منطقة 
"Sidebars" وهي  هذه �ملناطق ذ�ت �ل�شتخد�م �لعمودي ت�شمى عادًة 
تكون  �أن  ميكن  �أنها  �إل   ، �لأمين  �أو  �لأي�شر  �لعمود  يف  توجد  ما  غالًبا 
ا يف �أي مكان د�خل موقعك وتعتمد ب�شكل كامل على �ملظهر  موجودة �أي�شً
�جلانبية  �لأ�شرطة  هذه  �ل�شمات  من  �لكثري  ت�شتخدم  ملوقعها.  �حلايل 

�مل�شغرة يف منطقة �لتذييل.
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Ü )Menus( حتديث �لقائمة

�إذ� كان �لن�شق �خلا�س بك يدعم 
فيمكنك  �ملخ�ش�شة،  �لقو�ئم 
خيار  من  عليها  تعديالت  �إجر�ء 
�لقو�ئم. ميكن �أن حتتوي �لقو�ئم 
�أو  �شفحات  �إىل  رو�بط  على 
�رتباطات  �أو  فئات  �أو  م�شاركات 
من  �أخرى  �أنو�ع  �أو  خم�ش�شة 

�ملحتوى.
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الباب السابع:

إحداث وتنشيط اإلذاعة المدرسية
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الموضوع والدواعي
وتفعيل  علمية،  �أ�ش�س  على  �لرتبوي  �لإعالمي  �لعمل  لتاأ�شيل  ��شتهد�فا 
�شمن  �لتكوينية،  �حلقيبة  تقدم  �ملدر�شية،  �حلياة  جمالت  يف  دوره 
�لإذ�عية  �لرب�مج  وتقدمي  باإعد�د  �خلا�شة  �مل�شوغة  هذه  مكوناتها،  
�مل�شرفني  �لأ�شاتذة  �لتعليمية، وهي م�شوغة هدفها مو�كبة  باملوؤ�ش�شات 
بر�مج  وتقدمي  �إعد�د  �لنظر�ء يف  و�ملثقفني  �ملدر�شية   ومن�شقي �حلياة 
�لإذ�عة �ملدر�شية، من حيث ت�شور �لفرتة �لإذ�عية وتخطيطها و�إعد�دها 
وزيادة  �ل�شوت  لرتكيز  �لتمارين  بع�س  �إىل  بالإ�شافة  وبثها.  وتقدميها 

�إمكانياته. 
�لإذ�عة  تعريف  على  يجمعون  حاليا  �ملدر�شية  �لإذ�عة  على  �مل�شرفون 
�ملدر�شية،  على �أنها: عبارة عن مكرب لل�شوت، يعمل وقت �ل�شرت�حة، 
فيبث بع�س �لقطع �ملو�شيقية �لتي تعك�س، يف �أغلبها، �هتمامات �لأ�شتاذ 

�مل�شرف و�أع�شاء �لنادي، بالإ�شافة �إىل بع�س �لق�ش�س �أو �لخبار.
ومع ذلك تبقى �أ�شئلة  لبد من طرحها، لالنطالق منها يف �إعد�د �لدليل. 

ومن  �أهم هذه �لأ�شئلة: 
ما هي �ملقايي�س �لتي يحتكم �إليها لقيا�س جناح حلقة �إذ�عية 	 

مدر�شية؟ 
كم عدد �لتالميذ �لذين ي�شتمعون للحلقة؟ 	 

هل ميكن �إعادة بث �حللقة نف�شها بالن�شبة للتالميذ �لذين مل 	 
يت�شن لهم �حل�شور؟ 

كيف ميكن �أن تعلم �ملديرية �لإقليمية و�لأكادميية و�لوز�رة �أن 	 
للموؤ�ش�شة �إذ�عة مدر�شية؟ 

 هل باإمكان  �آباء  و�أولياء �لتالميذ �ل�شتماع لالإذ�عة �ملدر�شية؟  	 
هي �أ�شئلة كثرية تتغيى �لتكوين لإحد�ث �إذ�عة مدر�شية �فرت��شية على 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، عرب حلقات ي�شهل تقييمها وقيا�س جناحها 
و�لتعليقات،  و�مل�شاركات  و�مل�شاهد�ت  �لإعجابات  عدد  خالل  من 
�ل�شتماع  يعيد  �أن  مبا�شرة  للربنامج  �ل�شتماع  ي�شتطع  مل  من  ومتكن 
بكل  �خلا�شة  �ملدر�شية  �لإذ�عة  ن�شوق  �أن  وميكن  �أخرى،  مرة  �إليه 
موؤ�ش�شة باملديرية �لإقليمية �لقليمية �أو �لأكادميية �جلهوية �أو �لوز�رة، 
بالإ�شافة  للحلقة،  مبا�شرة  لال�شتماع  �ل�شفحة  ر�بط  باإر�شال  وذلك 
�إىل متكني �لآباء و�لأمهات و�لأولياء من �لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شة، وكذلك 

�نفتاح �ملوؤ�ش�شة على حميطها �خلارجي.

تقديم برامج اإلذاعة المدرسية
مهنة  بل هي  فقط،  لعب  ق�شيه  �ملدر�شية   �لإذ�عة  بر�مج  تقدمي  لي�س   
حقيقية تتطلب مهار�ت خمتلفة وت�شتلزم درجة عالية من �ملهنية و�لدقة 

يف �لعمل.
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يحثه  و�أن  �مل�شتمع  ي�شلي  �أن  عليه  يجب  �ملدر�شية  �لإذ�عة  بر�مج  مقدم 
على �لهتمام مبا يقدمه له، لهذ� يجب �أن تكون فرت�ته مدرو�شة، مفيدة 

و�شل�شة.
ومقدم بر�مج �لإذ�عة �ملدر�شية ل ي�شتطيع �أن يكتفي باإعطاء �خلرب و�إل 
ح�شور�  يوؤمن  �أن  ي�شتطيع  ول  �إخبارية.  فرتة  يقدم  �شحايف  �إىل  حتول 
فرت�ته  تكون  عندما  للم�شتمع خا�شة  �مللل  ي�شبب  قد  لأنه  فقط،  حمببا 

�لطويلة.
وحتى يهتم �لتلميذ �مل�شتمع مبا يقدمه له �ملذيع، يجب على هذ� �لأخري 
�أن يكون قادر� على �أن يعطيه معلومات منوعة )مفيدة، مو�شيقية، غري 

ماألوفة...( �شبق وجمعها له.
�ملهنية  من  كبري  بقدر  يتحلى  �أن  عليه  يجب  ت�شليته،  من  يتمكن  وحتى 
و�لدقة، خا�شة و�إن �لدعابة و�خلفة �شريعا ما تفقد� �ملذيع م�شد�قيته 

يف حال كانتا خاليتني من �لذوق.
يكون  �أن  �ملدر�شية   �لإذ�عية  بر�مج  زيادة على ذلك، يجب على مقدم 
�لربنامج  �أثناء  تعرت�شه  قد  �لتي  �ل�شعوبات  كل  على  لل�شيطرة  موؤهال 

حتى ي�شتطيع �أن يطمئن ويوجه كل تركيزه نحو �مل�شتمع.
ب�شيغة �أخرى، ميكننا �لقول �إن نوعية تقدمي بر�مج �لإذ�عية �ملدر�شية 

ترتبط �رتباطا وثيقا بنوعية حت�شري �لربنامج.

 فترة ما قبل بث البرنامج

ت�صور �لربنامج:
ملن، ماذ�، متى وكم من �لوقت ؟

عندما نبد�أ يف �لتفكري بالربنامج يجب قبل كل �شيء �لإجابة على �لأ�شئلة 
�لتالية :

من هم �مل�شتمعون ؟ــ  
ما هي �هتماماتهم ؟ــ  
ماذ� نود �أن نقول لهم ؟ــ  
يف �أي وقت ميكن �أن ي�شتمعو� �إىل �لربنامج؟ وما هي �ملدة �لتي ــ  

ميكن �أن يخ�ش�شوها له ؟
ما هي �ملدة �لتي يجب �أن تخ�ش�س للربنامج ؟ــ  

�إذ� مل جنب على هذه �لأ�شئلة، يبقى عملنا دون جدوى.

من هم �مل�صتمعون ؟
و�أماكن   وجمالت  فئات  من  ن�شاء،  رجال،  �شباب،  تلميذ�ت،  تالميذ، 
خمتلفة... ل نتوجه �إىل كل فئة من هوؤلء �مل�شتمعني بنف�س �لطريقة، ول 

نكلمهم بالطبع عن نف�س �ملو��شيع.
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ما هي �هتماماتهم  ؟
هل ت�شاءلنا يوما عن �ملو��شيع �لتي ميكن �أن يهتم بها �مل�شتمعون ؟ لي�شت 

بال�شرورة تلك �لتي تهمنا نحن �شخ�شيا.

ماذ� نود �أن نقول لهم؟
نود �أن نقول لهم �أو ندعهم يقولون...كلمات ر�شينة، �أقل ر�شانة، �أخبار، 
�أن  فقط  نود  �أو  �ملو��شيع  بع�س  �إىل  �لتطرق  يف  م�شلية..نرغب  �أ�شياء 
ي�شتمعو�، �إلينا نتكلم يف �لإذ�عة، هل باإمكان هذه �ملو��شيع �أن ت�شد �نتباه 

�لتالميذ �مل�شتمعني عند بث �لربنامج ؟.

�أي �الأوقات منا�صبة للبث؟
يف �أي وقت باإمكانهم �ل�شتماع �إىل �لربنامج وما هي �ملدة �لتي ميكن �أن 

يخ�ش�شوها له ؟

�مل�شتمع �لذي نرغب بالتوجه �إليه، يف �أية �شاعة باإمكانه �أن ي�شتمع �إىل 
�لإذ�عة �ملدر�شية ؟ وما هي �أ�شغاله يف هذ� �لوقت ؟

نكلمه  لن  �أننا  �ملوؤكد  من  ؟  �لربنامج  بث  �شاعة  �مل�شتمع  حال  هي  ما 
بنف�س �لطريقة �إذ� كان يغلب عليه �لنوم، �أرقا، م�شرتخيا، متعبا �أو حتى 

غا�شبا.

�لربنامج  م�شمون  يكون  �أن  يجب  �شعيف،  و�نتباهه  م�شغول  كان  �إذ� 
خفيفا، مو�شيقيا و م�شليا.

�إذ� كان غري م�شغول بعمل معني وم�شتعد� لال�شتماع، باإمكاننا �أن نقدم 
له م�شمونا كثيفا وجديا.

ما هي �ملدة �لتي يجب �أن تخ�ص�س للربنامج ؟
دقيقتان، ربع �شاعة، ن�شف �شاعة، ثالث �شاعات ؟

من �لأف�شل �أن يبقى �مل�شتمع على جوعه من �أن ي�شاب بتخمة وملل.
�إذ� مل يكن لدينا مادة ت�شمح لنا باأن نكون جيدين لأكرث من ربع �شاعة، 

ل يجب علينا �أن نفعل �أطول من ذلك.
تعليق من دقيقتني يدعو لالبت�شام ويوؤثر يف �لنف�س هو بالطبع �أف�شل من 
برنامج تافه ودون �شخ�شية، ولو كانت مدته �شاعة من �لوقت. �مل�شتمع 

�شيعزف عنه دون �شك.

ما هي �ملدة �لتي ميكن �أن يخ�ص�صها لنا �مل�صتمع ؟
عدة دقائق بني تنظيف �لأ�شنان، فنجان �لقهوة �ل�شباحي و�لتوجه �إىل 
�لق�شم، وقت �ل�شرت�حة. �أو �شاعة من �لوقت �شباحا يف نهاية �لأ�شبوع.

يف �ل�شباح، خالل �لأ�شبوع، يجب تقدمي فقر�ت ق�شرية ت�شمح للم�شتمع 
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�أما يف  �ل�شباحية.  باأعماله  يقوم  وهو  �لرئي�شي  ي�شتوعب حمتو�ها  باأن 
معني،  جو  خللق  �لوقت  �أخذ  فبالإمكان  �ل�شهرة،  �آخر  �أو  �لقيلولة  وقت 

رو�ية �لق�ش�س، و�جللو�س ب�شحبة �مل�شتمعني عرب �ملذياع.
�مل�شتمع.  حياة  طبيعة  ح�شب  بالطبع  تكيف  �أن  يجب  �لقرت�حات  هذه 
يف �ل�شمال، يف �جلنوب، يف �ل�شرق �أو يف �لغرب، طريقة �حلياة لي�شت 

و�حدة ول بنف�س �لإيقاع.
دورة بر�مج للم�شتمعني يف مدينة طنجة ل تتنا�شب بال�شرورة مع ذوق 

�مل�شتمعني يف مر�ك�س �أو �لد�ر �لبي�شاء �أو �لعيون.

حتديد لون �لربنامج:
�ختيار �ملو��شيع ومعاجلتها.ــ  
�ختيار �ملو�شيقى.ــ  
�لأ�شلوب، �لإيقاع و ت�شل�شل مد�خالت مقدم �لربنامج.ــ  

للم�شتمع  ي�شمح  و�لذي  �لربنامج  به  يتحلى  �لذي  �لأ�شلوب  هو  �للون 
بالتعرف عليه منذ �للحظات �لأوىل من �ل�شتماع. هذه �لهوية �ل�شوتية 
�للغوية  �أو  �ملو�شيقية  �ملعايري  نف�س  معه  نتقا�شم  �لذي  للم�شتمع  ت�شمح 

بالندماج مع �لربنامج و�عتباره جزء� منه.
�إىل  و�ملوجه  كناوة،  �أو  �لر�ب  ملو�شيقى  برناجما خم�ش�شا  لناأخذ مثال 

�أن  يجب  �ملقدم  و�لع�شرين.  و�خلام�شة  ع�شرة  �خلام�شة  بني  �ل�شباب 
يعتربوه  حتى  �لأد�ء  يف  و�لأ�شلوب  �ملفرد�ت  نف�س  م�شتمعيه  مع  يتقا�شم 

و�حد� منهم.

�ملو��شيع  حتدده  لون  حلقة  لكل  يكون  �أن  ميكن  �لربنامج،  نوع  ح�شب 
�نه  كما  �ملقدم.  مز�ج  حتى  �أو  �لثقافية،  �ملو�شيقية،  �لأخبار  �ملعاجلة، 

بالإمكان حتديد �للون ملرة و�حدة للربنامج وحتى نهاية �لدورة.

يف هذه �حلالة �لأخرية، ومهما كان مز�ج �ملقدم، عليه �أن يحافظ على 
هذ� �للون. هذ� يدل على مدى قدر�ته �ملهنية.

بالن�شبة للون �لربنامج، هناك ثو�بت ميكن �أن حتددها �ملعايري �لتالية :

1- نوعية �ملحطة

لل�شباب،  للتالميذ،  مو�شيقي  توجه  ذ�ت  خا�شة،  وطنية،  �شمولية،   
لالأ�شاتذة �أو لالآباء و�لأمهات و�لولياء. ذ�ت توجه ريا�شي، �إخباري...

2- نوعية �مل�صتمعني

 بالن�شبة ملحطة �شمولية، نوعية �مل�شتمعني تتغري بالن�شبة ل�شاعات �لبث. 
مثال، بني �ل�شاعة 9.15 و 10 �شباحا، نتوجه �إىل �لتالميذ �لذين لي�س 
�لتالميذ  �إىل   12.30 و   12.00 �ل�شاعة   بني  �ل�شباح.  لديهم ح�شة يف 
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�لذين �أنهو� ح�ش�س �لفرتة �ل�شباحية ومتجهون نحو منازلهم وخا�شة 
�لذين ي�شتعملون �لنقل �ملدر�شي يف �ملجال �لقروي و�أي�شا �لآباء و�لأولياء 

�لذين يعودون �إىل �ملنزل لتناول طعام �لغد�ء.

عادة  هم  �مل�شتمعون  غريه،  �أو  فني  معني،  توجه  ذ�ت  لإذ�عة  بالن�شبة 
و�أولياء  و�أمهات  و�آباء  و�إد�رية،  تربوية  �أطر  �شباب،  )تالميذ،  نف�شهم 
�لتالميذ( ول يتغريون بح�شب �شاعات �لبث. ولكن م�شاغلهم باإمكانها 

�أن تتغري ح�شب �لوقت، وبالتايل �إمكانية ��شتيعابهم �أي�شا.

3- �لفرتة �لزمنية

�جلو �لذي نعطيه لربنامج �شباحي لي�س هو �جلو �لذي نعطيه لربنامج 
م�شائي �أو �آخر ليلي. �مل�شتمعون لي�شو� بالطبع بنف�س �حلالة �لنف�شية، ول 

هم بنف�س �لقدرة على �ل�شتيعاب.

حيويا  �لربنامج  جو  يكون  �أن  يجب  �لأ�شبوع،  منت�شف  ويف  �ل�شباح  يف 
مع قليل من �ملو�د ذ�ت �مل�شمون �لإخباري ملر�فقة �لتلميذ �مل�شتمع �إىل 
�ملوؤ�ش�شة. �مل�شمون يكون �إخباريا �أكرث يف حال توجهنا �إىل تلميذ م�شتمع 

يف �ملنزل.

يف �أو�خر ما بعد �لظهرية، باإمكاننا �أن نتخيل �لتلميذ �مل�شتمع عائد� من 
�ملوؤ�ش�شة، يف زحمة �شري خانقة �و على قدميه ملدة طويلة، جائعا، ومتمنيا 

�لدر��شة  �شغط  من  للتخل�س  �ل�شرتخاء  من  حلظات  على  يح�شل  �أن 
ليوم كامل �أو تعب �مل�شي مل�شافة طويلة. يف هذه �حلالة علينا �أن نتفادى 
�لت�شلية،  من  قليال  له  ونقدم  �لدنيا،  كو�رث  عن  تتكلم  �لتي  �لأخبار 

�لفكاهة، �لثقافة، �ملو�شيقى...

4- �صخ�صية �ملقدم 

�أ�شال من  �إذ� مل نكن  �أن نقدم برناجما فكاهيا  �ل�شهل علينا  لي�س من 
�لأ�شخا�س �ملرحني، ول برناجما مو�شيقيا �إذ� كنا ل نحب �ملو�شيقى، ول 
برناجما ريا�شيا �إذ� كنا ل نهتم بالريا�شة. مدير �لرب�مج �جليد يعرف 
�أخذ  �تخذ قر�ره،  �لربنامج. عندما  �أو ذ�ك  ملاذ� طلب منه هذ�  متاما 

باحل�شبان �مل�شروع �لذي قدمناه، ولكن �أي�شا �شوتنا و�شخ�شيتنا. 

هذه �ملقايي�س جمتمعة هي �لتي حتدد بن�شبة كبرية �إذ� كان هذ� �لربنامج 
�لوقت،  �لفرتة من  لتلك  �أو  لهذه  وبالتحديد  �ملدر�شية  لالإذ�عة  منا�شبا 
�لربنامج،  خالل  من  �جلو  ذ�ك  �أو  هذ�  خلق  يف  �إمكانياتنا  و  ورغبتنا 
لهذ� يجب علينا وعلى �لأ�شتاذ �مل�شرف على �لرب�مج �لتاأكد من �أن هذه 
، نوعية  �ملدر�شية  �لإذ�عة  �لعام لرب�مج  �لرغبة تتطابق جيد� مع �جلو 

�مل�شتمع �لذي نتوجه �إليه، و�لفرتة �لزمنية �ملختارة للربنامج.

يف جميع �لأحو�ل لون �لربنامج يظهر عرب �لأثري من خالل: 
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1- �ختيار �ملو��صيع وطريقة معاجلتها                  

بث  و�شاعة  �مل�شتمعني  بنوعية  وثيقا  �رتباطا  يرتبط  �لختيار  هذ� 
يكون  �أن  ميكن  �ملو��شيع  �ختيار  �مل�شتمعني،  نعرف  كنا  �إذ�  �لربنامج. 
�شهال. يجب �أن ناأخذ �أذو�قهم و�هتماماتهم بعني �لعتبار، بالطبع بع�س 
�أوقات  يف  �مل�شتمعون  لها  يهتم  ل  �أن  ميكن  �ملطلق،  يف  �ملهمة  �ملو��شيع 
معينة، كما ميكن �أن تكون بالن�شبة لبع�شهم بدون �أية �أهمية تذكر، �أو ل 

تتنا�شب مع لون �لربنامج.

�أنه يف بع�س �لأحيان ل يكون هناك جمال لالختيار بني  هذ� مع �لعلم 
�أو منا�شبات  �ملو��شيع. فهناك تلك �ملو�شوعات �لتي تفر�شها �لأحد�ث 
جد�.  قليلة  �مل�شتمع  تهم  �لتي  �لأخبار  تكون  �لأحيان  بع�س  ويف  معينة، 

عندها يجب �أن نكيف طريقة معاجلة �ملو�شوع. وباأي �أ�شلوب ؟.

هل يجب �لت�شديد على: 
�ملعاجلة �لدقيقة للخرب على طريقة ن�شرة �لأخبار.ــ  
�ملعاجلة �ل�شخ�شية، �أو حتى �لعتماد على �خليال.ــ  
�ل�شتفز�ز.ــ  
كل ما هو بر�ق ولمع، حياة �لنجوم.ــ  
كل ما ميت �إىل جمتمعنا ب�شلة. �نطالقا من مبد�أ كل ما يح�شل ــ  

عندنا يهمنا...
�متحانات، ــ   د�خلي،  قانون  ب�شلة.  �لتالميذ  �إىل  ميت  ما  كل 

م�شابقات، م�شاكل زمالئهم، �هتماماتهم وحتدياتهم.

2. �لربجمة �ملو�صيقية
ــ  �لتفكري بالربجمة �ملو�صيقية:

يف بر�مج �لإذ�عية �ملدر�شية، �ملو�شيقى تاأخذ حيز� مهما من �مل�شمون، 
وتلعب دور� كبري� يف عملية جذب �مل�شتمع.

يف �لبلد�ن �لتي تتو�جد فيها مناف�شة �إذ�عية كبرية، يتوقف �لنجاح على 
ثالثة عو�مل رئي�شية هي:

�ملو�شيقى.ــ  
�لأخبار.ــ  
�لرب�مج �ملبا�شرة مع �مل�شتمعني، وبر�مج »�لأثري �ملفتوح«.ــ  

على  �أكرب  بدقة  جنيب  �أن  علينا  كان  كلما  �لإذ�عات،  عدد  كرث  كلما 
 14 بني  فال�شباب  �إليهم.  نتوجه  �لذين  للم�شتمعني  �ملو�شيقية  �ملتطلبات 
و 20 �شنة ل ي�شتمعون �إىل نف�س �لأغنيات �لتي ي�شتمع �إليها من هم بني 

25 و 34 �شنة، 35 و 44، 45 و 54، 55 و 64، ول من هم فوق 65 �شنة.

نتبع  �أن  علينا  لهذ�  وبلورتها.  �ملو�شيقية  بالربجمة  �لتفكري  يجب 
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��شرت�تيجية حمددة يف هذ� �ملجال.
وكاأنها عنا�شر و�شعت ع�شو�ئيا  تبدو  �أن ل  �ملو�شيقية يجب  �ملقطوعات 
لتعبئة �لوقت. لكن كمقومات رئي�شية مت �ختيارها عمد� لأنها ترمز ب�شكل 
�أو باآخر �إىل �لأخبار �ملقدمة، �إىل �ملو�شوع �لعام للربنامج �أو �إىل �لهوية 

�ملو�شيقية للمحطة وللم�شتمعني.
على  �ملربجمة  �ملقطوعة  تاأثري  مدى  عن  �أي�شا  يت�شاءل  �أن  �ملقدم  على 

جمرى �لربنامج.
هل هذ� هو �لوقت �ملنا�شب لتقدميها ؟ ما هو تاأثريها على :

تو�زن �لربنامج ؟ــ  
ما �شبق تقدميه ؟ــ  
دينامكية �حللقة ؟ــ  

هل تتنا�شب خ�شو�شية �ملقطوعة �ملو�شيقية مع �لربنامج؟: 
�لإيقاع )�شريع، معتدل، بطيء( ؟.ــ  
�مل�شدر ) حملي، وطني، عاملي( ؟.ــ  
�لنوع )كال�شيكي، تقليدي، �شعبي، جاز، روك...( ؟.ــ  

يف �لبد�ية، من �لأف�شل �أن نربمج د�ئما مقطوعة جتذب �مل�شتمع، ذ�ت 
�إيقاع معتدل، ولي�شت قدمية جد� ول حديثة جد�. مقطوعة يعرفها جيد� 

ومعتاد� على �شماعها. �أما �ملقطوعات �جلديدة فيجب تقدميها يف و�شط 
�لربنامج و�إعطائها حقها من �لأهمية.

�أن نتجنب  �إيقاع �شريع للربنامج، من �لأف�شل  �أردنا �ملحافظة على  �إذ� 
تهدئة  �أردنا  �إذ�  �أما  ورومنطيقية،  بطيئة  مو�شيقية  مقطوعة  برجمة 
مقطوعة  �إيجاد  علينا  جديدة،  �شفحة  فتح  �أو  �ملو�شوع  تغيري  �لأجو�ء، 

تك�شر جمرى �لربنامج باإيقاعها و�أ�شلوبها.

بالو�قع هناك �لعديد من �لو�شفات. كل �شيء ممكن يف حال كان ذلك 
مطابقا لختيار مرتبط بهدف �لربنامج �ملحدد. كل �شيء ممكن ب�شرط 

�أن ل يغيب عن بالنا �مل�شتمع �لذي من �أجله نقدم �لربنامج.

هل �شيقدر ذلك ؟ هل هذ� �شيقدم له �شيئا جديد� ؟

»بيع« �ملقطوعات �ملختارة:

يجب علينا »بيع« �ملقطوعات �ملختارة، ومعنى ذلك �أنه عندما نعلن عن 
كتاب �و �لبوم غنائي، يجب علينا �أن ن�شرح ملاذ� نقدمه للم�شتمع )هذ� 
�إذ� مل يكن هو �لذي �شرح عن نف�شه بنف�شه ح�شب موقعه يف �لربنامج(. 
هل نقدمه لأنه جديد، بعد خرب معني عن �ملوؤلف �و �لفنان، بطلب من 

�أحد �مل�شتمعني...

�إعطاء نوع من �لأهمية لختيارنا، هذ� ما ي�شمى بـ: "بيع �لأغنية".
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�حرت�م �للون �ملو�صيقي للمحطة:

للمحطة.  �ملو�شيقي  �للون  حترتم  �أن  �ملو�شيقية  �لربجمة  على  يجب 
بر�مج  �شبكة  يف  يندرج  �إنه  �لإذ�عة،  يف  وحيد�  لي�س  برناجمنا 
�شمولية،  �أقل  �ملحطة  كانت  كلما  �إذن،  حمددة.  �إذ�عية  و�شيا�شة 
حمدد�  �لإذ�عة  لون  كان  كلما  �أكرث،  حمدد�  �مل�شتمع  كان  كلما  �أي 
على  كبرية  م�شاربة  فيها  يوجد  �لتي  �لبلد�ن  معظم  يف  �أكرب.  بدقة 
يف   - �ملو�شيقية  �لربجمة  باإعد�د  �ملحطة  تقوم  �لإذ�عي،  �ل�شعيد 
�أغلب �لأحيان بو��شطة �حلا�شوب - ملجمل �لرب�مج. ويف هذه �حلالة 
ع�شر  كل  بني  من  فقط  ثالثة  �أو  �أغنيتني  باختيار  للمذيع  ي�شمح 

�لربنامج. يف  يقدمها  �أغنيات 

ترتكز �لربجمة �ملو�شيقية على �لقو�عد �لتالية :

�شرقية، ــ   جاز،  �شعبية،  تقليدية،  كال�شيكية،   : �ملو�شيقى  نوع 
غربية، ر�ب، روك...

�لإيقاع : بطيء، و�شط، �شريع...ــ  

�لقوة : تعطى عالمة بني و�حد وخم�شة.ــ  

�مل�شدر : حملي، �إقليمي، وطني، عاملي ...ــ  

�شهر ــ   بني  �شهر،  من  )�أقل  �ملقطوعات  �آخر   : �لزمنية  �لفرتة 

وثالثة �أ�شهر(، �ملقطوعات �جلديدة )بني ثالثة و �شتة �أ�شهر، 
�شتة �أ�شهر و�شنة، �شنة و�شنتني(، �ملقطوعات �لتي ل متوت )بني  

1990و 1985، 1985 و 1980...(، �ملقطوعات �لذهبية.

هـذه �ملعايـري كلهـا لهـا عالقـة باللـون �لـذي ترغـب �ملحطـة بـاأن تعطيـه 
لنف�شـها، وذلـك مـن خـالل ن�شـبة �لتكـر�ر عـرب �لأثـري. �أي عـدد بـث نـوع 
معني من �ملقطوعات خالل فرتة �شـاعة، 4�شـاعات، 24 �شـاعة، �أ�شـبوع، 

�شهر..

�لربجمة �ملو�شيقية لإذ�عة موجهة للتالميذ يجب �أن تعتمد خا�شة على 
�ملقطوعات �جلديدة، مع ن�شبة تكر�ر عالية. باإمكانها �أن تتميز من ناحية 

�لنوع، �لإيقاع و�مل�شدر.

�أن  و�أولياء �لأمور فيجب  �أما �لإذ�عة �ملوجهة لالأطر �لإد�رية و�لرتبوية 
من  كبرية  ن�شبة  مع  �جلديدة  و�ملقطوعات  �ملقطوعات  �آخر  بني  تنوع 
لهوؤلء  �ملر�هقة  �شنو�ت  يف  ��شتهرت  و�لتي  متوت  ل  �لتي  �ملقطوعات 

�مل�شتمعني.

�إذ� مل يكن هناك تعليمات خا�شة من قبل �مل�شوؤول عن �لرب�مج، يجب 
�أن ناأخذ د�ئما هذه �ملعايري بعني �لعتبار حتى نبقى قريبني من  علينا 

لون �لإذ�عة �لتي نعمل بها.
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3- �الإيقاع، �الإيقاع، ود�ئمًا �الإيقاع

�إيقاع �لربنامج يجب �أن يتنا�شب مع �مل�شتمع و�شاعة �لبث.
جد�  ن�شيطا  �لأحيان  �أغلب  يف  يكون  �إيقاعه  للتالميذ،  موجه  برنامج 
ماأخوذة من �حلياة  وتعابري  للغاية  �شريع  تقدمي  مع  ومتقطعا، مرت�فقا 

�ليومية ل�شباب �لع�شر.
ب�شكل  و�لتقطيع  ق�شرية  �إذ�عية  مو�د  تقدمي  يجب  �جلو،  هذ�  خللق 
متكرر وبطريقة �أ�شبه ما تكون بالع�شو�ئية. يجب �لنتقال من مو�شوع 
�أن  با�شتطاعتهم  �ل�شباب  �حلياة.  ور�ء  يرك�س  كمن  ب�شرعة  �آخر  �إىل 

يفعلو� كل �شيء.
�ملفاجاأة  عن�شر  على  تعتمد  ق�شرية  تكون  �أن  يجب  �ملقدم  مد�خالت 
على  يرتكز  �حلالة  هذه  يف  و�لإخر�ج  بال�شرتخاء.  للم�شتمع  ت�شمح  ول 
�لت�شل�شل �ل�شريع، �لقطع، و�إعطاء �لكالم للمذيع حتى قبل نهاية �لأغنية.

�إيجاد �ل�صوت و�لنربة:

�لنربة هي من �لعنا�شر �ملهمة للمذيع، ولكن عندما تتكرر ب�شكل د�ئم 
من  �لحتياط  د�ئما  يجب  لهذ�  مملة،  �شك  بدون  ت�شبح  ميكانيكي  و 
باأننا  �لتي نعتمدها ب�شكل د�ئم معتقدون  �لو�حدة  �لوقوع يف فخ �لنربة 
عن  �شتميزنا  باأنها  وموؤمنون  ل�شوتنا،  �لأمثل  �لإذ�عية  �لنغمة  وجدنا 
زمالئنا، وتعطينا �شخ�شية �إذ�عية خا�شة بنا. هذ� �لأ�شلوب، حتى ولو 

�أو حمبوبا من �جلن�س �لآخر،  �لقلب  كان ديناميكيا، م�شليا، قريبا من 
�شيكت�شف �مل�شتمع ب�شرعة �أنه م�شطنع وميل منه دون تاأخري. �إنه يتمثل 
يف �أغلب �لأحيان باعتماد �شوت لي�شت له �أية عالقة ب�شوتنا �حلقيقي، 
وجمارون  ديناميكيون  باأننا  نعتقد  وبطئ.  منخف�س  �أو  و�شريع،  عال 
نعتقد  موترون.  وبالأخ�س  متوترون  باأننا  �مل�شتمع  ي�شعر  بينما  للع�شر، 
�أننا  باأننا حمبوبون من �جلن�س �لآخر و �شاحرون، بينما يعترب �مل�شتمع 
�شوقيون ومثريون لل�شخرية. يف هذه �حلالة لي�س هناك �أف�شل من �عتماد 
�شوتنا �لطبيعي. يجب �أن نتكلم ب�شوتنا نحن حتى ي�شعر �مل�شتمع باأننا 
طبيعيون. �شخ�شيتنا ل ميكنها �أن تظهر من خالل نربة حمددة م�شبقا 

وب�شكل د�ئم.
خالل  من  نعرب  �أن  بل  �شيئا،  ن�شيف  ل  �أن  نبالغ،  ل  �أن  علينا  يجب 
�شخ�شيتنا كما هي فعال. حول هذ� �ملو�شوع تقول كارين بوجنور، �إحدى 
�ملذيعات يف �إذ�عة فرن�شا �لدولية : »�ل�شخ�شية يجب �أن تظهر من خالل 
مل�شات �شغرية تخلق جو �لربنامج �لذي يقدم يف وقت معني. فاملذيع هو 
قبل كل �شيء �إن�شان يعي�س يف جمتمعه ومع عائلته. لي�س �آت من كوكب 
�آخر حتى يكون وب�شكل د�ئم قريبا من �لقلب ومرحا. هو �أي�شا له مز�جه 

�ملتقلب، فرت�ته �ل�شعبة و�أوقاته �ل�شعيدة«.
مقدم  مع  يتقا�شمها  �أن  يف  �مل�شتمع  يرغب  �لتي  �للحظات  هي  هذه 
�إىل  يتحول  ل  كي  �لوقت.  وبنف�س  يوميا  يلقاه  عندما  خا�شة  �لربنامج، 
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�إن�شان �آيل )حتى ولو كان قريبا من �لقلب ومرحا(، يجب على �ملذيع �أن 
ولكن هذ�  بالظهور.  لها  ت�شمح  �لتي  �لالزمة  ل�شخ�شيته �حلرية  يرتك 
�ل�شخ�شية  م�شاكله  عن  ليتكلم  يوميا  �لعنان  لنف�شه  يرتك  �أن  يعني  ل 
�أو ذوقه �خلا�س من خالل �لإذ�عة. فهو لي�س �شيف �لربنامج. كما �أن 
�ملذيع �لذي يعلق د�ئما ويعطي ر�أيه بكل خرب �أو كل �أغنية يقدمها يبدو 
�إذ� كان طبع �ملذيع يف �أحد �لأيام  للم�شتمع عادة ثقيل �لظل. باملقابل، 
حزينا نوعا ما، �أو مرحا �أكرث من �لعادة، باإمكانه �أن يختار �لتكلم عن 

ن�س �شعري، �أو نادرة معينة ت�شرح �حلالة �لتي يعي�شها.
�أ�شبابه ومربر�ته،  له  تكون  �أن  �ملد�خالت يجب  �لنوع من  بالطبع، هذ� 

و�أن يكون ق�شري�. 
باخت�شار، يجب علينا عدم مزج كل �شيء، ولكن ل يجب علينا �أن مننع 

�أنف�شنا من �لوجود.

�مل�صكلة:

�مل�شكلة هي �أن �لكالم يف بر�مج �لإذ�عة �ملدر�شية لآلف �مل�شتمعني لي�س 
على  نحافظ  �أن  جد�  �ل�شعب  من  �أنه  ومبا  �لعادي.  ول  �ل�شهل  بالأمر 
نربتنا �لعادية يف هذ� �لو�شع، يجب علينا �أن نعمل على تركيز �ل�شوت 
�ملادة  �أنه  على  �شوتنا  مع  نتعامل  �أن  يجب  �ملمثلون.  يفعل  كما  متاما  
�لرئي�شية لعملنا. مادة يجب �أن نتعلم كيف ن�شيطر عليها، وكيف ميكن 

�أن نزيد من طاقاتها. و�شنعرف لحقًا بع�س �لن�شائح لرتكيز �ل�شوت 
للتنف�س و�لإلقاء.

�إيجاد �مل�صمون:

�إذ� �أردنا �أن نكون يف و�شع مريح عندما نقدم �لربنامج، من �لأف�شل 
�أن يكون لدينا �شيء ما نقوله. و�إذ� قمنا بتح�شري فرتتنا وكنا منتبهني 
ملا حولنا، جند د�ئما �أ�شياء مهمة للحديث عنها. لذلك يجب �أن نتزود 
�أن نتاأكد منه و�أن نتعمق فيه.  �أن نبحث عن �خلرب،  باملعلومات، علينا 
ل يجب �أن نقدم معلومات مل نفهمها )�مل�شتمع يالحظ ذلك حال(، ول 
معلومات غري موؤكدة. نحن م�شوؤلون عن كل كلمة نتفوه بها على �لأثري.

�أواَل: �مل�صادر �لكال�صيكية
�ل�شحافة و �لإعالم:ــ  

يجب �أن نقر�أ �ل�شحافة �ملحلية، �لوطنية و�لعاملية، دون �أن نن�شى 
بالطبع �ل�شحافة �ملتخ�ش�شة. 

�لت�شالت �ل�شخ�شية: ــ  
زمالئنا  عناوين  ومفكرة  عناويننا  مفكرة  وغريها،  �لهاتفية 

وزميالتنا.
لقاء�تنا وثقافتنا �لعامة:ــ  
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 كمن�شطني لرب�مج �لإذ�عة �ملدر�شية، يجب علينا �لعمل د�ئما على 
�إثر�ء ثقافتنا �لعامة، �لقر�ءة، �ل�شتماع، �لبحث على �لإنرتنت... 
وهذ� �لو�جب ي�شبح �أكرث �إلز�مية عندما يكون �لربنامج متخ�ش�شا 
يف مو�شوع معني من مو��شيع �ملعرفة. ليكن لدينا �إذ� ف�شول ملعرفة 
كل ما ميكنه �أن يكتب �أو يقال يف �ملو�شيقى، �مل�شرح، �ل�شينما، �لخ.

م�شادر �أخرى:ــ  
هي  �ملعار�س...  �مل�شرحيات،  �لأفالم،  �لكتب،  ذ�ته.  بحد  �لعمل 
م�شادر مبا�شرة للمعلومات. �إنها ت�شمح لنا باأن نعطي �نطباعاتنا 

عنها ونتكلم عن مالحظاتنا حولها.

ثانيًا: �النرتنت

بقعة  �أية  ومن  لنا،  ت�شمح  �ملعلومات  عن  للبحث  �جلديدة  �لو�شيلة  هذه 
يف �لعامل، من خالل حا�شوب مرتبط بال�شبكة �أو هاتف ذكي، بالو�شول 
من  �ملعلومات  من  هائلة  كمية  �إىل  جمانا،  �لأحيان  �أغلب  ويف  ب�شرعة، 
خمتلف بقاع �لأر�س. �ل�شحف �لتي ل ت�شلنا متتلك معظمها موقعا على 

�لإنرتنت ميكن من خالله �لطالع عليها.
�حلكومية،  غري  �لهيئات  �لعاملية،  �ملنظمات  �لعلمي،  �لبحث  منظمات 
حلجم  ونظر�  لهذ�،  �لإنرتنت،  على  �ليوم  متو�جدة  كلها  �حلكومات... 
�إتباع  علينا  يجب  �أيدينا،  بني  �لإنرتنت  ي�شعه  �لذي  �لهائل  �ملعلومات 

طريقة حمددة يف �لبحث و�لعتياد على تقييم كل معلومة جندها. لأن 
�لإنرتنت هو �أي�شا و�شيلة للت�شليل بقدر ما هو و�شيلة لتقدمي �ملعلومات.

ثالثًا: مفكرة �الأثري

باملعلومات،  �لكال�شيكية  �مل�شادر  علينا  تبخل  عندما  �أخرى،  جهة  من 
�أن  �أ�شياء �شغرية ن�شتطيع  �ليومية،  �أن نبحث حولنا، ففي حياتنا  يجب 
كل  قبل  هي  �ملدر�شية  �لإذ�عة  باأن  بالقول  لنا  وت�شمح  للم�شتمع  ننقلها 
�أن نحملها  �شيء �حلياة، و�لأد�ة �ملثلى لذلك هي مفكرة �لأثري، فيجب 
د�ئما معنا... �إنها ت�شمح لنا بت�شجيل كل بنات �أفكارنا، وهذ� ميكننا رمبا 

من �إيجاد مو�د جديدة  لربناجمنا.

حالة غريبة �شادفناها ونحن يف طريقنا �إىل �ملوؤ�ش�شة، معلومة قر�أناها 
��شتغر�ب،  )غ�شب،  فعل  ردة  �إعالين،  مل�شق  على  �أو  �جلريدة  يف 
�إعجاب...(، ر�أي بالن�شبة لأغنية ��شتمعنا �إليها �أو م�شرحية ح�شرناها 
�أو �شلوك ر�أيناه ، �شعار جميل لالإذ�عة خطر ببالنا، م�شهد من حياتنا 
�أو �ل�شتاذ  �آر�ء حار�س �ملوؤ�ش�شة  �أو �ملهنية، حديث مع �جلارة،  �لعائلية 
�أن  �لتي ميكن  �ل�شغرية  �لأحد�ث  �لعام... هذه  �أو �حلار�س  �لتلميذ  �أو 
ومن  �ليومية  حياتنا  من  ق�شما  ت�شكل  ن�شجلها،  مل  �إذ�  ب�شرعة  نن�شاها 
بيننا  يكون  باأن  ت�شمح  �لتي  وهي  �أي�شا،  �لتالميذ  من  م�شتمعينا  حياة 
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وبينهم هذ� �لقا�شم �مل�شرتك �لذي يدفعهم لأن يكونو� خمل�شني لالإذ�عة 
�ملدر�شية.

من خالل عملنا يف �لبحث و�لتحرير، ميكننا �أن نوؤلف لنا معجما خا�شا 
�أو  لالإذ�عة  �ل�شعار�ت  �ل�شار�ت،  �لتقدمي،  عبار�ت  بع�س  فيه  نكتب 
للربنامج... كما ميكننا �أن نرتك فيه �أي�شا بع�س �لأقو�ل �لتي ت�شتوقفنا 

عرب قر�ء�تنا و�لتي ت�شمح لنا يف بع�س �لأحيان بال�شت�شهاد بها.

مز�جنا،  �إلهامنا،  خالل  من  ف�شيئا  �شيئا  متتلئ  �لتي  �ملفكرة  هذه 
لقاء�تنا، قر�ء�تنا، يجب �أن تكون معنا ونحن نح�شر �لربنامج، و�أي�شا 
ملدنا  د�ئما  �جلاهزة  �مل�شادر  �أحد  �إنها  �لأ�شتوديو.  يف  نكون  عندما 
نظرة  �إلقاء  على  نعتاد  �أن  يجب  برنامج،  �أو  فرتة  كل  قبل  باملعلومات. 
كمغارة  لنا  بالن�شبة  لت�شبح  تتاأخر  لن  �لتي  �لو�شيلة  هذه  على  �شريعة 

علي بابا.

�ختيار �مل�صمون، �إعد�ده وتركيبه:

�أواًل: ماذ� نقدم؟

�أن نقدمها  بال�شرورة  لي�س معناه  �لإذ�عية  �ملو�د  جمعنا لعدد كبري من 
يجب  ل  منها.  �جليد  �إل  نبقي  ول  بدقة  نختار  �أن  يجب  للم�شتمع.  كلها 
على  �لأح�شن  له  نقدم  �أن  �لأف�شل  من  بل  بالتخمة،  �مل�شتمع  ي�شاب  �أن 

دفعات ونرتك له �لوقت حتى ي�شت�شيغها بهدوء. فامل�شاألة لي�شت م�شاألة 
ح�شو.

بذوقه  نف�شه  �مل�شتمع  يكون  �أن  يجب  �لختيار  مقيا�س  �أخرى،  مرة 
و��شتعد�ده لتلقي �ملادة �لتي نقدمها له.

هل يتطابق هذ� �ملو�شوع فعال مع �هتمامات �مل�شتمع ؟ هل هذ� هو �لوقت 
و�ملكان �ملنا�شب للتحدث عنه ؟ هل يتنا�شب مع �جلو �لعام للربنامج ؟ �أل 

ي�شتحق معاجلة �أعمق يف برنامج �آخر ؟.

ثانيًا: باأي قالب؟

لهذ�،  وقالب.  قالب  �ألف  يف  ن�شعه  �أن  باإمكاننا  �لربنامج،  م�شمون 
يكفي �أن نرتك ملخيلتنا �لعنان ولقوة �خللق و�لإبد�ع عندنا حريتها.

�ملو�د  من  بع�شا  �حل�شر،  ل  �ملثال  �شبيل  على  لكم،  نقدم  يلي  وفيما 
�أن تكون  �أن حتمل م�شمون �لربنامج، و�لتي ميكنها  با�شتطاعتها  �لتي 

قالبه.

1- �ملو�صيقى بالطبع !

�لتعليقات: طريفة، مز�جية، غري ماألوفة...�إنها ترتكز على فن 
�شخ�شيا  جد�،  مهما  �لأ�شلوب  يكون  �حلالة  هذه  ويف  �لكتابة. 
وحتى ظريفا �أو من وحي �خليال. �لتعليق يلفت �لنظر يف �أغلب 
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�لأحيان �إىل �لنو�حي غري �ملنظورة من �ملو�شوع، يعاجله بطريقة 
غري متوقعة، غري ماألوفة. من �لأف�شل �أن تقر�أ �لتعليقات ب�شوت 

�آخر غري �شوت مقدم �لفرتة �أو �لربنامج.

2- �ملقابالت 

�لكالم عن مو�شوع معني من خالل لقاء، يف �لأ�شتوديو �أو م�شجل، 
�ملو�شوع  و�أكرث حيوية من �حلديث عن نف�س  �أف�شل  يكون د�ئما 

من خالل ن�س مكتوب.

3- �للقاء�ت �ل�صريعة يف �ل�صارع:

�أح�شن  و�إذ�  �لأ�شتوديو.  �إىل  بال�شارع  تاأتي  �أنها  ح�شناتها 
��شتعمالها، تكون د�ئما حيوية ويف �أغلب �لأحيان ظريفة.

4- �لتحقيقات )ريبورتاج( 

�إنها مقتطفات من �حلياة �ليومية. هنا �أي�شا، �خلارج هو �لذي 
ناأتي به �إىل �لأ�شتوديو.

�أو  �لربنامـج  يف  بذ�تهـا  قائمـة  وحـدة  هـي  �لفقـرة   : �لفقـر�ت 
�شـارة  حتمـل  �أن  حتـى  باإمكانهـا  و��شحـة،  هويـة  ذ�ت  �لفـرتة. 
خا�شـة بهـا. �إنهـا ت�شـمح بقطـع �لت�شل�شـل �لعام للربنامـج لتقدمي 

�مل�شـتمعني ويف وقـت  لنـوع حمـدد مـن  �إخبـاري مركـز  م�شمـون 
حمـدد مـن �لنهـار.

5- بع�س �ملو��صيع �ملمكنة 

�لقانـون  لالمتحانـات،  �لتح�شـري  توجيـه،  مفيـدة،  معلومـات 
��شكت�شـات،  م�شـرحيات،  معار�ـس،  �شحـة،  �قت�شـاد،  �لد�خلـي، 
ح�شـل يف مثـل هـذ� �ليـوم : تاريـخ، مو�شـيقى، علـوم، تقنيـات...
مفكرة، مو�شيقى، خدمات : حالة �لطق�س، �ل�شاعة، �أخبار حملية، 

وبيانـات. �أر�ء  �أجنبية...�لفلـك،  �إقليميـة، 

�لتو��صل عرب �الأثري :
�مل�شجلة،  �أو  �ملبا�شرة  �ملكاملات  �ملخت�شني، من خالل  �أو  �مل�شتمعني  مع   
ر�شائل على �لفاي�شبوك، تعليقات يف �شفحة �لإذ�عة �ملدر�شية يف مو�قع 

�لتو��شل �لجتماعي، بريد �ملوؤ�ش�شة، و�لربيد �لإلكرتوين...
يجـب �أن نكـون دقيقـني فيمـا يتعلـق باملـدة �لتـي نعطيهـا لـكل مـادة مـن 
مـو�د �لربنامـج. ل يجـب �أن نطيـل �لوقـت �إذ� كان �ملو�شـوع ل يتحمـل 
وقتـا طويـل، �أو �إذ� كان بالإمـكان معاجلتـه مبـدة ق�شـرية. باإمكاننـا �أن 
ناأخـذ وقتـا طويـال �إذ� كان ذلـك مـربر� و�إذ� كنـا �شـنقدم �شـيئا جديـد� 
و�أخـرى  بال�شرت�شـال  لنـا  ت�شـمح  ومو��شيـع  �أوقـات  هنـاك  للم�شـتمع. 

�أن نتكلـم باقت�شـاب. تفر�ـس علينـا 
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ترتيب �لفرتة �أو �لربنامج:

�لربنامج  تو�زن  لل�شدفة.  �شيء  �أي  نرتك  �أن  يجب  ل  �أي�شا،  هنا 
وقدرته على �لحتفاظ بامل�شتمع يتعلقان بطريقة توزيع �ملو�د يف �لفرتة 
�ل�شتماع،  نحاول  �أن  �ل�شمعية،  خميلتنا  نربي  �أن  يجب  له.  �ملخ�ش�شة 

بفكرنا، �إىل ت�شل�شل �ملو�د �لتي نرغب بتقدميها.
�مل�شمون  �إىل  وننظر  �ملو�شوعية  �لناحية  من  فقط  نفكر  �أن  يجب  ل 
�لتي  �ملو�د  نوعية  �أي�شا  �لعتبار  بعني  ناأخذ  �أن  يجب  بل  غريه.  دون 
لهذ�  و�حدة،  وترية  على  ولكنها  مهمة  �ملقابلة  هذه  بتقدميها.  نرغب 
يجب �أن نقدم بعدها مادة تعيد �حلركة �إىل �لربنامج. ذلك �ل�شخ�س 
ميلك موؤهالت علمية عالية ولكنه ممل، هنا من �لأف�شل �أن ن�شت�شيف 
�لناحية  من  �إطالعا  �أقل  كونه  رغم  حيوية  �لأكرث  �لآخر  �ل�شخ�س 
�لعلمية. �شوف يكون بالتاأكيد �أكرث قدرة على �إي�شال �لر�شالة �ملتوخاة 

�مل�شتمع. �إىل 
يجب �لتفكري بدينامكية �لربنامج : نبد�أ بقوة، نبطئ �لإيقاع، ثم ننطلق 
نخففه  �ل�شريع،  لالإيقاع  نعود  مت  ثانية،  مرة  نبطئ  نغري،  جديد،  من 

جمدد�، ونختم بعد ذلك ب�شكل جميل.
بالهتمامات  �لتفكري  �لفرتة طويلة )�أكرث من �شاعة(، يجب  �إذ� كانت 

�ملحتملة للم�شتمع خالل هذ� �لوقت.

هو  متى  ؟  ن�شائح  �إىل  ؟  �إخباري  م�شمون  �إىل  بحاجة  هو  وقت  �أي  يف 
بحاجة للهدوء، �أو للن�شاط ؟

�أواًل: جذب �مل�صتمع
�لتي  �لطريقة  �حلا�شمة.  �للحظات  هي  �لربنامج  من  �لأوىل  �للحظات 
�لعن�شر  �لأوىل،  كلماتنا  �ملو�شيقية،  �ملقدمة  نوعية  �لربنامج،  بها  نبد�أ 
�لأول من �لربنامج، �لأغنية �لأوىل... هي �لتي يقرر من خاللها �لتلميذ 

�مل�شتمع �لبقاء معنا �أم ل.
يجب علينا �أن ل نتاأخر بالتوجه �إىل �مل�شتمع بطريقة مبا�شرة، �أن نخلق 

بيننا وبينه نوعا من �لقربى ووحدة �حلال.
�أبنائي  �لتالميذ،  �أعز�ئي  �شادتي،  »�شيد�تي   : نقول  ل  �أن  �لأف�شل  من 
�شن�شتقبل  �لناجحة،  للتجارب  �ملخ�ش�س  �لربنامج  هذ�  يف  �لأعز�ء، 

�ليوم فالن، �أو �شنكت�شف هذ� وذ�ك...«
بــل : » �أ�شدقائــي، �أنتــم �لذيــن حتبون �لق�ش�ــس �لناجحة، هذه �ملجموعة 
مــن �لق�ش�ــس �خرتتهــا �ليــوم خ�شي�شــا لكم. جهــزو� �أنف�شــكم... تاأكدو� 

مــن �حلــرب �ملوجــود د�خــل قلمكــم... كل �شــئ علــى مــا يــر�م... بد�أنا...«
�أن يتم ذلك بهذه  �أو : »كنتم حتلمون بلقائها، ولكن مل تكونو� تتوقعون 
�إنها �لنجمة  �أناقتها،  �إنها معنا �ليوم، وهي �إىل جانبي بكامل  �ل�شرعة. 

�لكبرية...«
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منذ  يزعجني  ما  بالن�شبة يل،  ولكن  ر�أيكم،  هو  ما  �أعلم  »ل   : �أي�شا  �أو 
�شهور هو... �إذ� هذ� �مل�شاء...«

�أن ل نتقيد بقو�لب جامدة وحمددة م�شبقا، بل علينا  باخت�شار، يجب 
�نتباه،  �شر�حة،  ب�شد�قة،  �مل�شتمع  ونعامل  باحلياة،  مليئني  نكون  �أن 

وبالطريقة �لتي يحب و�لتي تتنا�شب مع لون �لربنامج.
�أوقات حلوة من خالل  ينتظره من  فكرة عما  �مل�شتمع  نعطي  �أن  يجب   

مقدمة مقت�شبة ن�شتعر�س فيها �أهم �ملحطات يف �لربنامج.
كالبدء مثال مبقطع ق�شري  �ملو�شوع،  �لدخول مبا�شرة يف �شلب   علينا 
�أو  �ل�شوتية  �لأجو�ء  �أي�شا بلحظات من  �ملقابلة، وحتى  �أو  �لتحقيق  من 
باإمكاننا  �لربنامج.  م�شمون  عن  �لكالم  قبل  �لتحقيق،  من  �ملو�شيقية 
كذلك �لبدء مبقطوعة مو�شيقية معروفة وناجحة بعد كلمات قليلة جد� 

من �لتعريف.
علينا �أن ندفع �مل�شتمع لالبت�شام وحتى �إىل �ل�شحك. ولي�س ممنوعا علينا 
نحن �أي�شا �أن ن�شحك خالل �لربنامج. نوبة من �ل�شحك على مو�شوع 
ي�شتحق ذلك، باإمكانها �أن تكون �إذ�عية جد�، ومغدية بالن�شبة للم�شتمع. 

علينا �أن ن�شوق �مل�شتمع. 
باإمكاننا �أن نعطيه فكرة عن �لفرتة �أو �لربنامج ب�شكل غري مبا�شر من 
خالل حو�ر ق�شري مع �ل�شحايف �أو �ملذيع �لذي ي�شبقنا. يف هذ� �حلو�ر 

نقدم ملحة �شغرية جد� عن �مل�شمون، �أو نعلن فقط عن �ملحطة �لأهم يف 
�لن�شرة �جلوية، موجز  �لربنامج، ونعطي �مل�شتمع موعد� بعد �لإعالن، 

�لأنباء..علينا �أن نتكلم باإيجاز مهما كانت �لطريقة �ملتبعة.
يجب �لمتناع عن :

�لتقدمي �مل�شتفي�س �ملقطع مبو�شيقى  :ــ  
»�شباح �خلري« - مو�شيقى - »معكم يف هذ� �ل�شباح« - مو�شيقى - 
»فالن« - مو�شيقى - »�لذي يقدم لكم �ليوم« - مو�شيقى - »برنامج 
م�شو�ر« - مو�شيقى - »يف هذه �حللقة ن�شتعر�س معكم« - مو�شيقى 

- �لخ...
�لتقدمي �لطويل �لذي يدوم لعدة دقائق يف �أول �لفرتة �أو �لربنامج. ــ  

عندما يزيد عن �لثالثني ثانية، �لكالم يف �لبد�ية ي�شبح طويال.
يف ــ   �لربنامج  حمتوى  كل  �مل�شتمع  يعطي  �لذي  �ملف�شل  �لتقدمي 

�لبد�ية.
بد�ية ــ   يف  جد�  بطيئة  �أو  جد�  �شريعة  مو�شيقية  مقطوعة  برجمة 

�لربنامج )�إل �إذ� كان �لربنامج خم�ش�س للحديث عن �لهارد روك 
�أو �ملو�شيقى �لهادئة(.

�لبدء مبا�شرة بحو�ر مع �ل�شيف، بدون �إ�شر�ك �مل�شتمع باملو�شوع، ــ  
من  �ملتوخاة  �لفائدة  وعن  تقدميه  منا�شبة  عن  عنه،  �لإعالن 
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معاجلته. باإمكاننا �أي�شا �إعطاء �مل�شتمع فكرة عن �أهم �لنقاط �لتي 
�شنعاجلها من خالل �حلو�ر.

ثانيًا: �الحتفاظ بامل�صتمع ومر�فقتنا له طيلة مدة �لربنامج

�لأخذ  د�ئما  ويجب  �لتقطيع.  �لتناوب،  �لتنويع،  رئي�شية:  مبادئ  ثالثة 
بعني �لعتبار �أن �مل�شتمع غري ملزم بال�شتماع �إلينا. فهو لديه �لعديد من 
�لأ�شباب �لتي تلهيه عن �لإذ�عة �ملدر�شية. لهذ� يجب علينا �أن ل نتوقف 

عن �شد �هتمامه:
�لتوجه �إليه د�ئما؛ــ  
»بيعه« �لربنامج وتذكريه مبو�ده؛ــ  
�إعطاء �أهمية لكل مادة نقدمها له؛ــ  
خالل ــ   من  �لعنا�شر  ت�شل�شل  مبد�أ  �إنه  ببع�س:  بع�شها  �ملو�د  و�شل 

�شياق حمدد للربنامج �لذي ي�شبح كق�شة نعود ملتابعتها يف كل مرة 
نتوجه فيها �إىل �مل�شتمع؛

�أو للربنامج، ثم ك�شر هذ� �لإيقاع: يف �لإذ�عة ــ   �إعطاء �إيقاع للفرتة 
كل ما هو متو��شل وعلى وترية و�حدة ي�شقط �لنتباه. من �لناحية 
�لفيزيولوجية، �لأذن تعتاد على جميع �لأ�شو�ت عندما ت�شبح هذه 
�لأخبار  وحتى  �ل�شاخبة  �ملو�شيقى  �لكلمات،  متو��شلة.  �لأ�شو�ت 
�لثقافية عندما تقدم على وترية و�حدة، تعتاد �لأذن على �شماعها 

ي�شتمع ولكن ل  �ملتلقي  �إليها. يف هذه �حلالة  �لإ�شغاء  وتتوقف عن 
ي�شغي. �إذ� �أردنا �أن نتفادى هذ� ما علينا �إل �أن نعتمد على عملية 

�لتناوب بني:
�ملو�د �لقوية و�ملو�د �خلفيفة؛ــ  
�ملقاطع �لطويلة و�ملقاطع �لق�شرية؛ــ  
�ل�شريع و�لبطيء؛ــ  
�ملوؤنث و�ملذكر؛ــ  
�لأ�شو�ت �خلارجية و�أ�شو�ت �لأ�شتوديو؛ــ  
�لكالم و�ملو�شيقى.ــ  

عندما نقدم �إحدى �لأطايب للم�شتمع، يجب �أن نرتك له �لوقت �لكايف 
حتى ي�شت�شيغها قبل �أن نقدم له و�حدة �أخرى.

بني مو�شوعني خمتلفني يجب �أن يكون هناك فا�شل، مو�شيقي مثال. وبعد 
�أغنيتني على �لأكرث معاودة �لكالم. حتى ولو كانت �ملقطوعات �ملو�شيقية 
باإمكاننا  و�حدة.  دفعة  منها  �لعديد  نقدم  �أن  يجب  ل  جد�،  ناجحة 
��شتعمال فو��شل مو�شيقية ق�شرية )jingles(، �إعالنات لرب�مج �أخرى، 
ب�شوت  يكون  �أن  فقرة يف فرتتنا، ميكن  )�لإعالن عن  �لأ�شو�ت  تغيري 

�شخ�س �آخر(.
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�مل�شتمعون �لذين يبا�شرون بال�شتماع �إىل �لإذ�عة بعد بد�ية �لفرتة، يجب 
�أن ي�شتطيعو� �أي�شا �لتعرف �إلينا و�أن تتولد لديهم �لرغبة بالبقاء معنا. 
لهذ� يجب �أن يتمكنو� من �لإحاطة بالربنامج من جميع جو�نبه. لذلك 
من �لو�جب علينا �أن نذكر من وقت لآخر باأ�شماء �ملدعوين، باملو��شيع 
�ملطروحة، بعنو�ن �لربنامج، با�شم �لذ�عة و�ملوؤ�ش�شة �لتي ينتمون �ليها 

وب�شعارها.

ثالثًا: �إعطاء �مل�صتمع �لرغبة يف �ال�صتماع للربنامج مرة �أخرى، 
وحثه على �الإخال�س له

خامتة �لربنامج يجب �أن تكون بنف�س �لقوة و�لدقة كمقدمته. لهذ� يجب 
�أن نعلم �أن �للحظات �لأخرية هذه هي �لتي تبقى يف �أذن وذ�كرة �مل�شتمع 

بعد نهاية �حللقة، لهذ�:
يجب �أن نذكره باأهم معلومة �أو معلومتني يف �لربنامج : ��شم، تاريخ، ــ  

موعد...
�إعطاوؤه ر�بط موقع �لإذ�عة على �لنرتنيت  و �شفحة �لإذ�عة على ــ  

و�لإلكرتوين،  �لربيدي  �لإذ�عة  ،عنو�ن  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
بعد  حتى  معنا  �لت�شال  �إبقاء  على  وت�شجيعه  �لهاتف،  �أرقام 

�لربنامج.
�إعطاوؤه موعد� يف �حللقة �ملقبلة من �لربنامج.ــ  

ت�شويقه من خالل �لإعالن عن �ملو�د �ملهمة �لتي تنتظره يف �حللقة ــ  
�ملقبلة.

نهاية ــ   قبل  �لأخرية  للمرة  مبا�شرة  وخماطبته  بغمزه،  �إليه  �لتوجه 
�حللقة. يجب �أن ي�شعر باأننا قريبون منه.

�إجر�ء عملية ت�شلم وت�شليم مع �ملن�شط �أو �ملذيع �لذي يلينا من خالل ــ  
جملة �أو جملتني ت�شمحان باإطالة جو �لربنامج قليال حتى بعد نهاية 

�حللقة.
�ملحافظة على نربتنا وعلى لون �لربنامج، وعدم �ل�شرتخاء. يجب ــ  

من  �لآن  نتمكن  و�شوف  �نتهينا  �أخري�  باأننا  �نطباعا  نعطي  ل  �أن 
�ل�شرت�حة.

يف ــ   يز�ل  ما  لأنه  وقت،  �أقرب  يف  �مل�شتمعني  ملالقاة  �شوقنا  �إظهار 
جعبتنا �لكثري من �لأ�شياء �لتي ميكن �أن نخربهم �إياها.

�لنتهاء مبقطوعة ناجحة جد� نختارها بعناية ونعطيها �لأهمية �لتي ــ  
ت�شتحقها.

الكتابة لإلذاعة
�أواًل: �إعادة كتابة �لوثائق

خالل  من  عنها  بالتكلم  نرغب  و�لتي  جنمعها  �لتي  �لإذ�عية  �ملو�د 
��شتعمالها  من  نتمكن  حتى  وترتب  تو�شح  تلخ�س،  �أن  يجب  �لربنامج 
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ب�شهولة يف �لأ�شتوديو. من �ل�شروري �أن تعاد كتابتها �إذ�عيا.
يجب �أن ننطلق من �ملبد�أ �لذي يقول �إن �ملعلومات �ملكتوبة، على �لورق 
�أخرى(.  �إذ�عة  من  �آتية  كانت  ولو  )حتى  لالإذ�عة  ت�شغ  مل  رقميا،  �أو 
بذلك  �مل�شتمع  ي�شعر  �شوف  �إذ�عيا،  كتابتها  نعيد  �أن  دون  قر�أناها  �إذ� 

بالتاأكيد، ويكت�شف ب�شرعة باأننا نقر�أ ورقة �لتقطناها من �شحيفة.
م�شتمعينا،  وكلمات  نحن  بكلماتنا  �ملعلومات  هذه  نكتب  �أن  �إذ�  يجب 

باأ�شلوب �أقرب ما يكون من �لأ�شلوب �ملحكي.

ثانيًا: كتابة �ملد�خالت
�لق�شرية،  �لأخبار  �لربط،  جمل  �لفرتة،  عر�س  �لعامة،  �ملقدمة 
�لربنامج.  ولون  لإيقاع  بالن�شبة  �أ�شا�شية  �ملو�د  هذه  �لتعليقات... 
كنا  �إذ�  �لفرتة،  يف  �لرئي�شية  �جلذب  عن�شر  تكون  �أن  حتى  وباإمكانها 

منلك �أ�شلوبا �شيقا يف �لكتابة.
ل يجب �أن نرتك �أي �شئ لل�شدفة. يجب �أن نكتب. ومهما كان �أ�شلوبنا، 
يجب د�ئما �حرت�م �لقو�عد �لأ�شا�شية للكتابة �لإذ�عية، و�أولها �لكتابة 

بو�شوح و�خت�شار.
كل و�حدة من مد�خالتنا �لإذ�عية يجب �أن يكون من ور�ئها هدف و�أن 
تقدم �شيئا للم�شتمع: ت�شلية، تدعه يحلم، تقدم له خرب�، �لخ... نحن هنا 

يف خدمة �مل�شتمع.

ثالثًا: �أ�صطورة �الرجتال
ومعرفة  �لرجتال  �شر  باكت�شاف  ويحلم  �إل  �شاب  مذيع  من  هناك  لي�س 
�لن�شو�س  كتابة  عن  تغنيه  �لتي  �ملتو��شل  �لإلهام  �إىل  �لو�شول  طريقة 
وقر�ءتها وكاأنه يرجتلها للمرة �لأوىل. لالأ�شف، و�أقولها ب�شر�حة، هذ� 
�أ�شبه بالأ�شطورة، وخا�شة عندما يتعلق �لأمر باملذيعني �لذين ما ز�لو� 

يف بد�ية �لطريق.
�إل  �لذين يكتبون ول يرتكون لالرجتال  �لذين يح�شرون،  �جليدون هم 

م�شاحات حمددة وحم�شرة م�شبقا.
بالو�قع، �لرجتال �جليد هو �لرجتال �ملح�شر م�شبقا.

�ملو�شيقي ل يتو�شل �إىل �لرجتال ب�شكل جيد �إل بعد �شنو�ت من �خلربة 
�لتي  �لآلة  و�أ�شر�ر  �ل�شولفيج  �ملو�شيقية،  �ملقامات  جميع  خاللها  يتعلم 

يعزف عليها. وكذلك هي �حلال �أي�شا بالن�شبة للمذيع.
�أقـالم  روؤو�ـس  مـن  لأكـرث  بحاجـة  لي�شـو�  �جليديـن  �ملذيعـني  بع�ـس 
ي�شعونهـا علـى ورقـة �شغـرية �أمامهـم، وينجحـون عـادة مبهمتهـم مهمـا 
كانـت �ملنا�شـبة. هـوؤلء يكـون ور�ءهـم يف �أكـرث �لأحيـان �شـنو�ت طويلـة 
مـن �خلـربة و�لعمـل �لإذ�عـي �جلـاد. وعندمـا ي�شبحـون جنومـا يو�شـع 
بخدمتهـم عـادة فريـق عمـل متخ�ش�ـس ملعاونتهـم، وحت�شـري �لربنامـج 

لهـم ب�شـورة دقيقـة جـد�.
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�إذ� لي�س هناك و�شفة �شحرية متكننا من �لرجتال بطريقة ح�شنة. علينا 
فقط �أن نح�شر جيد� �ملو�شوع �لذي �شنتكلم فيه حتى نحيط به من جميع 
جو�نبه. كما يجب �أن نكتب بع�س روؤو�س �لأقالم و�ملو�د �لتي متكننا من 
�ل�شتعانة بها عند �حلاجة �أو عندما نفتقر �إىل �لإلهام. هذ� بالإ�شافة 

�إىل �لتمتع بحد �أدنى من �خلربة ومن �لثقافة �لعامة.

االستعداد لدخول األستوديو
�أواًل: �لتح�صري للربنامج

له  ي�شمح  وهو  �ملذيع.  لر�حة  �شروري  �لربنامج  قبل  �جليد  �لتح�شري 
هذ�  �رتباك.  دون  مفاجاأة  �أية  ملو�جهة  ذهنيا  م�شتعد�  د�ئما  يكون  باأن 
خا�شة  �لأحيان،  �أغلب  يف  �ملذيع  ينق�س  �لذي  هو  �لذهني  �ل�شتعد�د 
لالإذ�عة  د�خلية  �أو  �قت�شادية،  ولأ�شباب  �لأخري،  هذ�  يكون  عندما 
من  كبري  عدد  عن  م�شوؤول  �ل�شخ�شي،  بطبعه  متعلقة  �أو  �ملدر�شية، 
بنف�شه  �ملهمات. فغالبا ما يكون م�شوؤول �شخ�شيا عن برناجمه، يختار 
عن  بالبحث  �هتمامه  جانب  �إىل  له،  �مل�شاحبة  �ملو�شيقى  م�شمونه، 
�لإذ�عي.  �لإخر�ج  لعملية  �أي�شا  وتوليه  �ملو�شوع  عن  �لالزمة  �ملعلومات 
هذه �مل�شوؤوليات، �إذ� مل يعمل �ملذيع على �لهتمام بها م�شبقا، تدفعه لأن 
يكون ع�شبيا، م�شغول �لبال و�شاحب �شطوة، ثالثة حالت خمالفة متاما 

لحتياجات �لتقدمي �لإذ�عي.

ثالثني  قبل  �لأ�شتوديو  �إىل  ي�شل  �لذي  �ملذيع  مثل  هو  �لكال�شيكي  �ملثل 
ثانية من بد�ية �لربنامج وهو يحمل جمموعة من �لأقر��س �أو حا�شوب 
�ملقدمة  ب�شريط  يقذف  �لي�شرى.  بيده  �لوثائق  وكمية من  �ليمنى،  بيده 
�لأ�شتوديو،  ليجل�س يف  ب�شرعة  �ل�شوت، يذهب  تقني  �إىل  و�لأ�شطو�نات 
يجري جتربة لل�شوت بنف�س متقطع، يعطي �أوىل تعليماته للتقني �لذي 
بد�أ ببث �شارة �لربنامج، ويفت�س بنف�س �لوقت عن �لورقة �لتي كتب عليها 
مقدمة �لفرتة. يقر�أ �أول مد�خلة له على �لأثري، يقدم �أول �أغنية، وبعدها 
فقط يلتقط �أنفا�شه ليعطي تقني �ل�شوت فكرة عن �ملرحلة �لتالية من 

�لربنامج.
مزعجة  هي  مدى  �أي  �إىل  يعلمون  كهذه  حلظات  عا�شو�  �لذين  جميع 
ونتائجها �شعيفة. نقدم فقرة بعد �لأخرى دون �أن نتمكن من تكوين فكرة 
�شاملة عن �لربنامج. و�إذ� مل يتمكن تقني �ل�شوت ب�شهولة من ��شتيعاب 
نقع  �لأغنية  �إياها خالل  نعطيه  �لتي  �لو��شحة  وغري  �لقليلة  �لتعليمات 

فعال يف م�شكلة.
م�شبقا  �مل�شوؤوليات  هذه  بجميع  �لإحاطة  على  فعال  يعمل  �لذي  �ملذيع 
ومتمتعا  مرتاحا  �لأ�شتوديو  �إىل  ي�شل  جيد�،  برناجمه  يح�شر  و�لذي 
بدرجة جيدة من �ل�شتعد�د �لذهني، وهذ� ميكنه من متابعة برناجمه 
�لذين  �مل�شتمعني  على  �لرد  من  مثال(،  متا�شكه  من  )للتاأكد  بهدوء 
�لتي  �ملقابلة  على  �لرتكيز  من  �لتعليقات،  على  �أو  هاتفيا  به  يت�شلون 
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�شيجريها مع �ل�شيف، �أو من �لإجابة حتى على متطلبات تقني �ل�شوت. 
باإمكانه مو�جهة �أية حالة غري متوقعة. يتنبه �إىل �مل�شتمع �لذكي فيطيل 
معه �حلو�ر وكذلك �إىل �شاحب �حلديث �لفارغ فيخت�شر معه �ملكاملة. 
كما باإمكانه �أي�شا �أن يقرر �لتغيري يف �لفرتة ح�شب مز�جه يف هذ� �ليوم. 
فيختار تقدمي �أغنية عو�شا عن �لأخرى �ملربجمة، لأنه يرى بالنهاية �أنها 
�أو مع ما يرغب يف قوله يف هذه  �أكرث مع �جلو �لعام للربنامج  تتما�شى 

�للحظة بالذ�ت.
�ملمثل  و�شعية  يف  لربناجمه  بالن�شبة  يكون  �أن  باإمكانه  باخت�شار، 
و�مل�شاهد يف وقت و�حد. وهذ� ي�شمح له مثال بتجنب تقدمي �أغنية معينة 
�لأ�شئلة  نف�س  تكر�ر  �أو  حزينة،  �أو  هادئة  مو�شيقى  على  فائقة  ب�شرعة 
على �مل�شتمعني، �أو تفادي �ملقابالت �لتي يطرح من خاللها �لأ�شئلة �لتي 

ح�شرها دون �أن ياأخذ بعني �لعتبار موقف �ل�شيف و�أجوبته.

ثانيًا: كتابة جدول �لفرتة �أو �لربنامج
هذه �لأد�ة �شرورية لأنها ت�شمح لنا بـ :

روؤية �لربنامج ب�شكل �شامل و�حلكم على تو�زنه ومتا�شكه:ــ  
�لأغنيات  عدد  عن  فكرة  ناأخذ  �أن  من  متكننا  عليه  و�حدة  نظرة 
�ملربجمة وتوزيعها يف �لفرتة، وعن �لتو�زن بني مد�خالتنا، �لفقر�ت 

�ملختلفة و�ملو�شيقى...

�لتن�شيق مع تقني �ل�شوت و �ل�شخ�س �مل�شاعد:ــ  
بالتكلم  لنا جميعا  ت�شمح  منا،  و�حد  كل  �أمام  ن�شخة من �جلدول   
�ملو�قف  و��شتدر�ك  �لفهم  �شوء  بذلك  فنتجنب  �ملفرد�ت.  بنف�س 

�لبهلو�نية �لتي غالبا ما تكون �أليمة بالن�شبة للربنامج.
�جلدول ي�شمح �أي�شا لتقني �ل�شوت با�شتباق �لأمور وحت�شري �ملرحلة ــ  

�لتالية : جتهيز �لغنية �لقادمة، �لتفكري باملك�شاج �ملقبل... وهذ� 
كله دون �أن يزعجنا.

يف ــ   وي�شركه  �مل�شوؤولية  من  نوعا  �ل�شوت  لتقني  �جلدول  يعطي  كما 
جناح �لربنامج �أو ف�شله. وهذ� مهم جد�. لهذ� يجب علينا �أن ن�شل 
�إىل �لأ�شتوديو قبل بد�ية �لفرتة بوقت كاف حتى نتمكن من قر�ءته 

مع �لتقني و�لتاأكد من �أن كل �شئ و��شح كما يجب.
بتحديد ــ   لنا  ي�شمح  �لطمئنان،  من  نوعا  �جلدول  مينحنا  و�أخري� 

�لإم�شاك  معاودة  من  وميكننا  �لربنامج،  ل�شياق  بالن�شبة  موقعنا 
باخليط �إذ� ح�شل وفقدنا قليال من �لرتكيز.

يجب �أن يكون �جلدول و��شحا ودقيقا. ويجب �أن نظهر من خالله �أربع 
�أنو�ع من �ملعلومات :

1- �لعنا�شر �لتي تتكرر د�ئما

و�حد  كل  �ملر�فقة،...  �ملو�شيقى  �ملو�شيقية،  �لفو��شل  �لربنامج،  �شارة   
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قر�س  �شريحة،  مدمج،  )قر�س  ونوعه  مدته  �إىل  ن�شري  �أن  يجب  منها 
�شلب �شريط...(.

2- �لفقر�ت �ملو�شيقية:

 هنا يجب �أن ن�شري �إىل نوع �لألبوم، عنو�نه، ��شم �لفنان، رقم �ملقطوعة 
�ملختارة وعنو�نها، مدتها، مدة �ملقطع �ملربمج، مدة �ملقدمة �ملو�شيقية، 
بد�يتها  )مع  �لأغنية  د�خل  �ملو�شيقية  �ملقاطع   ،)cut، shut( �لنهاية 

ونهايتها( �إذ� �قت�شى �لأمر، و�أي�شا ��شم �ملوؤلف و�مللحن.

3- مد�خالت �ملذيع

�لتذكري  �ملتفرقة،  �لأخبار  �لفقر�ت،  عن  �لإعالن  �لعامة،  �ملقدمة   
�لخ...  �ل�شاعة،  عن  �لإعالن  �لتعليمية،  �ملوؤ�ش�شة  و��شم  �لذ�عة  با�شم 
هذه �ملد�خالت يجب �أن نعطي فكرة تقريبية عن �لوقت �لذي ميكن �أن 

تاأخذه، حتى ولو كان حتديد مدتها �شعبا.

4- �ملد�خالت �خلارجية

 �ل�شيوف د�خل �لأ�شتوديو �أو على �لهاتف. بالن�شبة لهذه �لفقر�ت، يجب 
�أن ن�شري �إىل �ملدة �لق�شوى �لتي يجب �أن ل تتعد�ها.

مالحظة : باإمكاننا �أن ن�شري من خالل �جلدول �إىل تقطيع زمني حمدد 
�ل�شرورة.  �لربنامج عند  �إىل  �لتو�زن  لإعادة  لنا كمعيار  بالن�شبة  يكون 

دعت  �إذ�  �لربجمة  على  �لتعديالت  بع�س  باإجر�ء  �أي�شا  لنا  ي�شمح  وهو 
�حلاجة لذلك.

يجب �أن ن�شري �أي�شا �إىل:
طاولة ــ   �نرتنيت،  حا�شوب،  ذكي،  هاتف  ميكروفون،   : �لبث  معد�ت 

�ملك�شاج، �شماعات...؛
طريقة �لت�شل�شل ومعلومات للمك�شاج )cut، shunt، mix(. وعندما ــ  

�ملدلول  نف�س  حتمل  �أنها  من  �لتاأكد  يجب  معينة،  رموز�  ن�شتعمل 
بالن�شبة لتقني �ل�شوت �أو لل�شخ�س �ملنفذ؛

�أ�شماء �ملتكلمني ومو�شوعات �ملو�د �مل�شجلة؛ــ  
�أول و�آخر جملة من �لأور�ق و�ملقابالت �مل�شجلة؛ــ  
مد�خالت �ملذيع بكاملها �إذ� كانت ق�شرية، و�أول و�آخر كلمات منها ــ  

�إذ� كانت م�شجلة؛
�ملعلومات �خلا�شة بالربنامج )��شم �لربنامج، تاريخه، مدته، ��شم ــ  

�ملذيع و�ل�شيوف...(.

ن�صائح مفيدة:

�إذ� �أردنا �أن نفرق بني معلومات �جلدول �لأربعة، باإمكاننا ��شتعمال لون 
خمتلف لكل منها، �أو طريقة معينة بالكتابة، وب�شكل د�ئم.
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�ل�شوت ــ   وتقني  �ملذيع  بني  م�شرتكة  مرمزة  عمل  �أد�ة  هو  �جلدول 
يكون  �أن  يجب  لهذ�  و�إ�شار�ته.  رموزه  على  م�شبقا  يتفقان  �للذين 

ب�شيطا وو��شحا.
باإمكاننا �أن نح�شر م�شبقا جدول منوذجيا نكتب عليه وملرة و�حدة ــ  

�ملعلومات �لد�ئمة �ملتعلقة باملو�د �لتي تتكرر يف كل حلقة. بعد ذلك، 
باملعلومات  بعد  فيما  نكملها  �لتي  �لن�شخ  من  �لعديد  منه  ن�شور 

�خلا�شة بكل حلقة.
بعد حت�شريه، �جلدول يجب �أن ت�شور منه ن�شختان �أو �أكرث: ن�شخة لتقني 
�لن�شخة  �إىل  بالإ�شافة  وجودهما(،  حال  )يف  للمخرج  ون�شخة  �ل�شوت 

�لأ�شلية �لتي يحتفظ بها مقدم �لربنامج نف�شه.
عندما يكون مقدم �لربنامج هو نف�شه تقني �ل�شوت، �ملخرج وم�شتقبل 
�ملكاملات، �جلدول يكون �شند� �شروريا له لأنه يف هذه �حلالة ل ي�شتطيع 

�إل �لتكال على نف�شه.

مثال �إعد�د جدول �لفرتة �أو �لربنامج

��شم �لربنامج : �عطيني ودنك
من 12.00 حتى 12.35 �لتاريخ :14/09/2018 

��شم مقدم �لربنامج : م�شطفى
�لفقرة �لأوىل من 12.00 حتى 12.35

�ملدة �إ�صار�ت لالإخر�ج عنا�صر �لربنامج �مل�صدر �لوقت

30” مقدمة �لربنامج ملف 1
قطعة 1

12.00

00.02.30
مبا�سرة بعد 

مقدمة �لربنامج

�ل�سالم عليكم 
و�أهال و�سهال بكم، 

تقدمي �حللقة 
ومو�سوع �حللقة 

و�سيوف �حللقة ... 
ونبقى معا 

ميكروفون 12.00.30

00.03.00 بعد �مليكروفون نبيلة معان: �سم�ص 
�لع�سية

ملف 1
قطعة 5

12.03

00.10.00

على مقدمة 
�لأغنية / بعد 

ثالثني ثانية من 
بد�يتها

�أ�سئلة لل�سيوف  ميكروفون 12.06

00.03.00 �أ�سئلة لل�سيوف  �أغنية م�سلم » �لعني 
�حلمر�ء 

ملف 4 
قطعة 2

12.16

00.03.00
مبا�سرة بعد 

�لأغنية فقرة �سنو ندير ميكروفون 12.19
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00.03.00 بعد �مليكروفون �أ�سئلة لل�سيوف  ميكروفون 12.22

00.05.00 �أ�سئلة لل�سيوف  روبورتاج ملف 1
قطعة 8

12.27

00.02.00 روبورتاج �أ�سئلة لل�سيوف  ميكروفون 12.29

00.03.00 �أ�سئلة لل�سيوف 

�ملو�سوع كان جد 
�سيق ..... �إهد�ء 

مو�سيقي » �ل�ساب 
خالد �أغنية بختة

ملف 3
قطعة 5

12.32

00.00.00
مبا�سرة بعد 

�لأغنية
نهاية �لربنامج - 

قطع 12.35

ثالثًا: حت�صري لو�زم �لربنامج
م�شدر�  ولي�س  لنا  عونا  يكون  �أن  يجب  �لأ�شتوديو،  �إىل  معنا  ناأخذه  ما 

لالإزعاج و�لتوتر.
يجب �أن نح�شر ن�شختنا كما يقول �ل�شحفيون :

يجب �لكتابة على جهة و�حدة من �لورقة لتفادي �لأ�شو�ت �لتي قد ــ  
حتدثها عند قلبها؛

�لتفتي�س عن �ل�شفحة ــ   �إىل  يجب ترقيم �ل�شفحات حتى ل ن�شطر 
�لتالية �أثناء �لقر�ءة؛

يجب �لكتابة بخط كبري مع ترك م�شافة كافية بني �لأ�شطر لت�شهيل ــ  
�لقر�ءة و�لتمكن من �لت�شحيح بطريقة و��شحة عند �للزوم؛

يجب تفادي �لت�شطيب حتى ل يكون م�شدر� للتلعثم بالن�شبة لنا؛ــ  
يجب ت�شطري �ملعلومات �لرئي�شية بخط ملون حتى نتمكن من روؤيتها ــ  

ب�شرعة �إذ� دعت �حلاجة لذلك؛
يجب عدم �لنتقال من �شفحة �إىل �أخرى يف منت�شف �جلملة؛ــ  
يجب �لتاأكد من �أن جميع لو�زم �لربنامج يف حوزتنا:ــ  

ن�شختان �أو ثالثة من �جلدول؛	 
�لن�شو�س �ملكتوبة، �ملرقمة و�ملو�شوعة ح�شب �لت�شل�شل �لالزم 	 

لقر�ءتها؛
�لوثائق �لتي قد نحتاج �إليها )�شحف، كتيبات �قر��س مدجمة، 	 

حا�شوب ...(؛
�ملو�د �مل�شجلة �جلاهزة للبث، �ملو�شوعة يف �جتاهها �ل�شحيح، 	 

من �أولها، و�ملعرف عنها بو��شطة بطاقة حتمل �ملو�شوع و�ملدة.
�لقر�س �ل�شلب �أو �ل�شر�ئح �لإلكرتونية ؛	 
قنينة �ملاء، �ل�شاعة.	 
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يجب �أن ل نحمل معنا �إل ما هو �شروري بالن�شبة لنا، و�أن نتالفى �لأ�شياء 
غري �ل�شرورية. لأنه كلما كانت �لطاولة يف �لأ�شتوديو مزدحمة �أمامنا، 

كلما كنا عر�شة لأن نفقد �أ�شياء نحن بحاجة لها.

ر�بعًا: حت�صري �أنف�صنا
�أن ندخل �إىل  �لربنامج �لإذ�عي هو نوع من �لعرو�س �لفنية، لذ� يجب 

�لأ�شتوديو كمن يدخل �إىل خ�شبة �مل�شرح : برتكيز كبري.

�لأولية عن �لربنامج  �لفكرة  �لتي تعطي  �أ�شا�شية. هي  مد�خلتنا �لأوىل 
وهي �لتي تكون عادة عن�شر �جلذب �لأول للم�شتمع، عليها يتوقف �أي�شا 
بد�أنا.  كما  ونكمل  نطمئن  ناجحة،  كانت  �إذ�  �مليكروفون.  �أمام  و�شعنا 
�أن  علينا  يجب  بخلل.لهذ�  فرتتنا  فت�شاب  ن�شتاء  كذلك،  تكن  مل  و�إذ� 

نح�شر �أنف�شنا بدون �شك:
�لذهاب �إىل �ملرحا�س؛ــ  
�إطفاء �لهاتف �خللوي؛ــ  
�شرب كوب من �ملاء؛ــ  
�أخذ وقت للرتكيز قبل �لربنامج؛ــ  
�أخذ وقت من �أجل تخيل �مل�شتمع �لذي نريد �أن نتوجه �إليه؛ــ  
�لتاأقلم مع �ملحيط: �لأ�شتوديو، �لطاولة، �ملقعد، �مليكروفون، �ل�شاعة ــ  

وخا�شة تقني �ل�شوت �لذي نعمل معه و�لذي هو �مل�شتمع �لأول لنا. 
لهذ� كله يف�شل �لو�شول �إىل �لأ�شتوديو يف �ل�شاعة �ملحددة.

عند البث
�لتحكم بو�شع �جل�شد و�لتنف�س: 

يجب �أن ننتبه �إىل و�شعنا �جل�شدي:
�أن جنل�س بطريقة مريحة على كامل �ملقعد ولي�س على طرفه؛ــ  
�أن نفك ذر�عينا ورجلينا ونعمل على �أن يكون كتفينا هابطان؛ــ  
�أن جنل�س بو�شع م�شتقيم حتى يتمكن �لهو�ء من �ملرور ب�شهولة �إىل ــ  

�لرئتني ويزد�د ح�شورنا �ل�شوتي؛
�أن ناأخذ وقتا لال�شرتخاء و�لرتكيز.ــ  

يجب علينا �أن نتحكم بتنف�شنا :
�أن نتنف�س من �لبطن، لأن ح�شر �لهو�ء يف �جلهة �لعليا من �ل�شدر ــ  

فقط ي�شبب ت�شنج �حلبال �ل�شوتية؛
�أن ننتبه �إىل �إيقاع تنف�شنا. �لتنف�س ببطء ي�شاعد على �إز�لة �لتوتر ــ  

ويخفف من �شرعة �لكالم؛
�أن ناأخذ كمية كافية من �لهو�ء قبل �ملبا�شرة بالكالم.ــ  
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متارين :

�لتنف�س من �لبطن :

ون�شع  ذر�عينا  رجلينا، مند  نفك  �ملقعد،  كامل  على  م�شتقيمني  جنل�س 
كفينا على �لطاولة �لتي �أمامنا.

ولي�شت  م�شتقيما  ج�شمنا  يبقي  �لذي  هو  تنّف�شنا  �أن  نتخيل  �أن  يجب 
ع�شالتنا. عند �ل�شهيق نفكر بالهو�ء �لذي ينحدر يف �لق�شبة �لهو�ئية 
مبحاذ�ة �لعمود �لفقري، ونعترب �أن هذ� �لهو�ء هو �لذي يبقي عمودنا 
ننحني  �أن  باإمكاننا  �لزفري،  عند  جمهود.  بدون  م�شتقيما  �لفقري 

قليال، ثم نعود ون�شتقيم جمدد� عند �ل�شهيق.

بالأحرى حجابنا �حلاجز( كم�شخة، هو  )�أو  ن�شتعمل بطننا  �أن  يجب 
وحده  يتحرك،  �أل  يجب  �ل�شدر  �شدرنا.  ولي�س  �لهو�ء  ي�شحب  �لذي 
يدنا  ن�شع  �إذ� لقينا �شعوبة يف حتقيق ذلك،  ينتفخ.  �لذي  �لبطن هو 
على بطننا ونحاول  �أن ننفخه يف بنف�س �لوقت مع عملية �ل�شهيق. وقبل 

�لبدء بالتمرين يجب علينا �أن نفرغ رئتينا من �لهو�ء.

ناأخذ �لهو�ء من �لأنف ونحن نعد بفكرنا : و�حد، �ثنان.

نحب�س �لهو�ء يف �لرئتني ونعد بفكرنا من و�حد �إىل ما بني �أربعة وثمانية. 
ح�شب �إمكانية كل �شخ�س.

ننفخ �لهو�ء بعد ذلك مع �لعد بالفكر من و�حد �إىل �أربعة.
نكرر �لعملية مرة �أخرى.

�لنطق بو�صوح:

�لأثري.  على  قر�ءته  قبل  �لن�س  على  �ملذيع  يعتاد  �أن  �لأف�شل  من  لهذ� 
وهناك طريقتان على �لأقل مل�شاعدته على ذلك.

�إحدى هذه �لطرق تقت�شي قر�ءة �لن�س ب�شوت عال مع �ملبالغة كثري� 
�إىل  �لوجه  ع�شالت  على  و�ل�شد  �لكلمات،  مقاطع  من  مقطع  كل  بلفظ 
�أق�شى حد. )بنهاية مترين كهذ� قد ن�شعر ببع�س �لت�شنجات يف �لوجه 

و�لرقبة(.
ومن �لطرق �لأخرى �أي�شا قر�ءة �لن�س ونحن من�شك بقلم ب�شكل عر�شي 

بني �شفتينا.
هذه �لعو�ئق �لتي ن�شتعملها �أثناء �لتمرين جتعلنا ن�شعر باأن �لن�س ين�شاب 
من فمنا ب�شهولة كبرية عندما نقر�أه فيما بعد بطريقة عادية. و�لكلمات 

�لتي كانت ت�شبب لنا �لتلعثم �أ�شبحت قر�ءتها �شهلة جد� بالن�شبة لنا.
هناك �أي�شا �لطرق �لكال�شيكية �لتي تقوم على ترد�د جمل جتمع عدد� 

من �ل�شعوبات �للفظية مثال :
خيط حرير على حيط خليل؛ــ  
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يقلقك قلق كبري؛ــ  
ب�شيطة ما تتب�شطها�س.ــ  

�حل�صور �لقوي:

ظاهر�.  �شوتنا  يكون  �أن  يجب  قوي،  بح�شور  �لتمتع  من  نتمكن  حتى 
وب�شبب توتر �لأع�شاب، �خلوف، �لتعب، �ملعاك�شة �أو غريها... منيل يف 
د�خلنا«. يف هذه �حلالة  و�لكالم »يف  �إىل حب�س �شوتنا  �لأحيان  معظم 
و�حدة.  وترية  على  ب�شرعة  وي�شبح  وح�شوره  دينامكيته  كالمنا  يفقد 
�أن ن�شيطر على تنف�شنا وعلى و�شعنا  ملعاجلة هذه �مل�شكلة، يجب علينا 
مثل  �لتمارين  بع�س  مبمار�شة  نقوم  �أن  �أي�شا  باإمكاننا  ولكن  �جل�شدي، 

لعبة �لأبجدية.

لعبة �الأبجدية: 

�أ�شخا�س. جنل�س ب�شكل د�ئري  �أن نقوم بالتمرين مع عدة  من �لأف�شل 
من  متلفظا  ب�شرخة  �أمامه  �لذي  �ل�شخ�س  �إىل  منا  و�حد  كل  ويتوجه 
خاللها بحرف من حروف �لأبجدية )من �ملمكن �أن نقذف مع �حلرف 
كرة تن�س جن�شد من خاللها قوة �لدفع(. �لهدف من هذ� �لتمرين هو 
�لتعود على �أخذ كمية كافية من �لهو�ء قبل �لبدء بالكالم، حتى نح�شل 

على قدر كاف من �لقوة.

ن�شتعمل �ل�شر�خ يف بد�ية �لتمرين لأن عملية �أخذ �لهو�ء يف هذه �حلالة 
�إليه،  �لدور  فيها  يعود  مرة  كل  ويف  ذلك،  بعد  لكن  تكون طبيعية جد�. 
يخف�س �ل�شخ�س �لذي بد�أ بالتمرين �شوته درجة و�حدة. هذ� ي�شمح لنا 

باأن نتنبه �إىل �شوتنا ونتحكم بقوته.

�لتحكم يف �صرعة �لكالم:

�خلوف و�لرغبة يف قول كل �شيء باأق�شر وقت ميكن �أن يدفعنا يف �أغلب 
�لأوقات  معظم  ويف  �مليكروفون.  �أمام  �لكالم  يف  �لإ�شر�ع  �إىل  �لأحيان 
يكون من �ل�شعب �لنتباه �إىل هذه �ل�شرعة �أثناء �لربنامج. لذلك يجب 

�أن ناأخذ بعني �لعتبار �لن�شائح �لتالية :
�لتنف�س من �لبطن ب�شكل �إر�دي، �إنه يزيل �لتوتر. ــ  
�إنها ــ   �لفو��شل...(.  )�لنقاط،  �لن�س  يف  �لوقف  عالمات  ��شتعمال 

ت�شمح لنا بالتوقف بالطبع، ولكنها تعطي �أي�شا �إيقاعا لكالمنا.

بعد  �ل�شطر  �إىل  �لعودة  باإمكاننا  �لتوقف،  على  �أنف�شنا  جنرب  حتى 
كل نقطة.

�لتحكم بالتنف�س: عندما ناأخذ �لهو�ء قبل كل جملة، يجب �أن ننتبه ــ  
�أن ي�شاعدنا  �لكلمات �لأوىل. يجب  حتى ل نفرغه دفعة و�حدة مع 

على قر�ءة �جلملة باأكملها وبنف�س �لقوة من �أولها �إىل �آخرها.
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��شتعمال لفتة ن�شعها �أمامنا ونكتب عليها عبارة : بهدوءــ  

تقنية �لالفتة  حتمل فائدتني :
1. عملية كتابة كلمة بهدوء على �لورق ت�شجل يف وعينا �شرورة تخفيف 

�شرعة �لكالم.
2. وجود �لالفتة  �أمامنا ي�شد �نتباهنا د�ئما �إىل �لهدف �لذي و�شعت 
�لكالم  �شرورة  �لباطني  عقلنا  �شي�شجل  ف�شيئا  و�شيئا  �أجله،  من 
تفادي  مثل  �أخرى  لأهد�ف  �لتقنية  هذه  نطبق  �أن  ميكننا  بهدوء. 
ببع�س  �لتلفظ  عن  �لمتناع  �أو  �لكالم  يف  �ل�شيئة  �لعاد�ت  بع�س 

�لعبار�ت غري �مل�شتحبة.

مترين :

حتى نعي طريقتنا يف تفريغ رئتينا من �لهو�ء، ناأخذ ورقة، نحملها على 
م�شتوى فمنا وننفخ عليها حتى متيل مبقد�ر ثالثني درجة مئوية. �لهدف 

من �لتمرين هو �لحتفاظ بنف�س �لز�وية لأطول مدة ممكنة.

يجب �أن نتوجه بكالمنا �إىل �أحد، �أن ن�شد �نتباه �مل�شتمع، يجب �أن ي�شعر 
�إىل جمموعة غري حمددة من  ولي�س  �إليه بكالمنا  نتوجه  باأننا  �مل�شتمع 
�لهدف هناك بع�س  �إىل هذ�  وللو�شول  �مل�شتمعني.  با�شم  �لنا�س تعرف 

�لطرق �ل�شهلة.

�إليه  �أو حتى من خميلتنا، ونتوجه   ، �ملوؤ�ش�شة  تلميذ من تالميذ  نت�شور 
�لذين  �لأ�شخا�س  بنوعية  علم  على  نكون  �أن  �ملفرو�س  ومن  بكالمنا. 
ي�شتمعون �إىل �لربنامج، باهتماماتهم، با�شتعد�دهم �لنف�شي لال�شتماع 

�إلينا. 

يجب �أن ن�شد �نتباه �مل�شتمع �أو �مل�شتمعة من خالل عبار�ت �أو جمل نتوجه 
بالطبع  تو�شع  و�جلمل  �لعبار�ت  هذه  مبا�شر.  ب�شكل  �إليها  �أو  �إليه  بها 

ح�شب نوعية �لتالميذ  �مل�شتمعني  ولون �لربنامج.

�أمثلة:

»هذه �حلالة ل تطاق، ت�شورو� مثال �أم�س عندما كنت خارجا من ح�شة 
�للغة �لفرن�شية ...«

�أو

»�أي، �أي، �أي ما �أ�شعب �لعودة �إىل �ملوؤ�ش�شة يف بد�ية �لأ�شبوع. مل نهد�أ 
ومل نرتاح يف نهاية �لأ�شبوع ، وهذ� �ل�شباح نحن بحاجة �إىل �لر�حة ول 
نرغب يف �لدر��شة . ولكن ل تهتمو� ف�شوف تتح�شن �لأمور ب�شرعة �لربق. 
�أح�شن ما  باأنكم على  دقائق من �ملو�شيقى، قليال من �ملرح و�شت�شعرون 

ير�م وم�شتعدون لالنطالق من جديد.«

�أو �أكرث كال�شيكية مثل.
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»�أحبائي، حان �لوقت لأعرتف لكم ب�شيء...«

�أو �أي�شا: »�أ�شدقاء �لنغم و�لإيقاع، �أحبائي...«

�إىل  �أو  و�حد(  هناك  كان  )�إذ�  �ل�شوت  تقني  �إىل  نتوجه  �أن  باإمكاننا 
هم  �أنهم  نن�شى  ل  �أن  يجب  معنا.  �ملتو�جدين  �لآخرين  �لأ�شخا�س 

م�شتمعونا �لأو�ئل.

�لألفة.  من  جو�  وبيننا  بينهم  نخلق  �أن  �لأحو�ل  جميع  يف  �لأف�شل  من 
بذلك،  رغبو�  �إذ�  للربنامج  �لأخرية  بالتح�شري�ت  �إ�شر�كهم  باإمكاننا 
�لفقرة  حول  �لتعليمات  بع�س  لإعطاء  �ملو�شيقية  �ملقطوعات  و��شتغالل 

�لتالية من �لربنامج، وحتى للمز�ح ملا ل.

ولكن هنا يجب �لنتباه حتى ل نفقد تركيزنا.

�لنربة �ل�صحيحة:

�ملهم هو �أن نتو�شل �إىل قر�ءة ن�س، مل يكتب بال�شرورة لالإذ�عة، كما 
لو كنا نحكيه كق�شة �أو كما لو كنا نتوجه به �إىل �شخ�س �آخر من خالل 

حديث عادي.

عد� عن عملية �لكتابة �لإذ�عية، باإمكاننا �أن نتمرن على تطويع نربتنا 
من خالل �أي ن�س يقع بني يدينا.

كلما كنا �شادقني، كلما جاءت نربتنا �شحيحة. وهذ� يتطلب منا �أن ن�شع 
�أنف�شنا يف �جلو �ملنا�شب حتى نولد فينا هذ� �ملناخ �لذي نريد �أن ن�شفيه 

على �لربنامج.

مترين: 

�أن نقر�أ خرب معني عدة مر�ت،  - لعبة �حلرباء: هذه �للعبة تطلب منا 
بلهجة ولون خمتلف عند كل قر�ءة : بدون �أي �إح�شا�س، بفرح، بحزن، 

بطريقة مفجعة، ب�شكل ق�ش�شي...
وقتنا  ناأخذ  �أن  يجب  �ملطلوب،  �جلو  يف  �أنف�شنا  و�شع  من  نتمكن  حتى 
لتخيل حالة تنقلنا �إىل �ملناخ �لذي نود �أن نخلقه: �شط بحر م�شم�س مع 
�أ�شو�ت �ملوج، حفلة تاأبني، م�شهد م�شحك، �لخ... يجب �أن نرتك �أنف�شنا 

تن�شاق نحو �حلالة �لتي تولدها فينا هذه �ملناخات.
وملزيد من �ل�شتعد�د للربنامج، باإمكاننا قر�ءة �لن�س مع �ملبالغة كثري� 
هذه  من  حتما  �شيبقى  �لأ�شتوديو،  �إىل  ن�شل  وعندما  �ملطلوبة.  بالنربة 

�لنربة ما يكفي حتى ي�شعر به �مل�شتمع رغم �خلوف �لذي قد ينتابنا.

�الرجتال: 

يف حال كان �لن�س مكتوبا لالإذ�عة �أم ل، �لن�س يجب �أل يقيدنا. يجب 
�أن نتحرر من ورقتنا. عندما ل يكون بحوزتنا �أي ن�س مكتوب، �أو عندما 
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�أن نعتمد على خميلتنا.  �لأقالم فقط، يجب  روؤو�س  �أمامنا بع�س  يكون 
ويف هذه �حلالة ياأتي �أحيانا �خلوف لي�شل من قدر�تنا.

�لوثوق  على  نعتاد  �أن  علينا  �لفكري،  �لت�شنج  من  �لنوع  هذ�  وملحاربة 
بدماغنا وبقوة �لبتكار عنده. يجب �أن نرتك له �حلرية حتى ير�شل لنا 

ما مير به من �أفكار بدون �أية رقابة م�شبقة.
بهذه  نت�شلى  �أن  باإمكاننا  خميلتنا،  وبني  بيننا  �لثقة  هذه  نولد  حتى 

�لتمارين.
ـــ لعبة �جلثة �للذيذة: �نطالقا من كلمة معينة، يجب �أن نخلق نوعا من 
�أن نتعود على ترك حرية  �أهمية له. �ملهم هو  تر�بط �لأفكار. �ملعنى ل 
�أن نرتك �لكلمات و�ل�شور تتدفق حتى ل ينقطع حبل  �لتعبري ملخيلتنا، 

�لكالم.
هذ� �لتمرين يكون �أجنح �إذ� قام به عدة �أ�شخا�س يف نف�س �لوقت. و�حد 
من �لالعبني ينظر يف عيني �شخ�س يختاره من �ملجموعة ويلفظ كلمة. 
�ملتلقي ينظر بدوره بعيني �شخ�س �آخر ويرد بال�شورة �لتي �أوحتها له بها 
هذه �لكلمة. وهكذ� دو�ليك... كلما �أ�شرعنا بهذه �للعبة، كلما �أ�شبحت 

ممتعة وذ�ت �أهمية �أكرب.
- لعبة �حلكو�تي: و�حد من �مل�شاركني باللعبة يقر�أ خرب� ب�شوت عال. 
�لباقون ي�شمعونه ويحاولون حفظ �ملعلومات �لرئي�شية �لتي يعطيها. بعد 

ذلك، يقدم كل و�حد من �مل�شاركني �خلرب بطريقته، وي�شعى لأن يغنيه 
من معلوماته �خلا�شة حول هذ� �ملو�شوع.

�مل�شتمع من خالل  �إىل  نقله  �إثر�ء �خلرب عند  �إىل  �لتو�شل  �لهدف: هو 
باملعلومات  بالطبع  �مل�شا�س  دون  �إياها،  نعطيه  �لتي  �خلا�شة  �للم�شة 

�لرئي�شية �لتي يجب �أن يتلقاها �مل�شتمع.

ـــ لعبة »�إذ� ؟«: هذه �للعبة يلعبها �ثنان، )�أ( و )ب(. )�أ( يرتك �لقاعة  
قليال. عندما يعود، )ب( ي�شاأله »�إذ� ؟«. 

)�أ( يجيب مبا مير يف ذهنه. )ب( يتابع مبا يوحيه له جو�ب )�أ( دون �أن 
ي�شاأل �أي �شوؤ�ل. وهكذ� دو�ليك.

مثال:

ب: �إذ� ؟

�أ: ذهبت عند �لبقال ومل �أجد �شيئا.

ب: ولكن �لنجار �أق�شم يل باأنه كان هناك.

�أ: ��شمع، ل �أريد �أن �أدخل يف نقا�س معك ولكن �إذ� مل �أجد �لأحمر �شوف 
�أ�شطر للقبول بالأ�شفر.

ب: ولكن تعلم �أن جدتي لن تقبل بذلك. منذ �مل�شكلة �لتي قامت بينها 
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وبني �جلز�ر ، هي ترف�س ذلك رف�شا قاطعا.

�لالعبني  من  و�حد  وكل  ب�شرعة،  م�شليا  ي�شبح  �حلو�ر  من  �لنوع  هذ� 
�شيجد متعة يف حماولة زعزعة تركيز �لآخر.

�لرجتال يعني �أي�شا �لتح�شري. نختار �لأغنيات �لتي نرغب بتقدميها يف 
برناجمنا، يجب �أن نعتاد على قر�ءة كل �لتعليقات �لتي كتبت عليها يف 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ، وجنمع منها �أكرب عدد ممكن من �ملعلومات 

�لتي ندونها على �شكل روؤو�س �أقالم.

يجب �أن ن�شمع �أي�شا بانتباه كل و�حدة من �ملقطوعات وندون كل ما مير 
�شخ�شية،  �نطباعات   : حتفظات  �أية  بدون  مالحظات  من  خميلتنا  يف 
�أ�شخا�س،  �أ�شياء،  من  به  لنا  توحي  ما  و�أي�شا  ذكريات،  رو�ئح،  �ألو�ن، 

�أخبار...

بعد ذلك، ن�شتمع جمدد� �إىل هذه �ملقطوعات خالل بث �لربنامج ونت�شبع 
من جوها. هذ� �ل�شتماع �لو�عي ي�شمح لنا باأن نكيف نربتنا ح�شب جو 

�لأغنية عندما نتكلم عنها بعد بثها.

مترين :

نختار جمموعة من �لأغنيات متاما كما لو كنا نختارها لربنامج �شنقوم 
بتقدميه عرب �لأثري. ثم نتبع نف�س �لطريقة �لتي تكلمنا عنها من قبل. 

لكل مقطوعة،  �ثنني منها  باختيار  �أنف�شنا  ونلزم  �ملعلومات  بع�س  ندون 
و�حدة لتقدميها قبل �لأغنية وو�حدة بعدها.

نبد�أ بال�شتماع �إىل �ملقطوعات كما لو كنا نقوم ببثها على �لهو�ء مبا�شرة. 
وعندما ناأخذ �لكالم، قبل �أو بعد كل �أغنية، نقرر تقدمي �أو عدم تقدمي 
ما دوناه �نطالقا من �جلو �لذي تولده هذه �لأغنية. �لقيام بهذه �لعملية 

�لفكرية لن يكون �إل نافعا، و�شي�شيف بدون �شك �شيئا �إىل ما نقوله.

البث
�لتو��شل �لجتماعي،  تتيحها مو�قع  �أ�شبحت  �لتي  لعل بع�س �خلدمات 
ت�شاهم يف �جناح  �أن  �لذكية،  ميكنها  �لهو�تف  �لتطبيقات على  و�ي�شا 
وهنا  �لت�شجيل.  �أو  �ملبا�شر  �لبث  عملية  �أثناء  وذلك  �ملدر�شية  �لإذ�عة 
�شي�شع �أمامنا �ل�شيغة �لتي �شنعتمدها يف بث بر�مج �إذ�عتنا �ملدر�شية 

وذلك با�شتح�شار �لإمكانات �للوج�شتية �ملتوفرة يف �ملوؤ�ش�شة.

هل �شنقوم ببث فقر�ت �لرب�مج بالطريقة �لتقليدية لالإذ�عة �ملدر�شية، 
�ل�شرت�حة  ون�شتغل فرتة  باملوؤ�ش�شة  �ملتو�جد  �ل�شوت  ن�شتعمل مكرب  �ي 
طرق  هناك  �م  �لربنامج  بتقدمي  �لتالميذ  من  جمموعة  برفقة  ونقوم 
�أخرى. بالفعل هناك �لعديد من �لطرق و�همها و��شهلها، �عتماد مو�قع 

�لتو��شل �لجتماعي كمحطة للبث .
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�إذ�عي  برنامج  بت�شجيل  نقوم  �أن  هنا  ميكننا  �جلامدة:  �لقطعة 
بو��شطة �لهاتف �أو �لتجهيز�ت إذ� كانت متوفرة، بعده منر �إىل مرحلة 
و�لنهاية  �لبد�ية  و�شارة  �ملو�شيقية  �لقطع  عليها  ن�شيف  حيث  �مليك�شاج 
�إذ� كانت مربجمة يف جدول �لربنامج، �إىل غري ذلك من  وروبوتاجات 
عنا�شر �لربنامج �لإذ�عي، هذه �لعملية ميكن �أن يقوم بها �أب�شط برنامج 
منر  بعدها  �لهاتف.  على  تطبيق  �أو  �حلا�شوب  على  مونتاج  �أو  ميك�شاج 
مبو�قع  �ملدر�شية  �لإذ�عة  �أو  �ملوؤ�ش�شة  �شفحة  على  حتميلها  مرحلة  �إىل 

�لتو��شل �لجتماعي �أو �ملوقع �لر�شمي للموؤ�ش�شة.

حلقة م�سجلة وتبث مبا�سرة: لعل قوة وجناح �أي برنامج تقا�س د�ئما 
بعدد �مل�شاهدين �أو �مل�شتمعني ما يدفع د�ئما فريق �لعمل �إىل تطوير عملهم 
وحماولة تقدمي �لأح�شن للجمهور، فعندما نقوم بت�شجل حلقة �إذ�عية يف 
وقت �شابق باعتماد �لهاتف �أو �لتجهيز�ت �ملتوفرة يف �ملوؤ�ش�شة وتو�شيبها 
ميكن �أن نوهم �مل�شتمعني على �أن �لربنامج هو مبا�شر با�شتعمال برنامج 
obs studio على �حلا�شوب �أو تطبيق spreaker studio على �لهاتف. 

مبا�شرة خ�شو�شا  �حللقة  �أن  على  للم�شتمعني  تظهر  �لرب�مج  هذه  قوة 
يف  للحلقة  �إعالنية  بحملة  كالقيام  جيد�  �لعملية  لهذ  �لتح�شري  مت  �إذ� 
و�لأع�شاء  �مل�شتمعني  فيها  تخرب  م�شبقا،  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 
يهمهم  مو�شوع  حول  لالإذ�عة  مبا�شرة  حلقة  �شتكون  �أنه  �ل�شفحة  يف 
عملية  فاأثناء  نظهرهم.  بوجهات  �أو  باأ�شئلة  م�شبقا  �مل�شاركة  وميكنهم 

�لت�شجيل ناأخذ بع�س �لأ�شئلة �لتي طرحت يف �ل�شفحة م�شبقا ونقدمها 
على �أننا نقر�أها على �ملبا�شر مثال )نتوجه �لآن �إىل بع�س �لتعليقات عرب 
�شفحتنا يف �لفاي�شبوك، �أحمد يقول �أن �شبب �لعنف يف �ملوؤ�ش�شة ر�جع 
�إن  تقول  مرمي  �لتالميذ،  مع  �لأ�شاتذة  بع�س  بها  يتعامل  �لتي  للطريقة 
�ل�شبب �لأول يف �لعنف هي �ملخدر�ت... لالأ�شف نظر� ل�شيق �لوقت ل 
ميكننا قر�ءة كل �لتعليقات( هذه �لعملية توؤكد للم�شتمعني �أن �لربنامج 

هو فعال مبا�شر وما يعطيه قيمة �أكرث و�حرت�ما من �مل�شتمعني.

�لبث �ملبا�سر: بالرجوع �إىل �لتطبيقات و�لرب�مج �لتي �شبق و�أ�شرنا لها 
spreaker studio و obs studio ميكننا �أن تكون لنا حمطة �إذ�عية تبث 

با�شتعمال  �لتو��شل �لجتماعي  �لهو�ء مبا�شرة يف مو�قع  بر�جمها على 
�لهاتف �لذكي �أو �حلا�شوب.
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