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 ثانيًا: تقنيات الحوار 
يعد شكل الحوار من أكثر اشكال البرامج االذاعية انتشارا ويتوقف نجاح ىذا الشكل 
عمى قدر النجاح في اعداده وأسموب تقديمو بشكل يستيوي المتمقي ويمكن اعداد 

ية الحوار اعدادا من جانب المحاور والمتحاور معو، كما يمكن وضع خطوط أساس
لألسئمة واالجابات وأحيانا تكون برامج الحوار تمقائية ولم يسبق اعدادىا وأحيانا يتم 
اعدادىا بشكل جزئي فقط، وىناك مخاطرة عند تقديم الحوار التمقائي تماما في حالة 
ما إذا كان المتحاور معو قميل المعمومات، او ال يجيد التعبير عن أفكاره ومعموماتو 

ختصرة جدا او تكون اجاباتو طويمة جدا وقد ال يدفع ذلك القائم او تكون اجاباتو م
 بالحوار الى التفكير في أسئمة إضافية اثناء عممية التسجيل.

كذلك كثير ما تسفر نتائج المقابالت المعدة بدقة عن حوار جاف ومتكمف اال إذا  
 المقابمة. كان كل من المحاور والمتحاور معو يتمتع بميارة ان يبدو تمقائيا اثناء

وعمى ىذا األساس فان معظم المقابالت يتم اعدادىا في شكل خطوط عامة فيما  
عدا األسئمة التي تتطمب معمومات دقيقة او إحصاءات ومؤشرات حيث يجب اعداد 

 األسئمة واالجابات الخاصة بيا اعدادا دقيقا.
لمندوب بإعداد وتعتبر المقابمة أداة أساسية لتطوير القصة اإلخبارية ولكي يقوم ا

المقابمة البد ان يسال نفسو أوال: ما نوع المعمومات التي يرغب في الحصول عمييا؟ 
 فنوعية المعمومات تختمف من موضوع ألخر.



: إذا كنت في مكان بو حريق مشتعل او حضور حفل عشاء لتكريم طبيب مثال 
اضي مشيور او اجراء حوار مع عضو جديد من مجمس الشعب او مقابمة مع ري

 حصل عمى جائزة قومية.
ففي حالة الحريق تنصب رغبة المندوب عمى اكتشاف ما حدث لذلك سوف يسال 
رئيس قسم اإلطفاء واألشخاص الذين نجوا من الحادث وكانوا داخل المبنى والناس 
الذين يعيشون او يعممون في الشارع الذي وقع بو الحريق واي شخص اخر يمكن ان 

 وكيفية وقوع الحدث. يمقى الضوء عمى أسباب
وبالنسبة لخبر تكريم الطبيب الذي أمضى خمسين عاما في خدمة المجتمع المحمى 
نظرة المندوب ىنا ستكون مختمفة وسوف يسعى الى معرفة االستجابة العاطفية 
لممصدر بدرجة أكبر من التركيز عمى الحقائق مثال: ما ىي مشاعر ىذا الطبيب 

أمضاىا في خدمة المجتمع ومظاىر الفخر واالمتنان التي تجاه الخميس عاما التي 
 يشعر بيا من جانب المرضى والموطنين الذين يكرمونو.

أما عضو مجمس الشعب الجديد فسوف يكون ىدف المندوب ىو التعرف عمى    
 أراءه في الموضوعات المختمفة، وسوف يجعمو يتحدث عن معتقداتو واىدافو .

حصل عمى جائزة تقديرية فسوف تكون االسئمة عن كيفية  وبالنسبة لمرياضي الذي  
تنظيم حياتو، والوجبات التي يتناوليا وعدد ساعات التدريب التي اوصمتو الى ىذه 

 المكانة.
فبعض االخبار يتطمب قراءة بعض  وبالطبع ليست كل االخبار الى مقابالت ،   

الجمل من جانب المذيع او المندوب ، ولكن معظم االخبار تتطمب نوع من 
المقابالت ان آجال او عاجال مع الناس الذين لدييم معمومات وثيقة الصمة بموضوع 

 االخبار .
فعند عمل التحقيقات االذاعية التي تنطوي عمى التعمق في المعمومات قد يتطمب    
المر مقابمة شيود العيان ، والمسؤولين الرسميين واالشخاص الذين يمكن ان يثروا ا



المادة التي جمعيا المندوب واذا كان ىناك عدة مقابالت فالبد من وضعيا في 
خريطة معينة حتى يسيل عرضيا وعمل المونتاج الخاص بيا ، وعند تصميم 

خمفية الموضوع ففي الراديو يؤخذ المقابمة البد ان تحدد المكان المناسب الذي يبرز 
في االعتبار اصوات الخمفية ، وبالنسبة لمتمفزيون يؤخذ في االعتبار العناصر 
المسموعة والمرئية ، وبالنسبة لكمييما فإن العمل عمى راحة المتحاور معو يساعد 

 عمى الخروج بأفضل نتائج من المقابمة .
جراء حوار عن تموث اليواء داخل فمثال ال يجب ان يقوم مندوب تمفزيوني بإ   

مكتب او قاعة مكيفة اليواء ، وانما من االفضل ان يختار مكان بو احدى المداخن 
 التي تسبب تموث اليواء حيث يكون لمصورة تأثير عمى نجاح المقابمة .

كذلك ليس من الميم اجراء مقابالت لمجرد االنتقاء ببعض المصادر وانما الميم     
شخص المناسب الذي يجعل المعمومات تتدفق بسيولة لخدمة ىو اختيار ال

 الموضوع.
كذلك البد من استخدام كل الوسائل الكفيمة بالحصول عمى المعمومات المطموبة عند 
اجراء الحوار حتى لو اضطر المندوب الى احراج المتحاور معو بمطف حتى 

 يستجيب ليدف المقابمة .
ن المندوب خمفية جيدة من المعمومات عن وقبل تنفيذ المقابمة البد ان يكو   

الموضوع وعن المتحاور معو ، كما يجب ان يقوم بتحديد االسئمة في ذىنو ، ويتأكد 
من تجييز االجيزة والمعدات ، وال داعي لتدوين شيء اثناء المقابمة الن ذلك يجعل 

 المتحاور معو وكأن المندوب ال يعبره االىتمام الكافي .
 سئمة :طريقة توجيو اال

مفتاح المقابمة الجيدة ىو االسئمة الجيدة، فتدفق االسئمة واالجابات البد ان يحقق    
الحيوية لممقابمة . ويعتمد اسموب توجيو السؤال عمى الغرض من المقابمة وبصفة 
عامة يجب تجنب االسئمة االيحائية الن المندوب في ىذه الحالة يبدو وكأنو يريد 



ة بدال من البحث عن الموضوعية التي قد تكون في ذىن الوصول الى اجابة محدد
 المتحاور معو.

 أمثمة لألسئمة التي يجب تجنبها :    
 ـ ىل تنوي االعتزال المعب بعد حصولك عمى الميدالية الذىبية؟ 

 بدال من ذلك تقول:
 ـ ما الذي تنوي عممو بعد حصولك عمى الميدالية الذىبية ؟

ئمة االيحائية مفيدة اذا كان من شأنيا ان تشجع المتحاور اال انو احيانا تكون االس  
معو عمى الكالم وان يشعره المندوب بأنو متفيم لكالمو ومتجاوب مع االفكار التي  

 يطرحيا.
كذلك فان المتحاور معو لن يشعر باالرتياح عندما يالحظ ان المندوب يقرأ    

عو مندوب االذاعة عن طبيعة االسئمة من ورقة مكتوبة، واحيانا يسأل المتحاور م
االسئمة وعن رغبتو في االطالع عمييا مقدما . ىنا البد ان يعطيو المندوب فكرة 
عامة عن ىدف الحوار وعن رؤوس الموضوعات التي يود مناقشتيا مع احتفاظو 

 بتسمسل االسئمة حتى ال تفتقد المقابمة حيويتيا.
 مة قد تستمر عدة دقائق . كذلك يجب تنجب االسئمة التي تتطمب اجابات طوي

 : السيد المحافظ .. ماىي الخطط الكفيمة بتطوير المحافظة ؟ـ مثل 
 ـ او : ماىي المشروعات التي نفذىا الطالب ىذا العام ؟

 ويمكن تعديل االسئمة السابقة عمى النحو التالي :
 السيد المحافظ .. ماىي الخطوة االولى المزمة لتطوير المحافظة ؟ـ 

 افضل مشروع نفذه الطالب ىذا العام ؟ ـ ما ىو
 ىنا يكون السؤال محدد وال يتطمب اجابة طويمة تفسد المقابمة .

 كذلك يجب ان يترك المندوب شيئا لممتحاور معو وال يقيده باألسئمة .



 اليس حقيقي ان المدير قد اىانك عندما رفضت تنفيذ أوامره ؟ـ مثال :
 ىنا ستكون االجابة بنعم او ال .

 ماذا قال لك المدير عندما رفضت تنفيذ أوامره ؟ ـ االفضل ان يكون السؤال :
 ومن الميم ايضا تجنب االسئمة المغمقة ألنيا ال تكون مفيدة عند اجراء المقابالت .

 ـ مثال : ىل انت شيوعي ؟
 االجابة ال .

 االفضل ان يكون السؤال 
 ـ ماذا تقول ألي شخص يصفك بالشيوعية ؟

سأقول انو مجنونا  او ليس لديو معمومات ، فأنا لم انضم في حياتي الى االجابة : 
أي حزب شيوعي ، ولن انضم مستقبال.. كذلك فان السؤال الجيد البد ان يكون 

 بسيطا في البناء ، وبالتالي يجب تجنب الجمل الطويمة المعقدة .
الثة اعوام . ما  ىي مثال : السيد .. فيما يتعمق بتوليك العمل في ادارة الشركة منذ ث

المزايا التي تحققت في مجال زيادة االنتاج ؟ فعند توجيو السؤال بيذا االسموب ال 
ينبغي ان يندىش المندوب عندما يطمب منو المصدر اعادة السؤال او ان يجيب 
عمى جزء ويتجاىل االجزاء االخرى . فالجمل المعقدة والمركبة التي ادت الى توجيو 

 سؤال واحد ىي : ثالثة اسئمة في
 ـ نسبة الزيادة في االنتاج خالل االعوام الثالثة السابقة ؟

 ـ نسبة الزيادة في عدد العاممين ؟
 ـ بعض الشكاوى التي تتردد عن قمة االنتاج ؟

يسأل سؤال واحد فقط بسيط ومختصر حتى يتمقى  لذلك يجب عمى المندوب  ان   
 اجابة مقنعة وصغيرة فميس ىناك اجابات سيئة ولكن اسئمة بسيطة .

كذلك يجب ان يشعر المندوب المتحاور معو بنوع من االلفة او العالقة الشخصية    
 وان يعاممو كشريك وليس كمتيم مطموب منو ان يدافع عن نفسو .



شخص المناسب لكي نسألو السؤال المناسب فال يصح ان وايضا يجب اختيار ال   
نسأل الشخص األمي عن التعميم ، او ان نسأل رجل الشارع عن العالقة بين 

 الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي .
كذلك ال يجب عمى المندوب االذاعي ان يثقل عمى المتحاور معو بكثرة االسئمة    

 وث تداخل وتشويش في ذىن المتحاور معو .الن ذلك من شأنو ان يؤدي الى حد
ففترة الصمت القصيرة بين االسئمة تتيح لممتحاور معو االستطراد في االجابة او   

 اثارة نقاط ىامة لم تتعرض ليا االسئمة .
كذلك يجب عدم مقاطعة المتحدث قبل ان ينيي اجابتو اال اذا خرج عن موضوع   

 ومات ال اىمية ليا .السؤال او استطراد في االجابة بمعم
 مقابالت التميفون : 

يعتبر التميفون من االدوات اليامة التي يستخدميا المندوب االذاعي من غرفة    
االخبار لسيولة استخدامو، كما ان مقابالت التميفون عندما تذاع بالنشرة تضفي 

 عمييا الحيوية واالثارة لممستمع .
لة في المحطات االذاعية التي تفتقر الى عدد كذلك فإن التميفون يعتبر وسيمة فعا   

كبير من المندوبين العاممين وعمل المقابالت بالتمفيون يتطمب ميارات خاصة من 
جانب المندوب فبعض االشخاص يجيدون التحدث المباشر، وال يجيدونو عبر 

 التميفون.
مب جيدا كذلك فإن بعض االشخاص يجيبون عمى االسئمة بنعم او ال وبالتالي يتط   

 كبيرا من المندوب لكي يجعميم يتحدثون اكثر .
ومن ىنا يقع عمى عاتق المندوب ان يجعل المتحاور معو يشعر بالراحة والدفء   

ويمكن تشجيعو بالقول ان االف االشخاص يستمعون اليو االن واذا ظل المتحاور 
ويطمب معو يجيب بنعم او ال يمكن ان يقول لو المندوب ان الصوت غير واضح 



منو اعادة االجابة حتى يشجعو عمى الكالم ومن الميم لممندوب ام يجعل المتحاور 
 معو يستمر في الكالم طالما يقدم معمومات مفيدة وصالحة لإلذاعة . 

واذا طمب المصدر عدم اذاعة صوتو المسجل عبر التميفون فالبد من احترام     
 رغبتو .

مصدر في مقدمة المكالمة بأنو ينوي كذلك يجب عمى المندوب ان يخبر ال   
 تسجيميا واذاعتيا عبر االثير وان يحصل عل موافقة المصدر بيذا الشأن .

 وكممخص لما سبق نقدم قائمة بما يجب عممو عند اجراء المقابمة االذاعية :
 ما يجب عممو عند اجراء المقابالت:

قبل اجراء ايجاد االلفة والتفاىم مع المصدر ومعرفة جوانب الموضوع   -1
 المقابمة.

 تحديد اتجاه المقابمة مقدمًا مع وضع خطة لالسئمة الرئيسية. -2
 اسأل بعض االسئمة التي تييء المصدر لمتعاون وازالة الرىبة منو. -3
 بناء االسئمة البد ان يعتمد عمى الوضوح والبساطة والفيم. -4
 حافظ عمى اتصال جيد بالنظر مع المتحاور معو. -5
 يحتاج الى ايضاح او ما تشعر ان أجابتو غير كاممة.اسأل مرة ثانية ما  -6
 وجو اسئمة لممتابعة والتوضيح او تصحيح نقاط معينة. -7
 اسأل ما تشعر ان المتحاور معو يريد االجابة عميو ويدخل في نطاق خبرتو. -8
عامل المتحاور معو كشريك من خالل االخذ والرد. اي ان تعامل الضيف  -9

 بمشاعر انسانية.
تعمق عمى االجابات سمبًا او ايجابًا. فإذا كانت االجابة  اسأل بدون ان -11

ذا لم تكن كافية وجو سؤال َاخر.  كافية انتقل الى الموضوع التالي وا 
 وجو السؤال المناسب لمشخص المناسب. -11

 ما ال يجب عممو عند إجراء الحوار: 
 قراءة االسئمة من ورقة امام المصدر. -1



 الى الضيف. متابعة تسمسل االسئمة بدون االلتفات -2
 بداية االسئمة بردود وبتوجيو أصعب االسئمة. -3
 الجمل الطويمة المركبة واالسئمة المعقدة . -4
 فقد االتصال بالنظر الى الضيف لفترة طويمة. -5
السماح لمضيف ان يقرأ االسئمة مقدمًا او ان يكتب المندوب بعض  -6

 المالحظات اثناء االجابة من الضيف.
 وقت الن ذلك يثير قمق الضيف.النظر الى الساعة لمعرفة ال -7
 ان تكون االجابة غير كافية وال تقدم سؤال اخر لممتابعة . -8
 تقديم اسئمة المتابعة في غير مكانيا من المقاء . -9

 االسئمة المغمقة. -11
 االسئمة االيحائية. -11
 االسئمة البعيدة عن خبرة المتحاور معو. -12
 المقدمات الطويمة وكثرة االستيالك. -13

 


