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 التخطيط إلعداد البرامج الحوارية
وضع الخطة العامة للبرنامج من ناحية سياسته في اختيار )) يقصد بتخطيط البرنامج

ر المشتركين فيه الموضوعات إذا كان البرنامج دوريًا ثابتًا ووضع الخطة التي تتبع الختيا
 .((والختيار مقدمة

قرارها وتدقيقها ومن ثم تقييمها( وهو وهو  أيضًا )عملية التنبؤ بالمستقبل ووضع الخطط وا 
كذلك ))أسلوب علمي يتضمن القواعد والمبادئ العلمية عند وضعه لتجاوز التخلف العلمي 
والتربوي إضافة إلى كونه أسلوبًا عقالنيًا يأخذ في االعتبار اإلمكانات المختلفة إلنجاح أهدافه 

 .ة(المرسوم

أما التخطيط التلفزيوني فهو " توظيف اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة أو التي يمكن 
أن تتاح أثناء سنوات الخطة من اجل تحقيق أهداف معينة في إطار السياسة اإلعالمية 

 واألتصالية مع االستعمال األمثل لهذه اإلمكانات" 

 عناصر التخطيط التلفزيوني

 -خطيط التلفزيوني يأتي في مقدمتها:عناصر أساسية يتركز عليها التوهناك 

تحديد اإلطار الزمني للخطة وقد يكون هذا اإلطار ثالث أو خمس سنوات أو اكثر حسب  .1
 نوعية األهداف المطلوب تحقيقها.

 توافر المعلومات الدقيقة بشأن الموارد اإلنسانية أو المادية. .2
 إليها  ليها ووسائل الوصولتوصل إينبغي الالبد من تحديد األهداف التي  .3
استعمال صيغ المشاركة الجماعية عن طريق االستماع لمالحظات واقتراحات أكبر عدد من  .4

خضاعها للمناقشة والمراجعة لحين إكمال صيغتها النهائية  .العاملين وا 
رحلية في إطار وضع برنامج عمل لكل سنة من سنوات الخطة مع وضع خطط تنفيذية م .5

الخطة العامة مثل الدورات التلفزيونية ، فضاًل عن وضع نظام للمتابعة والتقويم لمعرفة مدى 
 .نجاح الخطط التنفيذية في تحقيق األهداف العامة

 مراحل التخطيط إلعداد البرامج الحوارية
 -:إن عملية التخطيط إلعداد البرنامج الحواري تمر بخمس مراحل أساسية وهي



يستطيع المعد عن طريق المعايشة الكاملة للواقع المحيط به  -: اختيار الفكرة )الموضوع( .1
حساسه بمشكالتِه وقضاياه واهتماماته أن يلمح ألفكار تتناسب مع سياق البرنامج الذي  وا 

 يعدُه .
تقوم بها وتعد المتابعة الدائمة لوسائل اإلعالم ، والقراءة للكتب المختلفة ، والدراسات التي 

 مراكز البحوث والجامعات ... روافد مهمة لخلق أفكار جيدة ، ألن الفكرة هي رأس مال المعد.

والبد للفكرة من أن تهم أكبر قدر من الجمهور وتثير انتباهه وتمس مشكالته، وأن تناسب 
موضوع البرنامج ، ويجب أن يكون الموضوع آنيًا لم يتجاوزه الزمن أو ال يخطر في بال 

 جمهور.ال

ويتراوح غرض البرنامج ما بين الوظيفة اإلعالمية أي تقديم المعلومات  -: تحديد الغرض .2
 حول موضوع البرنامج أو الضيف أو معرفة رأي حول موضوع الحوار .

وتبدأ هذه المرحلة بعد تحديد الموضوع أو فكرته  -: البحث العلمي أو جمع المعلومات .3
منه ، وهي قد تمتد حتى المراحل األخيرة لتنفيذ البرنامج األساسية بشكل عام وتحديد الهدف 

 عن طريق الكتب والمراجع والنشرات والصحف وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(.
 يعرف كتاب البرامج التلفزيونية ومعدوها شكلين للسيناريو التلفزيوني. -: كتابة السيناريو .4

وهي التي تستعمل عادة في البرامج الدرامية ، إذ يكون بوسع  -: النصوص الكاملة . أ
 الكاتب أن يتحكم في عناصرها كلها ويحدد تفاصيلها كلها من أولها إلى أخرها.

وفي هذا النوع ال يستطيع الكاتب أو معد البرامج أن يتحكم  -:النصوص غير الكاملة  . ب
ه على تحديد الخطوط الرئيسة في عناصر البرنامج كلها، ومن ثم يقتصر المطلوب من

امج الحوارية للبرنامج والنقاط أو الجوانب التي يلتزم بها األشخاص المشاركين فيها والبر 
 .تدخل ضمن هذا الشكل

وهمااا المرحلتااان اللتااان تعاادان األخيرتااان إلعااداد البرنااامج إذ يااتم االتصااال  -:االتصااال والتنسااي 
التصااااوير ، والتنساااايق مااااع فريااااق العماااال كااااالمخر  ومقاااادم بالمصااااادر والتأكيااااد معهاااام علااااى موعااااد 

فااي البرنااامج والتواجااد فااي مكااان التصااوير لمتابعااة سااير العماال علااى وفااق الطريقااة المتفااق عليهااا 
 المكتوب. السيناريو

بين معد  تعّد مرحلة إعداد البرنامج المرحلة الالحقة للتخطيط ويتم هذا اإلعداد في مقابلة ودية
البرنامج ومقدمة مع الضيف أو الضيوف إذ يناقش الموضوع مناقشة مبدئية للتعرف على 



وجهات النظر المختلفة ثم يتم االتفاق بين الجميع على النقاط الفرعية التي تستبعد وعلى هيكل 
 .الموضوع األصلي

عداد خاتمة بعد  وفي مرحلة اإلعداد على المعد أن يكتب مقدمة يفتتح بها الحوار وا 
االنتهاء من الحوار وكذلك يستغلها معد البرنامج أو المقدم في كتابة عدد من األسئلة التي قد 
يضطر إلى توجيهها أثناء الحوار فيما لو فوجئ بوقت من الصمت ، فضاًل عن اتفاق المعد 

يف أو الضيوف على مجموعة من اإلشارات التي سيتبعونها أثناء الحوار للتفاهم والمقدم والض
 .فيما بينهم السيما بطلب االختصار أو اإلسراع في عرض فكرة أو اإلبطاء في الكالم

ويؤدي اإلعداد للبرامج الحوارية دورًا مهمًا في اكتشاف واختيار الشخصيات التي ستقدم 
فضل أعمال الضيوف بالنسبة للجماهير. وكذلك تمكن المعد من وضع في البرنامج ، وانتقاء أ

 أسئلة الحوار وصياغتها وترتيبها بشكل مشوق بحيث تغطي جوانب شخصية الضيف

 األسس والمعايير الفنية إلعداد البرامج الحوارية
دة تنتج تعد أسئلة الحوار من العناصر األساسية في العملية الحوارية إذ أن اإلجابات الجي

عن أسئلة جيدة ، واإلجابات الرديئة ال تنتج إال عن أسئلة رديئة. لذا فمن المهم والضروري أن 
عداد  يلم الصحفيون في التلفزيون باألسس والمعايير الفنية إلجراء الحوارات بصفة عامة ، وا 

 -وصياغة أسئلة الحوار بصفة خاصة ، وفيما يلي العديد من األسس والمعايير :
أن يكون الموضوع مناسبًا للجمهور المستهدف ، ومرتبطًا بحياتهم السياسية أو يجب  .1

 االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية.
يجب أن التلقى األسئلة سواء أكانت معدة من قبل أم تلقائية ، بطريقة متتابعة غير مرتبطة  .2

ينتقل الصحفي إلى  بما يلقي إجابات فإذا انتهى المسؤول من اإلجابة عن سؤال معين فال
السؤال اآلخر بغير أن يمهد لُه بربط اإلجابة التي قيلت على السؤال األول وهكذا ... أي 

 يأتي الموضوع التالي دائمًا مرتبطًا بشكل أو بآخر بالموضوع األول .
يجب على مقدم البرنامج الحواري أن يكون ملمًا بالموضوع ولديه معلومات كافية عنه قبل  .3

بالطرف اآلخر الذي سيجري معه الحوار لكن ليس له أن يدلي بمعلومات علمية االتصال 
 أو يتناول أشياء تخصصية إذ يترك ذلك دائمًا للضيف.

ينبغي أن يكون الشخص الذي يجري الحوار معه متخصصًا وقادرًا على التحدث في  .4
 .الموضوع الذي سيتحدث عنهُ 

 اإلمكان.يجب أن تكون األسئلة قصيرة ومركزه قدر  .5



اختيار الضيف فن في حد ذاته ، فال يجب أن تختار الضيف الذي يتلعثم في الكالم ونطق  .6
األلفاظ أو الضيف صديق األنا ، الذي يسرق الميكرفون من بقية الضيوف أو الضيف الذي 

 يتحدث في غير تخصصِه.
لموضوع كافة من األفضل إعداد نص مكتوب للحوار وترتيبه ترتيبًا منطقيًا وبحث أبعاد ا .7

 المطروح قبل التسجيل .
يجب على مقدم البرنامج السيما في الحوار المرتجل أن يبتعد عن األلفاظ التي تكرر في  .8

 .األحاديث اليومية االعتيادية وان يرتفع بالحوار إلى مستوى الضيف والحدث
ار ولكي عدم االعتماد على عملية المونتا  أثناء تسجيل الحوار وذلك لرفع شأن الحو  .9

 يحصل على حوار متسلسل ويقترب من الواقعية والتلقائية وبالتالي يحقق الهدف المطلوب.
على مقدم البرنامج أن يبتعد عن السخرية بأحد متحدثيه مها كان الكالم الذي قاله ساذجًا  .11

 أو خاطئًا أو مبالغًا فيه.
تخصصة وان يعرف كيف على مقدم البرنامج أن يسلح نفسه بالثقافة العامة والثقافة الم .11

 يستعمل ثقافته في عمله التلفزيوني.
يجاب أن يتساام الحااوار بالحيويااة فاال يقتصاار األماار علااى مجاارد إلقااء السااؤال وتاارك الطاارف اآلخاار 

 .يستطرد في الحديث


