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 ةـلالمجر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعناص

عنصر  عدة مواضيع بشرط الحفاظ على أوموضوعا واحدا  اإلذاعيةيمكن أن تعالج المجلة 
 .أخرىمن جهة  وبين النصوص اللفظية والمقاطع الموسيقية جهة،التوازن بين الفقرات من 

  :العناصر األساسية التالية  على عموما   - اإلذاعيةوتبني المجلة 

 .الموسيقى والنصوص اللفظية ، والتسجيالت الخارجية والمؤثرات الصوتية  -

 . إليهيجب أن تكون الموسيقى في برامج المجالت جاذبة للجمهور محببة  -

تتضمنها بما ال  المقاطع اللفظية في كل فقرة أوفي النصوص  واإلطالة اإلسهابيجوز  ال -
المشاهد ، وقد تطول  أوالمستمع  الثالث دقائق تجنبا للملل وحرصا على شد انتباهيزيد على 

 .  الكرافيك أعمال أو بأنواعهاباستخدام الصور  وذلك أحياناالمدة في المجلة التلفزيونية 

المجالت  يجب أن يكون هناك تنوع في فقرات المجلة، سواء من حيث المضمون في -
 أوالمتخصصة، مثل التقرير  والفنون التحريرية بالنسبة للمجالتالمتنوعة، أو في األشكال 

  .والدراما الحوار والمناقشة والموسيقى واألخبار

معلومات  تقدم أنسابقة، بل البد  إخباريةيجب أن ال تكون المجلة تجميعا فقط لمواد  -
 .جديدة تخاطب عاطفة المتلقي و عقله



اماکن وقوعها  يكون لبرنامج المجلة مندوبون خاصون يغطون األحداث في يفضل ان -
الشخصية مما يبث في المواد  ويقدمونها من خالل أفكارهم ورؤاهم الخاصة وانطباعاتهم

 .حرارة تقرب البرنامج من جمهوره

، مما اإلقناع برامج المجالت الناجحة تعتمد على شخصية مقدمها وجاذبيته وقدرته على -
مجموعة البرامج  أي" الشخصية  البرامج"  إطارا البعض يصنف برامج المجالت في دع

 .البرنامج  مقدم" النجم  "التي تعتمد على شخصية 

 اإلذاعــــــــــــــــــــــيةة ــــــإعداد المجل

 :مراحلعبر ثالث  اإلذاعيةيتم إعداد المجلة 

 الموضوعاتمرحلة تحديد  :األولى

بصفة دورية كما  ، بصفتها تعرضاإلذاعيةالمجلة  إعداد أو إنتاجاألولى في عملية  الخطوة
الموضوعات التي تستمد من  تصدر المجلة المطبوعة بصفة دورية، هي خطوة تحديد

يتم تناولها من  أفكار أوغير مطروحة سابقا،  مصادر شتی، بعد أن تتبلور کافكار جديدة
معد المجلة، هي الكتب والمجالت  إليهاواهم المصادر التي يلجأ  .زوايا جديدة وبتقنية جديدة

األحداث الجارية كما  يمكن لمعد المجلة أن يواكب وقد ال .واألشخاص والتسجيالت والجرائد
المخصصة لألحداث يمكن أن يحذف بعض  انه في الفقرات إال اإلخباريةهو حال النشرة 

 إنام الوقت يسمح باتخاذ هذه الخطوة حتى ولو حداثة ماد أكثر أخرىالفقرات لتحل محلها 
 .الحلقة قد سجلت 

نضاجها األفكار، هي ترتيب  إذنالخطوة األولى  موضوعات الحلقة  تحديد إلىبما يقود  وا 
 إطارسياق الزمن الكلي للحلقة، وفي  من حيث المضمون والشكل والمدة الزمنية لكل فقرة في

 .للمحطة اإلعالمية المجلة المرسومة على وفق السياسة

 



 المعلوماتمرحلة جمع  :الثانية

االنطالق في  الخطوة األولى في عملية جمع المعلومات هي تحديد األهداف لتكون نقطة
المجلة قد تتضمن فقرات  تحديد مواد ضمن فقرات يميزها عنصر التناسق الفكري، الن

ال ذلك، أن المجلة قد تحتوي نفس الحلقة مث فكاهية ال يتناسب مضمونها مع فقرات جادة في
ترويج  اسلونالمتجولين وطريقة تعامل بعضهم مع الزبائن في  على فقرة ساخرة حول الباعة

الشاطر، وفي  لدى التاجر اإلقناعتوفر قدرة  أهميةجادة حديث عن  أخرىوفي فقرة  البضاعة
المعالجة األفقية  تقوم على اإلذاعية مواد المجلة إنيتذكر  أنكل األحوال يجب على المعد 

 .الرأسية العميقة للموضوعات  للمواد المقدمة للمتلقي وليس المعالجة

الكتب والصحف  في –مثال  -معد عن المعلومات واإلحصاءات في هذه المرحلة يبجث ال
المحطة  مكتبة الشرائط او في ارشيف والمجالت لكتابة افتتاحية العدد أو الحلقة ، ويبحث في

ارية في حو اليجرى الفقرات  ؤثرات الصوتية، كما انهوالم والمقطوعات الموسيقية األغانيعن 
 او النجوم او اماكن وجودهم ، وهذاخارجه أي في مكان عمل الشخصيات  االستديو او

يعني ان المعد يجد مادته اما خارج المحطة او داخلها وبعد جمعها تبدا مرحلة جديدة وهي 
 .االخيرة 

 اإلذاعي اإلعدادمرحلة : الثالثة

 واإلعالم المسموع اإلعالملكل من " اإلذاعي " البد من التذكير اننا نستعمل مصطلح 
، وتعني معالجة  اإلعدادمرحل  المرئي أي الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية ، وهذه المرحلة هي

والمؤثرات والمونتاج وتحديد المقطوعات الموسيقية  الصياغة بإجراءالمادة التي جمعها 
لكل فقرة، ففي المواد المكتوبة قد تستبعد بعضها، كما تجري عملية  الصوتية ، فالمعالجة تتم

. ها ل اللحورات لكي تنسجم مع أهداف المجلة فضال عن ضبط الوقت المخصص المونتاج
فقرات لكل منها مضمون  وعندها تصبح بين يدي المعد مجموعة .وهكذا في الفقرات األخرى

وبعضها مسجل صوتا أو صورة حسب  بمكتو وشكل او قالب محدد، فبعضها معين، 



يخضع ترتيب فقرات المجلة لمبدأ التنوع سواء من حيث  .الوسيلة راديو تكون أو تلفزيون
 . التقديم والمدة الزمنية المحددة لكل فترة اسلوبحيث الشكل فضال عن  المضمون او من

 :ويمكن اختصار الترتيب بما يلي 

الفني تعقبها  م وضع الفقرات المتشابهة متجاورة في العرض ، فالفقرة ذات المضمونعد -
 . فقرة رياضية وهذه تتبعها فقرة فكاهية

  .الشكل الذي تقدم به فقرة مع التي تليها  أواليكرر القالب  -

 . السرعة والبطء وكذلك المدة الزمنية للفقرات من حيث اإللقاءمراعاة  -

 .التوازن بين فقرات المجلة ضرورة تحقيق  -

 يوزعون المادة معدي المجالت وأكثرالتوازن بين الفقرات الخفيفة والفقرات الجادة ،  -
 .المجلة  أجزاءالخفيفة او الترفيهية على 

مستوى  االهتمام بالربط الجيد واالنتقال السلس بين الفقرات في اطار من التنوع على -
  . المضمون والشكل

 . في المفردات اللغوية المستعملة بما يحقق الجاذبية والتشويق للمتلقيالتدقيق  -

 


