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الفصل األول .المقدّمة و الفكرة العا ّمة

ُ
إحرازه في حاال ٍ
ت عديدة  .إن كانت
المحافظةُ على خدم ٍة إذاعي ٍة متوسط ِة الجودة هو ٌ
أمر من الطبيع ّ
يِ
الميزانيةُ مستوفاة ,و ُم َعدّالت
ِ
ي ولم يقم بأ ّ
يِ
التصنيف في مستوياتها المعتادة كما أن طاقم العم ِل راض ٌ
كمدير َم ّ
حطة إذاعية،
هي طريقتكُ في العمل
ّ
ِ
تمرد ،إذن؛ ما الذي يدفعنا لتغيير أ ّ
ي ِ شيء؟ إن كانت هذ ِه َ
ف حاالً.
فعليك التوقُّ ً
المطاف .فمنَ ال ُمه َّم للغاي ِة أن تُدركَ َّ
أن طريقةَ نق ِل
وألن اتِّباعكَ لهذه الطريق ِة سيؤدي للفشل في نهاي ِة
ِ
ت تتغي ُّر على الدوام وهؤالء الذين اليتكيّفون مع المتغيّرات لن ينجوا ،وبالتأكيد لن
األخبار والمعلوما ِ
ِ
ينجحوا!..
َّ
ُ
ب هذا
ض بالحياةِ
سيؤمن لكَ األدوات الضروريةَ لتستطي َع تطوير بُني ٍة نموذجي ٍة تنب ُ
ّب التدري ِ
إن ُكتي َ
س ُن فرصتكَ بإدارةِ َم ّ
حطة إذاعي ٍة بطريق ٍة ناجحةَّ .
إن نجا َح هذه البنية
والروحِ والتي بدورها
سوف تُح ّ
َ
ّ
وال َم ّ
محطتهم وعلى عالقتهم مع
أقسام
حطة اإلذاعية أيضا ً يعت َِم ُد ُكليّا ً على الذين يتمتّعون بالقوة إلدارة
ِ
طاقم عملهم.
ِ
ي َم ّ
يجب أنَ تكونَ مرفأ ً لإلبداع والمتعةَ َّ
في نهاي ِة المطافَّ ,
وإن الفرصةَ األعظم
حطة إذاعي ٍة
ُ
إن أ َّ
نظام عم ٍل صوتي يعتم ُد على مجموع ٍة من القيم والمبادئ النقيّة والدائمة الصالحية
للنجاح تُحقّق
َ
أخالقيا ً وفعلياً( .راجع الصفحة )60
ُ
إحداث بيئة عم ٍل
ستخولك المسؤوليّة ألن تكون مسؤوالً عن :تحقيق أرباحٍ سنويّة؛
بصفتكَ المدير،
ّ
ُ
تعزيز بيئة عمل تتيح للناس أن يتقدّموا ،وبالتالي تمكينهم من تقديم
فعّالة و ُمبتكرة ،وال ُمحافظة عليها؛
أفضل ما لديهم؛ التفاعل مع العمالء لتقديم برامج ُمالئمة ،و ُمفيدة ،وفعّالة ،وأخيرا ً التواصل مع
المجتمع المحلّي بوصف ِه شريكا ً قيّما ً في أوقات الشدّة والرخاء.
ي مدير ،بشك ٍل كبيرعلى نتائج النقاط المذكورةِ أعاله ،مما يجعل
وستُؤثّر الصفات وال ِسمات ال ُمميّزة أل ّ
ي َم ّ
شوقاً ،ونأم ُل في أن يكون
حطة إذاعية أمرا ً ال يمكن التنبؤ بهّ ،إال أنّه بالتأكيد أمرا ً ُم ّ
من إدارةِ أ َّ
ُمثريا ً و ُمفيداً.
ُ
ما يمكنكُ
ضمان حدوث ِه  -بصفتك المدير -هو توفير أفضل فرص للنجاح عن طريق إزالة العقبات
وخطط ال َم ّ
حطة االستراتيجية ,فإن قيادتك
لقيم
ِ
التي تُعيق تقُّدم فريقكَ  .أيضا ً ،هو كونكَ الحارس القائد ِ
سوف تو ّجه وتلهم فريقك نحو العظمة.
حاول على الدوام أن تجد طرقا ً لتشجيع االبتكار وتجنُّب الروتين المعتاد ألنه مع مرور الوقت سيؤدي
إلى النتائج ذاتها يوما ً بعد يومَّ .
إن فريقك وطاقم عملك سيتوقفون عن االكتراث لكالمك والعملية
بأكملها لن تختلف عن مستمع م َّل من برامجكم .عليك إيجاد طرق البتكار روتين جديد ,والذي بدوره
سوف يحفّز البيئة بأكملها لتش ّكل دافع نحو برامج هادفة وذات معنى.
3

إيقاعُ هذا ال ُكتيّب التدريبي يعتمد على تقاطع الخطط الملموسة التي تتغلغل في جميع أنحاء البنية
العملية لل َم ّ
حطة .هذا التنظيم سوف يسمح بخلق طريقة منضبطة للمساهمة بتنفيذ وتخطيط األفكار ولكن
من دون أي انتقاص من قيمة االبتكار وهذا مهم للغاية في أي َم ّ
حطة إذاعية.
المحطات اإلذاعية هي وسيلة تواصل سهلة اإلدمان وفي أغلب األحيان هؤالء الذين يُديرونها ويعملون
بها كانوا مفتونين ببنيتها منذ نعومة أظافرهم .لذا َّ
فإن تسخير ومتابعة ذلك الحماس الداخلي سوف
يُظهر الفرق بين القائد الجيد والقائد العظيم .وأنت ,كقائد ,عليك ّأال تسمح لذلك الشغف واالبتكار أن
يغيبا عن ناظريك أبدا ً ألنهما يدفعان بال َم ّ
حطة لألمام وعليك دائما ً أن تتحدّى نفسك وفريقك أيضا ً
إليجاد التوازن المطلوب بين "القواعد" و "المتعة" .بغض النظر عن البنية ,إن بيئة عمل أي َم ّ
حطة
إذاعية يجب ّأال تماثل على اإلطالق بيئة عمل مكتب قانوني أو غرفة انتظار طبية.
الفصول التالية سوف تقوم بعرض إطار عمل ال َم ّ
سوف
حطة اإلذاعية األساسي .وإن تم تنفيذها  ،ف
ُ
تسمح لكَ ولفريق قيادتكَ أن تتصرفوا بمنتهى الطموح واالبتكار .إنَّهُ
إطارعم ِل ،لذا تبنّاهُ وقم بنحت ِه إلى
ُ
ّ
أن تُش ّك َل البنية المناسبة واألكثر قابلية للتطبيق في ظروفكَ المحلّية .كل سيناريو ،أوخطة ،أوإجراء
لديه القابلية على أن يُصبح مناسبا ً محلّياً.
الفصول  2و 4تتعامل بشكل أساسي مع بناء بيئة العمل المرغوب بها :من خالل خلق العالقة األكثر
وحدّة مع فريقك وطاقم عملكَ وأخيرا ً جمع فريق رابح مع األخذ بعين االعتبارجميع تفاصيل
دعم ِ
وفروقات ديناميكية الفريق.
ُ
تلبث أن تصب َح هذه البنى األساسية موضوعة في مكانها المناسب حتّى تأتي الفصول  5و 6
وما
وهي اإليرادات و ُم َعدّالت التصنيف .في نهاية األمر
لتُر ّكز على الثوابت الدائمة في هذا المجال ,أال
َ
سوف يتوقّف نجاحك أو فشلك على أي من هذين العاملين أو على كالهما معاً.
سواء كانت أخبار عاجلة ,فلم وثائقي لالستقصاء ,برنامج مميز وفرصة لحشد اإليرادات ,نشاط
ومشوق أو حملة تسويقية جديدة ومبهجة فال يوجد أي وسيلة أُخرى تستطيع تقديم
مجتمعي حديث
ّ
مايشابه جوهر اإلذاعة المباشرة.
ار البيئ ِة التي
أن ِقذ اللحظةُ ،كن جريئا ً و ُمبت َ ِكرا ً واسعى دائما ً ألن تكون دقيقا ً في بحثِكَ عن طريق ٍة ابتك ِ
تنت ُج ال َم ّ
حطة اإلذاعيةَ ال ُمثلىى.

.

الفصل الثاني:
بناء األساسيات :رسم مسار الرؤية العامة
األمر
ق التي تؤدي بك للنجاح كما هناك أيضا ً العدي ُد منها التي تؤدي بك للفشل.
ُ
هناكَ العدي ُد من الطر ِ
الثابتُ الذي سيؤدي بك للنجاح وتحقيق التطور ال َمر ُجو ال َمحال هو االنتظامَّ .
إن وجود خطة واضحة
المعالم وفهم دقيق للخطوات التي ستأخذكُ إلى هناك،هو نقطة البداية التي يليها تنظيم للرؤية وال ُمه ّمة
واألهداف االستراتيجية للمنظمة.
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بصفتِكَ المدير والقائد يتعي ُّن عليكَ وعلى فريقك توفير وضوح كامل واإلشراف في وضع إطار لما
ِ
سيبدو عليه النجاح والفشل بالنسبة لل َم ّ
حطة .بينما تقوم العمليات المختلفة والخطط والتوجيهات
باالندفاع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ ,ال ينبغي أن يوجد أي غموض على اإلطالق بشأن
الغرض أو الوظيفة أو الهدف النهائي للعملية.
ضها بشكل
االنتظام ال يعني الرؤية المحدودة ،ويجب ّأال يسمح بالتوجيهات أو التعليمات التي يتم فر ُ
هَرمي .بدالً من ذلك ،االنتظام يزي ُل الحواجزَ والعوائ َق ويخلق بيئةً إيجابيةً ،والذي بدور ِه سوف يزيد
وقوة جميع العاملين في ال َم ّ
حطة .وينبغي ّأال نَن ُ
ظر إلى هذا االنتظام على أنّهُ جامد؛ بل هو
ك ّمية اإلنتاج ّ
ّ
ي عليه ك ُل شيء .ف ُكلما كان هذا اإلطار أكثر قوة ،زاد احتما ُل استطاعته على مقاومة
األساس الذي بُنِ َ
المصاعب وتغييرات المسار التي قد تحدث عند الضرورة.
إن بيان الرؤية العامة ال ُمت َم ّكن يجب عليه أن يكون واضحا ً وموجزا ً ويجب عليه أيضا ً تقديم رسم
واضح لمسار أهداف ال َم ّ
حطة للمدير وللعاملين باستخدام لغة حاسمةَّ .
إن هذه الوثيقة ُمص ّممة
للطموحين ولتأمين أهدافهم ال ُمو ّحدة والتي بالرغم من كونها طموحة للغاية ّإال أنّها واقعية أيضاً .ينبغي
على بيان الرؤية أن َيعُرض أين يجب على ال َم ّ
حطة أن تكون في المستقبل القريب فضالً عن كون ِه
وثيقة ُمحفّزة لدفع الفريق إلى تحقيق النجاح من خالل الوصول ألهدافه.
ُ
س من المدراء والعاملين هو القادر على تطوير بيان الرؤية األمثل .دع حجم فريقك قابل
الفريق ال ُم ِ ّ
تمر ُ
المتنوعة وضع ُهم في جو ّ
خالق ومنفتح.
للت ّحكم ولكن تأ ّكد أنّه يحوي على العديد من اآلراء والوظائف
ّ
استخدم القواعد األساسية القديمة باإلضافة للتطورات الرئيسية والنواحي المميّزة لل َم ّ
حطة كي تساعدك
على تشكيل هذه الرؤية.
يجب أن تتماشى الرؤية مع القيم التي تُع ِيّنُها لمؤسستكَ ويجب أن تُحدّد كيفية الحفاظ على وتيرة
االنتظام خالل نمو ال َم ّ
حطة وتطورها وتغي ُِّرها .وينبغي إيالء اهتمام خاص لما يُميّزعمليّتكَ الخاصة
من عمليات المنافسين المباشرين وغير المباشرين لك.
ومن شأن بيان الرؤية المتين أن يُساعد على توفير التوجيه وتحديد األولويات باإلضافة إلى تحدّي
قدرة الموظفين على النمو .يجب على الفريق أن يتبنّى هذه الرؤية بطبيعة الحال ألنها تتماشى مع قيم
وبصفتكَ قائد سيكون دورك ُمتمثّل برعاية وإلهام الفريق الحتضان وممارسة رؤية
ومبادئ العملية.
ِ
ال َم ّ
حطة والسماح لها بإرشادهم للتنمية والنمو.
حين َّ
أن بيان الرؤية هو الصورة الكبرى النهائية لما سيُحدّد نجاحك وما ستُحقّقهُ الحقاً ،فإن بيان
في ِ
ال ُم ِه ّمة هو الذي سيُح ّدِد كيف ستصل إلى هناك .بيان ال ُم ِه ّمة يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً ببيان الرؤية وهو
وثيقة للعمل من شأنها أن تشرح ،أيضا بعبارات بسيطة ،كيف ستُحقّق النجاح .ويجب مناقشة غاية
ال َم ّ
حطة وأهدافها الرئيسية في بيان ال ُم ِه ّمة الذي يُش ّكل عموما ً وثيقة داخلية هدفها ُممثّل بأن بتماشي
الموظفين واألقسام مع االستراتيجيات واألهداف العا ّمة.
ُعرف بوضوح ما الذي يُميّز عمليّتكَ بشكل خاص عن غيركَ من
يجب على بيان ال ُم ِه ّمة أن ي ِ ّ
ّ
ب اهتمام
فتن المستمعين وجذ ِ
المنافسين .ما هي الخصائص ال ُم َم ِيّزة لل َمحطة والتي ست َتم ّكن من ِ
ال ُمع ِلنين وتفعيل المجتمع .وباإلضافة إلى ذلكَّ ،
فإن تحديد وسائل النجاح الرئيسية أمر هام للغاية في
ّ
بيان ال ُم ِه ّمة .و ُكلّما زادت وضوح األهداف ُكلّما زادت متانة االنتظام و ُكلما أصبح النجاح أكثر قابلية
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للوصول والتحقيق.
ينبغي أن يكون بيان ال ُم ِه ّمة المكتمل بيانا ً موجزا ً ودقيقا ً يُوضّح األفكار والوسائل والنتائج المر ُ
غوبة من
ال َم ّ
ضح كيفية ت َح ُّكم ال ُمدراء والموظفين
حطة اإلذاعية .ويستند على القيم الجوهرية للعمليّة .وهذا يُو ِ ّ
بأنف ِس ِهم مهنيا ً واجتماعيا ً على ح ٍ ّد سواء عند تمثي ِل ال َم ّ
حطة .ونظرا ً للتغطية اإلعالمية ال ُمكث ّفة للشركات
المهنية عن غيرها .ولذلك َّ
فإن بعض
اإلعالمية ،فغالبا ً ما يكون من الصعب جدا ً فصل األنشطة ِ
ضطرينَ للتصرف بسلوكيات مثالية على الدوام .وسوف تنطبق متانة
أعضاء الفريق سيكونونَ ُم
ّ
ومصداقية وفعالية هذه القيم على جميع التأثيرات المتبادلة واإلجراءات ال ُمخت ِلفة وتصبح أيقونة ُمم ِيّزة
إضافية لل َم ّ
حطة اإلذاعية.
تُؤ ّمن القيم الجوهرية ال ُمتّفق عليها لل َم ّ
حطة اإلطارالمعنوي للتوظيف وللقرارات التقدّمية وفي
الكواليس تُؤكد للمذيع كل ماسبق وهذا َيتكفّل بضمان نزاهة واستقالل المحر ّرين .وتتجاوز القيم
الجوهرية "سلوك" الفريق ،ألنّها تُقدّم أيضا ً إرشادات بشأن كيفية التفاعل مع الشركات اإلعالنية،
المروجين.
وإشراك المجتمع المحلّي والتعاون مع الشركاء
ّ
ولتحقيق الرؤية وال ُم ِه ّمة والقيم الجوهرية ،يحتاج الفريق إلى إنشاء أهدافه .فاألهداف هي بيانات
لما تريد تحقيقه ،وسوف تكون عموما ً مؤشرات لنجاحكَ  .ومن أمثلة األهداف ما يلي :زيادة
ُم َعدّالت التصنيف (كلما كان الهدف أكثر ت َحديدا ً كلما زادت نسبة المسئولية فيه,على سبيل المثال,
زيادة نسبة استماع البالغين من 54 -25في فترة اإلفطار بمقدار  3نقاط) ،زيادة اإليرادات على
أساس سنوي بنسبة (س  ) ٪زيادة فرص المشاركة المجتمعية على أساس سنوي بنسبة (س  )٪؛
وتحسين االتصاالت الداخلية والكفاءة وما إلى ذلك.
وينبغي اختبار كل هدف من ناحية ما يلي :قابلية التطبيق ،هل يتماشى مع بيانات الرؤية وال ُم ِه ّمة؛
هل هو مالئم ؟ هل يتماشى مع القيم الجوهرية ؟ وهل هو َم ِرن؟ هل األهداف قابلة للت َكيُّف مع
ظروف العمل والظروف ال َمحلّية ال ُمتغيّرة؟
األهداف ال ُم ّ
للتسوقَّ .
خط ِط لها ستكون أكثر فائدة ً من قائمة طلبا ٍ
األهداف سوف
إن تحديد
ت
بعض
ِ
ِ
ُ
ّ
يُساعدكَ على تحقيقها وعلى الحفاظ على تركيز الفريق وتنشيِطه .ويتيح تحديد األهداف للفريق
الوصول إلى نقاط أوعالمات قابلة للقياس خالل رحلته المنتهية بتحقيقها فعلياً .وت َتطلّب األهداف
جداول زمنية بمعايير واضحة جدا ً ومناسبة للمدراء المسؤولين .وتهدف هذه التدابير إلى تنظيم وتبسيط
عملية تحقيق النجاح .وينبغي أال تصبح عقبات أو عوائق ألن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ينبغي اختبار كل هدف من ناحية ما يلي :هل هو قابل للقياس؟ هل يمكن اعتبَارهُ معيارا ً واضحا ً
للنجاح؟ هل هو قابل للتطبيق ؟ هل يُساعد على تحقيق الهدف؟ هل هو واقعي؟ هل هو قابل للتحقيق؟
(فمن الجيد وجود أهداف إضافية طالما أنها واقعية) .وهل فيه مسؤولية؟ من يملك حق الملكية ،وهل
فريقُكَ ُملتز ٌم بالنجاح؟
أخيراً ،الستكمال هذا الجزء من تركيب للقواعد األساسية الرؤية وال ُم ِه ّمة والقيم الجوهرية واألهداف
والغايات ,سوف تحتاج إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل مع جداول زمنية محددة مرتبطة بأهداف
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صلة وواضحة بحيث َيس ُه ُل ُمتابعتها .كما ينبغي تماشيها مع
قابلة للقياس .يجب أن تكون ال ُخطط ُمف ّ
توصيفات الوظائف الفردية وتقييمات األداء بحيث ال تكون هناك أي فرصة للعشوائية عندما يتحقق
النجاح وبحيث يُوجد من يتح ّمل المسؤولية عندما ال يحدث ذلك.
إطار عملكَ  ,إجمع فريقكَ وابتكر صيغة للنمو والنجاح .اطمئن دوريا ً على
اآلن أنتَ ُمستعد ٌإلنشاء
ِ
ّ
محطتِكَ وتأ ّكد ِمن َّ
أن جميع العاملين فيها منجذبين إلى العمل وقادرين على اإلنتاج فيه .شارك
تقدّم
أحدث التطورات مع فريقكَ على الدوام ألنهم بحاجة ألن يعلموا بالتحدّيات كي التأتيهم الخسارة أو
غرة.
الربح على حين ّ
طور بنية تنظيمية لدعم اإلطار التنظيمي لل َم ّ
حطة .هذا سوف يُساعدكَ في تحديد أدوار
ينبغي عليكَ أن ت ُ ّ
ّ
المنظمة والعالقات بينها .هذا أيضا ً سوف يساعد على تحديد
األفراد واألقسام والمهام المختلفة ضمن
ّ
تقسيم العمل والهرمية والسلطة والخطوط الرسمية في التواصل المطلوب لبناء البنية الفعالة العملية
ال ُمثلى.
جر ِد إنشائكَ لبنية قيادتِكَ وجمعِكَ لفريقِكَ من المهم جدا ً ابتكار جدول واضح لالجتماعات والتخطيط
ب ُم ّ
ّ
وجلسات مراجعة النتائج والئحة لألحداث الهامة لكي تصبح الجداول الزمنية والتوقعات قابلة للقياس
و ُمتوقّعة.
قُم بإنشاء جلسات مراجعة للنتائج لجميع العاملين على الهواء مباشرة ً وهذه االجتماعات يجب أن
تتض ّمن :فحوصات رسمية للبث على الهواء باإلضافة إلى اجتماعات أقل رسمية وهذه االجتماعات
يجب أن تكون دورية الستدراك األخطاء كي تحظى المواهب بأوقات ذات فائدة مع ُمدرائها .فريق
المبيعات يجب أن يحظى باجتماعات أسبوعية جماعية باإلضافة لبعض االجتماعات الفردية مع
مديرالمبيعات .يجب على جميع أعضاء الفريق اآلخرين أن يحظو باجتماع مع ُمديرهم أو ُمشرفهم
على األقل مرتين شهرياً.
باإلضافة الجتماعات األقسام ،من المهم عقد اجتماعات بين األقسام المختلفة وفيما بينها .وينبغي عقد
اجتماعات للفريق ألجل مشاريع ومبادرات وخطط استراتيجية ُمحددّة وما إلى ذلك .على سبيل المثال:
فريق يتألف من أعضاء البرمجة والمبيعات (ربما يتض ّمن هذا االجتماع عرض ترويجي لل َم ّ
حطة)؛
أعضاء األخبار والبرمجة ,وأعضاء البرمجة والترويج وما إلى ذلك .وينبغي أن تُر ِ ّكز هذه
االجتماعات على المشاريع القائمة على نتائج ثابتة استنادا ً إلى جداول زمنية ثابتة ونتائج قابلة للقياس.
غالبا ً ما يكون من ال ُمفيد إشراك األشخاص الذين ليسوا بالضرورة من قسم مستهدف في الفريق ولكنهم
قد يضيفوا تال ُحم وأفكار مفيدة إلى االجتماع.
وباإلضافة إلى هذه االجتماعات العادية ،ينبغي لمدير ال َم ّ
حطة أيضا ً أن يَشرع في عقد اجتماعات
سنوية على مستوى ال َم ّ
حطة (أو مرتين في السنة) من أجل وضع الخطة واألهداف االستراتيجية للسنة
بأكملها.
القوة والضعف الداخلية وعلى الفُرص الخارجية والتهديدات
يركز تحليل هذه االجتماعات على نقاط ّ
التي قد تواجه ال َم ّ
حطة( .شاهد الصفحة .)62
باإلضافة الجتماعات ال َم ّ
القوة والضعف والفُرص والتهديدات التي
حطة السنوية ال َمعنية بمناقشة نقاط ّ
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قد تواجه ال َم ّ
حطة َّ ,
فإن االجتماعات المماثلة لألقسام أيضا ً هي أمر مرغوب به للغاية .االجتماعات
الشهرية للمدراء مع موظفيهم هو أمر ُموصى به أيضا ً لكي يصبح جميع أفراد طاقم العمل على ّ
اطالع
سير العمل.
كامل بالتطورات والنجاحات والتحدّيات التي قد تواجه عملية َ
يجب على اجتماعات ال َم ّ
القوة والضعف والفُرص والتهديدات التي
حطة السنوية الم َعنية بمناقشة نقاط ّ
قد تواجه ال َم ّ
حطة أن تتماشى مع القواعد األساسية التي ت َحدّثنا عنها ُمسبقا ً في هذا الفصل.
َّ
ِنقا ُ
محطتُكً ؟ والتي ال يُحقُّقها منافسيك ،وما الذي تقو ُم به
القوة ت َتض ّمن :ما هي المزايا التي تتمتّع بها
ط ّ
حطتُكَ بشكل أفضل من جميع ُمماثليها في سوق العمل ذات ِه ،وكيف يرى ُمنافسيكَ َم َّ
َم َّ
حطتُكَ على وجه
الخصوص من ناحية نقاط القوة الخاصة بك؟ وفي نهاية المطاف ما هي نقاط البيع المميّزة الخاصة بك
والتي تُش ّكل عالمة حقيقية للتميُّز عن منافسيك.
الضعف ت َتض ّمن :ما الذي يمكن لل َم ّ
نِقا ُ
حطة أن تفعَلهُ على نحو أفضل ،وكيفية إزالة الحواجز التي
ط
ِ
َطو ِرها ،وما الذي ينبغي أن تتوقف ال َم ّ
ضعفك التي يستفيد
حطة عن فعل ِه ،وما هي نقاط
ِ
تحول دون ت ّ
منها منافسيك؟
الفُرص ت َتض ّمن :ما هي نقاط القوة التي يمكن أن تخلق فُرصا ً جديدة ،وهل هناك تغييرات في سوق
العمل أو في منافسيك ،هل هناك تغييرات في سوق العمل قد تُوفر فُرصا ً جديدة أو تغييرات تكنولوجية
ابتكارها من خالل الحد من بعض نقاط الضعف الداخلية أو
و/أو بيئية؟ ما هي الفُرص التي يمكن
ُ
القضاء عليها؟
التهديدات ت َتض ّمن :التغييرات اإلدارية (الخارجية) ،والتغييرات التنظيمية ،والتحديات االقتصادية
والمالية والتحديات المرتبطة بسوق العمل ،والتغيُّرات في المنافسة .هل يمكن أن يؤدي أي من نقاط
الضعف الداخلية ال ُمح َددّة إلى تهديدات هيكلية؟
ّ
القوة والضعف
ال تقم بتعقيد زائد عن الحاجة الجتماعات ال َمحطة السنوية المعَنية بمناقشة نقاط ّ
والفُرص والتهديدات التي قد تواجه ال َم ّ
حطة وتأكد دوما ً أنها تتماشى مع أفكارعملية سير العمل وقِيَم
فريقَكَ وع َملَكَ  .هذا ينبغي له أن يُساعد في جعل ال َم ّ
حطة تُر ّكز على نقاط القوة الرئيسية ،والح ّد من
التهديدات المواجهة لها ،وتقليل نقاط الضعف ،واالستعداد لالستفادة من الفُرص المنا ِسبة.
تتموضع القواعد األساسية األُخرى وفقا ً لتصميم ومحتوى ال َم ّ
ُّ
حطة اإلذاعية وهي قابلة للتتأثر
بأسلوبِكَ
ُ
اإلداري وببيئة العمل التي تقوم بِخل ِقها.
سوف ترس ُم لكَ إجاباتُها صورة
بصفتكَ المدير ،يجب أن تسأل نفسكَ األسئلة التالية على الدوام تقريباً.
ِ
َ
ّ
ممتازة عن حالة وانتظام ال َمحطة وعن فعالية فريق القيادة الخاص بها.
ما الذي يجعل هذ ِه ال َم ّ
حطة اإلذاعية مختلفة عن منافسيها وكيف يمكن لقيادتكَ أن تخلق بيئة عمل
ناجحة على الدوام؟
ما الذي يمكن أن ت ُ َو ِفّرهُ ال َم ّ
ُ
حيث البرامج ،وتلبية احتياجات ال ُمستمعين؛ وتلك التي التتوفر
حطة من
بالفعل في سوق العمل؟
كيف سيُؤدي ذلك إلى جذب المزيد من ال ُمستمعين (من العروض المرغوبة) والقُدرة ليس فقط على
الحفاظ على الجمهور الحالي بل على زيادة نسبتِه؟
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ظر إلى ال َم ّ
كيف ترغب بأن يُن َ
حطة وماذا يجب أن تفعل لتُحقّق ذلك؟
ما هي العمليات الترويجية التي تقوم بها؟
صلة مجتمع ال َم ّ
حطة بها؟
ما مدى ِ
هل يُوجد هناك متانة في البُنية ،ما هي استعدادت المعلومات األساسية ال ُمسبقة التي تقوم بتزويدها؟
ما هي االستراتيجيات التنافسية التي تقو ُم بتطويرها على أساس دائم ومن شأنها أن تُحافظ على زَ خ َِم
ال َم ّ
حطة؟
ع َم ِل ِه؟
ع َملِكَ مجذوبٌ و ُمفع ٌم
ِ
بالنشاط والحماس نحو َ
هل طاق ُم َ
يجب أن يكون السؤال األخير :كيف أبُلي بمنصبي هذا وبَصفتي المدير؟
قُم بتشجيع فريقك على إبداء مالحظاتهَ بشك ٍل دوري حول أدائك الخاص وقُم أيضا ً بتقيي ِم نفسِكَ بِنف ِسك.
هذه ال ُمالحظات ُمه ّمة للغاية ويجب على المدير أن يأ ُخذ زمام المبادرة في هذه المسألة.
ُ
أسلوب اإلدارةِ
للتطور ويحتاج أن يع ُكس التغييرات في وتيرة عمل وبيئة ال َم ّ
حطة.
ليس أمرا ً ثابتاً ،بَل يحتاج
ِ
َ
ُ
أل َّن فرص أسلوب اإلدارة الجامد بالنجاح قليلة للغاية.
ألن ال َم ّ
لن يَستمع الناس إلى محطة إذاعية بسبب إصرارنا أو رسائلنا الترويجية المتكررة لها ،بَل َّ
حطة
بعض مشاعر اإلنجاز في حياتهم.
تُوفر ل ُهم شيئا ً يُريدونَهُ ،يعتقِدونَ أنّ ُهم بحاجة له أو بسبب إدخال ِه ِل ِ
الصلة المحلّية بالجمهور .إذ أن اإلذاعة
وبالتالي فإن محتوى البرامج هو عنصر حاسم باعتِبار ِه ِ
صلة بمجتمعها و ُمحتوياتُ
المحلية تتمتّع بميزة فريدة تَت َمثّل في كونِها قادرة دائما ً على أن تكون ذات ِ
برامجها ينبغي أن تكون ُمتأثّرة بالـ  5مواضيع األكثر أه ّمية .ما هي أكبر خمسة قصص تُؤثّر على
ِ
َتطو ُر هذه القائمة طوال الوقت ،لكنها سوف تبقى محور
ال ُمجتمع ال ُمست َِمع إلذا َ
عتِكَ اآلن؟ سوف ت ّ
وهي ما يجب أن يُذيعها ويتحدث عنها ويقوم بِتغطيتها جميع ال ُمق ِ ّدمون
ال ُمحتوى ال ُمقدَّم في اإلذاعة.
َ
على جميع البرامج وفي جميع األوقات.
يتم تنسيق الـ  5مواضيع األكثر أه ّمية وتحدِيثها من قِبل فريق التحرير وينبغي أن تكون ُمو َّجهة وفقا ً
لألسئلة التالية .هل هذا الموضوع يحدُث اآلن؟ هل يُؤثر على ال ُمستمعين َمحلّياً؛ هل يُثير مشاعر
ال ُمستمعين؛ هل تهتم الناس ب ُمحتواه وهل يتماشى مع فلسفة ال َم ّ
حطة العامة وهذا بِدوره يجب أن يجعل
هذه المواضيع ُمناسبة و ُمسته َدفة دائماً.
تطوير بنية ساعة تقسيم فقرات اإلذاعة للتحدُّث مباشرة ً عن الـ  5مواضيع األكثر أه ّمية وعن الفلسفة
السائدة في ال َم ّ
صلة طويلة األمد مع
حطة .إنَّها تُظ ِهر جميع عناصر هذا الفصل من خالل ِ
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ال ُمست َِمع(.شاهد الصفحة )63
ولذلك ،فإن التخطيط االستراتيجي لعناصر المحتوى األساسية ،والمتانة واالستمرارية واالنسياب
ّ
الموظفين وبيئة العمل اإليجابية ستوفّر أفضل
واألسلوب وااللتزام بالعالمة التجارية والتميُّز وتمكين
نجاحها أيضاً.
فرصة ممكنة للتماشي مع رؤية و ُم ِه ّمة المحطة وفي نهاية المطاف مع
ِ

الفصل الثالث
دَور المدير :تحديد االتّجاه العام
شقّين :تحديد االتجاه العام لل َم ّ
حطة اإلذاعية وإزالة العقبات
المسؤوليات األساسية لكل مدير تت ّكون من َ
كون األول
التي تحول دون وصول طاقم العمل إلى أقصى درجات إبداعه وإنتاجيته بشكل منتظم .ال ُم ّ ِ
يُن ِشئ ويرعى بيئة َر ِحبة ومسانِدة و ُمتماشية مع ال ِقيم واألهداف المشتركة لل َم ّ
حطة .يجب أن تستند إلى
فروضة
أسلوب إدارة َمبني على أساسات قيادية متينة وواضحة ,بدالً عن سياسيات وعمليات إدارية َم ُ
َبحدّة.
أ ّما الركيزة الثانية  :فغالبا ً ما يفشل المدراء في إقامتها أو استكمالها بسبب قِلّة الموارد .ويُمكن تخفيض
هذا الفشل إلى ح ّدِه األدنى من خالل التخطيط الفعّال واالنتظام والعناية بالميزانية وبالخيارات
االستراتيجية .حتّى القادِة العظماء سوف يفشلونَ إن كانوا يقطعون الوعود الكثيرة باستمرار ولكن ال
يقومونَ بتنفيذها بالمستوى المطلوب ,وخصوصا ً عندما يُؤثر هذا على طاقم عم ِلهم.
فُرص تحصيل النجاح أو القدرة على الحفاظ على طاقم عمل ُمهت َم و ُمتح ّمس قليلة للغاية في حال كان
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االتجاه العام في مكان العمل خاطئ .وقِيام القيادة ذاتها بإعادة تحديد االتجاه العام بعد بداية خاطئة من
ال ُممكن أن يكون أمر صعب للغاية.
تكرر ,كيف يُمكنني أن أجعلك أنتَ
إن كنتَ قادرا ً على جعل أسلوب قيادتِكَ يتمحور حول سؤال ُم ّ
وعملَكَ بحال أفضل ,يجب على هذا أن يجعل إزاحة العقبات والمصاعب بطبيعة األحوال أمرا ً في
طليعة أعمالكَ  .حاول دائما ً أن تكون في مكانة تسمح لكَ بقول نعم عندما تستطيع ولكن عليكَ أن ت ُكن
رفضكَ عند قو ِلك ال .يجب على كلمة "ال" ّأال تُقيّد االبتكار
أسباب
أيضا ً واضحا ً و ُمراعيا ً وأن تشرح
ِ
َ
التطور عند أحد أعضاء الفريق الخاص بِك .القادة العظماء دائما ً ما يبرمجون أنفسهم
والرغبة في
ّ
ً
بالشكل الطبيعي ِألن يكونوا من ضمن فريِقهم بح ِ ّد ذاته كمرشدين ومو ّجهين عوضا عن كون ِهم ُرؤساء
وتطورهم.
عمل فقط .أنت ال تتح ّكم بأعضاء فريقكَ بل أنت مسؤول عن نجاحهم
ّ
قوة ُ فريقِكَ ُكلّما أصبحت قيادتُه أسهل بالنسبة لكَ  .تأ ّكد من أن فريقكَ يعمل بطريقة صحيحة
ُكلّما زادت ّ
,ال تَقُم بترقية أحد أفراد فريقك ببساطة ألن ذلك سوف يُسبّب على األقل العديد من مشاعر البغضاء
بين أعضاء فريقك لذا يجب عليك ّأال تُفضل أحدهم على اآلخر .هذا الفصل سوف يُحدّد االت ّجاه العام
عظماء ,لكي تستطيع إدارة طاقمك وفُرص كسبِك
للقادة العظماء ليُم ّكنهم من أن يصبحوا ُمدراء ُ
مهوركَ بفعالية.
لألرباح و ُج ِ
الفطرية على إعطاء موظفيكَ َحقّهم في
درتَكَ
ِ
وركَ ك ُمدير يجب أن يكون ُمتمثّالً بقُ َ
ِجز ٌء كبير من َد ِ
بقوة على أن
إبداء رأيِهم .ينبغي عليكَ أن تذهب لما بعد سياسة "الباب المفتوح" وتُش ّجع موظفيكَ ّ
بالحرية الكاملة بمقابلتِكَ أنتَ والمدراء الباقيين عند ضرورةِ مناقشة أي شأن أو فِكرة أو حوار
يتمتّعوا
ّ
ُ
سن أهداف الفريق .ت َذ ّكردائما ً  ,إن كان ع َملكَ يتمتّع باالنتظام ,فإن ُمعظم هذه
عام من شأن ِه أن يُح ّ
ّ
النقاشات سوف تتمحور حو َل تطوير أهداف وغايات ال َمحطة.
ش ِ ّجع موظفيكَ على التحدث بصراحة و ُحريّة تا ّمة من دون أي خوف من ال ِعقاب أو اللوم .إجعل هذ ِه
َ
ً
لكون المدير ليس دائما ً على "صواب" .ال تجعل جو
اللقاءات ت ُمر بشكل طبيعي قدر اإلمكان نسبة
ِ
االجتماع مثير للرهبة وال تسمح لمحيط اللقاء بأن يُن ِقص من االبتكار أو الرغبة بحوار ُحر ومليئ
بالتحدّي.
اطمئن على عمل أقسامك بشكل دوري ,ادخل حقل العمل مع المذيعين عند اإلمكان وال تنتظر
ّ
أقسامكَ على تزويدِكَ بمالحظات
ش ِ ّجع ُمدراء
الموظفين ألن يأتوا إليكَ بأنفُ ِسهم فقط ل ُكونِكَ المديرَ .
ِ
ع ِملهم باإلضافة للتقاريرالرسمية بشكل دائم .
حول َ
طرق جديدة لتجديد ُم ّ
ّ
موظفيكَ على التكلُّم بصراحة ،قم بتحدّي قُدراتهم على ابتكار ُ
ش ِ ّجع
َ
نظمة عملِكَ
تتطور وتنجح.
لكي
ّ
قُم بعقد اجتماعات ُمتّسمة بالصراحة للمدراء مع موظفيهم واسمح بالفرص الدائمة لنقل التعليقات
والمالحظات لكَ سواء ت َّم هذا بشكل فردي أو في مجموعات.
ثابِرعلى جعل هذه ال ُمالحظات مركزية ,ألنها تسمح لألفكار أن تصبح قابلة للتطبيق العملي بشكل
أكبر .تابع األفكار واالقتراحات والتعليقات دوما ً حتّى إن كانت غير قابلة للتنفيذ أو تحتوي العديد من
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بصفتكَ قائد يجب عليكَ أن تكون منفتح وصادق وغير حصين .لن تكونَ األفضل
التغييرات المتتاليةِ .
ُ
تكون على خطأ في بعض األوقات ولن تتّفق دوما ً مع
في ك ِّل شيء ولن ترب َح على الدوام  ,سوف
طريق عمل بقية أفراد طاقمِكَ  .ولكن في الواقع أنت سوف توفّر الدعم واألدوات التي تسمح لفريقِكَ
بالعمل في بيئة داعمة وناجحة.
والزم ُهم على
صح ُهم
ر ِ ّكز دوما ً على كيفية تطوير نقاط ّ
القوة التي يتمتّع بها طاقم وفريق عملِكَ  .ان َ
ِ
َطو ِرهم .ال ُمدراء الذين يهت ّمونَ ب ِقصص مذيعي ِهم
تواقا ً لمعرفة
أخبار ت ّ
الدوام وأ ِث ّر فيهم و ُكن دائما ً ّ
ِ
بالتحول لمخبري قصص فضوليين ُهم القادرين على زيادة حماس ُمذيعيهم
ُشار ُكونهم رغبتهم
ّ
والذين ي ِ
على الدوام.
قوة فريقكَ تأكد دوما ً من توافر أدوات ت ُ َم ِ ّكنكُ من التعامل مع أداء
ِخال َل التركيز على نقاط ّ
ّ
الموظفين مع مدرائِهمُ .كن حا ِزماً,
الضعيف أو دون ال ُمستوى هذا األمر يُمثّل غالبا أكبر مشاكل
ُكن عا ِدالً و ُكن عرضةً لتح ُّمل المسؤولية وفقا ً لمعايير ثابتة لتحقيق أداء إداري ناجح .يجب أن
تكون سياسات وعمليات التعامل مع األداء الضعيف أو دون المستوى واضحة و ُمحددّة في
عروض العمل ال ُمقدّمة للموظفين ،ويجب أيضا ً مناقشتها خالل جميع عمليات المراجعة الرسمية
وغير الرسمية.
فجوات التواصل هي أمر شائع حدوثهُ ويُمكن تفاديه من خالل شرح دائم عن الصورة ال ُكبرى
والشاملة لل َم ّ
حطة .ال تتوقع من طاقم عملِكَ أن يفهم تماما ً التوجيهات االستراتيجية أو أسباب تغيير
بعض السياسات في ال َم ّ
حطة وما إلى ذلك .الحوار الص ّحي هو أمر ُمفيد على الدوام ,قُم بوضع
صلة دائمة بين هذه النقاشات وبين
أسباب واضحة لجميع سياساتك ال ُمتّبعة واسعى إلى خلق ِ
انتظام ال َم ّ
حطة ورؤيتها و ُم ِه ّمتها وما إلى ذلك .الغموض سواء كانَ في مشروعٍ ما أو وصف عم ٍل
ما فهو أمر ُمثير لإلرباك ويستهلك بال فائدة ك ّمية كبيرة من طاقة وابتكار الفريق.
ّ
الموظفين والسماح
ومن المهم دوما ً إيجاد التوازن الصحيح بين توفير اإلرشاد العام وبين توجيه
ل ُهم بتطوير مسارهم الخاص للنمو والنجاح .لذلك ت َ َجنَّب اختيار المسار بنف ِسك وعوضا ً عن ذلك قُم
ّ
للموظفين كي يستطيعوا إيجاد طريقهم بنف ِسهم ،والذي يجب أن يكون
بتوفير المهارات الالزمة
ّ
ع َملِكَ  .عند البحث عن مسارات عمل بديلة ،حاول إيجاد مجموعة
ُمطا ِبق للمبادئ العليا ل ُمنظمة َ
متنوعة من الخيارات ث ُ َّم ر َّكز على ما يمكنك ،ك ُمدير ،القيام به للمساعدة.
هي أخطائي ك ُمدير؟ هل
من المهم دائما تقييم فعاليتك كمدير وطرح السؤال التالي على نف ِسك ،أين َ
أنت على علم بتوقعاتِكَ و ُحدودَكَ ؟ هل يدرك فريقك هذا؟
قُم بتعيين أهداف واضحة مع جداول زمنية واقعية ومقاييس مالئمة للنجاح لنفسك ولفريق اإلدارة
الخاص بك .المدراء والمشرفين بدورهم سوف يقومون بفعل الشيء ذاته لتقاريرهم ال ُمباشرة .قُم
ّ
موظفيك وفقا ً لنفس المقاييس .حافظ على
بتأسيس معايير أداء اإلدارة بحيث يُمكن أن تُدير وتُقيّم جميع
شفافية هذه السياسات قدر اإلمكانَّ .
إن ال ُمالحظات المرتبطة بالعمل هي أمر حاسم ،سواء كانت رسمية
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أو غير رسمية على ح ٍد سواء ،ويجب تقديمها على أساس ثابت ودوري .يجب أال يكون هناك أي
مجال للشك أو المفاجأة عندما يتعلق األمر بتلقّي هذه المالحظات.
أدوارهم ومسؤولياتِهم؟ مع
هل لدى أعضاء فريِقِكَ التمكين والسلطة الكافية لكي يكونوا فعّالين في
ِ
السلطة والمسؤولية يأتي التوقيت الصحيح .هل لدى فريقك الوقت والموارد الكافية للوفاء بواجبا ِتهم
ّ
ع َملِكَ ؟
بفعالية وضمن إطار توصي ِفهم الوظيفي والقيم األساسية
لمنظم ِة َ
ب فض ِل ِه للمسؤولين عن تحقيق هذا العمل.
عليكَ دوما ً أن تعترف وتحتفي بالعمل الجيّد من خالل نَس ِ
ب فضل عم ِل فريقِكَ إليكَ أنت فقط دونَ االعتراف بعم ِل فريقِكَ
صفَتِكَ ال ُمدير يجب عليك ّأال ت َن ُ
س َ
بِ ِ
ً
أوال .من خالل عقد اجتِماعات دورية بمواعيد ثابتة وإجراء العديد من النقاشات الغير رسمية سوف
تُصبح انسيابية مشاهدة هذه األعمال الجيّدة واالعتراف بِها أكثر جودة إلنَّها ُ تتواجد أمامك دوما ً وسوف
ّ
الحظتّها أسهل بالنسبة لكَ .
تصبِح ُم
تعلّقة بعمل ال َم ّ
حطة :تعاون
صفَتِكَ ال ُمديرُ ,كن سريع اإلجابة عن جميع األسئلة وطلبات المعلومات ال ُم ِ
بِ ِ
مع ُمدراء األقسام إليجاد الحلول للمشاكل عند ُحدوثِها أو ل َكي تمنَ َعها بشكل استباقي قبل ُحدوثِها .في
وأوجد حالً ُمنا ِسبا ً
كرارها
ِ
حال بدأت بعض المشاكل بتكرار نف ِسها  ,قُم بتحليل ُم َر ّكز لفهم أسباب تِ ِ
إليقافِها .حاول تطوير نمو فريقِكَ دوما ً من خالل آراء أعضائِه ال ُمتّفق عليها وحافظ على االنتظام
ّ
المحطة.
الشامل للعملية التطويرية واجعلها تطرأ على بال الجميع فورا ً ِعن َد ذِكر اسم
ّ
إذا ت َ َّم تنفيذ ُكل ما ذُ ِك َر سابقا ً بشكل ُمنتظم وبأسلوب واقعي َّ
الموظفين ومعنوياتهم ال
فإن دعم كفاءة
ينبغي أن يستغرق قدرا ً كبيرا ً من وقتك.
ويعتمد الوصف الوظيفي الدقيق لمدير المحطة على عوامل كثيرة منها :حجم ال َم ّ
هي
حطة  ,بُن َيت َها ,هل َ
قائمة بذاتها أم تنتمي لشبكة ُمعيّنة وما إلى ذلك.
وبشكل يومي ،ينبغي أن يكون مدير ال َم ّ
حطة اإلذاعية مسؤوالً عن الجداول العامة ،وسير العمل بشكل
عام ،وعمل جميع األقسام .وتشمل المسؤوليات اإلضافية :اإلشراف على عمليات االنتساب الجديدة
ّ
لل َم ّ
صلة الربط الرئيسية بين
حطة ،والتوظيف والتدريب ،والتقييم الدائم
للموظفين باإلضافة لتشكيل ِه ِ
مختلف األقسام .وعادة ً ما يكون ُمدير المحطة أو ال ُمدير العام للعمل بها هو ال ُمتح ّدِث الرسمي لها
بداخ ِلها.
وال ُمم ِث ّل لجميع العمليات التي تحدث ِ
ّ
تدير م َح ّ
طةً غير ربحيةَّ ,
المحطات مسؤولين أيضا ً عن النجاح المادي وأرباح
فإن ُمدراء
ما لم ت ُكن ُ
ّ
ال َم ّ
محطات إذاعية أُخرى وإن ِلزم األمر مع مجلس
حطة .هذا يتض ّمن العمل مع المالكين أو مع
اإلدارةُ .هناك عادة ً عالقة عمل وطيدة للغاية بين ُمدير ال َم ّ
حطة ومدير األعمال والمبيعات فيها ل ُمراقبة
اإليرادات والنفقات.
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ّ
المحطات .وعلى
وينبغي أن يكون لدى ال ُمدراء بعض المعرفة التقنية أيضا ً لفهم أداء جميع معدّات
وجه الخصوص ،ينبغي أن يكونوا على دراية جيّدة بالحاجة إلى معدّات جديدة وأنظمة تشغيلية أكثر
كفاءة وبكيفية تجنُّب ِشراء ال َمعدّات الفائِضة عن حا َجتِهم.
َينبغي أن ت َش َمل المعرفة العملية لمسار العمل ما يلي :استوديوهات اإلذاعة؛ َمعدَّات التسجيل وال َبث
صلة الت َح ُّكم عن بُعد ِمنَ االستوديو إلى جهاز اإلرسال؛ نظام ِتكرار
سمعية؛ أج ِهزة اإلرسال؛ ِ
ال َ
ُ
الصوت على ال ُكمبيوتر .ونِظام المرور الترويجي اآللي وأي أنظمة برمجية أخرى تُستخدم من قِبل
قسم بث األخبار أواإلنتاج وما إلى ذلك.
األولية .وال َهدف
صح ِبشدّة احتواء ِنظام نسخ احتياطي عملي ُكلّيا ً الستبدال َمعدَّات التسجيل وال َبث ّ
يُن َ
هو أن تبقى قادرا ً على البقاء على الهواء دائما ً وخاصة خالل أوقات الطوارئ عندما تُصبِح المعلومات
الصادِرة من ال َم ّ
حطة هي األكثر أه ّمية.
حطة مسؤولون أيضا ً عن جميع المسائل القانونية التي تؤثّر على ال َم ّ
ُمدراء ال َم ّ
حطة بما في ذلك قوانين
البَث ال َمحلّية والمتطلبات القانونية ذات الصلة بال َم َح ّ
طة وقوانين الترخيص والمعايير اإلعالنية
باإلضافة إلى أي تشريع قد يُؤثر على أعمال ونشاطات الصحافة.
وتشمل بعض الخصائص الرئيسية اإلضافية ل ُمدراء ال َمحطات الفعّالين ما يلي :الُمساعدة على إنشاء
حطة كبيرة وتنسيق األفكار والمفاهيم ،والقدرة على تقديمها بطريقة استراتيجية لل ُم َو ّ
َم ّ
ظفين – وينبغي
سوق
له ِذ ِه األمور أن ت َش ُمل البرامج واإليرادات واألفكار الموهوبة؛ والقُدرة على الت َ َمتُّع بفهم ُمت َ َم ّكن ل ُ
العمل اإلعالمي في منِطقَتِكَ وعلى التواصل بواقعية ووضوح والقُدرة على العمل بشَكل ُمست ِقل أو مع
ال ُمدراء األساسيين لم َح َ
طتِكَ  ,والُقُد َرة على حل الخالفات والنِزاعات؛وأن تَت َ َمتّع بفطنَة تحريرية ُممتازة.
صنعِكَ
حازما ً واثبت على موقِفِكَ ِعن َد ُ
أُعثُر دائما ً على طرق لتدريب وإرشاد وتطويرالفريقُ .كن ِ
ّ
ّ
الصارم وقبل كل
ِ
للقرارات؛ ال ت َكبُت اإلبداع عن طريق إثقال المحطة بالروتين؛ ُكن ُم َمث َل المجت َمعِ
بطباع وشخصية كاريزمية والتي من شأنها خلق مكان عمل ُممتع و ُمبت َكر.
شيء ،ت َ َمتّع ِ
طة إخبارية وحوارية أو أي َم ّ
حطة إخبارية أو م َح ّ
صفَتِكَ ُمدير َم ّ
حطة تُؤ ّمن ُمحتوى غني بالمعلومات
بِ ِ
يجب عليكَ أن تكونَ َمعني بها بشكل كامل دون إدارة تفصيلية لجميع التفاصيل ولكن باهتمام شامللكل
القضايا االساسية التي تؤثر على تنسيق وانسياب عمل ال َم ّ
حطة.
على سبيل المثالَ :متى يجب على ال َم ّ
حطة أن تبُث األخبار أو أي شكل آخر من البث الكالمي .هذا
سوف يقُودكَ التّخاذ القرارات :ال ُمدّة ,ال ُمحتوى ,األسلوب ,التصميم ,العناصر اإلنتاجية  ,تقسيم
ال ِقصص ال َمحلّية و اإلقليمية والوطنية والعالميةُ .كن دا ِعما ً ِلقرارات ُمدير البرنامج التحريري و ُكن
عقالنيا ً بضمان كون هذه القرارات تتماشى مع أهداف ال َم ّ
وبرام َجها.
حطة ال ُكلّية
ِ
باإلضافة إلى ذلك ،كيف ستعمل المحطة على تفعيل ما يلي :الخَدمات و َميّزات البرامج ،الطقس،
الرياضة ،حركة المرور ،األعمال التجارية ،إعالنات المجتمع ،التعليقات على َح َدث ما ،البرامج التي
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شاركات ال ُجمهور  ،سؤال اليوم ، ،الوثائقيات الطويلة (القصيرة) ,البرامج االستقصائية,
تسمح ب ُم َ
ال ُمستهلك ,أسلوب الحياة ,التكنولوجيا.
هي اإلجراءات ال ُمتّبعة نحو االتصاالت المباش ََرة خالل َبث البرامج ,هناكَ اتصال على الشاشة ,هل
ما َ
تأخيره وتجا ُهلهُ؟ كيف ستكون سياسة ال َم ّ
حطة نحو مقّدمي البرامج الذين لديهم وجهة نَظر ُم َعيّنة
سيتم
ُ
وهل هذا أمر مس ُموح ِب ِه ,كيف سيقوم الُمدير وال َم ّ
حطة بحماية هذه النُقاط؟
ِكرها ُمسبقا ً ,
خرج
ِ
البرامج واألخبار بإدارة التطورات العا ّمة باستخدام العوامل التي ت َ َّم ذ ُ
بينما يقوم ُم ِ
ينبغي على ُمدير ال َم ّ
حطة ال َماهِر أن يُوفّر إرشاد عالي ال ُمستوى وتوجيه و ُمحاسبة لجميع القرارات
ال ُمت َ َعلّقة بالبرامج اإلذاعية.
ُمعظم ُمديرو ال َم ّ
دربين على ال ُمحاماة ولكن المعرفة العا ّمة ببعض القضايا القانونية
حطات غير ُم ّ
طلع على ال َم ّ
تكر ِرة ال ُحدوث ستكون مفيدة على الدوام .باإلضافة إلى ذلك ,التعامل مع ُمحامي ُم ّ
حطة
ال ُم ّ
ً
وعلى القوانين اإلعالمية وجاهز دائما عند حا َجتِ ِه هو أمر ُم ِهم للغاية.
تبث فيه ال َم ّ
يُمكن أن تتض ّمن القضايا القانونية ما يلي :الترخيص؛ اإلطار القانوني الذي ُّ
حطة؛ سياسات
رو ِجين والمعايير اإلعالنية .والمجموعات ال ُمجتمعية
اللياقة المحلّية ؛ االرتباطات ال ُحكومية؛ معايير ال ُم ّ
والناشطة؛ التأمين الشخصي والتأمين على الممتلكات بما في ذلك موقع أجهزة اإلرسال ومواقع البث
عن بعد وما إلى ذلك؛ والتعامل مع شكاوى ال ُمستمعين ،ووضع بروتوكول لالعتذارات واإليضاحات،
ّ
وخار َجهُ.
الموظفين داخل مرفَق اإلذاعة
وصحة وسالمة
ِ
بعد االنتهاء من تشكيل رؤية المحطة والعمليات الالحقة لها ،يَت َحتّم على المدير وضع إطار ومعايير
ّ
الموظفين
النمو والنجاح .کيف سيتم رصد و ُمراقبة وقياس ُمعدّالت التصنيف واإليرادات وإعناء
ّ
وتطور طاقم العمل واالستقرار والتقديم التِقَني وما إلی ذلك .سيكون من المفيد اإلطالع على
بع َم ِل ِهم
ّ
ّ
ً
هذه ال ُخطط على أساس سنوي وتطويرها جنبا إلى جنب مع اجتماعات ال َمحطة السنوية ال َمعنية
القوة والضعف والفُرص والتهديدات التي قد تواجه ال َم ّ
حطة.
بمناقشة نقاط ّ
طورة من
يجب على ال ُمدير أيضا ً ابتكار و ُمناقشة ميزانية عملية ,والتي ست َتض ّمن ميزانيات األقسام ال ُم ّ
سم إلى أش ُهرفردية مع أرقام ُمختلفة من
قِب ِل ال ُمديرين وفقا ً ِلنطاق مسؤولياتِهم .هِذه الميزانيات سوف ت َق ّ
كررة بنفس
شهر آلخَر والذي قد يع ُكس ت َقلُّب مستويات النشاط وظروف سوق العَ َمل ال ُمتوقّعة وال ُم ّ
الترتيب أو النمو ال َ
طردي.
قد يكون لدى مدير البرنامج قائمة بنفقات المراكز التي تعمل تحت سيطرته ،ومن ال ُمتوقّع أن يبقى
ضمن التكلفة اإلجمالية ال ُمتّفق عليها ،في حين َّ
أن ُمدير المبيعات باإلضافة لتأ ُّكده من أن النفقات تحت
السيطرة يجب علي ِه أيضا ً أن يمت ِلك مجموعة من األهداف لتوليد اإليراداتِ .عن َد اعتماد التواصل
الفعّال في ال َم ّ
حطة ال ينبغي أن تكون هناك أيّة مفاجآت عند مناقشة الميزانيات أُسبوعياً.
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تحضيرات الميزانية التي تبدأ بطبيعة األحوال قبل بِضعَ ِة أشهر من بداية مرحلة دفع الضرائب ال
يُمكن أن تكون دقيقة للغاية .من الصعب تنبّؤ النفقات ِبدقّة لسنة كاملة مستقبالً فما بالُك بتوقُّع نفقات
بدورها تتأثّر بعوامل سوق العمل .فالهدف هو وضع ميزانية هادفِة للنجاح
المشاريع الترويجية التي
ِ
بأكثر ِمنهُ.
ولكن بصيغة واقعية في الوقت ذاته وأن نُن ِهي السنة بالهدف ال ُمحدّد أو
َ
يجب على ال ُمديرين األساسيين أن يُعيدوا عرض مسار النفقات المادّية على األقل َم ّرة في ُك َّل شهر
ِ
ً
ُّ
صعوبات مؤقّتة ِم ّما سيُش ّكل عقبة غير قابلة
إلى
تؤدي
قد
أكبر
ا
وقت
تستغرق
التي
ت
ال
خ
التد
ألن
ُ
الم ّ
حطة أن يجتمع ب ُمديري العمل والمبيعات بشكل
لإلصالح قبل نهاية السنة المالية .يجب على ُمدير ِ
ُراجعوا تِلكَ األرقام.
أسبوعي لكي ي ِ
ينبغي وضع مكافآت وحوافز للتميُّز في أداء األهداف والغايات ال ُمتّفق عليها وتحقيقَها بطريقة تجعل
من الممكن ,عند توفُّر الفُرصة ,تكريم الفريق بأك َم ِل ِه وليس فقط األشخاص المسؤولين عن المبيعات
والمواهب التي ت َظ َهر على الهواءُ .كل من يُساهم في نجاح ال َم ّ
حطة اإلذاعية يجب أن يَستفيد.
والمعرفة حول هذا الجزء من عمليِة سير العمل ،يجب أن
ولتحقيق أقصى قَدر ُمم ِكن من الصراحة
ِ
ستم ّرة وال ُمحدّثة عن التقييمات واإليرادات بشكل دوري .استخدِم االجتماعات لت ُكن
تُقَدّم التقارير ال ُم ِ
صريحا ً وال تَقُم بال َحد من أضرار األحداث السلبية أو اإلفراط في االحتفاء باألحداث اإليجابية.
ُكلّما زاد انسياب وانتظام االجتماعات والمناقشاتُ ،كلّما كانت ُم ّ
نظمة لعَ َملِكَ وهي األفضل في التعامل
مع التقلبات في التصنيفات واإليرادات .فال ِفطنَة والنباهة في العمل تُتيح رفاهية الت َكيُّف بسرعة
وبطريقة هادفة ،وهو أمر حاسم لعملية إذاعية ناجحة.
ينبغي على ُمدير ال َم ّ
كثير من األحيان في اجتماعات األقسام لكي يَ ُكن على دِراية
حطة أن يحضر في ٍ
ومعرفة دائِمة بمستوى سير العمل.
ِ
حطة قابلة للنمو دائما ،وأحد األدوارالرئيسية ل ُمديرال َم ّ
يَ ِجب أن يكون الحفاظ على ال َم ّ
حطةَ .منع اال ِكتفاء
غامر سوف يُصبِح جزءا ً من تلك
الذاتي ب َحد ُمعيَن وجعل فريقَكَ ُمن َدفِع ،وخالّق ،و ُم ِحب لالستطالع و ُم ِ
ال ُمعا َد ِلة.
بالرغم من َّ
صى بِ ِه  ,ولكن القيام بالتغيير
ُ
أن القيام بالتغيير بهدف التغيير فقط الغير هو أمر غير ُمو َ
ّ
ّ
بواسطة عملية ناجحة هو أمر يتطلب شجاعة ومهارات قيادية كبيرة ,إذا كانت محطتُكَ هي الرائدة في
السوق فالدفاع عن مكانتك القيادية هو عمل بدوام كامل .االعتماد الكبير على أنظمة التصنيفات المحلّية
كما يؤ ّكد القول المأثور ,نِسبَةُ مهارتِكَ تُقاس بنسبة استمراريتك ل ُمدّة التصنيفات ,هو أمر حقيقي و ُمثير
للرهبة .فال ُمنافسة ال تتوقّف على اإلطالق.
َم ّ
حطات الراديو تعمل في مجال الترفيه حيث مبدأ التغيير هو أمر ثابت وال بُ َّد ِمنهُ .عليكَ أن تكونَ
على استعداد دائم ،وأن تُج ّهز ُخطط ذكيّة وتبقى وفيّا ً لعالمتك التجارية على الدوام .يجب أن يقوم
ّ
الموظفين ال ُجدد واألفكار الجديدة ،استعدادا ً لوقت حاجتِها.
المدير دائما ً بتطوير
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عند إجراء التغيير ،ب ُم ّ
جرد موافقة الفريق األساسي على العملية وعلى الطريق الذي يتعيّن اتّخاذهُ
إلنجاحها ،يجب عليكَ إشراك أعضاء الفريق اآلخرين في أقرب وقت ممكن حتى يُصبحوا جزءا ً من
ِ
عملية االنتقال .فالسعي إلى ِشراء أَس ُهم في المح َ
طة أسهل بكثير إن ُكنتَ جزءا ً من العملية ولكن ليس
معرفة بأسباب حدوث هذا.
في حال ت َ َّم
إخباركَ بأن األمور سوف تتغيّر من دون أن تملُك أي ُ
ُ
سلطة أو ِ
ما إن تقوم بتحديد االتجاه العام ،سوف تحتاج إلى إعادة فرض ِه بانتظام وإنشاء إطار عمل ُمتوازن من
الضوابط كي يتم تنبيهكَ عند ت َغيُّر مسار ِه المرغوب .الراديو هو جزء من صناعة ُمتقلّبة .والقائد
حترم آلرا ِئهم وهذا بدور ِه
ال ُمتما ِسك هو الذي يقوم بتمكين أعضاء فري ِق ِه من خالل مسار داعم و ُم ِ
سوف يُخفّف أي تشتيت فارغ وغير ُمجدي.

الفصل الرابع:
إدارة األشخاص :بناء الفريق
كما ذُكر في الفصل الثالث ،يعد تحديد األسلوب العامل الرئيسي في اإلدارة الناجحة .المرحلة التالية
في هذا التطوير هي إنشاء أو بناء فريق من العاملين ذوي الكفاءة بحذر لمساعدتك على تحقيق
األهداف والغايات من العملية.
أخبرني مدير عالي الشأن ذات مرة بأنه إذا توافق معه كل شخص حول طاولة أعضاء مجلس اإلدارة،
يكون بذلك لدرجة ما يمتلك فريق .بمعنى آخر يجب خلق بيئة من التفاهم واإلجماع بالرأي على
المبادئ األولى للعملية الرؤيا المستقبلية ....الخ .األمر الذي يشجع على نقاش قوي وسليم بين فريق
المرجوة.
اإلدارة لمعرفة الوسيلة الفضلى لتحقيق األهداف
ّ
سيساعدك جمع فريق اداري جيد بتحديد قدرتك على التطور والنجاح كمدير .وكما سيُذكر الحقا في
هذا الفصل فإن إيجاد القرار األنسب هو أمر مصيري وال يؤثّر توظيف أو تطوع العاملين على بقية
المحطة.
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يجب عليك كمدير تحديد األسلوب في العمل وخارج المحطة وإنشاء المتغيرات وهيكلة الحديث
بغض النظر عن تصميمها أو
والسلوك في بيئة العمل .تُعتبر المحطات اإلذاعية للتسلية بشكل مطلق
ّ
التعرف على المحيط حول المحطة.
حجمها مما يساعد على
ّ
السياسات واإلجراءات هي أيضا مهمة لعمل ناجح لكن يجب عدم السماح للمحطة اإلذاعية بأن تكون
موجهة بشكل مبالغ أو أن تكون بيروقراطية.
ابحث عن التوازن وافسح المجال لكل عضو من أعضاء الفريق ليثبت قوته ليكمل ويدعم اآلخرين.
حيث يُلهم فريق اإلدارة القوي العاملين ليكونوا بأحسن صورة .تعلّم خلق فراغ وحيوية للتشجيع على
الفوضى والنقاشات القوية لكن عليك أن تختم دائما بالموافقة باإلجماع.
اضبط نفسك لتكون إيجابيا ً دائما ً كمدير لألشخاص بفريقك وللعاملين ككل .لتكن أهدافك كبيرة لكن
واقعية ولتكن شخصا ً طموحا ً وواقعيا ً يعرف حدود فريقه والميزانية والوقت المتاح.

ينشغل المديرون األقوياء بشكل كامل بضغط العمل وقدرات وطاقات ومدى فاعلية وخبرات العاملين
ّ
والشك بخبرة المحترفين الذين قمت
بفريقهم .ال تكن مخفيا ً بزاوية المكتب وتجنب اإلدارة المتسلطة
بتوظيفهم ومنحهم السلطة للقيام بأعمالهم.
يجب أن تتسم اإلدارة الناجحة لألشخاص بقدرة مميزة على التحمل ،والتشجيع على النقاشات القوية
الفعّالة ،واإلصغاء للجميع .عليك أال تسمح للقلّة بالسيطرة وفرض أفكارهم .تذ ّكر بأن تربط كل
التفاصيل بالمبادئ األولية للمحطة واتجاهها االستراتيجي .كن عفويا – تقبّل اختالف اآلراء ،كن
صريحا ً ومباشرا ً وحاول الوصول مع فريقك لخطة.
يوجد قيمة عظيمة من عدم االكتراث للوقت مرتين سنويا ً للتركيز على بناء الفريق وقوته .يمكن
اعتبار هذا جزء من التخطيط االستراتيجي والجلسات السنوية المعنية بمناقشة نقاط القوة والضعف
والفرص والتهديدات التي تواجه المحطة أو انها منفصلة عنهم.
وفوق كل شيء أنت بحاجة لخلق جو من الثقة والشفافية باستمرار.
لضمان االنسجام والفاعلية عليك أن تراقب سير عمل كل شخص .من الجيد أن تُنشئ تقويما ً
لالجتماعات المنتظمة مع فريق اإلدارة الكبير؛ المدير والمشرفين (رؤساء األقسام)؛ واجتماعات
إدارية؛ واجتماعات فردية لكافة العاملين مرة بالسنة.
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عليك إنشاء كتيّب عن آداب االجتماع والذي ينبغي أن يتضمن :االلتزام بالمواعيد؛ جدول أعمال
مفصل مسبقا ً ،والتركيز والنتائج واإلجراءات والعائدات المتوقعة والجداول الزمنية والحسابات
وعمليات المتابعة ومعايير النجاح والعمليات البديلة في حال االبتعاد عن األهداف وانشاء مجموعات
عمل وأخيرا جو العمل واألداء الوظيفي.
يُع ّد التوظيف جزءا ً حاسما ً من اإلدارة الناجحة .كما تُعتبر مالحظة المواهب واألكثر أهميةً من ذلك
القدرة على إدراك القوى الكامنة من المميزات الحيوية لنمو وقوة الفريق.
ينبغي أن يكون التوظيف وسيلة للحياة تقريباً؛ التزاما ً بالئحة المهام المنصوص عليها من قبل المدير.
التوظيف والتوقيت أيضا ً مه ّمان جدا ً وخاصة عند التعيين بمناصب كبيرة الشأن أو ذات الكفاءة العالية
وعدم وجود بديل مالئم ألحد العاملين يؤثرعلى العملية بشكل جدّي.
كما أنه من المفضل أن يحافظ جميع مسؤولي التوظيف على بنك توظيف المواهب بشكل نشط .ويجب
إجراء مقابالت لتبادل المعلومات بشكل دوري باإلضافة لضبط المنافسة ،فكل منطقة يمكن تعيين
موظفين منها .وغالبا ً ما توفّر فترات التدريب فًرصا ً رائعة للحصول على المناصب.

باإلضافة الى المهارات الوظيفية الواضحة والمعرفة المتعلقة بالعمل ،هناك مجموعة من المهارات
المك ّملة ذات الصلة والتي ينبغي على المديرين تحديدها عند توظيف أو اجراء مقابالت عمل .تساعد
هذه المهارات على ضمان االستمرارية وزيادة االبداع وتعزيز بيئة العمل التي تم تحديدها سابقاً.
تشمل المهارات التكميلية ما يلي :الطموح لتحقيق النجاح من خالل أخالقيات العمل الدؤوب ،والنظرة
اإليجابية والتركيز على االلتزام بالتميُّز من خالل مهارات االتصال الواسعة والقدرة على حل المشاكل
وتعدد المهام والقدرة على تقديم المنتج والمحتوى في الوقت المحدد ،وقابلية استالم مهام والتزامات
جديدة تعود بالفائدة على الفريق؛ التش ُّجع والتح ُّمس من خالل ردود الفعل وتجارب األداء والقدرة على
العمل تحت الضغوط وضمن المواعيد المحددة الشائعة في المحطات اإلذاعية.
في إطارهيكلة وميزانية العمل الموجودة فيه وكتلك يتحكم على المديرين اختيار أفضل المرشحين
المحتملين .فهذه هي المساحة التي ستتوسع بها لذا فعلى الموظف أو الشخص الذي تدعمه أن يكون
قادرا ً على تقديم خدمة استثنائية ،وجودة ،وانتاجية في العمل.
خاص لعملك لتميُز الموظفين بشكل كبير ولتحافظ على ثبات هذا المعيار عند
معيار
عليك وضع
ٍ
ٍ
التعيين أو التواصل عن طريق الشبكة .عليك إيجاد طرق لتحديد وقياس المهارات المهنية جنبا ً الى
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جنب مع المهارات التكميلية التي ذُكرت سابقا ً حيث سيساعد هذا الدمج على خلق موظف متميز.
وكقاعدة عامة يجب أن يفوق موقفك ودافعك خبرتك العملية ومستوى تعليمك .بالمطلق سترفع
العواطف والفضول القوي الذي سيجلبه المرشح للطاولة كافة المقاييس.
ودون مبالغة وبتبسيط صفات العاملين سيكون هناك فئتان واضحتان هما :الموهبة المباشرة وفريق
عمل غير مباشر .سيكون التعامل مع الموهبة بمثابة محاولة للتحدي والمكافأة .تجنَّب ذكر سابقة
تاريخية لخلق موهبة أنانية وال إدارية .فعلى المدى البعيد في معظم األحيان ال تتناسب المكافأة مع
حجم األلم والعناء.
يمكن أن تكون الموهبة الحقيقية نادرة أو من الصعب إيجادها ,لكن الجوهر اإلذاعي يمكن أن يُكتسب
لذا فعليك االختيار بتمعُّن وبشكل استراتيجي واألهم من ذلك عليك اختيار الشخص الذكي.
عند التعامل مع المواهب عليك تعزيز الرؤية والقيم والمهام والتوقعات من المحطة االذاعية.
والحرص على وجود ُمساءلة تُطبّق بطريقة ثابتة وشفافة في المنظمة كلها بما فيها اإلدارة بشكل
سن االلتزام عندما تتماشى القيم والصفات الشخصية مع رؤية وقيم المنظمة.
خاص .ويتح ّ
يجب قياس األداء وفقا ً لمعايير مو ّحدة ُمتفق عليها بدالً من المعايير العشوائية .وينبغي أن ت ُجري
المراجعات الرسميّة مرة أو مرتين سنويا ً؛ والمراجعات التي تكون أق ّل رسمية يجب أن تكون بشكل
دوري.
كبار الشخصيات المبدعة دون وضع مجموعة مختلفة من
يحتاج المديرون لتقوية وزيادة المواهبَ ،
ّ
القواعد لهم .فعندما يحدث أي تقلّص بالهرم اإلذاعي الواسع فإنه سيؤثر في الخدمة المقدَّمة بشكل
واضح.
ويتو ّجب عليك أن تتب َع رؤية المحطة لتفادي االختالفات المستمرة باآلراء المبدعة.
تأ ّكد أن كل شخص مسؤو ٌل ع ّما يجب أن يكون مسؤوالً عنه دون اللجوء إلى لعبة اللوم أو توجيه
تجاوز
االتهام .فالموهبة تحتاج للتشجيع عن طريق التمكين اإلبداعي؛ ال الخوف أواالنتقام .فهذا يسمح ب
ٍ
فكري للقيود والمخاطرة اإلبداعية ذات المغزى.
من األفضل قياس ال ُمساءلة بشكل رسمي وغير رسمي .حيث يوجد العديد من مراجعات تجارب األداء
وتقييماتها ,ومع ذلك فإ ّن وجود دورة ثابتة من المراجعات الرسمية أوغيرالرسمية سيوفّر أفضل رصد
ألداء الموظف بشكل عام ومستمر.
فبدالً من اتباع االستعراض السنوي التقليدي يمكن أن يتم التحقق من الصناديق الالزمة ,واستنادا ً على
التعويض المستقبلي المح ّدد فإن اتباع نهج أكثر شمولية سيكون ذو فائدة أكبر.
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ص ّمم جدول اجتماعاتك استنادا ً الى هيكلك المحلي وآلية إعداد التقارير .كما نوقش سابقاً ،حافظ على
ُ
جدول األعمال األسبوعية المتوقعة وعلى المحادثات التي تكون ُرب َع سنوية مع الموظفين .وعليك
متابعة المواضيع وتحديد الغرض من االجتماعات .في حين أن هذه االجتماعات ستكون أقل رسمية
من المراجعات السنوية ونصف السنوية ،فهي تتطلب اإلعداد والتفسير وقبل كل شيء ال ُمساءلة عن
الموظف والمدير.
ينبغي عليك دعم الروح المعنوية والنشاط بشكل أسبوعي في مكان العمل للموظفين .كما عليك فهم
مستوى انشغال المديرين بتقاريرهم المباشرة .وينبغي أن يوفر لك ذلك تقييما ً ومتابعةً مستمرين
لإلنتاجية وتحقيق األهداف والغايات المتَّفق عليها .كما أن هذا التقييم المنتظم سيُعطي المدير انذارا ً
مبكرا ً في حال غياب اإلنتاجية أو غياب األهداف أو المشاركة أو الروح المعنوية.
صل إلى
كما عليك توفير الفرصة للموظفين دائما ً لشرح أدائهم وأداء فريقهم في هذه االجتماعات والتو ُّ
سب ٍل ُمثلى لتحسينها .وأما إذا كان الموظفون يقدمون المشاكل والعوائق وما الى ذلك ،فتذ َّكر إن احدى
الوظائف الرئيسية للمديرهي إزالة العقبات وضبط األسلوب في العمل .وأما إذا كانت هناك قضايا
أخرى ،فعليك التحقق بشفافية وتقديم حلول بالتنسيق مع األفراد واإلدارات ال ُمنفّذة.
ال تدع القضايا تتفاقم ،عليك أن تكون داعما ً وحاسما ً بنفس الوقت .
واعتمادا ًعلى حجم فريق العمل يجب عليك متابعة األداء بشكل رسمي مرتين على األقل سنويا ً أو كل
ثالثة أشهر إن أمكن .كما ينبغي ذكر المالحظات المدونة في جميع االجتماعات في هذه االجتماعات
الرسمية لخلق شعور باالستمرارية والمتابعة .ويجب ربط هذه االجتماعات دائما ً بالمواضيع المشتركة
للرؤية وكذلك ربطها بالمهام واألهداف والغايات .كما يجب أن تُعقد االجتماعات دائما ً بأسلوب يعكس
قِيَ َم المحطة.
ويجب أال تربط اجتماعات األداء بالتعويض رغم الصلة الواضحة بينهم؛ فاالجتماع المستق ّل والذي
يكون سنويا عادة ،يتناول موضوع التعويض عن السنة المقبلة .فقضايا الخصوصية يمكن أن تؤثر
على الشفافية عندما يتعلق األمر بالمواضيع المالية ،ولذلك يجب أن تستند خطط التعويضات على
المعاييرالقائمة والدفاع عنها .كما ينبغي أن يكون هناك وضوحا ً مطلقا ً حول التعويض برسائل موجهة
وعقود عمل تتعلّق بمستوى الراتب ال ُمعلن.
ويُعتبر إنشاء مراحل للدفع ,أحد الوسائل لجعل العملية أكثر انفتاحاً .حيث يعرض كل مستوى من مهام
العمل الوظيفي وحدود الراتب (انظر صفحة .)64فكلّما زاد تطور ربط المهام الوظيفية بالمستوى
والتعويض ،زادت فعاليّة المنظمة.
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عند بناء فريقك ،سوا ًء أكان فريق اإلدارة أم فريق العمل ،عليك االنشغال في عملية مدروسة بشكل
جيد لتحديد المر ّ
شحين الداخليين والخارجيين المناسبين لمناصبهم ،ومن ثم تطبيق عملية تقديم شاملة
وموثوق بها.
يجب ان تكون المقابالت سوا ًء الداخلية والتي تكون بهدف(الترقية) أو الخارجية التي تكون بهدف
الحصول على(موظفين جدد) ّ
منظمة بعناية ،و ُمحضّرة بشكل جيد ومدروس .حيث يحدد المدير الشكل.
بشكل مثالي ،ويفضّل أن يكون هناك وضوحا ً بالهدف أو الغاية من هذه المقابالت.
كما عليك أال تكون جامدا ً بفحص المتقدمين وتذ ّكر دائما ً بربط المرشحين المحتملين بالمنصب ال ُمعلن
)صفحة 65و.)66
قرار بشأن من سيشارك بعملية إجراء المقابالت ،عليك أن تصل لإلجماع بالرأي حول
وبمجرد اتخاذ
ٍ
ما تبحث عنه لتتمكن من التوصل الى اتفاق كامل ليساعدك باختيار قائمتك القصيرة .كما يجب تحديد
فروض للمرشحين لتقييم معرفتهم العامة عن المنصب المطلوب وفلسفة المحطة والشركة ككل.

قرر من سيقود العملية
تقرر ما إذا كنت ستجري مقابالت فردية أم جماعية أو كليهما .وأن ت ّ
عليك أن ّ
وقم بوضع قائمة مشتركة من األسئلة .هذا سيجعل مناقشة ما بعد المقابلة أكثر تركيزا ً ومصداقية.
والبد أن تضع إجراءات متابعة ثابتة لكل المرشحين في الوقت المناسب وتذكر أن تربط عملية المقابلة
ببنك التوظيف الخاص بك ،اضافةً الستراتيجية االحتفاظ بالمرشح في حال لم يتم اختيار المرشحين
الداخليين للترقية.
يجب أن تكون عملية المقابلة عادلة وذات مصداقية .فهي تخلق واحدة من االنطباعات األولى لدى
الموظفين المحتملين الجدد وكما تنعكس على ثقافة وقيم المحطة.
وكسياسة للمحطة ينبغي مقابلة جميع المرشحين الداخليين المتقدمين للمنصب ال ُمعلن عنه في الشركة
مما يولّد االحترام ويهيئ بيئة تسمح بالنمو وتهيئ المزيد من الفرص.
محرك أي عمل أو إذاعة .حيث تعمل مجموعة من األفراد
سد األشخاص الذين يشكلون
ربما يج ّ
ّ
المتفانين بالعمل دون كل ٍل أومل ٍل لخلق منتج لالستهالك العام ،وأما عن ردات الفعل التي يتلقّاها
المنتجون والصحفيون في عملهم بشكل فوري  !..فال يوجد شيء أكثر حشريّة أولئك الذين يقدمون
ردو ِد فعل بهذا السياق.
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وهنا ينبغي أن تكون نزيها ً وعادالً بالتعامل مع ردود فعل فريق عملك؛ َّ
ألن الجمهور هو من سيدفع
أكبر كلفة في هذه العملية من ناحية الوقت والمصادر ،كما يجب أن ت ُبني سياسة سليمة تحدد هيكلية
عمل للتعامل مع فريق عملك بإنصاف ولتقلّل أو تمنع حدوث الحوادث المتعلقة بالموارد البشرية .حيث
تُعتبر هذه السياسات مهمة ،ويجب أن تكون سهلة الفهم واإليصال وكذلك ثابتة لتعكس العالمة التجارية
وقيم المحطة .وينبغي سرد هذه السياسات عند تعيين أي موظف جديد.
يُعتبر الوصف والمس ّمى الوظيفي جز ٌء من العقد بين الموظف ومحطة اإلذاعة .فكلما كان التوصيف
الوظيفي مفصالً ،كان المدير أكثر استعدادا ً إلدارة األداء في حال حدوث تقصير ،أو تقديم مكافأة على
األداء في حال بلوغ األهداف وتجاوزها .وتتطور العديد من الوظائف مع مرور الوقت فمن المهم
ينعكس ذلك في الوصف الوظيفي المحدَّث .نصيحة مفيدة أال وهي تحديث الوصف
الحرص على أن
َ
الوظيفي عند القيام بالمراجعات الرسمية.

يجب أن يغطي الوصف الوظيفي النقاط التالية بأكبر قدر ممكن من التفاصيل والدقة:
المسمى الوظيفي (مع مراعاة مستوى األقدمية) ،مهام العمل ،مثل :ذكر األسباب األولية والثانوية التي
ُوجد ألجلها هذا العمل من ناحية عمليات المحطة االذاعية وهيكلة التقاريرالتي يرسلها مدير المركز
والتي يستلمها من مراكز أخرى ان ُوجدت .وأيضا ً العالقات الهيكلية واألشخاص الرئيسيون واألقسام
واألطراف الخارجية التي سيتعامل معها صاحب الوظيفة بشكل منتظم .وكذلك الواجبات والمسؤوليات
األولية والثانوية أي جميع تفاصيل وأساسيات العمل اليومي.
فمن الشائع إضافة عبارة تنص على إمكانية إضافة واجبات ومهام ومسؤوليات إضافية حسب التقدير
من قبل المديرَّ .
ألن هذا يوفّر حماية في حال تم طلب عمل إضافي دائم أو مؤقت.
ويجب على الموظف التوقيع على المس ّمى الوظيفي  ،كما ويجب الموافقة والتوقيع على التحديثات
المستقبلية ( .انظر صفحة.)68
باإلضافة للتوصيف الوظيفي والذي يُعتبر أداة إدارية ضرورية لقياس اإلنتاجية ،يجب على الموظفين
التوقيع على االتفاقية التي تحدد شروط الخدمة.
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ينبغي أن يتضمن العقد األمور التالية:
مباشرة العمل ،وفترة اختبار (عادة ما تكون ثالثة أشهر) ،والدفع ،وساعات العمل ،والعطل المسموح
بها ،واالستحقاقات ،والمعلومات المتعلقة باإلجراءات التأديبية والشكاوي .وينبغي أن يتضمن العقد
أيضا ً رؤية وقيم المنظمة( .انظر صفحة )69
صلة لمدة  30يوما (انظر الصفحة )72في سلسلة من
باإلضافة الى فترة االختبار ،وإدراج خطة مف ّ
يزود الموظف بالتدريب العملي وبمقدمة مراقبة للعمل ولجميع
التوجيهات للموظف الجديد .فهذا ّ
األشخاص والوظائف اإلدارية الداخلية.
ففي حال كان الموظف أقل من التوقعات ،فعليك تصميم وتنفيذ خطة إدارة األداء للمساعدة في تصحيح
الوضع .ويمكن تطبيق ذلك على الموظفين الجدد والموظفين الذين غيّروا مناصبهم أو ببساطة
الموظفين الذين يعانون من ضعف األداء ،فقط في حال المشاكل المتكررة عندما ال تُعا ِلج إدارة األداء
القضية يمكن أن يكون هناك حاجة للجوء ألي نوع من اإلجراءات التأديبية.
إن إعادة تدريب موظف موجود مسبقا ً يكلّف أقل بكثير من توظيف موظفٍ جديد ،وهو يدعم قيم
شركة ويعطي الجميع فرصة عادلة لذلك .وهذا ما يجعل المحادثات العادية وردود الفعل التصحيحية
ال َ
موضع ترحيب ،ولكن ينبغي أأل تكون الفرصة مفاجئة.
ينبغي أن يكون للمحطة قواعد سلوكية تحدد إطار السلوك المقبول والمرفوض( .انظر صفحة.)73
باإلضافة الى إطار عمل ّ
يعزز بيئة عمل قوية .كما أن قانون أخالقيات الصحافة مهما ً للغاية في هذا
اإلطار(انظر صفحة .)74ويتحكم هذا القانون بإداراتي االخبار والبرامج .ومن المستحسن أن يكون
هناك قانون التعامل مع تضارب المصالح بين مقدمي العروض والمديرين ومندوبي المبيعات ....إلخ.
ويعد اإلجراء التأديبي مقياسا ً لتحديد ومعالجة سوء األداء وخرق القواعد السلوكية أو األخالق .يمكن
استخدامه لطلب إجراءات عقابية أو تبرير ويؤدي الى الفصل.
وال يُعتبر التعامل مع سوء األداء والقضايا التي تتطلب توبيخا ً أو انضباطا ً أمرا ً سهالً .لكن تأخير هذه
المحادثات الصعبة يؤدي الى تفاقم الوضع .فأحد أكبر االنتقادات التي يتلقاها المديرون حول أدائهم
الضعيف ،هي الفشل في التعامل مع الموظفين بشكل فعّال وفي الوقت المناسب .كما يجب التعامل مع
ضعف األداء واإلدارة التصحيحية بطريقة حكيمة وفعّالة .حيث تعتمد مصداقية المنظمة والمؤسسة
على ذلك.
عموما ً ليس الحديث عن الصعوبات واإلشكاالت الصعبة سهالً لهذا السبب تسمى "صعبة" .وكقاعدة
24

عامة ،كلما تم تجنبها ،كلما أصبحت أصعب .فالفرضية العا ّمة هي أنه اذا كنت بحاجة الى محادثة
صعبة مع شخص ما من فريقك ،عليك أن تكون محترما ً دائما ً و ُمسالما ً وشفّافا ً قبل كل شيء عليك
التركيز على إيجاد ح ّل.
يشير الى رغبة حقيقية في حل المشكلة ومحاولة تجاوز سوء التواصل ،سيكون
إذا كان سلوكك العام
ُ
سسي أن يحدد النتائج
أمامك فرصة للنجاح .وهنا عليك أال تخاف أو تسمح للتسلسل الهرمي المؤ ّ
مسبقاً.
آخر يزعجك .وال ينبغي أن
عليك أن تبدأ بسبب وجيه للمحادثة وعدم استخدام السبب كقناع لتخفي شيئا َ
يكون هذا األمر شخصيا ً فهو يستند عموما ً إلى مسأل ٍة تتعلق باألداء.أما إذا كان موقفك في المحادثة
بسبب كونك شريكا ً ،فإن إمكانية الحصول على نتيجة مالئمة سيزيد بشكل كبير .واعترف دائما ً بأن
الشخص الذي تجري الحوار معه له وجهة نظره الخاصة وتصوراته الخاصة وربما هدفه النهائي.
التصور في تحضيرك لالجتماع وتذ ّكر أنها محادثة وليست مونولوج .وكجزء من تحضيرك،
ضع هذا
ّ
يمكن لعب األدوار ،فهو في كثير من األحيان وسيلة مفيدة جدا ً للتنقّل بالرأي قبل العملية .واختتم
صل الى ح ّل حقيقي ،إضافة الى توافق واسع في
الحديث بخطة عمل والتزام بالوقت من أجل التو ّ
ي قدما ً.
اآلراء لتكون قادرا ً على المض ّ
فالمحادثات الصعبة هي جزء ضروري ومهم من كونك مديراً .لذا ال تدع فكرة وجودها تسبب لك
الشلل .فبدالً من ذلك عليك أن تجعل منها فرصة تعليمية مفيدة لك وألعضاء فريقك.
مكان محايد .ويجب أال تتم
ويجب أن تكون المحادثات الصعبة دائما ً وجها ً لوجه ،ويُفضّل أن تكون في
ٍ
أبدا ً عن طريق البريد االلكتروني .أما إذا أدت المحادثة الى التصعيد وأصبح من الصعب حلها ،يرجى
الرجوع الى سياسات وإجراءات أخرى إلدارة األداء أو االنضباط.
وينبغي إيصال عملية إدارة األداء بوضوح ويفضل أن تشكل جزءا ً من سلسلة التوجيه وعق ِد العمل.
كما يجب أن تكون دائما ً بمثابة وثيقة تكميلية للقوانين المحلية أو قوانين الدولة إذا كانت تتضمن أي
قضايا مدنية أو جنائية.
سيتم تحديد أصحاب األداء الضعيف والتعامل معهم من خالل اجتماعات منتظمة وجلسات ردود
استمر األداء الضعيف بعد وضع خطة إدارة األداء ،يمكنك المتابعة بإنهاء العقد.
الفعل .ومع ذلك ،إذا
ّ
عند بدء خطة إدارة األداء ،عليك العمل مع مديرين آخرين لتتمكن من الحصول على ردود فعل
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جماعية وكي يكون فريق اإلدارة على علم بالمسألة .لذلك ينبغي أال يتم اتخاذ قرار إدارة األداء أو
اإلجراءات التأديبية بشك ٍل فردي؛ أي من قبل مدير واحد.
يجب أن تكون العملية عادلة وشاملة بهدف إعادة تأهيل الموظف وتحسين أدائه .حالما يتم تحديد قضي ٍة
ما ،والب ّد من أن يتم توثيقها بدقة .يحتاج الموظف ألن يكون على علم من أنهم يسيرون وفقا ً لعملية
واضحة ،وماهي االحتماالت األخرى للنتائج .وذلك من خالل عملية إدارة األداء ،ومن الممكن إعادة
اختبارمدتها شهرين أو ثالثة أشهر في الوقت الذي تحتاج فيه الى تحقيق أهداف محددة
الموظف لفترة
ٍ
من أجل مواصلة العمل .
وفيما يتعلق بالحوادث الخطيرة التي ال تتعلق باألداء ،يمكن عادة ً انهاء خدمة الموظفين الذين تقل
شعار قبل أسبوع واحد دون أي تفسير آخر .وفي جميع الحاالت ،يحتاج
خدمتهم عن سنة واحدة مع إ ٍ
المدير إلى إعداد جميع الوثائق ذات الصلة والتشاور مع إدارة الموارد البشرية واإلدارات القانونية.
أما إذا كانت خدمة الموظف أكثر من اثني عشر شهرا ً ،ينبغي على صاحب العمل اتباع إجراءات
صارمة وأن يمتلك أسبابا ً قوية للعمل .اعتمادا ً على مبدأ العمالة المحلية ،وعادة ً تكون المتطلبات
القانونية الدنيا التي يجب أن يتلقاها الموظف ،كتابةً ،هي مل ّخصا ً لالدعاء واألساس الذي يستند اليه،
وأن يُدعى الجتماع للنظر في االدعاء ومناقشته ،كما له الحق في االستئناف بما في ذلك عقد اجتماع
لالستئناف.
فاألسباب الرئيسية التخاذ إجراءات تأديبية هي :سوء السلوك (انتهاك سياسات الشركة أو القانون
السلوكي  /األخالقيات) ،وسوء السلوك الجسيم (يشمل عموما ً النشاط اإلجرامي) أو اإلخفاق في
تصحيح ضعف األداء خالل مراجعة إدارة األداء الشاملة.
كما يجب على جميع الموظفين التوقيع على سياسات إدارة األداء والتأديب في المحطة بما في ذلك
المتطوعين والمتدربين .والغرض من هذا اإلجراء التأديبي هو ضمان معالجة جميع الصعوبات
المتعلقة بالموظفين بشكل منصف وثابت .حيثما أمكن ،ويسعى اإلجراء التأديبي إلى تشجيع وتحسين
السلوك واألداء بدالً من أن يؤ ّدي تلقائيا ً إلى الفصل.
ست َتبع معظم الحاالت الـتأديبية نمطا ً مماثالً.
وهي تبدأ عادة ً بمناقشة غير رسمية بين المدير والموظف لمحاولة حل المشكلة بمجرد مناقشتها .مع
تخفيف ال ِ ّ
شدة و وجود أم ٍل بعدم االنتقال إلجراء تأديبي رسمي .مع ذلك سيكون هذا هو الحال إذا لم
سن المطلوب ضمن وقت معقول .وإذا انتهت العملية على هذا الحال ،قم بإرسال مذ ّكرة
يتحقق التح ُّ
سن وبحل المشكلة.
يقر بها بالتح ُّ
للموظف ّ
إذا استمرت العملية ،ستنتقل الى التحذير األول الذي سيتلقاه الموظف في جلسة رسمية .وسيُشار
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للموظف بأن سلوكه وأداؤه لم يكن مقبوالً ولم يتحسن منذ المناقشة غير الرسمية .وسيتم تحديد توقعات
مرة أخرى بوضوح .كما البد من اإلشارة إلى أنه سيتم تحذير الموظف من أنه سيستلم تحذيرا ً ّ
خطيا ً
سن ُمرضي ضمن إطار زمني ُمتّفق عليه .ويجب أن يتم هذا االجتماع بوجود
نهائيا ً إذا لم يحرز تح ُّ
اثنين من المديرين ،أحدهم هو المدير المسؤول عن الموظف.
سن على األداء ،أو إذا نشأت قضية أخرى مماثلة ،سيصدر إنذارا ً ّ
خطيا ً نهائيا ً
وإذا لم يطرأ أي تح ّ
سن في غضون
يتضمن
أسباب التحذير وخلفية القضية .وهنا التحذير النهائي واضح ،إذا لم يحدث تح ُّ
َ
فترة زمنية محددة معقولة ،سيتم إنهاء العقد .ويجب أن يصدر هذا التحذير المكتوب أيضا ً في اجتماع
مع اثنين من المديرين بما فيهم مدير الموظف المعني .
اعتمادا ً على خطورة المسألة ،قد ينتقل المدير مباشرة ً الى تحذير رسمي أو إرسال تحذير ّ
خطي نهائي.
كما يمكن للمدير االنتقال مباشرة ً الى الفصل دون سابق انذار في الحاالت القصوى من سوء السلوك
الجسيم .ودائما ً يكون ذلك في حاالت خطيرة بشكل ال يُصدّق مثل :األضرار المتع َّمدة للممتلكات،
السرقة أو االحتيال ،السلوك العنيف ،الوقوع تحت تأثير المخدرات أو الكحول في العمل ،امتالك أي
التحرش الجنسي أو الخرق المتهور إلجراءات
مادة أو شيء غير قانوني ،سلوك ُمهين أو ُمسيء،
ُّ
األمن أو السالمة ....إلخ.

تبدأ معظم السيناريوهات كادعاءات ،وخالل العملية يجب أن يكون للموظف الحق في االستئناف
خاصةً ضد أي قرارات تأديبية رسمية .فإذا ُوجد أي نزاع بين المدير والموظف ألي سبب من
شأن منه.
األسباب أو تم
ّ
تصور وجود تضارب في المصالح ،يجب استبدال المدير بمدير أعلى ٍ
من المهم أن يتم التعامل مع كل مرحلة من اإلجراء التأديبي على مستوى مناسب في المنظمة ،كإبالغ
إدارة الموارد البشرية واإلدارات القانونية بجميع التطورات .ويكون للموظف الحق بالخصوصية أثناء
العملية بحيث ال يمكن مشاركة المعلومات مع الموظفين اآلخرين .في بعض الحاالت يمكن استجواب
بحذر واحترام.
موظفين آخرين للتأ ُّكد من المعلومات .ويفضّل التعامل مع ذلك
ٍ
إذ من المهم عدم تحويل هذه اإلجراءات للمحكمة القانونية .فالعبء على المدير هو وضع وتحديد
األسلوب المناسب إليجاد الحل األنسب للمحطة االذاعية في نهاية المطاف.
خالل العملية بالكامل ،يجب إعطاء الموظف إشعارا ً مسبقا ً كافيا ً ألي جلسة تأديبية .إلتاحة الفرصة لهم
للتحضير ،وينبغي ابالغهم بالشكوى ضدهم وتقديم كل األدلّة ذات الصلة قبل الجلسة حيثما أمكن.
وكذلك للموظفين الحق بالدفاع عن أنفسهم ولهم الحق بأن يكونوا مصحوبين بموظف مستقل عن
العملية أو بموظف نقابي ان لزم األمر.
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إذا تقدَّم الموظف بقضية أو شكوى ،يجب اتباع سياسة واضحة مع مجموعة من اإلجراءات .ويجب أن
فبمجرد البدء بالعملية ال يجب أن يكون هناك أي شكل من أشكال
تتسم هذه العملية بالشفافية والنزاهة.
ّ
االتهام أو االنتقام اال إذا كانت القضية عن نيّة خبيثة.
عليك ترك العملية بسيطة ونزيهة .غالبا ً ما يحتاج الموظفون وقتا ً لمعرفة أن هناك عملية تجري
للتعامل مع المظالم التي ستُعالج بفاعلية لحل القضية.
سيكون لشكاوي الموظفين عدد من المراحل المتصاعدة كاإلجراءات التأديبية.
أوالً يجب على الموظفين مناقشة مخاوفهم بشكل غير رسمي مع مديرهم المباشر .وسيكون الهدف هو
صل إلى أرضيّة ُمشتركة وإغالق الملف.
معالجة المسألة بفعالية في هذه المرحلة والتو ُّ
لكن إذا لم تُح ّل المسألة ،ينبغي تقديم المخاوف كتابةً للمدير المباشر .وينبغي عقد اجتماع في أقرب
وقت ممكن لحل الشكوى ويكون للموظف الحق باصطحاب موظف آخر من فريق العمل أو موظف
قرار صادر عن هذا
ي
ٍ
نقابي ان أمكن .ومن المستحسن أن يحضر االجتماع مديرا ً ثانيا ً وينبغي تقديم أ ّ
االجتماع بشكل كتابي .

كما ينبغي أن تط ِلع اإلدارة القانونية وإدارة الموارد البشرية على األحداث منذ البداية ،لما لها من
دورها هام في حال استمرت العملية قُدما ً في المستقبل.
وإذا ات ُبعت المناقشة الرسمية للمديرالمسؤول ،وبقيت المسألة دون ح ّل ،يجب على الموظف إحالة
المسألة ّ
خطيا ً الى مدير المحطة .ويجب على مدير المحطة إيجاد ح ّل للمشكلة فمن أولوياته هي مقابلة
الموظف على وجه السرعة .وينبغي عدم تجاهل هذه العمليات .فالحلول السريعة في كثير من األحيان
ي األخير من مدير المحطة
تخفّف االنزعاجات والتداعيات األخرى  .ويجب أن يصدر القرار النهائ ّ
بشكل مكتوب مع إرسال نسخة للمديراألعلى شأنا ً ونسخة أخرى إلدارة الموارد البشرية.
كما هو الحال مع اإلجراءات التأديبية ،اذا كان هناك أي خالف حقيقي أو تهيؤي مع المدير ،ينبغي
استبدال هذا الشخص طوال العملية .ويجب أن تكون واضحا ً وشامالً
وسريا ً طوال فترة العملية واألهم
ّ
من ذلك أن تكون عادالً .لينعكس ذلك بشكل رائع على قيم المحطة االذاعية.
ويفضّل االحتفاظ بجميع المالحظات التي نتجت عن االجتماعات وكذلك الوثائق المتعلقة بالشكوى في
حال حدوث المزيد من النشاط على الملف في المستقبل .ويمكن أن يكون النشاط المستقبلي داخل
الشركة أو المحطة أو أن يكون خارجا ً مع محكمة قانونية.
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ويتحت ّم على المدير أن يكون دائما ً على علم باألحكام المتعلقة بقانون العمل وتشريع التمييز وسياسات
الضرائب بحيث يمكن معالجة أي قضايا داخلية أو خارجية بسرعة وكفاءة .المساواة في مكان العمل
هي حق أساسي وينبغي أن تكون األساس الذي تقوم عليه رؤية وقيم وأهداف المنظمة.
تتحقق المساواة بين الجنسين في مكان العمل عندما يحصل جميع الموظفين على المكافآت والتقديرات
والمصادر والفرص نفسها بغض النظر عن جنسهم .تبدأ عملية المساواة بفهم عميق لكونها أساس
الرؤية والتخطيط االستراتيجي للعملية ،وهي واضحة في جميع اإلجراءات والسياسات والنتائج.
يوفّر وضع سياسات واضحة لهذه القضايا مع الشفافية باإلجراءات واألنظمة أفضل فرصة للمحطة
لمعالجة الشكاوي داخلياً.
وسرية تمنع االنتقام والعقوبة عند التعامل مع أي مساواة في قضايا
يجب أن يَتبع ذلك عملية موثوقة
ّ
العمل .ويجب أن يكون هناك فريقا ً داخليا ً إذا كان للشركة محطات متعددة ،ومستشارين خارج العمل
مدربين على سياسات المحطة .يمكن أن يكونوا مرشدين أو ُم َي ِسرين للعملية األولية للشكوى.
َّ

ليس على المديرين بالضرورة مأل هذه المناصب .ويجب أن يكون المستشار دائما ً مستقالً عن صاحب
الشكوى ،أي ال يمكن أن يكون مشرفهم أو مديرهم.
اعتمادا ً على القوانين المحلية والقضايا الحكومية التي تتناول المساواة في مكان العمل ،غالبا ً ما توفّر
العمليات غير الرسمية استجابات أسرع وأكثر فاعلية للشكاوي .حيث يرغب معظم الموظفين أن
تتوقف القضية ببساطة وأال تتكرر.
وكانت اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان قد قامت بوضع معايير وإجراءات ممتازة لمكان عمل خا ٍل من
التمييز والمضايقات( .انظر الصفحة  )76يجب تعديل هذه النماذج لتُالئم الظروف المحلية ،لكنها
تضع إطار عمل لخلق بيئة تعمل بفعالية لمنع قضايا التمييز في مكان العمل .لمزيد من المعلومات
حول المساواة بين الجنسين انظر صفحة .77
فمن المهم أن يكون هناك وضوحا ً بشأن ما يش ّكل المساواة والتمييز في مكان العمل .فبموجب القانون
الكندي لحقوق اإلنسان على سبيل المثال ،فإنك ُملز ٌم قانونيا ً بالتأ ُّكد من معاملة جميع الموظفين
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ي ٍ من العوامل اآلتية  :العرق أو
والمتدربين والمتطوعين والبائعين بشكل متساو ٍ بغض النظرعن أ ّ
األصل القومي أو اإلثني أو اللون أو الدين أو األصل أو العمر أو الجنس أو الميول الجنسية أو الحالة
االجتماعية أو الوضع األُسري أو اإلعاقة أو اإلدانة التي صدر عنها عفو أو سجل موقوف.
ويحدث التمييز إذا حدثت أحد العوامل المذكورة سابقا ً للتأثير على ما يلي :حرمان شخص من السلع
والخدمات والمرافق واإلقامة؛ توفير السلع والخدمات والمرافق واإلقامة لشخص بطريق ِة تعام ٍل مختلفة
وسلبية .رفض توظيف شخص أو االستمرار بتوظيفه ،أو معاملتهم بصورة غير منصفة في مكان
العمل ،ودفع رواتب مختلفة للرجال والنساء عند قيامهم بعمل ذي قيمة واحدة ،واالنتقام من الشخص
المدَّعي.
وفي حالة حدوث مضايقات في مكان العمل ،يجب على الموظفين أن يعرفوا الشخص الذي يتم
التواصل معه لضمان السريّة .وكما ذكر سابقا ً تقع على عاتق المحطة االذاعية ومديرها مسؤولية
علم بالعمليات واإلجراءات التي يجب اتباعها إذا حدث خرق لهذه
التأ ّكد من أن الموظفين على ٍ
السياسات .يجب االحتفاظ بسجالت للحوادث مكتوبة بما في ذلك الوقت واألماكن والشهود .ويجب
على إدارة الموارد البشرية أن تديرهذه السجالت.
كما من المهم تقييم السياسات بعد مرورعدّة سنوات للتأ ُّكد من أنها التزال فعّالة ومناسبة وقابلة للتطبيق
على البيئة التي يعمل بها الموظفون .وفي النهاية يتم تطوير أفضل السياسات لخلق مكان عمل خالي
من المضايقات مسبقا ً ويتعامل مع التجاوزات بسرعة وفعالية والبد أن يكون ُمتقبَّالً من قبل الموظفين.
ليؤدي التواصل الفعّال بين السياسات والتدريب المكثَّف للموظفين وحمالت التوعية المستمرة لتقليل
حدوث المضايقات وعدم المساواة في العمل.
وكما هو موضّح في الفصل الثاني ،فإن الحاجة إلى هيكليّة وأدوار محددة جيدا ً في المنظمة أمر
ضروري .حيث سيسمح التكوين التنظيمي بتحديد الوظائف المختلفة والعالقات بين مختلف األشخاص
واإلدارات المعنيّة .اذا كان هناك تداخالً من ناحية التقارير أو السلطة القضائية ،فإن التفصيل الواضح
لتقسيم العمل والتسلسل الهرمي سيؤدي الى التنظيم والوضوح واالحساس باإلرادة .للحصول على
مثال عن المخطط التنظيمي (انظر الصفحات )80-78
غالبا ً يمتلك مدير المحطة فريق قيادة رفيع المستوى يتألف من :مدير برامج مسؤول بشكل كامل عن
إنشاء المحتوى وتسليمها لجميع البرامج .ويمكن أن تشمل التقارير المباشرة لمديرالبرنامج ومديرا ً
لألخبار والمواهب (المباشرة على الهواء) ومنتجي محتوى ومديرانتاج (تصوير المحطة ،واإلنتاج
وغيرها) ومدير إعالم رقمي (تُعتبر جميع وسائل االعالم الرقمية واالجتماعية امتدادا ً للعالمة
التجارية) ومدير الترقيات (مسؤول عن تفعيل جميع األنشطة المتعلقة بالمحطات واألنشطة المجتمعية)
والمدير الفني (مسؤول عن العمليات الفنية وأجهزة التشغيل).
30

و يُعتبر مدير المبيعات مسؤوالً بشكل كامل عن تأمين اإليرادات وتحقيق الميزانية .ويتضمن ذلك
األرباح من كافة البرامج .ويقدّم مندوبو المبيعات أو مديرو الحسابات تقريرا ً لمدير المبيعات .كما أن
مدير التصميم مسؤول عن انشاء نسخة إعالنية.
ويتحمل مدير االعمال المسؤولية الكاملة من الناحية اإلدارية والمالية للمحطة اإلدارة اذاعية .يشمل
ذلك كشف الرواتب والمحاسبة والمدفوعات والمتسلمات وقسم الموارد البشرية في المحطة .مدير
برمجة اإلعالنات مسؤول عن الحجوزات وعن برمجة وفواتير اإلعالنات التجارية ويقدّم تقاريره
لمدير االعمال.
ورئيس المهندسين مسؤوالً عن سالمة تشغيل المحطة االذاعية باإلضافة للخدمات الطارئة والنسخ
االحتياطية.
باإلضافة لفريق القيادة العليا ،حيث تعقُد العديد من المحطات أيضا ً اجتماعات شهرية مع فريق اإلدارة
العليا ورؤساء اإلدارات والمشرفين.

واعتمادا ً على ميزانية التشغيل والظروف المحليّة ،ينبغي أن ير ّكز مدير المحطة في المقام األول على
توفير قيادة داخلية وخارجية للمحطة االذاعية والسماح لفريق القيادة ولرؤساء اإلدارات برعاية
الجوانب العملية والوظيفية ألقسامهم المعنيّة.
هذا ال يُلغي دور مدير المحطة بل يشير الى أن األشخاص تم تدريبهم وتمكينهم للعمل بكفاءة وتعاون
في مجاالت اختصاصهم وداخل مجموعة اإلدارة.
إذا كان فريق القيادة مشغوالً بشكل كامل ،يجب تفريغ مدير المحطة للتركيز على األمور بعيدة األمد
للمحطة من حيث زيادة اإليرادات والتصنيفات واألشخاص .ويشمل التخطيط بعيد األمد أيضا ً إدارة
التغيير ،وتقديم فرص جديدة للتطور واالستعداد للتعامل مع الصعوبات غير المتوقعة.
نظرياً ،أنجح المديرين من يكون عمله زائدا ً عن الحاجة! لكن واقعيا ً هناك دائما ً مهام ال تُحصى
تشغَـل مدير المحطة بالكامل .لذلك فإن وجود فريق قيادة متنوع وقوي وفعّال؛ سيُتيح للمدير الوقت
ليكون أكثر فعالية.
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ويقوم مدير المحطة بتقييم فريق القيادة باستمرار وباستخدام أساليب فعّالة إلدارة األداء لضمان تركيز
الجهود واإلنتاجية وزيادتها .لذا على المدير أن يتأكد من نشر األشخاص بشكل فعّال وفقا ً لمهاراتهم.
بغض النظر عن حجم المحطة ،يستطيع معظم المديرين التالعب بمختلف الملفات .فيجب أن يكون
و
ّ
المدير ملما ً بقدرة موظفيه وحساسا ً للتوقعات غير الواقعية .مما يؤدي لدوامة من الفشل قد تؤثر سلبا ً
على جميع أجزاء العملية.
وعليك أن تضع في اعتبارك فعالية توفيرالتدريب المستمر وتوجيه الموظفين .وأن تجعل مرور
المعرفة أمرا ً معديا ً بحيث يصبح ببساطة جزءا من نموذج تشغيل المحطة .عليك تشجيع فريقك من
خالل إيجاد طرق للتركيز على اإليجابية .ألن التعزيز اإليجابي يؤدي للتحفيز على العمل مما يزيد
الثقة التي بدورها توفّر فرصا ً للمخاطرة اإلبداعية وتعطي أمالً بالنجاح.
ينبغي تشجيع مدير المحطة لتقديم رأيه بالمواهب المباشرة على الهواء (ويُفضّل أن يتم ذلك بشكل غير
رسمي بدالً من الجلوس والتف ُّحص) .عليك اعالم موظفيك أنك تستمع باستمرار للمحطة .في حال
وجود قضايا برامجية تهم مدير المحطة ،وينبغي تمريرها لمدير البرنامج ال للموظفين مباشرةً.

إذا كنت صادقا ً وملتزما ً بدافعك ،سيشاركك موظفوك وسير ّحبون باقتراحاتك وردود فعلك .فالناس
يحبون دائما ً متابعة قادة المحطة الذين يقومون بإزالة العقبات وتحفيز وتمكين الموظفين ليكونوا
بأفضل صورة ممكنة .وعليك أن تكون ايجابيا ً دائماً؛ وأن تُقدّر الجهود الكبيرة والنتائج الجيدة ،ال
تجعل مجهود الناس أمرا ً ُمسلَّما ً به .عليك تبادل النجاحات واالنتصارات مع الفريق بالكامل .وقبل كل
شيء عليك أن تكون عادالً ومتيقظا ً وموجودا ً دائماً.
بوجود فريق قوي وسياسات واضحة ومجموعة أساليب للنجاح ،ستتمكن أكثر من التأثير بشكل إيجابي
على زيادة اإليرادات والتقدير للمحطة.
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الفصل الخامس
إدارة اإليرادات  :تنمية العمل
ما لم ت َ ُكن تعمل لصالح ُم ّ
نظمة او إذاعة راديو غير ربحيةَّ ,
فإن الهدف الجوهري لعملية سير العمل
هو أن يُصبِح ُمربحا ً ،فأعظم ال ُخطط واالستراتيجيات والمساعي ال ُمبتكرة تُوفّر القليل من الراحة
لل َم ّ
حطة اإلذاعية والذي بدور ِه سوف يتسبّب بفقدان المال ،واالعتماد على حجم عملية سير العمل
وتوقّعات وصول ُخ ّ
طة ما للربح أو زيادت َها لهُ سيكون أمر ذو أولوية .هذ ِه التوقّعات ستأتي من
سهم أوالحكومة.
خالل أحد أو جميع ما يلي  :ال ُملكية  ,مجلس اإلدارة ,حاملو األ ُ
إ َّن ُمدير الم َح ّ
طة هو الشخص الذي يتح ّمل مسؤولية نجاح أو فشل العمل بأك َم ِل ِه ،فالعملية ال ُموضّحة
في الفصول السابقة من رسم مسار الرؤية العا ّمة وتحديد االتّجاه العام وإدارة الفريق جميعُها يجب
أن تتماشى مع نهج مالي ُم ّ
نظم للبناء والمحافظة على ع َمل قاب ٍل قابل للتطبيق.
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سبل لتوليد
ويتحتّم على المدير ابتكار ديناميكية ضمنَ فريق قيادتِ ِه والتي يجب أن تتر ّكز على إيجاد ُ
الدخل دون تشويه اإلبداع أو قيمة العملية الترفيهية .قديماً,اعتا َد ُمديرو البرامج والمبيعات أن يكونوا
المسؤولين الوحيدين عن جلب اإليرادات ولكن هذا التفكير قد تغيّر وبدأت أفكار جديدة بالعمل البتكار
العديد من الفرص لتدفُّقات جديدة للدخل من المجاالت التي كانت في السابق خارج حدود محاوالت
ال َم ّ
حطة .وسوف تُست َكشف هذه الفرص الحقا ً في هذا الفصل.
وهذا شرط ُمسبق إضافي لالنتظام .فإذا تم تكليف المسؤولية المالية التي تستند على إدارة التكاليف
وإدرار اإليرادات بفعالية ضمن إطار الخطة التشغيلية ،فإن فرص النجاح ستكون أكثر واقعية .ويجب
أن تتعاقب األهداف والغايات المالية من خالل اإلطار الكامل للمحطة بد ًء من رسم مسار الرؤية العا ّمة
إلى التفاصيل في توصيف الوظائف.
تفصل بين النجاح
ف ِ
أنظمة المقاييس ال ُمحدّدة بشكل صحيح يجب أن تكون في مكانِها المناسب لكي ِ
ً
غم من كون جانب المبيعات هو ال ُمستفيد الوحيد عموما من تجاوز أهداف اإليرادات،
والفشل ،على ُ
الر ِ
ً
ُ
فإنه من المفيد توسيع هذا المنظور بحيث تصبح أقسام البرامج ال ُمختلفة أيضا ُمستفيدة و َمعنية بالنمو
المالي والنجاح.
في حين أن الفحص السنوي الرسمي يوفّر الفُرصة ال ُمثلى لقياس األهداف ال ُمتّفق عليها َّ ,
فإن ُمتابعة
المبيعات والنفقات األسبوعية هو أمر أساسي.
ّ
محطتكَ ُمنوط بالفريق بأكمل ِه.
قُم بتمكين المديرين ليكونوا مسؤولين عن ميزانية أقسامهم واجعل نجاح
ف ّ
محطة اإلذاعة المتينة االنتظام والمسؤولة ماديا ً لن تضطر ألن تنتقص من أحدث برامج الترفيه وال
الصحافة االستقصائية النموذجية أو التقاريرالمجتمعية الفعالة.
ِكر الكلمات التالية ":المسؤوليات األساسية لكل مدير تت ّكون من شقّين:
في بداية الفصل الثالث ت َّم ذ ُ
تحديد االتجاه العام لل َم ّ
حطة اإلذاعية ،وإزالة العقبات التي تحول دون وصول طاقم العمل إلى أقصى
درجات إبداعه وإنتاجيته بشكل منتظم".
ّ
لمحطة
هاتان المسؤوليتان تحتاجان للتنفيذ معا ً باالقتران مع هدف جوهري ورئيسي أال وهو حاجة ا
أرباحها في السوق.
إلى أن تُحقّق الحد األقصى وإن أمكن أن تزيد من حصص
ِ
فكلما ما اقترب الفريق من الوصول إلى هذه األهدافُ ،كلّما ازدادت فُرصهم بتحقيق النجاح .ونأمل أن
الماضي التي كانت تعتبرالربح المادي نقيضا ً لإلبداع ول َم ّ
حطة إذاعية العمل فيها ُممتِع قد َولّت
أيام
ِ
وانتهت.
إن بنية جدول برامج ال َم ّ
َّ
حطات اإلذاعية سوف يُحدّد العديد من نفقاتِها ،فالتكاليف الثابتة مثل مرافق
االستوديو ،ونظم التوزيع والنقل ،وأنظمة الحواسيب واألتمتة ،جميعُها متشابهة جدا ً بجميع اإلذاعات
عها .وتُصبح التكاليف المتباينة عامالً هاما ً عندما يكون االستثمار في ال ُم ّ
وظفين أكبر.
مهما
اختلف نو ُ
َ
وبالتالي فإن بُنية اإلذاعة التي تتض ّمن كبار ُمقدّمي العروض وطاقم عمل إخباري ضخم سوف تُكلَّف
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نفقات أعلى من ال َم َح ّ
طة الموسيقية.
وظفين يُش ّكلون التكلفة الرئيسية المتفاوتة لل َم ّ
وبالتالي فإن ال ُم ّ
حطات اإلذاعية ولألسف ُهم األكثر هشاشة
عندما ال يتم الوصول ألهداف اإليرادات أو عندما يلزم زيادة هوامش الربح .ويحتاج مدير المحطة
إلى ُمراعاة عوامل كثيرة أثناء عملية تخطيط الميزانة للتأ ُّكد من أن أعداد الموظفين واقعية من حيث
توقعات جودة عملهم ونوعيتها باإلضافة إلى حد مالي ُمعيّن يُمكن الوصول إليه للحصول عليهم.
ويجب على خطة األعمال السنوية أن تُحدّد بشكل واقعي التكاليف ال ُمتوقّعة إلنتاج الخدمة المطلوبة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تحتاج ال ُخ ّ
طة إلى تقدير حجم وديموغرافية الجمهور ومن ثم عرض اإليرادات
من ال ُمعلنين والجهات الراعية وغيرها من المصادر األقل أو غير التقليدية.
وكما هو الحال في أي مشروع تجاريَّ ،
فإن اإليرادات يجب أن تتجاوز التكاليف ،وفي كثير من
ّ
الخطة.
الحاالت سيتم إدراج نسبة مئوية ُمحددّة للنمو السنوي المطلوب في
جرد أن يتم بناء خطة العمل الشاملة لل َم ّ
حطة ،يُمكن بدء إنشاء ميزانيات األقسام .استخدم فريقكَ
وب ُم ّ
ً
َ
تصورات سير العمل والهوامش
ليكون جزءا من هذه العملية .ومن المهم بالنسب ِة لهم أن يفهموا
ُّ
المتوقّعة وأن يكونوا على بيّنة تا ّمة بنسبة العجز ال ُمحتملة أو مجاالت المشاكل المحتملة التي تعترض
طريق تحقيق األهداف المالية ،ف َّ
إن تحديد األهداف أو الميزانيات مستحيلة التحقق هو أمر ُمثير
لالرباك وغير ُمنتِج على اإلطالق.
ّ
محطة جديدة أو عن َد تحديث و تجديد ُمنشأة قائمة ُمسبقاً .وال
فالنفقات الرأسمالية مطلوبة عند إنشاء
تؤثر هذه التكاليف على تكاليف سير العمل ويمكن شطبها واالنتهاء منها على مدى ِعدّة سنوات ،في
حال وجود حاجة لمعدّات جديدة ولوازم عملية َّ
فإن فترة تسديد ُمستحقّات هذه األغراض قد تستمر
ً
لنهاية العُمرال ُمتوقّع للغرض ذاته .ومن الشائع أيضا أن تشطب األصناف التي تتطلب استبدالها
ّ
المحطة وأجهزة الكمبيوتر .ويمكن القيام بذلك على مدى فترة قصيرة نسبيا ً من
بانتظام ،مثل مركبات
الزمن .ومن أجل توحيد هذه الممارسات ،يُوصى بإعداد ميزانية النفقات الرأسمالية بشكل منفصل عن
التكاليف التشغيلية الجارية.
حتّى التخطيط األكثر شموالً لن يمنع احتمال حدوث تقلّبُات في تكاليف العمل .ويُوجد طريقة للسماح
سطة إلى طويلة األمد،
بزيادة نسبة االستقرار أال
وهي محاولة تأمين المواهب ال ُمه ّمة بعقود من متو ّ
َ
على سبيل المثال  5-3سنوات .وسيتيح ذلك بعض المتانة واالستمرارية في البرامج اعتمادا ً على مبدأ
أن رغبات ال ُجمهور قد تحقّقت.
وعادة ً ما يتم تقسيم تكاليف العمل حسب القسم :البرامج؛ األخبار؛ المبيعات؛ اإلنتاج؛ الترويج
والتسويق؛ واإلدارة؛ والبحث والتدريب؛ والهندسة والتكنولوجيا.
وسيكون لكل قسم ميزانيته الخاصة والتي يجب ُمراقبتُها بانتظام من قِبل رئيس القسم والمدير.
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وفي أقسام البرامج واألخبار ،يمكن أن تشمل البنود األساسية ما يلي :الرواتب (للعمل بدوام كامل
ّ
الموظين المقبوضة ،والتدريبات والمتعاقدين وتكاليف اإلنتاج
عطل
وجزئي) ،والفوائد ،أجور ُ
المحطة) ،شبكة ال ّم ّ
ّ
حطة أو البرامج
(ترخيص الموسيقى ،عروض المؤثّرات الصوتية ،صوت
تكر ِرة (الخدمات اإلخبارية ،والطقس ،وحركة
المشتركة ،والبحوث ،مصادر المواد،عناصر البرامج ال ُم ّ
المرور ...الخ) ،وتكاليف البث عن بعد ،والنفقات الترويجية والتسويقية والنقل والسفر ،و وسائل نقل
ّ
المحطة) والمؤتمرات.
أعضاء
ّ
َّ
محطة إذاعية أو أي قسم ُمعيّن تابع لها بطريقة ُمرت ِكزة بشكل أساسي على تخفيف
إن عملية إدارة
ّ
محطة إذاعية بأهداف مالية
التفوق اإلبداعي .ولكن عمليّة إدارة
النفقات لن تخلُق بيئة ُمسا ِعدة على ّ
وبرمجية واضحة و ُمحدّدة بالضوابط والموازنات الالِزمة سوف يُوفّر بُنية أساسية للنجاح المطلوب.
إحدى َمهام ال ُمدير الرئيسية هي الت َ َح ُّكم بالنفقات .لذلك يجب إدارة النفقات بطريقة ُمصنّفة ضمن مراكز
البرامج إرشاد وتوجيه موارد
النفقات التي تتقاطع مع مسؤوليات ُمديري األقسام ،ويجب على ُمخرج
ِ
أقسام البرامج واألقسام التابعة لها إلنتاج برامج بجودة ُممتازة وتحقيق أقصى قدر ُممكن من الشعبية
الجماهيرية دون تجاوز الميزانية.
مسؤولية مدير المبيعات ُمتمثّلة بتحقيق أقصى قدر ُممكن من صافي إيرادات المبيعات .ت ُعتبر ظاهِرة
اعتبار البرامج "كمركز التكلفة" والمبيعات "كمركز اإليرادات" ظاهِرة قديمة للغاية وغير مفيدة.
وعندما تتم موازاة هاتين النُقطتين تحتَ ِمظلّة أهداف المحطات ال ُمحدّدة ،ستنشأ فُرص جديدة و ُمثيرة
تسمح بتصميم نماذج جديدة لتحصيل اإليرادات وتحقيقها.
عليك أن تعيِد النظرعلى الدوام ببنود تكاليف َم ّ
حطتكَ وهل ما زالت ضرورية والزمة ،وهل ُهناك أي
ُ
سنة للعمل من خاللها  ,هل باستطاعتكَ تبسيط وتحسين برامجكَ ؟ وعليك أن تبحث عن
طرق ُمح ّ
الكفاءات وعن األمور الفائضة عن حا َجتكَ  ،واستخدامها ُكلّما استطعت ،فهي تش ّكل فريقك األساسي
مأزق قد ت َ ُم ُّر به ميزانيَتكَ .
للمساعدة على حل أي ِ
ّ
ّ
عه ُ
لمحطة إذاعية ،هناك حاجة إلى تقدير واقعي لحجم الجمهور
ومن أجل عرض الدخل السنوي
وتوز َ
الدُيمغرافي .اعتمادا ً على خدمة قياس سوق العمل والجمهور ،حيث يحتاج فريق اإلدارة أن يُق ِيّم
ّ
المحطة ومن ث ُ َّم يُقارنها بتلكَ التي تتنافس معها في سوق العمل.
المحتويات التي تُقدَّمها
كما ذُكر بالتفصيل سابقاًُ ,هنا تُصبح اجتماعات ال َم ّ
لقوة والضعف
حطة السنوية المعَنية بمناقشة نقاط ا ّ
الشاملة لل َم ّ
والفُرص والتهديدات التي قد تواجه ال َم ّ
حطة أمرا ً بغاية األه ّمية.
حطة وال ُخطط االستراتيجية
ِ
س ّكاني
هذا سوف يسمح خالل مرحلة التخطيط لفريق اإلدراة بعرض نسب ال ُمتابعة ال ُمم ِكنة ،والتقسيم ال ُ
هي أسعار اإلعالنات التنافُسية التي تُناسب
الرئيسي (على سبيل المثال البالغين من  )54-25وما َ
ال َم ّ
إن وضعت توقُّعات إيجابية للغاية وتت ّخطى الواقع هو أمرسيسبّب المشاكل كما سيفعل أيضا ً
حطةَّ ،
التقليل ال ُمبالَغ لهذه التوقُّعات في هذا المجال(.شاهد الصفحة )81
بر
سوف تشمل توقُّعات اإليرادات اإلجمالية :اإلعالنات النموذجية
عبر االنترنت ،ع َ
(عبر الهواءَ ،
َ
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وسائل التوصل االجتماعي)؛ البرامج ال ُمشتركة و ُملحقات عقود التأمين والتحالفات والشراكات
تعلّقة
االستراتيجية والشراكات الترويجية وأي مسارات إضافية غير تقليدية لإليرادات سواء كانت ُم ِ
بالبرامج أم بعيدة عنها.
َّ
إن محاولة تخفيف اعتماد اإليرادات على ُمعدّالت التصنيفات قدر اإلمكان هي استراتيجية سليمة
للغاية .وعليك تشَجيع قسم المبيعات على التركيز ضمن إطارعمل ُمتّفق عليه ُمسبقا ً مع قسم البرامج
صة وال ُمميّزة ،وما دامت حدود ال َبث
على التحالفات االستراتيجية والعروض التمهيدية للبرامج الخا ّ
اإلذاعي التحضيرية واضحة ،سيكون هناك العديد من الفُرص لتوليد الدخل دون تقليل ال ُمنت َج ال ُمقدَّم.
هناك الكثيرمن المزايا لوجود تدفُّق إيرادات قوية ومتماسكة وال تعتمد على التصنيفات.
(يمكنك مراجعة التفاصيل في الصفحتين .)46 -7
هناك بعض الطرق للتنبؤ باإليرادات ال ُمحتملة لإلعالنات الترويجية ألي َم ّ
حطة إذاعية تقليدية باستخدام
معايير قياسية وقابلة للتطبيق على العديد من الصناعات ،ولكن ال يُمكن تحقيق يقيني مؤ ّكد نحو نسبة
هِذه التصنيفات واإليرادات على اإلطالق ،لذلك َّ
فإن المعرفة الجيّدة التجاهات السوق الحالية،
والتوقعات االقتصادية المحلّية والوطنية ستكون معلومات مفيدة للغاية عن َد تحليل الميزانية.

وفيما يلي مثال يعرض إيرادات َمح ّ
طة إذاعية سنوية.
س ّكان (البالغين = )+12
إجمالي نطاق المسح (إجمالي نطاق المسح/إجمالي نطاق االستماع ) تعداد ال ُ
500,000
ّ
النسبة األسبوعية ال ُمتوقعة (%20 = )%
النسبة األسبوعية (عدد البالغين 100,000 = )+12
ُمعدّل ساعات االستماع ال ُمتوقّع ( ل ُكل ُمست َمعِ اسبوعياً) =  10لذلك أصب َح عدد ساعات االستماع
ال ُّكلي (اسبوعياً) = 1,000,000

سترو ُجها
استنادا ً إلى الصيغة المذ ُكورة أعاله ،من الضروري تقدير عدد الساعات اليومية التي
ّ
ّ
الدعايات الفعّالة ،هذا الرقم ال يش ُمل األوقات التي يتم فيها ضبط عدد قليل جدا من ال ُمتابعة لل َمحطة.
تتحقّق أغلبية ساعات االستماع اإلجمالية بين الساعة السادسة صباحا ً ومنتصف الليل .وعادة ً ما تكون
اإلعالنات خارج هذه الفترة م ّجانية أو ذات قيمة منخفضة جداً .وبالتالي فإن المحطة تبيع على نحو
فعّال  18ساعة من الوقت اإلعالني يوميا ً أو  126ساعة اسبوعياً .ويُفترض عموما ً أن حوالي 95
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بالمئة من مجموع االستماع الذي يبلغ  1 000 000ساعة سوف يحدث خالل هذ ِه األوقات ،أو 000
 950ساعة اسبوعياً.
ف ُمتوسط ُمعدّل الجمهور في ُ
غضون الـ 18ساعة في اليوم المذ ُكورة مسبقا ً =1,000,000 ×%95
مقسوما ً على  126ساعة = ُ 7,500مستمع في الساعة .هذا الرقم بالطبع سيكون أعلى خالل أوقات
ذروة ساعات االستماع كأوقات اإلفطار وأوقات القيادة.
المروجون العالميون أو ذوي العالمات التجارية ال ُكبرى ووكاالت اإلعالنات
وكنوع من التمييز ،يعمد
ّ
ب ُمقارن ِة فعالية الوسائل الترويجية ال ُمخت ِلفة وفقا ً لنظام " الت َك ِلفة ل ُكل ألف" وبمعنى آخر؛ كم تتقاضى ُكل
َم ّ
جمهورهم ال ُمست َهدف.
حطة لوضع إعالنا ِتهم أمام ألف ُمست َِمع من
ِ
وباستخدام أرقام نظام " الت َك ِلفة ل ُكل ألف" ال ُمتَّبع حاليا ً من قِبل َم ّ
حطات ُمماثِلة (البُنية ذاتها) إلعالن
نموذجي ب ُمدّة  30ثانية  ,وبافتراض عدد فترات االستراحة المليئة باإلعالنات والتي سوف يَتِ ُّم بَثُها في
كل من هذه الـ  18ساعة ،من ال ُممكن تقدير اإليرادات السنوية اعتمادا ً على المخزون اإلعالني
ال ُمتوفِّر .يُمكٍن لهذا التقديرأن يتغيّر وفقا ً لمستويات االستماع ،والطلب على المخزون وإضافة ُمعدّالت
متميزة لساعات معيّنة أوإحداث وإنشاء برامج ُمحدّدة.
وعلى سبيل المثال ،إذا كان هناك نظام "الت َك ِلفة ل ُكل ألف"  $ 1,20ل ُكل ألف ُمست َِمع وال َم ّ
حطة تبيع
سطة:
تو ّ
أربع دقائق (ثماني إعالنات الـ  30ثانية) من اإلعالنات الترويجية في الساعة ال ُم َ
التكلفة لكل ألف إلعالن  30ثانية = $ 1.20
ً
ّ
سط الجمهور الساعي  0600من السادسة صباحا حتى منتصف الليل =  7,500لذلك
تو ِ ّ
ُم َ
ُ
سط إيرادات كل إعالن =  $ 9نسبِة اإليرادات الساعية
تو ِ ّ
ُم َ
(  8إعالنات) =  $ 72نسبة اإليرادات اليومية ( 18ساعة) =$ 1,296
نسبة اإليرادات السنوية = $ 473,040
وت َذ ّكر أن هذا ال يتض ّمن جميع الحاالت غير التقليدية واالستثنائية (فقط إعالنات ال  30ثانية
النموذجية هي ال ُمت َض َّمنة في هذه الحسابات) من توليد اإلعالنات واإليرادات لل َم ّ
حطة .سوف تتأثر
الفُروق في هذه الصيغة باألتي :زيادة ُمعدّل "الت َك ِلفة ل ُكل ألف" ؛ تشغيل أكثر من  8إعالنات ال 30
ثانية في الساعة ( 4دقائق من الوقت اإلعالني باستثناء إعالنات الرعاية وغيرها من فُرص الدخل
غير التقليدية) أو من خالل زيادة نسب الجمهور.
و ُكلّما زاد استقالل اإليرادات عن التصنيفاتُ ،كلّما زادت سيطرة المحطة على توقُّع نسب اإليرادات
وتحقيق الميزانيات.
سط اإليرادات لكل إعالن في األمثلة التي ذكرت آنفا ً يجب أن يكون في االعتبار تكاليف
ف ُمتو ّ
المبيعات ،والتباين بين فترات اليوم ال ُمختلفة ،وإمكانية الخصم للعُمالء أو ال ُمشترين العاملين مع
ال َم ّ
سبّاقا ً
حطة على األمد الطويل ،إذ َيستند فن البيع على التفاوض ومدير المبيعات يحتاج ألن يكون َ
سط سعر ُمنت َج
في تقديم المشورة لل ُمشترين حو َل كيفية الحصول على أفضل الصفقات؛ لتحقيق ُمت َو ّ
بمبلغ  $ 9على سبيل المثال ،كما َّ
سم هذا
أن ال ُمنتج الواحد منها يجب أن يتم بيعُه بحوالي  $ 12ليُق َّ
المبلغ بين العموالت وغيرها من تكاليف المبيعات ذات الصلة.
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كما سيكون هناك دائما ً طلب أكبر عند ارتفاع ُمعدّالت االستماع لذا عادة ً ماتكون هذه االرتفاعات هي
ذروة نسب اإلعالنات .ومنَ ال ُمفضّل أيضا ً بيع العقود على مدى  7أيام بدالً من تكثيف الطلب فقط أيام
االثنين ،الجمعة.
َّ
إن أي يوم بث إذاعي نموذجي قد يبدو كالتالي :
فــتــرة الـإفطار 1000 - 0500
الفترة الصباحية 1300 – 1000
فترة بعـد ال ُ
ظهر 1500 – 1300
فترة الـقـيـــادة 1900 – 1500
الفترة الـمسائية 0000 – 1900
أثـنـاء الـلـيــــل 0500 – 0000
كما َّ
أن روتين االستماع قابل للتغيُّر ،فقد تم إغالق الفجوة في بُنية الفترة ما بين فترات اإلفطار والقيادة
وبعض ال َم ّ
صة التي تعني طلب العميل
حطات جعلت
سعرها تقريبا ً ُمماثل لهم .اإلعالنات ال ُمميَزة والخا ّ
َ
ضع إعالناته في وق ٍ
ت معين أو يوم معيّن تحمل ُرسوما ً إضافية ،وهذا يوفّر فُرصة ممتازة
ألن تُو َ
لزيادة قيمة الشراء بشكل عام ،كم سيتم رسم اإلعالنات التجارية على أنها "جدول زمني" ويتم تحديد
ي وق ٍ
ت داخل أوقات اليوم ال ُمح ّددِة وال ُموافَق عليها.
مواعيدها في أ ّ
عموما ً حول تكلفة إعالن الـ
إذا كانت المحطة تستخدم الئِحة أسعار ُمو ّحدة ،فسوف تستند اإلعالنات ُ
َدرج للتكاليف على أساس
لصناعة .ويمكن أن يكون المقياس ال ُمت ّ
 30ثانية ألنهُ ال يزال معيار هذه ا ِ
إعالن الثالثين ثانية كما يلي:

 10ثوان = ٪50
 20ثانية = ٪80
 30ثانية = ٪100
 40ثانية = ٪130
 50ثانية = ٪165
 60ثانية = ٪180
كما هو الحال في أي مجال عملُ ،كلّما َكب َُر الشراءُ ،كلّما زادت احتمالية الخصم .ضع في اعتبارك
دائما ُمتوسط التكلفة لكل إعالن الذي تم بناء الميزانية وفقا لهُ .ولن يكون من المنطقي أن يتم بيع
اإلعالنات بسبب المخزون اإلعالني ال ُمتاح َحتّى لو كانت حصيلتُها ال تكفي لتغطية تكلفة كل إعالن
ض َعت في الميزانية.
التي ُو ِ
وسوف تأتي بعض الحاالت عندما يتم بيع جميع أوقات ال َم ّ
حطة وهنا يجب على مدير المحطة ومدير
سبالً الستيعاب الطلب اإلضافي على الوقت دون التأثير سلبا ً على
المبيعات ومدير البرامج أن يجدوا ُ
استمرارية وثبات ال َم ّ
حطة.
أصبح ُهنالك ميل ُمتزايد في السنوات األخيرة لتقليل عدد الدقائق اإلعالنية في الساعة بمختلف
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تصاميمها ،هذا يتض ّمن تنظيف الساعات وإزالة جميع أشكال الفوضى ِم ّما يعني إلغاء أي شيء ال
ِ
سن متانة ال َم ّ
حطة ال ُكلّية و ُم ِه َمتُها من ساعة البرنامج.
يُح ِ ّ
صصة أيضا ً ُمت َوفّرة للبث عن بُعد سواء بالنسبة للمبيعات أو
ويجب أن تكون ال ُمعدّالت ال ُمو ّحدة وال ُم ًّخ ّ
البرامج فهذه ال ُمعدّالت يجب أن تتض ّمن نفقات اإلعالنات ضمن البرامج وتكاليف ظهور الشخصيات
المشهورة على ال َم ّ
حطة .هذه األمور تؤ ّمن فُرص إيرادات ضخمة ولكن يجب عليها دائما ً أن تتناسب
مع رؤية ال َم ّ
فسوف سيتسبّب بالضرر للمبيعات وألقسام
حطة الشاملة وال ُكليّة ،وإن لم يحدث هذا
َ
البرامج.
حرك األول إليرادات ال َم ّ
ويتحتّم على ُمدير ال َم ّ
حطة ،ففريق
حطة أن يدعم عملية البيع باعتبارها ال ُم ّ
مبيعات غير ُمتح ّمس سوف يُد ّمر إمكانية ربح ال َم ّ
حطة سريعا ً ،هنا حيث يُعت َبر تحديد االتجاه العام
أمر بالغ األهميّة للموظفين،عند اإلمكان إجعل عملية المبيعات سهلة الفهم وز ّود فريق
وإزالة العقبات ٌ
ُّ
مبيعاتِكَ بدعم إداري لكي يقضوا وقتهم بالبيع وليس باإلدارة ،ففن الصفقات الرائعة يصبح في أفضل
حاالت ِه عند التخلّص من مصادر إضاعة الوقت.
عمها كذلك ،وفي بعض
ويجب على جميع األقسام أن ت ُ ّكون فه ًما شامالً عن عملية المبيعات وأن تد َ
األحيان تأتي المبيعات العُظمى نتيجة للتعاون بين المبيعات والبرامج ،و ُكلّما استطعت قُم بتحفيزجميع
الموظفين لجلب ُمست َهلكين ُمحت َملينَّ ،
ألن هذا سوف يزيد على الفور حجم قسم المبيعات الخاص بك.
وينبغي على أعضاء قسم المبيعات أن يُحقّقوا مستوى ُمعيّن من المبيعات شهريا ً ،وعند الوصول أو
قررة ُمسبقاً .ويمكن أن يحصلوا على ُمكافآت وحوافز
تخطي هذا الهدف سوف يحصلوا على ُمكافأة ُم ّ
إضافية عند تحقيقهم ألهداف ُمحددّة أُخرى والتي يجب أن يتم توضيحها ضمن عقود العمل األ ّولية.
يحصل ُمدير المبيعات عادة ً على ُمكافآت عند نجاحِ فريق ِه ولكن يُمكن أيضا ً أن يحصل على حوافز
إضافية و/أو يحصل على بعض حسابات العُمالء األساسية أيضاً.

ُمدير برمجة اإلعالنات هو المسؤول عن جميع مراحل عملية البيع ،والتأكد من أن اإلعالنات التجارية
يتم رس ُمها بشكل صحيح ،وأنها تُعرض في الوقت الصحيح وأن الفواتير والمدفوعات تتم في الوقت
المناسب؛ إذا لم يتم عرض إعالن ألي سبب من األسباب ،ينبغي أن يكون هناك عملية ُمناسبة للتعامل
مع المشكلة وتصحيحها على الفور.
ُهناكَ برامج ُممتازة تقوم بتعقُّب أوامر المبيعات وملفاتِها الصوتية ال ُمنا ِسبة ،وتُجدول اإلعالنات وتتأ ّكد
من َّ
أن ال ُمعلنيين قد ت َّم إعال ُم ُهم بشكل ُمناسب بعد إذاعة إعالناتِهم.
وهذه البرامج تُص ّمم سجالً إعالنيّا ً يوميا ً
الستخدامه في نظام عرض اإلعالنات في االستديو ،عن
ِ
طريق عرض رقم الملف الصوتي وعنوانهُ و ُمدّتهُ ُمقابل ُكل فاص ٍل إعالني ُمحدّد ل ُكل إعالن يجب
عرضه
َ
ضها بشكل صحيح وإن لم يتم هذا فسوف
و يحتفظ هذا النظام أيضا ً بتقرير يؤ ّكد اإلعالنات التي ت َّم عر ُ
يُع ِلم األشخاص المسؤولين عن ذلك.
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فالعديد من ال َم ّ
حطات ماتزال تحتاج أن يقوم المسؤول ا ِلتقني عن عرض اإلعالنات بالتوقيع على
ال ِسجل بعد عرض اإلعالنات وخذا ال ِسجل يُصبح وثيقة قانونية للضمان ويُستخدم باالقتران مع تقرير
حاسوب برمجة اإلعالنات اليومية ِعن َد إجراء ال ُمطابقة.
يحتاج ُمدير برمجة اإلعالنات إلن يكونَ صارما ً ولكن علي ِه أن يكونَ َم ِرنا ً أيضا ً في أوقات األخبار
البرنامج.
العاجلة أو عند الحاجة إلى تعديل تنسيق اإلعالنات وفقا ً لتوجيهات ُمخرج
ِ
كما ذكرنا سابقا ،فإن االعتماد فقط على التصنيفات للوصول إلى توقُّعات اإليرادات المطلوبة هو
ُمخاطرة كبيرة وليس طريقة فعّالة أو طويلة األمد لممارسة األعمال التجارية ،فهناك الكثير من
وبالرغم من ضرورة وضع ميزانية واقعية وقابلة
ال ُمتغيّرات الخارجة عن سيطرة فريق اإلدارة،
ُ
للتحقيقَّ ،
فإن تنوع مصادر اإليرادات يزيد من متانة الميزانية العامة.
بالرغم من َّ
أن إعالنات ال  30ثانية (أو إعالنات ُمغايرة) سوف تبقى على األغلب جز ًء من اإليرادات
ُ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
قوة
الرئيسية لإلذاعة في المستقبل المنظور ،ول ِكن كلما قَ َّل اعتمادُك على التقييمات وتقلباتِها كلما زادت ّ
حطتكَ وبُنيَ ِتها و َجل ِبهم للم َح ّ
طتِكَ  .فالعثورعلى العمالء الذين يُالئِمونَ رؤية َم ّ
ومرونة َم َح ّ
طة لُص ِبحوا
من ضمن الراعيين للم َح ّ
طة بأكم ِلها أو لقسم منها هو أمر ُمفيد في عدة طرق .فإنَّهُ يجلب اإليرادات
وعادة ب ُمعدّالت أكبر من ال ُمعتاد؛ ألنَّهُ يُن ِعش ال َم ّ
حطة من خالل العالمة التجارية ال ُمشتركة ويُوفّر تدفق
َطرفَت بعض ال َم ّ
باستخدامها لهذا المفهوم وقامت
حطات
ِ
اإليرادات ال ُمستقلّة عن التقييمات ،وقد ت ّ
بالتسويق ال ُمفرط والزائد عن حاجة ال ُجمهور ،سواء على الهواء أم ال؛ مع اإلشارة إلى الكفيل .هذا
األمريخلُق الفوضى ويُعتَبَر غير مقبول بالنسبة لل ُمستمعين .كما هو الحال مع النسبة المقبولة من
اإلعالنات التجارية التي تباع في الساعة ،لذلك ينبغي أن يكون هناك مبادئ توجيهية واضحة حول
ك ّمية الراعيين الذين يُمكن تسويقَ ُهم خالل ُمناوبات أو أوقات ُمعيّنة .
سادت اعتقادات تؤمن َّ
بأن ُك َّل شيء يُمكن أن يكون للبيع ،قُم بوضع إطارعمل ُمسبق واجعل
إن َ
والبرامج مسؤولة عنه.
المبيعات
ِ
ومن أمثلة فُرص الرعاية  :راعي شامل لل َم ّ
حطة؛ ُرعاة للبرامج؛ راعي جزئي ساعي؛ راعي لقسم
الرعاة ال َمعنيّون بالمحتوى؛ ُرعاة المرافق .....الخ.
ُمعيّن؛ ُ
الرعاة ضمن سياق تو ُّجه ال َم ّ
حطة االستراتيجي الشامل فسوف تبدو هذه
ِكره عن ُ
إن ت َّم تنفيذ ماسبق ذ ُ
األ ُمور طبيعية وأقل ت َطفُّالً من اإلعالنات النموذجية.
برامج ُمبدِعة بحلقات فردية أو
زيادة اإليرادات اعتمادا ً على ال ُمحتوى تش ُمل فُرصتين رئيسيّتينِ :
لبرامج ُمشت ََركة ،فالعُنصر األول سي ّ
ُغطي أجزا ًء من برنامج فري ٍد من نو ِعه و ُمبدِعا
متتابِعة و أجزاء
ِ
لل َم ّ
َّ
ّ
توزع على عدّة أجزاء برعاية كفيل رئيسي ،وكفيل ُمقدِم,
حطة اإلذاعية ،وهذه البرامج يُمكن أن ُ
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ألن هذ ِه الفُرص ُمميّزة وفريدة من نوعها و ُمست َه َدفة َّ
و ُكفالء لألجزاء ...الخ .و َّ
فإن قي َمتها أعلى من
جرد استخراج النفقات عن طريق إعالنات الـ  30ثانية.
ُم ّ
ّ
قررة
ثانيا ً ،البرامج ال ُمشت َركة تُالئِم بمحتواها آراء ُخبراء مجال العمل وال
تتخطى ال ُحدود التحريرية ال ُم ّ
خالل مرحلة التخطيط االستراتيجي لل َم ّ
حطة ،إذ ينبغي أن تُبت َكرهذه الفُرص بعد نقاشات ُمر ّكزة بين
قسم المبيعات والبرمجة ،ألنّها يُمكن أن تُصبِح ُمر ِبحة للغاية ولكن يجب أن تكون واضحة تماما ً
بخصوص النزاهة التحريرية وفُرص اإليرادات ال ُمحت َ َم ِلة.
ومع ازدياد تنوع اإلذاعة ،فإنّها تخلق فرص إيرادات ُمتعددة المصادر حيث يمكن أن يتم ذكر الجهات
الراعية على الهواء ورقميا ً وعلى وسائل التواصل االجتماعي ومن خالل التنشيط القائم على المجتمع
المحلي ،حيث يحتاج العاملين في مجال البيع إلى أن يكونوا دائمي التفكير بشكل شامل مع العمالء من
أجل تحقيق أقصى قدر ُممكن من الفُرص.

الفصل السادس.
إدارة الجمهور :زيادة نسب التصنيفات
ستقلّة عن التصنيفات ،تبقى التصنيفات هي العُم ِلة
بالرغم من المحاوالت العديدة لجعل عملية البيع ُم ِ
ُ
ّ
األقوى لقياس نجاح أو فشل أي َمحطة إذاعية( .شاهد الصفحة )81
زدوجتان في تماشي ال َم ّ
الشاملة ،مبادئ العمل وتقديم البرامجُ ،هما لزيادة
حطة مع رؤيَتِها
ِ
الر ِكزَ تان ال ُم َ
ّ
ّ
واحدة
اإليرادات والتصنيفات على أساس سنوي ،ف ُكل شيء في ال َمحطة يجب أن يندمج ليُشكل بُنية ِ
تدعم هاتين الفكرتين ال ُمتوازيتين.
ُهناك عامالن أساسيان لزيادة نسب ال ُجمهور ،يجب على ال َم ّ
ستمعين ُجدُد وتجعل
حطة أن تجذُب ُم ِ
ستمعين الحاليين يُتابعوا ال َم ّ
حطة ألوقات أطول ،وهناك العديد من العوامل الخارجية ال ُمه ّمة جدا ً
ال ُم ِ
وال ُمك ِ ّملة لهذه الزيادة مثل التسويق ال ُمسته َدف والعمليات الترويجية التي تتماشى مع العالمة التجارية
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وتزيد متانت َها ،ولكن على أية حال َّ
فإن أفضل طريقة لزيادة الجمهور والحفاظ عليه؛ وعلى أرض
الواقع هي توفير ُمحتوى ُمو ّجه وعالي ال َجودة ِم ّما يجعل البرامج شديدة الجذب لل ُمشاهدين ،حيث يفضل
كلمة الجمهورهنا بدال عن المشاهدين ،إذا كان سياق الحديث عن إذاعة؛ ولإلذاعة مستمعين وجمهور
ال مشاهدين .
يجب تقديم أداءٍ نموذجي يُحتذى به وأن يكون ُمعت َِمدا ًعلى جميع أفراد طاقم العمل وأن يتم تع ُ
زيزه
طوال الوقت .وينبغي على ال ُمديرين الموازنة بين الرغبات اإلبداعية للمواهب مع إطار العمل المتين
ولكن بشك ٍل َم ِرن؛ ال ُمت َض ِ ّمن للبُنية ولنظام التقديم.
أمر ضروري وال يتعارض مع دفع الحدود اإلبداعية ب ُك ِّل عرضَّ ،
َّ
إن أهميّة
إن التناسق في البُنية ٌ
تخطيط ال َم ّ
حطة وميزان َيتُها تُماثل أهميّة التحضير للعروض وكتابة أفضل النُسخ إلنتاج أفضل
ّ
محطتكَ وستكون في وضع
سن مكانة
اإلعالنات .من خالل القضاء على أي حلقات ضعيفة سوف تتح ّ
أفضل لتخلُق باستمرار إذاعة ال بُ َّد من االستماع إليها.
ولتزيد نسبة جمهورك ،تحتاج إلى أن يكون لديك معرفة كبيرة بمن هو جمهورك؟ وماذا يريد؟
وستُساعد التحاليل والبحوث الديموغرافية والنفسية في تزويد ال َم ّ
حطة بالمعرفة الجيّدة عن الثغرات
الموجودة في السوق وما يجب القيام به لتحويل تلك الثغرات إلى فرص برامج وتصاميم ُمنا ِسبة.
خطط فُرص ال َم ّ
تعلّقة بال ُجمهور قيّمة للغاية بالنسبة للمبيعات والبرامج  ،بينما ينمو ُم ّ
حطة
فالبُحوث ال ُم ِ
تتطور مع عناصر مبيعات وإيرادات إضافية عن طريق تضييق
ويُمكن لمفاهيم برامج ُمحدّدة للغاية أن
ّ
نِطاق هدفِكَ الديموغرافي ال ُمحدّد ،ويجب على ال َم ّ
حطة أن تُركز بر ِام َجها على هِذا المجال أيضا؛ ألنّهُ
سيسمح بتوسيع هدفٍ صغير لح ٍ ّد كبير وجني ال ِث ّمار فى كال الطرفين ،وعلى سبيل المثال :إذا كان
ّ
المحطة ُمستهدف بشكل كبيرمن قِبَل البالغين  , 54-35فمن ال ُمر ّجح ِجدا ً َّ
أن أولئك الذين تقل
ُمحتوى
أعمارهم عن  35وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن  54سوف ينجذِبون أيضا ً للبرامج.
ُ
التركيز العريض للغاية أو الضيّق للغاية سوف يُض ِعف من متانة ال َم ّ
حطة و تأثير برامجها .فكل العمل
في البرامج يجب أن يتمركز حول زيادة الجم ُهور وال ُمحافظة عليه .ينبغي أن يُنفّذ هذا بالتوافق مع
الدعم الرقمي والترويجي واالجتماعي.
قُم بترتيب المواضيع والفقرات وعناصر اإلنتاج لتُناسب المراحل العُمرية الرئيسية والديموغرافية
لجمهوركَ من دون إبعاد النسبة غير ال ُمتأثرة بشكل مباشر ،ويُمكن جعل هذا الموضوع أكثر واقعية
ِ
ستمع ال ُمسته َدف ،و ُكلّما زاد الوضوح حول من َيستمع (ولماذا)
م
ال
عن
لة
ص
ف
م
دراسة
ابتكار
خالل
من
ُ ِ
ُ ّ
والذين ترغب المحطة في أن يستمعوا إليهاُ ،كلّما كان من األسهل زيادة نسبة الجمهور ومعرفة متى
يكون ُمحتوى أي برنامج بعي ٍد عن ال ُمحتوى ال ُمستهدف وغير ُمتّصل ب ِه.
َحو ُهم" ،وعليك أن تتأ ّكد َّ
أن
إن التعاون مع الجم ُهور يكون عن طريق تصميم البرامج "ل ُهم" وليس "ن َ
عند التفكير بأفكار
بعض أعضاء فريقكَ يُشابهون أنماط جم ُهوركَ لكي يُش ّكلوا فُرص بحث فورية ،و َ
ّ
الموظفون ال ُم ِه ّمون للغاية.
للبرامج وبفقرات ُمعينة ،هؤالء ُهم
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المؤ ِث ّرة باختيار البرامج قابلة للتغيير على
وت َذ ّكر أن أسلوب الحياة والمراحل الحياتية والديموغرافية َ
الدوام ،لذا يجب عليك تغييروتحديث ال ُمحتوى باستمرار كي يتالئم مع الهدف على الدوام.
شرك ،وتُثير ،وتُأثّر
إنَّالبرامج التي ت َست َهدِف الجمهور بشكل دقيق ومنُاسب تحتاج ِألن تخلق عالقة ،وت ُ ِ
ب ،وتُحفاظ على وتتواصل مع ُمستهلك ال ُمنت َج .من خالل تحديد االتّجاه العام وإزالة العقبات ،تُصبح
قدرة المدير على إدارة الفريق وتقليل مصادِر االرتباك وحواجز النجاح أكثر دعما ً للفريق لخلق إذاعة
ساحرة.
ِ
س ِحب ويسمح بدخول مجموعة جديدة من الخبرات لتقييم
منَ الضروري أحيانا ً لفريق اإلدارة أن ين َ
أهمية الخدمات التي تُق ّد ُمها اإلذاعة .البحث الخارجي  ,بالرغم من احتمالية تكاليف ِه العالية ول ِكنّهُ يؤ ّمن
فُرصة ُممتازة لقياس سوق العمل والنمو ال ُمحت َمل ل َم َح ّ
طتِكَ اإلذاعية.
أكثرها شيوعا ً هي دراسة سوق العمل و/أو بُنيتهُ والدراسة
ُهناك العديد من أنواع البُ ُحوث ول ِكن ُ
اإلدراكية.
اعتمادا ً على قيود الميزانية ,يُنصح بتخصيص ك َمية من المال لألبحاث على األقل كل  3سنوات وأكثر
من ذلك إن كنت تُف ّكر بإجراء أي تغييرات كبيرة بالبُنية أو بشخصية ال َم ّ
حطة.
أنت تُحاول فعليا ً أن تُش ّكل من خالل بحوث الجماهير أثر طبيعي فيما بين ال ُمحتوى واألسلوب
والشخصية ُمقارنةً بالخدمات األُخرى في السوق وماذا يُمكن أن تفعَلَهُ لتزيد جمهوركَ  .يجب أن تعرف
يستمعون لها؟
ناس ال
َمن
ِ
ِ
ولم هناك أ ُ ٌ
يستمع إلذاعتِكَ َ
ِمنَ ال ُمتعارف عليه بشكل خاص بين ال َم ّ
ماض
حطات الصباحية أو "العريقة" أن تكون ُمتأثرة بال ِ
وتُسهب بالتحدُّث عن تاريخها .هذا ال يُظهر عادة ً مكانة قوية أو يخلُق ُ
طرق جديدة للنمو .يجب على
ال ُمديرين التركيز على كيفية جعل ال َم ّ
َ
الماض.
حدث في
حطة قوية ُمستقبالً عوضا ً عن التفكير بما
ِ
باإلضافة لطرق البحث المذ ُكورة أعاله ,تُقسم ا ِلت َقنيات تكتيكيا ً عموما ً إلى فئتين متميزتين ،البحث
النوعي الختبار ردود الفعل أو البحث الك ّمي لقياس العادات.
سم عادة ً إلى ُمراقبة ال ُمشاركين ,بمقابالت متع ّمقة ,ومقابالت جماعية ُمر ّكزة .وهذه
البحث النوعي يُق ّ
ّ
البحوث تؤ ّمن تفاصيل عن سلوك ال ُمست َمعين وعن ذوقِهم وتصوراتِهم بشأن الم َحطة اإلذاعية.
في هذا النوع من البحث األرقام أقل أهمية من ردود الفعل واالتّجاه العام نحو عناصر البرامج .يُمكن
أن تؤ ّمن هذه الدراسات نظرة عميقة داخل ال ِقصص اإلخبارية والفقرات الحوارية الغير جذّابة بالنسبة
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لل ُمستمعين.
وقد ت ُكشف المزيد من التحقيقات عن أه ّمية أسلوب التقديم وليس ُمحتواه الخ .وفي نهاية المطاف يجب
أن تكون جميع المعلومات الواردة ُمصاغة في إطار ال َم ّ
حطة اإلذاعية ورؤيت َها الشاملة قبل القيام بأي
تغييرات رئيسية .إذا كشف هذا البحث عن ُ
طرق جديدة لزيادة التصنيفات واإليرادات ،فيجب جعلَهُ
أولوية بالنسبة لفريق اإلدارة.

عمال ِئه ،وهو أمر
تُتيح ُمقابالت الحوار الجماعية ال ُمر ّكزة لفريق اإلدارة أن يُصبح على "اتصال" مع ُ
ال يحدث في كثير من األحيان .وكثيرا ً ما يكون الحاضرين في ال ُمقابالت ال ُمر ّكزة من ُخبراء البرمجة
صفتِكَ المدير ،تعامل مع ردود الفعل بموضوعية وال تأخذ
حتى ال يكون هناك نقص في المواد .بِ ِ
ّ
المحطة اإلذاعية بشكل شخصي على اإلطالق.
تعليقات حول
البحث الك ّمي يُعتبر نهج أكثر منطقية ويقود إلى الحصول على البيانات بطريق فعّالة أكثر ,م ّما يوفرّ
مقياس آلراء الناس من وجهة نظر إحصائية ورقمية .هذا البحث هو مساوي ِ في األهمية لقسم
المبيعات والعُمالء ألنّكَ سوف تستطيع أن تُبرهن من خالله أن َم ّ
حطتكَ لديها أكبر عدد من ال ُمستمعين
ُشاركونَ في النشاط ع الخ.
الذين يشترونَ المنتج س أو ي ِ
هذا األسلوب في البحث يستخدم عموما ً االستبيانات وي ُجرى في أغلب األحيان على االنترنت أو من
خالل نوادي ال ُمست َمعين ال ُمص ّممة خصوصا ً لهم والتي يقوم ال ُمدير أو ال َم ّ
حطة بإنشائِها .يُعتبر نادي
بيانات ال ُمستمعين وسيلة فعّالة و ُمناسبة للميزانية وتُستخ َدم لجمع ردود الفعل ال ُمستم ّرة من المجموعات
نحو البرامج األكثر استماعا ً أو ال ُمحتويات األكثر أهمية.
ّ
المحطة ،وعلى وسائل
يتم إرسال ردود الفعل أيضا ً عبر البريد اإللكتروني ،أو من خالل اتصاالت
التواصل االجتماعي ومكالمات الخط المفتوح دوما ً التصاالت الجمهور .الطريقة األخيرة هي على
تتكون من مجموعة صغيرة جدا ً من ال ُمستمعين الذين ال يُمثلون بالضرورة
األرجح األقل فعالية ألنها ّ
ً
األكثرية من ال ُمستمعين األساسيين .من المهم جدا الرد على استفسارات ال ُمستمعين لذلك تأ ّكد من تأمين
ّ
المحطة لعملية فعّالة للرد في الوقت المناسب.
التركيز أمر أساسي هنا؛ يجب على فريق اإلدارة أن يكون واضحا ً تماما ً حول ماهية غرض البحث.
مشاريع البحث ال يمكن أن تكون عشوائية .ويوصي الباحثون بمنهجية وتصميم مناسبين لالستبيانات،
ُقرر ما هي األسئلة التي يجب أن وضعها في االستبيانات.
ولكن يتعيّن على المدير أن ي ّ
ماذا تُريد ال َم ّ
حطة أن تكت ِشف وماذا ستفعل بالمعلومات؟ يُمكن للبحوث غالبا ً أن تُسبّب بعض االنزعاج
لطاقم العمل بسبب خوف ِه من إمكانية التغيير .ينبغي على عملية تبادُل ومشاركة المعلومات أن تكون
واضحة قدر اإلمكان .وبالطبع هناك بعض المعلومات التي يجب أن تُعرض على ال ُمديرين الرئيسين
فقط.
صل إلى توافق في اآلراء حول ما
قبل ال ُمباشرة بأي دراسة أو بحث ,يجب على فريق اإلدارة التُو ُّ
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سل االئحة" ُمرتبطا ً قدر اإلمكان بالتخطيط االستراتيجي
يأملون تحقيقَهُ .وينبغي أن يكون ذلك,وفقا ً لتسل ُ
وباجتماعات ال َم ّ
القوة والضعف والفُرص والتهديدات التي قد تواجه
حطة السنوية ال َمعنية بمناقشة نقاط ّ
ال َم ّ
حطة .قُم بالتركيز على الجمهور األساسي ال ُمحتمل :من هم؟ أين يعيشون أو يتج ّمعون؟ ما الذي
ون عن االهتمام بال َم ّ
يستمتعون باالستماع إليه ،ما الذي يجعلهم ي ُكفّ ّ
حطة؟
قُم بفحص ك ّمية الرغبة بمواهب جديدة وقياس مدى شعبية الشخصيات الموجودة حالياً.
حاول دائما ً أن تُص ّمم االسئلة على نحو ُمستقبلي لكي تستطيع َدفع ال َم ّ
حطة إلى األمام كتمرين على
كون برنامج ُمسبق للبحث وتجنّب ابتكار اسئلة قيادية قد تُو ّجه البحث في ات ّجاه ُمعيّن.
النمو .ال ت ُ ّ ِ
إن كانت القيمة الحقيقة للبحث تسمح لفريق اإلداة بأن يستخدم البيانات لبناء ُمستقبل ال َم ّ
حطة اإلذاعية ,
فيجب أن يتم رؤيتها بهذه الطريقة.
القرارات ال ُمستقبلية المتينة تتطلّب معرفة سليمة مبنية على مفاهيم وآراء وردود أفعال الجم ُهور
ال ُمستهدف الرئيسي لل َم ّ
حطة اإلذاعية.
َّ
ابتكار ال ُمقابالت الجماعية ال ُمر ّكزة هو أمر يُمكن فِعلهُ باالقتران مع أو بشكل ُمستقل عن دراسة
إن
َ
بحثية .وإن ُو ِج َد وسيط قادرعلى تسهيل مسار البحث بفعالية في فريقك  ,فيم ِكنُكَ إجراء ال ُمقابالت
الجماعية ال ُمر ّكزة بدون توظيف مالي كبير .ولكن على أيّة حال ,إن كانت الميزانية تسمح ,ف َّ
إن الوسيط
ستقل بدون أي برنامج شخصي سوف يقود ويو ّجه المجموعة بشكل استراتيجي .اسمح بمجموعة
ال ُم ّ
ُ
تنوعة بالمشاركة في هذه ال ُمقابالت الجماعية وقم بخلق جو يسمح بالصراحة والشفافية
من اآلراء ال ُم ّ
لكي يستطيع ال ُمشاركين التحدُّث عن مايجول بخاطرهم ب ُحريّة.

لن تُق ّدِم البحوث وال ُمقابالت الجماعية ال ُمر ّكزة بيانات عن عناصر البرامج فحسب .بل يجب تجميع
ال ُمالحظات أيضا ً عن عناصر اإلنتاج ؛ العالمات التجارية؛ التسويق؛ والتفعيالت الترويجية
ومشاركات ال ُمجتمع ال َمحلّي .يش ُمل التحليل النهائي وضع تقييم تشخيصي كامل لل َم ّ
حطة اإلذاعية من
موها وإضافة عناصر من شأنها أن ت ُ ّ
عزز تق ُّد َمها.
أجل القضاء على أي شيء قد يُعيق نُ ّ
تصورات ال ُمستمعين األساسيين والمحت َ َملين حول البرامج الفعلية أو ال ُمقترحة لل َم ّ
حطة اإلذاعية
ما هي
ّ
 ،وكيف يمكن تحويل تلك المفاهيم إلى واقع ملموس؟
هي كالتالي  :لتعريف ُمستمعين
األهداف الرئيسية ال ُمقترحة من قِبل عالمات تجارية وإعالنية خارجية َ
ُجدد إلى العالمة التجارية (قُل لهم ما هي َم ّ
حطتُكَ وكيفية العثور عليها) .تشجيع مزيد من االستخدام
لدى ال ُمستمعين السابقين إعادتِهم إلى ال َم ّ
حطة؛ وتعزيز الخيار الذي اختارهُ ال ُمستمعين الحاليين (ل َجع ِلهم
يستمعوا لفترة أطول وينشروا اسم ال َم ّ
أوساطهم) .إن اإلعالنات والعروض الترويجية على
حطة بين
ِ
الهواء ال تتضمن سوى هدفين رئيسيين :تشجيع ال ُمستمعين الحاليين على البقاء لفترة أطول والعودة
عاجالً وتشجيعَ ُهم على التحدُّث عن ال َم ّ
معارفِهم.
حطة لغير المستمعين لها من
ِ
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مرة أخرى تأتي أهمية االنتظام ُهنا .يجب على عمليات الترويج لل َم ّ
حطة أن تكون ُمنا ِسبة و ُمنس ِجمة
وفعّالة .وطالما أن نِسب الجمهور تعتمد على ت َذ ُّكر ال ُمستمعين لل َم ّ
س ِمعوها في أوقات
حطات التي َ
مختلفة من اليوم ،فإن النجاح يعتمد بشكل رئيسي على ت َذ ُّكر اسم ال َم ّ
سبُها
حطة .في السوق التي تُقيّم نِ َ
الكترونياً ،الت َذ ُّكر قَيّم فقط من حيث نشر ال ُمستمعين آلرائِهم حول ال َم ّ
ضلة لديهم.
حطة اإلذاعية ال ُمف ّ
يُعتبر استخدام اسم المحطة وتردده ورسائل االتصال وبيان المواقع مباشرة ً على الهواء أمرا ً مهما ً
جداً .اعتمادا ً على شكل وأسلوب المحطة ،عادة ً ما يكون التردد األعلى مفيداً .يمكن أن تكون رسائل
االتصال وغيرها مزيجا ً من قراءات مباشرة اضافةً الى أنها تُحدد هوية وأناشيد المحطة .مع مرور
الوقت ،يجب أن تصبح مقدمة الساعة اإلخبارية والموضوعات الموسيقية للبرامج مشتركة بالمحطة.
كذلك األمر بالنسبة لمستوى األخبار والتوقعات الشاملة ومصداقية الخدمة.
كما كانت الغاية من هذا ال ُكتيَّب ،هي أنه يجب ربط استخدام وتناسق األناشيد والمضايقات والعائدات
وبيانات تحديد المواقع باستمرار بالهدف والغرض من المحطة كما هم مبيَّن في المهام والرؤية
والخطة االستراتيجية للمحطة.
يُعتبر التسويق لمحطة إعالمية تميُّزا ً بقدر ما هو وعي .تؤ ّمن الصحف المحلية ومحطات التلفاز
وبوابات وسائل االعالم الرقمية واالجتماعية تغطية واسعة وإمكانية الوصول ألي حملة.
يجب أن تعمل دوائر البرمجة والمبيعات والتسويق والترويج بشكل تعاوني على مشاريع التوعية هذه.
عليك البحث عن فرص ربح عند استكشاف هذه الشراكات.
لن تؤدي التحالفات والشراكات االستراتيجية الى تعزيز العالمة التجارية فحسب ،بل ستولّد طاقة حول
المحطة وربما ستمنح تدفقات جديدة لإليرادات.

من المعلومات التي تم جمعها من األبحاث ومن مجموعات التركيز والتواصل مع قادة المجتمع
والمجموعات المجتمعية نجد أنه ينبغي على فريق اإلدارة إيجاد أفضل طريقة من ناحية التكلفة لنشر
الموارد ولزيادة الوعي في المحطة ولضمان العالمة التجارية والتعهد بنجاح األداء.

يجب توجيه أي حمالت خارجية لألماكن التي يتواجد بها المستمعون والتي يمكن أن يتواجد مستمعون
جدد فيها .تلعب الظروف المحلية دورا ً هاما ً في هذه القرارات .يجب أن توضع المحطة االذاعية التي
تق ّدِم األخبار المحلية وبرامج الشؤون العامة جنبا ً الى جنب مع المالئمات الطبيعية حيث يتم العثور
على مستهلكين للمنت َج ،حقيقين أو افتراضيين ،يقومون بالرد على الرسائل.

يجب أن تتوافق الحمالت المباشرة على الهواء مع العالمة التجارية والشكل .ال يتناسب توزيع الجوائز
بشكل عشوائي للمتصلين بالمحطة مع وعود الشركة .حيث يؤثّر التوزيع المناسب المصحوب بنمط
47

مسابقة صحيح على كمية الناس التي تضبط أو تتابع المحطة وزيادة مدة متابعتهم للمحطة.

كما يتم تعزيز مثل هذه األحداث بشكل كبير مع الشركاء االستراتيجيين الذين من شأنهم توسيع انتشار
العالمة التجارية وتغطية تكاليف الجوائز في بعض األحيان.
مجدداً ،اعتمادا ً على الظروف المحلية ،هناك أنواع غير محدودة من المبادرات التي يمكن استخدامها
لنشر الكلمة .وتشمل :استخدام شبكة ،أو شركة أخرى تمتلك محطات تسويقية (هناك العديد من
األساليب يمكن اتباعها لتعزيز شكل اخباري قوي على محطة الموسيقى) ،والصحف المحلية
والتلفزيون واالنترنت ومواقع التواصل االجتماعي والنشرات ،والحمالت المتنقلة من مكان لمكان،
والمواقف الفجائية للترويج للمحطة ،وأشكال أو مظاهر مذيعي المحطة في األحداث المستهدفة
وغيرها.
عليك ،في ظل كل هذه الفعاليات ،استخدام ردود الفعل لبناء قاعدة بيانات من المستمعين المحليين
والمحتملين للمحطة.

يمكن أن تكون قاعدة البيانات بسيطة :األسماء والعناوين وعناوين البريد االلكتروني .وطالما لم يتم
استخدام هذه القائمة إلزعاج مؤيدي المحطة ،يمكن نشرها بشكل تكتيكي لخلق الوعي واالثارة حول
المشروع.
من خالل كل هذه العالمات التجارية والنشاطات الترويجية والتسويقية ،عليك التأ ّكد دائما ً من أن
الرسائل األساسية تتفق مع المحطة .كما يجب أن تتفق البرمجة والمبيعات والتسويق جميعا ً مع رسائل
التواصل.

يجب أن تحدد الرسائل كافة الفوائد التي تقدمها المحطة االذاعية للمستمعين ،والفوائد الفريدة من نوعها
لهذه المحطة .عليك أن تكون جريئا ً ال لطيفاً ،طموحا ً وصادقا ً دائما ً بمطالبك.
تؤمن مشاركة المحطة في المناسبات المحلية العامة عالمة تجارية قوية وفرصا ً للتسويق .مجدداً،
القرار بخصوص لصالح من سيكون االنحياز هو قرار استراتيجي وله تشعُّبات هائلة .وينبغي اتخاذ
هذه القرارات بالتنسيق مع اإلطار العام للمحطة مع مراعاة معايير السلوك األخالقي والصحفي،
وكذلك احترام المبادئ التوجيهية لمكان العمل.

كما هو الحال في جميع األعمال التجارية ،فإن للميزانية تأثير هائل على نطاق العمل والتوقيت
والمتابعة من خالل أبحاث على السوق والمستمعين .كلما كانت عملية التخطيط السنوية والربع سنوية
أكثر قوة ،سيتم كسب المزيد من المشاركات الخارجية لتنمية المحطة .عليك أن تسعى دائما ً للتعامل
48

يخص استراتيجية البرمجة والنمو وتنمية المواهب.
بشكل شامل مع فريقك بما
ّ
استخدم حدسك البرمجي الخاص بك وتجربتك لتطوير فترات الوقت األساسية (الصباحية وساعات
الذروة) .وقبل كل شيء عليك مالئمة الصورة مع العالمة التجارية.
وخالصة القول ،تعتمد زيادة نمو الفرص على الحاجة لمستمعين أكثر وزيادة فترة استماع المستمعين
الحاليين.
كن واضحا ً حول الخدمات المحددة والفريدة التي تقدمها محطة الراديو الخاصة بك لمستمعيها .عليك
سقة ويمكن التنبؤ بها .عليك استخدام عناصر
تحديد هذه العناصر البرمجية وتقديمها بطريقة من ّ
التصوير واإلنتاج للمحطة لدعم الموقف .تأ ّكد من أن جميع عناصر المحطة تتماشى مع هذا
الموضوع .وقم بتحدي مقدمي البرامج والمراسلين والمديرين خالل االجتماعات والمراجعات للتأ ّكد
من انسجام الجميع.
من خالل البحوث ومجموعات التركيز ،وجلسات ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية ،عليك التأ ّكد
صلة
علم بمن يستمع للمحطة .يجب أن يكون لديك فكرة ممتازة ومف ّ
دائما ً من أنك أنت وفريقك على ٍ
عن المستمعين األساسيين لتقدّم مادة برمجية تناسب توقعاتهم وتُم ِت ّعُهم.

كيف تستمر المحطة وتنجز مهامها وقيمها األساسية؟ هل تتماشى نشاطات المحتوى واإلنتاج والترويج
والتسويق مع المهمة ،وهل سيكون المستمع قادرا ً على تحديد ذلك؟

مع تغيُّر الظروف والقضايا ،عليك التأكد من خالل جلسات ردود الفعل وقاعدة بيانات المستمع الخاص
علم بعادات المستمع الخفيّة وإمكانية تغيرها .ال تأخذ اخالص أو والء
بك من أن محطتك على ٍ
المستمع من المسلمات فهم ال يدينون بشيء للمحطة.

عليك زيادة نقاط التمايز بين أو االختالف بين محطتك ومحطات منافسيك .قم بإبراز االختالفات
بالسوق مع عالمتك التجارية كونها متميزة وفريدة من نوعها.

كونك تمتلك أفضل منتج بالشكل الخاص بك ،عليك أن تذهب أبعد من ذلك بتقديم محتوى قوي.
كمحطة أخبار أو محطة مناقشة األخبار ،ستكون هناك حاجة لتوفير السياق والرأي .عليك أن تمتلك
أكثر المضيفين تنوعا ً ومصداقيةً ،وأكثر المراسلين والمعت َ َمدين خبرةً .كما ينبغي أن تتفوق على
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منافسيك باألخبار العاجلة وتقارير البحث أو التحقيق.
عليك انشاء مشاهد إعالمية متعددة األصعدة .وتأ َّكد من أن عالمتك التجارية فعالة على كافة األصعدة.
كن تكتيكيا ً لتعلم أين وكيف يتم تأليف القصص والتعامل معها بأشكال مختلفة.
تجنّب البث الضيق والحديث مع الجمهور .حاول زيادة نقاط التواصل مع مستمعيك ،ومعاملة العمالء
بشكل مناسب فأنت تريدهم أن يكونوا سفرائك .استخدم قاعدة البيانات الخاصة بك بشكل انتقائي
إلغراء األعضاء لالستماع للمحطة .حاول نشر المواهب الخاصة بك على نح ٍو فعّال فهي تجعل
المظاهر المجتمعية هامة.
اضافةً الى ذلك ،يوجد بعض االعتبارات العملية للمساعدة في زيادة التقديرات :السماح لترتيب الوقت
أن يكون منظم وقابل للتنبؤ به .نادرا ً ما يؤدي كسر التنظيم لزيادة إمكانية حدوث أمرا ً درامياً .فالتنظيم
القوي يعزز انتشار واستمرارية المحطة وينبغي أن يوفر للمستمع تنوعا ً بالمقاطع.
حافظ على تركيز جميع عناصر اإلنتاج وبيانات تحديد المواقع مر ّكزة وذكية .قم بتحديث المخزون
بشكل منتظم حتى ال تقم بإتالف وحرق أي عناصر انتاج .يجب أن تبقى عناصر االنتاج جاهزة للطلب
مما يؤ ّكد وعود العالمة التجارية.

حافظ على سرعة قصوى لكن ليس على حساب االستمرارية والتدفق وشهرة المحطة .عليك اجراء
تغييرات بعناية واستراتيجية وال تعبث بالشكل .يبقى الشكل والعناصر البرمجية متوافقة مع العالمة
التجارية .يجب على الجمهور توقُّع إمكانية تنبؤ ال يمكن التنبؤ بها في البرمجة بشكل منتظم.
يجب أن تكون وفيا ً لعالمتك التجارية ،وأن تكون مسؤوالً أمام جمهورك وعمالءك وفريقك .تعتبر
سن خط النهاية .فهي لعبة طويلة؛ فأنت بحاجة لبناء
موجات التقييم موضع ترحيب فهي عادة ً ما تح ّ
لتستقر موجات التقييم .يجب أن تصبح الرؤية طويلة األمد لنمو التقييمات
المصداقية والثبات والتنسيق
ّ
وااليرادات السمة المميزة للعملية الخاصة بك.
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الفصل السابع.
إدارة المستقبل :تحقيق االستمرارية
طولة سوف تُصبح في مكانة تسمح لكَ باإلدارة بشكل ناجح في
عن طريق تحقيق استمرارية ُم ّ
هو ُممل وبسيط ,ولكن يجب عليها أن ت ُش ّكل
المسقبل .ال ينبغي على االستمرارية أن ت َحل محل ما َ
حطة للنجاح ال ُمستمر .حتّى ال َم ّ
طريق عمل يقود ال َم ّ
حطات اإلذاعية والبُنى األكثر نجاحا ً تحتاج
للتجديد ,ال تدع النجاح يقف في طريق النمو والفُرص ال ُمستقبلية ل َم ّ
حطتكَ .
حطة ,ال ُخ ّ
الفصول السابقة شرحت الخطوط العريضة لكيفية وضع رؤية ال َم ّ
طة الشاملة ال ُمعت َِمدة على
اختيارها فهي تُساعد في ابتكار إطار عمل يش ُمل ال ُخطط واألهداف العملية .ت َّم
قِيم سليمة ويُمكن تبرير
ِ
إلحاق هذا بنقاش حو َل ابتكار بيئة العمل األكثر مالءمة لبناء أفضل فريق ُممكن .الفريق الذي يُشارك
أهدافا وقيما ُم ّ
نجاحها.
نظمة عمله ,سوف يؤمن أفضل فُرص لتحقيق
ِ
عملَتين رئيسيَتين :التقييمات
ما أن تُصبح التُروس المركزية في مكانها ،سيتم قياس نجاحكَ باستخدام ُ
واإليرادات .اآلن تم تحديد التحدّي لبناء نظام تشغيلي يمكن أن َيستمر في النمو والتطور.

قد تُشير اآلراء التقليدية إلى أن اإلذاعة آخذة في التدهور واالنحدار ،ولك َّن موت ال َم ّ
حطات اإلذاعية قد
علِنَ بشكل غير دقيق لمرات عديدة للغاية .أعتقد أن زوالها ال يزال أمرا ً بعيد األمد .ينبغي لهذا َّأال
أ ُ
يُحفّز بأي شك ٍل من األشكال مشاعر الرضا عن الذات ،بل على العكس  ،إنَّهُ يدعو إلى السعي بعزم تام
وصلَتِها
إلى جعل البرامج اإلذاعية األكثر تنا ُ
سبا ً وحيوية .ويجب أن تحافظ هذه البرامج على أهميتها ِ
بالمجتمع.

في هذا العصر ال ُمتغيّر بسرعة من اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ،والقدرة على الحصول
حرفيا ً على أي معلومات أو خدمات ترفيهية ترغب بها على الفور وبسهولة ،وإلى ح ٍ ّد ما,إنَّهُ لَ ِمن
أن ال َم ّ
ال ُمدهش َّ
حطات اإلذاعية لم تن ُج فحسب ،ول ِكنَّها ازدهرت أيضا ً في بعض المناطق .
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في بعض النواحي كان التغيير ملحوظا ً منذ البث اإلذاعي األول في عام  1920ولكن في نواحي
أُخرى ،بقيت أساسيات البرامج الرا ِسخة هي ذاتُها.
في الواقع ,نظرا ً لطبيعة تشغيل اإلذاعة الفورية باإلضافة إلى سهولة االستماع إليها ,وحقيقة أنَّها ما
تزال أرخص وسائل اإلعالم من ناحية االنتاج والت َلقّي ,فال َم ّ
حطات اإلذاعية لم تن ُج فحسب  ,بل إ ِنّها
تطورت في قوتِها وأهميتها ال َمحلّية.
ّ
بفضل جوهر السرد ال ِقصصي الرائع الذي سيبقى ال ِسمة ال ُم ِميِّزة لإلذاعة ال ُمذهلة ,ت َم ّكنت ال َم ّ
حطات
التطورات التقنية كتناقُل ال َملفات ُمباشرة ً وتحميل ُكل ماترغب بِ ِه
اإلذاعية من الصمود أمام جميع
ّ
بسهولة عن طريق االنترنت وتزايُد الفيديوهات ال ُمتنوعة ووسائل التواصل االجتماعي واستطاعت
تقلّب للغاية إعالمياً.
موهِا في هذا العالم ال ُم ِ
ال ُمحافظة على وجودِها ونُ ّ

ُمنذُ إنشائها  ,كانت هذه ال َم ّ
وبالرغم من وجود خيارات
حطات اإلذاعية آلية الزمةً وأساسية لل ُمجتمع .
ُ
متنوعة ,تبقى اإلذاعة خدمة أساسية في ُكل ُمجت َمع .إنّها تؤ ّمن بطبيعة الحال المعلومات والتسلية
أُخرى ّ
سلطة.
وتوفر رابط هام بين ال ُمجتمع وال ُ
ّ
مهورها على وجودِها ,كما أن بقاءها واستدامتها في المستقبل سوف
صلة اإلذاعة ال ُم ِ
حافظت ِ
ستم ّرة ب ُج ِ
تعتمدان أيضا ً على ُمالء َمتِها ذاتها للشعب وللمجتمعات التي تستفيد منها.
س َمحت التكنولوجيا الحديثة بإنتاج وتوزيع اإلذاعة ألن يكونوا بأبسط وأذكى أشكا ِلهم ,م ّما أدّى إلى
َ
َّ
ُ
صة اجتماعية ورقمية
خلق عمليات أكثر استقاللية ومجتمعية كلما أمكن ذلك .وبفضل الشراكة مع ِمن ّ
فعّالة ،أصبحت إمكانية الوصول ألي محطة إذاعية اآلن غير محدودة.
وكما هو الحال منذُ ما يقارب  100عام ،ال تزال اإلذاعة األفضل تجهيزا ً لالستخدام في المناطق
الجغرافية النائية والمعزولة  ،ولتوفير حلقة وصل أساسية بين تلك المجتمعات وبقية العالم.
وتتيح اإلذاعة ،شأنها شأن وسائل اإلعالم األخرى ،لل ُمجتمعات المحلّية فرصة مساءلة المسؤولين
وال ُحكومات .ومن الواضح أن ذلك يعتمد على الظروف المحلّية وينبغي أن يُو َّجه من قِبل مجموعة
قوانين أخالقية ُمقترحة ُمسبقا ً وتكفل استقاللية الصحفيين ونزاهتهم ،فضالً عن تعزيز عالقات ُم ّحددة
بين وسائط اإلعالم وال ُحكومة.
ّ
المحطة اإلذاعية على توفير
عند تحليل ُكل شيء في دليل التدريب هذا إلى أبسط شكل له,فإن قدرة
شيّق لجذب ال ُمجتمع لها .ومن دون هذا ال ُمحتوىُ ,كل القواعد والبُنى األساسية ستُصبح غير
ُمحتوى َ
ُمستدامة.
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اعطهم سببا ً ليستمعوا ل ُمدة أطول .اعطهم العديد من
ستمعيكَ سببا ً لكي يستمعوا إلذاعتِكَ ِ ,
اعط ُم ِ
ِ
االسباب لكي يعودوا ُمجدّدا ً واجعلم يُخبروا جميع أصدِقائِهم وأفراد عائِلتِهم ُ
وزمالئهم بأن يستمعوا
أيضاً.

ال َم ّ
حطة اإلذاعية التي تقوم بإدارتِها سوف تبقى مرغوبة من الناس ما كانت قادرة على ملئ االختبار
اليومي إن لم ي ُكن الساعي لمالءمتها من ناحية تقديم المعلومات والتسلية .البُنية العملية الغير ُمباشرة
للتعا ُمل مع الناس واألنظمة سوف تساعد في استغالل ودعم الفريق ليُصبح ُمبدع ويُحقّق اإلنجازات
الشخصية والمهنية.

ّ
المحطة حتّى يُصبح النهج الخاص بِك كمدير ت َطلُّعي على الدوام واقضي
قُم بابتكار أنظمة وعمليات
وقتا ً في توظيف مواهب جديدة باإلضافة إلى رعاية وتوجيه وتنمية فريقكَ الحالي .إفعل كل ما يلزم
لبناء ودعم جو ُمبتكر في محطتِكَ اإلذاعية .هذا سوف يُصبح ُمعديا ً وسوف يُساعدكَ على إزالة
العقبات التي تكبُت أو تُثبط فريقكَ بطريقة طبيعية وعفوية.

سوف تقوم التجارب الصوتية األكثر تميُّزا ً والتي تُقدَّم باستمرار بال شك برفع التقييمات واإليرادات.
وسوف يُحصر األمر في نهاية المطاف عند وجود ال ُمحتوى األكثر جذبا ً والقدرة على سياقت ِه بطريقة
تُناسب جمهورك والذي من شأن ِه أن يجعلكَ ُمستقالً عن جميع القوى ال ُمنافِسة لك.

هَذا ال ُكتيّب وبشكل ُمت َع َّمد لم يقُم بالتركيز على الحشود التي كانت تتنبّأ بزوال اإلذاعات ألكثر من جيل.
بدالً عن ذلك ,إنّه يُر ّكز على تطوير ودعم بُنية ُمستدامة يُمكن لها بواسطة األشخاص ال ُمناسبين في
األماكن المنُا ِسبة أن تملُك فُرصة في تحقيق نجاح ُمستمر في اإليرادات والتصنيفات  .ليس بسبب عدم
وجود ُمناف ِسة قويّة بل بسبب التخطيط ال ُمبت َ َكر.

بغض النظر عن البُنية ،اإلذاعة تتم ّحور حول العمل مع الموهوبين إلنتاج وتوزيع ُمنتج فريد ومتين
صلة عاطفية مع ال ُمستمع .فال ُمديرون األكثر موهبة ونجاحا ً ُهم أولئك الذين دائماً،
ُكون ِ
من شأن ِه أن ي ّ
حتى في أصعب األيام ،يتذ ّكرونَ أن يستمتِعوا بعم ِلهم.
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الملحق.
ال ُملحق  . 1ق َيم مكان العمل النموذجية واألساسية
ال ُمسائلة
ال ُ
شكر
التأكيد
التعاون
المصداقية
االجتهاد
االنضباط
التنوع
ُّ
التمكين
التسلية
الصدق
االب ِتكار
النزاهة
عرفه
ال َم ِ
القيادة
ال ُمثابرة
العمل الجماعي
الشفافية
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الملحق  . 2رسم الرؤية التخطيطي
القوة والضعف والفُرص والتهديدات التي قد تواجه ال َم ّ
اجتماعات ال َم ّ
حطة/الميزانية –
حطة السنوية المعَنية بمناقشة نقاط ّ

بالتماشي مع االستراتيجيات

واألهداف والغايات و ُخطط العمل

القِيم -مجموعة
المسؤوليات
األخالقية

الرؤية -تصميم الصورة ال ُكبرى
لما تُري ُد تحقيقَهُ

ال ُمه ّمة -تقرير عام عن كيفية
قيامِ كَ بتحقيق رؤيتِكَ

االستراتيجياتُ -خ َ
طط تطبيقية
ُمحدّدة لكيفية تحقيق أهدافِكَ
وغاياتِكَ

ُ
خطط العمل – ُخطط عملية
صلة مع ال ُمدراء المسؤولين
ُمف ّ

األهداف -ال ُمنجزات الهادِفة
لتحقيق الرؤية

الغايات -بيانات ُمحدّدة وحسّاسة
للوقت لتحقيق األهداف

التقييم -النجاح ,إعادة المعايرة,
التأخير ,التأجيل ,اإلزالة

القوة والضعف والفُرص والتهديدات التي قد تواجه ال َم ّ
اجتماعات ال َم ّ
حطة/الميزانية –
حطة السنوية المعَنية بمناقشة نقاط ّ
واألهداف والغايات و ُخطط العمل
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بالتماشي مع االستراتيجيات

الملحق  .3دراسة اجتماعات ال َمح ّ
القوة والضعف
طة السنوية المعَنية بمناقشة نقاط ّ
والفرص والتهديدات التي قد تواجه ال َمح ّ
طة
الضارة
العوامل
ّ

العوامل المفيدة

نقاط الضعف

نقاط القوة

< ---داخلية

التهديدات

الفرص

< ---خارجية
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الملحق  .4ساعة تقسيم فقرات اإلذاعة

كونات لكل ساعة
الئحة بأقسام الم ّ
الـــأخـــــبــــــار  10 :دقائق .
الفقرات الحوارية  42 :دقيقة .
العروض الترويجية  4 :دقائق .
الـــــإعــــــالنــــات  4 :دقائق .
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الملحق  .5دفع لوائح األجور
إن نشر هذه المعلومات يوفّر مستوى من الشفافية لل ُم ّ
نظمة ويتيح للموظفين أيضا ً معرفة نطاق وإمكانية
أجورهم داخل الشركة .وهناك حاجة إلى سياسة للتعامل مع أي موظف أقل من الحد األدنى أو أعلى
نمو
ِ
ورتبَتِها .والمبالغ ال ُمدرجة هي أمثلة فقط لألجوراألساسية وال
من الحد األقصى في وظيفتِه ال ُمحدّدة ُ
تتض ّمن المكافآت أو الحوافز األخرى التي قد تكون قابلة للتطبيق
ال ُمتوسّط

الحد األقصى

الحد األدنى

المنصب
ِ

$90,000

$100,000

$80,000

ال َمرتبة 1
ُمدير ال َم ّ
حطة

$80,000

$90,000

$70,000

$65,000

$70,000

$60,000

$55,000

$60,000

$50,000

$45,000

$50,000

$40,000

ال َمرتبة 2
ُمدير البرامج
ُمدير العمل
ُمدير المبيعات
ال َمرتبة 3
ُمدير األخبار
ُمدير اإلعالن اإلبداعي
رئيس الُهندسين
ال َمرتبة 4
ال ُمراسِل
ُمنتج ُمحتويات البرامج
الكاتب
ال َمرتبة 5
ُم ّ
وظف االستقبال
ُمنسّق اإلعالنات الترويجية
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ملحق  .6قائمة أسئلة ال ُمقابلة النموذجية
مقابلة العمل  10 -أسئلة عامة لتقييم ُمر َّ
شح للتوظيف أو الترقية
المنصب؟
 .1أخبرني عن نفسك وما الذي يُمي ُّزك عن المرشحين اآلخرين لهذا
ِ
المنصب؟
 .2ما هو تحديدا ً الشيء الذي يثير اهتمامك نحو هذا
ِ
 .3ما الذي تفعلُه حاليا ً والذي يؤ ِ ّهلُكَ لهذا المنصب الجديد؟
تترك) وظيفتك الحالية؟
 .4ما هي األسباب الرئيسية التي تجعلك ترغب في ترك (جعلتكَ ُ
منصبك بشكل فريد؟
 .5ما هي المهارات التي ستُق ِ ّد ُمها لهذا الدور والتي ستُحدّد ِ
ص ّور َّ
المنصب و/أو الشركة؟
أن باستطاعتِكَ تقدي َمها إلى
ِ
 .6ما هي التغييرات التي تت َ
 .7كيف تصف النجاحات والتحدّيات التي تواجه هذه الشركة؟
 .8اذكر بعض األحداث ال ُم ِه ّمة التي حدثت مؤ ّخرا ً في وظيفتك الحالية؟
المنصب؟
 .9ما الذي تعت ِبرهُ التحدي األكبر والجائِزة ال ُكبرى لهذا
ِ
 .10إذا نجحت ،ما هي األهداف الحاسمة الثالث التي ستقوم بتحقيقها؟

ال ُمتابعة أو ال ُمقابلة الثانية  -عموما ً لل ُمرشحين ال ُمدرجين في القوائم النهائية لمنصب ما .هذه العملية
تسمح لك ببحث أعمق في مستوى مهارات المتقدمين واهتما َم ُهم في الوظيفة و ُمالئ َ َمت َ ُهم عموما ً للفريق.
المنصب وحول العمل لصالح هذه الشركة؟
 .1ما هي المخاوف التي ترا ِو ُدكَ حول
ِ
 .2ما هو برأيك تصنيف هذه الشركة ُمقابل ُمناف ِسيها ولماذا؟
صوله في هذه الوظيفة؟
 .3ما الذي ال
تتشو ُق ِلح ُ
ّ
صفُكَ ُمديركَ ُ
وزمال ُءكَ عموماً؟
 .4كيف يَ ِ
 .5ما هي توقّعات راتبك؟
 .6ما هي االستراتيجية التي سوف ت َتّبعُها لترك وظيفَتِكَ الحالية؟
صف بالتفصيل أسلوبكَ في اإلدارة  /العمل؟
ِ .7
المنصب على ُخططكَ المهنية المتوسطة والطويلة األمد؟
 .8كيف سيُؤثر هذا
ِ
 .9كيف تتعامل مع الضغط وكيف تقوم بحل المشاكل؟
 .10ما هي األمور ال ُمز ِعجة المتكررة ال ُحدوث في مكان العمل وكيف يُمكنكَ التخلُّص منها؟
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ملحق  .7إعالن الوظيفة
غطي إعالنات الوظائف ثالث مجاالت :معلومات عن ال َم ّ
يجب أن ت ُ ّ
حطة اإلذاعية .معلومات عن
المنصب الذي يتم اإلعالن عنهُ ومعلومات عن كيفية التقديم .يجب على إعالن الوظيفة ّأال يكون ُملَ ّمع
ِ
ظاهريا ً وإعالنياً ،بل ينبغي أن يكون تفصيالً واقعيا ً للمعلومات الضرورية .ومع ذلكُ ،هناك مجال
ّ
تكون ّ
ً
المحطة .ال تحذف تفاصيل
ب إبداعي في
خالقا ً خاصةً إذا كان اإلعالن
يسمح لكَ بأن
لمنص ٍ
ِ
المنصب وال تنشر معلومات ال ترتبط بالضرورة بالوظيفة.
ُمه ّمة حول
ِ
الجزء 1
نظرة عامة حول رؤية ورسالة وقيم الشركة سوف تُحدّد االتّجاه العام ل ُم ّ
نظمة العمل .هذا يتم ّحور حول
عالمة ال َم ّ
حطة التجارية ،وكيفية جذب ُمرشحين ذوي خبرة لل ُمضي قدما ً وتقديم طلب للحصول على
المنصب .وينبغي أن تشمل :
ِ
ّ
للمحطة اإلذاعية والشركة األُم (إن ُو ِج َدت) ،بعض السمات الفريدة.
 وصف ُموجز فُرص للنمو المهني والشخصي ولتطوير الذات. ثقافة وبيئة العمل.الجزء 2
االختصاص/المنصب ال ُمعيّن الذي يتم اإلعالن عنهُُ .مل ّخص عن الواجبات الوظيفية
لمحة عامة عن
ِ
والمهارات المطلوبة للنجاح .ينبغي أن يفصل هذا القسم ُمقدّمي الطلبات ال ُمؤهلين وال ُمناسبين عن غير
المنصب .وينبغي أن يش ُمل البنود التالية:
المناسبين لهذا
ِ
المنصب في الشركة
 اسم االختصاص/ِ
المنصب
 وظيفةِ
 إجمالي مبيعات وإيرادات سير العمل ومسؤوليات ِهالمنصب الهرمي التنظيمي (هيكل التقارير)
 تسلسلِ
 المهارات والخبرات والمؤهالت المطلوبة المهارات والخبرات والمؤهالت ال ُموصى بها موقع العمل و ُمتطلّبات السفر (إن ُو ِجدت) كيفية قياس النجاح والتصريح به وصف عام للراتب وللفوائد66

الجزء 3
المنصب وعلى مزيد من المعلومات حولهُ.
كيفية التقدُّم بطلب للحصول على
ِ
 توفير روابط للموقع ،الفيسبوك ،تويتر ،لينكدين الخ من أجل الحصول على مزيد من المعلومات تفاصيل االتصال وكيفية استالم الطلبات .التقديم بواسطة االنترنت غالبا ً ما يُش ّكل أسهل طريقة,وأكثر الشركات تتجنّب إجراء مكالمات هاتفية َّ
ألن الحصول على معلومات حول ال ُمتقدّمين من خاللها
أكثر صعوبة
 تاريخ إغالق الطلبات التواريخ التقريبية للمقابالت وما هي اللوازم اإلضافية التي قد تكون مطلوبة (رخصة القيادة والتحققمن الخلفية الجنائية والمهارات اللغوية وما إلى ذلك)
 -إخطار الجميع بأنّه سيتم االتصال فقط بالمرشحين الذين تم اختيارهم إلجراء المقابالت

 -بنود إضافية إذا لزم األمر

 ال ُمر ّبنجاح ِه و ُمحب لالستطالع وال يهاب شيئا ً ويملُك القدرة على
شح هو شخص ُمتح ّمس ويملُك ثقة
ِ
بروح تعاونية ضمن بيئة الفريق
العمل بفعالية ُ
 اتخاذ قرارات بشأن ال ُمحتوى التحريري معرفة إجراءات اإلنتاج وال ُمصطلحات ووظائف المعدّات القُدرة على إجراء بحوث مميّزة وكتابة وتقديم العروض التوضيحية ُممتاز لتنظيم وإدارة الوقت واالتصاالت ومهارات التعامل مع اآلخرين -أن يُثبت قُدرتَهُ على االستجابة بسرعة وفعالية في بيئة ُمتغيّرة تتطلّب اتخاذ قرارت فورية
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ملحق  .8التوصيف الوظيفي
ضوحا ً حول دور ومسؤوليات الوظيفة .ويجب أن
التوصف الوظيفي  -يجب أن توفر هذه الوثيقة و ُ
سل اإلداري ،والتوقُّعات وكيفية نَسب النجاح أو
تُقلَّل من أي غموض يتعلّق باختصاص الوظيفة ،والتسل ُ
إدارة األداء إلى شخص ُمحدّد

توصيف الوظيفة  -اسم ال َم ّ
حطة اإلذاعية أو الشركة مع رقم مرجعي ولوائح األ ُجور
العنوان :ال ُمس ّمى الوظيفي
يُرسل بتقرير إلى :اسم المدير
استنادا ً إلى :الموقع
التقارير ال ُمباشَرة :قائمة األشخاص/المناصب التي تُقدَّم إلى هذه الوظيفة
الغرض من الوظيفة:
للمنصب .مع اإلشارة إلى قيم الشركة ورؤي ِتها باإلضافة إلى تماشي ال ُخطط
قُم بتقديم ُمل ّخص
ِ
المنصب.
واألهداف فيما يتعلّق بهذا
ِ
الواجبات والمسؤوليات والمساءالت الرئيسية:
ينبغي إدراج االختِصاصات والمسؤوليات الرئيسية والثانوية للوظيفة ُهنا بما في ذلك األهداف
لمنصب ،وينبغي أن
(التقييمات واإليرادات) .التفاصيل الواردة ُهنا توفّر إطارا ً موجزا ً ولكن شامالً ل ِ
تُستخ َدم كنموذج عند إجراء أي استعراضات لألداء أو أي تقييمات.
وينبغي أن تكون هذه الوثيقة "قابلة للتعديل" وأن يتم تحديثها و/أو تعديلها على أساس ُمنتظم مع إعالم
الموظف بأي تغييرات .وينبغي ،كحد أدنى ،أن تُستخدم كمرجع للفحص السنوي أو النصف السنوي.

التوقيع والتاريخ
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ملحق .9التوظيف عقد  /اتّفاق العمل
تفاصيل نموذجية لعرض العمل
 -افت َتح حديثكَ بترحيب

 .1تاريخ البدء وهيكلة التقارير
تهانينا على وظيفتِكَ  /ترقيتِكَ الجديدة ك "ال ُمس ّمى الوظيفي والراتب وقائمة الدوام الكامل أو الجزئي"
مع "اسم ال َم ّ
المنصب ،سوف تُق ّدِم
حطة اإلذاعية و /أو اسم الشركة" .تاريخ البدء هو  ....في هذا
ِ
المنصب لهُ" و "اذكر اسم المدير" أو إلى مدير آخر ُمعيّن وفقا ً
تقريرا ً إلى "اذكر المدير الذي يتبع
ِ
لتقدير الشركة.

 .2الواجبات
منصبكَ كما هو ُمحدّد من قِبل اإلدارة وفقا ً لتوصيف وظيفتكَ ,ال ُمرفقة مع
سوف تؤدي واجبات ومهام ِ
المنصب ،هيكلة التقارير،
هذا العقد ,بأقصى حد من قُدرتكَ  .قد تتغيّر ظروف عملكَ بما في ذلك:
ِ
وال ُموقِع الخ وفقا ً لتقدير الشركة بسبب تغير ظروف العمل.

 .3الفترة التجريبية
يخضع عملك لفترة اختبار ُمدّتها ثالثة أشهر .هذه الفترة من الوقت تسمح لكَ و (اسم ال َم ّ
حطة اإلذاعية
المنصب مناسب لك .إذا قررت الشركة التوقف عن العمل معكَ خالل
أو الشركة) بتحديد ما إذا كان
ِ
فترة االختبار هذه ،فسيكون لك الحق في الحصول على إشعار قبل فترة معقولة كما هو ُمبيّن في
(قانون معايير التوظيف المحلية)

 .4أيام وساعات العمل
سوف يُطلب منك العمل في األيام التالية (اذكر أيام العمل الدائمة) وللساعات التالية (اذكر ساعات
العمل الدائمة) .هذه األيام والساعات هي أيضا ً عرضة للتغيير وفقا ً لتقدير الشركة.

70

 .5التعويض
سوف تحصل على أجر أساسي سنوي (هذا هو الراتب السنوي اإلجمالي أو الراتب الساعي)
بمقدار ....والذي سوف يُدف ُع لكَ ُك َّل أسبوعين ما لم يتم تطبيق أي خصومات عليه( .إن كان ذلك
ُمم ِكناً ,اذكر اسلوب تنظيم ال ُمكافآت و ُخ ّ
طة السداد ُهنا)

 .6إعادة النظر في األُجور
داءكَ
أجركَ جزءا ً من تقييم وفحص أ ِ
أجركَ على أساس سنوي ،وسوف يُش ّكل ُ
سيتم إعادة النظر في ِ
السنوي.

 .7استحقاقات الفوائد
عند االنتهاء بنجاح من ثالثة أشهر من العمل المتواصل ،سوف تتم دعوتكَ للمشاركة في مجموعة
تتكون ِمن (اذكر قائمة الفوائد هنا إن ُو ِج َدت)
فوائد واستحقاقات الشركة التي ّ

 .8إجراءات ساعات العمل اإلضافية
عملتَ في
إن تجاوزتَ ساعات العمل و/أو أيام العمل في أي أسبوع بمعرفة ُمسبقة من
مديركَ أو إن َ
ِ
ُّ
يحق لك أن تتقاضى أجر إضافي .وفقا ً لتقدير مديركَ  ،يمكن دفع أجر العمل اإلضافي
العُطل الرسمية،
بمعدل  1.5ضعف الراتب األساسي أو على شكل أيام بدالً من ذلك.
 .9استحقاقات العُطل
يحق لك الحصول على (عدد األيام) أيام مدفوعة األجر سنوياً .سيتم تقسيم عطلتك بالتناسب في السنة
األولى مع تاريخ ُمباش ََرتِكَ بالعمل وسوف تحصل على عدد ُمعيّن من أيام العطلة وفقا ً لسنوات خد َمتِكَ
(اذكر تحليل لتوزيع استحقاقات العُطل ُمستقبالً)
 .10الفصل أو إنهاء عالقة العمل
منحنا إشعارا ً ِکتابيا ً قبل ُمدّة ال تقل عن أسبوعين
 ي ُمكِنكَ االستقالة من عملكَ عن طريق ِنصف في أي وقت دون إشعار ُمسبق ,أو دفع تعويض بدالً من إرسال
 يجوز لنا إنهاء عملِكَ لسبب ُم ِإخطار بالفصل ,أو مكافأة إنهاء الخدمة أو غيرها من المسؤوليات
 يجوز لنا إنهاء عملكَ وفقا ً لتقديرنا الخاص دون سبب ،من خالل تزويدكَ بإشعار ّخطي أو دفع
تعويض بدالً من ذلك( .توفير استحقاق قانوني)
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المعايير المهنية:
في غضون فترة الثالثة أشهر التجريبية :ال يوجد إخطار
بين ثالثة أشهر وأقل من سنتين :أسبوع واحد
سنتين أو أكثر وأقل من أربع سنوات :أسبوعين
أربع سنوات أو أكثر وأقل من ست سنوات :أربعة أسابيع
ست سنوات أو أكثر و أقل من ثماني سنوات :خمسة أسابيع
ثماني سنوات أو أكثر وأقل من عشر سنوات :ستة أسابيع
عشر سنوات أو أكثر :ثمانية أسابيع

 .11اإلجراءات التأديبية وإجراءات الت َظلُّم
اذكر سير العملية والسياسات ال ُمتّبعة هنا إن ُو ِج َدت
 .12عدم اإللتماس
خالل عملِكَ حاليا ً لصالح هذا الشركة أو لفترة ُمعيّنة خالل ما بعد إنهاء عقد عملِكَ  ،ال يمكنكَ أن
تُح ّدِث أي موظف آخر أو مقاول أو بائع بعدم التعامل مع هذه الشركة.
 .13االلتِزامات
ت ُملزم باتّباع جميع سياسات الشركة وإجراءاتِها أثناء علملِكَ لديها  -اذكر السياسات ال ُمت ّبعة
أن ِ
ّ
المنظمة وق َي َمها
 .14رؤية
اذكرهم ُهنا (اختتام العقد يساعد بخلق انطباع ايجابي)
 .15اختتام العقد
يُرجى اإلشارة إلى قبولِكَ لهذها العقد من خالل التوقيع على النسخة األصلية كما هو ُموضّح أدناه،
وإعادته لي.

انضمامكَ إلى فريقنا ونتطلّع إلى ر ّدِكَ  .ال تتردّد في االتصال بنا إن كان
نحن ُمتح ّمسون للغاية لفرصة
ِ
لديك أي أسئلة أو إن ُكنتَ بحاجة ألي توضيح.
مع خالص الشكرُ ،مدير التوظيف
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الملحق 10
خ ّطة  30يوم

ُخ ّ
طة  30يوم

(يُمكن أن تتفاوت وفقا ً لالختصاص الوظيفي)
المالحظات

المتابعة

إنجاز المهّمة

المه ّمة
األسبوع 1
ُمراجعة شامِ لة للتوصيف الوظيفي
ُمقابلة جميع ال ُمدراء ( ُمقابالت
فردية)
ابدأ بعقد االجتماعات ال ُمتض ِ ّمنة لجميع
التقارير ال ُمباشرة (اجتماعات فردية)
للتعريف بأنظمة العمل

األسبوع 2
ابدأ بعقد االجتماعات مع ال ُمشرفين (اجتماعات
فردية)
التعريف برؤية الشركة وأهدافها ومهامِ ها الخ
التعريف بالميزانية
التعريف بال ُخطط العملية  /اجتماعات ال َم ّ
حطة
القوة والضعف
السنوية المعنية ب ُمناقشة نقاط ّ
والفُرص والتهديدات التي قد تُواجه ال َم ّ
حطة

عقد اجتماع لألقسام من أجل وضع ُخ ّ
طة
اجتماعات لطاقم العمل بأكم ِل ِه عمل

األسبوع 3

اجتماعات لجميع ال ُمشرفين
وضع جدول أسبوعي لالجتماعات

توفير تقييم ال ُمدير لل َم ّ
حطة ولألقسام
توفير تقارير ُمباشرة عن التعليقات حول اجتماعاتِكَ
تطوير قائمة باألولويات والمسار
الرئيسي
وضع قائمة باألهداف وال ُخطط القصيرة
والطويلة والمتوسطة األمد
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األسبوع 4

الملحق .11
دونة قواعد السلوك
م ّ
كما هو ُمبيّن في الفصل الرابعَّ ،
دونة قواعد السلوك هي وثيقة مفيدة للغاية للمساعدة في ابتكار
فإن ُم ّ
والتحرش والمحافظة عليه .وت ُصبح هذه القواعد ،التي يجب أن يُوقّع عليها
إطار عمل خا ٍل من التمييز
ُّ
ّ
ال ُم ّ
وظف كجزء من عقود العرض الوظيفي ،المعيار الفعلي للسلوك المقبول في ال َمحطة .ويشمل ذلك
التعامل مع بائعين تابعين لطرف ثالث ،عند التعيين و/أو عند تمثيل ال ُم ّ
نظمة في أي َح َدث.
بغض النظر عن مكان حدوثه أو
بعض القواعد تتجاوز هذا المعيار وتش ُمل "أي سلوك ينتهك القواعد
ّ
ّ
دونة جميع أنشطة
زمنه" .ويُستخدم هذا البند عموما ً مع
الموظفين البارزين .ويجب أن تتضمن ال ُم ّ
وسائل التواصل االجتماعي أيضاً.
بعض العوامل الرئيسية التي يجب تضمينها عند إنشاء مدونة قواعد السلوك الخاصة بك -
قيمكَ وينبغي أن تكون ُمالئمة لجدول مسار رؤيتكَ الشاملة.
 .يجب أن تكون متوافقة مع ِ
 .يجب أن تكون مدعومة من قِبل بيئة العمل التي تقوم بإنشائِها والحفاظ عليها.
ّ
الموظفين من خالل تمكينِهم و ُمساءلتِهم.
 .يجب أن تكون ُمص ّم ِمة وفقا ً آلراء
 .يجب أن تُر ِ ّكز على نماذج سلوكية إيجابية بدالً من خطوات تأديبية وقُصاصية  -اإلنتاجية مقابل
الخوف من العقاب.
 .يجب أن تُوفّر مبادئ توجيهية لمسار قواعد السلوك األساسية ال ُمنا ِسبة.
دونة بما في ذلك كيفية القيام
 .يجب أن تُقدّم قائِمة باإلجراءات الواجب اتّباعها في حال تم انتهاك ال ُم ّ
باالستئناف.
 .يجب أن تعمل بالتزامن مع التشريعات المحلّية التي يتم تطبيقُها.

دونة الفطرة السليمة وأن ت ُ ّ
عزز ثقافة وبيئة مكان العمل .ويجب
وينبغي قبل كل شيء أن تعكس هذه ال ُم ّ
إعادة النظر بهد ِه الوثيقة سنويا ً أثناء عملية التخطيط االستراتيجي.
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ال ُملحق  .12قانون رتدنا"قانون جمعيّة التلفاز واإلذاعة واألخبار الرقمية" لألخالقيات
الصحفية (يونيو )2016
ال ُمق ّدِمة :
الجمهور ال ُم ّ
طلع هو أمر أساسي لل ُمجتمع الديمقراطي .والغرض من الصحافة الكندية هو خدمة
المصلحة العامة.
من مسؤوليتنا أن نعمل بشكل ُمستقل وأن نكون ُمنصفين و ُمحترمين وأن نُبلغ عن الحقائق.
دونة قواعد السلوك هذه إلى أكثر من قرن من الخبرة الصحفية وتُمثّل مبادئنا التوجيهية.
وتستند ُم ّ
نر ِ ّحب باعتماد ِه من قبل جميع الصحفيّين ال ُممارسين للمهنة.
ونحن ُ
 1.0الدقّة
نحن نتعّهد بتقديم كل ما هو دقيق وموثوق في الصحافة للمصلحة العامة .وسيسعى الصحفيون جاهدين
للتحقُّق من الوقائع ووضعها في السياق ال ُمناسب.
 1.1سوف نُحاول ما استطعنا أن نُرفق مصادر أخبارنا بشكل رسمي ُكلّما أمكن ذلك .وستبقى
المصادر سريّة فقط عندما يكون هناك مصلحة عامة طاغية وعندما تتعرض المصادر للخطر أو ألي
ضرر جسيم آخر.
 1.2تتطلب منا الدقّة أيضا ً تحديث وتصحيح األخبار والمعلومات طوال دورة حياة القصة اإلخبارية
عندما نُصبح على علم بمعلومات ذات صلة وموثوق بها.
 1.3سيتم تصحيح األخطاء وعدم الدقّة التي تؤثّر على فهم القصة اإلخبارية بشكل ال لبس فيه وعلى
وجه السرعة.
 1.4ينطبق االلتزام بالدقة أيضا ً علی التحقُّق من المحتوى الذي يق ّدِمهُ الطرف الثالث أو ال ُمستخدم.
 2.0اإلنصاف
نحن ُملتزمون بتقديم صحافة ُمحايدة وغير ُمنحازة تخدم المصلحة العامة من خالل التبادل الحر
والصريح لألفكار واحترام تنوع طبقات المجتمع.
 2.1يجب على الصحفيين أن يكونوا ُمنصفين و ُمتزنيين ،وأن يتجنّبوا السماح بتحي ُّزهم الشخصي
بالتأثير على تقاريرهم .قد يتم تحليل األحداث اإلخبارية والقضايا العامة ووضعها في السياق ال ُمناسب،
ولكن التعليق أو إضافة الرأي أو التعبيرعن ال ُمعتقدات الشخصية هي أمور يجب أن تبقى ُمستقّلة عن
التغطية اإلخبارية ال ُمنتظمة.
 2.2سوف نُميّز بوضوح المحتوى اإلخباري عن اإلعالنات وغيرها من أشكال الرعاية.
 2.3لن يتم اإلبالغ عن العرق أو األصل اإلثني أو الجنسية أو اللون أو الدين أو الجنس أو الميول
الجنسية أو الحالة االجتماعية أو السن أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية إال عندما تكون ذات صلة بالتغطية
اإلخبارية.
يطرحها الجمهور.
 2.4ينبغي أن يستجيب الصحفيون للتساؤالت ال ُم ِ
تعلّقة باإلنصاف التي ُ
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 3.0االستقاللية
ويتمثّل االلتزام األول للصحافة بعم ِلها من أجل المصلحة العامة .وسوف نقاوم أي محاوالت للرقابة أو
قوض مبدأ استقاللية التحرير.
التد ُّخل ،سوا ًء بشكل ُمباشر أو غير مباشر ،والتي من شأنها أن ت ُ ّ
سسية أو سياسية أو غيرها للتأثير على قراراتِنا الصحفية.
 3.1سوف نُعارض أي محاوالت مؤ َّ
 3.2سوف ندفع ما يترتّب علينا بطريقتنا الخاصة و لن نقبل الدفعات المالية أو الهدايا أو الخدمات
مقابل التغطية اإلخبارية.
صة ُمعيّنة .ويُعفى المعلّقون
 3.3لن ندفع للموضوعات أو المصادر التي تهدف لمصلحة خاصة في ق ّ
أو ال ُخبراء المعنيين بها.
تعلّقة بمالكي ال َم ّ
حطة.
4.3
سوف نُطبّق ذات المعايير الصحفية لإلنصاف واإلتّزان عند نقل األخبار ال ُم ِ
َ
وسوف نُعارض محاوالت المالكين ،سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر ،للتأثير على التغطية
اإلخبارية.
 4.0النزاهة
تصور.
سوف نحكم أنفُسنا داخل وخارج دوام العمل بطريقة تتجنّب
ُ
تضارب المصالح ،الفعلي أو ال ُم َّ
وعندما ال يوجد َمفر من ُحدوث ِه ،فينبغي الكشف عنهُ.
سوف نتجنّب ِخداع الناس الذين نُ ّ
سستنا بأي شكل من األشكال،
4.1
ار ُهم أو إساءة تمثيل مؤ ّ
غطي أخبَ َ
َ
ّإال إذا کان من الواضح أن ذلك يخدُم المصلحة العامة.
التدرب عليها أو إعادة تنسي ِقها.
 4.2سوف نُحدّد بوضوح أي جزء من تغطيتِنا اإلخبارية التي يتم
ُّ
سرقة أعمال أي أحدُ .
نحن نقوم بنسب جميع البحوث والكلمات واألفكار
 4.3لن نقوم باالنتحال أو ِ
والصور واألصوت وال ُملكيات الفكرية إلى أصحا ِبها بشكل ُمنا ِسب.
ُ 4.4
نحن نُدرك أن التعبير عن اآلراء الشخصية بشكل علني أو على وسائل التواصل االجتماعي
سسة نزيهة ومتّز ِنة في تغطي ِتها اإلخبارية .فهو يؤثّر على
يمكن أن يُقلّل القُدرة على اعتبارنا مؤ ّ
سمعتِنا الشخصية ومؤسساتُنا اإلخبارية.
ُ
 5.0اإلحترام
سوف تت ّ ِسم قيادتُنا باالحترام ،مع األخذ بعين االعتبار دائما ً المالءمة التحريرية والمصلحة العامة.
 5.1سوف نسعى إلى احترام كرامة الجميع ،وخاصةً عندما تتض ّمن األخبار األطفال واألشخاص
ضعفاء.
ال ُ
 5.2سوف نعمل بحساسية ونضبُط أنفُسنا عند اإلبالغ عن الحاالت التي يُحتمل أن تكون خطرة وعند
استخدام الصور العنيفة أو الرسوم البيانية واألوصاف الشخصية.
شوش على أي
 5.3سوف نتعامل مع الناس بلياقة ولطف و ُمراعاة وسوف نسعى جاهدين ِألن ال نُ ّ
شخصية أو ح َدث ُمهم بوجودنا.
 5.4سوف نت َجنّب نقل األخبار بطريقة مبا ِلغة وصادِمة و ُمثيرة لخلق إثارة إعالمية.
 5.5لن ننت ِهك خصوصية أي شخص ما لم نعتقد َّ
أن ُهناك مصلحة عامة طاغية.
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الملحق  .13المساواة في مكان العمل
اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان-
http://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/how-can-i-prevent-discrimination-myworkplace

كيف يم ِكنني منع التمييز في مكان عملي؟
إحدى ُ
طرق تحسين مكان عملك هي منع التمييز .حتى إن لم تكن تنوي ذلك ،يمكن أن ينشأ التمييز من
سياسات مكان عم ِلك المكتوبة وغير المكتوبة أو ُممارساتِ ِه أو من سلوك األشخاص في مؤسستك.
يبدأ منع التمييز بإلقاء نظرة فاحصة على سياساتِكَ وممارساتِكَ الحالية .النظر في ما يحتاج إلى تغيير
ّ
موظفينكَ ال ُمختلفة.
أو تحسين أو توضيح بحيث يتم احترام جميع احتياجات

ضَع سياسات حماية حقوق اإلنسان الخاصة بك
سوف تُساعد سياسات حماية حقوق اإلنسان ُمن ّ
َظمتِكَ على منع التمييز وتجنُّب الشكاوى .وتشمل بعض
األمثلة:
سياسة وجوب استيعاب جميع ال ُم ّ
وظفين
سياسة إجازة الحمل وإجازة األُمومة
َحرش
سياسة ل ُمكافحة الت ُّ

-

فَ ِ ّكر في البعد المادي ِلمكان عَم ِلك
قُم بتقييم تخطيط مكاتب ومباني ومرافق عملِكَ وسياسات السالمة الموجودة فيها لتحديد ما إذا كان يتم
تلبية احتياجات الجميع .ال ُمنحدرات واألبواب األوتوماتيكية والمراحيض التي يُمكن الوصول إليها هي
ّ
موظفيها.
سستِكَ القيام ب ِه الستيعاب جميع
أمثلة على ما يمكن ل ُمؤ َّ

جرد حدو ِث ِه
مواجهة التمييز بم ّ
عليكَ إرشاد موظفيكَ حول كيفية مواجهة وحل التمييز لحظة حدوث ِه .تأكد دائما من توثيق أي
محاوالت لحل النزاعات.
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سين
المساواة بين الجن َ
عنصرا ً أساسيا ً في
المساواة بين الجنسين ،وهي ُممارسة اإلنصاف ِلكال الجنسين ،يجب أن تكون ُ
استراتيجيتكَ التنظيمية لبناء فريقكَ  .وينطبق هذا على عملية التوظيف (الخارجية) وعملية الترقية
(الداخلية) .وال يمكن تحقيق ال ُمساواة في مكان العمل إال من خالل ال ُمساواة بين الجنسين.
وتشمل المجاالت الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق ال ُمساواة بين الجنسين ما يلي :أهداف
التوظيف ،واستراتيجيات االحتفاظ ،وبرامج العمل اإليجابي ،واإلنصاف في األجور والفُرص،
ومرونة مكان العمل.
المساواة ليست حقّا ً من حقوق اإلنسان فحسب ،إنّها تسمح بحدوث أفضل ال ُممارسات العملية.
ال ُم ّ
نظمات التي لديها عدد أكبر من النساء في اإلدارات العُليا واألدوار االستشارية يُوفَّر فيها انعكاس
التنوع في محتوى البرمجة.
التنوع في مكان العمل على تعزيز ّ
أكثر ِدقّة لل ُمجتمع ال ُمحيط .وسيُساعد ّ
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ال ُملحق .14
ال ُم ّ
خطط التنظيمي
ُم ّ
خطط تنظيمي نمواذجي
لِتنسيق َم ّ
حطة برامج حوارية
سطة إلى كبيرة.
متو ِ ّ
ال ُملكية ,مجلس اإلدارة ,رئيس
األقسام ,ال ُمدير اإلقليمي

المح ّ
طة
مدير َ

مُ دير مكاتب العمل

مُشرف طاقم
العمل

ارئيس ال ُمهندسين

المُهندسين وبرمجيين
الحواسيب

مدير التسويق

ُمدير الترقيات

ُمدير المبيعات

مدير العمل

ال ُمحاسبة

الموار
د

ُمدير البرامج

مُدير برمجة اإلعالنات

مُشرف المبيعات

ُمدراء الحسابات التنفيذيين

مُدير اإلعالن
اإلبداعي

ُمدير وسائل التواصل
االجتماعية والرقمية

البشر ي
ة

ُمنسّق الترقيات

ال ُمدير التنفيذي

الكُت ّاب

ال ُمذيعين
على الهواء

ُمنتج ُمحتويات البرا مج

مدير اإلنتاج

ُمنتجي ال ُمؤثرات الصوتية
واإلبداعية

ال ُمدير التِقني

ُمدير األخبار

مسؤولي البث اإلاذاعي
ال ُمذيعين وال ُمراسلين

مُباشر ةً

فرق الترويج
الخارجي

فريق مُحتويات البرامج
االجتماعية والرقمية

العناوين بخط غامق تُش ّكل فريق
اإلدارة العُليا والعناوين المائلة سوف
تجتمع مع فريق اإلدارة العُليا في
اجتماعات شهرية لوضع خُ طط اإلدارة
واإلشراف وجلسات التخطيط الشامل.

فريق الرياضة والطقس
وحركة المُ رور

فريق القيادة

ُمدير
ال َمحطةّ

رئيس
ال ُمهندسين

ُمدير التسويق

ُمدير العمل

ُمدير
المبيعات

فريق اإلدارة

ُمدير األعمال

ال ُمحاسبة

الحسابات
ستح ِقّة الدفع
ال ُم ّ
ّ
وال ُمستح ِقة القبض
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الموارد
البشرية

ُمدير برمجة
اإلعالنات

قسم برمجة
اإلعالنات

البرامج
ُمدير
ِ

فريق البرمجة

مديرالبرامج

ُمدير وسائل التواصل
ُمديراألخبار
االجتماعية والرقمية
فريق ُمحتويات البرامج
االجتماعية والرقمية
وال ُمراسلين

ال ُمدير التِقني

ال ُمدير التنفيذي

ُمدير اإلنتاج

ُمنتج ُمحتويات البرامج
ال ُمذيعين على الهواء ُمباشرة ً

ُمنتجي المؤثرات
الصوتية واإلبداعية

مسؤولي البث اإلذاعي

ال ُمذيعين

فريق
الرياضة
والطقس
وحركة ال ُمرور

ُمدير
المبيعات

ُمشرف
المبيعات

ُمديرو الحسابات
التنفيذيين

ُمدير اإلعالن
اإلبداعي

ال ُكتّاب
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فريق المبيعات

99

الملحق .15

لوائح األسعار

معلومات عن لوائح األسعار
أثناء الليل
– 00:00
05:00

الفترة المسائية
– 19:00
00:00

فترة القيادة
– 15:00
19:00

فترة مابعد الفترة الصباحية
ال ُ
– 10:00
ظهر
13:00
– 13:00
15:00

فترة اإلفطار
– 05:00
10:00

$20
$10

$50
$25

$100
$50

$80
$40

$100
$50

$80
$40

أقسام اليوم

ال َمح ّ
طة

SSR1
SSR2

 األسعار المذكورة أعاله هي أمثِلة ولكن تعتمد على إعالن ال  30ثانية  ,أدناه سوف تكوناالختالفات في التكاليف وفقا ً ل ُمدّة وطول اإلعالن التجاري.
 10ثوان = ٪50
 20ثانية = ٪80
 30ثانية = ٪100
 40ثانية = ٪130
 50ثانية = ٪165
 60ثانية = ٪180
سب كلفتها وفقا ً للمستوى األعلى التالي.
 اإلعالنات األطول ِم ّما ذُ ِك َر سابقا ً سوف تُح َ اإلعالنات التي تتطلّب وض َعها في أوقات وفواصل إعالنية ُمحدّدة ُمتوفّرة بسعر .%150 اإلعالنات التجارية خالل الفاصل قبل األخبار سوف تستمر بسعر .٪150 اإلعالنات داخل األخبار سوف تستمر أيضا ً بسعر . ٪150 سوف تُحسب كلفة النُصوص الحيّة بنسبة  ٪180وسيتم وضعُها في القسم األول أو األخير منالفاصل اإلعالني.
 إعالنات ال 30ثانية ال ُمرفقة مع اإلشارة لعالمات تجارية سوف تُحسب كلفتها بسعر  %250وسيتموضعُها في القسم األول أو األخير من الفاصل اإلعالني األولَّ .
إن ُمدّة اإلشارة للعالمات التجارية لن
تتجاوز  15ثانية وسيتم قِرائتُها على الهواء مباشرةً.
 يجب تحديد اعتبارات وأسعار إضافية لإلعالنات ضمن البرامج من المواقع البعيدة ولبث البرامج عنبُعد وللمبيعات الحيّة عن بُعد وألي برامج خاصة وللرعاية الحصرية وللبرامج ال ُمشتركة ولحقوق التسمية
و للموافقات الخ.
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الملحق  .16مصطلحات نسب التصنيفات
:cumeّ
يستمعونَ لل َمحطة خالل فترات اليوم ال ُمتنوعة في أسبوع
العدد التقديري لل ُمست َمعين ال ُمختلفين الذين
ِ
قياسي ,ويُمكن أيضا ً أن يُطلق عليها ُمصطلح "ال َمدى" أو "التداول".
: (AQH) Average Quarter-Hourسط عدد ال ُمست َمعين لإلذاعة في أي ربع ساعة خالل فترة زمنية ُمحدّدة .هذِه
الربع -ساعةُ :متو ّ
ُمتو ّ
سط ُ
ُ
سط ُجمهور الربع ساعة على نسبة ال ُجمهور ال ُمست َه َدف وضربها
النسبة تحسب عن طريق تقسيم متو ّ
ب .100
 :Daypartsّ
ُ
المثال :االثنين –الثالثاء
أجزاء اليوم ال ُمعت َمدة لالستماع من قِبل صناعة ال َمحطات اإلذاعية .على سبيل ِ
6صباحا ً  10 -صباحا ً أو السبت  3مسا ًء 7-مسا ًء  .يُمكن أيضا ً أن تُوجد هذه األجزاء بشكل
صص" كفترة برنامج ُمحدّد من قِبل ال َم ّ
حطة اإلذاعية.
" ُمخ ّ
:Loyaltyّ
(الوالء) مقياس لمقدار ُمستمعي أرباع الساعات ال ُمساهِمة في المحطة كنسبة مئوية من استما ِعهم
حطات .حصة ال َم ّ
لجميع ال َم ّ
حطة من استخدام ُمستمعيِها لإلذاعة.
 :Shareّ
ً
سط جمهور ال َمحطة الربع -ساعي في سياق
صة) التقييم األكثر شيوعا واستخداما ،هو ُمتو ّ
(الح ّ
ّ
ّ
سط الجمهور الربع -ساعي لجميع ال َمحطات .انها نسبة ال َمحطة من جميع نسب االستماع
ُمتو ّ
ّ
لل َمحطات .وتُحسب بقسمة مجموع ساعات بث المحطة على مجموع ساعات البث في السوق،
وضربها ب 100
:(TSL)Time Spent Listeningسط وقت االستماع) مقدار الوقت الذي يقضيه أي شخص في االستماع خالل فترة زمنية ُمحدّدة.
( ُمتو ّ
ويُعبّر عنهُ عن طريق الساعات أو ارباع الساعات.
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َك ِلمة الشكر.
أو ُّد أن أش ُك َر الصحفيين من ُم ّ
نظمة حقوق اإلنسان على إتاحة الفرصة لي للعمل في "تعزيز وسائل
اإلعالم في جنوب السودان" والشؤون العالمية الكندية لدعم التمويل.
ؤلّف
عن ال ُم ِ
كان إيان كونيغسفيست مدير برامج عالي ال َمرتبة ومدير إذاعة مع أكثر من  25عاما ً من الخبرة في
األخبار ،وإدارة وسائل اإلعالم ،وبرمجة الشؤون العامة ،والتخطيط االستراتيجي واالتصاالت وتنمية
س ّكان.
ال ُ
وقد قام بتصميم وتنفيذ عمليات تشغيلية واستراتيجية جديدة لل َم ّ
حطات اإلذاعية التي أعادت تنشيط
قام بخلق بيئات
العالمات التجارية وأدّت إلى نمو كبير في التصنيفات ونجاح في اإليرادات .لقد َ
ديناميكية لغُرف األخبار وأنماط البرامج الحوارية مع التركيز على تمكين الم َح ّ
طة من خالل بث
القصص الضخمة والهادِفة.
كان رائدا ً في ابتكار مصادر دخل جديدة و ُم ِلزمة من خالل العمل مع قسم المبيعات إلنشاء ُمبادرات
برمجة متكاملة.
ّ
محطة تجارية في العالم .وبقيت المحطة ُمالئمة و ُمربحة بعد أكثر من 10
طور وأطلق وأدار أول
وقد ّ
سنوات.
وقد قام بتخطيط وتنسيق وتنَ ّ
أسفر عن فوزه ألكثر من اثنتي عشرة جائزة
ظيم تغطية البرامج ،مما
َ
إقليمية ووطنية.
ويخدم إيان حاليا واليته الثالثة كرئيس لجمعية رتدنا (جمعيّة التلفاز واإلذاعة واألخبار الرقمية) في
كندا.
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.المراجع
ِ
 وهذا يشمل ورشات.المعلومات الواردة في هذا الدليل هي مزيج م ّما تعلمت واختبرت خالل مسيرتي المهنية
 وباإلضافة إلى.العمل والدورات التدريبية والشهادات المحلّية واآلالف من ال ُمحادثات والتأثيرات ال ُمتبادلة
ُ استشارة عشرات المن
 أشرتُ إلى،صات االجتماعية والرقمية
ِ شورات التجارية والمواقع اإللكترونية
ّ والمن
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