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ملخص البحث

اهتمــت هــذه الدراســة االســتقصائية بتحليــل تجربــة بودكاســت الجزيــرة مــن حيــث متطلبات العمــل، وخصائــص المحتوى 
ــة عشــوائية بلــغ عددهــا عشــر حلقــات فــي  الــذي يقدمــه للمســتخدمين. وتضمنــت الدراســة تحليــل مضمــون كمــي لعيّن
ــي انطلقــت عــام  ــرة الت ــر منصــة بودكاســت الجزي بودكاســت »بعــد أمــس« اليومــي، وهــو أحــد البرامــج المقّدمــة عب
2019. واعتمــدت الدراســة أيضــا أداة المقابلــة المعمقــة للخــوض أكثــر فــي نتائــج التحليــل الكمــي ووضعهــا فــي ســياق 
أكثــر وضوحــا، عبــر إجــراء مقابــات مــع بعــض القائميــن علــى المحتــوى وكذلــك لتفســير جــزء مــن نتائــج البحــث، 
كمــا اســتفادت الباحثــة مــن الماحظــة المباشــرة لمراحــل إنتــاج البودكاســت فــي مقــر المؤسســة بهــدف تحليــل الجوانــب 

المتصلــة بالعمليــة اإلجرائيــة للبودكاســت ومتطلبــات العمــل.  

 وأشــارت النتائــج إلــى أن مضمــون بودكاســت »بعــد أمــس« يرّكــز علــى إعــادة تقديــم المعرفــة السياســية وفــق االتجاهات
ــدول ــا ال ــام بقضاي ــي االهتم ــث يول ــواري، حي ــي الح ــب المعلومات ــى القال ــاًدا عل ــرة، اعتم ــة الجزي ــة لمؤسس  التحريري
 والشــخصيات الفاعلــة فــي أجنــدة األخبــار اليوميــة، معتمــًدا علــى الخبــراء والسياســيين والصحفييــن الميدانييــن، ومرّكــًزا
ــد اعتمــد علــى ــرة. ومــن الواضــح أن البودكاســت ق ــى اآلراء والتجــارب التــي تحفــل بهــا مؤسســة الجزي  االهتمــام عل

المقاطــع اإلخباريــة الصوتيــة مصــدًرا مســانًِدا للمعلومــات.

ــي للبودكاســت، ــي والمرحل ــياق الزمن ــد الس ــث يعتم ــكلية للبودكاســت، حي ــب الش ــى الجوان ــا إل ــج أيًض ــارت النتائ  وأش
 علــى عــرض القضيــة تمهيــًدا للتقــدم نحــو جســد القضيــة المطروحــة عبــر التصعيــد وعــرض الجوانــب المتصلــة بهــا
ــا ومســاراتها ــب المســتقبلية المرتبطــة به ــر طــرح الجوان ــة عب ــة القضي ــاًء بخاتم ــا، وانته ــن فيه  واإلشــكاليات والفاعلي

القادمــة.

 وفــي الجانــب الشــكلي أيًضــا، تحضــر المعــّززات الصوتيــة، مثــل المؤثــرات الموســيقية، والتعبيــرات المشــوقة والجاذبــة
ــي ــل ف ــات العم ــة أن متطلب ــرت الدراس ــة. واعتب ــعبية المتداول ــة الش ــاخرة واللهج ــرات الس ــة والتعبي ــال العربي  كاألمث
 البودكاســت تقتضــي االهتمــام بعنصــر البحــث المــازم إلنتــاج المحتــوى األساســي للحلقــات، اعتمــاًدا علــى المنتجيــن
ــا ــة بينه ــة أخــرى مهم ــة ألدوار إنتاجي ــة، إضاف ــة بالقضي ــات المتصل ــي المعلوم ــوى والبحــث ف ــة المحت ــن بكتاب  المعنيي
ــل ــج والتفاع ــام بالتروي ــة والقي ــة والتنفيذي ــوف واإلدارة التحريري ــار الضي ــى اختي ــراف عل ــي واإلش ــم الصوت  التصمي

ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي. ــوى عب  المتصــل بالمحت

الكلمات المفتاحية:
   بودكاست، الجزيرة، اإلعام الجديد.
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1. المقدمة 

الجديــدة  الرقميــة  البيئــة االتصاليــة  فــي ظــل ســيطرة 
ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي  ــد عل ــاد المتزاي واالعتم
فــي صناعــة المحتــوى الرقمــي، تحــاول وســائل اإلعــام 
المحتــوى  منظومــة  لهــا ضمــن  مكانــة  إيجــاَد  جاهــدةً 
التكنولوجيــة  المســتحدثات  مواكبــة  عبــر  الرقمــي، 
التــي تســتحوذ علــى اهتمــام الجمهــور. وكنتيجــة لهــذه 
ــن  ــل للتدوي ــت كبدي ــة البودكاس ــرت تقني ــاوالت، ظه المح
إنتاجــي وإبداعــي جديــد،  بأســلوب  المعتــاد،  الصوتــي 
ــا  ــة عنوانه ــات افتراضي ــر منص ــتخدم عب ــتقطبة المس مس
األول اإلنترنــت وأجهزتهــا كثيــرة تتعــدى الحاســوب إلــى 
األجهــزة الذكيــة بجميــع أشــكالها. وإضافــة لذلــك، أصبحت 
ل  هــذه الوســيلة االتصاليــة اليــوم مجــااًل إعاميًّــا ثريًّــا للتحوُّ
ــق المتجــاوز لعمليــة الســرد  نحــو المحتــوى الســمعي الُمتعّمِ
ــّص  ــم الق ــى تقدي ــة، إل ــة الَمعيش ــارب اليومي ــر للتج والعاب
المتكامــل للقضايــا بــدًءا مــن ظهورهــا ومــروًرا بتأثيراتهــا 

ــة. ــتقبلية المقبل ــورات المس ــج والتص ــى النتائ وحت
 

 لقــد تنامــت المخــاوف المرتبطــة بمســتوى كفــاءة وســائل 
اإلعــام الرقميــة منــذ فتــرة طويلة، الســيما في ظل انتشــار 
الشــبكات االجتماعيــة ومــا يتصــل بهــا مــن تدوين عشــوائي 
ونشــر لحظــّي ســريع، إضافــة إلى انتشــار ظواهــر األخبار 
الزائفــة والتضليــل فــي المعلومــات والبيانــات التــي يبثهــا 

محتــوى هــذه الوســائل.

ولهــذا الســبب، يقــدم البودكاســت نفســه منصــةً جديــدة 
ــي  ــت ف ــة والتثب ــى تحــّري الدق ــم عل ــق القائ ــّص المتعم للق
التعامــل مــع المعلومــات واآلراء المختلفــة. وتعكــس أنمــاط 
المحتــوى المتعــددة إمكانيــة كبيــرة ألن تتجــاوز هــذه التقنية 
ــور  ــائل اإلعــام نحــو جــذب الجمه ــة لوس األطــر التقليدي
ــي  ــوى اإلعام ــة المحت ــار لقيم ــة، وإعــادة االعتب ــن جه م

الرقمــي مــن جهــة أخــرى.  

   1  Howard Harris and Park Sungmin, “Educational Usages of Podcasting” British Journal of Educational Technology 39. (NO. 3 May 2008).
548–51. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00788.x.
 

ويتجــه الجهــد البحثــي اليــوم إزاء مشــاريع البودكاســت 
القائمــة علــى التدويــن الســمعي أو البصــري كحلــول متاحة 
للوســائل اإلعاميــة لتقديــم مضاميــن تحليليــة ومتعمقــة 
وأكثــر موثوقيــة للجمهــور مــن جهــة، وفــي ســياق يتجــاوز 
ــزام  ــق االلت ــى تحقي ــة إل ــوى إضاف ــة للمحت الحــدود التقليدي
بالمعاييــر والقيــم المهنيــة مــن جهــة أخــرى، حيــث وجــدت 
ــم أن  ــات التعلي ــة لتقني ــة البريطاني دراســة 1 نشــرتها المجل
ل أداة ســهلة للتعلــم عبــر تحقيقــه للمرونــة  البودكاســت يشــّكِ
وإمكانيــة  األفــراد،  لجميــع  وســيلة  يكــون  الكافيــة ألن 
اتســاع حجــم الجمهــور المســتهدف واهتماماتــه خــارج 
ــي  ــا، يأت ــن هن ــة. وم ــة التقليدي حــدود السياســات التحريري
هــذا البحــث ليناقــش تجربــة التدويــن الصوتــي عبــر تقنيــة 
البودكاســت، مــن خــال تحليــل فلســفة المحتــوى ومتطلبات 
لتجربــة  التحليلــي  التوثيــق  عبــر  ومعاييــره،  العمــل 
بودكاســت الجزيــرة التــي انطلقــت، فــي عــام 2019، 
ــد اســتناًدا  ــى خطواتهــا الجــادة فــي هــذا المجــال الجدي أول
ــة  ــات والموضوعي ــى الثب ــة القائمــة عل ــم الصحفي ــى القي إل

ــداث.  ــة لألح ــة اإلعامي ــق التغطي وعم
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أوًل: اإلطار المنهجي للبحث 

أ- مشكلة البحث

يُثــار االهتمــام اليــوم بتجربــة البودكاســت كإحــدى تقنيــات 
المحتــوى الســمعي الرقمــي التــي تتجــاوز التدفــق اإلخباري 
عبــر وســائل اإلعــام من جهــة، وبعــض النقاش العشــوائي 
المتصــل بتعبيــر المســتخدمين اليومــي مــن خــال شــبكات 

التواصــل االجتماعــي مــن جهــة أخــرى.

ــى  ــد أدى إل ــة ق ــة المتاحق إن عصــر التطــورات التكنولوجي
توســيع إمكانيــات الســوق اإلعامــي عوًضــا عــن إســهام 
ــي المتصــل  ــر الثقاف ــا المســتمر فــي إحــداث التغي التكنولوجي
بعاقــة الجمهــور بوســائل اإلعــام إلــى الحــد الــذي تتــآكل فيه 
المســاحة الفارقة بين الوســائل اإلعاميــة وجماهيرها المتعددة 

متجــاوزة كل القيــود التقليديــة المعروفــة منــذ عقــود 2.

وأمــام هــذا التحــدي بيــن قــدرة هــذه التقنيــة علــى خلــق الثبات 
والتــوازن المطلــوب فــي تقديــم المحتــوى، وبيــن جــذب 
ــه مــن وســائل  ــى حاجات ــز عل ــور والتركي ــات الجمه اهتمام
ــة  ــل تجرب ــام بتحلي ــث االهتم ــذا البح ــتدعي ه ــام، يس اإلع
ــة  ــى العناصــر المكون ــز عل ــن التركي ــد م البودكاســت بمزي
لعمليــة إنتــاج البودكاســت، والجوانــب التخطيطيــة لهــذه 
ن للمحتــوى.  العمليــة، واإلطــار التحريــري واإلنتاجــي المكــّوِ

وتشــكل تجربــة بودكاســت الجزيــرة أرضيــة مهمــة لتأطيــر 
ــور  ــات الجمه ــتقطاب اهتمام ــام الس ــائل اإلع ــعي وس س
الرقمــي؛ إذ تخطــو تجربــة البودكاســت فــي هــذه الوســيلة 
ــرة  ــة معبِّ ــام العربي ــائل اإلع ــن وس ــى بي ــا األول خطواته
ــر  ــدد عب ــور متع ــى جمه ــول إل ــي الوص ــا ف ــن رغبته ع
المنصــات الرقميــة ومقدمــة نفســها 3 وســيلةً إعاميــة 
 (Daily Posting) اليومــي  النشــر  تتجــاوز  معرفيــة 

ــي. ــل االجتماع ــبكات التواص ــر ش ــر عب المنتش

ولهــذا الســبب، يعيــد هــذا البحــث مراجعــة وتحليــل أطــر 

العمــل المتبعــة فــي إنتــاج بودكاســت الجزيــرة وخصائــص 
المحتــوى، وذلــك مــن خــال التســاؤالت اآلتيــة: 

-1 مــا محــدادت وأطــر العمــل المتبعــة فــي تنفيــذ برامــج 
ــرة؟ بودكاســت الجزي

ــوى بودكاســت  ــة لمحت ــة اإلنتاجي -2 مــا خصائــص العملي
ــرة؟  الجزي

-3 ما سمات المحتوى في بودكاست الجزيرة؟ 

ب- أهمية البحث 

لمواكبــة  واإلعاميــة  الصحفيــة  المؤسســات  اتجــاه  إن 
التطــورات التكنولوجيــة المتاحقــة بــات ســمة ظاهــرة لعمــل 
وســائل اإلعــام فــي الوقــت الحالي. وتــؤدي البحــوث العلمية 
والدراســات التحليلية دورها في مواكبة هذا الولوج المســتمر 
نحــو التقنيات الرقمية الجديدة بعيــن الراصد والمحلل والناقد، 
واضعــة بعيــن االعتبــار أهميــة دور هــذا اإلنتــاج البحثــي فــي 
إيجــاد األطــر العلميــة الصحيحة للممارســة اإلعاميــة وتقديم 

الحلــول لمختلــف التحديات.

ــي  ــا للمجــال البحث ــة أهميته ــذه الدراســة البحثي وتعكــس ه
ــة  ــة اليومي ــر الممارس ــعيها لتأطي ــال س ــن خ ــي م والمهن
ــاج  ــه إنت ــا يعني ــل لم ــا أفض م فهًم ــّدِ ــي، يُق ــلوب منهج بأس
جميــع  ذلــك  ويشــمل  البودكاســت.  عبــر  المحتــوى 
ــن  ــت م ــوى البودكاس ــاج محت ــن إلنت ــين الطامحي الممارس
ــي  ــًدا ف ــا جدي ــقوا طريقً ــن ش ــرب الذي ــواة الع ــباب اله الش
صناعــة محتــوى البودكاســت يليهــم المؤسســات اإلعاميــة 
ــي الفضــاءات  ــا ف ــاد مكانته ــى إيج ــة إل ــة الطامح المحترف
الرقميــة الجديــدة، بمــا يمثِّــل إضافــة علميــة تســمح بمواجهة 
التحديــات االتصاليــة واإلنتاجيــة والتحريريــة وصــواًل إلــى 

2 عقيلة عبد المحسن حامد، اإلعام الجديد وعصر التدفق اإلخباري، ط 1 (مصر، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 2015)، ص 49

3 ”إضافة نوعية جديدة... شبكة الجزيرة تطلق خدمة البودكاست“، الجزيرة نت، 14 مايو/أيار 2019، (تاريخ الدخول: 18 نوفمبر/تشرين الثاني،(2019   

/https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/5/14الجزيرة-البودكاست-تقنية-برامج-صوتية-تسجيل.
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ــتقبل.  ــي المس ــي ف ــوى الرقم ــاج المحت ــر إنت تطوي

ج- أهداف البحث 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل تجربــة التدويــن الصوتــي 
فــي بودكاســت الجزيــرة، وذلــك عبــر تحقيق اآلهــداف اآلتية: 

- كشف وتحليل أطر العمل المتبعة في تنفيذ البودكاست. 
- تحليــل خصائــص العمليــة اإلنتاجيــة فــي بودكاســت 

الجزيــرة.
- تحليــل ســمات الخطــاب المســتخدم والدوافــع االتصاليــة 
والمعرفيــة المرتبطــة بــه والقضايــا الســائدة فــي المحتــوى.

  
د- منهج البحث

ــدف  ــذي يه ــي ال ــي التحليل ــج الوصف ــث المنه ــد البح يعتم
ــج  ــذا المنه ــل ه ــت. ويتص ــة البودكاس ــف تجرب ــى وص إل
المعاييــر  علــى  والوقــوف  الجاريــة  الحقائــق  بتوثيــق 
ــئة  ــات الناش ــا والعاق ــة به ــة المتصل ــة واالجتماعي الثقافي
عــن الظواهــر المختلفــة. ويســهم هــذا المنهــج فــي العلــوم 
ــة  ــة القائم ــات االتصالي ــة السياس ــر مراجع ــة عب االتصالي

واتخــاذ القــرارات بعــد التقييــم والمراجعــة.

ــة (المعاصــرة) واألهــداف  ــي صف ــى المنهــج الوصف ويتبن
ــرات الدراســة  ــار متغي ــم اختي ــك يت ــوى؛ ولذل ــة للمحت اآلني
فــي إطــار المســح الوصفــي المتكــرر وفــي الفتــرة الزمنيــة 
المتقاربــة التــي تســمح بحــدوث تغيــر وتطــور مرتقــب فــي 

الظاهــرة اإلعاميــة 4.   

ــج  ــة أن المنه ــات البحثي ــن االتجاه ــر م ــي الكثي ويتضــح ف
ــي بوصــف الظاهــرة فحســب،  ــي ال يكتف ــي التحليل الوصف
الظواهــر  وراء  الخفيــة  األســباب  فــي  البحــث  بــل 
والطرائــق واإلمكانيــات المســاِعدة لتطويــر الوضــع القائــم 

عبــر أشــكال متعــددة مــن آليــات البحــث؛ مــن بينهــا: 
الدراســات المســحية، ودراســات الحالــة، ودراســات تحليــل 

المضمــون، والدراســات المقارنــة 5. 

وبهــذه اآلليــات، يجمــع منهــج هــذا البحــث بيــن المعطيــات 
ــن  ــت وبي ــة للبودكاس ــة اإلنتاجي ــف العملي ــية لوص األساس
تحليــل ارتبــاط هــذه المعطيــات بنجــاح تجربــة البودكاســت 
ــرة  ــة المباش ــي: الماحظ ــددة وه ــة متع ــر أدوات بحثي عب
لبيئــة عمــل إنتــاج البودكاســت حيــث يجــرى متابعــة العملية 
اإلنتاجيــة للمحتــوى، والمقابلــة المعمقــة مــع القائميــن علــى 
ــة  ــي خطــوط إنتاجي ــرة ف ــوى بودكاســت الجزي ــاج محت إنت
المحتــوى  وإنتــاج  للمحتــوى،  التخطيــط  تشــمل  مهمــة 

ــوى.   ــل المضمــون الكمــي للمحت وتقديمــه، وتحلي

وتقــوم المقابلــة المعمقــة علــى تخطيــط لقــاء بيــن الباحــث 
والمبحــوث لإلجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة المفتوحــة 
التــي ترتبــط بموضــوع الدراســة، حيــث تتصــل إجاباتهــا 
بالحقائــق أو المعتقــدات أو اآلراء أو االتجاهات أو المواقف 
ــة أو  ــداث الماضي ــة أو األح ــم العام ــلوكيات أو القي أو الس
ــة المعمقــة  الدوافــع وغيرهــا 6. وتتصــل اهتمامــات المقابل
بالربــط بيــن أهــداف الدراســة القائمــة علــى معرفــة أســاليب 
ــوى،  ــاج المحت ــة بإنت ــة المتصل ــه والعملي ــل واتجاهات العم
ــه،  ــوى وخصائص ــوع المحت ــو ن ــن نح ــات العاملي واتجاه

ــة المســتمرة.  ــة واالتصالي ودوافعهــم المعرفي

ــات  ــل الكلم ــة لتحلي ــو أداة بحثي ــوى، فه ــل المحت ــا تحلي أم
والمواضيــع والمفاهيــم والبيانــات النصيــة عبــر إيجــاد 
ــم واســتنتاج الرســائل داخــل  ــات والمفاهي المعانــي والعاق
النصــوص، وثقافــة الخطــاب واألطــر الزمانيــة والمكانيــة 
ــا  ــددة بينه ــف متع ــوى وظائ ــل المحت ــؤدي تحلي للنــص. وي
ــف  ــص، وكش ــي الن ــة ف ــات الفاعل ــى االتجاه ــز عل التركي
محتــوى  أنمــاط  وكشــف  المحتــوى،  فــي  االختافــات 
ــع  ــة م ــية المتزامن ــتجابات النفس االتصــال، ووصــف االس

ــف 7.  ــن الوظائ ــا م ــال وغيره االتص

4 محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعامية، ط 5 (مصر، دار عالم الكتب، 2015)، ص 212.

5 سعد المشهداني، مناهج البحث اإلعامي، ط 1 (اإلمارات، دار الكتاب الجامعي، 2017)، ص 32

6 منال المزاهرة، مناهج البحث اإلعامي، ط 1 (األردن، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2014)، ص 186. 

 7  C N Trueman “Media Content Analysis”. The History Learning Site, 22 May 2015. Accessed in 12 February 2020.
https://www.historylearningsite.co.uk/sociology/research-methods-in-sociology/media-content-analysis/
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هـ - مجتمع البحث وعينته

ــذا البحــث،  ــيًّا له ــا أساس ــرة مجتمعً ــل بودكاســت الجزي يُمثّ
ــاج  ــي إنت ــة ف ــات المتبع ــى اآللي ــوف عل ــدف الوق ــك به وذل
المحتــوى شــكًا ومضمونـًـا، وخصائــص وســمات الخطــاب 
المســتخدم. وتلجــأ الدراســة أيًضــا إلــى اســتخدام العينــة 
العشــوائية البســيطة فــي دراســة وتحليــل مضمــون حلقــات 
مــن برنامــج ”بعــد أمــس“ الــذي يتــم إنتاجــه داخــل مؤسســة 
الجزيــرة 8 بهــدف ضمــان ثبــات توزيــع االختيار وشــموليته 
مــن جميــع الحلقــات المنشــورة عبــر هــذه المنصــة 9. 
ويوضــح الجــدول رقــم (1) تقســيم الحلقــات التــي ستشــملها 
الدراســة، حيــث يشــتمل مجتمــع الدراســة علــى 50 حلقــة تم 

ــات.  ــار %20 منهــا بواقــع عشــر حلق اختي

جدول )1(: حلقات عّينة الدراسة لبرنامج “بعد أمس”

  
8 وجدت الباحثة أن باقي البرامج المقدمة في بودكاست الجزيرة يتم إنتاجها بالتعاقد الخارجي مع شركات خارجية، وهي برامج يتم االطاع عليها بعد إنتاجها لتقديم ماحظات دورية قبل السماح بنشرها على 

المنصة. 

9 عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعامية، ص 209. 

1
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جــدول رقــم )2(: التوصيــف الوظيفــي لعينــة العامليــن 

يف بودكاســت الجزيــرة

وبهــدف تفســير النتائــج والوقــوف علــى أبــرز التصــورات 
المتصلــة بأســلوب العمــل، فقــد تــم اعتمــاد المقابلــة المقننــة 
مــع (3) مــن العامليــن فــي المنصــة كمــا هــو موضــح فــي 

جــدول رقــم (2).  

ثانيًا: اإلطار النظري للبحث

1. القيمة الوظيفية المعرفية في ظل 
الحتمية التكنولوجية

تفتــرض الحتميــة التكنولوجيــة التــى أرســاها مارشــال 
ماكلوهــان (Marshall McLuhan) وهارولــد إنيــس 
الماضــي،  القــرن  ســتينيات  فــي   (Harold Innis)
 10 التفكيــر  آليــات  علــى  االتصاليــة  الوســيلة  ســيطرة 
ــا االتصــال  ــره تكنولوجي ــذي تثي ــى التحــول ال ــاًدا عل اعتم
ــات.  ــي المجتمع ــة ف ــة والمعرفي ــرات االجتماعي ــي التغي ف
ــالة“  ــي الرس ــيلة ه ــهيرة ”الوس ــارة الش ــال العب ــن خ وم
باتــت ســمة االتصــال وآلياتــه رهنـًـا لســمة التكنولوجيــا التي 
ــة  ــة الوظيفي ــى القيم ــا عل ــرض تحديًّ ــا يف ــه، م ــن علي تهيم

للمحتــوى، الــذي يرتهــن لقــوة الوســيلة الســائدة وتأثيــرات 
ــود  ــارات والقي ــك االعتب ــة بتل ــة، مقارن ــا العميق التكنولوجي
التحريريــة التــي تفرضهــا المؤسســات الصحفيــة علــى 
نفســها. وتؤكــد الجــذور المؤسســة لتجربــة البودكاســت 
علــى التطــور الرقمــي للتجــارب الصحفيــة عبــر محاكاتــه 
للقيــم االقتصاديــة الســائدة وتوجيهــه لخدمــة المعلنيــن، 
ــات  ــي ســوق التكنولوجي ــا ف ــر وضوًح وهــي الســمة األكث
ــاه  ــذا االتج ــدو أن له ــا يب ــة، كم ــورة عام ــرة بص المعاص
ــي  ــة لإلعــام الت ــف التقليدي ــف عــن الوظائ مســاره المختل
ــاء التراكــم  ــم واالتجاهــات وبن ــى القي ــر عل تســتدعي التأثي
المعرفــي وتعزيــز مراقبــة المجتمــع المحيــط ووظائــف 

ــا 11.  ــي وغيره ــي والثقاف ــراث االجتماع ــل الت نق

 (Nick Marx ) 12 وفــي هــذا المســار يفتــرض نيــك ماركــس
ــوه  ــتفرض نم ــن س ــي م ــوى ه ــة للمحت ــة التجاري أن القيم
المطــرد والمؤثــر علــى وظيفــة هــذا المحتــوى، وهــي 
ــة  ــه المعرفي ــن قيمت ــوى م ــا للمحت ــبب تفريغً ــد تس ــي ق الت
مســتجيبة للمتغيــرات اليوميــة الســطحية. إن لذلــك تأثيراتــه 
علــى العناصــر التقليديــة للقيمــة الوظيفيــة المعرفية لوســائل 
وتشــكيل  المعلومــات،  نقــل  تتضمــن  والتــي  اإلعــام، 
ــا  ــة المســتمرة بالقضاي ــق المعرف االتجاهــات بشــأنها، وخل
ومســبباتها والنتائــج المتصلــة بهــا واالشــتباك بهــا، ثــم 
ــة  ــة والعام ــة الذاتي ــى الحال ــا عل ــتوى تأثيراته ــز مس تعزي
لألفــراد، بــل وشــعور الفــرد المســتمر بتأثيــرات األحــداث 
الخاصــة، ومســاراتها  العموميــة علــى مجــرى حياتــه 

ــا.  ــلبًا وإيجابً ــتقبلية س المس

وال يمكــن لهــذه القيمــة المعرفيــة أن تبــدو مجديــة دون 
العاقــة  لتكويــن  األساســية   13 لاعتبــارات  النظــر 
مــع الجمهــور مــن خــال الوصــول ألكبــر عــدد مــن 
المســتخدمين للمنصــات االفتراضيــة، ورغبــة المؤسســات 
مــع  ومباشــرة  حيــة  بعاقــات  االندمــاج  فــي  الرقميــة 
الجمهــور  باالعتمــاد علــى الحشــد الجماعــي إزاء القضايــا 
وااللتفــات للموضوعــات ذات الصلــة باهتمامــات الجمهــور 

10 بشير عباس عاق، نظريات االتصال: مدخل متكامل، ط 1 (دار اليازوري، 2011)، ص 98. 

  11  Richard Berry, “Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling ...” The International Journal of Research into New Media Technologies. (Research
gate, no12 2006).

 12  Nick Marx, “Radio voices, digital downloads: bridging old and new media in the Onion Radio News podcast.” (Comedy Studies 6, no. 2. 2015):
107-117.

13  Vanessa Quirk, “Guide to Podcasting.” Columbia Journalism Review. December 7, 2015. Accessed in December 12, 2019.
 https://www.cjr.org/tow_center_reports/guide_to_podcasting.php.
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ثــم خلــق القيمــة الحقيقيــة مــن المحتــوى عبــر تنويعــه بمــا 
يغطــي اهتمامــات متعــددة للنــاس. وأمــام هــذه المعطيــات، 
تعــزز الممارســة اإلعاميــة لوســائل اإلعــام فــي الفضــاء 
الرقمــي مــن إســهام الجمهــور المباشــر واللحظــي فــي 
التفاعــل  االعتبــار  بعيــن  آخــذة  االتصاليــة،  العمليــة 
ــك  ــي ذل ــدى). ويعن ــع الص ــوى (رج ــع المحت ــتمر م المس
تصعيــد المســتخدمين للقضايــا التــي تهمهــم، وإعــادة إحيــاء 
الموضوعــات الخارجــة عــن أولويــات وأجنــدة وســائل 
اإلعــام وتأطيرهــا بمــا يســمح بــأن تعــاد للنقــاش والجــدال 
العمومــي. وتتداخــل هــذه الممارســة االتصاليــة والتفاعليــة 
األبعــاد  تعزيــز  فــي  اإلعاميــة  الوســائل  رغبــة  مــع 
المعرفيــة فــي المضاميــن المقدمــة ومســؤوليتها كمنصــات 

ــي.  ــي والمعلومات ــق المعرف ــية للعم أساس

ويتصــل المحتــوى المقــدم عبــر فضــاء العالــم الرقمــي 
لصانعــي  المعرفيــة  المهــارات  بيــن  الحاجــة  بمواءمــة 
المحتــوى والحاجــات المعرفيــة مــا يســهم في تصعيــد الجدل 
والنقــاش القائــم علــى التفاعليــة معــزًزا من إمكانية االشــتباك 
ــة 14.  ــم ســياقاتها الكامل ــا المطروحــة نتيجــة تقدي بالقضاي

النقديــة  لقــد ســمحت مراجعــات المدرســة األميركيــة   
الرقمــي  العالــم  فــي  باســتيعاب هــذا اإلســهام لألفــراد 
المعرفــي لوســائل  الوظيفــي  البعــد  الحفــاظ علــى  مــع 
اإلعــام آنــف الذكــر، حيــث يعــزز المدخــل الوظيفــي 
لإلعــام مــن معــارف المســتخدمين فــي مناخــات تفاعليــة 
مســتمرة، مســتوعبًا فــي الوقــت نفســه تطــور األدوات 
الرقميــة وشــبكية وســائل اإلعــام. ولهــذا الســبب أوصــت 
ــن المدخــل  ــة الصــراع بي ــات بتخطــي جدلي ــذه المراجع ه
ــات  ــة المنتج ــام وحتمي ــائل اإلع ــي لوس ــي المعرف الوظيف
المجتمعــات، وذلــك عبــر تجــاوز حالــة  فــي  الرقميــة 
ــل  ــوج لتحلي ــم، والول ــكل تطــور تكنولوجــي قائ االنبهــار ب
ــى  ــرة عل ــات المؤث ــة والمعوق ــية والثقافي ــر السياس الظواه
ــة الســليمة 15. ــز الممارســة اإلعامي األداء مباشــرة لتعزي

 

ويتضــح ممــا ســبق، أن المواءمــة بيــن المدخــل الوظيفــي 
ونظريــة الحتميــة التكنولوجيــة لتعتبــر المواءمــة األفضــل 
لتحليــل تجربــة البودكاســت؛ إذ تقتضــي هــذه المواءمــة 
ــوى،  ــة للمحت ــة والمعرفي ــص الوظيفي ــتحضار الخصائ اس
والبنــاء المحكــم للقصــص المقدمــة والحالــة اإلبداعيــة 
المتصلــة بهــا، فــي ظــل حتميــة األخــذ باالعتبــار لقيــم 
ــوى  ــع المحت ــة م ــي تســمح بالتفاعلي ــي الت ــوى الرقم المحت
ــي  ــور ف ــة وإســهام الجمه ــي منصــات مختلف ومشــاركته ف
ــة  ــل حــدة السياســات االتصالي ــة مــع تقلي ــة االتصالي العملي

ــام.  ــائل اإلع ــى وس ــة المفروضــة عل التقليدي

2. تقنية البودكاست 

ـا فــي عــام 2014  انتشــرت تقنيــة البودكاســت إعاميًـّ
لتعبِّــر عــن الملــف الصوتــي الــذي يمكــن نشــره للجمهــور 
عبــر الويــب 16 وتشــغيله إمــا مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر 
أو األجهــزة المحمولــة أو مشــغات الصــوت الرقميــة. 
Ben Ham- هامريســلي ”بيــن  الصحفــي   واســتخدم 
مــرة  ألول  (بودكاســت)  المصطلــح  هــذا   “mersley
موضًحــا أهميــة التمــازج بيــن التدويــن والصــوت فــي 
ــع الجمــع  ــب: ”م ــان. وكت ــة الغاردي ــة نشــرها بصحيف مقال
بيــن عاقتنــا الحميميــة بالصــوت، وتفاعليــة التدويــن عبــر 
الويــب، وســهولة حمــل مشــغل MP3، يبــدو أن مشــروع 
البودكاســت ســيتجه لتقديــم األفضــل، ليــس فقــط للمســتمع، 

ــا“ 17. ــة أيًض ــة عالمي ــل كتجرب ب

بصــورة عامــة، ينتشــر البودكاســت اليــوم فــي العالــم دون 
حــدود حيــث يمكن ألي شــخص إنتــاج البودكاســت الخاص 
بــه باالعتمــاد علــى الجــزء اليســير مــن التكنولوجيــات 
المتوفــرة فــي منزلــه كجهــاز الكمبيوتــر وبرامــج المونتــاج 
الصوتيــة المتوفــرة علــى الويــب واإلنترنــت، ويمكــن 
ــي  ــاًرا ف ــر ازده ــة األكث ــة الماضي ــوام الثاث ــار األع اعتب

 14  Lynne Powell and Robson Fiona, “Learner-generated podcasts: a useful approach to assessment?” Innovations in Education and Teaching
International (51, no. 3.2014). 329

15 بشير عباس عاق، نظريات االتصال، مرجع سابق، ص 98. 

  16  Bruno C Jham. Duraes Gabriela V and others, “Joining the Podcast Revolution.” Journal of Dental Education. Journal of Dental Education,
 March 1, 2008 ( Accessed in 6 February 2020) http://www.jdentaled.org/content/72/3/278.full

17  Ben Hammersley, “Why Online Radio Is Booming.” Guardian News and Media, February 12, 2004. https://www.theguardian.com/media/2004/
 feb/12/broadcasting.digitalmedia.
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حيــث  مــرة،  ألول  ظهــوره  منــذ  البودكاســت  مســيرة 
أظهــرت إحصائيــة 18 عــام 2019 أن هنــاك مــا يزيــد 
عــن 730 مليــون بودكاســت فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا 
ــات  ــة. وتشــير إحصائي ــون حلق وأســتراليا بمعــدل 34 ملي
البودكاســت 19 (podcast insight) إلــى تطــور عاقــة 
ــّت  ــتمعون لس ــوم يس ــراد الي ــور بالبودكاســت؛ فاألف الجمه
حلقــات مــن البودكاســت علــى األقــل، فــي حيــن اســتمع كل 
ــي األســبوع  ــات بودكاســت ف ــي ســت حلق مســتخدم لحوال
ــا)  ــباب (34-18 عاًم ــة الش ــل فئ ــام 2018. وتمثِّ ــي ع ف
الفئــة األكثــر اســتماًعا للبودكاســت بنســبة تتجــاوز 54% 
فــي الواليــات المتحــدة مقارنــة بمــا نســبته %19 لمــن هــم 
ــف  ــّد الهات ــذا الســبب يع ــا. وله ــر 55 عاًم ــن عم ــى م أعل
ــع البودكاســت،  ــاءم م ــي تت ــزة الت ــر األجه ــول أكث المحم
ــى لاســتماع للبودكاســت لمــا  حيــث يســتخدم كوســيلة أول
نســبته %55 مــن المســتخدمين فــي الواليــات المتحــدة 20.

  
ل النمــاذج العالميــة المختلفــة صــورة بانوراميــة  وتشــّكِ
ــتى  ــي ش ــق ف ــن تعم ــت م ــه البودكاس ــن أن يحقق ــا يمك لم
ــق  ــى تطبي ــا النظــر عل ــا ألقين ــإذا م ــة، ف المجــاالت المختلف
(Podcasts) المطــور مــن قبــل شــركة Apple، والتــي 
اســتحوذت علــى هــذه الصناعــة كمنصــة أساســية لســنوات 
م عــدًدا هائًا  طويلــة، فإننــا ســنجد مئــات القنــوات التــي تقــّدِ
ــادة  ــي السياســة واالقتصــاد وري مــن البرامــج المتنوعــة ف
ــية  ــات النفس ــة والمعالج ــاة الصحي ــاط الحي ــال وأنم األعم
والطبيعــة  والفلــك  والعلــوم  والرياضــة  الفــن  وجديــد 

ــا. ــة وغيره ــخرية العام ــة والس ــات االجتماعي والنقاش

3. خصائص المحتوى التصالي عبر 
البودكاست  

يُــراد للبودكاســت اليــوم أن يمثِّــل تجربــة ماتعــة ومعرفيــة 
ــى اهتمــام المســتمع، ولكنهــا فــي ذات  ــة تســتحوذ عل خفيف

ــا مــن الموضوعــات الحياتيــة  ــا متنوًع ــل تجمعً الوقــت تمثِّ
والثقافيــة التــي تســتهدف رصــد الظواهــر بلغــة تحريريــة 
ــا. فــي المقابــل، يبحــث الجمهــور عمــا يرضيــه  أكثــر ثباتً
ــه،  ــه ورغبات ــه وميول ــق مــع تطلعات ــوى المتواف مــن المحت
فيمــا هــو أشــبه بالتطلعــات نحــو العــودة للعصــر الذهبــي 
للصحــف الجــادة، ولكــن بطريقــة أكثــر إمتاًعــا وأقــل 
ــن  ــد ســيجد مســاحته م ــي الجي ــوى الرقم ــًدا. إن المحت تقيي
االنتشــار والتــداول والتفاعــل بينمــا ينفــر الجمهــور ســريعًا 
ــل  مــن المحتــوى األقــل أهميــة بالنســبة لــه، والــذي ال يمثِّ

ــة والتفاعــل. ــًرا بالمتابع ــوى جدي محت

تجربــة  فــي  المعرفــي  العنصــر  ل  يشــّكِ المقابــل،  فــي 
بقناعــات  فهــو متصــل  للمحتــوى،  أساًســا  البودكاســت 
ــرورة.  ــه بالض ــد ل ــم ومفي ــيجده مه ــا س ــأن م ــور ب الجمه
ــم االهتمــام  ــم يت ــة ســماع حلقــة واحــدة ل ــإن تجرب ولهــذا ف
بمحتواهــا قــد تعنــي نهايــةَ عاقــة هــذا الجمهــور مــع قنــاة 
ــر  ــة عب ــه المفضل ــور قنات ــع الجمه ــذا يتاب البودكاســت. ول
ــا  البودكاســت لقناعتــه التامــة بــأن المحتــوى ســيكون جاذبً

ومفيــًدا 21. 

لقــد كانــت وســائل اإلعــام التقليديــة كالتلفزيــون واإلذاعــة 
مجســدة لنيــل اهتمامــات الجماهيــر بصــورة موحــدة؛ بحيث 
ــت  ــذا كان ــع ه ــث. م ــم الب ــي عال ــة ف ــالة عائم ــدو الرس تب
ــود  االتهامــات موجهــة لوســائل اإلعــام حــول خلقهــا للقي
التحريريــة المســتمرة علــى المحتــوى اإلعامــي، فــي 
ــص  ــج مخصَّ ــه منتَ ــى أن ــدم البودكاســت نفســه عل ــن يق حي
لمــن يطلبــه مــن الجماهيــر. وعلــى هــذا األســاس، يعكــس 
البودكاســت بصورتــه المعمقــة واآلخــذة نحــو معياريــة 
المحتــوى، وانســجامه مــع متطلبــات الصحافــة اإللكترونيــة 
مــن تفاعليــة ورجــع للصــدى مجــااًل جديــًدا نحــو التخلــص 

ــة.  ــة للمؤسســات اإلعامي ــود التقليدي مــن القي

م الدراســات نمــاذج مهمــة لمقاومــة السياســات العامــة  وتقــّدِ

18  PodcastHosting.org. “2020 Podcast Statistics, Demographics & Habits (US, Canada & Australia).” PodcastHosting.org, January 10, 2020. (Ac-
 cessed in 12 February2019). https://podcasthosting.org/podcast-statistics/.

 19  Ross Winn, “Podcast Stats & Facts (New Research from Jan 2020)” Podcast Insights, January 28, 2020. (Accessed in 12 February 2019).
 https://www.podcastinsights.com/podcast-statistics/.

20  Nic Newman, “Podcasts: Who, Why, What, and Where?” Digital News Report, May 24, 2019. (Accessed in February 12 2019). http://www.
 digitalnewsreport.org/survey/2019/podcasts-who-why-what-and-where/

21 لمياء المقدم، البودكاست فرصة ذهبية تهدرها الصحافة العربية، معهد الجزيرة لإلعام، 23 مارس/آذار 2017، (تاريخ الدخول 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/287



البودكاست: متطلبات العمل وخصائص املحتوى

14

 Chitlin) مــن خــال البودكاســت، بينهــا نمــوذج برنامــج
Circuit) األميركــي الــذي يقــدم مقارنــات مختلفــة للتوزيع 
ــي  ــع األميرك ــي داخــل المجتم ــرق اإلفريق االجتماعــي للع
بالمقارنــة مــع األعــراق األخرى عبــر االســتعانة بالتجارب 
المهمشــة مثــل العمــال والحاقيــن وبائعــي البقالــة وعمــال 
الثقافيــة  الفجــوات  لتجســيد  محاولــة  فــي  الكنائــس، 

ــي 22.  ــع األميرك ــي المجتم ــة ف واالقتصادي

ــياق  ــذا الس ــي ه ــر ف ــرة بالذك ــة الجدي ــة العربي ــن األمثل وم
تجربــة بودكاســت شــبكة ”صــوت“ عبــر برنامجهــا (عيب)، 
حيــث يهتــم بتحليــل الظواهــر االجتماعيــة المســكوت عنهــا 
م البرنامــج موضوعــات بالغــة  فــي المجتمــع األردنــي. ويقــّدِ
ــر وتغييــر الديانــة  ـا مــن قبيــل التَّنمُّ الحساســية اجتماعيًـّ
والتحــرش والمثليــة الجنســية وغيرها، حيث يشــير القائمون 
علــى القنــاة إلــى أن هــذا األمــر أدى إلــى تزايــد مســتمر فــي 
أعــداد المتابعيــن؛ إذ اعتبــر الجمهــور أن هــذا المحتــوى هــو 

مــا يجــدر نشــره والتطــرق لــه عبــر وســائل اإلعــام 23.  

إضافــة للســياق الموضوعي للبودكاســت، يعتبر جيف دانــزا 24 
(Jeff-D’anza) أن هنــاك عناصــر إنتاجيــة للمحتــوى بينهــا 
تــوازن القصــة مــع الشــخصيات والحــوارات وتحديــد الوقــت 
ــة ال تكــون للصــوت  ــاء القصــة، حيــث إن األولوي ــم لبن المائ
ــة  ــر بطبيع ــام أكب ــاك اهتم ــون هن ــي أن يك ــل ينبغ فحســب؛ ب
الخطــاب المقــدم عبــر البودكاســت. علــى المســتوى الصحفــي 
واإلنتاجــي المســتمر، يحــدد الباحثــون معاييــر أساســية لنجــاح 
المنتجــات الصحفيــة عبــر البودكاســت، بينهــا: الجــودة التقنيــة 
ــي  ــودة االتصــال ف ــوى، وج ــودة المحت ــدم، وج ــج المق للبرنام
الوقــت المائــم، ممــا يحقــق الوصــول الناجح للجمهــور، ولذلك 
فــإن النمــوذج المقترح لنجاح اإلنتاج الصحفي عبر البودكاســت 
ال يتــم إال وفــق ثــاث معاييــر أساســية، وهــي: األنظمــة التقنية، 

والمحتــوى المقــدم، وأســاليب وطــرق الخدمــة 25. 

4. تأسيس بودكاست الجزيرة 

نشــرت الجزيــرة نــت، فــي شــهر مايو/أيــار 2019، 
ــل خدمــة  ــذي يمثِّ ــرة 26 ال ــر انطــاق بودكاســت الجزي خب
صحفيــة جديــدة يتــم إطاقهــا فــي ضــوء االهتمــام العالمــي 

ــم.  ــي العال ــوره ف ــاع جمه ــت واتس بالبودكاس

وقــدَّم البودكاســت فــي مرحلتــه األولــى برامــج تخــرج 
عــن اإلطــار اإلخبــاري للمؤسســة نحــو التركيــز علــى 
الموضوعــات الثقافيــة والمعرفيــة والتحليليــة السياســية، 
مــن  الكريــم عويــر  يوضــح عبــد  الســياق  هــذا  وفــي 
م محتــوى العمــق  بودكاســت الجزيــرة أن ”البودكاســت يقــّدِ
ــى الســطحية  ــا عل ــي حاليًّ ــز اإلعــام العرب لمواجهــة تركي
فــي تنــاول القضايــا المختلفــة، لــذا رأت الجزيــرة أن تدُخــل 
ــم  ــي العال ــا ف ــي لجمهوره ــى تعط ــت حت ــال البودكاس مج
العربــي الثقافــةَ والعمــق المطلوبَيــن تجــاه الملفــات العربيــة 

ــة“ 27.  ــخ المنطق ــي تاري ــرت ف ــي أث ــخصيات الت والش

ومــن البرامــج التــي يبثهــا بودكاســت الجزيــرة: ”رمــوز“ 
و“لحظــة“ و“بعــد أمــس“ و“مــن اآلخــر“، حيــث يركــز 
الذاتيــة  الســيرة  اســتعراض  علــى  رمــوز  برنامــج 
للشــخصيات الفكريــة والثقافيــة والفنيــة والعلميــة المؤثــرة 
ــم بالتحــدث عــن أنفســهم،  ــة تســمح له ــم، بطريق ــي العال ف
حيــث يعمــد إلــى التطــرق للتفاصيــل التــي تبــدو خفيــة أو 
مجهولــة عــن حياتهــم. أمــا برنامــج لحظــة، فيركــز علــى 
الســرد التاريخــي لألحــداث مــن نقطــة البدايــة وحتــى وقوع 
التغييــر الكبيــر الــذي يؤثــر فــي حيــاة األفــراد والمجتمعات. 
ويهتــم برنامــج بعــد أمــس بمتابعــة األحــداث السياســية 
بطريقــة يغلــب عليهــا الطابــع التحليلــي، حيــث يعتمــد علــى 
ــع  ــة م ــة الصحفي ــى المقابل ــم عل ــواري القائ ــوى الح المحت
ــة  ــة المطروح ــن بالقضي ــن المعنيي ــن والمحللي المتخصصي

 22  Sarah Florini: The Podcast “Chitlin’ Circuit”: Black Podcasters, Alternative Media, and Audio Enclaves.  (Journal of Radio & Audio Media, Vol.
22) 2015

23 ليندسي أورسوال، ”اتساع دائرة جمهور البودكاست في المنطقة العربية“، الفنار لإلعام، 25 سبتمبر/أيلول 2015. 

/https://www.al-fanarmedia.org/ar/2018/09اتساع-دائرة-جمهور-البودكاست-في-المنطق/.

 24  Jeff-D’anza. “Script Writing for Narrative Podcasts” Learning Solutions Magazine. August 24, 2018. (Accessed in 12 February 2020).
 https://learningsolutionsmag.com/articles/script-writing-for-narrative-podcasts

 25  Chulmo Koo, Chung Namho, and J. Kim Dan. “How Do Social Media Transform Politics? The Role of a Podcast, ‘Naneun Ggomsuda’ in South
 Korea” SAGE Journals, March 18, 2014. (Accessed in December,11 2019) https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0266666913516883.

26 الجزيرة نت، ”إضافة نوعية جديدة.. شبكة الجزيرة تطلق خدمة البودكاست“14 مايو/أياير 2014، (تاريخ الدخول: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019). 

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/5/14/الجزيرة-البودكاست-تقنية-برامج-صوتية-تسجيل. 

27 المرجع السابق.
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الظواهــر  بنقــد  اآلخــر  مــن  برنامــج  يهتــم  حيــن  فــي 
االجتماعيــة الشــائعة وتحليــل أســبابها وتداعياتهــا علــى 

ــع.  ــرد والمجتم الف

5. الدراسات السابقة 

تنتمــي الكثيــر مــن البحــوث والدراســات المنشــورة حــول 
ــم  ــث يت ــي، حي ــحّي التحليل ــج المس ــى المنه ــت إل البودكاس
االجتماعيــة  بالقضايــا  ربطــه  عبــر  المحتــوى  تحليــل 
ــر  ــر الكثي ــات. وال تتوف ــي المجتمع ــائدة ف ــية الس والسياس
مــن الدراســات العربيــة حــول البودكاســت وتحلياتــه فــي 
المنطقــة باســتثناء محــاوالت قليلــة لتفســير التحــوالت نحــو 

ــي:   ــي كاآلت ــباب، وه ــا الش ــوى المتصــل بقضاي المحت

االتصالــي  الســلوك  حــول  خطــاب  أمــل  دراســة  أ- 
لمســتخدمي التقنيــات التكنولوجيــة المتطــورة (دراســة فــي 
اســتخدام الشــباب المصــري لتقنيــة البوداســت واإلشــباعات 
المتحققــة) 28: إذ اعتبــرت هــذه الدراســة المســحية أن 
ــة  ــع متابع ــاد وتراج ــي الب ــة ف ــار الفضــاءات العام انحس
تمولــه  الــذي  الرســمي  لإلعــام  المصــري  الجمهــور 
مــن  البودكاســت  تمكيــن  فــي  ســاهم  قــد  الحكومــة، 
االســتحواذ علــى اهتمامــات الشــباب، حيــث تفاوتــت نســب 
المتابعــة بيــن المتابعــة الدائمــة وشــبه الدائمــة للبودكاســت. 
لإلعــام  المســتمرة  السياســية  المعالجــات  ظــل  وفــي 
التليفزيونــي المصــري، وجــدت الــدر اســة أن التوافــق 
الحقيقــي بيــن تطلعــات الشــباب ومحتــوى البودكاســت كان 
مــرده النحيــاز البودكاســت للدوافــع المعرفيــة للشــباب 
وهــي الدوافــع التــي تتضمــن فهًمــا أفضــل للواقــع الراهــن 
واالطــاع علــى تجــارب اآلخريــن وتقويــة االتجاهــات 
ــث ربطــت الدراســة  ــة حي ــا المختلف ــي القضاي ــة ف المعرفي
بيــن هــذه الدوافــع والدوافــع الطقوســية التــي تتصــل بالمتعة 
والتســلية. وياحــظ مــن نتائــج هــذه الدراســة اســتبعاد 
الربــط بيــن الدوافــع المعرفيــة والدوافــع الطقوســية كالمتعــة 

والتســلية، حيــث إن الفهــم التقليــدي للمعرفــة بــات متجــاوًزا 
ــب،  ــات فحس ــى المعلوم ــي الحصــول عل ــرد ف ــة الف لرغب
بــل يتجــاوز ذلــك إلــى كيفيــة تعامــل الفــرد مــع هــذه 
ــع المعــاش  ــي للواق ــم الحقيق ــا يضمــن الفه المعلومــات، بم
وتقويــة اتجاهــات الفــرد، وتعزيــز مكانتــه المعرفيــة حتــى 

ــة.  ــة اليومي ــات الحياتي ــل بالموضوع ــا يتص فيم

ب- دراســة الزهــرة بوجفــوف حــول اإلعــام اإللكترونــي 
والقضايــا االجتماعيــة فــي الجزائــر 29: حيــث بحثــت 
هــذه الدراســة الفروقــات الحاصلــة بيــن القضايــا التــي 
ــة  ــا االجتماعي تعالجهــا وســائل اإلعــام الرســمية والقضاي
أن  الدراســة  البودكاســت. واعتبــرت  المرصــودة عبــر 
القضايــا االجتماعيــة عبــر البودكاســت قــد أفــرزت اتجاًهًــا 
مختلفـًـا عــن المعالجــات االجتماعيــة عبــر وســائل اإلعــام 
األخــرى، حيــث انحــازت نحــو تبنّــي بعــض القضايــا 
االجتماعيــة المســكوت عنهــا مثــل قضايــا المــرأة والهجــرة 
ــرأي لمــا  ــى الرغــم مــن ســيادة محتــوى ال والســرقة. وعل
نســبته %80 مــن المحتــوى مقارنــة بالمحتــوى المعلوماتي 
لمــا نســبته %20 فقــط إال أن االتجــاه المعــارض للسياســات 
العامــة شــكل إطــاًرا جيــدا لتبنــي القضايــا بشــكل يميــل إلــى 
األســلوب الســاخر. وبــررت الدراســة ذلــك فــي جــذب انتبــاه 
الجمهــور دون التدخــل بطريقــة فجــة فــي همومــه اليوميــة، 
ــوى، ولكــن مــع  ــح مجــااًل للشــعور ببســاطة المحت ممــا يفت
احتمــال تأثــر الجمهــور بهــذا المحتــوى. واعتبــرت الدراســة 
أن أحــد أســباب نجــاح البودكاســت هــو فــي اســتعمال الســرد 

المبســط واألســاليب المقتضبــة الســهلة. 

ج- دراســة نيــك نيومــان (Nic Newman) و غالــو 
ــان (Gallo Nathan) التــي نشــرها معهــد رويتــرز  نيث
بالتعــاون مــع جامعــة أوكســفورد 30 حــول البودكاســت 
اإلخبــاري وفــرص الناشــرين: حيــث أشــارت الدراســة 
ــات  ــت بالخلفي ــر البودكاس ــل عب ــرد المحتم ــر الس ــى تأث إل
ــة  ــث وجــدت الدراس ــن، حي ــة للمنتجي ــة أو الصحفي الرقمي
التــي قامــت بتحليــل 200 حلقــة بودكاســت فــي الواليــات 

28 أمل محمد محتوى، ”السلوك االتصالي لمستخدمي التقنيات التكنولوجية المتطورة (دراسة في استخدام الشباب المصري لتقنية البودكاست واالشباعات المتحققة. Research Gate“ جامعة بنها. (العدد 

13)، (تاريخ الدخول: 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، 
https://www.researchgate.net/publication/327701369_alslwk_alatsaly_lmstkhdmy_altqnyat_altknwlwjyt_almttwrt_drast_fy_astkhdam_alshbab_
almsry_ltqnyt_albwdkast_walashbaat_almthqqt_waltathyrat_alslwkyt_almtwqt
  

29 الزهرة بوجفوف، ”االعام االلكتروني والقضايا االجتماعية في الجزائر.“ مجلة الباحث اإلعامي. (العدد 29، 20 ديسمبر/كانون األول 2019، ص 135)،

 30  Nic Newman, and Gallo Nathan “News Podcasts and the Opportunities for Publishers.” Reuters Institute, 2019. Accessed in 20 February 2020.
 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-12/Newman_Gallo_podcasts_FINAL_WEB_0.pdf.
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المتحــدة وأســتراليا والمملكــة المتحــدة وفرنســا والســويد أن 
ــة  ــات الصحفي ــن البيئ ــوا م ــن أت ــن للبودكاســت الذي المنتجي
أو اإلعاميــة التقليديــة كالتليفزيــون واإلذاعــة كمنتجــي 
قنــوات البودكاســت فــي ”الديلــي ميــل“ و“نيويــورك تايمــز“ 
و“الواشــنطن بوســت“ يميلون الســتخدام األســلوب الحواري 
بنســبة %50 مقارنة بما نســبته %22 لألســلوب الســردي، 
ــتخدم  ــبة %12، وتس ــة بنس ــار اليومي ــع األخب ــا تتراج بينم
ــل،  ــي المقاب ــبة %5. وف ــة للموضــوع بنس ــراءة المطول الق
أشــارت الدراســة إلــى أن المنتجيــن القادميــن مــن اإلعــام 
ــاج البودكاســت  ــي إنت ــدأوا مشــوارهم ف ــن ب الرقمــي أو الذي
مباشــرة، مثــل المنتجيــن الجــدد فــي ”فوكــس ميديــا“ يميلــون 
مقارنــة   53% بنســبة  الســردي  األســلوب  الســتخدام 
باألســلوب الحــواري بنســبة %21 فــي حيــن ظهــر أن 
اللجــوء للقــراءة المطولــة كان منعدًمــا بنســبة صفــر بالمائــة، 
بينمــا ظهــرت األخبــار اليوميــة فــي المحتوى بنســبة 11%. 

ويُظهــر مــا ســبق أن محتــوى البودكاســت يبــدو متأثــًرا 
ــبكات  ــر ش ــر عب ــيما التعبي ــر، الس ــة للتعبي ــة الرقمي بالحال
ــة  ــرات المتصل ــث ينحــاز للتعبي التواصــل االجتماعــي، حي
ـا.  بقضايــا الشــباب والقضايــا المســكوت عنهــا اجتماعيًـّ
ويتأثــر الســرد عبــر البودكاســت بالخلفية المعرفيــة والمهنية 
للمنتجيــن مــا يســتدعي تتبــع الحالــة المهنيــة والمعرفيــة 
المتزامنــة مــع إنتــاج المحتــوى االتصالــي عبر البودكاســت. 

ثالثًا: نتائج الدراسة 

1. سيرورة العملية اإلنتاجية في بودكاست 
“بعد أمس” 

يعتبــر البعــد اإلجرائــي فــي عملية إنتاج البودكاســت محوًرا 
أساســيًّا فــي نجــاح المحتــوى، حيــث تعــزز اإلجــراءات من 
ثبــات مســتوى المحتــوى وإمكانيــة المضــي بالتجربــة نحــو 
ــة الواســعة.  ــات الرقمي ــيء بالفــرص واإلمكاني مســتقبل مل
ولهــذا الســبب تضمــن الخطــوات اإلجرائيــة تنميًطــا للعمــل 
ليــس فــي إطــار دفعــه للروتيــن اليومــي، بــل لإلطــار 
ــه  ــا يوج ــاء، كم ــي األخط ــوع ف ــل الوق ــى تقلي ــؤدي إل الم
البعــد اإلجرائــي نحــو آليــات محــددة لتقييــم المنتــج النهائــي 
وتطويعــه للمراجعــة الشــاملة المســتمرة. ويمثِّــل بودكاســت 
المعاييــر  مســتوى  لتقييــم  مائًمــا  عمــًا  أمــس“  ”بعــد 
ــة  ــري العملي ــث تج ــه حي ــة ب ــة المرتبط ــة اإلنتاجي والعملي
ــا  ــتمر لم ــة تس ــورة يومي ــت بص ــذا البودكاس ــة له اإلنتاجي
يزيــد عــن ســبع ســاعات فــي اليــوم بفضــل جهــود فريــق 

عمــل متعــدد المهــام والوظائــف. 

الشكل )1(: مراحل العملية اإلنتاجية للبودكاست
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31 لتتبع هذه اإلجراءات قامت الباحثة باستخدام الماحظة الميدانية المباشرة خال الفترة من 25 فبراير/شباط 2020 إلى 4 مارس/آذار 2020. 

32 آمال العريسي، منتج أول في بودكاست الجزيرة، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 12 فبراير/شباط 2020، شبكة الجزيرة اإلعامية بالدوحة. 

33 المصدر السابق. 

34 عبد الكريم عوير، مقابلة بحثية، مصدر سابق. 

وتمــر اإلجــراءات العمليــة اإلنتاجيــة فــي بودكاســت ”بعــد 
أمــس“ بالمراحــل اآلتيــة 31:

 
وجدولــة  المقترحــة  للموضوعــات  الذاتــي  االنتقــاء  أ- 
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــال: ف ــدول أعم ــق ج ــات وف الموضوع
ــق العمــل بصــرف النظــر عــن  ــع أعضــاء فري ــوم جمي يق
مواقعهــم الوظيفيــة أو اإلنتاجيــة بتتبــع األخبــار والمقــاالت 
ــن  ــا ع ــي بحثً ــل االجتماع ــبكات التواص ــات ش وموضوع
الموضوعــات المائمــة لبودكاســت الجزيــرة. وتخضــع 
اإلعــام  لوســائل  البودكاســت  علــى  القائميــن  متابعــة 
ــن  ــه م ــا يفّضلون ــق م ــة وف ــر مكتوب ــة غي ــارات ذاتي العتب
منصــات وموضوعــات ووســائل إعــام مختلفــة 32. ومــن 
ــة  ــل بجدول ــة ال تتص ــذه العملي ــى أن ه ــارة إل ــم اإلش المه
البودكاســت مســتمر  إنتــاج  أن  زمنيــة معينــة، فطالمــا 
ويومــي فهــذا يعنــي أن عمليــة جمــع األخبــار والبحــث بيــن 
الموضوعــات عمــا يمكــن تداولــه عبــر منصــة البودكاســت 
ــن.  ــي معي ــق إطــار زمن ــر محــدد وف ــي وغي ــر ديناميك أم
ويجتمــع فريــق العمــل مرة أســبوعيَّا لعــرض الموضوعات 
المهمــة  المقدمــة ومناقشــتها وجدولتهــا وفــق ســياقاتها 
ــث  ــي خارطــة النشــر مــن حي ــا ف ــن وآنيّته بالنســبة للمتلقي
ــات  ــة للحلق ــة الزمني ــدد الجدول ــة. وتح الضــرورة واألهمي
وفــق جــدول أعمــال األخبــار تــارة ثــم تــوزع بعــض 
ــم يحددهــا  ــام التــي ل الحلقــات األخــرى المتبقيــة علــى األي
هــذه  وتنتهــي  أخــرى.  تــارة  األخبــار  أعمــال  جــدول 
المختصيــن  المنتجيــن  علــى  المهــام  بتوزيــع  المرحلــة 
ــة  ــم المعرفي ــم وخلفياته ــا الهتماماته ــوى وفقً بإعــداد المحت

ــم. ــا به ــذه القضاي ــاط ه ــتوى ارتب ومس

ب- البحــث المبدئــي: يبعــث البحــث المبدئــي علــى تعزيــز 
ــام معهــا 33.  ــة والشــعور باالندمــاج الت الفهــم العــام بالقضي
وتمثـِّـل هــذه الخطــوة عنصــًرا أساســيًّا فــي العمليــة اإلنتاجية 
للبودكاســت، حيــث تُِعيــن المنتجيــن على اإللمــام بالموضوع 
وتقديــر مســتوى ماءمتــه للمعالجــة عبــر البودكاســت 
والقــدرة المعرفيــة والصحفيــة علــى اإللمــام التــام بــه. 
ويحــدد البحــث المبدئــي معاييــر عامــة للموضــوع مــن 

حيــث أســبابه وتداعياتــه والفاعلــون فيــه والنتائــج المترتبة. 
وال تتطلــب هــذه الخطــوة التركيــز علــى التفاصيــل الدقيقــة 
ــل  ــض التفاصي ــن بع ــر ع ــرف النظ ــل تص ــوع، ب للموض
ــرة والوصــول  ــة للفك ــح العام ــد المام ــة لتحدي ــي محاول ف

ــة. ــة المطروح ــي إزاء القضي ــاؤل الرئيس للتس
  

ج- االجتمــاع التحريــري المصغــر واختيــار الضيــف: 
بنــاء علــى المعطيــات العامــة التــي وفرتهــا مرحلــة البحــث 
المبدئــي بشــأن القضيــة، تحــدد هــذه المرحلــة أهــم المحــاور 
أيًضــا  الخطــوة  هــذه  وتناقــش  لهــا.  التطــرق  وآليــات 
الضيــوف المحتمليــن للبرنامــج وفــق إلمامهــم وقربهــم 
ــل  ــب المتص ــي الجان ــة. وف ــة المطروح ــن القضي ــام م الع
ــوف  ــار الضي ــري اختي ــوف، يج ــة للضي ــرة المعرفي بالخب
ولكــن ال يتــم حســم إســهاماتهم فــي البرنامــج دون االتصــال 

ــة. ــد مســتوى الماءم ــم وتحدي به
 

ــة  ــم بطبيع ــري تعريفه ــوف يج ــار الضي ــة اختي ــي عملي ف
ــن الضيــف مــن الظهــور  البرنامــج ومناقشــة مســتوى تمكُّ
فــي الحلقــة والتجــارب الشــخصية التــي يمكــن ســردها 
ــا  فــي الحلقــة (أَْنَســنَة المحتــوى) والمرتبطــة ارتباًطــا وثيقً
ــف  ــف الضي ــم تعري ــا يت ــة، كم ــه ومامســته للقضي بتجربت
بالضوابــط العامــة للبودكاســت؛ مــن بينهــا المــدة الزمنيــة 
ــط  ــن الضواب ــا م ــرة الصــوت وغيره ــم بنب ــة التحك وأهمي
ومــدى اختــاف تلــك الضوابــط عــن المقابــات التلفزيونيــة 

ــادة 34. ــة المعت واإلذاعي
 

د- مرحلــة البحــث: تقــوم مرحلــة البحــث علــى جهــد مكثــف 
للتعمــق فــي القضيــة بــدًءا مــن ظهورهــا وانتهــاء بالجوانب 
المســتقبلية والتوقعــات إزاء النتائــج المترتبــة. ويحــاول 
ــل  ــج ليمث المنتجــون اســتحضار الســؤال الرئيســي للبرنام
ــول الموضــوع. وال  ــة ح ــث الازم ــة البح ــة لعملي مرجعي
ــة بــل  ــا للقضي ــل هــذا الســؤال تجســيًدا تامًّ يشــترط أن يمث
ــا تــم تهميشــه فــي معالجــات وســائل  يمكــن أن يكــون جانبً

اإلعــام.
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ــث  ــى البح ــي البودكاســت عل ــة ف ــة البحثي ــز المرحل وترك
فــي  المطروقــة)  وغيــر  (المســتثناة  الخلفيــات  فــي 
المعالجــات الصحفيــة واإلعاميــة، ولــذا فــإن هــذه العمليــة 
البحثيــة التــي تســبق اعتمــاد النــص النهائــي للحلقــة ينبغــي 
ــة  ــوقة والجاذب ــة المش ــى الصياغ ــن إل ــل المنتجي أن توص
ــدة بشــأن مــا يــودون تقديمــه للجمهــور 35. وخــال  والمفي
هــذه المرحلــة يســتعين المنتــج بعــدد مــن المصــادر الازمة 
لتعزيــز قــوة القصــة بينهــا: األخبــار والمعالجــات التحليليــة 
المنشــورة مــن مؤسســة الجزيــرة نفســها، أو األخبــار التــي 
ــة  ــار المقدم ــرى، أو األخب ــام األخ ــائل اإلع ــرتها وس نش
عبــر وكاالت األنبــاء. وتنتهــي هــذه المرحلــة بإعــداد النص 
ــاؤالت  ــيتضمن التس ــذي س ــة، وال ــرح للحلق ــي المقت المبدئ
والختاميــة  التعريفيــة  والفقــرات  للضيــوف  الموجهــة 

ــاندة. ــة المس ــع الصوتي ــج والمقاط للبرنام
 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العمليــة البحثيــة إلنتــاج المحتــوى 
ال تتصــل بتقديــم خلفيــات واســعة ومتغيــرة حــول القضايــا 
بقــدر االلتــزام بإعــادة التأكيــد علــى المعرفــة الموثــوق بهــا 
حــول هــذه القضايــا، حيــث ال يبــذل المنتجــون جهــًدا فــي 
إنتــاج أخبــار جديــدة أو معلومــات لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا 
عبــر جهــد اســتقصائي صحفــي مــا، بــل غالبًــا مــا يجــري 
إعــادة تقديــم المحتــوى المتوفــر بأســاليب جديــدة ومشــوقة.  
ه- مراجعــة النــص النهائــي: ينبغــي أن يشــمل النــص 
بالقضيــة  المتصلــة  الوثيقــة  المعلومــات  علــى  النهائــي 
واإلجابــة علــى التســاؤل الرئيســي للحلقــة فــي ســياق 
متسلســل ومتطــور بــدًءا مــن تمهيــد األحــداث وحتــى 
عمقهــا المســتقبلي. تخضــع مراجعــة النــص للضوابــط 
ــة  ــة الازمــة، ومــن خــال هــذه العملي ــة واللغوي التحريري
َج الــازم فــي األفــكار  ــِن النــّصِ التــدرُّ يتــم التأكــد مــن تضمُّ
ــة  ــه كافــة العناصــر الرئيســية المتصل والمعلومــات، وتلبيتِ

بالســؤال الرئيســي للقضيــة. 

خــروج  المرحلــة  هــذه  تســتدعي  الحلقــة:  تســجيل  و- 
ــي.  ــق الفعل ــدان التطبي ــى مي ــابقة إل ــة الس ــات البحثي العملي
ــف  ــى حضــور الضي ــاًدا عل ــة اعتم ــجيل الحلق ــري تس يج
بالتشــارك حواريًّــا مــع مقــدم الحلقــة، وتقتضــي اســتحضار 
ــل الموضــح  ــة الدلي ــون بمثاب ــة ليك ــام للحلق ــيناريو الع الس
واألســئلة  األساســية،  المراحــل  مبيِّنًــا  العمــل؛  لمســار 

ــدَّم  ــي تُق ــة الت ــات الصوتي ــة، والوقف ــكل مرحل ــة ب المتصل
بمثابــة انتقــال مــن مرحلــة إلــى أخرى وفــق ســياق القضية. 
فــي عمليــة التســجيل ينبغــي أن يلتــزم منتــج الحلقــة بمتابعــة 
الخــط المتصــل بمقــدم البرنامــج فــي اســتعراض المحــاور 
ــج  ــن المنت ــوري م ــل الف ــا التدخ ــك أحيانً ــب ذل ــد يتطل وق
لتحســين التعاطــي مــع فكــرة مــا أو تغييــر مســار الســؤال 
ــد مــن االســتيضاح مــن الضيــف. وينبغــي  أو طلــب المزي
ــا يخــدم  ــه مــن التعاطــي بم ــح كل محــور حق ــزام بمن االلت
لــدى  المتخيلــة  المطروحــة والمعالجــة  القضيــة  مســار 

ــة.   ــذه القضي ــق البودكاســت له فري

ــتوى  ــام بمس ــري االهتم ــف، فيج ــل بالضي ــا يتص ــا فيم أم
ــن الضيــف مــن تقديــم أفــكاره وآرائــه بصــورة كبيــرة  تمكُّ
ــا وفاعــًا في المحتــوى العــام للحلقات.  لكونــه عنصــًرا مهمًّ
وبخــاف التعامــل الــذي يتصــل بضيــوف حلقــات اإلذاعــة 
ــة إعــادة ترتيــب  العامــة أو التليفزيــون فــإن للضيــف حري
أفــكاره قبــل تقديمهــا أو إعــادة التعبيــر عــن اآلراء أو طلــب 
حــذف مــا يمكــن حذفــه مــن هــذه اآلراء ثــم تقديمهــا بطريقة 
أخــرى بنــاء علــى الرغبــة المشــتركة بيــن الضيــف وباقــي 
ــجاًما  ــر انس ــتوى أكث ــج بمس ــراج المنت ــل إلخ ــق العم فري
مــع رغبــة المنتجيــن وأقــل وقوًعــا فــي األخطــاء. فــي هــذا 
الســياق يتحــول الضيــف مــن مجــرد طــرف خارجــي تــم 
ــى  ــل إل ــم العم ــي تقدي ــه ف ــه واتجاهات ــى آرائ ــاد عل االعتم
ــة  ــم الحلق ــق العمــل يســعى لتقدي عضــو فاعــل ضمــن فري
وفــق ســياق ناجــح وواضــح. وبهــذا المســتوى يتــم االعتماد 
علــى التســجيل الخــاص بالحلقــة لتســليم المــادة الخــام مــن 

المحتــوى ثــم إخضاعهــا لمرحلــة التصميــم الصوتــي. 

ز- التصميــم الصوتــي: يعــزز التصميــم الصوتــي من جودة 
البودكاســت مــن حيــث تنقيــة الصــوت، وتعزيــز األصــوات 
عبــر التحكــم بمســاحتها فــي العمــل والشــدة المطلوبــة؛ بمــا 
ــة  ــذه العملي ــوى. وله ــع المحت ــي م ــجام المتلق ــن انس يضم
ــي  ــم الصوت ــرج التصمي ــام؛ إذ يُخ ــا اله ــة دوره الديناميكي
ــر  ــى قالــب آخــر أكث ــة مــن قالبهــا الجامــد والحــاد إل الحلق
حيويــة وتشــويقًا. ويقــوم المصمــم الصوتــي بوظيفــة إيجــاد 
ــرات  ــث المؤث ــة مــن حي ــة الازمــة للحلق ــب الصوتي القوال
ــيقى  ــة أو الموس ــكار المقدم ــع األف ــة م ــة المتزامن الصوتي
المرافقــة للحلقــة بشــكل عــام. ويلجــأ المصمــم الصوتــي فــي 

35 آمال العريسي، مقابلة بحثية، مصدر سابق. 
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هــذه المرحلــة للمنتجيــن أيًضــا الذيــن قامــوا بكتابــة النــص 
النهائــي للحلقــة معتمــًدا عليهــم فــي تقديــم المقاطــع الصوتية 
ــة بالموضــوع والمأخــوذة مــن الحــدث مباشــرة  ذات الصل
مثــل (صــوت قصــف الطائــرات، صــوت المتظاهريــن 
فــي الشــوارع، صــوت ســيارات األجــرة، صــوت الباعــة) 
عليهــم  االعتمــاد  يتــم  التــي  األصــوات  مــن  وغيرهــا 
ــه  ــه مــن الحــدث والتصاق ــي بقرب كمعــززات تشــعر المتلق

النفســي بمــا يجــري الحديــث بشــأنه فــي الحلقــة 36. 

ــكل  ــي بش ــوى الرقم ــل المحت ــل: يمتث ــج والتفاع ح- التروي
ــي؛ فالمنصــات  ــبكات التواصــل االجتماع ــوة ش ــي لق أساس
ــر  ــدد غي ــية لع ــول األساس ــدة الوص ــي قاع ــة ه االجتماعي
محــدود مــن الجمهــور. وفــي ظــل اإلمكانيــات التــي عززتها 
منصــات مثــل يوتيــوب وفيســبوك إزاء المحتــوى البصــري 
والصوتــي بشــكل عــام؛ فــإن البودكاســت ســيحقق انتشــاره 
الفعلــي ونجــاح تفاعليتــه مــن خــال مشــاركته عبــر مختلــف 
المنصــات اعتمــاًدا علــى اإلمكانيات المتحققــة في كل منصة 
ــا فــي  ــي. أّم ــوى الصوت ــى التعامــل مــع المحت وقدرتهــا عل
بودكاســت الجزيــرة؛ فــإن إجــراء الترويــج والتفاعــل عبــر 
المنصــات هــو عمليــة أساســية فــي مجمــل العمليــة اإلنتاجية 
للبودكاســت، ألنهــا تُخــرج المحتــوى مــن منصتــه الصوتيــة 
األساســية إلــى عوالــم جديــدة تســمح بالتفاعــل والمشــاركة. 
وتحقيقـًـا لهــذا األمر، يعتمد فريق البودكاســت إســتراتيجية 37 
الترويــج للمحتــوى عبــر اعتمــاد منصــات أساســية للترويــج 
هــي الصفحــة الرئيســية لبودكاســت الجزيــرة علــى فيســبوك 
وإنســتغرام وحســابات الجزيــرة عبــر المنصــات المختلفــة. 
ــن  ــا م ــأول، إم ــت أواًل ب ــات البودكاس ــج لحلق ــم التروي ويت
حيــث الموضــوع أو البــث المباشــر لحلقة البودكاســت لحظة 
نشــرها عبــر شــبكات التواصــل االجتماعي. وتعتمد وســائط 
مختلفــة للتفاعــل بينهــا المقاطــع الصوتيــة واالقتباســات 
الحلقــات  لموضوعــات  الترويجيــة  الدعائيــة  والصــور 
ــو (Video Teasers) والعــرض  ــر الفيدي والتشــويق عب
البيانيــة  التشــويقي (Audiogram) والرســوم  الســريع 
(Infographic) وطــرح ســؤال للمشــاركة والتصويــت 
(Polls\Questionnaires). وغالبًــا مــا يتــم اعتمــاد 
ــة  ــا لموضــوع الحلق ــق مســتوى ماءمته هــذه الوســائط وف

وإمكانيــة التفاعــل معهــا.  

2. محددات وأطر العمل في بودكاست 
الجزيرة

 
اإلنتاجيــة  بالوظيفــة  البودكاســت  عمــل  تنظيــم  يتصــل 
اعتبــار  ويمكــن  اإلنتاجيــة،  المهــام  وتقســيم  للمحتــوى 
الفئــات الوظيفيــة اآلتيــة أساًســا إلنجــاح عمــل البودكاســت 

بنــاء علــى تجربــة بودكاســت الجزيــرة: 

علــى  البودكاســت  عمــل  نظــام  يعتمــد  المنتجــون:  أ- 
اإلمكانيــات التكنولوجيــة القائمــة علــى تعزيــز وصــول 
المحتــوى لعــدد غيــر محــدود مــن الجمهــور إال أن إنتــاج 
البودكاســت مرتبــط بالجانبيــن اآلتييــن، أواًل: توفيــر وإنتاج 
ــة  س ــوى (والمؤّسِ ــام للمحت ــة الخ ــة والمعرفي ــادة العلمي الم
لفهــم القضيــة)، وثانيـًـا: توفيــر مصــادر ومؤثــرات مســاندة 

ــوى. ــذا المحت ــة به ــة متصل ــة ومعلوماتي صوتي

وعلــى هــذا األســاس يمثِّــل المنتجــون الطــرف الفاعــل 
والمؤثــر بشــكل كبيــر فــي العمليــة اإلنتاجيــة للبودكاســت، 
ل القضايــا المطروحــة إلــى قالــب صوتــي  وبفضلهــم تتحــوَّ
مشــوق ومفيــد. فــي بودكاســت الجزيــرة، هنــاك تســعة 
منتجيــن يجــري توزيــع الموضوعــات عليهــم بصــورة 
ــون  ــة، أو لك ــخصي بالقضي ــم الش ــق ارتباطه ــة وف متكافئ
القضيــة شــكلت مصــدًرا لاهتمــام لهــم فــي الســابق؛ بمــا 

ــر.  ــام كبي ــا باهتم ــي بمعالجته ــم للمض يدفعه

ويبحــث المنتجــون بيــن القضايــا عــن الخلفيــات األساســية 
ــا  ــات وقضاي ــا بموضوع ــتوى اتصاله ــا ومس ــذه القضاي له
أخــرى أكثــر عمقًــا وتأثيــًرا فــي حيــاة النــاس. ويقــدم 
ــه  ــن خال ــن م ــة محاولي ــيًّا للقضي ــؤااًل رئيس ــون س المنتج
تحويــل القضيــة إلــى مراحــل أساســية تلبــي الحاجــات 

ــور. ــدى الجمه ــة ل المعرفي

إن تحديــد الســؤال الرئيســي المرتبــط بالحلقــة يظــل تحديًّــا 
ا فــي عمــل المنتجيــن، حيــث يتطلــب منهــم البحــث  مســتمرًّ
عــن التفاصيــل العامــة حــول القضيــة وتحديــد الملمــح 
ــون  ــى ألن يك ــا يرق ــاس أو م ــاة الن ــي حي ــًرا ف ــر تأثي األكث
حاضــًرا فــي نقاشــات األغلبيــة. وبشــكل عــام، تتطلــب 

36 آمال العريسي، مصدر سابق.

37 ”بودكاست الجزيرة: الخطة العامة لبودكاست الجزيرة“، شبكة الجزيرة اإلعامية، غير منشورة، (تاريخ االطاع عليها 12 فبراير/شباط 2020). 
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ــزام  ــن االلت ــاج مــن جانــب المنتجي ــة لإلنت ــة الديناميكي العملي
بتتبــع القضايــا بكفــاءة عاليــة، والقــدرة المعرفيــة والمهاريــة 
الازمــة لتحويــل المعلومــات إلــى قوالــب تشــويقية وهادفــة. 
وعلــى هذا األســاس تســتدعي الحاجــة لتتبع معالجات وســائل 
ــة  ــة الصحفي ــى الكتاب ــة عل ــة العالي ــدرة المهاري اإلعــام والق

اإلبداعيــة القائمــة علــى الدقــة فــي المعلومــات والبيانــات.  

ب- مســؤولو المقابــات والضيــوف: تتمثَّــل القيمــة المعرفية 
والعلميــة للبودكاســت في إســهامات خبــرات وآراء الضيوف 
المشــاركين فــي الحلقــات. وبنــاء علــى هــذا األمــر يقتضــي 
عمــُل مســؤولي المقابــات والضيــوف البحــث عــن الخبــراء 
والمتصليــن  الحلقــات  لمحتــوى  المائميــن  المختصيــن 

اتصــااًًل وثيقًــا بالقضيــة المطروحــة.

وغالبًــا مــا تخضــع عمليــة انتقــاء الضيــوف إلجــراءات 
محــددة تشــمل االعتمــاد األولــي علــى ملــف المؤسســة 
ــن بالمؤسســة بشــكل عــام  ــراء المتصلي ــوع الخب المحــدد لن
وإمكاناتهــم المعرفيــة والتحليليــة، أو باالعتمــاد علــى البحــث 
عبــر اإلنترنــت عــن الخبــراء الذيــن أســهموا فــي القضيــة 
ــوف  ــار الضي ــم اختي ــد يت ــت. وق ــيتناولها البودكاس ــي س الت
وفقـًـا لمعادلــة قربهــم النفســي أو الشــخصي مــن الحــدث مثل 
الشــهود الذيــن عايشــوا األحــداث أو الصحفييــن الميدانييــن.

الضيــوف  اختيــار  عمليــة  تتطلــب  األحــوال  كل  وفــي 
مهــارة شــخصية لــدى مســؤول المقابــات تحتــم عليــه 
المعرفيــة  وإدراك مســتوى ماءمتهــم  الضيــوف  تقييــم 
والشــخصية إزاء القضيــة. وفــي هــذا الجانــب يشــير عبــد 
الكريــم عويــر 38، مســؤول المقابــات والضيــوف فــي 
بودكاســت الجزيــرة، إلــى أن ”هنــاك بعــض الحــاالت التــي 
تتطلــب منــا اســتبعاد بعــض الخبــراء رغــم إلمامهــم التــام 
ــى اإلحاطــة بهــا  ــة عل ــة والعلمي ــة وقدرتهــم الفكري بالقضي
ــاك ســمات شــخصية  ــك ألن هن مــن جوانــب متعــددة، وذل
مفقــودة لــدى هــذا الضيــف مثــل عــدم قدرتــه علــى التحــدث 
عبــر وســائل اإلعــام أو عــدم توافــق صوتــه مــع معاييــر 

ــر البودكاســت“. ــة عب الصــوت المنقول

ج- المصمــم الصوتــي: يقــوم المصمــم الصوتــي بــدور 

مهــم فــي التقديــم النهائــي للمحتــوى، حيــث تــؤدي عمليــة 
التصميــم الصوتــي إلــى تحســين جــودة الصــوت والتحكــم 
ــرات  ــة المؤث ــم إضاف ــام ث ــل الع ــي إطــار العم بمســاحته ف
ــاد  ــة التــي تخــرج العمــل مــن ســياقه العــام والمعت الصوتي

ــا.  ــر تشــويقًا وجذبً ــى ســياق أكث إل

د- مســؤول التفاعــل والمشــاركة: يتصــل نجاح البودكاســت 
بقدرتــه علــى الوصــول لعــدد غيــر محــدود مــن الجماهيــر؛ 
ونجاحهــا  الــازم  تفاعلهــا  تجــد  الرقميــة  فالمنتجــات 
ــر شــبكات  ــى الوصــول بســهولة عب المســتمر بقدرتهــا عل
ــا لشــريحة  ــر جذبً التواصــل االجتماعــي (المنصــات األكث
واســعة مــن المســتخدمين فــي اإلنترنــت). وعلــى هــذا 
ــم  ــي تقدي ــاركة ف ــة التفاعــل والمش األســاس، تتشــكل أهمي
منتــج البودكاســت وفــق جهــد تســويقي تفاعلــي. ويخضــع 
عمــل مســؤول التفاعــل والمشــاركة إلســتراتيجية الترويــج 
ــر  ــل فيســبوك وتويت ــف المنصــات مث ــن مختل ــي تتضم الت
البــث  مثــل  األســاليب  بمختلــف  والترويــج  ويوتيــوب، 
ــع  ــر م ــل المباش ــرح التفاع ــر ط ــج عب ــر أو التروي المباش
الجمهــور. ويراعــى فــي هــذا الجانــب األســاليب اإلعانيــة 

ــور.  ــذب الجمه ــة لج المدفوع

للمحتــوى:  التحريــري  واإلشــراف  التنفيذيــة  اإلدارة  ه- 
يقــوم المديــر التنفيــذي بمهمــة المراقبــة العامــة لســير 
العمــل. ويحــدد نطــاق عملــه بقدرتــه علــى تعزيــز العمــل 
بالضوابــط العامــة المتصلــة بالتعامــل مــع المعلومــات 
ــدم البرنامــج  ــا وإعــداد الســيناريو والتعامــل مــع مق ودقته
ــر  ــدى المدي ــون ل ــة. وتك ــع المصــادر المختلف ــل م والتعام
التنفيــذي مســؤولية مراجعــة الحلقــات قبــل نشــرها وتقييــم 

ــة. ــه المختلف ــة مراحل ــي كاف ــل ف العم

ــدم البودكاســت  ــك مق ــدم البودكاســت: ينبغــي أن يمل و- مق
المهــارة الكافيــة للتعاطــي مــع المنتجــات الرقميــة المختلفــة 
واالســتعداد التــام إلظهــار التجــاوب الــازم مــع مســتجدات 
ــة  ــة المائم ــات الصوتي ــة لإلمكان ــي، إضاف الفضــاء الرقم
للتحــدث مــع الجمهــور. وعلــى الرغــم مــن أن مقــدم 
ي المحتــوى مــن  البودكاســت محــاط بعــدد كبيــر مــن ُمعــّدِ
ــة إال  ــة الازم ــف اإلنتاجي ــن الوظائ ــا م ــن وغيره المنتجي

38 عبد الكريم عوير: بودكاست الجزيرة، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 17 فبراير/شباط 2020، شبكة الجزيرة اإلعامية بالدوحة. 
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أن تفاعليتــه المســتمرة مــع المحتــوى وطــرق إنتاجــه قبــل 
ــة  ــة العام ــان المراجع ــروري لضم ــور ض ــه للجمه تقديم

وتحســين األداء 39.

ز-مســؤول السياســات التحريريــة: يعــزز تحــول المؤسســة 
الصحفيــة مــن البيئــة االتصاليــة التقليديــة إلى البيئــة الرقمية 
(التقليديــة  المختلفــة  المنتجــات  لربــط  الملحــة  الحاجــة 
والرقميــة) علــى حــد ســواء بسياســة تحريريــة موحــدة 
ــام  ــاور االهتم ــاج ومح ــن الخطــوط العريضــة لإلنت تتضم
السياســات  مســؤول  أهميــة  وتظهــر  المؤسســة.  لــدى 
التحريريــة فــي تحييــد المحتــوى عــن أيــة اعتبــارات 
خــارج إطــار السياســة التحريريــة للمؤسســة فيمــا هــو 
أشــبه بحراســة البوابــة (Gate keeping) 40 ولكــن 
مــن زاويــة رقميــة جديــدة. ال تســتدعي الحاجــة لحضــور 
المراحــل  جميــع  فــي  التحريريــة  السياســات  مســؤول 
اإلنتاجيــة للبودكاســت؛ لكنــه محــدد أساســي لعمليــة اتخــاذ 

ــره.  ــل نش ــه أو تجاه ــي عرض ــا ينبغ ــأن م ــرار بش الق

39 خديجة بن قنة، بودكاست الجزيرة، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 10 مارس/آذار 2020م، شبكة الجزيرة اإلعامية بالدوحة. 

40 لسنوات طويلة كان يُعتمد على نظرية حراسة البوابة Gate Keeping كواحدة من أهم النظريات المفسرة للممارسات التحريرية الرقابية في المؤسسات اإلعامية، حيث كان لها إسهاماتها الكثيرة في 

تفسير الظواهر المتصلة بالرقابة اإلدارية والتحريرية على المحتوى اإلذاعي والتلفزيوني والصحفي. وتفترض النظرية وقوع المادة اإلعامية في عدد من المراحل اإلجرائية والتحريرية هي أشبه بالبوابات 
التي تتحكم بها وتعرضها للتنقية والمراجعة المستمرة قبل وصولها للجمهور. إن إعادة االعتبار لهذه النظرية في ظل المحتوى الرقمي يمكن أن يكون متصًا بجذور القائمين على المؤسسة اإلعامية بشكل عام 

مثل أن تقرر وسيلة إعامية تلفزيونية إطاق منصات رقمية فيتم التعامل إداريًّا مع المحتوى الرقمي بمعايير وسائل اإلعام التقليدية. 

41 قبل إطاق بودكاست الجزيرة قام فريق البودكاست باعتماد ملحق تعريفي تنظيمي للعمل وغير منشور يتضمن فكرة البودكاست ورؤيته وسياسات العمل والنشر والترويج واستطاعت الباحثة االطاع عليه. 

الشكل )2(: محددات وأطر العمل يف بودكاست الجزيرة

3. تحليل المحتوى في بودكاست “بعد 
أمس”

أ- سمات وخصائص المضمون  
يمثِّــل بودكاســت ”بعــد أمــس“ نقلــة مهمــة فــي تجربــة 
البودكاســت العربــي؛ إذ يُعــدُّ مــن البرامــج الرقميــة القليلــة 
المقدمــة بصــورة يوميــة عبــر البودكاســت خافًــا للبرامــج 
األخــرى الشــائعة التــي تُنشــر فــي إطــار زمني أســبوعي أو 
شــهري، األمــر الــذي يضــع هــذه التجربــة فــي مســار جديد 
ــداث  ــة األح ــى مواكب ــا عل ــث قدرته ــن حي ــا م ــر تحّديً أكث
اليوميــة. وتتــراوح مــدة حلقــات البودكاســت بيــن (15 
ــهيرة  ــف المنصــات الش ــى مختل ــة عل ــة مقدم – 20) دقيق
للصــوت إضافــة لمشــاركتها عبــر حســابات الجزيــرة فــي 

شــبكات التواصــل االجتماعــي.

ويقــول القائمــون علــى برنامــج ”بعد أمس“: إن البودكاســت 
باألســلوب  الراهنــة  بالقضايــا  التعريــف  إلــى  يهــدف 
الحكائــي الــذي يمــزج بيــن العمــق واإلثــراء فــي المحتــوى 
والمتعــة والتشــويق مــع الحفــاظ علــى الــروح اإليجابيــة 41. 
وال يمكــن فهــم هــذا البودكاســت اليومــي علــى أنــه عمليــة 
ــي  ــل هــو تعمــق يومــي ف ــار، ب ســردية أو ملخــص لألخب
حكايــة أو قصــة خبريــة أو قضيــة وفــق بنيــة ســردية تهتــم 
بتغطيــة كافــة وجهــات النظــر وتقديــم الفاعليــن المباشــرين 

بصــورة غيــر مقدمــة فــي نشــرات األخبــار اليوميــة.

- نوع الموضوعات والقضايا في بودكاست ”بعد أمس“ 
تُظِهــر نتائــج تحليــل المحتــوى للبرنامــج أن هنــاك اهتماًمــا 
ــبة 70%  ــية بنس ــا السياس ــات والقضاي ــًرا بالموضوع كبي
مــن عينــة المحتــوى. ويظهــر أن للبعد اإلخبــاري وتأثيرات 
ــًرا مســتمًرا  ــا المطروحــة عبــر وســائل اإلعــام أث القضاي
ــا السياســية حيــث يعــزز  فــي ميــل المحتــوى نحــو القضاي
ــل  ــن المي ــا م ــة ومعالجاته ــار اليومي ــال األخب ــدول أعم ج
للتعمــق فــي الموضوعات ذات الســمة اإلخبارية السياســية. 
وفــي هــذا الجانــب تبــرر خديجــة بــن قنــة مقدمــة برنامــج 
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ــا بيــن  ــة: ”مــا أالحظــه هــو أن ثمــة اختافً بعــد أمــس قائل
ــة  ــن المعالج ــة وبي ــات اإلخباري ــاة للموضوع ــة القن معالج
التــي نقدمهــا فــي البودكاســت، واألمــر يعــود للزوايــا التــي 
نميــل لهــا فــي البودكاســت مثــل أَْنَســنَة القضايــا، ومنحهــا 
ــة  ــة اإلخباري ــن الزاوي ــر م ــة، أكث ــد المتصــل بالمعرف البع
التــي تقتضــي النشــر المتعجــل والســريع لألخبــار، ولكــن 
ــار  ــد يث ــع؛ فمــا ق ــد تكــون ثمــة تشــابهات يقتضيهــا الواق ق
ــاس  ــر مــن الن ــدد كبي ــا لع ــل اهتماًم ــد يمثِّ ــار ق ــر األخب عب

وهــذا مــا يدفعنــا لاهتمــام بــه“ 42. 

42 خديجة بن قنة، مقابلة بحثية، مصدر سابق. 

43 على سبيل المثال: قدم بودكاست بعد أمس في إحدى حلقاته تحليًا اقتصاديَّا لتأثيرات انتشار فيروس كورونا على الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. 

44 آمال العريسي، مقابلة بحثية، مصدر سابق. 

جدول 3: نوع املوضوعات والقضايا يف برنامج “بعد أمس”

جدول 4: القالب املعريف املستخدم يف “بعد أمس”

بصــورة عامــة، يميل المحتوى السياســي إلــى تتبع األزمات 
الراهنــة وتأثيــرات األطــراف الدوليــة المتنازعــة، كمــا يهتم 
هــذا المضمــون بمقاربــة أزمــات العاقــات الدوليــة. ويحــل 
ــا بنســبة بلغــت %20؛ إذ تقــدم  المحتــوى االقتصــادي ثانيً
معالجــات ترتبــط بتأثيرات الراهن السياســي فــي االقتصاد، 
ــن  ــة أخــرى م ــة واجتماعي ــم النظــر لموضوعــات صحي ث
واقــع اقتصــادي 43. وتخضــع المعالجــة االقتصادية للجانب 
ــس التأثيــرات المســتمرة فــي راهــن  التحليلــي؛ محاِولــةً تلمُّ
المنطقــة العربيــة ومســتوى انتعــاش االقتصــادات العربيــة 
ــت أن  ــات البودكاس ــض حلق ــي بع ــظ ف ــادها. ويلح أو كس
ارتهــان المعالجــة االقتصاديــة ألكثــر مــن إطــار جغرافــي 
قــد عــزز مــن التعبيــر العــام عــن القضايــا، بصــرف النظــر 
عــن عمــق التحليــل المتصــل بمؤثــرات اقتصاديــة كثيــرة، 
بينهــا طبيعــة النظــام االقتصــادي فــي إطــار جغرافــي محدد 

أو التأثيــرات فــي نشــاط األســواق والحركــة التجاريــة 
أو حركــة الماحــة أو حركــة االســتيراد والتصديــر أو 

التأثيــرات فــي الناتــج القومــي للــدول. 

ــة  ــوى بنســبة طفيف ــي المحت ــي ف ــر الخطــاب الحقوق ويظه
علــى  الحقوقيــة  المعالجــة  وتعتمــد   .10% تتجــاوز  ال 
تبنــي قصــة حقوقيــة، وليــس عبــر معالجــة عامــة للوضــع 
الحقوقــي، وهــو مــا يتوافــق بصــورة كبيــرة مــع الطبيعــة 
ــذا  ــي ه ــوى البودكاســت. ف المتخصصــة والمؤنســنة لمحت
الجانــب، تشــير آمــال العريســي، منتــج أول فــي بودكاســت 
ــس مــن  ــا، لي ــة أنســنة بعــض القضاي ــى أهمي ــرة، إل الجزي
واقــع التعاطــي اليومــي اإلخبــاري معهــا، بــل عبــر تقديمهــا 
للجمهــور بمــا يتســع للفهــم العــام للقضيــة وتبنــي اتجاهــات 

ــة عــن االتجاهــات الســائدة 44.    بديل

- القالب المعرفي المستخدم في المحتوى
للبيانــات  المقــدم  الحــواري  المعلوماتــي  القالــب  يبــرز 
ــع واألحــداث  ــل المرتبطــة بالوقائ واإلحصــاءات والتفاصي
فــي المحتــوى العــام للبرنامــج بنســبة %70 مــن المحتوى. 
ــي  ــر الحــوار ف ــة عب ــار أن القيمــة المعلوماتي ويمكــن اعتب
ــة  ــا بمحاول ــة اتصــااًل وثيقً ــس“ متصل ــد أم بودكاســت ”بع
بالقضيــة  المرتبطــة  الجوانــب  كافــة  رصــد  البرنامــج 
والتأثيــرات المتصلــة بهــا والفاعليــن فيمــا هــو متقــارب مــع 
اتجاهــات نشــرات األخبــار ولكــن بطريقــة أكثــر تشــويقًا، 
مــا يجســد أهميــة القيمــة المعلوماتيــة فــي تقديــم زوايــا 

ــداث.  ــاد األح وأبع
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جدول 4: القالب املعريف املستخدم يف “بعد أمس”

جدول 5: العناصر الفاعلة يف برنامج “بعد أمس”

ويظهــر القالــب الســردي بنســبة %30 والمتصــل بعــرض 
تجــارب الضيــوف إزاء القضايــا المقدمــة أو المداخــل 
الســردية التشــويقية أو المتخيلــة كقصــص تقــع فــي إطــار 
القضيــة التــي تناقشــها الحلقــة. ويُلحــظ -فــي هــذا اإلطــار- 
أن البحــوث المفســرة 45 لتجــارب البودكاســت العالميــة قــد 
وضعــت الخلفيــات المؤسســة لوســائل اإلعــام محــوًرا 
تقديــم  فــي  المعتمــد  المعرفــي  القالــب  لتفســير  أساســيًّا 
البودكاســت؛ فهــي تعتبــر أن وســائل اإلعــام ذات الخلفيــة 
ــا دون أن يكــون لهــا تاريــخ إذاعــي  ــدأت رقمي ــة (ب الرقمي
أو تلفزيونــي) تهتــم بالجانــب الســردي بنســبة %53، وهــو 
مــا يتوافــق مــع الخلفيــة الرقميــة لتأســيس البودكاســت فــي 
الجزيــرة؛ إذ إن غالبيــة العامليــن فــي البودكاســت قــد أتــوا 
ــة  ــم المتصل ــى تجاربه ــن عل ــة معتمدي ــات رقمي ــن خلفي م
والتدويــن  البودكاســت  (مثــل  اإللكترونــي  بالمجــال 
والصحافــة اإللكترونيــة وغيرهــا) أكثــر مــن تلــك الخبــرات 
المرتبطــة بقطــاع اإلذاعــة والتليفزيــون التقليدييــن. ولكــن 
ــك  ــرات ذل ــه ثمــة أمــر مختلــف فيمــا يتصــل بتأثي ــدو أنّ يب
فــي القالــب المعرفــي لبودكاســت ”بعــد أمــس“ القائــم علــى 
القالــب المعلوماتــي الحــواري، والــذي يمكــن أن يتأثــر 
بمؤسســة الجزيــرة (ذات الجــذور التليفزيونيــة) بشــكل 
ــا،  ــي عموًم ــاع الرقم ــذا القط ــا ه ــي له ــي ينتم ــام، والت ع
ــي  ــا ف ــادة تلفزيونيًّ ــات المعت ــي االتجاه ــع لتبن ــد يدف ــا ق م
تقديــم المعــارف بينهــا االتجــاه المعلوماتــي الحــواري فــي 
البودكاســت. وبصــرف النظــر عــن مســتوى تشــابه القالــب 
المعرفــي لبودكاســت الجزيــرة مــع القوالــب المعرفيــة 
ــم  ــإن تقدي ــدى تجــارب البودكاســت العالمــي؛ ف األخــرى ل
المحتــوى فــي بودكاســت يومــي بطبيعــة ســردية قــد يمثِّــل 
ــا  ــو م ــة، وه ــد والمراجع ــن الجه ــر م ــب الكثي ــا يتطل تحّديًًّ
ــم  ــرة لتقدي ــاليب المباش ــاد األس ــى اعتم ــة إل ــيدفع بالنهاي س
ــي.    ــواري المعلومات ــلوب الح ــا األس ــن بينه ــة؛ وم المعرف

- العنصر الفاعل في القضايا المطروحة 
يُظهــر الجانــب المتصــل بالعنصــر الفاعــل فــي قضايــا 
ــي  ــج ف ــات البرنام ــي اهتمام ــة ف ــةً واضح ــج تعددي البرام
إطارهــا الموضوعــي، كمــا هــو واضــح فــي نتائــج جــدول 
رقــم 5، فهنــاك حضــور بــارز للــدول (مثــل ســوريا وليبيــا 
ــبة  ــام) بنس ــو ع ــى نح ــدة عل ــات المتح ــطين والوالي وفلس

%50، وهــي الــدول األكثــر تأثيــًرا فــي الجــدول اليومــي 
ــا مــع االهتمامــات اإلخباريــة  ل تقاربً لألخبــار ، ممــا يشــّكِ

للمؤسســة بشــكل عــام.

45  Nic Newman, and Gallo Nathan “News Podcasts and the Opportunities for Publishers.”, op, cit.

وتظهــر أيًضــا الشــخصيات مثــل (الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب والرئيــس الروســي فاديميــر بوتين) بنســب 
متقاربــة بلغــت %40، وهــي الشــخصيات األكثــر تأثيــًرا 
ــل  ــكل قلي ــار . وبش ــي لألخب ــدول اليوم ــي الج ــروًزا ف وب
ــر  ــل (مجموعــة فاغن تظهــر التنظيمــات والمجموعــات مث
ــبة  ــدة) بنس ــم القاع ــان، أو تنظي ــة طالب ــلحة، أو حرك المس
ــة  ــام- مناقش ــدول -بشــكل ع ــة ال ــن معالج %10. وتتضم
قضايــا ذات بعــد سياســي يتصل براهن األوضــاع الحاصلة 
ــتقبلها أو  ــي مس ــة ف ــرات المحتمل ــدول والتأثي ــذه ال ــي ه ف
ــح أن  ــن الواض ــرى. وم ــة الكب ــداث العالمي ــا باألح تأثره
العنصــر الفاعــل فــي القضايــا المقدمــة فــي البرنامــج تتأثــر 
بصــورة كبيــرة بطبيعــة المعالجــة السياســية واالقتصاديــة 

ــر شــيوعا فــي البرنامــج. ــا األكث للقضاي
 

- اإلطار الجغرافي للموضوعات والقضايا 
ــموليته  ــرص ش ــن ف ــت م ــي للبودكاس ــد الرقم ــزز البع يع
المحليــة  فالقضايــا  كثيــرة،  بلدانًــا  ليشــمل  وتعدديتــه 
ــداواًل ومحــط  ــًرا مت ــت أم ــراد بات ــة لألف والقصــص اليومي
اهتمــام الجميــع مــع فرصهــا الواســعة لانتشــار عبــر 
شــبكات التواصــل االجتماعــي. مــن جانــب آخــر، فــإن 
القيمــة السياســية للمحتــوى مكَّنــت بودكاســت ”بعــد أمــس“ 
ــدول  ــددة شــملت ال ــة متع مــن التعاطــي مــع أطــر جغرافي
المؤثــرة فــي الخارطــة السياســية العالميــة مثــل الواليــات 
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المتحــدة األميركيــة وروســيا إضافــة لمحتــوى متصــل 
بالقضيــة الفلســطينية وأبعادهــا الســيما بعــد إعــان صفقــة 
ل فلســطين أولويــة لــدى البودكاســت بنســبة  القــرن. وتشــّكِ
%30 كمــا تشــير نتائــج الجــدول مقارنــة بما نســبته 20% 
ــات المتحــدة. وتتوافــق هــذه المعالجــة مــع حضــور  للوالي
الصحفيــة  المعالجــة  فــي  البــارز  الفلســطينية  القضيــة 
ــة.  ــرة وتغطياتهــا اإلخباري ــى شــبكة الجزي ــة عل واإلعامي

جدول 6: اإلطار الجغرايف للقضايا املطروحة

البودكاســت  فــي  اإلقليميــة  القضايــا  وتميــل معالجــات 
إلــى إيجــاد العاقــات التــي تربــط الــدول بنــاء علــى 
ــي  ــتوى اإلقليم ــى المس ــة عل ــذه القضي ــرات ه ــق تأثي عم
ــي  ــوى الرقم ــرج المحت ــذي يخ ــكل ال ــي، وبالش أو العالم
مــن الطبيعــة اإلخباريــة المعتــادة فــي مناقشــة محيــط 
جغرافــي محــدد، إلــى تغطيــة أكثــر اتســاًعا وتعدديــة. 
ــة  ــة قضي ــياق مناقش ــذا الس ــي ه ــة ف ــة المهم ــن األمثل وم
دول متعــددة بنســبة %10 عنــد التطــرق ألزمــة غــاز 
حــوض المتوســط، حيــث اتجهــت المعالجــة الصحفيــة 
ــا فــي تركيــا ولبنــان  إلــى مناقشــة تأثيــرات ذلــك اقتصاديًّ
ــا  ــا وغيره ــا وألماني ــان وفرنس ــا واليون ــطين وفرنس وفلس

ــاعة. ــع الس ــدى رب ــدة ال تتع ــة واح ــي حلق ف
 

وعلــى الرغــم مــن اتســاع األطــر الجغرافيــة التــي شــملتها 
عينــة الدراســة إاّل أن هنــاك وضًوحــا فــي مســتوى ربــط 
المنــاخ  فــي  المنطقــة وبتأثيراتــه  هــذا األمــر بقضايــا 
العربــي.  الوطــن  فــي  العــام  واالقتصــادي  السياســي 
ــتمرة  ــة المس ــار الرغب ــي إط ــر ف ــذا األم ــم ه ــن فه ويمك
فــي االســتحواذ علــى اهتمــام الجمهــور العربــي ونيــل 
ــا التــي قــد ترتبــط بــه مــن إطــار بعيــد  تفضياتــه للقضاي

أو قريــب 46.
  

- المصدر الرئيســي والمســاند في برنامج ”بعد أمس“
تبعًــا  للبودكاســت  بالنســبة  المصــادر  أهميــة  تتفــاوت 
لنمطــه، وتبعًــا لمســتوى الحاجــة لهــذه المصــادر فــي 
تقديــم المحتــوى. فعلــى ســبيل المثــال، تنتفــي الحاجــة إلــى 
ــج  ــوع برام ــن ن ــي البودكاســت م ــة ف المصــادر الخارجي
ل االعتمــاد  حلقــات النقــاش (The Panel)، حيــث يشــّكِ
علــى المقدميــن الذيــن يتجــاوز عددهــم ثاثــة مقدميــن 
أساًســا للمحتــوى فــي كل مــرة، تبعًــا لنــوع القضيــة التــي 
يناقشــونها. وفــي هــذه الحالــة يتطلــب العمــل أن يعــي 
المقدمــون أنفســهم كافــة الخلفيــات المتصلــة بالقضيــة 
المطروحــة دون الحاجــة إلــى مصــادر أخــرى خارجيــة. 
 The) أمــا فــي البودكاســت مــن نــوع البرامــج المنفــردة
Solo) فــإن االعتمــاد علــى المقــدم المنفــرد مصــدًرا 
ــزة  ــد مي ــة يع ــات واآلراء المقدم ــع المعلوم ــيًّا لجمي أساس
ــس“  ــد أم ــت ”بع ــا بودكاس ــج 47. أم ــذا البرام ــية له أساس
Inter- ــة ــة الحواري ــج المقابل ــن برام ــف ضم ــو يصن  فه
ــى التحــاور مــع  (view Conversation) القائمــة عل
ــث يجــري  ــة البرنامــج، حي ــص بقضي ــف واحــد مخت ضي
ــا لموضوعــات البرنامــج المتعــددة،  تغييــر الضيــوف وفقً
لكــي يشــكل خطــاب الضيــف ومداخاتــه ومــا يقدمــه مــن 
ــوى  ــاح المحت ــي نج ــيًّا ف ــًرا أساس ــات وآراء عنص معلوم
المقــدم. وفــي مثــل هــذا النــوع مــن البرامــج التــي تخضــع 
لتغيــرات مســتمرة فــي نــوع المصــادر، فإنــه غالبـًـا مــا يتــم 
ــتوى  ــة بمس ــة المتصل ــر الدقيق ــوف للمعايي إخضــاع الضي
ــبي بالموضــوع،  ــم النس ــدث، وإلمامه ــى التح ــم عل قدرته

46 خديجة بن قنة، مقابلة بحثية، مصدر سابق. 

  
 47  Mark Leonard. “The Seven Most Common Podcast Formats: With Examples.” Medium, June 20, 2017. (Accessed in March 3, 2020).
 https://medium.com/@mark_leonard/the-seven-most-common-podcast-formats-87bbc3ecf40d.
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جدول 7: املصدر الرئيسي يف برنامج “بعد أمس”

جدول 8: املصادر املساندة يف “بعد أمس”

ــن  ــرج القصــة م ــدة تُخ ــكار جدي ــم أف ــى تقدي ــم عل وقدرته
ــاد 48.  ــب المعت القال

الباحثيــن الذيــن ينتمــون لمؤسســات أكاديميــة ومهنيــة 
أخــرى. تعتقــد المؤسســة أن الباحثيــن المتصليــن بهــا هــم 
متخصصــون فــي قضايــا متعــددة يمكنهــا أن توفــر خلفيــة 
معرفيــة وتحليليــة للشــبكة اإلعاميــة؛ نظــًرا لعاقتهــم 
الوطيــدة بالقطاعــات اإلعاميــة المختلفــة وإعدادهــم الكثيَر 
مــن البحــوث فــي هــذا المجــال، وإمكانيــة تخصصهــم فــي 
قطاعــات محــددة كالشــأن اإليرانــي والشــأن الســوري 

ــا“ 49.  ــج وغيره ــة الخلي ــات منطق وملف

مســاندة  بمصــادر  أمــس“  ”بعــد  بودكاســت  يســتعين 
للمعلومــات المقدمــة، فتُظهــر نتائــج جــدول 8 مقاطــع 
مــن  األحــداث  عــن  المعبــرة  اإلخباريــة  التصريحــات 
الميــدان بنســبة %85 وبمــا يعــادل 3-2 مقاطــع صوتيــة 
المقاطــع  أهميــة  وتتمثــل  حلقــة.  فــي كل  األقــل  علــى 
ــة،  ــات أو المقدم ــد المعلوم ــي تأكي ــة ف ــة اإلخباري الصوتي
ــذي يجمــع  ــة الحــوار ال ــل الحــي للمســتمع مــن طاول والنق
ــه  ــذي تحــدث في ــدان ال ــى المي ــه إل ــدم البرنامــج بضيوف مق
الوقائــع إضافــة إلــى تشــكيل التنــوع الصوتــي الــازم 
لتخفيــف حــدة الحــوار وطولــه. وتظهــر بنســبة ال تتجــاوز 
%15 اإلحصــاءات والبيانــات مصــدرا مســاندا للمحتــوى، 
ــاج.   ــة اإلنت ــازم لعملي ــة لنشــاط البحــث الم وكنتيجــة فعلي
إن قيمــة المحتــوى عبــر البودكاســت تكمــن فــي كونــه 
ــى المصــادر الجامــدة  ــا متكامــًا ال يقــوم عل ــا معرفيًّ منتًج
والمعروفــة مــن المعلومــات، مثــل االعتمــاد المســتمر علــى 
الخبــراء والمحلليــن الذيــن يظهــرون عبــر وســائل اإلعــام 
التقليديــة لتحليــل الموضوعــات واألحــداث المختلفــة. ولهــذا 
تتجســد أهميــة المصــادر المســاندة فــي إطــار قيمــة البحــث 
ــاج  ــة إنت ــا عملي ــر به ــي تم ــق الت ــث المعم ــي والبح المبدئ
ــة.  ــي شــامل بالقضي ــي تشــكيل إطــار معرف البودكاســت ف

ب- خصوصية الشكل في برنامج ”بعد أمس“
- مراحل عرض بودكاست ”بعد أمس“  

يجســد الصــوت فــي البودكاســت وحــدات موضوعيــة 
متعــددة تعــزز مــن قــدرة المنتجيــن علــى إحــداث االنتقــال 
اإلبداعــي الــازم فــي المحتــوى. يمــر المحتــوى الصوتــي 

48 أمال العريسي، مقابلة بحثية، المصدر السابق.

49 عبد الكريم عوير، مقابلة بحثية، المصدر السابق.  

ويظهــر الجــدول رقــم 7 اعتمــاد بودكاســت ”بعــد أمــس“ 
علــى الضيــوف مــن داخــل المؤسســة بنســبة 60%. 
ــؤول  ــر، مس ــم عوي ــد الكري ــرر عب ــياق يب ــذا الس ــي ه وف
المقابــات والضيــوف فــي بودكاســت الجزيــرة، هــذا 
األمــر فــي أن متطلبــات العمــل الحالــي وسياســة الجزيــرة 
اإلداريــة تفــرض معاييــر متصلــة بالربــط بيــن قطاعــات 
الجزيــرة بمــا يضمــن االســتفادة مــن كافــة الكــوادر الفنيــة 
ــذا  ــى ه ــل عل ــة. ويدل ــل المؤسس ــة داخ ــة والبحثي والمهني
األمــر قائــًا: ”علــى ســبيل المثــال، تشــجع الجزيــرة 
االعتمــاد علــى الباحثيــن فــي مركــز الجزيــرة للدراســات 
ــة بصــرف النظــر عــن  ــرة اإلعامي ــع لشــبكة الجزي التاب
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بعــدة مراحــل مجّســًدا أهميــة القضيــة المطروحــة بــدًءا مــن 
ــام. ــة المشــهد الصوتــي وانتهــاء بالخت افتتاحي

الشكل )3(: مراحل عرض بودكاست بعد أمس

جدول 9: الوحدات املوضوعية يف مراحل اإلنتاج

ــة  ــم (3) أهــم المراحــل الثــاث للتسلســل الموضوعــي لبرنامــج ”بعــد أمــس“، حيــث تشــمل المرحل ويوضــح الشــكل رق
األولــى تقديــم القضيــة والتعريــف بهــا بمــا يشــكل %20 مــن مــدة الحلقــة، بينمــا تشــمل المرحلــة الثانيــة الوصــول إلى جســد 
القضيــة والعــرض البطــيء المتسلســل لكافــة المراحــل واالتجاهــات التــي تتصــل بهــا، بمــا يشــكل %70 مــن مــدة الحلقــة، 

أمــا المرحلــة الثالثــة فتتضمــن التقييــم العــام للقضيــة وختامهــا والقفلــة بمــا يشــكل %10 مــن مــدة الحلقــة. 
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جــدول 10: املعــززات الصوتيــة يف بودكاســت “بعــد 

ــس” أم

جدول 11: املعززات اللفظية يف “بعد أمس”

لقــد أســهم إجــراء البحــث المنظــم الــذي تمــت اإلشــارة إليــه 
فــي الخطــوات اإلجرائيــة إلعــداد محتــوى البودكاســت فــي 
التعامــل مــع القضايــا وفــق أســلوب متسلســل كمــا يتضــح 
مــن الجــدول رقــم (9). وعنــد مقارنــة هــذا األمــر بالنمــاذج 
التقليديــة للبرامــج اإلذاعيــة، فــإن عنصــر البحــث المنظــم 
هــو الفــارق الحقيقــي المؤثــر بيــن منتجــات تســتدعي 
مــن  بــدًءا  للقضيــة،  الموضوعــي  للتسلســل  االحتيــاج 
المقدمــة وحتــى الــذروة، وبيــن منتجــات أخــرى تــرى فــي 
ــا  ــة أساًس عناصــر أخــرى مثــل الوقفــات الموســيقية والفني
لانتقــال بيــن الوحــدات الموضوعيــة كمــا هــو حاصــل مــع 

ــة. ــة التقليدي البرامــج اإلذاعي

- المعززات الصوتية 
ــوى  ــة البحــث كإجــراء معــزز للمحت ــى أهمي ــاًدا عل واعتم
ل قيمــة موضوعية  الرقمــي، فــإن معززات الصوت ال تشــّكِ
ــن من االنتقال الســلس للوحــدات الموضوعية  للمحتــوى تمّكِ
أو تعزيــز الجانــب المعرفــي للمحتــوى فحســب، بــل إن لهــا 
قيمتهــا الشــكلية المهمــة بالنســبة للمحتــوى لكونهــا إضافــة 

نفســية مؤثــرة فــي الجمهــور.

وتشــير نتائــج الجــدول رقــم (10) إلــى أهــم معززيــن 
ــم  ــث ت ــس“ حي ــد أم ــج ”بع ــي برنام ــوى ف ــكليين للمحت ش
اللجــوء إلــى الصــوت مــن األخبــار بنســبة %52 معتمــًدا 
أصــوات  أو  الصحفيــة  التصريحــات  أصــوات  علــى 
مــن التغطيــات فــي الميــدان أو أصــوات لشــهود عيــان 
ــة  ــبة مقارب ــة بنس ــرات الصوتي ــرزت المؤث ــم. وب وغيره
ــم  ــع المه ــويقي والمات ــب التش ــًزا للجان ــت %48 تعزي بلغ

ــض  ــى بع ــاد عل ــم االعتم ــا ت ــي. كم ــوى الرقم ــي المحت ف
ــي  ــة ف ــوات المتخيل ــة باألص ــة المتصل ــرات الطبيعي المؤث
المحتــوى مثــل صــوت فتــح األبــواب أو صــوت الســيارات 

أو صــوت المــارة أو صــوت اآلليــات العســكرية.
 

- المعززات اللفظية 
ــة ألنســنة  ــة أحــد األســاليب الذاتي ــل المعــززات اللفظي تمثِّ
ــرب النفســي  ــا يتصــل بالق ــًدا جماليًّ ــه بُع ــوى، ومنِح المحت
العــام للجمهــور. إن هــذه المعــززات هــي وســيلة إلخــراج 
المحتــوى الرقمــي مــن قوالبــه الجــادة والصارمــة فــي 
ــى  ــاة النــاس إل ــا الحــادة والمؤثــرة فــي حي معالجــة القضاي
قوالــب ماتعــة ال تفــرغ المحتــوى مــن قيمتــه المعرفيــة 

ــه. ــل الجمهــور ل ــي تقب ــة، ولكــن تســهم ف العام

ــا  ــا وعربيًّ ــة عالميًّ ــد ظلــت تجــارب البودكاســت المختلف لق
ــرب الشــديد مــن اهتمامــات الجمهــور  ــة الق محتفظــة بحال
ولغتــه اليوميــة مســتخدمة قالبهــا الســاخر والشــعبي كمــا تــم 
اإلشــارة إليــه ســابقًا، محاولــةً تخطــي الجانــب المــؤرق فــي 
ــة  معالجــات وســائل اإلعــام لألزمــات واألحــداث العالمي
المضطربــة. ولهــذا الســبب ياحــظ أن الشــكل الــذي تظهره 
المعــززات اللفظيــة يتنــوع ليشــمل اللهجــات الشــعبية التــي 
تحــاول االقتــراب مــن الجمهــور بنســبة %48، واألمثــال 
ــاخرة  ــرات الس ــبة %36، والتعبي ــة بنس ــة المتداول العربي

بنســبة 16%.  
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رابعًا: الخالصات والنقاش
 

ــم  ــة تقدي ــة ماتع ــة صوتي ــر تجرب ــت عب ــاول البودكاس يح
ـا مــن حيــث توفيــر المعلومــات  محتــوى متمكــن معرفيًـّ
حــول الموضوعــات والقضايــا، واالســتعانة بــرأي الخبــراء 
علــى  اعتمــاًدا  الميدانييــن،  والصحفييــن  والمحلليــن 
ــتخدام  ــا اس ــن بينه ــددة، وم ــة المتع ــات التكنولوجي اإلمكان
ــة  ــرات الصوتي ــل التأثي ــمعية، مث ــوى الس ــززات المحت مع

ــن مــكان الحــدث. ــة المأخــوذة م المختلف

ـل فــي كونــه  إن قيمــة المحتــوى عبــر البودكاســت تتمثَـّ
منتًجــا معرفيَّــا متكامــًا، ال يقــوم علــى المصــادر الجامــدة 
والمعروفــة مــن المعلومــات، مثــل االعتمــاد المســتمر علــى 
الخبــراء والمحلليــن الذيــن يظهــرون عبــر وســائل اإلعــام 
المختلفــة  واألحــداث  الموضوعــات  لتحليــل  التقليديــة 
فحســب، بــل إنــه يســتعين أيًضــا بقيمــة البحــث المعمــق عن 
المعلومــات والجوانــب ذات الصلــة بالقضايــا المختلفــة 
وتحويلهــا إلــى مصــادر ســمعية يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي 
ــًا  ل عم ــّكِ ــذي يش ــر البودكاســت، وال ــوى عب ــم المحت تقدي

ــوى البودكاســت.  ــي إنجــاز محت ــًا ف أصي

ــل بودكاســت الجزيــرة محاولــة إلعــادة تقديــم المعرفــة  ويمثِّ
السياســية وفــق توجهــات الجزيــرة وسياســتها التحريريــة فــي 
عالــم يزخــر باألخبــار اليوميــة، ينفصــل فيها المتلقــي العربي 
عــن الحالــة المضطربــة لصناعــة األخبــار مــن قتــل وحروب 
وحالــة عــدم اســتقرار، محــاواًل تجــاوز العــبء اليومــي الناتج 

عنهــا، باحثـًـا عــن مــواد معرفيــة أقــل حــدة وتأثيــًرا. 

ويعتبــر بودكاســت ”بعــد أمــس“ البرنامــج األهــم عبــر 
ــاء  ــه بن ــذي ســعت هــذه الدراســة لتحليل هــذه المنصــة، وال
ــل  ــة وتحلي ــات المعمق ــرة والمقاب ــة المباش ــى الماحظ عل
المقابلــة  لبودكاســت  نموذًجــا  يعــد  حيــث  المحتــوى، 
الصحفيــة المعنيــة بتقديــم القصــص فــي حالتهــا المعلوميــة 
مــع بعــض االعتمــاد علــى الســرد. ويقــوم البودكاســت 
ــن  ــراء أو الصحفيي ــى القيمــة المســتمرة للضيــوف الخب عل
يعكســون  والذيــن  بالمؤسســة،  المتصليــن  المحلليــن  أو 
إضافــة  التحريريــة،  وسياســتها  المؤسســة  اتجاهــات 
إلــى االعتمــاد علــى التصريحــات اإلخباريــة الصوتيــة 

واإلحصــاءات والبيانــات؛ بوصفهــا عناصــر مســاندة فــي 
إعــداد المحتــوى. 

ويمثِّــل البعــد اإلجرائــي جســد العمليــة اإلنتاجيــة؛ إذ يخــرج 
البودكاســت مــن حالــة التدويــن الصوتــي العابــرة إلــى عملية 
منتظمــة، تســتدعي المــرور بمراحل إجرائيــة ضرورية قبل 
إنتــاج المحتــوى، تبــدأ مــن االنتقــاء الذاتــي للموضوعــات، 
والبحــث فــي جــدول األخبــار، مــروًرا بمرحلــة البحــث 
عــن المعلومــات والبيانــات التــي ترســم ســير التعاطــي 
ــا وأوجــه االهتمــام وتضــع المحــاور الرئيســية  مــع القضاي
للحلقــة، وصــواًل إلــى عمليــة اختيــار الضيــوف، ثــم تســجيل 
الحلقــة والتصميــم الصوتــي، ومراجعــة الحلقــة قبــل النشــر، 

والترويــج عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي.

ــتدعاء  ــم اس ــة يت ــة المتتابع ــل اإلجرائي ــذه المراح ــي ه وف
السياســة التحريريــة للمؤسســة لتمكيــن القائميــن علــى 
المحتــوى مــن وضــع المعاييــر المناســبة للنشــر والتعاطــي 

ــا.  ــع القضاي م

وتعتمــد الجزيــرة عبــر بودكاســت ”بعــد أمــس“ علــى أنســنة 
المحتــوى باالعتمــاد علــى قصــص الخبــراء وعاقتهــم 
المباشــرة بالموضوعــات والقضايــا وآليــات انســجامهم 
ــز حضــور  ــدم لتعزي ــد المق ــا.  ويعم ــا ووظيفيًّ ــا حياتيًّ معه
التعبيــرات  مثــل  اللفظيــة،  والمعــززات  االســتماالت 
ــة  ــعبية، القائم ــات الش ــة واللهج ــال العربي ــاخرة واألمث الس
علــى اســتمالة الجمهــور بعيــًدا عــن اللغــة الجــادة المتبعــة 
ــة  ــون المنصــات الرقمي ــة لك ــائل اإلعــام التقليدي ــي وس ف
ــي  ــل وتســتلزمها ف ــوى، ب ــي المحت ــة ف ــذه المرون ــا ه لديه
كثيــر من الحاالت. ويســعى البودكاســت لتعزيــز اإلمكانات 
ــاد  ــر االعتم ــي عب ــن الصوت ــي التدوي ــة ف ــة المتاح الرقمي
علــى المعــززات الصوتيــة، مثــل المقاطــع اإلخباريــة 
التشــويقي  للعنصــر  تعزيــًزا  الموســيقية  والمؤثــرات 

ــي.  ــوى الرقم ــي المحت ــا ف ــد هام ــذي يع ــع، وال والمات

وتســتنتج هــذه الدراســة أن متطلبــات العمــل الازمــة إلنتاج 
ــع  ــي وض ــة تقتض ــات اإلعامي ــي المؤسس ــت ف البودكاس
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ن مــن منتجــي المحتــوى  إطــار منظــم لفريــق العمــل مكــوَّ
ومســؤولي المصــادر والضيــوف ومصممــي الصــوت، 
ــي  ــة، ومقدم ــري واإلدارة العام ــراف التحري ــة لإلش إضاف

ــة. ــوى، ومســؤولي السياســات التحريري المحت

ويرتبــط بهــذه التقســيمات الوظيفيــة اإلنتاجيــة والتحريريــة 
ــن  ــث بي ــن البح ــة تتضم ــل مهم ــات عم ــة متطلب واإلداري
الموضوعــات وانتقاءهــا، إضافــة إلــى البحــث المبدئــي 
والبحــث المعمــق واختيــار الضيــوف وتســجيل الحلقــة 
والتصميــم الصوتــي للحلقــة ونشــرها والترويــج لهــا عبــر 

شــبكات التواصــل االجتماعــي.  

وفــي الجانــب اآلخــر المتصــل بإمكانــات المحتــوى والقائمة 
ــوى،  ــم المحت ــي تقدي ــة ف ــدات الموضوعي ــوة الوح ــى ق عل
ــة واعتمــاًدا  ــا مــن القضي ينبغــي أن يضمــن المحتــوى قربً
علــى المعلومــات والحقائــق غيــر المقدمــة فــي وســائل 
اإلعــام ال ســيما نشــرات األخبــار، كمــا ينبغــي تقديــم 
المعلومــات فــي اإلطــار الجغرافــي المتصــل بالجمهــور أو 
فيمــا يامــس احتياجــات الجمهــور مــن القضايــا العالميــة. 
ويتصــل المحتــوى عبــر البودكاســت بالجانــب المعلوماتــي 
والســردي علــى حــد ســواء، اعتمــاًدا علــى قيمــة المعلومات 
ومصدرهــا، وآليــات اختيــار القضايــا. كمــا ينبغــي أن 
يتضمــن المحتــوى المعــززات الصوتيــة اإلبداعيــة لجعلــه 
أكثــر تشــويقًا وإمتاًعــا، والمعــززات اللغويــة مثــل اســتخدام 

ــا.  اللغــة الســائدة أو التعبيــرات الشــائعة مجتمعيًّ

التوصيات 

توصــي هــذه الدراســة المؤسســات اإلعاميــة المتجهــة إلــى 
البودكاســت، بضرورة تقييم تجاربها اعتماًدا على الدراســات 
ــّدة؛ أواًل،  ــوٍر ع ــان أم ــور لضم ــى الجمه ــت عل ــي أجري الت
تفاعــل هــذه النوعيــة مــن البرامــج والمنصــات مــع الجمهــور 
ــًدا عــن  ــة التأثيــر بعي ــا، الوصــول إلــى مرحل العربــي. وثانيً

صناعــة البرامــج المعتــادة عبــر التليفزيــون واإلذاعــة.

ــن  ــتعانة بالصحفيي ــرورة االس ــة بض ــي الدراس ــا توص كم

الممارســين لمهنــة الصحافــة أو الصحفييــن المتمرســين 
ــات  ــان تقصــي المعلوم ــتقصائية لضم ــة االس ــي الصحاف ف
ــة  ــا، بغي ــر احترافً ــاليب أكث ــادر بأس ــع المص ــل م والتعام
التعامــل مــع منتـَـج البودكاســت كوحدة منفصلة عــن اإلنتاج 
البودكاســت،  تجربــة  وإثــراء  واإلذاعــي،  التليفزيونــي 
وعــدم اعتمادهــا علــى نقــل المعلومــات والبيانــات المتوفــرة 
عبــر المصــادر المفتوحــة فــي اإلنترنــت ووســائل اإلعــام 
المختلفــة، ممــا يخلــق تجربــة صحفيــة مختلفــة وتســهم 
بصــورة أكبــر فــي الطابــع المعرفــي لوســائل اإلعــام 

ــة. الرقمي

توصــي الدراســة أيًضــا بالتشــجيع علــى االهتمــام بالجانــب 
البحثــي فــي إعــداد المحتــوى ليكــون خطــوة أساســية فــي 
ــة  ــة معرفي ــن قيم ــه م ــا ل ــت، لم ــداد البودكاس ــق إع طري
ــادة  ــرد م ــه مج ــن كون ــه م ــوى، وتنقل ــري المحت ــة تث مهم
ســمعية ســطحية إلــى محتــوى علمــي رصيــن وجــاذب 
ــى  ــز عل ــي التركي ــاس، ينبغ ــذا األس ــى ه ــور. وعل للجمه
ــي  ــة الت ــة والعلمي ــارب المعرفي ــرات والتج ــاص الخب اقتن
تملــك القــدرة علــى التعاطــي مــع محتــوى نوعــي ومتجــدد 

ــت.    ــر البودكاس عب

ومــن جهــة أخــرى، توصي الدراســة المؤسســات اإلعامية 
ــن  ــًدا ع ــا بعي ــت تحريريًّ ــه البودكاس ــرورة توجي ــى ض إل
المعاييــر التقليديــة لتقييــم المحتــوى والسياســات التحريريــة 
التقليديــة،  اإلعاميــة  المؤسســة  فــي  بهــا  المعمــول 
ــي  ــي ف ــي الرقم ــل للســلوك المهن ــر إصــدار دلي ــك عب وذل
القائميــن علــى  بيــن  الصحفيــة، واعتمــاده  المؤسســات 
ــة  ــات المهني ــع الممارس ــى تتب ــز عل ــم التركي ــوى، ث المحت
ــي  ــتخدمة ف ــة المس ــوع المنص ــى ن ــاًدا عل ــة اعتم المحترف

ــي.  ــاء الرقم الفض

وبالنســبة للجهــود البحثيــة فــي هــذا الجانــب، توصــي 
ــى  ــي المســتقبل عل ــون ف ــز الباحث ــأن يرك ــذه الدراســة ب ه
مراجعــة تفصيليــة وتقييميــة لــكل مراحــل العمليــة اإلنتاجية 
الجمهــور  فــي  ذلــك  تأثيــرات  ومســتوى  للبودكاســت 
العربــي، والتركيــز بصــورة أكثــر جديــةً علــى هيكليــة 
ــات  ــم المعلوم ــتوى تقدي ــاب، ومس ــة الخط ــوى، ولغ المحت
ــة  ــدول صناع ــن السياســي وج ــرات الراه ــن تأثي ــًدا ع بعي

ــة.  ــار اليومي األخب
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