
 تم تصميم برنامج اآلوديانس ريفولوشني )Audience (R)Evolution Program( الذي طورته مجموعة ثياتر كوميونيكيشني 

 )The Doris Duke Charitable Foundation( بتمويل من مؤسسة دوريس دوك تشاريتابل )Theatre Communications Group( 

لدراسة وترويج ودعم  مناذج ناجحة عن "مشاركة الجمهور" ضمن الواليات املتحدة. يهدف املرشوع من خالل دراسة خاصة لحاالت محددة إىل أن يروي قصص املنظامت،

بناًء عىل رؤبة مؤسسية وبيانات نوعية وكمية ومنظور شخيص. 
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مقدمة

 تم تصميم برنامج اآلوديانس ريفولوشني Audience (R)Evolution Program الذي طورته مجموعة ثياتر كوميونيكيشني

 The Doris Duke Charitable Foundation بتمويل من مؤسسة دوريس دوك تشاريتابل Theatre Communications Group 

 لدراسة وترويج ودعم مناذج ناجحة عن "مشاركة الجمهور" يف مجتمع مرسح املحرتفني الغري هادف للربحية يف الواليات املتحدة. متت الجولة األوىل من الربنامج من عام

٢٠١٢ إىل عام ٢٠١٥ وشملت أربع مراحل: التقييم، الندوة تعليمية، واملَِنح والنرش.

 يف بدايات الجولة األوىل من الربنامج قامت يت يس جي )TCG( بإرشاك رشكة إيه إم إس للتخطيط والبحث )AMS Planning and Research(، وهي رشكة 

 استشارات إدارية للفنون الوطنية ومقرها الواليات املتحدة، لالستفادة من خرباتها يف مجال األبحاث لهذا املرشوع. قامت رشكة إيه إم إس بدعم نجاح امليدان الفني والثقايف ألكرث من 

٢٥ عاما، ً وذلك من خالل البحوث التطبيقية وتطوير االسرتاتيجيات.

كانت هذه هي أهداف رشكة إيه إم إس )AMS( خالل هذه املُهمة:

n تطوير مفردات مشرتكة حول مشاركة الجمهور.

n البحث يف مناذج "مشاركة الجمهور" وفهم كيفية عمل أفضلها وما هي األسباب.

n مشاركة هذه النامذج الناجحة مع أفراد امليدان.

 لغايات هذا التقرير، قامت رشكة إيه إم إس )AMS( بتعريف "مشاركة الجمهور" لتشمل أي جهود يبذلها أي مرسح لالتصال بجمهوره، أحياناً عرب عّدة مسارات، رغبًة يف تعزيز

اها.   التجربة التي يشاركونا إيّ

دراسات الحاالت

كجزء من جهود إي إم يس يف األبحاث، قامت الرشكة بجمع البيانات وإعداد دراسات حاالت لثامنية رشكات مرسحية مقرّها الواليات املتحدة، والتي أدخلت "مشاركة الجمهور" 

كعنرص أسايس يف تقديم خدماتهم ورسالتهم املؤسسية. تم اختيار هذه الرشكات بناًء عىل توصيات مقدمة من قيادة يت يس جي )TCG(، وقد استند جزء منها إىل مجموعات اعتربتها 

بعة ملعايري "أفضل املامرسات". مُتثل هذه املسارح مناطَق جغرافية وأحجام مؤسسات متنوعة ضمن الواليات املتحدة.   الرشكات النظرية لها بأنها من املؤسسات املُتّ

املسارح املشاركة الثامنية هي:

)Arkansas Repertory Theatre, Little Rock, AR( أركنسا ريبريتوري ثياتريف مدينة ليتل روك، والية أركنساس n

)Steppenwolf Theatre Company, Chicago, IL( ستيبني ُولف ثياتر كمباين يف مدينة شيكاجو، والية إيلينوي n

)HERE Arts Center, New York, NY( هيار آرتس سينرت يف مدينة نيو يورك، والية نيو يورك n

)The Theater Offensive, Boston, MA( ثا ثياتر أوفانسيف يف مدينة بوسطن، والية ماستشوسيتس n

)Long Wharf Theatre, New Haven, CT( لونج وورف ثياتر يف مدينة نيو هيفن، والية كنتايك n

)Woolly Mammoth Theatre Company, Washington, DC( وويل ماموث ثياتر كمباين يف واشنطن دي يس قطاع كولومبيا n

)Oregon Shakespeare Festival, Ashland, OR( أوريغون شكسبري فستيفال يف مدينة آشالند، والية أوريغون n

)Youth Speaks, San Francisco, CA( يوث سبيكس يف مدينة سان فرانسيسكو، والية كاليفورنيا n

كانت بعض هذه املسارح من متلقي ِمنح تس يس جي، وقد شملت دراسات الحاالت البيانات املرتبطة بربامج التمويل ونتائج هذه الربامج كلام توفرت هذه البيانات، وذلك الستكامل 

البيانات التي قامت رشكة إيه إم إس )AMS( بجمعها. 

قامت دراسة رشكة إيه إم إس )AMS( بالرتكيز عىل فهم "نجاح" ما بذلته هذه املسارح من جهود تتعلق بإرشاك الجمهور وإدراك مسرية ونتيجة جهودهم. تروي دراسات الحاالت 

قصص املنظامت بواسطة البصرية املؤسسية، البيانات النوعية والكمية، ووجهات النظر الشخصية. كام عملت دراسات هذه الحاالت عىل البحث يف أسئلة مثل: كيف تقوم املسارح 

 بقياس النجاح؟ ما هي املامرسات التي ميكن أن تُقلّدها املؤسسات األخرى املوجودة يف امليدان؟ ما هي التحديات والعوائق املُحددة التي واجهتها هذه املسارح، وكيف ميكن لتي 

يس جي )TCG( والجهات املُمولة وغريهم تقديم املساعدة للتغلب عىل هذه التحديات والعوائق.

شملت العملية ٥٨  مقابلة مبدئية أجريت يف ٢٠١٢ – ١٣. للحصول عىل ُمدخالت متنوعة، قامت رشكة إيه إم إس )AMS( بإجراء مقابالت مع ثالثة موظفني عىل األقل يف كل رشكة،

ويشمل ذلك أحد القادة الفنيني )أو أكرث من قائد( واملسؤول الرئييس عن تطبيق برنامج )أو برامج( الرشكة الخاص بإرشاك الجمهور، باإلضافة إىل موظف آخر من املوظفني الذين 

شاركوا يف الجهود الخاصة بإرشاك الجمهور. كام تحدثت رشكة إيه إم إس )AMS( إىل أعضاء مجلس إدارة املرسح وغريهم ممن يستطيعون تقديم آرائهم املبارشة يف الجهود الخاصة 

بإرشاك الجمهور. كام شارك أعضاء الجمهور والرشكاء يف الربنامج بتقديم آرائهم.   
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قام موظفو يت يس جي )TCG( يف فصل الربيع من عام ٢٠١٥ بإجراء مقابالت كجولة متابعة حيث تحدثوا مع العديد من املشاركني األصليني ويف بعض األحيان مع موظفني إضافيني 

من موظفي املرسح.

طلبت رشكة إيه إم إس )AMS( ممن قابلتهم أن يُطلعوها عىل معلوماتهم بخصوص االسرتاتيجيات املحددة إلرشاك الجمهور والربامج املتعلقة بها، حيث تحدثوا عن التزام 

املؤسسات بالجهود املبذولة إلرشاك الجمهور، والدرجة التي ساعد فيها هيكل الرشكة التنظيمي يف تصميم وتنفيذ وتقييم الربنامج.  تحّدث املتقابلون عن األهداف التي يرغبون 

يف تحقيقها من هذه الربامج أو النشاطات وناقشوا عملية اختيار اسرتاتيجية الربنامج وتطبيق التصميم وأثرُه، ووصفوا النتائج التي كانوا يخططون للحصول عليها. كام قّدمت 

املقابالت نظرة عىل مقاييس النجاح والتحديات والجهود والربامج الناجحة التي تم تقليدها بالضبط، إضافة إىل الدروس املُستفادة.

مُتثل هذه الدراسة صورة رسيعة لالسرتاتيجيات التي تم تطبيقها يف املؤسسات الثامنية التي تم إعطاء ملحة عنها خالل فرتة هذه الدراسة. نظراً لرسعة وترية التغري الثقايف، وخصوصاً 

النشاطات عىل شبكة اإلنرتنت واإلعالم االجتامعي عىل وجه التحديد، فمن املهم أن نالحظ أن بعض الربامج التي اعتربتها املسارح برامج رائدة يف حينها أصبحت حالياً واسعة االنتشار. 

الً كبرياً حيث أن العديد من األفراد الذين استُشهد بآرائهم يف دراسات الحاالت يف ذلك الوقت أصبحوا يزاولون أعامالً أخرى. ومع  باإلضافة إىل ذلك، فقد شهدت وظائف املسارح تبدُّ

ذلك، فإن دراسات الحاالت هذه تحتوي عىل العديد من األراء املفيدة التي ال يزال لها صلة بامليدان، بالرغم من تغري الظروف.

االفرتاضات األساسية

بدأت رشكة إيه إم إس )AMS( هذه الدراسة بربط اإلطار الخاص بتحقيق النجاح "Framework for Success" واملكّون من أربع خطوات، وهو اإلطار الذي قامت بتطبيقه 

عىل مبادرات إرشاك الجمهور وقامت رشكة إيه إم إس )AMS( عند إجراء مقابالت دراسات الحاالت بتقييم مدى توافق جهود املسارح مع هذا اإلطار.

يشمل اإلطار ما ييل:

n تحديد النتيجة املرجّوة.

n وضع خطة لنهج املرشوع.

n تنفيذ املرشوع.

n تقييم نجاح املرشوع.

باإلضافة إىل ذلك، فقد قامت رشكة إيه إم إس )AMS( يف بدايات البحث بتعريف خمس مجموعات من االسرتاتيجيات الخاصة بإرشاك الجمهور. تم تصميم هذه املجموعات بناًء عىل 

استعراض واسع النطاق للنصوص بهدف تفصيل هيكل تنظيمي خاص بأساليب املسارح; ودعم املزيد من التعاون املُثمر ضمن املجتمع من خالل تسليط الضوء عىل األمور املشرتكة 

بني املنظامت املختلفة; واقرتاح أساليب مل تُعَط خقها من البحث. إن مجموعات اسرتاتيجيات رشكة إيه إم إس )AMS( الخمس الخاصة بإرشاك الجمهور هي:

(SEGMENT Strategies) 1. اسرتاتيجيات الرشيحة

تعريف وصقل مجموعة األفراد الذين ستخدمهم أعامل املؤسسة.

أمثلة: الرتكيز حسب العمر، االنتامء العرقي، املنطقة الجغرافية، املشاركة املُفّضلة، إلخ.  

(VENUE/PATH Strategies) 2. اسرتاتيجيات املكان/الطريق

بعونها للعثور عىل ذلك املكان. إعادة التفكري يف املكان الذي يشرتك فيه الجمهور بأعامل املنظمة، والطريق التي يتّ

أمثلة: أداء العرض يف مواقع غري تقليدية; برمجة خارج املوقع; إيصال املُحتوى عرب شبكة اإلنرتنت، قنوات اإلعالم الجديدة واإلعالم االجتامعي.

(RELATIONSHIP Strategies) 3. اسرتاتيجية العالقات

إنشاء أو تعزيز العالقات الشخصية بني املنظمة ومجتمعاتها.

أمثلة: املحادثات مع الفرق اإلبداعية قبل وبعد أداء العرض، العالقات املتبادلة ضمن املجتمع، خدمات الكونسيريج اإلرشادية، جمع ردود الفعل والتعليقات، ومجموعات 

االهتامم أو الرتكيز. 

(INCOME Strategies) 4. اسرتاتيجيات الدخل

إعادة تصميم التبادل التجاري: من يقوم بالدفع، قيمة الدفع، من يستلم املدفوعات، وفيام تُدفع. 

األمثلة: طلب مستعجل للتذاكر; خدمات مميزة; اشرتاكات شهرية للدخول الشامل; تذاكر مدفوعة من جهات راعية. 

(CONTENT Strategies) 5. اسرتاتيجية املُحتوى

القيام بأعامل مختلفة بدالً من القيام بالعمل الحايل بطريقة مختلفة.

أمثلة: مشاركة الجمهور يف العملية الفنية الخاصة بتطوير األعامل الجديدة.; العروض التي تُغري وتُشّجع الجمهور عىل املشاركة; عروض تعليمية كبرية.

 طابقت دراسات الحاالت أساليب ُمحددة لكل من هذه االسرتاتيجيات. ومع ذلك، وخالل فرتة إجراء هذه الدراسة، أصبح جلياً أن العديد من األساليب قد قامت بدعم اسرتاتيجيتني 

)أو أكرث( بدرجات متفاوتة. 
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النتائج الرئيسية والِعرب املُستفادة 

حددت رشكة إيه إم إس )AMS( عدداً من النتائج الرئيسية التي انبثقت من النتائج املفّصلة يف دراسات الحاالت، وتشمل هذه النتائج ما ييل:

يكون أداء اسرتاتيجيات إرشاك الجمهور أفضل عندما يكون اإلرشاك يف صميم ُمهمة املرسح. تتطلب االسرتاتيجيات التزاماً مؤسسياً، وتبلغ أوج نجاحها عندما يكون هناك ترابط 

اسرتاتيجي بني جهود اإلرشاك والعمل الفّني للرشكة. واألمثل هو أن يكون هناك تركيز متساٍو عىل نوعية األداء وأثر التجربة املرسحية عىل جمهور.  

يلعب االلتزام الشامل من ِقبل املؤسسات دوراً أساسياً يف الجهود الناجحة إلرشاك الجمهور. واألمثل أن يبدأ االلتزام املؤسيس من األعىل ويتضمن التعاون بني جميع الفئات املشرتكة، 

ووضع اسرتاتيجيات واضحة التصميم وتوفري الدعم من مجلس إدارة املرسح.  

ومن املهم أيضاً االلتزام الشامل للرشكاء من ِقبل متعاونني خارجيني. من املمكن تحقيق ذلك، بشكل جزيئ، عن طريق تعريف الفوائد التي سيحصل عليها الرشيك بشكٍل واضح، 

باإلضافة إىل ما يأمل املرسح يف الحصول عليه من هذه الرشاكة.

تتخذ بعض املسارح دور "القيادة املدنية" وذلك، عىل سبيل املثال، من خالل توجيه النقاش وإتاحة املجال للحوار )داخل وخارج املرسح عىل حد سواء( الذي يتضمن املواضيع التي 

تهم املجتمع. قد يكون، أوال يكون، هناك عالقة مبارشة بني مواضيع النقاش هذه وبني ما يُعرض عىل خشبة املرسح.

تلعب التكنولوجيا دوراً ذا أهمية متزايدة كوسيلة إلبالغ وإرشاك الجمهور. يوفر اإلعالم االجتامعي أدوات جديدة وُمبتكرة ملساعدة املسارح عىل االتصال مبجموعات ضخمة من 

الناس، و/ أو االتصال عىل مستوى أعمق مع مجموعات أصغر حجامً وأكرث تركيزاً.   

اب وغريهم.  تقوم العديد من الربامج الناجحة مبنح أعضاء املجتمع املجال لالتصال املبارش باملوظفني املبدعني، ويشمل ذلك املمثلني واملخرجني والكتّ

وكام هي الحال بالنسبة لعدة جهات من امليدان، هناك حاجة للمزيد من املوارد – املال والوقت واألشخاص املناسبني يف املناصب املناسبة. وعىل وجه التحديد، فإن املنظامت بحاجة 

وكل لهم مسؤولية الرتكيز عىل هذه املهمة بالذات.  إىل املزيد من املُوظفني لتُ

األسئلة الرئيسية ومجاالت* الدراسة

كيف ميكن تعريف إرشاك الجمهور؟

إن كيفية تعريف إرشاك الجمهور ما تزال جزءاً من النقاشات املستمرة، وما زالت املفردات املحيطة بهذا املوضوع تحمل معاين مختلفة ألفراد مختلفني ضمن قرائن مختلفة. من 

األمثلة عىل النشاطات التي ميكن شمولها تحت مظلة إرشاك الجمهور، وهي عىل سبيل املثال ال الحرص: جهود التوعية، والربامج التعليمية، وبرنامج اإلثراء وإرشاك املجتمع املحيل. 

وتختلف املسارح يف تعريفها للنهج الذي تسلكه والحتوائها للجهود الخاصة بإرشاك الجمهور، وليس من الغريب أن يكون هناك تباين واسع بني النتائج من رشكة إىل رشكة أخرى.

كيف ميكنك معرفة ما إذا كنت ناجحاً أم ال؟

ة بوضوح لقياس نجاح جهود املسارح يف إرشاك الجمهور عىل أسس أكرث من األسس  تؤكد رشكة إيه إم إس )AMS( أن امليدان قد يستفيد بشكٍل كبري من وجود أساليب ُمعرّفَ

دة. وعالوة عىل ذلك، فإن املوظفني  االفرتاضية. إن املقاييس الخاصة بتعريف نجاح الجهود العالقاتية )خالفاً لجهود املعامالت( مقاييس ُمحرّية، فمن الصعب الحصول عىل بيانات مؤكّ

يف بعض الرشكات يراودهم القلق من تحديد نتائج ُمعينة خالل عمليات التخطيط والتنفيذ العتقادهم بأن ذلك قد يعيق من اإلبداع. كيف ميكن للمسارح أن تحافظ عىل إبداعاتها 

قدم أفضل خدمة للمؤسسة عىل املدى القريب واملدى البعيد عىل حد سواء؟     وأن تقوم كذلك بإنشاء أنظمة مصممة للقياس وأن تلتزم بهذه األنظمة التي ستُ

هوس اإلعالم االجتامعي

مل تُعد نشاطات وسائل اإلعالم االجتامعي بالنسبة للعديد من املسارح أمراً اختياراً، بل أصبحت منذ فرتة طويلة من الزمن أمراً واجباً. فهي أداة ملزاولة األعامل ودفع اسرتاتيجيات 

إرشاك الجمهور املُبتكرة واإلبداعية نحو اإلمام. إضافة لكونها وسيلة لتبادل املعلومات، فإن ما توفره من فُرص لالتصال اللحظي بالعنارص قد فتح آفاقاً جديدة وواسعة يف السنوات 

القليلة املاضية. كام تدل األدلة االفرتاضية عىل أن العديد من أفراد الجمهور يتوقعون أن يكون لهم مشاركة أكرث من مجرّد الجلوس يف املرسح ومشاهدة االنتاج.     

استكشاف الُفرص

إن حالة امليدان هي حالة استكشاف، فعمليات إجراء التجارب غالباً ما تكون يف الصدارة حيث تقوم املسارح بتجريب الربامج الجديدة واألنشطة املُوّجهة نحو إرشاك أفراد الجمهور 

بشكل أكرث فاعلية. بالرغم من أن النشاطات كاملناقشات التي تجري بعد انتهاء العرض ما زالت تُعد أساليب مفيدة لسامع رأي الجمهور وتعميق عالقتهم مع األداء الذي تم عرضه 

عىل املرسح، إاّل أن املسارح تبحث باستمرار عن نشاطات أخرى ذات مامرسات عملية، ونقلها ونسخها أو إعادة تحميلها عرب اإلنرتنت ومن خالل اإلعالم االجتامعي.  

أمثلة عىل دراسات الحاالت/ ما األكرث فائدة؟

قامت رشكة إيه إم إس )AMS( خالل إجراء دراسة الحالة بتوثيق الغرض من إرشاك الجمهور وأثره عىل املسارح املشاركة. باإلضافة إىل وصف برامج محددة، قامت دراسات الحاالت 

بالبحث يف اإلجراءات التي تم اتخاذها والدروس املستفادة التي ميكن ألعضاء امليدان أن يستخلصوا منها بعض األفكار. ويشمل ذلك التحديات والنجاحات عىل حد سواء، واألفكار 

الكبرية باإلضافة إىل األفكار الصغرية. كام قاموا بالبحث يف الدعم التنظيمي وراء االسرتاتيجيات املختلفة وكيفية انخراط املنظامت الرشيكة.

تُقدم دراسات الحاالت وصفاً تفصيلياً للعديد من املامرسات الناجحة التي ظهرت خالل هذه الدراسة، وسنقدم فيام ييل العديد من األمثلة التي ستوّضح ذلك. 
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التزام تنظيمي عميق إلرشاك الجمهور

وويل ماموث: االتصال كمبدأ أسايس

بعد أن اعتربت رشكة مرسح وويل ماموث )Woolly Mammoth Theatre( "االتصال" اسرتاتيجية رئيسية يف إرشاك الجمهور، قامت الرشكة بتكريس جزء كبري من جهودها 

لتطوير األنشطة التفاعلية القامئة عىل موضوع معني والتي لها ارتباط بربامجها وخلق املبادرات للعمل مع عدد من الرشكاء يف املجتمع. تهدف هذه الجهود إىل توسيع جمهورها 

داخل تركيبة سكانية معينة فضال عن التوسع خارج تلك الرتكيبة السكانية.

قامت رشكة مرسح وويل ماموث )Woolly Mammoth Theatre( بتفصيل ثالثة مبادئ أساسية مرتبطة بـ "التواصل":

 n تركيبة الجمهور/ تصميم الجمهور: يجب التعامل مع هذا املوضوع بحضور فكري مامثل للحضور الفكري الخاص بالجوانب التقنية للعرض.  

 n  التجربة اإلجاملية للجمهور: كيف ميكنك االطالع عىل كل خطوة من خطوات انخراط الجمهور ابتداٍء من املرة األوىل التي يسمعون بها عن العرض وانتهاًء بخروجهم من 

املرسح، ورمبا إىل ما بعد ذلك؟

 n نقاط الدخول: ما هي األسئلة األساسية التي تثريها املرسحية والتي سيكون لها وقع عىل أعضاء املجتمع وستنشئ اتصاالً مع عنارص جدد؟

من ضمن التزام املرسح مببدأ "التواصل" أن يقوم بإنشاء هيكل تنظيمي يدعم أهداف املؤسسة وااللتزام بتأمني املوارد الالزمة، وذلك يشمل توظيف مدير لـ “االتصال"، والذي بدوره 

)مع مساعدة املوظفني اآلخرين( سيقوم بالرتكيز عىل تطوير وتنفيذ الربامج واألنشطة الخاصة بإرشاك الجمهور. 

أوريغون شكسبري فستيفال )Oregon Shakespeare Festival(: بيان خاص بتنمية الجمهور  

كان التزام أوريغون شكسبري فستيفال )Oregon Shakespeare Festival( بالتنّوع والشمول هدفاً ثابتاً يف اسرتاتيجيات املهرجان الخاصة بإرشاك الجمهور، فقد قام 

املرسح بتفصيل مجموعة من املبادئ اإلرشادية حول التنوع يف بيان خاص بتنمية الجمهور تم إنشاءه يف فصل الربيع من عام ٢٠١٠ ؛ ما ييل هو جزء من نص البيان: 

إن أوريغون شكسبري فستيفال )Oregon Shakespeare Festival( يدعو ويرحب بالجميع، فنحن نؤمن أن إدراج األفكار املتنوعة واألفراد املتنوعة 

 والثقافات املتنوعة والتقاليد املتنوعة ُسيرثي منظورنا إىل العمل الذي نعرضه عىل خشبة املرسح كام أنه سُيرثي عالقاتنا مع بعضنا البعض. 

نحن ملتزمون بالتنوع يف جميع مجاالت أعاملنا وجامهرينا.  

هناك أربعة جوانب تركيز محددة لتنمية الجمهور تم ابرازها يف الوثيقة وأصبحت نقاط اتصال ألهداف وأساليب محددة: التنوع االجتامعي االقتصادي، التنوع يف الفئات العمرية، 

واتاحة مجاٍل أكرث لألشخاص ذوي اإلعاقة والتنوع العرقي واإلثني.

تبحث دراسة الحالة يف عدد من مبادرات أوريغون شكسبري فستيفال )Oregon Shakespeare Festival( التي أدت إىل دعم رؤية البيان، ومن ضمنهم برامج االتصال الثقايف 

 )Cultural Connections( التي قامت الرشكة من خاللها بالرتحيب ودعم الجامهري املتنوعة يف كل املواسم. لقد قام التبادل التعليمي لالتصال الثقايف

 )The Cultural Connections Education Exchange )CCEE(، والذي تم تطويره بالتعاون مع برنامج تعليم املهاجرين

)Program Migrant Education( الخاص مبنطقة خدمة التعليم جنوب والية أوريغون )Southern Oregon Education Service District(، بتعريف الطالب 

الذين ينتمون إىل مجموعات ثقافية ممثلة متثيالً ناقصاً عىل شكسبري واملرسح بشكٍل عام. شمل ذلك عدة زيارات للمدرسة من قبل أساتذة التمثيل يف أوريغون شكسبري فستيفال 

)Oregon Shakespeare Festival(، وتىل ذلك حضور الطالب إحدى أعامل أوريغون شكسبري فستيفال )Oregon Shakespeare Festival(. كان أحد أهداف التبادل 

التعليمي لالتصال الثقايف )The Cultural Connections Education Exchange )CCEE( عودة الطالب إىل املرسح بصحبة صديق أو قريب، ويف نهاية الربنامج تلّقى 

كل طالب ترصيحاً للدخول إىل عرض آخر بصحبة ضيف واحد. كان النموذج األشمل هو دمج نهج تنظيم املجتمع بنهج املبيعات.    

إطالق العنان لقوة تأثري اإلعالم االجتامعي والتكنولوجيا

ذا ثياتر أوفانسيف )The Theater Offensive(: مرسحية عرب اإلنرتنت

ان من أفراد الجمهور عرب اإلنرتنت يف تزايد، وأنهم يجذبهم ما توفره وسيلة اإلعالم هذه من اتصال وإحساس باالنتامء للمجتمع، قام ذا ثياتر أوفانسيف  بعد مالحظة أن اتصال الشبّ

)The Theater Offensive( باستخدام اسرتاتيجيات التلعيب لزيادة وتعزيز عملية إرشاك الجمهور. لقد أتاح استخدام اإلعالم االجتامعي املجال إلبداع الرشكة ولخلق أجواء 

َمرِحة مع زيادة الفرص للتفاعل، ويف بعض األحيان، جمع األموال. كان ابتكار أفكار التلعيب نتيجة لجهود تعاونية بني املوظفني استهدفت أفراد الجمهور من عمر املراهقة حتى 

ات.  بداية األربعينيّ

أحد األمثلة: اتصل أحد الداعمني بذا ثياتر أوفانسيف )The Theater Offensive( وأخربهم بأنه لن يتمكن من تقديم التربعات نقداً، ولكنه عرض كبديل عن ذلك أن يتربع 

بتذاكر لحضور مباراة كرة البيسبول لفريق الريد سوكس. قامت ذا ثياتر أوفانسيف )The Theater Offensive( بإنشاء مسابقة شّجعت الداعمني عىل تقديم التربعات والتي 

بالنتيجة ستؤدي إىل شمول أسامئهم يف القرعة، وحظي الرابح بتذاكر مباراة كرة البيسبول. تم ترويج املسابقة عىل الفيسبوك والتويرت والربيد اإللكرتوين، وخالل ساعتني قامت ذا 

ثياتر أوفانسيف )The Theater Offensive( بجمع ١٠٠٠ دوالر. أفاد املوظفون أنه من خالل التنافس للحصول عىل املحّفزات يف املسابقة شعر الداعمون بالتقدير كمساهمني 

فّعالني يف املنظمة. 
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ِهرَي آرتس سنرت: مالحظات بعد مشاهدة فيديو تم عرضها عىل شبكة اإلنرتنت 

كانت إحدى االسرتاتيجيات التي حددتها "ِهرَي" اسرتاتيجية إنشاء الُفرَص عرب اإلنرتنت ويف موقع العرض بشكل متزامن. ومن األمثلة الناجحة عىل ذلك مرشوع الفيديو الخاص بالرشكة 

5(، خمسة من الحضور لخمسة دقائق. يقوم املوظفون يف بعض العروض املحددة وخالل األسبوع األول من عرض األداء ِبحّث خمسة  for الذي أطلق عليه اسم "فايف فور فايف" )5

من الحضور لحوار مسّجل حول العرض الذي شاهدوه للتو. تم إجراء مقابالت مّدتها خمس دقائق يف بهو املرسح وبعد انتهاء العرض مبارشًة، ُعرض خاللها مجموعات متباينة من 

األسئلة واإلشارات شبيهة بهذه األمثلة: 

n ِصف العرض بخمس كلامت 

n إىل أين رسحت مخيلتك خالل مشاهدتك للعرض؟

n إذا أردت أن تصف العرض ألحد، ماذا ستقول؟

استخدمت "هرَي" هذه الفيديوهات كأداة لرتويج عروضها عىل موقعها اإللكرتوين ويف اإلعالم االجتامعي ومن خالل االتصاالت عرب الربيد اإللكرتوين. لقد تم تصميم املرشوع إلرشاك 

أفراد الجمهور املُحتمل حضورهم بربطهم من خالل الردود املُقدمة من أفراد حرضوا عرض "ِهرَي". كام ولّدت الفيديوهات حامساً يف موقع العرض حيث كان املتفرجون يشاهدون أفراد 

الجمهور اآلخرين خالل إجراء املقابالت معهم. 

فتح املجال للوصول مبارشًة إىل الفنانني والعملية الفنية

لونج وورف ثياتر )Long Wharf Theatre(: اتصاالت برنامج "سبارك"

انني من خالل برنامج "سبارك"، والذي أرشك مجموعة مكونة كحد  قام مرسح لونج وورف ثياتر )Long Wharf Theatre( مبنح أعضاء املجتمع املجال للوصول مبارشًة إىل الفّن

أقىص من خمسني من رواد املسارح خالل كل مراحل عملية تطوير مرسحية جديدة، ابتداًء من ورشة العمل حتى ليلة افتتاح العرض. شارك أعضاء هذه املجموعة يف أربعة حوارات 

ملدة ٠9 دقيقة لكل إنتاج وتسلموا نسخة من السيناريو للمراجعة. كانت العضوية متنوعة وشملت أعضاء مجلس اإلدارة واملشرتكني وطالب املدارس الثانوية والنقاد واملعلمني 

وغريهم. يدفع األعضاء رسوم بقيمة ٢٥ دوالر.

قام برنامج "سبارك" بإرشاك عرض واحد جديد للموسم الواحد، مع الرتكيز عىل وجه مختلف من وجوه عملية اإلنتاج يف كل جولة. شمل الحوار خالل اجتامعات املوسم األربعة 

مواضيع ذات صلة بكل من االنتاج الحايل وفن صناعة املرسح. ومل يحاول موظفو مرسح لونج وورف ثياتر )Long Wharf Theatre( إخفاء أي يشء عن املجموعة؛ فعندما كانت 

االمور تسري عىل ما يرام، شهدها املشاركون بشكل مبارش. وباملقابل، عند التعرض لبعض التحديات أثناء اإلنتاج، حرض املشاركون أيضاً هذا الجانب من املرسح.

.)Arkansas Repertory( :أركنسا ريبريتوري

بارش األركنسا ريبريتوري )Arkansas Repertory( القيام بعدة جهود إلرشاك أفراد الجمهور بشكل مبارش يف عملية إنشاء وإنتاج األعامل ملرسحياته. إحدى األمثلة يف عام ٢٠٠٧ 

يِتل روك "It Happened in Little Rock"، وهي مرسحية عن إزالة التمييز العنرصي يف مدرسة ليِتل روك الثانوية خالل حركة الدفاع عن  شملت مرسحية )إت هاِبند إن لِ

فها راِجندرا رامون ماهاراج مستخدماً نصوصاً من الروايات االفرتاضية التي تم جمعها من أعضاء مجتمع ليِتل روك.   الحقوق املدنية، والتي ألّ

أراد راجندرا ماهاراج إرشاك الجمهور يف إنشاء العمل — وهو أمر مل يسبق أن قام به أحد يف أركنسا ريبريتوري. أُجريت املقابالت مع السكان املحليني لهذا العرض، وكانت هذه 

املقابالت هي املصدر ملادة النص، حيث تم تسجيل ما يقارب الخمسني من املتقابلني كشخصيات يف نص املرسحية وبإرشاك أعضاء املجتمع يف مجموعة قصصهم، فقد أصبح 

املتقابلون مشاركني مبساهامتهم يف هذا املرشوع، وقد أمثر ذلك حيث أصبحوا متحمسني لرتويج العمل. 

توسيع تجربة حضور املرسح 

وويل ماموث )Woolly Mammoth(: "بينسبرييشني"

كانت إحدى الجهود الناجحة بشكل خاص يف استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتوسيع وتعزيز تجربة رواد املسارح برنامج أطلق عليه املرسح اسم "بينسبرييشني" يف وويل ماموث ثياتر 

كمباين )Woolly Mammoth Theatre Company(. أقدم قسم "االتصال" الخاص باملرسح عىل إرشاك الحضور بصورة أشمل حول عرض املرسح لعمل ساكوند سيتي "أمرييكا 

 أول باتري "!!America All Better" . من خالل التجربة التفاعلية يف بهو املرسح، والتي تم متويلها جزئياً من ِقبل منحة برنامج اآلوديانس ريفولوشني 

)Audience )R(Evolution Program( الخاصة بتي يس جي )TCG(، قام وويل ماموث ثياتر كمباين )Woolly Mammoth Theatre Company( بدعوة أفراد 

الجمهور "للتصويت" عىل حالة املجتمع األمرييك من خالل الرسائل النصية والكتابات عىل تويرت. وقد تم عرض نتائج االقرتاع لحظياً يف بهو املرسح بعد العرض، وبعد انتهاء العرض، 

فة حسب الطلب، وذلك بناًء عىل الردود املقدمة من غريهم من الحضور. كام عرضت وويل ماموث  تلقى أفراد الجمهور رسائًل إلكرتونية تحتوي عىل رسوم بيانية للمعلومات مكيّ

ثياتر كمباين )Woolly Mammoth Theatre Company( الرسوم البيانية امللونة عىل صفحة بينرتست "Pinterest" الخاصة بها، وأتاحت املجال ألفراد الجمهور ليقارنوا 

بني ما يعتقدون أنه صحيح وما هو " صحيح" فعلياً سواًء عرب اإلنرتنت أو يف بهو املرسح عن طريق شاشة ملس.
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ستيبني ُولف )Steppenwolf(: إعادة ابتكار املناقشات بعد العرض

مبا أن ستيبني ُولف )Steppenwolf( تنظر لنفسها عىل أنها "ساحة عامة"، فهي تستخدم أعاملها عىل خشبة املرسح إلثارة الحوارات املدنية املهمة. أراد موظفو املرسح أن تكون 

عملية خلق الحوار يف املجتمع حول أعاملهم املرسحية، وبالذات يف نيو يورك، عمليًة متعمدًة أكرث. وكالعديد من املسارح، استخدمت ستيبني ُولف )Steppenwolf( بشكل منتظم 

النقاشات بعد العرض كوسيلة للتفاعل مع الجامهري. ومع ذلك، فقد تطور نهجها مع مرور الوقت إىل ما هو أكرث من الشكل التقليدي للسؤال والجواب، كام ازداد عدد النقاشات بعد 

العرض من نقاشات أسبوعية إىل نقاشات ليلية، وكانت النقاشات تيل كل عرض من عروض املرسح.  

طّور املرسح برنامجاً متكامالً إلدارة هذه النقاشات، وكان من ضمن تدريب املوظفني "معسكر تدريبي" للُمنّسقني عىل كيفية تيسري النقاشات بأسلوب يثري الحوار بني أفراد الجمهور 

بدالً من إثارته مع املُنّسق. وبالتايل، فقد أصبح للنقاشات تركيز تفاعيٌل مينح أفراد الجمهور الفرصة للتحدث مع بعضهم عن حصيلة تجربتهم بعد مشاهدة العرض وَحرِص 

املوظفون عىل أاّل يخربوا الجمهور باملواضيع التي ينبغي مناقشتها، بل منحوهم زمام السيطرة ليتجادلوا حول معاين العرض الجديد؛ وكانوا غالباً ما يبدئون النقاش بطرحهم ألسئلة 

تهدف إىل تنشيط تجربة أفراد الجمهور الشخصية من العرض.  

الرشاكات االسرتاتيجية

Brave New Voices "الشباب يتحّدث: "أصوات جديدة جريئة

قام املهرجان السنوي لـ"األصوات الجديدة الجريئة" ))The annual Brave New Voices International Youth Poetry Slam Festival )BNV( كل صيف يف  يُ

    Youth Speaks "ولدعم املرشوع، قامت "يوث سبيكس .Youth Speaks "مدينة مختلفة ملدة خمسة أيام، وذلك بدعم من شبكة من املنظامت وبتشغيل من "يوث سبيكس

بإنشاء رشاكات قوية بني مجتمعات متنوعة محرومة، وكاالت الحفاظ عىل البيئة، جامعات املجتمعات املحلية، نشطاء البيئة الحرضية وعامل الفنون املعارصة. يقوم املهرجان بدعوة 

الشباب للمشاركة فيام ال يقل عن ٣٠ ورشة عمل و٥٠ فعالية، وأكرث من ٥٠٠ كاتب شاب ضمن الحضور.   

يحافظ الرشكاء املحليون عىل بقاء املهرجان متعلقاً مبجتمعاتهم. طّورت املنظمة مناذج تعليمية عن كيفية اإلتقان ملساعدة اآلخرين، وهي مناذج من املمكن تطبيقها مع بعض 

التكييف ضمن اإلطار املناسب ملجتمعاتهم. قامت "يوث سبيكس" Youth Speaks بوضع منوذج لـ"األصوات الجديدة الجريئة" Brave New Voices يُقّدم إطاراً هيكلياً 

للرشكاء يعمل عىل ترسيخ املهرجان مبوضوع ُمعنّي؛ ورش عمل خاصة ببناء الطاقات او القدرات؛ والفعاليات املهّمة. ساعد الرشكاء يف اختيار األماكن وتنظيم الِفرق املحلية واملخرجني 

املوظفني، وفرق اإلنتاج والفنانني املدرسني املحليني.

اتخذت "يوث سبيكس" Youth Speaks دوراً قيادياً يف "األصوات الجديدة الجريئة" Brave New Voices من خالل ما قامت به من:

n توفري اسرتاتيجية لجمع التربعات عرب اإلنرتنت ؛

n نرش أصول الرتبية والتدريس يف مهرجانات "األصوات الجديدة الجريئة" Brave New Voices خالل جلسات تم تصميمها للقيادات التنظيمية.

n بناء املجتمع من خالل املشاركة يف الفنون )٤٠ فعالية خالل خمسة أيام( ؛

n توفري ورش عمل خاصة بالتخطيط االسرتاتيجي؛

n استطالعات مستمرة عرب بوابة إلكرتونية لقياس النجاح.

أركنسا ريبريتوري )Arkansas Repertory(: فعاليات التقارب مع الرشكات املحلية

إن أحد أهداف أركنسا ريبريتوري )Arkansas Repertory( هو تشجيع األفراد عىل التفكري يف املرسح عىل أنه ُوجهة — مكان يخوضون فيه تجربة اجتامعية ممتعة ويتعلمون 

فيه خالل تواجدهم مع أصدقائهم. يهدف أركنسا ريبريتوري )Arkansas Repertory( إىل أن يصبح هناك تبّني للمرسح من قبل العنارص وأن تزيد التفاعالت اإليجابية واإلعالن 

عنه شفوياً. ولتحقيق هذه الغاية، قام أركنسا ريبريتوري )Arkansas Repertory( باالتصال مع الرشكات املحلية للتعاون عىل إقامة فعاليات التقارب السابقة للعرض. من 

ة كمجلة "ليتل روك فامييل"؛  ضمن األمثلة عىل الفعاليات الناجحة تجربة خروج النساء فقط مع بعضهن ليالً للتبّضع مع املورّدين املحليني؛ قضاء أيام عائلية مع منظامت محليّ

فعالية خاصة بالشعر بالتزامن مع انتاج "هري سربيه"؛ ورشاكة مع "هيومني سوسيايت" التي أحرضت إىل موقع العرض وحدتها الخاصة بتبني الحيوانات خالل عرض انتاج "ِون ديكيس".

كان الهدف أن تكون فعاليات التقارب تجارب ممتعة لألفراد الذين فيام عدا ذلك قد ال يكون من عاداتهم الذهاب إىل املرسح، فقد قللت هذه الفعاليات من أي شعور لدى الجمهور 

الجديد بالرهبة أو عدم اإلملام. قال انجيل غاالوي، مدير االتصاالت والتسويق "نريد أن يخوض األفراد تجربة ُمحّسنة بأبعاد تتجاوز املعامالت، فبعض الناس ال يريدون االنخراط يف 

عملية إنشاء أداء، بل كل ما يريدونه هو قضاء أوقات ممتعة— تجربة اجتامعية".

يف حني بدأ الربنامج كمبادرة لبيع التذاكر )وقد نجح يف هذا الصدد(، إاّل أن هدف األركنسا ريبريتوري )Arkansas Repertory( اتسع ليشمل أيضاً بناء املجتمعات. عىل حد قول 

انجيل غاالوي، فإن فعاليات التقارب تساعد أركنسا ريبريتوري )Arkansas Repertory( يف إنشاء وتوسيع االتصال مع الرشكات املحلية. باإلضافة إىل ذلك، فقد كان لهذه اإلعامل 

أثر مؤسيس ملحوظ — الذي وصفه انجيل غاالوي عىل أنه تركيز داخيل أعمق عىل تجربة الحضور وخدمة العمالء.
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النجاحات

تزيد احتاملية نجاح مساعي املسارح عموماً عندما يتوفر فيها خاصية أو أكرث من هذه الخصائص:

 توافقت جميع جوانب النظام. توّسع التزام املوظفني بأهداف املنظمة وشمل أقسام املنظمة كلها؛ غالباً ما تتضمن الربامج الناجحة مالحظات ومدخالت من املوظفني ومجلس

 اإلدارة والفنانني واملشاهدين. 

كانت الجهود التسويقية متنوعة، خاصًة مع التوجه ملا هو أبعد من النهج التقليدي واستخدام وسائل اإلعالم االجتامعي.

لقد شعرت املجتمعات برتحيب من املرسح بأسلوب عميل تالشت معه حواجز املشاركة. 

 التزم املرسح بتوفري املوارد الرضورية )الوقت/الناس/املال( لألعامل القامئة. بينام مل يكن ذلك ممكناً يف معظم األحيان، إال أنه لعب دوراً جوهرياً يف توفري الوسائل لتحقيق

نتائج ناجحة. 

كان الدعم املقدم من مجلس اإلدارة أمراً حاسامً، خصوصاً بالنسبة للربامج التي تتطلب املخاطرة وفرتات إمناء طويلة وزيادة املوارد املالية. 

ر الوقت الكايف لتحديد مدى نجاح الربنامج )أو عدم نجاحه( أّدى إىل نتائج أكرث ناجحاً. ـ"تتأصل". ال تكون النتائج فورية، عادة، وتوفّ ر الوقت الكايف للربامج ل توفُّ

كان هناك اتصال واضح بني الجهود والنتيجة التي يسعى املرسح لتحقيقها.

التحديات

 بينام متكنت كل من املسارح الثامنية التي متت دراستها لربنامج اآلوديانس ريفولوشني )Audience )R(Evolution Program( من تحقيق نجاحات عّدة، إال أنها واجهت

 أيضاً بعض التحديات. لقد برز من التقارير عدد من القضايا، ومن ضمنها:

عدم توفر املوارد الكافية. تستهلك جهود إرشاك الجمهور الوقت واملال. نظراً للضغوط التي تواجهها املؤسسات التي تعاين حالياً من نقص املوارد، فليس من املستغرب أبداً أن 

الرشكات تواجه الصعوبات يف الحصول عىل التمويل ووقت املوظفني. كان هذا موضوعاً ثابتاً خالل دراسات الحاالت لكل من املؤسسات الصغرية واملؤسسات الكبرية عىل حد سواء.

التفاوض عىل القيمة املُتصورة للجهد املبذول يف غري اإلنتاج املرسحي. واجهت بعض املسارح أسئلة موّجهة من املوظفني ومجلس اإلدارة وغريهم عاّم إذا كان الجهد املطلوب لخلق 

برامج إرشاك الجمهور يستنزف املوارد من العنارص األخرى الخاصة باألعامل األساسية.  

التغلّب عىل العوائق الثقافية الداخلية. كام هي الحال مع أي نوع من أنواع االبتكارات، فقد واجهت عملية إدخال بعض األنشطة املحددة الخاصة بإرشاك الجمهور بعض املامنعات. 

عىل سبيل املثال، عند بدأ تسجيل إحدى لقطات الفيديو لعرضها عىل وسائل اإلعالم االجتامعي وسط تدريبات املرسح، كان عىل الرشكة أن تقوم بإدارة متأنية ملا نُظر إليه عىل أنه 

تطّفل عىل العملية الفنية من خالل تسجيل الفيديو. 

انني والرشكاء الخارجيني وغريهم من املتعاونني. ذلك يتطلب عادة وقتا وجهدا أكرث من املتوقع. وقد أدى عدم تطابق التوقعات يف بعض األحيان إىل بعض  الحاجة لبناء الثقة بني الفّن

املصاعب التي كان من املمكن تفاديها ببذل الجهد لتعريف العالقات واملسؤوليات ُمقّدماً.   

الطبيعة التكرارية للتكنولوجيا الرقمية. "نقوم بالتعديالت بشكل مستمر"، هذا ما قاله أحد موظفي ستيبني ُولف )Steppenwolf(، "وال ميكن إنهاء أي يشء ألن الجمهور يف تغري 

مستمر. هذا هو االلتزام الكيل بالتكنولوجيا الرقمية للجامهري، وهو تعّهد يفرض التحديات عىل سري أعاملنا بشكل يومي." 

االنحصار ضمن املقاييس التقليدية التي تستند إىل النتائج وبطبيعتها تعتمد عىل التعامالت. كان من الصعب جداً معرفة كيفية تقييم النجاح وتحديده وإبالغه. ال بد من االنتباه 

إىل التأثري— يف معظم األحيان من دون مقاييس واضحة لتحديد النجاح.
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قياس النجاح

كان مصدر قلق رشكة إيه إم إس )AMS( الرئييس هو نقص املوارد التي ستتيح املجال للمسارح لتكريس الوقت الكايف والتوظيف واألموال لتطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات املتعلقة 

بربامج إرشاك الجمهور. باإلضافة إىل ذلك، ويف معظم الحاالت، مل يلق الجهد املبذول إلنشاء الربامج ما يساويه من جهد لتحديد النتائج املُفضلة من املشاريع بشكًل منتظم أكرث من 

يتجاوز أعداد الحضور، أو لقياس نجاحهم؛ كان هناك نُدرة يف املوارد املتوفرة لتقييم أسباب النجاح أو الفشل يف تحقيق أهدافهم، سواًء بصورة مبدئية أو مع مرور الوقت. تصف 

رشكة إيه إم إس )AMS( قلة املعلومات املُقدمة من املسارح بـ"مثرية للقلق".

مل يقترص هذا عىل املسارح فقط، فقد ثبت لرشكة إيه إم إس )AMS( أن ذلك من التحديات التي تواجهها املنظامت الفنية. وفقاً الستفتاء يف عام ٢٠١٤ قام به صندوق متويل 

املؤسسات الغري ربحية  "Nonprofit Finance Fund" )وهي مؤسسة مالية لتنمية املجتمعات(، لوحظ أن احتاملية جمع املنظامت الفنية للبيانات الخاصة بالتأثري عىل املدى 

الطويل أقل بكثري من امليدان الغري ربحي بأكمله. 1   

د لتتبع أعداد الحضور وكانت قد بدأت بقياس تفاعل اإلعالم االجتامعي، إاّل أن معظم املالحظات األخرى التي تم الحصول عليها كانت شفوية.  بينام كانت املسارح ُمجّهزة بشكل جيّ

تُحّث رشكة إيه إم إس )AMS( املسارح عىل تكريس نفس مقدار الجهد الذي تبذله حالياً يف تصميم الربامج/ االسرتاتيجيات وبذله يف تحديد معايري النجاح لهذا املسعى وميكن 

 للمسارح أن تستشف املعلومات القيمة من املبادرات الناجحة واملبادرات األقل من أن توصف بالناجحة عىل حد سواء، حيث ميكنهم تعلم ما ميكن فعله بشكل مختلف

 يف املستقبل والبناء اعتامداً عىل اإلنجازات السابقة. 

االستنتاج

 اعتربت رشكة إيه إم إس )AMS( مبادرات املسارح إلرشاك الجمهور أمراً هاماً خصوصاً يف ضوء ما ورد يف التقارير التي تُظهر انخفاضاً يف أعداد الحضور للفنون عموماً،

  حسب تقييم الصندوق الوطني للفنون "National Endowment for the Arts" من خالل استفتائها الخاص مشاركة العامة يف الفنون 

."Survey of Public Participation in The Arts"

ليس هناك نقص يف األفكار اإلبداعية أو يف اإلداريني الدؤوبني أو الفنانني املوهوبني أو أعضاء مجلس اإلدارة املخلصني أو أفراد الجمهور املتحمسني، ولكن الشعور بنقص املوارد الالزمة 

إلمناء بذرة فكرة ما لتصبح نبتة كاملة اإلزهار، وليس مجرد التخطيط والتنفيذ بل أيضاً تحديد النتائج املرجّوة وقياس النجاح— كان عميقاً.

عىل حد تعبري صوت من األصوات يف إحدى دراسات الحاالت، عىل املنظامت الناجحة أن تكون صارمة فيام يتعلق مبوضوع إرشاك الجمهور كام هي صارمة فيام يتعلق بالعمل الفّني. 

إن املسارح ذات التفكري االسرتاتيجي تأخذ يف عني االعتبار كيفية انسجام جهودها الخاصة بإرشاك الجمهور ضمن إطار مهاّمتها؛ فهم يدركون العقبات التي تطرأ عند وضع االفرتاضات 

حول جمهورهم، وهم عىل تواصل مع جامهريهم حول الطريقة التي يرغبون من خاللها يف االنخراط يف تجربة حضور املرسح واالشرتاك يف إنشاءه واملشاركة يف األفكار التي تم عرضها 

عىل شبكة املرسح، واملساهمة يف الحوار املدين حول القيم املشرتكة أو املتضاربة؛ فهم يكرسون جهودهم لتوفري مجموعة متنوعة من الفرص للمشاركة. بينام ال يزال تعريف وقياس 

النجاح يفرض تحديات مستمرة، إاّل أن املسارح قد بدأت بجمع أفضل املامرسات والِعرب املستفادة التي ميكن لهم أن يستفيدوا منها وأن يستفيد منها أيضاً غريهم ضمن امليدان.  

تُبنّي دراسة هذه الحاالت هذه أن املسارح املؤسسية تخطط وتنشأ وتنّفذ برامجاً ناجحًة إلرشاك الجمهوروتنظر املسارح إىل إرشاك الجمهور عىل أنه أولوية مؤسسية أساسية تستحق 

التزاماً تنظيمياً كبرياً. ومن خالل االستخدام الفّعال لإلعالم االجتامعي، وخلق اتصال مبارش بني الجمهور والفنانني، واالسرتاتيجيات العديدة األخرى التي تم وصفها يف دراسات الحاالت، 

فإن املسارح تعمل عىل تعميق اتصالهم بالحضور وأعضاء العنارص األخرى من خالل تثقيف وتسلية حضورهم واإلبقاء عليهم يف املحصلة.  

 

1 http://nonprofitfinancefund.org/announcements/2014/state-of-the-nonprofit-sector-survey



10

دراسات الحاالت
امللخص التنفيذي

 (AMS) عن رشكة إيه إم إس
إن رشكة إيه إم إس للتخطيط والبحث )AMS Planning and Research( هي رشكة استشارات إدارية للفنون الوطنية، تم إرشاكها من قبل يت يس جي )TCG( لالستفادة من خرباتها 

يف مجال األبحاث لهذا املرشوع. قامت رشكة إيه إم إس )AMS( ألكرث من ٢٥ عاماً بدعم نجاح امليدان الثقايف والفنون من خالل البحوث التطبيقية وتطوير االسرتاتيجيات. لقد أعّدت رشكة إيه 

إم إس )AMS( مثانية من دراسات الحاالت عن الرشكات املرسحية التي أدرجت برنامج إرشاك الجمهور كعنرص أسايس ضمن ما يقدمونه من خدمات ومن مهّمتهم املؤسسية وكان لديهم نتائج 

كافية لدعم مصادقاتهم عىل النجاح. لقد تم اختيار الرشكات بناًء عىل مراجعة لبيانات واقرتاحات الدراسة قدمتها قيادة يت يس جي )TCG(. قامت رشكة إيه إم إس )AMS( بجمع بيانات 

الدراسة عن كل من املسارح ودراسة تقارير املنحة وإجراء الزيارات إىل املواقع ملقابلة مجموعة واسعة من املوظفني، ووضع القيادة واملساهمني يف برنامج إرشاك الجمهور.

www.ams-online.com

 (TCG) عن يت يس جي
 ثياتر كوميونيكيشني جروب "يت يس جي )TCG("، هي املنظمة الوطنية للمرسح األمرييك. تأسست يف عام 1961 مبنحة من مؤسسة فورد لتدعيم إنشاء االتصال بني املسارح االحرتافية 

 ومسارح املجتمعات ومسارح الجامعات. اليوم وقد منت عضوية يت يس جي )TCG( من مجموعة صغرية من املسارح الرائدة إىل حوايل ٧٠٠ مرسح عضو ومنظامت تابعة، وما يزيد عن 

٢١٠٠٠ من األفراد عىل الصعيد الوطني. تتمثل مهمة يت يس جي )TCG( يف تعزيز ورعاية وترويج املرسح األمرييك املهني الغري ربحي.

www.tcg.org



 AudienceRev@tcg.org يرجى االتصال عرب الربيد اإللكرتوين )TCG( الخاص بتي يس جي )Audience (R)Evolution Program( للمزيد من املعلومات عن برنامج اآلوديانس ريفولوشني 

.www.tcg.org أو زيارة

ترجمة الدراسة  

}Eyas Shanaah{ إياس شناعة    )AMS Planning and Research( رشكة إيه إم إس للتخطيط والبحث

تصميم ساهم يف التحرير   محرر النسخة 

)TCG( مساعد املدير الفّني يف يت يس جي ،}Monet Cogbill{ مونيت كوجبيل  }Ben Pesner{ بان باسنار  }Sarah Hart{ سارة هارت 

إدارة املرشوع 

كيفن إي مور  }Kevin E. Moore{، املدير العام لتي يس جي )TCG(، إمييليا كاتشابريو }Emilya Cachapero{، مدير الربامج الفني والدولية يف يت يس جي )TCG(؛ 

كيفن بيرتمان }Kevin Bitterman{، مدير الربامج الفني والدولية يف يت يس جي )TCG(. وصوريا تَشام }Soriya Chum{، مساعد املرشوع.


