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 :  الميارات 

كيقصػػد بالميػػارة بصػػفة عامػػة " أدا  عمػػؿ مػػا بدرجػػة مناسػػبة مػػف الميػػارات جمػػع، مفردىػػا ميػػارة، 
اإلتقاف مع االقتصاد في الكقت كالجيد كالنفقات، كتمفي األضرار كاألخطار كالتكيؼ لممكاقؼ الطارئة أثنا  

كىي أيضا األدا  الذم يتـ في أقصر كقت كأقؿ جيد نتيجة لمممارسػة كالتػدريب بطريقػة  1أدا  ىذه الميارة.
 2.منظمة"

 :  واالتصال ميارات التواصل

مختمػػػؼ الطػػػرؽ المسػػػتخدمة فػػػي تبػػػادؿ األفكػػػار كانرا  كالمعتقػػػدات بػػػيف األفػػػراد مػػػف خػػػبلؿ ىػػػي" 
  3 .."األساليب الشائعة مثؿ الكبلـ الشفيي، كالمغة المكتكبة كاإلشارات كاإليما ات
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كىي مظاىر كتكصيفات األدا  كالسمككيات التي سػيتـ قياسػيا مػف خػبلؿ اختبػار ميػارات االسػتماع كقائمػة 
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كميارات االتصاؿ غيػر المفظػي، الػذم يػتـ باسػتخداـ األفػراد لمجمكعػة مػف الحركػات أك االيمػا ات 
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كميارات االتصاؿ الكتابي، التي تتـ " عف طريػؽ نقػؿ الرسػالة بكاسػطة اسػتخداـ الكممػات المكتكبػة 
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 : االتصال تقنيات

عف الطريقة التي يتصؿ بيا األفراد كالشعكب بيف ت االتصاؿ" بمفيكميا البسيط تعبر إف تقنيا
بعضيـ، كتتضمف نقؿ المشاعر كالمعمكمات كالتأثير المتبادؿ بيف طرفيف، كيمكف اعتبارىا عمما قائما بحد 

يطمؽ عمى التقدـ اليائؿ ك  7نشيده".ذاتو، فقد مرت بمراحؿ عديدة حتى كصؿ إلى التطكر العظيـ الذم 
" ثكرة تقنيات االتصاؿ" كيقصد بيا " تقنيات االتصاؿ في المجاالت مجاؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿفي 

  8اإلعبلمية كطريقة كصكليا لممستقبؿ كاألقمار الصناعية كاالنترنيت كغيرىا".

عبلـ الجديد كتطكره مف خبلؿ كؿ ما يتعمؽ بكسائؿ اإل يستعرض كتقنيات ىي مادة أك مقياس
استخداـ تقنيات االتصاؿ السريعة، مثؿ الطباعة الكيربائية، الطباعة كآلة االنترنيت، الفيديكتكس، 
اإلذاعات كناقؿ الصكت، الصكرة التمفزيكنية كأساليب البث التمفكيكني، الميكرككيؼ كالكابؿ، النقؿ 

 الحاسكب االلكتركني(، الكيفي، البمكتكت كغيرىا.التمفزيكني عبر األقمار الصناعية، الكمبيكتر )
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 مقدمة: 
تقنيات االتصاؿ عف الطريقة التي يتصؿ بيا األفراد كالشعكب بيف بعضيـ، كتتضمف نقؿ  تعبر

إلى التطكر  تقد مرت بمراحؿ عديدة حتى كصمك المشاعر كالمعمكمات كالتأثير المتبادؿ بيف طرفيف، 
يطمؽ عمى التقدـ في مجاؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ " ثكرة تقنيات االتصاؿ" ك . انف الذم نشيده

مف خبلؿ  اسائؿ اإلعبلـ كتطكرىالتي تجسدىا ك كيقصد بيا " تقنيات االتصاؿ في المجاالت اإلعبلمية 
الكيربائية، الطباعة كآلة االنترنيت، الفيديكتكس، السريعة، مثؿ الطباعة استخداـ تقنيات االتصاؿ 

اإلذاعات كناقؿ الصكت، الصكرة التمفزيكنية كأساليب البث التمفزيكني، الميكرككيؼ كالكابؿ، النقؿ 
 .. البمكتكت كغيرىا ك ) الحاسكب االلكتركني ( الكيفي، ، الكمبيكتربر األقمار الصناعيةالتمفزيكني ع

استخداـ انالت في تكصيؿ األخبار كالمعمكمات كالمشاعر بيف يدا تحد ىيفتقنيات االتصاؿ 
ساليب األطرؽ ك الأما ميارات االتصاؿ، فيي كىي تكنكلكجيات كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ .األشخاص. 

الميارات مسألة يتـ فمع انخريف، لبلتصاؿ الشخص  التي يستعمميا، الذاتية سكا  أكانت فطرية أـ مكتسبة
 بعض الشي  عف  تختمؼكىي ، أك عف طريؽ التدرب  كالممارسة فراد األسرة أك اكتسابياكراثتيا مف أ
 التقنية التي ىي متعمقة أساسا بالتكنكلكجيا كانلة . التقنيات أك 

ككننا  " تقنيات االتصاؿ" كليس " ميارات االتصاؿب " المقياس نطمؽ عنكاف ىذا لذلؾ فضمنا أف 
كيبدك أف األمر يرجع إلى الترجمة الحرفية مف ، كميارات االتصاؿ.نفرؽ بيف تقنيات االتصاؿ

حيمنا مباشرة إلى تقنيات بالفرنسية ي   Techniques De Communication    Lesفمصطمح
كالذم إلى تقنيات التحرير،   Les Techniques De Redaction مصطمح حمينايمثمما ، االتصاؿ
 " تقنيات التحرير الصحفي". كليس" فنيات التحرير الصحفي "  نستعمؿ بشأنو مصطمح  أف  تعكدنا

ليس فقط في كميات  كتعمميا،يتـ االىتماـ بيا مف بيف أىـ البرامج التي تعد ميارات االتصاؿ ك 
بؿ في معظـ ( ف) الجرائد كاإلذاعة كالتمفزيك مؤسسات كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿك اإلعبلـ كاالتصاؿ، 

العامة، ارتباط بالعبلقات ليا الناس، أك التي  تقكـ بتسيير شؤكفالمراكز التي الييئات كالمؤسسات ك 
دارة شؤكف العماؿ كالمكظفيف  ..كالتعميـ، كا 

فميارات االتصاؿ ىي إحدل الميزات كالخصائص التي ينبغي عمى القادة كالسياسييف كاإلعبلمييف 
فإذا لـ ، كيتقنكىالشركات أف يتعممكىا كالصحفييف كاألساتذة كالمعمميف كمسيرم كمديرم المؤسسات كا

بينيـ  ، كتفشؿ عممية االتصاؿتكاصؿ الفعاؿ كالناجح مع انخريفيمكف أف يفقدكا القدرة عمى ال، يفعمكا ذلؾ
المشكمة في إعاقة االتصاؿ الفعاؿ كفشمو، قد ال تككف دائما فيما نقكؿ، بؿ أحيانا  يرل البعض أف ك .

أك في التكقيت الذم دار ، في الطريقة التي نحاكر كنتناقش بياالمشكمة م قد تككف أ، تككف فيما لـ نقمو
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أك في ىيئتنا كفي إشاراتنا ، الحديث أك النقاشفيو جرل الذم فيو الحديث أك النقاش، أك في المكاف 
كىذا . نرتدم أثنا  الحديث أك النقاش أك في المباس الذم كنا، الجسدية أثنا  عممية الحكار أك النقاش

، كاكتساب ميارات أخرل الميارات المكجكدة لديناتثميف ، بإلى إعطا  أىمية لميارات االتصاؿيؤدم بنا 
 الميارات نكعاف : ك . نحتاجيا مف أجؿ تكاصؿ جيد كاتصاؿ فعاؿ مع انخريف 

، طبيعيةسكا  كراثية، أك مكجكدة في شخصنا بصفة تككف في اإلنساف منذ كالدتو، ميارات فطرية،  -
أك قدرة عمى التأثير عمى ، أك بنية جسدية معينة، ، أك جاذبية معينةمثؿ الصكت المميز، ا اهلل إياىاكىبن

 نخريف ..ا

اك نتعمميا عف ، ، كمنيا ما نكتسبو مف خبلؿ  تقميد أىمنا  في مراحؿ الطفكلة كالشبابميارات مكتسبة -
مع صقؿ ذلؾ بالعمـ كالخبرة ، كز خاصة كمدربيف محترفيفطريؽ  التككيف كالتدريب الدائـ المستمر في مرا

 . 

تمكنا مف اكتساب تقنيات كميارات اإلعبلـ ، لعدة سنكاتسياؽ ممارستنا لمصحافة، كفي 
، كعبر اتصاالتنا مع الشخصيات كالييئات ؿ عممنا اليكمي في قاعات التحريركاالتصاؿ مف خبل

 داخؿ الجزائر كخارجيا .، منظماتكال

ىذه الميارات  بتدريس   -أستاذا في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ -في الجامعة في إطار عممنا قمنا ك 
 ةألربعمحاضرات كأعماؿ تكجييية بكاسطة " تقنيات االتصاؿ " مقياسلطمبة اإلعبلـ كاالتصاؿ مف خبلؿ 

-2016كاالتصاؿ ) العفركف( بشعبة عمكـ اإلعبلـ 2بجامعة البميدة  2016كاسـ م ةثبلث، مكاسـ جامعية
كمية ، 3الجزائر بجامعة   2020-2019كمكسـ كاحد ، 2019-2018ك  2018-2017ك ،2017

 عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ. 

ىذه المطبكعة المتعمقة بالتأىيؿ لرتبة أستاذ محاضر) أ ( اعتمادا عمى تجربتنا في قد أنجزنا ك 
(  30) اإلعبلمية لمدة تقارب الثبلثيفمؿ اإلعبلمي في المؤسسات مجاؿ الصحافة، حيث مارسنا الع

كاستندنا في عممية  .( سنكات 10كما مارسنا العمؿ األكاديمي في الجامعة لمدة تقارب عشر)  سنة،
إضافة ، ( مكاسـ جامعية5عمى خمفية تدريسنا لمقياس" تقنيات االتصاؿ " لخمس) انجاز المطبكعة أيضا 

 األكاديمية المتعمقة بالمقياس. المؤلفات كالدراسات إلى اطبلعنا عمى بعض 

لمسنة الثالثة في عمكـ اإلعبلـ  برنامج التككيف حسب ما كرد فييتضمف برنامج المقياس، 
 : محاكر، ىي ةثبلث، تخصص إعبلـ كاتصاؿ كاالتصاؿ،

 .كتابة الخبر، التعميمة المصمحية، التقرير، التعميمة، تقنيات االتصاؿ الكتابي: عرض الحاؿ -
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 إدارة االجتماعات .، لعبة األدكار، أسمكب المحادثة، : تداعي األفكاراالتصاؿ الشفكمتقنيات  -

 التحقيؽ .، ، البكرتريوالبصرم : إعداد الرركبكرتاجتقنيات االتصاؿ السمعي  -

التمكف ت التي يستطيع الطالب مف خبلليا مجمكعة مف التقنيا كمف أىداؼ المقياس تقديـ        
 مف االتصاؿ ببيئتو عف طريؽ أساليب كطرؽ مختمفة، داخؿ المنظمات كخارجيا. 

إلى اطبلع الطمبة عمى التي تتضمنيا المطبكعة  سعى المحاضرات تمف خبلؿ ىذه المحاكر، 
كسابيـالخمفية النظرية التصاؿ األفراد ، تفيدىـ في حياتيـ اليكمية تقنيات كميارات اتصالية تطبيقية ، كا 

كالشركات كالجامعات ككسائؿ الييئات كالمنظمات، في اإلدارات في مختمؼ في مستقبميـ الميني ك 
ت مؤسسا مر ي، مدفيمسؤكليف تنفيذمف ، التي يتقمدكنيا المناصب مختمؼ مستكياتعمى اإلعبلـ، ك 
 ف كغيرىـ.يف ك رجاؿ إعبلـ كصحفيي، أساتذة جامعيف لييئاتيف مسير ي، مكظفكشركات

سنركز عمى ميارات االتصاؿ المتعمقة باالتصاؿ اإلدارم، ككف البرنامج يتطرؽ إلى محاكر 
 ةالتقرير كعرض الحاؿ كالتعميمعدة أنكاع ىي مف خبلؿ  اإلدارةالمكتكب كالمفظي في  باالتصاؿخاصة 

 متعمقة باإلعبلـاتصالية  نركز أيضا عمى ميارات س. كما كاالجتماع  ة، ككذا المحادثكالتعميمة المصمحية
ككذا ميارات االتصاؿ  الخبر كالتقرير الصحفي، أنكاع ىي  عبر إليياككف البرنامج  يتطرؽ ، المكتكب

 . كرتريوالرربكرتاج كالتحقيؽ كالبأنكاع ىي مف خبلؿ السمعي البصرم 

كترفييية كتعميمية كمينية  إف االتصاؿ كالتكاصؿ مع انخريف، يتـ لغايات شخصية  كاجتماعية ك
كتثقيفية كاقتصادية كنفسية، كألغراض متعددة، كالحاجة إلى األماف كالشعكر بالطمأنينة، كالتعاكف 
كمشاركة انخريف كالتعمـ منيـ في االحتياجات المعرفية كاالجتماعية كالكظيفية، كلمحصكؿ عمى األخيار 

اع االجتماعي كالنفسي  بعدـ االنطكا  كالمعمكمات كمعرفة ما يحيط بمحيطنا كبعالمنا، ككذا لتحقيؽ اإلشب
 كالشعكر بالكحدة كاالنعزاؿ .

تؤكد البحكث كالدراسات أننا نقضي جز ا كبيرا في االتصاؿ مع انخريف، نشاركيـ أفكارنا  
كنكضح احتياجاتنا اليكمية، كنفيـ منيـ أحاسيسيـ كمطالبتيـ الحياتية، كحتى نصؿ إلى مشاركة أكثر 

يجب أف نحسف كنتقف مف مياراتنا في االتصاؿ مف أجؿ أدا  كفعالية أنجع داخؿ  كفيـ أعمؽ لآلخريف،
 المجتمع  الذيف نعيش فيو . 

نتطرؽ إلى  الميارات االتصالية مف  خبلؿ أربع مرتكزات أساسية ال يمكف االستغنا  عنيا في  
، كميارة االستماع أم عممية مف عمميات التكاصؿ مع انخريف، ىي ميارة التفكير، كميارة التحدث،

 كميارات االتصاؿ غير المفظي، ثـ ميارة اإلقناع في آخر مرحمة .  
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فميارة التفكير، ىي بداية عممية االتصاؿ، كىي المرحمة أك الجز  النظرم الذم يككف قبؿ المرحمة 
محيطة أك الجز  العممي، كتتمثؿ في رد الفعؿ العاجؿ كسرعة استعماؿ الفكر في المكاقؼ كالعبلقات ال

بالعمؿ في عممية االتصاؿ. كميارات التفكير تقسـ إلى نكعيف، النكع التحميمي ك النكع االبتكارم 
المفظي ، )اإلبداعي(، فاألكؿ يعتمد عمى  العقؿ كالمنطؽ، ك يستعمؿ بكثرة في االتصاؿ اإلدارم كالتربكم

كالمكضكعية في سياؽ إعطا   كيتميز بالجدية كالصرامة، كالمكتكب مف قبؿ مسؤكليف كأساتذة كمعمميف
كفي سياؽ التعميـ ك تكصيؿ المعارؼ العممية . كالثاني االبتكارم ) كيسمى أيضا ، تعميمات كتكجييات

، اإلبداعي ( كىك الذم يتـ استخدامو عمى نطاؽ كاسع في كسائؿ اإلعبلـ كالمؤسسات العممية كالثقافية
كيظير ىذا النكع في االتصاؿ بكضكح في ، و كغايتوككنو يعتمد عمى الخياؿ كاإلبداع لمكصكؿ إلى ىدف

 االتصاؿ السمعي البصرم السمعي. 

أما ميارة التحدث، كىي قدرة الفرد عمى الحديث كالكبلـ بكضكح كفاعمية مع انخريف، دكف الكقكع 
ة في في الغمكض كدكف ارتكاب أخطا ، مف أجؿ إرساؿ الرسالة المراد اتصاليا لممتمقي. كتبرز ىذه الميار 

مع ، إلى الشارع، إلى العمؿ، كافة النشاطات التي يقكـ بيا األفراد في مختمؼ المستكيات مف األسرة
كالمداخبلت ، أألىؿ كاألصدقا  كزمبل  العمؿ كرفقا  الدراسة، عبر المقاببلت كالمقا ات الثنائية كالجماعية

خبلؿ االلتقا  بالناس أك مف خبلؿ كاالجتماعات كالندكات، سكا  المباشرة مف ، كالمحاضرات العممية
عف بعد ػكغيرىا مف كسائؿ ككسائط  كسائؿ اإلعبلـ كاإلذاعة كالتمفزيكف، أك بكاسطة تقنية التحاضر

 االتصاؿ التقميدية كالحديثة .

كتعد ميارة االستماع مف أىـ الميارات المطمكب تكفرىا في عممية االتصاؿ، كيدرج االستماع  
ية ألنو يكتسب مف خبلؿ التجربة كاالحتكاؾ مع انخريف. فاالتصاؿ يككف ناجحا ضمف الميارات االتصال

فعاال، إذا كاف اإلنصات كاالستيعاب مجسداف مف قبؿ المتمقي، مع كجكد تفسير كاستجابة لفظية أك غير 
عمى كالذم يركز ، لفظية منو لمحديث. فالمتمقي الميتـ بما يصمو مف المرسؿ، الذم ال يقاطعو في الكبلـ

كيفسرىا بطريقة دكف ، اليدؼ مف الحديث، كيتعمؽ في الكممات كاإلشارات كالصكر التي تصمو مف قبمو
 أحكاـ مسبقة، ىك مستمع جيد تتكفر فيو ميارات االستماع . 

يضاؼ إلى ىذا، ميارات االتصاؿ غير المفظي، التي تتمثؿ في مجكعة الحركات الجسدية 
دالالت يتفؽ الناس عمى معانييا كيفيمكف القصد مف ظيكرىا كاستعماليا.  كاإليما ات التعبيرية التي تعني

كقد ، كقد يككف ىذا النكع مف الميارات الحركية الجسدية كالتعبيرات مرفقة لؤللفاظ كالعبارات كالكممات
 تككف لكحدىا دكف ألفاظ، حيث أنيا تؤدم المعنى كالمدلكؿ لكحدىا. كمنو إشارات اليديف أك العينيف أك

 الحاجبيف كغيرىا..
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كنرل أنو يمكف إدراج  ميارة البركتكككؿ كاالتيكيت  ضمف االتصاؿ غير المفظي أك جعميا ميارة 
قائمة بذاتيا، نظرا ألىميتيا القصكل في إمكانية إنجاح عممية االتصاؿ بيف األشخاص فيما بينيـ، كبيف 

 الدكؿ كالمجتمعات. 

يارات السابؽ ذكرىا، كيعتبرىا ميارة يمكف تعمميا كىناؾ مف يضيؼ ميارة اإلقناع، إلى الم
مع ، كاكتسابيا. كاإلقناع ىك عممية فكرية كشكمية، تحدث إذا ما تـ تكفرت الميارات األخرل لدل المرسؿ

تكفر استعداد المتمقي لمعممية االتصالية. كيمكف اإلشارة أف حسف أدا  المتمقي في ممارستو لميارات 
دم إلى اإلقناع الذم يعد ذركة نجاح العممية االتصالية، كمف العكامؿ التي تعد االتصاؿ بتفاصيميا، يؤ 

ئيات أسس قكية لئلقناع، كضكح محتكل الرسالة كدقتيا، كذكر التجارب الميدانية المدعمة باإلحصا
 . كاألرقاـ كاألدلة كالبراىيف

التي أصبحت ، المياراتإلى ىذه كتضاؼ ميارة أخرل في عصرنا الحديث، عصر التكنكلكجيا، ك 
ضركرية، ىي  ميارة استخداـ  المكظفيف كالعامميف لكسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية مثؿ الكمبيكتر كالياتؼ 

 . ليا أثر كبير عمى عممية االتصاؿ كالتي أصبح، الذكي  كالتطبيقات الحديثة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 . مفيومو وأشكالواالتصال.:  أوال
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 وأشكالو مفيومو.. االتصال:  أوال

مػػف  اإلنسػػانيةكمراحػػؿ تطػػكره عبػػر ، ، مفيػػـك االتصػػاؿ كتعريفاتػػو المتعػػددةاألكؿيتضػػمف المحػػكر 
كمػف حيػث عػدد ، مػف حيػث المغػة، العصر البدائي إلى العصر التفاعمي. كيتـ التطرؽ إلػى أنػكاع االتصػاؿ

المكضػػكع . كمػػا تػػـ تنػػاكؿ حيػػث كمػػف ، كمػػف حيػػث الغػػرض أك اليػػدؼ، المشػػاركيف فػػي العمميػػة االتصػػالية
 نماذج االتصاؿ بنكعييا األحادم كالتنائي االتجاه. 

كالمعكقػػػات التػػػي تعتػػػرض ، عناصػػػر كمككنػػػات العمميػػػة االتصػػػالية أيضػػػا المحػػػكرىػػػذا كيتضػػػمف  
كسػيمة كرجػع الصػدل  ، كالمتمقي كالرسػالة كالالمرسؿ، عمى حدل ككؿ مككف العممية  االتصالية كؿ عنصر

، كقػػػد تػػػـ اسػػػتعراض طػػػرؽ كأسػػػاليب تفػػػادم  المعكقػػػات عػػػف طريػػػؽ التػػػدريب كاكتسػػػاب كعنصػػػر التشػػػكيس
 .قنيةميارات كخبرات مينية كت
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 مفيوم االتصال :. 2

 مغوي :الالمفيوم  0.2

كػؿ شػي  اتصػؿ ، اتصػؿ بالشػي  كرد أف " االتصػاؿ كالكصػمة : مػامنظػكر  البففي لساف العرب 
الشػػػي  كصػػػبل ، فيمػػػا بينيمػػػا كصػػػمة كذريعػػػة ". كفػػػي معجػػػـ الصػػػحاح ) الجػػػكىرم ( جػػػا  " كصػػػمت بشػػػي 

( الفيػػكمي) أم بمػػأ أكصػػمو، كقػػاؿ كصػػؿ بمعنػػى أتصػػؿ" كفػػي المصػػباح المنيػػر، كصػمة ككصػػؿ إليػػو كصػػكال
 كصؿ الخبر بمأ ".( كصكال .. كرد " كصمت إليو ) أصؿ

كيعنػي ، نعرفػو فػي عمػـك اإلعػبلـ كاالتصػاؿ يقترب مػف المعنػى الػذم، االتصاؿ في المغة العربيةف 
أك ، عمكمػػا إمػػا التكصػػؿ إلػػى الشػػي  كاليػػدؼ، أك يكػػكف بمعنػػى الكصػػؿ، أم ضػػد اليجػػر كخػػبلؼ لمفصػػؿ

 . الغاية كبمكغيا كاالنتيا  إلييا يككف بمعنى التكصؿ إلى

بمعنػى عػاـ شػائع  Communفػإف االتصػاؿ كممػة مشػتقة مػف البلتينيػة ، المغػات األجنبيػةأما في  
في   Communication. كفي قامكس المصطمحات اإلعبلمية جا  أف كممة اتصاؿ عف طريؽ المشاركة

. أمػػػا فػػػي صػػػيغة تصػػػاؿ التػػػي يػػػتـ عػػػف طريػػػؽ نقػػػؿ معنػػػىالمفػػػرد ككصػػػفة تسػػػتخدـ لئلشػػػارة إلػػػى عمميػػػة اال
، تعني كفي المعجـ الفرنسي. الكسائؿ نفسيا أك مؤسسات االتصاؿفتشير إلى    Commucationsالجمع
 تتمثؿ في:، خمس معاني  Communicationكممة 

 .التكاصؿ مع انخر  - 

 شي  ما إلى شخص آخر أػك تتقارب مع )االنتشار كالذيكع ( إيصاؿ -

 البرقية ( ، الببلغ، النبأ، اإلعبلفتكاصؿ كذيكع الشي  مثؿ )  -

 التي يتكاصؿ بكاسطتيا مجمكعة مف األشخاص ) االتصاؿ الجماىيرم ( ككذلؾ تعني    األداة التقنية  -
 9.( مف مكاف إلى آخر ) طريؽ التكاصؿ، ما يفيد النقؿ ما يسمح بالتكاصؿ كالمركر

 

 

 
                                                           

 11-10ص:  ، ص2008جدارا لمكتاب، األردف،  -،عالـ الكتب الحديث اإلعبلـ كاالتصاؿمدخؿ إلى رحيمة الطيب عيساني:  - 9
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  :المفيوم االصطالحي 0.0

كمعناىػػػػا  Communisإلػػػػى الكممػػػػة البلتينيػػػػة  Communicationيرجػػػػع أصػػػػؿ كممػػػػة اتصػػػػاؿ  
Common مية يتضمف المشاركة أك التفػاىـ حػكؿ شػي  عمكبالتالي فإف االتصاؿ ك "عاـ"أك  "مشترؾ" مأ
 10.حساس أك اتجاه أك سمكؾ أك فعؿ ماأك فكرة أك إ
كالتفػػاىـ عف أفكػػاره الكائنػػات األخػػرل مػػف حيػػث التعبيػػر  مػػف أبػػرز مػػا يميػػز اإلنسػػاف عػػف كاالتصػػاؿ 

بػػػؿ أف االتصػػاؿ ىػػك تفػػػاىـ ، تػػرتبط بالتفػػاىـية عمميػػة االتصػػػالالأبػػرز الخصػػػائص فػػي ، ك بػػيف األشػػخاص
ككانػت  .." االتصػاؿ ىػك العمميػة التػي نفيػـ مػف خبلليػا انخػريف كيفيمكننػا  أندرسكفتعريؼ مارتف حسب 
تقػػى ىػػذا التفػػاىـ حينمػػا بػػدأ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ اإلشػػارات، ثػػـ ار  مظػػاىر ىػػذا التفػػاىـ بػػيف بنػػي البشػػرأكؿ 

أم سػمكؾ ينػػتج " حسػػب تعريػؼ جمعيػػة إدارة األعمػاؿ األمريكيػػة ىػك ك  11اإلنسػاف يسػػتخدـ الرمػكز المغكيػػة "
  12."عنو تبادؿ المعنى

، يف البشػر عبػر مراحػؿ، كتطػكر العمميػة االتصػالية بػاإلنساف مػع االتصػاؿتعامؿ ـ خبرة يقستيتـ  
، منيػػا"الثػػكرات" نظػػرا لمتغيػػرات العميقػػة التػػي صػػاحبت كػػؿ مرحمػػة يتيا ب تسػػم يفضػػؿ بعػػض األكػػاديمييف

مػف االتصػاؿ غيػر المفظػي إلػى االتصػاؿ المفظػي إلػى كأشػكاؿ االتصػاؿ  تظير في كؿ مرحمة منيا  أنكاع 
 13:  ىيالثكرات ك ، ناكليا المطبكعةتتالتي االتصاؿ الكتابي )المكتكب( إلى االتصاؿ السمعي البصرم، ك 

 .تحققت حينما استطاع اإلنساف أف يتكمـالثكرة األكلى،  -
 قبؿ الميبلد. 2600عندما اقترح السكمريكف طريقة الكتابة عمى الطيف عاـ ، الثكرة الثانية -
صؼ القػرف الخػامس عشػر عمػى يػد يكحنػا غػكتنبرج تكانت بظيكر الطباعة في من، الثكرة الثالثة -

 ـ(1440)
 ، كاكتممػت فػي القػرف العشػريف،عشػر منتصؼ القرف الثػاني لمقػرف التاسػع خبل ؿ، الثكرة الرابعة - 

حيػػث بػػػرزت ، كقػػد تمثمػػت بتعػػدد كسػػائؿ االتصػػػاؿ اسػػتجابة لممشػػكبلت التػػي نجمػػت عػػػف الثػػكرة الصػػناعية
، كالبلسػػػمكي جػػة إلػػى التفػػاىـ كتبػػػادؿ المعمكمػػات، عػػف طريػػػؽ كسػػائؿ مثػػؿ التمغػػػراؼ، السػػينما كالتمفػػكفالحا

 ..كالراديك كالتمفزيكف كالفاكس 
كالتػي تمثمػت فػي الحاسػكب االلكتركنػي ، الثكرة الخامسة في النصؼ الثػاني مػف القػرف العشػريف – 

كتجسدت ىذه الثكرة خاصة في استخداـ االتصػاؿ ، الذم يستطيع تخزيف كاسترجاع ما أنتجو الفكر البشرم
 بكاسطة األقمار الصناعية .

                                                           

     10- حسف عماد مكاكم، ليمي حسيف السيد : االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 1994. ص 23. 
 . 19ص ، المرجع نفسو   -11
 .22ص ، 2014، األردف، دار اليازكرم، ميارات االتصاؿعابد عبد المطيؼ زىير : ، أبك السعيد العبد أحمد -
 .20 -19المرجع نفسو، ص ص:  - 13
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بعصػػػػكرىا مراحػػػػؿ (  6) إلػػػػى سػػػػت تطػػػػكر االتصػػػػاؿ عمميػػػػة يقسػػػػـ األكػػػػاديمييف مػػػػف كىنػػػػاؾ مػػػػف 
  14:ىي، ك المختمفة
( التػػي اسػػتخدمت فػػي العصػػر )عصػػر اإلشػػارات كالعبلمػػاتالعصػػر الحجػػرم ، المرحمػػة األكلػػى - 
شػػػارات األيػػدم كاألرجػػػؿ ، كالصػػراخ، كالدمدمػػػة، كاليميمػػة، ، مثػػؿ الزمجػػػرةالبػػدائي إضػػافة إؿ لغػػػة الجسػػد كا 

 كساد فييا االتصاؿ المباشر.
قامػةالزراعة )عصػر االتصػاؿ المفظػي( بداية ، المرحمة الثانية -   تػـ فييػا االنتقػاؿ لحيػاة مسػتقرة كا 

،  كتمػت ممارسػة الزراعػة كادم النيػؿ كالشػاـ كالعػراؽ طؽامنػ،  مثػؿ دائمة فػي منػاطؽ معينػة فػي جماعػات
 .فاىـ بيف الناسعى إيجاد لغات لمتكىك ما استد، كتربية الحيكانات

، تـ فييا ربط بيف الرمكز كالرسكمات التعبيريػة لمكتابػة التصػكيرية  عصر الكتابة، المرحمة الثالثة -
، طكقػةلتظيػر أكؿ كتابػة من، جماعتػو بأبنػا فػي االتصػاؿ  اإلنسػافكبيف المقاطع الصػكتية التػي يسػتخدميا 

 الييركغميفية عند الفراعنة .ثـ ، المسمارية أك السكمريةمضاؼ ليا رسـك كرمكز مثؿ 
كػػػارات البشػػػرية اليامػػػة عبػػػر بػػػرز االبتأحػػػد أكتعػػػد الطباعػػػة ، عصػػػر الطباعػػػة، المرحمػػػة الرابعػػػة - 
الطباعػة بػاأللكاح  الخشػبية إلػى يكحنػا الػذيف اسػتعممكا ، مػف الصػينييفتطػكرا  ىػذا العصػر ، كعرؼالعصكر
 . 1445مانيا عاـ ألثـ  1436 عاـ  الحركؼ المعدنية في فرنساالذم استخدـ ، غكتبرج

بدأ بظيكر الصػحافة الجماىيريػة كتقػدميا الذم ك ، عصر االتصاؿ الجماىيرم، المرحمة الخامسة -
التػػػي سػػػاىمت فػػػي تغييػػػر كتشػػػكيؿ ، السػػػريع مػػػف اإلذاعػػػة كالتمفزيػػػكف فػػػي شػػػكؿ ثػػػكرة االتصػػػاؿ الجمػػػاىيرم

 كالمحمية .  كاإلقميميةجدات الدكلية ف الكثير مف المستأكالقرارات كالتصكرات بش كانرا المكاقؼ 
،  كتسػمى ، مرحمػة عصػر االتصػاؿ التفػاعميعيشػيا انفنكىػي المرحمػة التػي  ،المرحمة السادسة -

، عمػى الـ أشكاال مف تكنكلكجيا االتصاؿشيد الع، مع النصؼ الثاني مف القرف العشريفف .ثكرة االتصاالت
كتطكر إلى حاسب رقمػي الكتركنػي  ، 1939األمريكية عاـ  "ايكا "في جامعة ظير رأسيا الحاسكب انلي  

 . في الثمانينات مف القرف العشريف االنترنيتثـ إلى شبكة ، األمريكيةفي جامعة بنسمفانيا  1946عاـ 
أف كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ التػػػي يسػػػتخدميا كيػػػرل ، فػػػيقمص المراحػػػؿ إلػػػى أربػػػعماكمكىػػػاف مارشػػػاؿ أمػػػا   

أك امتػػداد ، كأم كسػػيمة، طبيعػػة المجتمػػع ككيػػؼ يعػػالج مشػػاكموالمجتمػػع أك يضػػطر إلػػى اسػػتخداميا سػػتحدد 
، تشػػكؿ ظركفػا كتػػؤثر عمػى الطريقػػة التػي يفكػػر بيػا النػػاس  كيعممػكف كفقػػا ليػا. كقػػد عػرض ضػػمف لئلنسػاف

 ىي :  أربع مراحؿ "كقسـ التاريخ اإلنساني إلى ىي الرسالةالكسيمة مفيـك " ( اختباراتيسمييا التي ) تونظري
 المرحمة الشفكية : أم مرحمة ما قبؿ التعميـ أم المرحمة القبمية .  -
 مرحمة كتابة النسخ : التي ظيرت في اليكناف القديمة كاستمرت ألفي عاـ.  -
 تقريبا . 1900إلى سنة  1500عصر الطباعة : مف سنة مرحمة  -

                                                           
14

 . 22 -13ص ص:   2010، القاىرة، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، نظريات االتصاؿ، محمد منير حجاب - 
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كفػػػي ىػػػذا تقريبػػػا إلػػػى الحاضػػػر.  1900صػػػر كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ االلكتركنيػػػة : مػػػف سػػػنة عمرحمػػة  -
سػػميو ي، كبػرز مػا ـ " القريػة العالميػػة" حيػث تقمصػت الكػرة األرضػية فػػي الزمػاف كالمكػافالعصػر ظيػر مفيػك 

 15ماكمكىاف عصر القمؽ، ألف الكسائؿ االلكتركنية تجبر الفرد عمى االلتزاـ كالمشاركة بعمؽ .
 ةمازالػػت مسػػتعمم، نشػػأتو كظيػػكره ف الكثيػػر مػػف مظػػاىر االتصػػاؿ المسػػتعممة فػػي بػػداياتأ نبلحػػظ 

 ،نفابػدأت كلػـ تنتيػي حتػى ، إنسػانيةفاالتصاؿ ىك عمميػة ، كالعبلمات اإلشارات، مثؿ في العصر الحالي
 مػػفيعػػد االتصػػاؿ "شػػكاال مكممػػة لبعضػػيا الػػبعض أتأخػػذ ، عمميػػة متكاصػػمة مسػػتمرة عبػػر العصػػكر كاألزمنػػة

إعبلميػا ، اتصػاال فعميػا أـ مسػتتراأك ، سكا  أكػاف فػي شػكؿ صػكر أـ مكسػيقى، السمات اإلنسانية األساسية
، فاالتصػاؿ يػا أـ مػع أفػراد آخػريفمداخ، كاضحا أـ غامضا مقصكدا أـ عشكائيا، ، مخيفا أـ مسمياأـ اقناعيا

   16." باإلنسانيةىك القناة التي تربطنا 
 "االتصػػػاؿ ىػػػك " نقػػػؿ كتكصػػػيؿ أك تبػػػادؿ األفكػػػار كالمعمكمػػػاتأف ، دقػػػامكس أكسػػػفكر  فػػػي ردقػػػد ك ك 

حيػػث ال  األفػػراد عمميػػة نقػؿ األفكػػار كاألخبػػار كالمعمكمػات كالصػػكر كالرمػكز بػػيف النػػاس، مشػاركة تطمػب كت
ظػػػرؼ " أم يػػػتـ االتصػػػاؿ دكف تكفرىػػػا، كىػػػذا كفقػػػا  لتعريػػػؼ تشػػػارلز مػػػكريس الػػػذم يػػػرل أف االتصػػػاؿ ىػػػك 

حسػب  ، كتكػكف ىػذه المشػاركة بػيف المرسػؿ كالمسػتقبؿ."  عدد مف األفراد في أمػر معػيف اركةيتكافر فيو مش
عػػادة رمػػػكز خبلليػػا القػػػائـ باالتصػػاؿ منبيػػػات )العمميػػػة التػػي يقػػػدـ " فاالتصػػػاؿ ىػػك  تعريػػؼ كػػػارؿ ىكفبلنػػد

 17لغكية( لكي يعدؿ سمكؾ انخريف ) مستقبمي الرسالة (

 العنصر األكؿ: اؿ يتميز بكجكد ثبلث عناصر ىياالتصأف يظير ، السابقة اتمف خبلؿ التعريف
صؿ إلى نل ، كىك العنصر الثاني، بينيـ عبر التفاىـ سكل يتـ ال ك ، ألفراد بعضيـ بعضاامشاركة ىك 
" الذم يؤكد نتية : كمنيا تعريؼ "جكرج لندرجاات في التعريفكما سنرل  فاعؿ.التىك الذم ثالث العنصر ال

، كتككف الرمكز عبارة عف حركات التفاعؿ بكاسطة العبلمات كالرمكزأف " كممة اتصاؿ تستخدـ لتشير إلى 
التفاعؿ الذم يحدث م أف االتصاؿ ىك نكع مف أ، أك أم شي  آخر تعمؿ كمنبو لمسمكؾأك صكر أك لغة 
التصاؿ ىك العممية التي يتفاعؿ " امف حيث أف ىذا المفيكـ  "رشتي فجييا"كتتبنى  ."بكاسطة الرمكز

كفييا ، في مضاميف اجتماعية معينة  –كائنات حية أك بشر أك آالت  –الرسالةبمقتضاىا متمقي كمرسؿ 
( بيف األفراد عف قضية أك معنى أك كاقع معيف، فاالتصاؿ يقكـ عمى يتـ نقؿ أفكار كمعمكمات ) منبيات

  18.مشاركة المعمكمات كالصكر الذىنية كانرا "
ا ثالثا  لبنا  العممية إلى مفيكمي التفاىـ كالمشاركة مفيكمأضاؼ التعريفيف األخيريف، نستنتج أف 

  .التفاعؿ بيف األفراد االتصالية ىك مفيـك 
                                                           

 . 58-57ص ص : ، 2010، األردف، دار اليازكرم، مدخؿ متكامؿ، نظريات االتصاؿبشير العبلؽ :  - 15
23ص، ليمي حسيف السيد:  مرجع سبؽ  ذكره، حسف عماد مكاكم -  16 

17 - أحمد العبد أك السعيد، ميارات االتصاؿ، زىير عبد المطيؼ عابد، مرجع سبؽ ذكره، ص 20
  

 . 24ص ، مرجع سبؽ ذكره، ليمي حسيف السيد، حسف عماد مكاكم - 18



12 
 

 :كمنيا، الذم تتـ فيو عممية االتصاؿ االجتماعيسياؽ الك نسؽ تشير إلى ال، أخرلىناؾ تعريفات 
يا بالذم يرل أف " مفيـك االتصاؿ يشير إلى العممية أك الطريقة التي تنتقؿ  "محمكد عكدة "تعريؼ 

، كمف حيث العبلقات بيف الناس داخؿ نسؽ اجتماعي معيف، يختمؼ مف حيث الحجـاألفكار كالمعمكمات 
ئية نمطية بيف شخصيف أك جماعة أك االجتماعي مجرد عبلقة ثناالمتضمنة فيو، بمعنى أف يككف النسؽ 

                                                                         19اإلنساني ككؿ."حتى المجتمع أك مجتمع قكمي  أكمجتمع محمي أك  صغيرة
إلى إضفا  البعد االجتماعي " تجاىات التأثير" نظريات اإلعبلـ كافي كتابو  "محمد عبد الحميد"ذىب كيك 

حيث يؤكد عمى ضركرة كيفضؿ أف يطمؽ عمييا مفيكـ "التفاعؿ االجتماعي" كمو عمى عممية االتصاؿ 
ة مف صكر التفاعؿ االجتماعي ذلؾ أنيا ليست صكر ، تصاؿ بأنيا عممية  اجتماعيةاالكصؼ عممية 

 ،)..( كاالتصاؿ كفؽ ىذا المعنىعؿ االجتماعي األخرلافتراض أساسي لكؿ صكر التفا، بؿ أنيا فحسب
ـ االتصاؿ ، بينما يتسيمكف أف يتكقؼ عندما يتحقؽ اليدؼألف النشاط نساني فحسب، يتعدل ككنو نشاط إ

يصؿ محمد عبد الحميد ك .تجددىااستمرارىا ك ك  الحاجات اإلنسانيةبتكاصؿ الذم يرتبط باالستمرار اإلنساني 
محاكلة لمتكفيؽ بيف االتجاىات المختمفة لمعمـك في النظر إلى عممية االتصاؿ التي ىي إلى تعريؼ يراه 

، تبادؿ المعمكمات كانرا  كاألفكار في رمكز دالةبالنسبة لو تمؾ " العممية االجتماعية التي يتـ بمقتضاىا 
 20معينة".بتحقيؽ أىداؼ ، كبيف الثقافات المختمفة، بيف األفراد أك الجماعات داخؿ المجتمع

لعناصر كيختمفاف في عناصر لبلتصاؿ عبلقة باإلعبلـ، حيث يشترؾ المفيكماف في بعض ا 
إذ أف ىذا األخير ىك جز  ، Informationىك أشمؿ مف اإلعبلـ  Communication" فاالتصاؿ أخرل 

، مف ىذا الحيز الكاسع مف االتصاؿ ) فاالتصاؿ ىك الكعا  األكسع كاإلعبلـ ىك الشاغؿ األىـ ألكبر جز 
بينما اإلعبلـ  كالرسائؿ بيف األفراد كالجماعات. را ( بتبادؿ األخبار كالحقائؽ كانProcess) ىك عمميةك 

( كمضاميف كمنتجات أخرل  Data( كالبيانات)   News( كمثاؿ ذلؾ األخبار) Productىك المنتج )
 21لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرية كاألنشطة الثقافية كالصناعية ."

 
 أىمية االتصال: . 0

 :ىي  كلممجتمع  مف خبلؿ عدة عناصرلخص "ىاركلد السكيؿ" أىمية االتصاؿ لمفرد  
التماسؾ يؤدم إلى ىك ما ، ك رابط كالتقارب بيف أفراد المجتمع، كدعـ التفاعؿ بينيـالت تحقيؽ -

 االجتماعي.
 خر.نبنقؿ تراثو مف جيؿ  لممجتمع،المحافظة عمى اليكية الثقافية ب التكفؿ -

                                                           
 . 24ص ، مرجع سبؽ ذكره، حسيف السيدليمي ، حسف عماد مكاكم -19

  20- محمد عبد الحميد : نظريات اإلعبلـ كاتجاىات التأثير، عالـ الكتب، الطبعة الثانية، القاىرة، 2000، ص20
، . نقبل عف عمي محمد شمك 7ص ، 2014، األردف، دار أألياـ، نظريات االتصاؿ كاإلعبلـ الحديث، عمي عبد الفتاح كنعاف-21

 .  27ص ، 1997، السعكدية، الشركة العمكمية السعكدية لمنشر، األنترنيت الحديثة كاالتصاؿ الدكلي ك تكنكلكجيات
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 كيحمي المجتمع منيا . ر المعمكمات الخاصة بالبيئة كاألخطار المحيطة بيا.يكفت -
 : مف خبلؿ الكظائؼ انتيةأىمية االتصاؿ لمفرد سجؿ يف"محمد عبد الحميد" أما  

نظرا أمرا ضركريا االتصاؿ يصبح ا  دكره ككظائفو في المجتمع، ك ألد بانخريفيقكـ الفرد باالتصاؿ  -
. كما يقكـ الفرد باالتصاؿ بمصادر المعمكمات ، كمف أجؿ التكامؿ االجتماعيلبلرتباطات المكجكدة بينيـ

 .عية التي ترتبط بدكره في المجتمعكالمعرفة لتدعيـ المكانة االجتما
كتبعد شبح العزلة التي ، ، كدعـ اإلحساس باألمف كالطمأنينةاؿ الفرد بانخريف االقتراب منيـقؽ اتصيح -

 بالخكؼ . اإلحساستؤدم إلى 
االتصاؿ حاجة الفرد إلى المعمكمات كالمعارؼ الخاصة بالقضايا كالمكضكعات التي تفيده في يؤدم  -

 أفكاره كقيمو كمعتقداتو .كتدعيـ ، القرارات اليكمية . كاتخاذ أحاـ صائبة
 إليو .، الذم يعيش فيو ك يدعـ انتمائو يكسب االتصاؿ الفرد خصائص كسمات المجتمع -
 22يحقؽ الفرد مف خبلؿ االتصاؿ الذم تقدمو كسائؿ اإلعبلـ، التثقيؼ كالتسمية كالترفيو كغيرىا..  -

لكف ك ، عنيا ع االستغنا فرد كلممجتمال يمكف  لم، ىذه الكظائؼ تعطي لبلتصاؿ أىمية قصكل  
بؿ أف كؿ عممية تؤدم ، في كؿ عممية اتصاليةدفعة كاحدة ككف مجتمعة تىذه الكظائؼ  أف عني ىذا،يال 

 يستفيد منيا الفرد كالمجتمع. ، تعدد الكظائؼ التي العمميات االتصالية أك أكثر، كبتعدد ةكظيفة كاحد
 
 االتصال:أنواع . 3

د دعػمػف حيػث المغػة المسػتعممة، كمػف حيػث  ،أنػكاع االتصػاؿ، كفقػا لعػدة مقػاييسيػتـ تحديػد              
 االتصاؿ. مف االتصاؿ، كمف حيث مكضكع (غرضالاليدؼ )كمف حيث  (درجة التأثيرالمشاركيف )

 
 : في االتصالالمستعممة المغة من حيث  2.3

 .  لفظي كاتصاؿ غير لفظي اتصاؿ، إلى قسميف مف حيث المغةتصاؿ يمكف تصنيؼ اال
 (الكػبلـالشػفكية )أك  المنطكقػةاالتصاؿ الذم يتـ مػف خػبلؿ اسػتخداـ المغػة  ": ىكاالتصال المفظي 2.2.3
، فيػك الػذم يسػتخدـ فيػو المفػظ ككسػيمة تمكػف المرسػؿ مػف رسػالة أك المعمكمػات إلػى المسػتقبؿؿ اليفي تكص

 23."نقؿ رسالتو إلى المستقبؿ
، كمػازاؿ األزؿ ، ظيػر منػذىػك مػف أقػدـ أنػكاع االتصػاؿ الشفكم أك الشػفيي ( صاؿ المفظي )كاالت 

كيكػػػكف بػػػيف ، كالعػػػيف ا عمػػػى حػػػكاس اإلنسػػػاف كػػػالفـ كاألذفمعتمػػػد، مكجػػػكدا حتػػػى انف، كيػػػتـ بعػػػدة طػػػرؽ
كػكف المكاجيػػة ب كيتميػػز، حػػدكد فػي الزمػػاف كالمكػافكىػك م مػع الجميػػكر.أك ، بػيف الجماعػػات كأشخصػيف  

                                                           
 . 24-23ص ص : ، مرجع سبؽ ذكره، محمد عبد الحميد -22

. 29-28رحيمة الطيب عيساني، مرجع سبؽ ذكره،  ص ص: -  23  
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كبتشجيع تكجيػو ، باالقتصاد في الكقت كالسرعة في األدا كما يتميز  .كجيا لكجو غالبا ، مباشرةفيو تككف 
 .كتييئة الفرصة لممشاركة في العمؿاألسئمة كاإلجابة عنيا، 

" عبػػارة عػػف تعبيػػرات منظمػػة تشػػير إلػػى مجمكعػػة معػػاني يسػػتخدميا ىػػكاالتصااال رياار المفظااي:   0.2.3
، : لغػػػة الصػػػمت. كمػػػف أنػػػكاع ىػػػذا النػػػكع مػػػف االتصػػػاؿ خريف اناحتكاكػػػو بػػػقصػػػدىا فػػػي ياإلنسػػػاف أك قػػػد 

كالتعبيػػػرات الحسػػػية كالفسػػػيكلكجية كاصػػػفرار الكجػػػو أك تصػػػبب العػػػرؽ، كالتعبيػػػرات الحركيػػػة كالمغػػػة الرمزيػػػة 
 24 .كإيما ات الرأس كالممس"، كاإلشارات

يسػتعمؿ األصػكات كالحركػات كالرمػكز، كمنيػا ، مػف أقػدـ أنػكاع االتصػاؿاالتصاؿ غير الفظػي ىػك 
بغيػػة ألصػػكات مثػؿ الػػدخاف ، كحتػػى بعػض الرمػػكز كاالكجػو اتعبيػػر كت، اإليمػا ات كاإلشػػارات باليػد كالصػػراخ

سػتعمؿ فػي يالػدخاف األبػيض  مػازاؿ حيث ، بمعمكمات معينةأك اإلعبلـ  بالتكاجد في مكاف معيف  خبارإلا
كاف يستعمؿ الذم قرع الطبكؿ  مثؿك  .انتخاب بابا الكنسية الكاثكليكيةة لئلعبلف عف انتيا  عمميالفاتيكاف 

         ، كمػػػػازاؿ يسػػػػتعمؿ حاليػػػػا فػػػػي االحتفػػػػاالت باألعيػػػػاد الكطنيػػػػة الحػػػػربلئلعػػػػبلف عػػػػف فػػػػي العصػػػػكر القديمػػػػة 
 . (االتصاؿ الشفكم رما نتطرؽ إلى محك ، عندكسنفصؿ الحقا أكثر في ىذا المجاؿ )
 

 : أو )درجة التأثير(  المشاركين في عممية االتصالعدد من حيث  0.3
مف حيث درجة تأثيره إلى أك المشاركيف في عممية االتصاؿ عدد يتـ تقسيـ االتصاؿ مف حيث  
، كيشكؿ جماىيرم، كاتصاؿ ، اتصاؿ كسطي، كاتصاؿ شخصيؿ عاـاتصاك ، اتصاؿ جمعي ذاتي اتصاؿ
كما أصبح االتصاؿ ، ، النكعاف األكثر تأثيرامالجماىير االتصاؿ الشخصي كاالتصاؿ ف اف األخير االنكع

االتصاؿ مف حيث  كأنكاع. في الدردشة كالتكاصؿ بيف األشخاصالجمعي أكثر استعماال في االنترنيت 
 ىي:، عدد المشاركيف  كدرجة تأثيره

 : ذاتيالتصال اال  2.0.3
التي تحدث داخؿ اإلنساف  " جميع العمميات الكاعيةكىك، ، أك الحديث مع الذاتىك المكنكلكج

، حيث المرسؿ االت الخكؼ كالحب كالتفاؤؿحكاإلحساس باالنفعاالت كالمشاعر ك  كالتفكيركالتأمؿ 
  25". اإلنساف، كجميع ىذه العمميات تحدث داخؿ كالمتمقي شخص كاحد

 أيضا. كما يحظى كالتعمـ باإلدراؾ كيرتبط، مف االتصاؿ باىتماـ عمما  النفس يحظى ىذا النكعك 
، حيث يرل مؤسسيا "جكرج ميد " أف اصة لدل مدرسة التفاعمية الرمزية، خاـ عمما  االجتماعباىتم

كيسمح ىذا النكع مف  بط بيف سمكؾ الفرد كبيف البيئة التي يعيش فييا .لمر االتصاؿ الذاتي ىك حمقة ىامة 
، تي استقبميا، كربطيا مع بعضياة ترتيب المعمكمات الاالتصاؿ لمفرد بأف يتخذ قراراتو انطبلقا مف إعاد

شارات كحركات ترافقيا .، بصكتو كتركيزه الخاص، كمف الممكف أف يصدر عنو أصكات  كا 
                                                           

. 30ص ، المرجع نفسو -  24  
25

 .  79ص ، مرجع سبؽ ذكره، مجمد منير حجاب  - 
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  :واالتصال العام  جمعيال صالالتا 0.0.3
كيسميو اتصاؿ جمعي، ، في نكع كاحدىناؾ مف يجمع بيف االتصاؿ الجمعي كاالتصاؿ العاـ 

قائـ بذاتو مفيكـ قائـ بذاتو كاالتصاؿ العاـ مفيكـ االتصاؿ الجمعي  يعتبر، حيث كىناؾ مف يفرؽ بينيما
فراد أف في العدد مثؿ ك محدكدىـ كالفرؽ بينيما أف االتصاؿ الجمعي يككف بيف أشخاص نعرفيـ ك  .أيضا

أشخاص ال نعرفيـ في جماعات أك عدد أكبر مف يككف بيف فاالتصاؿ العاـ أما األسرة كاألصدقا ، 
 عرؼ بعضيـ.، كقد نالغالب

 :  االتصال الجمعي - أ
جماعات األصدقا  ، زمبل  الدراسة أك العمؿ، أفراد األسرةمجمكعة مف األفراد، مثؿ بيف  حدثي

لقضا  كقت الفراغ أك التحادث، أك اتخاذ قرار أك حؿ مشكمة، حيت تتاح المشاركة لمجميع في المكقؼ 
يجعمو يقترب مف االتصاؿ الشخصي، لبلتصاؿ الجمعي ك كىذا التعريؼ يعطي مفيكما ضيقا . 26االتصالي

 مف األفراد.  كدمحدالذم يتـ بيف الفرد كعدد 
 

  : االتصال العام -ب
، كما ىك الحاؿ في المحاضرات كالندكات األفراديعني كجكد الفرد مع مجمكعة كبيرة مف 

، كما النكع مف االتصاؿ بأنو عاؿ ، كيتميز التفاعؿ بيف أعضا  ىذاكاألمسيات الثقافية كعركض المسرح
. كيضـ أعضا  الجماعة تنظيـ داخمي كأف حة كااللتقا  حكؿ األىداؼ العامةيتميز بكحدة االىتماـ كالمصم

بارتفاع مستكل الكعي بيف كما تتميز ىذه الجماعات ، كاف غير رسمي، يعكس الجماعات الصغيرة
تمؾ التي تقاـ خصيصا ليذا  أماكف التجمعات أك . كعادة ما يتـ ىذا النكع مف االتصاؿ فيأفرادىا
ترب مف الرسمي ، يقككنو يتـ بيف الجماعات الصغيرةكىك اتصاؿ ليس باالتصاؿ الشخصي،  27.الغرض

يختمؼ عف االتصاؿ الجماىيرم الذم يتميز بالعدد ، أكثر مف االتصاؿ الشخصي. ك كاالتصاؿ التنظيمي
 الكبير ككسيمة االتصاؿ التي ىي كسائؿ اإلعبلـ . 

، كيعطيو طمؽ عمييما تسمية االتصاؿ الجمعييك مف يجمع بيف المفيكميف،  ىناؾلكف     
، ة أفراديتـ بيف فرد كمجمكعبأنو "  ويعرفك  () االتصاؿ الجمعي كالعاـ مميزات كخصائص المفيكميف معا 

 يـكيتفؽ ىؤال  عمى أن، مشتركة، كيمكف أف تجمع بينيـ خصائص كمميزات بعضيـ ايمكف أف ال يعرفك 
في  ، كيمتقكف بصفة مباشرة مع القائـ باالتصاؿ. كيتجسد ىذا االتصاؿاالتصالييشترككف في المكقؼ 

كقد يككف بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف خبلؿ  ، ، كفي قاعات الدراسةالندكات أك المحاضرات العامة

                                                           
 . 31ص ، حسف عماد مكاكم ك ليمى حسيف السيد : مرجع سبؽ ذكره - 26
 . 34ص ، محمد عبد الحميد : مرجع سبؽ ذكره - 27
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عف طريؽ تقنية  حالياأصبح يتـ ك  28. كالخطابات كالمحررات كيةكسائؿ االتصاؿ السمكية كغير السم
 التحاضر عف بعد . 

كيزيد مف االتجاىات ، كجيا لكجوبينيـ ىذا النكع يتميز بازدياد الثقة بيف األفراد حينما يتصمكف  
مف ، ك ؿ في اتجاىيف مف المرسؿ لممستقبؿاالتصاؿ، كيكفر إمكانية حدكث االتصاالمؤيدة لمكضكع 

نة العالية في كما يكفر أيضا المرك ، كتككف االستجابة لرجع الصدل مباشرة . المستقبؿ إلى المرسؿ
الكسيمة بالشكؿ الذم يحقؽ أىداؼ  أك، حيث يمكف لممرسؿ أف يعدؿ مف الرسالة العممية االتصالية

 .  االتصاؿ
" أصبح االتصاؿ الجمعي أحد مبلمح شبكة االنترنيت، كذلؾ مف خبلؿ انتشار جماعات كقد 
كالتي تسمح لؤلشخاص ذكم االىتمامات المختمفة أك غير المحدكدة بالمشاركة  News Groupsاألخبار 

أك الفا مف جماعات األخبار التي تناقش أم مكضكع آفي محادثات اعتبارية. كتتيح شبكة االنترنيت 
كمف أشكاؿ االتصاؿ الجمعي المعاصر، الدردشة عف طريؽ  29".عمى  الباؿقضية يمكف أف تخطر 

 الكتابة .  
 

  : وسطيالتصال اال  3.0.3
ىما االتصاؿ يقع كسط نكعيف مف ألنو تسمية " الكسيطي " أيضا كيطمؽ عميو  يسمى كسطي 

، كيتـ بعض خصائص النكعيفب يتميزك كاالتصاؿ الجماىيرم، ( الشخصي)المباشر) المكاجية اتصاؿ 
 30. "الية مثؿ التمفكف أك التمفزيكفباستخداـ  كسيمة اتص

كقد يمتد ، كالراديك المتحرؾ كالتيمكسمف نقطة إلى أخرل مثؿ الياتؼ  ةالسمكياالتصاالت كيشمؿ 
، فغالبا ما ذا النكع بقمة عدد المشاركيف فيوكيتميز ى. الدكائر المغمقة ؿمفزيكنية مف خبلليشمؿ األفبلـ الت

كعادة ىـ مف ذكم الثقافة ، كما يككف المتمقكف معركفكف لدل القائـ باالتصاؿ، كاحدايككف المتمقي شخصا 
 31.(المتمقيفتعميـ )غير خاضعة لعمـك كتككف الرسالة ذات طابع خاص، فيي محظكرة عمى الالمشتركة. 
 
 : (االتصال المباشر) الشخصي 4.0.3

مباشرة بيف القائـ باالتصاؿ كالمستقبؿ تؤدم إلى التغيير في مكاجية يتضمف بأنو " ميرتكف"يعرفو 
عكدة بأنو عممية تبادؿ المعمكمات كاألفكار كاألخبار التي تتـ سمكؾ المستقبؿ كاتجاىاتو." كيعرفو محمكد 
" االتصاؿ المباشر ىك االتصاؿ فك إصبع أبكيرل صالح أبيف األشخاص دكف كجكد قنكات كسيطة." 

                                                           
 .  87ص ، مرجع سبؽ ذكره، محمد منير حجاب - 28
 .  91ص ، مرجع سبؽ ذكره، محمد منير حجاب -29
  .65ص ، 2014، األردف، دار اليازكرم، االتصاؿ مياراتزىير عبد المطيؼ عابد : ، أحمد العبد أبك السعكد - 30
 33ص ، مرجع سبؽ ذكره، ك ليمى حسيف السيد، حسف عماد مكاكم -  31
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، كيتيح ىذا االتصاؿ التفاعؿ بيف شخصيف أك أكثر في حكاسنا الخمسفيو الذم يمكف فيو أف نستخدـ 
يتيح فرصة كما ، ألفراداىذا االتصاؿ تتككف الصداقات كالعبلقات الحميمة بيف  كنتيجة، مكضكع مشترؾ

، كمف ثـ تصبح الفرصة أماـ القائـ باالتصاؿ سانحة لتعديؿ ى تأثير الرسالةفكرم كالمباشر عمالتعرؼ ال
  32 ".بحيث تصبح أكثر فعالية أك إقناعارسالتو كتكجيييا 

مباشرة دكف كيتـ كجيا لكجو بطريقة ، كىذا النكع مف االتصاؿ ىك األكثر استعماال مف قبؿ األفراد
بالحكاس، مثؿ الفـ كاألذف كبعض أعضا  الجسـ األخرل لدل ، فيك اتصاؿ يتـ أم كسيمة اتصاؿ تقنية

 استخداـ الحركات كاإليما ات.
 االتصال الجماىيري:  5.0.3

نو يكصؿ الرسائؿ إلى بأكيتميز ، باستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيريةعممية االتصاؿ التي تتـ "ىك
معركفيف لمقائـ باالتصاؿ  تصميـ الرسالة ألفراد غير ا، ك كالمستكياتعريض متبايف االتجاىات جميكر 

في نفس المحظة كبسرعة فائقة، مع مقدرة عمى خمؽ رأم عاـ كعمى تنمية اتجاىات كأنماط مف السمكؾ 
 33.كالمقدرة عمى نقؿ األفكار كالمعارؼ كالترفيو "، غير مكجكدة أصبل

، التي كالتمفزيكف ككالراديتب كالسينما الصحؼ كالمجبلت كالكتشمؿ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية  
كتكاجد ، ثقافية كعمميةكتكفر قاعدة ، ، عكامؿ مثؿ كجكد قاعدة اقتصادية متينةدكرىا كأدا تحتاج لنمكىا 

، ككذا كجكد قاعدة لتعبير، يبرز الرأم كالرأم انخرمناخ مبلئـ مف حرية الرأم كاكثافة سكنية، كتكفر 
 كالمطابع الحديثة كغيرىا. قمار الصناعية األاليكاتؼ ك مثؿ شبكات تكنكلكجية متينة 

االتصاؿ المباشر) الشخصي( كاالتصاؿ الجماىيرم ضمف تنصيؼ االتصاؿ الذم مف كيدرج كؿ 
يحقؽ التفاعؿ الكامؿ  ،التمقائية، كالمركنةب يتميزيترؾ قكة تأثير عمى المتمقيف، فاالتصاؿ الشخصي الذم 

فييا رجع ، كيتـ فيو جمع كؿ عناصر االتصاؿ بما كجوكالمستقبؿ خاصة إذا تـ كجيا لبيف المرسؿ 
، يتيح إدخاؿ تعديبلت مستمرة عمى الرسالة طبقا لممستقبؿ سكا  عف طريؽ التكرار أك تغيير الصدل

أف االتصاؿ المباشر مقدـ في عممية عمى  "كاتز " "ميرتكف"ك "سفيمد"كيؤكد كؿ مف أللفاظ كالكممات. ا
، إذا لـ يتفقكا مع جماىيرمأف ينصرفكا عف كسائؿ اإلعبلـ في االتصاؿ ال اإلقناع ككف األشخاص يمكنيـ

، فاالتصاؿ المباشر بكا الحديث مع  أقاربيـ كزمبلئيـليس مف السيؿ عمييـ أف يتجن، لكف كالتيـ كآرائيـيم
  34ح نقاشا فيو مركنة أكبر في عرض كجيات النظر المختمفة كالتأثير في الناس.ييت

 : ( أو) التفاعمي االلكترونياالتصال  6.0.3
. كنكع مف أنكاع االتصاؿ قائـ بذاتو( ؿ االلكتركني ) التفاعمياالتصا البعض أف يضيؼيفضؿ 

نتيجة لمتطكر الذم حدث في تكنكلكجيا االتصاؿ كالحاسبات  (أك )التفاعمي ظير االتصاؿ االلكتركنيكقد 
                                                           

 35ص ، مرجع سبؽ ذكره، رحيمة  الطيب عيساني  -32
 . 32ص ، مرجع سبؽ ذكره، حسف عماد مكاكم ك ليمى حسيف السيد - 33

.  33ص ، المرجع نفسو -  34  
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االلكتركني كالمكاقع االلكتركنية) مكاقع التكاصؿ د ىذا النكع االتصاؿ عبر البريتجسد االلكتركنية، كي
كالجرائد كالمجبلت ، كعقد المؤتمرات عف بعد اإلخبارية( كمجمكعات المناقشة كالمجمكعات االجتماعي

تمكف مف نقؿ كـ كبير مف ك تعتمد عمى شبكة االنترنيت، االتصاؿ االلكتركني  كسائؿ االلكتركنية. ك 
سمح تك ، الميتميف فقطف تيح لممرسميف استيداؼ جميكر المتمقيت، فة رخيصةبسرعة فائقة  كبتكمات المعمكم

 . المرسؿ ( كعرض أفكارىـ ك آرائيـ باالتصاؿ كالتفاعؿ مع مصدر الرسالة ) ليـ
 

 االتصال:من )اليدف ( أولغرض امن حيث  3.3
 اليدؼ إلى أربعة أنكاع ىي : أكقسـ االتصاؿ مف حيث الغرض ي
  االقناعي:االتصال  2.3.3

لشخصية الفرد الستيداؼ البنيات المختمفة العممية االتصالية المقصكدة التي يخطط ليا سمفا " ىك
كىك آلية رئيسة لتككيف انرا  كاالتجاىات )..( أك التعديؿ أك تعزيز السمككيات  بغية إحداث التغيير

بالرسائؿ كالمعمكمات التي يتمقاىا )..( كىك كالمكاقؼ، فبل يمكف الحديث عف المكاقؼ إال إذا اقتنع الفرد 
 35 .الفعؿ الذم يستند إلى مساع معمكلة مف أجؿ تغيير سمكؾ عف طريؽ عبلقات كتبادالت رمزية "

االتصاؿ االقناعي في بعض في المكجكد  التمايزكيظير مف خبلؿ ىذه التعريفات الثبلثة،  
االقناعي " يمارس نكعا مف الضغط الذم يكجو سمكؾ ، فاالتصاؿ ، مف بينيا التصميـ كاألىداؼالعناصر
كىك اتصاؿ لو شبكات كأنظمة كنماذج خاصة، كمصمـ لظركؼ معينة كقد تنتيي فعاليتو مع  المتمقي

  36".زكاؿ ىذه الظركؼ 
  :االتصال التسويقي 0.3.3

ىذا النكع ميز كيتأفكاره إلى الجماىير المستيدفة،  ت المنتج أكاىك عممية تكصيؿ فعالة لمعمكم
، يتبادؿ فيو المرسؿ كالمستقبؿ أم) المسكؽ كالمستيمؾ ( أدكارىـ . كما يتميز ىذا ككنو يأخذ اتجاىيف

 مف . كيتككف االتصاؿ التسكيقي  النكع بارتباطو بمفيكـ التأثير االجتماعي، فيك يرتبط بو إلى درجة كبيرة
محفزات قصيرة مثؿ اليدايا كالعركض، كاإلعبلف، كالتركيج البيعي كىي عناصر ثبلث ىي: الدعاية 

كالعبلقات العامة، كىي برامج لبنا  سمعة الشركة كسمعة المنتجات المقدمة، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ الندكات 
فالتسكيؽ يتطمب شبكة عبلقات عامة مع أطراؼ عديدة  37كالمحاضرات كاالحتفاالت التي تنظميا الشركة.

 . ئف كلممعمنيف كلمقائميف باالتصاؿكأساليب متنكعة، تتضمف العركض المجانية كاليدايا لمزبا
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 :قافات) الحضاري ( أو االتصال عبر الثاالتصال الثقافي  3.3.3
أك أكثر امتزاج بيف مجتمعيف أك جماعتيف  أكيحدث تداخؿ ، الثقافاتىك نكع مف التبادؿ بيف 

كتطمؽ عمى االتصاؿ تمتمؾ كؿ منيما تراثا ثقافيا متمايزا عف تراث آخر. ، ينتمياف إلى ثقافات مختمفة
 . الثقافي أيضا تسمية االتصاؿ عبر الثقافات

عشريف أف في الثبلثينات مف القرف ال "فكديتسي" تعتبر نظرية االتصاؿ الثقافي لمعالـ البريطاني 
أف الثقافة األقكل تشير ، ك لتكنكلكجي كقدرة السمطة السياسيةالثقافات القكية تنتشر بسبب التفكؽ العممي ا

 . (األضعؼ ) المغمكب يتبع الغالب تنصير فييا الثقافة
عدة  أكتداخؿ ثقاقة  أفتكرست بعد الخمسينات مف القرف العشريف، ترل ، ىناؾ رؤية أخرلكلكف 
نظرية التثاقؼ أك االتصاؿ الثقافي كىذا ما تفسره  ة.يؤدم إلى ظيكر ثقافة جديد أخرل ثقافةثقافات في 

  لدل كؿ مف األمريكي"ليتبكف" كالبريطاني" مالينكفسكي"التي كظفت في تحميؿ التغيرات االجتماعية 
حاليا ظاىرة تجسد كتتاريخ انتشار الثقافة العربية بعد تفاعميا مع عدة ثقافات أخرل . ، ذلؾعمى ككمثاؿ 

ركبية أأسيكية ك ، قافات متعددةثبسبب كجكد جاليات مختمفة ليا ، الخميج دكؿاالتصاؿ عبر الثقافات في 
 38كقد أثر ىذا عمى الثقافة العربية .، كأمريكية
 : االتصال التنظيمي) المؤسساتي(  4.3.3

، مؤسسات أخرل بيف مؤسسة كمؤسسة أكىك االتصاؿ الذم يتـ داخؿ المؤسسات ذاتيا أك 
سب خصائص المؤسسات التي يكجد فييا . كيسكد في ىذا النكع تكيك، كيسمى أيضا االتصاؿ المؤسساتي
. عض أك بيف مدير أك مسؤكؿ كمكظفيفالبجيي ( مثؿ عماؿ بيف بعضيـ االتصاؿ بيف األشخاص ) المكا

، مثؿ استخداـ الياتؼ. تصاؿ الكسطي. كما يسكد أيضا اال دارةأك بيف جماعة كاجتماع مصمحة أك إ
االنترنيت كالبريد االلكتركني يستخدـ كحاليا ، استخداـ البرقيات كالتمكس كالفكس، كيعرؼ ىذا النكع كذلؾ

ي المؤسسة ستخدـ في االتصاؿ التنظيمي الندكات كالتقارير الميدانية عف سير العمؿ فيكما  .بشكؿ أكثر
 . اإلعبلـاالستطبلعات كتحميؿ ما تبث كتصدره كسائؿ ك ، كالدراسات المسحية

 
 االتصال من حيث الموضوع :  4.3

 ىي : يمكف تقسيـ االتصاؿ مف حيث المكضكع إلى ثبلثة أنكاع 
 : سياسيلاالتصال ا 2.4.3

بأنو ذلؾ الذم " لو تأثيرات كاقعية أك محتممة   Harorldsen  "ىاركلدسف"ك   blak "بميؾ"يعرفو 
 أف، حيث أىمية بالنسبة لمسمطة الدكلة السياسي أك كحدة سياسية أخرل ". كىذا االتصاؿ  لوفي عمؿ 

الحفاظ عمى السمطة كالبقا   جؿأاالتصاؿ لتحقيؽ أىدافيـ مف ف يمتمككف السمطة يسيطركف عمى الذي
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األخبار مى التحكـ في كغالبا ما يعمؿ السياسيكف الذيف يتمكقعكف في السمطة أك يحالفكنيا ع .فييا
غربمتيا قبؿ أف تصؿ لممكاطنيف بكاسطة حراس البكابة المتكاجدكف في كسائؿ يعمدكف إلى ، ك كالمعمكمات

 .   تكجياتيـ  اإلعبلـ القريبة مف
تدخبلت كخطابات القادة  :، مف بينيا ىذا النكع مف االتصاؿ، أساليب ككسائؿكتدرج ضمف 

الندكات ك حزاب، مف خبلؿ التصريحات األؤسا  كر  كزرا الك حككمات الكرؤسا  ( رؤسا  كممكؾ )السياسييف
  ، كالمناظرات االنتخابية كغيرىا.الصحفيةكالمؤتمرات 
كس عيىك ك ، أيضا أفراد المجتمعحتى سيكف كاإلعبلميكف ك يقكـ بو السيافاالتصاؿ السياسي  
مف يقكـ بو المسؤكلكف التنفيذيكف في الدكلة مف إدارة الشؤكف العامة ك نشاطات الحككمة  الذم االتصاؿ

 .تصريحات كنشاطات السياسييفعكس اىتماـ المكاطنيف بكما ي، برامجيـأجؿ إيجاد الدعـ الشعبي ل
الشعبية أك لغرض الرقابة ك ، ف أجؿ إسماع آرا ىـ كمكاقفيـاالتصاؿ السياسي مفالمكاطنكف يستخدمكف 

 المشاركة في الحياة السياسية أك المساىمة في اتخاذ القرار.
االتصاؿ  أصبحكقد ، ىذا النكعالدعائـ التي يعتمد عمييا اإلعبلـ مف أىـ كسائؿ  استخداـكيعتبر 

السياسي في الدكؿ الديمقراطية كسيمة لنشر الكعي السياسي، كأداة لتكريس الديمقراطية التشاركية بكاسطة 
 بلـ . اإلعائؿ كس

 : االتصال الدبموماسي 0.4.3
، كتقكـ الرمكز كالرسائؿ المتبادلة المتأثرة بالنظاـ السياسي أك المؤثرة عميو بأنو( ميدك)يعرفو 

نقؿ لرسالة يقصد بيا التأثير بأنو أية عممية  (سكدسكف)كيعرفو  المؤسسات اإلعبلمية بتقديميا لجميكرىا.
اتصاؿ ىادؼ يتعمؽ بالسياسة ( بأنو رماكني)كما يعرفو ، التركيج ليا في المجتمع أكعمى استخداـ السمطة 

.39  
تقديـ ك يا الدبمكماسية بطريقة دقيقة ، تغطية األحداث كالقضامف كظائؼ االتصاؿ الدبمكماسي 

كحث المكاطنيف كالجماىير عمى ، تثميف قضايا الدبمكماسية لممجتمعكدعـ ك  ،الخمفيات كالتفسيرات حكليا
 . كالمشاركة في إدارة كتسير شؤكنياالمساىمة 
 
 االتصال السياحي:  3.4.3

كالحقائؽ السياحية بيف ، كييدؼ إلى نقؿ كتبادؿ المعمكمات كاألفكار يككف في مجاؿ السياحة
كزيادة ائحيف لمساىمة في جمب الساجؿ أتفاعؿ بيف الطرفيف مف  إحداثكالمتمقيف بيدؼ المرسميف 

                    السياحي في إرسا  قكاعد التقارب كالتفاىـ بيف الشعكب .  االتصاؿ. كما يساىـ عددىـ
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كمف حيث ( حيث الغرض أك )اليدؼف ما كرد مف أنكاع االتصاؿ مف أيعتبر البعض، 
، تصاؿ الدكليكاال، ، كاالتصاؿ السياسي،  كاالتصاؿ الدبمكماسياالتصاؿ عبر الثقافاتمثؿ ، المكضكع

قائمة  أنكاعليست ألنكاع اف ىذه فإذا المعنى لي اكفقك  40.أساسية لبلتصاؿ أنشطة، ىي كاالتصاؿ السياحي
نظرا لؤلىمية التي ، لكف تختص بأنكاع معينة مف االتصاؿ، ، بؿ ىي نشاطات أك باألحرل فركعابذاتي

إلييا في ظؿ تطكر أنماط الحياة، كتعقد كالحاجة ، في السنكات األخيرة ليذه األنكاعأصبحت تعطى 
، كؿ كاحد بمفرده ةمستقماألنكاع القائمة  بذاتيا كالفإنيا تكاد أف تأخذ صبغة كشكؿ ، العبلقات الدكلية

 تنفرد بخصكصيات كمميزات تجعميا ال تشبو األنكاع األخرل . اككنيكذلؾ 
 
 عناصر عممية االتصال :نماذج و  .4

 :  االتصال نماذج  2.4
التي يمكػف تقسػيميا إلػى طبيعتيا مف نماذج االتصاؿ ، مككنات عممية االتصاؿعناصر أك تستمد 

التفاعميػػة الثنائيػػة االتجػػاه . كيتضػػمف كػػؿ نػػكع كالنمػػاذج ، أحاديػػة االتجػػاه أك: النمػػاذج الخطيػػة نػػكعيف ىمػػا
 مجمكعة مف النماذج . 

 : (األحادية االتجاهالخطية )النماذج   2.2.4
 نماذج كبلسيكية منيا: ىي ك 

مػػى اإلقنػػاع . كيتضػػمف ثبلثػػة يعتمػػد ع، كىػػك نمػػكذج خطػػابي، تضػػمنو كتابػػو فػػف الببلغػػة أرسػػطكنمػػكذج  -
 (. ة ( كالمستمع ) المتمقي: الخطيب ) المرسؿ ( كالخطبة ) الرسالىي عناصر

، درس االنتخابات الرئاسية في األربعينيات مف ) عالـ أمريكي  Lesswell .H: كيؿسنمكذج ىاركلد ال -
 ؟(بأيػة كسػيمة ) قنػاة -يقػكؿ مػاذا ؟  - ؟مػف  - :خمس أسئمة ىػيىذا النمكذج يتضمف ك القرف العشريف ( 

 كبأم تأثير؟  -لمف ؟ -
في  –كيستجيب  –يدرؾ حدثا  –شخص  -( عناصر ىي : 10: كيتضمف عشرة )نمكذج جكرج جربنر -

 لو نتائج .  –ينقؿ محتكل  –كسياؽ  –بشكؿ ما  –ليصنع مكاد مناسبة  –عبر كسائؿ  –مكقؼ ما 
يعتمد عمى نظرية المعمكمػات لمباحػث كمػكد  Sannon   et   Weverيفر( : ك نمكذج ) شانكف ( ك )  -

 ىي :  مفاىيـ رياضية تجعؿ االتصاؿ شبييا بانالت . كمككناتوعبارة عف  ك( كى 1948شانكف ) 
 –يحػدث تشػكيش  –) الرمػكز (  اإلشػارةيحمػؿ  – إرسػاؿعبر جياز  -ينقؿ رسالة –مصدر المعمكمات  -
 اليدؼ .  -جياز استقباؿ يتمقى رسالة -
 -الكسػيمة  –الرسػالة  –المصػدر  – :: يتضػمف أربعػة عناصػر ىػي  David Berloنمكذج ديفيد برلػك  -
، مثػػؿ  صػػكت الػػذم يضػػع الرسػػالة فػػي شػػكؿ رمػػكز مػػزمػػع عنصػػريف فػػرعييف :  األكؿ ىػػك المر ، المتمقػػي-
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از فؾ جيالمسمكع . كالثاني ىك  أكااللكتركنية في حالة االتصاؿ المطبكع  أكاإلنساف أك انلة الميكانيكية 
 اتصاؿ غير لفظي (. –الذم يفؾ رمكز الرسالة، مثؿ األذف ) اتصاؿ لفظي أك العيف ، الشفرة

 
 ( : ثنائية االتجاهماذج التفاعمية ) الن 0.2.4  

القػكل المعقػدة   أكتجميع لمعديد مف العمميػات  أك ةمركبىك عممية " رشتي  جيياف"حسب االتصاؿ 
 يمي :  . كمف نماذج ىذا النكع ما41المستمرة التي تتفاعؿ في ظرؼ ديناميكي ليس لو بداية أك نياية ك 
ع جػر  –المتمقػي  –الكسػيمة  –الرسػالة  –المرسػؿ  -( عناصػر ىػي : 6ركس: يعتمػد عمػى سػتة )نمكذج  -

فػػػي عمميػػػة  Contextالسػػػياؽ  أكالمنػػػاخ العػػػاـ  أكالسػػػياؽ . كيؤكػػػد ركس عمػػػى أىميػػػة الظػػػرؼ  –الصػػدل 
ككػػػذا الرمػػػكز كالمغػػػة كترتيػػػب ، بل مػػػف المرسػػػؿ كالمتمقػػػيكػػػ، كيشػػػمؿ مشػػػاعر كاتجاىػػػات كعكاطػػػؼ االتصػػػاؿ

 كذج . مخؿ في ىذا الندالمعمكمات التي ت
ر األساسػية فػي نمػكذج كقد اسػتعمؿ العناصػ، 1971كطكره عاـ  1954نمكذج كليبر شراـ : قدمو عاـ  -

 ك الخبػرة المشػتركة . أم تػأثير الػتعمـ، عنصػريف آخػريف ىمػا رجػع الصػدل إضافة)كيفر ( مع ك )شانكف( 
ة بينيمػػا فػػي المشػػتركالػػداللي لممرسػػؿ كالمتمقػػي كالخبػػرة  اإلطػػارمػػف خػػبلؿ  كالجكانػػب الدالليػػة، عمػػى السػػمكؾ

 . تسييؿ تكصيؿ المعاني
 

 : االتصال عناصر 0.4
ككػؿ نمػكذج ، عناصػره، كلكػؿ نمػكذج، مف النمػاذج المػذككرة سػابقاعممية االتصاؿ  تصاغ عناصر

ألىداؼ كغابات معينة  كمحددة  ، يككف مستعمبل في مجاؿ معيف مف مجاالت اإلعبلـ كاالتصاؿيمكف أف 
فػػي  أكثػػر اسػػتعماالكمنيػػا مػػا ىػػك ، مجػػاؿ الدعايػػةاسػػتعماال فػػي   أكثػػرمػػف ىػػك  ىػػذه النمػػاذج  فمػػف، مسػػبقا

 المناسبة ليا مما يستجكب كجكد  العناصر  ناعكىذا يتطمب عممية إق -مجاؿ اإلعبلنات 
الػذم يعتبػر مػف ، سػكيؿكتكزيعيػا نمػكذج الخبػار ألانقؿ عممية استعماال في  كمف النماذج األقرب 

، أك فػػي االتصػػاؿ مجػػاؿ اإلعػػبلـ  كالصػػحافة، كيمكػػف تطبيقػػو فػػي عمميػػة االتصػػاؿ فػػي لمبسػػطةالنمػػاذج ا
، كالتكاصػػؿ مػػع انخػػريفالتصػػاؿ ذلػػؾ مػػف أجػػؿ ا، سػػكا ، أكػػاف مكتكبػػا أك سػػمعيا بصػػريا، أك لفظيػػااإلدارم 

 دراستنا لميارات االتصاؿ . كىك ما نتناكلو في مجاؿ ، رسميةبطرؽ رسمية أك غير 
 
 :المرسل  2.0.4

جماعػة  أكقػد يكػكف فػردا ، ىػك مصػدر الرسػالة، ىػك الطػرؼ األكؿ فػي العمميػة  االتصػاليةالمرسػؿ 
مع أك  أىمويتكمـ مع شخص فيك ، أك غيره اسياسيرجبل باالتصاؿ أك  اأك قائم ا عاديا شخص، مؤسسة أك
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يتعامػؿ مػدير  أكأك مسػؤكؿ ، صػحفي يتحػدث مػع جميػكره أكمػذيع  أك، زمبلئػو فػي العمػؿمػع أك  أصػدقائو
ككميػػـ يتعػػاممكف ، مػػع مسػػتخدمي مكقعػػوالكتركنػػي  يتعامػػؿ  أك مػػدكف ، مػػف عمػػاؿ كمػػكظفيفمػػع مرؤكسػػيو 

ؿ الفعاؿ كالناجح يبدأ مف فاالتصا أك الجماىيرم أك االلكتركني. يحسب أنكاع االتصاؿ المعركفة الشخص
 . كانيارت مف أكلياالية االتص عممية الفشمت ، فشؿ في أدا  ميمتو فإذا، المرسؿ

مف يقكؿ ؟ مف يكتب ؟ مف يبث ؟ مف  ىك المعني بالسؤاؿ : مف ؟ ، المرسؿ سكيؿفي نمكذج ال 
تو فػي كسػائؿ اإلعػبلـ رغػـ تػداخؿ مسػؤكلي  -يرسؿ ؟ كىك المسؤكؿ األكؿ عػف محتػكل كمضػمكف الرسػالة 

كىػػك بالتػػالي مطالػػب بإتقػػاف  -الرسػػالةنجػػاز ا  ل تسػػاىـ فػػي إعػػداد ك كااللكتركنيػػة مػػع أطػػراؼ أخػػر الجماىيريػػة 
ككسػب ميػارات الكتابػة كالتحػدث كميػارة مف خػبلؿ تحسػيف أدائػو، ميارات التكاصؿ كاالتصاؿ مع انخريف 

أساليب محترفة فػي إعػداد الرسػالة، عمى  عتماداالمع  ،افة إلى ميارة االستماع كالقرا ةإض، التفكير بسرعة
 . خذ بعيف االعتبار لرجع الصدلكأ

 
  : الرسالة 0.0.4

ىػي ك ، عنصرا ميما في العمميػة االتصػالية، مػف حيػث مضػمكنيا كمحتكاىػا كتصػميمياالرسالة تعد 
ىػػػي  الرسػػػالة ك سػػػكيؿ . فػػػي نمػػػكذج ال ؟يقكلػػػو المتمقػػػي  أفيريػػػد ؟ أك مػػػاذا يقػػػكؿ مػػػاذا : عػػػف سػػػؤاؿ  اإلجابػػػة

المػػػادة التػػػي ينجزىػػػا كيصػػػنعيا  يػػػي ف ،كتكجييػػػو لممتمقػػػي إرسػػػالوريػػػد المرسػػػؿ المضػػػمكف كالمحتػػػكل الػػػذم ي
لآلخػػريف مػػف تكجػػو معػػيف  أكالمرسػػؿ أك القػػائـ باالتصػػاؿ لتكصػػيؿ أخبػػار كمعمكمػػات معينػػة أك فكػػرة معينػػة 

شػػػاراتصػػػكات أ ألفػػػاظ ككممػػػات أكذلػػػؾ بكاسػػػطة  أكػػػافسػػػكا  ، المتمقػػػيف كالجميػػػكر يمػػػا ات كا  أك صػػػػكر  كا 
ذاعػة كتمفزيػكف اإلعػبلـكفي كسائؿ الرسمية كغير الرسمية  األحاديثكبيانات في  النػدكات  كفػي( ) جرائػد كا 

  دارات عبر التعميمات كالتقارير.اإل، كفي كاالجتماعات كالمحاضرات
  : المتمقي 3.0.4

 فػي عمميػة االتصػاؿ،كالتطكير كالتحسػيف مػف أجميػا كاالجتياد التي يتـ  العمؿ حمقة الىك المتمقي 
الشػخص الػذم يسػتمع إلينػا ، الرسػالةتمقػى يك  سػتقبؿ ي ذمالشػخص الػالجماعػة أك الجميكر أك ك كالمتمقي ى

 قػارئ فػي الصػحافة المكتكبػة ، كىػك الكجيا لكجو أك في اجتماع أك محاضػرة أك غيرىػاعندما نتحدث أمامو 
فػػػي كسػػػائط .أما المسػػػتيمؾ فػػػي االتصػػػاؿ التسػػػكيقي، كىػػك مشػػػاىد فػػػي التمفزيػػػكفال ك اإلذاعػػػةمسػػتمع فػػػي كال

فيصػػبح المتمقػػي مسػػتقببل، كالمسػػتقبؿ متمقيػػا، حيػػث أف العمميػػة االتصػػالية ، االنترنيػػتاالتصػػاؿ الجديػػدة فػػي 
 تأخذ صبغة التفاعمية.      

لرسػػالة ؟ كالمتمقػػي يتمقػػى لمػػف تكجػػو ا ؟ سػػؤاؿ: لمػػفعػػف ال اإلجابػػةفػػي نمػػكذج السػػكيؿ ىػػك المتمقػػي 
خمفياتػػو النفسػػية كاالجتماعيػػة ك ، حسػػب مميزاتػػو الشخصػػية إيجابػػا، كيفيميػػا كيسػػتجيب ليػػا سػػمبا أك الرسػػالة
، ىػػػك الػػذم يػػػتقف ميػػػارات االتصػػػاؿ، ح. كالمرسػػؿ النػػػاجكاتجاىاتػػػوكحسػػػب عمػػػره كمسػػتكل تعميمػػػو ، الثقافيػػة

 . كيستجيب لرسالتو بطريقة ايجابية كيجعؿ المتمقي يتفاعؿ
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 الوسيمة أو القناة :  4.0.4
كقد تصؿ مف خبلليا الرسائؿ مف المرسؿ إلى المتمقي  يىي الكسائؿ كالقنكات التالكسيمة أك القناة 

يا فالرسػػائؿ الشخصػػية قػػد يػػتـ إيصػػال .تكصػػميا  يالكسػػيمة كالقنػػاة التػػيػػتحكـ مضػػمكف كمحتػػكل الرسػػالة فػػي 
بػػػالنظر أك العػػػيف  أك، مثػػػؿ الفػػػـ بالحػػػديث أك األذف بالسػػػمع كاإلنصػػػات بكاسػػػطة حػػػكاس اإلنسػػػاف الطبيعيػػػة

مرسػائؿ العامػة بالنسػبة ل مػاأ .مساعدة أعضا  الجسػد كاليػد كالرجػؿ، بالحركاتك اإلشارات مع ، األنؼ بالشـ
يصػػػػاليا )  كاإلذاعػػػػة ( بكاسػػػػطة كسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ الجماىيريػػػػة مثػػػػؿ الصػػػػحؼ كالمجػػػػبلت بثيػػػػافيػػػػتـ نقميػػػػا كا 

 . ، ينافس ىذه الكسائؿ في العمميةاالنترنيتأصبح حاليا قد ، ك كالتمفزيكف
االتصاؿ المفظية كقنكات : كسائؿ لكسائؿ كقنكات االتصاؿ ىييمكف تصنيؼ أربع مجمكعات  

مثؿ الصحؼ كالمجبلت ، االتصاؿ المكتكبةكقنكات ، ككسائؿ شخاصاألعف طريؽ الحديث المباشر بيف 
كالتمفزيكف   اإلذاعةمثؿ ، االتصاؿ السمعية البصريةك قنكات ، ككسائؿ اإلداريةكالكتب كالنشريات كالكثائؽ 

تركني  ، كالبريد االلكتركنية، مثؿ الجرائد االلكتركنية كالمكاقع االلكعبر االنترنيت ،الكتركنيةقنكات ك ككسائؿ 
 . ، باإلجابة عمى سؤاؿ : بأم كسيمةكفي نمكذج السكيؿ، تتعمؽ الكسيمة .كمكاقع التكاصؿ االجتماعي

ألىداؼ محددة كجميكر مستيدؼ أك  ةاتصاؿ معينكؿ عممية مة المفضمة في ييتـ اختيار الكس
ذا إالقائـ باالتصاؿ، أك المعني بالعممية االتصالية المرسؿ أك حسب الخطة التي يضعيا ، جميكر عاـ

أنكاع ، فمكؿ نكع مف أك غيرىاكاف األمر يتعمؽ باتصاؿ سياسي أك اتصاؿ تسكيقي أك اتصاؿ مؤسساتي 
 . وألدا  ميام كالمفضمةاالتصاؿ كسائمو المناسبة 

ال يقرأ كال يكتب )أمي( ، فمثبل إذا كاف الجميكر طبيعة الجميكرل أيضايتـ اختيار الكسيمة كما 
. كفي كليس الجريدة أك االنترنيت، إليصاؿ الرسالة  لويكف استخداـ اإلذاعة أك التمفز  مف األفضؿ نو إف

أك المكحات   Data Show" تا شك  كسيمة " دا يتـ استخداـ ، ية كاألكاديميةمالمحاضرات كالمؤتمرات العم
تمخيص لعرض يتـ   power point خبلؿ تقنية " باكر بكنت"  اإليضاحية  باالستعانة بالكمبيكتر، كمف 

مثقؼ أك ميتـ عمى جميكر كتكضيح البيانات كاألرقاـ كاإلحصائيات كالخرائط كالرسكـ ، أىـ األفكار
 . الجمسات العممية بمجاؿ معيف في

، رسالتوناسبة لمضمكف كمحتكل ، المك مف يختار كسيمة االتصاؿباالتصاؿ الناجح ىالقائـ ك 
إليصاؿ رسالتو إلى أكبر عدد مف الجميكر عمى العالية ة يلفعالكذات ا، األقؿ عرضة لمتشكيشالكسيمة ك 

 .الجميكر معيا  تفاعؿاالستجابة  لمرسالة ك مناسبة كمجدية تؤدم إلى  كبطريقة، نطاؽ جغرافي كاسع
 
 : ( أو المرتدة العكسيةالراجعة )  ( أو التغذية  Feed  backرجع الصدى ) 5.0.4

يي ردة مف قبؿ المستقبؿ، فلممرسؿ المعمكمات  إرجاعىي عممية  التغذية المرتدةرجع الصدل أك 
، سكا  بصفة ( عمى محتكل كمضمكف رسالة المرسؿالجميكر(المتمقي ) المستقبؿ أك الفعؿ التي يحدثيا 

 ابة عمى سؤاؿ: بأم تأثير ؟إلجكفي نمكذج السكيؿ، ىي ا. ايجابية أك سمبية
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بمضمكف كمحتكل  هر ، كمدل تأثتمقي بفعؿ المرسؿ، مدل تأثر المتكضح عممية رجع الصدل 
تككف االستجابة ضربة باليد أك تصفيقا مدكيا أك إغبلؽ مفتاح الراديك أك التمفزيكف أك كقد " الرسالة، 

 أكفي االتصاؿ المباشر بصفة فكرية ىذا ك يظير  42اتصاال ىاتفيا أك صرخة مزلزلة أك رسالة خطية ".
ظية أك لفظية أك غير لف ، قد تككفمف خبلؿ عدة أشكاؿذلؾ ك ، في االتصاؿ الجماىيرمغير فكرية بصفة 
  .االلكتركنيسمكية كالياتؼ كالبريد  الأك عف طريؽ كسائؿ سمكية ك ، مكتكبة

لمعيف أك اليديف أك في االتصاؿ المباشر يككف رجع الصدل بإيما ات أك حركات أك إشارات  
رجع ، يككف كفي االتصاؿ الجماىيرم .غيرىا الكجو أك في انفعاالت مثؿ الغضب أك الفرح أك الصمت أك

عناكيف كسائؿ اإلعبلـ، مثمما كاف ف طريؽ البريد العادم، تكجو إلى مكتكبة تكجو ع، برسائؿ الصدل
)اإلذاعة أك  اإلعبلـسائؿ ك لمقرات ىاتفية  مكالماتأك بكاسطة قبؿ التسعينات مف القرف الماضي. يحدث

فمجمعات خطكط الياتؼ في المؤسسات اإلعبلمية تتمقى يكميا عشرات المكالمات  (لجرائد ا أكالتمفزيكف 
التابعة  مكاقع  االلكتركنيةالأصبحت حاليا ك  .تمؾ الحصة أك ذلؾ المقاؿ أكالتي تتناكؿ ىذا البرنامج 

د، تتمقى ت الفضائية كالجرائ" لممحطات اإلذاعية كالقنكاالمكاقع المساندة: "ب ما يسمى أكلكسائؿ اإلعبلـ 
 قرأكا ذلؾ المقاؿ أك تابعكا تمؾ الحصة . فالمستمعيف كالمشاىديف كالقرا  الذيتعميقات 
التي ذا كانت الرسالة إأف يحددكا ما رجع الصدل، مف خبلؿ يمكف لمقائـ باالتصاؿ أك المرسؿ  

، المرتدة قد تككف ايجابيةكالتغذية . ذلؾلـ تحقؽ ىدافيا كالغاية المرجكة منيا أـ قد حققت أ بإرسالياقامكا 
رد الفعؿ كىذا ما يشجع القائـ باالتصاؿ كالمرسؿ في أدا  ميامو بالشكؿ الذم يمكنو مف االحتفاظ ب

كيحفزه عمى العمؿ. كقد تككف التغذية المرتدة سمبية، مما يؤدم بالقائـ باالتصاؿ االيجابي حكؿ ما يقدمو 
حتى تككف الرسالة ، ألدا االرسالة كطريقة كشكؿ كف كالمرسؿ إلى مراجعة عممو، كتعديؿ محتكل كمضم

إذا  –أك تككف غير متناقضة مع تكجيات الجميكر  –اعتقد أنيا غامضة  إذا –مفيكمة بطريقة جيدة 
 اعتقد أنيا ال تساير التكجيات السائدة لدل جميكره .  

تأخذ صفة  عممية رجع الصدل، كجعمتياكسائط االتصاؿ الجديدة االنترنيت ك  بمكرت كقد 
صبح مرسبل ب، كبيذا معافالمرسؿ أك القائـ باالتصاؿ، يرسؿ كيستقبؿ   interactivité  L التفاعمية

ف" عمى كؿ مف طمؽ تسمية "مستخدميتك ، لمستقبؿ يستقبؿ كيرسؿ في آف كاحدكا ،كمستقببل في آف كاحد
تشاركية كتفاعمية بيف ىي عممية العممية االتصالية  ،. ففي عالـ االنترنيت( المرسؿ كالمستقبؿ )المتمقي

أيضا يغيب كما  لمعنى الكبلسيكي، فيك مستخدـ،مفيكـ القائـ باالتصاؿ با حيث يغيبالمستخدميف، 
 . كف في العممية االتصاليةشاركيك  مستخدمكف  يتفاعمكف ـر بالمعنى الكبلسيكي، فيمفيـك الجميك 

، ؿ كالمضمكف في العديد مف المظاىرصدل مف حيث الشكيتجاكز رجع الىي فعؿ التفاعمية ك 
كتبرز االتصاؿ التفاعمي. نسبة ليا بحتى أنو يسمى ، االلكتركنيكتعتبر التفاعمية أحد أىـ االتصاؿ 

                                                           
 . 42ص ، مرجع سبؽ ذكره، أحمد العبد أبك السعيد كزىير عبد المطيؼ عابد -  42



26 
 

مف خبلؿ مجمكعة مف العناصر مثؿ اإلعجاب أك التعميؽ أك تشارؾ الصكر كالفيديكىات، التفاعمية 
. ماعي كالمكاقع االلكتركنية عمكماالتي تستخدـ في مكاقع التكاصؿ االجترمكز الشكاؿ ك األمف  اكغيرى

المؤتمرات عف ، فزيكف التفاعميالتم، ، الياتؼتفاعؿ بيف المستخدميففييا الكسائؿ التي يكجد "" أبرزمف ك 
، كغير ذلؾ مف الكسائؿ التي يستخدميا الجميكر في تبادؿ المعمكمات مع بعد، الكمبيكتر الشخصي

 43".ية مف خصائص تكنكلكجيا االتصاؿ، كتعد التفاعمية خاصمرسؿال
 
  التشويش واألىداف: 6.0.4

عناصر ، السكيؿلدل نمكذج يضيؼ البعض إلى العناصر كالمككنات الخمس لعممية االتصالية 
أية عممية المنتظر تحقيقييا مف ألىداؼ أك الغايات المرجكة ك كاكيش تشعنصرم ال: مف بينياأخرل 

 اتصاؿ. 
، الذم قد ينتاب كؿ عممية اتصاؿ، غير مخطط لو العنصرىك : التشويش ) الضوضاء ( -أ

كيككف ، يأتي عفكيا أك بفعؿ فاعؿ، االتصالية العمميةكيحدث خبلؿ  يرافؽ ، كؿ مشكؿ أك عائؽكىك 
فييا  ، كاممةغير عنصر التشكيش عمى كصكؿ الرسالة إلى المتمقي بصكرة يؤثر . ك بغير قصد أكبقصد 

كضعفت نسب ، ، كمما قمت نسبة نجاح العممية االتصاليةدرجة التشكيشككمما ارتفعت عيكب أك نقائص، 
آلية عكامؿ بسبب سكا  ، في عدة أنكاع لتشكيش أك الضكضا ا كيظيرمف الفشؿ .  تفعاليتيا  كاقترب

تحمؿ المحتكل كالمضمكف تصيب لعكامؿ أك المختارة إليصاليا في شكؿ الرسالة كالكسيمة  تككفميكانيكية 
  غير مكحدة كغير متجانسة بيف المرسؿ كالمتمقي. كمعاني دالالت 
نقطاع الافانلية مثؿ ، كمنيا الداللية انلية، فمنيا تصيب الشكؿ كالمضمكفعناصر التشكيش ك 

لكقكع خمؿ في أجيزة البث كاإلرساؿ مف المصدر أك مف جياز االستقباؿ. نتيجة في الصكت أك الصكرة 
االجتماعية لدل المستقبؿ  كأالنفسية المادية أك لعدـ تكفر الظركؼ يحدث التشكيش  قدكما أك االستقباؿ. 
أك ظيكر ، المستقبؿمحيط تكاجد قرب  إزعاج أك أشغاؿ، مثؿ عدـ مبلئمة التكقيت أك كجكد لتمقي الرسالة

 ضعؼ حاسة السمع أك البصر.  عائؽ جسدم أك نفسي لديو، مثؿ 
كمعاني المغة دالالت فتظير مف خبلؿ ، أما عناصر التشكيش التي تصيب المضمكف كالمحتكل 

المرسؿ أك القائـ  ياقد استخدمتككف البيانات كغيرىا في الرسالة، كالتي  أكصكر كالقرا ات السميكلكجية لم
كأف تستخدـ كممات كألفاظ ليا ، تأكيبلت عديدة ليابصيأ بصفة كاممة أك كاضحة غير بطريقة باالتصاؿ 

لدل لمرسالة غامضة أك غير مفيكمة متعددة أك كدالالت معاني تحمؿ ، الرسالةفي  أكثر مف معنى كاحد
مما ، ي فيمميا كاستيعابيا لدل المتمقيما يشكؿ صعكبة فكىك ، تعطى ليا قرا ات  مختمفةف، المستقبؿ

 تشكيش. الؤدم إلى ي
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تكػػكف مخططػػة ، المنتظػػر تحقيقيػػا مػػف أيػػة عمميػػة اتصػػاؿك  ىػػي الغايػػات المرجػػكة: األىااداف  -ب
مكػػف ي، ك ككممػػا كػػاف اليػػدؼ كاضػػحا ، تحمػػؿ ىػػدفا أك أىػػدافا محػػددةفكػػؿ رسػػالة اتصػػالية ، كمبرمجػػة مسػػبقا

كممػا ، كمما كانت األىػداؼ غامضػةأنو  أم، كالعكس صحيح، كمما سيؿ نجاح العممية االتصالية، تحقيقيو
 أصبح فشؿ العممية أمرا متكقعا . 
ف كانػػت كػػؿ عمميػػات  سػػكا  اإلخبػػار أك اإلقنػػاع أك ، االتصػػاؿ تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػةكا 

االتصػػاؿ تتطمػػب أف تكػػكف  أنػػكاعف بعػػض إ، فػػكغيرىػػاالتثقيػػؼ أك التعمػػيـ أك الترفيػػو أك التكجيػػو أك التكعيػػة 
مػثبل االتصػاؿ السياسػي فػي االنتخابػات ، لمرجكة منيػاحتى تصؿ إلى  الغايات ا بإتقافأىدافيا مخطط ليا 

مبيعات السػمع كالمنتكجػات  ، كاالتصاؿ التسكيقي لرفعكاالتصاؿ السياحي لجمب السائحيف، لكسب الناخبيف
 . كغيرىا

 
 :  وطرق تفادييا  معوقات االتصال. 5

كنطػػػرح ، المكتػػػكب كالمفظػػػي كالسػػػمعي البصػػػرم فػػػي أشػػػكالو المعركفػػػة،نتنػػػاكؿ معكقػػػات االتصػػػاؿ 
التػػي تعتبػػر حمقػػة متكاصػػمة المشػػاكؿ كالعراقيػػؿ كالسػػمبيات التػػي تعتػػرض جميػػع عناصػػر العمميػػة االتصػػالية 

أك  خطػػأ( فػػأم أك التغذيػػة العكسػػية  رجػػع الصػػدل –مة يالكسػػ –الرسػػالة  –المتمقػػي  –) المرسػػؿ كمتكاممػػة 
أطػػراؼ بشػػكؿ مناسػػب كمبلئػػـ يعػػرض أك اسػػتخداـ ىػػذه العناصػػر، خمػػؿ أك تقصػػير أك إىمػػاؿ فػػي تحضػػير 

كيؤدم إلى نقػص أك ضػعؼ التكاصػؿ بػيف األطػراؼ ، بصفة جيدة يـعدـ القياـ بمياملى عممية االتصاؿ إ
 المتصمة.

كمػػايك ، مػف ىػذا المنطمػؽ " يػرل خبػرا  االتصػاؿ كممارسػكه مػف المحتػرفيف أمثػاؿ جػكبر، كسػتانيمي
نمػػا تكػػكف ، تقتصػػر عمػػى جانػػب معػػيف مػػف جكانػػب عمميػػة االتصػػاؿ أك حمقاتيػػا أف مشػػكبلت االتصػػاؿ ال كا 

 44.المشكبلت متنكعة كمكزعة عمى حمقات االتصاؿ كافة "
صبلحو كعبلجػو فػي حينػو، األمريتطمب ، كليذا   الكشؼ المسبؽ عف األخطا  كالخمؿ المتكقع، كا 

مػف االتصػػاؿ كتحقيػػؽ  اتالتكصػػؿ إلػى الغايػػ، بغيػة التػدريب ككسػػب ميػػاراتطريػػؽ التجريػب كالتكػػرار ك عػف 
بتعمـ  يااكتسابينبغي عكقات كمشاكؿ االتصاؿ تدخؿ ضمف الميارات التي مفتفادم األىداؼ المرجكة منو. 

التػػػػي تصػػػػاحب يمكػػػػف تحديػػػػد المعكقػػػػات ك  .العمميػػػػة االتصػػػػالية ليا فػػػػي اكاسػػػػتعمتقنيػػػػات كأسػػػػاليب ناجعػػػػة  
المستقبؿ  –) المرسؿ  تتعمؽ بكؿ مف كمشاكؿ في معكقات  يةكمككنات العممية االتصالعناصر  كتعترض

 :رجع الصدل ) التغذية العكسية (  –الرسالة  –الكسيمة -
 
 

                                                           
44

 .139ص ، مرجع سبؽ ذكره، االتصاؿ، مدخؿ متكامؿنظريات بشير العبلؽ،  - 



28 
 

 معوقات ومشاكل مرتبطة بالمرسل :   2.5
، ألنػػػو مصػػػدر متمتعػػػا بقػػػدر كػػػاؼ مػػػف التركيػػػزيفػػػرض عمػػػى المرسػػػؿ أف يكػػػكف االتصػػػاؿ الفعػػػاؿ  

 : لمرسؿ ىياالرسالة كصاحب الميمة األكلى فييا، كمف أبرز المشاكؿ الناتجة عف 
أف ىػػؿ ، مػػف الرسػػالة و، كعػػدـ معرفػػة مػػا يمكػػف تحقيقػػمميػػة االتصػػاؿعػػدـ كضػػكح اليػػدؼ كالغايػػة مػػف ع -

 اليدؼ ىك تقديـ أخبار كمعمكمات أـ تغيير اتجاىات األفراد .
 دامػػو لممرسػػؿ، مػػف ناحيػػة المكضػػكع المعػػالج ) المضػػمكف كاألسػػئمة مػػثبل (نقػػص التحضػػير الجيػػد أك انع -

 المتمقػػي  ..( كمػػف ناحيػػة طبيعػػة الجميػػكرأك غيرىػػانػػدكة  أكمقابمػػة كانػػت  إذاكمػػف ناحيػػة معرفػػة الضػػيكؼ) 
 لمرسالة.

كػػأف يكػػكف متعصػػبا أك متػػكترا فػػي حالػػة مزاجيػػة سػػيئة، فقػػد أثبتػػت ، عػػدـ ضػػبط المرسػػؿ لحالتػػو النفسػػية -
 45بالمائة مف معكقات االتصاؿ تعكد لمحالة النفسية لممرسؿ.  50دراسات حديثة أف 

كأف يعتقد ، ال يفيـ أك السقكط في الغمكض كالمبيـ الذمالخاطئة  أكؤلحكاـ المسبقة المرسؿ ل استعماؿ -
كلذا ينصح أف تككف لممرسؿ خمفية عف طبيعػة الجميػكر ، دكف أم صعكبة، أف المتمقي يفيمو بطريقة آلية

شارات يفيميا الجميكر المتمقي لرسالتو . ، الذم يستيدفو  كأف يستخدـ كممات كألفاظ كا 
فالتكقيػت غيػر المبلئػـ لبػث الرسػالة اإلعبلميػة، بػث الرسػالة،  أك إلصػدارعدـ اختيار التكقيػت المناسػب  -

جعميػػا عػػديـ الجػدكل لػػدل المتمقػيف. كالتكقيػػت يػػرتبط بالمرسػؿ ذاتػػو، كاختيػار بػػث رسػػالة يقمػؿ مػػف قيمتيػا كي
اإلذاعػػة ، كمػػا يػػرتبط التكقيػػت بمصػػمحة البرمجػػة فػػي ايػػة أك منتصػػؼ أك نيايػػة حصػػة معينػػةمعينػػة فػػي بد

   المدرسة.: ال يككف كقت تكاجدىـ في فمكعد بث حصة لؤلطفاؿ مثبل، كالتمفزيكف
عػػػػػدـ تمكػػػػػف المرسػػػػػؿ مػػػػػف االسػػػػػتعماؿ الجيػػػػػد لؤللفػػػػػاظ أك اإلشػػػػػارات المبلئمػػػػػة، كػػػػػأف يسػػػػػتعمؿ المرسػػػػػؿ  -

 المرسؿ لغة غير مستعممة أك غير مفيكمة لدل الجميكر،  يستخدـ أك أفمصطمحات ال يفيميا الجميكر، 
الفئػػػػات يتكػػػػكف مػػػػف مختمػػػػؼ ، لغػػػػة األدبػػػػا  كالشػػػػعرا  فػػػػي حصػػػػة مكجيػػػػة لجميػػػػكر كاسػػػػعاسػػػػتعماؿ مػػػػثبل 

 فيذا االستعماؿ غير مناسب .، جميكر متعدد المستكيات التعميمية كالثقافية، االجتماعية
كىك الذم يعاني منو المرسؿ، خاصة  " التفاكت في السمطة الكظيفية "يظير مشكؿ ، كفي مجاؿ اإلدارة -

(. المػػديريف أك المسػػيريفمػػكظفيف إلػػى إذا كانػػت الرسػػالة مكجيػػة مػػف مػػرؤكس إلػػى رئيسػػو )مػػف العمػػاؿ أك ال
اؿ ردكد حيػث يحػػدث حػػذر كخػػكؼ المرسػػؿ) المػػرؤكس( مػف إرسػػاؿ بيانػػات أك معمكمػػات أك اقتراحػػات قػػد تنػػ

 46.فعؿ سمبية مف قبؿ رئيسو
لمكضكعو مف حيث ، يقكـ  المرسؿ بالتحضير الجيدكلتفادم ىذه المعكقات كالمشاكؿ، ينصح بأف 

بو في العمؿ  يف لمحيطكمف ناحية ا، مف حيث الشكؿ كالينداـلنفسو ك ، كاألفكار كاألىداؼ المرجكة األلفاظ
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مػػف األمػػر زمػػبل  كضػػيكؼ . كمػػا يتطمػػب ، المشػػاركيف معػػو فػػي  العمػػؿ ناحيػػة، كمػػف مػػف الناحيػػة التقنيػػة
عمػػى الجػػدم كالمسػػتمر ب يدر بالتػػتصػػاؿ كالتكاصػػؿ مػػع الجميػػكر، كذلػػؾ المرسػػؿ أف يكػػكف مممػػا بتقنيػػات اال

، فالحركػات كاإلشػػارات عمػى ميػارات االتصػػاؿ عيػر المفظػػي، كحتػػى مفظػػي أك التحريػرمات االتصػاؿ الميػار 
. كعمى المرسؿ أف ينتبو لحالتو النفسية، باالبتعػاد قد تسيؿ الفيـ كقد تعقدهكمعاني دالالت  كاإليما ات ليا

أف يستخدـ ب، رهعف القمؽ كالتشنج في المكاقؼ. كينبغي عميو أف يراعي الفركؽ الفردية المكجكدة بيف جميك 
خاصة إذا كاف يخاطب  ،ية أك الفكرية أك الفنية الدقيقةعف المصطمحات العمم كيبتعد، لغة بسيطة مفيكمة

 . جميكرا عاما
 

 معوقات ومشاكل مرتبطة بالمستقبل :  0.5
 تظير المعكقات كالمشاكؿ التي تعترض عممية االتصاؿ مف جانب المستقبؿ مف خبلؿ ما يمي :  

قػػدرة الجميػػكر عمػػى اسػػتيعاب الرسػػائؿ اإلعبلميػػة تػػؤثر فييػػا عػػدة عكامػػؿ مػػف أىميػػا، طبيعػػة الجميػػكر:  -
ييػتـ بيػا اإلعبلميػكف ، كىي عكامؿ ينبغي أف اىتماماتو كتعميمو كثقافتوكذا ك  العمر كالجنس كالعرؽ كالديف

 كآرا ه ونطباعاتلمجميكر عمى اتؤثر الخمفيات السابقة كالقائمكف باالتصاؿ عند التعامؿ مع الجماىير. كما 
  لديو .الفيـ كاالستيعاب عممية عمى ك 
ثػػػر كبيػػػر فػػػي تمقػػػي أ اليػػػ: إف اتجاىػػػات المسػػػتمعيف كالمشػػػاىديف لمرسػػػالة اإلعبلميػػػة ميػػػكراتجاىػػػات الج -

فمثبل األفراد الذيف يتميزكف بعدـ البلمباالة أك العناد أك النفػكر أك الخػكؼ مػف األفكػار الجديػدة أك ، الرسالة
حيػػث ال يػػتـ ، ، ىػػـ معرضػػكف لعػػدـ االسػػتفادة مػػف الرسػػائؿ بطريقػػة مجديػػةالمتمقػػكف بالخرافػػات كاألسػػاطير

   مػػى القػػائميف باالتصػػاؿ كفػػي العػػالـ العربػػي يصػػعب عاالتصػػاؿ الفعػػاؿ معيػػـ بسػػبب اتجاىػػاتيـ المػػذككرة . 
ات كاألسػػاطير فػػي األكسػػاط كسػػائؿ اإلعػػبلـ أف تغيػػر بسػػيكلة مػػف آرا  كأفكػػار النػػاس نتيجػػة سػػرياف الخرافػػك 

 . األكثر انتشارا في ىذه المجتمعات، كىي الفئة ة كذات المستكل التعميمي المتدني، خاصة الفقير الشعبية
فمػثبل عنػد ، يختمؼ فيمػا بيػنيـاالتصالية   مرسالة لاالختبلؼ في اإلدراؾ : تمقي األفراد الفركؽ الفردية ك  -

، نظػػػػرا ختمػػػػؼ عػػػػف شػػػػخص آخػػػػر، يكػػػػكف إدراؾ  شػػػػخص مقػػػػرا ة تقريػػػػر معػػػػيف أكسػػػػماع خطبػػػػة معينػػػػة 
 د يتجو األشخاص إلى سػماع جػز مثبل قف. الثقافية أكالخمفية االجتماعية  أكالعمر لبلختبلفات الفردية في 

ىمػػػاؿ معمكمػػػات أخػػػرلمػػػف معمكمػػػ ، ككنيػػػا ربمػػػا تتعػػػارض مػػػع المعتقػػػدات التػػػي رسػػػخت فػػػي ات الرسػػػالة، كا 
فػػي عمميػػة كشخصػػيتو يبػػرز دكر المرسػػؿ ". كمػػا نتقػػائياال مػػا يسػػمى ب" اإلدراؾأذىػػانيـ فػػي السػػابؽ كىػػذا 

  .كردكد فعمو وإدراك عمى المتمقي كعمى التأثير
دكرا في تقكية االتصاالت كجعميػا تؤدم األحاسيس كاالنفعاالت االنفعاالت كاألحاسيس غير المبلئمة :  -

ألحاسػيس ا  أفكمػا ، فاالنفعػاالت كاألحاسػيس المنعدمػة قػد تػؤدم إلػى نقػص االتصػاؿ الفعػاؿ، أكثر فعالية
بل الشػخص العصػبي يمكػف أف . فمػثأف تككف عائقا في عممية االتصػاؿ كاالنفعاالت الزائدة عف الحد يمكف

ألفػػراد فػػي ا. كالشػػخص المتحيػػز الػػذم يػػرفض بعػػض األفػػراد أك األفكػػار، كالشػػخص الػػذم يضػػع تػػكتريخمػػؽ 
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قػد يؤديػاف إلػى حػدكث تشػنج فػي المكاقػؼ ممػا يػؤدم إلػى اسػتحالة النقػاش ، معينػةفئات أك طبقات قكالب ك 
 . عكقكف عممية االتصاؿلمرسالة ( ي كانكا مرسميف إذا) ىؤال  األشخاصمعيـ، كمثؿ 

عدـ دراسة الجميكر بطريقػة جيػدة )أك مناسػبة ( مػف بػيف أىػـ المعكقػات كالمشػاكؿ التػي تعتػرض عمميػة  -
 فػاعبلذا أردنػا أف يكػكف االتصػاؿ إاالتصاؿ في جانب ارتباطيا مع المتمقي ) أك المستقبؿ ( فمف األفضػؿ 

، عػػف طريػػؽ اسػػتطبلعات أك عمميػػات سػػبر انرا أف نقػػـك بدراسػػات لمجميػػكر ، كيػػؤدم ىدفػػو كيحقػػؽ غايتػػو
المناسػػبة بالكسػػائؿ  ـحتػػى يمكػػف االتصػػاؿ بيػػ. كىػػذا 47لمعرفػػة طبػػائع جميػػكر المتمقػػيف كآرائيػػـ كاتجاىػػاتيـ

 . كيتجاكبكف معيا تتبل ـ معيـ كتقديـ رسائؿ 
كلتفادم المعكقات كالمشاكؿ المرتبطة بالمتمقي ) المستقبؿ ( ينبغي تكثيؼ عمميػات االسػتطبلعات 

كقػد  .، كأفكػاره كتكجياتػوكاحتياجاتػو، الجميػكر حتى يمكػف االقتػراب مػف معرفػة رغبػات، آرا كعمميات سبر 
لقيػػػاس  ليبأسػػػانظريػػػة االسػػػتخدامات كاالشػػػباعات المجػػػاؿ لمثػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػات عػػػف طريػػػؽ عػػػدة  فتحػػػت

معرفة استخدامات الجميكر، مف حيػث عػادات اسػتخداـ الكسػائؿ اإلعبلميػة، بيدؼ ، الجميكر كالرأم العاـ
ممػا ، ككػذا االشػباعات المتمثمػة فػي الرغبػات كاالحتياجػات، كيفيات استخداميا كتكقيػت االسػتخداـ كغيرىػاك 

إلػى ، كتجدر اإلشػارةكالعادات االجتماعية بيف المرسؿ كالمستقبؿ . ، ركابط الثقافية كالحضاريةاليتطمب مد 
 الجميكر قميمة كتكاد تنعدـ في الجزائر. أف دراسات 
 

 : ( ) القناةبالوسيمة معوقات ومشاكل مرتبطة   3.5
كتختمػػؼ معكقػػات ، ميزاتيػػا، نقػػاط قكتيػػا كنقػػاط ضػػعفيالكػػؿ كسػػيمة أك قنػػاة اتصػػاؿ خصائصػػيا كم

االتصػػاؿ الشخصػػي لػػو مػػثبل : ، فنػػكع اتصػػالي إلػػى آخػػر( مػػف المتعمقػػة بالكسػػيمة )القنػػاةاكؿ االتصػػاؿ كمشػػ
ككػذلؾ األمػر بالنسػبة ، كاالتصػاؿ الجمػاىيرم لػو معكقاتػو كمشػاكمو المتعمقػة بػو، معكقاتو كمشاكمو الخاصػة

كمشػػػاكميا  فالجريػػػدة ليػػػا معكقاتيػػػا، كمشػػػاكميا البلتصػػػاؿ االلكتركنػػػي، كىكػػػذا .. كمػػػا أف لكػػػؿ قنػػػاة معكقاتيػػػ
كالتمفزيػػػكف لػػػو معكقاتػػػو كمشػػػاكمو مثػػػؿ ، المتمثمػػػة فػػػي التػػػأخر كنقػػػص التكزيػػػع، كغػػػبل  سػػػعر الػػػكرؽ كغيرىػػػا

 أككمػف المعكقػات كالمشػاكؿ المتعمقػة بالكسػيمة  كسرعة نقػؿ الخبػر كغيرىػا ..، الظركؼ المناخية كالطبيعية
 القناة عمكما ما يمي : 

، فمكػػػؿ اتصػػػاؿ كسػػػيمتو المجديػػػة لنجػػػاح العمميػػػة االتصػػػالية ،تيػػػار خػػػاطي أك سػػػيي لكسػػػيمة االتصػػػاؿخا -
، المقػػا ات الثنائيػػة كجيػػا لكجػػو أك االجتماعػػاتمنيػػا ك ، كسػػيمتو المفضػػمة كالمناسػػبةلػػو فاالتصػػاؿ المباشػػر، 
، ىػك أيضػػا كاالتصػاؿ الجمػػاىيرم لػو كسػائمو الخاصػػة المحاضػػرات، ، لػػو كسػائمو كمنيػاكاالتصػاؿ الجمعػي 
ف الكسػيمة إفػ الكتابػة كالقػرا ة ( كفال يحسػنالػذيف )  ةاألميػمنطقة، تكثر فييا نسػبة في فمثبل في مجتمع أك 

 المناسبة ليست الجريدة، بؿ ىي اإلذاعة أك التمفزيكف، كىكذا..
                                                           

 .  59 -57ص ص:  ، مرجع سبؽ ذكره، نظريات االتصاؿمحمد منير حجاب :  -  47
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لمكسيمة، فقد يتـ استخداـ كسيمة بطريقة خاطئة في كضعية معينة   االستعماؿ غير المناسب أك الخاطي  -
سػػنيف ال تكجػػو عػػف طريػػؽ مكقػػع الكتركنػػي أك جريػػدة الكتركنيػػة، فمػػف األفضػػؿ أف فرسػػالة مكجيػػة لفئػػة الم

 تكجو عف طريؽ كسائؿ إعبلـ تقميدية مثؿ اإلذاعة أك التمفزيكف . 
كتدىكر كضعية البنى التحتيػة ، مف الناحية التقنيةفي مجاؿ اإلعبلـ ضعؼ أك انعداـ شبكات االتصاؿ  -

كىػذا  ،مجتمعات، نتيجػة الكضػعية الجغرافيػة أك االقتصػادية الصػعبةكتقنيات في بعض الدكؿ كالمف أجيزة 
 ما يؤدم إلى حدكث مشاكؿ تقنية كتشكيش أك انقطاع في  الكسيمة اإلعبلمية . 

، قػػػد يكػػػكف بعػػػد المسػػػافة بػػػيف الييئػػػات اإلداريػػػة، أك تعػػػدد مسػػػتكيات  كالمصػػػالح ي االتصػػػاؿ اإلدارمفػػػ -
اإلرسػػاؿ  يػػتـ عػػف خاصػػة إذا كػػاف ، بػػأدا  دكرىػػا عمػػى أحسػػف كجػػو، سػػببا فػػي عػػدـ قيػػاـ الكسػػيمة، اإلداريػػة
المعمكمػػات، مثػػؿ تعػػدد  أك كػػاف ىنػػاؾ تعػػدد فػػي  الكسػػائؿ المسػػتعممة فػػي نقػػؿ كتكصػػيؿم بريػػد عػػادطريػػؽ 

 .كالمصالح اإلداريةالمستكيات 
، بلتصػػاؿلكلتجنػب ىػذه المعكقػػات كالمشػاكؿ، ينبغػػي اختيػار الكسػػيمة أك القنػاة المناسػػبة كالمبلئمػة  

. كعمى القائميف عمى االتصاؿ في المجاؿ التقني أف قد يسبب فشؿ العممية االتصاليةفالخطأ في االختيار 
لعممػػي بالبػػث األكلػػي قبػػؿ انطػػبلؽ البػػث ا كقػػامكاماؿ القنػػاة قبػػؿ ذلػػؾ، ف، تػػدربكا عمػػى اسػػتعييككنػػكا محتػػرف

 . خاصة إذا كاف العمؿ مباشرا
 

 : بالرسالةمعوقات ومشاكل مرتبطة  4.5
إدارية إعبلمية أك االتصالية، سكا  أكانت نسجؿ العديد مف المشاكؿ كالمعكقات المرتبطة بالرسالة 

 نذكر منيا ما يمي : ، بصفة عفكية أك مقصكدة ، شخصا أك جماعة أك مؤسسة، كالتي يرتكبيا المرسؿ
كلكػػؿ جانػػب ، المكتػػكب كالمنطػػكؽالمغػػة ىػػي أداة اتصػػاؿ كتكاصػػؿ بػػيف البشػػر بجانبييػػا  ف، لغػػة الرسػػالة -

السػػمعي ك ، كالمنطػػكؽ يمثػػؿ التحػػدث كاالسػػتماع، فػػالمكتكب يمثػػؿ الكتابػػة كالقػػرا ة، منيمػػا مياراتػػو المختمفػػة
تشػكؿ مضػمكف الرسػالة، ، لمغػة بنكعييػا المفظػي كغيػر المفظػيكايمثؿ الصكرة ك األدا  الصكتي . البصرم 

، يػػنع فػػإذا لتػػأثير السػػمبي عمػػى . كقػػد يتسػػبب فػػي اكس عمػػى المتمقػػيىػػذا المضػػمكف ضػػعيفا أك غيػػر مفيػػـك
 .مضمكف الرسالة

. أك مف حيث األدا ، أسمكب أسمكب غير مباشر، كغامض، أسمكب الرسالة، فقد يككف مف حيث النص -
 .كؿ جيد مف ناحية النطؽ أك الصكرةغير كاضح بش

اليػدؼ، تصػبح الرسػالة غيػػر ب غمػكض أك عػدـ كجػكد غايػة كىػدؼ مػف إصػدار كبػث الرسػالة، فػإذا غػا -
 . ىا أصبل، كال طائؿ مف كجكدمجدية

، كىػي الكضػكح لنجاحيػا كفعاليتيػا، تتػكفر عمػى عناصػر تعتبػر أساسػية أف تكػكف الرسػالةبكينصح 
. ك أف يكػػكف تحػػرر بألفػػاظ سػػيمة كصػػكر غيػػر مبيمػػة، العديػػدة كالتفسػػيراتال تحتمػػؿ التأكيػػؿ حيػػث كالدقػػة 

بينيػػا، كيتسػػـ بالشػػمكلية كالتكامػػؿ، كأف تكػػكف تبػػع التسمسػػؿ فػػي الترتيػػب فػػي األفكػػار كالتنسػػيؽ يمضػػمكنيا 
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كأف تكػكف . حتػى ال تصػيب المتمقػي بالممػؿ اإلسػياببعيدة عف ، ، كمختصرة، كليست مبتكرةالرسالة مكجزة
 تتفادل المبالغة، كتتكخى األمانة.  كمصداقية،ذات صدؽ 
 

 : التغذية العكسيةبمعوقات ومشاكل مرتبطة  5.5
، ستغنا  عنيا في أم عممية اتصاليةمسألة ال يمكف اال، فة رجع الصدل كاالستجابة لمرسالةمعر 
 فإذا، يزة االتصاؿ، ىـ ركاتأـ عماؿ كمكظفيف في اإلدار ، ، أكانكا جميكر كسائؿ اإلعبلـسكا فالمتمقكف، 
كمف المشاكؿ كتعاليقيـ كردكد فعميـ حكؿ الرسالة، يصبح المرسؿ يخاطب نفسو.  آرائيـتـ تجاىؿ 

 يمي:  كالمعكقات المسجمة بالنسبة ليذا العنصر، ما
، ، بطريقة عفكيةجميكر المتمقيف، كمعرفة ردكد فعؿ متابعة عممية التغذية العكسيةالمرسؿ ل إىماؿ -

 . السيك أك غيرىما أكبسبب ضيؽ الكقت 
إعبلـ األنظمة ضركرية، كىذا يحدث في لمرسؿ عدـ االىتماـ بالتغذية العكسية، حيث يراىا غير تعمد ا -

 كالمسيريف، لدل المديريف سة االشتراكية. كتحدث في اإلدارةالسمطكية أك المدر  التي تتبع المدرسة
 48 .ف بالرأم انخرالديكتاتكرييف الذيف ال يؤمنك 

نقص في  أكعدـ تكفر الكسائؿ كاألجيزة التي تكفر التغذية العكسية، أك ضعفيا أك كجكد خمؿ  -
 . فعؿ كتعميقات كاقتراحات المتمقيفبما ببل يسمح بمعرفة ردكد يا متصمي

مف بيف أىـ األىداؼ المرجكة منيا، كاالىتماـ  يإف االستجابة االيجابية ألم عممية اتصالية ى
. كىذا لف يتأتى سكل بتفادم األمكر العمميةىذه  إلنجاحالسعي برجع الصدل كالتغذية العكسية نابع مف 

، يمكف االستغنا  عنو إضافياعامبل  أك، غير مرغكب فيو، الرئيسيالتي تجعؿ مف ىذا العنصر كالمككف 
في اإلعبلـ ، . فالتقييـ السميـ لعممية االتصاؿمسيرا أك غيرىـ أكيعا أك مديرا القائـ باالتصاؿ، مذ إلرضا 
 المتابعي كسائؿ اإلعبلـ أك عمالمتمقيف، سكا  أكانكا جميكرا مف اة، يككف بمعرفة ردكد فعؿ ر ادإلكفي ا

 .كمكظفيف في المؤسسات
 

 مشتركة :  عامةمعوقات ومشاكل  6.5
كتككف مشتركة بيف عناصره ، كالمشاكؿ التي تصيب عممية االتصاؿيمكف تحديد بعض المعكقات 

 :  كمككناتو فيما يمي
 أك، الجكانب الثقافية أك االجتماعية ، فيكاالتجاىات بيف المرسؿ كالمتمقي تداخؿ كتباعد المصالح -  

 النفسية أك االقتصادية ك حتى  الدينية كالسياسية .
دراكيةكجكد  -  . رات كالرؤل بيف الرسالة كالمتمقيكتبايف الحضارات كالثقافات كالخب، اختبلفات فكرية كا 

                                                           

.  139ص ، مرجع سبؽ ذكره، بشير العبلؽ - 48  
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ما يسميو آخركف الترشيح كىك  49تغيير أك إخفا  أك تشكيو جز  مف الرسالة مف قبؿ أفراد أك جماعات. -
مكظؼ ( رئيسو  أك) عامؿ حينما يخبر المرؤكس، اإلدارةكما تحدث في  اإلعبلـ، كقد تحدث في كالتعديؿ

، ضافة، كذلؾ لمتأثير عميواإلبالحذؼ أك يعدليا نو إف، في العمؿ ) مسير أك مدير ( بخبر أك معمكمة ما
باألخبار السارة كالتقميص أك حذؼ  ، كالمسؤكؿ عمكما المسير أك المدير كقد جرت العادة انو يتـ إخبار

 األخبار السيئة . 
كذلؾ حسب حاجاتو ، ( ما يريد أف يدركو مف الرسالةؿ بو ) المتمقيتصدراؾ المإاإلدراؾ المنتقي، كىك  -

المسؤكؿ المباشر أف المرأة  أكالمدير  أكقد يرل المسير  :مثبل ، كاىتماماتو كخبراتو كقيمو كاتجاىاتو
يا كخبرتيا العاممة تضع اىتمامات بيتيا كعائمتيا قبؿ اىتمامات العمؿ مما يجعمو ال يقدر كفا ات

 . حؽ التقدير كمؤىبلتيا
حباط كغضب كحزف كسعادة كمرح  - تؤثر الحالة العاطفية كالنفسية لممتمقي، كما يشعر بو مف يأس كا 

عبلـ التابعة لمحككمة في أنظمة العالـ إلفي كسائؿ ا. فمثبل تمقيو كاستجابتو لمكضكع االتصاؿ عمى قدرات
، فييا، ككنو ال يثؽ في ىذه األنظمة الكاردةاإلعبلمية الرسائؿ ) المستقبؿ ( المتمقي ال يتقبؿ ، الثالث

كمف بينيا مؤسسات اإلعبلـ ، التابعة لمحككمةاـ الثقة إلى الييئات كالمؤسسات كبالتالي يتنقؿ عامؿ انعد
  الحككمية .

ال يمكف فيميا  في منطقة ما   كألفاظمشكمة المغة أك تعدد الميجات في البمد الكاحد، حيث تكجد كممات  -
فمثبل : كمما تـ  استعماؿ  كحتى لكؿ فئة مف المجتمع  لغتيـ الخاصة .، فمكؿ منطقة ليجتيا الخاصة

)الخاصة الميجة العاصمية مثبل كمما قؿ الفيـ لدل أغمبية  جميكر المتمقيف. ف، العامية بصفة ضيقة
غير مفيكمة في ، الجزائرية اإلعبلـفي كسائؿ  بلميةاإلعالتي تطغى عمى الرسائؿ بالجزائر العاصمة ( 

، كىي تشكؿ عائؽ لفيـ الرسالة كاستيعابيا لدل الجميكر  الذم المناطؽ األخرل في الجزائرمف  كثير
  المناطؽ األخرل . في يسكف 

يقـك  بينما يتطمب األمر أف، المدير رسالة أككأف يكتب المسؤكؿ ، عدـ اختيار كسيمة االتصاؿ المبلئمة-
 لدل العماؿ .  احتجاجفي حالة إضراب أك  ارة يبز 
ف التنفيذييف، كحذؼ أك إعبلمية عمى الرسالة مف قبؿ القائميف االتصاؿ أك المسؤكلي إداريةكجكد رقابة  -

ارتفعت درجة ، ككمما زادت الرقابة، ، مما يؤدم صعكبة فيـ مضمكف الرسالة كاليدؼ منيابعض أجزائيا
 50.الغمكض

                                                           

.  139ص ، المرجع نفسو -  49  
50

كميػػة العمػػـك االقتصػػادية ، تسػػيير المػػكارد البشػػرية –محاضػػرات السػػنة أكلػػى ماسػػتر ، االتصػػاؿ كالتحريػػر اإلدارمبكزيػػدم،  رابػػح  -  
 .17ص ، 2018-2017جيجؿ، السنة الجامعية  –قسـ عمـك التسيير، جامعة محمد الصديؽ بف يحي ، كالتجارية كالتسيير
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 الكتابي االتصال: ثانيا
 : عنصريفمف خبلؿ ريؼ االتصاؿ الكتابي كأىميتو، ، مفيـك كتعالثانييتضمف المحكر 

أك  اإلعػػبلـاالتصػػاؿ الكتػػابي فػػي ىػػك  الثػػانياإلدارة، ك التصػػاؿ الكتػػابي فػػي اىػػك :  األكؿالعنصػػر 
كتعريفػو  ومفيكمػاألكلػى نقػاط :  أربع مف خبلؿ ، االتصاؿ الكتابي في اإلدارةتناكلنا  .)الصحافة المكتكبة(

ف يكتسػػبيا أالميػػارات التػػي ينبغػػي تػػتمخص فػػي كالثانيػػة إطػػاره  العػػاـ )كىػػك االتصػػاؿ المؤسسػػاتي( كالثالثػػة 
أشػػػػكاؿ تتمثػػػػؿ فػػػػي  ك النقطػػػػة الرابعػػػػة  .المؤسسػػػػةداخػػػػؿ االتصػػػػاؿ لنجػػػػاح  اإلدارمفػػػػي التحريػػػػر  اإلدارم 

كعػػػػرض الحػػػػاؿ  اإلدارم كمػػػػف بينيػػػػا، التقريػػػػر الكثػػػػائؽ اإلداريػػػػةتطرقنػػػػا إلػػػػى ك االتصػػػػاؿ اإلدارم الكتػػػػابي، 
 كالتعميمة كالتعميمة المصمحية. 

كقػػد ، (مكتكبػػةالصػػحافة ال)االتصػػاؿ المكتػػكب فػػي كسػػائؿ اإلعػػبلـ العنصػػر الثػػاني : فيشػػمؿ أمػػا  
اإلعبلـ مف كظائؼ كالثانية ، كمميزاتوىذا النكع مف االتصاؿ  خصكصياتاألكلى ، ناه في ثبلثة نقاطتناكل

خبلؿ  النظريات  اإلعبلمية  السمطكية كالحرية كاالشتراكية كالحرية االجتماعية  كالديمقراطيػة التشػاركية ك 
ميارات التحرير الصحفي في اإلعبلـ المكتػكب مػف خػبلؿ فتمثمت في ، لثالثةا. أما النقطة النظرية التنمكية

 . أشكاؿ مف بينيا، الخبر كالتقرير عبر عدة أنكاعو التي تتجسد في الجرائد كالمجبلت 
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:، وأنواعو أىميتواالتصال الكتابي، .2  
الكتابي ىك االتصاؿ الذم يتـ عف طريؽ كتابة األخبار كالمعمكمات االتصاؿ  تعريفو :2.2

سطة الكممات كالعبارات أك الرمكز، كنقميا بأكراؽ كصفحات كرقية، يتـ كاألفكار كالبيانات كاإلحصا ات بكا
عدادىا كصياغ  . عنايةتتـ مجيكد ك بذؿ ة فييا تيا بطريقتحضيرىا كا 

عمى نقؿ المعمكمة المطمكبة إلى عدد كبير مف األفراد،  " يعمؿىك ذلؾ الذم  كاالتصاؿ الكتابي 
باإلضافة إلى أنو يمكف الرجكع إليو كقت الحاجة، كما يسمح بتكصيؿ جميع المعمكمات المراد إيصاليا 
سكا  أكانت تعميمات أك أكامر أـ بيانات أـ إحصا ات...الخ كتقديميا بصكرة تفصيمية كاضحة كتكصيميا 

يمكف أف يقرأ االتصاؿ الكتابي مف قبؿ جميكر كبير عف  ك" 51 .لجميكر المقصكد"بفاعمية إلى أفراد ا
ككسيمة إثبات  ويمكف استخدام( ك )..عف طريؽ البريد االلكتركني ، إما بشكؿ شخصي أكطريؽ تكزيعو

 52." قانكنية
ثبات يتـ كتابي ال كباالتصاؿ المعمكمات كالمطالب كالتعميمات، بيدؼ نقميا األخبار تكثيؽ كا 
كاإلحصائيات، دقة في نقؿ المعمكمات كالبيانات  األكثراالتصاؿ  ىكك  كقت الحاجة. إليياكسيكلة الرجكع 

اتصاؿ  ك، كفي الرجكع إلييا، كىاألحسف في حفظ المعمكمات كأقميا عرضة لمتحريؼ أك التأكيؿ، كما أنو
اؿ جكاتصاؿ جماىيرم في م .عيا كأشكالياطريؽ الرسائؿ كالكثائؽ بمختمؼ أنكا، يتـ عف في اإلدارة رسمي

 الجرائد كالمجبلت .. اإلعبلـ يتـ عف طريؽ 
، ككذا في مجاالت التربية كالتعميـاالتصاؿ الكتابي في مجاالت  : تكمف أىميةتو أىمي0.2
لما االتصاؿ الكتابي  ال يمكف االستغنا  عف حيث " ،كالتجارية كالصناعية كالعسكريةارية إلداألعماؿ ا

تاحة الفرصة لمكاتب ليعبر ، عف أفكاره كأىدافو بكضكح كمنطقية تتمتع بو مف صفات الثبكتية كالرسمية كا 
مكانية إضافة مبلحظات كشركحات بكؿ ، فضبل عف سيكلة حفظيا مدة زمنية طكيمة كسيكلة قرا اتيا، كا 

في  تحرير كنقؿ األخبار ؿ الكتابي في مجاؿ اإلعبلـ كالصحافة، كما يبرز االتصا 53.يسر كسيكلة "
          حفية المكتكبة مف جرائد يكمية كأسبكعية كمجبلت شيرية .صحيث تتنكع الكسائؿ ال، كالمعمكمات

 : أنواع االتصال الكتابي 3.1      
كالمتطمبػػات المقػػررة  : المػػذكرات كرسػػائؿ الكاجبػػاتمػػاذج االتصػػاؿ الكتػػابي فػػي التعمػػيـنأنػػكاع ك مػػف 
 ..دلة كالرسائؿ االلكتركنية كغيرىا، كالتقارير الدكرية كاالقتراحات كالخطابات المتباعمى الطبلب

  .. نذكر الخبر كالتقرير، كالصحافةفي مجاؿ اإلعبلـ كمف نماذج االتصاؿ الكتابي 
الطمبػػػات، التقػػػارير، ة، الرسػػػائؿ اإلداريػػػ، نمػػػاذج االتصػػػاؿ الكتػػػابي فػػػي مجػػػاؿ اإلدارةأنػػػكاع ك كمػػػف 
  ، كالقرارات كغيرىا..ككذا التعميماتكغيرىا،  التكجييات، عرض الحاؿ

                                                           
 .  72ص ، 2010، مصر، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، نظريات االتصاؿمحمد منير حجاب،  -  51
 .13ص مرجع سبؽ ذكره . ، االتصاؿ كالتحرير اإلدارم، رابح بكزيدم -  52
 .2ص ، مجمكعة لدكرة في تحرير الرسائؿ العممية  ميارات االتصاؿ الكتابي،، صالح عبد العزيز النصار - 53
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مػػػف االتصػػػاؿ الكتػػػابي ىمػػػا : االتصػػػاؿ نػػػكعيف ب (تقنيػػػات االتصػػػاؿ )ىػػػذا المقيػػػاس برنػػػامجكييػػػتـ 
م أـ المكتػكب أك اإلعػبلائؿ اإلعػبلـ عبػر كسػالكتػابي  كاالتصػاؿ ، (اإلداريػة الكثائؽ )  ةإلدار االكتابي في 

  .كسنبدأ بعرض االتصاؿ الكتابي اإلدارم .المكتكبة الصحافة
 

 : () الوثائق اإلدارية ةاإلدار الكتابي في االتصال .  0
 االتصال اإلداري:2.0

طاره العاـ عمكما اإلدارم تصاؿ الا نستعرض، تطرؽ لبلتصاؿ الكتابي في اإلدارةقبؿ أف ن كا 
  .كبعض خصائصو كقنكاتو كشبكاتو

 أىمية االتصال اإلداري :2.2.0
 تؤديوالذم  (االتصاؿ التنظيمي)المؤسساتي، أك التصاؿااالتصاؿ اإلدارم ىك جز  مف 

بط نجاح اإلدارة بنجاح عممية تر يالمؤسسات كالشركات كالييئات مف أجؿ القياـ بنشاطاتيا كأعماليا. ك 
ؤسسة بمسؤكلييا كمكظفييا داخمي في المكيككف ىذا االتصاؿ فييا، ( ) المؤسساتيالتنظيمياالتصاؿ 
 . عبلقاتيا الخارجيةلكبنا  شبكة قكية ، المؤسسة كمحيطيابيف  الركابطدعـ خارجي مف خبلؿ ، ك كعماليا

إلييا لعمميات اإلدارية عمى تبادؿ البيانات كالمعمكمات، كالمدير كقائد  لمييئة اإلدارية يحتاج تقكـ ا
، كما يحتاج أيضا إلى أف يفيـ العامميف كيكجو كمؤسستو إلى التكجيو أىداؼ ىيئتوفي عممو، لكي يحقؽ 

تحتاج إلى   ياتككؿ ىذه العمم، سمككيـ بشكؿ يضمف عدـ تعارض ىذا السمكؾ مع األىداؼ التنظيمية
جيييـ كتنظيـ أعماليـ مع العماؿ كالمكظفيف بصفة دائمة كمستمرة مف أجؿ تك أف يككف المدير في اتصاؿ 

كبما أف عممية االتصاؿ اإلدارم  تتضمف تبادال لممعمكمات كالحقائؽ كحتى االنفعاالت بيف  كمتابعتيا."
يكيا في حياة المؤسسات اإلدارية يا تؤدم دكرا ميما كحإنف، مميف عمى اختبلؼ مستكياتيـاالعالمكظفيف ك 

 أكمة ) الييئة عمؿ القائد اإلدارم في المنظ إلدارية كىي جكىرفيي بمثابة القمب النابض لمعممية ا
المؤسسة( حيث نجد مختمؼ الكظائؼ اإلدارية التي يمارسيا القادة اإلداريكف سكا  كانت تخطيطا أك 

 54تنظيما أك قيادة أك تكجيو أك رقابة، إنما تمارس مف خبلؿ عممية االتصاؿ ".
 
 : وأنواعو داري إلتعريف االتصال ا 0.2.0

األطراؼ المختمفة داخؿ معمكمات بيف تبادؿ انرا  كالعممية "بأنو االتصاؿ اإلدارم يتـ تعريؼ 
عمى كؿ  ألفرادا" تبادؿ المعمكمات بيف كما يعرؼ بأنو ".حقيؽ ىدؼ معيفبغرض ت) المؤسسة ( التنظيـ 

                                                           

  54 - ابراىيـ عمي رباعية، ميارة االتصاؿ، دراسة منشكرة في مكقع األلككة، متاح عمى الرابط : 
.  2020.  09. 17اطمع عميو بتاريخ   www .  alukah .net  
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العممية التي يقكـ المدير بكاسطتيا بإعطا  المعمكمات بشكؿ بأنو " أيضا كيعرؼ  55".اإلداريةالمستكيات 
منظـ، كنقؿ مضمكنيا إلى عدد كبير مف األفراد العامميف في المنظمة أك إلى األشخاص أك المؤسسات 

 56ذات العبلقة كالمكجكدة خارج  المنظمة ". 
مكمات عمى شكؿ تيدؼ إلى تكصيؿ البيانات كالمع " العممية التيكاالتصاؿ اإلدارم ىك كذلؾ 

 احقائؽ بيف أقساـ المؤسسة المختمفة في مختمؼ اتجاىات االتصاؿ مف ىابطة كصاعدة كأفقية عبر مر 
 57.كز العمؿ المتعددة مف أعمى المستكيات إلى أدناه داخؿ الييكؿ التنظيمي"

) مف األسفؿ إلى األعمى( في صعكد المعمكمات كالبيانات المتحصؿ عمييا الصاعد االتجاهيتمثؿ 
مف العماؿ كالمكظفيف إلى المدير كالمسؤكؿ مف المستكيات السفمى) الدنيا( إلى المستكيات العميا. 

يتـ  بينما يظير مف خبلؿ  التقارير كعركض الحاؿ كالشكاكل كغيرىا ..ك  المباشر، كىك قميؿ الحدكث.
مستكل تنظيمي أعمى إلى مستكل تنظيمي أسفؿ، مف  مفاليابط مف األعمى إلى األسفؿ (  )النازؿاالتجاه 

مف المسؤكؿ، إلى صؿ إلى المستكيات السفمى ) الدنيا( . نزؿ كيالمكاقع اإلدارية العميا في المؤسسة لي
ت كاألكامر كالتعميماكىذا النكع ىك األكثر انتشارا في المؤسسات، كيتضمف القرارات المكظفيف كالعماؿ. 

جرم ما بيف المستكل اإلدارم الكاحد، كأف يجرم فياالتجاه األفقي،  أما.التي تساىـ في التنظيـ كالتأطير
مدير اإلنتاج اتصاؿ مع مدير المستخدميف، كييدؼ ىذا النكع إلى تبادؿ المعمكمات حكؿ حاالت العماؿ 

      . كظفيف، كمتابعة عمميات سير العمؿكالم
كسائؿ الشفكية، ك الكسائؿ المكتكبة، ك الكسائؿ الفي تتمثؿ قنكات كيككف االتصاؿ اإلدارم عبر 

حيث تكضع االقتراحات )مف بينيا: الممصقات، كعمب األفكارمعية البصرية، كالكسائؿ االلكتركنية، سال
ؿ المؤسسات داخالتنظيمي كقد تطكرت قنكات االتصاؿ .. كمجمة المؤسسة، كالياتؼ، كالفاكس (كغيرىا

أك )الشبكات االلكتركنية ، مثؿ االنترانت أشكاال حديثة في السنكات األخيرة، لتأخذ حسب تطكر التكنكلكجيا
كلكف رغـ كذلؾ مف خبلؿ  البريد االلكتركني )االيميبلت( كغيرىا.  الشبكة العالمية () االنترنيت الداخمية(

 داخؿ اإلدارة. ىتماـالمكتكبة تناؿ االاالتصاؿ بقيت كسائؿ التطكر ىذا 
 :  اإلداريأرراض وأىداف االتصال  3.2.0

 تحقيؽ األغراض انتية : عمى االتصاؿ اإلدارم يعمؿ 
 اإلعبلـ عف شي  .  -
 تكضيح رأم أك طريقة أك كجية نظر . -
 اإلقناع بعمؿ شي  أك إتباع طريقة .  -

                                                           
إدارة المكارد البشرية ، السنة األكلى ماستر، مطبكعة محاضرات في المقياس، : االتصاؿ كالتحربر االدارمعبد الجميؿ طكاىير  -55

دارة األعماؿ  .  2018، كرقمة، بجامعة قاصدم مرباح، االقتصادية كالتجارية كعمـك التسييركمية العمـك ، كا 
مرجع سبؽ ذكره . ، ابراىيـ عمي رباعية -   56  
 .  82ص ، مرجع سبؽ ذكره، أحمد العبد أبك السعيد ك زىير عبد المطيؼ عابد - 57
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 إعطا  تعميمات أك أكامر بإتباع كسيمة أك طريقة ما في العمؿ .  -
 الحث عف فعؿ شي  أك إثارة دافع لعمؿ شي  ما.  -

 كمف أىداؼ االتصاؿ اإلدارم : 
كتعديؿ  يتمثؿ اليدؼ الرئيسي االتصاؿ اإلدارم في تبادؿ المعمكمات بيف األفراد كالعمؿ عمى تحريؾ

 . سمككيـ نحك األدا  الجيد
 فتتمثؿ فيما يمي : ، عمى المستكل الكظيفي لبلتصاؿاألىداؼ الفرعية  أما
 . طط المنظمة ) المؤسسة ( لمعامميفشرح أىداؼ كخ -
 مة ) المؤسسة ( كالمجتمع . ظإقامة الثقة كاالحتراـ كالتفاىـ بيف المن -
 نقؿ المعمكمات كالتأكد مف تحقيؽ التعاكف بيف األفراد .  -
 األفراد كالتنسيؽ بيف جيكدىـ كحفزىـ لمعمؿ . قيادة كتكجيو  -
 تييئة المناخ التنظيمي الجيد لتحقيؽ الرضا في العمؿ كرفع الركح المعنكية . -
 58تحقيؽ التفاىـ بيف العامميف كبيف أعضا  اإلدارة  العميا.  -

حتى نفيـ  طبيعة الكثائؽ ، كقد فضمنا اإلشارة إلى  ىذه العناصر المرتبطة باالتصاؿ اإلدارم
التي ىي محؿ دراستنا، مثؿ العرض كمحضر ك ، ككيفية تحريرىا كقرا اتيا القرا ة الصحيحةاإلدارية 

، كالكثائؽ األخرل التي تصدرىا اإلدارة مثؿ التي يحررىا المكظؼ أك العامؿ، اإلدارماالجتماع كالتقرير 
 . الحقاالتي نستعرضيا التعميمة كالتعميمة المصمحية .. ك 

 
 : (ةاإلداريالوثائق  وأاإلداري التحرير ) االتصال الكتابي في اإلدارةتعريف   0.0

االتصاؿ الذم يتـ عف  ىك في اإلدارةاالتصاؿ الكتابي  التحرير اإلدارم ك الكثائؽ اإلدارية أك
المعمكمات كالبيانات كاإلحصا ات كالعممية ك  التنظيميةاألكامر كتابة الكثائؽ اإلدارية، حيث يتـ طريؽ 

عدادىا كصياغتيا بطريقة  كيككفكنقميا بأكراؽ كصفحات كرقية،  ىذا كمف نماذج خاصة. تحضيرىا كا 
ض الحاؿ، التكجييات ككذا التعميمات، كالقرارات ك ، الرسائؿ اإلدارية، الطمبات، التقارير، عر االتصاؿ
 كغيرىا..
تتعمؽ كمميزات  عناصرتتكفر  اإلدارم، الكتابي في االتصاؿ تحرير المضمكف كالمحتكلل
 .  ف جانب العماؿ كالمكظفيفسكا  مف جانب المدير أك م. بالرسالةبالمرسؿ ك 

، عميو أف يتقف الكتابي االتصاؿفي عممية يككف مرسبل ناجحا لمدير، إذا أراد أف فمف جانب ا
رسالتو بفعالية  يستكعب) العامؿ كالمكظؼ( كيجعؿ المتمقيلتعميمات كالمذكرات، اعممية كتابة كتحرير 

المكجية مف قبؿ اإلدارية كحتى تككف الرسالة  .المتمثمة في مضمكف ىذه التعميمات كالمذكرات كاألكامر
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 ياتعمى مستك  ()المجاممة الكضكح كالدقة كالمباقةب زتتمي فيجب أ كالمكظفيف،اتجاه العماؿ  ناجحةالمدير 
 . العماؿ كالمكظفيف

 ناجحيف في عممية االتصاؿ أف يككنكا مرسميف  أرادكاإذا ف، جانب العماؿ كالمكظفيف مفأما 
لتقارير كعركض الحاؿ كالشكاكل ا، عمييـ أف يتقنكا عممية كتابة كتحرير ركمع المدي اإلدارةمع الكتابي 

اكل ناجحة، يجب الرسالة المكجية لممدير كالمتمثمة في ىذه التقارير كالعركض كالشكتككف كغيرىا.. فحتى 
 . ) المجاممة(المباقةكالكضكح كاالختصار كالمكضكعية كالصدؽ أف تتميز بالدقة 

 
  ؟الفعالةاإلدارية الرسالة ما ىي   3.0

 : ىيحتى تككف فعالة كناجحة ساسية عمكما ينبغي أف تتميز الرسالة بعناصر أ
 ليس ليا معنى كال جدكل منيا.تجنب استعماؿ الكممات التي ، ك استعماؿ كممات مباشرة كبسيطة -
 كتقسيـ الرسالة إلى مقاطع كفقرات.، تكصيؿ المعنى بشكؿ مباشر، كبكممات مختصرة، جمؿ قصيرة -
ذا كػاف ، المباقة كالمجاممة مطمكبة في الرسائؿ المكتكبة، بأف يعبر الكاتػب فػي رسػالتو عػف فكرتػو بمػكدة- كا 

 كحتى إف تطمب األمر الرفض، فينبغي أف يككف بمباقة . ، يتكجب الشكر، فميكف ذلؾ
 :  نجاحيا، كىيك تضمف فعاليتيا  عناصربالتي تتميز اإلدارية الفعالة ىي تمؾ الرسالة  الرسالةف 

ـ بنكعيػػػة الػػػكرؽ ، كشػػػكؿ الرسػػػالة يعنػػػي أف نيػػػتالرسػػػالة يسػػػاعد عمػػػى تقبػػػؿ المضػػػمكف شػػػكؿاالىتمػػػاـ ب -
 ، كبطباعتو.كبتنظيميا ( رسالةالمف  الجانب األعمى كىك)  يسة، كبترك المستخدـ

سػأؿ : لػك كنػت أنػا أقػرأ يك الرسػالة  في مكاف قارئ  ونفسالمحرر  ضع ب أفالتعاطؼ مع القارئ : يجب  -
االسػػتجابة السػػريعة ىػػذه الرسػػالة فمػػا الػػذم أريػػده منيػػا ؟ أكتػػب عبػػارات الرسػػالة بشػػكؿ يحػػث القػػارئ عمػػى 

، فبلبػد مػف أف ظػؼ لديػو بقػرار نقػؿ أك ترقيػة مػثبلافترضنا أف مديرا يرغػب فػي إبػبلغ مك مك . فكالمريحة ليا
 أللـ الذم يجده القارئ جرا  قرا ة الرسالة .اتحمؿ الرسالة ما يشعر بالتعاطؼ بالفرح كالسركر أك 

، فييػاأخطػا  كينصح بمراجعة الرسالة كالتحقػؽ فيمػا تحتكيػو حتػى ال تقػع  تحمؿ المعمكمات الصحيحة:  -
في كقكع الأك ، األرقاـأك معمكمات مثؿ األسما  أك التكاريخ بعض الأك عدـ صحة األخطا  المطبعية مثؿ 

فيجب عميو أف يعرضيا عمى المغكية الكافية ذا كاف المرسؿ ال يممؾ الميارات كا   .نحكية كأأخطا  إمبلئية 
 .لغكم مدقؽ

، الناقصػػػةمفيكمػػػة. فالرسػػػالة  فػػػنقص المعمكمػػػات أك الغمػػػكض، يجعػػػؿ الرسػػػالة غيػػػر :لكضػػػكح كالشػػػمكؿا -
ي رسػػالة كافيػػة فػػبصػػفة تػػكفر المعمكمػػات عػػدـ كمػػاؿ ك عػػدـ . فمػػثبل  ليػػا المتمقػػيتػػؤدم إلػػى عػػدـ االسػػتجابة 

أك ساعة أك مكػاف  وأك تاريخ الندكة  أكاالجتماع قر أك معدـ تحديد اليـك مثؿ ، ندكة أكتعمف عف اجتماع 
 .  المكعديغيب عف  أكيتأخر ، يجعؿ المستقبؿ انعقاده

خبلصو.لقارئ مدل جدية المرسؿميجة الرسالة تحمؿ إلى اف :كاإلخبلصالمكدة  -  ، كا 
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كاالختصػػار يجػػب أال  .المعمكمػػات مػػف ناحيػػة مختصػػرة ككاممػػة إذا كانػػت ، تكػػكف الرسػػالة دقيقػػة : الدقػػة-
ال  فػػي عصػػرنا الحػػالي قػػدكالقػػارئ . ضػػركرية قػػد ينشػػأ عنيػػا عػػدـ الكضػػكح يتسػػبب فػػي حػػذؼ أم معمكمػػات

 . يع كقتو في قرا ة تفاصيؿ ال تيمويض
قػػػارئ ممػػػا يسػػػيؿ عمػػػى ال، مترابطػػػة األجػػػزا ، يجػػػب أف تكػػػكف الرسػػػالة متماسػػػكة فػػػي تسمسػػػميا : سػػػكةامتم-

 متابعة أفكار الكاتب بسيكلة. 
ىنػاؾ قاعػدة تحػدد فقػرات  ، لػيسلكف مف عناصر الرسالة الفعالة، كىذا جز  أساسي : مقسمة إلى فقرات -

  .كؿ رسالة
أصػػبحت حيػث ، اك )المسػتيمكة( لكممػات كالجمػؿ المعػػادة كالمكػررة، كتفػادم العبػارات النمكذجيػػةب انػتتج -

يسػتخدـ عبػارات  أف، كينبغػي عمػى الكاتػب ، مكررة كمحفكظػةارات المستخدمة في كتابة الرسائؿبعض العب
  جديدة تعكس مضمكف الرسالة كتكحي بالصدؽ كالحرارة .

    ، ى أف تقػدـ فييمػا مػا يناسػب المقػاؿحرص عمػأفػ، ىمػا أىػـ الجمػؿ فػي الرسػالة، الجممتاف األكلى كاألخيرة-
 . ما ينقؿ الفكرة بكضكح كجماؿك 

 كتتمثؿ فيما يمي :، التي البد منيافي شكؿ الرسالة، ينبغي مراعاة بعض التفاصيؿ كما  
 .، كسمؾ مناسب، لكف مناسب، نكعية جيدةنكع الكرؽ المستخدـ -
مراعاة  ككذلؾ، كيسارىاكيمينيا ، ، كىي الفراغات المستخدمة في أعمى الصفحة كأسفميامراعاة اليكامش -

 المسافات بيف األسطر كالمكاضيع .
كرقػػـ الصػػفحة ) إذا كػػاف المكضػػكع ، التػػاريخ، التحيػػةبحيػػث تشػػتمؿ فػػي البدايػػة عمػػى  ، تنسػػيؽ الرسػػالة -

، كغيػػر ذلػػؾ مػػف باسػػـ المرسػػؿ كتكقيعػػومػػف صػػفحة ( كبيػػاف المرفقػػات )إذا كجػػدت ( كتخػػتـ  أكثػػريتطمػػب 
 59.الضركرية حكؿ المرسؿ ) الكاتب ( المعمكمات
  الفرنسػية،عقبات، إذا كاف تكػكيف المػدير بالمغػة بيمكف أف يصطدـ التحرير اإلدارم بالمغة العربية  
مثمما يحدث في الجزائر في بعض األحياف، حيث يتـ ترجمػة الرسػالة مػف الفرنسػية إلػى ، العربيةكال يحسف 

اإلداريػػة إلػػى عػػائؽ العربيػػة مػػف قبػػؿ شػػخص آخػػر غيػػر كاتبيػػا كمصػػدرىا األكؿ. كبالتػػالي تتعػػرض الرسػػالة 
عابيا لػػدل المتمقػػيف مػػف العمػػاؿ التشػػكيش فػػي جانػػب المعػػاني كالػػدالالت. ممػػا يصػػعب عمميػػة فيميػػا كاسػػتي

معماؿ كالمكظفيف، ككجكد بعضػيـ لعرض لتأكيبلت عديدة .  كما أف المستكيات المختمفة قد تتكالمكظفيف ك 
، كتجعػػؿ مػػف فيميػػا فػػي التشػػكيش عمػػى الرسػػالة اإلداريػػةتسػػاىـ قػػد مػػف ذكم المسػػتكيات التعميميػػة الػػدنيا، 

 كاستيعابيا أمر غير سيؿ لدييـ.
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فاااي عممياااة االتصاااال ؟ )أو ماااا ىاااي مواصااافات اإلداري النااااج  فاااي عممياااة اإلداري كياااف يااانج   4.0
 االتصال؟(
أثبتػت الدراسػات التػي أجريػت فػي مجػػاؿ االتصػاؿ اإلدارم كالسػمكؾ اإلدارم أف الجػز  األكبػر مػػف  

بالمائػػة ( يقضػػيو فػػي االتصػػاؿ بػػانخريف، حيػػث تقػػـك العمميػػات  80 –70) أم مػػا بػػيف كقػػت رجػػؿ اإلدارة 
فالمػدير النػاجح مػف أجػؿ تحقيػؽ ، اإلدارية عمى تبادؿ البيانػات كالمعمكمػات )االتصػاؿ( بػيف أفػراد المؤسسػة

يابية المعمكمػػات أىػداؼ المؤسسػة يحتػاج إلػى عمميػة إداريػة كفيػـ العػامميف مػف حكلػو، بمػا يسػاعد عمػى انسػ
ستمراريتيا الدقيقة         60بيف المستكيات التنظيمية المختمفة في المؤسسة. كا 

يجػاد البيئػة كعميو يحتاج المدير أك المسير أك ال مسؤكؿ إلى تصميـ قنكات االتصاؿ مع انخريف كا 
المناسػػبة لػػذلؾ، كىػػذا يتطمػػب بعػػض اإلرشػػادات الضػػركرية منيػػا :جمػػع األفكػػار كالمعمكمػػات قبػػؿ البػػد  فػػي 

صاؿ، عدـ مناقشة أم مكضػكع فػي حالػة غضػب، اسػتخداـ التغذيػة العكسػية ) )رجػع الصػدل ( عممية االت
تجنػب محاكلػة إكػراه انخػريف عمػى القيػاـ بعمػؿ مػا  ، عدـ احتقار مشاكؿ انخريف، تحرم الدقػة فػي الرسػالة

انخػريف،  العمؿ عمى تحقيؽ العػدؿ كالمسػاكاة بػيف أفػراد المؤسسػة، االعتػراؼ بالخطػأ عنػد حدكثػو، مسػاعدة
مدح كتقدير انخريف، االنتقاد سرا كالمدح عمنا، الحفاظ عمى سر انخريف، تكميؼ انخريف حسب طاقتيـ، 

             61اإلبقا  عمى قنكات االتصاؿ مفتكحة في كؿ االتجاىات.
كمف المكاصفات التي ينبغي أف تتكفر في اإلدارم حتى ينجح في عممية االتصاؿ كالتكاصؿ مع  

 مرؤكسيو مف عماؿ كمكظفيف :  
 فصاحب الشخصية  القكية أك الكاريزماتية ىك األقدر عمى النجاح . ، أف يككف قكم الشخصية كمتميزا -
 أف يككف ذك شخصية سكية، يتمتع بالصحة الجيدة كاالستقرار العاطفي كالنفسي، كغير انفعالي.  -
 أف يككف ذك شخصية منفتحة ) انبساطية ( غير انطكائي كغير منغمؽ عمى ذاتو .  -
   62أف يككف شخصية ذكاقة يتميز بصفات عصرية حضارية. -

تتكفر في الشخص بصفة غريزية أك كراثية. أما ، ات، ثبلثة منيا تكاد تككف طبيعيةكىذه الصف 
فيي مف الصفات التي يمكف اكتسابيا عف طريؽ التعمـ كالتدرب كالتمرف عمى ميارات ، الصفة الرابعة

ف تكفرت ىذه المكاصفات ) أك عمى األقؿ بعضيا( في  االتصاؿ المختمفة، كمف أىميا اإليتكيت، كا 
 كتجعمو  يتصدر قائمة اإلدارييف الناجحيف.، مف النجاح اإلدارم كفي الشخص القائد، فإنيا تمكنو
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( أنواع الوثائق اإلدارية أو) ةاإلدار في أشكال االتصال الكتابي  .3  
تتمثؿ أشكاؿ كأنكاع االتصاؿ الكتابي اإلدارم في مجمكعة الكثائؽ اإلدارية المعتمدة في اإلدارات 

، يتـ تداكليا داخؿ المؤسسة كثائؽ ذات طابع رسميكالمحمية، بكافة أنكاعيا كفركعيا، كىي المركزية 
المكظفيف كالعماؿ داخؿ  كخارجيا، بيف السمطات كالمؤسسات، كبيف المديريف كالمسيريف كرؤسا  مصالح

 كفؽ مختمؼ أنكاع االتصاؿ، اليابط كالصاعد، كاألفقي.  ،المؤسسات
كلكؿ كثيقة مف الكثائؽ اإلدارية، طبيعتيا، كشكميا، كيتحدد مضمكنيا كمحتكاىا حسب ىدفيا، 

خذ بعد فترة زمنية كمرجع أساسي تككنيا  ت، كتتميز الكثائؽ اإلداريةكالغرض منيا، كالجية المكجية ليا. 
 لمكضكع معيف، كتمثؿ االستمرارية حيث يتـ حفظيا في األرشيؼ .

)البياف( التقرير، أككتتمثؿ في العرض  اإلخباريةأكال الكثائؽ ، نذكر: اإلداريةمف أنكاع الكثائؽ 
التعميمات، كثائؽ : كثالثا ، كالمشيد. ( كىي المحضر، كالشيادة) المعتمدةةالكثائؽ المثبت: ثانياالبحث. ك 
رات رابعا: األعماؿ اإلدارية كالفردية، كىي، المقرا. اإلدارية، كالتعميمات، كالمنشكر، كالمذكرة كامركىي األ

 .  كالقرار، كالمرسكـ كالقانكف
المراسمة اإلخبارية المكجية ضمف كثائؽ في مجمميا، تدرج الكثائؽ اإلدارية التي سنتطرؽ إلييا، ك 

كعرض كىي كثائؽ شاممة، قد تعرض الكقائع كالحقائؽ مثؿ التقرير ، إلى شخص أك أشخاص معنييف
كسنستعرض ىذه الكثائؽ  .، كقد تحمؿ تعميمات كتكجييات مثؿ التعميمة كالتعميمة المصمحية الحاؿ

كالتعميمة ، ، كالتقرير، كالتعميمةعرض الحاؿلمتحرير الكتابي اإلدارم مف خبلؿ عدة أنكاع ىي: 
كالكثائؽ التي  كذلؾ مف خبلؿ نكعيف ىما : الكثائؽ التي يحررىا  العكف )العامؿ أك المكظؼ(، المصمحية

 .المسؤكؿ المباشر أك غيرىـ مف مسؤكلي اإلدارة المركزية أك المحمية أكتحررىا السمطات العميا أك المدير 
 

 Le Compte rendu  عرض الحال : 2 .3
العكف التي قاـ بيا المحرر) تعرض األنشطة ، ريةيكثيقة كصفية تفسىك"  () البيافأكالعرض 

، فيجب عمى المحرر إذف أف يركم ىذه مف معاينتياكالكقائع أك األحداث التي تمكف  (كاتب العرض
 بقدر ، صحيحا كمفصبلتاما، دقيقايككف العرض  أف. كينبغي دكف استنساخ شخصي بمكضكعيةكقائع ال

كميا كمقصدىا إلى نكعييف كيمكف تصنيؼ العركض حسب ش 63. إخباريةكثيقة ، فيك ما ىك ضركرم
 .ات محاضر االجتماع كعرض الحاؿ ىما : رئيسييف 

  
 
 

                                                           
63
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  :عرض الحال تعريف 1.13 
، قد يطمب عرض كمعمكمات يستعمؿ إلخبار سمطة عميا بكقائع كأحداث إخبارية،ىك كثيقة إدارية 

عمى المعمكمات الكافية  عممو كاقعة معينة كلـ يكف يتكفر إذا بمأ إلى، العمؿرئيس الحاؿ، المدير أك 
عممو كميمتو لتقديـ  إطارفي ، بصفة ركتينية ( المكظؼ أك العامؿه) محرر الحاؿ بعرضكقد يقكـ . حكليا

  .يجيميا ـعمييا ألنييـ كيعتقد أنو مف المفيد إطبلع، مديره أكالمباشر رئيسو  إلىك إيصاليا معمكمات 
ات تفسير غالبا ال تعطى ، ك يسرد المحرر في عرض الحاؿ الحقائؽ الصحيحة لحدث أك كضعية 

كثيقة إخبار ىك عرض الحاؿ داث كالكقائع المتحدث عنيا، ألف حكؿ األح ةشخصيات أك استنتاج
يتصؼ باالختصار كالدقة كالكضكح ، حيث يتـ تحريره بطريقة مكجزة ك تأكيميةكثيقة ليس .صفيةك 

  .كالمكضكعية كالدقة
 بما جرل في حادثة أك نشاط أك ميمة معينة  ىك إخبار رئيس العمؿالحاؿ، مف عرض الغرض ك 

مف حيث الشكؿ إلى أم الحاؿ . كال تخضع عركض في المؤسسة كاالحتفاظ بنسخة مكتكبة مف محتكاه
مثؿ بياف  ،سية المدرجة في الرسائؿ اإلداريةقاعدة خاصة، لكنيا يجب أف تتضمف اإلشارات الرئي

  ، العنكاف كالعرض.المصمحة، التاريخ، التكقيع
 

 :  مميزات عرض الحال 2.13
 :انتية  كالخصائصممميزات عرض الحاؿ ل يتطمب أف يستجيب

 ال يعرؼ المسؤكؿ المباشر( أك) المدير  المرسؿ إليوف، بالكضكح متسماالحاؿ عرض يككف  الكضكح :-
ينبغي العرض حتى يأخذ فكرة مجممة عف محتكل ك  . مكضكعالكقائع بالمكضكع، كال عمـ لو بالحدث أك 

 . أك مبيما امعقد أكأال يككف غامضا 
  يجب أف يتميز العرض بالصراحة في نقؿ الحقيقية دكف أم لؼ أك دكراف. :  الصراحػػػة -
( أف يتحمؿ مسؤكليتو كاممة في كتابة العرض كنقؿ العامؿ أك  )المكظؼرعمى المحر  المسؤكليػػة: -

 ( رالمسؤكؿ المباش أكالحقائؽ كما ىي لرئيسو ) المدير 
أك المسؤكؿ  المدير ( أف يككف محؿ الثقة التي كضعو فيوالعامؿأك  )المكظؼرالمحر  ىالثقة: عم -

 المباشر. 
لممدير كالمسؤكؿ المباشر عف الكاقعة أك  صكرة كاممة كحقيقية حتى تتكفر : مانة ألكاالمكضكعية  -

  كاألمانة في نقؿ ما حدث . عرض الحاؿ بالمكضكعة يتسـ  الحادثة، يجب أف 
. يتـ بتر حقائؽ ميمة في فيـ الحدثمختصرا، لكف ال يمكف أف عرض الحدث، يككف اإليجاز:  -  
 

 :  يفية تحريرىاكو الحال ض و أنواع عر 3.13
 . ةرض نشاط أك ميمة، كعرض حادث، عىماالحاؿ نسجؿ نكعاف مف عركض 
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 : عرض نشاط أك ميمةالنكع األكؿ ىك  -
، أك المتعمقة بنشاط معيف لعكف إدارم يحمؿ كؿ الحيثيات النشاط يككف مفصبل كزمنياعرض 

بغيرىا. أما عرض أك ، أك بسنة بشير، أك بستة أشير، مثبلحددة لنشاط مصمحتو خبلؿ فترة زمنية م
 كمؼ بيا عكف إدارم مثؿ تكميفو بجكلةي، عف ميمة خاصةيتـ تحريره ، مفصبل كزمنيا أيضا ، فيكالميمة

، أك بجمع معمكمات، اتصاؿ استطبلعية أك اتصاؿ بالسكاف، أك بميمة تفتيش أك بتحضيرات نشاط معيف
  ..أك تجمع معيف، أك تمثيمو في مناسبة ما أك ندكة أك بحضكر اجتماع 

، أك مف ؿ الذم أعطى أمر التكميؼ بالميمةكيتـ تحرير ككتابة العرض طبقا ألمر مف المسؤك 
التي تريد االحتفاظ بنسخة مكتكبة العامؿ، ك  أكالييا المكظؼ ) العكف اإلدارم (  التي ينتمي، المصمحة

أك استجابة إلجرا ات تنظيمية أك قانكنية تتطمب ذلؾ، أك بمبادرة شخصية مف ، نشاط كأعف كؿ ميمة 
 العكف اإلدارم لظركؼ خاصة . 

(، كعنكاف بالعرض كيحتكم العرض عمى إشارات مثؿ بياف مصمحة المحرر) العكف الذم كمؼ
كمف كالفترة الزمنية . ، بالعرضكصفة العكف المكمؼ  اسـ، المقدـ، كيككف متبكعا بذكر النشاط العرض

المؤدية تعرض األسباب كالعكامؿ : كاف تككف لو مقدمة ، األفضؿ أف تكضع لمعرض منيجية معينة
الحدث مدعمة بإحصائيات أك جداكؿ اك غيرىا، يتـ فييا  أكيتناكؿ تفاصيؿ الكاقعة لتحريره. كعرض: 

ف ا  الميمة  ك  أكتتكفر عمى تقييـ  الحادثة : كخاتمة . كرد مكضكع العرض اإلشارة إلى األشخاص كأىـ ما
 مقترحات أك حمكؿ لممكضكع الذم تـ تناكلو في العرض .  أمكف

 
 عرض نشاط: (  2) نموذج

 
 حرر ب ..... بتاريخ ...............                                        مصمحة ............

لى .......  الفترة مف .... كا 
 نشاط السيد ....      ذكر الصفة .....

 مكضكع النشاط .....
 العرض : ذكر تفاصيؿ النشاط ك الغرض منو ك المعطيات المتعمقة بو في المكاف كاألشخاص كغيرىا 

 ............يشرفني أف أخبركـ بأنو بتاريخ كذا ............................حدث.............مثبل : 
 تـ...............الخ...............

 التكقيع .... كصفة محرر العرض
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 عرض  ميمة :  ( 0) نموذج
 

 حرر ب .....بتاريخ................                                    مصمحة ............
لى .......  فترة  الميمة مف .... كا 

 لميمة  السيد ....     ذكر الصفة .....
 مكضكع  الميمة.........

 
 العرض :  يتـ فيو ذكر تفاصيؿ الميمة ك الغرض منيا ك المعطيات المتعمقة بيا في المكاف كاألشخاص
 كغيرىا .. ........................................................................................

 
 التكقيع .... كصفة محرر العرض

 
 :  عرض حادثةالنوع  الثاني ىو  -

حادثة، سكا  أكانت ألشخاص أك لسيارات أك نالت، كقكع يتـ تحرير ىذا العرض في حالة 
قامة الدليؿ عمى كجكد عبلقة كاليدؼ مف ىذا، ىك تحديد مسؤكلية  المصمحة مف عدميا في الحادث،  كا 

عدميا بيف الحادثة كالمصمحة المعنية بالحادثة كالتي يعمؿ بيا العكف اإلدارم المكمؼ بكتابة العرض، أك 
بالعناصر الشكمية التي قدـ بيا حادثة المكضكعية أىمية قصكل. كيقدـ عرض كيككف لمكضكح كالدقة كال

 تضاؼ إلييا بعض التفاصيؿ كاإليضاحات المتعمقة بالحادث .، عرض الميمة
لعرض إشارات عف  تاريخ الحادث افإذا كاف حادث المركر عمى سبيؿ المثاؿ تككف في مكضكع 

كتعريؼ باألشخاص التسجيؿ الخاص بيا، كالطريؽ الذم كقع بو الحادث،  كأرقاـبالضبط، كنكع السيارات 
تعريؼ كالالمكاف( ، الساعة، ) التاريخكظركؼ الحادث ، عمرىـ كمينتيـ (الضحايا بالحادث) أسمائيـ

 ( . إف كجدكا بعيف المكافبالشيكد كعنكانيـ ) 
ذا  عريؼ بالسائقيف كمالكي السيارات ، تيتـ تسجيؿ أكراؽ السياراتالحادث يتعمؽ بسيارات، كاف كا 

كر إحصا  الخسائر، ذ، رسـ بياني لمحادث يبيف كضعية السيارات، سبب الحادث ) إف تمت معرفتو(
 . معاينة رجاؿ األعماؿ أك الدرؾ

ذا كاف الحادث يتعمؽ بانالت، تذكر انالت، نكعيا كمطابقتيا، كتسجؿ في  ظركؼ  العرضكا 
نكع الخسائر  كالتدابير  ،ف يعممكف بانلة حيف كقكع الحادثؼ بالعماؿ الذيكيتـ التعري، والحادث كأسباب

ازعة في حادث سيارة إذا أمكف يكقع مف قبؿ األطراؼ المتنكما ، العرض مف قبؿ محرره. كيكقع المتخذة
 . ذلؾ
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 حادثة  عرض :(  3) نموذج 
 
 

 حرر ب .... بتاريخ .....................                                       مصمحة ............
 تاريخ   كمكاف الحادثة...............

 
 

 نكع  الحادثة ................
 

 .العرض :  يتضمف معمكمات تفصيمية كمعطيات متعمقة بالحادث 
التسجيؿ الخاص بيا، كالطريؽ الذم كقع بو الحادث، إذا كاف حادث سيارات : يدكف نكع السيارات كقـ -

الساعة ، كتعريؼ باألشخاص الضحايا بالحادث) أسمائيـ، عمرىـ كمينتيـ ( كظركؼ الحادث ) التاريخ
 ف كجدكا بعيف المكاف(. إتعريؼ بالشيكد كعنكانيـ ) كال، المكاف(

كذكر ، تعريؼ بالسائقيف كمالكي السياراتال، تسجيؿ أكراؽ السياراتيتـ الحادث يتعمؽ بسيارات، كاف إذا -
ذكر ك إحصا  الخسائر، ، رسـ بياني لمحادث يبيف كضعية السيارات، سبب الحادث ) إف تمت معرفتو(

 معاينة رجاؿ األعماؿ أك الدرؾ
كتسجؿ ظركؼ الحادث كأسباب فتذكر انالت، نكعيا كمطابقتيا، : إذا كاف الحادث يتعمؽ بانالت-

 نكع الخسائر  كالتدابير المتخذة . ، بالعماؿ الذيف يعممكف بانلة حيف كقكع الحادث تعريؼال، الحادث
 
 
 

 التكقيع .... كصفة محرر العرض
 . ازعة في حادث سيارة إذا أمكف ذلؾيكقع مف قبؿ األطراؼ المتن                   
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  Procès-verbal  Le( PV) :  محضر االجتماعات  2. 3
 تعريف محضر االجتماعات: 2.0.3

ىك ك ما تـ الحديث عنو خبلؿ اجتماع ما. ، يتضمف عرض حاؿ رسمي ىك محضر االجتماع
 كثيقة رسمية ترفؽ مع االجتماع كتمخص ما جا  فيو .

) تخبر المدير  االجتماعات التي ىي إخباريةعركض  صبغةمحاضر االجتماعات ال تأخذ ك 
  االجتماعات محاضريتمثؿ في أف ، اع كمحضر االجتماعفالفرؽ بيف عرض االجتم .(مجريات االجتماعب

"  تحت صفة ييـف بذلؾ مف قبؿ مسؤكلك كمفم، اإلدارةتحرر مف قبؿ أعكاف حيث ، الصبغة الرسميةتأخذ 
كما أف كيحتفظ بو. بأرقاـ تسمسمية  يتـ ترقيموكؿ اجتماع إدارم بمحضر،  إرفاؽكيتـ  . "مقرر االجتماع

 التطرؽ إليياالتي تـ  –عمى األقؿ الميمة منيا  -عمى األحاديث كالمعمكماتاالجتماعات محاضر تحتكم 
 كردكد األفعاؿ حكليا.  عنيا في االجتماع، كتذكر أصحابياكالتكمـ 
 تحرير محضر االجتماعات :0.0.3

مقا ات الرسمية لمصالح اإلدارة بكؿ فركعيا كمصالحيا  الفي االجتماعات  محاضر يتـ تحرير
كتككف أيضا   .كالمؤتمرات بيف المسؤكليف فيما بينيـ مف جية كبينيـ كبيف العماؿ كالمكظفيف مف جية ثانية

كما . عيات اك نقابات أك لقا ات عماليةالمحاضر في االجتماعات بيف العماؿ كالمكظفيف في إطار جم
بمختمؼ أنكاعيا في كؿ المجبلت اإلدارية كالممتقيات الندكات في كذلؾ  الجتماعاتمحاضر ا يتـ تحرير

 كالعممية كالثقافية كغيرىا ..
كيحمؿ ، الدقة كالكضكح كالمكضكعية عمىمحاضر االجتماعات مضمكف تحرير يتـ الحرص في 
عمؽ تت إشاراتعمى المحاضر  . كما تحتكم العركض التي سبقت اإلشارة إلييا بشكميا اإلشارات المتعمقة 

اإلشارة لمحاضريف ك ، كمنشط االجتماع، األعماؿجدكؿ ، الساعة، التاريخ، المكاف، بيانات االجتماع
حيث  تسجؿ قائمة الذيف حضركا االجتماع كالذيف غابكا عنو، كتكرد تبريرات الغيابات إف ، كالغائبيف بدقة

 محرر، كىك المقرر، كاتب الجمسة)االجتماع ، ككاتب كنائبوإلشارة إلى رئيس االجتماع اكجدت. كما يتـ 
كتاريخ تحرير عة انتيا  جمسة االجتماع إلى سا إلشارةا، االجتماع حضرمكيتـ في نياية  (.المحضر
مف قبؿ كؿ الحاضريف في  وكما يتـ تكقيع. رمحضر االجتماع مف المحر تكقيع يتـ ك . المحضر
 .االجتماع
 أنواع محاضر االجتماعات : 3.0.3
كىي تقارير شبو المكممة المفصمة  المحاضراألكؿ ىك ، االجتماعات محاضركجد نكعاف مف ي

الثاني ىك  الجمكع السياسية. ك يا، كقد تستعمماالستعماؿ في اإلدارة ة، كىي نادر ير رسميةرسمية أك غ
كىي ، فقطلؤلمكر كالمناقشات الضركرية  كتتطرؽكذات طابع تحميمي، مختصرة تككف التي المحاضر 

 . تقارير رسمية
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 (  محضر اجتماع   4) نموذج 
 

 حرر ب ..... بتاريخ ..................                               مؤسسة أك ىيئة أك .........
         .... مصمحة ............

                              
 اجتماع .......ب ... بتاريخ  محضرالعنوان : 

 
 : تتضمف : المحضر مقدمة  -
 كساعة االجتماع عنكاف االجتماع كالغاية منو -
 عدد المشاركيف كأسمائيـ ......  -
 عدد الغائبيف كأسمائيـ ......) تمرير كرقة الحضكر عمى المشاركيف (  -
 جدكؿ األعماؿ ............... -
 
 نص عرض المحضر :  -

 لمتدخبلت جميعيا أك بعضيا مع ذكر أسما  أصحابيا ... بإيجازتمخيص كيتـ فيو 
 
 : المحضرخاتمة  - 

كيتـ اإلشارة إلى االتفاؽ حكؿ نقاط، كعدـ ، تتكفر عمى االستنتاجات كالتكصيات التي تـ التكصؿ إلييا
 ذكر أسما   المتحفظيف ..مع ، كالتحفظات االتفاؽ

 
 

 .......( كصفتو .....الجمسة ) مقرر  توقيع المحرر   
 في االجتماع ................ توقيعات الحاضرين

 
 Le Rapport اإلداري التقرير3.3

 :اإلداري  تعريف التقرير 2.3.3
ينبغي عمى كؿ , )العامؿ(ىكمف  الكثائؽ التي يرسميا كؿ مف المسؤكؿ) المسير أك المدير( ك المكظؼ 

ه مف ناحية الشكؿ كالمضمكف، فالتقرير الجيد ر حر ي، كيعرؼ كيؼ التقرير كتابةميارات سب تمكظؼ أف يك
كدة في كالكقائع المكجيعكس مدل قدرة المكظؼ ككفا تو في شرح كتفصيؿ المكاقؼ التي يتعرض ليا، 

 التي يريد إيصاليا لمسؤكليو. كالمعطيات  عرض المعمكمات ، كما يمكنو مف محيطو
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عرض كتابي لمبيانات كالمعمكمات كالحقائؽ المتعمقة بمكضكع معيف أك مشكمة معينة، التقرير ىك 
عرض تحميمي لكاقعة ما أك مكضكع ما، كعادة ما يككف مرفقا بالنتائج كاالقتراحات التي تـ التكصؿ  أك ىك
 المحرر) كاتب التقرير(. مف قبؿ  إلييا

، يمكف أف تكتب بشكؿ مكضكعي، ىامةلة أكثيقة يعرض بكاسطتيا مرؤكس لرئيسو مس"  ىكك 
، كما يمكف أف يستخمص التقرير استنتاجات كيقدـ اقتراحات بصفة تحفظية غير تفسيرياأخذ طابعا ت

كمف األفضؿ أف يترؾ الحرية لو في اختيار . المدير(  أك) المسير . فالتقرير مكجو لرئيس العمؿةحاسم
م التقرير( يتكجو إلى رئيس أعمى فيجب أال يبدك مفركضا ) أ كبما أنو )..(تما يمكف أف يتخذه مف قرارا

 64."عطائو الجكاب الذم يراه مبلئما عميو بؿ يبقي لو كامؿ الحرية إل
 :  اإلداري  أىداف التقرير

 ما يمي :  ىداؼ مف التقاريرأمف بيف 
البلزمة حكؿ كؿ عمى المعمكمات صتساعد التقارير مسؤكلي  الييئة أك المؤسسة أك الشركة في الح -

عمى اتخاذ القرارات المناسبة ما يساعد  ذايا كفنيا. كىمالإداريا ك ، ىذه الييئة أك المؤسسة أك الشركة كضع
 بشكؿ دقيؽ كصحيح . 

كىذا ما يعكس ، نجازات الييئة أك المؤسسة أك الشركة بشكؿ عاـإعمى إبراز كعرض التقارير تساعد  -
 .صكرة ايجابية عنيا

مدل انجاز  دكتحد، كسيمة ىامة في مراقبة كمتابعة عمؿ الييئة أك المؤسسة أك الشركة تشكؿ التقارير -
 خطط العمؿ ككيفيات تطكيرىا. 

، مف أجؿ تطكير ك الشركةأك المؤسسة ألمييئة الكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ  عمىالتقارير تساعد  -
 االيجابيات كمعالجة السمبيات . 

ي كضع تصكرات  المؤسسة أك الشركة ف أككسيمة مف قبؿ القائميف لمييئة كتستخدـ التقارير  -
 . كخطط مستقبمية ليا

 
:   اإلدارية أنواع التقارير 0.3.3  

 : التي تكتب مف أجمياراض األغك منيا التقارير اإلدارية حسب الغايات المرجكة تقسـ 
 : ، كىي المعتمدةالمناسبة ، الذم يصنفيا حسب الشكؿ ك ىي خمسة أنكاع لدل البعض-أ

  التقرير الدراسي:
، يتناكؿ ا كاستعماالع، كىك النكع األكثر شيك ـ مسألة مضبكطة كمدركسة مف محررهالذم يقد
راسات معمقة لمقضايا المعالجة كيتطمب ىذا النكع مف التقارير مف المحرريف أف يقكمكا بد قضايا مختمفة.

                                                           

  64 . 51رابح  بكزيدم، مرجع سبؽ ذكره، ص  -
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الميمة  و، حتى يستخمصكا العناصر كمستكعبيف لممكضكع المعالج في، كأف يككنكا ممميف في التقرير
كقد يككف ، يقكـ بيذا التقارير غالبا المكظفكف. االقتراحات المبلئمةمع تقديـ ، كالتفسيرات المناسبة ليا

 .بغة دكرية كتقيميو عمى مدار أشيرفريؽ عمؿ مف المكظفيف، إذا كانت ىذه التقارير ذات ص
 التفتيشي : التقرير 

يقدمو الرئيس عند قيامو بزيارة تفتيشية لمراقبة المكظفيف كالعامميف أك المصالح كىك التقرير الذم 
 .الكقائع المستنتجة بكؿ دقة ككضكح وي. كتعرض فالمؤسسة التي يسيرىا كيشرؼ عميياأك  لئلدارةالتابعة 

المشتغميف العماؿ كالمكظفيف كذا ، ك زيارتيا يـ سير المصمحة التي تمتكيتـ في ىذا النكع مف التقارير تقي
إلى االيجابيات رير االتق هفي ىذ، كخطة المؤسسة. كيشار ؿاعتمادا عمى قكاعد كقكانيف العمفييا، كذلؾ 

 كما يشار أيضا إلى السمبيات حتى يمكف معالجتيا كتطكير كسائؿ اإلنتاج . 
 التقرير التأديبي: 

ميني  خطألئلببلغ عف ، في النظاـ التسمسمي لمقطاععميا ىك الذم يكجيو رئيس العمؿ لسمطة 
بكؿ دقة ىذا التقرير كيعرض  .مف أجؿ معاقبتو ، بيا ارتكبو أحد المكظفيف أك العماؿ أك سك  معاممة قاـ 

مع اقتراح أف يتـ ، حسب تسمسؿ كؿ األحداث كالكقائع المنسكبة لممعني بالعقكبة، ككضكح كمكضكعية
 تأديبو. 

تفانيو في ب، كاإلشادة تنكيو بمكظؼ أك عامؿ ما، يتـ فيو المغايرا ليذا خراآ ايككف تقرير كيمكف أف 
 . العمؿ، مف أجؿ مكافأتو

 : التقرير الدوري
أشير أك لست أشير  ثبلث، أك لع مف التقارير بصفة دكرية، فيك تقرير شيرميتـ تحرير ىذا النك 

 .، كيتـ ذلؾ بإجرا  تنظيمي مف اإلدارة معينةفترة ؿ خبلما نشاط مصمحة نة، بيدؼ تقييـ أك لس
 

 التقرير التقديمي: 
يا لمتكقيع مف قبؿ السمطة يككف مرفقا لمشاريع المراسيـ كالقرارات التي يتـ عرضىذا التقرير، 

، كيكرد حجج باختصار، كيككف ىذا صؼ التقرير التقديمي كيقدـ مشركع النصكص القانكنية، حيث يالعميا
سباب الداعية إلى تشريعو األكضبط  كيعمؿ عمى تكضيح النص ، تقديـ المشاريع القانكنية اتكتبرير 

 كالتكجييات المرجكة منو . 
حسب مضمكنيا كالغرض مف تحريرىا، ، يقسـ البعض انخر التقارير اإلدارية إلى أربعة أنكاع -ب
   65كىي: إلدارة، كلكنيا ذات صمة بامف التقارير الصحفية كالبحثية، تجعميا قريبة يعطييا مميزات ك 
 . بالشؤكف المالية ىالتقرير الركتيني كيعن - 

                                                           
 .  65ص ، المرجع نفسو -  65
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 ، يبدأ دائما بتمخيص لما حدث مف قبؿ .كاقعي، ذك طابع ركائيتقرير العرض الكصفي كىك   -
 ر المفسر كىك يعطي المعاني لمحقائؽ كاألرقاـ كالمفاىيـ .يالتقر  -
 66كىك يحتاج إلى التأكيد عمى الحقائؽ بحذر، كيككف التعميؽ عمييا في الدرجة الثانية. االقناعي يرالتقر  -

، دؼ، كاليعدة معايير، تتعمؽ بفترة التقديـ، حسب ة عامة، يمكننا أف نصنؼ التقاريربصف -ج
 كالجية  المقدـ ليا: 

 كتقارير نيائية.، مرحميةك تقارير ، تقارير أكلية : ز فيو التقرير، ىيمف حيث التكقيت المنج -
 كتقارير خارجية . ، تقارير داخمية: ، ىي لتقريرمف حيث الجية المقدـ ليا ا -
 كتقارير غير دكرية .، تقارير دكرية : مف حيث تكرارىا) عدد كتابة التقارير( ىي -
كتقارير ، طةكتقارير األنش، تقارير المراقبة كالمتابعة: محتكل الذم يتضمنو التقرير، ىيمف حيث ال -

      كتقارير  لقضايا مختمفة .. ، كمحاسبتيومالية 
قارير ت، ك تقارير ثبلثة أشير، تقارير شيريةك ، ، كتقارير أسبكعيةرير يكمية: تقاىي ،مف حيث المدة -

  .كتقارير سنكية، نصؼ سنكية
 
 : اإلداري  إعداد التقرير 3.3.3

كيمكف ، لو بطريقة جيدةالتحضير ب قكـ ينبغي أف ي، حتى يكتسب كاتب التقرير ميارات تحريره
 : مف خبلؿ انتيةالمراحؿ  إتباع

 تحضير اليدؼ الرئيسي لمتقرير -
 ، ذلؾ بالتحضير لكتابة التقرير، مف خبلؿ :  التحضير لئلعداد -
 ( تقييمي شامؿالتقرير يتعمؽ بعمؿ كاف تحضير الفريؽ كتكزيع المياـ ) إذا  -
 .التقريرتحضير خصائص  -
 .تحديد مصادر المعمكمات  -
 .تحديد خطة اإلعداد -
 .البد  بكتابة التقرير -
 مسكدة التقرير  رتحضي -
 تحضير النسخة النيائية مف التقرير .  -

 
 
 

                                                           
 . 64ص ، 2014، دار األمة، التقارير اإلعبلمية، عبد العالي رزاقي - 66
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 : اإلداري  التقرير أجزاء 4.3.3
 اتعيكض أكمة معينة يحص اضك عر ا، كتقدـ كريد اطابع تمؾ التي تأخذخاصة  ،ىناؾ أنكاع مف التقارير

عدادىاتقييميو  .، تتطمب عمبل جماعيا، ككقتا لتحضيرىا كا 
عنكاف، كمقدمة الصفحة تشمؿ ، حيث تقسـ إلى أجزا  معيف، تبكيبب التقاريرنكع مف ىذا ال ككفيك 

 يرفؽ مع التقريريمكف أف  ك، مف يضيؼ إلى ىذا المراجع كالفيرسكىناؾ  ،كممخص كقائمة المحتكيات
 ..مذكرة أك ممحقا بو 

 يقسـ التقرير إلى أجزا  ىي : 
 كيضـ العناصر انتية:، الغبلؼ: كىك الصكرة الخارجية لمتقرير، كيككف معدا بطريقة منظمة -أ

 + عنكاف التقرير 
 + تاريخ اإلصدار 

 + الجية المقدمة لو .
لتقارير كا، ف ال تحتاج كؿ التقارير إلى غبلؼمقكل . لكالكرؽ المف  ايككف الغبلؼ مصنكع

 فينبغي أف تككف مع الغبلؼ . ، أما التقارير السنكية، اليكمية أك الشيرية
 يمي :  كتضـ ما، صفحة العنكاف : ىي الصفحة التي تمي الغبلؼ -ب
 عنكاف التقرير +
 معد التقرير  اسـ+
 كظيفة معد التقرير  +
 المؤسسة التي صدر منيا التقرير  اسـ +
 المؤسسة التي يرسؿ إلييا التقرير  اسـ +

 + تاريخ إصدار التقرير.
كأىـ النتائج ، األىداؼذكر ، كرد في التقرير بصكرة مختصرة كىك عرض ألىـ ما :الممخص -ج       

 . كالتكصيات
 .تعرض فيو عناكيف أىـ أجزا  التقرير: محتكيات التقرير -د        
 القكائـ التحضيرية : كتشمؿ قكائـ  منيا :  -ق       
 ألشكاؿ .اقائمة  +       
 + قائمة الجداكؿ        
 + قائمة الرمكز كالمختصرات .  
 لممكضكع الذم يتضمنو التقرير . دية يالمقدمة : تككف تمي -ك       
بالشرح  ريريتناكؿ مككنات التق، متف التقرير: ىك الجز  الرئيسي في التقرير، يشكؿ أىـ أجزائو -ز       

 المفصؿ.
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 كتحميميا .  إلييا تكصؿ تـ ال: عرض لمنتائج  التي  استنتاجات التقرير -ح     
 كتمثؿ التصكرات المستقبمية .  ،استنتاجات التقرير: العناصر التي تعالج تكصيات التقرير -ط     
 التقرير المنجز . إلييا: كىي  الكتب أك الكثائؽ أك التقارير التي استند  المراجع -م     
  . الرجكع إلييا، كال يمكف أف تككف داخؿ المتف يكثائؽ كمستندات ميمة ينبغكىي : المبلحؽ -ؾ     
 

 : اإلداري  كتابة التقرير5.3.3
عبر أربعة مراحؿ ىي: أكال، يتمثؿ اليدؼ مف التقارير في جمب الحقائؽ كصياغتيا كاإلعبلـ بيا، 

كتككف صياغتو   جمع الحقائؽ، ثانيا تنظيـ ىذه الحقائؽ، ثالثا، تفسيرىا، كرابعا كضع ممخص كتكصيات .
 . يقبؿ التأكيبلت كال االلتباسال ، مفيكـ، بسيطبأسمكب كفنيات تحريره 

فادم الجمؿ يفضؿ البعض أف يتـ استخداـ األفعاؿ في التقارير بصيغة الماضي، كينصح بتك 
يكتب التقرير ك الطكيمة، كالكممات العامة المجردة مف الكاقعية، كتجنب الحشك، كضعؼ التعبير كالغمكض. 

 (. 27 – 21عمى كرقة عادية  بيضا  )
 :كمف صفات كتابة التقرير

 : انتية اإلشاراتألكلى عمى اتحتكم الصفحة  -
 .بياف مصمحة المكقع  -
 .التاريخ كالمكاف -
 .ذكر المرسؿ إليو التقرير  -
 عنكاف التقرير. -

كلقب كاتب التقرير  اسـيذكر حيث ، الصفحة أخرفي  تكقيع كاتب أك محرر التقريركيككف   
 كصفتو اإلدارية 

 يسعدني يشرفني أك الطمب ،،  ال يككف بصيغة ك كال صيغة المجاممة. ، صيغة الندا ال يحمؿ التقرير  -
 كاألفضؿ أف تككف بدايتو ىكذا .. سيدم ... )ذكر صفة المرسؿ إليو( .  
 لمسمطة.  اإلدارميكجو تبعا لمتسمسؿ  -
، فسأككف ممنكنا لكـ كانت ىذه االقتراحات تناؿ قبكلكـ إذا) مثؿ..عف انتظار الرد يمكف التعبير  -

 . (تكجيياتكـبانتظار 
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 تربص التقرير ( 5)نموذج 
 

ينجزكف فطمبة االتصاؿ يقكمكف  يقكـ طمبة السنة الثالثة بتربص ميداني في مجاؿ تخصصيـ،   
كمكاتب كككاالت في مؤسسات كمصالح اتصالية، مثؿ خبليا االتصاؿ في  في غالب األحياف تربصاتيـ 

الييئات كالمؤسسات كالشركات العمكمية كالخاصة، سكا  الخدماتية أك االقتصادية في  كاإلشيارالتسكيؽ 
 أك التجارية .. 

كيمكف أف يفكقيا في بعض ، صفحة 30ك  20يتككف بيف ، في آخر التربص تقريراكينجز الطمبة 
ب يكما أك شير حس 20يكما ك 15الذم يدكـ بيف ، خبلؿ فترة التربص قامكا بو ما حكؿ ، الحاالت

حيث يككف في ، كحسب الكقت الذم يخصصو الطالب لمتربص، برنامج المؤسسة المستضيفة لمطالب
كبالتالي لف ، السداسي السادس، كيقكـ بالتربص مكازاة مف دراستو لممقاييس المبرمجة في ىذا السداسي

ه في المؤسسة كغالبا ما تككف فترة تكاجد، يكما 20يكما أك  15فترة التربص عف  إلطالةيككف  الكقت 
 كفقا لما ال حظناه مف خبلؿ مرافقتنا لمطالبة الذيف قامكا بتربصات. ، بصفة غير منتظمة

 
 نيا تتمثؿ فيما يمي : إف، ي ينبغي إتباعياكعف منيجية تقرير التربص، كالخطكات الت

 نتية : اتكتب فيو المعمكمات ، : يككف في صفحة كرؽ مقكلرالف التقرير-
اسـ سـ الجامعة كالكمية كالقسـ )التي يدرس فييا الطالب ( يكتب افي أعمى الصفحة، يكتب  - 
 Simplifiedكنكع الخط  20حجـ )بنط (بخط مضغكط ك كتحتو اسـ القسـ . ، الكمية اسـكتحتو ، الجامعة
Arabic .  كمية عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ . قسـ االتصاؿ . 3مثبل : جامعة الجزائر .         
يضـ الغاية التي يتـ التدرب عمييا كالمؤسسة : عنكاف التربصيكتب  في الكسط نحك األعمى، -

 التي يتـ فييا التربص . مثبل : التدرب عمى ميارات االتصاؿ الداخمي كالخارجي في مؤسسة .........
 Simplified Arabic  كنكع الخط ، 26 مضغكطمستطيؿ، كيكتب العنكاف ببنط ؿ إطار خداكيككف ىذا 

. 
.... شعبة ..، تربص الستكماؿ متطمبات ليسانس ؿ ـ دتقرير تحت إطار العنكاف : يكتب :  -

  ........تخصص.. 
 السنة (  –الشير  –لى ) اليكـ كا   السنة –الشير  –)اليكـ تميو مباشرة تحتو: فترة التربص مف  -        

 (  Simplified Arabic.  16)يككناف بحجـ 
 إعداد  الطالب ) االسـ كالمقب ( يكتب ، ف نحك األسفؿ كفي الكسطاسطر  -         
ف نحك األسفؿ) اليميف ( يكتب اسـ األستاذ المشرؼ مف الجامعة) إشراؼ األستاذ االسـ اسطر  -         
 كالمقب ( يكتب اسـ المؤطر مف المؤسسة المستقبمة لمطالب) تأطير السيد : االسـ ، كعمى اليسار كالمقب(
 . 2021 – 2020أسفؿ الصفحة في الكسط : تكتب السنة الجامعية مثبل : السنة الجامعية  -       
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 (  الكاجية )صفحة   غبلؼ تقرير التربص
 

 3جامعة الجزائر 
 واالتصال  اإلعالمكمية عموم 

 قسم االتصال 
 

 

التدرب عمى ميارات االتصال الداخمي والخارجي في    
 ........مؤسسة 
 

 
 تقرير تربص الستكمال متطمبات ليسانس ل م د  شعبة ...... تخصص.. ........ 

 إلى .......................   فترة التربص من ...... ...                   
 
 

 إعداد الطالب ) الطالبة ( ............
 

 تأطير السيد )ة( : ....................               إشراف األستاذ )ة(  : ...................... 
 
 

 0202 – 0202السنة الجامعية 
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 : تترؾ كرقة بيضا  بعد غبلؼ التقرير  ورقة بيضاء-
: كرقة عادية ) ليست مف الكرؽ المقكل( تحمؿ نفس المعمكمات الكاردة في الغبلؼ  الغالف الداخمي-

 بنفش الشكؿ كالمضمكف . 
 .ألصدقا  ا: يكجو ألفراد العائمة ك  اإلىداء-
 كالسيد المؤطر، : يكجو لؤلستاذ المشرؼ الشكر-
  يضـ خطة التقريرالفيرس : -
 )إف كجدت (. تضمنيا التقرير تحتكم الجداكؿ التي قائمة الجداول :-
 )إف كجدت (.تضمنيا التقرير التي األشكاؿتحتكم ألشكال : اقائمة -
 تميد باختصار لمتقرير التربص, كأىـ  ما يتضمنو . : التقرير مقدمة -
عمى المستكل الشخصي التربص بالنسبة لمطالب يمكف أف تككف أىداؼ : أىداف التربص وأىميتو -

 مثؿ : ، كالبيداغكجي كالميني
 العمؿ .كمحيط يئة باكتشاؼ  -
 مينيا ..االطبلع عمى أساليب كصيأ  تنظيـ المينة إداريا ك  -
 مع المكظفيف كالعماؿ مف  اجؿ تعمـ كفيات االندماج .االحتكاؾ  -
سقاط المفاىيـ النظرية المكتسبة في الجامعة عمى العمؿ الميداني  -  استعماؿ كا 
 الجامعة في العمؿ في المؤسسة المستقبمة لمطالب . المكتسبة مف تطبيؽ بعض المفاىيـ كاألدكات  -
 اكتساب خبرة كتجربة مينية . -
 ، التخصص، السنة، تاريخ ميبلده، اسـ كلقب الطالب: الب التعريف بالط-
كعدد ، كطبيعة نشاطيا، كمصالحيا، كتتضمف اسـ المؤسسة كنبذة عف نشأتيا: التعريف بالمؤسسة -

 كغيرىا مف المعمكمات التي تساعد بالتعريؼ بالمؤسسة كنشاطيا ..، كىيكميا التنظيمي، عماليا
 ، التعريف بالمصمحة-
يمكف إدراجيا عف التسمسؿ ك  كىي األعماؿ التي أنجزىا الطالب خبلؿ فترة التربص .األعمال المنجزة : -

 كذلؾ في شكؿ فقرات أك بكاسطة جدكؿ .. الزمني  اليكمي، منذ يكـ بداية التربص حتى أخر يـك فيو ..
بعض ، مع االيجابياتكيمكف ذكر ، كتتضمف النتائج التي تكصؿ الييا الطالب في التربصخالصة :  -

 الصعكبات التي كجيتو . 
عمى معمكمات ال يمكف إدراجيا في متف التقرير مثؿ الكثائؽ  كالمراجع مف كتب تحتكم :  المالحق -

 .التقريرالتي اعتمد عمييا  كغيرىا
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 )بسيط (( تقرير إداري 6)نموذج 
 .................... بتاريخ

 
 ......مؤسسة .

 ىيئة )أك مؤسسة (...... مديرإلى السيد ........ 
    

 ( ....)تحفيزية لمسيد  ةالموضوع : طمب منح                         
 

مكافأة السيد ) ...........( أجؿ أكتب لكـ ىذا التقرير مف  ىيئة )أك مؤسسة( .....سيدم مدير         
عف المياـ التي يقكـ بيا لصالح الييئة )أك المؤسسة( كصفتو )...........( بمنحة مالية تحفيزا لو 

........................................................................................... ).....( 
.................................................................................................... 

................................................................................................... 
 

 فسأككف ممنكنا لكـ بانتظار تكجيياتكـ.، إذا كاف ىذا االقتراح يناؿ قبكلكـ
 

 ).........( اإلداريةتكقيع محرر التقرير كصفتو             
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 داري )  مفصل ( إتقرير ( 7)نموذج 
 

 تقرير تنفيذ مشركع مؤسسة المكضكع : 
 
 شعار المؤسسة الممكلة  /شعار المؤسسة -
 إسـ المؤسسة  -
 لمشركع اتقرير  -
 تمكيؿ  -
 مقدـ مف :  -
 السنة ( –التاريخ ) الشير  -
 
 جدكؿ المحتكيات -
 

 معمكمات عامة عف المؤسسة 
  اسـ المؤسسة 

  مجاؿ عمؿ المؤسسة 
  عنكاف المؤسسة 

 ) مديرممثؿ المؤسسة
 رئيس مجمس (–عاـ 

 

مكمؼ باالتصاؿ ال
 بالمؤسسة 

 

 معمكمات عامة عف المشركع 
  اسـ المشركع 
  رقـ المشركع 
  مكقع المشركع 
  مدة المشركع 

  تاريخ بد  المشركع 
  تاريخ انتيا  المشركع 

 معمكمات عف التمكيؿ 
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 مقدمة التقرير 

 خمفية عف التقرير  -
 أىداؼ المشركع  -
 الفئة المستيدفة -
 مراحؿ المشركع الرئيسية  -
 

 المشروعإنجازات 
 

النسبة المئكية  نشطة كاألالمراحؿ 
 الفعمي  لبلنجاز

أسباب التأجيؿ أـ 
 عدـ التنفيذ 

إجرا ات إدارية 
 لممشركع 

 مبلحظات 

.............. .................. ................. ................ ................ 
................ ................ ............... ................ ................. 

.................. ................ ................ .................. ................ 
 
 

  اسـ الجية الممكلة 
قيمة منحة التمكيؿ 

 لممؤسسة  ةالمقدم
 

قيمة المساىمة التمكيمية 
 لممؤسسة 

 

مساىمات مالية مف 
 جيات أخرل 

 

قيمة الدفعات المالية 
المقدمة حتى تاريخ إعداد 

 التقرير 

 

 معمكمات عف التقرير 
  طبيعة التقرير 
  فترة التقرير 

  تاريخ تقديـ التقرير 
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 المشاكؿ كالتحديات التي كاجيت المشركع : 

 
 مبلحظات  كسائؿ التغمب عمييا  المشاكؿ كالمعكقات  الفعاليات كاألنشطة 
................. ...................... ..................... .................. 
................. .................... ..................... .................... 

................... .................... ...................... ................... 
 

 :الصرؼ المالي خبلؿ فترة التقرير
 

 مبلحظات  الصرؼ الفعمي  القيمة  البند المالي 
................ ............... .............. ............... 
................ ................ ............... ................ 
.............. ............... .................. ................... 

 
 ............................................مبلحظات 

....................................................... 
............................................. 

  مرفقات
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 تقرير تفتيشي( 8)نموذج 
 

 اليـك ...... -
 التاريخ ...... -
 الدائرة ........ / اإلدارةجية الزيارة :  -
 ىدؼ الزيارة ................. -
 نكع الرقابة ............... -
 طبيعة الرقابة ......... -
 االسـ ................ -
 التكقيع .......... -
 
 تفاصيؿ المياـ ........ -
 متكسط سيي     جيد       :االلتزاـ بالحضكر كاالنصراؼ  -
 متكسط   سيي   جيد         : اإلداريةااللتزاـ بالتعميمات  -
 ............المستيمكة ..... ميةالك اإلضافيةالساعات  -
 ...............................مشاكؿ  العمؿ :  -
 التكصيات كالحمكؿ .......................... -
 مشاكؿ المكظفيف : ....................... -
 التكصيات كالحمكؿ : ...................... -
 تنقبلت كتعيينات : ...................... -
 المشاركة في المجاف : ....................... -
 مكضكع المجنة : ................... -
 التكصيات : ..................... -
 تطبيؽ القرارات كالتعميمات الكاردة : ............. -
 الدائرة : ...................... /احتياجات االدارة  -
 مشاريع كاقتراحات : ......................... -
 ..............................فريؽ الزيارة :  -
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 األمر والمنشور  4.3 
، ىي تدابير ىذه الكثائؽ.( المديرالمسير أك يرسميا المسؤكؿ ) ينجزىا ك التي اإلدارية الكثائؽ ىي مف 

يي عبارة عف تعبير كتكضيح ف ال تأخذ طابع كصفة النص القانكني .، غير تشريعيةإدارية بحتة
  التي تضمنتيا التشريعات كالنصكص القانكنية. كيذكر القانكنيكف بأف لبلختصاصات كالتعميمات

، التي ينبغي كتحديد إطار ككيفيات العمؿ، ضيحكثائؽ التي تستعمؿ لمتكجيو كالتك ال مف أىـالتعميمات ىي 
  .يؽ النصكص التشريعية كالتنظيمية، فيما يتعمؽ بتطبإتباعيا

يانػػات أك اإليضػػاحات الشػػفكية أك الكتابيػػة التػػي تكجييػػا كالتعميمػػات" ىػػي األكامػػر كالتكجييػػات كالب
. كمػف الناحيػة القانكنيػة تعػد بيػـ المنكطػة  كيفيػات تنفيػذ الميػاـ سمطة إدارية إلى مرؤكسييا لتحديد إطار ك 

كال يمكػػف مبػػدئيا معارضػػتيا مػػف ، أم ال صػػبلحية ليػا إال داخػػؿ اإلدارة، مػف قبيػػؿ إجػػرا ات النظػػاـ الػػداخمي
كالتعميمة المصػمحية ) ، األمر، التعميمةالتعميمات: أنكاع كمف  67فيي ليست أعماال تنظيمية.طرؼ الغير، 

 المصمحية ( كالمنشكر. اإلداريةالمذكرة  
األمر ثػـ نتناكؿ باختصار المدرجة ضمف المقرر، ، رؽ لمتعميمة كالتعميمة المصمحيةقبؿ أف نتطك 
فػػػي برنػػػامج  افغيػػػر مػػػدرج مػػػاكى ،كالقريبػػػة مػػػف التعميمػػػةمشػػػابية الكثػػػائؽ المػػػف  افيعتبػػػر  افذمػػػال ،المنشػػػكر
التعميمػػػة المصػػػمحية أك  كبػػػيف التعميمػػػة ك  امػػػيننػػػا التمييػػػز بينكحتػػػى يمباختصػػػار  مػػػانكردى لكػػػف، المقيػػػاس
 . المصمحية اإلداريةالمذكرة 

 
  : L’ Ordre األمر 2.4.3 

إعطػا  األكامػر العاديػة كيػتـ م شػكؿ خػاص، مػب أكىػك ال يتط ،في األساس عف فرديصدر األمر 
تكميػػػؼ أمػػر : مثػػػاؿ  68."كتابتيػػا بنػػو يجػػػفإ، نػػت األكامػػػر تكتسػػي أىميػػػة خاصػػة، أمػػػا إذا كابصػػفة شػػفيية

ة مسػبقا، كبعػد ممئيػا يػتـ معػد، مكتكبػةنمػاذج ل كفقػاالتي يتـ تحريرىا ك كغيرىا..  تكميؼ بخدمةكأمر ، بميمة
عطا  نسخة أصمية منيا لممعني باألمر، طباعتيا   يستظيرىا إذا تطمبت الضركرة .    ، كا 

 
 ( Circulaire  Le ):المنشور 0.4.3

قػرارات كاسػع تفسػيرا ل نطػاؽنشر عمػى جميػع الجيػات كعمػى ي نو مكتكبأالمنشكر عمى  يتـ تعريؼ
أك تعميمػػػات تنشػػػر كاممػػػة أك  عمػػػى قػػػرارات أك أكامػػػرفيػػػك كثيقػػػة إداريػػػة تحتػػػكم  أك تنبييػػػا لتعميمػػػات سػػػابقة،

تباعيػااع عمػػى جميػػع المػكظفيف ذ، كتػػممخصػة . كيعتبػػر كثيقػػة إداريػػة ذات صػػبغة كالمسػػتخدميف لمعمػػـ بيػػا كا 

                                                           
 .  55ص ، االتصال والتحرٌر اإلداري، رابح بوزٌدي -  67

.  57المرجع نفسو، ص  -  68
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المسػػػتكيات التابعػػة ليػػػذه المؤسسػػػة   أكصػػػدر عػػف السػػػمطة العميػػا المختصػػػة فػػي الجيػػػاز الحكػػكمي تداخميػػة 
  69". ككمية المكمفة بالكظيفة العمكميةكالمناشير التي يصدرىا الكزير األكؿ أك السمطة الح

تكجػػو إلػػى ، ، تصػػدر عػػف السػػمطة العميػػا المركزيػػة ذات طػػابع داخمػػيداريػػةإىػػي كثػػائؽ  المناشػػيرف
حيػػػث ال يطمػػػع عمييػػػا انخػػػريف خػػػارج اإلدارة المعنيػػػة . ، المصػػػالح كالػػػدكائر اإلداريػػػة التابعػػػة لقطػػػاع معػػػيف

كلذا يتطمب تحريرىػا ، ، كيطمع عمييا عدد كبير مف المكظفيفرات كالمؤسساتاستعمؿ داخؿ الكز تكثيرا ما ك 
 . التأكيبلت المتعددة أك تككف دقيقة ككاضحة، حتى ال  تؤدم إلى االلتباس، صيأ خاصةككتابتيا 

ط كيفيػات كضػبىػذا الػنص  يسػتيدؼ التػذكير بغايػاتإثػر نػص قػانكني ىػاـ   المنشكر إصداركيتـ 
فػي  عناصػر جديػدة لمػنص أك مقتضػيات معاكسػة لػو أك التكسػع ، إضػافةالمنشػكر . كلػيس مػف ميػاـتطبيقو

 إذايتكفػؿ بيػذه الميمػة  أفلكنػو يمكػف ، في نكعيو اإليضاحي كالتنفيػذم، شرح مضمكنو بصفة غير قانكنية
. مككمػػة إلػػى مػػا يعػػرؼ بالمراسػػيـ التطبيقيػػة الالميمػػة  ، حينيػػا يأخػػذ ىػػذه كػػاف منشػػكرا مػػف النػػكع التنظيمػػي

ممارسػة ميػاميـ  أكثػر ممػا اشير يرتكز عمييا كثيرا بيا المكظفيف مف الناحية العممية في المن أفكالمبلحظ 
 70بسيطة يسيؿ فيميا كاستيعابيا. ، ككف تعميمات المناشيرعمى  القكانيف يرتكزكف

يتميػػز بإطػػاره بقػػدر مػػا يتميػػز بتكجيػػو إلػػى عػػدد مػػف المرسػػؿ ، ك" المنشػػكر التطبيقػػي أك التفسػػيرم
يػػدؿ المنشػػكر عمػػى مػػذكرة أك عمػػى رسػػالة مكجيػػة لعػػدة أشػػخاص، ككػػذلؾ الحػػاؿ عنػػدما  إلػػييـ، كيمكػػف أف

تكجػػو مراسػػمة إلػػى جميػػع عمػػاؿ األقػػاليـ كالمػػدف فػػي قالػػب رسػػالة أك عنػػدما يكجػػو كزيػػر تعميماتػػو إلػػى سػػائر 
 71المديريف كرؤسا  المصالح في شكؿ مذكرة ."

الجيػاز اإلدارم ) ، تسمية الدكلػة كاسػـ التاريخيأخذ المنشكر نفس شكؿ الكثائؽ اإلدارية، المكاف ك  
، المكضػكع  ( المرسػؿ كالمرسػؿ إلػييـ) يعطى لممنشكر رقػـ خػاص  تسمسػمي(، رقـ التسجيؿ)في رأس الكثيقة

جسـ أك مضمكف المنشػكر ) يحتػكم عمػى المقدمػة كالتفسػيرات ، تحية االفتتاح، (إذا كاف ضركرياالمرجع ) 
تكقيع القرارات اإلدارية مف قبػؿ سػمطة حككميػة مختصػة بمكضػكعو أك بتفػكيض كالخاتمة (، التكقيع ) مثؿ 

خاص مف قبؿ المسؤكليف عمى أعمى المستكيات ( كيبقى المنشكر سارم المفعكؿ إلى حيف صدكر منشكر 
 . د يمغيو أك يغير مقتضياتو(جدي
 
 
 
 

                                                           

 69
.  00.25اطلع علٌه بتارٌخ ، https://www.marocdroit.comمتاح عل الرابط  ، ٌوسف ادرٌدو : دراسة حول المنشور - 

 .  00.28على الساعة  0202

 ، مرجع سبؽ ذكره . يكسؼ ادريدك - 
70

  

71
 .  57ص ، سبؽ ذكره عمرج، رابح بكزيدم - 

https://www.marocdroit.com/
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  (Les instructions) ات التعميمالتعميمة أو  5.3.
 التعميمة :تعريف  2.5.3

).. (  عامػػػػػة ةتكجيػػػػػأمػػػػػر تنفيػػػػػذم أك ، ة أك تكجيػػػػػويمػػػػػتعم" : كرد فػػػػػي  معجػػػػػـ المعػػػػػاني:  لغاااااة- 
تكجييات كاجبة التنفيذ سكا  أكانت شفيية أـ خطية تعطى لشخص يعيد ، كالتعميمات ىي أكامر، إرشادات
 72"..كغيرىا ، جمركيةطبية، ، إداريةتعميمات عسكرية :مثاؿ، إليو القياـ بعمؿ خاص أك بميمة

كثيقػػػة تحتػػػكم عمػػػى بأنيػػػا : تعميمػػػات العمػػػؿ "معجػػػـ المغػػػة العربيػػػة المعاصػػػرة "يعػػػرؼ  :اصاااطالحا-       
، كتحتكم  تعميمات العمؿ لمقياـ بنشاط معيف إتباعياتعميمات تفصيمية تحدد بالضبط الخطكات التي يجب 

تعميمات العمؿ فقط في حالة الحاجة إلػى كيتـ إنشا  ، اإلجرا اتعمى تفاصيؿ أكثر مف تمؾ المكجكدة في 
 :  كيكرد المعجـ عدة نماذج لمتعميمات مثؿ ، تعميمات تفصيمية

عمػػى المقتػػرض  ، كىػػي رسػػالة مػػف البنػػؾ إلػػى المقتػػرض تتضػػمف تعميمػػات ينبغػػيرسػػالة تعميمػػات السػػحب -
 .مراعاتيا عند السحب

 .يداع أكراؽ مالية في حساب العميؿأمكاؿ أك إتعميمات التسميـ مف العميؿ إلى الكسيط بدفع  -
أكامػػر كتكجييػػات لبلسترشػػاد ، الػػكزير تعميمػػات جديػػدة إصػػدارك، ات تصػػرىا الييئػػات الرسػػمية العميػػاتعميمػػ-

 . أسمكب العمؿ كطريقتو كالغاية منوبيا، 
تعمؿ كؿ دكلة طرؼ ) في األمـ المتحػدة ( عمػى حظػر إصػدار أم " مف ميثاؽ األمـ المتحدة : تعميمة  -

 73.القسرم أك تأذف بو أك تشجع عميو أكامر أك تعميمات تفرض االختفا 
" األكامر كالتكجييػات الصػادرة عػف السػمطة في اإلدارة ىي  (Les instructionsات )التعميمك             

العميػا إلػػى المصػػالح التابعػػة ليػػا لتكضػػيح كتكجيػػو كتحديػد طريقػػة العمػػؿ الكاجػػب إتباعيػػا بخصػػكص تطبيػػؽ 
نصػػكص تشػػريعية أك تنظيميػػة . فالتعميمػػات تعتبػػر تكممػػة كامتػػدادا لنصػػكص قانكنيػػة صػػادرة مػػف قبػػؿ . لػػذا 

 74."يع االمتثاؿ ليا كعمى الجم، دائـفمداىا عاـ كمفعكليا 
ككمػػا ، أك عػػف رئػػيس الحككمػػة أك الػػكزرا عػػادة عػػف السػػمطات العميػػا تصػػدر التعميمػػات " ك

يدؿ عميو لفظ التعميمات، فإف غايتيا ىي نشر التكجييات التي تعد مبدئيا امتدادا لنص قانكني . فيي إذف 
  75كثيقة ذات أىمية خاصة كليا قيمة." 

 
 

                                                           
  2020.05.14بتاريخ :  اطمع عميو  ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar، متاح عمى الرابط، معجـ المعاني - 72

 . 11.44عمى الساعة 
 مرجع سبؽ ذكره . ، معجـ المعاني، معجـ المغة العربية المعاصرة - 73
  مرجع سبؽ ذكره .، يكسؼ ادريدك - 74

75
  . 56ص ، ع سبؽ ذكرهجمر ، رابح بكزيدم - 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9/
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 :ي مايمص التعميمات ئخصامن  0.5.3
 أك الكزرا . )أك رئيس الحككمة( تصدر عف سمطة عميا، كالكزير األكؿ  -
 محتكاىا ييـ المصالح المركزية كالخارجية عمى السكا  ألنيا تصدر عف سمطة عميا.-
ككنيػػػا تشػػػبو النصػػػكص ، بصػػػيغة مكضػػػكعية كغيػػػر مباشػػػرةك ، كبتركيػػػز، يػػػتـ تحريرىػػػا بطريقػػػة مختصػػػرة -

 القانكنية. 
 . بد مف االمتثاؿ ليا، كال تكتسي صبغة األمر -
  .  كتكممة لنصكص قانكنية أك تنظيمية، صادرة مف قبؿتعتبر امتدادا  -
 تعميمات كليس شرح كتفسير مثؿ المنشكر. فمضمكنيا يككف أساسيا صارما، -
يجازالذا يككف تحريرىا أكثر تركيزا ، شد صرامة منوأ، لكنيا ىي أضيؽ مجاال مف المنشكر -  . كا 
 التعميمات قابمة لمنشر في الجريدة الرسمية.  -
لزاميةىي حتمية  -  . أكثر مف المنشكر كا 
ر  ، ككنيػا تحمػؿ عنػكاف " تعميمػات " لكنيػا تتميػز بطػابع أكثػر أىميػة مػف المنشػك المنشػكر والتعميمات تشب-

مكمػػػات كتكميػػػؿ المع، يخصػػػص مجػػػاال كاسػػػعا لمجػػرد االطػػػبلع ، إال أنػػوفيػػذا األخيػػػر كأف تضػػػمف تعميمػػػات
 .كعرض القضايا التي يعالجيا

 ، حتى تصدر تعميمات جديدة تعدؿ فييا أك تمغييا.مفعكليا دائـ -
 

 :  شكل التعميمات 3.5.3
تشبو كؿ عناصر كتابة المنشكر أم نفس شػكؿ عناصر التعميمات كتابة ، مف الناحية الشكمية 

 : ما يمي  عمىالتعميمات ، كيجب أف تتكفر األخرل اإلدارية الكثائؽتحرير 
 ، المكاف كالتاريخ -
 (، الجياز اإلدارم ) في رأس الكثيقة كاسـتسمية الدكلة  -
 ، (تسمسميرقـ خاص  لمتعميمة) يعطى  رقـ التسجيؿ -
 ، المرسؿ كالمرسؿ إلييـ -
 ، (كاف ضركرياإذا المكضكع  المرجع )  -
 ، االفتتاحتحية  -
 ) يحتكم عمى المقدمة كالتفسيرات كالخاتمة (، التعميمة جسـ أك مضمكف  -
لتكقيع ) مثؿ تكقيع القرارات اإلدارية مف قبؿ سمطة حككمية مختصة بمكضكعو أك بتفكيض خاص مف ا -

 (.المسؤكليف عمى أعمى المستكيات قبؿ
، فػػػإذا كانػػػت طبيعتيمػػػا كالتعميمػػػاتالمكظفػػػكف بػػػيف المنشػػػكر يخمط فػػػ، مػػػف الناحيػػػة العمميػػػةأمػػػا  

أكال مف حيػث أنيػا تشػبو ، ف بينيما فارقا يظير أساسا مف خبلؿ الشكؿ الذم تتسـ بو التعميماتإف، متقاربة
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القانكنيػة يػذه النصػكص ، مف حيث ككنيا امتدادا طبيعيػا ل. كثانياكالتنظيمية ص القانكنيةكثيرا شكؿ النصك 
التعميمػػات فػي المصػػالح العسػكرية كشػػبو أنػو  يكثػػر اسػتعماؿ   اإلشػػارة كالقػرارات بخػبلؼ المنشػػكر. كيمكػف 

 . محدكداالمدنية  اإلداراتفي حيف يبقى تكظيفيا في ، العسكرية
 التعميمة (9)نموذج 

  تعميمة وزارية                          
 -متعاقدين أساتذةتوظيف -                       
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 Note de service  La) المذكرة ( أو التعميمة المصمحية  6.3
 تعريف التعميمة المصمحية أو المذكرة :  2.6.3

تصػػػدر عػػػف ، ، ىػػػي كثيقػػػة داخميػػػةالمصػػػمحية المػػػذكرةكتسػػػمى أيضػػػا لتعميمػػػة المصػػػمحية ا
بتعميمػات جديػدة أك خاصػة مػف أجػؿ تنفيػذ  اإلخبػار، كىدفيا ىػك إلى المرؤكسيف اإلدارةالرئيس األعمى في 

 ياتبادلكيتـ ك تقكـ المذكرات بميمة تعكيض الرسائؿ . تعميمات أك أكامر، كفي الغالب  تتضمف عيفقرار م
 كيحتفظ بنسخيا. ، اإلدارات كالمصالح الكاحدة،داخؿ 

 كتتميز المذكرة المصمحية ب :
 .التعميمات كإلصداركسيمة لبلتصاؿ الداخمي ككنيا  -
 .تحمؿ صفة األمر بمعناه الدقيؽ -
 مف الرئيس إلى المرؤكس .  أم، تصدر مف سمطة عميا-
 تأتي بشي  جديد . ، في غالب األحياف -
ظيـ نألشخاص كال تابحيث ال تشمؿ جميع ، كعمى مكضكع معيف، مداىا عمى فئة معينة بالذات يقتصر -

 . كاحد فآكؿ المياديف في 
 .بالتعميمات اإلداريةتقترب كثيرا مف الخطاب ) الرسالة (  -

تكضػػيح مثػػؿ داخػػؿ الييئػػة أك المؤسسػػة المشػػغمة ، تتنػػاكؿ المػػذكرات مسػػائؿ حديثػػة كجاريػػة
أك تنبيػو المػكظفيف ، إعطا  تعميمات فيما يخص تكزيع مياـ لممػكظفيف كالعمػاؿإجرا ات كقرارات جديدة أك 
إلى سمطات عميػا بغيػة طمػب تكجو المذكرات كيمكف أف  .العمؿفي ساعات  تأخرإلى تقصير في عمؿ أك 

 تكظيؼ مدرسيف أك تزكيد بأجيزة كمعدات ..ك، مادية أكد بشرية ر اك يتعمؽ بم
إلى رئيس أك مرؤكس أك مصػمحة مركزيػة لػنفس الػكزارة أك نفػس القطػاع. المذكرات كتكجو 

. كىػي أيضػا التعبيػر الكتػابي فقػا لمتسمسػؿ النػازؿك التعميمػات كىي الطريقة المعمػكؿ بيػا بصػفة عاديػة لنقػؿ 
كمػا يمكػف أف تعػرض المػذكرة عمػى السػمطات التسمسػمية كحتػى عمػى الػػكزير،  .عػف العبلقػات بػيف المصػالح

كزير كفي بعض كتستعمؿ في األمكر كالمسائؿ العادية، أما القضايا التي تككف معقدة )التي تعرض عمى ال
 ( فتككف في شكؿ تقرير. رالحاالت عمى المدي

 
 :أنواع المذكرات0.6.3

تأخذ المذكرات أنكاعػا مختمفػة حسػب مسػتكيات تبادليػا، كحسػب األخبػار كالمعمكمػات التػي 
 ) اإلدارية (:  ات اإلخبارية كالمذكرات المصمحيةىما: المذكر يمكف تقسيـ المذكرات إلى نكعيف تقدميا. ك 

  المذكرة اإلخبارية:النكع األكؿ ىك 
كثيقػػػة ىػػػذا النػػػكع أقػػػرب إلػػػى الرسػػػائؿ اإلداريػػػة، أك أنػػػو يعكضػػػيا، كالمػػػذكرة اإلخباريػػػة ىػػػي 

داريػػة. كيػػتـ اإلمصػػالح العمكميػػة ك المؤسسػػات البمػػديات ك التسػػتعمؿ داخػػؿ نفػػس الػػكزارة أك دكائػػر إداريػػة مثػػؿ 
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شكؿ كؿ ، كمف مرؤكس إلى رئيس، مع اختبلؼ في ع مف المذكرات مف رئيس إلى مرؤكستكجيو ىذا النك 
، سػكا  بغػرض تكضػيح بعػض النقػاط أك لتبػادؿ أسػئمة ف تكجػو ىػذه المػذكرات بػيف األعػكافمنيما. كيمكف أ

 .االحتفاظ بالنسخ المكتكبةبغرض  كأجكبة أك
المتداكلػة بػيف األعػكاف اإلداريػيف لقكاعػد التقػديـ المعمػكؿ بيػا كال تخضع المػذكرة اإلخباريػة 

ا، المػذاف ينبغػي أف يككنػا محررىػ ع، ماعػدا عنػكاف المػذكرة كتكقيػوئيسػفي المذكرة المكجو مف مرؤكس إلى ر 
، كجػػكد العناصػػر التقديميػػة المعركفػػة مثػػؿ : بيػػاف المصػػمحة ا تتطمػػب المػػذكرة المكجػػو إلػػى رئػػيسبينمػػفييػػا. 

 لجية المرسمة إلييا،، عنكاف المذكرة كمكضكعيا، االتاريخ كالمكاف، رقـ التسجيؿ، منيا المذكرة التي أرسمت
 .المحرر مع إمضائو كصفتو اإلداريةذكر ك 
 : ) المصمحية ( اإلداريةالمذكرة النكع الثاني ىك -

 تصنيفو ضمف "كثائؽ التعميمػات" كيتـ، ىذا النكع أقرب إلى التعميمة المكتكبة أك ىك ذاتيا
مرؤكسػيو مػف أجػؿ تنفيػذ مقػرر أك لىي كثيقة تتضمف تعميمات أك تكجييات معينة لرئيس كالمذكرة اإلدارية 

، كال تسػػػتعمؿ المػػػذكرات اإلداريػػػة إال فػػػي التنظػػػيـ الػػػداخمي لػػػئلدارة مػػػف أجػػػؿ تسػػػيير المصػػػمحةتنظػػػيـ طػػػرؽ 
  .ط إطارات كأعكاف المصمحة المعنيةف ىذه المذكرات تيـ فقإ، كلذلؾ فاف السير لممصالح اإلداريةضم

العػامميف يمكػف أف تكجػو إلػى كافػة ، اىا كمضػمكنيا يتضػمف تعميمػات خاصػةكما أف محتك 
، الػػذم ىػػك أعػػـ اال أقػػؿ انتشػػارا مػػف مجػػاؿ المنشػػكرتأخػػذ مجػػ. لكنيػػا فػػي المصػػمحة أك إلػػى فئػػة معينػػة مػػنيـ

 كما رأينا سابقا.  كأشمؿ
كتخػػص مجمػػكع المراسػػبلت ، الدبمكماسػػية يسػػمى المػػذكرة، كىنػػاؾ نػػكع ثالػػث مػػف المػػذكرات

، ، تسػتعمؿ لتكضػػيح بعػض النقػػاط أك الختصػار محادثػػة أك لتبميػأ أخبػػاركماسػػيةالمتبادلػة مػػع البعثػات الدبم
تبدأ بصيغة المجاممة .. مثاؿ : إف سفارة )..( تقدـ تحياتيا إلى كزارة الخارجية أك سفارة )..( كيشرفيا بأف 

ؿ )..(. أف ...... كتختػػػػتـ بصػػػػيغة : إف سػػػػفارة )..( تنتيػػػػز ىػػػػذه الفرصػػػػة لتجديػػػػد فػػػػائؽ اعتبارىػػػػا تبمغيػػػػا 
كيكضػػع بيػػا إسػػـ كعنػػكاف ، كتكقػػع بػػالحركؼ األكلػػى مػػع خػػتـ السػػفارة، كتحتػػكم ىػػذه المػػذكرة عمػػى التػػاريخ
 المرسؿ إليو في الصفحة األكلى ..

 
 تحرير التعميمة المصمحية أو المذكرة : 3.6.3

كال عمػػى مجاممػػة  ، ال عمػػى نػػدا ، فػػي مضػػمكنياالتعميمػػة المصػػمحية أك المػػذكرة  ال تتػػكفر 
 عبارات مثؿ : بعد التحية ... يسرني أك يشرفني ... فييا فبل تككف 

، تكتػػب كتحػػرر التعميمػػة أك المػػذكرة المصػػمحية بػػنفس العناصػػر الشػػكمية لممنشػػكر كلمتعميمػػة
 مف حيث يجب أف تتكفر عمى العناصر انتية: 

 ، المكاف كالتاريخ -
 تسمية الدكلة كاسـ الجياز اإلدارم ) في رأس الكثيقة(،  -
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 التسجيؿ ) يعطى لممنشكر رقـ خاص تسمسمي(، رقـ  -
 ، المرسؿ كالمرسؿ إلييـ -
 المكضكع  المرجع ) إذا كاف ضركريا (،  -
 جسـ أك مضمكف التعميمة ) يحتكم عمى المقدمة كالتفسيرات كالخاتمة (،  -
خاص مف التكقيع ) مثؿ تكقيع القرارات اإلدارية مف قبؿ سمطة حككمية مختصة بمكضكعو أك بتفكيض  -

 قبؿ المسؤكليف عمى أعمى المستكيات ( .
تبقى التعميمة المصػمحية أك المػذكرة سػارية المفعػكؿ إلػى حػيف صػدكر تعميمػة أك مػذكرة جديػدة  تمغييػا  -  

 أك تغير مقتضياتيا(.
كبصيغة األمر ، كييتـ تحرير مضمكف التعميمة أك المذكرة المصمحية، بأسمكب يتميز بالكضكح            

خاصػة إذا كانػت بيػدؼ تقػكيـ ، صادر مف الػرئيس لممػرؤكس، حيػث تتميػز بميجػة حػادة كعبػارات صػارمةال
حالة معينة كسمكؾ المكظفيف فػي المصػالح اإلداريػة. كمػا أنيػا يجػب أف تكػكف مضػبكطة كاضػحة الكممػات 

 كالعبارات، كقابمة لمتطبيؽ. 
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 ( تعميمة مصمحيو ) مذكرة ( 22نموذج )
 -بخصوص االنضباط في العمل -
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 اإلعالم ) الصحافة المكتوبة ( في االتصال الكتابي .4
    

كىك نقؿ كتكصيؿ  ،جز  مف االتصاؿىك ك ، أك الصحافةاإلعبلـ االتصاؿ الكتابي في االعبلـ ىك 
المعمكمػػات كاألخبػػار كالصػػكر كالبيانػػات كغيرىػػا بكاسػػطة كسػػائؿ اإلعػػبلـ، كينقسػػـ فػػي عصػػرنا الحػػالي إلػػى 

عػػبلـ، عػػبلـ مسػػمكع كيتمثػػؿ فػػي اإلذاعػػةإ عػػبلـ م كا  كتػػكب يكػػكف سػػمعي بصػػرم كيتمثػػؿ فػػي التمفزيػػكف، كا 
عبلـ الكتركني يتـ عف طريؽ االنترنيتبكاسطة الصحؼ كالمجبلت  .، كا 

 : اإلعالم تعريف.5 
معينػة عػف الكاقػع مػات ك عمملئلعبلـ قائـ عمى أنو تمؾ العممية التي تبدأ بالمعرفػة ب التعريؼ العممي

التعػاطي معيػا ، نقميػا، ك النقؿ، ثـ تجميػع المعمكمػات مػف مصػادرىا ، أم معمكمات جديدة لمنشركمشكبلتو
طبلقيا أك إرساليا عير صحيفة أك ككالة  أك إذاعة أك محطة تمفزة  إلى طرؼ معني كتحريرىا، ثـ نشرىا كا 

 اعتبػػاره) ممػػثبل فػػي كسػػائمو المختمفػػة ( فقػػائـ عمػػى أمػػا التعريػػؼ المنيجػػي لئلعػػبلـ )..( بيػػا كميػػتـ بكثائقيػػا
ف لمكاقػػع االجتمػػاعي كأحداثػػو بمػػا ينطػػكم عميػػو خبػػار ىػػي بيػػااألك ، المصػدر األساسػػي لؤلخبػػار فػػي المجتمػػع

را  الناس في المشكبلت االجتماعية كحمكليا يتكقػؼ إلػى حػد آكبالتالي فإف ، مف مشكبلت داخمية كخارجية
 76."التي تنشر أك تذاع أك تبث كبير عمى ىذه الكقائع

 
   :وظائف اإلعالم .6

التػػي تػػـ اعتمادىػػا عبػػر مراحػػؿ نشػػأة حسػػب النظريػػات اإلعبلميػػة ، كظػػائؼ اإلعػػبلـ يمكػػف تحديػػد
سػػادت كتسػػكد المجتمعػػات  اسػػية التػػييالتكجيػػات الساالتجاىػػات الفمسػػفية ك كحسػػب ، كتطػػكر كسػػائؿ اإلعػػبلـ

 إضػافة( التػي تعتبػر أسػاس كظػائؼ اإلعػبلـ)اإلخباريػة  فكظائؼ اإلعػبلـ تػتمخص فػي الكظيفػة ، اإلنسانية
ىنػػػاؾ كظػػػائؼ أخػػػرل ، ك مية كاإلمتػػػاع كالتسػػػكيؽ كاإلعػػػبلفسػػػكالت، كالتكجيػػػو كاإلرشػػػادإلػػػى كظػػػائؼ التفسػػػير 

 : كالتي تتمثؿ فييا النظريات كالمدارس اإلعبلمية تحمم
، تعمؿ ة أفبلطكف كميكافيمي كتكماس ىكبز، تبناىا  الفبلسفنظرية السمطة ) االستبدادية (في كظائؼ ال -

احتكػار كسػائؿ مػف قبميػا حيػث تقػـك الحككمػة كيتـ ، ىذه النظرية عمى تبرير القرارات التي تصدرىا السمطة
كيحظػر عمػى كسػائؿ اإلعػبلـ نقػد إجػرا ات كقػرارات السػمطة الحاكمػة . كحتػى كسػائؿ ، بمراقبة مػا يػتـ نشػره

م مػػازاؿ معتمػػدا فػػي بعػػض ، كيظيػػر الصػػحفي فػػي النمػػكذج الػػذإلعػػبلـ الخاصػػة تكػػكف خاضػػعة لمسػػمطةا
ىتمر كفرانكك كبعض الدكؿ كمف أمثمتيا تجربة ، امو أماـ الشعبممتزما أماـ السمطة الحاكمة قبؿ التز  الدكؿ
 . نمكذج ىك الدعاية لمسمطة الحاكمة. ككظيفة اإلعبلـ األساسية في ىذا الالعربية
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أف أفضػػؿ الطػػرؽ فمسػػفة اليكنانيػػة المتمثمػػة فػػي المػػى عترتكػػز  (النظريػػة الميبراليػػة ) الحريػػةفػػي  كظػػائؼ ال -
منطػؽ آدـ ل اىي أف ال تتدخؿ الدكلة في المبػادرات الفرديػة لؤلشػخاص، كفقػ، يؽ المصمحة االجتماعيةلتحق

الحمايػة  رسميث " دعو يعمؿ دعو يمر" كتبقى الدكلة تتكفؿ بميمة الحراسة كضبط القانكف الطبيعي كتػكفي
فػي نشػر حػرا فالفرد يجب أف يككف ، . كترفض ىذه النظرية الرقابة بشتى أنكاعياكاألمف الداخمي كالخارجي
حيػػث ، عبػػر كسػػائؿ اإلعػػبلـ دكف قيػػد أك شػػرطمػػف أخبػػار كمعمكمػػات كأفكػػار كآرا   مػػا يعتقػػد أنػػو صػػحيحا 

ىك مراقبػة الحككمػة، كتحقيػؽ الػربح في ىذا النمكذج ك ىدؼ اإلعبلـ  .تمنع الدكلة مف التدخؿ في اإلعبلـ
لحككمػػة، ريػػة تبػػرز كظيفػػة مراقبػػة االمػػادم مػػف خػػبلؿ اإلعبلنػػات كالدعايػػة كالترفيػػو كالترفيػػو. كفػػي ىػػذه النظ

 .ككظيفة الترفيو كالتسمية
 كأكاديمييفمف قبؿ برلمانييف ظيرت الحرب العالمية الثانية ، نظرية المسؤكلية االجتماعيةفي  كظائؼ ال -

. الحريػػػة الفرديػػػةاإلفػػػراط فػػي اسػػػتعماؿ بعػػد تفػػػاقـ انتشػػػار أخطػػا  كسػػػمبيات ، أمػػريكييف بمسػػػاعدة بريطػػػانييف
ىذه النظرية بضماف مصمحة المجتمع أماـ تسمط النزعات الفردية كتدفؽ األمكاؿ، كانتشار المبالغة كتنادم 

كتبػرز فػي ىػذه  كمصػمحة المجتمػع. كالكذب في كسائؿ اإلعبلـ . كتيدؼ إلى إرسا  تكازف بيف حرية الفػرد
األخبلقيػػة لمصػػحفييف كمػػا تظيػػر الكظيفػػة ، النظريػػة الكظيفػػة االجتماعيػػة التػػي تتكفػػؿ بيػػا كسػػائؿ اإلعػػبلـ

كتكػريس  إنشػا حيػث ترتكػز فكػرة المسػؤكلية االجتماعيػة عمػى ، كالعامميف في قطػاع األعػبلـ تجػاه المجتمػع
كالمجتمػع .  اإلعبلميػةتحػدد العبلقػة بػيف المؤسسػات ، مجالس ألخبلقيػات المينػة الصػحفية كمكاثيػؽ شػرؼ

 . العصرية عمى إرسائيا في اإلعبلـ تكتعتبر ىذه النظرية مف أىـ النظريات التي تسعى المجتمعا
عمػػػى الفكػػػر الماركسػػػي، كتجسػػػد تعتمػػػد ىػػػذه النظريػػػة ) السػػػكفياتية ( النظريػػػة الماركسػػػية فػػػي كظػػػائؼ ال -

( ىػي تمالػؾ السػمطة  كالطبقػة الشػغيمة ) البركليتاريػا، الصراع الطبقػي بػيف أدكات اإلنتػاج كعبلقػات اإلنتػاج
كحتى تبقى ىػذه السػمطة كالحكػـ فػي ، في المجتمع االشتراكي الذم يتحكؿ إلى شيكعي في مراحمو المتقدمة

الػػذم يمثػػؿ ، بػػؿ البػػد أف تسػػيطر ككسػػائؿ اإلنتػػاج الفكػػرم، ال تكتفػػي فقػػط بكسػػائؿ اإلنتػػاج  المػػادم، يػػدىا
 اإلعػبلـكظػائؼ  –مؤسس الدكلة البمشػفية فػي االتحػاد السػكفياتي  –. كقد حدد لينيف جز  ىاـ منو اإلعبلـ

تقدـ كسائؿ اإلعػبلـ رؤيػة شػاممة لممجتمػع ، تكريس نجاح كاستمرارية النظاـ االشتراكيفي ىذا النمكذج في 
الحػزب الشػيكعي ىػك يمتمػؾ كيشػرؼ كيراقػب جميػع كسػائؿ اإلعػبلـ مػف ، الشيكعي الذم تحكمو البركليتاريا

ككسػائؿ اإلعػبلـ تيػتـ بميمػة تجنيػد كتعبئػة الجمػاىير الشػعبية ، فكػار كأىػداؼ الدكلػة الشػيكعيةأجؿ خدمػة أ
، كلكػف بعػض كظائفيػا مازالػت  سػائدة النظرية بسقكط االتحاد السػكفياتيحكؿ االشتراكية. كقد سقطت ىذه 

 مف بينيا مجتمعات عربية ..، في بعض المجتمعات
بعػػد اسػػتقبلؿ دكؿ فػػي  صػػؼ القػػرف العشػػريفتفػػي منىػػذا النمػػكذج  ظيػػر، النظريػػة التنمكيػػةفػػي كظػػائؼ ال -

كبرز في الثمانينات مف القرف الماضػي فػي الػدكؿ المعركفػة بتسػمية "  .الغربي عف االستعماركأسيا  إفريقيا
فأخػػذت ، " حػػكؿ مشػػكبلت االتصػػاؿ فػػي العػػالـ الثالػػثتمػػدا عمػػى تقريػػر لجنػػة " كاؾ برايػػؿالعػػالـ الثالػػث " مع

بعيػدا عػف النظػرة ، يتبل ـ مع أكضاعيا االجتماعية كاالقتصػادية كالثقافيػة كالسياسػية، مية نمكذجاالدكؿ النا
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ابعػػػا لسياسػػػتيا كأىػػػدافيا ، كتجعػػػؿ منػػػو فػػػي العػػػالـ الثالػػػث تتصػػػنؼ اإلعػػػبلـ  بالرقابػػػة كالحريػػػة الغربيػػػة التػػػي
يػػػػة كالسػػػػػيادة القكميػػػػػة  محاكلػػػػة ليجسػػػػػد اليكيػػػػػة الكطن، جػػػػا  النمػػػػػكذج التنمػػػػػكم فػػػػي اإلعػػػػػبلـكقػػػػػد  كغايتيػػػػا.

، مقراطيػػةيكال تعطػػي ىػػذه النظريػػة أىميػػة كبيػػرة لمد، كالخصكصػػية الثقافيػػة كاالجتماعيػػة لػػدكؿ العػػالـ الثالػػث
القيػاـ بميمػة ىػي ، ىػذه النظريػةعػبلـ فػي ئللساسػية األكظيفػة الك . بالتعاكف الػداخمي  كالػدكلي اىتماموبقدر 

مػع ، ، كالحرية تخضػع لمقيػكد تفرضػيا أكلكيػات التمنيػةمع السياسة القائمة ةالتمنيالمساىمة كمسايرة عممية 
 77الثقافة الكطنية . فقة تتمثؿ في دعـ كتكريس المغة ك كظيفة أخرل مرا

كالسػعي لنشػر ، برزت ىذه النظرية مع تطػكر حقػكؽ اإلنسػاف، نظرية المشاركة الديمقراطيةفي كظائؼ ال -
رسا  قكاعدىا عمى  جػا ت لمكاجيػة الطػابع  ، كىي مؤشر جديػد فػي اإلعػبلـ، المستكل الدكليالديمقراطية كا 

زيػػػة كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ كلتخفيػػػؼ مػػػف حػػػدة مرك، التجػػػارم االحتكػػػارم لكسػػػائؿ اإلعػػػبلـ ذات الممكيػػػة الخاصػػػة
التػػي تكلػػدت نتيجػػة قػػكة  الييئػػات البرلمانيػػة ، ، فػػي سػػياؽ الضػػغكط السياسػػية كاالقتصػػاديةالسػػمعي البصػػرم

جاؿ الماؿ داخؿ المجتمع . كقد نتج عنيا كظيفة حديثة لكسائؿ اإلعػبلـ ىػي كظيفػة المشػاركة كاألحزاب كر 
ا كاجتماعيػػػا الديمقراطيػػػة فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية لممػػػكاطنيف كلكػػػؿ المنظمػػػات كالييئػػػات غيػػػر المتمكنػػػة سياسػػػي

 . بلـ دكرا في عصرنا في ىذه الميمة، كتمعب كسائؿ اإلعكتنظيميا في المجتمع
 
  :) الصحافة(مميزات اإلعالم - 7

 مف بينيا باختصار :  نذكر، يتميز بيا، لئلعبلـ خصكصيات كمميزات
نظػػرا لػػؤلدكار التػػي   ،العػػالـ منػػذ بدايػػة القػػرف العشػػريف فػػيأىػػـ الميػػف كأكثرىػػا تػػأثيرا مػػف اإلعػػبلـ  أصػػبح -
 كالتعميـ كالتثقيؼ كغيرىا ..، لدعاية كالتعبئة كالشرح كالتفسيرفي زمف السمـ كالحرب مف اؤدييا ي
ا لمصعكبات  كالمشاكؿ كالتحديات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية نظر  "" مينة المتاعب يطمؽ عميو  -

كمػػػػا تػػػػتـ ، كيتعػػػػرض اإلعبلميػػػػكف لممضػػػػايقات السياسػػػػية كااللقتصػػػػداية كاالجتماعيػػػػة. التػػػػي تتعػػػػرض ليػػػػا
نشػػػا  نقابػػػات ، المطالبػػػة بتكسػػػيع نطػػػاؽ حريػػػة الصػػػحافةكمقابػػػؿ ىػػػذا ترتفػػػع أصػػػكات ، مبلحقػػػاتيـ قانكنيػػػا كا 

 كجمعيات لمدفاع عف الصحفييف ..
لغػػػػػة العمػػػػػـك التكنكلكجيػػػػػة ليسػػػػػت المغػػػػػة العمميػػػػػة )ألدب ك الغػػػػػة  ليسػػػػػت، بمغػػػػػة خاصػػػػػةاإلعػػػػػبلـ تميػػػػػز ي -

 كاضحة كدقيقة ..، فاإلعبلـ يتميز بمغة بسيطة. اإلدارةكليست لغة المصطمحات 
ى أرا  " يجػػب التعػػػرؼ عمػػػعبلقػػة بمػػػا تقدمػػو كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ اإلعػػبلـ مػػػرتبط بػػالجميكر، فػػػالجميكر لػػػو  -

الجميػػػكر  شخصػػية أك اسػػػتمارات تمثػػؿ كجيػػة نظػػره،  كيجػػب أف تكػػكف أرا الجميػػكر مػػف خػػبلؿ مقػػاببلت 
   78مرحب بيا ".
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كالمصػػداقية كالنزاىػػة كاألمانػػة فػػي يتميػػز اإلعػػبلـ، كخاصػػة الخبػػر كالتقريػػر، محػػؿ دراسػػتنا، بالمكضػػكعية  -
 نقؿ كمعالجة األخبار.

كما يزداد التنافس بيف كسائؿ ، كر اإلعبلـ كميامو في المجتمعاتكفي عصرنا الحالي، يزداد د
مكاقع  ثؿأصبحت القنكات التمفزيكنية كالصحافة االلكتركنية ككسائط االتصاؿ الجديدة مقد ، ك اإلعبلـ

أجؿ مف  اإلعبلـكلذا يتطمب األمر كسب مياراتيا لمتنافس بيف كسائؿ ، كتكبالتكاصؿ تنافس اإلعبلـ الم
س الخاصة عمى ميارات الصحافة كتقنياتيا كفنكنيا ـ التدرب في األكاديميات كالمدار ، كيتكسب الجميكر

 ألساسياالخبر كالتقرير المذاف يعتبراف كتابة الميارات الضركرية التي تعتبر مف أبجديات الصحافة كمف 
 . في كؿ األنكاع كاألجناس الصحفية

  
 األنواع أو األجناس الصحفية (أو ) اإلعالم الكتابي في أشكال االتصال .8

ألجنػػػاس اأك  يػػػةنػػػكاع اإلعبلماألشػػػكاؿ أك ألاإلػػػى نػػػكعيف مػػػف  طبكعػػػةنتطػػػرؽ فػػػي ىػػػذه الم
معػػركؼ يػػتـ تصػػنيؼ )كمػػا ىػػك كىمػػا نكعػػاف خبريافكىمػػا التقريػػر الصػػحفي كالخبػػر الصػػحفي.  الصػػحفية،

اإلعػػػػػبلـ إلػػػػػى أربعػػػػػػة أنػػػػػكاع ىػػػػػي: األنػػػػػػكاع الخبريػػػػػة ك األنػػػػػكاع الكصػػػػػػفية ك األنػػػػػكاع الفكريػػػػػة ك األنػػػػػػكاع 
بػؿ فػي كػؿ مجػاالت اإلعػبلـ ، غيػر منحصػراف فػي اإلعػبلـ المكتػكب فقػط. كالخبر كالتقريػر  االستقصائية(
 ..االلكتركني اإلعبلـك ) اإلذاعة كالتمفزيكف ( السمعي البصرم كمنيا اإلعبلـ 

 
  La nouvelle  الخبر   2,8 

 :تعريف الخبر2.2.8
األنظمة السياسية كحسب العصكر التاريخية كحسب تتعدد كتختمؼ تعاريؼ الخبر، حسب 

القرف التاسع في فالخبر في القرف الكاحد كالعشريف غير الخبر في القرف العشريف ك ، اإلعبلميةالمدارس 
كالخبر في النظرية الميبرالية غير الخبر في النظرية االشتراكية أك في النظرية التنمية أك في نظرية ، عشر

 التشاركية. 
تعمؽ في ، ، كخاصة الرسمية منياقديما كانت األخبارألشكاؿ التي يكتب فييا، فا فقد تعددت
. كأصبحت انف في االنترنيت.. كما اختمفت ذلؾ في نشريات كجرائد دبع ياطبع كتـالساحات الركمانية، 

لمصمحة المجتمع الخبر يخضع   فاركؽ أبك زيدتعريؼ ف، الخبر التي يكتب مف أجميا  كاألىداؼأغراض 
" تقرير يصؼ بدقة كمكضكعية حادثة أك كاقعة أك فكرة صحيحة  تمس مصالح عدد يكف () نظرية التنمية

تؤدم ، بالنسبة لوألخبار فا "مف القرا  كىي تثير اىتماميـ بقدر ما تساىـ في تنمية المجتمع كترقيتو 
 . كؿ النامية في تجاكز كاقع التخمؼاحتياجات الد ةتمبيكظيفة 
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، مف قبؿ كيتسـ باالىتماـ كالجديد "عبارة عف شي  جديد ال نعرفوعبد الستار جكاد بأنو كيعرفو 
" كصؼ مكضكعي دقيؽ تطمع بو الصحيفة أك المجمة  بأنومحمكد أدىـ كيعرفو  79كىك جدير بالنشر".

  80في لغة سيمة ككاضحة كعبارات قصيرة ".قرائيا 
ؿ حكؿ مف قب يعرفيا الجميكر، كلـ دة لـ تنشر كلـ تبث كلـ تذاع بعدكؿ معمكمة جديالخبر ىك ف

 تككف قابمة لمنشر كالبث ك ، ةكقد تككف القضية أك الحدث أك الكاقعة قديم .قضية أك حدث أك كاقعة تيمو
 ..مف قبؿ لـ تنشرجديدة  مستجداتا معمكمات أك إف ظيرت بخصكصي

 
  :سمات ومميزات الخبرتعريف  0.2.8

 : كمنيا ، ومرتبطة  بتعريفمخبر لساسية األمميزات السمات ك بعض التبدك 
 أكيعتمد عمييا يصبح عاجبل  أخباريقكؿ  الباحث ىاركلد ال سكي" إف شعبا ببل األىمية كالضركرة :  -

 . بل حريةآجبل شعبا ب
ال فقد صفة ا  فالخبر يجب أف يككف صادقا ك ، ليس خبرا، زيد أبكفاركؽ عند الخبر الكاذب الصدؽ :  - 

  ..أك الدعاية المغرضة  اإلشاعةالخبر. كقد يدرج ضمف 
. كبيذا تدخؿ كقاؿ أف الخبر مقدس كالتعميؽ حر ،مف رفع مف شأف الخبر كجعمو مقدساىناؾ :  الحرية -

 المكضكعية كعدـ التحيز. 
 كالمكضكعية ..، كالحداثة، كالسرعة، تتمثؿ في اننية، إضافة إلى سمات كمميزات أخرل  
 
 :  والنبأ الفرق بين الخبرتعريف 3.2.8 

مف الخبر انطبلؽ مف الحديث الشريؼ الذم ى رقأفالنبأ عند العرب ، يمايدكر جدؿ كنقاش  لمتفريؽ  بين
ة عظيمة النبأ خبرا ذا فائد، كفي القكاميس العربية، يقكؿ :" كتاب اهلل فيو نبأ ما قبمكـ كخبر ما بعدكـ "

. كقد كردت كممة نبأ كجمعيا أنبا  يحصؿ بيا عمـ أك غمبة ظف، كىي مف شركط الخبر األساسية
مرات فقط . كتـ استعماؿ النبأ  7مرة، أما كممة خبر كمشتقاتيا فكردت  80الكريـ  القرافكمشتقاتيا في 
الصادقة العظيمة التي ليا  األخبار، ككذلؾ في ف األحداث البعيدة زمنيا كمكانياع األخباركاألنبا  في 

تي ة الخبر كاألخبار في الكشؼ عف الكقائع القريبة العيد أك الشأف عظيـ . في حيف تـ استعماؿ كمم
   81.مازالت مشاىدتيا ماثمة لمعياف

 
 

                                                           
  79  -فتحً حسٌن عامر، الخبر  الصحفً االلكترونً، دار النشر للجامعات، مصر، 0200، ص 08 , 

  80 - عبد العالً رزاقً، الخبر فً الصحافة واإلذاعة والتلفزٌون واالنترنٌت، دار هومة، الجزائر،  0220، ص ص 02 – 08 
02ص ، مرجع سبق ذكره، عبد العالً رزاقً -   81
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 : أنواع الخبرتعريف  4.2.8
 :عمى تصنيؼ عبد العالي رزاقي ااألخبار اعتماديمكف تقسيـ 

 : ىناؾ خبر كبير كخبر صغير ... كخبر ساخف كخبر بارد . ألىميةاكفؽ  -
 .ىناؾ خبر بسيط كخبر مركب:  كاألحداث أك انرا  أك المعمكماتكفؽ الكقائع  -
 اجتماعي ..، رياضي، كاقتصادم، كثقافي، سياسي : ىناؾ خبركفؽ المضمكف  -
.. كىناؾ أخبار تكتبلت  (ب القاراتسبح)قارية ، إقميمية، : ىناؾ أخبار كطنيةكفؽ التقسيـ الجغرافي  -

 سياسية عدـ االنحياز ..  أكاالتحاد األكربي  أكجغرافية  المغرب العربي أك الخميج 
 ، عربي ..انجمكساكسكني، انككفكني: خبر فر  كفؽ المغات -
 
 : كتابة وتحرير الخبر 5.2.8 

كيحبذ أف يبدأ بفعؿ ، غير قابمة لمتأكيؿ، مفيكمة، بسيطة، الخبر بمغة كاضحةكيحرر  يكتب        
 مختصرة ..ك ، كأف تككف جممو قصيرة، مضارع
، فقد يجيب ة السبعة أك البعض منيا عؿ األقؿعمى األسئم عند صياغتوأف يجيب الخبر  كينبغي     

 كىي : ، ألسئمة كليس كميااالخبر عف جز  مف ىذه 
 .الحدث  أكيقصد بو مف الذم قاـ بالفعؿ ، : من 2 سؤال -

 يقصد بو الحدث أك الكاقعة . ، : ماذا 0سؤال 
 يعني المكاف الذم كقع فيو الحدث أك الكاقعة . ، : أين 3سؤال 
 يقصد بو الزمف أك الفترة الزمنية التي كقعت فييا الحادثة . ، : متى 4سؤال 
طبعا إذا تكفر ىذا ، الحادثة أككقكع الحادثة إلى ، يعني السبب أك العامؿ الذم أدل : لماذا 5سؤال 
 كظير لمعياف . ، السبب
 الكاقعة .  أككيفية كالطريقة التي تـ بيا الحادث يقصد بو ال، : كيف 6سؤال 
 أمكفطبعا إذا ، ، أم إحصا  عدد الضحايا أك المرافؽ التي يتـ تدشينيا كغيرىايعني العدد، كم: 7سؤال 
 . ذلؾ
 

 أشكال تحرير الخبر:   6.2.8
المعتدؿ  ىناؾ ثبلثة أشكاؿ معركفة كمشيكرة لتحرير الخبر، تتمثؿ في اليـر المقمكب أك اليـر

في الكتابة . كىي طريقة يمكف لمصحفي اف يتعكد عمييا بطريقة كمما تمرس كاليـر المقمكب المتدرج
 .الصحفية

 .(كرأسو في األسفؿدتو في األعمى  قاع): اليـر المقمكب اك المعككس
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أقؿ فمعمكمات ، كتشكؿ جسـ الخبر، ميمةثـ معمكمات ،المعمكمات كتشكؿ مقدمة الخبر  بأىـبدأ ي
 . يمكف االستغنا  عنيا ، أىمية ػك إضافية
 :(رأسو في األعمى كقاعدتو في األسفؿ ) اليـر المعتدؿ :

خبلليا  يبدأ ك ال، إذا كاف الخبر يراد صياغتو في شكؿ قصة خبرية، تستعمؿ ىذه الطريقة
كيغمب اليـر المعتدؿ عمى تحرير القضايا  حيث يككف الميـ ىك األكؿ عكس اليـر المقمكب .، باألىـ

 االجتماعية مثؿ تقارير الجرائـ كالقصص العاطفية . 
ـ المعمكمات الميمة لخمؽ كفي جسـ الخبر تقد، البداية بالمعمكمات في المقدمة دكف تفاصيؿ

ؿ أىمية مثؿ ، كفي ىذا اليـر يمجأ الصحفي إلى تحريرىا أكؿ بأكؿ بداية باألىـ ثـ الميـ  ثـ أألقالتشكيؽ
اليـر المقمكب تماما كلكف بطريقة متدرجة . أم أف اليـر المتدرج ىك  تجميع لعدة أىرامات معككسة 

 . لحقائؽ أك الذركة في خاتمة الخبركيككف تقديـ أىـ ا
 اليـر المتدرج :

ىي طريقة تعتمد بصفة خاصة في البيانات كالخطب كاألحاديث التي تتضمف عيد مف المكاضيع 
 لبيانات الرسمية ..مثؿ ا

 تقسيمات الخبر :7.2.8 
 ىما : نكعيفغالبا ما يتـ تقسيـ الخبر إلى 

 كيكتفي بالميـ فقط . ، عادة يحمؿ  كاقعة كاحدة دكف تفاصيؿ كثيرة خبر بسيط :
فيك يحمؿ تفاصيؿ ، أكثر مف كاقعة مع تفاصيميا أيضا أك، : قد يحمؿ كاقعة مع تفاصيمياخبر مركب 

 ، فالخبر المركب ىك مجمكعة مف األخبار البسيطة . كمعطيات أكثر
 

 خبر بسيط( 22)نموذج 
 كيكتفي بالميـ فقط . ، كاقعة كاحدة دكف تفاصيؿ كثيرةحادثة أك يحمؿ   عادةىك بسيط : الخبر ال

 25، كقد صدر في كممة ( 91)الخبر تـ تحريره مف قبؿ األستاذ اعتمادا عمى الصحؼ، كيحتكم عمى 
 ألنو قصير. ، كغالبا ال يتـ التمييز بيف مقدمة الخبر البسيط كجسمو كخاتمتو .2020أكتكبر 

 بالمائة عمى كتب " أناب : طيمة شير نوفمبر 32ب تخفيضات 
أعمنت المؤسسػة الكطنيػة لبلتصػاؿ كالنشػر كاإلشػيار ) أنػاب( تخفيضػات عمػى كتػب التػاريخ كالكتػب       

، كذلػؾ تحػت شػعار " شػير الػذاكرة " ككفػا  طيمة شير نكفمبر، بالمائة 30لى تصؿ إ، الفاخرة التي نشرتيا
لصناع ممحمػة نػكفمبر . كسػجمت المؤسسػة العمكميػة فػي بيػاف ليػا أنػو " رغػـ الفتػرة الصػعبة التػي تمػر بيػا 

ككػؿ محبػي القػرا ة كالمطالعػة ، لـ تنس قرائيا األكفيػا ، بسبب جائحة ككركنا، الببلد عمى غرار دكؿ العالـ
 تبقى الصمة  بيف الكاتب كالناشر كالقارئ ".  حتى

 تكقيع المحرر.....
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 لحادثة )أو واقعة ( واحدة  خبر مركب( 20)نموذج 
 

فيك يحمؿ ، أكثر مف كاقعة مع تفاصيميا أيضا أك، كاقعة مع تفاصيميا أكحادثة : قد يحمؿ خبر مركب 
كىذا نمكذج خبر مركب  البسيطة .فالخبر المركب ىك مجمكعة مف األخبار ، تفاصيؿ كمعطيات أكثر

كقد قاـ األستاذ بتحريره انطبلقا ، 2020أكتكبر  28يكـ األحد صدر ، يحمؿ كاقعة كاحدة مع تفاصيميا
 . كممة ( 155)كيحتكم عمى مما كرد في الصحؼ الجزائرية. 

 
 حسب بياف لرئاسة الجميكرية  :  عنكاف إشارة

 في مستشفى عين النعجة تبون الرئيس :  عنكاف رئيسي
 

 : ) كرد فييا أىـ ما في الخبر(  مقدمة الخبر
تبكف " مستقرة كال تستدعي أم أف الحالة الصحية لمرئيس عبد المجيد أكرد بياف لرئاسة الجميكرية 

متخصصة  ى كحدةإلبنا  عمى تكصية أطبائو دخؿ الرئيس "س أنو " كجا  في البياف الصادر مسا  أمقمؽ
 لمعبلج  بالمستشفى المركزم لمجيش بعيف النعجة في الجزائر العاصمة ". 

 :  جسـ الخبر
لمجيد تبكف قرر دخكؿ الرئيس عبد ا" ، أف كانت قد أعمنت يكـ السبت الماضي رئاسة الجميكرية

رئاسة مف اإلطارات السامية بلدل العديد ض اإلصابة  بفيركس ككركنا ا، بعد ظيكر أعر الحجر الصحي
الطاقـ الطبي نصح رئيس الجميكرية عبد " . كذكرت الرئاسة في بياف ليا أف "الجميكرية كالكزارة األكلى

 اعتبارا مف اليـك ) السبت(. المجيد تبكف بمباشرة حجر صحي طكعي لمدة خمسة أياـ 
 خاتمة التقرير :
لشعب الجزائرم عف ، أف الرئيس يطمئف اعمى مكقع " تكيتر" في نفس اليكـ ككرد في حسابو

 كىك يمارس ميامو إلى نياية الحجر. ، كىك بخير كعافية، صحتو
 
 

 تكقيع المحرر: .......
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: الصحفية (التغطية أو التقرير الصحفي )  0.8  
 :  تعريف التقرير الصحفي  2.0.8

، تقريرا  بمعنى ترؾ الشي  قارا أك كضعو في مكانو : التقرير كرد مف فعؿ قرر، يقرر لغة -            
 .الفرنسية Rapportباالنجميزية ك   Report تقرير إلى  كتترجـ كممة .بو عترؼاأك 

سرد حدث ) اجتماع، مؤتمر، مجمس( بكاسطة صحافي  ىكالتقرير الصحفي"اصطبلحا:  -           
" تعريؼ ثاني في  كما أف ينتقؿ إلى عيف المكاف كيحكي، بدكف تعميؽ ما كاف شاىدا عمى كقكعو" 

غنائي  تقديـ عرضأك ، عقد محاكمة قضائيةأك  ععقد اجتماأك صدكر كتاب، مثؿ يمخص حدثا معينا: 
كالتقرير الصحفي ىك أيضا في تعريؼ ثالث " عرض لحدث أك إنو السرد بأسمكب مقتضب". ، مكسيقي أك

ة مف خبلؿ ىيكمتيا في نص مبادرة أك ندكة صحفية أك اجتماع أك مناقشة يقكـ بتمخيص األفكار األساسي
ىك" عرض رسمي لمحقائؽ أك بحث عف مكضكع معيف، فيك محاكلة لترجمة كفي تعريؼ رابع  82.إخبارم"

" الركاية المكضكعية لمحدث " ىك  كىك في تعريؼ خامس عبارات مكتكبة.لمكاقع المادم في المبلحظة 
  83.ألبيركما يقكؿ الكاتب الفرنسي بيار 

إف التقرير الصحفي ىك نكع ، فكسائؿ اإلعبلـ الفرنسيةللصحفي كحسب ما جا  في دليؿ العمؿ ا         
نرا  الشخصية ا، كال يتضمف الكثير مف حدثبؿ يقدـ ممخصا لم ،كال يشكؿ محضرا لما جرل، إخبارم

 84.حدث كالتعاليؽ عمى ما
ال يحتمؿ التعميؽ، بؿ ، نكع إخبارمىك الصحفي  ، يظير أف التقريرات السابقةمف خبلؿ التعريف

. فيك كيتـ كتابتو بمكضكعية ) التعريؼ الخامس( .التعريؼ السادس(الحدث الذم كقع )نو يمخص إ
دكات الصحفية، أحداث مثؿ المبادرات، ك النكيمخص عرض رسمي لمحدث ) التعريؼ الرابع (. يتناكؿ 

أك  ةض غنائيك تقديـ عر ك ، قضائيةال اتمحاكمالعقد ك ، بكتالصدكر ، ك المناقشاتكاالجتماعات، ك 
بكاسطة ) التعريؼ الثاني ( . فيك سرد  إنو السرد بأسمكب مقتضب (.كالثاني الثالث اف ) التعريف ةمكسيقي

 ( . . ) التعريؼ األكؿصحافي ينتقؿ إلى عيف المكاف كيحكي، بدكف تعميؽ ما كاف شاىدا عمى كقكعو
في الدراسات  يما بينتداخؿ كالخبر، فيناؾ اإلعبلمية لمتقرير  اتالتعريفكقد جرل خمط بيف             

كما يجرم خمط انف، لدل بعض اإلعبلمييف في  .حرير الصحفيفنيات التالمتعمقة بالعربية األكلى 
ك الخبر  كخاصة في الجزائر، بيف التقرير، محطات اإلذاعية في الدكؿ العربيةالقنكات التمفزيكنية كال
ى أنو تقرير عمتقديمو مف قبؿ المذيع يتـ فعند تقديـ ركبكرتاج أك تحقيؽ مصكر، ، كالتحقيؽ كالركبكرتاج

ككف التقرير قد يككف متكاجدا في عديد مف ، كيمكف تفسير مرد ىذا الخمط ..أك كذا في مكضكع كذا
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فالتقرير يكاد يككف حاضرا في مختمؼ األنكاع  "، كببعض أجزائو. نكاع كاألجناس الصحفية بشكؿ معيفاأل
ف دد كبير م، بالرغـ مف أنو نكع قائـ بذاتو، كيشترؾ بالمعايشة مع عفي معظـ األنكاع اإلعبلميةالصحفية 

الصكرة ، التحقيؽ، الركبكرتاج (لمكتكب دكف سؤاؿ كجكابخاصة في شكميا ااألنكاع اإلعبلمية، المقابمة )
 85. ( "البركرتريوأك ) القممية

المكاصفات، مف األنكاع الصحفية اإلخبارية مثؿ الخبر، يشترؾ معو في بعض  ىكالتقرير ك 
ضمف مقاالت األخبار " يمكف تصنيؼ التقرير القريعي أنو كيذكر أحمد مكسى  .كيختمؼ عنو في أخرل
كيذىب  86." يتضمف المعمكمات المرتبطة بالحدثمعمكمات األساسية حكؿ حدث ك التي تعطي لمقارئ ال

"سيرجي لك كاتش" إلى القكؿ " إنو مف الصعكبة بمكاف مبلحظة التقرير الصحفي عمى أنو شي  آخر 
 فالخبر، ، خبرا أكثر كماالآخرمتضمنا لمزيد مف التفاصيؿ أك بتعبير  غير الخبر، فيك عمميا يمثؿ خبرا

  87. "كة كتضبط كتابتيما القكاعد ذاتياكالتقرير الصحفي يقكماف عمى أسس جكىرية مشتر 
كالكصؼ اإلخبارم كيقـك  بسرد الكقائع )ىناؾ فرؽ بيف السرد األحداث التقرير ينقؿ تفاصيؿ ف
كيتابع بالحادثة ) الكاقعة ( الظركؼ المحيطة التقرير يستعرض . ك رتاج (ك الذم يككف في الركباألدبي 
أيضا  كقد يتناكؿ التقرير .مكجكديف في عيف المكاف، كيتابع تصريحات الفاعميف كشيادات المجرياتيا

  إف كجدت.، كقكع الحدث أك الكاقعةاألسباب كالخمفيات التي أدت إلى 
ىك كفي التمفزيكف  ،" التغطية الصحفية"بصفة مجازية  فة المكتكبةيسمى التقرير في الصحاك 

( نيكزركبكرتاج )أك  اإلخبارمالركبكرتاح تسمية مجازا عميو في السمعي البصرم  يطمؽالتقرير المصكر ك 
  .(السريع )اكبريسالركبكرتاج أك 

كىك ما اعتمدتو الجرائد ، في الصحافة الحديثة يسمى قصة خبريةكقد أصبح التقرير الصحفي 
، كخاصة في القنكات الفضائية الدكلية، عبلـ السمعي البصرمإل، ثـ انشر في اأكؿ األمرالمكتكبة في 

حتى في الصحافة االلكتركنية ك مكانو مع تكجو بدأ يأخذ ذا الكالحدث .. كى BBC خاصة بي بي سي 
رير االتقىذا النكع مف . كيستعمؿ في االجتماعيمكاقع التكاصؿ مثؿ لجديدة كسائط االتصاؿ االكتابات في 

، ككذا لؤلحداث الحقيقية ككقائع الجرائـفي التحرير الصحفي الكتابة الركائية  أسمكب اإلخبارية صأك القص
 . الفساد اىرةظ كفي الفضائح االقتصادية 

  : الصحفية أنواع التقارير  0.0.8
 ىي: ك ، أنكاع حسب معطيات متعمقة بيا إلىيصنؼ نصر الديف لعياضي التقارير الصحفية 

 : كمنيا :  حسب المكضكع –أكال 
 .التقرير الدبمكماسي كالسياسي الذم يغطي النشاط الدبمكماسي  -
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التقرير البرلماني الذم يغطي  نشاط المجمس النيابي، فالصحافة الفرنسية تطمؽ اسـ " ككلكاريست"  -
Couloiriste   رىا، كينقؿ ما كجمساتو كيمتقط أخباعمى الصحافي الذم يتابع اجتماعات لجاف البرلماف

 كسير نشاط المتدخميف كمضمكف الجمسات . يدكر في الككاليس 
، أقكاؿ المتيميف كينقؿ ما يجرم في قاعاتيا :، التقرير القضائي، الذم يتابع نشاط مجالس القضا -

 ؿ ىيئة المحكمة ..كتدخ، ، كالمرافعاتكأقكاؿ الشيكد
 كالثقافية .. ، كالتقارير الرياضية، كتكجد أيضا، تقارير المؤتمرات -

 .  اإلعبلميةكىذا ألسباب تراىا الكسيمة ، تقرير مفصؿ، : تقرير قصير حسب الحجـ –ثانيا 
 : يقسـ التقرير إلى : حسب البنية  –ثالثا 

يقكـ عمى الكقائع كالتطكرات كفؽ تسمسميا الزمني ) الكركنكلكجي ( كيتعمؽ الذم ، خبارماإلتقرير ال -
كمداكالت ، كالميرجانات، بتغطية األحداث التي يمتمؾ تطكر فاعميتيا أىمية إخبارية مثؿ المؤتمرات

  ..المحاكـ 
دا مف مستفيبؿ يسرد األحداث ، لكجي لؤلحداثالتقرير الحي: ال يتابع ىذا النكع التطكر الكركنك  -

كصؼ كاف الكصؼ )كصؼ ضمف حدكد معينة، أم مراعاة الكصؼ لتمرير الكظيفة اإلخبارية ( سكا  
إف السرد كالكصؼ يبعداف التقرير عف ، مكاف الحدث أك الزماف أك مف كانكا كرا  الحدث أك ضحاياه

 88كيؤثراف في الجميكر أكثر ألنيما يشعرانو ككأنو يعيش الحدث. ، الممؿ
 

باختبلؼ العكامؿ المؤثرة فييا إلى أنكاع تختمؼ حسبو فيصنؼ التقارير الصحفية ، العالي التقاريرعبد أما 
 : 

 كفؽ الكسيمة :  -أكال 
كالنقؿ الحرفي لممعمكمات مرتبط بالكممات كىك ، بالصحافة المكتكبة متعمؽ ) مكتكب (تقرير صحفي -

) الباحث : ىذا الشرط يتعمؽ في الميداف  يككف صاحبو أفبحياد كبير، كيشترط ، كالحقائؽ كاألحداث
 بالتقرير الحي ( .

باإلذاعة، كىناؾ طرفيف ليذا التقرير، األكؿ يمثؿ الكصؼ لمحدث، كالثاني يتـ ، يرتبط إذاعيتقرير  -
صكتيا، بحيث أف المعمكمات تقدـ بأصكات أصحابيا دكف تدخؿ أك تفسير) الباحث، كيمكف الحدث  بنقؿ

المشاركيف كالمعنييف  مع تصريحات كشياداتسرد الصحفي ك  كصؼالجمع بيف أف يتـ الدمج بينيما أم 
 ( .  بالحدث في تقرير كاحد
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، كقد يككف مرفقا بؿ المراسميفرفة األخبار أك مف ق( يككف مف داخؿ غتقرير تمفزيكني ) تقرير مصكر -
في ىذا النكع يصير التقرير بمثابة تعميؽ تابع ك . خبار تستند إلى التقرير اإلخبارمغمب األفأباألخبار، 

 دكف انحياز ليذا أك ذاؾ . ، لصكر الحدث كنقمو بالصكت كالصكرة
يجمع  األخرل،الكسائؿ  ، )يككف في الكسائؿ االلكتركنية ( كيجمع بيف مختمؼ تقاريرتقرير الكتركني -

الصكت يمثؿ عكامؿ أساسية في  أك، فالصكرة المتحركة أك الثابتة، بيف التقرير المكتكب كالسمعي كالمرئي
 بنائو . 
 : كفؽ المضمكف -ثانيا 

فيي تقارير ، تأخذ صفتياحيث ، الكاردة فييابمضاميف األخبار  امرتبطىذا النكع مف التقارير ككف س 
كتقارير رياضية  ، كتقارير ثقافية، تقارير اقتصادية.. كىكذا، مضمكنيا سياسيكاف  إذا، تقارير سياسية

 كتقارير أمنية .. ، كتقارير اجتماعية
 كتقسـ إلى : كفؽ المعالجة :  -ثالثا 

 ة كاحدة تقرير كاقع-
 تقرير أكثر مف كاقعة -
 تقرير شامؿ  -
 89. تقرير تحميمي -
 

حسب عناصر مرتبطة ، اإلخباريةالتقارير الصحفية  يمكننا أف نصنؼ، انطبلقا مف ىذه التصنيفات     
 ىي كالتالي : ، إلى عدة أنكاع، بيا
 سجؿ أربعة أنكاع ىي :ن: حسب نكع الكسيمة  -أكال 
 يكمية .ينقؿ األحداث كالكقائع الكككاالت األنبا  رائد جفي المكتكب تقرير  : النكع األكؿ -
  .إذاعي، يرافؽ األخبار المذاعة عبر المحطات اإلذاعية في نشرات األخبارتقرير  ثاني :النكع ال -
مف أك ، ف بعيف المكاف أثنا  حدث ىاـتقرير مصكر تمفزيكني  يككف مف صحفييف مبعكثي : النكع الثالث -

 خبلؿ مراسميف عبر مختمؼ المناطؽ . 
، كيستند في تحريره عمى تقنية الكسائط كالكمبيكتراالنترنيت : تقرير الكتركني، يظير في  رابعالنكع ال -

 ..المتعددة  )الميمتيميديا ( التي تجمع بيف الحركؼ كالصكر كاألصكات كالبيانات كاإلحصا ات كغيرىا 
 
 
 

                                                           
89

 .  33ص ، مرجع سبؽ ذكره، التقارير اإلعبلمية، عبد العالي رزاقي -   -  
 



85 
 

 :: يمكف التميز بيف نكعيف ىما  حسب تنقؿ الصحفي إلى عيف المكاف -ثانيا 
الذم ينتقؿ في أك المبعكث  الصحفي أك المراسؿ الصحفي : تقرير حي، يقكـ بانجازه الصح النكع األكؿ -

لكسيمة اإلعبلمية التي إلى عيف المكاف، كبرصد الكقائع كيسجؿ الحقائؽ فكر حدكثيا، كينقميا مباشرة إلى ا
 . يشتغؿ بيا

صحفي  ه اعتمادا عمى تقرير لصحفي مف كسيمة أخرل، ، يككف مف انجاز تقرير غير حي :النكع الثاني -
اإلعبلمية  يرسؿ تقريره، لكسيمتو ( جريدة الكتركنية في جريدة أك ككالة أنبا ، أك إذاعة كتمفزيكف أك يشتغؿ

 مع، التي تكزعو بعد اتفاقيا مع كسائؿ إعبلـ أخرل. أك يتـ نقمو مباشرة عف الكسيمة األصمية الناقمة لو
 مف قبؿ الكسيمة الناقمة لمتقرير.  اأك ذكرى ااالحتفاظ بشعارى

 ييافي حالة تعذر تنقؿ صحفيبمقر الكسيمة اإلعبلمية الناقمة رير االتق ىذه النكع مف يتـ انجاز مثؿ ك     
المجك  إلى إعادة صياغة األخبار في ىذه الحالة يتـ حيث . إلى مكاف الحدث ييااك مراسم يياأك مبعكث

 مكفأخرل أك مستخدم كسائؿ إعبلـفي   كف ، يشتغمكفآخر  كف كتحريرىا مف خبلؿ ما أكرده صحفي
لمكاقع التكاصؿ االجتماعي )حيث أصبحت حاليا المكاقع االجتماعية مصادرا لؤلخبار بعد التأكد مف 

ما  ةمف قبؿ صحفييف عادالمنقكلة تركيب الصكر يتـ تحرير ىذه األخبار ك ك   صحتيا كمكضكعيتيا (.
نتاجة عانص ةى إعادتكلي لذميطمؽ عمييا " الديسؾ"  ا قسـ يككنكا أصحاب تجربة في  الكاردة  األخبار كا 

 كسائؿ أعبلـ أخرل .. أكمف مراسميف 
النكع حسب طبيعة مضمكنيا، إلى ىذا : يتـ تصنيؼ التقارير في  مضمكف المكاضيعحسب  -ثالثا 

، كتقارير فنية، كتقارير رياضية، كتقارير ثقافية، كتقارير اجتماعية، تقارير سياسية كتقارير اقتصادية
 كغيرىا.. كتقارير دكلية ، كتقارير برلمانية، كتقارير أمنية  كتقارير محاكـ

 إلى : ، في ىذا النكع التقارير: كيتـ تصنيؼ  حسب المعالجة اإلعبلمية -رابعا 
 .: تقارير لحادثة كاحدة، في مكاف كاحدالنكع األكؿ -
 أك، مثبل تقارير الككارث الطبيعية مناطؽكاقعة كاحدة، تكررت في عدة تقارير لحادثة أك  النكع الثاني:  -

المراسميف أك المسيرات الشعبية عبر مختمؼ مناطؽ الكطف، كيتـ جمع تقارير عدد مف الصحفييف 
 .في تقرير كاحد شامؿ المبعكثيف 
 : أنكاع ىي تقارير إلى التصنؼ صيغة جمع المعمكمات :  حسب -خامسا 

كمعمكمات تنفرد بو بأخبار ، ىك تقرير خاص بالكسيمة اإلعبلمية ) حي ( : تقرير ميداني النكع األكؿ -
 خاصة بيا .كصكر 

يتـ فيو جمع عديد األخبار كالصكر ، ) تقرير غير حي (: تقرير مف كسائؿ إعبلـ مختمفة  النكع الثاني -
 يتسنى لمكسيمة  عندما ال ، أخرلمف كسائؿ إعبلـ المختمفة كالمتنكعة لحدث معيف أك كقائع معينة 

 .  إعبلميا تغطيتو ك ؿ إلى مكاف كقكع الحادث الكصك المعنية 



86 
 

 انطبلؽلؤلحداث المرتقبة  أكأك األحداث الماضية  ية لتاريخا، لمكقائع : تقرير مف األرشيؼالنكع الثالث -
لمصدرة دكؿ الاجتماع كمؤتمر أك قريبا نظـ سيعيف كقد يككف تقرير تعريفي بحدث م ..مف كقائع سابقة 

بطاقة تعريفية إخبارية لدكلة ما  يككف بتقرير يتـ فيو إعدادأك  مثبل، لمبتركؿ ) النفط ( األكبيب )األكبيؾ(
يقـك ، فجمع معمكمات مف مختمؼ المصادر، بانطبلقا مف األرشيؼالنكع كينجز ىذا  .أك مكاف ما

أشرطة مصكرة كأفبلـ كثائقية عف طريؽ بمد ما، سيزكره رئيس دكلتو، بجمع معمكمات حكؿ مثبل  لصحفيا
ك بثيا في  ىذه التقارير نشريتـ ك  ليا ..ة رئيس دكلتو زيار  ينشرىا بمناسبةيبثيا ك كتب كمطكيات كغيرىا ك ك 

 ( تزامنا مع تنظيـ الحدث )مؤتمر أك زيارة رسمية أكغيرىا..الكقت المناسب 
يقدـ معمكمات حكؿ شخصيات معينة  الذم  تقرير عرض الشخصيات كىناؾ نكع قائـ بذاتو ىك 

مثبل عند تعييف مسؤكؿ جديد كزير أك مدير شركة كبرل ، مثبل تقديـ ممخص سيرة ذاتية، صنعت الحدث
ىك أف التقرير ال تتدخؿ فيو ) الذم ستتناكلو الحقا ( ت ك البكرتريوكالفرؽ بيف تقرير الشخصيا أك غيره ..

 . بعا مف ذاتية الصحفيتريو يككف نابينما البكر ، ذاتية الصحفي
 

 سمات التقرير :   3.0.8
 يمي : ما فيتتمثؿ ، متقرير الصحفيلات كسمات يضع عبد العالي رزاقي مميز 

 كالظركؼ التي أدت إلى كقكعو . ، جرم بيا الحدثيالتركيز عمى الكيفية التي -
 عمى التفاصيؿ الدقيقة التي تساعد  القرا  )الجميكر( عمى معايشة الحدث . زالتركي-
كالتقديـ الحي ، ( لمحدث كلزماف كمكاف كقكعو حسب الباحث السرد  أكاالعتماد عمى الكصؼ  الحي )-

 لؤلشخاص المشاركيف كالمعنييف بو عبر حكارات حية كمباشرة .  
 ىي :  كىناؾ مف يحدد سمات التقرير في عشر سمات

 االعتماد األساسي عمى مشاىدة المحرر كسمعو كتسجيمو . -
 جدية الكقائع كالتفصيبلت كالمعمكمات كصحتيا كصدقيا . -
 كع كالثرا  كالخصكبة .نالت-
 عمى جميع األسئمة التي يمكف أف تدكر في ذىف  القرا  )الجميكر(.  اإلجابةشمكلية التقرير بما يتيح  -
 ) أك السرد حسب الباحث ( . لكصؼ التقريرم كالتسجيمي االعتماد عمى عنصر ا-
 .غميب ذاتيتو أك إبراز لكجية نظرهالتكقؼ عند حدكد أىمية المحرر كما سمع في مكضكعية دكف ت -
 الحياد الكامؿ بكضع الحقائؽ في مكقعيا الصحيح . -
 . المعمكماتيالدعـ التصكيرم كالكثائقي  -
  90. باىتمامات الجميكراالتصاؿ الدائـ كالكامؿ  -

                                                           
 .  47ص ، 2014، الجزائر، دار األمة، بلميةعالتقارير اإل، عبد العالي كزاقي -  90



87 
 

 تحرير التقرير الصحفي :  4.0.8
كانت ك ، قصة التفاحة كالشجرة ك، كعبارة دـ كحكا آ" منذ بداية الخميقة منذ قارير اإلخبارية كجدت الت     

كتطكرت إلى حيف كصمت ، مكجكدة في المجتمعات العربية القبمية مف خبلؿ القصائد الشعرية التقارير
 ساعدتتـ بمكرتيا لمتعرؼ عمى احتياجات المجتمع . كفي القرف الحادم كالعشريف ك عصر الطباعة، 

، مثؿ األجيزة الرقمية كالتمفزيكف كاإلذاعة ككتابة التقارير اإلعبلـكسائؿ أدكات تكنكلكجيا عمى تقدـ كتطكر 
كازدىارىا  غد الحياة كما أف ر اللكتركنية المختمفة كالمتعددة . كالكاميرات كاألقراص المدمجة كاالبتكارات ا

إلى استخداـ األساليب التكنكلكجية  كاف عامبل مف أىـ العكامؿ التي دفعت في المجتمع  أنماط العيش 
 91أصبحت متكفرة في كؿ مكاف كال غنى عنيا. التي ، خر األخبارآفي التعرؼ عمى 

 اإلخباريةكبفعؿ ىذا، شيد عالـ اإلعبلـ كالصحافة منافسة شديدة مف خبلؿ القنكات الفضائية      
كسائط االتصاؿ الجديدة كمكاقع ظيكر كانتشار إلى  إضافة، كالجرائد  كالمكاقع اإلخبارية االلكتركنية

حفي كالحصكؿ عمى التي أصبحت تنافس كسائؿ اإلعبلـ التقميدية في السبؽ الص، التكاصؿ االجتماعي
ميما في عممية  . فالجميكر أصبح عامبلي عدد المتابعيف كالمستخدميف لياكتنافسيا أيضا ف، المعمكمة

تحمؿ األخبار ، التعرؼ عمى أرا  الجميكر لتقديـ تقارير تيميـ مما يقتضي، اإلعبلـ كالصحافة
ي قكاعد مف تقديـ تقارير تراع . كال بد أيضاالحتجاجات كاىتمامات الجميكر كالمعمكمات التي تتطمب

، فاألكاديميات في العالـ تيتـ بتدريس فنيات الكتابة الصحفية السميمة، مف صدقية كاحترافية كمينية
تركز عمى تحرير ككتابة التقارير الصحفية بصيأ كأساليب مغايرة ، ككؿ كسيمة إعبلمية، التحرير الصحفي

في صكر ية منافسيا في الكتابة الصحفية كفي السبؽ ك كمتفردة تسعى لمتميز عف الكسائؿ األخرل بغ
  .تقديميا لمجميكر

 :  بطريقتيف مف ناحية بنيتوتحرير التقرير الصحفي يتـ ك     
تطمب شركط الكتابة كالتي تستعمؿ ىذه الطريقة أساسا في التقارير اإلخبارية، : األكلىالطريقة  -

س طريقة تحرير الخبر نفتعتمد عمى بدقة ككضكح.  لمتقريركمنيا قكة المقدمة كتمييدىا  ،اإلخبارية
 :  عف طريؽ كجسـ التقرير، كيتـ ىذا ، ، كيككف فييا عنكاف، ك مقدمةالصحفي

 ستشيادات . االتصريحات ك العرض كركنكلكجي لمحدث ك  -
شكاؿ التركيز عمى المعمكمات ذات األىمية في الخبر ثـ الميمة ثـ األقؿ أىمية كفقا أل بحسب أك  -

 كىي : ، اليـر المعركفة
الذيف  كاألشخاص، النتيجة إليياثـ تشرح الكيفية التي كصمت ، يتـ البد  مف النتيجة اليـر المعككس -

 .  ىا أم التفاصيؿاكانكا كر 
 الصحفي عمى التسمسؿ الزمني لؤلحداث حتى يصؿ إلى النتيجة. يركز كفي اليـر المعتدؿ، -

                                                           
 . 140- 139ص ص ، 2010، دار جرير لمنشر، األردف، عبد الرزاؽ محمد الديممي، فف التحرير االعبلمي المعاصر- 91
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، ثـ يحرر تقريره مكضكعا بعد ، يصنؼ الصحفي الحدث إلى مكضكعاتكفي اليـر المقمكب المتدرج -
مف  اكبر عددكجمع ، تمغرافية، جمؿ قصيرة. كع يككف عمى طريقة اليـر المقمكبكؿ مكضك ، مكضكع

 .  بالبيانات كالدراساتكثيرا  يتـ  المعمكمات  ال
الخبر حيث ترل أف ، تختمؼ عف الطريقة األكلىك ، تستخدـ في كتابة التقرير الحيالطريقة الثانية :  -

ـ كال يدرؾ إال مف خبلؿ ال يفي، " نصا كاحدا كمتكامبلالذم ىك ، التقرير الصحفييختمؼ عف الصحفي 
االستغنا  عف الترتيب ب فالتقرير يدرؾ ( ..)النص كامبلجرل إال بقرا ة  ، كال يستكعب القارئ ماالنص كمو

. كمف خبلؿ  الترابط العضكم االكتفا  بالعناصر البارزة في الحدث ـ كعد الكركنكلكجي لؤلحداث،
كالمتفاعؿ بيف كؿ العناصر الكامنة في النص)..( كيتـ االنتقاؿ كفؽ ىذه الطريقة مف الكصؼ المكجز 

  92إلى السرد أك العكس". 
 إلىمف صحافة مكتكبة إلى إذاعة ، حسب طبيعة الكسائؿ اإلعبلمية، كيتـ تحرير التقارير الصحفية    

يستعمميا ففي التقرير اإلذاعي تدخؿ المؤثرات الصكتية التي ، تمفزيكف إلى جريدة أك مكقع الكتركني
لؤلشخاص المعنييف  باسات كاالستشياداتاالقتصكات أستعمؿ يكما ، مف أجكا  كمحيط الحدثالصحفي 

ألخذ المقطات المناسبة  لمحدث في بتكجيو المصكر يقكـ الصحكفي التقرير التمفزيكني، ث.بالحد
 عبارات الصحفي كصكر  الممتقطة لمحدث .  ، كيككف تناسؽ كانسجاـ بيف الستعماليا في التقرير

 
 بين التقرير والخبر والتحقيق  الفرق   5.0.8

 التقرير في نقؿ الكقائع كاألحداث.يشترؾ الخبر مع  -
 .رائو الخاصةآك  تويتطمب مف الخبر كالتقرير حيادية الصحفي كعدـ إقحاـ ذاتي -
  كالخبر ال ييتـ بيا بتاتا .، التقرير يقدـ التفاصيؿ -
 .التحقيؽ ما يتـ في في بحث كدراسة إبعاد الحدث مثؿ في الخبر كالتقرير ال يتـ التعمؽ  -
التحقيؽ في بينما ، فييما ياىتماـ المتمقفالخبر كالتقرير يتـ اثارة ، في اليدؼالخبر كالتقرير يختمؼ  -

  93.الجميكر  إقناعتيدؼ يتـ اسحيث ، يختمؼ أسمكب الكتابة
 إفالتقرير يمكف  في. بينما  إشارةكال يككف مرفقا بعنكاف ، عنكاف الخبر، غالبا يككف كاحدا كمختصرا -

 ف داخؿ جسـ التقرير عناكيف فرعية.تكك  أف، كعنكاف رئيسي. كما يمكف عنكاف اشارة، اثنافعنكاناف يككف 
ألنو ، كغالبا ما تككف مندمجة في  جسـ الخبر، ، تككف قكية كمعبرة عف أىـ شي  فيومقدمة الخبر -
 لما سيتضمنو جسـ التقرير. ، تككف تمخيصية أك تمييدية أك تساؤليةصير كمختصر. بينما مقدمة التقريرق

                                                           
 .  80- 80ص ، مرجع سبق ذكره، نصر الدٌن لعٌاضً -  92

 .  136ص ، فاركؽ ابك زيد -  93
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يككف حامبل  التقرير فجسمو أما .ككنو مختصرا كقصيرا ، يككف غالبا متميزا عف مقدمتو جسـ الخبر ال -
، متضمنا تفاصيؿ كتصريحات كشيادات كاقتباسات لممشاركيف كالمعنييف بالحدث. لما ميدت لو المقدمة

حصائيات كأرقاـ كشيادات في حيف أف جسـ التحقيؽ، يتضمف كقائع كتقارم لييئ ثباتات كا  ات كأدلة كا 
 كتصريحات ..

فتككف حسب ، أما خاتمة التقرير .نظرا لطبيعة كتابتو المختصرة ، قد ال تظير خاتمة الخبر كاضحة -
 كىي المكاصفات التي تميك خاتمة التحقيؽ . ، استنتاجات أكطريقة كتابتو، فقد تحمؿ معمكمات مستقبمية 

بؿ باختصار االسـ في حرفيف )الحرؼ األكؿ مف ، لكامؿ لمحررهـ تكقيع الخبر باالسـ ايمكف أف ال يت -
إذا كاف يشتغؿ في الكسيمة اإلعبلمية التي بثت أك نشرت  بداية اسمو ك الحرؼ األكؿ مف بداية لقبو (

باسـ كقعا عف ككالة أنبا  أك كسيمة إعبلمية أخرل فينبغي أف يككف م الالخبر. أما إذا كاف الخبر منقك 
الككالة اك الكسيمة الت ينقؿ عنيا الخبر. أما التقرير ك التحقيؽ   فينبغي أف يتـ تكقيعيما باسـ محررىما 

 حتى يعطي أكثر صدقية كحرفية . 
 

 واحدة ( حادثة واقعة )ل)صحافة مكتوبة(صحفي تقرير (20)نموذج 
 

في الفترة في الصحافة  الجزائرية  مف األستاذ اعتمادا عمى معمكمات نشرت ىذا النمكذج  تـ تحرير
  2020أكتكبر  30ك  16الممتدة بيف 

حادثة الرسكمات المسيئة لمرسكؿ محمد ) ص ( ، ىي يتضمف حادثة كاحدة مع تفاصيمياكىك تقرير 
 ىذا عمميات قتؿ فرنسييف كمسمميف في فرنسا كردكد الفعؿ حكؿ تفاصيميا المتعمقة بك 

 كممة ( 500)كىك تقرير مفصؿ يتككف مف 
 

 دعا عقبل  العالـ إلى مجابية الخطاب المتطرؼ اال إنساني:  عنكاف إشارة
 المجمس اإلسالمي األعمى يستنكر حممة اإلساءة لمنبي الكريم :  عنكاف رئيسي

 
 مقدمة التقرير:    

صمى اهلل  –الحممة المسعكرة عمى شخصية الرسكؿ محمد في الجزائر استنكر المجمس اإلسبلمي األعمى 
نقو مئات المبلييف ، كعمى الديف اإلسبلمي الحنيؼ الذم يعترمز التسامح كالتعارؼ كالتعايش –عميو كسمـ 

 . في كؿ القارات
 :  جسـ التقرير  

إسا ة يعتبر ، " التطاكؿ كاإلسا ة لئلسبلـ كلرسكلو الكريـ ، أفأبدل المجمس في بياف أصدرهك        
إذا كاف صادرا عف مسؤكؿ يعتبر را ىذا التصرؼ " محض تطرؼ خصكصا لئلنسانية برمتيا ". معتب
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حممة اإلسا ة تزامنت مع شير " نفسو حاميا لقيـ اإلخا  كالحرية كالمساكاة ". كأشار المجمس إلى أف 
، كالذم شيد لو عظما  حمة لمعالميف كقدكة لمناس أجمعيفالذم جا  ر ، و كسمـنصرة النبي صمى اهلل عمي

المفكريف ككبار الفبلسفة بمف فييـ فبلسفة كأدبا  فرنسا بالعظمة كحصافة الرأم كاستقامة الخمؽ كالذم 
 العميا مف حيث تسامحو كاستقامتو كعدلو ". اإلنسانيةيجسـ القيـ 

 "يدفعكا بالتي ىي أحس" التي ىي "جكىر الجياد "، ، المسمميف قاطبة إلى أف كدعا المجمس اإلسبلمي    
ككجو ندا  لمعقبل  في العالـ كالمنظمات الدينية كىيئات حقكؽ اإلنساف كحكار األدياف إلى " مجابية ىذا 

كز الدينية الخطاب المتطرؼ اال إنساني " كأف " يسعكا إلى االنتصار لممنيج العقبلني القاضي باحتراـ الرم
المشتركة كنبذ ركح الكراىية كالعنصرية ". كأكضح المجمس أف " الرأم ميما كاف  ليس حرا في جميع 

 كىك أقؿ حرية عندما يصدر مف أغراض ال أخبلقية كمنافية لكرامة اإلنساف ". ، الحاالت
مكقؼ المجمس اإلسبلمي األعمى في الجزائر، جا  بعد تصريح لمرئيس الفرنسي ايمانكيؿ ماكركف     

الذم قاؿ بأف فرنسا لف تتخمى عف الرسكمات الكاريكاتكرية ) المسيئة  كالمستيزئة باإلسبلـ كبالرسكؿ 
، اإلسبلميكىك ما أشعؿ مكجة غضب في العالـ ، التي نشرتيا صحيفة شارلي ايبدك ( )ص محمد 

 ككجيت دعكات لمقاطعة المتكجات الفرنسية .
 29أكثر مف  2019كقد بمغت عاـ ، لسبع دكؿ عربية يامنتكجاتتصدر فرنسا  أف ، اإلشارةمع      

  3.8ك قرابة ، مميار دكالر لممغرب 5.3مميار دكالر لمجزائر، ك  5,5منيا أكثر مف  مميار دكالر، 
 مميار دكالر 4,9مميار دكالر لقطر كاإلمارات كالسعكدية كمصر، منيا  14دكالر لتكنس، ك نحك  مبليير

 لقطر لكحدىا. كما تصدر فرنسا لتركيا أيضا. 
بعد تناكليا في حصة دراسية مف قبؿ مدرس ، قد عادت قضية الرسكمات المسيئة لمرسكؿ محمدك      

كقتمو بخنجر . ثـ تطكرت ، غضب طالب شيشاني منوكىك ما أدل إلى ، 2012أكتكبر 16يـك فرنسي 
القضية بعد أسبكع مف ذلؾ باعتدا ات عمى نسا  مسممات في باريس مف قبؿ متطرفيف فرنسييف، كأخذ 

نشر إلى صحيفة " شارلي ايبدك "  خطاب الكراىية كاالستفزاز في التصاعد لدل أكساط سياسية ،كعادت
كما أدل إلى سنكات.   5كىي الرسكمات التي اثارت جدال منذ سكؿ، الرسكمات الكاريكاتكرية المسيئة لمر 

 منيا حادثة قتؿ فرنسييف في كنيسة في مدينة نيس مف قبؿ شاب تكنسي .، أحداث عنؼ كاعتدا ات
 : خاتمة التقرير

كبيا"  سبلمكفإلا"ما يعرؼ ب  أك لئلسبلـكثير مف المسمميف مف انتشار خطاب الكراىية  كيتخكؼ      
مف المسمميف عمى  4.9التي تعرؼ تكاجد ، أكركبافي شكؿ أكبر في كتكسع دائرة العنؼ كاالعتدا ات 

مبلييف جزائرم (   4كخاصة الجزائرييف ) ، أراضييا  كتعتبر فرنسا مف أكثر الدكؿ الحاضنة لممسمميف
 بد الكريـ تفرقينتتكقيع المحرر: ع          بالمائة مف مجمكع سكانيا مسمميف.  8كما أف  أكثر مف 

  (حادثتينواقعتين )ل)صحافة مكتوبة( صحفي  تقرير (23)نموذج 
   2020أكتكبر  24في الصحافة بتاريخ اعتمادا عمى معمكمات نشرت مف األستاذ تـ تحريره 
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 كممة (  180)كيتككف مف ، يحمؿ حادثتيف أك كاقعتيفتقرير  كىك
 

 النبكم في الجزائر )العاصمة (عنكاف إشارة : عشية االحتفاؿ بالمكلد 
  ألف وحدة من المفرقعات 422حجز عنوان رئيسي : 

 
 صية (يمخت: )مقدمة مقدمة التقرير    
كحدة مفرقعات  400أكثر مف في عمميتيف منفصمتيف كالية الجزائر العاصمة مف أحجزت مصالح      

 أربعة أشخاص .  تكقيؼك ، ألؼ قرص  مؤثر عقمي  14.5  ك أكثر مف، مف مختمؼ األنكاع كاألحجاـ
 جسـ التقرير :     

بعد حصكؿ الفرقة المتنقمة لمشرطة القضائية ، كلى تحت إشراؼ النيابة المختصة إقميمياألاتمت العممية 
عمى العاصمة عمى معمكمات مفادىا قدكـ شحنة مف المفرقعات بمدية الجزائر الكسطى بذبيح الشريؼ ب

 حيازة سمعبتيمة نفعية، بغية تسكيقيا بمناسبة المكلد النبكم الشريؼ. كتـ إيقاؼ شخصيف متف سيارة 
 ، كمصادرة السيارة التي كانت تحمؿ البضاعة .  أجنبية ميربة

كقامت  بالعممية الثانية الفرقة المتنقمة  لمشرطة القضائية  تحت اشراؼ النيابة المختصة اقميميا ببمدية     
كسيارة نفعية كثبلثة ، قرص مؤثر عقمي 14550حجزت مصالح األمف  حيث ، عاصمةباب الزكار بال
كانا في حالة تمبس  لتكجيو ، سنة 35ك  30كتكقيؼ شخصيف  تتراكح اعمرىما بيف ، ىكاتؼ نقالة

 األقراص لمتركيج . 
 خاتمة التقرير: 

التي أمرت بحبسيـ في ، المختصة، أماـ الجيات القضائية تكقيفيـتـ تقديـ األشخاص الذيف تـ قد ك  
 كمتيـ . اانتظار مح

 
  

 تكقيع المحرر : عبد الكريـ تفرقينت
 ت  –أك ع 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )الشفيي( ثالثا: االتصال الشفوي
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 (الشفيي)  الشفوي االتصال: ثالثا
االتصػػاؿ الشػػفكم أك ) الشػػفيي ( كمػػا يطمػػؽ عميػػو الػػبعض، كىػػك االتصػػاؿ يتضػػمف ىػػذا المحػػكر 

ظير منذ بداية اإلنسانية، كمػا االتصػاؿ األكثػر اسػتخداما فػي عصػرنا الحػالي رغػـ تقػدـ ، األكؿ بيف البشر
فالنسبة الكبيرة مف االتصاؿ تككف بصفة شفكية، كيكػكف االتصػاؿ الشػفكم  تكنكلكجيات االتصاؿ كتطكرىا.
سكا   داخػؿ المنػزؿ مػع أفػراد ، حيث ال ينقطع حديث الشخص مع انخريف، عبر كؿ فترات الحياة اليكمية

العائمة كمع األىؿ كاألقارب في لقا ات كاتصاالت، أك في الخػارج مػع أصػدقا  كزمػبل  فػي مكاتػب كأمكنػة 
فػػي اجتماعػػات كمػػؤتمرات كجمسػػات الشػػغؿ، أك فػػي األمػػاكف العامػػة كالمتػػاجر كالمحػػبلت ، المختمفػػة العمػػؿ

 المختمفة. 
سكا  كجيا لكجو أك بكاسطة الياتؼ ، كيككف االتصاؿ المفظي بطريقة مباشرة أك غير مباشرة         

حيث ، األكلى لؤلطفاؿكغيره مف كسائط االتصاؿ الحديثة .. كيحظى باىتماـ خاص في مراحؿ التعميـ 
 يؤدم دكرا ميما في عممتي التعميـ كالتعمـ.

كنكعيو المتمثبلف في االتصاؿ المفظي كاالتصاؿ سنتطرؽ إلى تعريؼ ىذا النكع مف االتصاؿ، 
 ىما :  غير المفظي، كما نستعرض شركط نجاح التكاصؿ عبر نكعيف

ميارات الحديث ، ك لعبة األدكارك ، مف خبلؿ مسائؿ مثؿ تداعي األفكاراالتصاؿ المفظي نتناكلو 
 .. كطرؽ إدارة االجتماعات ، كأسمكب المحادثة

( كالمغة لغة الجسـ )الجسد، ك اإلشارات الرامزةكاالتصاؿ غير المفظي نتناكلو مف لغة اإلشارات، 
قمب  ، كاستخداـ األلكاف كالرسكـ كالصكر كالمؤثرات الصكتية كالمكسيقى كنبضات الاألدا كىي ، الصامتة
  . استخداـ الكقت كالمكاف مثؿرمكز ظرفية، كال، كالرقص، كالبركتكككالت الدبمكماسية، كالعنؼ
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  تعريف االتصال الشفوي  .2
" التكاصؿ الشفكم األكسع اسػتخداما بػيف البشػر، فمػيس لػو مكاقػؼ معينػة يسػتخدـ يعد االتصاؿ أك 

لػػذا يحظػػى التكاصػػؿ االجتمػػاعي باالىتمػػاـ خاصػػة فػػي ، فييػا بػػؿ يسػػتخدمو اإلنسػػاف فػػي كػػؿ مكاقفػػو اليكميػة
التكاصػؿ الشػفكم عبػارة عػف عمميػة أساسػيا نقػؿ المعمكمػات كاألفكػار كالمشػاعر )..( ك احؿ التعمػيـ األكلػىمر 

" ) المرسؿ : ىيد ليا مف خمسة عناصر ) المرسؿ كالمستقبؿ ( كىذه العممية ال بة التكاصؿبيف طرفي عممي
التغذيػة العكسػػية ( كمػا ال بػػد  –كسػيمة أك قنػػاة االتصػاؿ  –الرسػالة  –المسػػتمع "  المسػتقبؿ " –المتحػدث " 

 94..كتعبيرات الكجو كاإلشارات كغيرىاليا مف سمككيات تصاحبيا 

أك أكثػػػر، كتسػػػتخدـ فػػػي المغػػػة  اثنػػػيفكىػػػك أيضػػػا " ذلػػػؾ النشػػػاط المغػػػكم الػػػذم يتطمػػػب تفػػػاعبل بػػػيف 
 95المنطكقة إلببلغ الرسالة مف المتحدث إلى المستمع".

كتنقسـ الرمكز إلى ، الرمز، لغة الجسد، ، اإلشاراتشفكم " بشكؿ عاـ يتـ عبر الكمماتاالتصاؿ ال
أحرؼ أك كممات  أك رمكز صكتية، كىي ، رمكز لكنية، رمكز حركية، رمكز صكرية، أربعة أنكاع ىي

 96صكر رسكـ كألكاف . ، أرقاـ، تأصكا
المشػػاعر عبػػارة عػػف عمميػػة أساسػػيا نقػػؿ المعمكمػػات كاألفكػػار ك ىػػك الشػػفكم  (التكاصػػؿاالتصػػاؿ )ك          

) المرسػؿ كالمسػتقبؿ( كىػذه العمميػة ال بػد ليػا مػف خمسػة عناصػر ىػي المرسػؿ بيف طرفي عمميػة التكاصػؿ 
. كمػا () رجػع الصػدل، التغذيػة الراجعػة(قنػاة االتصػاؿ)ك أ( الرسػالة، كسػيمة مستقبؿ )المستمعال )المتحدث(

  97.ال بد ليا مف سمككيات تصاحبيا كتعبيرات الكجو كاإلشارات
حيث أف األشخاص يتحػدثكف كيسػتمعكف ، ىك األكثر استخداما في حياة اإلنساف كملشفا االتصاؿك        

تكثػر فييػا األميػة كال تحسػف القػرا ة كالكتابػة  أكثر مما يقرأكف كيكتبكف. كتزداد أىميتو فػي المجتمعػات التػي
مثػػؿ مجتمعػػات العػػالـ الثالػػث، كمػػف بينيػػا المجتمعػػات العربيػػة، كىػػي المجتمعػػات التػػي كانػػت تعتمػػد عمػػى 

كىػك أيضػا عمميػة مصػاحبة لػتعمـ الطفػؿ  . سرد ثـ عمى اإلذاعة ثـ التمفزيكف فػي مرحمػة متقدمػة الحكي كال
 حيػػث يعػػد الكسػػيمة األساسػػية لمتعمػػيـ فػػي السػػنكات  األكلػػى مػػف ، و اليكميػػةلؤلشػػيا  التػػي يمارسػػيا فػػي حياتػػ

 .العمر
لشفكم لػدل ذكم االحتياجػات الخاصػة، مػف المصػابيف بػأمراض عقميػة تبرز أىمية االتصاؿ ا             

بكاسػػػطة اإلشػػػارات لػػػدل الصػػػـ كالػػػبكـ . غيػػػر المفظػػػي حيػػػث يبػػػرز االتصػػػاؿ المفظػػػي، كمػػػا يبػػػرز االتصػػػاؿ 

                                                           

 - راشد أبو صوارٌن، االتصال الشفوي، 0225، ص 050 . 
94  

  95 - فتحي يكنس، التكاصؿ الشفكم، 2000، ص 182 . 
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ستماع كاالنتباه أىمية قصكل فػي االتصػاؿ الشػفكم، لػذا ينصػح بتنميػة قػدرات االسػتماع الجيػد باليقظػة كلبل
 لغرض إدراؾ غرض كمقاصد المتكمـ كحديثو . ، كاالنتباه كالمتابعة

" الحػػديث ىػػك عمميػػة معقػػدة تتضػػمف القػػدرة عمػػى التفكيػػر كترجمتػػو ترجمػػة شػػفكية أكالكػػبلـ إف              
  98. كتعبير جسمي، كىي عممية مكتسبة كتحدث في إطار اجتماعي" بأدا  صكتي

احتياجاتو كمتطمبات ، كيصؿ إلى تمبية أفكارأف يعبر عف ما يجكؿ في خاطره مف  اإلنسافكحتى يستطيع 
قػدرة عمػى تكصػيؿ مػا يريػد الكيكتسػب ، عميو أف يتعمـ ميارات التحػدث كالكػبلـ مػع انخػريف، حياتو اليكمية

 . ارات ليا دالالت لمذيف في مقابموكبإش، بكضكح كطبلقة في المغة إيصالو
 
   .أنواع االتصال الشفوي :2

كاتصػاؿ ، ينقسـ االتصاؿ الشفكم إلى قسميف، اتصاؿ لفظي يتـ عف طريػؽ الكػبلـ كالحػديث              
 غير لفظي يككف بكاسطة اإلشارات كالحركات كاإليما ات ..

 
 :االتصال المفظي  2.0

ؿ الرسػػائؿ ككسػيمة لنقػأنػكاع االتصػاؿ التػػي تسػتعمؿ فييػا األلفػاظ االتصػاؿ المفظػي يػدخؿ فػي              
 . تمقييا كسماعيا عف طريؽ األذفمف المرسؿ إلى المتمقي، كتككف ىذه األلفاظ منطكقة، يتـ 

 
 تعريف االتصال المفظي   2.2.0
يعتمػدكف ، ، حيث أف أفراد المجتمػع يتفقػكف عمييػاكداللتياىك الربط بيف األلفاظ  االتصاؿ المفظي         

، فاالتصػػػاؿ  ـ عبلقػػػاتيـ ) عمػػػـ المعنػػػى العػػػاـ (فػػػي التعبيػػػر عػػػف مشػػػاعرىـ كتنظػػػيمعانييػػػا كداللتيػػػا عمػػػى 
فعبػػارة ) أىػػبل كسػػيبل ( يمكػػف أف ، المفظػػي بيػػذا المفيػػـك " يجمػػع بػػيف األلفػػاظ المنطكقػػة كالرمػػكز الصػػكتية

كال يخفػػي عمينػا أف ىػػذا النػكع مػػف االتصػاؿ ال يمكػػف أف ، أخػػرل بتغييػر نبػػرة الصػكتتصػبح ذات مػدلكالت 
 99.غير المفظية مثؿ الحركة " يتـ بمعزؿ عف طرؽ األدا  األخرل

 ميارات الحديث  0.2.0 
رغبات الفرد، كالحصكؿ عمى بيدؼ تمبية ، ال يككف فقط نخريفافعاؿ مع ال االتصاؿإف 

 كالخطابة  كضمف فف الحديث يندرج مف االتصاؿ ىذا النكع ، ك أفكاره كمكاقفواجاتو، بؿ بإيصاؿ احتي
إلى اكتساب خبرات كميارات عالية في الحديث تحتاج فئات معينة مف األشخاص ىناؾ ك  .اإلقناع

ككذا السياسييف أثنا  ، الكممات كالخطابات المكجية لمشعب إلقا المسؤكليف الحككمييف أثنا   كالكبلـ، مثؿ 
                                                           

   .080ص  ،0220، التصالا، حافظ وحٌد الناقة، محمود - 98
99
 02-05ص ص : ، 0997، الدار المصرٌة اللبنانٌة، االتصال ونظرٌاته المعاصرةلٌلً حسٌن السٌد : ، حسن مكاوي - 

 .  00ص ، 0995، . نقال عن صالح أبو إصبع
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المسؤكليف كالمسيريف كالمديريف لمشركات كالمؤسسات خبلؿ ك ، التجمعات الشعبية كالمؤتمرات الصحفية
، ف، إضافة إلى  فئات أخرل كاألساتذة خبلؿ المحاضرات األكاديميةاالجتماعات مع المكظفيف كالمتعاممي

لنفسانييف خبلؿ الجمسات اكاألطبا  ، كالحصص اإلذاعيةكىات التمفزيكنية تشطكف في الببلكالصحفييف المن
 كغيرىـ . العبلجية،
تساعد عمى  ، بعض العناصر التي يمكنيا أفكاالتصاؿ اإلعبلـكقد حدد أكاديميكف في           

 :مف بينيا تتكفر بعض العكامؿ ، ، كالحديث عمى األخصاالتصاؿ المفظي عمكما
. كيمكف أف نضمف عناصر الحديث الجيدىك أىـ فالمحتكل ، االىتماـ كالتركيز عمى محتكل المكضكع -

الحديث متماسكا، متسمسبل كأف يككف ، إلمامنا بالمكضكع بكاسطة الحصكؿ عمى معمكمات كافية كحيادية
 (.ى مستكل الطرؼ انخر )المستمعكف. كأف يككف عمكمنطقيا

مف  (كيكؿ أـ مسنكف أـمعرفة األفراد الذم يتـ التحدث إلييـ ) المستمعيف ( مف حيث عمرىـ ) شباب  -
مف حيث ، مف حيث دكافعيـ كاحتياجاتيـ، ، مف حيث ظركفيـ االجتماعيةحيث مستكاىـ العممي كالثقافي

 كىذا مف أجؿ استخداـ لغة كأسمكب  مناسب ليـ .، مستكاىـ الكظيفي  كاإلدارم كاالجتماعي
لترتفع بعد ، نغمة ( معتدلة كطبيعةفالبداية تككف بنبرة ) ، تناسب المكضكع ياختيار نبرة الصكت الت -

 كالنبرة العالية تسبب تؤذم آذاف المستمعيف .، تسبب الممؿ كالرتابة كشركد الذىف المنخفضةفالنبرة ، ذلؾ
فالنغمة الصكتية ذات الصدل تعطي رنيف مميز ، قكة الصكت كدرجتو تؤثر عمى المستمع منذ البداية -

عطا  الكممات حقيا، الصكت كاضحا، مثبل ينبغي أف يككف جيدا أثرهيككف  مع  التركيز عمى الكممات ، كا 
 الميمة.  

كمف الضركرم التدرب عمى ، كىذا يضيؼ قكة لمحديث، كتحديد الكقفات، القدرة عمى التحكـ في السرعة -
 ىذا . 

يكضع  اكالتي، فيكفي اف تنظر إلى النقاط الجكىرية كالميمة، تفادم القرا ة مف الكرقة بصفة دائمة -
 تحتيا خط أك يتـ تمكينيا . 

فقكة الحديث تككف بالتركيز عمى  ، حتى اف المستمعيف معجبيف بو، تجنب الحشك كاإلطالة في الحديث -
 ما ىك ميـ في مضمكنو . 

 اإلعجاب، فيذا يسيؿ األمر لدل المستمعيف كيكسبيـ ممات كالمعاني الصعبة أك المعقدةتجنب الك -
 .بالمتحدث

، كلذا ينبغي تفادم كممات عمى شاكمة ؿ التفضيؿ، تفسد الجاذبية لمحديثالمبالغة في استعمؿ أفعا -
 "جدا" بكثرة .

كىذا ساىـ في ، كاالبتسامة كالكجو البشكش، ، كحركة اليديف كالجسـالحديث تكممو بعض تعابير الكجو -
 التفاعؿ مع الحديث أكثر .

 .فاالقتناع الشخصي بالمكضكع ال يكفي، يف لومعلمستال ينسي المتحدث أف مطالب بإقناع ا -
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 يجعميـ أكثر اىتماما  كاستماعا. ، كحاجات المستمعيفتركيز مضمكف الحديث عمى انشغاالت  -
ثـ االنتقاؿ إلى االىتمامات العامة كالشائعة ، تككف بداية الحديث باىتمامات الحاضريف أفألفضؿ امف  -

 ثـ االىتمامات  المراد  تحقيقييا مف الحديث المبرمج . 
 ، أك تدخؿ ضمف انشغاالتيـ كمصالحيـ . رحات تحمؿ مصالح مف يستمعكف إليؾمقتقدـ  -
ؿ جكاتب ، بؿ أبدا بالقضايا كالمكضكعات التي تحميث بالقضايا كالمكضكعات الخبلفيةال تبدأ الحد -

 مشتركة كايجابية مع المستمعيف .
 100. ألنيا تزيد مف التكترالتخكيؼ عبارات تفادم  -
ف كانت ا، استعماؿ االستماالت العاطفية- أصمح في الغالب حيث أنيا تعطي ، ستماالت المنطقيةإلكا 

ط بيف ىذيف ستماالت العاطفية ليا  دكرىا في بعض الظركؼ ،كىناؾ ارتباإلكلكف حتى ا، نتائج ايجابية
 ستماالت . إلنكعيف مف الا
قناع المستيدفيف أكثريككف ، تقديـ الحجج المؤيدة كالمعارضة - إذا كاف ، فاعمية في نجاح االتصاؿ كا 

حيث تتاح ليـ فرصة المقارنة . أما في المستكيات  األقؿ تعميما فيكتفي بعرض ، مستكاىـ العممي مرتفعا
 المؤيدة .ام الحجج ، جانب كاحد مف المكضكع

 تجنب الحركات الجسدية المتكررة أك استخداـ ألفاظ معينة بصكرة متكررة . -
ألف ىذا يترؾ أثارا سمبية عمى قكة اتصالؾ ، أك التثاؤب أثنا  الحديث، تفادم تطاير الرذاذ مف فمؾ -

 بانخريف .
 .في  اإلقناع ساعدةيمكف استعماؿ التكرار الحديث لمبعض المكضكعات أك األفكار في الحديث  لمم -

 101ستماالت ك الترغيبات .إلتفادم السقكط في فخ الممؿ لدل المستمعيف بتنكيع  كممت كألفاظ اكيمكف 
العبارات أك الحركات التي تبلـز الفرد أثنا   تمؾ كيقصد بالمزمات ، تجنب المزمات المفظية كالحركية -

حاضر  كغيرىا   -صحيح ،حاضر -مثؿ صحيح المفظية ، كيكررىا أكثر مف مرة دكف داع منيا، حديثو
الضرب عمى المكتب باليد . كمثؿ ىذه المزمات أف كردت في ، كالحركية مثؿ حركة اليديف عصبية

 .كقد يسخركف منيا ، كيتابعكف ىذه المزمات، تجعؿ المستمع ينصرؼ عف الحديث، الحديث بكثرة
لتعالي مف جانب المرسؿ لمذيف يتحدث إلييـ كالتي تتمثؿ في ا، جنب بعض أخطا  الحديث المزعجةت - 
 أك ينظر المتحدث إلى شخص كاحد دكف غيره .، اإلكثار مف كممة ) أنا ( أك التعصب لرأم أك

بؿ  –ليس كافيا  كأف كاف ىذا ضركرة ، كفقا لما تطرقنا، يظير أف  إلماـ المتحدث بمكضكع الحديث
في  كالتحكـ، القدرة عمى الحديثمى األقؿ جز   منيا .فأك ع، ينبغي أف تتكفر العناصر التي استعرضناىا

يخضع لمتدريب كالتمريف عمى ميارات  وأن، بؿ ؿمستحيباألمر الليس ك ، أساليبو متاحة لكؿ األفراد

                                                           
، 0995، القاهرة، مركز تطوٌر األداء،  0ط ، مهارات االتصال وفن االستماع والحدٌث، عبد الغنً هاللمحمد  - 100

 99-90ص ص : 

101 - محمد فريد الصحف : العبلقات العامة، المبادل   كالتطبيؽ، اإلسكندرية، الدار الجامعية، 2002، ص 252 . 
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أك استعماؿ الفيديك أك ، المرآة أماـكقد يساعد الجمكس ، كاكتسابيا يككف مف خبلؿ برامج تدريبية، الحديث
  انتية:كيككف التدريب عمى العناصر  ..أماـ أصدقا  

 اختيار كنطؽ الكممات  -
 .سرعة خركج الكممات كالتحكـ فييا  -
 .حركة الكجو كالجسـ أثنا  الحديث  -
 .مستكل انخفاض كارتفاع الصكت كشدتو -
 .نبرات الصكت المناسبة لنكع الحديث -
 .القدرة عمى التكقؼ مف حيف نخر  -
 .مكاجية ىيبة المكقؼ  -
 .التعامؿ مع األنماط المختمفة مف المستمعيف  -
 .تكرار النقاط اليامة بأساليب متنكعة  -
عبلف النتائج . -  102التمخيص كا 
 

 اإلنصات : االستماع و ميارات  3.2.0
نمارس االستماع أكثر مف الكبلـ في عممية االتصاؿ بانخر، كقد أظيرت الدراسات عمى طبلب المدارس 

بالمائة مف نشاط االتصاؿ في القرا ة،  17.3ك ، مف نشاط االتصاؿ في االستماع 52.5أف  بالمائة 
بالمائة مف نشاط االتصاؿ في الكتابة. كخمصت  13.9بالمائة مف نشاط االتصاؿ في الكبلـ، ك 16.3ك

 103الدراسات أف ميارات االستمتاع أكثر ضركرة لتحقيؽ تفكؽ اتصالي فعاؿ كناجح مف أم ميارة أخرل .
 

     : االتصال رير المفظي 0.0
 :  االتصال رير المفظي تعريف 2.0.0

فيو تتحكـ  ىذا النكع مف االتصاؿ مكجكد منذ القدـ، فقد ظير قبؿ كجكد المغة المنطكقة "           
 104. "المفظيكقد يككف مكمبل أك بديبل لبلتصاؿ ، النكاحي النفسية كاالجتماعية

  عمى المغة غير المفظيةكؿ أنكاع االتصاؿ التي تعتمد غير المفظي يدخؿ ضمف االتصاؿ ك           
مة لغة ال يركف أف " كم اإلنسانياإلشارة إلى مفيـك المغة غير المفظية، فعمما  االتصاؿ ، ىناكينبغي 

عف  اإلنسافكلذلؾ يعتبركف أف كؿ فيـ منظـ ثابت يعبر بو ، عمى المغة المفظية كحدىا ينبغي أف تقتصر

                                                           
 . 143ص ، مرجع سبؽ ذكره، أحمد أبك السعيد -  102

 مرجع سبؽ ذكره . ، رابح بكزيدم -103
104

 40.ص، 2013، ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،األردف مبادئ في االتصاؿتيسير مشارقة :  -
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كعمى ىذا، فإف التعبير بالصكر . إنما ىك لغة قائمة بذاتيا، صدرهتجكؿ بخاطره أك إحساس يجيش برة كف
 105كالمكسيقى كالحركة كالمكف يصبح لغة إذا حقؽ اإلنساف ىدؼ في تقؿ أحاسيسو كأفكاره إلى الغير." 

 كيشترط أف تتكفر في ىذه المغة ميزتاف خاصتاف حسب " سكزاف النجر " ىما : 
ككف المغة مف مجمكعة مف المفردات تحكـ تركيبيا كترتيبيا قكاعد خاصة تمنح ىذه المفردات أف تت -

 معاني خاصة .
فيستطيع ، أف يككف لبض ىذه المفردات نفس المعنى الذم تعبر عنو مجمكعة مف المفردات األخرل -

 106 .ذه الفكرة (اإلنساف أػف بعبر عف معظـ المعاني بطرؽ مختمفة ) إنشا  القكاميس يعتمد عمى ى
بؿ أنو يتجاكزىا إلى  ، ال يقتصر عمى المغة المفظية المنطكقة كالمسمكعةغير المفظي  فاالتصاؿ          

نظاـ مف الرمكز ب و" االتصاؿ الذم يسعى الفرد مف خبلللغة الجسد كالحركات كاإلشارات فيك ذلؾ 
يما اتو كمبلبسو ككؿ ىذه العناصر تندرج ضمف العممية ، لتكصيؿ الفكرة كتتمثؿ ىذه الرمكز في حركاتو كا 
 107االتصالية ". 

 رير المفظي : االتصال وتصنيفات أشكال 0.0.0
كالبعض ، طمؽ عمييا  تسمية لغاتيفالبعض ، تتعدد تسميات أنكاع االتصاؿ غير المفظي          

. كميما اختمفت ىذه التسميات  أك أساليب كآخركف يطمقكف عمييا كممة أشكاؿ ، انخر يسمييا تصنيفات
 يظير في عده أكجو .، يا تتفؽ في المعنى بأف االتصاؿ غير المفظي لوإنف

 إلى ثبلث لغات : فإنيا تقسـ ، المغة الخاصة باالتصاؿ غير المفظيفيما يخص         
 في االتصاؿ . اإلنسافتي يستخدميا ال اإلشاراتكتككف عف طريؽ ، اإلشارةلغة  -
ليكصؿ لآلخريف ما يريد نقمو مف مشاعر  المرسؿكىي الحركات التي يستخدميا ، لغة الحركة كاألفعاؿ -

 كمعاف .
لمتعبير عف مشاعر ، ، غير اإلشارات كاألدكات كالحركاتكتعني ما يستخدمو المرسؿ ،لغة األشيا  -

مثؿ المبلبس التقميدية التي يقصد بيا تكصيؿ ، كتحكيميا لممتمقي ، يريد تكصيميا كنقمياكأحاسيس كمعاف
أما ، ككذا ارتدا  المبلبس التي تقصد الحزف في كثير مف المجتمعات، فكرة االرتباط بالماضي كبالتراث

 عند الشيعة فتعني المباس الرسمي لؤلئمة كرجاؿ الديف ..
 انتية:في األشكاؿ تصاؿ غير المفظي الالغة  تظيركفي تصنيؼ آخر،           

كما ، كيستخدميا عادة ذكك االحتياجات الخاصة مف الصـ البكـ، لغة اإلشارات، أم اإلشارات الرامزة -
 . لمباحث( –لرجاؿ التدخؿ السريع  فمثبل تستخدـ أيضا مف قبؿ األفراد في ظركؼ خاصة كطارئة، )

                                                           
 . 26-25ص  ص ، مرجع سبؽ ذكره، ليمى حسيف السيد، حسف عماد مكاكم -105
 . 26ص ، المرجع نفسو - 106
نقبل عف تيسير مجكب الفيتي .  56ص ، 2011، الجزائر، طا كسيـ لمنشر كالتكزيع، االتصاؿمبادئ في عمـ ، نعمية كاكد - 107

 .  21ص ، 1978، عماف، دار عمار لمنشر كاإلشيار، مقكمات رجؿ اإلعبلـ اإلسبلمي
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باإلضافة إلى ، الرامزة لمرأس كالعينيف كاليديف اإليمائيةلغة الجسـ )الجسد ( كىي حاصؿ الحركات  -
 تعبيرات الكجو المختمفة كاالبتسامة . 

)نبرة  لغة الصكت، لغة المكاف كالحيز، لغة الصمت، كىي المغة الرمزية بكاسطة األدا ، المغة الصامتة -
كلغة اإلعبلـ ، الباب (شبو المغة ) الضحؾ كالطرؽ عمى ، ئةيلغة الي، الصكت أك نغمتو كنكعيتو (

مثؿ القرب كالبعد مف الكاميرا كترتيب ، اإلشارات غير المفظية مف خبلؿ استخداـ تقنيات كسائؿ اإلعبلـ)
كاستخداـ األلكاف كالرسكـ كالصكر كالمؤثرات الصكتية كالمكسيقى كنبضات ، كتسمسؿ األحداث كالمقطات

كنضيؼ إلى ذلؾ التعبيرات العاطفية ، كلغة األلكاف، رقصكال، كالبركتكككالت الدبمكماسية، القمب ( كالعنؼ
أم  مجمكع الرمكز المتعارؼ عمييا ، األخرل كالمس باأليدم كبعض أدكات التعزيز كاإليما ات الرامزة

 108بيف الناس في المجتمع الكاحد .
عبيرات أف االتصاؿ غير المفظي يشمؿ تRandall Harrison  كيذكر رانداؿ ىاريسكف               

كيقسـ أنكاع اإلشارات غير المفظية ، الكجو كاإليما ات كاألزيا  كالرمكز كالرقص كالبركتكككالت الدبمكماسية
 ىي : رمكز إلى أربعة 

ككذلؾ ما يطمؽ ، كحركات العيكف كاإليما ات، ، كتشمؿ حركات الجسد مثؿ تعبيرات الكجورمكز األدا  -
 الكحة ..، الضحؾ، مثؿ نكعية الصكت، عميو شبو المغة

الرمكز المعبرة عف ، كالمعمار، ك أدكات التجميؿ، كاألثاث، ك : نكع المبلبسرمكز اصطناعية، كتشمؿ -
 . مكانة اإلنساف

، تككف نتيجة االختيارات كالترتيب كاالبتكارات مف خبلؿ استخداـ كسائؿ االتصاؿ إعبلميةرمكز  -
 اتاف كالظبلؿ ) في الصحافة المكتكبة ( كنكع المقطكنكع الصكرة كاأللك ، الجماىيرية مثؿ حجـ البنط

 ككذلؾ أسمكب المكسيقى كالمؤثرات الصكتية .، بعيدة أك متكسطة أك مقربة، التمفزيكنية
ترتيب المتصميف كاألشيا  حكليـ مثؿ طريقة كتعني استخداـ الكقت كالمكاف، مف خبلؿ ، رمكز ظرفية -

 109أك تجاىؿ شخص نعرفو بطريقة متعمدة . ، عيةترتيب جمكس الزكار حسب أىميتيـ االجتما
 : كىي االتصاؿ المفظي كىناؾ مف يفضؿ كصفيا باألساليب، التي يظير مف خبلىا              

" : الكجو ىك أحد األعضا  اليامة في التعبير االنفعالي، في دراسة ميدانية بحث " شفارتز تعابير الكجو -
كتكصؿ أف النسا  أكثر ، (  العبلقة بيف  حركات الكجو كالشعكر االنفعالي عمى عينة  1980كآخركف )

 استجابة في عضبلت الكجو لبلنفعاؿ سكا  بالسعادة أك الحزف أك الخكؼ . 
لتعبر عف انفعاالتنا المختمفة  تجاه ، : ىي كؿ الحركات التي تصدر عف الجسـ الحركات الجسدية -

 كيسمييا البعض لغة الجسد .، فحدث معي

                                                           
108

 . 40ص ، مرجع سبؽ ذكره، مبادئ في االتصاؿتيسير مشارقة :  -  
 . 07-08ص ص ، مرجع سبق ذكره، لٌلً حسٌن السٌد، حسن عماد مكاوي -  109
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" حركات مقصكدة عمى  Lamb. Watson : ىي حسب مفيكـ كؿ " المب " ك" كاطسكف"  اإليما ات -
ما يتـ اختيارىا كاستخداميا ، كىي األجزا  التي عادة جسـ كاليد أك حاجبي العينيف مثبلأجزا  معينة مف ال

 110." نخريفابشكؿ كاع مف أجؿ تكصيؿ رسالة معينة إلى 
 

 : واإليماءاتالتعبيرات والحركات دالالت   3.0.0
فإف الجسد كمو ينشغؿ في إضفا  الكثير ، عمى الرغـ مف أف اليديف كالذراعيف تنتجاف غالبية اإليما ات

. كقد كصؿ الحد إلى كضع عمـ اطمؽ عميو تسمية " عمـ اإلحساس  عمى الكممة المنطكقة ككسيمة اتصاؿ 
مف قبؿ برام  بير دكريستؿ. كما تـ تأليؼ العديد مف الكتب حكؿ  1950بالحركة في اكائؿ عاـ 

.  1971اإليما ات منيا كتاب " كيؼ تقرأ شخصا كما تقرأ كتابا ؟ لمكاتبيف " تير نبرج " ك" كاليرك " عاـ 
مف قبؿ المرسؿ كالمتمقي معا مف خبلؿ المفظي يتـ االىتماـ برجع الصدل ؿ غير كفي مجاؿ االتصا

في ىذه الحالة إلى ايجابي  ، كيمكف تصنيؼ رجع الصدلمجمكعة مف الحركات كاإلشارات كالصكر
 كسمبي:

يما ات رجع الصدل االيجابي  جمكس معتدؿ  ، سمـ بحرارة، فتتمثؿ في : ابتسامة، بالنسبة إلشارات كا 
 تعبير ترد بو . ك ، إيما  تقدير، ظر لمف يتحدثالن

يما ات كصكر رجع الصدل السمبيأما عف إشارات  جمكس ، سبلـ باسترخا ، ، فتتمثؿ في : تكشيرةكا 
 111النظر إؿ الساعة. ك ، قرع باألصابع، النظر إلى مكاف أخر، متراخ

 : بأف يتـ كينصح بالنسبة لممرسميف 
فينبغي السيطرة عمى ، في تعبيرات الكجو المسرحية اإلفراطكعدـ ، التقديـا  نتجنب الكجو الجميدم أث -

 تعبيرات الكجو . 
فاالتصاؿ بالعيكف يترؾ انطباعا مميزا لدل األفراد، ، التكزيع العادم في تكزيع النظرات عمى الحاضريف -
 تكجيو رسائؿ غير لفظية مف خبلؿ نظرة اك نظرات معبرة . -

 ب :بالنسبة لممتمقيف ) المستمعيف ( كينصح 
حركات يمكنيا مساعدة اك ، كحركات الممؿ كالسأـ، كعدـ التثاؤب، إسناد الجسـ عمى ظير الكرسي -

 تثبيط ىمة المتحدث في االستمرار في حديثو . 
 : مدلكالت بعض الحركات كاإليما ات، نرصد بعضيا فيما يمي يتـ االتفاؽ عمىكبصفة عامة، 

 الكجو : لمتعبير عف الكراىية . إشاحة -
 الرفض . أكحركات الرأس يمينا كيسارا لمتعبير عف المكافقة  -
 حركات اليد لئلشارة إلى التيديد أك التأكيد  -

                                                           
 .  20ص ، مرجع سبق ذكره، نعٌمة واكد -  110
111

 .  76، مرجع سبؽ ذكره، محمد منير حجاب -  
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 حركات اليد لمتعبير عف كممة أذىب أك تعاؿ . -
 نتحدث عنو .يمكنيا أف تؤدم إلى تعزيز معنى المكضكع الذم ، األصابع قد تؤدم أكحركة األيدم  -
 ، كقد تككف داللة عف عدـ ثقة المتحدث في نفسو . أليدم قد يؤدم إلى تشكيش المعانيكثرة حركات ا -
 معناه المكافقة .، رفع الرأس كخفضو في حركة كاحدة -
 ، دليؿ عمى االعتراض .تقطيب الكجو -
 معناىا الصداقة . ، إشباع حدقة العيف مع االبتسامة -
 .معناىا الغضب ، كاتساع حدقة العيفتقطيب الجبيف  -
 دليؿ عمى العصبية . ، تحريؾ عضبلت الكجو -
 .الضغط عمى األسناف، دليؿ عمى التكتر -
 معناىا عدـ الرضا .، مصمصة الشفاه لؤلماـ -
 معناىا عدـ التصديؽ . ، فتح الفـ بدرجة كبيرة-
 معناىا الخكؼ . ، فتح الفـ نصؼ فتحة -
 . تعني عدـ الراحةقد ، مسح الذقف -
 يعني التيديد .، مسؾ الذقف -

، كينصح بأف يككف المظير كاف كعطر ضمف االتصاؿ غير المفظيكىناؾ مف يدرج المظير مف لباس كأل
 الخارجي لمفرد نظيؼ كمتناسؽ كجذاب في حاالت جيدة .

 
 : االتيكيت و البروتوكول  4.0.0
تباع قكاعد -أ االستقباالت كالمناسبات كاالحتفاالت، ىي مف ميارات البركتكككؿ : المياقة كا 

حيث يتـ  مراعاة  بدرجة كبيرة ، الذم  يساىـ في تكطيد العبلقات الدكلية  بيف المجتمعات، البركتكككؿ
كبشكؿ كاضح قكاعد البركتكككؿ مف خبلؿ عمميات االستقباؿ التي تتـ في زيارات الرؤسا  كالممكؾ فيما 

تي تجمعيـ، كعبر أساليب كعبارات التخاطب كاالستماع إلى النشيد الكطني بينيـ كالمناسبات ال
 كاستعراض فرؽ االستقباؿ كغيرىا مف  المراسيـ. 

: تقكـ العبلقات اإلنسانية كالمينية عمى مجمكعات مف االتيكيت التي أصبحت االتتيكيت-ب 
ضركرية مف أجؿ تنظيـ الشؤكف العامة كرسـ عبلمات تقدير كاحتراـ األشخاص فيما بينيـ. فالتخمي اك 
 إنقاص التعامؿ بمثؿ ىذه البركتكككالت كاالتيكيت قد يتسبب في بركدة االتصاؿ بيف األشخاص أك إفشالو 

 

 رير المفظي : االتصال الفرق بين االتصال المفظي و  3.0
 بيف االتصاؿ المفظي كاالتصاؿ غير المفظي ما يمي : مف بيف العناصر التي تسجؿ الفرؽ 
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عكامؿ بيكلكجية في االتصاؿ غير  كتتحكـ ضركرات أك، تتحكـ قكاعد المغة في االتصاؿ المفظي -
 .المفظي 

بينما االتصاؿ غير المفظي ليا صبغة ، في غالب األحياف عمى ثقافة كاحدة االتصاؿ المفظي مقصكر -
 عالمية كاالبتسامة.

نتعمـ االتصاؿ نتعمـ االتصاؿ غير المفظي مبكرا في المرحمة األكلى مف الحياة بعد الكالدة مباشرة، بينما  -
  . عف طريؽ التنشئة االجتماعيةالتي تأتي بعدىا المفظي في مرحمة 

االتصاؿ غير المفظي مفعـ يككف بينما ، لكف بدرجة قميمة أف يناشد االتصاؿ المفظي العكاطؼ يمكف -
 بالعكاطؼ، أك يمكف أف يناشد العكاطؼ بقكة. 

 
 عمم االتصال البشري وأنماط الشخصيات البشرية :  4.0

تداعي األفكار، لعبة قبؿ أف نتطرؽ إلى أنكاع االتصاؿ المفظي المبرمجة في ىذا المقياس،              
أنماط الشخصيات البشرية كىذا حتى نعرؼ كالمحادثة ثـ االجتماع، ينبغي لنا أف نستعرض  األدكار،

، لكف الحديث  في حاالت معينة  ، فالحديث العفكم ميـالطرؽ كاألساليب التي تمكننا مف معاممة المتمقيف
عداد بعد تحضير مسبؽ يتطمب مف المرسؿ حتى يتحدث ، مثبل في المقا ات الميمة كاالجتماعات كا 

يدرس الصحفي مف ، . فالتعرؼ عمى نمط مف يحدثؾ أك مف تتحدث معو ) في المقاببلت الصحفيةمعيف
طبيعة كمميزات أنماط كأنكاع الشخصيات األستاذ المدرس كالمدير المؤسسة  يتحاكر معو ( فكمما عرؼ

كتككف العممية ، كاقترب مف االتصاؿ الفعاؿ، يارات التكاصؿ معياتحدث ليا كمعيا، كمما كسب ميالتي 
كتحاكؿ أف تصؿ لمتأقمـ ، الصداـالجدؿ ك  تبتعد عف ، االتصالية نكعا مف التفاكض بيف المرسميف كالمتمقيف

 كالتقارب . 
المفكر، ككفقا ما يحدده عمـ االتصاؿ البشرم، ينقسـ الناس إلى أربعة أنماط رئيسية ىي:              
 ، كقد تبتعد. ، قد تقترب منيااط، نماذج أخرلاألنمىذه العبقرم كالحساس، كتدخؿ ضمف  المتعاطؼ،
 : يتمتع ىذا الشخص بمجمكعة خصائص مف بينيا الشخص المفكر:  2.4.0

 كيسعى باستمرار إلى الكصكؿ إلى المعمكمات كالحقائؽ .، مرتب، منظـ -
 يفكر كيمحص في أغمب الحاالت قبؿ أف يصؿ إلى النتائج .  -
 يمتـز  بشدة بالقرار الذم اتخذه . -
 يعيش في بيئة مرتبة كمنظمة في حياتو الخاصة أك العامة . ، لو نظرة متحفظة-
 .مثابر كدقيؽ في البحث-
 لو القدرة عمى استعماؿ البيانات كتحميميا . -
 ر .كينتابو الجمكد كالضجييتـ بيا، ال  ككنو ، لتفاصيؿاب ال يأبو -
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كيطمؽ عمى النكع مف األشخاص، تسميات مثؿ الكاقعيكف أك العمميكف، كيقتربكف مف                    
كال يميمكف إلى األحاديث اليامشية . كينبغي ، ، يريدكف المعمكمات مباشرة كيعطكف قيمة لمكقتالبراغماتية

 التعامؿ معيـ بمعمكمات كقرارات كبحقائؽ مباشرة دكف تفاصيؿ . 
 :  مف بينيايتمتع بخصائص المتعاطف :  الشخص 0.4.0

 منفتح عمى انخريف . ، عاطفي، تمقائي -
 يندمج مع الناس بسيكلة . -
 يبحث بصفة دائمة عف أشيا  جديدة .  -
 .يعتمد عمى مشاعره في اتخاذ قراراتو  -
 يفضؿ األلكاف الزاىية في مبلبسو كمسكنو كعممو .  -
 يعتبر مصدرا إزعاج بالنسبة لآلخريف .  -
 .غريب األطكار  -
 .أك متعجرفا في غالب األحياف ، قد يككف مختاال -
 شديد التيكر. -

ب"االنفتاحييف " كىـ عمى خبلؼ النكع األكؿ يسمى أيضا ، مف الشخصيات كىذا النكع             
يتخذكف القرارات بصفة فكرية، ، انفعاليكف، )الكاقعيكف أك العمميكف ( فيؤال  يميمكف لمدعابة، متساىمكف

 كيمكف استمالتيـ بإثارة حماسيـ . 
 يتمتع ىذا النكع بخصائص مف بينيا : العبقري :  الشخص 3.4.0

 لو قدرة عمى التصكر . -
 .يفكر كثيرا في المستقبؿ  -
 .لعاب كاأللغازباالختبارات كاأليستمتع -
 بؿ أنو يضيؽ بيا كيستا  منيا .، ال ييتـ بالتفاصيؿ الصغيرة -
 ال يحظى بقبكؿ انخريف لو .  -

  يمي: مف خصائص ىذا النمط ماالحساس :  الشخص 4.4.0
 . إنساف، تشغمو المحظة الراىنة  -
 يتميز بالنشاط كالحيكية  -
 تيمو األىداؼ  -
 تثيره النتائج السريعة  -
 يستجيب لمشؾ أك القمؽ بفعؿ ما.  -
 أحكلو .  أسكابغبا  في كيتصرؼ ، يعمؿ نشاط كالنحمة في أحسف أحكالو -
 نخريف ذلؾ . ا، كيتكقع مف مخمص دائما -
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كمثؿ ىذه الشخصيات، يمكف مصادفتيا لدل المسيريف كالمديريف في المؤسسات، كلدل رؤسا           
ال تثير حساسية كال حرج ، خاصةكينبغي التعامؿ كفؽ طرؽ كأساليب ، التحرير في كسائؿ اإلعبلـ

 ...لدييـ
 

خبلؿ  منيانماذج  ؾ، كثيرا ما تصادفمثؿ ىذه الشخصيات، أنماط أخرى من الشخصيات البشرية 5.4.0
عمى األستاذ أثنا  فيمكف التعامؿ معيا، حتى ك  المقا ات الجماعية. أكالمحاضرات أك االجتماعات 

بمثؿ أشخاص آخريف مف الذيف يتعاممكف مع ـ المحاضرات أك المدير خبلؿ اجتماعات المكظفيف كغيرى
 :عدة أنكاع مف بينياىي ، ك عيالشخصيات حتى يحسنكا التعامؿ مأف يفيمكا طبيعة ىذه ا، ىذه األنكاع

لكف دكف تركو يسطر عمى ، النكع االيجابي: مف األفضؿ أف يتـ دعكتيا لممناقشة بصفة مستمرة -
كيمكف أف يككف ىذا النكع مساعدا لؤلستاذ المحاضر في الجامعة أك لممدير أثنا  ، االجتماع أكالمحاضرة 
 اجتماع .. 

كالمطمكب ىك االحتفاظ باليدك   ، تفادم الدخكؿ في جدؿ مع ىذا النكعالنكع المشاغب: ينصح بأف يتـ  -
 خاصة إذا ارتكب سخافة أك خطأ . ، كترؾ األمر احكـ انخريف  عميو

كيمكف التعامؿ مع ، : يدعي أمكر كأشيا  قد ترىب انخريف أك تخفييـ كلك بصفة فكريةالنكع المدعي -
ذا تبيف أنو مخطي، كيبيف أسباب الذم دفعتو لقكؿ ذلؾ بطالبتو بشرح ادعائو اك رأيو، ىذا النكع عمى ، كا 

 انخريف أف يناقشكا رأيو . 
الثرثار: يتطمب األمر أف يكضع حدا لمكقت الذم يتحدث فيو ىذا النكع مف األشخاص، بالتدخؿ النكع  -

 حتى يقطع  حديثو . كأف يتـ سؤاؿ شخصا آخرا ، إليقافو عف الحديث بمباقة
ظيار التقدير لو، جكؿ : ينبغي تكجيو أسئمة سيمة لوالنكع الخ - ، لتزيد  مف ثقتو بنفسو، كمدحو كشكره  كا 

 كيجب تفادم إجباره عمى الكبلـ . 
مدير أك غيره ( إعطا  األشخاص مف ىذا ، النكع غير المتعاكف : المطمكب مف المسؤكؿ ) أستاذ  -

 تككف أفضؿ طريقة  إلدماجو . ، داقتوكمحاكلة كسب ص، النكع اإلحساس بأننا نحتاج لمساعدتو
يككف كمحاكلة طمب نصيحتو ، مباشرة  عف عممو كخبراتو أسئمةالنكع البميد : ينصح باف يتـ تكجيو  -

 مع إشعاره بتقدير رأيو . ، جيدا لو
الحسف   مع عدـ انتقاده .كلصالح السير، التزاـ الصبر مف األمكر المطمكبة مع ىذا النكعالنكع المتعالي : 

 االجتماع يمكف استحساف بعض تعاليقو .  أكلمعمؿ 
النكع المتصيد لؤلخطا : يحاكؿ ىذا النكع أف يكقع مف يقؼ أمامو في الخطأ، سكا  أكاف مديرا أك  -

كبعد ، يكجو لممجمكعةبسؤاؿ عف سؤاؿ ىذا النكع  اإلجابةأف يتـ مثبل : أستاذا أك غيرىما. كمف األفضؿ 
 رأيو حكؿ نفس السؤاؿ ( .  إبدا يجيب عف نفس السؤاؿ )اطمب منو أف ، ذلؾ
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عمى المجمكعة كمنعيا مف المساىمة  ةسيطر يحاكؿ الالنكع الذم ىك  النكع الخبير ذك الشخصية القكية : -
 حتى ينتيي باقي أفراد المجمكعة مف إبدا  رأييـ . ، كالحؿ في ىذه الحالة ىك منعو مف الكبلـ .الفعالة 

 
 : االتصال المفظيأنواع . 3

 : تداعي األفكار 2.3
 ترابطأك الخكاطر أك المعاني ، كيطمؽ عمييا أيضا تسميات أخرل مثؿ تداعي األفكار تداعي           

 .األفكار أك األفكار أك المعاني تكارد األفكار أك الخكاطر أك المعاني أك 
 مفيوم تداعي األفكار :  2. 2.3

كيؤكد بأف معناىا ( عمـ النفس) في إطاريضع معجـ المعاني الجامع كممة تداعي األفكار لغة:           
يتمثؿ في  " االرتباط أك التداعي، كىك العممية التي تككف بيا عبلقات كظيفية بيف ضركب مختمفة مف 

، عى بعضيا البعض، تداعت الذكريات، تكاترت كاستدالنشاط الفني)..( تداعت األفكار: تكاردت
 112 ."تداعي المعاني ىك إحداث عبلقة بيف مدركيف القترانيما في الذىف بسبب ما)..( ويالمعان

كيؼ يمكف لعقكلنا ، ليكضح بيا، نظرية كضعيا الفيمسكؼ االنجميزم ديفيد ىيكـ: ىي اصطالحا         
تعاكف بيف كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ، ف تككف أفكارنا دائمة االتصاؿأ، ك البعض يبعضياأف تربط األفكار 

. كانلية التي ربط ىذه المعمكمات ببعضيا البعض(الذاكرة ) التي تقدـ المعمكمات ( كالمخيمة ) التي تقكـ ب
الزماف كالمكاف، كالسبب يعتمد عمييا في ىذه العممية ىي ثبلثة عناصر ىي: التشابو، كاالتصاؿ في 

 . كالنتيجة
، رأيتو ذات يكـ كأعرفو، تي : أفكر في شخص معيفالمثاؿ األ ؿكيمكف تبسيط ىذا مف خبل            

كىنا حدث ربط مف خبلؿ التشابو . أك قد أفكر في ، كقد أفكر مباشرة في شخص أخر يشبيو في المظير
، كىنا حدث ربط مف خبلؿ شخص رأيتو في نفس المكاف كالزماف الذم رأيت فيو الشخص الذم أعرفو

الشخص الذم أنجبو، كبالتالي ىك السبب في كجكده، كالنتيجة ىك ىذا الزماف كالمكاف. أك أفكر في كالد 
 . حدث ربط مف خبلؿ السبب كالنتيجة الشخص، كىنا

 
 : يككف في شكميف ىما تداعي األفكار ك            
، تباط األفكار في الدماغ مع بعضياتكارد األفكار كتتابعيا في مجاؿ التصكر كالشعكر، كار  -          
ىك ، . ككاف أكؿ مف ذكر ىذامحقيا األفكار المشابية، أك التي تتعمؽ بياتة معينة ندما تثار فكر بحيث ع

؟ ذا نظر إلى قيثارة معشكقو" أال تعمـ ماذا يصيب العاشؽ إبمقكلتوPhedon أفبلطكف في كتابو الفيدكف 
إلى الحي الذم كنا نقيـ عندما نعكد مثبل . فكيسترجع إلى نفسو صكرة صاحبيا " إنو يعرؼ تمؾ القيثارة  

                                                           
112

اطلع علٌه بتارٌخ ، https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arمتاح على الرابط  ، معجم المعانً الجامع -  

 .  00.57على الساعة  00.25.0202
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نتذكر كتمر في مخيمتنا صكرا عف بعض الذيف ف، في طفكلتنا، كنرل منازؿ أك ساحات في السابؽفيو 
صكرا عف أصدقائنا كأقراننا الذيف كانكا يمعبكف في تمؾ عمينا تمؾ المنازؿ، كتمر أيضا كف كانكا يسكن
 الساحات.
قد ، فمثبلعف بعد، دكف رابط منطقي بيف ىذه األشيا . تداعي األفكار أك تكارد الخكاطر  -         

عرؼ أيف ىك ؟ ككيؼ ىك نكال ، فجأة يخطر ببالنا، مف أياـ الدراسة، بعد فترة فراؽ طكيمة انتذكر صديق
قد ، نو ساؿ عنا كيريد أف يرانا . كيؼ حدث ىذاأك ، حالو؟ كصدفة نجد أف شخصا قابؿ ذلؾ الصديؽ

كليس ليا تفسير منطقي اك عممي، ، لكنيا مكجكدة ( Telepathyتسمى  ) التينستغرب ىذه الظاىرة 
كىؿ يمكف أف تحدث بكعي اك بإرادة ؟  لكف معظـ األبحاث تشير أف مثؿ ىذه الظكاىر ال يمكف تفسيرىا 

 عندما بريد أف يستخدميا . ، كال يمكف أف تحدث بكعي، عمميا
 أنواع تداعي األفكار : 0. 2.3

 :  ىما، األفكار نكعافتداعي        
إذا ، كاحدرىا فيتككف كؿ ، الذم تجتمع فيو عدة أحكاؿكىك ، ألفكار الحادثة كالكاقعة معااعي تدا-        

مثاؿ ذلؾ أنؾ ال تسمع المفظ إال لتدرؾ  بعثت إحدل حاالتو جذبت إلييا غيرىا مف األحكاؿ المتممة ليا .
األصكات إلى أشكاؿ الحركؼ معناه ،ألف كؿ منيما جز  متمـ لؤلخر، كال تتعمـ القرا ة إال إذا جمعت 

 ىذه الصكر السمعية البصرية إلى المعاني .كأضفت 
ثـ استدعا  ىذه ، حالة أخرل مختمفة عنيا، ، كىك استدعا  حالة نفسيةتداعي األفكار المتتالية -       

 ، بحيث يتألؼ مف ىذا التتالي سمسمة مف الحمقات .لحالة الثانية لحالة ثالثةا
فيما تفيد دراسة تداعي األفكار ىنا في ىذا المقياس، البعض يقكؿ أنيا تستخدـ في التكاصؿ              

." أشؾ في أف البحرية األمريكية تستخدـ ىذه الظاىرة )  بيف األشخاص، لكف ىناؾ مف يشؾ في ىذا
 113تداعي األفكار( في التكاصؿ بيف سفنيا." 

 

 ) النمذجة (األدوار لعبة . 0.3
 :لعبة األدوار  تعريف  .2.0.3

المعركفة منذ  ىي مف االستراتجيات، تسمى أيضا  النمذجةتبادؿ األدكار ك أك لعبة األدكار             
كيتـ ىذا النكع عف ، الصغيرة السفكخاصة لمفئات العمرية ، زمف بعيد في تعميـ األطفاؿ المعاقيف ذىنيا

                                                           
متاح على الرابط  ، األفكار .. هل هً حقٌقٌة علمٌةتوارد الخواطر وتداعً جرٌدة الرٌاض :  -  113

http://www.alriyadh.com/422865  00.00على الساعة  00.25.0202أطلع علٌه . 
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ؿ مبلحظة الطفؿ لممعمميف كالمربيف أك الكالديف أك التمفزيكف أك الشاشات كالتقميد مف خبل المبلحظةطريؽ 
تي يتـ بيا الفيقدـ الكيفية ، التدرب أسمكبيارة اك كيقكـ المعمـ اك المربي بنمذجة الم، التي تحمؿ صكرا

كتفيد ىذه ، لتي أداىا أمامو كشاىدىا كسمعياممية اأدا  العمؿ، ثـ يطمب مف التمميذ تقميد النمكذج كالع
 ( 36،ص  2008، الطريقة اك االستيراتجية في تعمـ الميارات المغكية الشفيية ) أحبلـ محمد

 أساليب لعبة األدوار : 0. 0.3
 مف بينيا : ، لتبادؿ  األدكار أك النمذجة  أساليب متعددة          

: يقكـ النمكذج بتأدية السمككيات المستيدفة كالمقصكد تعمميا بكجكد   النمذجة الحية أك االقتدا  -
 ك التمميذ بتقميد معممو .الشخص الذم يراد تعميمو كتدريبو تمؾ السمككيات . كأف يقـك الطفؿ بتقميد أبيو أ

: كالمقصكد منيا، ىك قياـ الشخص المستيدؼ تعميمو بتقميد نمكذج مثؿ النماذج  النمذجة المصكرة -
 المصكرة في األفبلـ  كبرامج التمفزيكف كالفيديك .

يقكـ النمكذج بمساعدة الشخص المراد تعممو عمى أدا  السمكؾ إلى أف يستطيع  :  النمذجة بالمشاركة -
المتعمـ أف يؤديو بمفرده أك يقكـ  ىذا المتعمـ  بمشاركة أنخريف بأدا  األعماؿ أك النشاطات  المراد منو 

 القياـ بيا .  
 في تعمـ الميارات المغكية كاكتسابيامف أقدـ الطرؽ المستخدمة ، تبادؿ األدكار كتعد طريقة              

كتتكامؿ معو حتى  يتمكنكا مف أدائيا بشكؿ  يناؿ رضا معمميـ . مع فئات ذكم االحتياجات الخاصة 
طريقة تمثيؿ المعنى، التي تعني تمثيؿ المعنى الجديد أك ربط التعبير الجديد بالشعكر الجسمي الفعمي ليذا 

فيقكـ فييا التمميذ بأدا  ما ، ( حيث تتكامؿ مع الطرؽ السابقة 50، ص 1996، التعبير)ريبكا أكسفكرد
فمثبل عندما يسمع  التمميذ عبارة " اجمس عمى الكرسي " ، إلى أدا ات حسيةمف مفاىيـ مجردة  ويتعمم

 كيقكـ بعمؿ محسكس انطبلقا مف تكجيو مجرد . ، فيجمس عمى الكرسي، يقكـ بأدا  ىذا
 

 : المحادثة.أسموب 3.3
لمغة ككسيمة اتصاؿ". بكاسطة افكار بيف شريكيف أك أكثر ىي "تبادؿ لآلرا  كاأل المحادثة            

كقد كاف ، المعتمدة في التدريس كالتعميـ كالتعمـ أساليب، كمف أقدـ التصاؿاكتعتبر مف أقدـ طرؽ 
 ؽ. ـ( أكؿ مف استخدميا كطريقة لمتدريس، حيث كاف السؤاؿ  399 – 470الفيمسكؼ اليكناني سقراط ) 

محاكال أثارة تفكيرىـ في االتجاه الذم يريدكه ، المعارؼكالجكاب، كسيمتو الرئيسية لجعؿ تبلميذه يكتسبكف 
 .بأنفسيـكيكجييـ نحك استنتاج كاكتشاؼ اإلجابات 

كلكف ، كما استخدمت طريقة السؤاؿ كالجكاب في التعميـ الديني في القركف الكسطى                 
الذىني تجاه المكضكع استخدمت لغرض أخر ىك تكجيو التبلميذ نحك تكجيو نشاطيـ ، خبلفا ألرسطك

 الذم ينبغي عمييـ تعممو، حيث يقـك المعمـ باإلجابة عكض التمميذ. 
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المحادثة أم السؤاؿ كالجكاب أيضا في القرنييف الثامف عشر كاستخدـ ىذا األسمكب مف                 
، كذلؾ بغرض المراجعة كالتقكيـ، كليس بغرض اكتساب كالتاسع عشر لدر  . معارؼ جديدةاسة بعض العمـك

 ، لؤلغراض مختمفة منيا تثبيت لجكاب تستخدـ كطريقة لمتعميـ في العصر الحاليكال زالت طريقة السؤاؿ كا
 يـ المعارؼ كاكتساب معارؼ جديدة  .ك تقك 

 : ثةأنواع المحاد 2.3.3
، كالمحادثة العمميةمحادثة العامة كالمحادثة اليمكف تحديد ثبلثة أنكاع المحادثة، تتمثؿ في                

  :في التدريس
التي يتـ فييا تبادؿ انرا  كاألفكار بيف األصدقا  أك األفراد في كىي المحادثة : المحادثة العامة -     

الجمسات العامة اك الخاصة , كتتميز عف المحادثة العممية كالمحادثة في التدريس في أف مكضكعيا 
ف مكاضيع مختمفة بحسب رغبات المشاركيف فييا لذلؾ فأف ، بحيث يمكف الحديث عثابتمتغير كغير 

 إضافة إلى عدـ ارتباطيا بتحقيؽ ىدؼ محدد كأف المشاركة فييا طكعية .، زمنيا غير محدد
ميز عف المحادثة العامة في أف تكت، : يفضؿ البعض كصفيا بالمناظرة العممية المحادثة العممية -    

المشاركيف فييا متخصصكف فييا يعالجكف مكضكعا أك قضية عممية محددة كيبنكف أرائيـ كيطكركف 
أفكارىـ حكليا باالستناد إلى التركيب المنطقي لممكضكع أك المشكمة مكضكع البحث كمف أجؿ تحقيؽ 

 ىدؼ محدد .. 
ى حد ما المحادثة العممية مف حيث أنيا مرتبطة بمعالجة تشبو إل، التدريسيةالمحادثة لألرراض  -   

إال أنيا تختمؼ عنيا في اف إجرا ات كاسمكب ، بعينومكضكع تعميمي محدد كمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ تعمـ 
نما تستند كذلؾ إلى أسس تربكية ، إلى البنا  المنطقي لممكضكع اك المشكمة فحسيبالمعالجة ال يستند  كا 
كتيدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ تعمـ محدد تحت القيادة المباشرة أك غير ، ظاىرة تربكيةكتعميمية باعتبارىا 

ؼ جديدة أك تطكير كتثبيت معارفيـ، المباشرة لممعمـ . أم النشاط فييا ييدؼ إلى إكساب التبلميذ معار 
 . إضافة إلى أف زمنيا محدد

المحادثة التعميمية( مف قبؿ المتبع في المحادثة ألغراض دراسية )كمف خبلؿ أسمكب                
 ، يمكف تصنيفيا إلى ثبلثة أنكاع : المعمـ

 عمى االستماع .كالطبلب  كيقتصر نشاط التبلميذ ، : يككف فييا نشاط المعمـ ىك السائد المحاضرة -
الطالب  أكمتمميذ الذاتي ل نشاط البأف يظير : ة )أك األعماؿ المستقمة ( التطبيقي أكاألعماؿ المكجية -

 كينحصر دكر المعمـ كاألستاذ في قيادة كتكجيو النشاط .، ىك السائد في طريقة العمؿ
: تتميز بالنشاط المشترؾ الفعاؿ بيف المعمـ كالتمميذ ) الطالب كاألستاذ ( كبيف طريقة المحادثة كالنقاش -

كتطكير القدرات كالقناعات ككذا تطكير ، كالطمبة  أنفسيـ مف أجؿ نقؿ كاكتساب المعارؼ التبلميذ
 .كالطمبة كتفجير طاقاتيـ كتطكير عمميـ  لمتبلميذالنشاطات الخبلقة 
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يشترط الستخداـ طريقة المحادثة كالنقاش، كجكد خمفية معرفية لدل التبلميذ كالطمبة حكؿ                
معارؼ سابقة لمتبلميذ كالطمبة أك  مكضكع الدرس الذم تتـ معالجتو. كقد تككف ىذه الخمفية عبارة عف

يمكف ربط طريقة ، كفي حالة عدـ تكفير الخمفية المعرفيةمشاىدتيـ كخبراتيـ كتجاربيـ في الحياة . 
لتككف مكممة ليا بيدؼ تثبيت المعارؼ المكتسبة . كما يمكف ايضا ، المحادثة كالنقاش بالطريقة اإللقائية

حيث يكمؼ التؤلميذ كالطمبة بعمؿ ، ة بطريقة المحادثة كالنقاشربط طريقة األعماؿ المكجية كالتطبيقي
 لتتـ معالجة المكضكع المعني  خبلؿ الحصة الدراسية .، ككاجب في المنزؿ

 ىي :، ينبغي أف تتحقؽ يكتقسـ  المحادثة  التدريسية إلى أنكاع كفقا لممياـ كاألىداؼ الت           
دريس التحفيز كالتقكيـ ، كالغرض منيا في عممية التالسؤاؿعمى  : كتعتمدالمحادثة اإلستجكابية-

 كالمراجعة. 
كالغرض منيا كصؼ كتفسير ، كتعتمد عمى السؤاؿ كالتفسير كالشرح كالتكضيح:  المحادثة التفسيرية -

 كتكضيح الرسكمات كالنصكص كالنماذج .
االستنتاج كاالستخبلص كالغرض  ،، تطكير) طريقة سقراط (: كتعتمد عمى السؤاؿ المحادثة االستنتاجية -

 كتطكير أفكار ككجيات نظر جديدة . ، منيا تطكير كاستنتاج معارؼ جديدة
كالغرض منيا ، النقاش كالبرىنة كالتعميؿ، الجدؿ، كتعتمد عمى السؤاؿ:  اك الندكة ( اظرةالنقاش ) المن -

 ككجيات النظر كالتعبير عف المكاؽعرض كتكضيح كتطكير انرا  
 

          : االجتماعات إدارة .4.3
  االجتماعاتتعريف  .2.4.3

، سكا  أكانت ىيئة أك شركة أك جمعية أك نادم في المؤسسةالداخمي تعتبر مف قنكات االتصاؿ          
ىي  االجتماعاتك  .) تطرقنا لممكضكع في المحكر المتعمؽ باالتصاؿ الكتابي( رسمية أك غير رسمية 

أك بيف  ك ىيئات،أشركات أك في مؤسسات المسؤكليف تتـ بيف بالطابع الرسمي، ك  تتسـعبارة عف لقا ات 
معيات أك منظمات أك المنتسبيف لج كما تتـ أيضا بيف ، مجمكعة مف األشخاص العامميفالمسؤكليف ك 
فكار األتبادؿ لتبميغيا أك لتكضيحيا أك بيدؼ طرح مكضكع أك مكاضيع معينة كذلؾ ، نكادم كغيرىا

كؿ  )أك لحؿ مشكمة معينة كاتخاذ القرارات المنتسبة بشأنيا. كقد تككف االجتماعات دكرية منتظمة كانرا ،
 استثنائية حسب الظركؼ .بصفة أك ..( أسبكع أك كؿ شير

 
 التحضير لالجتماع : 0.4.3

ىؿ ىك حؿ مشكبلت، ، اليدؼ منوينبغي التساؤؿ أكال عف ، عند تنظيـ كترتيب أم اجتماع            
أك عرض أك مشاركة معمكمات، أك كضع خطة ) استيراتيجية ( أك جمع المعمكمات، أك زيادة الشفافية، 

" فعندما ك مراجعة البيانات أك المعمكمات.أ، أك عرض أفكار جديدةقدرات عمؿ كمكاىب شخص ما،
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كينصح بأف  ؟ لماذا ىـ ىناليدفو، فالحضكر يأتكف بانطباع أك تكقع بدكف تفكير في  الجتماعيخطط 
 114تكزع المذكرات التي تعرؼ اليدؼ مف االجتماع عمى المدعكيف السابقيف ليرتبكا االجتماع". 

، كاالجتماع الناجح يتطمب تحضير منظـ كتخطيط فعاؿ مف ككؿ اجتماع يسبقو عممية تخطيط          
  .وبث الطريقة كاألسمكب الذم يتـ حيث الظركؼ المادية ك مف حي

كضع طريقة كأسمكب كخطة مف خبلؿ كرقة معدة مسبقا، لؤلىداؼ المتكخاة  تحقيقييا  فينبغي          
مع اإلشارة إلى ، كتحضير األفكار الرئيسية التي يريد منشط االجتماع طرحيا كتقديميا، مف االجتماع

مع ، كمقترح لبلجتماعككضع جدكؿ أعماؿ أكلي ، النقاط كالمكاضيع المراد مناقشتيا مف قبؿ الحاضريف
 كمعرفة مف يأتي مف الحضكر؟  ، تحديد الكقت المحدد لو ) متى يبدأ كمتى ينتيي؟(

التأكد مف المتطمبات المكجستيكية كالمادية األساسية لمتقديـ، كمعرفة إف كانت كينبغي أيضا،            
كىؿ أف ، عقد االجتماع مناسبجاىزة مف خبلؿ مكاف االجتماع كاألجيزة المتكفرة فيو : فيؿ أف كقت 

، قاعة االجتماع كافية لعدد الحضكر، كىؿ أف الضك  كالتيكية مناسبيف، كىؿ أف أماكف الجمكس مناسبة
 لمف يريد استعماليا .، كىؿ أف أجيزة الكمبيكتر ك" الداتا شك" متكفرة

 ىي : ( مسؤكليات لمنشط االجتماع 10ر )يتـ تحديد عش          
  .جتماع في الكقت المحدد لو بالضبط بداية اال -1
 .كضع األىداؼ المراد تحقيقيا -2
 .إتباع جدكؿ األعماؿ -3
 .تسييؿ سير االجتماع -4
  .تسييؿ كفتح المناقشة -5
 .المساعدة عمى حؿ النزاعات  -6
  .، النقاط كالخطكات المتبعة في االجتماع ضع خطة الحديث -7
  .االختصار في الكبلـ -8
 . تقييـ كخبلصة الجتماع إعطا  -9

كأف يككنكا ، ف في االجتماعالمشتركيالحاضريف مكاجية بعض  كمشكبلت تعامؿ مع الأما بالنسبة لم -10
ينصح في مثؿ ىذه الحاالت ف، ، أك مشاركيف سمبييفمتحدثيف جانبييف، أك غير مساىميف، أك مشتكيف

يمكف مكاجية .ك عف طريؽ اختصار كقت الحديث كعدـ الخركج عف المكضكع ، بالسيطرة عمى الكضع
،  كمكاجيتيـ بالتكقؼ عف األحاديث كأىدافوبمكضكع االجتماع المتحدثيف الجانبييف عف طريؽ تذكيرىـ 

تكجيو الحديث ألشخاص آخريف. كما يمكف التكقؼ عف الحديث  أك ،ينتيي االجتماع ىالجانبية حت

                                                           
األردن ، مكتبات الجامعة، : إثراء للنشر والتوزٌع تقنٌات ومهارات االتصالراتب جلٌل صوٌص ،غالب جلٌل صوٌص :  - 114

 .  000-000ص ص: ، 0200
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تكجيو  أكلطرح أسئمة ث الجانبية كتخفيض صكتؾ كدعكتيـ كيمكف تجاىؿ األحادي مميف،كالنظر إلى المتك
 115أسئمة ليـ .

 :  لممنشط لممرسؿ ب بالنسبة كإلنجاح االجتماع ينصح              
، فينبغي السيطرة عمى في تعبيرات الكجو المسرحية اإلفراط، كعدـ ا  التقديـنتجنب الكجو الجميدم أث -

 تعبيرات الكجو . 
  أك عؿ األقؿ أغمبيـ .، الحاضريفكؿ التكزيع العادم في تكزيع النظرات عمى  -
فاالتصاؿ بالعيكف يترؾ انطباعا مميزا لدل  نظرات معبرة . أكتكجيو رسائؿ غير لفظية مف خبلؿ نظرة  -

 األفراد. 
 ..كالمباس كالعطر كغيرىاف يعتني بيندامو كشكمو الخاص في المظير أ-
  ينصح ب " ( المستمعيفالحاضريف ك بالنسبة لممتمقيف ) ك              
حركات الممؿ عدـ إظيار كعدـ التثاؤب، ك ، ،إسناد الجسـ عمى ظير الكرسيالجمكس بطريقة مناسبة ك -

إضافة إلى تجنب  116يمكنيا تثبيط ىمة المتحدث في االستمرار في حديثو .أخرل حركات  أمأك ، كالسأـ
 كعدـ النظر لمخمؼ ..، األحاديث الجانبية

 

 : وتقييمو إنياء االجتماع .3.4.3
بيػػدؼ تنبيػػو ، إعطػػا  إشػػارة قػػرب االنتيػػا ألحسػػف امػػف ، قبػػؿ إنيػػا  االجتمػػاع بخمػػس دقػػائؽ مػػثبل        

خبلصة االجتماع كعمى منشط االجتماع أف يختصر ، بياناتيـ كمبلحظاتيـ بإنيا ، الحاضريف كالمشتركيف
كينتيػي االجتمػاع ، تػـ تقديمػو كمعرفػة مػا تحقػؽ فػي الميػداف لمتابعػة مػا، كينبو إلػى مكعػد االجتمػاع المقبػؿ

عطا  االعتبار لكؿ منيـ . ، بشكر مجمكعة الحاضريف  كا 
 

 اجتماعات الفيديو 4.4.3
أف يجمػػس الشػػخص  كىػػيالتحاضػػر عػػف بعػػد أك)فيػػديك ككفيركنسػػف ( أيضػػا   يطمػػؽ عمييػػا               

فػي الجانػب  يـ ، كيككف شخص أك أشخاص آخػريف جالسػيف أمػاـ شاشػاتشاشة في جانبال ـأما المحاضر
تبعػد فػي المسػافة عػف المنطقػة أك المدينػة أك الدكلػة التػي ، دكلػة أكانخر، كؿ طػرؼ فػي منطقػة أك مدينػة 

 . ة تكنكلكجيا االنترنيتكيتـ التكاصؿ كاالتصاؿ سمعيا بصريا بكاسط يكجد فييا الطرؼ انخر.
 اإلداريػةفي المحاضػرات الجامعيػة كاالجتماعػات ، نياية العشريفكقد اعتمدت ىذه الطريقة منذ            
كما استعممت ، في الجامعات لمتعميـ عف بعد، كفي االجتماعات الدكلية اإلدارية عند الضركرة، كاألكاديمية

                                                           
 .  000ص ، المرجع نفسه -  115
 74ص ، مرجع سبؽ ذكره، منير حجاب -  116
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المحممػيف ببلت مػع االمقػ سػكايب " فػي االتصػاؿ مػع المراسػميف كفي القنكات الفضائية عف طريػؽ تطبيػؽ " 
 نيا .يك عند تعذر تصكرييـ  المباشر تمفز كاالقتصادييف السياسييف 
  2020إلػػى جػػكاف  جائحػػة ككركنػػا منػػذ جػػانفي  خػػبلؿ فتػػرة بشػػكؿ كاسػػع التقنيػػة كانتشػػرت ىػػذه           

كؿ مػػرة اجتماعػػات مجػػالس الحككمػػة كالػػكزرا  الجزائػػر ألفػػي عمػػى نطػػاؽ كاسػػع دكليػػا كمحميػػا، كقػػد عقػػدت 
عبػد المجيػد " رئػيس الجميكريػة ، ، كما شارؾ مسؤكلكف في الدكلة فػي اجتماعػات دكليػةبكاسطة ىذه التقنية

 مام بالجزائر ) العاصمة ( في شير" المرادية حي" في قمة عدـ االنحياز مف مكتبو  بالرئاسة في  " تبكف
فػػي اجتمػػاع البرلمانػػات اإلفريقيػػة مػػف مكتبػػو  " سػػميماف  شػػنيف" كرئػػيس المجمػػس الشػػعبي الػػكطني ، 2020

  .   2020بالجزائر)العاصمة ( في شير أفريؿ  " زيغكد يكسؼ" شارع " بالمجمس ب
 :مقاببلت " الفيديك عف بعد " مثؿ اتصاالت اجتماعات ك بعض الترتيبات في  بإتباعكينصح           

بمػة أك اقبػؿ إجػرا  المقالمسػتقبميف  أجيزة كجػكدة الصػكت كالصػكت لػدل كػؿ مػف المرسػميف كمف  التحقؽ -
 .االجتماع

زمنػػػي لكصػػػكؿ الصػػػكت مػػػف جيػػػة لجيػػػة ألخػػػرل، ممػػػا يتطمػػػب الػػػتحكـ فػػػي اإلشػػػارات الفػػػارؽ المراعػػػاة  -
بػػو الجػػالس  كالحركػات، ألنػػو إذا تػػـ االتصػػاؿ، فػػإف الطػرؼ انخػػر يشػػاىد كعبػػر شاشػػات كبيػرة كػػؿ مػػا يقػػكـ

 .أماـ الشاشة في الجية المقابمة
ب جػدار بمػكف مناسػالاختيار خمفية مكانية مناسبة يجمس كرا ىا الفػرد المحاضػر أك المػتكمـ، كػأف يكػكف  -

 غيرىػا كأرفػكؼ مكتبػة منزليػة أك مكتبيػة أمػاـ أف يجمػس المتحػدث ، أك لمشاشة كليس مزيف بػألكاف صػاخبة
 . ةمف الخمفيات المكانية المناسب

 منو،  بالقربتفادم ظيكر أشخاص كرا  المتحدث أك  -
 تييئة إضا ة مناسبة، تتيح رؤية المتحدث في فضا  غير مظمـ كغير مضي  بشكؿ بارز.  -
بػػػس الرياضػػػية أك ثيػػػاب النػػػكـ، أك ظيػػػكر الشػػػخص المتحػػػدث بمبػػػاس الئػػػؽ، يجػػػب تجنػػػب ارتػػػدا  المبل - 

" ما ترتديو ا لمجميكر الذم يتابعؾ كيشاىدؾ كينبغي أف يككف مناسبا كمحترم ترتدمفما ، مبلبس مزركشة
المقابمػة  أف يمكف أف يصرؼ عما تريد قكلو لمذيف يقابمكنؾ في الجية األخػرل مػف )االجتمػاع عػف بعػد( أك

اختػر  ،الكحيد أك انطبػاعيـ الكحيػد عنػؾ  تمؾ المحظة ستككف االنطباع تمفزيكنية كالذيف لـ يركؾ مف قبؿال
أللػػكاف الصػػارخة البلمعػػة ا، الرجػػاؿ كالنسػػا  يجػػب أف يتجنبػػكا كأسػػمكبؾ الخػػاصألكانػػا ىادئػػة تصػػمح ألناقتػػؾ 

تجنػب التػي عمييػا كالمجػكىرات البسػيطة ىػي المناسػبة  بالنسػبة لممػرأة  ، كربطات العنػؽ الصػارخة كالغامقػة
كلمرجػػػػاؿ عمػػػػييـ تجنػػػػب كضػػػػع ، القبلئػػػػداألقػػػػراط المتدليػػػػة كذات األصػػػػكات المقرقشػػػػة، ككػػػػذلؾ األسػػػػاكر أك 

 117النظارات غير المتكجية أك العاكسة لمضك  مف العدسات  كاإلطارات . 
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البصري السمعي االتصال:  رابعا  
 

ىك كؿ اتصاؿ يستخدـ كسائؿ الصكت الذم االتصاؿ السمعي البصرم، يتضمف ىذا المحكر 
، كنتناكؿ فيو لغة  السمعي البصرم كميارات التعامؿ مع كسيمتيف ىما اإلذاعة كالصكرة أك االثنيف

ككيفيات تعامؿ الصحفي كالمذيع معيما مف ، كالتمفزيكف. كقد استعرضنا ميارات الكتابة لئلذاعة كالتمفزيكف
 خبلؿ الكتابة كالتحرير في اإلذاعة كالتمفزيكف كاألدا  الصكتي كالظيكر فييما.   
كىي الركبكرتاج كالتحقيؽ ، كتطرقنا إلى األنكاع كاألجناس الصحفية المستعممة في ىذيف الكسيمتيف

 كالبكرترم .     
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تعريف االتصال السمعي البصري  .1  
كتبرز ، االتصاؿ السمعي البصرم، ىك كؿ اتصاؿ يستخدـ كسائؿ الصكت كالصكرة أك االثنيف        

مف خبلؿ مضامينيا التي تظير في أشكاؿ فنية كجمالية تعبيرية مختمفة األنكاع كاألشكاؿ . كيمكف 
كالكمبيكتر كالتسجيؿ الصكتي التمفزيكف رصدىا مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ مثؿ اإلذاعة ك 

 كالبكداكست كالتسجيؿ الفيديك.. 
 مميزات االتصال السمعي البصري :  .0
.مكاسعة االنتشار، كيطمؽ عمييا تسمية كسائؿ االتصاؿ الجماىير  كسائمو -  
بكاسطة صكر حيث يمكف االنتقاؿ مف خبلليا إلى كافة أنحا  العالـ ، تكفر الكقت كالجيدكسائمو  -

.كمشاىد   
مثؿ اإلذاعة كالتمفزيكف . في اقتنائيا كتجييزىا، ، كثيراماليا ليست مكمفة  وأغمب كسائم -  
كال تتطمب خمفيات تكنكلكجية أك عممية .، سيمة كبسيطة كفي متناكؿ الجميعكسائمو  عممية استخداـ -  
ف كؿ مكاف في العالـ .متقدـ األخبار كالمعمكمات بسرعة فائقة لكؿ يتابعيا كسائمو  -  
لؤلشخاص بمختمؼ فئاتيـ العمرية كمستكياتيـ في التسمية كالترفيو االتصاؿ السمعي البصرم  ساىـ ي -

 التعميمية .
األمييف كأصحاب المستكيات االتصاؿ السمعي البصرم ككنو يعتمد عمى الصكت كالصكرة تساعد  -

ألحداث كالكقائع. االمعبرة عف بسيطة كصكرىا الكسائمو  بمغتو ، التعميمية البسيطة  
في عممية التعميـ كالتثقيؼ لمفئات محدكدة التعميـ . االتصاؿ السمعي البصرم  ساىـ ي -  
تكجيو الرأم العاـ المحمي كالدكلي مف خبلؿ ) الفضائيات ( كتغيير آرا  كمكاقؼ كسائمو أف تقكـ بيمكف  -

 األفراد كالمجمكعات كالمجتمعات .
 

. لغة االتصال السمعي البصري 3  
في االتصاؿ السمعي كالمغة السمعية البصرية في االتصاؿ الكتابي بيف المغة األبجدية               

فالمغة األبجدية ليا األسبقية ، كاضحا، تختمؼ آليات بنا  التعبير كالتصكرات كالدالالت  اختبلفا البصرم
 أما لغة السمعي البصرم، فتتميز بما يمي : ، في تحريؾ العقؿ كالميارات التجريدية

 كالكجداف . كاإلحساسليا األسبقية في تحريؾ الجسد كاالنفعاؿ  -
 الصكتية كغيرىا .. كاإليقاعاتتستخدـ العبلمات كالرمكز كاأللكاف كالبيانات  كالصكر  -
 كترييو .في الركبكرتاج كالب، ، الذم يتضمف الممسات اإلبداعيةالفني المنتجتميؿ إلى  -
 تفتح المجاؿ لمتأكيؿ كتجاكز التفسير.  -
يقاعاتياتحمؿ مستكيات متعددة لمدالالت مف خبلؿ صكرىا  -  الصكتية .. كا 
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 تعتمد عمى الدراما كالحبكة في الركبكرتاج كالتحقيؽ، كعمى السيناريك في القصة الخبرية . -
 . اإلبداعيةفي األنكاع الصحفية الفنية ، خاصة كالتخيؿ تفتح المجاؿ لمخياؿ  -

إف المغة السمعية البصرية ىي لغة خاصة مف حيث مفرداتيا ككحداتيا كعبلماتيا كرمكزىا               
مف أجؿ قياـ اإلعبلمي كالصحفي كالمذيع كالمقدـ بأدا  ميمتو بطريقة كمقاطعيا، كينبغي كسب مياراتيا، 

 بصفة يمكنو التفاعؿ معيا .، جميكر المتمقيفتمكف مف إيصاؿ رسالتو ل، صحيحة
أدا  بشرم لؤلشخاص  ) المتعمقة بيافالمغة في اإلذاعة ليا خصكصيتيا كطبيعتيا كمياراتيا              
يقاعات مكسيقية كغيرىا..( كالمغة التمفزيكنية لدييا مؤثرات صكتية ك المذيعيف ك   اطابعا خاصأيضا ا 

كالمغة في الكمبيكتر  .حيث تمتزج فييا الصكرة مع الصكت، متعمقة بياكميارات كخصكصية مميزة 
تككف بكاسطة الكسائط المتعددة )الممتيميديا( األلكاف كالبيانات، ىي األخرل بأنيا تتميز كاالنترنيت، 

، كالتمفزيكف لغة التكاصؿ في اإلذاعةكسكؼ تركز عمى كالنصكص الفائقة ) التشعبات كاإلحاالت (. 
 الكسيمتاف المعنيتاف ببرنامج ىذا المقياس .ككنيما 

 
 إلذاعة : متعمقة باميارات  2.3
: الشؽ األكؿ ىما ، يما الصحفي كالمذيعبيتكفؿ ، ميارات األدا  في اإلذاعة عمى شقيفتعتمد            

 اإلذاعيةكىناؾ جكانب أخرل تخص المعالجة ، كالشؽ الثاني يتمثؿ األدا  أك النطؽالكتابة يتمثؿ في 
مكممة مثؿ المؤثرات الصكتية كاإليقاعات المكسيقية التي يتكفؿ بيا التقنيكف كميندسي كتقنيك الصكت 

 كالمخرجكف اإلذاعيكف كغيرىـ . 
نبرات الصكت  يع متقنا لميارات كفنكف األدا  فيالمقصكد بيذا أف يككف الصحفي كالمذ          

كأف يككف ممما بمحتكل كمضمكف المكضكع ، برنامج أك المعمؽة إلقا  مقدـ الكمخارج الحركؼ في طريق
كأىدافو كالغاية المراد تحقيقيا منو. حتى يقدـ رسالة كاضحة، بصيغة مبدعة كمفيكمة لمجميكر، تمكنو مف 

 شد الجميكر إلنصات لبرنامجو كالتفاعؿ معو. 
سماع كفيـ المحتكيات يمكف اإلشارة، أف الصكت يحقؽ ثبلثة أىداؼ لممستمع، ىي: ال         

كيذىب   118.ؾ يحقؽ إمكانية دراسة كمعرفة مشاعر كأحاسيس كانفعاالت مقدـ البرنامج لكالمضاميف، كذ
كالمقدـ فاألدا  الصكتي لممذيع  " ، كلكف الميـ كيؼ تقكلوليس ميما ما تقكلو"التأكيد بأنو  البعض إلى حد

 .يف المتابعيف لبرنامجومعإدراؾ المست كفي اإلذاعة، يظير كفا اتو كتمكنو مف جمب آذاف 
، الذم يخاطب األذف، يختمؼ عف أسمكب الكتابة الذم يخاطب العيف )..( لذا األسمكب اإلذاعيك        

كعميو ميمة خمؽ الصكرة كبعث الحياة مف خبل الكممة ، يسكد تعبير أف الكاتب اإلذاعي يكتب بأذنيو
  119المنطكقة ." 
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يتـ االستماع إلييا في السيارة، في الصباح كالمسا ، أثنا  ذىاب كعكدة المكظفيف فاإلذاعة أصبح         
إضافة إلى المستمعيف الذيف يبحثكف عف ، كما أنيا تناؿ اىتماـ المكاطنيف  األمييف، كالعماؿ مف عمميـ

عة  أىمية ألخبار كعف اإلرشادات في مجاالت الصحة كالزراعة  كالتعميـ كغيرىا .. كىذا ما يعطي اإلذاا
جؿ مخاطبة ىؤال  أكبيرة  كيبرز دكرىا كسط كسائؿ اإلعبلـ األخرل. كمف ىنا ينبغي كسب ميارات مف 

 .كتمبية رغباتيـ كميكالتيـ الحياتية كالمعرفية 
لمميارات في اإلذاعة، ىما الكتابة كالتحرير الصحفي، كاألدا   شكميف أك كصيغتيفيمكف تحديد         

  الصكتي اإلذاعي:
        
 :  الكتابة لإلذاعةميارات  2.2.3

، كلذلؾ يكصي السيكلة، كالسرعة، كالجاذبية، كالتشكيؽ، كاإلقناع، كاالختصارفي  تتمثؿ            
 النص المكتكب لئلذاعة، خصائص مثؿ:     المختصكف بأف تتكفر في 

استخداـ الجمؿ القصيرة، مف أجؿ أف  ااالختصار، كيقصد بيالكضكح، كالحيكية، كاإليجاز، ك  -       
تجنب التكرار، كتفادم استعماؿ الجمؿ الطكيمة، كالمعاني  أيضاكيدخؿ ضمف ىذا ، يتـ االستيعاب بسيكلة

 لضماف عدـ التشتت كتركيز المستمع .المتشعبة، 
المصطمحات ، كتجنب استعماؿ ممات الميجكرة كالمعقدة مف المغةماؿ الكتععدـ اسك ، سبلمة المغة -      

ف الذم تحتكيو الرسالة أساس المضمك ىي مغة لاف .فنية التي بعرفيا المختصكف كحدىـالعممية كال
مجميكر المستيدؼ مف لمكجو ، تعد سبلمة المغة شرطا أساسيا لصياغة أم نص إذاعياإلعبلمية، ك 
  .        الثالثة بينيماالعامية أـ المغة ، الفصحى أـ ذا تطرح إشكالية المغة المستعممةكل .المستمعيف
ىك أسمكب الحديث أك يعتمد المذيع أسمكبا خاصا في الكتابة " أف بالمختصيف أحد كيرل          

المخاطبة أك التحدث كليس أسمكب الكتابة الذم يستعمؿ لمكسائؿ المطبكعة، لذلؾ مف الضركرم اف 
كالجمؿ ، األكلية ذات األلفاظ المركبة بكاألسالي، التركيبات المغكية المعقدة اإلذاعييتجنب الكاتب 

 .  120ككذلؾ المحسنات المفظية كغيرىا " ، االعتراضية
كيذىب مختص آخر إلى حد القكؿ بضركرة  كجكد حميمية بيف المذيع كالمستمع تصؿ إلى نسياف         

إلى صديؽ أك شخص يعرفو جيدا ف كسكؼ يجد نفسو في ىذه الميكركفكف فالمذيع عميو أف " يتحدث 
الحالة، يكتب بطريقة سيمة كمبسطة كمقبكلة كمفيكمة، مستخدما كممات يغمب عمييا طابع األلفة كالمكدة 

 121كالبساطة كعدـ التكمؼ." 
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 ميارات األداء اإلذاعي :  0.2.3
در مف كيؤدم التأثير المطمكب بأكبر ق، عمى اىتماـ الجميكر المستمعالمذيع ستحكذ يلكي         

بنبرات الصكت كاألدا  ، عميو أف يقكـ باكتساب ميارات األدا  الصكتي، الفعالية في أقصر كقت ممكف
 المميزيف . 

 
 : ميارات متعمقة  بالتمفزيون 0. 3

تختمؼ تمفزيكف عف ، كالكتابة لمكالتحكـ كالبساطةتميزىا عناصر الكضكح لمسمعي البصرم الكتابة 
ألف الصحفي المحرر في التمفزيكف يكتب كيستيدؼ الكصكؿ كجمب انتباه المستمع ، لمصحؼعف الكتابة 

 أك المشاىد، كليس القارئ .
كيطمب منو أف يعيد قرا ة كممة أك جممة أك ، كال يمكف  لممشاىد في التمفزيكف أف يكقؼ المذيع

في التمفزيكف كمف محرر ككاتب األخبار في التمفزيكف كلذا المطمكب مف المقدـ كالمذيع ، عبارة لـ يفيميا
ففي التمفزيكف تتـ الكتابة لؤلذف ، أف يمتـز بالكضكح كالدقة كاالبتعاد عف الكممات الغامضة كالصعبة الفيـ

 أمكما أف كبكاسطة الصكرة التي تمفت نظر العيف،   ، بكاسطة الكممة التي تستسيغيا األذف، كالعيف معا
سيمعب الصكت كلغة  يذاكب، تؤثر عمى المشاىد، تنعكس عمى لغة جسد المذيع مباشرةالتي انفعاالت 

قناعو كجمبو . ا  لجسد معا دكرا في التأثير كا 
ف قبؿ عدد كبير مف أفراد كيتـ متابعتو م، ، خاصة الفضائيات أسبح عابر لمقاراتكالتمفزيكف

قع في العالـ في لحظة . كالجميكر في التمفزيكف تتبع األخبار كاألحداث التي ت، الذيف يقصدكف الجميكر
كال مف المستكل التعميمي ، ليس كتمة متجانسة، ال مف حيث الثقافة كال مف حيث التكجيات السياسية

 كالثقافي، فالكتابة كالتحرير لمتمفزيكف يتطمب مراعاة كؿ ىذه العناصر كالمعطيات . 
 
 :  لمتمفزيون الكتابة  ميارات  2 . 0. 3

تتمثؿ ميارات الكتابة لمتمفزيكف مثؿ ميارات الكتابة لئلذاعة في السيكلة، كالسرعة، كالجاذبية، 
، كالتشكيؽ، كاإلقناع، كاالختصار، كلذلؾ يكصي المختصكف بأف تتكفر في النص المكتكب لمتمفزيكف

التكرار، خصائص مثؿ الكضكح، كالحيكية، كاإليجاز، كاالختصار، استخداـ الجمؿ القصيرة، كتجنب 
 كتفادم استعماؿ الجمؿ الطكيمة، كالمعاني المتشعبة، لضماف عدـ التشتت كتركيز المشاىد .

كالمغة المنطكقة في التمفزيكف، ميمة بقدر ما ىي ميمة الصكرة أيضا، كيتـ االعتنا  بسبلمة المغة        
، كتجنب استعماؿ المصطمحات دةغير المستعممة بكثرة كالمعقالتمفزيكنية مف خبلؿ عدـ استعماؿ الكممات 

 العممية كالفنية. 
ينبغي أف تككف متطابقة مع ، المشاىديف في التمفزيكفكالمغة المكجية لمجميكر المستيدؼ مف 

أم ، فالكممات  التي ينطقيا المذيع في  التمفزيكف تككف منسجمة  كمتفقة مع ما تحممو الصكر، الصكرة
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بالتعميؽ عمييا حتى ال يحدث تناقض بينيما" فمك كاف الكصؼ  تككف  الكممات مرافقة لمصكر، كتقكـ
ف كاف جد ضئيؿ عف الصكرة التمفزيكنية، بالكممات مختمفا فإف المشاىد يميؿ إلى تصديؽ الصكرة ، كا 

. لكف ال يمكف ترؾ الصكر ىكذا تبث لكحدىا كلكقت طكيؿ ألنو " ال يمكف 122كعدـ الكثكؽ في الكممة "
االستغنا  عف السرد االخبارم الذم يرافؽ الصكرة خاصة أذا لـ يكف ىناؾ صكت يصاحب الفيمـ )ك 

 123الشريط( فعندىا قد يتصكر الجميكر أف حصكؿ خمؿ في البيت أك في جياز التمفزيكف ". 
 
المذيع التمفزيوني :  تعامل ميارات   0.  0. 3  

كيككف يتحدث مف مكقع قكة ، ينبغي أف ييميف المذيع عمى الصكرة حينما تتكجو الكاميرا إليو
يما اتو التي ينبغي اف يككف مناسبة لما ينطؽ بو مف جد  كتأثير ألف الجميكر يستمع أليو كيتابع حركاتو كا 

 كحسـ أك تأثر. 
أف يككنا مطمعاف عمى شريط فيديك الذم يعمؽ عميو أك الذم يقدمو، بكينصح الصحفي كالمذيع 

 أكألف كبلمو يجب أف يككف منسجما مع ما تحممو الصكر. كمشاىدة الفيديك تجنبيما أف يقعا في التباس 
 عدـ تجانس بيف ما يقاؿ كما يعرض مف صكر.  أكتناقض 

 
 البصري  المستخدمة في وسائل االتصال السمعي . األنواع الصحفية4
 

المعمكؿ بيا في مجاالت الصحافة المكتكبة ألجناس الصحفية اتكاد تككف األنكاع الصحفية ك 
ف كانت ىذه األنكاع تأخذ  كالصحافة االلكتركنية، ىي نفسيا المتداكلة في المجاؿ السمعي البصرم .. كا 

تقنية مف حيث شكميا، طبقا لمكسيمة اإلعبلمية في كؿ مجاؿ، حيث ػتأخذ مكاصفات ، مميزات خاصة بيا
 يمكف لبعض األنكاع أف تغاير نظيرتيا مف مجاؿ نخر.. ك  ،ياكمضمكناىا كحتى مف حيث محتك 

الصحافة االلكتركنية فالركبكرتاج المصكر يختمؼ عف الركبكرتاج المكتكب، كالركبكرتاج في 
البصرم مف خبلؿ في مجالي الصحافة المكتكبة كالسمعي معا يما ، حيث يجمع مكاصفاتيختمؼ عنيما

أكثر مف غيره  تستعمؿ في مجاؿ معيف كما أف بعض األنكاع  ..(تيميديا مالمي )تطبيقات الكسائط المتعددة 
 فالتعميؽ كالتحميؿ مثبل يستعمبلف في الصحافة المكتكبة أكثر مف غيرىا..

، بكرتيرم، الركبكرتاج كالتحقيؽ كالسكمف األنكاع كاألجناس الصحفية المقررة في ىذا المقيا
كالعمؿ التمفزيكني يتـ عف طريؽ فريؽ صحفي كتقني يتككف مف صحفي أك . سنتطرؽ إلييا بالتفصيؿك 
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كقد يتـ االستعانة في الركبكرتاجات كالتحقيقات  الكبرل ، اثناف كمصكر تمفزيكني كممتقط صكت
 بمستشاريف في مجاالت التي يتناكليا الركبكرتاج اك التحقيؽ. 

 
   الروبورتاج 2.4
 

  نشأتو : 2.2.4
( الذم كتبو في تغطياتو لمحركب  1932-1884يعكد الفضؿ في نشأتو كظيكره إلى البير لندر)

كمع ىذا ال يمكف ، ألفضؿ عمؿ صحفي، كتكريما لو أنشأ الفرنسيكف جائزة باسمو، كالككارث الطبيعية
 كمجيكداتيما في التأسيس لمرركبكتاج . ، نسياف أعماؿ جكزيؼ كيسؿ ك الركائي اميؿ زكال

كركائييف  يدم كتابأ ىعمفي أحضاف ك ، 1900مع بداية القرف العشريف الرركبكتاج  ظير كقد 
، في " عشرة أياـ ىزت العالـ " ك جكف ريد  تف سنكمر في " الغابة المتكحشة "، ايكبار أمثاؿ األمريكييف

ثنا  أر لندر مراسؿ جريدة " لكماتاف " ك لكبتي جكرناؿ " يكالب، كالفرنسي أميؿ زكال، كجكف شتيف بؾ
ا مف خبلؿ تغطياتو يأعطى الركبكرتاج دفعا قك  " ارنست ىيمغكامالركائي " ، لكف ألكلىاالحرب العالمية 

 الحية لمحرب األىمية في اسبانيا ..
 

: تعريفو 0.2.4  
انجاز  ، كيتـ كالتي تعني المخبر  االنجميزيةب الركبكرتاج مف ناقؿ الخبرتسمية اشتؽ         

 الركبكرتاج  عف طريؽ تنقؿ الصحفي إلى مكاف الحدث أك المكضكع ككصؼ ما يجر م . 
كيقكؿ أنيا التسمية العربية لو. كىناؾ مف يقكؿ أنو امتدادا أك  ىناؾ مف يطمؽ عميو االستطبلع

 يجد أصكلو مف أدب الرحبلت أبف بطكطة كغيره ..
كنرل ، البعض األخر ضمف األنكاع اإلبداعيةيصنفو ، ك األنكاع اإلخباريةالبعض ضمف يصنفو 

مكاف ما، كىك كصفا دقيقا ل الشخصية لقضيةككنو يحمؿ ذاتية الصحفي كتصكره كرؤيتو  نكعا إبداعيا،أنو 
مقاؿ " يحكي فيو الصحفي بصفة حية ما شاىده كسمعو ". كىك " الركبكرتاج ف .أك حادث أك ظاىرة معينة

أك مجمكعة مقاالت يسرد فييا فييا الصحفي بطريقة حية ما رأل كما سمع ". كيقكؿ فميب غايار بأنو " 
التي  اإلضافيةبؿ يبحث في العناصر ، كال  يكتفي بتسجيؿ ما يعرؼ عف الحدث، لمحدثتصكير حي "

 124تكممو ". 
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  كيفية كتابة الروبورتاج : 3.2.4
مف لغة الصحافة المتميزة ببساطتيا كدقتيا  امزيجتككف ، لغة قكيةالكصؼ، ك الركبكرتاج  يتطمب

يأخذ مف الصحافة نقؿ الكاقع،  فيككلغة األدب، الثرية بالمتفردات كالمحسنات المفظية كالصكر البديعية. 
ؽ في تصفيؼ ف يعتمد أسمكبا جافا، كال أف يغر أكيأخذ مف األدب أسمكب الكصؼ كالسرد. فبل ينبغي 

، ز بالمعمكمات البلزمة عف المكضكع، الذم يتميص لو تقنياتو كأسمكبوا، فيك نكع خالمترادفاتالمحسنات ك 
ضعيا في إطاره الجغرافي أك التاريخي ك دكلة معينة ينبغي ل تنامثبل عند زيار ركبكرتاج عف مدينة فإذا كاف 

 كمميزات شعبيا ك ظركفيـ الحياتية، كتكضيح بعض عاداتيـ كتقاليدىـ الخ ...  
يتطمب الركبكرتاج لذا ك ، المعمكمة ميمة أيضا فإف ، األسمكب في الركبكرتاجكبقدر ما ىك ميـ  

نزكؿ الصحفي إلى أرض كمكاف الحادث أك الكاقعة أك المكضكع المراد الكتابة عنو . حيث ال يمكف القياـ 
ف كاف ال مانع مف االستعانة ا  ك ، ألرشيؼابركبكرتاج عف طريؽ الياتؼ أك بكاسطة كثائؽ كمعمكمات مف 

 كبكتاج بخمفيات تاريخية أك غيرىا ...الر بيما لتدعيـ 
تتدخؿ المغة الراقية كاألسمكب القكم  في فالركبكرتاج، اإلبداع األدبي، كتحرير  تتطمب كتابة ك 

 صر انتية   :اكمف األفضؿ أف تتكفر فييا العن، تركيبة الركبكرتاج
كينبغي ذكر مكاف الحادث أك ، رئيسيعنكاف ك  إشارةعنكاف كصفي ينقسـ إلى  يككف عنكاف الركبكرتاج - أ

 ثـ أىـ فكرة تضمنيا .، المكاف الذم تناكلو الركبكرتاج
كتحضره لممكضكع عف ، مقدمة تمييدية : تفتح شيية المتمقي تككف المقدمات إما :أف يستحسف   -ب

يتـ فييا ذكر المكاف الذم يتحدث عنو  ، التي مقدمة تحديد المكافأك . طريؽ التشكيؽ أك المفاجأة 
يتـ مف  التي ، مقدمة تحديد المكضكعتككف أك الركبكرتاج . مثؿ منطقة معينة أك مدينة أك غيرىا . 

 . الذم تـ تناكلو في الركبكرتاج  خبلليا تحديد المكضكع
غير السريعة  صفحة أك صفحتيف   ككف مساحة الركبكرتاج  تككف كبيرة خاصة بالنسبة لمركربكتاجات -ج

 .لميمة في أطر كسط الجسـ بنط كبيرمع ابراز بعض الجمؿ ا،بعناكيف فرعية  تتخمميا  فإنو، في الجريدة
ألحداث الميمة التي امنطقة كخمفيات عنيا مثبل الالرجكع إلى تاريخ المكضكع المتناكؿ مثبل تاريخ  -د

 أك التي كتبت عنيا .. ، أك التي زارتيا، فيياكقعت فييا كالشخصيات الميمة التي كلدت 
 

 أنواع الروبورتاجات :  4.2.4
 مف عدة معطيات :  نطبلقاا، تحدد أنكاع الركبكتاجات

 : مف حيث الشكؿ -
 الركبكرتاجات في الصحافة المكتكبة :  -
في  النكعىذا دخؿ كقد ، بالحدثكيسمييا البعض الركبكرتاجات المرتبطة  ركبكرتاجات سريعة : -

يجرم مف تفاصيؿ كحيثيات في  صؼ ماينقؿ األجكا  ك أنو يحيث ، الصحافة المكتكبة في المدة األخيرة
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ألحداث التي تتميز بتجاذبات مثؿ المسيرات كاالحتجاجات أك امكقع األحداث  لمزيارات الرسمية أك 
ؿ أجكا  الميرجانات كما تنق، األحداث اليامة مثؿ المؤتمرات أك الكقائع مثؿ الككارث الطبيعية كغيرىا

الكقت الذم يككف فيو الحدث في كغالبا ما تحرر ك تنشر في يكميا أك في اليكـ المكالي أم  .كاالحتفاالت
مقاالت كصؼ ب" سمى ىذا النكع في الصحافة  يك ، مازاؿ سارم المفعكؿ .. حيث أنيا ترتبط  بالحدث

 Papier d’ambiance  "األجكا  
ال تمتـز ىي ك  ، السريعة، كيطمؽ عمييا البعض الركبكرتاجات المرتبطة بالمكضكع ربكرتاجات غير -

 رتبط بالمكضكع مثؿ ركبكرتاجاتيك ، بالكقت انني، فيذا النكع ينشر بعد أسبكع أك أكثر مف انجازه
 .. كغيرىا الرحبلت أك زيارة أماكف سياحية 

  : كاإلذاعةالركبكرتاجات في التمفزيكف -
مسبقا يتـ التحضير لو  التمفزيكني  الصكرة في التمفزيكف تساعد الصحفي عمى الكصؼ .. كالركبكرتاج

حيث يتـ االنتقاؿ لممكاف قبؿ التصكير لمعاينتو كمعرفة  دك ككنتاكت "..كتعرؼ العممية باسـ " بريز 
قد كما ، مفريؽ الصحفيألمف لايتطمب مرافقة رجاؿ قد لظركؼ أمنية أك غيرىا   أألجكا  المحيطة بو .ك

 أكجنبية األيتطمب األمر رخصة مسبقة لمتصكير سكا  مف كزارة االتصاؿ بالنسبة لمراسمي القنكات 
 رخصة مف السمطات المحمية بالنسبة لمراسمي القنكات الجزائرية .. 

السريع  الركبكرتاجك :  كىي مكجية ؿ "نيكز" أم األخبار ك نشرات األخبار، ركبكرتاجات سريعة -
إلى حدث أك قضية معينة آنية، ينزؿ الصحفي  يتطرؽ. ك انية ث 30 قيقة د1 (    مدتو   Exprexا)

را  المكاطنيف، مف المعنييف أك الذيف شاىدكا الكاقعة آإلى مكقع الحادثة كينقؿ كاقع الحدث، مع استطبلع 
 . أك الخبرا  كالمختصيف 

كىي ) خارج األخبار(:  لئلنتاجكىي مكجية لمحصص الخاصة أك ، غير سريعة ركبكتاجات -
 د ىك شريط كثائقي.  52 أكد  26 أك د  13دقائؽ أك  7إما  : يككف تكقيتيا الركبكرتاجات

 
  من حيث المضمون: -

فاذا . ، الذم يتناكلو الصحفيتبط بنكعية المكضكع المطركح فيياكىي الركبكرتاجات التي تر 
ذا كاف يتناكؿ مكضكعا اجتماعيا فيك ركبكرتاج  الركبكرتاج يتناكؿ حدث سياسي فيك ركبكرتاج سياسي، كا 

 كسياحي ...، اجتماعي، كىكذا ثقافي
في تعتمد كىي  ، ، التي تكاد أف تصبح نكعا قائما بذاتياالركبكرتاجات القضائيةكقد اشتيرت 

أف يككف ممما محررىا مصحفي ل مف األحسف ك ، حداث كترتيبيا الزمنيأألغالبا عمى كركنكلكجيا تحريرييا 
 . بالقانكف 
ركاجا كبيرا في كقت النزاعات المسمحة كالحركب كالتكترات الداخمية  الركبكرتاجات الحربيةتعرؼ ك 
ىذا النكع  يمؤسس كأحد ككاف مف كتابيا البارزيف ، الثانية ةكقد اشتيرت بعد الحرب العالمي، كالخارجية
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أف يككف  كمف األفضؿ لمصحفي محرر الركبكرتاج الحربي لمي ارنست ىيمغكام .. الركائي العاالصحفي 
ات مبعكث إرساؿالصحافة العالمية كخاصة التمفزيكنات عمى  دأبتكقد ، الصحفي مدربا عمى أشكاؿ الكقاية
 مف النسا  إلى مناطؽ التكتر ..

ركبكرتاجات تنجز  كىي، (بيبيميركبكرتاج الركبكرتاجات االشيارية ) برزت في السنكات األخيرة، ك 
اقتصادية اك تجارية أك خدماتية لمدعاية التجارية بيدؼ التسكيؽ، أك لغاية التعريؼ بمؤسسة أك شركة 

ك ينجز .  الركبكرتاج مقابؿ مبمأ مالي تدفعو المؤسسة أك الشركة لمكسيمة اإلعبلمية التي ستنشر أكتبث
حيث يكمؼ االشيارم  الركبكرتاج  لمؤسسة مف الكسيمة اإلعبلمية انجازىذا النكع بطريقيتف، إما تطمب ا

كىك كفؽ التكجييات التي تريدىا كتحددىا الشركة .  هأحد الصحفييف العامميف أك الميتميف باألمر بانجاز 
ما يتـ انجازه مف قبؿ المؤسسة أك الشركة مادة تحت الطمب تـ ، كياالقتصادية اك التجارية أك الخدماتية. كا 

مع التكضيح بأنو إشيار، كغالبا ما يككف في الجرائد في صفحة أك ، بثو أك نشره في الكسيمة اإلعبلمية
  أك في كمضات اشيارية في التمفزيكف ..، صفحتيف

 الذم يككف بطريقتيف : " رالسفركبكرتاج رحبلت "يمكف تسميتو ب  كما أف ىناؾ ما
ك ىذا النكع ال يختمؼ كثيرا ، زيارات لدكليا المحمييفلدكؿ األجنبية لمصحفييف تنظـ سفارات ا فقد

جؿ أحيث يتـ تنظيـ رحبلت لكفكد مف الصحفييف مف قبؿ بعض الدكؿ، مف ، عف الركبكرتاج االشيارم
كتككف مصاريؼ ، التعريؼ بالبمد أك لتكضيح أشيا  معينة تخصو . كتكجو الدعكات عف طريؽ السفارات

ك يتـ اختيار صحفييف ليـ عبلقات ، قامة مضمكنة مف قبؿ الدكلة المضيفةرة السفر كتكاليؼ اإلكالنقؿ تذ
، كيحدث ىذا عندما يراد الدعاية لمكقؼ معيف أك لئلشيار السياحي فمثبل بعد الربيع العربي، مع السفارة

التكنسي زيارات لكفكد صحفية جزائرية مف أجؿ رصد اإلمكانيات  حةانظمت تكنس عف طريؽ ديكاف السي
عد الرككد الذم عرفتو في محاكلة إلعادة جمب السائح الجزائرم إلى زيارة تكنس ب، السياحية في تكنس

 السياحة ..
فيتـ تغطية ، تشيد أحداث أك مؤتمرات، كقد تقكـ كسائؿ اإلعبلـ بارساؿ صحفييف إلى  دكؿ معينة

قد ال ، كفي نفس الكقت انجاز ركبكرتاجات حكؿ تمؾ الدكؿ . كىذا يتطمب نفقات مالية، داثتمؾ األح
 كليذا يقؿ ىذا النكع في الجزائر. ، كاإليكا تستطيع المؤسسات اإلعبلمية تحمؿ  التكاليؼ المتعمقة بالتذكرة 

  
 :التحقيق الصحفي  0.4

 
  :  تعريفو  2.0.4  

كيعني مادة أك مجمكعة مكاد صحفية تتناكؿ ، مأخكذ مف المغة القانكنيةىك " مصطمح              
أنجزت انطبلقا مف كثائؽ مكتكبة كفي كسط انشخاص ، كاجتماعية، مكاضيع سياسية، كاقتصادية

المعنييف ذاتيـ " كىك " استطبلع لمكقائع كاألحداث كلجميع األشخاص الذيف ليـ صمة بيذه الكقائع 
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الحمكؿ المناسبة لممشكمة أك الكاقعة الت يتناكليا  ديـكالحكـ فييا كتق، المؤثرة فيياكاألحداث كالعكامؿ 
 125كىك " دراسة معمقة لمشكؿ تككف استتباعاتو ىامة بالنسبة لمجميكر بصفة عامة ". التحقيؽ". 

كالتحقيؽ الصحفي في تعريؼ آخر" ينطمؽ مف الكاقعة أك الحادثة أك التطكر الحاصؿ في الطاىرة 
كيشبعيا ، ليشرح جكانبيا المختمفة، كيحمؿ معطياتيا، كيقدميا، فيعرضيا، القضية العامة أك المشكمةأك 

ف كاف يتسـ، كأخيرا يقدـ الحمكؿ ليا . كىك نكع صحفي ذك طابع فكرم، بحثا كتفسيرا في كثير مف ، كا 
عالية عمى التأثير خاصة  بمقدرةبتكازف عنصرم المعمكمات كالتعميؽ كالتفسير . كيتمتع التحقيؽ ، األحياف

 126في أكساط القرا  الذيف يتمتعكف بقدر مف الجدية ". 
ليس ، ىك تقصي حقائؽ كالبحث عف الحقيقة، مف األنكاع االستقصائيةكنرل أف التحقيؽ ىك 

يقكـ عمى . ال يقكـ عمى االستنطاؽ البكليسي أك الحكـ القضائي، تحقيقا بكلسيا كليبس تحقيقا قضائيا
إلى الصحفية  نكاع األفيك أقرب ، غير ذاتيةبطريقة  كاألحداثكيبحث عف تفسير الكقائع ، الحقائؽتحرم 

كيستخدـ معظـ األنكاع كاألجناس الصحفية ، كيبدأ التحقيؽ حيث ينتيي الخبر .المكضكعية كالصدقية 
 كمف الممكف أف يستعمؿ االفتتاحية كذلؾ . ، رترمبك كال، كالمقابمة، مثؿ الركبكرتاج

 
 : العناصر الرئيسية لمتحقيق0.0.4  

 ىي " ، يمكف تحديد بعض العناصر النجاز التحقيؽ
يقـك بو الصحفي، الذم يتنقؿ إلى مكاف الحدث كيمكف أف يعتمد عمى تحقيقات المصالح المعنية  -

 كتقاريرىا .
 يككف مكضكع ميـ بالنسبة لمرأم العاـ المعني بذلؾ البمد أك الجية أك المنطقة . -
 تناؿ اىتماـ الجميكر.أف تككف ىناؾ مشكمة  -
 حقائؽ معينة .  إخفا تريد  ككجكد أطراؼ أخرل ، ؼ تريد معرفة الحقيقة أطرا كجكد  -
 
 : أىداف التحقيق3.0.4  

( مف ككف التحقيؽ ييدؼ إلى الكشؼ عف كفضح  )جكف أكلمافكمف بينيـ  األمريكيكف ينطمؽ 
اليتـ التركيز عمى ك  أك القانكف أك سمككات معينة . اإلنسافتصرفات غير سميمة مثؿ انتياكات حقكؽ 

خطا  أك تسببكا فييا  أم األبؿ عمى األشخاص الذيف ارتكبكا ىذه ، في المؤسسة فقط كأسبابيااألخطا  
  .  السؤاؿ كيؼ أيضابؿ عمى ، سؤاؿ لماذاأف ال يجيب التحقيؽ فقط عمى 
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  أسباب استخدام التحقيق :  4.0.4 
 :تتمثؿ في لضركرات كحاجات ظير التحقيؽ ي
 كتكضيح . تحتاج إلى شرح ، حداث معقدةكأكجكد قضايا  -
 حداثاألازدياد رغبة الجماىير في معرفة خمفيات  -
 .  اإلعبلـارتفاع المستكل الثقافي لمجماىير كسائؿ  -
 كجكد صحؼ دكرية أسبكعية كشيرية -
 جديدة فضائية جديدة كقنكات  إعبلـالمنافسة ك ظيكر كسائؿ  -
ىي المقياس الحقيقي لمتحقيؽ كرا  كؿ تحقيؽ حرية تعبير، مما يسيؿ عممية الكصكؿ إلى ، الديمقراطية -

 ألطراؼ في القضية . اكاالتصاؿ بكؿ ، مصدر الخبر
 
 : التحقيقمصادر   5.0.4  

كيركز خاصة عمى .يحتاج إلى مصادر خاصة ، ليس كغيره مف األنكاع األخرلالتحقيؽ 
ضافة إلى  إ. المصادر الشخصية لمصحفي. كىنا تمعب العبلقات الشخصية دكرا كبيرا في التحقيؽ

 .  اإلعبلـككسائؿ  اإلنسافز البحث كالمراصد الحقكؽ كمصادر رسمية مثؿ مرا
 
 : التحقيقنواع أ 6.0.4  

 تحدد أنكاع التحقيؽ حسب معطيات منيا :
 ..مثؿ االضرابات كاالحتجاجات كغير أني مثؿ انتشار ظاىرة االنتحار أك غيرىا آني ، حسب الحدث-
 : قصير كطكيؿ .  حسب مدتو كمساحتو-
  اذاعي كتمفزيكني، مكتكبحسب كسيمة االعبلـ :  -
 اقتصادم كثقافي ... ، اجتماعي، سياسي، حسب المكضكع-
 

 مراحل  انجاز التحقيق :  7.0.4
 كاليدؼ  المكضكعتحديد-
           االتصالبالمصادر . -
 كضع مخطط عاـ  -
 كالمعمكمات جمع البيانات  -
 . كالكتابة التحرير  -
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 : كتابة التحقيق 8.0.4
كيعتمد عمى لغة جادة ، غير ادبي حيث أنو ال يشبو الركبركتاج، يكتب التحقيؽ بأسمكب إعبلمي

حصائيات كتصريحا المعنييف باألمر كالمختصيف في المجاالت المعنية بالمكضكع المعالج  كأدلة كبراىيف كا 
 في التحقيؽ. 

كالتحقيؽ في الصحافة المكتكبة ىك المغة المكتكبة كالكثائؽ المصكرة التي تستعمؿ كأدلة. كفي 
ات كتصريحات المعنييف كالمختصيف كيقكـ الصحفي في تستعمؿ األدلة مف خبلؿ أصك  اإلذاعيالتحقيؽ 

أدائو الصكتي ببنا  األحداث كسرد الكقائع كعرض أألدلة لممستمعيف . أما في  التحقيؽ التمفزيكني فأف 
 الكقائع كالكثائؽ كاألدلة .  الكاميرا تصبح ىي الصحفي، الذم يتقف كيبدع حيف يكجييا نحك 

 
 بنية التحقيق :  9.0.4  

 يتككف التحقيؽ مف : 
 أك طرح تساؤالت . ، مقدمة : ىناؾ عديد مف المقدمات منيا عرض المشكمة

 جسـ : يشترؾ التسمسؿ في عرض األفكار كالمعطيات كترتيبيا . 
 خاتمة التحقيؽ : منيا التساؤلية أك الترجيحية أك التكجييية . 

 
 الفرق بين الروبورتاج والتحقيق :  22.0.4

 :  الفركؽ بيف الركبكرتاج كالتحقيؽ أىـمف 
كتسميط الضك  عمى مكضكع أك مكاف، اك ، مف كصؼ ما يجرم في أرض الكاقع ينطمؽ الركبكرتاج -

ظاىرة معينة مثؿ مغارات جيجؿ أك منطقة الشفة بالمدية أك غابة بيناـ أك بكشاكم بالعاصمة اك المنطقة 
بأدرار أك مدينة غرداية  ...  بينما ينطمؽ التحقيؽ مف كجكد  ألثرية بتميقاد في باتنة أك قصكر تيميمكفا

لفت  أككالمساىـ ، تتطمب التحرم حكليا كاستقصا  أسبابيا كخمفياتيا لتفسيرىا كشرحا، قضية أك مشكمة
 حؿ ليا . مثؿ االنتحار اك اإلدماف عمى المخدرات اك التيريب اك غيرىا ... إليجاداالنتباه 

، تعتمد السباحة في الخياؿ .. بينما لغة التحقيؽ  قكية األسمكب كالصكر، فية أدبيةلغة الركبكرتاج كص -
 .أدبية دكف محسنات كال بديعيات ، تقترب مف األسمكب القانكني الجاد

كلكف ال يحمؿ التحقيؽ صفات ، قد يحمؿ الركبكرتاج بعض عناصر التحقيؽ كالتفسير كالشرح -
 الركبكرتاج ..
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الصحفي  البرورتري 3.4  
 نشأة البورتري : 2.3.4 

كلد عمى أيدم رساميف كبار ، ة،  فمع نشأة الفف التشكيميـ الزيتيك الرسبدايات ترم إلى كر يعكد الب
كمو إلى مبدع الرسـ الزيتي كيرجع مفيعشر،  17في قصكر الممكؾ كالكنائس المسيحية في القرف اؿ 

رسـ فييا فنانة ركسية  كرة لكحتو الشييقدـ ( الذم 1911-1856برز الرساميف الركس )أمف  كىك  "كاف"
 " ألدبياتسمية البكرترم " ب 19إلى األدب في القرف اؿ  ترمكر لباانتقؿ قد ك كىي عمى خشبة المسرح . 

كع جذكره كيجد ىذا الن ، كأطمقت عميو تسمية " البكرترم الصحفي ".إلى عالـ الصحافة كاإلعبلـ تحكؿثـ 
 لدل أدب السير كالتراجـ عند العرب . 

 
 تعريف البورتري :  0.3.4

كىك في تعريؼ ثاني " مػادة ، لشخصية مدعمة بصكرة فكتكغرافية "مادة صحفية متخصصة " ىك 
، طريقتيا الخاصة في الحياة، تصريحاتيا، مبلمحيا )مميزاتيا البيكلكجية بإبراز، صحفية ترسـ شخصية ما

الباحػػػث : ىنػػػاؾ مػػػف يعػػػرؼ  )"  Profil  حػػػرر بأسػػػمكب رائػػػع كتسػػػمى تػػػارة بركفايػػػؿالجسػػػدم..( تمظيرىػػػا 
ىػػك" نػػكع صػػحفي يقػػـك البػػكرترم كفػػي تعريػػؼ ثالػػث . لصػػكرة الجانبيػػة أك رسػػـ أك مقطػػع (البركفايػػؿ بأنػػو ا

ؼ تنمػك أساسا عمى تقديـ كقائع آنية مف الحياة الشخصية لفػرد معػيف يقػؼ لسػبب مػا فػي دائػرة الضػك . كيػ
باف مرحمة تكػكر  تكتمؿ ؟ ماشخصية ىذا الفرد كتتطكر ك  ىك سمككو في بيئة معينة كشركط إنتاج معينة كا 

"   رابػػع . كفػػي تعريػػؼ الصػػحفي ")..( إف األسػػمكب ىػػك العنصػػر البػػارز فػػي ىػػذا النػػكع ؟ تاريخيػػة معينػػة 
، ئصيا ) سيرتيا الذاتيػةالبركترم الصحفي  يرسـ  شخصية معركفة أك مجيكلة مف خبلؿ استعراض خصا

  127مظيرىا البدني ".، طريقة حياتيا، تصريحاتيا، نشاطاتيا
كتستمد ىذه التسمية  " صكرة قممية " يسمى تسجؿ بأف ىذا النكع الصحفي ، كىناؾ تعاريؼ أخرل

االنجميزيػػػػة ب" صػػػػكرة قمميػػػػة " أك " صػػػػكرة  Portraitمػػػػف أغمػػػػب القػػػػكاميس اإلعبلميػػػػة التػػػػي تتػػػػرجـ كممػػػػة 
كيكجػػد مػػف يعرفػػو بأنػػو مرسػػكمة لشػػخص تظيػػر كجيػػو عػػادة "كأحيانػػا تتػػرجـ بصػػكرة شػػخص أك كصػػؼ ". 

ا عاما كمغزل معينػا التي تحمؿ انطباع"ركبكرتاج حكؿ شخصية معينة يتضمف العناصر الخاصة كالذاتية 
حساسػػا مػػا " التركيػػز عمػػى شػػخص التػػي تعنػػي ك ، أك صػػكرة جانبيػػة بأنػػو " بركفايػػؿالػػبعض  . كمػػا يعرفػػو كا 

ذا، برسـ صكرة لو بالكبلـ أك الفيديكمعيف  ريػد أف تقػدـ  ليػـ شػيئا نؾ تإكاف ىذا الشخص مألكفا لقرائؾ ف كا 
كفػي بعػض األحيػاف يكػكف ، . أما إذا الشخص غير معركؼ فإنػؾ ترسػـ صػكرتو بالكامػؿ لقارئػؾجديدا عنو

. لكػػف البركفايػػؿ يتقػػاطع أحاديػػث ممػػا يقكلػػو فػػي مكضػػكع الصػػكرة الجانبيػػة ".مػػا يفعمػػو الشػػخص أىػػـ بكثيػػر 
كماداـ البركفايؿ ىك رسـ ، األحاديث اإلعبلمية منو إلى الصكرة القممية، كبالتالي فيك أقرب إلى الشخصية
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لمرسػػـ  داباعتبػػاره امتػػدا، نميػػؿ إلػػى القػػكؿ إنػػو نػػكع مػػف أألنػػكاع المكممػػة لمصػػكرة القمميػػة فإننػػا، صػػكرة جانبيػػة
.128  

" إلى أنو رغػـ االسػتخداـ المتزايػد ليػذا النػكع الصػحفي إال أنػو يعػاني كيسجؿ نصر الديف لعياضي 
، ، عمػػػى قمتيػػػاكتػػػب المتخصصػػػة فػػػي األنػػػكاع الصػػػحفية. فالة االىتمػػػاـ بػػػو عمػػػى الصػػػعيد النظػػػرممػػػف قمػػػ
ريؼ القميمػػػػة المحػػػػددة لخصكصػػػيتو . كيمكػػػػف القػػػػكؿ أف ممتينػػػػي اىػػػػذا مػػػػا تكشػػػػفو بكضػػػكح التعػػػػك ، تتجاىمػػػو

 129ىذا النكع الصحفي إال في الحاالت القميمة ."  استخداـالصحافة في الدكؿ العربية ال يميمكف إلى 
ال تسػػػتعممو كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ حيػػػث ، كىػػػك حػػػاؿ الصػػػحافة الجزائريػػػة التػػػي ال تيػػػتـ كثيػػػرا بػػػالبكرترم

كقد سجمنا استخدامو في القضايا التاريخية لشيدا  كلمجاىدم الثػكرة ، ت نادرةبمختمؼ أنكاعيا إال في حاال
  .أك لبعض المشاىير مثؿ المغنيف كالرياضييف ، كفاتيـاإلعبلف عف بعد 

أصػبح ال قػد ف، ككف البكرترم كتابة تعبيريةك  في الجزائر.األماكف فيك نادر االستعماؿ  أما بكرترم
مثػؿ المكاقػع األثريػة، كتمػؾ التػي ليػا دالالت  كنػةباإلمكػاف اسػتعمالو فػي األمبػؿ ، األفػراد فقػطيقتصر عمى 

تحتػاج إلػى كجػكد بعػد عػاطفي فػي نقػؿ لؤلمكنػة الكتابػة " عمميػة رمزية أك تاريخية أك سياسػية أك غيرىػا.. ك 
ني كاألفكػػار فػػي نقػػؿ المعػػا، الكقػػائع كاألحػػداث حاسػػيس فػػي نقػػؿاألكانطباعيػػة فػػي رسػػـ األمكنػػة  ك ، الصػػكرة

 130كالتعبير عنيا".
كيعرفيػا بأنيػا " رسػـ ، أف يطمػؽ تسػمية " الصػكرة القمميػة عمػى البػكرترمرزاقػي كيفضؿ عبد العالي 

ال يسػػػػتيدؼ التعريػػػػؼ بيػػػػا أك تقػػػػديـ ، بالكممػػػػات لصػػػػكرة شخصػػػػية عمكميػػػػة أك خاصػػػػة عاديػػػػة اك مرمكقػػػػة
نمػا رسػـ صػكرة ليػا فػي ذىػف المتمقػي، أعماليا كمػاداـ ، كأفكػار كطمكحػات كتطمعػاتلمػا تحممػو مػف قػيـ ، كا 

 أك، بلىتمػاـليبقػى مجػرد شػخص مثيػر ، كميما كاف مكقعو في المجتمع، ميما كانت مكانتو، كؿ كاحد منا
مجػػػرد مرحمػػػة حاسػػػمة قابمػػػة ألف تجسػػػد تصػػػكرا أك مفيكمػػػا يمكػػػف  أك، مجػػػرد محطػػػة جػػػدير التكقػػػؼ عنػػػدىا

كىػػػذا التعريػػػؼ مػػػرتبط بالصػػػحافة  131يػػػة ". فػػػإف الكشػػػؼ عنيػػػا يصػػػبح مػػػف ميمػػػات الصػػػكرة القمم، تقييمػػػو
  المكتكبة أكثر مف الكسائؿ السمعية البصرية كااللكتركنية ..

 
 :  الصحفي  البورتري خصائص 3.3.4

خػػرل األعػػف غيػػره مػػف األنػػكاع كاألجنػػاس الصػػحفية تميػػزا البكرترم المتعمقػػة بػػخصػػائص المػػف بػػيف 
 مايمي : 

 بإبراز مبلمحيا الظاىرة أك الدفينة كاالىتماـ ببعض التفاصيؿ. لشخصية ما، ييدؼ إلى رسـ صكرة  -
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بػؿ يعمػؿ عمػى تكػريس ، تيدؼ البكرترم  إخبار الجميكر عف الشخصية  المقدمة أك المكػاف المقػدـال يس-
 . الجميكر في ذىفأك المكاف المقدـ صكرة الشخصية المقدمة 

تػػدا  بيػػا كجعميػػا رمػػزا فػػي قنمػػاذج اك مػػكديبلت يمكػػف اال إيجػػادييػػدؼ الػػبعض مػػف انجػػاز البػػكرترم إلػػى  -
 مجاؿ معيف. 

تكظػػػػؼ فيػػػػو  إبػػػػداعيفيػػػػك نػػػػكع ، إدارمبصػػػػيغة كأسػػػػمكب كغرافيػػػػا المحػػػػررة بمترم عػػػػف البير يختمػػػػؼ البػػػػك  -
أدبػػػي  كبأسػػػمكبكبقالػػػب فنػػػي ، المعمكمػػػات كاالنطباعػػػات عػػػف الشخصػػػية المقدمػػػة بطريقػػػة تعبيريػػػة خاصػػػة

 . رشيؽ
، مزاجيػػا، نمػػط معيشػػتيا، البػػكرترم  لمجميػػكر بمعرفػػة مبلمػػح كتفاصػػيؿ عػػف الشخصػػية المقدمػػةيسػػمح  -

المػػذيف مػػركا عميػػو  ، الغػػرض منػػو، نشػػأتو، تاريخػػو، المكػػاف أكمسػػار حياتػػو الشخصػػية كالمينيػػة . ، خبراتيػػا
 كىكذا ..

كمػػػف ، ريحاتمػػػف الحػػػديث الصػػػحفي فػػػي جمػػػع التصػػػ، ألخػػػرلاكرترم مػػػف األنػػػكاع الصػػػحفية بػػػيسػػػتفيد ال -
 132 ..التحقيؽ في التحرم كالتقصي عف المعمكمات الدفينة 

 
 ؟تب البورتري كلماذا ي   4.3.4

 :  لعدة عكامؿ مف بينيا، ترم كيتـ المجك  إلى استخدامور يكتب البك 
ما تكاضعا أك حرجا أك إ يتكمـ القادة كالشخصيات الفاعمة في المجتمع عف أنفسيـ ال حيافاألفي أغمب  -

  يقـك بيذه الميمة . لفيأتي البكرترم  133.خكفا مف كسائؿ اإلعبلـ 
رياضة أك  أكسكا  أكانت سياسية أك اجتماعية ، تسميط األضكا  عمى الشخصيات الميمة  في المجتمع -

عاديػة مػف ف يػتـ تسػميط األضػكا  عمػى شخصػيات أف مجيكداتيػا كمسػاعييا. كيمكػ إظيارمف أجؿ ، فكرية
أك المعانػاة منيػا المشػاكؿ االجتماعيػة التغمػب أك  عاقةذات تميز في حياتيا مثؿ الصبر عمى اإل، المجتمع

 قدكة لمشباب .  مثاال يحتذل بو ك غيرىا، حتى تككف  كأ
 بلخػػػػتبلؼ تسػػػػعى ل ك، عػػػػف المنافسػػػػة كاالنفػػػرادالتػػػػي تبحػػػث ، تنكيػػػع المػػػػادة  الصػػػػحفية لكسػػػائؿ اإلعػػػػبلـ -

 الكسائؿ األخرل . عفكالتميز 
براز نماذج كشخصيات ناجحػة كمػؤثرة فػي المجتمػع  خبلؿ إمف  ، ساىـ في صناعة قادة رأمالبكرتيرم ي -

 . لمجميكر، كيساىـ في تشكيؿ الرأم أنو يقدـ كيبرز ىذا الشخصيات حيث
حػػػكؿ الشخصػػػيات  ألخػػػرل عػػػف إبػػػراز مػػػا يظيػػػره البػػػكرترماعػػػدـ تكمػػػف األنػػػكاع  كاألجنػػػاس الصػػػحفية  -

القيػاـ ، الركبكرتػاج أكجكانػب ال يمكػف لمحػديث الصػحفي  بإظيػارفػالبكرترم، يقػكـ  .كاألمكنة التي يتناكليا 
 بيا . 
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 كيفية تحرير وكتابة البروتري :   5.3.4
 بكرترم مف خبلؿ :التبدأ عممية انجاز 

مػػع أك الحػػديث لمكثػػائؽ  زمنيػػة أك مػػف خػػبلؿ المطالعػػة  أكمعايشػػة مكضػػكع البػػكرترم معايشػػة تاريخيػػة  -
  ، اك زيارة المكاف .األشخاص

كاالتصػاؿ بالػذيف يعرفػكف تاريخػو حكلػو،  بػكترمنجػاز إالبحث عف معمكمات تاريخية عف  المكاف المػراد  -
 في أغكار ىذا المكاف.   لمغكص، كالذيف يزكركنو

كيمكػف أف يػتـ اسػتقا  المعمكمػات مػف ، عنيا كالكتابةميا البحث عف معمكمات عف الشخصية المراد تقدي -
مػػػػع أفػػػػراد عائمتػػػػو التحػػػػاكر ك ، كاالطػػػػبلع عمػػػػى تصػػػػريحاتيا السػػػػابقة، بلؿ حػػػػكار مػػػػع الشخصػػػػية المعنيػػػػةخػػػػ

 كأصدقائو كمعارفو . 
أك تأييػػػد مكاقفيػػػا ، لشخصػػػية أك التعػػػاطؼ معيػػػاأك با، كاإلعجػػػاب  بػػػومكػػػاف لم تسػػػاعد عمميػػػة االنجػػػذاب -

 ، ألف اإلبداع يكمف في نفسية الصحفي . ا في نجاح كتابة كتحرير البكرترمكمشاريعي
كاسػػػتعراض المعمكمػػػات عػػػف الشخصػػػية ، ، يطغػػػى فيػػػو الكصػػػؼ كالسػػػرديكتػػػب البػػػكرترم بأسػػػمكب أدبػػػي -

 مكغرافيػة اك السػيرةب.عمػى خػبلؼ مػا يكػكف  فػي كتابػة الصػكرة البيبطريقػة مػؤثرة أك المكاف  المقدـ المقدمة 
 .  إبداعف دكف  إداريةكحياتو كسيرتو بطريقة لترجمة  لمشخصية كالتي تتميز بعرض تاريخو ا أكالذاتية 

 من يكتب البورتري ؟  كمف ىنا يطرح السؤاؿ انتي : 
نمػػػا مػػػف ، ىبل لكتابتيػػػامػػػؤ ، كلػػػيس كػػػؿ أديػػػب في مػػػؤىبل  لكتابػػػة الصػػػكرة القمميػػػةلػػػيس كػػػؿ صػػػح"  كا 

فػػػػالبكرترم يتطمػػػػب جػػػػرأة الصػػػػحفي فػػػػي البحػػػػث  134". الصػػػػحافة كاألدببتيػػػػا مػػػػف يجمػػػػع بػػػػيف يسػػػػتطيع كتا
كمركنتػػػو فػػػي ، المكػػػاف المػػػراد انجػػػاز بػػػكرترم حكلػػػو أككالتقصػػػي عػػػف المعمكمػػػات التػػػي تتعمػػػؽ بالشخصػػػية 

االتصػػػاؿ كالتكاصػػػؿ مػػػع األشػػػخاص مػػػف أقػػػارب كمعػػػارؼ الشخصػػػية أك المختصػػػيف كالعػػػارفيف بالمكػػػاف . 
يممؾ خياال خصبا كأسمكبا جذابا كصػكرا أدبيػة ، ممما بمعاني الكممات اأيضا كاتبا كمحرر  كيتطمب البكرترم

 تزخر بالحياة كالنشاط . ، كلغة بسيطة كمؤثرة، جميمة
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